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Ostatnie tygodnie przyniosły społeczności kaszubskiej 
zarówno dobre, jak i niepokojące wiadomości. Zacznę od 
dobrej, a tą z pewnością jest premiera długo wyczekiwanego 
filmu pt. „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona. Film 
doceniono podczas 43. edycji Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, honorując go Srebrnymi Lwami.  
Czy ta „kaszubska epopeja”, jak pisano i mówiono o filmie 
jeszcze przed jego wejściem do kin, to wybitne dzieło, 
czytelnicy „Pomeranii” sami muszą ocenić, wybierając się 
do kina. Niemniej, jak pisze Miłosława Borzyszkowska-
-Szewczyk w swojej recenzji, którą publikujemy w tym 
numerze naszego pisma, jest to ważny film, bo opowiada 
historię dziś dla wielu Polaków nieznaną. Mówi 
bowiem o Pomorzu w pierwszej połowie XX wieku 
i o skomplikowanych relacjach polsko-kaszubsko-niemieckich 
na tym terenie.

Niepokojąca wiadomość natomiast to decyzja władz 
Uniwersytetu Gdańskiego o nieuruchomieniu etnofilologii 
kaszubskiej w roku akademickim 2018/2019. Decyzja 
niezrozumiała i zaskakująca, czego wyrazem są protesty 
środowisk kaszubskich jednym głosem mówiących 
o krzywdzącej decyzji m.in. w stosunku do młodzieży, 
która w tym roku planowała podjąć studia na tym 
kierunku. Komentarz w tej sprawie autorstwa Stanisława 
Jankego również w październikowej „Pomeranii”.
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Mankamentem jest zapewne brak jednej organiza-
cji. Kaszubi mają ZKP, Kociewiacy zaś skupieni 
są w wielu, co nie sprzyja tej wspólnocie. Działają 

one często na własną rękę. Przed laty próbowano temu za-
pobiec, powołując swoistą federację o symbolicznej nazwie 
„Więźba Kociewia”. Niestety, była to próba mało skuteczna 
i krótkotrwała. Ostatnio mówi się w niektórych kręgach 
o reaktywacji Zrzeszenia Kociewskiego. Ta dyskusja o po-
trzebie zjednoczenia Kociewiaków w jednej organizacji jest 
bez wątpienia potrzebna, ale nie zastąpi realnego działania. 
Stąd też cieszy inicjatywa zorganizowania Zjazdu Kocie-
wiaków. 

Myśl ta narodziła się wśród działaczy Oddziału Kociew-
skiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w  Zblewie. 
I tego prymatu zblewiakom nikt nie odbierze. To stamtąd 
wyszła iskra, która zapaliła ogień pięknej idei. 

„Pomysły integracyjnego spotkania Kociewiaków cho-
dziły mi po głowie od dłuższego czasu. Inspiracją byli nasi 

sąsiedzi z  północy – Kaszubi, którzy od dwudziestu lat 
spotykają się na zjazdach. Czy my, Kociewiacy, jesteśmy 
gorsi?” – pytał retorycznie prezes zblewskich zrzeszeńców, 
dyrektor szkoły w  Bytoni k. Zblewa, bardzo energiczny 
i przedsiębiorczy Tomasz Damaszk. A nauczyciel tej szko-
ły, też zrzeszeniec, Piotr Wróblewski tak pisał na specjalnie 
utworzonej stronie internetowej www.walneplachandry.pl: 
„Od pewnego czasu w zblewskim oddziale ZKP rozmawiało 
się o czymś, co mogłoby promować i integrować Kociewie 
i jego mieszkańców. Pojawiały się pomysły, by – poza Kon-
gresem Kociewskim, który jest zwoływany raz na pięć lat – 
była jeszcze inna płaszczyzna integracji. Stopniowo dawało 
się pomysły ubrać w słowa, nazwy, znaczenia. Nie chodziło 
o naśladowanie Kaszubów, ale o coś nowego i innego. Coś, 
co niekoniecznie musi być oddzielnym, samodzielnym 
bytem, ale co może stać się integralną częścią już istnie-
jących, tradycyjnych imprez odbywających się cyklicznie 
w kociewskich powiatach”.
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„To w Pelplinie też są Kaszubi?” – zapytano mnie niedawno na jednej ze zrzeszeniowych uroczystości, reagując na sztandar 
pelplińskiego oddziału ZKP. „Kaszubów trochę też się znajdzie, ale przede wszystkim są tam Kociewiacy!” – moja odpo-
wiedź, przecież aż nadto oczywista, musi być dość często przypominana, nie tylko na Kaszubach, ale także w innych rejo-
nach Polski. Dlatego cieszy, że Kociewiacy w ostatnich latach coraz częściej podkreślają swoją odrębność i obecność za-
równo wśród społeczności Pomorza, jak i w strukturach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
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Do sprawy przystąpiono merytorycznie i pragmatycz-
nie. 22 listopada 2017 r. w bogato wyposażonej w ekspo-
naty izbie regionalnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Edmunda Dywelskiego w Bytoni odbyło się pierwsze spo-
tkanie organizacyjne. I od razu można było mówić o suk-
cesie, ponieważ idea zjazdu została bardzo chętnie przyję-
ta przez stowarzyszenia regionalne (m.in. przez dwa, poza 
zblewskim, oddziały kociewskie ZKP: w Pelplinie i Tcze-
wie, przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Dolnej Wisły i  Lokalną Organizację Tury-
styczną „Kociewie”) oraz – co jeszcze ważniejsze – przez 
samorządowców. Na to pierwsze organizacyjne zebranie 
przybyli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego 
Krzysztof Trawicki, starosta starogardzki Leszek Burczyk, 
starosta świecki Franciszek Koszowski, wicestarosta tczew-
ski Zbigniew Zgoda, burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz 
Gliniecki, dyrektor LOT Kociewie Piotr Kończewski, dy-
rektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskie-
go i  Nadwiślańskiego Jarosław Pająkowski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki, a także wielki 
admirator Kociewia – dyrektor Radia Głos z Pelplina ks. 
prałat Ireneusz Smagliński. Byli regionaliści z prof. Ma-
rią Pająkowską-Kensik. Słowem bez mała wszyscy, którzy 
być powinni. I wszyscy oni przyklasnęli pomysłowi, któ-
ry narodził się w Zblewie, obiecali współpracę, z ochotą 
przystąpili do działania. Krótko mówiąc: sielanka. Potem 
odbyło się jeszcze kilka spotkań, także z udziałem innych 
osób, m.in. wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go Michała Kargula, władz Nowego i Pelplina. Wycofało 
się tylko Starostwo Powiatowe w Starogardzie. Pomimo to 
prace szły jak z płatka. Coraz wyraźniej krystalizowała się 
koncepcja Walnych Plachandrów. Mówiono o konkretach, 
pojawiali się pierwsi sponsorzy. Powoli wyłaniał się pro-
gram tego historycznego dla Kociewia wydarzenia. Nazwę 
zaproponowała prof. Pająkowska-Kensik, bez której nic, co 
kociewskie, odbyć się nie może. Plachandry, czyli spotkania 
i rozmowy, może też wędrówki, poznawanie ludzi. Myślę, 
że nazwa jak najbardziej na miejscu, tym bardziej, że ściśle 
związana z gwarą kociewską. 

Powołano komitet organizacyjny, w którym pierwsze 
skrzypce grali pomysłodawca i spiritus movens przedsię-
wzięcia Tomasz Damaszk oraz dyrektor Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gniewie Jadwiga Mielke – jako 
reprezentantka jednego z głównych organizatorów (pozo-
stali to Stowarzyszenie Piaseczno Folklor Festiwal, Parafia 
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie, piasecki Oddział Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 
Fundacja OKO-LICE KULTURY w Zblewie oraz wspo-
mniane już trzy oddziały kociewskie ZKP).

Skoro tak dobrze szły sprawy, organizatorzy zrobili ko-
lejny krok. Kaszubi doceniają osoby zasłużone dla swojej 
małej ojczyzny. Czy wśród Kociewiaków nie mamy takich 
postaci? – takie retoryczne pytanie zadawano w zblewskim 

oddziale ZKP. Tak narodził się pomysł przyznawania ho-
norowego tytułu Ambasadora Kociewia osobom i organi-
zacjom (zespołom, stowarzyszeniom) przyczyniającym się 
do promocji małej ojczyzny, z której się wywodzą. Pojawiła 
się również  propozycja uhonorowania zdolnych, młodych 
Kociewiaków wyróżnieniem „Perełka Kociewia”. W tym 
celu przygotowano regulamin zawierający stosowne pro-
cedury, później powołano kapitułę, która podjęła decyzję. 
Nie było to łatwe, ponieważ – jak się okazało – kandydatów 
zgłoszono co niemiara.

Organizatorzy mieli pełną świadomość, że nie są w sta-
nie (a może i nie ma takiej potrzeby) przygotować – tak 
jak robią to Kaszubi – odrębnego wydarzenia. Dlatego też 
postanowiono połączyć coroczne zjazdy Kociewiaków 
z istniejącymi już i niejako zakorzenionymi imprezami. Na 
miejsce inauguracyjnego zjazdu wybrano Piaseczno nie-
opodal Gniewu, a to z okazji przypadającej w tym roku 50. 
rocznicy koronacji figury Matki Bożej Piaseckiej. Plachan-
dry (oczywiście: Walne, inaczej być nie mogło!) połączono 
z kolejnym Przeglądem Kociewskich Zespołów Folklory-
stycznych. Przeglądy te odbywają się w Piasecznie już 25 
lat. Ich inicjatorem był zmarły kilka lat temu Jan Ejankow-
ski, którego duch unosił się zapewne w tę ostatnią sobo-
tę sierpnia 2018 r. nad Piasecznem. Podobnie jak i duch 
innego admiratora Kociewia – senatora Andrzeja Grzyba. 
A zmarły 25 lat temu kapłan poeta Janusz S. Pasierb, który 
pisał o galilejskiej urodzie Kociewia i Kaszub, cieszył się, że 
„małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej 
ojczyźnie ludzi”.

I Walne Plachandry odbyły się w sobotę 25 sierpnia 2018 r.  
w  sercu Kociewia, w  miejscu dorocznych pielgrzymek 
mieszkańców tej ziemi, w najstarszym sanktuarium ma-
ryjnym na Pomorzu, w jak już wspomniano, roku złotego 
jubileuszu koronacji figury Matki Bożej, dokonanej przez 
ówczesnego metropolitę krakowskiego kardynała Karola 
Wojtyłę. Zaczęto – jak Bóg przykazał – w piaseckim ko-
ściele, gdzie w obecności Matki Boskiej Królowej Pomorza 
i Matki Jedności modlono się w czasie uroczystej mszy św. 
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kustosza maryj-
nego sanktuarium Andrzeja Ossowskiego. Homilię głosił 
ks. kanonik Stanisław Borzyszkowski – proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi k. Pelplina.

Dalszy ciąg plachandrowania odbył się na placu, gdzie 
ustawiono specjalną estradę, a wystawcy przygotowali sto-
iska. Na pierwszy kociewski zjazd przybyli, co też nie bez zna-
czenia, znamienici goście: m.in. wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof 
Trawicki, poseł Kazimierz Smoliński, przedstawiciele władz 
lokalnych ze starostą tczewskim Tadeuszem Dzwonkowskim 
oraz z burmistrz miasta i gminy Gniew Marią Taraszkiewicz-
-Gurzyńską. Wśród gości był także prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, bar-
dzo sprzyjający idei, której pierwsza edycja zmaterializowała 
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się w Piasecznie. Było wiele dobrych i mądrych słów, skiero-
wanych w stronę Kociewiaków. Honorowi goście prześcigali 
się w ukazywaniu swoich związków z Kociewiem. Marszałek 
Struk, odwołując się do twierdzenia, że Kociewiacy idą za Ka-
szubami, prostował: nie za, ale obok i razem! Takiej promocji 
małej kociewskiej ojczyzny dawno już nie było! Tym bardziej, 
że zainteresowanie mediów (w tym ekipy gdańskiej TVP) 
było spore. Informacja o pierwszym spotkaniu Kociewiaków 
poszła w świat! Kociewiacy czuli się dowartościowani. 

Na estradzie przez wiele godzin występowały liczne 
zespoły z różnych stron Kociewia (takie grupy powstają 
ostatnio jak przysłowiowe grzyby po deszczu). Nie tylko 
w szkołach, ale także w domach kultury czy przy kołach go-
spodyń wiejskich. Śpiewano więc i tańczono na kociewską 
nutę. Program Walnych Plachandrów był bardzo bogaty. 
Nie zapomniano o potrzebach ducha ani ciała: były więc 
zarówno stoiska z wyrobami ludowych twórców, jak i liczne 
kramy ze strawą, w tym z kociewskimi ruchankami. 

Ważnym, by nie powiedzieć kulminacyjnym, momentem 
była uroczystość wręczenia tytułów Ambasadora Kociewia 
Wojciechowi Cejrowskiemu i  Zespołowi Pieśni i  Tańca 
Modraki z Pelplina, a tytułów Perełki Kociewia – Izabe-

li Czogale z Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
oraz Patrykowi Podwojskiemu, pochodzącemu ze Zblewa 
organiście oliwskiej katedry. Honorowe tytuły – zmate-
rializowane w pięknych statuetkach – wręczali laureatom 
gospodarze województwa, prezes ZKP oraz organizatorzy. 
Jedynie Wojciech Cejrowski obecny był tylko wirtualnie. 
Statuetkę odbierał następnego dnia, w niedzielę 26 sierpnia 
w Wirtach na Jarmarku Kociewskim.

Należy uznać, że organizacja i  przebieg I  Walnych 
Plachandrów Kociewskich były pod każdym względem 
wzorcowe. Plachandry okazały się przedsięwzięciem po-
trzebnym i niezwykle udanym. Można, oczywiście, szukać 
mankamentów, zawsze się znajdą. Najważniejsze jednak, 
że zorganizowano wydarzenie integrujące i aktywizujące 
lokalną społeczność. Może w kolejnych latach dołączą ci, 
którzy z wielką ostrożnością podeszli do tej idei zawiązania 
wspólnoty. A w przyszłym roku Kociewiacy przyjadą na 
swój zjazd do Arboretum w Wirtach, gdzie na leśnej polanie 
czeka miejsce na kilka tysięcy gości i gdzie zawsze można 
liczyć na niezwykłą życzliwość i gościnność gospodarzy 
miejsca z Nadleśnictwa Kaliska.

BOGDAN WIŚNIEWSKI
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Na stronie uniwersytetu przedstawiono takie oto atu-
ty nowego kierunku: „Ubogacając ofertę kształce-

nia na kierunku filologicznym o wiedzę z zakresu nauk 
społecznych, tworzy się unikatowy produkt edukacyjny. 
Biegła znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w pi-
śmie), swobodna wymiana poglądów na tematy związane 
z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości 
stworzą fundament kształcenia kompetencji profesjonal-
nych. Z  uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent 
będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego 
stopnia m.in. na kierunkach filologicznych,  kulturoznaw-
stwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, 
filozofii”. 

O koncepcji studiów napisała w artykule opublikowa-
nym w pracy Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska 
(Szczecin 2016, s. 23–32) dr Justyna Pomierska, członki-
ni Rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska 
i od września 2015 r. kierownik Centrum Języka i Kultury 
Kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim: „Kluczowym 
przedmiotem w programie studiów etnofilologii kaszub-
skiej jest praktyczna nauka języka kaszubskiego (ok. 800 
godzin). Celem pracy jest osiągnięcie przez studentów 
kompetencji językowej w  kaszubszczyźnie [literackiej] 
i jej doskonalenie przez wzbogacanie zasobu słownictwa 
i poznawanie struktur gramatycznych wykorzystywanych 
w różnych sytuacjach nadawczo-odbiorczych”.

Program etnofilologii kaszubskiej był gotowy na rok 
akademicki 2013/2014, ale pierwsi studenci rozpoczęli na-
ukę na tym kierunku w następnym roku. Wówczas, w roku 
akademickim 2014/2015, zgłosiło się dwanaście osób za-
interesowanych studiowaniem etnofilologii kaszubskiej. 
Władze uczelni już wtedy widziały problem w zbyt małej, 
ich zdaniem, liczbie potencjalnych studentów nowego kie-
runku. Jednak studia w 2014 r. otwarto: dzięki aktywnym 
zabiegom zarówno ówczesnego dziekana Wydziału Filolo-
gicznego prof. Andrzeja Ceynowy – jego zasługą było to, że 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało uczelni 
grant pozwalający na pokrycie części kosztów związanych 
z prowadzeniem nowego kierunku – jak posłanki Tere-

sy Hoppe z Gdyni i prezesa ZKP Łukasza Grzędzickiego, 
który 24 września złożył pisemne zapewnienie „o dofinan-
sowaniu przez Zrzeszenie kosztów kształcenia na tym kie-
runku” (było to potrzebne, ponieważ potwierdzenie otrzy-
mania grantu z MAiC miało nastąpić dopiero w grudniu).

Podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na 
Wydziale Filologicznym prof. Andrzej Ceynowa wypowie-
dział znamienne słowa: „Nie jest to, nigdy nie był, i chyba 
nie będzie, kierunek oblegany przez tłum kandydatów. Jest 
to kierunek niszowy, który może istnieć tylko na naszej 
uczelni i tu, ze wszech miar, zaistnieć powinien. Między 
innymi dlatego nie jest kierunkiem jak każdy inny. Jest to 
kierunek, którego powołanie uczelnia jest po prostu winna 
społeczności pomorskiej, a przede wszystkim kaszubskiej”.

Każdy kolejny rok akademicki to zbyt mała zdaniem 
władz uczelni liczba kandydatów na te studia i bój z nimi 
o ogłoszenie drugiej rekrutacji na etnofilologię kaszubską. 
Tak było i w bieżącym roku. Po drugiej rekrutacji na studia 
zapisało się 21 osób, jak na kierunek niszowy nawet dość 
sporo. Jednak władze uczelni uporczywie trzymają się sys-
temu, który zakłada, że na każdym kierunku studiów musi 
być co najmniej 25 osób gotowych je podjąć, by w tymże 
roku chętni mogli zacząć na nim studiować. Kolejny raz 
przypomniał o tym publicznie przedstawiciel uczelni, pro-
rektor Arnold Kłonczyński, zapowiadając także likwidację 
kierunku i powrót do specjalności kaszubistycznej na fi-
lologii polskiej,  17 września podczas pikiety przed rek-
toratem Uniwersytetu Gdańskiego. W proteście zainicjo-
wanym przez młodych Kaszubów z internetowego pisma 
„Skra – Pismiono ò kùlturze” poza nimi uczestniczyli tak-
że m.in. przedstawiciele środowiska akademickiego (tacy, 
jak prof. Ewa Graczyk, która wygłosiła płomienną mowę 
w obronie kierunku, oraz prof. Ewa Rogowska-Cybulska), 
stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota (współorganizatora 
protestu), Instytutu Kaszubskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego oraz senator Kazimierz Kleina. Uważam, że 
takie obstawanie władz UG przy tym, że na kierunek musi 
się zapisać 25 osób, to jednak brak dobrej woli – skoro 
liczy się system, a nie dobro naszego unikatowego języka. 
W innych krajach, o ugruntowanej demokracji, bardzo się 
chroni i wspiera mniejszości kulturowo-etniczne, języko-
we i narodowe. Nam jednak – jak się okazuje – daleko do 
prawdziwego Zachodu i jego wartości. 

Po dziesiątkach lat marzeń o otwarciu kaszubistyki na Uniwersytecie Gdańskim sen stał się jawą.  
Pod koniec grudnia 2012 senat uczelni wydał uchwałę o otwarciu kierunku, który nazwano etnofilologią  
kaszubską. 

TO NIE MOŻE BYĆ KONIEC  
ETNOFILOLOGII KASZUBSKIEJ!
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Po ogłoszeniu przez Uniwersytet Gdański na początku 
września decyzji o nieotwarciu w tym roku etnofilologii 
kaszubskiej najpierw zawrzało w mediach społecznościo-
wych. Odezwali się ludzie nauki. Profesor Ewa Nawrocka 
spytała z goryczą: „Czy 21 osób to mało? A kto decydu-
je o tym, że ma być 25? Dlaczego tyle?”. Dr Małgorzata 
Cackowska: „To jest naprawdę bardzo niesprawiedliwe 
i szkodliwe”. Głos zabrali też przedstawiciele mediów, np. 
redaktor Adam Hebel z Radia Kaszëbë napisał bardzo traf-
nie i sugestywnie: „21 to jak na taczi czerënk pò prôwdze 
wiele. Co zresztą kòżdi rok më pòdsztrichiwómë, le cos 
dali nie chce »zaskòczëc«. Nôwôżniésze to sã nie pòdda-
wac i téż pòkazac historie absolwentów – wedle mie òni są 
chòdzącą zôchãcbą tegò czerënkù…”. Dodajmy, że mamy 
już dwanaścioro absolwentów – jak na kilkusettysięczną 
społeczność kaszubską wcale niemało. Większość już uczy 
kaszubskiego w szkołach podstawowych na Kaszubach.

Do władz uczelni są adresowane kolejne listy, w któ-
rych nadawcy zwracają się z  apelem o  zmianę decyzji, 
o niezamykanie kierunku etnofilologia kaszubska na Uni-
wersytecie Gdańskim. Takie listy wystosowali dotychczas 
m.in.: Instytut Kaszubski, Kaszëbskô Jednota, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie, senator Kazimierz Kleina, Klub 
Studencki Pomorania, Youth od European Nationalities, 
prof. Eduard Werner, szef Instytutu Sorabistyki na Univer-
sität Leipzig, profesor Goro Kimura z Wydziału Studiów 

Zagranicznych Uniwersytetu Sophia w Tokio. Inicjatorzy 
pikiety oraz środowisko akademickie zorganizowały po-
nadto zbieranie na uczelni i w internecie podpisów pod 
dwoma apelami: o niezamykanie etnofilologii kaszubskiej 
i o „zweryfikowanie podjętej decyzji i rezygnację z limitu 
kandydatów decydującego o uruchomieniu kierunku et-
nofilologii kaszubskiej” – do dr. hab. Jerzego Piotra Gwiz-
dały, prof. UG, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego, oraz dr. hab. Macieja Michalskiego, prof. UG, 
Dziekana Wydziału Filologicznego. W chwili, gdy piszę ten 
tekst (27 września) w sieci zebrano ponad 1000 podpisów. 

Nie poddawajmy się. Nadal apelujmy do władz uczelni, 
aby zainteresowani studiowaniem etnofilologii kaszubskiej 
mogli jednak rozpocząć naukę w kolejnym roku akademic-
kim. Specjalność wiedza o języku i kulturze kaszubskiej 
na kierunku filologia polska, o której mówił 17 września 
prorektor, nie uwzględniała wielkiej potrzeby nauki języka 
kaszubskiego i była bardzo uboga w godziny zajęć literatu-
roznawczych czy językoznawczych. 

To nie może być koniec etnofilologii kaszubskiej! Gdy-
by tak cenny, unikatowy kierunek, który dopiero co został 
powołany, miał przestać istnieć, byłoby to wielką stratą nie 
tylko dla społeczności kaszubskiej, ale i dla całego kraju, 
którego bogactwa kulturowego język kaszubski i kultura 
kaszubska są częścią. 

STANISŁAW JANKE
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO W SPRAWIE BRAKU ZGODY WŁADZ  
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA URUCHOMIENIE KIERUNKU ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA W ROKU AKADEMICKICH 2018/19

Decyzję władz Uniwersytetu Gdańskiego o nieuruchomieniu etnofilologii kaszubskiej w roku akademickim 2018/19 przyjęliśmy 
z niezrozumieniem i zaskoczeniem. Przy liczbie kandydatów bliskiej przyjętemu limitowi i dofinansowaniu kierunku przez mini-
sterstwo liczyliśmy na jego uruchomienie. Uważamy tę decyzję za krzywdzącą dla młodzieży, która planowała podjąć studia na 
tym kierunku.

Decyzja jest szkodliwa dla społeczności kaszubskiej, a naszym zdaniem także dla samego Uniwersytetu Gdańskiego, dla którego 
spawy kaszubskie były zawsze ważne. Środowisko kaszubskie zostaje pozbawione możliwości realizacji swoich podstawowych 
praw do kształcenia na poziomie wyższym. Kierunek powstał dzięki wieloletnim staraniom przedstawicieli różnych środowisk 
kaszubskich, w tym Zrzeszenia, a na uniwersytecie został uruchomiony w roku akademickim 2014/15. Wówczas także liczba kan-
dydatów nie osiągnęła progu 25 osób, ale kierunek został uruchomiony. Na europejskich uczelniach kierunki podobne do naszego 
prowadzone są „nawet dla jednego studenta”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że etnofilologia kaszubska nie jest kierunkiem masowym. Dlatego przez wiele miesięcy wspólnie 
z Radą Programową kierunku pracowaliśmy nad taką koncepcją kształcenia, która podniosłaby jego atrakcyjność. Powstał – w na-
szym przekonaniu – program rzetelny i ciekawy, korzystny dla wszystkich, uwzględniający także specyfikę małej, niestandardowej 
grupy. Kierunek etnofilologia kaszubska otrzymuje wsparcie finansowe w postaci dotacji z MSWiA na zadanie mające na celu 
ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regio-
nalnego. Ta dotacja ma z założenia rozwiązywać problem małej liczby studentów, aby dodatkowych kosztów nie ponosiła uczelnia.

Etnofilologia kaszubska jest skierowana do osób zainteresowanych kaszubszczyzną, pragnących związać swoją przyszłość za-
wodową z pracą na rzecz regionu. Pilnie poszukiwane są osoby o wysokich kompetencjach językowych w kaszubszczyźnie. Mamy 
wakaty w wielu szkołach, gdzie rodzice i uczniowie zgłaszają potrzebę uczenia się języka kaszubskiego.

Dla nas ważna jest też kontynuacja kształcenia. Dlatego prosimy władze Uniwersytetu Gdańskiego o ponowne rozważenie 
sprawy i zgodę na uruchomienie kierunku w roku akademickim 2018/19. Może nie jest jeszcze za późno.

Liczymy na wyrozumiałość i dalszą współpracę w zakresie kierunku etnofilologia kaszubska, studiów podyplomowych i wszel-
kich innych działań, które służą budowaniu tożsamości i specyfiki naszego regionu.

          Łukasz Grzędzicki                                                     Prof. Edmund Wittbrodt
              Wiceprezes                                                                    Prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego                                    Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
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STANOWISKO STOWARZYSZENIA KASZËBSKÔ JEDNOTA W SPRAWIE 
NIEURUCHOMIENIA KIERUNKU ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

 
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej Kaszëbskô Jed-
nota z niedowierzaniem i pełną dezaprobatą przyjęło do wiado-
mości decyzję władz Uniwersytetu Gdańskiego (UG) dotyczącą 
nieuruchomienia, w roku akademickim 2018/2019, kierunku 
Etnofilologia kaszubska.

Chcemy podkreślić, że nieuruchomienie ww. kierunku w naj-
bliższym roku akademickim jest w  zasadzie równoznaczne 
z jego całkowitym zamknięciem, a tym samym z negatywnymi 
skutkami dla środowiska kaszubskiego i samego Uniwersytetu 
Gdańskiego. Obecnie, gdy Etnofilologia ma jeszcze swoją repre-
zentację studencką i kadrę dydaktyczną, możliwy jest jej rozwój 
i promocja, a tym samym zainteresowanie młodych kandydatów 
na studia tymże kierunkiem. Roczna przerwa całkowicie zniszczy 
te możliwości i szansę na ponowne otwarcie Etnofilologii. Kaszu-
bi chcą nauczania własnego języka i we własnym języku, co jest 
niezbywalnym prawem każdego człowieka. 

Pragniemy również zauważyć, że Etnofilologia kaszubska 
jest kierunkiem skierowanym przede wszystkim do osób zainte-
resowanych kaszubszczyzną, przyszłych nauczycieli i pasjonatów 
kultury oraz języka kaszubskiego. Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z tego, że Etnofilologia nie jest kierunkiem powszechnym, jak 
np. politologia czy pedagogika, w związku z czym ustanowienie 
standardowego limitu (25 osób) do otwarcia tegoż kierunku jest 
znacznym wykroczeniem poza obecne możliwości naboru. 

W przypadku innego kierunku studiów niż Etnofilologia ka-
szubska jego zamknięcie można by tłumaczyć brakiem rentow-
ności, jednak w odniesieniu do ww. kierunku straty finansowe 
wynikające z jego działania przy UG pokrywane są przez dotację 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 

Chcemy jednoznacznie zaprotestować przeciwko zamyka-
niu kierunku Etnofilologia kaszubska, a także przypomnieć, że 
kierunek ten został uruchomiony na Uniwersytecie Gdańskim 
w wyniku starań różnych organizacji związanych z ruchem ka-
szubskim, będąc jednoznacznie oznaką świadomego włączania 
się środowiska akademickiego w proces rozwoju Kaszub i języka 
kaszubskiego.  

Nieuruchomienie w nadchodzącym roku akademickim Etno-
filologii kaszubskiej, niebędącej kierunkiem skierowanym do mas, 
świadczy o tym, że Uniwersytet zamiast wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom współczesnego świata, ludziom oczekującym od 
wyższej uczelni elastyczności, efektywności i otwarcia na środo-
wisko zewnętrzne, pozostaje w twardych ramach swojej działal-
ności, patrząc jedynie na rentowność i powszechność kierunku. 
Naszym zdaniem, w przypadku kierunku mniejszościowego, któ-
rym jest Etnofilologia, władze Uniwersytetu Gdańskiego, myśląc 
o działalności kierunku i jego utrzymaniu, powinny kierować się 
tylko i wyłącznie kryteriami interesu społecznego. 

Apelujemy do władz Uniwersytetu o utrzymanie kierunku 
Etnofilologia kaszubska. Zachowanie tegoż kierunku na wyższej 
uczelni leży w interesie całego kaszubskiego świata, jak i rów-
nież samego Uniwersytetu Gdańskiego. Chcemy zauważyć, że 
na światowych uczelniach podobne kierunki jak Etnofilologia 
utrzymywane są przez władze uczelni nawet dla jednego studen-
ta. Pragniemy, aby tak było również w przypadku Etnofilologii 
kaszubskiej. 

Zarząd stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota
Karol Rhode

Katarzyna Kankowska-Filipiak

OŚWIADCZENIE MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI  
KASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM 
ZGODY WŁADZ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA URUCHOMIENIE 
KIERUNKU ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA W ROKU AKADEMICKIM 
2018/2019
 
Ze smutkiem i zdziwieniem przyjmujemy decyzję o braku zgody 
na uruchomienie Etnofilologii kaszubskiej. Zlikwidowanie tego 
kierunku – a do tego w rzeczywistości doprowadzi tegoroczna 
decyzja władz Uniwersytetu – jest niepowetowaną szkodą dla 
społeczności kaszubsko-pomorskiej, która od wielu lat zabiegała 
o jego utworzenie, a także dla samego UG, dobrowolnie rezygnu-
jącego z unikatowego kierunku, jakiego nie ma w swojej ofercie 
edukacyjnej żadna inna uczelnia.  

Jesteśmy przekonani, że tą decyzją władze Uniwersytetu od-
mawiają „służby regionowi swoim kapitałem intelektualnym 
i zasobami badawczymi”, co szumnie zapowiadają w rozdziale 
9. Strategii rozwoju UG do roku 2020. Nie sposób też odnaleźć 
w braku zgody na uruchomienie „Etnofilologii kaszubskiej” dbało-
ści „o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza”, 
co również obiecujecie Państwo we wspomnianym dokumencie.

Uważamy, że specyfika tego kierunku wymaga wprowadzenia 
możliwości uruchomienia Etnofilologii kaszubskiej przy znacznie 
mniejszej liczbie młodych ludzi chętnych do poznawania kaszub-
skiego języka, tradycji i kultury niż ma to miejsce w przypadku 
innych bardziej popularnych i mających często już wieloletnią 
tradycję kierunków.

Jest to możliwe choćby dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, która zmniejsza deficyt finanso-
wy związany z prowadzeniem kierunku z małą liczbą studentów. 
Poza tym kierowanie się tylko kryteriami finansowymi w wypadku 
tego kierunku uważamy za nieodpowiednie.

Jako największa instytucja kultury zajmująca się językiem ka-
szubskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie stanowczo sprzeciwia się próbie likwidacji 
Etnofilologii kaszubskiej i apeluje o obniżenie progu wymaganej 
liczby chętnych.

Jednocześnie wyrażamy wolę wspierania Uniwersytetu Gdań-
skiego we wszelkich działaniach mających na celu zachowanie, 
rozwój i promocję języka kaszubskiego, w tym oczywiście w kształ-
ceniu studentów w ramach kierunku Etnofilologia kaszubska. 

Z wyrazami szacunku
DYREKTOR MUZEUM

Tomasz Fopke
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Filipa Bajona „Kamerdyner” nie jest wybitnym ob-
razem filmowym, ale to bez wątpienia film ważny. 
Ważny, bo opowiada historię wielu osobom w Pol-

sce nieznaną. Mówi o Pomorzu w I połowie XX wieku 
– okresie decydujących cezur dla polsko-niemieckiego 
pogranicza. Mówi o trwaniu w wielokulturowym splocie. 
A jego największym atutem jest gra nieoczywistościa-
mi. Ten film podważa monochromatyczne postrzeganie 

relacji narodowych i postaw, które w makronarracjach 
ujmowane są nierzadko zero-jedynkowo. 

Staram się z reguły nie czytać recenzji filmów, które 
chcę obejrzeć. Tak było i w tym przypadku. Wybiera-
łam się na film z pewnym dystansem, związanym nie 
tyle z moją osobistą historią z projektem, co z kampanią 
promocyjną, wyostrzającą niektóre aspekty aż do ki-
czu. Budzenie nadmiernych oczekiwań odbiorcy, także  

GRA NIEOCZYWISTOŚCIAMI 
CZESZĄC MYŚLI PO OBEJRZENIU FILMU „KAMERDYNER”
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w wewnątrzkaszubskich kręgach, wzmaga sceptycyzm 
u wielu osób.

Główna oś narracji to sprawdzona fabuła − rozpad 
starego (feudalnego) porządku ukazany na przykładzie 
arystokratycznej pruskiej rodziny von Kraussów, wzoro-
wanej na rodzinie von Grassów, do 1945 roku właścicieli 
majątku w Starzynie, Kłaninie, Połchówku i Radoszewie 
na północnych Kaszubach. (Warto zajrzeć do książki 
autobiograficznej ostatniego właściciela Gerharda Beh-
renda von Grassa pt. Wspomnienia. Erinnerungen eines 
Gutsbesitzers aus Westpreußen (2010), opublikowanej 
w języku polskim w niemieckim wydawnictwie Elsir). 
Nieodparcie narzucają się nawiązania do „Zmierzchu 
bogów” Viscontiego. Kolejne cezury 1900, 1914, 1918, 
1933, 1939 i 1945 porządkują chronologiczny układ ak-
cji. Nie ma przeskoków czasowych, saga rodzinna prze-
wija się przed oczami widza w epizodach, raz po raz 
przyspieszając, a miejscami pozostawiając posmak dłu-
żyzny. Filip Bajon już raz sięgnął po temat pruskiej rodzi-
ny arystokratycznej, ukazując w filmie „Magnat” (1986) 
górnośląską rodzinę książęcą von Teuss, rozpoczynając 
opowieść także z początkiem XX wieku. I do zrozumie-
nia praw rządzących życiem arystokracji pruskiej nie 
można mieć zastrzeżeń w kolejnym jego obrazie.

Gdzie znajdziemy w  filmie, który był promowa-
ny jako „kaszubska epopeja”, kaszubskie nawiązania? 
Przede wszystkim w osadzeniu w kontekście historycz-
no-społecznym Pomorza, a ponadto w historiach dwóch 
bohaterów, którzy przynależą do palety głównych po-
staci filmu, gdyż nie mamy tu do czynienia z filmem 
jednego aktora. Mateusz Kroll (Sebastian Fabijański), 
syn kaszubskiej pokojówki i jurnego jaśniepana (Adam 
Woronowicz), wzięty po śmierci matki na wychowanie 
do pałacu, jest tytułową postacią, ale zdecydowanie nie 
tylko on spina opowiadany świat. Jego chrzestnym jest 
Bazyli Miotke (Janusz Gajos), zaangażowany w budze-
nie polskiej świadomości narodowej wśród Kaszubów. 
Na straży spójności dworskiego świata trwa Gerda von 
Krauss (Anna Radwan) – matriarchini rodu, zapewnia-
jąca przetrwanie rodziny w momentach kryzysowych, 
nawet za cenę osobistego szczęścia jej członków. Lojal-
ność wobec rodziny i ochrona jej wizerunku zewnętrz-
nego stanowią centralną wartość tej wspólnoty, na którą 
można się powoływać, ale i cynicznie jej nadużywać, jak 
to robi syn Kraussów, Kurt. Klan rodzinny dopełnia brat 
jaśniepana − Fryderyk von Krauss (Borys Szyc) i jego 
żona Angela (Kamilla Baar). 

Pozycja Mateusza w społeczności mieszkańców pała-
cu jest niedopowiedziana i uzależniona od kaprysu lub 
kalkulacji opiekunów. Z jednej strony do pewnego mo-
mentu dzieli z dziećmi von Kraussów pokój i edukację, 

ale z drugiej strony wybijając się zdolnościami, podci-
na gałąź, na której go posadzono. Regularnie w takich 
momentach wskazuje się mu jego pozycję w strukturze 
społecznej. Żyje w obydwu społecznościach – dworu 
i  kaszubskiej wsi. Po ujawnieniu miłości Marity von 
Krauss (Marianna Zydek) i Mateusza rodzina wyznacza 
mu miejsce w szeregu: odtąd będzie kamerdynerem. Do 
zawodu przyucza go Franz Necel (Sławomir Orzechow-
ski), wzorowany zapewne na postaci Jamesa Stevensa 
(Anthony Hopkins) z Okruchów dnia (1993). Nie dać się 
poniżyć − to zasada, według której Mati próbuje bronić 
swojej godności w tym konfliktogennym splocie.

Janusz Gajos wcielił się w rolę Bazylego Miotke prze-
konywająco, we właściwy sobie sposób. Obdarzył postać 
„króla Kaszubów” przekorą i specyficznym kaszubskim 
poczuciem humoru. Miotke to człowiek dialogu −  
„z  ludźmi trzeba gadać”, osoba zaufania publicznego, 
robi to, w co wierzy, nie mając złudzeń co do natury 
człowieczej i mechanizmów poruszających trybami życia 
społecznego. W migawkach dostrzegamy numery „Ga-
zety Gdańskiej”, której działacz na rzecz przyłączenia 
Kaszub do nowo powstałego państwa polskiego Antoni 
Abraham – jeden z pierwowzorów postaci – był regular-
nym korespondentem. 

Bazyli Miotke to wywrotowiec działający w ramach 
niemieckiego (pruskiego) państwa prawa. Państwo pra-
wa, prawo własności, co to za prawo?, bezprawie, gdzie 
jest prawo? − ta rodzina wyrazów przewija się przez jego 
wypowiedzi. Szacunek do prawa w jego światopoglądzie 
stoi zdecydowanie ponad narodowymi lojalnościami 
i marzeniami. „Oni tu żyją od ponad stu lat”, powie o von 
Kraussach, legitymizując prawo do ziemi niemieckich 
sąsiadów, gdy reprezentant nowo utworzonego rządu 
polskiego przyjedzie przejąć tę część ich majątku, która 
znalazła się po polskiej stronie granicy. Scena ta sygnali-
zuje mechanizmy rodzenia się braku zaufania do nowego 
rządu wśród Kaszubów, który na pograniczu od począt-
ku nadużywa swej władzy. 

Wielojęzyczność pogranicza podkreślono w  tym 
filmie, choć jej nie oddano. Kaszubszczyzna Bazylego 
może wzbudzać zastrzeżenia, ale bez wątpienia stanowi 
jeden z ważnych atutów kreacji postaci i całego filmu. 
Cieszy przede wszystkim jej obecność – tu ukłon w stro-
nę odpowiedzialnych za ten aspekt. Brakuje zaś języka 
niemieckiego i ten brak odbiera wiarygodność obrazowi, 
tym bardziej, że radzieccy żołnierze mówią po rosyjsku. 
Kraussowie rozmawiają między sobą po polsku, od cza-
su do czasu wplatając niemieckie słowa i powiedzenia. 
Polifonia pogranicza to element struktury, z którego peł-
nego wykorzystania zrezygnowano zapewne ze wzglę-
dów finansowych. Nadal niedoścignionym wzorem 
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pozostaje obraz Agnieszki Holland „W ciemnościach” 
(2011), dopracowany pod tym względem w szczegółach. 
W jej filmie wielogłosowo słyszalne są wszystkie języki 
przedwojennego i wojennego Lwowa – polski i niemiecki 
w wersji wysokiej, jidysz, ukraiński, a także gwara miej-
ska Lwowa − język lwowskiej ulicy.

Muzyka, która została doceniona przez jurorów fe-
stiwalu w Gdyni, nie jest znaczącym elementem filmu 
przy pierwszym spotkaniu z obrazem. A wręcz razi do-
bór kaszubskich pieśni. Kaszubi Filipa Bajona śpiewają 
w latach 1900−1945 pieśni powstałe po 1945 roku. Jakby 
nie było choćby zbioru Pieśni z Kaszub (1958), w którym 
Władysław Kirstein (we współpracy z Leonem Ropplem) 
opublikował pieśni i piosenki kaszubskie pieczołowicie 
zbierane w terenie na początku lat 50. podczas ogólno-
polskiej akcji rejestrowania folkloru muzycznego zorga-
nizowanej przez Państwowy Instytut Sztuki. Znajdziemy 
w linii dźwiękowej „Kaszëbsczé jezora” (1967) ks. An-
toniego Peplińskiego czy piosenki do słów Eugeniusza 
Pryczkowskiego, rocznik 1969, który wraz z  Elżbietą 
Pryczkowską pełnił rolę konsultanta językowego przy 
produkcji filmu. A także utwór „Tu je nasza Zemia” do 
słów Józefa Roszmana, który powstał na przełomie XX 
i XXI wieku1. Wybrzmiewa „Kaszëbskô Królewô” Jana 
Trepczyka (1966), choć pomijam taki szczegół, że Kaszu-
bi z Nordy mają swoje sanktuarium w Swarzewie, a nie 
w Sianowie, i że na Nordzie śpiewa się w refrenie nie 
Swiónowskô, jak w filmie, ale Swôrzewskô nasza matin-
kò. Ponadto u Bajona nie bylaczą, czyli nie mówią, jak 
można by oczekiwać, dialektem północnokaszubskim, 
lecz używają wariantu bliskiego mojemu sercu, wzrasta-
jącej nad Jeziorami Raduńskimi. No cóż, zastępowanie 
dziedzictwa nowym i ekspansja kulturowa to jedna z czę-
stych taktyk zawłaszczania rzeczywistości.

Film sygnalizuje istotne elementy kaszubskiej przeciw- 
pamięci. Trwanie pomiędzy polską a niemiecką kultu-
rą. Pruskie państwo prawa a nadużywanie władzy przez 
polskie rządy po 1920 r. Sonderfahndungsbuch Polen – 
wykaz elit lokalnych na terenach wcielonych do Rzeszy, 
przy których opracowaniu współpracowali sąsiedzi, 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Lista posłu-
żyła do sprawnego przeprowadzenia jesienią 1939 r.  
Intelligenzaktion, likwidacji polskiej warstwy przywód-
czej. Piaśnica jako miejsce mordu m.in. na elitach ka-
szubskich podczas krwawej pomorskiej jesieni. I „klęska 
wyzwolenia” – brutalne wejście wojsk radzieckich wio-
sną 1945, nierozróżniających Niemców od Kaszubów.

Doklejony do opowieści martyrologiczny wtręt − wy-
powiedziany głosem Sebastiana Fabijańskiego na końcu 
filmu − o Kaszubach jako wyspie polskości w morzu 

niemieckim, którzy za swoją wierność Polsce nie raz za-
płacili najwyższą cenę, jest zupełnie niepotrzebny, wręcz 
psuje wrażenie, które film mógłby pozostawić po sobie. 
Należałoby to chyba odczytać jako ukłon w stronę poli-
tyki pamięci obecnie legitymizowanej przez władzę. Jako 
widz więcej skorzystałabym w tym miejscu z rzeczowej 
informacji o tragedii w Piaśnicy – liczby, pochodzenie 
ofiar i sprawców – która dopowiedziałaby i wyjaśniła jej 
obraz w filmie, w moim odczuciu niepotrzebnie nasą-
czony nadmiernym patosem.

Bez wątpienia warto film obejrzeć z wielu względów. 
Sprawnie snuta opowieść. Piękne, wręcz malarsko po-
kazane krajobrazy przypominające północne Kaszuby. 
Z  pieczołowitością odtworzone wnętrza kaszubskich 
chat i pałacu, oczko w głowie współproducentki Olgi 
Bieniek. Dobra gra aktorska. Ujęta przeciwpamięć ka-
szubsko-pomorskiej społeczności. Ten film, jeśli nie ma 
szansy wyjaśnić złożoności kaszubskiego trwania, to 
z pewnością będzie uczulał na odrębność doświadczenia 
pomorskiej wspólnoty pogranicza. 

Narodził się zaś z pamięci regionu i rodzinnej inicja-
tora, współautora scenariusza i jednego z producentów − 
Mirosława Piepki. W kontekście ogólnopolskim znane-
go głównie jako twórca filmów „Czarny czwartek. Janek 
Wiśniewski padł” (2011) i „Układ zamknięty” (2013). 
W regionalnym − także jako syn Jana Piepki (Staszków 
Jana), poety, dramatopisarza i działacza kaszubskiego. 
I to zrozumienie dla doświadczenia tego regionu w jego 
złożoności jest niepodważalnym atutem obrazu. Wymiar 
wkładu Mirosława Piepki nabiera wyraźniejszych zary-
sów po lekturze wywiadu z Filipem Bajonem, którego 
ten udzielił „Gazecie Wyborczej”. Zdaje się, że reżyser nie 
rozróżnia Prus Wschodnich od Zachodnich, bezkrytycz-
nie zawierza obrazom harmonii dwór–wieś jako jednej 
z centralnych osi literatury wspomnieniowej autorstwa 
Marion Gräfin Dönhoff (której notabene nie można od-
mówić siły przekazu, a zarazem i mitotwórczego cha-
rakteru). O Piaśnicy dowiadujemy się ze wspomniane-
go wywiadu przede wszystkim, że Kaszubi strzelali do 
Kaszubów...

Otrzymane na Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych „Srebrne Lwy” oraz nagrody za muzykę, najlepszą 
pierwszoplanową rolę męską dla Adama Woronowicza 
i za charakteryzację nie wzbudzałyby dysonansu, gdyby 
nie kontrowersyjne potraktowanie filmu „Kler” Woj-
ciecha Smarzowskiego. Niemniej „Kamerdyner” będzie 
oglądany nie tylko w okresie festiwalowym sezonu 2018, 
a powinien być dostępny w każdym agroturyzmie, apar-
tamencie i hotelu na Kaszubach i Pomorzu. 

MIŁOSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK

1  Dziękuję Witosławie Frankowskiej za konsultacje w zakresie muzyki z Kaszub.
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MÙSZIMË RZEC DZECÓM Ò TIM,  
CO „ZA ÒKNÃ”

Dzecóm widzą sã ùczbë kaszëbsczégò w szkòłach? Chcą 
na nie chòdzëc?  
Z dzecama, jak swiat swiatã, wiedno biwało rozmajice, i to 
z kòżdą sprawą, nié leno z ùczbama kaszëbsczégò. Jem ti 
dbë, że czejbë sã pitac ò to, czë chcą sã ùczëc pòlsczégò, 
rechùnków i pôrã jinszich rzeczi, to bë gwësno rzekłë, że 
nié. Tak téż bë bëło z kaszëbsczim. Szczescé, że to starszi 
decydëją w miono dzôtków – bò ù nich ju je wikszô swią- 
da, że kòżdé dzejanié włożoné w rozwij dzecka mòże wë-
dac w przińdnoce plón – kaszëbizna téż, ò czim mògą ju 
zeswiôdczac wielny dzejarze, artiscë, redaktorzë, aktorzë, 
wòkaliscë, szkólny kaszëbsczégò, miéwcë rozmajitëch 
pòdjimiznów na Kaszëbach i nié leno tuwò. Dzecë – na-
wetka te, chtërne na zôczątkù nie widzą wikszégò brzadu 
swòjégò dzejaniô – pózni scwierdzywają, że kaszëbizna 
bëła na jich szkòłowi drodze czims apartnym, co sã jim 
nierôz w żëcym przëdało. 

Jak wëzdrzą statisticzi, a jak to je w realnym żëcym?
Ò latosëch statistikach je jesz za wczas gadac. Szkòłowé 
strzodowiszcze bãdze je miało nôrëchli pòd kùńc rujana, 

czedë Kùratorium Òswiatë dokònô zrechòwaniô wszët-
czich pòdôwków òd szkòłów. Mòżemë tej gadac ò łoń-
sczim szkòłowim rokù 2017–2018. A ta statistika ticzącô 
sã naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka (przëszëkòwónô przez 
Pòmòrsczégò Kùratora Òswiatë) wëzdrza tak: 20 030 
òglowò pòbiérającëch nôùkã, z czegò 16 396 w spòdlecz-
nëch szkòłach, 1452 w  klasach gimnazjalnëch i  1090 
w szkòłach wëżigimnazjalnëch [w szkòłach branżowëch 
I st. – 92, w liceach òglowòsztôłcącëch 349, w klasach 
technikalnëch – 546 i w klasach szkòłów warkòwëch – 
103]).
Tak to je w statistikach, a tej i téż w realnym żëcym, bò ni 
ma jinszi mòżlëwòtë. Chto te statisticzi pòdôwô, ten téż 
òdpòwiôdô za realizacjã zadaniégò.

Jak bë miałë bëc prowadzoné zajmë, żebë nie zniechãcëc 
dzecy do chòdzeniô na nie?
Wszëtczé zajãca w szkòłach mùszą bëc prowadzoné w ce-
kawi spòsób. Taczi mùszi bëc system òrganizowaniô 
nôùczi, żebë ùczniów nie zniechãcëc, a zachãcëc. To nie je 
prosté zadanié – nigdë zresztą nie bëło. Szkólny mùszi  

Z Danutą Pioch, wiceprzédniczką Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, jakô zajimô sã sprawama kaszëbsczi edukacje, 
gôdómë ò ùczbie najégò jãzëka w szkòłach.

Danuta Pioch (pierszô z prawi) òbczas Kaszëbsczégò Diktanda w Bòjanie (2017 r.)
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nadążac za dzôtkama i młodzëzną, za jich rozwijã, mùszi 
sã wëkazëwac zainteresowanim co do jich preferencjów, 
znac sã na nowëch metodach ùczbów, sóm sebie cëgã do-
skònalëc, òferowac swòjim szkòłownikóm nowé techno-
logie (co òni terôzka baro lubią), ale téż nie rezygnowac ze 
sprawdzonëch metodów. Szkólny kaszëbsczégò je 
dodôwkòwò òbcążony, bò jak je wiedzec – nen przedmiot 
wëzwëskiwò wszëtczé òbrëmia żëcégò na Kaszëbach; tak 
tedë mùszi miec wiédzã z  jãzëka, lëteraturë, mùzyczi, 
kùńsztów, historie, geògrafie i wiele jin-
szich dzélów nôùczi. Mùszi to razã 
splesc w cekawą nitkã wiédzë i ùmiejãt-
nosców i  jesz dodôwkòwò wërobic 
w  ùczniach przënãcenié i  chãc do 
pòznôwaniô swójszczëznë. To zadanié 
mòże sã ùdac tedë, czedë bãdzemë 
wprowôdzelë dzôtczi w tã tematikã òd 
jak nômłodszégò wiekù.

Dzecë chòdzą na kòżdé zajãca chãt-
no, czedë je tam dlô nich cos ekstra. 
Tim czims ekstra w  kaszëbiznie je 
wanożenié pò môłi tatczëznie i  pò- 
znôwanié ji z bliska, realizowanié ce-
kawëch warsztatów, zéńdzeniów z wôż-
nyma lëdzama, bëtnictwò na regional-
nëch ùroczëstoscach i pòdjimiznach, 
ùdzél we wielnëch kònkùrsach i wiele 
jinszich sprawach. To wëmôgô òd 
szkólnégò wiôldżi robòtë, ale téż dôwô 
wiôldżi brzôd.

Nié we wszëtczich szkòłach na Kaszëbach je ten jãzëk 
ùczony. Czë to nie je lëchô znanka dla Kaszëbów, że nie 
chcą sztôłcëc dzecy ò swòji kùlturze, tradicje a jãzëkù, 
ò tim, co mają w òkòlim?
W ti sprawie wëpòwiôdało sã ju wiele mądrëch głów. Je-
den z głosów, chtëren do mie nôbarżi docarł, zawiérôł w se 
prostą, ale wiôlgą prôwdã – skòrno ùczimë dzecë ò 
przódëczasnëch Grekach i  Rzëmianach, to czemù ni 
mómë jim gadac ò tim, co nôblëższé – doch òd tegò bë 
miała edukacjô wëchadac. Jinszi mądri człowiek gôdôł, że 
nôprzódka mùszimë rzec dzecóm ò tim, co „za òknã”, 
a dopiérze tedë mòżemë robic dalszé kroczi. A co më 
mómë za òknã? I co më na ten temat wiémë? Ze statisti-
ków i badérowaniów je wiedzec, że mieszkańcë regionów 
ò swòjich sprawach wiedzą nômni. Dobrze bë bëło, żebë 
Kaszëbi tã lëchą znankã znikwilë, a za sprawą ùczbów 
w szkòłach mòżemë do tegò w dosc prosti i chùtczi spòsób 
duńc.

Jinszô je sprawa z jãzëkã. Nen bë miôł, jak to bez wszët-
czé donëchczasowé wieczi bëło, bëc przekazywóny w do-

domach, przez rodzëców. Z  rozmajitëch, czãsto nie- 
pòjãtëch leżnosców, tak ju nie je. Tedë szkòłë próbùją 
wërãczëc rodzëców w jich pierwòsznym zadanim i zrobic 
dobrą robòtã. Leno to nie je ju taczé prosté, bò na ùczbach 
w szkòle nie dô sã wszëtczégò wëkònac, nie dô sã człowie-
ka naùczëc biegle jãzëka, chòc szkólny starają sã, jak mògą, 
a starkòwie (jo, prawie òni nôbarżi) wspiérają w tim dzele 
zarobiałëch i nimającëch czasu starszich. Mało je dodo-
mów i rodzëców, co bierzą sã do ti robòtë przëkładno, ale 

na naje szczescé cëgã jesz są i  za to 
w miono dobra kaszëbiznë i ji przińd-
notë nôleżą sã jim wiôldżé pòdzãkòwa-
nia (choc nié prawie ò nie tu jidze, bò 
jich swiąda, prosto gôdającë, je takô, 
jakô bë mia pò prôwdze ù wszëtczich 
bëc).

Jak to je z tą refòrmą programòwégò 
spòdlô? Szło to w bëlnym czerënkù 
czë téż nié?
Jak długò jem szkólną (a  përznã ju 
jem), wiedno jesmë mielë do ùczinkù 
z  refòrmama òswiatë. Gôdóm, że 
w òswiace je jak na pòligònie, wiedno 
jaczés przemarsze. To dozwòliwô szkól-
nym nigdë nie wpadnąc w rutinã (mòże 
chòc tëli z tegò dobrégò). Mùszą dërchã 
starac sã nadążac za zmianama, twòrzëc 
nowé papiorë, werifikòwac swòje do- 
nëchczasowé przemëszlenia. Na to ju 
gwësno ni ma radë – je nót so radzëc, 
i  szkólny to robią. Kòżdi pòstãpny 

ùstôwòdôwca mô pewno dobré chãcë, chce cos zmienic, 
ùlepszëc – szkólny mùszi sã w tim òdnalezc, taczi jegò 
òbrzészk.

Ni ma ni jednégò ùczbòwnika, jaczi bë béł napisóny na 
spòdlim nowi programòwi pòdstawë. Szkólny mògą 
wzerac na stôré ksążczi, a na jich spòdlim prowadzëc 
swòje ùczbë?
Pòkądka strzodowiszcze nie przëszëkùje nowëch bédën-
ków ùczbòwników, mómë przëzwòlenié na zwëskiwanié 
z donëchczasowëch pòzycjów. Pòdstawa programòwô nie 
zmieniła sã w całoscë, wiele z ji tresców òstało, tedë nié 
wszëtkò je do wërzuceniô.

Jinszô wôżnô sprawa je takô, że szkólny ni mô 
òbrzészkù realizowac ùczbòwnika, leno òdpòwiôdô za 
realizacjã pòdstawë programòwi – to je jedinczny jegò 
òbrzészk, a skądka sobie weznie pòmòc do realizacje tegò 
wôżnégò zadaniô, za to je òdpòwiedzalny leno òn sóm. 
Mòże tej szëkac wspiarcégò we wszednëch dostãpnëch 

Danuta Pioch przemôwiô òbczas kònkùrsu 
Méster Bëlnégò Czëtaniô we Wejrowie (2017 r.)
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pòmòcach i ùczbòwnikach, żebë nôlepi jak rozmieje, zre-
alizowac trescë zapisóné w pòdstawie programòwi.

Je w ni wiele nowëch lekturów. Nié jaż za wiele? Dô sã 
je zrealizowac na wszëtczich etapach naùczaniô?
Mëszlã, że wprowadzenié òbrzészkòwi lekturë nie je lëchą 
decyzją. Jinszô je sprawa, czë strzodowiszcze wëbrało 
nôlepszé pòzycje, ale samò czëtanié (òbrzészk!) je dobrą 
decyzją. 

Wiémë, jak je z czëtanim òglowò. Nié lepi je na kaszëb-
sczim gruńce. Tedë mùszimë sã namëslëc, jak dostac lëdzy 
nazôtka do czëtaniô – a wprowadzenié òbrzészkòwégò 
czëtaniô lekturów mòże w jaczims stãpieniu w tim do-
pòmòc.

Czë lekturów je za wiele? To zanôleżi òd tegò, chto i jak 
na to zdrzi. Kaszëbi mają bòkadny zbiér lëteracczich do-
kazów, mòże nen szkòłowi òbrzészk przeczëtaniô 
niechtërnëch z nich zachãcy młodëch na przińdnotã do 
syganiô pò jinszé.

Przë tak wiôldżi lëczbie pòezje a prozë do zrealizowaniô 
w szkòłach dô sã cekawie pòprowadzëc ùczbë?
Jakno pòlonistka z  wësztôłceniô jem za pòezją i  prozą, 
a jesz do te za dramatã – tedë òglowò za lëteraturą. W ni są 
wszelaczé cekawé rzeczë, na ji spòdlim mòże pòprowadzëc 
ùczbã na kòżdi temat. Lëteracczi tekst mòże bëc pónktã 
wińdzeniô do kòżdi kôrbiónczi, a òd niegò mòże pózni jic 
dali na kòżdi gruńt. Swòje ùczbë prawie tak òrganizëjã i ni 
mògã sobie wëòbrazëc jich bez lëteracczich dokazów.

Czë to sã widzy szkòłownikóm? Mëszlã że jo, czedë je 
zrobioné „z głową”.

Wanodżi, jaczé są òrganizowóné w òbrëmim zajmów 
z kaszëbsczégò jãzëka, pòmôgają dzecóm w bëlniészi 
nôùce? Czë to je blós dodôwk do ùczbów, chtëren nick 
nie wnôszô?
Jak bëło rëchli rzekłé – to je prawie to, co nôbarżi sztôłcy. 
Didaktika prawie kładze cësk na taczé pòznôwanié swiata. 
Nié leno szkólnémù kaszëbsczégò je wòlno wëprowadzac 
szkòłowników na wanodżi, mają to téż robic szkólny jin-
szich zajmów. Ùczéń wiedno lepi zapamiãtô to, czegò 
mógł doznac na rozmajité ôrtë, niżle przez czëtanié w kné-
gach, òbzéranié na òdjimkach. Òswiatowé wëszëznë wied-
no widzałë nen spòsób dochôdaniô do wiédzë w swòjich 
zadaniach i w ti sprawie nick sã nie zmieniło do dzysdnia.  

Wiele dzecy rezygnëje z nôùczi kaszëbsczégò jãzëka. 
Jakô mòże bëc tegò przëczëna?
Òd zôczątków nôùczi kaszëbsczégò w szkòłach wiedno 
bëłë przëtrôfczi rezygnacjów – taczé je prawò rodzëca. 
Przëczënë są nôrozmajitszé. Nôczãstszą z nich je chãc 

chrónieniô dzecy przed przecążenim, òsoblëwie w star-
szich klasach spòdleczny szkòłë, chtërne czãsto mają pò 
òsmë gòdzyn zajmów na dzéń, a  do te jesz òbrzészk 
przëszëkòwaniô sã do egzaminów. Równak rodzëce chcą 
wësëłac swòje dzôtczi na wiele jinszich zajãców do- 
dôwkòwëch... tak tej nié do kùńca rozmiejã, czemù mô 
służëc to chrónienié z jedny stronë, a dokłôdanié z drëdżi.

Te rezygnacje wëchôdają téż z  tegò, że wiele lëdzy 
ùwôżô cëgã dozéranié swòji tatczëznë za zbãdną rzecz. Ni 
mają òni dali swiądë, że je to cos wôrtnégò, naszégò, swój-
négò, i że człowiek ni mòże tak letkò tegò òdrzëcac. Rôz 
òdrzuconé sprawë kaszëbsczé wnet nigdë ju nie wrócą, 
a chto tej mô dozerac tatczëznë, pilowac najich sprôw? Kò 
górôle mają starã ò swòje, Slązôcë ò swòje, a chto ò naje 
sprawë mô zabiegac? Taczé wëzbëcé sã kòrzeniów mòże 
sprawic (trawestującë słowa pòetë), że „ùschniemë jak 
wietew wnet, bò ùńdze z naji kaszëbskô krew”.  

Jaczé znanczi mùszi miec szkólny, żebë bëlno roz-
kòscérzôł miłotã do kaszëbiznë w szkòłach?
Tu bë mógł ùżëc biblijnégò tekstu, że nie zapôli nikògò 
nen, chto sóm nie gòrô. Dzecë w szkòle są dobrima òbser-
watorama, òne chùtkò rozkłôdają kòżdégò szkólnégò na 
pierszé dzejniczi. Òd raza wiedzą, że nen leno sprôwiô 
nałożoné na niegò zadanié, że nim nie żëje, nie je za nim 
całim dëchã. A żelë szkólny ni mô przekònaniô do tegò, 
co robi, tej czemù dzôtczi bë je miałë miec. 

W szkòle wôżnô je aùtenticznosc, żëcé sprawama i za-
daniama, jaczé sã sprôwiô. Szkòłownicë òbserwiwają 
i chùtkò dosc przejimają mòdła swòjégò szkólnégò. Dlôte 
tak wôżné je to, jak do kaszëbiznë je nastawiony sóm 
szkólny.

Bëlno rozwijô sã gón kaszëbsczich kònkùrsów dlô 
młodëch, np. Rodnô Mòwa i Kaszëbsczé Diktando. Mô 
to jaczis wpłiw na rozwij nôùczi kaszëbsczégò jãzëka?
Je nót rzec, że w òbrëmim kaszëbsczégò jãzëka dzeje sã 
tëli, że bë mùszôł złożëc pôrã jinszich edukacjów do grëpë, 
żebë dało to téż taką lëczbã dodôwkòwëch pòdjimiznów. 
Kònkùrsë są wôżné, bò dôwają leżnosc młodim tãdżim 
głowóm do sprôwdzeniô sã i przërównaniô swòji wiédzë 
i ùmiejãtnosców z jinszima. Wiele szkòłowników szëkùje 
sã do rozmajitëch kònkùrsów z dobri wòlë, a nawetka sã 
jich dopòminô – to je pòdskôcënk do zwëskiwaniô 
pòstãpnëch nôdgrodów, ale téż rozszérzwianiô wiédzë 
i ùmiejãtnosców, jaczich w przińdnym żëcym nicht ju jim 
nie dô. Tak bùdëją swòje pòkładë wiédzë i  wkłôdają 
pòstãpné dzélëczi w swój rozwij.

Pòwstôwô téż wiele nowëch ksążków dlô dzecy pisónëch 
pò kaszëbskù, np. Mariolka i  ji przigòdë, Werónka. 
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Wastnô ùwôżô, że bë miało bëc wicy taczi lëteraturë dlô 
młodëch czë mòże ni mô òna jaż tëli òdbiérców?
Dlô kaszëbiznë kòżdô pòzycjô je wôżnô. Pamiãtóm, jak 
w latach 80. ùszłégò stolecô z zôzdroscą jesmë zdrzelë na 
frizyjską rësznotã w Hòlandie, dze bëła wëdôwónô nié 
leno kòżdô gwôsnô pòzycjô lëteraturë, ale téż kòżdô  
swiatowô w przekładze na frizyjsczi. Dzejarze kaszëbsczi 
mëslelë tej ò tim, czë kaszëbiznie bãdze téż czedës dóny 
taczi sztót. A terôzka gò mómë – je dobrze, co nie òznôczô, 
że ni może bëc jesz lepi.

To, czë są òdbiércë ti lëteraturë – to je jinszô sprawa. 
Naje strzodowiszcze nie je jaż tak wiôldżé. Chtos zre-
chòwôł, wiele ksążk przëpôdô na jednégò czëtińca. Mómë 
nëch knéżków ju baro wiele i zdôwô mie sã, że czëtómë, 
ale na gwës nié jesz tëli, jak bësmë chcelë.

Jak to mdze za czile lat? Zmiészi sã lëczba dzecy 
ùczącëch sã kaszëbsczégò, czë mòże pùdze to w drëgą 
starnã?
Wiedno sã bòjã tegò pëtaniégò. 

Òd zôczątkù ùczbów kaszëbsczégò w szkòle na wielëna 
szkòłowników z rokù na rok rosła. Jak mdze latos – do-
piérze sã dowiémë. Rechùjã, że znowa bãdze wëższô, bò 
szkòłownicë nie szlë do gimnazjów (dze czãsto wëchôdelë 
z ùczbów kaszëbsczégò), leno òstelë w swòjich szkòłach 
i tam we wikszoscë òstôwają przë ùczbach.

Równak przińdze pewno jaczégòs rokù taczi sztót, że 
ta wielëna przestónie rosc abò co wicy – zacznie spadac. 
Widzã to i czëjã te głosë, jaczé sã tedë pòdniesą: że lëchò 
sã dzeje z kaszëbizną, że Kaszëbi przestelë sã czerowac 
swójszczëzną, że gwësno szkólny lëchò ùczą, że jesmë 
wëzbëti z regionalnëch znanków… Nie wiém, co tam jesz 
wëmëszlą naji procëmnicë, ale na gwës wëmëszlą. Miejmë 
nôdzejã, że takô sytuacjô nie mdze mia chùtkò leżnoscë 
bëcô, i żëczmë sobie, żebë ni mùsza miec taczi leżnoscë.

Mómë ksążczi, kònkùrsë, szkòłowé wanodżi, a co jesz 
mòże zrobić, bë ùbòkadnic ùczbë kaszëbsczégò?
Nie chcã tuwò twòrzëc na mòc. Kòżdi szkólny, direktór, 
szkòła mô swòje spòsobë na to, żebë szkòłowników za-
chãcëwac. Ni mòżemë téż doprowadzëc do tegò, że za-
czniemë stawac na głowie i  wëmëszlac niestwòrzoné 
rzeczë, żebë ùbòkadnic i tak ju, mòjim zdanim, bòkadné 
spòsobë ùczeniô kaszëbsczégò. Pòlsczé rzeczenié brzmi 
„nadmiar szkodzi” – jak przestąpimë jakąs grańcã, to 
wnëkómë sebie w slepi nórt, z jaczégò nie mdze ju mòż-
notë copniãcô sã. Rechùjmë na mądrosc nôleżników naszi 
spòlëznë, róbmë wiele w prôcë nad swiądą, prowadzmë 
do rozlubieniô w swójszczëznie – a tedë kòżdi z Kaszëbów 
bãdze ju mógł na tim fùndameńce wëbùdowac swòje 
„zómczi dlô królewiónczi” 

Na sóm kùńc radë dlô szkólnëch...
Robòta szkólnégò je nié do przecenieniô. Szkólny je kò-
gùms, chto mô wiôldżi cësk na sztôłtowanié młodzëznë. 
Jegò robòta je drãgô, ale baro wdzãcznô. Wszëtkò, do cze-
gò mùszimë dochadac cãżczim wërzeczenim, szmakô dwa 
razë tak dobrze. Wëchòwanié młodégò pòkòleniô je ro-
bòtą cãższą niżle chłopa w kòsë, bò nen pò wiôldżim zma-
rachòwanim legnie i òdzwëskô sëłë. Człowiek zajimający 
sã wëchòwanim (rodzëc, szkólny) sprôwiô robotã Syzyfa 
i mòże ùzdrzec ji plón pò wiele latach, a czasã nigdë gò nie 
ùzdrzec – a  ni może òdpùscëc i  zrezygnowac. Jidze 
wprzódk, robi swòje, mësli dniama i nocama ò tim, jak 
zrobic to lepi. Robi tak chòcbë dlô tegò biblijnégò „jedné-
gò sprawiedlëwégò”, chtëren dobrze pòjimnie, na czim 
zanôlégô robòta nad sobą.

Ni mògã sã tuwò òprzéc, żebë nie rzec pòwiôstczi, jaką 
jem ùczëła na zôczątkù mòjégò szkólnowsczégò dzejaniô. 
W ni je całô prôwda ò kawlu szkólnégò. Bòdôj ptôch cziżik 
(òjc) – czedë matka kôrmi w gniôzdze młodé, a òne „òd-
mëkają dzobë”, cobë dostac wicy jôdë – lôtô wkół gniôzda 
i spiéwô sobie blós znóną i jediną melodiã. Młodé nie zwrô-
cają na niegò wikszégò bôczënkù. Ale czedë same òstôwają 
òjcama – òdtwôrzają dokładno melodiã swòjégò tatka. 

Mëszlã, że dlô naji – szkólnëch – wôżnô z tegò nôùka 
– róbmë swòje, bò nawetka czedë nóm sã zdôwô, że nicht 
naji nie słëchô, wiedno je chtos, chto wëzwëskô wiédzã 
i bãdze pedagògiczną pòcechą. Dlô tegò jednégò chòcle 
wôrt bëło, a czedë bãdze jich wicy, to redota bãdze jesz 
wikszô. Miarą robòtë szkólnégò są zwësczi jegò ùczniów. 
Szkólny nie robi na swòjã chwałã, le wiedno na chwałã 
jinszich. Ò tim mùszimë pamiãtac, tej w nym trudnym, 
ale piãknym warkù mdze nóm lżi.

Gôdała Karolëna Weber

Kònferencjô z leżnoscë 10-lecô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka we Gduń-
skù (2016 r.). W pierszi rédze (pierszô z lewi) sedzy Danuta Pioch, a kòl ni 
prof. Jadwiga Zieniukòwò
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Jak już pisaliśmy w letnim numerze naszego pisma (na s. 64–65), jednym z dwóch tegorocznych laure-
atów Ryngrafu Witosława, nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego 
„Remùsowi Drëszë” za „szczególny wkład w rozwój, ochronę i promocję języka kaszubskiego w szkolnym, 
uczelnianym i powszechnym jego wydaniu”, jest prof. Motoki Nomachi z Uniwersytetu Hokkaido. Poniżej 
publikujemy tekst jego wypowiedzi adresowanej do uczestników „rozmowy z gośćmi” poprzedzającej 
uroczystość wręczenia wyróżnień, która miała miejsce 11 czerwca w Zespole Kształcenia i Wychowania 
w Kamienicy Szlacheckiej. 

DLACZEGO INTERESUJĄ MNIE MAŁE JĘZYKI 
SŁOWIAŃSKIE, ZWŁASZCZA KASZUBSKI?

PIERWSZE SPOTKANIE Z KASZUBSZCZYZNĄ I JEJ „ZAGADKA”

Jestem z wykształcenia slawistą i na początku studio-
wałem język rosyjski. Do kaszubszczyzny dotarłem 
całkiem przypadkiem, ponadto droga ta nie wiodła 
wprost z rosyjskiego, lecz przez ukraiński, słowacki, 
słoweński, serbsko-chorwacki i  polski. Moja praca 
doktorska była poświęcona słowiańskiej składni po-
równawczej w ujęciu lingwistycznej typologii ogólnej. 
Wiedzę o kaszubszczyźnie wykorzystałem też podczas 
przygotowywania pracy doktorskiej. Szczerze mówiąc, 
nie planowałem tego na początku, ale w trakcie pisa-
nia pracy doktorskiej coraz bardziej przekonywałem 
się, że materiały kaszubskie są niesłychanie cenne 
i ważne dla mojej pracy z punktu widzenia kontaktu 
językowego. Ale już dużo wcześniej dowiedziałem się 
o kaszubszczyźnie, dzięki książce w języku japońskim 
pod tytułem Surabu minzoku to Touou Roshia (Narody 
słowiańskie i Europa Wschodnia oraz Rosja), w której 

prof. Shigeo Kurihara, jeden z wybitnych i najbardziej 
szanowanych slawistów w Japonii, pisze między inny-
mi: 

„(...) w słowiańskim świecie istnieje 13 standary-
zowanych języków literackich (…). Wśród języków 
zachodniosłowiańskich są następujące języki: polski, 
kaszubski, górnołużycki, dolnołużycki, czeski i słowac-
ki (Kurihara 1986: 120) . 

„Kaszubski jest jedynym żywym językiem pomor-
skich Słowian, ale z powodu mocnego wpływu języka 
polskiego ten język jest prawie całkiem zasymilowany, 
a dziś (1986 M.N.) uważa się go za jeden z dialektów 
języka polskiego (Kurihara 1986: 120). 

Prof. Kurihara nie był wyjątkiem. O ile mi wiadomo, 
w Japonii kaszubski był zawsze uważany za odrębny 
język i  nie podlegało to dyskusji, prawdopodobnie 
zgodnie z tradycją slawistyki zachodnioeuropejskiej, 
o czym wspomina prof. Alfred Majewicz w swojej mo-
nografii Języki świata i ich klasyfikowanie (1989). Mnie 

Autor (drugi z lewej) podczas podczas obchodów Dnia Kaszubskiego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
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osobiście zainteresowały dwie rzeczy: po pierwsze, 
kwestia socjolingwistyczna. Dlaczego standaryzowa-
ny język literacki uważa się za dialekt jakiegoś innego 
języka? Mówiąc retrospektywnie, w Japonii nie było 
dużo informacji o języku kaszubskim i po prostu na-
iwnie wierzyło się, że język kaszubski jest już standary-
zowany, skoro istnieje forma literacka. Po drugie, kwe-
stia kontaktu językowego. Czym była i jak przebiegała 
asymilacja językowa? Po zajęciach z historii Europy 
wiedziałem, że na Pomorzu oprócz Polaków miesz-
kało też wielu Niemców, i ich język był dominujący 
do końca II wojny światowej. Jakie relacje zachodziły 
między tymi językami, czyli kaszubskim, niemieckim 
i polskim? Ale do tego tematu powróciłem dopiero po 
sześciu latach, w roku akademickim 2003/2004, kiedy 
przyjechałem do Polski jako lektor języka japońskiego 
na Uniwersytecie Warszawskim, bo do tamtego czasu 
zajmowałem się przede wszystkim językami południo-
wosłowiańskimi w porównaniu z rosyjskim.

KASZUBSKI W KONTEKŚCIE KONTAKTU JĘZYKOWEGO

Pracując na japonistyce, intensywnie chodziłem na 
zajęcia ze slawistyki. Najbardziej mnie interesowały 
zajęcia jednego z największych współczesnych slawi-
stów, prof. Janusza Siatkowskiego, który również badał 
kaszubski w zespole badań dialektologicznych prowa-
dzonym przez śp. prof. Zdzisława Stiebera. Na zajęciach 
prof. Siatkowskiego studenci musieli dokładnie czytać 
zapisy dialektologiczne i analizować cechy dialektalne. 
W tekstach kaszubskich, zapisanych przez Friedricha 
Lorentza, Kazimierza Nitscha i innych, znalazłem dużo 
nietypowych dla słowiańszczyzny cech gramatycznych, 
czyli morfoskładniowych, na przykład: 
1.  konstrukcje peryfrastyczne (perfektywne i rezulta-

tywne) z czasownikami miec i bëc (na przykład: jô 
miôł czëté, òn je wëjachóny)

2.  konstrukcję z czasownikiem dostac (†krëgac), ozna-
czającą stronę bierną adresatywną (na przykład: òn 
dostôł wczëbaszoné),

3.  nadużywanie form zaimków wskazujących ten/ta/
to oraz nen/na/no,

4.  nadużywanie form liczebnika jeden, który jakby peł-
ni funkcję rodzajnika nieokreślonego,

5.  nadużywanie zaimków osobowych, wzorem języ-
ków zachodnioeuropejskich, 

6.  użycie partykuł kaszubskich na wzór konstrukcji 
niemieckiej, zapożyczonych z języka (dolno-)nie-
mieckiego, oznaczających rodzaj akcji (na przykład: 
òn je ju nazôd ‘już wrócił’, òna mia jic bënë), 

7.  możliwy synkretyzm narzędnika i komitatywu (na 
przykład: jô gò bijã (z) czijã) itd. 
Niesłowiańskie cechy w kaszubszczyźnie nie zostały 

na tej liście w pełni przedstawione. Rzecz jasna, wszyst-
kie wspomniane cechy pochodzą z języka niemieckiego, 
z którym kaszubszczyzna miała ścisły kontakt przez kil-
kaset lat. W świecie języków słowiańskich istnieje kilka 
języków, zwłaszcza małych, między innymi języki łu-
życkie (w Niemczech), język burgenlandzko-chorwacki 
(w Austrii) i szereg dialektów słoweńskich (w Austrii), 
które były i wciąż są pod mocnym wpływem języka nie-
mieckiego, ale nie wszystkie mają te same cechy, jakie 
ma kaszubszczyzna. Niektóre cechy mogą łatwiej wnik-
nąć w system gramatyczny jednego języka, a inne trud-
niej. Na przykład punkt 1 z powyższej listy jest na tle 
innych języków słowiańskich cechą charakterystyczną 
wyłącznie dla kaszubszczyzny (z wyjątkiem macedoń-
skiego, który rozwinął podobną konstrukcję w kontek-
ście kontaktu językowego na Bałkanach). Ale pojawia 
się wiele trudnych, ale bardzo ważnych pytań, na które 
żaden z moich szanownych profesorów-dialektologów 
nie miał odpowiedzi, ponieważ kaszubszczyznę bada-
no przede wszystkim w ramach dialektologii, w któ-
rej morfoskładni poświęcono najmniej uwagi: kiedy, 
gdzie i w jaki sposób pojawiły się takie cechy? Jaka jest 
regularność użycia tych konstrukcji? Czy ekwiwalen-
ty w języku niemieckim naprawdę znaczą to samo, co 
w kaszubszczyźnie? Jeśli nie, to dlaczego? Czy Kaszubi 
wciąż tak dzisiaj mówią? Minęło wszak prawie sto lat od 
czasów Lorentza albo Nitscha, kiedy to wszyscy Kaszubi 
mówili perfekcyjnie po niemiecku. Ten stan wcale nie 
jest dziś na Kaszubach normą. Ponadto, wpływ języ-
ka polskiego staje się coraz mocniejszy, wskutek czego 
pojawiają się cechy gramatyczne z niego zapożyczone, 
mimo że nie są one tak wyraźne, jak wymienione już 
wcześniej germanizmy. Aby znaleźć odpowiedzi na te 
pytania, zacząłem jeździć na Kaszuby, gromadzić ory-
ginalne materiały, pisane i mówione, porównując nowe 
dane ze starszymi u Lorentza itd.

Ten temat jest bardzo ważny nie tylko dla kaszubo-
logii, lecz również dla całego językoznawstwa sło-
wiańskiego i nie tylko. Tak jak już mówiłem, język 
kaszubski wnosi bardzo cenny i unikalny materiał do 
badania kontaktu językowego w ogóle oraz w lingwi-
styce arealnej, na przykład dla analizy „europejskości” 
języków, czyli tzw. Standard Average European, kwe-
stii (nad)bałtyckiej ligi językowej, czyli Circum-Baltic 
Sprachbund itd. Ostatnio skończyłem przygotowywać 
pracę zbiorową pod tytułem „Slavic on the Language 
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1  Kamusella, Tomasz (2015) Creating Languages in Central Europe during the Last Millenium. Basingstoke: Palgrave Mac- 
millan, 19.

2  Majewicz, Alfred (1986) „A New Kashubian Dictionary and the Problem of the Linguistic Status of Kashubian”. W: Franciszek 
Sławski (red.). Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz. Kraków: Polska Akademia Nauk, 95–99.

3  Majewicz, Alfred (1989) Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN, 13.
4  Duliczenko, Aleksandr (1981) Slawjanskie literaturnye mikrojazyki: woprosy formirowanija i razwitija. Tallin: Walgus.
5  Wicherkiewicz, Tomasz (2014). Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej. 

Poznań: Wydawnictwo Rys.

Map of Europe: Historical and Areal-Typological Di-
mensions” (Mouton de Gruyter) pod redakcją moją 
i wybitnego ukrainisty i slawisty prof. Andrija Dany-
lenki, w której właśnie zaproponowałem arealno-lin-
gwistyczne podejście do kaszubszczyzny; a obecnie 
przygotowuję monografię poświęconą ewolucji kate-
gorii gramatycznych w kaszubszczyźnie w ujęciu kon-
taktu językowego i typologii lingwistycznej. 

KASZUBSKI W KONTEKŚCIE SOCJOLINGWISTYKI 

Czy kaszubski jest odrębnym językiem, czy dialektem 
języka polskiego? Pytanie wydaje się jasne i proste, ale 
odpowiedź jest trudna. Oczywiste jest, że z jednego 
języka mogą wyrosnąć dwa, tak jak ma to miejsce 
w przypadku macedońskiego i bułgarskiego. Z kolei 
typologicznie różne dialekty mogą zostać składowymi 
jednego języka, tak jak dialekty kajkawski, czakawski 
i sztokawski w języku chorwackim. Rzecz jasna, róż-
nica między dialektem i językiem polega nie tylko na 
strukturze językowej, czyli aspekcie językoznawczym 
w wąskim tego słowa znaczeniu, lecz na kwestii ści-
śle związanej z polityką i tożsamością użytkowników 
danego języka czy dialektu. Kiedyś amerykański lin-
gwista Max Weinreich żartobliwie zdefiniował różnicę 
między dialektem a językiem w następujący sposób: 
„język to dialekt z wojskiem i marynarką wojenną”. To 
jest ciekawa definicja, ale kaszubszczyzna, bez wojska 
i marynarki wojennej (jakąś marynarkę kaszubszczy-
zna ma, rybacką, ale nie wojenną…), dzisiaj uważana 
jest za język i ma rzeczywiście oficjalny status języka 
regionalnego w Polsce. Nowszy, jeszcze bardziej uda-
ny wariant definicji możemy znaleźć w pracy znanego 
historyka prof. Tomasza Kamuselli, według którego: 
„język to politycznie wzmocniony lekt, bezpośrednie 
odzwierciedlenie aktualnej sytuacji politycznej w spo-
łeczności użytkowników tego lektu, którą jest (etnicz-
na) grupa mówiąca (i pisząca) w tym lekcie”1. 

W tym kontekście bardzo duży wpływ miał na mnie 
szereg pionierskich publikacji prof. Majewicza, który 
nawet w czasach komunizmu i u jego schyłku (1986, 

1989) w przejrzysty sposób pisał, że sądząc po pozaję-
zykowych czynnikach, kaszubski może być odrębnym 
językiem (1986)2 i dyskusja nad tym problemem jest 
dość niepoważna i bezpłodna3. Czas pokazał, że prof. 
Majewicz miał rację. 

Nie mniejszy wpływ na mnie w tej dziedzinie miała 
teoria estońskiego slawisty prof. Aleksandra Duliczen-
ki o tzw. literackich mikrojęzykach, który ją rozwinął, 
analizując małe języki słowiańskie, w tym kaszubski 
(1981)4. Według niego w świecie języków słowiańskich 
istnieją, oprócz dużych języków słowiańskich, małe 
języki, dla których rozwoju są istotne takie warunki 
i czynniki (1981: 25):
1.  istnienie dość zwartego środowiska, w którym po-

wstał projekt literackiego języka (LJ) i związanego 
z tym terytorialnego odłączenia od głównego dia-
lektalnego kontinuum pokrewnego,

2.  świadomość kulturalno-językowej, etno-językowej 
albo etnicznej specyfiki w tym środowisku, w któ-
rym się pojawia eksperyment LJ,

3.  złożoność „krajobrazu dialektalnego” jako warunku 
prowadzącego do poszukiwań specyfiki językowej, 
a tym samym – do pierwszych prób LJ na lokalnym 
dialekcie,

4.  religijno-polityczna, geograficzna i  inna izolacja 
albo utworzenie odgałęzienia bądź odseparowanie 
grupy od danego słowiańskiego etnosu narodowego,

5.  istnienie określonych literacko-językowych (szerzej 
rozumianych jako kulturalno-językowe) tradycji, tj. 
funkcjonowanie w tym i drugim ośrodku pokrew-
nego lub niepokrewnego LJ, 

6.  istnienie wykształconych przedstawicieli, którzy są 
w stanie położyć podwaliny, dać bodziec do rozwo-
ju literacko-językowej twórczości opartej na gwarze 
lokalnej.
Wspomniana książka już dawno stała się klasyczną 

pozycją w slawistyce i obowiązkową lekturą dla wszyst-
kich interesujących się mikrojęzykami i nie tylko. Mu-
simy jednak w tym miejscu przyznać, że sytuacja ję-
zykowa istotnie zmieniła się po upadku komunizmu 
w Polsce i w innych krajach wschodnio- i środkowoeu-
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PRZYKŁADY PUBLIKACJI NAUKOWYCH PROFESORA NOMACHIEGO  
DOTYCZĄCYCH JĘZYKA KASZUBSKIEGO

 (aneks dołączony przez prof. Alfreda Majewicza, laureata Ryngrafu Witosława 2017,  
do tekstu laudacji Motokiego Nomachiego, którą wygłosił na uroczystości w Kamienicy Szlacheckiej) 

•  „Polska konstrukcija rezultatywno-posesywna mam to zrobione a kaszubskie jô móm to zrobioné”. Język Polski 
LXXXIV 3, pp. 173–183, 2006.

•  „On a Periphrastic Perfect in Kashubian Literary Language”. Slavia Occidentalis Iaponica no. 11, pp. 4–23, 2008.
•  „On the Recipient Passive in Kashubian Language (Annex to Milka Ivić's Syntactic Inventory for Slavonic 

Dialectology)”. Južnoslovenski filolog. LXIV: 273–281, 2008.
•  (z B. Heinem) „On Predicting Contact-Induced Grammatical Change: Evidence from Slavic Languages”. Journal 

of Historical Linguistics. Vol. 1. No. 1, pp. 48–76, 2011.
•  „The Kashubian Recipient Passive Construction and Its Grammaticalization”. W: Andrii Danylenko, Serhii Va-

kulenko, eds., Gedenkschrift fur George Y. Shevelov zum 100. Geburtstag, pp. 109–135. Verlag Otto Sagner, 2012. 
•  (z T. Kamusellą) „The Long Shadow of Borders: The Cases of Kashubian and Silesian in Poland”. Eurasia Border 

Review, Vol. 5. № 2, pp. 35–59, 2014.
•  „On the Kashubian Past Tense Form jô béł ‘I was’ from a Language-Contact Perspective”. W: M. Nomachi,  

A. Danylenko, P. Piper, eds., Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages (Die Welt der Slaven, 
Sammelbände, Vol. 55), pp. 218–242, München: Verlag Otto Sagner, 2014.

•  T. Kamusella and M. Nomachi, „The Long Shadow of Borders: The Cases of Kashubian and Silesian in Poland”. 
Eurasia Border Review, Vol. 5. № 2, pp. 35–59, 2014.

•  „On the Second Be Periphrasis (BE-2) in Kashubian: Its Grammatical Status and Historical Development”. 
Slavia: časopis pro slovanskou filologii, vol. 84, No. 3, pp. 268–283, 2015.

•  (z B Beliciem) „21st Century Standard Language Ideology in Serbia and Poland”. Belgrade English Language 
& Literature Studies, Vol. 10, pp. 177–192, 2018.

•  „Contact-Induced Grammatical (Non)Changes? Observations of Morphosyntactic Structures in the Kashubian 
Dalect in Canada. Južnoslovenski filolog. LXXIV, pp. 13–29, 2018. 

•  „Kashubian” W: V. Friedman, L. Grenoble, eds., The Slavonic Languages (Routledge Language Family De-
scriptions). London/New York: Routledge. (Wedle katalogu wydawcy ma wyjść w grudniu 2018; to bardzo 
ważna publikacja na skalę globalną).

ropejskich. Kaszubski wciąż nie jest do końca standa-
ryzowany, ale w porównaniu z innymi mikrojęzykami 
słowiańskimi, nad którymi pracowałem i wciąż pracu-
ję, mogę powiedzieć, że język kaszubski coraz szybciej 
się rozwija. Jest też jednym z najbardziej wyemancy-
powanych mikrojęzyków w świecie słowiańskim, i jest 
tak za sprawą rozmaitych działaczy kaszubskich, wśród 
których chciałbym w pierwszej kolejności wspomnieć 
o  Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Kaszubskiego 
„Remùsowi Drëszë”. Poza tym w  międzyczasie po-
wstają i  rozwijają się rozmaite teorie socjolingwi-
styczne dotyczące małych języków, między którymi 
trzeba wymienić pojęcie „regionalnych języków ko-
lateralnych” wprowadzone do nauki przez pana prof. 
Tomasza Wicherkiewicza (2014), światowego eksperta 
małych języków, w tym i kaszubskiego, dokładnie tak 

jak i  jego nauczyciel pan prof. Majewicz5. Biorąc to 
wszystko pod uwagę, sądzę, że socjolingwistyczne ba-
danie języka kaszubskiego, zarówno diachroniczne, jak 
i synchroniczne, przynosi dużo ciekawych materiałów 
nie tylko kaszubologii, lecz również – generalnie – sla-
wistyce. Istotny jest także wkład osób zajmujących się 
tematem w badania małych języków na całym świecie.

PODSUMOWANIE

Język kaszubski jest mały, ale nie wielkość języka ma 
znaczenie, lecz jego wartość. W rzeczy samej, język ka-
szubski jest niesłychanie interesujący zarówno w sen-
sie zewnątrz-, jak i wewnątrzjęzykowym. Bogactwo 
materiału faktograficznego języka kaszubskiego i jego 
analiza mają ogromne znaczenie dla kaszubologii oraz 
slawistyki pojmowanej jako całość.  
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Historia interesujących nas tutaj podmiotów prze-
strzennych w Europie zaczyna się w roku 1856, 
kiedy to w Lipsku powstało pierwsze Towarzystwo 

Ogródków Działkowych, a zalążki podobnych organiza-
cji na ziemiach polskich datują się od 1901 roku1. Ogrody 
działkowe na naszych ziemiach pojawiły się jako pomoc 
charytatywna dla najbiedniejszych rodzin miejskich, nie 
tylko zresztą w dużych miastach. W czasach I wojny świato-
wej i później, podczas wielkiego kryzysu światowego lat 30., 
który boleśnie dotknął młode państwo polskie, zapóźnione 
wskutek niewoli i będące na dorobku, mozolnie budujące 
całą infrastrukturę społeczną, ekonomiczną i w ogóle pań-
stwową, stały się znaczącym uzupełnieniem oferty państwa 
i samorządów dla potrzebujących wsparcia, niekoniecznie 
doraźnego. Uprawa działki i jej zagospodarowanie pod ką-

tem mieszkaniowym stwarzały realną szansę przetrwania 
tysiącom rodzin2. Pod koniec lat 20. idea przybrała nawet 
zinstytucjonalizowaną formę, powstał bowiem Związek 
Towarzystw Ogródków Działkowych, Przydomowych, 
Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Rzeczy-
pospolitej Polskiej3.

Także w Wejherowie odczuwano pilną potrzebę polep-
szenia warunków lokalowych i materialnych mniej uprzy-
wilejowanej części społeczności miejskiej, co mogło zmini-
malizować negatywny wpływ kryzysu. Na byłych gruntach 
śmiechowskich rodziny Keyserlingków, również po to, aby 
zapobiec zjawisku bezdomności, na bardzo korzystnych 
warunkach oddano działki budowlano-ogrodnicze uboż-
szym wejherowianom. Zrzeszeni oni byli w utworzonym 
w 1934 r. Towarzystwie Ogródków Działkowych i Małych 
Osiedli Podmiejskich4. W efekcie powstała dzielnica dom-
ków (z podstawowym standardem sanitarnym) z ogrodami. 
Realizacja inwestycji stanowiła chlubę międzywojennego 
Wejherowa. Jako symboliczną datę powstania osiedla przyj-
muje się 20 września 1936 r., dzień, w którym nastąpiło uro-
czyste poświęcenie figurki Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej w centrum Śmiechowa, naprzeciwko dzisiejszego 
przystanku SKM.

Należy podkreślić rolę burmistrza Teodora Bolduana 
w całym przedsięwzięciu. Jego syn tak opisuje interesującą 
nas kwestię: Problem mieszkaniowy nie był w Wejherowie 
rozwiązany, chociaż nie występował tak drastycznie, jak 
w innych miastach. Z inicjatywy Zarządu Miejskiego powsta-
ło na Śmiechowie osiedle robotnicze, zbudowane przez zało-
żone przez ojca (...) Towarzystwo Ogródków Działkowych 

„JEDNODNIÓWKA”
WYDANA Z OKAZJI UROCZYSTEGO POŚWIĘCENIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH  

I MAŁYCH OSIEDLI PODMIEJSKICH W WEJHEROWIE (1936)

PIOTR SCHMANDT

Ogródki działkowe i małe osiedla podmiejskie to dwie sfery przestrzenno-krajobrazowe, które dzisiaj wydają się 
czymś różnym od siebie. Mają odmienne przeznaczenie, inaczej w związku z tym wyglądają i w bezpośrednim z nimi 
zetknięciu, i z lotu ptaka. Mało kto jednak wie, że na początku swojej historii ogródki działkowe i małe osiedla pod-
miejskie miały wypełniać to samo zadanie: nie rekreacji jako takiej miały służyć, lecz raczej ułatwiać życie warstwom 
ubogim, mającym z różnych powodów problemy lokalowe i w ogóle bytowe.

