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Gwazda betlejamska sia na niebie skrzy,

Wjidzi jó Kociywie, wjidzim: ja i ty.

Jezus sia łurodził wew ta śwanta noc,

Halał ludzióm pokój i nadzieji moc.

      Hubert Pobłocki

Łisk betlejemsczi gwiôzdë widzy nié leno Kòcewié, ale wszëtczé dzéle naji 
snôżi pòmòrsczi zemi. Z leżnoscë Gòdów żëczimë najim Czëtińcóm, żebë ten 
nadwëkòwi czas ùrodzeniô Jezësa dôł jima – zgódno ze słowama ny kòlãdë – 
wiele miru, fùl nôdzeji na to, że wiedno bãdze lepi, a jesz do te skòpicą zgòdë. 
Jeżlë to sã zjiscy, tej gwës nowi 2019 rok mdze na Pòmòrzu rokã szczescô 
i dobri robòtë dlô rozwiju naji kùlturë.

Wszëtczégò bëlnégò!
Redakcjowé Kòlegium i Redakcjô „Pòmeranie”
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W grudniowym numerze wiele miejsca poświęcamy 
Gdyni, a to za sprawą warsztatów dla piszących po 
kaszubsku, które kilka tygodni temu odbyły się w tym 
mieście. Gdyńskimi przewodnikami młodych adeptów 
sztuki reportażu oraz członków redakcji „Pomeranii” byli 
Jerzy Miotke, Andrzej Busler, Franciszek Gurski i Izabela 
Denc. Dzięki ich zaangażowaniu i gościnności mogły 
powstać relacje napisane przez uczestników warsztatów, 
relacje, które być może ukażą czytelnikom „Pomeranii” 
Gdynię, jakiej jeszcze nie mieli okazji poznać.

W listopadzie opublikowaliśmy pierwszą część artykułu 
Marcina Herrmanna pt. „Między Gdynią a Warszawą, 
czyli jak oswajano wilka żelaznego”, w którym autor 
pisał m.in. o wycieczce kilkudziesięcioosobowej grupy 
„młodzieży kaszubskiej po kraju” i jej spotkaniu w stolicy 
z najważniejszymi osobami w polskim państwie. Część II, 
którą publikujemy w grudniowej „Pomeranii”, przypomina 
z kolei pierwszą wizytę prezydenta Ignacego Mościckiego 
na Pomorzu, na Kaszubach – w Gdyni, Jastarni i Pucku.     

Zachęcam również do przeczytania zapisu rozmowy 
z Joanną Gil-Ślebodą, animatorką kultury w Dretyniu 
na zachodnich Kaszubach, z którą rozmawiał Stanisław 
Janke.

W listopadzie dotarły do nas dwie niezwykle smutne 
wiadomości, i to jednocześnie – straciliśmy dwie 
zasłużone dla Kaszub osoby: Bernarda Hinza i Tomasza 
Szymańskiego. W grudniowej „Pomeranii” wspominamy 
pierwszego z nich.

Od Redaktora
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Mam mieszane uczucia, czy wykorzystaliśmy ten 
szczególny jubileusz tak, jak należałoby przeżyć 
ten czas. Dla mnie niechcianą wizytówką oficjal-

nych państwowych obchodów pozostaną faszyści z Polski 
i z Europy, którzy przeszli w marszu niepodległościowym tuż 
za plecami najważniejszych osób w państwie, a co smutniej-
sze, niemal ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego, 
co można było zobaczyć na materiałach zdjęciowych pol-
skich i zagranicznych fotoreporterów. Nie przemawiało do 
mnie morze czerwonych rac, które bardziej kojarzą mi się 
z uliczną „zadymą” niż z radosnym świętowaniem, o którym 
za chwilę wspomnę. Nie podobało mi się tego dnia (choć 
nie tylko wówczas), że podczas państwowych uroczystości 
zlekceważono byłego premiera, a obecnie Przewodniczącego 
Rady Europejskiej, podobnie jak trudne do zaakceptowania 
było pominięcie udziału w obaleniu komunizmu historycz-
nego przywódcy NSZZ „Solidarność”, laureata nagrody No-
bla, wreszcie prezydenta RP. 

Kilka miesięcy temu jeden z popularnych w latach 80. 
i 90. niemieckich zespołów muzycznych przypomniał utwór 
pt. „Beethoven”. Ponowna publikacja piosenki z pierwszej 
połowy lat 90. jest reakcją artystów na to, co dzisiaj dzieje 
się w Europie. Tytuł nawiązuje do wydarzeń w Austrii z roku 
1938, ale tekst utworu mówi też o odradzaniu się i jednocze-
niu ruchów faszystowskich w Europie po 1990 roku i braku 
odpowiedniej reakcji na ten „marsz” ze strony rządzących. 
„Buty” wracają do miasta, kiedy ignorancja i strach zamykają 
usta i zatykają uszy! (tłum. SL) – brzmią wersy piosenki. 
„Buty” to popularne wojskowe trepy, kroczące w paradzie, 
wkraczające do zdobytego miasta. Niestety, 11 listopada 2018 
roku „buty” wkroczyły także do Warszawy, której mieszkań-
cy przez faszystów doświadczyli tylu traumatycznych wy-
darzeń podczas II wojny światowej. Zastanawiam się, czy to 
skutek ignorancji czy też strachu decydentów?   

To jednak nie jedyny problem dostrzegany dzisiaj od 
Bałtyku po Tatry. Najbardziej widoczny jest podział na „na-
szych” i „waszych”. Niestety z politycznych salonów ten zwy-
czaj przeniósł się już do domów, w których polityka bywa 

powodem wielu spięć. Dzieli się nas także ze względu na 
miejsce zamieszkania lub pochodzenia. W ostatnich latach 
w wypowiedziach pewnych ludzi żyjących z polityki, którym 
w sukurs idą tytuły w wybranych gazetach, portalach inter-
netowych i w mediach społecznościowych, co pewien czas 
pojawia się stwierdzenie, że w Gdańsku, na Kaszubach, na 
Pomorzu mieszka „ukryta opcja niemiecka” (cokolwiek to 
znaczy...). Słysząc i czytając po raz kolejny o „dziadku z Wehr- 
machtu”, odnoszę wrażenie, że dla niektórych nawet 100 lat 
to za mało, aby nadrobić braki w wiedzy historycznej, która 
pozwoliłaby poznać losy swoich rodaków z Pomorza czy ze 
Śląska. Zdaję sobie przy tym sprawę, że część tych czy innych 
wypowiedzi wynika wyłącznie z politycznych interesów!

Jak więc należało świętować 100-lecie odzyskania niepod-
ległości? Byli tacy, którzy jeszcze 10 listopada nie potrafili 
odpowiedzieć na to pytanie. Ale pośród niemal 40 milionów 
Polaków w Polsce i na świecie zdecydowana większość wie-
działa dużo wcześniej, jak będzie wyglądał ich Dzień Nie-
podległości. Wiele osób wywiesiło biało-czerwoną flagę za 
oknem. Część gdańszczan, do których również się zaliczam, 
uczestniczyła w rodzinnej, radosnej paradzie idącej ulicami 
miasta. Nie było tam miejsca na race i flagi z zakazanymi 
symbolami. Wszystkich połączyły biało-czerwone barwy 
i, co najważniejsze, każdy czuł się tam bezpiecznie. I choć 
nadal wiele nas dzieli, to na przykładzie gdańskiej parady 
można śmiało powiedzieć, że wiele nas Polaków łączy. 

Szkoda, że z  okazji jubileuszu nie powstał w  Polsce 
obiekt, który stałby się symbolem na kolejne lata, na przy-
kład taki, jaki zafundowali sobie na 100-lecie Finowie, czyli 
Helsińska Biblioteka Centralna. W Gdańsku takim lokal-
nym symbolem będzie zapewne otwarty w przeddzień 11 li-
stopada most nad Martwą Wisłą, konstrukcja o największej 
rozpiętości przęseł zwodzonych w Polsce. Most „100-lecia 
Odzyskania Niepodległości Polski” (taką nazwą otrzymał) 
połączył Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem. Bardzo to 
symboliczne.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 
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Za nami obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica wydarzeń z 1918 roku powinna nas łączyć 
we wspólnym świętowaniu i przypominaniu o wielkich Polakach i Polkach, których wspólny wysiłek doprowadził  
do powrotu Rzeczpospolitej na mapy świata. To także doskonały czas, aby przywołać te postacie, dzięki którym Polska 
odzyskała częściowo zabraną wolność po II wojnie światowej, bo przecież bez ich walki III Rzeczpospolita zapewne  
by się nie odrodziła, przynajmniej nie tak szybko i niekoniecznie bez rozlewu krwi.

 TO NIE PODLEGŁOŚĆ



STANĄŁ ZEGAR BENOWY

Zawsze gdy opuszcza nas ktoś bliski, z kręgu rodziny, 
przyjaciół, czujemy ból i żal. Są jednak osoby, z któ-
rych odejściem szczególnie trudno nam się pogodzić. 

To te niezwykle aktywne, żywotne, tryskające energią, po-
mysłami, pobudzające i porywające innych do wspólnego 
działania. A taki był Ben. Nawet wówczas, gdy przed po-
nad rokiem okazało się, że zaatakowała Go podstępna i nie-
oszczędzająca cierpień choroba. Dzielnie się z nią zmagał, 
żyjąc nadzieją, a my wraz z Nim, że uda się ją pokonać. 
Niestety, 16 listopada stanął Jego zegar, jak ten w powieści 
Aleksandra Majkowskiego o Remusie, w której znajdujemy 
także i tę prawdę: Kòmù namienioné, tegò nie minie. Kòmù 
gòdzëna wëbiła, na tegò czas!

Gdybym miał scharakteryzować Bena jednym słowem, 
najbardziej odpowiednie byłoby określenie: społecznik. 
Bezinteresowna działalność na rzecz innych to był Jego ży-
wioł. Od wczesnej młodości udzielał się społecznie. Należał 
do wielu organizacji, w żadnej jednak nie był figurantem. Je-
śli w coś się angażował, to z pełnym poświęceniem. A działał 
w Związku Harcerstwa Polskiego, w Polskim Czerwonym 
Krzyżu, w Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskim Towarzy-
stwie Turystyczno-Krajoznawczym, a zwłaszcza w Zrzesze-
niu Kaszubsko-Pomorskim. Kaszuby i kaszubszczyzna były 
niewątpliwie Jego wielką, jeśli nie największą, pasją. 

Urodzony w  1943 roku w  Gdańsku, wywodził się po 
kądzieli ze starego rodu kaszubskiego Szroederów (stąd 
pseudonim Szredrów Ben), mającego korzenie we wsi Rąb 
w gminie Przodkowo. Język kaszubski był obecny na co 
dzień w tej matczynej rodzinie, a w rozbudzeniu w Nim 
umiłowania rodzinnej ziemi duży udział miał dziadek – 
muzykant, który wpoił mu miłość do Kaszub i do muzyki 
tego regionu. 

Szkołę podstawową skończył w 1957 roku w Kartuzach. 
Potem była Zawodowa Szkoła Kolejowa w Gdańsku, a zaraz 
po niej praca w charakterze nauczyciela zawodu w Szkole 
Przyzakładowej ZNTK w Gdańsku, połączona z własną dal-
szą nauką w zaocznym Technikum Kolejowym w Bydgosz-
czy. Już wówczas zaczęło się to, co było charakterystyczne dla 
całego Jego życiorysu: łączenie pracy zawodowej z działalno-
ścią społeczną. Będąc w1960 roku jednym z najmłodszych 
instruktorów ZHP w Chorągwi Gdańskiej, zaczął organi-
zować dla harcerzy obozy stałe i wędrowne oraz rajdy po 
Kaszubach, a przestał się tym zajmować dopiero po 30 latach.

W 1969 roku zamieszkał w Wejherowie. I znowu, pra-
cując tam w różnych instytucjach, rozwijał zarazem swoje 
pasje społecznikowskie. W Wejherowie wstąpił w 1971 roku 
do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jako członek Zarzą-
du Oddziału (od 1980 roku), następnie wiceprezes (w latach 
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Bernard Hinz (drugi z prawej) podczas spotkania przy ognisku na XXVII Kaszubskim Spływie Kajakowym „Śladami Remusa” w 2012 r.
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W piątek 16 listopada br. zmarł Bernard Hinz, wielce zasłużony regionalista, działacz Zrzeszenia  
Kaszubsko-Pomorskiego, prezes Klubu Turystycznego ZKP Wanożnik.
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POŻEGNANIE ŚP. BERNARDA HINZA 

1984–1990) i wreszcie prezes (1995–1998), zapisał się trwale 
na kartach wejherowskiego partu, i to nie tylko ze względu na 
pełnione funkcje, ale wielość inicjatyw i nader ożywioną dzia-
łalność. Założył przy oddziale kluby tematyczne (w tym haf-
ciarski), poszerzył działalność lektorów promujących w szko-
łach wejherowskich język kaszubski (sam także podejmując 
się tej roli), organizował imprezy i spotkania w pozyskanym 
w Wejherowie Domu Kaszubskim, zainaugurował coroczne 
obchody Dnia Jakuba (Wejhera, założyciela miasta) i rocznicy 
powrotu Kaszub do Polski, a także zainicjował msze święte 
z elementami liturgii w języku kaszubskim – w kościołach i na 
Kalwarii Wejherowskiej, wyposażając uczestników w kaszub-
skojęzyczny, sporządzony przez siebie „Mały modlitewnik”.  

W 1989 roku zainicjował i z Zygmuntem Orłem oraz 
Ludwikiem Bachem współorganizował Jednotę Partów 
Nordowych, służącą zacieśnieniu współpracy oddziałów 
ZKP powiatów puckiego i wejherowskiego. W ramach tego 
porozumienia koordynował ponadlokalne przedsięwzięcia 
na północnych Kaszubach, które planowano na organizowa-
nych przez Niego corocznych sejmikach działaczy Jednoty 
Nordowej. Współdziałał w zakładaniu na Nordzie nowych 
oddziałów ZKP, których na początku było dziewięć, a po 
trzech latach już dwadzieścia. 

Zainicjował wymianę doświadczeń z Organizacją Re-
gionalną Fryzów w Holandii, obsługując zarazem – jako 
przewodnik – ich grupy podczas pobytu na Kaszubach, or-
ganizując im zwiedzanie regionu i spotkania z działaczami 
kaszubskimi, przygotował ponadto wyjazd działaczy z Nor-
dy do Fryzji.

Zapoczątko„Głównej Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia 
i czterokrotnie na jej przewodniczącego. Kompetentnemu 
wypełnianiu tej roli sprzyjało Jego wykształcenie: ukończo-
ny zaocznie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Działając w PTTK i zdobywszy tam uprawnienia organi-
zatora turystyki, pilota wycieczek i przewodnika turystycz-
nego po Kaszubach, promował dziedzictwo kulturowe tej 
krainy poprzez turystykę krajoznawczą. Taki też charakter 
przybrała Jego działalność w Klubie Turystycznym Wanoż-
nik, który współtworzył w 1990 roku i któremu przewodził 
w latach 1995–2001, a następnie od 2010 roku aż do ostat-
nich dni życia. Wielkim powodzeniem cieszyły się organi-
zowane przez Niego tematyczne rajdy kolarskie, a zwłaszcza 
cykliczny „Stegną Czôrlinsczégò”. Krzewił kulturę regionu 
na Kaszubskich Spływach Kajakowych „Śladami Remusa”, 
sztandarowej imprezie Wanożnika, miał tam swoje wieczory 
okraszane humorem, a gawędziarzem był przednim. Orga-
nizował rajdy tematyczne, w tym „Pomorania Motorajd” dla 
klubowej sekcji motocyklowej, najmłodszej w Wanożniku.

Propagował kaszubszczyznę w Radiu Gdańsk, prezentu-
jąc w języku kaszubskim, jako Szredrów Ben, cykl audycji 
„Zwëczi Kaszëbsczé”, a  tematykę tę podejmował później 

również na łamach pisma „Norda” i w „Pomeranii”, w której 
ponadto zamieszczał artykuły w języku kaszubskim o agro-
turystyce, udzielając zainteresowanym tą działalnością prak-
tycznych wskazówek.

Po zakończeniu pracy w Starostwie Powiatowym w Wej-
herowie i przejściu na emeryturę, co nastąpiło w 2008 roku, 
zamieszkał w Zaworach, w pobliżu Kartuz, w zbudowanym 
wielkim trudem i w dużej mierze własnymi siłami domu, 
usytuowanym w przepięknym miejscu: w bliskości legen-
darnej Góry Tamowej, z widokiem na Chmielno i cztery 
jeziora. Gości, a  przewijało się ich przez ten dom wielu 
(m.in. z Wanożnika i z harcerskiego Kręgu Seniorów Korze-
nie – w tych środowiskach był pod koniec życia najbardziej 
aktywny), sadzał przy oknie, żeby mogli napawać się tym 
pejzażem, który on miał na co dzień. 

Do tego domu zaprosił nas – członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Wanożnika – w niedzielę 4 listopada, abyśmy 
przedyskutowali przygotowane głównie przez Niego mate-
riały na planowane na 24 listopada zebranie sprawozdawcze 
Klubu, na które też się wybierał. Miała być tylko kawa, był 
obiad przyrządzony przez żonę Sabinę, która – trzeba to 
podkreślić – z wielkim oddaniem opiekowała się Nim pod-
czas całego okresu choroby. W trakcie tej wizyty zdawało 
się nam początkowo, że był w nie najgorszej kondycji, ale 
w miarę upływu czasu stawało się widoczne, że wielką siłą 
woli stara się wypaść w naszych oczach mniej chory, niż był 
naprawdę. Żegnaliśmy się z Nim, dodając otuchy, ale z oba-
wą w sercu, że to spotkanie może być ostatnim. Nie minęły 
dwa tygodnie, gdy nadeszła ta smutna wiadomość: nie żyje.

Jego śmierć to wielka strata dla całej społeczności zrze-
szonej. Wkład śp. Bena w działalność Zrzeszenia i w propa-
gowanie kaszubszczyzny w różnych środowiskach jest nie 
do przecenienia.

EDMUND SZCZESIAK
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Podczas otwarcia XXVII remusowego spływu w Sulęczynie
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Drogô Rodzyno, tczëwôrtny ksãża, lubòtny żałobnicë! 

Ùmarłi Bernard – zwóny przez drëchów Ben – òd dzesąt-
ków lat béł baro aktiwnym dzejarzã Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniégò. Jegò doswiôdczenié i robòcosc przëniosłë 
nôwicy brzadu, czej wespółtwòrził Radã Partów Nordo-
wëch, chtërna przëniosła i dali przënôszô wiele dobrégò dlô 
òrganizacji i całi rësznotë kaszëbsczi. 

Przez szesc lat przédnikòwôł wejrowsczémù partowi 
KPZ. W tim czasu téż i pózni dërch sã ùdzeliwôł w struk-
turach Radë Naczelny Zrzeszeniégò i Główny Kòmisji Re-
wizyjny. Czej zamieszkôł w Zôwòrach kòle Chmielna – chòc 
sëłë ju ùbiwałë – równak baro mòcno zaangażowôł sã we 
wzmòcniwanié tą razą Radë Partów Westrzédnëch, chtërnã 
przez czile lat òfiarno prowadzył, chòc corôz czãscy mùszôł 
sã biôtkòwac ze słabnącym zdrowim, a czasã z  lëdzczim 
niezrozmienim. 

Tak sã stało, że półtora rokù temù, téż w Kartuzach, jakno 
nowémù przédnikòwi Radë Westrzédnëch Partów przëszło 
mie dzãkòwac Tobie za Twòje lata dzejaniégò w ti strukturze. 
Ceszã sã, że – dzãka Bògù – më zdążëlë Tobie pòdzãkòwac 
za żëcégò, a dzys za Twòje żëcé i robòtã dzãkùjemë prawie 
Panu Bògù. Chòc zdôł jes przédnictwò radë, to dzejanié bëło 
dali. Dokładnie w tëch dniach rok temù më razã òdsłoniwelë 
tôflã pamiãcë pierszégò pòwòjnowégò starostë kartësczégò 
w Chmielnie, Karola Kreffta. Przë ti sprawie baro wôżnô 
bëła Twòja pòmòc.

Dzãkùjemë za twój wiôldżi wkłôd dlô naszi òrganizacji, 
za zakłôdanié partów na nordze Kaszëb, za pòmôganié jim, 
za prowadzenié Radë Nordowëch i Westrzédnëch Kaszëb, 
za aktiwnosc w rozmajitëch kòmisjach. Dzãkùjemë za Twòje 
felietónë ò kaszëbsczich zwëkach, w radiowim magazynie 
„Na bôtach i w bòrach”, w pismionie „Norda”, w „Pomera-
nii”. Szkòda, że nie ùdało sã jich wëdac w ksążce, ale to je 
terô zadanié dlô żëjącëch. Bóg zapłac Tobie za promòwanié 
piãkna naszi kaszëbsczi zemi na pòlu turisticzi, òsoblëwie 
na Spłëwach Czôłenkama Szlachama Remùsa. Czãżkò bë 
bëło zrechòwac tëch lëdzy, co za Twòją sprawą pòkòchelë 
Kaszëbë przez te wanodżi na wòdze i na lądze. 

Twòja żëcowô wanoga sã skùńcza, skùńcza sã wanoga na 
ti zemi, a zaczãła sã wanoga, chtërny nicht z nas do kùńca 
nie znaje. Ale tak jak tu na zemi, mòżemë sã dali wspierac 
mòdlëtwą i mëslą, i dali wanożëc pò Kaszëbach i dbac ò nie 
dlô redoscë lëdzy i na chwałã Bòżą i Kaszëbsczi Matinczi. 
Niech ta nowô wanoga z Bòżą pòmòcą zaprowadzy Ce na 
niebiesczé wiżawë. 

Spij w ùbëtkù na ùkòchóny Twòji Kaszëbsczi Zemi. 

Mòwa, jaką na pògrzebie wëgłosył Eùgeniusz Prëczkòwsczi.
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Frãcyszk Gùrsczi òpòwiôdô ò kaszëbsczim Wiôldżim Kackù

Najima prowadnikama w  ti rézë bëlë Andrzéj 
Bùsler, chtëren je przédnikã gdińsczégò partu 

Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, i  Jerzi Miotke, 
prezes Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë (ò KFK, gdze 
zaczãłë sã latosé, jesenné pòtkania, jidze przeczëtac 
ju w  tim numrze „Pòmeranie” w  teksce aùtorstwa 
Aleksandrë Dzãcelsczi-Jasnoch). Na pòczątk më pòja-
chelë na Òksëwié, gdze nôwicy czasu jesmë spãdzëlë 
na smãtôrzu kòl kòscoła sw. Michała Archanioła, 
na jaczim są pòchòwóné wôżné pòstacje kaszëbskò-
-pòmòrsczi rësznotë, m.jin. biôtkùjący sã ò zrzeszenié 
Kaszëb z Pòlską Tóna Ôbram i Bernat Chrzanowsczi, co 

„pòrësził wiater òd mòrza”, i je dzysô patronã medalu 
za dzejania dlô dobra Pòmòrzô wrãcziwónégò lëdzóm 
z bùtna. 

Kaszëbsczé Òksëwié to równak nié blós historiô. 
Nôlepszim dokazã są wcyg tu żëjący i robiący rëbôcë, 
jaczi colemało są prawie Kaszëbama i czëją pòspólnotã 
z drëchama pò warkù z Wiôldżi Wsë, Kòsôkòwa, Ja-
starnie itd. Z nima téż ùdało sã pòtkac i përznã pòkôr-
bic. Wicy ò wanodze pò tim dzélu Gdinie pisze Pioter 
Léssnawa w artiklu „Òsada nad Bòżim Wikã”. 

Z Òksëwiô chùtkò jesmë przejachelë do stocznie 
Crist, pò jaczi prowadzył naju Jerzi Miotke, chtëren 

Òb jeséń (20 i 21 rujana) czilenôsce ùczãstników pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù pòjachało do Gdinie. 
Przédnym najim célã bëło nalézenié kaszëbsczich szlachów w miesce, w jaczim wedle badérowaniów dr. Jana 
Mòrdawsczégò mieszkô nôwicy Kaszëbów (wicy jak 76 tës.).

SZUKAJĄCË KASZËBIZNË

Bôtë na Òksëwim Pòmnik Tónë Ôbrama to jeden z nôwôżniészich merków kaszëbskòscë Gdinie
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Z GDINIE

wiele lat robił we wiôldżi wnen-
czas gdińsczi òkrãtownie i bël-
no znaje jiwrë zrzeszoné z prôcą 
w taczim môlu. Ò drobnotach pi-
sze – téż w tim numrze – przéd- 
ny redaktór Sławòmir Lewan-
dowsczi.

Robòcą sobòtã 20 rujana 
jesmë skùńczëlë wëjôzdã do 
Wiôldżégò Kacka, dzélu Gdinie, 
gdze kaszëbizna zdôwô sã nôbar-
żi żëwô. Ò dzejaniach tameczné-
gò kòła gdińsczégò partu KPZ 
òpòwiôdelë nama jegò przéd-
nicë (ùszłi i dzysdniowô): Frã-
cyszk Gùrsczi i Izabela Denc. Do 
témów i ùdbów, jaczé ùrodzëłë 
sã òbczas ti wizytë, wrócymë ju 
w nowim rokù.

Pò bëlny wieczerzë w  resto-
racji z piãkną kaszëbską pòzwą 
Anker béł jesz czas na krótczé 
pòdrechòwanié i  ùmãczony 
jesmë pòszlë do hòstelu, gdze 
niejedny – w tim aùtór tegò tekstu – dorazu ùsnãlë 
i spelë „za sétmë remùsów”.

W niedzelã 21 rujana jesmë zaczãlë dzéń òd pòtka-
niô z  Małgòrzatą Bądkòwską, jakô je artistką-pla-
sticzką, znajôrką kaszëbsczégò wësziwù i  miéwcką 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Ksãgarnie Czëc. Òpòwiôdała 
ò swòjich ùdbach na kaszëbsczi etnodesign, kôrbiła ò 
jiwrach zrzeszonëch m.jin. z nieprawnym kòpiowanim 
mòdłów ùsadzonëch przez artistów, i ò pòpùlarnoce 
(abò niepòpùlarnoce) rozmajitëch szkòłów wësziwù.

Pò zakùńczenim zéńdzeniô 
jesmë jesz diskùtowelë ò jiwrach 
ze słowizną, jaczé mają kaszëbsczi 
gazétnicë, co chcą pisac ò gòspò-
darce, np. ò òkrãtowniach, a téż  
ò òbrazu Gdinie w kaszëbsczi lëte-
raturze.

Slédnym pónktã warkòwniów 
bëła wanoga z Kaszëbsczégò Fò- 
rum Kùlturë do Strzódmiescô 
(piechti nad sztrądã mòrza), 
a pózni pò samim centrum Gdi-
nie. Wszãdze, wespół z Andrzejã 
Bùslerã, jesmë szukelë kaszëb-
sczich szlachów. Ni mògło òb-
czas ti rézë zafelowac òbzéraniô 
Kaszëbsczégò Placu i  stojącégò 
na nim wiôldżégò pòmnika Tónë 
Ôbrama, ale dokazów na kaszëb-
skòsc tegò miasta je wiele wicy.  
Ò tim równak nie dô sã napisac 
w ti krótczi relacje. 