1  Interia.pl, Interia 360, portal internetowy, artykuł Koniec czy kontynuacja ponadstuletniej historii ogródków działkowych w Polsce? 
(dostęp 15.12.2014).

2  Zaczytani.pl, portal internetowy, recenzja książki Anny Pawlikowskiej-Piechotki Tradycje ogródków działkowych w Polsce (dostęp 
15.12.2014).

3  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Historia ogródków działkowych w Polsce: z okazji dziesięciolecia Związku Towarzystw Ogródków 
Działkowych, Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełnione do 1939 r.

4  Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 256.
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i Małych Osiedli Podmiejskich, na którym w ciągu roku wy-
budowano 100 domków jednorodzinnych z przylegającymi 
do nich ogródkami. Przygotowano akty prawne pozwalające 
na przyłączenie do miasta większych terenów z gmin Śmie-
chowo i Nanice, gdzie powstawały spajające się z miastem 
osiedla mieszkaniowe. Na przyłączonych ewentualnie tere-
nach zamierzano kontynuować budownictwo Towarzystwa 
Ogródków Działkowych5.

Wspomniana uroczystość poświęcenia figury Matki Bo-
skiej Królowej Korony Polskiej, symbolicznie inaugurująca 
zaistnienie osiedla, była okazją do szczególnej formy upa-
miętnienia idei zrealizowanej dzięki energii i pomysłowości 
władz samorządowych oraz społeczeństwa. Wydano bo-
wiem druk o wielkiej dziś wartości, unikatowy z tej choćby 
racji, że niepowtarzalny, jednorazowy, odnoszący się tylko 
do określonego wydarzenia.

Na początku publikacji znalazło się wymowne stwierdze-
nie (pod którym podpisali się Krzewiciele idei ogrodnictwa 
działkowego): Z okazji uroczystego poświęcenia Ogródków 
Działkowych i  Małych Osiedli Podmiejskich w  Wejhero-
wie wydajemy niniejszą „Jednodniówkę”, aby zwróciła ona 
uwagę zarządów miast, instytucyj ubezpieczeń społecznych 
i innych czynników na tak ważny problem społeczny, jakim 
jest ogrodnictwo działkowe, i w pewnym stopniu zaintereso-
wała te warstwy ludności, dla których ogródki działkowe są 
przeznaczone.

Ważny, bo opisujący stan prawny i specyfikę zagadnienia, 
jest artykuł Stefana Wilczyńskiego zatytułowany „Ogródki 
Działkowe jako zagadnienie społeczne”. Warto nadmienić, 
że tekst okraszony został portretem prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Fakt ten nie ma oczywiście związku z nawią-
zywaniem przez autora do konstytucji Rzeczypospolitej 
i do państwa jako takiego, jest raczej swoistym świadec-
twem obyczajów panujących pośród polskich wydawców 
doby międzywojennej, kiedy to wskutek niekiedy pisane-
go, niekiedy niepisanego prawa należało na każdy możliwy 
sposób honorować jedynie słuszną władzę wywodzącą się 
z obozu piłsudczykowskiego. Również Stefanowi Wilczyń-
skiemu czytelnicy zawdzięczać mogli artykuł pt. „Ogródki 
Działkowe ze stanowiska społeczno-wychowawczego”, tym 
razem wzbogacony podobizną Edwarda Rydza-Śmigłego, 
naówczas Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Charakterystyczne, że Wilczyński podczas omawiania 
walorów instytucji ogródków działkowych nie ogranicza się 
do wąsko pojętego utylitaryzmu, ale dostrzega szansę „pod-
niesienia” moralnego i etycznego szerokich warstw społecz-
nych poprzez propagowanie i funkcjonowanie ogródków 
działkowych (odnalezienie sensu trudu, codziennej pracy, 
ale i  wartości posiadania). Dla sposobu myślenia auto-
ra symptomatyczne jest stwierdzenie: Ogródki działkowe 
stanowią niejako szkołę umiłowania ziemi ojczystej. Polak, 
jak słowianie w ogóle, jest specjalnie przywiązany do ziemi 

tysiącem najgłębszych uczuć, niejako instynktem człowieka 
pierwotnego, pochodzącego z ziemi i z niej żyjącego.

E. Marpo w tekście „Świadectwo Kongresu Międzyna-
rodowego dla Polski” wspomina wydarzenia V Międzyna-
rodowego i IV Wszechpolskiego Kongresu Delegatów To-
warzystw Ogródków Działkowych i Osiedli, który odbył się 
w Poznaniu w dniach 20–24 września 1935 r. W kongresie 
uczestniczyli delegaci m.in. z Belgii, Francji i Szwajcarii, 
Anglicy, Skandynawowie, Czesi, Węgrzy, Włosi i Hiszpanie. 
Wybór Poznania nie był przypadkowy, ponieważ gród Le-
cha (i Merkurego) był kolebką ruchu działkowego w Polsce, 
tam też znajdowała się siedziba centralnych władz Polskie-
go Związku Towarzystw Ogródków Działkowych i Osiedli 
na Rzeczpospolitą Polską. Kongres nie tylko stanowił okazję 
do spotkania się z rozmaitymi przedstawicielami europej-
skiego ruchu, ale miał też być, i takim w istocie się stał, 
manifestem rozwoju odrodzonej Rzeczypospolitej i okazją 
do pochwalenia się gościom zagranicznym osiągnięciami, 
dynamiką i wolą rozwoju kraju, który dopiero co odzyskał 
wolność. Tekst ozdobiony jest fotografią, na której stoją 
obok siebie wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz 
(późniejszy Prezydent RP w latach 1939–1947) i były wo-
jewoda pomorski Stefan Kirtiklis.

Dla zainteresowanych historią Wejherowa istotna jest 
zwłaszcza, mówiąc umownie, część druga, poświęcona 
sprawom miasta w kontekście zaistnienia ogródków dział-
kowych.

Artykuł E. Pomara zatytułowany „Osiedle wejherowskie 
na froncie” jest przejawem wdzięczności dla burmistrza 
Teodora Bolduana za inicjatywę i energię wykazane pod-
czas prac nad realizacją zamierzenia. Tekst okrasiły fotogra-
fie: wejherowskiego Rynku i właśnie burmistrza.

„Zarys działalności Tow. Ogródków Działk. i Małych 
Osiedli Podmiejsk. w Wejherowie” stanowi cenny doku-
ment, będący swoistym kompendium dla historyka. Zawie-
ra fotografie prezesa Aleksandra Janowskiego i wiceprezesa 
Józefa Kujotha, zdjęcia ogródków działkowych z czasów ich 

5  Tadeusz Bolduan, Burmistrz, Gdańsk 1995, s. 87.
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tworzenia, fotografie rodziny Malińskich i ich wzorowego 
ogródka. W artykule zamieszczono też szczegółową infor-
mację o zebraniu organizacyjnym towarzystwa w dniu 25 
sierpnia 1934 r., włącznie z danymi dotyczącymi składu 
zarządu. Jest również odpis postanowienia wojewody po-
morskiego o nadaniu inicjatywie osobowości prawnej. Są 
wspomnienia z pierwszego etapu funkcjonowania towarzy-
stwa, dane statystyczne dotyczące użytkowników i metrycz-
ne dotyczące obszaru ogródków oraz istotny opis działań 
organów miejskich Wejherowa.

Teksty odnoszące się do szczegółów planowania i re-
alizacji założenia przestrzennego ogródków przedzielił 
„Hymn Działkowców Wejherowskich (na uroczystość po-
święcenia Figury Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej 
oraz dzwonu »Anioł Pański«, na Ogródkach Działkowych 
w Wejherowie” (z zapisem nutowym) autorstwa E. Więcka, 
kompozytora wejherowskiego6, i M. Pohla (słowa):

Rozbrzmiewaj hasło: „Królowej Cześć”
z ogniska Działek wdal zanieś wieść
oznajmiaj światu wszerz i wzdłuż
że biednych braci nie będzie już

Bo Działki cudne, śmiejące, wonne,
dodały życia, przyniosły plon
Matce Królowej dzięki ogromne
na Chwałę jej niech zabrzmi dzwon.

Interesująca jest część jednodniówki zatytułowana „Migaw-
ki. Kalendarzyk zdarzeń Osiedla Wejherowskiego”.

Pierwsza z „migawek” opisuje ogląd terenu przyszłych 
ogródków działkowych dokonany przez nowo wybranego 
gospodarza osiedla – Aleksandra Janowskiego, a rzecz mia-
ła miejsce 13 czerwca 1935 r. 

Pod datą 16 lipca 1935 r. opisano narodziny pomysłu 
postawienia na terenie ogródków pomnika Matki Boskiej 
Królowej Korony Polskiej. „Migawkę” opatrzono fotogra-
fią projektu pomnika i wizerunkiem kalwaryjskiej kaplicy 
Spotkania z Matką Bożą.

Ważna dla miejscowej społeczności była wizyta woje-
wody pomorskiego Stefana Kirtiklisa na terenie ogródków 
działkowych, do której doszło w jedno z najważniejszych 
świąt Kościoła katolickiego, w dzień tak znamienny dla Po-
laków – 15 sierpnia 1935 r. Wypada nadmienić, że darem 
wojewody było 860 drzewek owocowych przeznaczonych 
dla ogródków i 2660 zł w gotówce na zagospodarowanie 
osiedla (suma naówczas znacząca).

Pod datą 24 grudnia 1935 r. opisany jest akt ofiarno-
ści mieszkańców Wejherowa (i nie tylko) w stosunku do 
uboższych członków wspólnoty „działkowej i ogródkowej”, 
mający bezpośredni związek ze znaczeniem Świąt Bożego 
Narodzenia. Szczególnie podziękowano za ofiarność „(...) 
pp. Grzankowskiemu z Chełmna, Goerendtowi, Magnusom, 
Gleskim, Cyrklaffom, Am. Gańskiemu oraz firmie Wisniew-
ski i Ska w Wejherowie”.

„Migawki” kończy hasło „Rok 1936” z  podtytułem 
„dalsze ofiary”, gdzie wymienione są podmioty gospodar-
cze i osoby prywatne wspomagające mieszkańców ogród-
ków również z okazji Wielkiejnocy, Zielonych Świąt, czy 
wreszcie w związku z przyjęciem pierwszej Komunii św. 
przez ośmioro dzieci z niezamożnych rodzin. Wymienić 
można, dla przykładu, firmę „Zgoda” Spółdzielni Spożyw-
ców w Wejherowie (artykuły spożywcze o wartości 200 zł 
oraz ofiara w wysokości 50 zł na figurę Matki Boskiej), czy 
p. Zakrzewską z Chyloni (artykuły spożywcze, odzieżowe 
i inne). Łącznie wymieniono jedenastu ofiarodawców.

Artykuł „Stosunek Władz i Instytucyj Publ. do organi-
zacji ogrodów działkowych”, mimo niewielkich rozmiarów, 
porusza kilka kwestii o zasadniczym dla osiedleńców zna-
czeniu – tematykę ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi 
i młodzieżą (w tym ze strony Ministerstwa Opieki Społecz-
nej oraz Funduszu Pracy). Druga część tekstu poświęcona 
jest działalności Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni (pod 
kierownictwem dyrektora Augustyna Jeki, którego fotogra-
fia została tu zamieszczona), „znajdującej” skromne, lecz 
stałe kredyty na udział w  akcji ogródków działkowych. 
Ważne jest zdanie, że odtąd dyrekcja Ubezpieczalni miała 
przekazać swój udział niewątpl. organizacji miejscowej.

Nie podano nazwiska autora kolejnego artykułu, zaty-
tułowanego „Wejherowo – Jerozolima Kaszubska”, ale całą 
drugą stronę zajmuje zdjęcie dostojnie upozowanego ks. 
prałata Edmunda Roszczynialskiego, proboszcza wejherow-
skiej fary i Kalwarii Wejherowskiej. Zważywszy, że temu du-
chownemu zawdzięczamy wcześniejszą (1928) publikację 
Kalwarja Wejherowska. Jej fundatorowie, duszpasterze i uro-
czystości, wolno z dużą dozą ostrożności domniemywać, że 
i tekst zamieszczony w jednodniówce wyszedł spod pióra 
znanego kapłana. Mimo że artykuł zdobią dwie fotogra-
fie kalwaryjskich kaplic, jest on raczej poświęcony historii 
i współczesnej topografii Wejherowa.

„Ruch spółdzielczy w Wejherowie” Jana Kwiatkowskiego 
jest krótkim opisem historii miejscowej spółdzielczości, po-

6  Historia Wejherowa, s. 256
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cząwszy od roku 1920. Autor przywołuje zasłużoną postać 
Alfonsa Chmielewskiego7, tu określanego jako sędzia Wie-
niawa-Chmielewski. Czytelnik ówczesny mógł sobie przy-
pomnieć, a dzisiejszy może się dowiedzieć, że 20 lipca 1920 r.  
postanowiono założyć w  Wejherowie Spółdzielnię Spo-
żywców „Zgoda”. Historia podmiotu zaczęła się od sklepu 
spożywczego znajdującego się na ul. Sobieskiego w domu 
dr. Bethego. Później sklep przeniesiono na ul. Kościelną, 
stamtąd na plac Wejhera 5. W 1930 r. założono sklep bława-
tów, później, w 1934, sklep kolonialny przy ul. Pierackiego. 
Przywołane również zostały nazwiska prezesa Cieślickiego, 
Hallmana i Rakowskiego. Co ważne, spółdzielnia w 1935 r. 
mogła się pochwalić 300 tysiącami zł obrotu.

W publikacji wydanej na Kaszubach, w mieście uwa-
żanym za duchową stolicę regionu, nie mogło zabraknąć 
wątku kaszubskiego. W Kąciku kaszubskim zamieszczona 
został bajka opracowana na podstawie podania Jana Pa-
tocka. Kto jest ciekaw, jak potoczyły się losy Hanki, która 
bardzo kochała Janka (nieszczęśnik zginął na wojnie w da-
lekim kraju), i nie boi się opowieści z dreszczykiem, musi 
sięgnąć do bajki Patocka. Dodatkową atrakcją dla znawców 
kaszubszczyzny może być przedwojenna pisownia stoso-
wana według zwyczaju środowiska wejherowskiej „Klëki” .

Należy przy okazji wspomnieć, że jednodniówka ukazała 
się przy współpracy ze środowiskiem „Gazety Kaszubskiej”, 
na co wskazuje chociażby zachęta: Czytajcie Gazetę Ka-
szubską i Gazetę Gdyńską! zamieszczona pomiędzy wspo-
mnianymi wcześniej „migawkami” dużym, wytłuszczonym 
drukiem.

Jednodniówka poświęcona ogródkom działkowym i ma-
łym osiedlom podmiejskim przemawia dziś do nas podwój-
nym głosem. Po pierwsze, odnotowuje fakt sfinalizowania 
doniosłej dla miasta i pożytecznej inwestycji, podając wiele 
dotyczących jej szczegółów, które, gdyby nie ona, mogły-
by zostać zapomniane. Po drugie, w publikacji odnaleźć 
można swoisty rys regionalny i interesujący obraz mental-
ności oraz sposobu widzenia świata reprezentowany przez 
miejscowe władze i społeczność kaszubską. Zetknięcie się 
z  dawno minionym światem za pośrednictwem jedno-
dniówki wzbogaca wiedzę człowieka współczesnego o jego 
przodkach i tych, których zastąpiliśmy w przestrzeni na-
zwanej Wejherowem.
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instytucje powstałe dzięki Chmielewskiemu: Bank Ludowy, spółdzielnia z pamiątkami nadmorskimi o nazwie „Macierz Kaszubska”, 
Towarzystwo Ludowe, Towarzystwo Przyjaciół Kaszub. Chmielewski aktywnie uczestniczył w patriotycznych zebraniach i wiecach, 
np. w 1906 r. przemawiał w Sopocie na założycielskim zgromadzeniu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Doprowadził do powsta-
nia w Wejherowie w 1906 r. Banku Kaszubskiego, którego został dyrektorem. W 1908 r. został prezesem wejherowskiego Towarzystwa 
Ludowego. W roku 1913 przeniósł się z Sopotu do Wejherowa. Dokonał uroczystego przejęcia władzy z rąk niemieckich w 1920 r. 
Przejściowo pełnił nawet obowiązki burmistrza., później przez wiele lat pozostawał członkiem magistratu. Zmarł w Wejherowie i tu 
został pochowany. 
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Kiedy przed laty byliśmy z profesorami Edwardem Bre-
zą i Jerzym Sampem, dziennikarzem Dominikiem 

Sową i Andrzejem Szadejko na kanadyjskich Kaszubach, 
o wiele mniej na ich temat wiedziano niż obecnie, kiedy 
to poza książkami i artykułami wiele informacji można 
znaleźć w Internecie (...). [Jednak] zwróćmy baczniejszą 
uwagę na wspomniane filmy Henryka Bartula o kanadyj-
skich Kaszubach. Gdyby były to tylko takie sobie filmy 
dokumentalne, może nie zasługiwałyby na uwagę, ale 
z nimi jest inaczej. Znając już tylko pierwszą ich część, 
można o niej powiedzieć, że to film rzeczywiście inny, 
przypominający muzyczną suitę i pozwalający widzieć 
dotąd niewidziane i wiedzieć dotąd niewiedziane. Nato-
miast poznawszy ich część drugą, można ten kaszubsko-
-kanadyjski obraz docenić jeszcze bardziej. To jednak 

jeszcze nie koniec, trzecia część bowiem właśnie się reali-
zuje, i dopiero wtedy o filmie Henryka Bartula „Kanadyj-
skie Kaszuby” będzie można powiedzieć jeszcze pełniej 
i więcej. Tu jednak zajmiemy się jego pierwszą częścią.   

Zanim jednak to się stanie, może najpierw o autorze tej 
filmowej trylogii, czy może lepiej filmowego tryptyku, 
który oczywiście nie jest jedynym jego dziełem. Henryk 
Bartul ma na swoim koncie nie tylko „Kanadyjskie Kaszu-
by” czy „Przez Syberię do Kanady”, ale także filmy „Drogi 
mojego życia – Stanisław Jasiński”, „Dzieci gen. Andersa” 
i „Park Dziedzictwa Kaszubskiego w Toronto”. Urodził się 
4 kwietnia 1959 roku w Gdyni. Tam chodził do szkoły 
podstawowej i średniej. W Gdańsku ukończył szkołę mu-
zyczną i studiował w Wyższej Szkole Muzycznej. Po ogło-
szeniu stanu wojennego wyjechał do Berlina Zachodnie-

FILM O KANADYJSKICH KASZUBACH
Na początku tego roku trafił do mnie „mały przewodnik” po kanadyjskich Kaszubach i wydana w kanadyjskim 
White Rock (Brytyjska Columbia), a drukowana w Vancouver książka Marii Anny Jarochowskiej de Kosko 
Powroty zza rzeki Styks (2016). O kanadyjskich Kaszubach mamy w nich wiele, ale ponieważ pierwszy tekst 
tylko im został poświęcony, a w ostatnim pierwszy rozdział mówi o „Kaszubach w Ontario”, więc gwoli wpro-
wadzenia do tematu zajmę się tym pierwszym. Wspomniany przewodnik przysłała mi Elżbieta Mosielska, 
poetka mieszkająca w Barry’s Bay na Kaszubach kanadyjskich [w letnim numerze publikowaliśmy recenzję jej 
tomików pióra autora tego tekstu – przyp. red.]. Zajęty innymi sprawami, wpierw pobieżnie go przejrzałem 
i odłożyłem na miejsce tekstów oczekujących na opracowanie. Niedługo jednak tam leżał, bo co tylko na niego 
spojrzałem, wracały wspomnienia z onegdajszego pobytu w Kanadzie – w Toronto i na kanadyjskich Kaszu-
bach. Zdarzyło się to co prawda przed dziewiętnastoma laty, ale jak to ze wspomnieniami bywa, okazały się tak 
natarczywe, że wreszcie zmusiły do wejrzenia w zapiski z tamtej podróży, a potem do obejrzenia dwóch części 
filmu Henryka Bartula „Kanadyjskie Kaszuby” i przy okazji tego o poznanych w Toronto Tadeuszu i Elżbiecie 
Kay-Kwiecińskich, którego wymowny tytuł „Przez Syberię do Kanady” każdemu Polakowi natychmiast powi-
nien się kojarzyć z tragedią syberyjskich zesłańców. Ale ponieważ to dwa tematy, a licząc z tymże „małym 
przewodnikiem” i opracowaniem Jarochowskiej de Kosko już cztery, więc chociaż nie są one tak bardzo od 
siebie odległe, to mimo wszystko najpierw powiem o tym filmowym (...).
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go, a stamtąd do Kanady i zamieszkał w Mississauga. 
W Toronto zajął się studiami filmowymi (York Universi-
ty), uzyskując dyplom w roku 1992. Premiera jego dyplo-
mowego filmu, który zdobył II nagrodę na Ogólnokana-
dyjskim Przeglądzie Filmów Studenckich, miała miejsce 
w kanadyjskiej Vision TV. Ponadto Henryk Bartul współ-
pracował z Teatrem Polonia, Salonem Muzyki i Poezji 
Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego i na-
stępnie bodaj najdłużej, bo dwadzieścia pięć lat, z progra-
mem polonijnym TV w Toronto. Jako autor filmów o ka-
nadyjskich Kaszubach zda mi się, że okazał się tak bardzo 
im wierny, iż z rodziną zamieszkał w Barry’s Bay.  

Pierwsza część filmu Henryka Bartula o kanadyjskich 
Kaszubach, do której autor zbierał materiały od 1995 
roku, powstała w roku 1997 i odniosła znaczący sukces. 
Już w roku 1998 „Kanadyjskie Kaszuby” otrzymały w ka-
tegorii filmów dokumentalnych II miejsce na XIII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepo-
kalanowie, a także wyróżnienie Prezesa Wspólnoty 
Polskiej oraz nagrodę kanadyjskiej Fundacji Adama Mic-
kiewicza. A potem w 2011 roku powstała druga część tego 
filmu, mówiąca już nie tyle o kaszubskich emigrantach, co 
przede wszystkim o Polonii na ontaryjskich Kaszubach 
i stąd tytuł „1950–2010 Polonia Powojenna na Kanadyj-
skich Kaszubach”. Na tym jednak się nie skończyło, reży-
ser pracuje obecnie nad częścią następną, trzecią. (...)

O pierwszej części filmu „Kanadyjskie Kaszuby” pisa-
łem niemal natychmiast po powrocie z Toronto w mie-
sięczniku „Pomerania” (Film o Kaszubach w Kanadzie, 
„Pomerania” 1999, nr 2, s. 24–27). Potem po dziesięciu 
latach wróciłem do tego tematu, kiedy nadarzyła się oka-
zja podczas pewnej naukowej konferencji. Chociaż jej 
temat był europejski, to jako że Kaszubi żyli i żyją w Eu-
ropie, udało się tam o nim powiedzieć. Wtenczas zwróci-
łem szczególną uwagę na poetykę tego filmu i jego artyzm 
o uniwersalnym i wręcz mitycznym charakterze, co moż-
na było potem przeczytać w pokonferencyjnej publikacji 
(Filmowe sekwencje z kanadyjskich Kaszub, w: Dziedzic-
two i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenika-
nie kultur. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Studzie-
nieckiego, Gdynia – Lubieszynek 2009, s. 108–118). Tu 
jednak powiem o tym filmie cokolwiek inaczej, chociaż 
na jego artystyczny uniwersalizm i godny uwagi obraz 
zwrócę jak najbardziej uwagę. Jestem bowiem przekona-
ny, że Henryk Bartul jest nie tylko doskonałym dokumen-
talistą, ale także filmowym artystą. Zdecydowałem się 
natomiast raz jeszcze zająć się tym jego pierwszym obra-
zem o kanadyjskich Kaszubach, bo wiadomo, jaki zasięg 
ma naukowy tekst zamieszczony w pokonferencyjnej 
zbiorowej pracy, na którą wobec corocznie wydawanych 
ich setek i wręcz tysięcy przeciętnemu odbiorcy niemoż-
nością jest trafić. Wobec tego ponieważ film o kanadyj-
skich Kaszubach jest jak najbardziej godny uwagi, słowo 
o nim nie powinno być zamknione w naukowym archi-
wum.   

Oczywiście, nie będziemy tu powtarzać, co napisano 
o tym filmie wcześniej. Ale ponieważ za każdym razem 

podczas filmowej projekcji widzi się coraz to inaczej jego 
kolejne sekwencje – jak chociażby te opuszczone od lat 
kaszubskie farmy, tego psa przy budzie, jakby ich pilnują-
cego, kaszubskiego gospodarza i jego starego siwego ko-
nia, czy tego siadającego z takim trudem na przydomowej 
ławie blisko stuletniego gospodarza, a wreszcie tę zasypa-
ną śniegiem drogę, która tak często się w tym filmie po-
wtarza, zdając się pełnić funkcję przerywnika pomiędzy 
kolejnymi filmowymi obrazami – okazują się one metafo-
rycznie wieloznaczne. Natomiast poprzedzone „Prolo-
giem” i zakończone „Epilogiem” filmowe wątki, jak 
„Okres pionierski”, „Wesela”, „Puste noce”, „Wiarą ojców 
żyjemy”, „Pierwsze polskie kościoły”, „Bee Day”, „Handel 
wymienny”, tworzą kompozycję średniowiecznego miste-
rium czy wręcz antycznego dramatu.

Tu jednak nie o tym chciałbym więcej powiedzieć, ale 
zająć się tym, co podczas filmowej projekcji nie od razu 
zwraca uwagę, co istnieje na drugim czy trzecim pozio-
mie percepcji, pozwalając dopiero po zastanowieniu się 
i przemyśleniu na dalszą interpretację. Pomaga zaś w tym 
udane zgranie słowa z obrazem, bogacąc jak najbardziej 
tę głębszą interpretację. 

Jak to w filmie bywa, najpierw zwraca naszą uwagę ob-
raz. Lecz zanim pojawią się jego kolory, te wszelakie barwy 
kanadyjskich Kaszub, najpierw widzimy szosę, która 
wprost na zwyczajną drogę wygląda, bo tak pokrył ją 
śnieg. Jej zimowej bieli i szarości przydają przygnębiającej 
samotności oszronione świerki, zwisające ramionami ga-
łęzi nad samochodem, który w tej przestrzeni zdaje się 
niechcianym intruzem. Ma to oczywiście swój sens, ponie-
waż z każdym następnym obrazem i wątkiem filmowej 
akcji będziemy coraz to lepiej zapoznawać się z tym, co na 
kanadyjskich Kaszubach przemija lub już bezpowrotnie 
minęło. Przy czym szczególnie takie odczucie ma się teraz, 
kiedy ogląda się ten przywołujący wspomnienia sprzed 
blisko dwudziestu lat film, bo przecież wtenczas rozma-
wiało się jeszcze z tymi, którzy już odeszli. Taka jest istota 
mijającego i przemijającego Czasu i taka również prawda 
niesiona przez ten film, którego pierwszy obraz oglądamy 
właśnie zza samochodowej przedniej szyby. Lecz gdy tylko 
przetrze ją samochodowa wycieraczka, ten przygnębiający 
obraz jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki na-
tychmiast się zmienia i widzimy tę samą drogę już nie 
zimą, lecz latem. A kiedy tylko kamera wyjrzy z tej pusz-
czańskiej głuszy, słyszymy niczym powitanie dźwięki gra-
nej na skrzypcach ludowej melodii i otwiera się przed 
oczyma krajobraz kanadyjskich Kaszub – w dali jezioro, 
puszcza, skalne urwiska po obu stronach szosy i co raz 
przemykające nią samochody, które o cywilizacji nie po-
zwalają zapomnieć, chociaż natura znaczy tu więcej. 

Następna sekwencja filmu ukazuje samotną farmę 
i wśród kaszubskiego haftu jawi się zapowiedź: „Kanadyj-
skie Kaszuby”. A zaraz potem, wobec jeziora i sianokosów, 
narrator powie: „W Kanadzie, w prowincji Ontario jest 
takie miejsce sercom polskim bliskie, popularnie zwane 
Kaszubami. To tu, w drugiej połowie XIX wieku, zaczęli 
przybywać pierwsi polscy emigranci z Kaszub. Zmęczeni 
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dokuczliwą biedą oraz prześladowaniami ze strony za-
borcy pruskiego opuszczali ziemie praojców, aby osiedlać 
się w kanadyjskiej puszczy”1. I wtenczas na tle niebiesko-
ści jeziora jawi się targany wiatrem samotny czerwony 
kwiat, co natychmiast kojarzy się z kaszubskim haftem 
i jego kolorami, wśród których niebieski i czerwony czę-
sto łączony z czernią znaczą właśnie jeziorną toń i nieła-
twą kaszubską egzystencję – skaliste złomy kanadyjskich 
Kaszub podobnie nie ułatwiały żywota jak piaski ojczyste-
go Pomorza. Tak zapowiada się w tym filmie Prolog, któ-
remu towarzyszy stary dom, czyli po kaszubsku chëcz, 
a przed nią siedzący na ławeczce dwaj starcy – Ambroży 
Olszewski i Józef Rekowski. Pierwszy opowie o tym, jak 
to dawniej Kaszubi na tej ziemi pracowali. Jego słowa 
brzmią z kaszubska, ale nie wszystko można zrozumieć. 
Tak czas i obcy język zniekształciły jego rodną mowę. 
Wsłuchawszy się jednak w jego słowo, i to wielokrotnie, 
pojmiemy to, co chciał wyrazić (i co zapiszę po polsku), 
że „Tu na tych farmach jak by robione nie było, to by ta 
ziemia zarosła lasem. Kiedyś te pola były czyste, bo ludzie 
karczowali i palili lasy, kamienie zbierali, siano kosili. Ja 
tu nie młóciłem cepami, ale moja matka i ojciec to jeszcze 
młócili cepami zboże, jak był dobry mróz, bo jak było cie-
pło w środku zimy, to nie chciało tak puszczać to zboże, 
to jest prawda, nie?”.

Nie trzeba jego słów omawiać, bo wszystko wiadomo, 
ale nie można przemilczeć tego, jak zubożała używana 
przez niego kaszubska gwara (...). Na polskich Kaszubach 
kaszubszczyzna, oficjalnie (ustawowo) uznana w 2005 
roku za „język regionalny”, zyskuje coraz większe uznanie 
i nawet utworzono na Uniwersytecie Gdańskim jedyny na 
świecie kierunek zwany etnofilologią kaszubską, na któ-
rym kaszubscy i także niekaszubscy studenci poznają 
wszelkie tajniki języka i kaszubskiej literatury – tej naj-
dawniejszej i współczesnej, bo przecież po kaszubsku pi-
sane są obecnie nie tylko utwory prozatorskie czy wiersze, 
ale także np. komiksy, nie mówiąc już o radiowych i tele-
wizyjnych programach. Tu jednak z wypowiedzi Ambrose 
Olsheskie, bo tak zapisano jego imię i nazwisko, można 
odczytać agonię jego rodnej mowy poddanej ofensywie 
innej, kiedyś jej absolutnie obcej. To doskonały materiał 
badawczy dla językoznawców, jak chociażby dla przeby-
wającego przed dziewiętnastu laty na kanadyjskich Ka-
szubach prof. Edwarda Brezy z Uniwersytetu Gdańskiego, 
a teraz nawet dla profesora z Japonii. Wszak wiadomo, że 
o żywotności języka świadczy jego rozwój, czytelny 
przede wszystkim w neologizmach, które gdy tylko tracą 
swój nowatorski charakter, poczynają naprawdę żyć. Do-
brze więc, że dzisiaj na kanadyjskich Kaszubach bywa już 
inaczej. Pokolenie wnuków i prawnuków, odwiedzając 
ziemię swych przodków, myśli odrodzić i na kanadyjskich 
Kaszubach ich język. A byłoby z tym łatwiej, gdyby tak 
z Pucka, Wejherowa, Kartuz czy Kościerzyny udało się 
znaleźć nauczycieli kaszubskiego języka... Wszak z filmu 
Henryka Bartula można się zorientować, że z mowy Ka-

szubów, którzy przybyli przed blisko dwustu laty do Ka-
nady, ostały się tylko podstawowe cząstki kaszubskiej 
gwary (języka). Jeszcze lepiej pozwala o tym wiedzieć sło-
wo Józefa Rekowskiego, towarzyszącego w tej rozmowie 
80-letniemu Ambrożemu Olszewskiemu, który jako że 
starszy, bo mając lat 97, będzie się posługiwał już tylko 
najprostszymi zdaniami (tu też cytuję w wersji spolszczo-
nej): „Twardo pracował. Kamienie zbierał, orał, siał zboże, 
kartofle sadził. Krowę miał, świnie miał, kury miał”. Po-
dobnie to zatracanie się swojszczyzny w obczyźnie oddaje 
wypowiedź Józefa Peplińskiego: „Las ściął, drzewo spalił 
i pole zrobił. Zasiał zboże, zasiał kartofle, rzepę, bru-
kiew… i tak żył”. 

Kiedy natomiast po słowach syna Józef Rekowski za-
śpiewa nagle fragment piosenki: „Inne dziewczyny mają 
pierzyny, / A ja z tą swoją sobie spał na grochowinie…”, jej 
słownictwo okaże się bogatsze, jako że dłużej ostają się 
w pamięci teksty ustalonych powiedzeń zapamiętane 
w młodzieńczym czasie niż samodzielnie budowane frazy. 
(...) Co prawda ta piosenka nie zabrzmi po kaszubsku, ale 
to zrozumiałe, że przecież nie każda popularna w danym 
regionie piosenka musiała z niego pochodzić, mając nad-
to wiele mutacji. Dlatego akurat takiego jej tekstu nie za-
notował przebywający na Kaszubach w 1875 roku Oskar 
Kolberg, a cokolwiek inny, oddający już inne zachowanie 
kawalera, co zarazem tym lepiej świadczy o uczciwym 
charakterze tego wyśpiewanego wcześniej przy tym Kol-
bergowym: „Bodajś ty, dziewczyno, Z twoją grochowiną. 
/ Wezne ja se taką dziewczę / Z nowiuśką pierzyną”.

Nie tylko na kaszubską mowę zwraca się w tym filmie 
uwagę, ale także na zachowane w kanadyjskiej prowincji 
Ontario przez setki i dziesiątki lat obrzędy i zwyczaje, jak 
chociażby te weselne. Okazuje się, że na kanadyjskich Ka-
szubach wesela organizowano niemal tak samo, jak na 
rodzimych Kaszubach. Tak więc wesele zapowiadał druż-
ba, strzelając z pistoletu i zapraszając w ten sposób sąsia-
dów. A rano wyjeżdżano do kościoła, i to z kapelą, w któ-
rej nie mogło zabraknąć skrzypiec, ulubionego na 
Kaszubach instrumentu. Przy tym śpiewem zachęcano 
pannę młodą do porzucenia panieńskiego stanu:

Oj, siadaj, siadaj, śliczne kochanie
nic nie pomoże twoje płakanie,
stoją konie, stoją wozy
wszystkie zaprzęgnięte…

I wtenczas znowuż ta piosenka okaże się bliska zapisa-
nej ongiś na Pomorzu przez Oskara Kolberga:

Siadaj, kochanie moje,
już nie nada płakanie twoje,
już nie nada, nie pomoże,
stoją konie w ślubnym wozie
już zaprzężone, już zaprzężone.

Kiedy natomiast ktoś umarł, obchodzono na kanadyj-
skich Kaszubach Puste Noce, i to podobnie jak na naszych 

1 H. Bartul, Scenariusz do filmu „Kanadyjskie Kaszuby”, Toronto, b.r.w., s. 1.
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·   11 X 1938  – w Bolszewie utworzono pierwszy 

na Pomorzu Uniwersytet Ludowy. Po czterech latach 

działalności przeniesiono siedzibę UL do Rumi, by po-

nownie, w 1938, wznowić jego działalność w Bolsze-

wie. Działał do wybuchu II wojny światowej. W 1995 r.  

reaktywowano go w Bolszewie, dzięki ks. Józefowi 

Zelewskiemu.

·   24 X 1998  – z okazji jubileuszu 30-lecia Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie odbyła się sesja naukowa „Muzea pomorskie 
i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego regionu”.

·   30 X 1868  – w Kościerzynie urodził się Franciszek 
Andrzej Necel, garncarz, dzięki Teodorze i Izydorowi 
Gulgowskim twórca nowoczesnej ceramiki kaszubskiej. 

W 1901 założył własny warsztat w Chmielnie. Warsz-

tat F.A. Necla odwiedzili m.in. prezydent RP Stanisław 

Wojciechowski w 1923, wojewoda pomorski Stanisław 

Wachowiak, ks. bp Stanisław Okoniewski i inni. F.A. 

Necel zmarł 17 kwietnia 1935 i pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Chmielnie.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie

RUJAN 2018  /    /  27

KULTURA

Kaszubach. Zapamiętali je opowiadający w filmowej se-
kwencji ks. Rafał Grzondziel, Stella Jaroszewicz, Martin 
Szulist i także kanadyjski pisarz Michael O’Brien. Nadto 
zapamiętano, że na drzwiach domu zmarłego wieszano 
ongiś płócienny krzyż, a w chwili śmierci zatrzymywano 
zegar. Następnie wieczorem przychodzili sąsiedzi i odby-
wała się Pusta Noc, podczas której śpiewano żałobne pie-
śni i modlono się z przywiezionych z ojczystych Kaszub 
książeczek i śpiewników. To już jednak na kanadyjskich 
Kaszubach historia, bo kiedy realizowano ten film, Puste 
Noce ostały się już tylko we wspomnieniach, które obec-
nie są tym bardziej odległe. Tu jednak trzeba powiedzieć, 
że na Kaszubach na Pomorzu Puste Noce kultywuje się 
nadal. I wtenczas godne uwagi okazują się w tej filmowej 
sekwencji słowa Michaela O’Briena o jeszcze innej zapew-
ne zasłyszanej sytuacji: „Emigranci przyjeżdżający do 
tego kraju przywozili ze sobą garść ziemi ojczystej. Ma-
wiali: oto jest garść ziemi z kraju mego pochodzenia (…). 
Garść ziemi ojczystej, którą przechowywano przez całe 
życie, wsypywano po  śmierci do trumny. W ten sposób 
zmarły chowany był z cząstka umiłowanej ojczyzny”. 

Podobnie trzeba podać inny zwyczaj kanadyjskich Ka-
szubów opowiedziany przez tegoż pisarza, zwyczaj uzna-
ny obecnie za kultywowany przez kaszubskich Słowińców, 
których zatraciła pruska germanizacja, ale może wcze-
śniej znany także na południu Kaszub, skąd kaszubscy 
emigranci do Kanady właśnie przybyli, i to głownie z oko-
lic Kościerzyny. Trzeba bowiem pamiętać, że jak przecho-
wali oni niczym w konserwie dawne kaszubskie słownic-
two, tak było też z zapomnianymi obecnie zwyczajami. 
Posłuchajmy wobec tego pisarza z kanadyjskich Kaszub: 
„Oni także wprowadzili nową tradycję zakopywania 
Ewangelii na polu, w ziemi… i być może, że świecki 
umysł mógłby pomyśleć, że to graniczy z przesądem, ale 
ja myślę, że ci polscy chłopi, mocno wierzący i miłujący 
ziemię, rozumieli coś, o czym my, w dzisiejszych czasach 
może zapomnieliśmy. Oni rozumieli, że twórczość ziemi 
jest święta i ten »nowy świat«, w którym przyszło im żyć, 
powinien być ochrzczony, ziemia powinna być ochrzczo-
na, ponieważ na niej będzie wzrastać pożywienie dla nich 
i dla przyszłych pokoleń”. 

Ciekawa interpretacja, mająca wiele wspólnego z uni-
wersum mitu. Czy jednak taki był zamysł Kaszubów 

z Barry`s Bay czy Wilna, można by o tym dyskutować, ale 
to już niechaj pozostanie ich tajemnicą. Bezdyskusyjną 
natomiast powinna być wobec zmagań z kanadyjską pusz-
czą, skalistą ziemią i nawiedzającymi ją żywiołami ka-
szubska solidarność, opowiedziana w tym filmie zarówno 
przez ks. Rafała Grzondziela – o symbolicznym „bee day”, 
jak przez Martina Shulista (Szulista) – o tymże „bee”: „Jak 
ten huragan przeszedł tam na farmie u nas w 36 roku, to 
też rozwaliło budowanie, to taki bee zaraz był, to jednego 
dnia rozwaliło, a drugiego dnia na 5 godzinę ci farmani 
się wszyscy pozeszli i mieli połowę pobudowane. Zeszło 
się jakieś 50 chłopów, to się nazywało bee. A tak samo, czy 
szli wybierać kartofle, bulewki albo co takiego, to każdy 
przyszedł i pomógł, to się nazywało bee”.

Stąd nie przypadkiem w „Epilogu” tego filmu Stella Ja-
roszewicz, którą miałem okazję przed dziewiętnastu laty 
poznać i słuchać jej opowieści, powie z nieudanym senty-
mentem: „My byliśmy tak jak bracia i siostry. My się 
wszyscy rozumieliśmy swoim językiem”. A potem już tyl-
ko ujrzymy tę zaśnieżoną szosę, która na drogę wygląda, 
tu jednak oglądaną nie jak najpierw przez przednią szybę 
samochodu, ale przez tylną, z ginącymi w dali kaszubski-
mi farmami i przy tejże piosence „A we wtorek rano kosił 
ojciec siano”.       

Takich kwestii w pierwszej części filmu Henryka Bar-
tula „Kanadyjskie Kaszuby” mamy wiele. Najwięcej jed-
nak w nim znaczy przemijanie, i to zarówno Czasu, który 
powinno się tu przede wszystkim pisać wielką literą, jak 
ludzi, którzy przybyli na tę kanadyjską ziemię niczym na 
ziemię obiecaną i swoim kaszubskim uporem, wytrwało-
ścią i pracowitością uczynili ją sobie poddaną. A wtenczas 
zwrócili na tę okolicę uwagę Polonii, która też uznała ją za 
sobie bliską, podobnie bliską jak Kaszubia Polsce, bo 
o słowach Heronima Derdowskiego: „Ni ma Kaszëb bez 
Polonii, / A bez Kaszëb Polści” i potem Franciszka Sedzic-
kiego: „Jestem Kaszubą, Polska matka moją” nigdy nie 
można zapomnieć. Ale o Polonii na kanadyjskich Kaszu-
bach opowiada Henryk Bartul w drugiej części filmu, 
z której też trzeba będzie zdać sprawę, bo wkrótce ukaże 
się część trzecia.  

TADEUSZ LINKNER
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„Plemiona polskie” w listopadzie 1918 roku

Szli krzycząc: „Polska! Polska!” (...)
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”

Juliusz Słowacki, „Przypowieści i epigrammaty” (XXXV)

W powodzi jubileuszowych tekstów o wspaniałej wal-
ce o  niepodległość historyk widzi potrzebę kilku 

refleksji mniej cenionych: o  trudnym przezwyciężaniu 
przez dwudziestolecie II RP problemów z  koniecznością 
integracji narodowej. Rzeczpospolita polsko-litewska, któ-
ra upadła etapami w latach 1772–1795, nigdy nie była jed-
nolitym państwem jednego narodu. Owszem Polacy – 
w istocie polska szlachta – tym krajem rządzili, ale był to 
kraj rozległy terytorialnie i zróżnicowany etnicznie, religij-
nie, społecznie i  gospodarczo. Pomorze Gdańskie, jedna 
z bogatszych prowincji, to także kilka dużych miast z rzą-
dzącą ludnością protestancką, głównie pochodzenia nie-
mieckiego, a obok Kaszubów nie brakło i innych mniejszo-
ści językowych czy religijnych, jak choćby tzw. wsie 
olenderskie. Podobne rozważania moglibyśmy rozwijać co 
do Śląska, a zwłaszcza co do terytoriów wschodnich i połu-
dniowych. Na Polesiu, na Wołyniu czy w kijowskim Polacy 
i Żydzi byli mniejszością wobec ludności rodzimej, ukraiń-
skiej czy białoruskiej. Na te różnorodne tradycje, także ję-
zykowe, nałożyły się zmiany, jakie przyniosła polskim tery-
toriom ponadstuletnia władza państw zaborczych. 
Generalnie z  rządami pruskimi związane było Pomorze 
Gdańskie, Warmia i Mazury, Wielkopolska i Śląsk. Zabór 
austriacki obejmował tzw. Galicję, terytoria południowo-
-wschodnie. Najbardziej skomplikowanie wyglądały spra-
wy rządów rosyjskich. Ziemie byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, generalnie tzw. dziś ziemie „za Bugiem”, nale-
żały bezpośrednio do caratu. Polacy w XIX wieku nazywali 
te terytoria „ziemiami zabranymi” w  przeciwieństwie do 
Królestwa Polskiego z  Warszawą utworzonego w  1815 r. 
z centralnych polskich ziem. Po przegranym powstaniu li-

stopadowym stosunki na „ziemiach zabranych” rządy ce-
sarskie zdecydowanie upodabniały do rosyjskich. Powstaje 
pytanie, o które chodzi w moim felietonie: Jakie skutki mia-
ły długotrwałe rządy zaborcze dla poszczególnych ziem 
polskich, jakie to miało konsekwencje dla rodzącej się  
II Rzeczypospolitej w 1918 r.?

Zacznijmy od zaboru pruskiego (potem w składzie pań-
stwa niemieckiego). Terytoria Pomorza i Śląska zwłaszcza 
przez wieki charakteryzował mieszany charakter ludności: 
spora ilość od średniowiecza ludności niemieckiej, rodzi-
ma ludność polska i Kaszubi, stosunkowo niewielka rola 
mniejszości żydowskiej. Także od XVI w. były to terytoria 
mocno zróżnicowane religijnie dzięki dużym wpływom, 
zwłaszcza w miastach, ludności, która przyjęła protestan-
tyzm (z  reguły jako luteranizm). Przez wiek XIX po rok 
1918 terytoria te podlegały silnym wpływom kulturalnym 
niemieckim, zwłaszcza w związku z rozwojem powszech-
nej oświaty w języku niemieckim. Rodziło to od II połowy 
XIX w. zjawisko dobrowolnej czy mniej lub bardziej przy-
musowej germanizacji, której także służył obowiązek po-
wszechny służby wojskowej. Prusy jednak, wraz z innymi 
krajami niemieckimi, szybko się modernizowały społecz-
nie i gospodarczo. Reformy z początku XIX w. zlikwidowa-
ły etapami stanowy ustrój wsi. Miało to równocześnie stać 
się szansą dla polskiego odrodzenia narodowego. To na 
Pomorzu i w Wielkopolsce narodziła się silna gospodarczo 
niezależna ludność chłopska, która stać się miała z czasem 
główną siłą w walce o prawa narodowe Polaków na przeło-
mie XIX i XX w. To w zaborze pruskim po raz pierwszy 
w dobie Wiosny Ludów (1848) ludność polska solidarnie 
walczyła o prawa narodowe czy ich broniła. Jakie były kon-
sekwencje polityczne tej sytuacji, także związane z walką 
z Kościołem katolickim prowadzoną przez władze pruskie? 
W zaborze pruskim Polacy tworzyli swego rodzaju front 
solidarny, konserwatywny, bliski Kościołowi katolickiemu. 
Głównym wrogiem były Prusy vel Niemcy. Nowoczesna 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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ideologia polskiego nacjonalizmu (narodowa demokracja 
Romana Dmowskiego) zdobędzie wkrótce prymat na zie-
miach byłego zaboru pruskiego. Daleka Rosja była widzia-
na o wiele mniej wrogo, odrzucano natomiast wszelkie ra-
dykalne koncepcje społeczne. W najważniejszym ilościowo 
i terytorialnie zaborze rosyjskim sytuacje były mocno od-
mienne. Jeżeli państwo pruskie, mimo walki z polskością, 
było generalnie pod koniec wieku XIX państwem prawa, to 
Rosja carska, mimo reform lat 1904–1906, była nadal pań-
stwem absolutnym, rządzonym policyjnymi metodami. 
Jeżeli rozwinął się w Kongresówce wielkoprzemysłowy ka-
pitalizm, to prym będą brały w życiu społecznym polskim 
ugrupowania radykalne, niepodległościowo-lewicowe. Dla 
wielu Polaków w  zaborze rosyjskim wrogiem głównym 
była Rosja. Jedynie Dmowski liczył na jakiś kompromis 
z  caratem. Niemcy z  pewnej perspektywy wydawały się 
w Warszawie krajem cywilizowanym i kulturalnym. Józef 
Piłsudski nie miał wątpliwości, że walka o niepodległość 
Polski musi być walką z Rosją. Stąd zwrócił swe nadzieje na 
konflikt Austro-Węgier i Niemiec z Rosją, uzyskał w au-
striackiej Galicji poparcie dla swoich planów. W zaborze 
austriackim, obok rządzących krajem konserwatystów, lo-
jalnych wobec Austrii, rozwijały się szeroko ruchy niepod-
ległościowe, także ruch socjalistyczny i  ludowe partie re-
prezentujące chłopa galicyjskiego. W  przeciwieństwie do 
polityków poznańskich politycy w Krakowie czy Lwowie 
byli nastawieni z reguły antyrosyjsko. 