Bóg zapłac wszëtczim, co 
pòmòglë nama w òrganizacje tëch 

pòtkaniów, òsoblëwie gdińsczémù partowi Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

DARK MAJKÒWSCZI

Òbczas wanodżi pò stocznie Crist

Pòtkania dlô piszącëch pò kaszëbskù òstałë ùdët-
-kòwioné przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw  
i Administracje. Jich òrganizatorama bëlë: miesãcz-
nik „Pomerania” i Bióro Zarządu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô.
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Z GDYNI 

Òbczas wanodżi pò stocznie Crist

GDYNIA TO TEŻ STOCZNIA

Pierwsza stocznia na terenie Gdyni działała od 3 listopa-
da 1922 roku do roku 1926. Dyrektorem Towarzystwa 

z Ograniczoną Poręką pod nazwą Stocznia w Gdyni został 
inż. Rajmund Stodolski. W ciągu czterech lat istnienia spółki 
wyremontowano 50 kutrów rybackich i kilka statków han-
dlowych. Kolejnym etapem w historii stoczni było powołanie 
31 grudnia 1927 roku Stoczni Gdyńskiej jako spółki akcyjnej. 
Podstawowym zakresem działania nowego podmiotu były 
remonty statków oraz okrętów Marynarki Wojennej, a było 
to możliwe także dzięki temu, że na wyposażeniu stoczni 
był dźwig pływający o udźwigu 50 ton oraz pływający dok 
o nośności 2500 ton. Pierwszą samodzielnie zaprojektowaną 
i zbudowaną w Stoczni Gdyńskiej jednostką była motorów-
ka sanitarna Samarytanka (długość 15 m, szerokość 3,8 m, 
zanurzenie 1,5 m). Została wykonana dla Urzędu Morskiego 
w Gdyni, a jej uroczyste wodowanie odbyło się 17 września 
1931 roku. Samarytanka stoi do dziś na honorowym miejscu 
na terenie stoczni.

Pod koniec lat 30. XX wieku stocznia rozwinęła działal-
ność, dzierżawiąc nowe tereny w miejscu dotąd niezagospo-
darowanym, wznosząc nowe hale oraz pochylnię, na któ-
rej 28 sierpnia 1938 roku uroczyście położono stępkę pod 
pierwszy budowany w Polsce statek pełnomorski – parowy 
drobnicowiec Olza o nośności 1250 ton, długości 68 m i sze-
rokości 10 m. 

Podczas II wojny światowej stocznia nastawiona była na 
remonty jednostek wojennych, w późniejszym okresie budo-
wała także sekcje okrętów podwodnych, przez co kilkakrot-
nie była celem alianckich nalotów. Po jednym z dywanowych 
nalotów, który miał miejsce 18 grudnia 1944 roku, stocznia 
w zasadzie przestała działać.   

Powojenny okres działalności stoczni, a szczególnie koniec 
lat 50. i lata 60., to czas koniunktury i rozbudowy zakładu, 
na co wpływ miało rosnące zapotrzebowanie na duże statki. 
W latach 1959–1963 powstał nowoczesny ośrodek budowy 
kadłubów i pierwszy suchy dok. Jego eksploatacja rozpoczęła 
się budową pierwszego 10-tysięcznika. 2 października 1963 
roku nastąpiło zwodowanie drobnicowca Francesco Nullo, 
o nośności 11 600 ton z przeznaczeniem dla Polskich Linii 
Oceanicznych. Wraz z budową coraz większych jednostek 

następował rozwój nowych technologii, zmieniała się skala 
trudności ich budowy. Od prostych drobnicowców, masow-
ców i trawlerów rybackich po statki wielozadaniowe. Od 
statków biorących kilkaset ton ładunku – po stutysięczniki.  

Po okresie transformacji ustrojowej roku 1989 gdyńska 
stocznia zajmowała 100 hektarów  przy kanale portowym 
Portu Gdynia i mogła się pochwalić budową 620 statków 
o łącznej nośności 10 milionów ton. W 1991 powstała Stocz-
nia Gdynia SA, jako jednoosobowa spółka skarbu państwa. 
Nie uchroniło to zakładu przed upadkiem, na który złożyło 
się wiele czynników. W dodatku Komisja Europejska wy-
dała w 2008 roku decyzję o zwrocie nielegalnie otrzymanej 
pomocy publicznej dla Stoczni Gdynia SA, co ostatecznie 
doprowadziło do sprzedaży majątku stoczni. Tereny należące 
do byłej już Stoczni Gdynia SA znalazły nowych właścicieli. 
Wśród nich są m.in. wspomniana Stocznia „Crist” i Stocznia 
Remontowa „Nauta”.

Gdynia to także stocznia, a właściwie stocznie, ponieważ 
jeden duży państwowy zakład zastąpiły dzisiaj mniejsze 
stocznie. Patrząc na pełny budowanych statków suchy dok 
w stoczni „Crist” i statki stojące przy nabrzeżach stoczni „Na-
uta”, można odnieść wrażenie, że nic się tutaj nie zmieniło. 
Gdynia nadal buduje i remontuje statki!

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI    

Podczas gdyńskich warsztatów odwiedziliśmy też stocznię „Crist”, po której oprowadził nas Jerzy Miotke, zawo-
dowo związany ze Stocznią Gdynia, na której terenie działa obecnie „Crist”. Choć firma na rynku funkcjonuje od 
1990 roku, to największy rozwój zanotowała w ostatnich kilku latach, co paradoksalnie wiąże się z upadkiem 
i sprzedażą Stoczni Gdynia SA. „Crist” nie jest jednak spadkobiercą gdyńskiej stoczni, tylko działa na części jej 
terenu. Zakup w 2009 roku obiektów produkcyjnych (hale, suchy dok i suwnica produkcyjna) przyczynił się 
do realizacji zleceń dla polskich i zagranicznych armatorów. Jak powiedział Jerzy Miotke, sprzedaż majątku 
Stoczni Gdynia SA musiano mądrze i praktycznie zaplanować, choćby dzieląc działki w taki sposób, aby nowy 
podmiot mógł kontynuować na zakupionym terenie działalność produkcyjną lub remontową (stoczniową). 
Przykład Stoczni „Crist” pokazuje, że cel został osiągnięty. 

Samarytanka, pierwsza samodzielnie zaprojektowana i zbudowana  
w Stoczni Gdyńskiej jednostka, zwodowana 17 września 1931 roku. 
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Czej jô ùzdrza KFK w  sobòtã reno na warkòwniach 
dlô piszącëch pò kaszëbskù (20 rujana), jô bëła czë-

sto zadzëwionô. Trzëgard, krótkò centrum Gdini, jedna 
z głównëch szasëjów – jidã chòdnikã i widzã kaszëbską 
fanã. Wchòdzã bënë i mòjim òczóm ùkôzywô sã wiôldżi 
a piãkny ksãgòzbiór. Na scanie òrzéł, chtëren dôwno temù 
béł dzélã grobù Antóna Ôbrama, co jesmë sã dowiedzelë na 
òksëwsczim smãtôrzu kòl grobù Ôbrama. Na binie cëdow-
ny wëstôwk etnodesignu Małgòrzatë Bądkòwsczi, a na naju 
(ùczãstników warkòwniów) żdają statczi z Łubianë z kawą 
a kùchã.

Cëż to je Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë? Wedle infòrma-
cjów z internetowi i facebookòwi starnë to kòntinuacjô 
dzejaniów Òstrzódka Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùlturë, a téż 
nowi plac pòtkaniów na kôrce Gdini. Òbczas kôrbiónczi 
z Andrzejã Bùslerã (spiritus movens negò môla) dowiadë-
jemë sã, że KFK to nié blós biblioteka – mómë tu ùczbë 
kaszëbsczégò jãzëka (prowadzy Dark Majkòwsczi), zajmë 
Ùniwersytetu Trzecégò Wiekù, promòcje ksążków, pòetic-

czé wieczorë, wëstôwczi... W rokù òdbiwô sã tu nawetka 
kòl sto rozmajitëch wëdarzeniów. Nie je letkò nalezc drëdżi 
tak baro brzadny w kaszëbsczé dzejania plac. 

Zaczãło sã tak pò prôwdze ju w 2003 rokù. Tedë pòwstôł 
tu nadczidłi przed sztërkã Òstrzódk Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Kùlturë. To béł taczi twór, w chtërnym ùdzél brałë prakticz-
no trzë pòdmiotë: Miasto Gdiniô, Biblioteka i gdińsczi part 
Zrzeszeniégò – dolmaczi nama Andrzéj Bùsler, nota bene 
przédnik gdińsczégò partu. Głównym pòdmiotã, chtëren 
prowadzył Òstrzódk, bëła Gardowô Pùblicznô Biblioteka. To 
sã zmieniło w 2016 rokù, czej jesmë pòwòłelë Fùndacjã jak-
no Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part w Gdini i terô më 
jesmë gòspòdarzama całégò pòmieszczeniô. Mòżna smiało 
rzec, że skra Òrmùzda nalazła sã w dobrim placu a czasu.

Przédnikã KFK je Jerzi Miotke (në, prôwdzëwô Òr-
mùzdowô Skra, bò „Pomerania” mô jemù przëznóné 
taczé wëapartnienié, i  nawetka wërzink, jaczi dostôł 
w gromicznikù latoségò rokù z ti leżnoscë, stoji na jedny 
pòlëcë w KFK). Jegò prawą rãką je Andrzéj Bùsler, nôleżnik  

Jesz je młodô i wiele do zrobieniô je przed nią. Chòc je dopiérze dwa lata stôrô, ùczëlë ju ò ni gwësno wszëtcë 
dzejôrze w Gdini a na Kaszëbach. Pòwsta dzãka gdińsczémù partowi Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Je téż nadzwëkòwò snôżô – wszëtkò w ni przëbôcziwô ò môłi tatczëznie. A gôdka je ò Kaszëbsczim Fòrum 
Kùlturë – jak gôdô Andrzéj Bùsler: „córce Zrzeszeniégò”. 

NÔMŁODSZÔ CÓRKA ZRZESZENIÉGÒ  
W GDINI

W tim placu Jerzi Miotke gôdôł bëtnikóm warkòwniów ò leżnoscach pòstawieniô Pòmnika Òfiarów Gòdnika `80 przë al. Józefa Piłsudsczégò
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zarządu. Na pòtkanim z Jerzim Miotke mógł ùczëc, skąd-
ka wzãła sã ùdba na KFK: Andrzéj [Bùsler] béł òb piãc lat 
prôcownikã, a òb wiele lat jegò spòlëznowi robòtë – liderã 
najégò Òstrzódka Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùlturë w Gdini. 
Jednégò razu, na przédnictwie partu [KPZ] doszlë do dbë, 
że wôrt bë bëło nadac jinszi status taczi placówce i przédnic-
twò pòdjãło ùchwôlënk ò ùstanowienim KFK z òkreslonym 
zakresã kómpetencji a òbrzészków. Bëło to zjiscenié jednégò 
z wôżnëch pòstulatów najich òjców-załóżców, chtërny ùsa-
dzëlë Kaszëbsczé Zrzeszenié Part w Gdinie w 1956 rokù. 
To prawie òni ju tedë mëslelë ò pòwòłanim taczi institucje 
– czasë równak nie bëłë żëczné. Założëcelsczim òrganã je 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, a më jesmë agendą, chtër-
na bë mia z całégò paczétu zrzeszeniowégò dzejaniô wëbrac, 
pòdpilotowac, firmòwac a inspirowac stricte kùlturalné dze-
jania – òd nôùczi jãzëka przez krzewienié kùlturë, pòwrót 
do kòrzeni, do naszich starków i prastarków, przez promòcjã 
terôczasny kùlturë i wszëtczégò, co nót je przeniesc w nowé 
pòkòlenia Kaszëbów. 

Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë nie je „sómnym òstrowã” 
w Trzëgardze – chãtno i czãsto wespółrobi z wszelejaczi-
ma institucjama a òrganizacjama. Na gwës zaangażowóny 
i zainteresowóny są zrzeszeńcë z partu i gdińsczich kòłów. 
KFK całi czas wespółrobi z Ùrzãdã Miasta Gdini i ze szkól-
nyma-regionalistama z gdińsczich szkòłów. I nié leno tëli 
– bëła abò wcyg je wespółrobòta z taczima mediama, jak: 
Radio Kaszëbë, Radio Gdańsk, TTM, TVP3, „Dziennik 
Bałtycki”, „Gdyński Kurier” i „Pomerania”, a téż z ùczbòw-
niama i szkòłama: z Gduńsczim Ùniwersytetã, Akademią 
Wòjnowi Marinarczi, Wëższą Szkòłą Biznesu i Administra-
cji i z Mùzyczną Szkòłą w Gdini. A to jesz nie je wszëtkò. 
Czëjã, że i Andrzéj Bùsler, i Jerzi Miotke mòglë bë rechòwac 
i rechòwac dali. Pò prôwdze, je czim sã pòchwalëc i mògą 
zainspirowac jinszich do tak aktiwnégò dzejaniô. 

Wszëtkò, co dzeje sã w KFK, je apartné nié blós na regio-
nalną skalã i wôrt pòdczorchnieniô, a dëtków czë lëdzy ni 
ma tak pò prôwdze wiele. Z dotacji je tu blós dwa i pół eta-
tu. Są jesz ùmòwë zleceniô i ùmòwë ò dzeło. Przédnictwò 
robi spòłeczno. I to wszëtkò – gôdô nama Andrzéj Bùsler. 
W całim rokù jesmë w sztãdze zòrganizowac wiãcy niżle 
sto wëdarzeniów i z pòwòdzenim fónksnérëjemë. Nôwiãcy 
dëtków KFK dostôwô z budżetu Miasta Gdini. Jesmë jed-
ną z wielu pòzarządowëch òrganizacjów, jaczé są z bùdżetu 
miasta finansowóné – pòdczorchiwô Jerzy Miotke. Sygnie 
to, bë zatrudnic kąsk lëdzy, zachãcëc aùtorów do òdwie-
dzeniô (jima téż nôleżi sã gratifikacjô) a zareklamòwac 
i  zòrganizowac „eventë”, chtërne przëcygają Kaszëbów 
z rozmajitëch, nié leno gdińsczich, strón. 

A chto przëchôdô do KFK? Leno Kaszëbi? Òkazywô 
sã, że KFK mô nazwã „Fòrum” dlôte, bë sparłãczëc z tim 
môlã gdińsczich Kaszëbów, le téż regionalistów, chtërny są 
nama żëczny, a czãsto Kaszëbama nie są – dodôwô Andrzéj 
Bùsler. – Tej to bë miał bëc plac pòtkaniów dlô gdińsczich, 
kaszëbsczich, kòcewsczich, pòmòrsczich regionalistów. Rów-
nak wôrt pamiãtac, że nie je to môl blós dlô dzejarzów. 
Przejéżdżają lëdze z całëch Kaszëb a Pòmòrzégò. Nôwiãcy 
pòjôwiô sã tu gdinian, kòl 90% òdwiedzającëch. Mòże tu 
pòtkac dzecë szëkającé za legendama, szkólne, co „robią” 

w regionalizmie, seniorów, co mają wëkładë z historie re-
gionu, lëdzy, chtërny pòjôwiają sã na rozmajitëch pòtka-
niach... Czãsto sztudérzë i  gazétnicë kòrzëstają z  ksã-
gòzbioru w KFK. Co wiãcy, dzãka zgromadzonym ksążkóm 
pòwstało czile licencjacczich i magistersczich dokôzów. Ni 
mòże sã dzëwòwac, kò jidze tu nalezc nawetka... Słownik 
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ksãdza Zëchtë. 

Cekawô je historiô „trafieniô” słowôrza ksãdza Zëchtë 
do KFK. Jak òpòwiôdô Andrzéj Bùsler, felëje blós jedné-
gò tomù. Czej jô béł tuwò jesz prôcownikã, tej białczi z jin-
szich filii [chòdzy ò filie Gardowi Biblioteczi w Gdini, jed-
na z nich je zarôzka kòl KFK] wiedzałë, że je taczi szôlińc, 
kaszëbskò-pòmòrsczi bibliofil – gôdô ò se i smieje sã mój 
rozmòwnik. – Jednégò dnia òdbiéróm telefón z filie na szasëji 
Warszawsczi: „Dobri dzéń, wasto Andrzeju. Tu jedna białka 
przëniosła taczi kaszëbsczi słowôrz”. Jô gôdôm: „Słowôrz? 
A wiele mô tomów?”. „Në, z  szesc”. Tej pitóm: „Zëchta?”, 
a òna òdpòwiôdô: „Jo, Zëchta. Òna w darënkù przëniosła”. 
Jô béł w dwadzesce minut na Warszawsczi. Zdrzã, Zëchta 
w piãknym stanie, niezniszczóny, je tuwò do dzysô”. Z tegò, co 
jô widzã w tamecznym ksãgòzbiorze, mòże tu nalezc wiele 
wiãcy ksążków wôrtnëch, cekawëch i rzôdkò pòtikónëch 
w  wiesczich czë miesczich bibliotekach. Je jich kòl piãc 
tësąców, a tikają sã gdińsczi, kaszëbsczi a pòmòrsczi tema-
ticzi. Niechtërne ksążczi są darënkama òd priwatnëch òsób, 
a niechtërne òd bibliotek. Wiôldżi dzél je ùdostóny dzãka 
grantóm z Ùrzãdu Miasta Gdiniô. To bëłë lata, w chtërnëch 
nie bëło taczich platfòrmów kaszëbskò-pòmòrsczich ksãgar-
niów – wspòminô Bùsler. – Nót bëło sadnąc do aùta i jezdzëc 
pò całëch Kaszëbach, òd nordë jaż pò pôłnié. I z nëch môłëch 
wëdowiznów, chtërne wëdają czasama czile sztëk bez czile lat, 
ùdostac ne ksążczi a kùpòwac. Nie ùkriwóm, më kùpiwalë téż 
z trzëgardczich antikwariatów.

Czej jô bë napisa, że wôrt przëjachac, bò je bòkadny 
ksãgòzbiór, tej jô bë napisa na gwës za mało. KFK to je 
prosto wôżny môl na kùlturalny kôrce Gdini. Môl, chtëren 

W KFK. Andrzéj Bùsler kòl wëstôwkù etnodesignu swòji białczi Małgòrzatë 
Bądkòwsczi

ÒD
J. 

A.
 D

ZÃ
CE

LS
KÔ

-JA
SN

OC
H



12  /    /  GRUDZIEŃ 2018

PÒTKANIA DLÔ PISZĄCËCH PÒ KASZËBSKÙ

   

wedle mòjégò pòzdrzatkù, mô wiôldżé zwënédżi w bùdze-
nim a òżëwienim kaszëbiznë w wiôlgòmiesczim òkòlim. To 
téż plac, w chtërnym pò prôwdze je „Fòrum” – pòtkania 
czë promòcje wiedno zmieniwają sã w diskùsyjné fòrum, jak 
pòdczorchiwô Dark Majkòwsczi.  KFK to môl pòtka-
niów w  prôwdzëwim negò słowa znaczenim. Nôczãscy 
przëchôdô kòl sztërdzescë – piãcdzesąt sztëk lëdzy, cza-
sama je jich kòl sédmëdzesąt, a  tej wszëtczé stółczi są 
zajãté. Gòscama ze swòjim programã bëlë téż szkòłownicë 
Kaszëbsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceum zez Brus – za-
prezentowelë „Kaszëbsczé Wieselé”, „Kaszëbsczi Zôdëszny 
Dzéń” czë pòkôzk etnodizajnersczi módë. Łońsczégò rokù 
òdbëłë sã tu pòwiatowé eliminacje do kònkùrsu „Méster 
Bëlnégò Czëtaniô”, są ju planowóné pòstãpny rôz. W KFK 
béł téż jeden z pónktów Kaszëbsczégò Rajdu. Je tuwò bina, 
tej nierôz wëstãpòwało karno piesni i tuńca „Gdynia” – 
apartno cekawé bëłë pòtkania pòd titlã „Spiéwë ò Gdini” 
i baro wiele lëdzy wzãło w nich ùdzél. Kò jesmë w Gdini, ni 
ma sã co dzëwòwac – gôdô Andrzéj Bùsler. I dodôwô: Jô 
sã zastanôwióm, czegò më jesmë jesz tu nie robilë [smiéch]. 
I co jesz je przed nama. 

Przed KFK na gwës jesz je fùl robòtë. Dlôcze? Bò tim 
placã zajimają sã lëdze, co chcą robic dlô kaszëbiznë i mają 
jã w sercu. Zapitóny ò planë na przińdnotã, Jerzi Miotke òd-
pòwiôdô, że wcyg bãdze to nôùka kaszëbsczégò jãzëka, we-
spółrobòta ze szkòłama i institucjama, dozéranié pamiãcë ò 
lëdzach wôrtnëch achtnieniô czë inspirowanié młodëch do 
ùtwórstwa. Stolaté samòstójnotë to dlô wiãkszégò dzélu Pòl-
sczi rok 1918 – dodôwô Jerzi Miotke. – Më bãdzemë de facto 
dopiérze w 1920 rokù fejrowac. Jak sã słëchô przédnikòwi, 
pòdczorchiwô głãbòczima słowama: Tak tej bãdzemë sã 
wiedno òdnaszac do pamiãcë i ùwôżaniégò do lëdzy, chtërny 
tã Gdiniã i tã pòlskòsc tu twòrzëlë, a wcyg ùchòwiwelë swòjã 
apartnotã i niezależnosc. Jak sã słëchô Kaszëbóm, jesmë 
ùparti i baro zakòrzeniony w swòjich tradicjach i nie dómë 
so negò tak letkò òdebrac. A jeżlë jidze ò planë na nôblëższi 

czas, to ju 26 stëcznika w Dramaticznym Teatrze w Gdinie 
bãdze premiera „Żëcô Remùsa”. Wespół z Kaszëbskò-Pòmòr-
sczim Zrzeszenim jesmë wôżnym partnerã tegò wëdarzeniô. 
Bãdzemë robic wszëtkò, żebë ten szpetôczel òbezdrzało jak 
nôwicy mieszkańców Gdinie i całëch Kaszëb.

Czë KFK brëkùje reklamë? Jo, ni mòże ò ni zabôczëc. 
Widzec je jã na przëmiar na facebookòwim profilu i òglowò 
w internece. Më nie pòwstelë z niczegò w 2016 rokù, bò òd 
2003 rokù dzejôł Òstrzódk Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùlturë – 
zwrôcô ùwôgã Andrzéj Bùsler. Tej lata robòtë Òstrzódka 
bëłë ju dobrą marką, le nót sã wcyg reklamòwac. Tuwò na-
szą mòcą je to, że je taczi gdińsczi part KPZ – dodôwô. – Jak 
rozgłosnimë to, co robimë, co mómë w planach, òbczas pòtka-
niów kòłów gdińsczégò partu, tej wiedno gwësnô lëczba lëdzy 
przińdze na zéńdzenié w KFK. A jesz pòjôwiają sã nadczidczi 
w gazétach a radiu. Tej chto chce nalezc wiadło o KFK i jegò 
dzejanim, nen nie mdze miôł z tim niżódnégò jiwru.

Kaszëbë są tam, gdze są Kaszëbi. I na gwës Gdiniô je 
kaszëbskô. KFK je bëlnym przikładã ji kaszëbstwa. Co 
wôżné, ceszi sã zaùfanim Prezydentã Gdini i wëszëznów 
Miasta, a téż ùwôżanim regionalistów i òdwiedzającëch. 
Kò, fejn lëdze i fejn rzeczë robią, jakbë parafrazowac słowa 
Andrzeja Bùslera. Tedë chto jesz nie béł w KFK? Jeżlë ni 
môsz tam bëté, tej sadôj w aùto a banã i sóm sprôwdzë, że 
jô nick nie cëganiã!  

Wiôldżé „Bóg zapłac” nôleżi sã wastóm Jerzémù Miotke 
i  Andrzéjowi Bùslerowi za przekôzanié mie wiadłów ò 
Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë, jaczich nie jidze nalezc w in-
ternece czë w ksążkach, bò ne infòrmacje pòchôdają prosto 
z serca. Z serca, jaczé mają dlô KFK i lëdzy gò òdwiedza-
jącëch. Jesz rôz Bóg zapłac! 

ALEKSANDRA DZÃCELSKÔ-JASNOCH

Wszëtczé cytatë z kôrbiónków òstałë przetłómaczoné bez 
Aleksandrã Dzãcelską-Jasnoch.

A. Bùsler òpòwiôdô ò kaszëbsczim Òksëwim Òd lewi: A. Bùsler i J. Miotke
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Tekst je brzadã pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òdbëłë sã 20 i 21 rujana w Gdinie. Bëłë òne ùdëtkòwioné przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw 
i Administracje
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ÒSADA NAD BÒŻIM WIKÃ

Czej me bë sã przenioslë w czasu – do zôczątków ùszłégó 
stolata, tej za tim płotã, jaczi je wkół smãtôrza i kòscoła 
sw. Michała Archanioła, me bë nie nalezlë wòjska ani téż 
Wòjnowi Marinarczi, a téż drzewa w tim placu bëłë wiele 
niższé. Më bë ùzdrzelë baro snôżi òbrôzk – flach, jaczi 
mieszkańcowie Òksëwiô mielë nazwóny Bòżi Wik.

Czemù prawie tak? Hélskô Kòsa – hélsczi półòstrów – je 
nôtërnym falochronã dlô Gdinie i dzãka temù wòdë wkół 
gardu są baro spòkójné. Dlôte òksëwsczi Kaszëbi ju dzesąt-
czi lat temù nazwelë te wòdë Bòżim Wikã. A dzejanié tegò 
nôtërnégò falochronu je bëlno widzec òbczas wikszégò 
wiatru. W gdińsczim pòrce, nawetka czej mòcni wieje, to 
wëladowiwanié wiôldżich òkrãtów jidze dali, a we Gduń-
skù, jaczi je krodzy òtemkłégò mòrza, trzeba przerwac 
wëladënk z  pòzdrzatkù na bezpiek lëdzy. A  Bòżi Wik 
dzysô jesz ùzdrzimë na pòcztowëch kôrtach z zôczątkù XX 
wiekù – czedë na Òksëwim jesz nie bëło wòjska – òd taczi 
historie zaczął najã wanogã Andris Bùsler, przédnik 
gdińsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
a téż znajôrz kaszëbsczich dzejów tegò miasta.

Jak mòżemë sã doznac z  kôrtów historie, w  latach, 
czej Gdiniô bëła jesz môłą gbùrską wsą, a wiôldżi gard 
z pòrtã jesz nawetkã na papiorze nie pòwstôwôł, to pra-
wie Òksëwié bëło ju wiôlgą wsą z kòscołã i bòkadną kùl-
turą. Tak pò prôwdze Òksëwié òd praczasów bëło wôż-
nym kùlturowim i  kùlturoùtwórczim òstrzódkã. 
Znajemë doch pòjãcé „òksëwskô kùltura”, jaczé òbjimô 
cząd epòczi żelaza òd II wiekù przed Christusã do 
I wiekù pò Christusu. To prawie na Òksëwim bëłë nala-
złé statczi z tegò czasu, ceramika i żelazné nôrzãdła. Në, 
ale chcemë wrócëc do dzysdniowòscë.