Te postawy, różnice poglądów, określały wiele sporów 
polskich w latach nie tylko I wojny światowej, ale i w latach 
1918–1921. Ostatecznie II Rzeczypospolita z jej granicami 
i  ludnością była krajem ogromnie zróżnicowanym, nie-
wolnym od podstawowych różnic politycznych i społecz-
nych. Dalekosiężne plany wschodnie Piłsudskiego się zała-
mały. Nie powstała u boku Polski niepodległa Ukraina, nie 
udało się zbudowanie jakiegoś kompromisu państwowego 
z niepodległą Litwą. Pokój z Rosją sowiecką w Rydze pozo-
stawił setki tysięcy Polaków na dawnych rubieżach kraju 
pod władzą sowiecką (Ukraina, część Białorusi). Równo-
cześnie na terytorium II Rzeczypospolitej będą zamieszki-
wać miliony mniejszości narodowych. Największą grupą 
narodową będą Ukraińcy stanowiący większość ludności 
w południowo-wschodnich województwach oraz na Wo-
łyniu. Liczna mniejszość niemiecka wyróżniała się swoimi 
możliwościami finansowymi. Liczna ludność żydowska 
w sporej mierze nie była zasymilowana, stanowiła jednak 
problem społeczny i  gospodarczy. Żyli w  II RP ponadto 
liczni Białorusini, Litwini. Problem jednakże, który w tym 
felietonie podkreślam, to fakt, że wśród samych Polaków 
istniały poważne różnice regionalne, utrudniające poli-
tyczną, a nawet kulturalną integrację kraju. 

Polityka rządów prawicowo-centrowych, głównie opar-
tych na narodowej demokracji z  jej charyzmatycznym 

przywódcą Romanem Dmowskim – lata 1922–1926 – nie 
przyniosła krajowi stabilizacji. Ostre spory polityczne sa-
mych Polaków toczyły się równolegle do prowadzonej ge-
neralnie polityki wobec mniejszości narodowych, która to 
polityka nie doprowadziła do żadnych pozytywnych roz-
wiązań. Problemy różnic religijnych, społecznych, kultu-
rowych, kwestia nierównomiernego rozwoju gospodar-
czego kraju, wszystko to razem w  kraju zrujnowanym 
skutkami wojennych lat 1914–1921 nie prowadziło do 
rozwiązań stabilnych. Nawet na Pomorzu w stosunku do 
działalności społecznej i kulturalnej ludności kaszubskiej 
istniały różne spory i trudne sytuacje budzące rozczarowa-
nie. Być może o wiele trudniejsze były różne próby dysku-
sji czy zaleczania animozji, jakże widocznych w  tych la-
tach, między „królewiakami” czy „inteligentami z Galicji” 
a miejscową ludnością Wielkopolski czy Pomorza. Powstał 
nawet swego rodzaju nowotwór językowy wyrażający silną 
zwłaszcza na Pomorzu niechęć do „przybyszów”: określe-
nie pejoratywne o „Galicjakach z Kongresówy”...

Nim przejdę do dalszych wywodów, chciałbym jednak 
mocno podkreślić, że mimo wszystko po zakończeniu wo-
jen dwa może najważniejsze czynniki integracyjne działa-
jące „oddolnie” to była rozbudowa w całym kraju jednolitej 
polskiej oświaty oraz rola integracyjna obowiązkowej służ-
by wojskowej. Nie zapominajmy w tym miejscu, że prawo-
rządne państwo niemieckie nie zezwalało jednak na istnie-
nie niezależnej oświaty w  języku polskim. Rosja carska 
poszła na pewne ustępstwa dopiero po rewolucji 1905 r.  
Jedynie w  austriackiej Galicji istniała swobodnie polska 
kultura i polska oświata. 

Rządy sanacyjne w latach 1926–1939 wprowadziły mało 
demokratyczny, autokratyczny system rządzenia. Sanacja 
jednak, subtelnie czy mało subtelnie, prowadziła politykę 
integracji narodowej i państwowej. Polityka wobec mniej-
szości generalnie nie przynosiła sukcesów, jednakże społe-
czeństwo polskie w latach trzydziestych, w każdym razie 
jego młodsze pokolenia, było o wiele bardziej zintegrowa-
ne, na równi może czułe w stosunku do Krakowa i Gdań-
ska, Warszawy i Wilna czy Lwowa. Nadal jednak starsze 
pokolenia pozostawały przy swoich regionalnych posta-
wach. Zauważmy tu melancholijnie, ale zgodnie z prawdą, 
że „Galicja” tak nieraz nielubiana, dostarczyła w  pierw-
szym okresie dziejów II RP silną kadrę polityków, nauczy-
cieli, uczonych, fachowców. Nie wszystkim to się siłą rze-
czy podobało. Pod koniec tej epoki łączyła naród wspólna 
kultura, ale nie wszyscy mieli do niej łatwy dostęp. Różnice 
polskie regionalne w dużej mierze zatarły się w dobie wę-
drówek narodowych lat 1939–1947. Nie znaczy to jednak, 
by one zanikły, by można było ich nie doceniać. W każ-
dym, nawet jednolitym etnicznie, kraju obok wielkiej oj-
czyzny narodu istnieją własne, regionalne „małe ojczyzny”. 
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Jedną z  przëczinów tegò, że 
Kaszëbóm nie widza sã jich sytuacjô 
w  cządze Lëdowi Pòlsczi, bëło to, 

że nié do kùńca czëlë sã gòspòdôrza-
ma na swòji zemi. Mielë dosc tegò, że 
rządzą nima lëdze z  jinszich dzélów 
Pòlsczi i chcelë miec wikszi cësk na to, 
co dzeje sã w jich òbéńdze. Nôdzeja na 
zmianã przëszła w rujanie 1956 r., rów-
nak ju czile miesący pózni òkôzało sã, 
że Kaszëbóm nie bëło letkò wlezc do 
swiata pòliticzi. Bernatowi Szczãsnémù 
nie ùdało sã tedë òstac pòsélcã do Sej-
mù Pòlsczi Lëdowi Rzeczpòspòliti. To 
rozczarzenié nie sprawiło dejade, że 
Kaszëbi delë so pòkù, i pò jaczims cza-
su zaczãlë rëchtowac sã do welacji do 
môlowëch wëszëznów. Chòdzëło tuwò 
ò nôrodné radzëznë, co zarządzywałë 
wòjewództwã, pòwiatama, miastama ë 
gromadama, i ò to, żebë dostało sã do 
nich jak nôwiãcy Kaszëbów, a òsoblëwie 
nôleżników Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. 
W aktach Służbë Bezpiekù, co krëjam-
no dozéra dzejnotã ti òrganizacje, na-
lezc jidze cekawé nadczidczi, co tikają 
sã ti témë.

Ju na zymkù 1957 r. dochôdałë do 
wejrowsczi SB wiadła ò tim, że dzeja-
rze KZ mają lëszt ùsënąc lëdzy, co nie 
są Kaszëbama, z czerowniczich stano-
wiszczów. Jich môl mielëbë gwësno 
zając Kaszëbi. Òsobą, jakô nibë mò-
głabë wiele na tim gónie pòmòc, miôł 
bëc wspòmniony przed sztótã Szczã-
sny. Òkróm tegò kaszëbsczi dzejarze 
z  Wejrowa interesowelë sã tim, kùli 
pò prôwdze Kaszëbów je nôleżnikama 
rozmajitëch dzejającëch w pòwiece in-
stitucjów. Chòdzëło tuwò ò nôrodné 
radzëznë, gminowé rzesznice i gbùrsczé 
kółka.

Sprawë te òbgôdiwóné bëłë midzë 
jinszima na zéńdzenim nôleżników 
Miesczégò Kòła KZ w Wejrowie, chtër-
no òdbëło sã w zalë Przédnictwa Mie-
sczi Nôrodny Radzëznë 19 maja 1957 r. 
Co sã tam dzejało, fónkcjonariuszo-
wie bezpieczi mòglë sã wëdowiedzec 
z dwùch zdrzódłów, bò òkróm rapòrtu 
wiadłodôwôcza ò tacewnym mionie 
„Witold” dostelë òni téż òdpis z  pro-
tokòłu z tegò zetkaniô. Jednym z jegò 
pónktów béł referat wëgłoszony przez 
Jana Trepczika, w  jaczim zwrócył òn 
ùwôgã na to, że felało szkólnëch Kaszë-
bów na czerowniczich stanowiszczach, 
co bëło jedną z  przëczënów tegò, że 
jak gôdôł, najô młodzëzna corôz mni 
interesëje sã kaszëbizną i  tim wszët-
czim, co je zrzeszoné z najim regionã. 
Òb czas diskùsje, jakô sã tedë òdbëła, 
ji ùczãstnicë rzeklë, że nie widzy sã 
jima môłé zainteresowanié kaszëbsczi-
ma sprawama wëbrónëch z  naji zemi 
pòsélców. Ùdbóné òstało tej, że mùsz je 
zrëchtowac jich pòtkanié z Kaszëbama, 
żebë mòglë òni pòznac żądania i jiwrë 
mieszkańców Kaszëb i  przedstawic je 
pózni w pòlsczim Sejmie. Widzec tej, że 
dzejarze KZ, wëzwëskiwającë czas pò 
zjinakach pò rujanie 1956 r., chcelë ze 
swòjima sprawama trafic wëżi, bò jaż do 
sami Warszawë.

Jedną z ùdbów, na jaką wpedlë nô-
leżnicë KZ w 1957 r., bëło stwòrzenié 
agitacjowëch grëpów. Jich zadanim bëło 
midzë jinszima przedstawienié miesz-
kańcóm wejrowsczégò krézu célów KZ 
i  jegò pòliticzi. Wedle wiadłów, jaczé 
dochôdałë do SB, nôleżnikama nëch 
grëpów mielë bëc blós Kaszëbi i to taczi, 
co są nôbarżi òddóny kaszëbsczi zemi. 
Mielë òni robic dlô dobra Kaszëb, a nié 

kòmùnyzmù. Òkróm tegò agitacjowé 
grëpë miałë sztôłtowac swiądã kaszëb-
sczégò lëdztwa tak, bë nie gòdzëło sã 
òno na dzysdniową pòlitikã Sowiecczégò 
Związkù. Z dokùmentów z tegò czasu 
wëchôdô téż, że przédnik wejrowsczé-
gò partu, to je Trepczik, miôł swiądã 
tegò, że czerëjący tej kòmùnysticzną 
partią i całą Pòlską Władisłôw Gòmùłka 
òdchôdô òd zmianów z rujana 1956 r. 
a pòmalinkù wrôcô to, co bëło przódë. 
Pòlitika Pòlsczi prowadzonô bëła 
„pòd diktando” Sowiecczégò Związkù, 
a richtich cësk na to, co sã dzeje, miôł 
nié rząd, a  Przédny Kòmitet Pòlsczi 
Zjednóny Robòtniczi Partie, z  czim 
wedle Trepczika kaszëbsczé lëdztwò ni 
mòże sã zgòdzëc.

Ùsadzenié agitacjowëch trójków 
sparłãczoné bëło téż z rëchtowanim sã 
KZ do welacjów do nôrodnëch radzëz-
nów. Wiadłodôwôcz „Kwaśniewski” dôł 
wejrowsczi SB wiadło ò trzech taczich 
karnach, z  chtërnëch kòżdé òdpòwiô-
dało za jaczis dzél wejrowsczégò krézu. 
Sóm zresztą przënôlégôł do grëpë, co 
mia dzejac w  òkòlim Rëbna, Kniewa, 
Górë Pòmòrsczi, Bólszewa i Gòscëcëna. 
Drëgô „trójka” mia zając sã òbéńdą Lëni, 
Strzépcza i Pòbłocô, a trzecô – Dolmie-
rza, Czelna, Szëmôłda i  Przetoczëna. 
Òrganizowanim nëch grëpów zajimac 
sã miôł w zélnikù 1957 r. sóm Trepczik. 
W akcjã tã rëszno włącził sã téż tej Pa-
weł Sãdzëcczi, chtëren béł w nym czasu 
czerownikã spòdleczny szkòłë w Bólsze-
wie. Wedle zamkłoscë aktów bezpieczi 
„trójczi” miałë pòtikac sã z  lëdzama 
w przëdzelonëch jima wsach i  rëchto-
wac jich do welacjów do nôrodnëch 
radzëznów. Chòdzëło tuwò, żebë na-
lezc pasownëch lëdzy, cobë rôd dzejalë 

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  
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w nadczidniãtëch radzëznach, a nôlepi, 
żebë bëlë nima Kaszëbi, òsoblëwie nô-
leżnicë KZ. Wiédza ò nëch kandidatach 
mia bëc rozszérzwiónô midzë lëdzama 
tak, żebë to prawie òni òstelë wëbróny. 
Przëstojnikã wejrowsczich dzejarzów 
KZ w szëkòwanim zéńdzeniów z miesz-
kańcama kaszëbsczich wsów miôł bëc 
katolëcczi Kòscół. Pòmôgac mielë w ti 
akcji ksãdzowie z Bólszewa i Strzépcza. 
Pòjawia sã téż ùdba, żebë nôleżnicë KZ 
pòmôgelë w òrganizowanim w parafiach 
Katolëcczich Stowôrów Chłopsczi i Biał-
czëny Młodzëznë. 

Wiadła, co mògłë bëc zdrzódłã 
nieùbëtkù dlô SB, dochôdałë ze wsów, 
gdze òrganizowóné bëłë kòła dzejającé 
w  òbrëmienim wejrowsczégò partu 
KZ. Na przëmiôr w Szëmôłdze w zél-
nikù 1957 r. òdbëło sã zéńdzenié, na 
jaczé jakno przedstôwca zarządu partu 
przëjachôł Jón Trepczik. Zachãcywôł 
òn tej do wstąpiwaniô w  rédżi zrze-
szeniô. Pò nim gôdôł rëszny spòłecz-
ny dzejôrz z ti òbéńdë Frãcëszk Lidka 
(pòl. Liedtke – S.F.). Nen gòspòdôrz 
z  Kamienia aktiwno włącził sã w  òr-
ganizowanié wiesczich kòłów KZ. Òb 
czas wòjnë béł partizaną Pòmòrsczégò 
Grifa i sedzôł w lagrze Stutthof. Wedle 
wiédzë bezpieczi na nadczidniãtim zéń-
dzenim prawił òn jegò ùczãstnikóm, że 
kòła zrzeszeniégò mùszą miec starã ò 
to, bë wszëtczé czerowniczé stanowisz-
cza zajãlë Kaszëbi, bò to prawie jima, 
a nié lëdzama z westrzódka Pòlsczi sã 
òne nôleżą. Trepczik, pòdług esbecczich 
papiorów, czuł, co gôdôł Lidka, ale ni-
jak gò nie skritikòwôł, co òznôczało, że 
miôł taczi sóm pòzdrzatk na te sprawë. 
Przë leżnoscë wôrt wspòmnąc, że Lid-
ka nié blós gôdôł, ale téż wiele dzejôł 
na spòłeczno-pòliticznym gónie. Przez 
dłudżé lata béł nôleżnikã, a  nawetka 
przédnikã szëmôłdzczi Gromadzczi 
Nôrodny Radzëznë. Òkróm tegò dzejôł 
téż w radzëznie pòwiatowi ë wòjewódz-
czi a w sétmëdzesątëch latach ùszłégò 
stolecô òstôł pòsélcã do Sejmù Pòlsczi 
Lëdowi Rzeczpòspòliti. Je òn tej bël-
nym przikładã Kaszëbë, co w nëch nié 
za letczich czasach miôł chãc i mòc do 
dzejaniégò, a nawetka dôł radã òdniesc 
na tim gónie zwënédżi.

Juwerné jak w  Szemôłdze rzeczë 
dzejałë sã téż w  Lëni, gdzie przéd-
nik tameczny Gromadzczi Nôrod-
ny Radzëznë (Kaszëba ò nôzwëskù 
Ruszkòwsczi) òdkôzôł przedstôwcóm 
SB, że wiãkszi dzél lëńsczégò kòła KZ 
je dbë, że wszëtczé stanowiszcza mają 
zając Kaszëbi. 

W rujanie 1957 r. na jedno z zéńdze-
niów zarządu do Wejrowa przëjachôł 
Lech Bądkòwsczi. Przëcziną tegò mia-
ło bëc to, że Òglowi Zarząd KZ miôł 
żôl do dzejarzów z  Wejrowa, że mają 
za małą starã ò ùswiądnienié gbùrów, 
tak cobë mógł jich wcygnąc do gbùr-
sczi samòrządzënë. Bądkowsczi gôdôł 

tedë nôleżnikóm zarządu z  Wejrowa, 
bë wzãlë sã za robòtã na wiesczim gónie, 
bë pòkôzac gbùróm cwëk dzysdniowi 
welacji do nôrodnëch radzëznów. Gôdôł 
òn, bë tak przërëchtowac gbùrów, bë jak 
nôwicy nalazło sã jich w  radzëznach 
i  gbùrsczich samòrządzënach. [Bąd-
kòwsczi] pòdsztrëchiwôł, że eżlë w dzysd-
niowi welacji bãdzemë mielë jak nôwiãcy 
swòjich lëdzy, to w przińdny welacji do 
Sejmù mòżemë so zagwësnic nëch lëdzy, 
jaczich Kaszëbi chcą miec. Na zetkanim 
tim ùdbóné òstało, że kòżdi nôleżnik 
zarządu dostónie dzél krézu, jaczim 
bãdze sã zajimôł. Robòta mùsza wierã 
równak jic dosc drãgò. Z lëstopadnika 
1957 r. mómë wiadło, że Trepczikòwi 
nie widzało sã òdniesenié kaszëbsczégò 

lëdztwa do ti sprawë. Wiele Kaszëbów 
ni miało chãcë do robòtë w nôrodnëch 
radzëznach, blós żdelë na jaczés zmianë. 
Widzymë tej, że wiôldżim jiwrã bëło 
dlô zrzeszeniowëch dzejarzów dobëcé 
nad biérnoscą Kaszëbów i pòdskacenié 
jich do spòłecznégò dzejaniô. Na przék 
temù robòta wcyg warała. Na przełóma-
nim lat 1957 i 1958 jezdzył pò wsach 
wejrowsczégò pòwiatu Jón Rómpsczi. 
Pòtikôł sã z  nôleżnikama dzejającëch 
tam kòłów KZ i gôdôł midzë jinszima ò 
welacjach. Zachãcywôł tej lëdzy do tegò, 
bë szle welowac a wëbiérelë leno Kaszë-
bów, jaczi mają starã ò dobro kaszëb-
sczi zemi. Pòdsztrëchnąc jesz wôrt 
w tim môlu, że wedle wiédzë esbeków 
Rómpsczi wiele pòmôgôł Trepczikòwi 
w  sprawach zrzeszonëch z  welacjama 
i z rëchtowanim sã do nich.

W  aktach bezpieczi nalezc jidze 
téż nadczidkã ò żëcznym òdniesenim 
Òglowégò Zarządu i  Zarządu Partu 
KZ w  Wejrowie do òsobë przédnika 
Pòwiatowi Nôrodny Radzëznë w Wej-
rowie Bernata Szczãsnégo. Nôleżnicë 
òrganizacji bëlë za tim, żebë dali òstôł 
òn na tim stanowiszczu. Pòdczorchniãté 
òstało przë ti leżnoscë to, że Szczãsny, 
chòc nie ùżiwô kaszëbiznë òb czas gô-
daniô z lëdzama, tej równak wiele mô 
zrobioné dlô Kaszëb. Prôwdac w czasu, 
ò jaczim piszemë, nie dzejôł za baro 
aktiwno w zrzeszenim, dejade nicht ni 
miôł ò to do niegò żalu, bò wszëtcë wie-
dzelë, że miôł tedë wiele jinszi robòtë.

Na kùńc wôrt wspòmnąc, że nimò 
wszëtkò welacjô do nôrodnëch ra-
dzëznów z  1958 r. sparłãczonô bëła 
z  pòkrokã dlô Kaszëbów. Szczãsny 
dali òstôł przédnikã PNR w  Wejro-
wie, a kąsk nôleżników KZ nalazło sã 
w  wojewódzczi radzëznie. Kùreszce 
ùrósł ùdzél Kaszëbów w gromadzczich 
nôrodnëch radzëznach, równak na czas, 
czej mòglë òni pòczëc sã prôwdzewima 
gòspòdôrzama swòji zemi i  zwëskelë 
wiãcy wòlnotë w samòrządowim dzeja-
nim, mùsz bëło jesz dosc tëlé pòczekac.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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Sprawa przekopu Mierzei Wiślanej wydaje się prze- 
sądzona i to pomimo tego, że przeciwko tej inwesty-

cji protestują władze województwa pomorskiego oraz 
mieszkańcy Krynicy Morskiej, których ewentualny 
przekop najbardziej dotknie. Według marszałka woje-
wództwa Mieczysława Struka nie ma wiarygodnych 
analiz ekonomicznych ani decyzji ekologicznej, a sama 
budowa przekopu nie dość, że najprawdopodobniej ni-
gdy się nie zwróci, to będzie miała katastrofalny wpływ 
na środowisko tego regionu. Ale to nie jedyne argumen-
ty przeciwko inwestycji. Projekt jest także sprzeczny ze 
Strategią Województwa Pomorskiego, która przewiduje 
modernizację śródlądowych dróg wodnych w tym re-
jonie, zapewniając m.in. dostęp do portu w Elblągu. 
W pomorskiej strategii nie ma mowy o przekopie Mie-
rzei Wiślanej, która leży w obszarze województwa po-
morskiego. 

Duże obawy budzi wpływ przekopu na środowisko 
naturalne. Mierzeja Wiślana to skupisko wielu ga- 
tunków flory i fauny, często unikatowej. Rządowe do-
kumenty nie zawierają decyzji środowiskowej, która 

określa pośredni i bezpośredni wpływ planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w rejonie 
Zalewu Wiślanego, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra 
materialne, zabytki kultury oraz wzajemne powiązania 
między tymi elementami zarówno na etapie budowy, 
eksploatacji jak i likwidacji inwestycji. Charakteryzuje 
również możliwości oraz sposoby zapobiegania nega-
tywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko lub łagodzenia tego wpływu.  

Zdaniem burmistrza Krynicy Morskiej Krzysztofa 
Swata zdecydowana większość mieszkańców Krynicy 
Morskiej jest przeciwna tej inwestycji, podnosząc m.in. 
kwestie ochrony środowiska. Obawy wzbudza także 
wykonanie samego przekopu oraz falochronów chro-
niących wyjście do kanału. Według Swata może to spo-
wodować przerwanie naturalnego odkładania rumowi-
ska piasku, a co za tym idzie, plaże mogą zanikać tak, 
jak to się dzieje na Mierzei Helskiej. Władze miasta 
obawiają się także budowy od strony Zalewu Wiślanego 
na granicy miasta sztucznej wyspy z urobku pochodzą-
cego z  pogłębienia toru podejściowego do Elbląga,  

MIERZEJA WIŚLANA. KOPAĆ CZY NIE KOPAĆ?
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który może zawierać zanieczyszczenia zgromadzone 
przez dziesięciolecia na dnie Zalewu.

Odmienne zdanie mają z kolei władze Elbląga. Te 
liczą, że przekop Mierzei Wiślanej przyniesie miastu 
wiele korzyści, w tym tę najważniejszą – rozwój gospo-
darczy. Prezydent Witold Wróblewski twierdzi, że samo 
przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju gospodarcze-
go nie tylko miasta, ale i całego regionu, zwiększą się 
możliwości przeładunkowe elbląskiego portu. Wzrośnie 
również atrakcyjność turystyczna Elbląga.  

Co mówią na ten temat eksperci? W sprawie wielo-
krotnie wypowiadał się prof. dr hab. Włodzimierz 
Rydzkowski z Katedry Polityki Transportowej Uniwer-
sytetu Gdańskiego, który kwestionuje zasadność tej in-
westycji. Zacytuję fragment jego wypowiedzi opubliko-
wanej w miesięczniku „Polska na Morzu” (wydanie 
z lipca 2018 roku): W okolicy Elbląga nie ma żadnych 
ładunków masowych podatnych na przewóz drogą mor-
ską, a w odległości 60 km jest najbardziej nowoczesny 
terminal kontenerowy na Bałtyku, DCT, skąd kontenery 
mogą być dostarczone w rejon Elbląga w 1 godzinę. Od-
cinek ekspresowej drogi krajowej Gdańsk – Elbląg jest na 
ukończeniu. Faktem jest także to, że na Bałtyku nie ma 
jednostek morskich, które zmieściłyby się na kanale przez 
Zalew o planowanej głębokości 5 m. Proszę także spojrzeć 
na wyliczenia publicysty morskiego i kapitana żeglugi 
wielkiej Marka Błusia, z których wynika, że gdyby nawet 
obroty portu w Elblągu wzrosły 5-krotnie – do 1 mln ton 
rocznie, a opłaty portowe wzrosły o 100 procent to przy 
założeniu, że koszt budowy nie przekroczyłby planowa-
nych 890 mln zł, nakłady zwrócą się po 500 latach. Zga-
dzam się z tą analizą.

W sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, jak widać, 
zdania są podzielone. Władze województwa pomor-
skiego, które są gospodarzem na tym terenie, zdecydo-
wanie sprzeciwiają się ingerencji w środowisko natural-
ne. W  odwecie wiceminister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski sugeruje 
w wypowiedzi telewizyjnej, że samorząd województwa 
pomorskiego w tej sprawie reprezentuje interesy strony 
rosyjskiej! – Z kim grają – z Kremlem, czy z Warszawą? 
(sic!). Mamy burmistrza i mieszkańców Krynicy Mor-
skiej, którzy jak twierdzą, konsekwentnie są ignorowani 
przez rząd, a w całej sprawie odbyło się tylko jedno spo-
tkanie na samym początku procesu inwestycyjnego, gdy 
przedstawiono ogólną koncepcję budowy, do której 

odnieśli się zresztą negatywnie. Ale mamy też entuzja-
styczne podejście do inwestycji ze strony władz Elbląga 
i trudno się temu dziwić: gdyby inwestycja doszła do 
skutku, to miasto będzie zdecydowanie bliżej morza. 
Mamy jeszcze rząd i jego plany uniezależnienia się od 
Rosji, przekop pozwoli bowiem omijać kontrolowaną 
przez Rosjan Cieśninę Pilawską. Z jednej strony mamy 
zatem stanowcze i jednoznaczne podejście do sprawy 
decydentów, ale z drugiej strony są gospodarze tego te-
renu, którym na siłę próbuje się w ich małej ojczyźnie 
dokonać nieodwracalnej zmiany. Jak widać, w  całej 
sprawie brakuje dialogu.  

Jestem w stanie zrozumieć fakt, że chcemy się posta-
wić Rosjanom, bo ich zachowanie w kwestii wolnej że-
glugi na Zalew Wiślany (przez Cieśninę Pilawską) po-
trafi zmieniać się jak w kalejdoskopie. W sprawie jest 
jednak jedno wielkie „ale”. Przekop będzie kosztował 
niemal 1 mld złotych, który prawdopodobnie nigdy się 
nie zwróci (może za 500 lat, jak zauważa cytowany wy-
żej ekspert). Druga sprawa to fakt, że Zalew Wiślany ma 
średnio 2–2,5 metra głębokości, co wiąże się z ciągłym 
pogłębianiem toru podejściowego w kierunku Elbląga, 
a więc i z ciągłymi kosztami. W sąsiedztwie Elbląga są 
wielokrotnie większe i  wciąż rozwijające się porty 
w Gdańsku i w Gdyni, do których łatwiej jest wpłynąć. 
Dla żeglarzy śródlądowych kanał nie będzie nową 
atrakcją, gdyż wodniacy już teraz mają możliwość wpły-
wania na Zalew choćby rzeką Szkarpawą, a do Elbląga 
– Kanałem Jagiellońskim. Mrzonką jest też, że po wy-
budowaniu kanału zwiększy się ilość jachtów na Zale-
wie Wiślanym, które przypłyną ze Skandynawii i Euro-
py Zachodniej. Jachty morskie są jachtami balastowymi 
o zanurzeniu 2–2,5 m lub więcej, a Zalew ma średnią 
głębokość ok 2,5 m. Co to za przyjemność dla żeglarza 
pływać tylko po torach wodnych? Podchodząc racjo-
nalnie do sprawy, to największym wygranym może tu 
być tzw. biała flota, która zyska możliwość wypłynięcia 
z Elbląga bezpośrednio na Zatokę Gdańską, do Helu czy 
nawet Sopotu. Ale chyba nie po to rząd chce wydać nie-
mal 1 mld zł, z naszych przecież podatków, żeby uszczę-
śliwić armatorów żeglugi przybrzeżnej z Elbląga?  

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI     
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

BURMISTRZ NA PIĄTKĘ
Leopold von Winter urodził się 
w  1823 roku w  Świeciu. Studiował 
prawo i ekonomię w Berlinie, a po-
tem piął się po szczeblach admi-
nistracji państwowej. Mając 40 lat, 
rozpoczął swą życiową przygodę 
w Gdańsku, i to od razu jako nadbur-
mistrz. Funkcję tę można porównać 
z  dzisiejszym urzędem prezydenta. 
Trzykrotnie przedłużano mu kaden-
cję (decydowała o tym Rada Miasta), 
która trwała wtedy aż 12 lat. Z  po-
wodu złego stanu zdrowia Leopold 
przeniósł się na emeryturze do ro-
dzinnego majątku w  Jeleńcu pod 
Świeciem, gdzie zmarł w roku 1893. 

Dzisiejszy spacer zaczynamy na 
ulicy Garbary (bocznej od Długiej), 
gdzie mieszkał nadburmistrz. W lip-
cu tego roku na kamienicy numer 12 
odsłonięto tablicę upamiętniającą 
Leopolda von Wintera. Jak głosi na-
pis, pełnił on urząd nadburmistrza 
w  latach 1863–1890 i  to dzięki jego 
działalności Gdańsk stał się nowo-
czesnym miastem. Lista jego zasług 
była tak imponująca, że został doce-
niony za życia, otrzymując po przej-
ściu na emeryturę tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańska. Pamiąt-
kową tablicę odsłonięto w obecności 
praprawnuka nadburmistrza, Tho-
masa von Wintera, który mieszka 

w  Berlinie. Choć słyszał o  swoim 
wybitnym przodku, jednak nigdy 
wcześniej nie zgłębiał jego biografii, 
a Gdańsk odwiedził po raz pierwszy. 
W  rodzinnym domu opowiadano 
raczej historie o  Jeleńcu, gdzie do 
1945 roku mieszkali Winterowie.  

CZAS ZMIAN
W  ciągu swojej pierwszej kaden-
cji Winter uszczęśliwił gdańszczan 
systemem kanalizacyjnym i  wodo-
ciągowym. Nareszcie pozbyto się 
nieprzyjemnych zapachów, a  i  za-
grożenie epidemiami zmalało. Od 
1873 roku przejechać można było 
do Oliwy tramwajem konnym. 
Przy ulicach pojawiły się chodni-
ki, a  jezdnie wybrukowano. Dzięki 
Winterowi powstał odcinek kole-
jowy łączący Malbork z  Mławą, co 
ułatwiło dojazdy i przewóz towarów 
do Polski centralnej. Prócz tego ist-
niało też połączenie przez Szczecin 
z Berlinem. Za jego czasów otwarto 
również Muzeum Miejskie (dzisiej-
sze Muzeum Narodowe przy ulicy 
Toruńskiej). Powstało 26 szkół po-
wszechnych i średnich. Gdańsk stał 
się stolicą nowej prowincji Prusy Za-
chodnie. Liczba mieszkańców wzro-
sła w  czasie urzędowania Wintera 
z  85 tysięcy do 120 tysięcy. Jedyne, 
co można by mu wypomnieć, to li-
kwidacja gdańskich przedproży. Już 
wtedy akcja wzbudzała kontrower-
sje, była jednak niezbędna w proce-

sie dostosowywania ulic do ruchu 
tramwajów. 

UPAMIĘTNIENIE
O  Leopoldzie von Winterze 
przypomina w  Gdańsku nie 

tylko nowa tablica, ale także 
jego popiersie zdobiące fasadę 

budynku oddziału Narodowego 
Banku Polskiego przy ulicy Okopo-

wej. Obiekt zbudowano na początku 
XX wieku w  stylu neorenesanso-
wym. Symetryczną elewację zdobią 
dwa wykusze (wystające fragmenty), 
na których umieszczono popiersia 
sławnych gdańszczan. Leopold von 
Winter ukazany został pierwszy 
z prawej. Zajął miejsce wśród takich 
sław, jak Jan Heweliusz i Daniel Cho-
dowiecki. 
Nasz spacer zakończymy przy Targu 
Maślanym. Niegdyś zwany był Pla-
cem Wintera i  zdobiła go urokliwa 
Fontanna Wintera. Dziś o  nadbur-
mistrzu przypomina nazwa nowej 
inwestycji mieszkalnej – Rezyden-
cja Wintera. Nadburmistrz miał też 
kiedyś w  Gdańsku swoje wzgórze 
we Wrzeszczu, nieopodal Teatru Le-
śnego. I choć nazwy te już nie funk-
cjonują, to o  postaci przypomina 
tramwaj, którego patronem został 
zasłużony Leopold von Winter. 

SZLAKIEM WINTERA
W miesiącu, w którym odbywają się wybory samorządowe, wybieramy się  
na wędrówkę szlakiem zarządzającego Gdańskiem w XIX wieku Leopolda  
von Wintera. 

MARTA SZAGŻDOWICZ



Dark Majkòwsczi

Pòd òkã Jastrë
Klabaternicë wiedzelë... Za długò jich rasa ju żëła na swie-
ce, żebë nie czëlë, że cos nie graje. Na jich òstrowie dzejałë 
sã dzywné rzeczë. Jich magia słabła. Co rôz òkrãtë wrôcałë 
na sztrąd bez niżódny rëbë, nawetka nôstarszi mòrsczi 
prowadnicë ni mòglë nalezc pòmùchlów ani sledzów. 

Sztridë i biôtczi rozpòlałë sã i rozkòscérzałë jak òdżin. Cos 
wisało w lëfce. Òd czasu Wiôldżi Zdradë, czej lëdzkô chi-
trosc i chcëwòsc zbùdzëła złé mòce, nie bëło jesz tak lëchò. 
A klabaternicë mielë ju nôdzejã, że na swòji Arkónie bãdą 
żëlë w ùbëtkù do kùńca czasów... Niżóden człowiek nie béł 
w sztãdze przeprowadzëc òkrãtu przez kamiznë wkół jich 
òstrowù. Rozmielë to leno jegò mieszkańcë – nôlepszi że-
glôrze pòd òkã Jastrë. Czedës prawie òni pòmôgelë lëdzóm 
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Finałową rozegracjã 26 séwnika prowadzëlë: Karolëna Ser-
kòwskô i Andrzéj Bùsler, a w artisticznym dzélu wëstąpiła 
z kòncertã kaszëbsczich spiéwów Wérónika Kòrthals-Tar-
tas. Nôwôżniészi tegò dnia bëlë równak ùczãstnicë 
òbëdwùch kònkùrsów. 

Nôprzód jesmë pòznelë dobiwców Òglowòpòlsczégò 
Lëteracczégò Kònkùrsu m. Drzéżdżona. Òbsãdzëcele (prof. 
Daniél Kalinowsczi, Bògùmiła Cërockô i Karolëna Keler) 
ògłosëlë, że latos zgłosëło sã dwanôsce ùczãstników – òsmë 
w kategórie pòezje i sztërzëch w kategórie òpòwiôdaniô abò 
eseju. Nicht nie napisôł dokazu na binã. W pòdrechòwa-
nim prof. Kalinowsczi rzekł, że rówizna przesłónëch doka-
zów bëła takô, jakô bë mia bëc w taczich lëteracczich mión-
kach, a  jesz że jurorzë bédëją m.jin. wprowadzenié 
w przińdnoce nowi kategórie – dlô dzecy i młodzëznë, ùcz-
niów spòdlecznëch i wëżispòdlecznëch szkòłów.

Westrzód pòeticczich dokazów nôwëżi òstelë òtakso-
wóny: Hana Makùrôt za Twòja smierc zalała pół ògrodu 
(I môl), Jerzi Stachùrsczi za Zélnik (II môl), Róman Drzéż-
dżón za Wzdichanié starëszków (III môl) a  Gracjana 

Pòtrëkùs za To je tak czejbë szeptac spiéwã (wëprzédnienié). 
W prozatorsczim dzélu dobéł Dark Majkòwsczi za Pòd òkã 
Jastrë, drëgô bëła Kristina Léwna (Maskã), a  trzecô Elż-
biéta Bùgajnô (Genealogiczné sparłãczenia).

W II Òglowòpòlsczim Lëteracczim Kònkùrsu m. Jana 
Trepczika na tekst spiéwë dlô dzecy w kaszëbsczim jãzëkù 
òbsãdzëcelama bëlë: Jerzi Stachùrsczi, Bòżena Ùgòwskô 
i Adóm Hébel. Rozsądzëlë òni ò przëznanim I nôdgrodë 
Aleksandrze Majkòwsczi za Dzecny rok. Na drëdżim placu 
bëła Mirela Fiedorowicz (Miesądz), na trzecym Kazmiérz 
Jastrzãbsczi (Mój dzéń). Wëprzédnienié dostała Adela 
Kùik-Kalinowskô za Kółkò graniasté je kąsk za casné, a spe-
cjalną nôdgrodã direktora Mùzeùm – Róman Drzéżdżón 
za Dzëwé zwãczi.

Òbëdwa kònkùrsë bëłë ùdëtkòwioné przez Ministra Bë-
nowëch Sprôw i  Administracje a  téż przez Wejrowsczi 
Pòwiôt.

Najim Czëtińcóm bédëjemë wëjimczi dokazów, jaczé 
dobëłë w prozatorsczim dzélu Òglowòpòlsczégò Lëterac-
czégò Kònkùrsu m. Drzéżdżona.

W Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie òstałë rozrzeszoné dwa lëteracczé kònkùrsë – 
miona Jana Drzéżdżona, jaczi mô ju długą tradicjã, bò latos bëła XIX edicjô, i miona Jana Trepczika na tekst spiéwë dlô 
dzecy, chtëren òdbéł sã dopiérze drëdżi rôz.

SWIÃTO LËTERATURË WE WEJROWIE

ÒD
J. 

B.
 H

ÙM
EN

IU
K-

CZ
EC

H 

Òbsãdzëcele i ùczãstnicë kònkùrsu m. Jana Trepczika. Òd lewi: J. Stachùrsczi, R. Drzéżdżón, A. Majkòwskô, B. Ùgòwskô, A. Kùik-Kalinowskô, J. Pùchalskô,  
M. Fiedorowicz, K. Jastrzãbsczi, M. Serkòwsczi i Jack Thiel – nôleżnik Zarządu Wejrowsczégò Pòwiatu 
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Wszëtczé dokazë nôdgrodzoné w Òglowòpòlsczim Lëte-
racczim Kònkùrsu m. Drzéżdżona òstóną òpùblikówóné 
w antologie, jakô bãdze wëdónô w przińdnym rokù.

w òdkrëwanim rozmajitëch nórtów swiata. Czejbë nie sto-
jelë kòle czeru, marénowie z  kòntinentu nigdë nie doja-
chelëbë na Wiôldżi Sztrąd, ani nie ùzdrzelëbë swòjima 
òczama Swiãti Górë na Jastrowim. Kùli to razy klabater-
nicë skôkelë do wòdë, żebë swòjim magicznym widã pòka-
zywac drogã lëdzczim bôtóm. Òddelë nômłodszi rase 
swòjã wiédzã, ùczącë jã rozmajitëch warków. Lëdze żëlë za 
krótkò, żebë to pamiãtac, kò òd te czasu minãło ju czile-
dzesąt jich pòkòleniów. Klabaternicë żëlë wiele dłëżi. Tak 
pò prôwdze wikszosc òdchôdała do Jastrë dopiérze tedë, 
czej sami chcelë, czej sã jima sprzikrzëłë grzãpë, òksëpë 
i lasë Arkónë.

Òstatno trôfiało sã to czãscy jak przódë. Starszi nie 
chcelë pòstãpny rôz biôtkòwac sã z lëchima mòcama, jaczi 
zôs wëszłë na wid swiata. Co zamanówszë chtos òdchôdôł 
– „stôwôł sã òdeszłim” – jak gôdelë. Przechòdzył apartny 
rituał, skôkôł z górë Jasny Wastnë i òstôwiôł klabaternicką 
pòspólnotã w bólu. Nié to bëło równak nôgòrszé... W òstat-
nym czasu wiele z nich dżinãło nié ze swòji wòlë. Ùmiérelë 
w  biôtkach zabiti żelaznyma młotama swòjich bracynów 
abò topilë sã w zëmnëch wòdach królestwa Gòska. Òso-

blëwie to drëdżé bëło dlô klabaternika tragedią. Kò Jastra 
dała jima wszëtczim nadzwëkòwą ùmiejãtnosc dôwaniô so 
radë w  mòrsczich wałach. Nie bëlë jak lëdze, chtërny 
płëwelë słabò, a tim barżi nié jak krôsniãta, jaczé do wòdë 
nawetka nie pòdchòdzëłë. Klabaternik, co nalôzł smierc 
w  mòrzu, ni miôł ùbëtkù nawet w  królestwie Dôwający 
Wieczné Żëcé. Jegò bracynowie i sostrë czëlë sã òd niegò 
lepszima i czãsto dôwelë mù ò tim znac. A doch colemało 
topiélcowie ni mielë w  tim niżódny winë. Jich magicznô 
rasa bëła mòcnô i stôrodôwno, ale w biôtce z lëchim aniołã 
wòdë – Szôlińcã – drãgò wëbëc kòżdi smiertelny jistoce. 
Pón mòrsczich diôbłów, jaczi stracył głowã w pòbitwie z ji-
nym mòrsczim aniołã – Gòskã, nie lëdôł niczegò, co 
przëbôcziwało mù snôżotã i  mądrosc Jastrë. Jegò słëdzë: 
Krącyszk i Slepi Wid leno żdelë na leżnosc do zabicô klaba-
ternika. W  dobrëch czasach wnet to sã nie trôfiało, ale 
terô... Mòże stôri mielë prôwdã, że Gòsk cwiardo spi i na 
wòdze przëszedł czas królowaniô Bezgłowégò?

Tak a tak wszëtcë na òstrowie wiedzelë jedno – w lëfce 
i w wòdze nico złégò bëło zbùdzoné. Nicht jesz nie rozmiôł 
tegò pòzwac, ale klabaternicë czëlë... (...)

Kristina Léwna

Maska
– Kò të tak nie szoruj negò blatu, bò të cali pòłisk temù 
zedrzesz, a tej za czim to bdze wëzdrza! – rzekla stôrô Bicz-
kòwô do Grażinë, chtërna dërch la Cif i chropòwatą stroną 
gąbczi szorowa tak, jakbë chto miôl jã skòntrolowac.

– Żódnégò spòkòju, Grażina, kòl waji ni ma, blós dërch 
robòta i robòta… A të doch sã ju ni mùszisz tak szãtolëc! Kò 
jô sama sã czëjã, jak jô tu przëlézã, jakbë jô mia zarô wińc, 
a jô doch ledwò co wlazla. Kò dôjta doch lëdze pòkù! To nie 
je na taką stôrą bialkã! Waje jiwrë i mòje stôré szpérë! Kò jô 
ju nie jem takô welech ani na kòlo, ani ò palëcë. Të sã, 
Grażina, wez përznã w nacht a mni nëch cygaretów kùrz 
a wina pij, bò mie sã wëdôwô, że ne bialczi cos tak we wsë 
gôdają, że jô so mùszã chlapnąc, a jô doch pòbòżnô bialka 
jem: ani cygaretów, a tim barżi wina. Kòl nas sznaps bél blós 
na swiãta, a  terô jô cë kòżdi dzéń bùdlã mùszã kùpic! 
Sromòta mie je, że na mie të to zrzuca! Kò të doch, Grażina, 
môsz chlopa, niech òn cë pò wino nëkô, a nié jô, stôrô bial-
ka. Szpërë mie sã krącą, a w lepie jesz barżi…

Grażina le na niã wëzdrza i wstid jã wiôldżi ògarnąn, że 
taką mia mùter; nick blós narzékanié a sknërzenié. Òna, 
Grażina, doch bëla jinô; mia swój pòmëszlënk; wiedza, 
chto je dobri, a chto nié, kòmù wierzëc, a kòmù nié…, ale 
doch nié ji mùter; ta to bëla nad wszëtczé definicje bialczi 
– chitrô na biésa i baro do se, a tam, gdze chto chcôl rzek-
nąc, òna bëla ju nazôd. (...) 

Ò czwiôrti przëjéżdżôl z  robòtë Grażënin chlop. 
Wszëtkò miôl òdrazë pòdóné; z  ùwarzonégò môltëchù 
ùnôsza sã pôcha, chtërna chùtkò wëpelnila calé chëczë. Na 

biglach wiszelë wëpróné i  weplatowóné lumpë, drzewò 
w szurkù bëlo ùlożoné, wszãdze wësprzątóné… kò bialka 
zloto. A òn le jã tak pòsmùknąn i rzek, że òna je nieòce-
nionô, że bez ni òn bë nie dôl radë i zarô chwëcyl za telefón 
i zwònil to tu, to tam…

Grażina slëcha, bò slëchanié sta sã ji drëgą nôtërą. Mia 
slëch jak zwierzã. Bòla jã jednak to, że òd jaczégòs czasë ji 
chlop gôdôl przez telefón zniżonym glosã, letkò, jakbë do 
kòchanczi. Chòc ji twôrz bëla òparzonô, to rozëm dali bél 
w pòrządkù. Wezdrza na niegò i sã zakrzëcza; lzë splëwalë 
pò gãbie dobrze znónyma sobie szpóramë, niechtërne 
wpôdalë Grażinie do gãbë, jiné zgnilo toczëlë sã jaż do 
szëjë. Grażina òcéra je rãką, ale bëlo jich tak wiele, że ni 
mògla nad nima zapanowac.