Szlachów Kaszëbów nalézemë na Òksëwim jesz do 
dzysô baro wiele, a  nôwicy mdze jich gwësno na 
smãtôrzu kòle nôstarszégò w Gdinie kòscoła – pw. sw. 
Michała Archanioła, jaczi pòchòdzy z XII stolatégò. Na 
grobach nie felëje czësto kaszëbsczich nôzwësków, 
taczich jak chòcle Skwiercz abò Kùr. A òkróm tegò, co je 
baro wôżné dlô naji spòlëznë, na tim smãtôrzu są 
pòchòwóny taczi lëdze zasłużony dlô kaszëbsczi historie 

i kùlturë, jak ks. Antón Mùchòwsczi, Bernat Chrzanow-
sczi czë Tóna Ôbram. Òsoblëwie ten slédny béł i je doka-
zã kaszëbskòscë tegò placu. Dlô gdińsczich Kaszëbów bëła 
to baro wôżnô pòstacjô i – mòżemë rzeknąc – ôrt symbòlu 
– gôdô Andris Bùsler, naji prowadnik. Tóna Ôbram 
mieszkôł w Gdinie blós 3 lata – na kùńcu swòjégó żëcégò. 
Ale przez nen czas baro mòckò wrósł w gdińską pamiãc 
i historiã. I chòc pòchôdôł spòd Pùcka, ze Zdradë, to jegò 
żëczbą bëło, żebë gò pòchòwelë prawie na Òksëwim. 
Ôbram béł Kaszëbą, ale mùszimë téż pòdsztrichnąc, że 
béł dzejôrzã propòlsczim i pòwrót Pòlsczi nad Bôłt miôł 
za swòje nôwôżniészé zadanié.

Latos w internetowim wedanim gazétë „Dziennik Bałtycki” pòjawił sã articzel ò Òksëwim, w jaczégò titlu 
stojało, że wanoga pò tim dzélu Gdinie to tak pò prôwdze réza do serca Wòjnowi Mòriniznë. Gwës jo. Dlô 
naji równak – ùczãstników rujanowëch warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù – je to przede wszëtczim 
réza do serca gdińsczi kaszëbiznë.

ÒD
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DM
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Pòstãpną pòstacją, jaczi grób nalézemë na òksëwsczim 
smãtôrzu, je Bernat Chrzanowsczi – nié Kaszëba, leno 
człowiek z  Wiôlgòpòlsczi, chtëren pòkòchôł ten plac 
i krôjmalënk. Béł òn wiôldżim lubòtnikã najégò regionu, 
a w zas prësczégò zabòru biôtkòwôł sã ò pòlskòsc Kaszëb 
i promòwôł naje stronë i jich mieszkańców w Pòznaniu, 
Warszawie, Krakòwie... Wespółrobił téż z młodokaszëba-
ma i prowadzył rézë pò Kaszëbach. Wëdôł prowadnik Na 
kaszubskim brzegu. Co wôrt pòdsztrichnąc, na jegò gro-
bie je widzec symbòl òdwrócony kòtwë – znanka ze 
sztãpla Swiãtopôłka Wiôldżégò.

Slédny plac na òksëwsczim smãtôrzu, na jaczi prowa-
dzy naju Andris Bùsler, to grób ks. Antona Mùchòwsczé-
gò – wielelatnégò probòszcza parafie sw. Michała Ar-
chanioła. To pòsobny nié Kaszëba, bò Kòcewiôk. Béł 
ùczãstnikã stëcznikòwégò pòwstaniô z 1863 rokù i òstôł 
zesłóny na Sybir, skądka ùdało mù sã ùceknąc. Czile lat 
nazôd ks. Antón Mùchòwsczi òstôł patronã młodzëzno-
wégò karna ògniôrzów, jaczé dzejô kòle Pòdjimiznë 
Gardowi Kòmùnikacje w Gdinie.

***
Czekawą sprawą je jãzëk, jaczim gôdelë czedës Kaszëbi 
w  tim placu i  jaczim jesz do dzysô gôdają niejedny 
przedstôwcowie starszégò pòkòleniô. A kôrbią pò bëlac-
kù – tak jak sã gôdô na nordze Kaszëb. W gdińsczim par-
ce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô je na przëmiar 

wasta Sztefón Mùża, chtëren dërch a wcyg gôdô snôżo pò 
bëlackù – gôdô Andris Bùsler. A czej pòjedzemë w zôpad-
ny abò pôłniowi dzél Gdinie – chòcle do Wiôldżégò Kac-
ka, to ùczëjemë ju lesacką kaszëbiznã.

A to wszëtkò dlôte, że Òksëwié bëłą òsóbną parafią, 
a kùlturowò i jãzëkòwò lëdzóm, co tam mieszkelë, bëło 
krodzy do Pùcka abò Kòsôkòwa. A  ju Wiôldżi Kack 
słëchôł do parafie Chwaszczëno, dlôte jãzëk mieszkań-
ców ti wsë béł barżi szlachòwny do tegò, jaczégò sã 
ùżiwô we wejrowsczim abò kartësczim pòwiace.

*** 
A na kùńc kaszëbsczi rézë pò Òksëwim jedzemë jesz do 
flachù, jaczi sã zwie Rëbackô Òsada. Pò prôwdze je to 
plac, w jaczim òb dłudżé lata robilë rëbôcë z òkòlégò i do 
dzysô je jich jesz pôrã. W 2015 rokù wëszëznë Gdinie 
skùńczëłë w tim placu bùdacjã bùlwaru, a latos bëła ùno-
wionô rëbackô hôwinga. Òstôł zbùdowóny falochrón 
a  téż elektriczné ùrządzenia do wëcyganiô bôtów na 
sztrąd. Równak samëch rëbôków za wielu ju na Òksëwim 
ni ma – jistno jak bôtów, jaczich òstało blós szesc.

PIOTER LÉSSNAWA 

Tekst je brzadã pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëb-
skù, jaczé òdbëłë sã 20–21 rujana 2018 rokù w Gdi-
nie. Òstałë òne ùdëtkòwioné przez Minysterstwò 
Bënowëch Sprôw i Administracje.

Zaòstałoscë òkrãtu wplotłé w architekturã Smãtôrza Wòjnowi Marinarczi na Òksëwim  Grób Tónë Ôbrama
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MIĘDZY GDYNIĄ A WARSZAWĄ 
CZYLI JAK OSWAJANO WILKA ŻELAZNEGO
CZĘŚĆ 2: PREZYDENT U KASZUBÓW

Chociaż pobyt na Rybakach był ledwie krótkim epizodem podczas kilkudniowej wizyty prezydenta Ignacego  
Mościckiego na Pomorzu, to dla mieszkańców helskiej kosy był czymś wyjątkowym. Przez dziesięciolecia 
pod panowaniem pruskim ten zakątek cesarstwa odwiedzany był sporadycznie, jedynie przez niższych rangą 
przedstawicieli administracji terenowej. Teraz Jastarnię wizytował najwyższy dostojnik w państwie. Nadmienić 
należy, że nie była to pierwsza wizyta głowy państwa w tych stronach. Pierwszym prezydentem, który  
odwiedził półwysep, był Stanisław Wojciechowski, który zjawił się w Helu latem 1925 roku.

Prezydent RP Ignacy Mościcki (w długim płaszczu i kapeluszu) w otoczeniu załogi statku „Gdynia” i przedstawicieli władz, którzy przybyli na uroczystość poże-
gnania prezydenta. Widoczni m.in.: dowódca zamkowej kolumny samochodowej mjr Stefan Czarnecki (3. z lewej), komisarz Rządu w Gdyni Stefan Sokół i wnuk 
prezydenta Mościckiego Józef Zwisłocki (siedzi na pierwszym planie, w środku, z psem). Gdynia, lipiec 1933
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Do odwiedzenia dzielnicy północnej przez prezyden-
ta Ignacego Mościckiego przyczynił się... Henryk 

Sienkiewicz. Odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika 
noblisty miało miejsce 31 lipca 1927 roku w Bydgosz-
czy (wtedy województwo poznańskie) i było oficjalnym 
powodem przyjazdu głowy państwa w te strony. Pre-
zydencki orszak przekroczył granice województwa po-
morskiego wieczorem 31 lipca 1927 roku w Cierpicach, 
gdzie Ignacego Mościckiego przywitała delegacja władz 
z wojewodą generałem Kazimierzem Młodziankowskim 
na czele. W czasie objazdu Pomorza prezydent odwie-
dził Toruń i okoliczne miejscowości (Łysomice, Papo-
wo Toruńskie), następnie przez Chełmżę, Dźwierzno 
i Mniszek udał się do Grudziądza, gdzie przyjął defiladę. 
Wizytował też Nowe, Gniew, Pelplin, Starogard i Skar-
szewy. Na trasie przejazdu prezydencka kolumna była 
wielokrotnie zatrzymywana w przydrożnych wioskach, 
gdzie dostojnika oczekiwała miejscowa ludność. W spi-
sywanych po latach wspomnieniach Mościcki podkre-
ślał serdeczność, z jaką był witany w kaszubskich wsiach, 
i patriotyzm ich mieszkańców. Wystąpienia ludności 
animowali na ogół przedstawiciele duchowieństwa i lo-
kalnego samorządu, a w niektórych powiatach wyda-
no na tę okoliczność specjalne instrukcje. Na przykład 
w powiecie wejherowskim starostwo w odezwie zaape-
lowało do mieszkańców o gremialny udział w zgroma-
dzeniach, a wójtów, sołtysów i przełożonych obszarów 
dworskich zobowiązano do udekorowania budynków 
barwami narodowymi, wystawienia bram triumfal-
nych i organizacji komitetów powitalnych, które miały 
oczekiwać przybycia głowy państwa przy wjeździe do 
miejscowości, w otoczeniu miejscowej ludności, dzieci 
szkolnych i przedstawicieli lokalnych organizacji. W ta-
kich miejscach zatrzymywano prezydencki orszak, na 
ogół rozwieszając w poprzek szosy szarfę. 

Najważniejszą destynacją Ignacego Mościckiego pod-
czas objazdu Pomorza była Gdynia, do której prezydent 
przybył 3 sierpnia. Dla miasta, które prawa miejskie 
uzyskało raptem półtora roku wcześniej, wizyta głowy 
państwa była swego rodzaju oficjalnym namaszczeniem 
na polskie okno na świat. Była też potwierdzeniem du-
żej wagi Pomorza dla władz centralnych i manifestacją 
determinacji w dążeniach do budowy potęgi morskiej 
kraju.

Na wizytację miasta i okolicy przewidziano dwa dni. 
Prezydencka kolumna wjechała na teren powiatu mor-
skiego o 19.30. Na granicy szacownych gości powitał 
starosta generał Mariusz Zaruski i dowódca floty ko-
mandor Józef Unrug. Po kwadransie orszak dotarł do 
bramy triumfalnej wystawionej na rogatkach miasta. 
„Morze – przyszłość Polski” głosił napis wieńczący 
konstrukcję. Głowę państwa przy dźwiękach hymnu 

narodowego odegranego przez orkiestrę Marynarki 
Wojennej przywitał wiwatujący tłum. Honory prezy-
dentowi oddała kompania reprezentacyjna. Po przyjęciu 
meldunku dowódcy i przeglądzie kompanii prezydent 
Mościcki wraz z małżonką ruszyli w kierunku bramy, 
gdzie oczekiwał ich komitet powitalny. Prezydenta wi-
tali między innymi minister Eugeniusz Kwiatkowski, 
burmistrz August Krause, generałowa Izabela Zaruska, 
przedstawiciele gdańskiej Polonii oraz dwie dziewczyn-
ki, mieszkanki Gdyni i Gdańska. Krause przywitał gości 
chlebem i solą i wręczył prezydentowi klucze do miasta. 
Do roli gospodarza burmistrza predestynował nie tyl-
ko pełniony urząd, ale też pochodzenie. Głowę państwa 
powitał słowami: „Jako burmistrz miasta Gdynia, a za-
razem rodowity Kaszuba, witam Cię, Dostojny Gościu, 
na progu naszego miasta przyszłości”. Po przemówieniu 
Krausego w imieniu licznie zgromadzonych gdańszczan 
narodowości polskiej głos zabrał Józef Czyżewski i re-
prezentujący środowisko studenckie Andrzej Flatau, 
który wręczył dostojnikowi pamiątkowy model hanze-
atyckiej kogi. Prezydentowa otrzymała bukiet kwiatów 
i wysłuchała deklamacji dziewczynek. Następnie para 
prezydencka, mijając szpaler rozentuzjazmowanych 
mieszkańców miasta, przejechała otwartą limuzyną 
ulicą 10 Lutego w stronę nabrzeża. Gdynia przywitała 
prezydenta godnie, tak odświętny nastrój panował po 
raz pierwszy w krótkiej historii miasta. Ulice i okna 
domów przyozdobione były biało-czerwonymi flagami 
i zielenią, była marszowa muzyka, wiązanki kwiatów 
i wiwatujące tłumy.

Prezydent stanął na przystani pasażerskiej koło 20.30. 
Nie przebrzmiały jeszcze wiwaty podchwycone przez 
zgromadzony tłum po mowach powitalnych kapitana 
portu handlowego Władysława Zaleskiego i dyrekto-
ra „Żeglugi Polskiej” Juliana Rummla, gdy wieczorne 
sierpniowe powietrze rozdarła salwa honorowa oddana 
przez okręty wojenne stojące na redzie gdyńskiego por-
tu. Niski pomruk armatniego salutu niósł się po wodach 
zatoki w kierunku kaszubskich wsi i Wolnego Miasta. 
Przystań na całej długości udekorowana była biało-
-czerwonymi flagami, proporcami „Żeglugi Polskiej”, 
festonami kwiatów i girlandami elektrycznych lampek. 
Przy nabrzeżu cumował pachnący świeżą farbą, bo od-
dany do użytku kilka dni wcześniej, a poświęcony dzień 
przed przyjazdem prezydenta wycieczkowiec „Gdynia”, 
na którego pokładzie na czas pobytu w mieście zamiesz-
kał Ignacy Mościcki.

Gdy prezydent minął salutujących marynarzy peł-
niących wartę przed trapem i znalazł się na pokładzie 
jednostki, na maszt wciągnięto banderę głowy państwa. 
Po raz pierwszy proporzec prezydenta Rzeczpospolitej 
zawisł na maszcie polskiego statku w polskim porcie. To 
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była wyjątkowa noc. Jednostki stojące na redzie portu, 
wszystkie w gali banderowej, zgodnie z ceremoniałem 
morskim po zachodzie słońca rozbłysły sznurami bia-
łych świateł, a niebo nad miastem do późna w nocy roz-
świetlały eksplozje fajerwerków.

Czwartkowy poranek upłynął prezydentowi na zwie-
dzaniu z pokładu „Gdyni” budującego się portu. „Tempo 
rozbudowy zrobiło na mnie duże wrażenie” – zanotuje 
po latach we wspomnieniach. Następnie okręt z głową 
państwa w asyście ORP „Kujawiak” udał się w krótki 
rejs po morzu. Po powrocie z  przejażdżki prezydent 
przesiadł się do oczekujących na nabrzeżu samocho-
dów i wraz z otoczeniem udał się na wizytację miasta. 
Podczas objazdu Gdyni odwiedził Kamienną Górę oraz 
miejscowy kościół parafialny, gdzie zatrzymał się na 
krótką modlitwę. W samo południe Ignacy Mościcki 
przyjął na pokładzie „Gdyni” urzędującego na co dzień 
w Gdańsku Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Joosta 
Adriaana van Hamela, który w trakcie swojej kadencji 
dał się poznać jako orędownik normalizacji stosunków 
między Polską a  Wolnym Miastem (czym zraził do 
siebie stronę niemiecką). Na godzinę 13 zaplanowano 
w salach gdyńskiego „Cassina” oficjalne śniadanie wy-
dane przez magistrat. W śniadaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz i duchowieństwa: biskup chełmiński 
Stanisław Okoniewski, minister Eugeniusz Kwiatkowski, 
Komisarz Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Wol-
nym Mieście Gdańsku Henryk Strasburger, wojewoda 
pomorski generał Kazimierz Młodziankowski, starosta 
krajowy pomorski Józef Wybicki, starosta morski Ma-
riusz Zaruski, dowódca floty komandor Józef Unrug, 
szef Sztabu Dowództwa Floty komandor Karol Ko-
rytowski oraz przedstawiciele ratusza z burmistrzem 
Augustem Krausem na czele. Krause w imieniu miasta 
i mieszkańców wybrzeża powitał prezydenta, dzięku-
jąc za wizytę, której w swej mowie nadał rangę symbo-
licznego przypieczętowania związku ziemi pomorskiej 
z  Rzeczpospolitą. Przywołując słowa Derdowskiego: 
Ni ma Kaszëb bez Pòlonii a bez Kaszëb Pòlsczi, złożył 
w imieniu ludu dzielnicy północnej hołd głowie pań-
stwa i wyraził przekonanie, że tak jak los Pomorza jest 
trwale związany z Polską, tak pomyślność Rzeczpospoli-
tej zależy od wysiłku mieszkańców kresów północnych. 
Przemówienie zakończył inwokacją: „Wznoszę toast na 
cześć Dostojnego Drogiego nam Gościa, który łączność 
naszą z Macierzą utrwali i ramieniem mocnem od burz 
wszelkich ochroni. Pan Prezydent Rzeczpospolitej niech 
żyje!”. Ze zdobnych biało-czerwonymi kotylionami pier-
si wyrwał się trzykrotny okrzyk: „Niech żyje!”. Po spo-
tkaniu Ignacy Mościcki udał się na pokładzie „Gdyni” 
w rejs po Bałtyku. Statek wrócił do macierzystego portu 
dopiero późną nocą. 

W piątek 5 sierpnia 1927 roku prezydent miał napięty 
harmonogram. Po godzinie 9 przybył do portu wojen-
nego. Po zwiedzaniu portu i koszar marynarki połączo-
nym z przeglądem floty na pokładzie kanonierki ORP 
„Komendant Piłsudski” o godzinie 10 udał się w asy-
ście torpedowca ORP „Kujawiak” do Jastarni. Jednostka 
przybiła do nowo otwartej przystani „Żeglugi Polskiej” 
około godziny 11. Na nabrzeżu prezydent został przyjęty 
przez tłumnie zgromadzonych rybaków i letników przy-
byłych z całej mierzei. W imieniu lokalnej społeczności 
najważniejszą osobę w państwie witał między innymi 
sołtys Jastarni Dawid Pieper, który musiał zrobić na 
Mościckim nie lada wrażenie. Ubrany w czarny frak, 
z błyszczącym odznaczeniem na piersi, w śnieżnobiałej 
koszuli ze stójką, pod muchą i w meloniku, Dawid pre-
zentował się niecodziennie jak na rybackie standardy. 
Dodatkowo znacząco przewyższał wzrostem prezyden-
ta, który przecież sam wyróżniał się ponadprzeciętną 
posturą.

Trudno obecnie zrekonstruować dokładny przebieg 
pierwszej wizyty głowy państwa w Jastarni. Na pewno 
nie była ona długa. Prezydent spędził na półwyspie nie 
więcej niż dwie godziny. Co robił w tym czasie? Nie jest 
tajemnicą, że zbyt wielu atrakcji we wsi wówczas nie 
było. Mógł odwiedzić w zasadzie tylko stary rybacki ko-
ściół położony pośrodku wsi, naprzeciw którego stała 
chata Dawida Długiego. Z przystani droga prezyden-
ta wiodła zapewne obecną ulicą Portową, a następnie 
do centrum wioski obecną Stefańskiego lub Sychty. Na 
trasie przemarszu prezydenta rybacy wystawili bramy 
triumfalne. I choć przy tego rodzaju okazjach unikali 
podobno nawiązań do swojego oryginalnego dla przy-
byszów z głębi kraju rzemiosła, tym razem podkreślili 
ryt lokalny i dali wyraz fantazji. Na solidnych słupach 
przyozdobionych igliwiem i kwieciem usadowili wysoko 
łódź rybacką, w której usiadło trzech z nich. Założyliby 
pewnie stroje ludowe, ale takowych nie znali, dlatego 
wdziali to, w czym pracowali – brezentowe zydwestki 
i olejowane eltychy. Mieli ze sobą również biało-czer-
woną flagę, prawdopodobnie tę przywiezioną przed 
kilkoma miesiącami z podróży po kraju. Prócz braw 
i wiwatów zgromadzonych, przemarszowi prezydenta 
towarzyszyła zapewne jastarnicka orkiestra.

O godzinie 14 prezydent był już z powrotem w Gdyni. 
W towarzystwie dowództwa floty zjadł późne śniadanie 
na pokładzie okrętu sztabowego ORP „Admirał Sierpi-
nek”, by po krótkim odpoczynku, który prezydentowa 
wykorzystała na odwiedzenie gdyńskiej ochronki, udać 
się o 16.00 samochodem do Pucka. Na przyozdobio-
nym zielenią i sztandarami rynku Mościckiego witała 
oprócz włodarzy miasta, przedstawicieli duchowieństwa 
i  mieszkańców, kompania honorowa stacjonującego 
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w mieście dywizjonu lotniczego. Następnie prezydent 
wizytował obozy przysposobienia wojskowego w Halle-
rowie i udał się do Jastrzębiej Góry, gdzie podwieczor-
kiem podjął go wojewoda Kazimierz Młodzianowski. 
Tego dnia prezydencka limuzyna odwiedziła również 
Wejherowo, gdzie mimo późnej pory (do miasta dotarła 
o 22.00), prezydent został ugoszczony obiadem przez 
starostę Bolesława Lipskiego. 

W sobotę 6 sierpnia 1927 roku o godzinie 9 rano 
Ignacy Mościcki zszedł z pokładu „Gdyni”. Przy dźwię-
kach hymnu narodowego prezydencka kolumna opu-
ściła miasto. W drodze powrotnej Mościcki odwiedził 
jeszcze Kartuzy, Kościerzynę, Chojnice, Tucholę, Gró-
dek i Laskowice. W Laskowicach wsiadł do pociągu, by 
przez Grudziądz i Mławę wrócić do Warszawy. „Część 
powrotnej drogi odbyłem samochodem, ale już innymi 
okolicami – dla nawiązania większego kontaktu z lud-
nością” – zapisze w pamiętniku.

Wizyta Ignacego Mościckiego na Pomorzu nie mia-
ła oczywiście tylko wymiaru kurtuazyjnego. Przede 
wszystkim był to jasny komunikat skierowany zarów-
no do mieszkańców północnej dzielnicy, jak również 
tych, którzy dążyli do jej destabilizacji. Po przyjeździe 
do Torunia w pierwszej przemowie na ziemi pomorskiej 
Mościcki zadeklarował, że nigdy nie będzie ona przed-
miotem międzynarodowych spekulacji, a Rzeczpospoli-
ta jest zdeterminowana, by utrzymać ją za wszelką cenę: 
„Wy Pomorzanie macie tutaj jeszcze jeden obowiązek 
szczególny: musicie czuwać, aby nikt w Waszych sze-
regach nie dawał wiary tak często i umyślnie rozsiewa-
nym wieściom, jakoby ziemia pomorska mogła stać się 
kiedykolwiek obiektem przetargu w polityce światowej. 
Na straży zawartych układów stoi cała Polska dość silna, 
aby odeprzeć każdy zamach na jej odwieczne prawa”. 
Wypowiedź głowy państwa tonowała napięcia w regio-
nie, a jednocześnie była kontrą dla upowszechnianych 
wśród partnerów zachodnich tez niemieckiej dyploma-
cji, zgodnie z którymi scenariusz rewizji granicy polsko-
-niemieckiej był realny i rozważany przez obie strony. 
Niemiecka opinia publiczna odbierała deklaracje głowy 
państwa jako „pobrzękiwanie szabelką”, a wizytę Mo-
ścickiego interpretowano jako antyniemiecką. Szczegól-
nie bolesne dla niemieckiej propagandy było spotkanie 
Mościckiego z Wysokim Komisarzem Ligi Narodów, 
które dawało podstawy sądzić, że wizyta prezydenta na 
Pomorzu odbije się echem w kręgach międzynarodowej 
dyplomacji.

Chodziło również o stabilizację nastrojów społecz-
nych, odbudowanie autorytetu stolicy w regionie i jego 
większe związanie z innymi częściami kraju. Sympatyzu-
jące z endecją Pomorze podczas niedawnego przewrotu 
majowego opowiedziało się jednoznacznie za konstytu-

cyjnymi organami władzy. Na deklaracjach się zresztą 
nie skończyło, a na Warszawę w celu stłumienia rebelii 
Józefa Piłsudskiego pomaszerowały z Pomorza zbrojne 
hufce. Prezydent w swoich przemówieniach kierowa-
nych do mieszkańców dzielnicy północnej podkreślał 
szacunek i wdzięczność, jakie należą im się za utrzy-
manie polskości pod pruskim panowaniem. Nie skupiał 
się jednak tylko na przeszłych zasługach. Podkreślając 
wyjątkowość współczesnych czasów i  rysując wielką 
szansę, przed jaką stanęła Rzeczpospolita, wskazywał, że 
warunkiem niezbędnym, aby okoliczności te wykorzy-
stać, jest jedność w społeczeństwie, wspólna mobiliza-
cja i zaufanie dla rządu. W projekcie budowania silnego 
i dostatniego państwa przewidział dla Pomorzan ważną 
rolę: „Podnosząc więc kielich na pomyślność mieszka-
jącego tu ludu kaszubskiego, który przetrwał i zachował 
dla narodu polskiego polskie morze, poruczam mu przy 
poparciu całego narodu z Rządem Rzeczpospolitej na 
czele straż i pieczę nad wszechstronną rozbudową wy-
brzeża morskiego i wykorzystaniem bogactw polskiego 
morza” – powiedział podczas uroczystego śniadania 
w gdyńskim „Cassinie”.

Szczegółowo relacjonowany w ówczesnej prasie pobyt 
prezydenta na Pomorzu wpisywał się w szeroko zakrojo-
ną akcję propagandową mającą przybliżyć Polaków do 
Bałtyku. Chodziło o zaszczepienie w społeczeństwie idei 
morskiej i trwałe związanie wybrzeża z resztą kraju – nie 
tylko za pomocą traktatowych zapisów, ale też więzów 
wspólnej tożsamości, wspólnych dążeń i wspólnych czy-
nów. Pomorzu, a w szczególności Gdyni, należało też 
nadać odpowiednią rangę uzasadniającą gigantyczne 
wydatki na inwestycje w regionie. Miasto przyszłości 
leżące na „najważniejszym odcinku terenu Rzeczpospo-
litej” – jak w jednym z wystąpień określił kresy północne 
Mościcki – miało być gwarancją bezpieczeństwa, nieza-
leżności, dobrobytu i wysokiej pozycji Polski w świecie.

Tymczasem w kaszubskich wioskach mierzei mimo 
sezonu letniego rybacy szykowali się już do jesiennych 
i zimowych połowów. W długie wieczory, by nacieszyć 
oczy, będą sięgać do szuflad dębowych stołów na toczo-
nych nogach, przykrytych haftowanymi w chabry ser-
wetami, gdzie spoczęły (może są tam do dziś?) święte 
obrazki przywiezione z Częstochowy, pamiątkowe kart-
ki nadane z Poznania czy Warszawy i okolicznościowe 
zdjęcia z prezydentem. Wspomnienia przywołają słowa 
pieśni napisanej przez ich rodaka, Pomorzanina z Bę-
domina pod Kościerzyną, która przez dziesięciolecia 
rzadko tu słyszana, w  ostatnich latach towarzyszyła 
wszystkim ważnym dla nich chwilom: „Jeszcze Polska 
nie zginęła, kiedy my żyjemy…”.