Wszëtkò ji sã sëpa, calé żëce. Co to mia bëc? Wszëtkò 
bòla! Wszëtkò wëlo! Òna, a w ni ji kaszëbskô nôtëra. Pò co 
òna bëla Kaszëbką? Bò jinô bë sã na pewno nie da! Wez 
Pòlkã! Ta bë so nie pòzwòlëla, ale Kaszëbka – ta je tak 
naùczonô; bdze cerplëwò znosza to, co ji żëcé zarëchtëje, 
bò wié, że to wszëtkò przeńdze! Że òna dô radã! Taczé 
mésterné kaszëbsczé chòwanié; kò òne – Kaszëbczi nigdë 
nie wątpią, nie narzékają, nie sknërzą… ale w Grażinie cos 
pãka, bëla zlô na swòje kaszëbsczé wëchòwanie. Dzysô rë-
cza. Zakriwa twôrz rãkama i  nie chca ji nikòmù pòka-
zëwac. Wstidzëla sã swòji bezradnoscë i tegò, że je za slabô, 
abë cos z tim zrobic. (...)

WËDARZENIA
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Z BRZEZYŃSCZÉGÒ SKRZËNI 
Wôrt bëło sã wdostac na piąté piãtro 
Człëchòwsczi Brómë w Chònicach, gdze 
szło òbezdrzec òsoblëwi wëstôwk pt. 
„Z kaszubskiej skrzyni. Życie i spuścizna 
Leonarda Brzezińskiego (1904–1984)”. 
Skrzëniã przechòwiwóną we Wielu w ro-
dzënie przëwiózł i òdemkł dlô mùzeùm 
Sztefón Wittstock, chtëren mô starã ò 
nen ôrt ùróbkù wùja. Rozłożenim wë-
sziwków i wdôrowëch rzeczów pòd szkła 
wkół zalë zajimała sã Mariô Czaplew-
skô. Chòc béł to ji debiut w etnografnym 
kùńszce, równak zrobiła to profesjonalno, a prezentacją 
pòstacji i ùróbkù wielewiana zacekawiła pòzeszłëch. 24 
lëpińca, w dniu òdemkniãcô wëstôwkù, witała gòscy i za 
wszelejaką wspòmóżkã dzãkòwa wszëtczim direktorka 
Mùzeùm Historiczno-Etnograficznégò miona Juliana 
Ridzkòwsczégò w Chònicach Barbara Zagórskô: przéd-
niczce Stowôrë Lëdowëch Ùtwórców w Gduńskù Alicji 
Serkòwsczi, przédniczce chònicczégò partu KPZ Janinie 
Kòsedowsczi, przedstôwcóm stowôrów, chtërne òbjãłë 
patronatã wëstôwk. Tadeùsz Lipsczi wspòminôł rodôka 
z Wiela jakno òsobòwòsc, do chtërny mieszkańcë òdnô-
szalë sã z ùwôżanim, a òn chãtno służił jima żëczlëwim 
wspiarcym. 

Młodô etnografka cekawie òpòwiôdała ò zamkłëch 
w mùzealnëch gablotach rzeczach pò artisce: òdznacze-
niach, sztãplu z nôdpisã „Leonard Brzeziński. Wiele na 
Kaszubach”. Mie nôbarżi cekawiła „Księga pamiątkowa 
Kaszubskiego Muzeum Ziemi Zaborskiej” (1959 r.). Móm 
nôdzejã do ni zazdrzec, bò „pòsłëchac” samégò bòhatera 
òsoblëwégò dzejaniô dlô swòjégò môla, je nôlepszą za-
chãcbą i ùczbą w robòce. 

Widzec, że dlô wastë Léònarda kaszëbskô kùltura 
bëła czims nôtërnym, brëkòwnym w codniowim żëcym. 
Kaszëbsczi wësziwk, jegò piãkno dodôwô szëkù rzeczóm 
codniowégò ùżëtkù: albùmóm, òbkłôdkóm, pószew-
kóm, pószwóm… Zdrzącë na òbrôz wiszący na scanie 
z  wëzwëskóną do jegò zrëchtowaniô brzozową kórą, 
pòmëslała jem téż ò milecznym ksãdzu Antonim Pepliń-
sczim i jegò zôpiskach piesniów na kórze. Zrëchtowiwôł 
téż wësziwôcz-artista òsoblëwé pòcztówczi z kaszëbsczim 
wësziwkã i  swòjim sztamplã na drëdżi starnie, a  jegò 
zôkłôdczi do ksążczi widzałëbë sã ùcznióm kaszëbsczé-
gò jãzëka. Przëzérającë sã nym rzeczóm, pòmëslała jem 

ò mòjich ùczniach, chtërny infòrmùją 
szkólną, co nowégò kùpilë „kaszëbsczégò” 
w jaczims krómie. Przë ti leżnoscë sélajã 
m.jin. pòzdrówk negòroczny absolwent-
ce, maturantce kaszëbsczégò jãzëka Aga-
ce, chtërna bëła (i móm nôdzejã mdze na 
wiedno jak donądka) lubòtniczką kaszëb-
sczégò òbleczënkù i wëstroju jizbë! 

Westrzód wicy jak 400 dokazów 
Léònarda Brzezyńsczégò są rozmajité 
skarbë: serwetczi, deczczi, òbrusë… Jidze 
sã przëzdrzec pierszim dekóm z wòjno-
wégò czasu, cyklowi pòzwónémù „Czte-

ry pory roku”… Wëstôwk mdze w chònicczim mùzeùm 
dosc długò, a nie mdze żałowôł ten, chto wdostónie sã 
na wëżawã Człëchòwsczi Brómë. Jem gwësnô, że w za-
dzëwòwanim stanie nad kùńsztã chłopa, chtëren rozmiôł 
jigłą òdmalowac piãkno swòji tatczëznë, jegò dobiérkã 
rozmajitoscë farwów, misternoscë mereżków… A tak przë 
leżnoscë mdze jesz miôł spòsobnosc wezdrzec przez môłé 
òczenka na Chònice – nã Brómã Kaszëb – z wësokòscë  
i mòże zrodzy sã mësla, jak sprawic, cobë w codniowim żë-
cym Kaszëbów wicy bëło znanków naji materialny kùlturë.

Zazéróm doma jesz rôz do ksążczi Leonard Brzeziński 
(1904–1984) Pro Memoria (zebrał i opr. J. Borzyszkow-
ski, Gdańsk 2005). Na spòdlim tekstu Lidii Białkòwsczi 
„Haft Leonarda Brzezińskiego” dofùlowiwóm swòjã 
wiadã. W dzélu III nalôżóm scenarniczi ùczbów Danutë 
Szalewsczi i Agnésë Kanthak „Sylwetki tych, którymi po-
winniśmy się chlubić – Leonard Brzeziński – wielewia-
nin, dawny kustosz muzeum”. Zachãcywóm szkólnëch do 
skòrzëstaniô z nich. 

KASZËBSCZÉ ZÉŃDZENIA Z FÒLKLORÃ SWIATA
Za dwa dni jachała jem prawie do Léònardowégò Wiela 
na òdemkniãcé VI Midzënôrodnégò Fòlkòwégò Festiwalu 
„Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Prowadzącô 
rozegracjã Ana Cupa-Dzemińskô pòsobicą witała karna 
przëchôdającé na binã kòl Wielewsczégò Jezora i pòjuż-
no przedstôwiała jich historiã i doróbk. To sã wié, że nen 
wielefarwny kòrowód z całégò swiata prowadzëłë „Ka-
szuby” z Wiela-Kôrsëna, czerowóné przez Ùrszulã i Zbi-
gòrza (czerownika festiwalu) Studzyńsczich. Kaszëbsczich 
karnów bëło dosc tëlé. Ju sama pòzwa „Kościerzyna” 
dôwô znac, skądka òni bëlë, a w Brusach dzejô jaż szesc 
zespòłów: „Mali Krebanulczi”, „Krebanulczi”, „Purtki”, 

WIELÉ... MÔ DËSZÃ
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„Dzôtczi”, „Gwiżdże” i „Krëbanë”, chtërnëch instruktorką 
je terô Katarzëna Kamrowskô.  

Ze swòjima stanicama stojelë kòl se: Kaszëbi, Mace-
dończicë, Biôłoruscë, Meksykanowie, Serbòwie, Ruscë, 
Tërcë, Niemcë a téż karno z Bòsni i Hercegòwinë. „Trzema 
diôbłama” – piesnią festiwalu – wprowadzëlë gòspòdôrze 
pòzeszłëch w festiwalową klimã. 

Kòżdim z  karnów rozmiała Anka zainteresowac 
òbzérôczów. 

Dzãka „Brześciance” szło wmiknąc w klimã òsoblëwé-
gò biôłorusczégò lëdowégò kùńsztu. Z samégò Sarajewa 
przëjachôł zespół „Saobracajac” i mòglë jesmë pòsłëchac 
w jegò wëkònanim piesniów, a òbezdrzec tuńce z Bòsni 
i Hercegòwinë, Chòrwacji i Serbii. Wiôldżé karno „Sto-
bi” z môlëznë Gradskò zacekawiło naju macedońsczim 
fòlklorã i tradicją. 

Wielé mô dëszã, pòdzérała jem za jezoro, gdze na gó-
rach stoją pielgrzimkòwé kaplëczczi, a kòżdô z nich do-
pòwiôdô tëlé krëjamnotë ò żëcym. A mòże prawie dlôte… 
Wielé mô dëszã?

W ROCZËZNÃ TRAGEDII
W  Tuszkach. Òkôzało sã, że lëdze, chtërny przeżëlë 
nawôłnicã z 11 na 12 zélnika łońsczégò rokù, brëkòwelë 
pòtkaniô sã w roczëznã tragedii. W Tuszkach, co pòdsz-
trëchiwôł lëpùsczi probòszcz, ksądz kanonik Jan Òstrow-
sczi, pòtkelë sã parafianie, bë dzãkòwac za darënk, òcale-
nié żëcégò. A drogą Lëpùsz – Tuszkòwë, chòc na szczescé 
z jinégò przëtrôfkù, nie szło prosto jachac przed 11 w nocë. 
Jak przed rokã ò bezpiek szoférów mielë starã ògniôrze 
i wedle jich wskôzów szło bëlno dojachac w cygù aùtów 

i aùtobùsów do môla, gdze stojôł wësoczi (zdô sã do nie-
ba!) krziż i kamiéń – pòmnik. Placu na jegò pòstawienié 
ùżëczëlë Mariô i Jan Błaszkòwscë, a mieszkańcë Tuszków 
ze wspòmóżką parafianów przërëchtowelë gò.

Scenarnik zéńdzeniô béł pasowny do sytuacji. Sło-
wa piesniów, zwãczi mùzyczi na trąbkach, skrzëpicach 
i pòezjô w wëkònanim młodzëznë wëwòłiwałë refleksje. 
Straszny czas przëwòłôł wiater z głosników, a pò nim wëcé 
syrenów ze stojącëch kòl pòmnika ògniôrzowëch wòzów.

Ksądz Jan Òstrowsczi przekôzôł pòzdrówk òd biskùpa 
Riszarda Kasynë z Jasny Górë, gdze béł wespół z pątni-
kama. Dzãkòwôł wszëtczim za pòdjimiãcé ùdbë pòmni-
ka, jaczégò béł inicjatorã. „Jesmë tu, cobë dzãkòwac za 
darënk żëcégò, òcalenié gò òb czas nawôłnicë, bò chòc tëlé 
strasznégò òna zrobiła, to nicht w naji parafii nie stracył 
żëcégò” – mówił ksądz kanonik i przëwòłôł òsobë, w tim 
harcerczi, co kąsk òd naju dali stracëłë to, co je nôwiãk-
szim darã – żëcé. 

Wszëtczich witôł, a òsoblëwie gòscy, wójt gminë Mi-
rosłôw Ebertowsczi. Dzãkòwôł, jak téż robilë to jiny, dzy-
rsczim ògniôrzóm, rządowim institucjóm za doznaną 
pòmòc w ten trudny czas. Wspòminôł to sparłãczenié 
mieszkańców lëpùsczi gminë, nawzôjną sąsedzką pòmòc 
w czas niebezpiekù. Ùgwësniwôł téż słowa lëpùsczégò 
probòszcza, że chòc Kaszëbi stracëlë tu to, co stanowi jich 
skôrb, bògactwò – las, to równak jaż dzyw bierze, zdrzącë 
na ten òbrôzk, że nicht nie stracył żëcô. 

Pòmòrsczi wòjewòda Dariusz Drelich dzãkòwôł za 
rôczbã na to òsoblëwé pòtkanié. Dzelił sã swòjima roz-
miszlaniama, jaczich doznôwôł, bãdącë we Gduńskù òb 
czas nawôłnicë.
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A nadlesny Nadlesyństwa Lëpùsz Macéj Kòstka baro 
dzãkòwôł ògniôrzóm, co wiele chùtni stawilë sã na retënk 
òd lesnëch, bò ti slédny ze swòjich lesyństw nalôżającëch sã 
czãsto we westrzódkù lasa ni mòglë sã tak prosto wëdostac. 

Pò krótczi mòdlëtwie, błogòsławieństwie i òdspiéwa-
nim piesni do Lëpùsczi Matczi Bòsczi gòscënny tuszkòwia-
nie rôczëlë do szkòłë na pòczestënk. A jô, jadącë dodóm, 
rozmiszlała jem… przëwòłiwała lëteracczé dokazë nié le 
Frãcëszka Sãdzëcczégò, Aleksandra Majkòwsczégò, Jana 
Karnowsczégò i jinëch sparłãczoné z tą piãkną kaszëbską 
wsą. Nawetka legła… „chòjna człowieczi mòcë”, jak na-
zéwô Tuszkòwską Matkã domôk lëpùsczi zemi Stanisłôw 
Janka. Równak, co pòdsztrëchiwôł ksądz kanonik, drãdżé 
doswiôdczenié dodôwô mòcë, i chòc nie je prosté niesc 
cerpienié, je sã ò cos dzywno bògatszi. Narôz przëszło mie 
do głowë 11. przëkôzanié Kaszëbów: „Chòc rôz w dzéń 
sprôwdz, czë rozmiejesz sã smiôc całą gãbą”, chtërno jak-
bë naprocëm wszelejaczimù złu, nieszczesnémù kawlowi 
w Tuszkòwach bëło i móm nôdzejã mdze, jak wiedno do-
nądka, nôpiãkni realizowóné.

W Brusach. Na jinszi ôrt òdnieslë sã do tëch samëch 
zdarzeniów bruszanie. 15 zélnika ò szósti pò pôłnim 
pòtkelë sã w kòscele na mszë swiãti, cobë dzãkòwac Bògù 
za wszëtczich, co pòmòglë jima w ten cãżczi czas. Ksądz 
probòszcz Jan Flaczińsczi òbznajmił, że bruszanie ùdbelë 
so, cobë w ten dzéń przëbôczëc lëdzy, chtërny dzejalë, dlô 
chtërnëch nié tëlé słowò, co dzejanié i jegò brzôd je wôżné. 
I to prawie sprawiło, że przërôczëlë wszëtczich na dzãk-
czinną Eùcharistiã. 

Ksądz Zbigórz Gełdon z Radia „Głos” w Pelplinie naw-
lékł do swiãta Matczi Bòsczi i tedëczasnëch prawie piel-
grzimków na Jasną Górã. „W cerpienim wëdostało sã tëlé 
dobra, bò chòc doswiôdczómë cerpieniô, rozmiejemë sã 
sparłãczëc” – tak gôdôł. 

Do tragicznëch wëdarzeniów sprzed rokù nawlékôł 
téż ksądz Wiesłôw Pacak – probòszcz parafii Bòżégò 
Miłoserdzô w Brodnicë, załóżca tam stowôrë Ricerzów 
Kòlumba. Béł jednym z pierszich, chtërny pòspieszëlë na 
Zôbòrë z pòmòcą. Wspòminôł wëjazdë w nym czasu mi-
dzë jinszima do Czëczków, Żabna, remóntowanié dwùch 
bùdinków, bò „nót bëło dokònac wëbiérkù, bò wszëtczégò 
bë nie bëlë w sztãdze zrobic”. „Równak przeżëlë jesmë” 
– przëwòłiwôł słowa mieszkańców, chtërny tragiczno do-
swiôdczony ceszëlë sã z òcalonégò żëcô. Ricerze Kòlum-
ba zrobilë albùm z ti leżnoscë i òstawią gò bruszanóm. 
Dzãkòwôł sostrze Mironie Turzińsczi z Òrlëka za wespół-
dzejanié.

Bùrméster Gminë Brusë Witóld Òssowsczi dzãkòwôł 
wszëtczim, chtërny bez proszeniô pòmôgelë w tëch cãż-
czich chwilach: ògniôrzóm, wòlontariuszóm, sąsadóm, 

klôsztornym sostróm… Krótkò òdniósł sã do zdarzeniów 
òb czas nawôłnicë. Dzãkòwôł za agregatë, darë, kòncer-
të... A wszëtkò to za sprawą taczich midzë jinszima lëdzy, 
jak ksądz Wiesłôw Pacak i jegò Ricerze Kòlumba, ksądz 
Grégòr Weiss – direktor „Caritas” Pelplińsczi Diecezji, so-
stra Mirona Turzińskô – prowincjalnô przełożonô Zgro-
madzeniô Sostrów Francëszkanków òd Chrzescëjańsczi 
Pòkùtë i Miłotë w Òrlëkù ze sostrama francëszkankama, 
jak ksądz prałat Jan Flaczińsczi – kò w kòscele, chtërné-
gò je probòszczã, bëło jakbë centrum infòrmacji ò mòż-
lëwòscach ùdostaniô pòmòcë i centrum ùmòcniwaniô 
w niesenim pòmòcë. Bùrméster pòinfòrmòwôł, że ne-
gòroczné òżniwinë – 9 séwnika – mdą nôlepszą leżnoscą, 
cobë pòdzãkòwac za pòmòc w tim drãdżim czasu. Zapro-
sył na nie, bë téż pòkôzac, co bez rok sã dało zrobic. Jesz 
wiedno Brusóm i òkòlémù felëje pieniãdzy i 11 rodzënów 
jesz nie wprowadzëło sã do swòjich dodomów. 

„Caritas òznôczô miłosc” – naczął swòje wëstąpienié 
ksądz Grégòr Weiss. Pòzdrowił wszëtczich w miono bpa 
Riszarda Kasynë, chtëren wspòmôgôł dzejanié Caritas 
dlô mieszkańców Zôbòrów. Dzãkòwôł prôcownikóm 
brusczégò ùrzãdu za bëlné wespółdzejanié. „Nigdë nie 
mdzeta sami” – zakùńcził.

„Cztery Pory Życia – Pro Life” – na kòncert pòd taczim 
titlã rôczëłë dwa diecezjalné karna: z Tczewa i Pelplina: 
„Na cały Głos”, prowadzony przez ks. Zbigòrza Gełdona, 
i „Nieboskłonni”, prowadzony przez Karolënã Kòrnas. 
A kòncert pò prôwdze béł òsoblëwi. Spiéwóné piesnie, 
dzelenié sã midzë nima przez nôleżników karna swiadec-
twama swòjégò żëcô, dozwôlałë wmiknąc w swòje żëcé, 
zatrzëmac sã w mëslach nad prôwdzëwima wôrtoscama. 

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ
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Naje pierszé zéńdzenié z Arturã Jabłońsczim bëło na 
ùczbie kaszëbsczégò jãzëka w Kaszëbsczim Òglo-
wòsztôłcącym Liceùm w Brusach. Bëło to tak pò 
richtoscë pòtkanié z jegò dokazama w ùczbòwnikù Jô 
w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece. Czej zdarzëła sã leż-
nosc pòjachac na warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëb-
skù i pòtkac sã z lëteratã, tej jesmë sã baro ùceszëlë.

Wasta Artur Jabłońsczi mieszkô w môlu, gdze czëc je 
kaszëbsczégò dëcha, chòcbë dlôte, że z daleka widzec na 
jegò dodomie kaszëbską fanã. Mieszkô w Czôrnym Młë-
nie na ùlëcë Frãcëszka Żôczka. Taką pòzwã òn sóm za-
bédowôł w ùrzãdze, bò béł na ti szasëji pierszim miesz-
kańcã. Òd pòłowë XIX stolata praprastarkòwie wastë 
Artura (ze stronë mëmczi) mieszkelë dërchã na ti zemi. 
Pòchòdzëlë òni ze Sławòszëna za rezerwatã Biélawë 
i bëlë gbùrama. Jeden z Żôczków, Jan Frãc szedł ùczëc sã 
na doktora i chòc béł wiele młodszi, robił z Florianã 
Cenôwą. Òni dwaji, a jesz jeden rëbôk z Jastarnie ùdbelë 
so dawac stipendia dlô zdolnëch biédnëch dzecy. 
Pòtemù jeden z tëch Żôczków dostôł zemiã w Czôrnym 
Młënie. Czej jesmë jachalë do wastë Artura, stanãlë 
jesmë na sztót kòl kaplëczczi sw. Józefa. Òna téż je 
sparłãczonô z rodzëną wastë Artura Jabłońsczégò, bò 
jegò stark z bracynama jã pòstawilë pò wòjnie jakno vo-
tum za ùretanié jich z wòjnë.

Zéńdzenié mùszi miec swòjã téma. Temù téż naja 
kôrbiónka tikała sã założony przez Artura Jabłońsczégò 
dëbeltjãzëkòwi priwatny spòdleczny szkòłë ò pòzwie 
„Naja Szkòła”. Dzejô òna we Wejrowie òd séwnika 2017 
rokù na prawach pùbliczny szkòłë, zjiscywającë wëmô-
gania Minysterstwa Nôrodny Edukacji, i je wpisónô 
w rejestr niepùblicznëch szkòłów. 

Czej òrganizatór „Naji Szkòłë” zakłôdôł jã, tej czero-
wôł sã za Baskama, chtërny są zdrëszony z Kaszëbską 
Jednotą, a Jabłońsczi je jednym z załóżców ti stowôrë.  
Ù Basków je tak, że mają òni immersyjné szkòłë ju òd 
piãcdzesąt lôt dowslôdë. Jak òni zaczinelë, tej mielë dosc 
biédno, a dzys je ù nich wicy jak sto sztëk taczich 
szkòłów. No szkòłowé doswiôdczenié „Naja Szkòła” we-
zwëskùje bezpòstrzédno òd jedny baskijsczi szkòłë 
w Szpanii – Baztan Ikastola.

W pierszim szkòłowim rokù 2017/2018 w „Naji 
Szkòle” ùczëło sã 33 sztëk dzecy. Dlôte, że je to szkòła 
dëbeltjãzëkòwô, tej niechtërne przedmiotë są prowa-
dzoné przez szkólnëch pò kaszëbskù. Taczima zajmama 
w naji rodny mòwie są: mùzyka, plastika, gimnastika 
(w-f) i historiô w dzélu, co sã tikô naji historëji. W no-
wim nabòrze na drëdżi rok dzejaniô szkòłë je zôs kòl 
trzëdzescë sztëk ùczniów. Jedny òdeszlë, bò sã jima deja 
szkòłë nie widza, abò wëcygnãlë dali òd Wejrowa, ale 

Zéńdzenié z Arturã Jabłońsczim òbczas warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù
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Tekst pòwstôł òbczas warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé sã òdbëłë we Wiôldżi Wsë na przełómanim czerwińca i lëpiń-
ca 2018 r. Bëłë òne ùdëtkòwioné przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Administracje.

EDUKACJÔ / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

NUMER 1 – NECLOWSCZI WAZÓNK 
Latos Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie fejrëje  
50 lat dzejaniô. Z ti leżnoscë wôrt je zaprezeńtowac ekspònatë numer 1 z rozmajitëch 
dzélów wejrowsczi institucje. 

Hewò wazónk, jaczi pòchôdô z chmieléńsczi warkòwnie Frãcëszka Necla.  
Ną ceramikã pòdarowa mùzeùm w 70. latach XX stolata Mariô Józefòwicz z Wejrowa. 
Ekspònat przechòwiwóny je w magazynie Dzélu Kùńsztu i Pamiątków pò Pisôrzach, 
w jaczim mòże nalezc m.jin. òbrazë, graficzi, wërzinczi czë wësziwczi, òsoblëwie 
te dokazë kùńsztu, co pòchôdają ze zbiorów rozmajitëch ùtwórców zrzeszonëch 
z Kaszëbama i Pòmòrzã.        RD

w ten plac przëszlë nowi. Szkòła realizëje programòwą 
pòdstawã z Minysterstwa Nôrodny Edukacje dlô dëbelt- 
jãzëkòwëch szkòłów pòlskò-kaszëbsczich, rozszérzwio-
ną dodôwkòwima zajãcama z anielsczégò jãzëka, teatral-
nyma zajãcama dlô młodszich (klasë 1–3) i radiowima 
dlô starszich (4–5), a téż prowadzy ùczbë òbczas rézów 
a wanogów pò Kaszëbach.

Zdrzącë z bùtna, mògłobë sã wëdawac, że do dëbelt- 
jãzëkòwi szkòłë zapisëją sã dzecë, chtërne ju znają 
kaszëbsczi z dodomù. Czë tak je pò prôwdze? Wedle 
Artura Jabłońsczégò: Starszi nie gôdają pò kaszëbskù abò 
óma czë ópa gôdô, a òni nié. Dzecë tej nie znają kaszëb-
sczégò i prawie temù je to codniowô biôtka ò jãzëk 
w szkòle. Më wiedno mùszimë sã szturac i przëbôcziwac: 
„në, gadôj pò kaszëbskù!” – òsoblëwie najim szkólnym. Bò 
jiwer je z tim, żebë do dzecy pò kaszëbskù gadac. Pòdług 
załóżcë „Naji Szkòłë” symetricznosc midzë jãzëkama 
pòlsczim i kaszëbsczim w tim môlu to jesz je ùtopiô. 
Wôżné, że je stwòrzony jaczis rum, gdze më gôdómë mi-
dzë sobą – rum, w chtërnym je taczé pòczëcé, że mòżemë 
gadac pò kaszëbskù. 

Jeżlë chòdzy ò finansowanié szkòłë, to dzél òswiatowi 
subwencji jidze dlô szkólnëch za jich robòtã, jiny na roz-
wijanié didakticznëch pòmòców, a téż na wanodżi i jin-
szé sprawë brëkòwné w nôùczanim. Czesné w „Naji 
Szkòle” to 400 złotëch òd jednégò dzecka za miesądz, 
a za drëdżé i pòstãpné dzeckò pò 250 złotëch na mie-
sądz. W swòjich założeniach szkòła je cyfrowò-medial-
nô, co òznôczô, że dlô ùczniów są darmôk programë, 

chromebóczi, z chtërnëch kòrzistają na ùczbach. Kòżdé 
dzeckò òd czwiôrti klasë mô dlô se taczi kómpùtr, 
a w młodszich klasach szkólny tej-sej przënoszą gò na 
ùczbã. Dzecë tej ju òd zôczątkù swòji szkòłowi drodżi 
zwëskiwają cyfrowé kómpetencje.

We wejrowsczi dëbeltjãzëkòwi szkòle je tak, że szkólny 
nie zadôwają domôcégò zadania. Je to na mòdło fińsczich 
szkòłów, żebë rodzëce mielë wòlny czas z dzeckã blós dlô 
se. Jak ju jesmë rzeklë, „Naja Szkòła” dzejô na prawach 
szkół pùblicznëch, co òznôczô, że programòwé spòdlé je 
w ni jistné jak we wszëtczich pùblicznëch szkòłach. Wôrt 
dopòwiedzec, że szkòła wprowadzëła sztôłtëjącé taksowa-
nié, to je taką infòrmacjã dlô dzecka (i jegò starszich), 
chtërna mô barżi mòtiwòwac je do nôùczi i wskazëwac 
kònkretno, nad czim mùszi jesz robic. 

Na zôczątkù naji kôrbiónczi wasta Artur Jabłońsczi 
pòwiedzôł, że wiele jesmë błãdów zrobilë, bò nigdë do-
nądka ni mielë jesmë do ùczinkù z tak czims. Pò tim pier-
szim rokù jesz je przed nama wiele robòtë. 

Je wiedzec, że nie mili sã leno ten, chto nick nie robi. 
Wiedno je wôrt próbòwac. „Naja Szkòła” ju je ną, chtër-
na pierszô w historii kaszëbsczi edukacji prowadzy pò 
kaszëbskù przedmiotë (nié le ùczbã kaszëbsczégò). Pò 
pierszim rokù widzec téż, że pierszô dëbeltjãzëkòwô 
szkòła jidze w starnã nowòczasnoscë i mùltimedialnëch 
technologii XXI wiekù. Jak to wszëtkò sã dali mdze roz-
wijac, czas pòkôże.

MIKÒŁÔJ RIDIGER, DAWID RODZEŃ 
(Z PÒMÒCĄ KATARZËNË GŁÓWCZEWSCZI)



42  /    /  PAŹDZIERNIK  2018

Projecht Radë Kaszëbsczich Chùrów1 „Bôjka na 
głosë”, w jaczim karna robią z kaszëbsczi bôjczi 
przedstôwk a spiéwią pasowną do ni nową pie-

sniã, swój zôczątk miôł w roku 2008, ògłoszonym 
przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié – Rokã Alek-
sandra Majkòwsczégò. Tedë w Miejsczi a Pòwiatowi 
Biblotece miona A. Majkòwsczégò we Wejrowie naro-
dzëła sã ùdba nagraniô przez chùr jedny z bôjk zapi-
sónëch przez Majkòwsczégò w „Grifie”2. 

BÔJKA NA GŁOSË I
Tim karnã, chtërno nagrało pierszą bôjkã, béł 
Chłopsczi Chùr „Harmónia”, jaczi 3 lëpińca 2012 
rokù w òbrëmim biblotekòwégò projechtu „Méstrowie 
Grifa” nagrôł Bôjkã ò zbójcë Czôrlińsczim, do jaczi po-
wstała piesniô „Spiéwka ò zbójcë” Tomasza Fópczi:

Mómë brodë, dzëczé òczë
Krzëwé mùnie, òstri nóż...
Zatacony żdómë w lese,
Czej nadińdze – më gò „żups”!

Ref. Taczi to je zbójców fach!
Biôtka tu, kradélstwò tam
Sostrą – górz, a bratã – strach 
Nasza rzecz to lôc i krasc!

Dlô nas ni ma „zmiłuj”, „przebôcz”
Le na rãkach zaschłô krew...
Ùpitoszimë, jak trzeba
Chto zasłużi – dostnie w łeb!
Ref. Taczi to je...

Pò robòce przë białeczkach
Kòżdi w trusa zmiéniô sã...
Drzémią flinta, nóż i secz’ra
Chrapią zbójcowie przez nos:
Ref. Taczi to je...

Z tego zestôwkù zrobiony òstôł pózni teater, jaczi 
Harmóniscë czile razy pòkôzywelë. Czôrlińsczégò, 
herszta zbójców, żëda, prédera (pastora), króla, balwie-
rza, piekarza, rzeznika a chłopa – zagrelë spiéwôcë 
chóru: Riszôrd Nalepka, Tomôsz Pater, Andrzéj Kass, 
Bògùsłôw Kaczmarek i Macéj Baran. Narracjã prze-
prowadzył Fópka, a nagrôł wszëtkò Krësztof Pòwałka3. 

Nagranié bôjczi nalazło sã na internetowi starnie bi-
bloteczi.

BÔJKA NA GŁOSË II
Mòżnosc wëzwëskaniô ùniowëch dëtków zòchlała 
gminã Lëniô do wëdaniô razã z gminama Lëzëno 
a Szëmôłd pòspólnégò promòcjowégò albùmù, 
w jaczim nalazłë sã dwie platczi. Na jedny swój kùńszt 
pòkôzywałë lëńsczi chùr „Piãclëniô” a tamecznô òrke-
stra dãtô, a na drëdżi4 ten sóm chùr wëcmanim z „Lut-
nią” z Lëzëna a „Kòleczkòwianama” z Kòleczkòwa – 
bédowôł pòsobné kaszëbsczé bôjczi a spiéwë. 

Kaszëbsczé Regionalné Karno „Kòleczkòwianie” na-
grało słëchòwiszcze Kòwôl przed pieczelnyma dwiérza-
ma a zaspiéwało stwòrzoną przez przédnika karna 
Tadeùsza Dargacza do tekstu Fópczi – „Spiéwkã 
kòwôla”:

Jem jô kòwôl, młotk móm w rãce
Bëlno znóm sã na rzemiãstwie
I statk z żelazła niejeden 
Jem na swiat szczestlëwie wëdôł.

Ref. Pinpin-bin, pinpin-bin
Czëc je z kùzni całi dzéń
Binbin-pin, binbin-pin
Na noc zamknã jã na krziż.

Zëmny kòwôl kùje kòzë
A jô robiã brómë, wòzë
Kóń mie kòżdi witô rżenim
A do te pòdkòwą zwòni:
Ref. Pinpin-bin…

Kòwôl to je chłop – nié stréfla
Próżnô je z nim drëdżim biôtka
Rozëm w szëkù mô i dlôte
Nawetk w piekle zrobi psotë:
Ref. Pinpin-bin…

Na instrumeńtach grają: Tadeùsz Dargacz (akòr-
dión, czerownik karna), Dómnika Peliksze (skrzëpice), 
Jerzi Palach (klarnéta), Jan Ganiec (diôbelsczé skrzëpi-
ce), Marta Pòtrëkùs (trąbka). Spiéwają: Gertruda Frei- 
berg, Aleksandra Héwelt, Dómnika Wenzel, Patricjô 

BÔJCZI NA GŁOSË

1  Dzejającô òd 2004 rokù òrganizacjô, co rzeszi karna spiéwającé pò kaszëbskù. Głównym célã RKCH je chwalba kaszëbiznë przez spiéw. Mają swój 
coroczny Zjôzd Kaszëbsczich Spiéwôków. Jich sedzba je we wejrowsczim mùzeùm. Przédnikã RKCH je T. Fópka z Chwaszczëna. Wiãcy chòcle w: Jan 
Trepczyk a współczesny ruch śpiewaczy pòd red. E. Prëczkòwsczégò, Banino 2012.

2  „Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich” – cządnik wëdôwóny przez A. Majkòwsczégò òd 1908 rokù przez pôrã lat, nôprzódkã w Kòscérznie, pózni we 
Gduńskù.

3  W internece jidze nalezc nagranie żimczi aktorsczi robòtë pò kaszëbskù: https://www.youtube.com/watch?v=jISmbCC9Wec a https://www.youtube.
com/watch?v=kUWsgLH-j8o.

4  CD Poczuj kaszubskiego ducha – Bôjka na głosë, Linia 2014
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Héwelt, Béjata Héwelt, Wérónika Pòtrëkùs, Paùlëna 
Makùrôt, Arkadiusz Daniluk, Filëp Drawc – solo. 
A swój głos dôwają: Jerzi Palach (narratór), Tadeùsz 
Dargacz (kòwôl), Filëp Drawc (Swiãti Pioter), Arka-
diusz Daniluk (diôbéł), a pieczelné zwãczi przë- 
szëkòwa Gertruda Freiberg.

Chùr „Piãclëniô” z Lëni zabédowôł teatralné przed-
stawienié Ò chitrim Mackù a „Spiéwkã ò Mackù” (tekst 
i mùzyka T. Fópka): 

Jeden Mack a kòpa smiéchù
Wiedno cos na òpak zrobi
To sã pùscy gòło w bisząg
Bùten szmërgnie bùksë nowé…

Kòt mù w pòle cygnie brónë
Zamiast krowë – doji bika
Mëszóm sano daje w kùmë
Mało wcyg w wãbórkù mléka…

Czedë słuńce – szorëm noszô
A òb deszcz pò plëtach skôcze
W nocë spiéwie arie głosno
A z gazétów robi worztë…

Czej mù rzekniesz: tak ni mùszi
Leno gãbiskò òtemknie
Tedë pùzë napãpùżi
Dzëwé minë cwiczi w òknie…

Dirigòwôł a na organach grôł Jan Szulc. Spiéwelë, 
nôpierwi wëmieniã sopranë: Teréza Walkùsz, Anna 
Ramczik, Mariô Rożańskô, Genowéfa Zonewskô, Jo-
anna Pùzdrowskô, Mariô Òkroj, Bernadeta Jelińskô, 
Brigita Maszota, Gabriela Gafke, pòtemù altë: Mariô 
Òkroj, Mariô Pipka, Danuta Szëmikòwskô, Mariô 
Szulc, Gabriela Pipka, Agnészka Ruszkòwskô, Hanna 
Skrzëpkòwskô, Władisława Gafke, Wanda Baranow-
skô, a jesz tenorë: Édmùnd Szëmikòwsczi, Andrzéj 
Pipka, Mieczisłôw Gafke, Jarosłôw Skrzëpkòwsczi, i téż 
basë: Stanisłôw Ruszkòwsczi, Jan Mach, Józef 
Pùzdrowsczi, Jack Skrzëpkòwsczi. W słëchòwiszczu 
wëstąpilë: Édmùnd Szëmikòwsczi (narratór), Mariô 
Pipka (matka), Andrzéj Pipka (Mack), a za zwierzné 
zwãczi òdpòwiôdôł Jan Mach.

Chùr „Lutnia” z Lëzëna nagrôł słëchòwiszcze  
Ò złotim ptôchù, w jaczim wëkònôł prze klawiszowim 
akómpaniamence swégò dirigeńta „Spiéwkã ò trzech 
sënach” (tekst i mùzyka T. Fópka): 

A ten pierszi syn, nôstarszi
Co gò lubił tatk nôbarżi
Brodã miôł, wësoczi w niebò
Sã nikòmù skrziwdzëc nie dôł…

Ref. Ale nie béł nen nôlepszi 
Bò sã z bratów swòjich wësmiôł!

A nen drëdżi brat, wëstrzédny
Co òn nigdë nie béł biédny
„Mëmczi ùszkã” nazywóny
Ptôszim mléczkã fùdrowóny.
Ref. Ale nie béł... 
A nen trzecy brat, nômiészi
Co sã z kòżdi psotë cesził
Co wiesołoscą a szpòrtã  
Rozmiôł flot na swòje dostac.
Ref. Ale nie béł... 

Ju sã skùńcza bratów réga
Chtëż to sedzy przede szpéglã?
To Mariczka, bratów sostra
Ju sã sprawa sama sprosca

Ref. Bò to òna mô dobëté
I staniãté z bracy przëti!

Na platce czëjemë i sopranë: Bògùmiła Brzezyńskô, 
Mariô Gajowskô, Anna Klein, Kristina Klein, Dorota 
Kòtłowskô, Teréza Lebieckô, Stanisława Naczk, i altë: 
Kristina Dzenisz, Danuta Klocke, Jadwiga Labùdda, 
Zofiô Mielke, Kristina Meyer, Małgòrzata Pòbłockô, 
Kristina Sykòra, Henrika Szpica, i jesz tenorów: 
Zygmùnt Brzezyńsczi, Paweł Dampc, Stanisłôw Klein, 
Mieczësłôw Labùdda, Riszôrd Tobias, Mikòłôj Wil-
czek, a téż basowé głosë: Sztefón Doering, Édmùnd 
Klas, Wòjcech Klein, Bernat Michałka a Jan Schulz. 

MÙZYKA I NIÉ LENO
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W teatrowim dzélù wëstąpiłë: Mariô Gajowskô (nar-
ratór), Anna Klein (ksyżenka), Jan Schulz (wilk), 
Riszôrd Tobias (król), Édmùnd Klas (nôstarszi syn), 
Sztefón Doering (młodszi syn), Paweł Dampc 
(nômłodszi syn) a Stanisłôw Klein (karczmôrz).

BÔJKA NA GŁOSË III
Prawie wëszła5, dzãka żukòwsczémù Òstrzódkòwi Kùl-
turë i Spòrtu, nowo platka rzeszącô w se teater a mùzy-
kã. To Bôjka na głosë III. Kaszubska scena i estrada 
Gminy Żukowo 2017. 

Czëjemë na ni sztërë karna z gminë Żukòwò: „Spié- 
wné kwiôtczi” z Banina, „Kaszëbczi” z Chwa- 
szczëna, „Strzelenkã” z Tëchómia a nôstarszi w tim 
karnie6 chùr „Harmónia” z Żukòwa. 

„Spiéwné kwiôtczi” z Banina grają Jak to za dobré 
złim płacą w adaptacji Elżbiétë Prëczkòwsczi a spiéwią 
„Krzëwé słowò” z muzyką Tadeùsza Kòrthalsa a tekstã 
Eùgeniusza Prëczkòwsczégò. Wëstãpiwô młodzëzna: 
Nataliô Dembkòwskô7, Aleksandra Biłanicz, Jagòda 
Bùszman, Melaniô Òstrowskô, Viktoriô Wierczińskô, 
Małgòrzata Laskòwskô, Anna Sadowskô, gòscynno – 
Julión Prëczkòwsczi. Czëtają bôjkã: Nataliô Demb-
kòwskô, Aleksandra Biłanicz, Jagòda Bùszman, Mela-
niô Òstrowskô, Wérónika Prëczkòwskô a Julión 
Prëczkòwsczi. Òd mùzyczny starnë „Kwiôtczi” dozérô 
Wérónika Prëczkòwskô. 

„Kaszëbczi” z Chwaszczëna zrobiłë słëchòwiszcze 
Gôdka ò torbie przëgòtowóné przez Kazmierza Ja-
strzãbsczégò a z jego téż tekstã zaspiéwałë do mùzyczi 
Môrcëna Liébòna, w aranżu Szëmóna Chilińsczégò, 
„Spiéwka lesnégò”:

Cãżkò dostac dzys dnia w swiece
Dzéwczã taczé, jak so rzecze,
Cobë bëło do różańca i do tuńca.
Co chòc mô fëjn dłudżé nodżi,
Do kòscółka biegô codzéń,
A nié leno w diskotekach sã wëtrzãsac.

Ref. Dobrô białka, to człowiecze,
Skôrb prôwdzëwi w żëcym dlô Ce,
Wiãkszi òd kamieni drodżich, strzébra, złota.
Żelë takô Cë sã trafi,
Tej jã kòchôj, tak jak trzeba,
Dobrô białka, to darënk od Pana Bòga.

Drãgò nalezc nawet z swiécą,
Pannã piãkną a robòcą,
Taką, cobë sã przë chòwie chcała krzątac.

Włosë blond i mòdré òczë,
To kąsk mało do pòmòcë,
Marilyn Monroe baro chùtkò wërwie stądka.
Ref. Dobrô białka, to…

Letkò wszãdze pòtkac brutczi
Z czitlã ë rozëmã krótczim,
Ale mądrą na Kaszëbach jesz nôchùtczi.
W chëczach takô, to bez bicô,
Pichë zetrze, òdżin zniécy,
A snôżota ji jak blôsk słunuszka swiécy.
Ref. Dobrô białka, to…

W kapelë grelë: Małgòrzata Drawc (klarnéta), Mag-
daléna Makùrôt (skrzëpice), Teréza Makùrôt (diôbel-
sczé skrzëpice), Danuta Jastrzãbskô (mrëczk), Leszk 
Makùrôt (kòntrabas) i Szëmón Chilińsczi (akòrdión). 
Spiéwałë: Eùgeniô Aleksandrowicz (sopran), Jadwiga 
Bach (sopran), Małgòrzata Cyrockô (sopran), Lidiô 
Dawidowskô (sopran), Mariô Herrmann (sopran), 
Teréza Kreft (sopran), Bronisława Witt (sopran), Ma-
riô Barzowskô (alt), Danuta Jastrzãbskô (alt). Czëtóné 
mielë: Teréza Makùrôt (narratór), Jadwiga Bach (mat-
ka-gdowa), Magdaléna Makùrôt (córka) i Môrcën Ba-
ranowsczi (lesny). Zwãczi różnisté: Jadwiga Bach, Ma-
riô Barzowskô, Małgòrzata Cyrockô, Mariô Herrmann, 
Danuta Jastrzãbskô, Teréza Kreft, Magdaléna Makùrôt, 
Teréza Makùrôt, Môrcën Baranowsczi, Szëmón Chi-
lińsczi, Kazmiérz Jastrzãbsczi. Czerownikã artisticz-
nym karna je Szëmón Chilińsczi. 

Chùr „Strzelenka” z Tëchómia zabédowôł bôjkã Ò 
srodżim złodzeju a piesniã ze słowama Tomasza Fópczi 
a muzyką Karola Kreftë „Spiéwka złodzeja”: 

Ref. Ni ma lepszégò kradélca!
Co le chcã, ùkradnąc mògã!
Żódnô służba, chòc Pòlicja
Mie nie złapie! Jaż jich szkòda...

Z konta zemknã ze trzë zera
Dzéwczin wiónk dze w sanie schòwiã
Z krómù òsmë kilo sëra
Włosë dëcht na łëso zgòlã...
Ref. Ni ma...

Skradnã królowi kòrunã
Mszalné wino na rok całi...
Szëkac bãdze piôskù duna
I egipsczé zdżiną pladżi...
Ref. Ni ma...

Papamòbile mdze w dzupli
Zwinã z miasta wszëtczé kable

5  Leżnoscą do pierszégò ji pòkôzkù béł XVI Zjôzd Kaszëbsczich Spiéwôków w Chwaszczënie sparłãczony z 15-lecym dzejaniô karna „Kaszëbczi” 
z Chwaszczëna, 22 séwnika 2018 r. Òbczas Zjazdu promòwónô bëła téż mini-mònografiô karna, pióra Danutë Jastrzãbsczi, a nowi roll-upòwi wëstôwk 
ò Radze Kaszëbsczich Chùrów zrëchtowóny przez Izabelã Bùkòwską z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi we Wejrowie.

6  Żukòwskô „Harmónia” w roku 2020 skùńczi równé 100 lat dzejaniô.
7  Nôzwëska aùtorów kaszëbsczich dokazów òstałë pòdóné pò kaszëbskù, wëkònôwców – pò polskù.
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Dél ze Szimbarkù bdze krótczi
I przepùszczã dietã radnëch...
Ref. Ni ma...

Nawetk, czej do piekła pùdã
Mieszac pewno w kòcle zupã
Strasznô zrobi sã rozruba
Cze Lëcëpra rodżi „kùpiã”...
Ref. Ni ma...

Spiéwôcë „Strzelenczi” to: Barbara Klawikòwskô, 
Tadeùsz Klawikòwsczi, Irena Lidzbarskô, Zbigórz Li-
dzbarsczi, Éwa Grot, Jarosłôw Grot, Mark Sãkòwsczi, 
Janina Fópka, Alfónks Fópka, Danuta Plichta, Sztefón 
Plichta, Halina Kùjawskô, Elżbiéta Manteùffel, Dorota 
Hòppa, Wòjcech Schutta, Mariô Kwiatkòwskô, Jadwiga 
Klawikòwskô, Zofiô Patelczik, Elżbiéta Gruba i Karól 
Krefta. Na klarnéce grôł Mark Sãkòwsczi. Czëtelë: 
Wòjcech Schutta (narratór), Tadeùsz Klawikòwsczi 
(złodzéj), Jarosłôw Grot (pón), Irena Lidzbarskô (so-
stra I), Halina Kùjawskô (sostra II) i Dorota Hòppa 
(kwik prosątka). Dirigeńtã chóru a akómpaniatorã je 
Karól Krefta.