MARCIN HERRMANN
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W 1987 roku otrzymała pani „Skrę Ormuzdową”, 
honorowe wyróżnienie miesięcznika „Pomerania”. 
W informacji o tym napisaliśmy: „Joanna Gil-Ślebo-
da z Pyszna, opiekunka zespołu teatralnego Beleco 
w Zapceniu na Gochach; dzięki jej pracy reżyserskiej 
wyrastającej z zamiłowania do teatru, repertuar działa-
jącego od sześciu lat zespołu stanowi przede wszyst-
kim twórczość Anny Łajming, żywo odbierana przez 
miejscowe i okoliczne społeczeństwo”. Proszę coś 
więcej powiedzieć o tym zamiłowaniu do teatru. Skąd 
się ono wzięło?
Urodziłam się w Gdyni. Mieszkałyśmy z mamą w Gdyni 
na Kamiennej Górze, niedaleko ówczesnej siedziby Teatru 
Muzycznego przy ul. Bema, gdzie dziś mieści się Teatr 
Miejski. Często chodziłyśmy na przedstawienia i koncerty. 
W Szkole Podstawowej nr 18 w pierwszej klasie zwycię-
żyłam w klasowym konkursie na rolę smoka wawelskiego 
w przedstawieniu, ponieważ najgłośniej zaryczałam, mimo 
że byłam dość drobną dziewczynką. To był mój debiut sce-
niczny. Nasza wspaniała pani dyrektor Maria Wochowska, 
nauczycielka historii, pisała scenariusze przedstawień 
o historii Gdyni i Kaszub. Brałam w nich udział. W I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Gdyni-Orłowie zapisałam się 
do Koła Przyjaciół Teatru Telewizji prowadzonego przez 
ukochaną polonistkę prof. Danutę Boczkową. Przyjaźnimy 
się do dzisiaj. W mojej klasie licealnej od początku cho-

dziliśmy do teatru i sami realizowaliśmy przedstawienia, 
reżyserowane przez kolegę Wojtka Ciechorskiego, który 
zachęcał nas do czytania ambitnej literatury: m. in. Cor-
tazara, pisarzy skandynawskich, literatury amerykańskiej. 
Kiedy zdałam na studia leśne w Akademii Rolniczej w Po-
znaniu, natychmiast założyłam teatr studencki, w którym 
próbowaliśmy wystawić wciąż moim zdaniem aktualną 
sztukę o wyborach „Na pełnym morzu” Mrożka. Niezbyt 
dobrze się to dla mnie skończyło, ponieważ oblałam eg-
zamin z chemii i musiałam po roku przerwy powtarzać 
wszystko od nowa. Na studiach poznałam Jerzego, któ-
ry studiował rok wyżej, był prymusem. Gdy wróciłam na 
uczelnię po roku, postanowiliśmy się pobrać. Na trzecim 
roku studiów urodziłam syna, a za rok córkę. Kończyłam 
dzienne studia leśne w indywidualnym trybie, obroniłam 
na piątkę pracę magisterską i oboje rozpoczęliśmy pra-
cę w Nadleśnictwie Bytów, a następnie w Nadleśnictwie 
Osusznica. Tam założyłam teatr amatorski we wsi Zapceń, 
w gminie Lipnica, do której trafiliśmy z mężem do pracy 
jako leśnicy. Tam urodził się nasz drugi syn.

Wtedy jako publicysta „Pomeranii” pojechałem do 
Zapcenia, by wręczyć pani tę „Skrę Ormuzdową”. Było 
to podczas wystawienia sztuki Anny Łajming „Gdzie 
jest Balbina?”. Proszę przypomnieć, jakie inne jeszcze 
sztuki Łajming wystawialiście

MIAŁAM SZCZĘŚCIE
Z JOANNĄ GIL-ŚLEBODĄ, ANIMATORKĄ KULTURY W DRETYNIU NA ZACHODNICH KASZUBACH, ROZMAWIA STANISŁAW JANKE

Joanna Gil–Śleboda, fot. z jej archiwum
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Tom opowiadań Od dziś do jutra Anny Łajming dosta-
łam od mamy w prezencie. Od razu zachwycił mnie ję-
zyk i sposób opowiadania o świecie, do którego właśnie 
trafiliśmy, ponieważ pani Anna urodziła się w niedalekim 
Przymuszewie, moi sąsiedzi mówili tą odmianą języka ka-
szubskiego, którą ona pisała – Gochy i Krebanie mówią 
podobnie, akcje opowiadań działy się często w sąsiednich 
miejscowościach. Namówiłam sąsiadów do wystawienia 
„Czterolistnej koniczyny”. Premiera odbyła się 21 lutego 
1981 roku. W stanie wojennym musieliśmy przerwać 
działalność. W 1984 r. wystawiliśmy sztukę „Gdzie jest 
Balbina”, a potem kolejno: w 1986 „Spotkanie na Półmac-
ku” – tekst otrzymany w prezencie od autorki, jeszcze 
raz „Czterolistną koniczynę” w 1987, „Szczesce” w 1988 
i „Dwie kobiety” w 1989 r. Graliśmy też sztuki innych auto-
rów: Gałczyńskiego, Iredyńskiego, Lachowicza. 

Z „Balbiną” pojechaliśmy na Sejmik Teatrów Wiejskich 
do Świdwina i z tym wyjazdem łączy się powstanie nazwy 
naszego teatru. W formularzu zgłoszeniowym trzeba było 
podać nazwę zespołu. Jedna z aktorek – Ewa Rudnik 
– wyrzekła wtedy pamiętne dla nas słowa: a tam taczé 
bëleco bãdzemë nazywac. Tak powstała nazwa teatru 
BELECO, którą wyszyliśmy na zielonej kurtynie, z którą 
odtąd podróżowaliśmy. Anna Łajming była naszą ulubioną 
autorką. Jej utwory graliśmy najchętniej.

Wiem, że znała pani Annę Łajming, bywała pani u niej 
w Słupsku. Jaki był klimat tych spotkań, o czym panie 
najczęściej rozmawiały?
Poznałyśmy się podczas realizacji „Balbiny”, ponieważ 
potrzebowałam jakichś dodatkowych informacji. Profesor 
Józef Borzyszkowski podpowiedział mi, abym się skontak-
towała z mieszkającą w Słupsku autorką. Od pierwszego 
spotkania chyba się polubiłyśmy, bo odtąd jeśli tylko by-
łam w Słupsku, to odwiedzałam panią Annę – najpierw 
w mieszkaniu przy ul. Piotra Skargi, a potem na Przemy-
słowej, u córki Wiery. W skromnym mieszkaniu przy Piotra 
Skargi w piecu zawsze stał czajnik z gorącą wodą na her-
batę dla gościa. Rozmowy były serdeczne i o wszystkim: 
o dawnych czasach, o literaturze kaszubskiej, o dzieciach, 
o rodzinie, o polityce. Pani Anna interesowała się życiem 
kulturalnym w Polsce, mimo że niezbyt często wychodziła 
z domu, jednak na bieżąco była zorientowana w sprawach 
Polski, Europy i świata oraz Kaszub i Kaszubów. 

Nie tylko spotykała się pani z pisarką, ale także panie 
korespondowały ze sobą. W którym okresie to było? 
O czym Anna Łajming pisała do pani? 

Tak, oprócz spotkań i zawsze ciekawych rozmów pro-
wadziłyśmy też korespondencję. Podczas pracy nad 
kolejnym przedstawieniem otrzymywałam krótkie uwagi 
dotyczące inscenizacji. Wymieniałyśmy kartki świąteczne 
i imieninowe. Do dziś przechowuję listy i kartki od pani 
Anny jak skarb. Przed Bożym Narodzeniem w 1988 roku 
na kartce z życzeniami napisała między innymi: „Bardzo 
szybko lecą kartki z kalendarza i znów mamy Święta 
Gwiazdkowe… A ja tak jakoś żyję od dziś do jutra. Dawno 
nie była Pani u mnie. Ale rozumiem. Ten ciągły pośpiech, 
służba i domowe obowiązki, to jedna gonitwa. Cieszyłam 
się bardzo, gdy wystawiła Pani moją sztukę »Szczęście« – 
zadała sobie Pani wiele trudu, a ja nawet Pani ani aktorom 
nie podziękowałam. Czynię to teraz z najserdeczniejszym 
uściskiem dla Pani…”.

Jest pani rodowitą gdynianką, ale porzuciła pani mia-
sto dla lasu… 
Wczesne dzieciństwo spędziłam w Wejherowie, w domu 
dziadków Marty i Franciszka Pisałów, ponieważ moja 
mama wyjechała na rok do Korei. Pracowała jako tłumacz 
w międzynarodowej komisji rozjemczej po wojnie ame-
rykańsko-koreańskiej. Po jej powrocie zamieszkałyśmy 
w Gdyni. Najstarszy brat mojej mamy, wujek Joachim, 
budował leśniczówki i często zabierał swoje dzieci i mnie 
z nimi do lasu. Stąd wzięło się moje zamiłowanie do lasu 
i przyrody. Na wszystkich etapach nauki miałam szczęście 
do wspaniałych nauczycieli. Poza tym od czwartego roku 
życia, odkąd na gdyńskich neonach nauczyłam się czytać, 
książki są moją największą pasją. Tak się złożyło, że za-
wodowo związałam się z lasem, a amatorsko zajmowałam 
się pisaniem i teatrem. Po dziesięciu latach pracy w La-
sach Państwowych, w nadleśnictwach Bytów i Osusznica, 
dostałam propozycję pracy w gminnym Ośrodku Kultury 
w Studzienicach, gdzie bywałam na występach z moim 
teatrem BELECO. Przez dwa lata zarządzałam czterema 
domami kultury i sześcioma świetlicami wiejskimi. Tam po-
znałam pana Stanisława Szroedera, z którym prowadziłam 
wieczory kaszubskie, oraz księdza Antoniego Peplińskiego 
i pana Aleksego Peplińskiego, autora „Kaszëbsczich jase-
łek”. Przyjechali na premierę sztuki, którą zrealizowałam 
z dziećmi ze Studzienic, i ksiądz Antoni dał niezapomniany 
występ, podczas którego bawił całą widownię barwnymi 
opowieściami, anegdotami i frantówkami. Po zmianie 
ustroju nowy wójt uznał, że w związku z zerową działalno-
ścią dom kultury jest mało potrzebny. Obraziłam się na to 
określenie, ponieważ z tej zerowej działalności przez dwa 
lata mam kronikę zapełnioną do ostatniej strony, odeszłam 
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więc z pracy. W tym czasie zmarła moja mama, miałam 
kłopoty osobiste. Po roku bezrobocia otrzymałam kolejną 
nietypową propozycję. W Bytowie powstała pierwsza pry-
watna gazeta lokalna, założył ją pan Leszek Szymczak, 
i ja zostałam jej redaktorem naczelnym. W „Gazecie By-
towskiej” spędziłam kolejne dwa lata i bardzo miło tę pra-
cę wspominam. Publikowaliśmy tam m.in. bajki pani Anny 
Łajming, bardzo nam kibicowała. Podczas pracy w gaze-
cie poznałam wielu ciekawych ludzi i mogłam realizować 
swoje dziennikarskie próby.

Drugi raz odwiedziłem panią i jej męża w leśniczówce 
Pyszno. Pokazywała mi pani stary cmentarz niemiec-
kich leśników. Byłem pod wrażeniem tego niezwykłe-
go miejsce…
Tak, od 1984 mieszkaliśmy z rodziną w Pysznie koło By-
towa. Dawna siedziba nadleśnictwa i jej otoczenie były jak 
z bajki. Duży piętrowy dom z czerwonej cegły, z zielonymi 
okiennicami, nad malowniczym jeziorem z małą wyspą, 
otoczony niewielkim parkiem, z rezerwatem przyrody za 
płotem. Jeszcze pracując jako leśniczy leśnictwa Buko-
wa Góra, w rezerwacie o tej samej nazwie, znalazłam 
na szczycie wzgórza niewielki cmentarz z grobami, które 
zakrywała gruba warstwa bukowych liści i porastały je mło-
de buki. Wiele żeliwnych krzyży z niemieckimi napisami 
było przewróconych, ale na kamieniach napisy można 
było odczytać. Znalazłam znane mi ze studiów nazwisko 
SMALIAN, ponieważ uczyliśmy się wzoru Smaliana na 
obliczanie miąższości drewna. Postanowiłam poszukać 
informacji, ale w polskiej literaturze nie znalazłam niczego 
o autorze wzoru. Postanowiłam poprosić sąsiadów i moich 
współpracowników o pomoc w uprzątnięciu cmentarza. 
To był czas, kiedy otworzyły się granice i zaczęli do Polski 
i na Pomorze przyjeżdżać dawni mieszkańcy tych ziem. 
Jako pierwszy trafił do nas leśnik Klaus Borchardt. Pa-
miętał z dzieciństwa siedzibę nadleśnictwa, gdzie bywał 
z ojcem leśniczym. Zamieścił w niemieckiej prasie leśnej 
artykuł z prośbą o pomoc polskiej leśniczce w odnalezie-
niu śladów Smaliana. Przywiózł mi dobrą farbę, dzięki 
której mogłam odnowić napisy na krzyżach i kamieniach. 
Przyjaźniliśmy się przez wiele lat do jego śmierci, z nim, 
jego żoną Irmgard i synem. Potem trafił do Pyszna pra-
wnuk Friedricha Adolpha Olberga – Eberhard – i od nie-
go otrzymałam bezcenne zdjęcia i dokumenty na temat 
cmentarza. Okazało się, że pochowany w Pysznie Otto 
Heinrich Smalian jest synem uczonego Heinricha Ludwiga 
Smaliana, autora wzoru, którego uczą się leśnicy. A Ol-
berg był najwyższym rangą urzędnikiem lasów królew-

skich w rejencji koszalińskiej. Na cmentarzu na Bukowej 
Górze, po samobójczej śmierci Smaliana, zaczęto chować 
leśników, ich żony, matki i dzieci. Powstał tu więc jedyny 
cmentarz leśników. Udało mi się przed wyjazdem stamtąd 
doprowadzić do objęcia cmentarza ochroną prawną i ogro-
dzenia go za zgodą Dyrekcji Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku. 