Chór „Harmónia” z Żukòwa wëkònôł Bôjkã ò trzech 
mòcôrzach i ptôchù Grifie w adaptacje swòjégò czerow-
nika muzycznégò a w reżiserii Witólda Trédra, jaczi 
téż stwòrził spiéwã „Krącony jak w bôjce”. Spiéwelë: 
Kazmiérz Hirsz, Frãcyszk Bëchòwsczi, Szczepón Ce-
schica-Wãsersczi, Henrik Gleinert, Tadeùsz Reclaf, 
Łukôsz Szala, Andrzéj Siebert, Elżbiéta Stubińskô, Ùr-
szula Kranczkòwskô, Alwina Langa, Mariô Jeżewskô, 
Anna Gros, Bernadeta Groth, Alicjô Tréder, Jadwiga 
Marszal, Brigita Bëchòwskô, Kristina Wréza, Barbara 
Fòrmela, Teréza Lis. Czëtelë: Henrik Gleinert (nar-
ratór), Witóld Tréder (narratór), Szczepón Ceschica-
-Wãsersczi (Mùca), Łukôsz Szala (Wërwidąb), Andrzéj 
Siebert (Wëwrócgóra), Frãcyszk Bëchòwsczi (Diôbéł), 
Kazmiérz Hirsz (Stôri Dżôd), Alicjô Tréder (Dzéwczã) 
a Tadeùsz Reclaf (Grif). Na klawiszach akómpaniowôł 
czerownik karna. Co cekawé, bëło to pierszé nagranie 
„platkòwé” tego wnetkã stolatnégò chùru.

Òd jazëkòwi starnë „Bôjczi na głosë” pilowelë: T. 
Fópka (nagrania) a Róman Drzéżdżón (pisënk – III). 
Platë nagriwôł Tadeùsz Kòrthals ze Swôrzewa (II i III). 

W przërëchtowanim je pòsobnô platka – Bôjka na 
głosë IV, dze wëstąpią same karna, co sã kùńczą na 
-anie: Rumianie, Kòsôkòwianie, Mòrzanie a Nadola-
nie, chtërny ju swòje zdążëlë nagrac. Chcemë sã roze-
stac zaspiéwóną przez nich „Spiéwką princesë”8:

Ref. Tuńcuj ze mną, prińcu, tuńcuj!
Niewigódno w dzéwczim wińcu...
Tuńcuj, niech sã swiat zakrãcy!
Të, jô, tu, terô – nick wiãcy!

Za radą mądri starëszczi
Sprzede wôłtôrza ùcekłô
Do zómkù trafia kùreszce
Ba w klédë sztërë òblekłô...

W psy sobie bùdze pòscelã
A w kùchni òmiwóm statczi
W nórcëkù zmówiã mòdlëtwã
Za dëszã piãkny mi matczi...
Ref. Tuńcuj...

Prińc bal na zómkù wëprôwiô
Cygną tam zewsząd dzéwczãta
Z nich drëgą weznie pòłowã
Sóm pòwié: grëbą czë zmiartą...

Sëkniã mòdrëchną jak niebò
Jak miesąc strzébrzną założã
Złoti kléd... a złoti pierscónk
Do zupë miłégò włożã...
Ref. Tuńcuj...

Wëgraje pałac z psa bùdą
Za miesądz bãdze wieselé
A młodi przez żëcé pùdą
Kòżëch pòd łóżkò pòscelą...
Ref. Tuńcuj...

TOMÔSZ FÓPKA

8  Sł. i mùz. T. Fópka.
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Pòczątkù wòjnë wë ni mòżece pa-
miãtac, ale co wë ò nim wiéce z òpò- 
wiôdaniów? 
Jô le miôł tej półtora roczkù. Wiém 
òd starszich, że wszëtcë gbùrzë 
pòùcékelë do Czeczewa abò Kczewa. 
Jak Miemc wkrocził, tej zabiti òstôł tu 
w  Miszewie jeden żôłniérz. To béł 
Gollnaù z Przedkòwa. Pò pôrã dniach 
wszëtcë wrócëlë do swòjich dodo-
mów i dali gòspòdarzëlë. 

Ti Miemcë tu bëlë wlazłi w  waje 
chëczë? 
Jo, òni tu bëlë i òni wszëtkò wiedzelë 
ò nas, chòc më tu ju mieszkómë wnet 
na pùstkach za wsą. Jak nama starszi 
gôdelë, òni tu wnëkelë, przerzucëlë 
wszëtczé dokùmeńtë, dze co le bëło. 
Mój òjc miôł jaczis pòlsczi krziż – 
òdznaczenié. Jakbë òni to nalezlë, tej 
òni bë z nim zarô karowelë do Stutt- 
hofù. Pò prôwdze òni gò mielë wzãté 
do lagru w  Nowim Pòrce na dwie 
niedzele. Le na szczescé òn sã jakòs 
z tegò wëkrącył. Jô sã pózni dowie-
dzôł, że òn nen krziż miôł wsadzony 
w  nôsôd ù wòza. Miemcë ten wóz 
nama zarô na pòczątkù wòjnë wzãlë 
i nen krziż jachôł z nima mët. 

Òni waji dërch gnãbilë?
Te pierszé lata nié. Më robilë swòje. 
Béł bezpiek. Le dopiérze tej, czej For-
ster ògłosył tã niemiecką lëstã. To 
bëło na zymkù 1942 rokù. Tedë kòżdi 
mùszôł sã òpòwiedzec. To bëło baro 
lëchò tej, bò lëdze mielë strach, że jak 
pòdpiszą, tej knôpi bãdą mùszelë jic 
do niemiecczégò wòjska. 

A jakbë nie pòdpisôł, co za to gro- 
zëło?
Kò wzãlëbë gwës do lagru. Jedni tra-
filë do Stutthofù. To bëło nôgòrszé. 
A jinszich wëwôżalë na robòtë. Nas 
wzãlë całą rodzëną pòd kùńc marca 
1943 rokù. Òni przëszlë ò 1 w nocë 
i zaczãlë walëc na dwiérze i rëczëlë pò 
niemieckù „òdmëkac!”. Kôzelë w 20 
minut sã òbléc i  wëk z  chëczi. Më 
wzãlë, co nôbarżi bëło pòtrzébné, 
i szlë. Më to wiedzelë, że tak mòże sã 
stac. Kò jedny bëlë ju chùtczi wënëkó-

ny ze wsë. A më sã jaczis czas ùkri-
welë. Na noc më chòdzëlë spac do 
Holcrów, ale na òstatkù mëma gôda: 
„Niech sã robi, co chce”. I më òstôwelë 
doma. Në i  tej to długò nie bawiło 
i òni bëlë ù nas. Jô miôł tej 5 lat, jedna 
sostra 3, drëgô 11, a brat miôł 7 lat. 
W Miszewie bëlë ju jinszi treuhende-
rzë (niemiecczi òsadnicë). Jeden 
z nich to béł Wicka òd Skrzeszewa. 
Òn wlôzł na Hasowã gòspòdarkã. Në 
i ten przëjachôł tą fùrmanką i zawiózł 
nas do Kartuz. Stąd më jachelë baną 
do Nakła nad Notecą, a tej piechti 10 
kilométrów do Pòtulëc.  

Z Miszewa bëło wiãcy familiów wë- 
wiozłé? 
Jo, dwie rodzynë Òkrojów, Bachowie, 
Hasowie, Bisewscë i jesz jinszi. Ale to 
wnet z kòżdim bëło jinaczi. Kò wejle 
Hasów wëwiozlë do Jabłonowa. Òni 
bëlë starszi, tej pózni i tak jich zacy-
gnãlë przeważnie do wòjska. Òni jich 
w kùńcu przëmùszëlë do pòdpisaniô 
lëstë. Òkrojowie téż bëlë wiãkszi, 
a  taczich brëkòwelë do robòtë, tej 
z nima karowelë dalek w Miemcë. Ti 
téż nick dobrégò nie ùżëlë. Le jedno 
bëło dlô nich lepszé to, że òni mòglë 
dobrze pò niemieckù. Tej òni sã 
wiedno lepi dogôdelë. A tëch, co nie 
rozmielë, to Miemcë na tëch robòtach 
colemało katowelë. 

Në jo, ale chto zarô pòdpisôł lëstã, 
ten nie béł wëwiozłi? 
To bëło rozmajice. Kò wezmë 
Pòtrëkùsowie z Miszewa bëlë Einge-
deutsch. A Miemcë i tak jich wëwio-
zlë, bò òni brëkòwelë jich bùdink kòle 
szosë. Hitlerzë zrobilë, co chcelë. Ti, 

Kazmiérz Klawińsczi ùrodzył sã 3 strëmiannika 1938 rokù w Miszewie, w gminie Żukòwò. W ti wsë, na 
rodzynnym gbùrstwie, gòspòdarzi do dzys dnia razã z dzecama i wnëkama. Jegò pòtómkòwie mògą do-
brze pò kaszëbskù, chòdzą na ùczbë rodny mòwë w Miszewie a w Baninie. Nôstarszô wnuczka Marta 
Òkrój przez czile lat spiéwała w karnach Spiéwné kwiôtczi i Młodzëzna. To òsoblëwie dlô nich – swòjich 
wnëków – chce ùchòwac pamiãc ò czãżczich wòjnowëch dzejach swòjégò żëcégò, żebë wiedzelë, że – jak 
w żëcym – pò gòrszich chwilach przińdze czedës lepszi czas, i żebë téż wiedno òstalë wiérny rodzynnym 
i kaszëbsczim wôrtoscóm.

Kazmiérz Klawińsczi
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co nas wënëkiwelë, to bëlë znóny 
tuwò lëdze. Òni tu téż mieszkelë 
przed wòjną. A tej òni jesz zerznãlë 
krziż, co stojôł kòle Pòtrëkùsów 
chëczi. Ten nigdë nie òstôł òdbùdo-
wóny. Dzysdnia wëzdrzi tam jinaczi, 
je szerokô szosa Żukòwò – Gdiniô, 
ale nen krziż bë tam mógł stanąc na 
nowò. 

A co òni z wama w tëch Pòtulëcach 
dali robilë?
Më, dzecë, do robòtë bëlë za môłi, tej 
Miemcë ni mielë z nas wiele pòżëtkù. 
Jô pamiãtóm, że më mieszkelë w ba-
rakù nr 17. Tam bëłë piãtrowé prëczë. 
Dwie familie bëłë w jedny taczi jizbie. 
Më dzéń w dzéń chòdzëlë dërch przez 
brómã i zbiérelë chróst na òpôł i ka-
mienie do bùdowë lagru. Pamiãtóm 
téż, jak më całima gòdzënama stojelë 
na apelach. Pózni tata nasz zachòrzôł. 
Òni gò w kùńcu wëpùscëlë i òn szedł 
pòd dodóm, bò òni chòrëch nie 
brëkòwelë. Më bëlë tam kòl półtora 
rokù. Nôdłëżi bëła mëma, jaż do 21 
sticznia, czej lager béł wëzwòlony. 

Bëło tam dosc do jedzeniô?
Z  tim bëło nôgòrzi. Më bëlë dërch 
głodny. Më dërch zbiérelë pòkrzëwë 
do jedzeniô. Mëma robiła z nich har-
batã. To bëło zdrów, bò më dërch 
mùszelë òpasowac na chòrobë. Wiele 
dzecy ùmiérało. Më téż przeżëlë 
swòjã tragediã, bò ùmarł mój starszi 
brat Władis. To bëło w  lipcu 1944 
rokù. Òn tej miôł ju 8 lat. Òn żorgôł 
jedzenié, biegôł tam i nazôd. Òn béł 
nôbarżi mëmie pòmòcny. Le jedną 
razą òn zachòrzôł na tifùs i nie bëło 
radë. Tam, w Pòtulëcach, òn spòczął 
na wiedno. Më tam wiele razy jez-
dzymë. Wiedno pòd kùńc kwietnia 
fejrowóné są roczëznë wëzwòleniô 
lagru. Tej më skłôdómë kwiatë na 
jegò grobie i  sã mòdlimë za wszët-
czich, co tam spòcziwają. 

A wë znelë jesz jinszich z waszich 
strón, co tam ùmerlë?
Jo, Kąkòlów knôp ùmarł. Òn béł 
z  Kczewa. Całą jich rodzënã mielë 
wzãté. Òni nôpierwi bëlë w Jabłono-
wie i tam ten knôpik ùmarł. Pòtemù 

jich przewiozlë do Pòtulëc. Kreftów 
dzéwczã z Czeczewa ùmarło téż. Òno 
bëło wnet tak stôri jak nen nasz 
Władk. To bëła prawie téż Władisła-
wa. Tej jeden knôpik òd Kwidzyń-
sczich z Wôrzna téż nie przeżił. 

A  jaczi béł kùńc negò lagru dlô 
waji?
Më dzecë òstałë zwòlnioné jesz przed 
kùńcã wòjnë, a mëma nasza òsta. Do-
dóm më ni mòglë przińc, bò tam béł 
ten treuhender. Tej nas przëgarnãła 
jedna familia z Wôrzna. Më tam bëlë 
pół rokù. Jak sã wòjna skùńczëła, tej 
më szlë dodóm. Pierszô bëła przëszłô 
mëma. Òna przez dwa miesądze szła 
piechti z Pòtulëc. Doma béł nasz pies, 
chtëren jã zarô pòznôł pò dwùch la-
tach. 

Tej terô, jak Ruscë wlezlë do Misze-
wa, tej wa ju bëła doma?
Jo, i mało felowało, òni bë nas mielë 
wëwiozłé na Sybir. Na szczescé tata 
jakòs sã jima wëgôdôł i òni delë pòkù. 
Tak to bëło, że Miemc nas w wòjnie 
gnãbił, a  przëszedł Rusk i  nie bëło 
nick lepi. Kò z  Tokôr Bisewsczégò 
Léònarda wzãlë. Òn pòchòdzył z Mi-
szewa. Në i òn tam zdżinął. Nôgòrszé 
bëło to, jak chtos wskôzôł a rzekł na 
kògòs, że òn miôł z Miemcama cos 
w wòjnie. Tej ti Ruscë bëlë dzëczi. Òni 
brelë mòcą. A to czasã ni miało nick 
z prôwdą do ùczinkù, le mòże chtos 

chcôł òd se òdnëkac niebezpieczeń-
stwò, bò mòże sóm miôł co za skórą.

Jak tu wëzdrzało pò wòjnie? 
Tu mało co òstało. W gòspòdarczim 
bùdinkù mieszkałë cëzé białczi: jedna 
Pòlôczka, dwie Rusënczi i Miemcka. 
Chëczë bëłë ju lózé. Na pòdwòrzim 
leżałë dwie zabité krowë. Wiele rzeczi 
bëło rozszabrowóné. Stodołë i chléwë 
bëłë bez dwiérzi, ale na szczescé sto-
jałë. I  tak më zaczãlë gòspòdarzëc. 
Wnetka twòrzëła sã nowô władza. Në 
i òni mòjégò tatã Léòna Klawińsczégò 
pòwòłelë na wójta gminë Banino. To 
bëło jesz w marcu 45 rokù. Tata nigdë 
nick nie pòdpisywôł, temù òn wierã 
jima z piersza pasowôł. Ale òn wnet-
ka sã westrzégł, że ta władza téż nie je 
wiele wôrt. Òni mòże chcelë, żebë òn 
do nich przëstąpił, ale òn nie chcôł. 
Në i jesz w grudniu 1945 rokù òni gò 
òdwòłelë i  na wójta wskôzelë Klé-
mensa Klechã z Klókòwa. Òn zresztą 
téż długò nie béł. Tu w gminie Banino 
ti kòmùnyscë ni mòglë za baro dostac 
nikògò, cobë jima dobrze pasowôł. 
Tej tu sã czãsto zmieniwelë wójtowie, 
a na òstatkù òni tã gminã zlëkwido-
welë. To béł błąd, bò dzys Banino je 
baro wiôldżé, a Miszewò téż sã chùtkò 
rozrôstô. Pewno za jaczis czas tã 
gminã trzeba bãdze nazôd w Baninie 
zrobic. 

Z KAZMIÉRZÃ KLAWIŃSCZIM Z MISZEWA 
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI
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Bëlo ju dosc pózno. W swini kùch-
ni mùrowóny z czerwiony starzin-
sczi ceglë sztël sedzôl Józef. Chlopk 
w  strzédnéch latach, òkrãgli na 
gãbie, ze smiejącymë òczamë ë 
w za wiôldżich gùmofilcach. Lëdze 
we wsë gôdalë na niegò Józefk, bò 
bél dosc môli – to rôz, a dwa, że 
jegò òjc téż miôl na miono Józef. 
Sedzôl so ë pòdspiéwiwôl ò ja-
bluszkù, co je fùl spików, wzérając, 
jak z rórczi kapie mù w sklo rôz za 
razã destilat. W bùdinuszkù bëlo 
ceplo òd môli gazówczi ë wònialo 
redotno prawie jabkama. Stôrô re-
cepta – pòmëszlôl Józefk – z òjco-

wëch drufków, ë ùsmiôl sã sóm do 
se, në a do swòjich sklów. Dochôda 
dwanôstô, czas bél kùnczëc. Chlop 
przëkrãcyl gaz ë wëszed bùten. 
Miôl do chëczë pôrã szrétów na 
drëgą stronã krziżówczi, dokòla 
chtërny stojala wikszosc gbùr-
stwów we wsë. Nëkôl doch òd 
szwagra ze strachù przed bialką. 
Krziżówka jak krziżówka: szasé 
przecyna stôrą drogã wëklôdôną 
flastrã. Stroną stojôl téż stôri drze-
wiany krziż. Pòd nim Józefk 
ùzdrzôl cos òsoblëwégò. Stojôl 
w  môlu, trzëmiąc sã szwagrowi 
fùrtczi. Przëwiązôl gò do ni strach. 

Nigdë ni miôl zwidów, nawetka 
czej  nacknąn sã destilacjowëch 
òparów, tedë ni miôl dlôcze nie dac 
wiarë swòjim òczóm. Pòd krziżã 
klëczalo troje lëdzy. Dwanôstô 
w  nocë! Marija Józef, chtos na 
pòkùtã kòl nas chòdzy – pòmëslôl 
Józefk. Przëzdrzôl sã równak lepi. 
Nawetkã czul përznã, jak to troje sã 
mòdli. To bëlo dwùch chlopów ë 
bialka. Òblokli jak sto lat nazôd. 
Terô chlop ju czësto zmetlôl – ma-
ricznóm – wëszeptôl – to nié lëdze 
tam klëczą, blós dësze jaczés stôré. 
Te niech kògòs dostôną, ten mdze 
biédny. Copnąn sã do szwagrowi 

Straszné pòwiôstczi z wieczora, westrzód drëchów, to jedna z nëch rzeczi, chtërne lubimë w naszich stro-
nach. Znómë doch wszeljaczé historëje, czasã òne sã pòwtôrzają. Jedną taką je gôdka-òstrzéga, żebë òb 
noc nie òdzëwac sã do persón, chtërnëch nie znajemë. Starszi gôdają – jak sã chòc przëwitôsz, tej czasã 
móżesz ùczëc òd kògòs taczégò, że je dëszą, ë że òd terô mùszisz za niã w pòkùce mòdlëc sã przë jaczims 
krziżu. Jinaczi taczi dëch mdze ce co noc strôszil. Je sã czegò bòjec. W jedny wsë na nordze bél czas, że 
taczi strach pôd na lëdzy. Tam bëla takô pòkùta ë to òsoblëwô. Je w ti pòwiôstce kąsk prôwdë, përzinkã 
je zmëszlonô. Mòglo to bëc tak.
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swini kùchnie ë tam zamk sã ju do 
rena.

Na drëdżi dzéń przë môlim 
krómie, co téż stojôl kòle krziżów-
czi, bëla takô wëmiana wiadlów jist-
no jak w jaczims wòjskòwim ceń-
trum abò w  telewizjowi sedzbie. 
Òkôza sã, że òkróm Józefa nen noc-
ny òsoblëwi òbrôzk widzôl jesz 
chtos, a reszta flot sã ò tim zwiedza. 
Ti nie chcelë wierzëc, chòc wiôldżé 
òczë ë bladosc swiôdków wskô- 
zëwalë, że cos mùszalo bëc. Jedny 
mielë strach, drëdżi sã wëszczérzalë, 
ale zgódno ùgôdalë sã, żebë ti nocë 
dawac ùbacht, czë cos sã mdze dze-
jalo. Cali dzéń wszëtcë żdalë blós, 
czë cos to dô òb noc. Z  wieczora 
dzecë pòszlë spac, a starszi rozsadlë 
sã przë òknach w familiach, abò na-
wetk pòtkalë sã z  sąsôdamë, co 
mieszkalë blëżi krziża. Żdalë, żdalë 
ë sã dożdalë. Sztócëk przed 
dwanôstą òd stronë majątkù pòja-
wilë sã trzë persónë. Òbloklé tak, jak 
jima òpòwiôdôl Józefk, w stôrodôw-
né ruchna. Szlë dosc pòmalinkù, 
trzëmiąc sã pòd rãkã jedno drëdżé-
gò. Wëstrzódkã bialka, pò stronach 
chlopi. Jeden mniészi, drëdżi wikszi. 
Doszlë do krziża, gdze klëczelë 
jaczis wiertel czasë, a tej pòmalinkù 
pòdreptalë nazôd.

– Bòże kòchóny, to je nôprôw-
dzëwszô prôwda – gôda Zocha, co 
razã ze sostrą, jakno dwie stôri 
brutczi, trzimalë jakò takò gbùr-
stwò pò starszich.

– Dôlëbóg, tak cos? Tu na we-
strzód wsë? – nie chca wierzëc 
krómòwô Béata, co nie bëla môlowô.

– Jo, më to wszëtczi widzalë – 
pòcwierdzëla jinô bialka stojącô 
w krómòwi rédze – to troje dëszów 
przëszlo tu òd majątkù. Terô tam je 

wiôldżé gbùrstwò z knagamë miã-
snymë, ale to doch stôré pònie-
miecczé mùrë są.

– To są, mie sã zdôwô, dëchë 
tëch tu dôwnëch grafów. Òni tu kòl 
nas prawie nie ùmarlë, ale móże tu 
mùszą jakąs swòjã pòkùtã òdpra-
wic – glosno mëszla Zocha.

– Blós czemù tëli lat pò wòjnie? 
– pita krómòwô.

– Tegò më nie wiémë – rzekla, do-
chôdając do kasë, ta trzecô – ale mò-
żece sã sami doznac, dzys wieczór 
pewno mdze to samò. To bë mùszôl 
do Starzëna do ksãdza dac znac, żebë 
tu wëswiecyl wszëtczé kątë.

Tak pòwiôdalë sã lëdze w ti wsë 
przez cali dzéń ë ju nicht sã nie 
smiôl. Kòżdi dostôl strach. Tim-
czasã w nocë bëlo zôs to samò.

Tak minãlë pòstãpné dwa dnie. 
Ksądz jesz sã ò niczim nie dowie-
dzôl, bò téż nicht nie chcôl bëc 
z taczim òsoblëwim wiadlã pierszi. 
Ju z wieczora, czej sã cemnawò ro-
bilo, kòżdi zamikôl sã doma. Star-
szi gôdalë, żebë òpasowac, że jak 
chto spòtkô tëch troje, to móże 
skùnczëc tak, że za nich mdze 
mùszôl tã pòkùtã wzyc na swój 
krziż. Lëdze wszeljak rozmëszlalë ò 
tim. Chtos gôdôl, że dzëwno mù je, 
że scërze są sztël, bò je doch wie-
dzec, że jak dësza pò jaczims zmar-
lim jidze przez wies, to scërze wëją. 
Tak sã wiedno gôda. Z mni zna-
czącëch zdarzeniów we wsë miôl 
swój plac jiwer Józefka, co domô-
gôl sã, że z jegò szurka dżiną mù 
skla z jabcokã. Tegò téż nigdë nie 
bëlo.

Rôz z wieczora razã ze szwagrã 
w jegò swini kùchni sedzôl prawie 
môli Józef. Nen chcôl nadrobic 
stratë.

– Në, Józefkù, të ni miôl strachù 
tu przińc w ten czas? – gôdôl szwa-
dżer. Òn miôl na miono Tédor.

– Wiész – òdrzek Józefk 
w zamëszlenim – jakbë to ce wëtlo-
maczëc, górz dobél nad strachã. 
Tegò jesz nie bëlo, żebë taczé zlo-
dzejstwò.

Tak sedzelë so we dwùch, 
wzéralë, jak kapie, cknãlë, jak wò-
niô, ë kąsk pòpijalë. Përzinkã sã 
zabôczëlë, ë jak Józef ju wëchòdzyl 
na flaster, tej nie wiedzôl nawetka, 
że je ju kòle dwanôsti. Pòdreptôl 
sztëczk ë co ùzdrzôl przed sobą? 
Prawie te trzë strôszczi jidącé 
w  jegò stronã. Jesz sztócëk ë sã 
wëminą. Tamti mielë glowë 
spùszczoné w dól, tak że nie bëlo 
widzëc blësów. Wszëtkò mdze bël-
no – mëslôl so chlopk, chtërnémù 
wlosë stôwalë pòd mùcą ë zemny 
pòt cek pòd kòszlą – sygnie, że jô 
pùdã ë nie mdã nick gôdôl do nich. 
Nen sztócëk bél straszny. Józefk 
bòjôl sã, że szpérë mù sã splączą, ë 
że sã zwrócy przë tamtëch. Òni szlë 
czësto pòmalinkù. Czej sã mijalë, 
do knérë chlopa doleca pôcha. Na, 
czegò po czile szrétach domôgôl sã, 
nie bëla lëchô. Procëm, bëla czësto 
bëlnô. To bëlo czëc za jabkama, za 
òjcowimë drufkamë. Zlodzeje! 
Terô jegò zlapôl richtich górz! Pòd-
skòczil do pierszégò plotë, òderwôl 
sztachétã ë zawrócyl sã. Tak to dalo 
kùnc z dëszama chòdzącyma pòd 
krziż na pòkùtã.

Blós jaczis czas pózni jakòs ro-
zeszla sã gôdka, że ta calô pòkùta 
to bél wic. Lëdze gôdają do dzysô, 
że to trzëch pitów nalazlo na 
przãtrze stôré ruchna, ùdbalë so 
zrobic szpòrt ë napãdzëc jinym 
strachù.

MATÉÙSZ BÙLLMANN
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Trudne do przecenienia zasługi dla 
trwania ludu mazurskiego przy ję-

zyku swych przodków mieli XIX-
-wieczni wydawcy i drukarze. Tadeusz 
Oracki w  Rozmówiłbym kamień... 
słusznie jednak zauważy, że rozbudzili 
oni wprawdzie u Mazurów zaintereso-
wania czytelnicze i  spopularyzowali 
polskie słowo drukowane, „przez co 
nieświadomie przyczyniali się do po-
wstrzymania postępów niemczyzny”, 
ale ich działalność wydawnicza i autor-
ska służyła przede wszystkim „upo-
wszechnieniu filopruskiego patrioty-
zmu”, czyniąc krzywdę ruchowi pol- 
skiemu na Mazurach i samym Mazu-
rom. Ocena działań takich ludzi, jak 
Antoni Gąsiorowski, Marcin Gerss czy 
Karol Edward Salewski, nie może być 
więc jednoznaczna, przez lata starano 
się jej raczej unikać, eksponując ich 
osiągnięcia wydawnicze, stosunek zaś 
do spraw polskich traktując nieco wsty-
dliwie. 

Powodów do chwały rzeczywiście 
raczej nie było. Antoni Alojzy Gąsio-
rowski (1821–1866), mazurski drukarz 
i wydawca w Szczytnie i Piszu, urodzo-
ny w Brodnicy w rodzinie polskiej i ka-
tolickiej, związany w okresie Wiosny 
Ludów z  ruchem demokratycznym, 
zdaniem Janusza Jasińskiego zasłużył 
nawet na miano potrójnego renegata, 
bo w krótkim czasie dopuścił się zdra-
dy narodowej i  politycznej (1850), 
a cztery lata później także wyznaniowej 
(został protestantem, zostawiając dla 
swojej przyszłej żony poprzednią – ka-
toliczkę). 

Gąsiorowski uczył się drukarstwa 
w Poznaniu u Walentego Stefańskiego. 
W 1845 r. został czeladnikiem w dru-

karni niemieckiego ewangelika Ernsta 
Lambecka w Toruniu. Wydaje się, że 
przybył on do tego miasta z polecenia 
Stefańskiego przygotowującego po-
wstanie w zaborze pruskim. Jak odno-
tował Jasiński, Gąsiorowski, będąc oso-
bą egzaltowaną, „mówił dużo, może za 
dużo”, stąd nie powierzono mu żadnej 
„konkretnej konspiracyjnej czynności”, 
a jedynie prowadzenie czytelni, co nie 
uchroniło go przed aresztowaniem 
w styczniu 1846 r. Uniewinniony po-
wrócił do Brodnicy, gdzie dzięki pomo-
cy Lambecka uruchomił własną druka-
renkę. Tu też podjął próbę wydania 
polskiego czasopisma politycznego 
„Bigos. Wszechnica Polska”. Przedsię-
wzięcie zakończyło się fiaskiem, ukazał 
się jedynie pierwszy numer pisma. Jak 
zauważył Władysław Chojnacki, wyda-
wanie różnych czasopism, tak polskich, 
jak i niemieckich, stanie się ulubionym 
zajęciem tego drukarza, mimo że były 
one „przeważnie efemerydami i nara-
żały go na duże straty finansowe”.

Niejasne są przyczyny, dla których 
Gąsiorowski wyprowadził się w 1848 r. 
z Brodnicy do mazurskiego Szczytna. 
W porozumieniu z landratem (starostą) 
zacznie tu wydawać urzędowy tygod- 
nik powiatowy „Ortelsburger Kreis- 
blatt”, przy drukarni zaś otworzy księ-
garnię, w której będzie „można dostać 
polskich kalendarzy, książek z pieśnia-
mi, fibel (elementarzy), Nowych testa-
mentów, obrazów, powieści różnych, 
tablice dla dzieci do szkoły, proszki do 
wypędzania myszy i  szczurów”, oraz 
wypożyczalnię książek. Zostanie jed-
nym ze znaczniejszych obywateli mia-
sta, będzie współzałożycielem demo-
kratycznego Klubu Konstytucyjnego, 

członkiem bractwa kurkowego i straży 
miejskiej. Po pierwszych nieudanych 
próbach druku w Szczytnie czasopism 
(„Ortelsburger Anzeiger für Stadt und 
Land” oraz „Przyjaciel Mazurów”) wy-
puści tu na rynek dwujęzyczny tygo-
dnik „Kurek Mazurski – Der masuri-
sche Hahn”. Jego debiut poprzedzi 
anons, który roześle do polskich gazet 
ukazujących się w  zaborze pruskim 
z prośbą o prenumeratę i przysyłanie 
tekstów, oraz pismo o wsparcie finan-
sowe skierowane do Rady Prowincjo-
nalnej Prus Zachodnich Ligi Polskiej. 
Gąsiorowski jawić się będzie w  nich 
jako polski patriota, którego świętą po-
winnością jest „bronienie i wskrzesza-
nie narodowości polskiej” w Prusach 
Wschodnich, gdzie jej „zupełna zagła-
da grozi”, zapowiada kontynuację dzie-
ła Gizewiusza i oświadcza, że jego prze-
znaczeniem jest „żyć dla Polski i dla 
niej pracować”. Rada obiecała pomoc, 
„jeżeli dążność jego pisma przypadnie 
do przekonania Polaków”, na początek 
wsparła inicjatywę prenumeratą 20 eg-
zemplarzy, udzieliła też wydawcy po-
życzki w wysokości 500 talarów.

Pierwszy numer „Kurka Mazurskie-
go” ukazał się w kwietniu 1849 r., w na-
kładzie 200 egzemplarzy, jesienią dru-
kowano ich już jednak tylko 120. 
Gąsiorowski, rozczarowany słabszym 
od oczekiwanego wsparciem ze strony 
polskiej, do tego mocno atakowany 
przez środowiska niemieckie zarzuca-
jące mu usiłowanie sprowadzenia Ma-
zurów na „złą drogę” także poprzez 
„zręczne używanie szerzącej się między 
ludźmi nieufności do urzędników 
Niemców”, dość szybko porzuci posta-
wę obrońcy praw ludu mazurskiego do 
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swobody politycznej i własnego języka. 
W lutym 1850 r., już po przeprowadzce 
do nieodległego Jańsborka (Pisza), 
wznowi wydawanie „Kurka”, ale będzie 
to już inne pismo. Jego pierwszy numer 
nie zawierał tekstów w języku polskim 
(w kolejnych powrócą), a otwierał go 
wiersz, w którym autor zapewniał, że 
wprawdzie kocha Polskę i  Polaków 
i szanuje ich ból, ale nie zgodzi się na 
przyłączenie ziemi niemieckiej (tu: 
Prus i  Wielkopolski) do Polski. Jak 
słusznie podsumuje tę zmianę Tadeusz 
Cieślak w pracy Prasa polska na War-
mii i Mazurach 1718–1939, Gąsiorow-
ski „jeszcze wciąż używał polskiej pi-
sowni nazwiska, ale już służył innym 
panom”, stając się konserwatystą 
i wiernym Prusakiem. Trzeba w tym 
miejscu zauważyć, że w dziejach pol-
skiego ruchu wydawniczego na Mazu-
rach porzucanie propolskich postaw na 
rzecz pruskiego lojalizmu nie było 
czymś wyjątkowym. Gąsiorowski był 
jednym z pierwszych, którzy przeszli 
taką metamorfozę, niestety, nie ostat-
nim.

Historycy są zgodni co do tego, że 
przyczyny tak radykalnej zmiany  
poglądów należy doszukiwać się 
w marnej sytuacji ekonomicznej Gą-
siorowskiego, z trudem utrzymującego 
rodzinę. Pewien piski urzędnik już 
w 1850 r. sugerował, że polityczna me-
tamorfoza wydawcy mogła nastąpić 
w  związku z  żądaniem Ligi Polskiej 
zwrotu 500 talarów pożyczki. Nie wie-
my, czy to prawda, nie ulega jednak 
wątpliwości, że gwałtowna zmiana 
programowa nie spełniła nadziei Gą-
siorowskiego na wymarzone zyski. 
Nowy „Kurek” ukazywał się jedynie 
przez niecałe dwa miesiące.

Porażką zakończyły się także próby 
wydania innych pism, m.in. „Ewange-
lickiego Tygodnika Gminnego” (1853), 
„Polsko-Ewangelickiego Posła Kościel-
nego” (1855), „Gospodarza Mazurskie-
go” (1857) i „Zaradnego Gospodarza 
Wiejskiego” (1859). Dłużej utrzymał 
się na rynku jedynie „Prawdziwy 
Ewangelik Polski”, którego okazowy 
numer, z myślą o Polakach–ewangeli-
kach nie tylko z zaboru pruskiego, ale 
i austriackiego, przy wsparciu konsy-
storzy w Królewcu, Poznaniu i Wrocła-
wiu, ukazał się wiosną 1859 r. w impo-

nującym nakładzie 3 tys. egzemplarzy, 
z których trzecia część trafiła na ziemie 
dawnej Rzeczypospolitej. Pastor Fryde-
ryk Beniamin Möller z Ostródy, redak-
tor pisma, zapowiadał druk tygodnio-
wych nowin, z  których „ewangelicki 
chrześcijanin polski i obywatel kocha-
nej ojczyzny naszej będzie się mógł 
radować”. Jeszcze w tym samym nume-
rze sam Gąsiorowski wyjaśniał, o którą 
ojczyznę tu chodzi: „Nas [!] Mazurów 
łączy od wieków szczera miłość ściśle 
z tronem i z naszymi bogobojnymi mo-
narchami. (…) Z Polakami tylko mowa 
nas łączy, która się może stać środkiem 
do zaniesienia pomiędzy narody sło-
wiańskie czystego słowa Bożego”. 

„Prawdziwy Ewangelik Polski” uka-
zywał się do czerwca 1860 r., w sumie 
wyszło 49 numerów, przyczyną jego 
zamknięcia były zwiększające się kosz-
ty druku przy malejącej liczbie prenu-
meratorów. W  pożegnalnym tekście 
Gąsiorowski zestawił przyczyny małej 
popularności pisma, widząc je w trud-
ności dostosowania poziomu zamiesz-
czanych tekstów do oczekiwań i moż-
liwości czytelników: „jednym np. zda- 
wała się pisownia za wysoką i nie dość 
dla Mazurów zrozumiałą, innym znów 
(osobliwie na Górnym Śląsku) był ję-
zyk polski za prosty i nie dość płynny, 
papier i druk nie dość kształtny, niektó-
re artykuły za ostre, innym znów za 
cierpkie, itp.”. 

O ile zakładane, czy często jedynie 
inicjowane, przez Gąsiorowskiego pe-
riodyki nie odegrały znaczącej roli, 
o  tyle jego osiągnięcia w wydawaniu 
książek trudno lekceważyć. W piskiej 
oficynie ukazało się ich ok. 40, do tego 
trzeba dodać osiem roczników kalen-
darza (Prawdziwy Prusak ewangelicki 
religijno-patriotyczny kalendarz naro-
dowy). Dominowały oczywiście publi-
kacje o tematyce religijnej przeznaczo-
ne dla Mazurów, drukowane po polsku, 
szwabachą. Do najcenniejszych zali-
czyć należy Psałterz Dawidów Jana Ko-
chanowskiego (1859), ważne miejsce 
zajmowały postylle, kancjonały i  na-
bożne czytanki, ale Gąsiorowski uzna-
wany jest także za pierwszego wydawcę 
zabobonnego dziełka z pogranicza lite-
ratury kramarcznej i  wróżbiarstwa – 
Klucza do bardzo ważnych Tajemnic 
Jakuba Turowskiego. Ta niezwykle 

wśród Mazurów popularna pozycja 
miała u niego wiele wydań. 

Piska oficyna służyła każdemu, kto 
za druk płacił. Gąsiorowski wydawał 
więc książki mazurskim gromadka-
rzom (np. Ewangelię Nikodema Wilhel-
mowi Michalczykowi, 1854), a  także 
starowiercom z klasztoru w Wojnowie 
(1863–1864), nie miał problemu ani 
z drukowaniem polskich wydawnictw 
patriotycznych rozprowadzanych w za-
borze rosyjskim za pośrednictwem Ży-
dów, ani antysemickich broszur, w tym 
samym czasie sprzedawał swe katolic-
kie wydawnictwa w Świętej Lipce i roz-
prowadzał wśród pruskich żołnierzy 
antykatolicką broszurę. Nie dziwi, że 
urzędnik rejencji gąbińskiej zaliczy go 
do grupy wydawniczych spekulantów, 
którym jest obojętne, jakimi książkami 
handlują, byleby zarobić pieniądze.

Antoni Anzelm Gąsiorowski, ma-
zurski drukarz i  wydawca, zostałby 
pewnie patriotą do końca oddanym 
polskiej sprawie, gdyby nie koniecz-
ność utrzymania licznej rodziny. Jego 
dokonania są potwierdzeniem tezy, że 
na patriotyzm pozwolić sobie mogą 
jedynie ludzie ideowi lub bogaci. Gą-
siorowski nie zaliczał się do żadnej 
z tych grup.

WALDEMAR MIERZWA

Bogu poświęcony klejnot złoty… Schmolkego był 
ostatnią książką wydaną przez Gąsiorowskiego 
(1865). Fot. Archiwum Oficyny „Retman”
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Las miejski, który przynajmniej od półtora wieku był 
ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców Chojnic 

(po II wojnie prymat przejęły Charzykowy), mocno 
ucierpiał wskutek zeszłorocznej nawałnicy. Dopiero 
w maju br. zakończone zostało porządkowanie, a teraz 
zniszczone fragmenty lasu czekają na odnowienie. 
W rocznicę wybuchu wojny 1 września w lesie przy ulicy 
Strzeleckiej (chodziło tędy na strzelnicę Bractwo Kurko-
we) została odsłonięta tablica umieszczona na granito-
wym głazie, upamiętniająca pierwsze ofiary zbiorowej 
zbrodni hitlerowskiej. 15 września 1939 r. opodal tego 
miejsca zostali rozstrzelani trzej mieszkańcy Chojnic: 
urzędnik miejski Michał Bembenek, maszynista kolejowy 
Leon Schoen i uczeń gimnazjalny Władysław Schreiber. 
„Przestępstwem” dwóch pierwszych była przynależność 
do Polskiego Związku Zachodniego, a Władysław (syn 
znanego kupca i wydawcy) miał rzekomo krótko przed 
wrześniem zbić szybę jakiegoś sklepu, skąd wyciągnął 
portret Hitlera, który potem podeptał. Inna wersja mówi, 
że miał w lokalu zatarg z mło-
dym fanem führera..

Zbrodnia głęboko wstrzą-
snęła miastem, a była ona zapo-
wiedzią krwawej chojnickiej 
jesieni: w październiku i listo-
padzie 1939 r. hitlerowcy, gorli-
wie wspomagani przez miejsco-
wych członków Selbstschutzu, 
zamordowali w pobliskiej doli-
nie (dziś Dolina Śmierci) kilku-
set mieszkańców miasta i oko-
licy. Pamięć o pierwszych ofiarach terroru trwa do dziś 
i dobrze, że ich nazwiska zostały utrwalone dla przyszłych 
pokoleń, z inicjatywy historyka Bogdana Kuffla.   

Głaz został posadowiony opodal dwóch innych pamią-
tek historycznych przy tejże ulicy (Strzeleckiej). We wrze-
śniu 1983 r. staraniem oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego upamiętniona została 300. rocznica 
odsieczy wiedeńskiej. Na wysokim pionowym kamieniu 
umieszczony jest medalion z płaskorzeźbą popiersia Jana 
III Sobieskiego. 50 lat wcześniej (1933) mieszkańcy Choj-
nic wystawili pomnik Sobieskiemu, lecz na początku 
okupacji uległ barbarzyństwu najeźdźców. Odtworzony 
pomnik jest trochę inny w formie od pierwowzoru, ale 
treść ta sama.

Trzeci kamień, ze stosowną inskrypcją, wystawili 
w  szpalerze drzew harcerze chojnickiego hufca ZHP 
w 2011 r., upamiętniając 100. rocznicę powstania w Choj-
nicach tajnej drużyny harcerskiej – pierwszej na Pomo-
rzu. Uczeń gimnazjalny Szczepan Łukowicz, który po-
wrócił był z wakacyjnego szkolenia drużyn strzeleckich 
i skautowych w Małopolsce, 11 września 1911 r. zwołał 

kolegów filomatów z chojnickiego gimnazjum na tajną 
zbiórkę do lasu (działo się to w nieco innym miejscu) 
i przedstawił im idee ruchu harcerskiego. Zebrani jedno-
głośnie powołali wówczas drużynę, do której wszyscy 
(a  było ich dwudziestu) złożyli akces. Konspiracyjne 
zbiórki harcerzy w  różnych miejscach oraz ćwiczenia 
typu wojskowego trwały do wybuchu I wojny światowej. 
Ten fakt, mało znany z historii harcerstwa pomorskiego, 
utrwalony jest w chojnickim lesie miejskim. 

Jeszcze jedna wrześniowa pamiątka wiąże się ze szko-
łą. Rozpoczęcie nowego roku 2018/2019 w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Chojnicach miało szczególnie uroczysty 
charakter. Po pierwsze, oddany został do użytku młodzie-
ży nowoczesny kompleks sportowy – boisko do piłki noż-
nej, wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, 
tenisa, urządzenia lekkoatletyczne – bieżnie, rzutnie, 
skocznie itd. Wielka to radość dla szkoły, że uczniowie 
mają odtąd doskonałe warunki do rozwoju fizycznego. 
Ponadto szkoła obchodziła 60. rocznicę nadania imienia 

Hieronima Derdowskie-
go. W dniach 26–28 wrze-
śnia 1958 roku młody 
wówczas oddział Zrzesze-
nia Kaszubskiego w Choj-
nicach zorganizował ogól-
nomiejskie Dni Derdow- 
skiego, a  centralnym ich 
punktem było właśnie 
ustanowienie Derdow-
skiego patronem powsta-
łej rok wcześniej szkoły. 

Z tej okazji w hallu na wprost głównego wejścia umiesz-
czone zostało na postumencie popiersie pierwszego ka-
szubskiego poety, pochodząca z  Wiela przedwojenna 
rzeźba Wojciecha Durka. Autor Ò panu Czôrlińsczim... 
nadal wita wchodzących do gmachu, a szkoła jest dumna 
z wybitnego Kaszuby i wpaja młodemu pokoleniu umi-
łowanie kultury regionu.

Wśród tegorocznych wrześniowych wydarzeń sporo 
było akcentów związanych z obchodami stulecia odzyska-
nia niepodległości. Na słupach lamp ulicznych w centrum 
miasta zawisło 280 chorągiewek biało-czerwonych, unij-
nych i miejskich. Niektórzy chwalą świąteczny wystrój, 
inni ganią ratusz za zbyt małe wymiary chorągwi. W ra-
mach obchodów władze zaprosiły do Chojnic (fundując 
znaczną część kosztów) zespół Mazowsze i znów dla jed-
nych radość z oglądania sławnego zespołu na żywo, a dru-
gich oburzają ceny biletów. Za to darmowy był niezwykły, 
wspaniały koncert w kościele – chóralnego zespołu gospel 
z Teksasu, zorganizowany z okazji obchodów 25. rocznicy 
nadania chojnickiej farze tytułu bazyliki.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

WRZEŚNIOWE PAMIĄTKI

W rocznicę wybuchu wojny (...)  
w lesie przy ulicy Strzeleckiej 

[w Chojnicach] (...) została 
odsłonięta tablica (...) 

upamiętniająca pierwsze ofiary 
zbiorowej zbrodni hitlerowskiej.
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Z PÔŁNIA

SÉWNIKÒWÉ PAMIĄTCZI
Miesczi las, jaczi ju òd półtora stolecô béł ùlëdónym 

môlã mieszkańców Chòniców na òddichnienié 
(pò II swiatowi wòjnie przédnictwò w  tim òbrëmim 
przëpadło Charzëkòwóm), òb czas szôlindżi łońsczégò 
rokù òstôł mòcno zrénowóny. Dopiérkù latos w maju 
skùńczëlë czëszczenié, a terô znikwioné dzéle lasu cze-
kają na òdnowienié. Pierszégò séwnika, w  roczëznã 
wëbùchù wòjnë, w lese przë ùlëcë Strzélecczi (tądka 
Bractwò Kùrkòwé maszérowało na strzélnicã) òsta òd-
słonionô tôfla zamòcowónô na granitowim kamie, na 
wdôr pierszich òfiarów hitlerowsczich mòrdarstwów. 
Niedalek tegò placu 15 séwnika 1939 rokù bëlë roz-
strzélóny trzeji mieszkańcë Chòniców: ùrzãdnik ma-
gistratu Michôł Bembenk, banowi maszinista Léón 
Schoen i ùczéń gimnazjum Władisłôw Schreiber. Dwaji 
pierszi „przeskùrzëlë” przënôleżnotą do Pòlsczégò 
Zôpadnégò Związkù, a Władisłôw (syn znónégò kùpca 
i  wëdôwcë) pòdobno krótkò przed séwnikã stłukł 
w jaczims krómie szibã i wëcygnął szlachòtã Hitlera, 
jaką zarô pòtrãptôł. Jinszi pòdôwk równak prawi, że 
miôł jaczis sztrid z młodim lubòtnikã führera…

Ta zbrodniô mòcno pòrëszëła całé miasto, a béł to le 
zôczątk krëwawi chònicczi jeseni: w rujanie i lëstopad-
nikù hitlerówcë, ùsłużno wspòmôgóny przez tamecznëch 
nôleżników Selbstschutzu, zamòrdowelë w pòblëzny òb-
niżenie (dzys Dolëzna Smiercë) pôrãset mieszkańców 
miasta i òkòlégò. Wdôr ò pierszich zamãczonëch w cza-
sach wòjnowégò terroru warô do dzysdnia i dobrze, że 
ich miona za starą historika Bògdana Kùffla òstałë ùpa-
miãtnioné dlô przińdnëch pòkòleniów.

Kam òstôł ùstawiony niedalek dwùch jinëch histo-
ricznëch pamiątków rëchli ùmôlowónëch wzdłuż tegò 
samégò szaségò (Strzelecczégò). W  séwnikù 1983 r. 
z  ùdbë partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
òdbëła sã ùroczëstosc na wdôr 300. roczëznë dobëtny 
biôtczi pòd Wiedniã. Na wësoczim, prostim kamie 
zamòcowóny je medalión z  plaskatorzezbą szlachòtë 
Jana III Sobiesczégò. Dokładno pół wiekù rëchli (1933) 
mieszkańcë Chòniców wëstawilë Sobiesczémù pòmnik, 
leno na pòczątkù òkùpacji znikwiło gò bestijnictwò na-
jezdników. Nen nowò wëstawiony kąsk apartni sã òd 
przedwòjnowégò mòdła, ale nôdpis je taczi sóm.

Trzecy kam, z przënôleżną inskripcją, w 2011 r. midzë 
régama drzéwiãt wëstawilë harcerze z chònicczi chòrą-
gwie ZHP, dlô ùwdôrzeniô setny roczëznë pòwstaniô 
w Chònicach krëjamny harcersczi zdrëszënë – pierszi 
w Pòmòrsce. Szkòłownik tejczasnégò gimnazjum Szcze-
pón Łukòwicz, chtëren w latnëch feriach òdbéł szkòlenié 
strzélecczich i skaùtowëch karnów w Môłopòlsce, zwòłôł 

11 séwnika 1911 r. swòjich drëchów filomatów z chònic-
czégò gimnazjum na tajemną zbiórkã w lese (béł to kąsk 
jiny môl) i przedłożił jima spòdlé harcersczi rësznotë. 
Wnenczas pòzeszłi jednomëslno stwòrzëlë zdrëszënã 
i wszëtcë (a bëło jich dwadzesce) do ni przëstąpilë. Kòn-
spiracyjné zéńdzenia harcerzów w co rôz to jinëch pla-
cach i szkòlenia na wòjskòwi ôrt dérowałë do nastaniô 
I swiatowi wòjnë. Ta jeleżnosc, w historie pòmòrsczégò 
harcerstwa mało znónô, je ùwiecznionô w chònicczim 
miesczim lese.

Ze szkòłą je sparłãczonô jesz jedna séwnikòwô pa-
miątka. W Spòdleczny Szkòle nr 5 rozpòczãcé nowégò 
rokù 2018/2019 miało òsoblëwie ùroczëstą òprawã. Pier-
szą leżnoscą béł òddóny dlô młodzëznë nowòczasny 
spòrtowi kómpleks – bòjiskò do nożny balë, wielefùnk-
cyjné bòjiskò do graniô w kòszową i sécową balã, a téż 
tenisa, wielné letkòatleticzné òbiektë: do bieganiô, rzu-
caniô, skôkaniô itd. Dlô szkòłë je to wiôlgô éra, że òd-
tądka ùczniowie bãdą mielë wszelejaczé mòżlëwòtë fi-
zycznégò rozwiju. Nadto szkòła òbchôda 60. roczëznã 
przëjãcô miona Hieronima Derdowsczégò. Copającë sã 
w ùszłotã, wôrt przëbôczëc, że w dniach 26–28 séwnika 
1958 rokù młodi wnenczas part Kaszëbsczégò Zrzesze-
niô w  Chònicach zòrganizowôł òglowòmiesczé Dnie 
Derdowsczégò, a nôwôżniészim jich pónktã bëło ùsta-
nowienié tegò ùtwórcë patronã pòwstałi rok rëchli 
szkòłë. Bëło to òrãdzą do wëstawieniô w hòlu naprocëm 
przédnégò weńdzeniô pòstumentu ze szlachòtą pierszé-
gò kaszëbsczégò pòetë, a bëła to przedwòjnowô rzezba 
Wòjcecha Durka, przëwiozłô z  Wiela. Aùtór Ò panu 
Czôrlińsczim... wcyg witô wchôdającëch do gmachù, 
a placówka je bùsznô z ùznónégò Kaszëbë i w młodim 
pòkòlenim rozskôcô ùkòchanié kùlturë regionu. 

Latosé séwnikòwé wëdarzenia we wiôldżim dzélu 
bëłë sparłãczoné z ùroczëstoscama stolecégò òdzwëska-
niô niepòdległoscë. W centrum miasta na ùlëcznëch 
lampach zawiesëlë 280 biôło-czerwònëch, ùnijnëch 
i  miesczich fanów. Niejednyma widzy sã òdswiãtné 
wëstrojenié, a jinszi wërzucają rôtëszowi, że fanë mają 
za môłi rozmiar. Włôdarze dlô ùtczëniô roczëznë za-
prosëlë do Chòniców karno Mazowsze (płacącë wiãkszi 
dzél wëdatków) i zôs jedny mielë redotã ze słëchaniô na 
żëwò zawòłónëch artistów, a  drëdżi bëlë òbrëszony 
kòsztã bilietów. Ale béł téż darmôk nadzwëkòwi, prze-
piãkny kòncert w kòscele. Chùralné karno gospel z Tek-
sasu òstało przërôczoné na ùtczenié 25. roczëznë nada-
niô chònicczi farze titułu bazyliczi

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOMACZËŁA BÒŻENA ÙGÒWSKÔ
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Znane wielu Kociewiakom, ciekawie brzmiące słowo 
plachandry robi karierę. Słowa też mają swoje życie. 
Niektóre znikają, stając się archaizmami najpierw. 
Inne rosną i poszerzają krąg znaczeń. Zawsze jado-
wiły mnie słowa-bluzgi, przekleństwa też, co to roz-
pychają się, wypierając słowa przyzwoite i te o bar-
wie neutralnej. A gwaryzmy kochane, choć nieco 
nabolałe, nawet kalyczne, wypłowiałe i takie zwykłe, 
proste – niech żyją, bo przywołują obrazy dawnego 
świata. Warto nawet takie powiedzónka nieco wy-
bielić. Biylawa jest moją ulubioną przestrzenią... 
A wracając do plachan-
drów, uświadomiłam so-
bie, że odkurzone przeze 
mnie słowo ożywiło się 
i pojaśniało. Jo, tak się 
u nas mówiło, łazisz po 
plachandrach – wiele 
osób przyznało się os- 
tatnio do znajomości 
zwrotu. Gdy bardziej niż 
dziś liczyła się pracowi-
tość, było to naganne. Plachandry to wyjście 
z domu, by coś ciekawego zobaczyć, przeżyć, spo-
tkać się z kimś, porozmawiać. Nawet i poplotkować, 
ale wyjść! Jedna z gazet podała, że plachandry to 
plotki. Są nimi wpisy internetowe, informacje w ta-
bloidach. Na plachandry idzie się do świata realne-
go. Byłam zaskoczona, gdy podczas mszy świętej 
w Piasecznie ksiądz wspomniał o pielgrzymce, której 
istota jest inna, ale też trzeba wyjść z domu... Już 
wcześniej przy okazji 5. Kongresu Kociewskiego 
(2015 r.) w Świeciu nad Wisłą zorganizowaliśmy 
dwukrotnie plachandry, nie walne, ale z uczbó. Dla 
samorządców, by poszerzyć ich wiedzę o kulturze 
regionu. Drugie były dla nauczycieli, tym bardzi 
z uczbó. Pierwsze walne zorganizowane pod koniec 
wakacji w Piasecznie, gdzie jest znane szeroko na 
Pomorzu (pielgrzymki też z Kaszub) sanktuarium 
Matki Boskiej Piaseckiej, zwanej też Królową Pomo-
rza, Matką Jedności. Cudowną figurę 50 lat temu 
koronował sam kard. Karol Wojtyła, dziś bliski Pola-
kom święty. W 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
odbyła się peregrynacja figury po kociewskich para-

fiach. Idea plachandrów powstała w zblewskim od-
dziale ZKP. Świetny pomysł, by między kongresami 
(co 5 lat) Kociewiacy i sympatycy regionu spotykali 
się corocznie w różnych ważnych miejscach. Zaczął 
powiat tczewski, w 2019 r. głównym organizatorem 
będzie powiat starogardzki, Kociewiacy spotkają się 
w Wirtach. Powiat świecki już planuje spotkanie 
w Grucznie w 2020 r. Program tegorocznego spo-
tkania zapewne zostanie przedstawiony rzetelnie 
w innych tekstach [zob. s. 3–5 w tym numerze – 
przyp. red.]. Muszę więc tylko podkreślić, że bardzo 

ucieszyła mnie współpraca regionalistów z różnych 
części Kociewia, zaangażowanie samorządów, szkół, 
kół gospodyń. W turnieju powiatów: gadka, scenka, 
piosenka, potrawy regionalne, słowem: upowszech-
nienie dobrych wzorów. Sierpniowe spotkanie na 
plachandrach w Piasecznie było kolorowym i rado-
snym wydarzeniem w dziejach Kociewia. Spełniono 
marzenie śp. Jana Ejankowskiego. 

To, że Kociewie żyje i się rozwija, widziałam póź-
niej przy zamku pokrzyżackim w Świeciu nad Wisłą, 
gdzie już po raz 10. zorganizowano Święto Kociew-
skiego Bałabuna. Według Bernarda Sychty bałabun 
to ziemniak. Dziś ten archaizm brzmi ciekawie 
i może dlatego na festyn przybywają tłumy. Mam 
nadzieję, że w następnym roku będziemy wspólnie 
wzmacniać się zagrajem, którego nazwa brzmi za-
chęcająco. Ważne, żeby pamiętać, że oprócz festy-
nów, różnych form świętowania, jest czas uczby. 
Całe życie człowiek się uczy – mówią ludzie rozum-
ni. Szkolna uczba właśnie się zaczęła i oby jak naj-
częściej cieszyła.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

WALNE PLACHANDRY W PIASECZNIE

Całe życie człowiek się uczy –  
mówią ludzie rozumni.  

Szkolna uczba właśnie się zaczęła  
i oby jak najczęściej cieszyła.

Z KOCIEWIA

pomerania.kaszuby
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Rolę gospodarza uroczystości zorganizowanej 12 kwietnia 
br. z okazji ukazania się 100. numeru „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego” w tczewskiej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej pełnił jej dyrektor dr Krzysztof Korda. 

W części merytorycznej spotkania dr Korda zwięźle na-
kreślił genezę i rolę „Magazynu”. Kociewskie organizacje 
regionalne, tj. założone w 1970 r. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej oraz powstałe w  1973 r. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 
miały w programie swojej działalności wydawanie własne-
go czasopisma regionalnego. Patronami publicznych starań 
o utworzenie takiego pisma były miejskie rady narodowe 
w Tczewie i Starogardzie Gdańskim. W 1983 r. powstał Ko-
ciewski Kantor Edytorski. Założenie czasopisma regional-
nego stało się jego głównym zadaniem. Po latach żmudnych 
zabiegów (uzyskanie zgody na wydawanie, poszukiwanie 
papieru, boje z  cenzurą itp.) wreszcie w 1986 r. wyszedł 
pierwszy numer (jako zeszyt) „Kociewskiego Magazynu Re-
gionalnego”. Po roku 1990 samorząd Tczewa w pełni przejął 
utrzymanie i finansowanie wydawania stałego kwartalnika 
KMR. Od początku działalności „Magazyn” miał swoją Radę 
Programową (w pierwszym okresie m.in. z dr. Józefem Mi-
lewskim i prof. Edwinem Rozenkranzem). Obecnej Radzie 
przewodniczy Kazimierz Ickiewicz, a jej członkami są: Jerzy 
Cisewski, Czesław Glinkowski, Józef Glinkowski, Jan Kulas, 
prof. Maria Pająkowska-Kensik i Józef Ziółkowski. Człon-
kowie dzisiejszej Rady Programowej podczas jubileuszowej 
promocji KMR podzielili się swoimi wspomnieniami. 

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości wystąpiło 
trio tczewskich artystów: Karolina Kornas, Maria Machlik 
i Michał „Wierzba” Sajdowski. Znakomici muzycy zapre-
zentowali kilka utworów, w tym z dorobku ks. Janusza Pa-
sierba i Grzegorza Ciechowskiego. Następnie rozmawiano 
i ucztowano przy kawie i ciastach. Świętowano zatem z roz-
machem, jak na jubileusz przystało. 

Jak wspomniano, powodem do świętowania było opu-
blikowanie setnego numeru „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”. Jubileuszowy numer, wydany bardzo sta-
rannie (duża w tym zasługa redaktor Lidii Ciecierskiej) 
i oczywiście w kolorze, to 50 stron ciekawych artykułów. 

Odnotujmy ważniejsze z nich. Dr Krzysztof Korda w słowie 
„Od wydawcy” podziękował piszącym społecznie autorom 
tekstów, Radzie Programowej i Prezydentowi Tczewa, któ-
ry obiecał dalsze wspieranie KMR. Ryszard Szwoch i Józef 
Golicki naświetlili genezę i charakter KMR, głównie jako 
„pisma promującego Kociewie”. Dr Michał Kargul odnoto-
wał znaczenie roku 2018 ogłoszonego w Tczewie „Rokiem 
księdza Janusza St. Pasierba”. Dr Korda, tym razem jako 
autor, zainicjował cykl publikacji pt. „Droga Kociewia do 
Niepodległej”. Ireneusz Pieróg podzielił się refleksjami o ży-
ciu Floriana Ceynowy. Prof. Aneta Lewińska napisała o roli 
kronik szkół wiejskich jako ważnego źródła do poznawania 
historii Kociewia. Bogdan Solecki opisał udział Kociewia-
ków (pelpliniaków) w powstaniu styczniowym. Kazimierz 
Ickiewicz przybliżył znaczenie „Pierścienia Mechtyldy”, 
wyróżnienia przyznawanego za szczególne osiągnięcia na 
polu literatury i kultury kociewskiej. W dalszej części ju-
bileuszowego „Magazynu” Edmund Zieliński udostępnił 
czytelnikom część pierwszą cyklu pt. „Rękodzielnicy Kocie-
wia”. Niżej podpisany zaprezentował biografie dwóch wy-
bitnych Pomorzan, tj. Stefana Łaszewskiego (1862–1924) 
i  Kazimierza Piechowskiego (1919–2017). Adrian Baza 
nakreślił dzieje dominikanów w Tczewie. Tomasz Jagiel-
ski napisał o konkursie szkolnym „Moje miejsce na ziemi” 
oraz o konferencji naukowej „Wielcy ludzie małego Pelpli-
na”. Krzysztof Kowalkowski zwrócił uwagę czytelników na 
wieżę ciśnień w Ocyplu. W cyklu promocje wydawnicze 
Ewa Krawiecka zaprezentowała Poezje zebrane Romana 
Landowskiego. Cennym uzupełnieniem jubileuszowego 
numeru KMR jest „Bibliografia zawartości Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego 2013–2017 wraz z  indeksami” 
opracowana przez Monikę Jabłońską. 

„Kociewski Magazyn Regionalny” stanowi ważne i war-
tościowe źródło wiedzy o kulturze i historii Kociewia. Za 
bardzo użyteczny zabieg należy uznać fakt, że od 101. nu-
meru pismo ma być dostępne w internecie. Wchodzi zatem 
„Kociewski Magazyn Regionalny” do szerokiego i nowo-
czesnego systemu wiedzy o dziedzictwie narodowym i dzie-
dzictwie regionalnym. 

JAN KULAS

ŚWIĘTO „KOCIEWSKIEGO  
MAGAZYNU REGIONALNEGO”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyła się uroczysta promocja setnego numeru kwartalnika społeczno-kul-
turalnego „Kociewski Magazyn Regionalny”. Pierwszy numer (zeszyt) tego pisma został wydany w 1986 roku, redaktorem 
naczelnym był wówczas śp. Roman Landowski. 
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Omawiana książka Marcina Przegiętki 
pt. Komunikacja i  polityka. Transport 
kolejowy i  drogowy w  stosunkach pol-
sko-niemieckich w  latach 1918–1939 
należy do wyjątkowych polskich pu-
blikacji historycznych w tym sensie, że 
chociaż dotyczy – co wynika już z ty-
tułu – problematyki ogólnopolskiej, to 
jednak najwięcej miejsca poświęcono 
w niej kwestiom bezpośrednio związa-
nych z naszym regionem. Jest tak przede 
wszystkim dlatego, że pomorski system 
komunikacyjny, w tym jego przynależ-
ność państwowa, miał ważne, wręcz 
kluczowe znaczenie zarówno dla Pol-
ski, jak Niemiec. Jak pisze Przegiętka, 
dla Niemiec jednym z najtrudniejszych 
do zaakceptowania postanowień (s. 43) 
traktatu wersalskiego było przyznanie 
Polsce terytorialnego dostępu do mo-
rza, w tym kaszubskiego wybrzeża od 
Helu po Dębki. Nic w tym dziwnego – 
międzywojenne polskie Pomorze prze-
cinało integralność Rzeszy, odcinając 
Prusy Wschodnie od reszty państwa. 
Po stronie niemieckiej naturalne zatem 
były obawy o upadek gospodarczy tej 
prowincji właśnie z tego powodu oraz 
narzekania na trudności w  podróżo-
waniu do tego regionu. Jednak, jak 
celnie zauważa autor, dla niemieckiej 
społeczności ważne były też względy 
ambicjonalne, w tym chęć odzyskania 
poczucia mocarstwowości poprzez po-
łączenie części składowych niemieckie-
go państwa. Gdy się jednak czyta tego 
rodzaju wypowiedzi, uderza, że o ile dla 
Niemiec posiadanie Pomorza oznaczało 
poprawę gospodarczej kondycji jednej 
z prowincji i wzrost poczucia narodowej 
dumy, o tyle dla międzywojennej Polski 
stanowiło konieczny warunek prawi-
dłowego, harmonijnego rozwoju całego 
kraju. Nieprzypadkowo jedną z najważ-
niejszych polskich inwestycji tego czasu 
było wybudowanie kolejowej magistra-
li węglowej, która łączyła południowe 

ośrodki przemysłowe z  Gdynią. Oży-
wiło to znacznie cały kraj, jak również 
dało powód, by w prezentowanym opra-
cowaniu znalazł się dłuższy fragment 
o realizacji tego przedsięwzięcia, także 
w jego północnym, kaszubskim odcinku 
(s. 214 i nast.). Dla porównania Niemcy, 
nie licząc starań o jak najkorzystniejsze 
warunki tranzytu przez Pomorze do 
Prus Wschodnich, dążyli do rozwinię-
cia komunikacji lokalnej, międzygra-
nicznej, by utrzymać bliskie kontakty 
z mniejszością niemiecką w Polsce i za-
chować wpływy na ziemiach dawnego 
zaboru pruskiego (s. 195).

Jednym z  ciekawszych wniosków 
autora, wysnutym po analizie polskich 
i niemieckich źródeł, jest spostrzeże-
nie, że mimo wszelkich przeciwno-
ści niemiecki tranzyt przez polskie 
Pomorze był coraz szybszy i większy. 
W przedziale od czasu sprzed I wojny 
światowej po koniec międzywojnia po-
ciąg relacji Berlin – Królewiec najszyb-
ciej pokonał tę trasę w maju 1939 r.,  
gdy stosunki polsko-niemieckie były 
już bardzo napięte: Nawet w  okresie 
drugiej wojny światowej, czyli po tym, 
gdy Niemcy zlikwidowały „korytarz”, 
utrudniający rzekomo komunikację 
z Prusami Wschodnimi, pociągi nie kur-
sowały już tak szybko (s. 117). Wzrósł 
też znacząco tonaż przewożonych 
towarów: z 971 tys. ton w 1913 r. do 
prawie 4,5 miliona w 1938 r. Dlacze-
go zatem Niemcy podnosiły problem 
z  tranzytem przez polskie Pomorze 
(co zostało szeroko opisane w  książ-
ce), czego skutkiem miał być uwiąd 
Prus Wschodnich i m.in. utrudnienia 
w podróży na tej trasie? Na to pytanie 
jest bardzo prosta odpowiedź. Nastąpił 
tutaj wyraźny rozdźwięk pomiędzy ce-
lami politycznymi, które chciała osią-
gnąć niemiecka Rzesza, a realną oceną 
sytuacji. Niemcy nie mogli przyznać, że 
sytuacja tranzytowa się poprawia, bo 

odpadłby jeden z głównych argumen-
tów uzasadniających ewentualną zmia-
nę granic na ich korzyść. Nagłośnienie 
tego, jak się okazuje, pozornego pro-
blemu było tak duże, że wiele światłych 
umysłów w całej Europie zastanawiało 
się, jak go rozwiązać i przez to nie do-
puścić do konfliktu zbrojnego polsko-
-niemieckiego, zagrażającego pokojowi 
na całym kontynencie. Chciano wyko-
nać niemiecki korytarz w określanym 
jako „korytarz” polskim Pomorzu roz-
dzielającym Rzeszę od Prus Wschod-
nich. Znaczną część tych pomysłów 
można by dzisiaj wykorzystywać jako 
ciekawostkę, opowiadając o  dziejach 
niektórych kaszubskich miejscowości. 
Na przykład szwajcarscy inżynierowie 
proponowali, by w okolicy Redy i Puc-
ka tory kolejowe z  Niemiec do Prus 
przebiegały pod powierzchnią ziemi, 
a  dalej miały być prowadzone groblą 
przez Zatokę Gdańską (s. 271).

Jeżeli ktoś zna realia międzywojen-
nych Kaszub, to wie, że przedstawicie-
le organów polskiego państwa często 
z pewnym lekceważeniem przyjmowa-
li i analizowali rozchodzące się wśród 
miejscowej społeczności pogłoski, że 
polskie władze rozważają możliwość 
wymienienia Pomorza na inne tereny 
nadmorskie, np. w okolicach Kłajpedy, 
czy chcą je odstąpić Niemcom w za-
mian za inną rekompensatę. Niektó-
rzy mieszkańcy Pomorza zostali na-
wet skazani za wypowiadanie takich 
przypuszczeń, gdyż sądy uznawały to 
za rozsiewanie fałszywych informacji, 
mogących wywołać niepokój publicz-
ny. Okazuje się jednak, że w  takich 
pogłoskach tkwiło ziarno prawdy. Jak 
wywodzi Marcin Przegiętka, przez całe 
międzywojnie w zaciszu dyplomatycz-
nych salonów takie koncepcje były na 
porządku dziennym, a  polscy dyplo-
maci niekiedy nie byli w stanie wyraź-
nie się im przeciwstawić i wprost ich 
nie odrzucali.

Nawiązań do życia codziennego 
w  naszym regionie w  omawianej po-
zycji można znaleźć więcej. Najczęściej 

Korytarz przez korytarz
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dotyczy to ówczesnych skomplikowa-
nych warunków komunikacyjnych: 
ukształtowanie granic pomiędzy Polską, 
Niemcami i Wolnym Miastem Gdań-
skiem powodowało, że podróż nawet 
między nieodległymi miejscowościami 
wymagała nierzadko spełnienia wielu 
formalności i  cierpliwości. Ale miało 
to też swój koloryt i prowokowało cho-
ciażby do zajmowania się przemytem 
czy śmiałych działań wywiadowczych.

W publikacji wymienia się sporo ka-
szubskich miejscowości, w tym najwię-
cej razy autor wspomina o Chojnicach 
i  Strzebielinie – ówczesnych stacjach 
nadgranicznych. Nie podnosi jednak 
kwestii etnicznych, na przykład podzia-
łu Kaszub, które w części znalazły się 
w granicach Niemiec, w części Polski. 

Jedynie raz ogólnikowo nawiązuje do 
społeczności autochtonicznej (s. 154), 
gdy cytuje polskiego premiera Felicjana 
Sławoja Składkowskiego, który wyraził 
obawę, że na nią może źle wpłynąć zbyt 
łagodne stanowisko Polski w  sporze 
z  Niemcami o  warunki niemieckiego 
tranzytu samochodowego.

Oczywiście to, o czym piszę wyżej, 
stanowi jedynie część skrótowo przed-
stawionych ciekawych wątków oma-
wianego opracowania. Jest ich w książ-
ce znacznie więcej, w  tym wprost 
dotyczących naszego regionu i  przez 
to na pewno będzie ona wielokrotnie 
wykorzystywana w badaniu przeszłości 
Kaszub i Pomorza.

BOGUSŁAW BREZA

Marcin Przegiętka, Komunikacja i polityka. Transport 
kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich 
w latach 1918–1939, Instytut Pamięci Narodowej, 
Warszawa 2015. 

W omawianej książce pt. Einsatzgrup-
pen w Polsce znajduje się znacznie wię-
cej takich krótkich, celnych spostrzeżeń 
i stwierdzeń trafnie ujmujących poszcze-
gólne kwestie wiodącego tematu opraco-
wania, jak sformułowanie użyte w tytule 
tej recenzji. Być może jest to skutek zwię-
złego przedstawienia tematu – na stu 
stronach niedużego formatu, nie licząc 
wyboru tekstów źródłowych, przypisów 
itp. Całość dotyczy wstrząsających wyda-
rzeń w historii naszego kraju: masowych 
egzekucji dokonywanych przez hitlerow-
skiego okupanta jesienią 1939 r. Autorzy 
podeszli do tych zbrodni ze znacznie 
mniej znanej polskiemu czytelnikowi 
strony, prezentując ich pośrednich i bez-
pośrednich sprawców, zgrupowanych 
w  specjalnych policyjnych oddziałach 
pod nazwą ujętą w  tytule wydawnic-
twa. Najpierw przedstawiony został stan 
badań i źródła archiwalne, organizacja 
Einsatzgruppen, kadry, przemieszcza-
nie się, zmiany, które zaszły w  trak-
cie działalności oddziałów w  Polsce.  
Wydaje się, że najtrudniej czytającym 
jest zachować przysłowiowe mocne ner-
wy w trakcie lektury podrozdziału Fakty, 
w którym ujęto syntetycznie zbrodnicze 
działania poszczególnych jednostek na 
terenie całej Polski. Włos się jeży na gło-
wie przy opisie tortur, pogardy dla dru-
giego, uznanego za „wrogiego”, człowie-

ka, zabójstw – od pojedynczych takich 
przypadków po masowe zagłady tysięcy 
ludzi.

Z kolei najciekawsze wydają się pod-
rozdziały Predyspozycje i  mentalność 
oraz Losy powojenne i odpowiedzialność 
prawna – o  pochodzeniu, wykształce-
niu i  drodze życiowej poszczególnych 
zbrodniarzy, pokazujące także ich zbio-
rowy portret. Oto zaledwie kilka kon-
kluzji: 1. Godne podziwu nagromadzenie 
tytułów doktorskich i akademickich ka-
rier wśród dowódców komand pokazuje 
w zatrważający sposób, że mieszczańskie 
pochodzenie, chrześcijańskie wychowa-
nie i  humanistyczne wykształcenie nie 
chronią przed popadnięciem w  barba-
rzyństwo (s. 47). To spostrzeżenie warto 
tutaj uzupełnić, że nie chroni przed tym 
również wychowanie i funkcjonowanie 
w demokratycznym państwie, bo część 
tych zbrodniarzy kształtowała się w de-
mokratycznej Republice Weimarskiej, 
2. Nie byli to konformistyczni funkcjo-
nariusze bez własnych przekonań; ma-
rzyli o Trzeciej Rzeszy, chcieli ją stworzyć 
w teorii i realizować w praktyce (s. 46),  
3. Okazali się więźniami swoich fobii. 
Przyniesione ze sobą imaginacje były 
jedynym kompasem pozwalającym upo-
rządkować doznania i zlokalizować za-
grożenia. Ponadto ideologiczne natręctwa 

z  czasem odcisnęły się zbyt głęboko, by 
dopuścić weryfikację wobec rzeczywisto-
ści. Rodziła się samoistna, fikcyjna sytu-
acja obrony koniecznej (s. 98).

Niewątpliwie przedstawione w oma-
wianej książce źródła, opisy i  wnioski 
mogą stanowić dobry wstęp do pogłę-
bionej analizy socjologicznej bądź psy-
chologicznej nie tylko hitlerowskich 
morderców. Zastanawia na przykład, 
dlaczego najwięcej wśród kadry Ein-
satzgruppen było prawników i to często 
z tytułami doktorskimi. Czy mógł to być 
skutek tego, że w Niemczech dominowa-
li zwolennicy normatywnej teorii prawa, 
uznający, że jego źródłem są wyłącznie 
normy zachowania ustalone przez pań-
stwo (człowieka), kwestionujący istnienie 
prawa naturalnego, w tym ogólnoludz-
kich norm etycznych, między innymi 
przykazań i norm religijnych (Bożych)?

Czytelnicy, którzy sięgną do pre-
zentowanego wydawnictwa, poznają 
także bardziej ludzką, niejednoznaczną 
twarz nazistowskich zbrodniarzy. To 
byli ludzie podobni w swoich troskach, 
uczuciach i oczekiwaniach do swoich 
ofiar, chcący być – mimo popełnionych 
zbrodni – ludźmi przyzwoitymi. Tę 
przyzwoitość jednak przede wszystkim 
zachowywali dla własnej grupy naro-
dowej, a właściwie polityczno-rasowej, 
zwolenników i świadomych, wiernych 
obywateli III Rzeszy. Znamienne pod 
tym względem są skierowane do nich 
słowa wyższego przełożonego, Heinri-
cha Himmlera: Większość z was będzie 
wiedziała, co znaczy, gdy leży razem 100 

„Oddziały zawodowych 
morderców”
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trupów, 500 bądź 1000. Wytrzymać to i – 
abstrahując od wyjątków ludzkiej słabo-
ści – pozostać przyzwoitym, to uczyniło 
nas twardymi (s. 83). Wymowne jest też, 
że niektórzy z nich nie tylko nie zostali 
ukarani za swoją przestępczą działal-
ność w Polsce, ale prawdopodobnie są 
trwale uhonorowani za swoją postawę 
w innych latach życia. Szczególnie doty-
czy to Arthura Nebe, szefa Einsatzgrup-
pe IV, który został stracony za udział 
w znanym zamachu na Adolfa Hitlera 
z 20 lipca 1944 r. (s. 33).

Po wojnie, jeżeli nie zostali zidentyfi-
kowani przez aliantów i wydani Polsce, 
to na ogół unikali odpowiedzialności 
karnej. Wynikało to z opinii mogących 
szokować polskiego czytelnika, po-
wszechnych przez kilka powojennych 
dziesięcioleci w niemieckiej społeczno-
ści. Otóż odrodzone w 1918 r. państwo 
polskie przez wielu jej przedstawicieli 
uważane było za rozbójnika, parweniusza 
i czynnik niepokoju (s. 58), twierdzono, 
że Polacy uciskali mniejszość niemiec-
ką (np. s. 104), a wojnę z Polską nazi-
stowskie Niemcy prowadziły jeszcze na 
normalnych, ludzkich warunkach, co 
najwyżej z  nadmierną surowością od-
powiadając na polskie okrucieństwa  
(s. 115). Wskutek takiego przekonania 
niemiecki wymiar sprawiedliwości od-
stępował od ścigania sprawców „krwa-
wej jesieni” z 1939 r., udzielając im swo-
istej abolicji (s. 115). 

Tym bardziej należy zaznaczyć, że 
autorzy omawianej publikacji podjęli 
się trudu wykazania niemieckojęzycz-
nym czytelnikom niezasadności takich 
opinii, uznając akty terroru niemieckie-
go okupanta z pierwszych miesięcy oku-
pacji za akty oczywistego barbarzyństwa, 
za ludobójstwo, a ich sprawców za mor-
derców. Nie kwestionując stwierdzeń, 
że ze strony polskiej dochodziło do 
aktów przemocy wobec przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej, wykazali, że 
w  żadnym przypadku nie uzasadniały 
one zastosowania przez nazistów zasady 
odpowiedzialności zbiorowej, wykaza-
nego przez nich bestialstwa. Stanowi 
więc omawiana książka jeden z kamieni 
milowych na drodze do ujednolicenia 
stanowiska niemieckiej i  polskiej hi-
storiografii w  odniesieniu do zbrodni 
hitlerowskich w Polsce i ich sprawców, 
w  czym niewątpliwie pomocnym było 
wykorzystanie w niej także polskiej li-
teratury i  źródeł. Nie znaczy to, że ze 

wszystkimi przedstawionymi w niej te-
zami można się zgodzić.

Właściwie wszystkie ogólne tezy za-
warte w tym opracowaniu odnoszą się 
w znacznej części do naszego regionu, 
Pomorza, Kaszub. Nic w tym dziwnego, 
bo również ono potwierdza, że jesienią 
1939 r. w skali całego kraju najwięcej hi-
tlerowskich ofiar było właśnie na terenie 
przedwojennego województwa pomor-
skiego i Wolnego Miasta Gdańska, jako 
głównych części okupacyjnej jednostki 
administracyjnej, Reichsgau Danzig-
-Westpreussen (s. 92–93). Dyskusyjna 
jest jednak teza, że znaczący wpływ 
na to miało to, że tutaj skutki polskich 
napaści na niemiecką mniejszość były 
najbardziej widoczne i pozornie uspra-
wiedliwiały odwet (s. 91). Przy jej for-
mułowaniu pominięto w szczególności 
wszystkie inne czynniki, w tym chociaż-
by hitlerowskie prowokacje. 

Uwagę przyciągają dane dotyczące 
kadry Einsatzkommando 16, operujące-
go między innymi na Kaszubach, a za-
czerpnięte głównie z teczek personal-
nych jego funkcjonariuszy, ich raportów 
i zeznań, do tej pory niewykorzystywa-
nych w  polskiej literaturze. Ponadto 
z  perspektywy lokalnej, kaszubskiej 
historiografii warto podnieść, że mimo 
niewielkiej objętości i bardziej ogólnej 
problematyki znajdują się w omawia-
nej książce bezpośrednie nawiązania 
do niektórych kaszubskich miejsc kaź-
ni i ich sprawców. Najbardziej dotyczy 
to okolic Pucka i Wejherowa, gdzie są 
największe pomorskie masowe groby 
ofiar nazistowskich zbrodniarzy, Lasy 
Piaśnickie. Jeden z  funkcjonariuszy 
w swoim życiorysie wprost przyznawał, 
że została mu powierzona ewakuacja 
ewentualnie likwidacja wrogich Niem-
com polskich elementów m.in. w  Wej-
herowie, Pucku, na Półwyspie Helskim, 
na koniec w Gdyni (s. 45). Szczególnie 
wyróżnić trzeba fragment zeznań o za-
bójstwach piaśnickich jednego z byłych 
niemieckich mieszkańców Wejherowa, 
który mówił: Jak bardzo były przypad-
kowe [mordy w  Lasach Piaśnickich], 
dowodzi fakt, że wśród ofiar znalazł się 
również niemiecki przedsiębiorca bu-
dowlany […], który był bardzo bogaty, 
za czasów polskiej administracji zrobił 
bardzo wiele dla swoich niemieckich 
współobywateli i  kosztem osobistych 
ofiar starał się utrzymywać niemieckość 
w  Wejherowie. Jednakże był niechętny 

narodowemu socjalizmowi (s. 200–201). 
Tekst ten jest interesujący podwójnie, 
bo z  jednej strony podnosi, co często 
pomija polska literatura, że w Lasach 
Piaśnickich ginęły osoby narodowości 
niemieckiej z  różnych środowisk, nie 
tylko chorzy psychicznie. Po drugie 
ujawnia, że także ta część wejherow-
skiej społeczności niemieckiej, któ-
ra nie brała bezpośredniego udziału 
w  zbrodniach, miała świadomość ich 
dokonywania i zachowało się sporo jej 
świadectw na ten temat.

Z  innych kaszubskich obszarów ta-
kich wzmianek jest mniej, ale również 
przyciągają one uwagę. Na przykład 
zastępca kartuskiego okupacyjnego lan-
drata w 1970 r. zeznał, w jaki sposób na 
terenie podległego mu powiatu kwali-
fikowano do likwidacji Polaków, przed 
wojną rzekomo okazujących wrogość 
Niemcom i  niemczyźnie. Otóż dwóch 
gestapowców w  towarzystwie trzech 
żandarmów wypytało na tę okoliczność 
miejscowych Niemców (mniej więcej 5% 
całej ludności powiatu) i na tej podstawie 
aresztowano ok. 200 osób. Zastrzelono 
ich od razu w pobliżu, najczęściej w lesie, 
przy czym pluton egzekucyjny tworzyli 
volksdeutsche (s. 202).

Można tylko wyrazić nadzieję, że 
omawiana praca i inne książki niemiec-
kich autorów będą coraz częściej i coraz 
pełniej wykorzystywane przez regio-
nalnych historyków, gdyż jest to jedna 
z przesłanek, by współczesne opracowa-
nia fragmentów dziejów naszego regio-
nu przekazywały także nowe informacje, 
wnioski, a nie powielały wyłącznie do-
tychczasowe. 

BOGUSŁAW BREZA

Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Mat-
thäus, Einsatzgruppen w Polsce, tłum. Ewa Ziegler-
-Brodnicka, Bellona, Warszawa [b.d.w.; copyright Bello-
na 2009]. 
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 KOSZALIN. KASZUBI  
NA XIII SPOTKANIACH KULTUR
Po raz pierwszy w muzycznym spo-
tkaniu kultur mniejszości etnicznych 
wzięło udział Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie. A wszystko to działo się 
15 września br. na Rynku Staromiej-
skim w Koszalinie. Miłośnicy sześciu 
prezentowanych kultur: polskiej, 
ukraińskiej, żydowskiej, romskiej, 
kaszubskiej i niemieckiej, mieli oka-
zję poznać różnorodne style muzyki 
narodowej, gdyż na scenie City Box 
wystąpiło aż siedem zespołów. Ka-
szubów reprezentowała z powodze-
niem Kaszubska Kapela Rodzinna 
BAS z Sierakowic. Kapela dała pra-
wie godzinny koncert, prezentując 
kanon pieśni kaszubskich, nie obe-
szło się bez nauki kaszubskich nut, 
pokazu mielenia tabaki, gry na bur-
czybasie oraz na 3-strunowym, za-
bytkowym basie. Występ został owa-
cyjnie przyjęty przez zgromadzoną 
publiczność. Strojnie i  kolorowo 
było też na stoisku zespołu, można 
tam było nauczyć się zażywać tabakę 
i nabyć płytę wydaną 11 czerwca br. 
z okazji 25-lecia zespołu przez Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Zespół przywiózł też do Koszalina 
przedmioty codziennego użytku 
zdobione motywami znanymi z ha-
ftu kaszubskiego oraz inne materiały 
promujące Pojezierze Kaszubskie.

Koncertowi towarzyszyły również 
prezentacje rękodzieł. Na naszych 
stoiskach swoje wyroby hafciarskie 
(siedmiokolorowy oraz paradny wy-
konany srebrnymi nićmi) wystawi-
ły panie Jadwiga Sikora z oddziału 
Zrzeszenia w  Pruszczu Gdańskim 

oraz Aleksandra Heimowska-Za-
drożna ze Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych przy oliwskim Oddziale 
Etnografii Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Zaciekawienie budziły 
drewniane beczułki z końskim wło-
siem, czyli burczybasy, wykonane 
i prezentowane w Koszalinie przez 
Jerzego Sikorę. Prezentację wytwo-
rów zdobionych motywami ludo-
wymi można było zobaczyć jeszcze 
tylko na stoisku ukraińskim.

Były też atrakcje kulinarne: Ko-
zacy z  Ukrainy przyrządzili w  ko-
tłach na wolnym ogniu kulisz, swoją 
narodową potrawę. Nie powiem, 
smakowita! Natomiast Kaszubki 
i Pomorzanki z oddziału Zrzeszenia 
w Koszalinie poczęstowały prawdzi-
wym kaszubskim kùchã. Musiał być 
smaczny, bo kilkaset porcji wydano 
w ciągu pół godziny. Nie wystarczyło 
dla organizatorów, sam też nie sko-
rzystałem...  

Organizatorem cyklicznych Spo-
tkań Kultur są struktury organi-
zacyjne mniejszości narodowych: 
ukraińskiej, niemieckiej i romskiej 
oraz Centrum Kultury 105 i  Mu-
zeum Pomorza Środkowego w Ko-
szalinie. 

WACŁAW NOWICKI

 KÒLBÙDË. RÔCZBA NIÉ BLÓS 
DLÔ PISZĄCËCH PÒ KASZËBSKÙ

XVII Kaszëbsczé Diktando bãdze 
w  Kòlbùdach, w  tamecznym Ze-
spòle Spòdlecznégò i Gimnazjowégò 
Sztôłceniô kòl szas. Wëbicczégò 33. 
Lubòtnicë i znajôrze kaszëbiznë pùdą 
na miónczi òbczas kònkùrsu pòprôw-
négò pisaniô pò kaszëbskù. Diktando 
òdbãdze sã 13 rujana. 

Òkróm piszącëch i  jich szkólnëch 
rôczimë téż lubòtników bëlny zôbawë, 
bò nie zafelëje rozmajitëch wëstãpów 
mùzycznëch kaszëbsczich karnów 
i kònkùrsów. 

Tekstë diktanda dlô wszëtczich 
kategóriów przëszëkòwelë robòt-
nicë Centrum Kaszëbsczégò Jãzëka 
i  Kùlturë Gduńsczégò Ùniwersyte-
tu. Ùczãstnicë piszą wedle reglów 
przëjimniãtëch 13 maja 1996 r. i za-
pisónëch w ùchwôlënkach Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka. W nawléczenim 
do rokù Frãcëszka Krãcczégò tekstë 
mdą zrzeszoné z historią, a nômłod-
szi mają sã biôtkòwac ze zdaniama 
sparłãczonyma z bôjkama.

Drobnotë www.kaszubi.pl.
RED.

Sprôwdzanié prôc òbczas diktanda w Bòjanie. 
Òdj. dm
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 GDINIÔ. „KAMERDINER” 
I WËSTÔWK ETNODESIGNU
19 séwnika w  Kaszëbsczim Fòrum 
Kùlturë bëło zéńdzenié namienioné 
filmòwi Filëpa Bajona, na spòdlim 
scenarnika Mirosława Piepczi, pt. 
„Kamerdiner”. Zaczãło sã òd pre-
zentacje nagraniów dwùch aktorów, 
chtërny wëstąpilë w tim dokazu: Seba-
stiana Fabijańsczégò, jaczi zachãcywô 
do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, a  téż 
Janusza Gajosa, chtëren òpòwiôdô ò 
bùdowie Gdinie.

Pózni Elżbiéta Prëczkòwskô, jakô 
bëła statistką w  wiele scenach „Ka-
merdinera”, kôrbiła ò robòce na fil-
mòwim planie, scenografie i pierszich 
wrażeniach pò òbezdrzenim filmù. 
Na zéńdzenim béł téż kònsultant ds. 
kaszëbsczégò jãzëka Eùgeniusz Prëcz-
kòwsczi, chtëren òpòwiedzôł ò ùcz-

bach kaszëbiznë dlô aktorów filmù, 
i prezentowôł wëjimczi z „Kamerdi-
nera”, gdze kaszëbsczi béł òsoblëwie 
mòcno przëtomny.

W  drëdżim dzélu zéńdzeniô òstôł 
òtemkłi wëstôwk „Kaszubski etno- 
design” Małgòrzatë Bądkòwsczi, gduń-
sczi artistczi zrzeszony òd lat z Gdi-
nią, zajimający sã przédno rzezbą 
i kómpùtrową grafiką. Prowadzy òna 
artisticzną prôcowniã Art-Baranek. 
W  swòjim dzejanim parłãczi tradi-
cyjné metodë swòjorãcznëch wërobi-
nów Kaszëb, Kòcewiô i jinëch dzélów 
Pòmòrzô z nowòczasnyma plasticzny-
ma technikama. Na wëstôwkù w KFK 
jidze òbezdrzec wiele ji dokazów, òso-
blëwie taczich, co wëzwëskiwają mòdła 
znóné ze wszëtczich szkòłów kaszëb-
sczégò i pòmòrsczégò wësziwkù.

RED.

 RËMIÔ. LATÃ SÃ DZAŁO 

W  nym rokù òb „kaszëbsczé lato” 
w  Rëmi bëło i  baro ùroczësce, i  na 
wiesoło, le i  na smùtno. Nôleżi tu 
nacząc òd ùdzélu kòl 100 rëmsczich 
ùczãstników w lëpincowim XX Zjez-
dze Kaszëbów w  Lëzënie. Jak tam 
piãkno bëło, Czëtincë pewno wiedzą. 
Równak w  lëpińcu më tu, w  Rëmi, 
mielë téż żałobã – 21 dnia negò mie-
sąca ùmarł szerok znóny i szónowóny 
artista malôrz Léòn Bieszke. Ùwiecz-
niwôł kaszëbsczé chëczë, kòscołë, 
przëdróżné kaplëczczi i „bòżé mãczi”, 
a wiele Jegò òbrazów wisy midzë jin-
szima w òbù bùdinkach Kaszëbsczégò 
Ùniwersytetu Lëdowégò. 

W zélnikù swój 25-latny jubileùsz 
miôł rëmsczi Jôrmark Kaszëbsczi. Z ti 

leżnoscë prawie ten zaczął sã òd mszë 
sw. w stôri Rëmi i skłôdaniô kwiatów 
pòd pòmnikama Mestwina II, bpa 
Kònstantina Dómnika i  Jana Pawła 
II przez delegacjã razã z  przédnikã 
Ludwikã Bachã. Dopiérkù pò tëch 
ùroczëstoscach zaczã sã w Stôrowie-
sczim Parkù rozmajité rozegracje. Pòd 
òkã Tómasza Fópczi m.jin. spiéwałë 
artisticzné karna „Rumianie” i  „Fu-
cus” z Wejrowa, finalyscë „Rëmsczé-
gò Wòkalu 2018”, a  pózni spiéwało 
i tuńcowało karno „Bazuny” z Żukòwa 
i jesz karno „Bytowo”. Mnogòsc lëdzy 
klaska Góralóm spòdë Tatrów z kar-
na „Zakopower”. Jak wiedno na jôr-
markù bëłë czekawé kònkùrsë, „basz-
ka”, krómë z kaszëbsczim rzemiãsłã, 
wëstôwk gòłąbków…

Nadczidnąc nôleżi ò miészi „zôba-
wie pòd chmùrką” (25 zélnika) pòd 
lasã na Zôgòrzim. Tam ju przed wòj-
ną òb lato zbiérelë sã lëdze na tuńce 
i terô òd pôrã lat Kazmiérz Klawiter 
nã tradicjã òdnowił.

28 zélnika przëpadła 1. roczëzna 
niespòdzóny smiercë doktora Grze-
gòrza Szalewsczégò, chtërnémù 
Kaszëbë, Rëmiô, rëmsczi part Zrzesze-
niô i rozmajiti lëdze wiele zawdzãczi-
wają. Przëbôczã, że to Òn jakno 
wejrowsczi starosta ùmëslił I  Zjôzd 

Kaszëbów w Chònicach, z białką fùn-
dowôł stipendia „maturant”, wëbùdo-
wôł w Rëmi przëchòdniã. Bez Niegò 
rëmsczi part pewno bë ni miôł taczi 
sedzbë. Roczëznowé ùroczëstoscë 
z  ùdzélã pôrã pòsłów, marszôłka 
Mieczësława Struka, władzów pòwiôtu 
i miasta zaczã sã òd sesje Miesczi Radë 
i złożeniô na rãce białczi i córczi me-
dalu „Za Zasługi dla Miasta Rumi”. 
Pózni w sanktuarium NMPWW bëła 
òdprawionô mszô sw., dali w  nowi 
priwatny Klinice Jednégò Dnia ksądz 
pòswiãcył tôblëcã z Jegò mionã jakno 
patrona. Drëgą pamiątkòwą tôblëcã na 
sedzbie partu KPZ òdsłonilë przédnik 
razã z białką i córką dra Szalewsczégò. 
Do tegò ùkôza sã wspòminkòwô ksąż-
ka pt. Pro memoria. Grzegorz Szalew-
ski (1956–2017), chtërną òprôcowôł 
Kazmiérz Klawiter.

Żebë nie kùńczëc „na smùtno”, do-
dóm, że jesz latã, w pòłowie séwnika, 
dzél przënôleżników partu wëbrôł sã 
na aùtokarową wëceczkã do Méklem-
bùrgii. Przódë tam mieszkelë naszi 
bracynowie, słowiańsczi Wielecë 
i Òbòdrzicë. Kaszëbi? Òstałë jesz czã-
sto słowiańsczé kùnôszczi w pòzwach, 
në i pewno dzél genów w lëdzach… 

JERZI HOPPE

Òdj. T. Dominik

Małgòrzata Bądkòwskô.  
Òdj. www.kaszubskieforumkultury.pl
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 WEJHEROWO. O RAKU Z RÓŻ-
NYCH PERSPEKTYW
Ukazała się publikacja pokonferen-
cyjna będąca pokłosiem sesji popu-
larnonaukowej pt. „Rak na wspak 
– motyw raka w kulturze i naturze”, 
która odbyła się 8 czerwca w siedzi-
bie Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie. Była ona poświęcona m.in. 
ochronie raka szlachetnego na terenie 
Kaszub oraz kulturowym toposom 
i symbolice raka w muzyce, literatu-
rze oraz malarstwie. 

Podczas sesji swoje referaty za-
prezentowało 6 prelegentów. Konfe-
rencję zainaugurowało wystąpienie 
prof. Przemysława Śmietany pt. „Rak 
szlachetny – klejnot kaszubskich 
wód. Historia, teraźniejszość przy-
szłość…”. Badacz od wielu lat zajmuje 
się restytucją  raka szlachetnego, czy-
li przywróceniem go do naturalnego, 
pierwotnego dla tego gatunku śro-
dowiska. Referat został zilustrowa-
ny licznymi zdjęciami oraz filmami 
z eksploracji badawczych. Na rzecz 

restytucji raka szlachet-
nego na Pomorzu działa 
także fundacja „Astacus 
astacus”. O  misji tej or-
ganizacji oraz zrealizo-
wanych już pionierskich 
przedsięwzięciach na je-
ziorze Sominko koło Ko-
ścierzyny mówiła prezes 
Paulina Pinewska.

Panel konferencji zwią-
zany z  symboliką raka 
w  aspekcie kulturowym rozpoczął 
się referatem dyrektora Muzeum – 
Tomasza Fopkego pt. „Od raka do 
krokodyla – motyw zwierząt wod-
nych w  pieśni kaszubskiej”. Autor 
wystąpienia wchodził w  interakcję 
z  uczestnikami konferencji, zapra-
szając ich do wspólnego śpiewania 
znanych pieśni kaszubskich. Obraz 
raka w literaturze omówiła na przy-
kładzie twórczości Güntera Grassa 
dr Miłosława Borzyszkowska-Szew-
czyk. Od stuleci rak inspirował także 
artystów malarzy. Kwestię symboliki 
raka w niderlandzkich martwych na-

turach omówiła ku-
stosz MPiMKP Benita 
Grzenkowicz-Ropela. 
Konferencję zamykał re- 
ferat Romana Drzeżdżo- 
na pt. „Rak i świat wod-
ny w obrzędowości i kul- 
turze kaszubskiej”. Autor 
referatu podkreślił, iż 
rak szlachetny był waż- 
nym elementem kaszub- 

skiej tradycji i kultury ludowej zawar-
tej w przysłowiach, bajkach. Znalazł 
swoje odzwierciedlenie także w na-
zwiskach kaszubskich takich jak Re-
kowski czy Kreft. 

Projekt pn. Interdyscyplinarna 
sesja naukowa pt. „Rak na wspak – 
motyw raka w  kulturze i  naturze” 
został dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku oraz ze środków Powiatu 
Wejherowskiego.

ANNA KĄKOL,  
BENITA GRZENKOWICZ-ROPELA

 GDINIÔ. KASZËBIZNA NA WAŁACH
Gdińsczé Akwarium òd séwnika rôczi szkòłë i przedszkòla do ùdzélu w pro-
jekce: „Kaszuby na fali”. Jegò célã je pòkôzanié snôżotë mòrsczi nôtërë pò 
kaszëbskù. „Rëbaczenié bëło – òkróm gbùrzeniô – nôwôżniészim zajãcym 
kaszëbsczégò lëdztwa. Dlôte tak wôżné je, żebë edukòwac młodszé pòkòlenia 
a téż ùswiądnic jima zagróżbë dlô bôłtowi faùnë i florë, bãdącé skùtkã dzejaniô 
człowieka” – czëtómë na internetowi starnie Gdińsczégò Akwarium.

Zajmë są sczerowóné do dzecy, co sã ùczą kaszëbsczégò jãzëka. Prowadzą je 
szkólny kaszëbsczégò jãzëka i specjalësta, jaczi pilëje meritoriczny pòprawnotë 
biologicznégò dzélu. Partnerã projektu je Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, 
a ùdëtkòwiło gò Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Administracje.

Wicy na tã témã na starnie: https://akwarium.gdynia.pl/kaszuby-na-fali-2018. 
RED.

 KARTUZË. FILM Ò ŻNIWIENIM
W Kartësczim Centrum Kùlturë òstôł 
zaprezentowóny film ò dôwnëch 
zwëkach i òbrzãdach sparłãczonëch 
ze żniwieniem na Kaszëbach. Archi-
walny krótkòmetrażowi film pòchò-
dzył ze zbiérów Andrzeja Dudzyń-
sczégò [pòl. Dudzińskiego], chtëren 
zebrôł dzélëczi stôrëch filmòwëch 
òdjimniãców i ùsadzył z nich czôr-

no-biôłi dokôz. Zwãkòwé spòdlé 
tegò niemégò filmù stwòrzëło in-
strumentalné karno Maji i  Ignaca 
Wiszniewsczich [pòl. Wiśniewskich], 
jaczé grało na żëwò òbczas pòkôzkù. 
Célã ùsôdzkù je pòkôzanié młodim 
pòkòlenióm, jak wëzdrzała robòta na 
Kaszëbach cziledzesąt lat temù.

Przed pòkôzkã filmù direktorka 
Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach 
Barbara Kąkòl òpòwiedzała pòzesz- 

łim ò tradicjach zrzeszonëch ze żni-
wama, maszinach, jaczé bëłë ùżiwóné 
kòl nas sto lat temù, i żëcym w tëch-
tam czasach.

W  zéńdzenim, jaczé òdbëło sã  
7 séwnika, wzãło ùdzél cziledzesąt lë-
dzy, przédno młodzëzna z kartësczich 
szkòłów (z  Katolëcczi Spòdleczny 
Szkòłë, I Òglowòsztôłcącégò Liceùm, 
Zespòłu Szkòłów nr 2 i Spòdleczny 
Szkòłë nr 2).                                    RED.
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Twoja Telewizja Religijna òd zôczątkù 
swòjégò dzejaniô mô starã ò to, żebë 
promòwac kaszëbiznã. Òbzérnicë mògą 
zdrzec na taczé kaszëbskòjãzëkòwé aùdi-
cje, jak: „Kaszëbskô Ewanielëjô” i „Gôd-
czi ò wierze” abò pòlskòjãzëkòwé „Spod 
kaszubskiej strzechy”, to je pòmòrsczé le-
gendë. Wôrt dac téż bôczenié na czekawi 
bédënk TTR dlô lubòtników dobri lëte-
raturë – aùdicjã „Kaszëbskô Knéga”. W ji 
òbrëmienim òd 26 gromicznika 2017 r. 
przédniczka karna sztudérów Pomorania 
Éwelina Stefańskô czëtała teleòbzérnikóm 
tłómaczenié na naji jãzëk Pana Tadeùsza 
Adama Mickewicza. Ksążkã skaszëbił 
Stanisłôw Janka. 

Latos, 9 séwnika, òstałë przeczëtóné 
slédné wersë ti pòlsczi nôrodny epòpe-
je. Kòżdi zainteresowóny mòże pòsłë-
chac (i  òbezdrzec) całosc pòdzeloną 
na 81 dzélëków na internetowi starnie: 
http://www.telewizjattr.pl/audycje/8-ka-
szebsko-knega. Bóg zapłac za drãgą i cer-

plëwą robòtã ks. Marianowi Miotkòwi, 
ùtwórcë TTR, i przédno Éwelinie Stefań-
sczi.

Zachãcywómë téż do te, żebë òbzerac 
kaszëbsczé aùdicje w  Twojej Telewizji 
Religijnej. Òd 16 séwnika w „Kaszëbsczi 
Knédze” mòżemë pòsłëchac czëtaniô 
(téż przez Stefańską) ksążczi Bòlesława 
Jażdżewsczégò pt. Wspomnienia kaszub-
skiego gbura.

RED. 

 RÉDA. PÒWSTAŁA PÒSOBNÔ 
DËBELTJÃZËKÒWÔ SZKÒŁA
W  Rédze òd séwnika dzejô priwatnô 
kaszëbskò-pòlskô, a tak pò prôwdze czi-
lejãzëkòwô szkòła. Na zôczątk przëjimóné 
są tu dzecë do kl. I–III. Jak czëtómë na 
internetowi starnie, w DEJA CSB, bò tak 
òstôł pòzwóny ten môl, dzecë ùczą sã pòl-
sczégò, kaszëbsczégò i jesz dwùch jãzëków 
– anielsczégò (5 gòdzyn òb tidzéń) i nie-

miecczégò (2 gòdzënë òb tidzéń). We-
strzód dodôwkòwëch zajmów są m.jin. 
ùczbë płëwaniô i ridowaniô. 

Òkróm szkòłë pòwstało téż przedszkòlé, 
do jaczégò mòże zapisowac dzecë òd 3 do 6 
lat. Wëkładowima jãzëkama w DEJA CSB 
są: kaszëbsczi, pòlsczi i anielsczi. Chãtny 
mògą pòczëtac wicy na tã témã na starnie: 
www.dejacsb.com.

RED.

 GDINIÔ. KAMERDINER 
Z NÔDGRODAMA

Òbczas ùroczëstégò pòdrechò- 
waniô 43. Festiwalu Pòlsczich 
Fabùlarnëch Filmów jesmë 
pòznelë dobiwców latosy edi-
cje tegò wôżnégò kùlturowégò 
wëdarzeniô. 22 séwnika w Mù- 
zycznym Teatrze w Gdinie czi-
le wëprzédnieniów dostôł film 
w  reżiserie Filëpa Bajona Ka-
merdiner. Ta farwnô òpòwied-
niô ò zapëzglonëch kawlach 
Kaszëbów, Niemców i Pòlôchów 
òsta nôdgrodzonô „Strzébrzny-
ma Lwama”, jaczé bëłë przëz-
nóné reżisérze i producentóm: 
Òldze Bieniek i  Mirosławòwi 
Piepce. Òkróm tegò indiwidual-
né wëpartnienia dostelë: Antón 
Kòmasa-Łazarkewicz za mùzy-
kã, Mira Wòjtczak i Éwa Dro-
biec za charakterizacjã a  jesz 
Adóm Wòronowicz za przédną 
chłopską rolã.

Òkróm Kamerdinera nôwôż-
niészé festiwalowé nôdgrodë 
òbsãdzëcele (Waldémôr Krzë-
stek, Elżbiéta Cherezyńskô, Jad- 
wiga Jankòwskô-Ceslôk, Dorota 
Kòbiela, Môrcën Kòszôłka, Rafôł 
Listopad, Joana Napieralskô, 
Elwira Pluta, Joana Szëmańskô) 
przëznelë jesz trzem filmóm: 
Zimna wojna („Złoté Lwë”), Kler 
(specjalnô nôdgroda za pòdjim-
niãcé wôżny spòlëznowi témë) 
i 7 uczuć (specjalnô nôdgroda 
za wëtwòrzenié aùtorsczi wizje 
swiata).                                   RED.

 GNIEWINO, CAŁI SWIAT. PÓN TADEÙSZ DO SŁËCHANIÔ I ÒBZÉRANIÔ
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 KÒSCÉRZNA. PÒMNIK  
MAJKÒWSCZÉGÒ I KSĄŻCZI  
DLÔ DZECY
Ju ósmi rôz na kòscersczim rën-
kù òdbiwôł sã Bôjkòwi Fami-
liowi Festin w  òbrëmienim ak-
cje Kaszubskie Bajania. Latos 
wëdarzenié òstało sparłãczoné 
z  ùroczëzną òdkrëcô pòmnika 
Aleksandra Majkòwsczégò, ùro-
dzonégò w  Kòscérznie bëlnégò 
kaszëbsczégò gazétnika, pisarza 
i spòlëznowégò dzejarza.

Kòl nowégò pòmnika gòscy 
przëwitelë i  przemówilë: bùr-
méster Kòscérznë Michôł Majew-
sczi, przédnik Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô Édmùnd 
Wittbrodt, prof. Tadeùsz Linkner 
i  ùtwórca pòmnika Tomôsz Ra-
dzewicz. Pòtemù – ju na rënkù – 
òficjalno òstôł òtemkłi Festin. Òb-
czas rozegracje bëłë promòwóné 
trzë pùblikacje Wëdôwiznë KPZ: 
zbiér bôjków W  krôjnie kaszëb-
sczich brawãdów, Mariolka i  ji 
przigòdë Rómana Drzéżdżona, 
Żużónka jak mrzónka. Kołysanka 
z marzeń / Krôjczi pôjczi. Wiersze 

dla dzieci Stanisława Janczi i  au-
diobook z przigòdama Macka Ja-
nusza Mamelsczégò. Ta òstatnô 
ksążka (pt. Mack) bëła darënkã dlô 
wszëtczich dzecy, jaczé przëszłë na 
kòscersczi rënk.

Òbczas festinu na binie 
wëstãpòwałë dzecné i  młodzëz-
nowé regionalné karna: Mała 
Kościerzyna i Łubiańsczé Gzubë, 
a Janusz Mamelsczi, Róman Drzéż-
dżón i Joana Szroeder recytowelë 
kaszëbsczé bôjczi. Bëła téż leżnosc 
do tańcowaniô zumbë, a na kùńc 
zaspiéwała dlô ùczãstników Mar-
celina Szroeder.

W celce KPZ béł plasticzny kòn-
kùrs „Kaszubskie bajki oraz baśnie” 
– dzecë malowałë swòje przed-
stôwienia ò miticznëch pòstacjach 
i stwòrzeniach z kaszëbsczi dzecny 
lëteraturë. Nôlepszim môłim arti-
stóm nôdgrodë na binie wrãcziwôł 
direktór Bióra Òglowégò Zarządu 
KPZ Łukôsz Richert. Nie felowało 
téż stojiszczów lëdowëch ùtwórców 
i czekawëch ksążków do kùpieniô. 

Òrganizatorama wëdarzeniô bëlë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 

i  Bùrméster Miasta Kòscérzna. 
Projekt òstôł ùdëtkòwiony przez 
Minystra Bënowëch Sprôw i Ad-
ministracje.

NA SPÒDLIM WIADŁA ZE STARNË  
WWW.KASZUBI.PL

Òdj. P. Wiczińsczi

 TCZEW. PAMIĘĆ O ROMANIE LANDOWSKIM
22 sierpnia minęła jedenasta rocznica śmierci Romana 
Landowskiego, pisarza, poety i regionalisty związanego 
z Kociewiem. Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Oddział Kociewski w Tczewie wspólnie z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Tczewie imienia Aleksandra Skul-
teta uczcili pamięć miłośnika i piewcy ziemi kociewskiej. 
Podczas wspólnego spotkania przy ławeczce poety przy-
pomniano dorobek urodzonego w Świeciu, mieszkającego 
w Tczewie i Czarnej Wodzie, regionalisty. Wspólne odśpie-
wanie kociewskiego hymnu przypomniało nasze wspólne 
korzenie – mówi dr Michał Kargul. W roku jubileuszu 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości warto pa-
miętać o naszych małych i lokalnych krainach. Jedną z nich 
jest Kociewie, które tak pięknie opisywał w swoich dziełach 
i utworach Roman Landowski – dodał. Kociewski twórca 
pozostawił po sobie 14 książek, m.in. Bedeker Kociew-
ski. Był też twórcą „Kociewskiego Magazynu Regional-
nego”, który ukazuje się do dnia dzisiejszego. Za swoją 
działalność pisarz otrzymał Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Tczewa. Janusz Landowski, syn poety, podzięko-
wał zebranym za udział w uroczystości i przypomnienie 
działalności ojca. Następnie uczestnicy spotkania udali 

się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie dyskutowali 
o formach i sposobach promocji Kociewia na miarę XXI 
wieku. Takie działania powiększają naszą wiedzę o regio-
nie i zwiększają lokalny patriotyzm – podsumował Henryk 
Łaga, jeden z uczestników spotkania.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w  Tczewie 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie.

TOMASZ JAGIELSKI

Fot. T. Jagielski
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 KÒSCÉRZNA. JESMË PÒZNELË 
FINALISTÓW IDOLA
W zalë m. Szopińsczégò w kòscersczim 
kinie Remùs 22 séwnika  òdbéł sã pół-
finał kònkùrsu Kaszëbsczi Idol, jaczé-
gò òrganizatorã je tradicyjno Radio 
Kaszëbë. Pò majewëch castingach we 
Wejrowie, Kòscérznie, Gdinie, Bëto-
wie i Lãbòrgù, z cziledzesąt ùczãstni-
ków òstało wëbrónëch 14 półfinali-
stów, chtërny pòd dozérã specjalëstów 
òbczas czile warkòwniów rëchtowelë 
sã do wëstãpù w Kòscérznie. 

Na òtemkłi kòncert do tegò miasta 
przëjachało wiele lubòtników kaszëb-
sczi mùzyczi z całëch Kaszëb i z kò-
cewsczégò Tczewa, skądka pòchòdzëła 
jedna z ùczãstniczków. Kòżdi kandi-
dat na Idola mùszôł zaspiewac rëchli 
przëszëkòwóny dokôz pò kaszëbskù. 
Jurorama bëlë: Wérónika Kòrthals-
-Tartas (przédniczka karna òbsãdzëce-
lów), Aleksandra Janus, Rafôł Romp-
ca i  Dark Majkòwsczi. Wedle nich 
na wëstãp w finale zasłużëlë: Justina 
Gapińskô z Gdinie, Juliô Ziółkòwskô 
z Tczewa, Klara Filar z Mòstów, Zuza-
na Gùlczëńskô z Parszczëców, Patricjô 
Wierzba z Wiôldżégò Klincza, Patri-
cjô Tetericz z Sëtna, Juliô Bronk z Par-
chòwa, Nicole Mòdzelewskô z  Ból-

szewa, Zofiô Mùchòwskô z  Lëpùsza 
i Magdaléna Mikùlskô z Pierwòszëna. 
Wszëtcë òni wëstąpią 20 gòdnika we 
wiôldżim finale we Wejrowsczim Cen-
trum Kùlturë. 

Jem rôd, że kònkùrs Kaszëbsczi Idol 
je z  kòżdim rokã mòcniészi. Mómë 
wcyg nowëch młodëch lëdzy, co chcą 
spiewac pò kaszëbskù. Móm nôdzejã, 
że ta deja kònkùrsu mdze warała jesz 
wiele lat, bò dzãka temù mómë wicy 
wókalistów, a téż zwikszô sã naji reper-
tuar, pòwstôwają nowé spiéwë. Młodi 
chcą spiewac pò kaszëbskù, bò w kòn-
kùrsu są òczarzony kaszëbizną, war-
kòwniama kaszëbsczégò jãzëka, tim 
wszëtczim, co sã dzeje wkół kònkùrsu, 
i chcą pózni brac ùdzél w kaszëbsczim 
mùzycznym żëcym – gôdô przéd-
niczka juri, jakô pòmôgała młodim 
spiéwôkóm rëchtowac sã do półfina-

łowégò kòncertu. Wërazno zrëszonô 
prezentowała lëstã dobiwców i pòd-
czorchiwała, że wszëtczich bë chcała 
widzec i czëc w finale: Je mie baro żôl, 
że regùlamin zmùsził naju do wësz-
trichniãcô z lëstë finalistów niejednëch 
ùczãstników. Tak pò prôwdze wszëtcë 
zasłużëlë na to, żebë przeńc dali. To 
baro bòlesné, bò wiém, jak baro jima 
zanôlégô i jak sã staralë.

Nôdgrodą dlô dobiwcë kònkùrsu 
bãdze nagranié promòcjowégò sztëcz-
ka, jaczi òstónie przesłóny do radio-
wëch stacjów i institucjów, co zajimają 
sã promòcją regionalny kùlturë. Fina-
łowé dokazë bãdą téż nagróné i pre-
zentowóné na antenie Radia Kaszëbë.

Kònkùrs Kaszëbsczi Idol je 
ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Bë-
nowëch Sprôw i Administracje. 

RED.

Òdj. dm

 LÃBÓRG. WËSTÔWK  
Ò WANODZE LËDÓW
Do 14 rujana w Mùzeùm w Lãbòrgù 
mòże òbezdrzec czekawi wëstôwk pt. 
„Barbarzyńskie tsunami. Okres Wę-
drówek Ludów w dorzeczu Odry i 
Wisły”. Témą są wëdarzenia w Eùropie 
midzë kùńcã IV a pòczątkã VI wiekù. 
Béł to czas wiôldżich migracjowëch 
rësznotów barbarzińsczich plemio-
nów, jaczé stałë sã przëczëną ùpôdkù 
Zôpadnégò Rzimsczégò Césarstwa. 
Wiele szlachów pò bëtnoscë tëch lë-
dów na zemiach dzysdniowi Pòlsczi 
ùdało sã nalezc archeòlogóm. Jich 
zbiérë z czilenôsce pòlsczich mùzeów, 
a jesz zbògaconé ò ekspònatë znad 
Czôrnégò Mòrza i z Francje, są latos 
prezentowóné w rozmajitëch môlach. 

Wëstôwk òstôł przërëchtowóny 
przez Nôrodné Mùzeùm w Szczecë-
nie i Warszawsczi Ùniwersytet w we-
spółrobòce z jednôsce mùzeama. Na 
Kaszëbach włączëło sã w ten pòspólny 
projekt Mùzeùm w Lãbòrgù. Òkróm 
tradicjowëch ekspònatów wôżnym 
dzélã wëstôwkù są nowòczasné tech-
nologie, jaczé pòzwòliwają na rëszny 
ôrt rozszerzwiac wiédzã ò cządze Wa-
nodżi Lëdów, zabëtkach i skùtkach 
badérowaniów nôtërë, jaczé pòmôgają 
òdtwòrzëc historiã zasedlaniô najich 
zemiów.

Rôczimë do òbzéraniô. Drobnotë 
na starnie lãbòrsczégò mùzeùm: www.
muzeum.lebork.pl. 

RED.
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 CHMIELNO: „WYJDŹ Z DOMU – ZAINWESTUJ W SIEBIE”
W Gminowim Òstrzódkù Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Chmielnie 11 séwnika 
òdbëłë sã kònsultacje rocznégò programù wespółrobòtë gminë z bùtenrządowi-
ma òrganizacjama. Przë leżnoscë tegò wëdarzeniô wicemarszôłk pòmòrsczégò 
wòjewództwa Riszôrd Swilsczi i Fùlmòcnik Marszôłka ds. Bùtenrządowëch 
Òrganizacjów Andrzéj Kòwalczis wrãczëlë wójtowi gminë Chmielno Jerzémù 
Grzegòrzewsczémù dogôdënk w òbrëmienim programù spòlëznowò-warkòwé-
gò pòbùdzeniô „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”.

Projekt, jaczégò célã je nalezenié robòtë dlô beneficjentów przez pòprawã przistãpù do ùsłëżnotów warkòwi i spòlëznowi 
reintegracje bédowónëch przez Centrum Spòlëznowi Integracje w Gôrczu, je zjiscywóny w òbrëmienim Regionalnégò Òperacjo-
wégò Programù dlô Pòmòrsczégò Wòjewództwa na lata 2014–2020. Sczerowóny je do 32 mieszkańców gminë Chmielno, chtërny 
kòrzistają ze wspiarcô tuwòtészégò òstrzódka spòlëznowi pòmòcë, przédno do lëdzy, co ni mają robòtë, a są w wiekù warkòwi 
aktiwnotë, do tëch, jaczim grozy biéda abò spòlëznowé òdsëniãcé, w tim do niefùlsprawnëch.

 2 MLN EÙRO NA PÒMÒC  
PÒ ŁOŃSCZIM SZKWÔLE
W  lëpińcowò-zélnikòwim numrze 
„Pòmeranie” jesmë piselë ò tim, że 
Pòlskô mòże dostac przez 12 mln 
eùro jakno pòmòc pò szkwôle, jaczi 
łoni béł na Pòmòrzim, Kùjawach 
i w Wiôldżi Pòlsce. Na zôczątkù séw-
nika Eùropejsczi Parlament zgòdzył 
sã na danié dëtków z Fùnduszu So-
lidarnoscë Eùropejsczi Ùnie (FSEÙ). 
652 parlamentarzistów przëjimnãło 
rapòrt pòlsczégò depùtowónégò Ja-
nusza Lewandowsczégò w ti sprawie. 

To bëlné wiadło! Bez nieùstã- 
plëwòscë pòmòrsczich eùroparla-
mentarzistów i  nieùstãplëwòscë sa- 
mòrządôrzów z  Pòmòrzô bë sã nie 
ùdało przekònac minystra Mariu-
sza Błaszczaka i jegò wòjewòdë, na 
zôczątkù niechãtnëch ti sprawie, do 
złożeniô wnioskù do Fùnduszu Soli-
darnotë Eùropejsczi Ùnie – kòmen-
térowôł za cepłégò prawa marszôłk 
Mieczësłôw Struk.

Wôrt przëbôczëc, że to dzãka 
interwencje samòrządów, m.jin. 
samòrządu pòmòrsczégò wòje-
wództwa, jaczé òd pòczątkù pòd-
czorchiwałë stolemné stratë, ùdało 
sã przeprzéc centralné wëszëznë 
do wnioskòwaniô ò strzódczi 
z  FSEÙ. Minysterstwò Bënowëch 
Sprôw i Administracje przë pisanim 
pòdôwkù ò pòmòc nie dało bôczeniô 
na rechùnczi strat przërëchtowóné 
przez samòrządë. A òbrechòwania 
zrobioné przez wòjewódzczé ùrzãdë 
bëłë – wedle samòrządów – mòckò 
zaniżoné. Na przëmiar Samòrząd 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa òtakso-
wôł stratë na 2,66 mld zł, a pòdług 
rządowëch rechùnków bëło to 209,3 
mln zł. To wôżné, bò wiżawa òtak-
sowónëch szkòdów mô znaczënk 
dlô wësokòscë przëznóny pòmòcë 
– w  przëtrôfkù regionalnëch cérz-
niawów mòże òna dochadac nôwëżi 
do 2,5% bezpòstrzédnëch stratów 
zapisónëch we wnioskù.

             

 WNET 1800 NOWËCH MÔLÓW 
W PRZEDSZKÒLACH
Zarząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa wëbrôł 
do ùnijnégò ùdëtkòwieniô 35 projektów, 
jaczé dôwają mòżlëwòtã przëszëkòwaniô 
pòsobnëch 1741 môlów przedszkòłowé-
gò wëchòwaniô. To ju pòstãpny kònkùrs 
(pò tim z 2016 r.) w òbrëmienim Regio-
nalnégò Òperacjowégò Programù dlô 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa 2014–2020, 
jaczi wspiérô twòrzenié przedszkòłowëch 
môlów w tim wòjewództwie. W pierszim 
kònkùrsu pòd kùńc 2016 rokù òstałë wëb-
róné do dofinancowaniô projektë ò pòspól-
ny wôrtnoce wicy jak 103 mln zł. Pieniãdze 
òstałë namienioné m.jin. na dopasowanié 
bùdinków do pòtrzebów brëkòwników, 
kùpienié wëkùstrzeniô i  didakticznëch 
pòmòców a téż codniowé fónksnérowanié 
môlów. Dzecë kòrzistają z dodôwkòwëch 
zajmów, jaczé rozwijają taczé ùmiejãtno-
scë, jak: kreatiwnosc, nowaczenié i robòta 
w  karnach. A  szkólny mògą pòdnaszac 
swòje spòsobnoscë przez kùrsë, szkòlenia 
i pòdiplomòwé sztudia. 

Razã, w  òbrëmienim òbëdwùch kòn-
kùrsów, pòwstónie wicy jak 6 tës. môlów 
przedszkòłowégò wëchòwaniô (6097), 
a wnet 18 tës. dzecy (17881) bãdze mògło 
brac ùdzél w dodôwkòwëch zajimniãcach 
zwikszającëch jich edukacjowé szanse.

www.europarl.europa.eu

facebook/RyszardSwilski
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SAMÒRZĄDOWÔ KLËKA

 PÒSOBNY KROK DO MÒDERNIZACJE  
PÒMÒRSCZICH BANOWËCH LËNIÓW

Samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa rëchtëje sã do 
mòdernizacje banowëch lëniów. Za 13 mln zł òstónie 
przëszëkòwónô dokùmentacjô tikającô sã szesc projektów. 
Przechòdzymë do pòsobnégò dzélu naji robòtë zrzeszony 
z rewitalizacjama banowëch lëniów na Pòmòrzu – gôdô 
Riszôrd Swilsczi, wicemarszôłk pòmòrsczégò wòjewódz-
twa. Dzãka tim dëtkóm przërëchtëjemë studium wëkònyw-
notë banowëch lëniów. Co wôżné, nie są to blós lënie ò stra-
tegicznym znaczënkù. Mómë w planach zmòdernizowac 
turë, jaczé ùlepszą rówiznã żëcô mieszkańców miészich 
môlëznów – dodôwô wicemarszôłk.

W planach je tej rewitalizacjô i elektrifikacjô banowi lë-
nie òd Lãbòrga do Nowi Lãbòrsczi Wsë. Baro długò żdóną 
inwesticją je téż przebùdowa banowëch lëniów w kòscer-
sczim i bëtowsczim krézu. Dzãka ùdbie môlowëch lubòt-
ników banë bãdze mòżlëwé òdbùdowanié dojazdowi banë 
na Zëlawach. Wëszëznë wòjewództwa mają nôdzejã na 
wcygnienié w ten projekt samòrządôrzów z nowòdwòr-
sczégò pòwiatu, bò takô lëniô bë bëła nié le czekawą turi-
sticzną atrakcją, ale téż zwikszenim kòmùnikacjowëch 
mòżlëwòtów dlô mieszkańców tegò dzélu pòmòrsczégò 
wòjewództwa.

Òbrobienié dokùmentacje bãdze zrëchtowóné dlô pro-
jektów:
•  „Rewitalizacjô banowi lënie nr 229 na turze Kartuzë – 

Serakòjce wespół z mòżlëwą elektrifikacją”,
•  „Pòprawienié przepùstnotë na lënie nr 213 Réda – Hél”,
•  „Rewitalizacjô i  elektrifikacjô banowi lënie nr 229 

w dzélu Lãbórg – Nowô Lãbòrskô Wies”,
•  „Rewitalizacjô banowi lënie nr 211 w  dzélu Lëpùsz – 

Kòscérzna i banowi lënie nr 212 w dzélu Lëpùsz – Bëtowò”,
•  „Włączenié nordowëch dzélów Miasta Gdinie i Gminë 

Kòsôkòwò w system aglomeracjowi banë na òbéńdze 
pòmòrsczi metropòlie”,

•  „Rewitalizacjô infrastrukturë regionalnégò transpòr-
towégò systemù Zëlawsczi Dojazdowi Banë w dzélach 
Prawi Sztrąd Wisłë – Stegna – Sztutowò, Stegna – Nowi 
Gduńsczi Dwór i Nowi Gduńsczi Dwór Smãtôrz – Nowi 
Gduńsczi Dwór”.

 ÒSTAŁA ÒTEMKŁÔ BIBLIOTEKA W KARTUZACH 
W  òdbùdowónym banowiszczu w  Kartuzach 5 séw-
nika òficjalno òstała òtemkłô nowô sedzba Miastowi 
i Pòwiatowi Pùbliczny Biblioteczi. Je rëmnô, nowòczasno 
wëkùstrzonô i dopasowónô do pòtrzébnotów téż lëdzy 
starszich i  niefùlsprôwnëch. Òbiekt mô 525 kwadrat-
métrów, na jaczich są: wëpòżëczniô dlô dozdrzeniałëch 
sparłãczonô z  czëtnicą i  wëpòżëczniô mùltimediów, 
wëpòżëczniô dlô dzecy zrzeszonô z wëpòżëcznią czëta-
ków (ùrządzeniów przédno dlô niewidomëch i lëchò wi-
dzącëch, chtërne czëtają na głos ksążczi, jaczi sã wgriwô na 
kôrtã pamiãcë czëtaka; w Kartuzach je wnetką 900 taczich 
ksążków), dzél zbieraniô i òbrôbianiô nowëch nabëtków, 
nórcëk prasë, kómpùtrowé stanowiszcza i téż bióra, so-
cjalné jizbë i magazynë.

Aùtorã aranżacje je diplomòwóny architekt dr hab. Jan 
Sykòra, aùtór téż jinëch ju znónëch w swiece projektów, 
m.jin. Mediateczi w Sopòce i Stacji Kùltura w Rëmi. Ca-
łosc je zrobionô na nowòczasny ôrt, a w drobnotach naw-
lékô do kaszëbsczi kùlturë.

Bùdowa biblioteczi òstała dofinancowónô przez Eùro-
pejską Ùniã sëmą 1,6 mln zł. Kòszt bùdowë to 2,9 mln zł.

PRZËR. SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI, TŁÓM. DM 

Materiały prasowe/UM w Kartuzach

Fot. Sławomir Lewandowski
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MÒWA W MÒWIE

R óżné mómë zortë naszi mòwë. W całoscë zanô-
leżno òd môlu, dze żëjemë. Równak są taczé, 
co jinaczą sã pòdług wiekù człowieka, jegò zor-

tu, robòtë czë jinëch dzejaniów. Prawie ò tim mdze 
dzysészi felietómk. 

Jinaczi mówimë do dzecy. Te wszëtczé czasniczi 
na -czkôj a -bkôj zakùńczoné… Môsz do rzeknieniô: 
„Dzeckò, nie chòdzë pò plëtach, bò so skòrznie wë-
czapiesz!”. Mówisz: „Dzeculkò, nie chòdzkôj pò 
plëtkach, bò bądzkôsz miałkało skòrzenczi wëczap-
kóné!”. Znôwù do starszi òsobë jesz jinaczi: „Wezce 
so sadnijce a rzeczce, cëż na pùstkach je czëc”. Co, 
czejbë më to do rówiennika rzeklë, sã przekłôdô na: 
„Sadôj a naklapie”. Jinaczi 
gôdómë do cëzëch. Co-
lemało bezòsobòwò: „Je 
to wiedzec, czedë nen 
elektrisz przińdze? Trzë 
gòdzënë ju damimë…” Pòl-
sczé słowò „pani” a „pan” 
zamieniwómë na „wast-
nô”  i „wasta”, co chòcô 
kąsk sztëczno brzëmi, 
ale òddôwô państwòwé, 
równoùprôwiającé znaczenié słów. Leno dali to je 
pòwôżné a pòstarziwô tegò „wastą” côrniãtégò: „Wa-
sta Rómkù, jakùż sã skùńcza na Wastë òsmënôstkòwô 
rozegracjô?”. „A srakùż, wastno Jezabelo! Sëchò 
w gãbie a draszba w głowie…” I tëli je pòwôdżi w jed-
nym słowie… 

W Americe, Anielsczi do pannë sã mówi (abò mó-
wiło) „miss”, a do żeniałi „misis”. Kò na to „misis” so 
mùszi zasłużëc. Kòl nas, w pòlsczim państwie, czej-
bë chto rzekł dzéwczëcu „panno Anno”, jesz bë letkò 
w pësk dostôł, bò czej òne ju mają òsobisti dowód, 
to zarô sã robią „panioma”. Czësto nie je pasowné 
gôdanié pò polsku „panno” białce, co chòcô jesz 
chłopa ni mô zapisóné, ale ten òsobisti kwit dosta ju 
dosc dôwno temù i je ju pò terminie na żeńbã… To 
pòlsczé „pani” i „pan” wlazło nama téż w kaszëbiznã 
i je baro wigódné. Tec nié wszëtcé chcą sã chwôlëc, 
czë są zlazłi, rozlazłi czë prawie wlazłi… Nie mówimë, 
że chłop je „stôrim kawalérã”, bò jemù bë bëło przi-
kro. Òn i tak mô nieletkò, bò mùszi żëc ze swiądą, że 
sąsôda trzecé dzeckò robi na jegò emeriturã… Mód-
né je pòzéwanié taczich niezrzeszonëch – singlama. 
A prima je dzysô bëc singelką, co to jã jaczis „duch 
swiãti” ùczënił matką. I tak czile razy. Państwò dôwô 

jima z naszich pòdatków sëté wspòmóżczi. Chòcô 
takô białka pracharzi – téż je „panią”, a chłopùlk, 
co bierze dëtczi za bëcô bezrobòtnym  – „panã”. 
A tak pò prôwdze zgódno z tradicją kaszëbską „pani” 
a „pón” abò mają wicy kasë jak jiny, abò to je pón 
Jezës, a pani – Matka Bòskô. Temù Kaszëbi z GÒPSów 
a MÒPSów wspòmóżk nie bierzą, bò to je prosto na 
wstid lëdzczi! Nié?

Nié ze wszëtczima jesmë na „të”. To nie plażi chòc-
le w robòce midzë prôcownikã a jegò szefã. To „të” 
mô w se dzél mni achtnieniô niżlë służbowi „wasta” 
czë „wastnô”. Pòchwała per „wasta” brzëmi lepi, 
a i czej przińdze ùkôrac – mni bòli. Mòże sã téż nie-

jednyma wëdawac, że kòl 
të-szefa jidze co lżi zała-
twic. Mòże sã wëdawac…

Czãsto w gôdkã wlôżają 
nama rozmajité „protezë”. 
Gwësno znôta taczich, co 
dodôwają niepòtrzébné 
słowa do wëpòwiedzë. 
Nie mówiã tuwò ò tëch 
słówkach na „k”, „h” a „p” 
– to je temat na jiny felie-

tómk. Chcemë wząc taczégò „joczka”, chtëren do co 
drëdżégò zdaniô dokłôdô na kùńc „jo?”. Czëjemë tej: 
„Bierze sã kilkò mączi, dzesãc jajów, jo? Abò: „Momë 
dzewiãc planétów i jeden miesądz, jo?”. Kò ten czło-
wiek nie je gwësny tegò, co mówi! Nie kùpiã nick òd 
taczégò i nie pòslã dzecy do szkòłë do taczégò szkól-
négò! 

Znôł jem człowieka, co wcyg dodôwôł „hewò”. 
Hewò, hewò, chcemë so ùmówic, hewò, hewò… Òd 
dłëższégò czasu ju tak nie robi, tej dóm mù pòkù. 
Pewno chto mù co rzekł… Czãstą rzeczą, w całoscë 
kòl zapòwiôdôczów różnëch, je gôdanié „szanowny 
państwò”. Pò dzesątim pòwtórzenim „państwò” nie 
je ju „szanowny” le „w gòrzu”. Òsóbno „pòdzãkòwac” 
mùszi kelneroma, krómòwima, frizjeroma a jinyma, 
co zdrobniwają. Jima sã mekcy, że „fakturka” sã lżi 
płacy, a „fritulczi” i „chlébùlk” smaczni jé… 

Jesz jinym zortã mòwë w mòwie je òchlo-mòwa. 
Òchlenié bez kandidatów na. Wmòdliwanié, że to 
òni prawie dadzą wama szczescé, leno jich wëbrac. 
Bôczënk! Żelë białka jak pùpa z òbrôzka, co w żëcym 
nie zmieniła sobie przebiti òpònë w aùtole, òbiecywô, 
że ùprawi waje drodżi – wiéta, że cos tuwò nie grô….

TÓMK FÓPKA

A tak pò prôwdze  
zgódno z tradicją  

kaszëbską „pani” a „pón” 
abò mają wicy kasë jak 

jiny, abò to je pón Jezës, 
 a pani – Matka Bòskô.

Materiały prasowe/UM w Kartuzach
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NAJ’ Z BRIFKĄ INTERES, TO JE LATOSÉ 
WELÓNCZI

– Bùdle kùpiã, bùdle!!! – kòle pôłniô ùczuł jem z bùtna 
głosné rikanié brifczi.

Czekawi, cëż zôs je lóz, wëlôzł jô z chëczi. Na pòdwòrzim 
kòle kòła, jaczé bëło òpiarté ò bómã, stojôł mój drëch. 
A zmòkłi béł jak scyrz pò wizyce w saùnie. Na czerownicë 
jegò pòjazdu wisałë płótniané (ne ekòlogiczné rozmieje sã) 
pińdle wëpchóné rozmajitima bùdlama.  

– Bùdle kùpiã, bùdle!!! – riknął mie do ùcha brifka, chòc 
stojôł jem òd niegò na dwa 
kroczi. 

– Pòchwôlony, mòjn, dobri 
dzéń a witôjże – spòkójno jem 
sã z nim przëwitôł.

– Na wieczi wieków, mòjn 
mòjn, dobri dzéń a bóg zapłac 
– òdrzekł, òcérającë sznëpel-
nikã mòklëznã z łësënë 
a pianã z gãbë. – Tej co? Môsz 
të jaczé bùdle? Pewno môsz, 
doch ma dwaji òb lato dosc wiele mielë wëpité. Pamiãtôsz 
të, jakô to bëła hëc?

Niechcącë wdawac sã z brifką w gôdczi ò wiodrze, prze-
szedł jem do kòńkretów:

– Kùliż płacysz?
– Żëwim dëtkã trzë groszë za jednã…
– Dôsz piãc a jesmë zgôdóny – Kaszëba, co sã nie targù-

je, ten je mack. 
– Sztërë – brifka béł cwiardi hańdlôrz.
– Tej to graje – pòcygnął jem drëcha w szaùer, dze bëło 

składowiszcze wszelejaczich zachów. 
– Kò bierzë wszëtczé, le pòrechòwac mùszisz je sóm. Jô 

cë wierzã, a wiém, że mie nie òszëkôsz – tak pò prôwdze 
cesził jem sã na pòrządk, jaczi mie zrobi nen głëpéla.

Kùńda òstôł w szaùrze a jô szedł jesc pôłnié. Czej wząn 
jem sã za zmiwanié statków, w kùchniã wlôzł ùsmióny bri-
fka. Wcësnąn mie w taszã sto złotëch a mùrmùlącë pòd 
knérą: „Jô mùszã tak ze trzë razë òbrócëc”, wënëkôł z chë-
czów. Pò Pëlckòwie rozeszedł sã zwãk brzdãkającëch lózëch 
bùdlów. 

Òpasowôł jô na niegò, czej trzecy rôz przëjachôł, kò ni 
mógł jem doprzińc, cëż òn z nyma bùdlama zamiszlô. 

– Rzeczë mie, jaczi të môsz w tim interes? 
– Interesëjesz sã pòlitiką? 
– Jo, jak wszëtcë. Kò wnetk welónczi do samòrządów…
– Ë prawie w samòrządze je interes! 
– Nie rozmiejã?!

– To doch je prosté. Móm zmerkóné, że ti kańdidacë 
w welownym czasu bez sztërë tidzenie wiele do naju gôda-
ją, a pòtemù bez sztërë lata, czej ju na stółk dupą sadną, to 
mùk sedzą. Nie je to prôwda?

– Në… mést prôwda.
– A czemùż òni mùk sedzą? Bò òd negò cwiardégò se-

dzeniô na dupie ne gazë nôtërną drogą wëlatiwac ni mògą, 
le w górã bez całé cało wãdrë-
ją, bë kùreszce w głowie sã 
zebrac. Terô wiész, czemùż 
niejedny radnélce taczé pier-
dołë gôdają. Le to nie je 
wszëtkò, słëchôsz?

– Jo, jo – cziwnąn jem ze 
zrozmienim banią.

– Króm tegò, czedë łaskawò 
do lëdu sã òdezwą, tedë wiele wòdë leją, në nié?

– Në… prôwda…
– A do te, czej mòckò na tëch stółkach sã czëją, tej bù-

cha jima cësnienié pòdnôszô, prôwda? Terôzka pewno roz-
miejesz, docz mie bùdle? 

– Në… nié…
– A co pòwstôwô, czej sparłączimë gaz, wòdã ë cësnie-

nié?
– Bąbelwòda???
– Jo, bąbelwòda! Ë jô nã zbąblowóną wòdã mdã z nich 

spùszcziwôł, bùdlowôł, kapslowôł ë przedôwôł. Wiész, kùli 
jô bez ne sztërë lata zarobiã? Z grëpą dëtka a jesz wicy! 
Chòc rôz jô na nëch radnélcach zarobiã! Chòc rôz nié òni 
na mie! Cha, cha – zasmiôł sã brifka. 

Mô mój kòchóny drëch ale rozëm! 
Z pszãtra zniósł jem wiôldżi krug, w jaczim młodé wino 

dozdrzeliwało. Bez żalu ma je z brifką wëpiła. Czedë prziń-
dze czas, më nen lózy krug nafùlëjemë bąbelwòdą, co bez 
ùszë najégò pëlckòwsczégò starostë strëgama priskô. 
Wszëtkò nó to wskazëje, że jesz bez sztërë lata priskac 
mdze – wiedzec doch je, że kòżdô pòstãpnô kadencjô zwik-
sziwô cësnienié.

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Móm zmerkóné, że ti  
kańdidacë w welownym czasu 

bez sztërë tidzenie wiele do 
naju gôdają, a pòtemù bez 
sztërë lata, czej ju na stółk 
dupą sadną, to mùk sedzą. 

Nie je to prôwda?



Zaprenumeruj „Pomeranię” na 2019 rok  
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!