Spotykamy się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na otwarciu 
wystawy poświęconej Annie Łajming. Właśnie dosta-
łem od pani zaproszenie na IV Wiejskie Konfrontacje 
w Dretyniu. Co to za coroczne wydarzenia? 
Po kilku przeprowadzkach trafiliśmy w 2000 roku do Dre-
tynia, gdzie wróciłam do zawodu, nasze dzieci się usamo-
dzielniły, odeszłam na wcześniejszą emeryturę, kupiliśmy 
dom i założyłam Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyń-
skiej. Wspólnie z Radą Sołecką i przy wsparciu finansowym 
leśników organizujemy Wiejskie Konfrontacje Artystyczne, 
na które zapraszamy znajomych artystów działających na 
wsi. W tym roku odbyły się po raz czwarty. W ciągu dwóch 
dni wystąpiło 120 wykonawców, odbyły się dwa koncerty, 
dwa spektakle teatralne, warsztaty rękodzieła i pokaz filmu 
„Elementarz, czyli jak przed laty dziateczki na Pomorzu 
uczono”. Film jest ekranizacją spektaklu, w którym wystą-
piły dzieci z Dretynia i z Miasteczka Krajeńskiego. W Mia-
steczku urodziła się moja mama i moja synowa. Spektakl 
według mojego scenariusza opartego w dużej części na 
XIX-wiecznych elementarzach pomorskich wydawanych 
dla dzieci uczących się w szkołach tylko po niemiecku, 
wyreżyserowałam z moją przyjaciółką, Ewą Stachowską, 
która jest dyrektorem Domu Kultury w Miasteczku. Pre-
miera odbyła się w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, 
a realizacja filmu przez Telewizję Pilska – w Muzeum Kul-
tury Ludowej w Osieku nad Notecią, również w autentycz-
nych wnętrzach starej szkoły. Zrealizowałyśmy razem kilka 
spektakli, podróżujemy razem, mamy wspólną wnuczkę 
i właśnie czekamy na wnuka. Córka Ewy, Małgosia, grała 
nauczycielkę w naszym spektaklu i w filmie, a mój syn 
Maciek zagrał w filmie kaszubskiego ojca. Reżyserujemy 
więc w teatrze i w życiu. Teraz ograniczyłam swoją działal-
ność do prowadzenia zajęć z grupą seniorów w naszej wsi, 
organizacji konfrontacji oraz hodowli róż. Mam w swoim 
ogrodzie ok. 180 odmian. W Dretyniu trafili do mnie uro-
dzeni tu przed wojną Niemcy. Znów otrzymałam ciekawe 
dokumenty i fotografie, nawiązałam nowe przyjaźnie. Na-
mówiłam sąsiadów do uporządkowania ewangelickiego 
cmentarza. Znowu odnawiam napisy na grobach…



22  /    /  GRUDZIEŃ 2018

KALENDARZE CZASÓW I KULTUR
WYBRANE ZBIORY MUZEALNEJ KOLEKCJI Z WEJHEROWA

1
1
CZĘŚĆ

Ilekroć rok zbliża się ku końcowi, tylekroć coraz częściej myślami przenosimy się w przyszłość, ku nowym 365 dniom, 
które nazywamy z początku Nowym Rokiem, a później już tylko rokiem tym, obecnym, bieżącym, etc. Kiedy liczba dni 
pozostałych do końca roku kurczy się coraz szybciej (teoria o względności czasu wydaje się tu, subiektywnie, jak najbar-
dziej na miejscu), zaczynamy poszukiwać kalendarzy, stojących później na biurku, wiszących na ścianie, przechowywa-
nych w teczkach i torebkach. Wybór doprawdy jest szeroki. Kupujemy i dostajemy w prezencie znacznie więcej kalenda-
rzy, niż potrzebujemy. Istnienie kalendarzy, które często zawierają wiele pożytecznych informacji i porad z najrozmaitszych 
dziedzin, przyjmujemy jako oczywiste i dobrze nam w ich towarzystwie.

Wytwory graficzne odzwierciedlające kalendarz 
gregoriański są z nami od tak dawna, jak sam ten 

kalendarz – od końca XVI stulecia. Przez większą część 
istnienia cywilizacji europejskiej posługiwano się jednak 
innymi kalendarzami. Kiedy ostatnio zastanawialiśmy się 
nad tym, jak drzewiej bywało? Jak bywało (i bywa!) w in-
nych kulturach?

Słowo „kalendarz” wywodzi się z języka greckiego i do-
słownie oznacza „zwołuję”. Wyraz przejęli od Greków, jak 
wiele innych pojęć i materialnych składników kultury, Rzy-
mianie. Na początku miesiąca najwyższy kapłan rzymski 
zwoływał lud stolicy imperium i uroczyście obwieszczał, 
ile dni będzie trwał dany miesiąc oraz jakie dni świąteczne 
będą w tym miesiącu przypadały. Nazwę „calendarium” 
w starożytnym Rzymie miała księga, w której zapisywano 
miejskie przychody i wydatki, jak również zmiany faz księ-
życa i w ogóle kolejne dni. W kalendarzu rzymskim pierw-
szy dzień każdego miesiąca określano mianem „Kalendae”. 
Z kolei w kalendarzu księżycowym, znanym wszystkim 
starożytnym ludom, „kalendae” to pierwszy dzień po no-
wiu. Ciekawostką jest fakt, że w języku łacińskim litera „k” 
występowała tylko w tym jednym wyrazie.

SPOSOBY MIERZENIA CZASU 
W swojej długiej historii ludzkość posługiwała się wieloma 
rodzajami kalendarzy, często bardzo się od siebie różnią-
cymi. Kalendarze księżycowe (lunarne) wykrystalizowały 
się na podstawie obserwacji wielokrotności faz księżyca. 
Należały do nich: starogrecki, rzymski, babiloński, żydow-
ski i muzułmański. Kalendarze księżycowo-słoneczne do 
obserwacji faz księżyca dodawały aspekt pozornego ruchu 
Słońca na niebie, na tle Zodiaku. Wśród nich wyróżnia-
my: egipski, indyjskie, tamilski, bengalski, dżinijski i wie-
le narodowych kalendarzy buddyjskich, a także chiński, 
koreański i japoński, wietnamski, mongolski, tybetański. 
Kalendarze słoneczne – opierano się w nich wyłącznie na 
obserwacjach pozornego ruchu Słońca. Znane były rozma-
itym ludom i cywilizacjom, niejednokrotnie odległym od 

siebie duchowo i geograficznie. Do solarnych kalendarzy 
zaliczyć należy: aztecki, Majów, irański, juliański, grego-
riański, francuski kalendarz republikański (obowiązujący 
podczas ludobójczej rewolucji francuskiej) i szwedzki (na 
początku XVIII wieku; kalendarz juliański przesunięto tam 
o jeden dzień). Ciekawostką jest, że dwa ostatnie kalenda-
rze funkcjonowały jedynie przez dwanaście lat. 

Nie wszystkie z  wymienionych kalendarzy wpłynęły 
w sposób znaczący na historię świata. W większości były 
to kalendarze lokalne, ograniczone do jednej nacji czy gru-
py etnicznej. Często łączyły się z wyznawanym systemem 
religijnym i panteonem bóstw czczonych przez daną spo-
łeczność. A jednak z uwagi na ekspansję polityczną i tery-
torialną niektórych narodów czy ras, albo też ze względu 
na znaczenie owych grup dla kultury światowej, o kilku 
systemach podziału czasu, właśnie tych na początku lokal-
nych, wypada wiedzieć trochę więcej. Zwłaszcza że pojęcia 
i daty, nazwy świąt itd. obce nam, Europejczykom, są nadal 
żywe dla wielu ludzi na Ziemi.

Starożytność i czasy późniejsze znały wiele kalendarzy, 
każdy lud właściwie po swojemu dzielił czas. Babilończycy 
z początku uwzględniali w obliczeniach jedynie księżyc, 
potem również Słońce. Zastosowali 7-dniowy tydzień, 
ale dzień miał tylko 12 godzin (każda miała długość 
dwóch „naszych”). Z kolei sama godzina podzielona była  
na 60 minut. I uwaga: w Babilonie rok miał 12 miesięcy, 
każdy miesiąc po 30 dni. Opóźnienia w stosunku do roku 
słonecznego regulowane były w taki oto sposób: co 19 lat 
do roku dodawano trzynasty miesiąc. Egipcjanie zastoso-
wali ciekawą kombinację kalendarza lunarno-solarnego 
z agrarnym, gdzie czas liczono według wylewów Nilu. Ka-
lendarz ten dzielił się na 3 pory po 4 miesiące każda, ale 
również na 12 miesięcy. I tutaj każdy miesiąc liczył 30 dni, 
a więc rok – dni 360. Miesiące egipskie nie miały nazw wła-
snych, ale numerację związaną z jedną z trzech pór roku, 
np. „drugi miesiąc pory achet”. Grecy nie mogli się poro-
zumieć co do ujednolicenia kalendarza, i każde z państw-
-miast liczyło czas po swojemu. Inne były nazwy podzielo-
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nego czasu, kiedy indziej zaczynał się rok. Nazwy miesięcy 
na ogół pochodziły od nazw świąt lub imion bogów, np. 
hekatombaion czy poseiedon. Wspólną cechą greckich ka-
lendarzy było to, że miesiące dzielono na pełne – po 30 dni, 
i niepełne – po 29, przy czym występowały przemiennie. 
Miesiąc dzielił się na 3 dekady. Rok zaczynał się od przesi-
lenia letniego, co na ogół było niezgodne z datami nowiu 
księżyca. Od IV wieku po Chrystusie Grecy zaczęli liczyć 
lata według igrzysk olimpijskich, kilka też innych świąt ob-
chodzili w cyklu czteroletnim, np. święto Pytii.

Hebrajczycy słusznie szczycą się posiadaniem jednego 
z najstarszych kalendarzy świata, w dodatku nadal żywego. 
Rok żydowski, współcześnie obliczany w sposób solarno-
-lunarny, może mieć 354, 355 lub 356 dni, natomiast w roku 
przestępnym występuje tych dni 383, 384 lub 385. Są to 
lata odpowiednio: ułomne, zwykłe i pełne. W kalendarzu 
tym rachuba czasu zaczyna się od stworzenia świata, które, 
wiemy to dzięki żydowskim mędrcom, nastąpiło 7 paź-
dziernika 3761 r. po Chrystusie. Rok zaczyna się wiosną, 
pierwszego dnia miesiąca nisan. Miesięcy jest 12, co dwa 
lub trzy lata dodawany jest trzynasty miesiąc – to jedno ze 
świadectw pewnej wspólnoty kalendarzowej ludów staro-
żytnych. W dodatku nazwy miesięcy wywodzą się z tradycji 
babilońskiej. Warto dodać, że kalendarz hebrajski był od 
początku nakierowany na oddawanie czci Bogu poprzez 
obchody świąt związanych z historią narodu wybranego 
(Pascha, Chanuka, Purim), z historią przymierza z Bogiem.

Muzułmanie ekspansywnie, poprzez podboje, utorowali 
swojemu religijnemu kalendarzowi drogę ku wielu krajom 
i wielkim częściom całych kontynentów. Islam posługuje 
się kalendarzem 12-miesięcznym, gdzie miesiące mają 29 
lub 30 dni. Do czasów Mahometa Arabowie nie liczyli cza-
su od jakiejś konkretnej daty, ale rok nazywali od jakiegoś 
charakterystycznego zdarzenia lub bytu, np. sam prorok 
narodził się w Roku Słonia. Mahomet, reformator każdej 
dziedziny życia, „obciął” kalendarzowi cykliczny trzynasty 
miesiąc, przechodząc tym samym z systemu solarno-lunar-
nego wyłącznie na lunarny, księżycowy. Miesiące zacho-
wały jednak dotychczasowe, przedmuzułmańskie nazwy. 
Najbardziej znanymi są miesiąc pielgrzymki (Zu al-hidż-
dża) i Ramadan, miesiąc postu. Kalif Omar w VII wieku 
po Chrystusie ustanowił początek nowej ery, liczonej od 
słynnej ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra). 
Miało to miejsce w lipcu lub wrześniu 622 r. Długość is-
lamskiego miesiąca nie jest ustalona, ponieważ zależy ona 
od tego, kiedy ujrzy się księżyc po nowiu. Zważywszy na 
warunki astronomiczne w różnych częściach ziemskiego 
globu, sprawa się komplikuje – w obrębie świata muzuł-
mańskiego funkcjonują więc nieco odmienne kalendarze, 
np. w Arabii Saudyjskiej używa się wzoru, aby ustalić po-
czątek miesiąca.

Majowie posiadali bardzo skomplikowany kalendarz. 
Funkcjonował ok. tysiąca lat, między III wiekiem a końcem 
XV, aż do najazdu Hiszpanów. Opierał się na sprzężeniu 

dwóch cykli: rytualnego, liczącego 260 dni, i słonecznego, 
liczącego dni 365, podzielonego na 18 okresów. Drugim 
sposobem liczenia czasu była tzw. Długa Rachuba, pole-
gająca na podaniu liczby dni, jakie upłynęły od pewnej 
znaczącej daty początkowej. Oficjalna data zawierała dane 
z kalendarza rytualnego i solarnego, np. 5 akbal 0 pop. 

Buddyści liczą początek obecnej ery od czasu śmierci 
Siddharthy Gautamy, czyli Buddy. Mędrzec opuścił swo-
je dotychczasowe wcielenie ok. 480 r. przed Chrystusem 
według ustaleń naukowych, natomiast według tradycji – 
w roku 544 przed Chrystusem. Poza tym uczniowie Bud-
dy na całym świecie stosują podział na lata, miesiące, dni, 
godziny i minuty według kalendarza gregoriańskiego.

Kalendarz juliański. Jaka jest tradycja, która poprze-
dziła współczesny nam kalendarz gregoriański? Stara 
i godna uznania, tak jak wiele rozwiązań zastosowanych 
w starożytnym Rzymie. Kalendarz juliański, należący do 
kalendarzy słonecznych, opracowano na życzenie Gajusza 
Juliusza Cezara. Sztuki owej dokonał egipski astronom So-
sygenes, a system wprowadzony został w życie w roku 45 
przed Chrystusem. Egipcjanin oparł się na obliczeniach 
Aleksandryjczyka Aristarchusa z Samos, z roku 239 przed 
Chrystusem. Kalendarz posiadał 12 miesięcy i 365 dni. Co 
cztery lata dodawano doń jeden dzień, tak jak obecnie. 
Powodem reformy było rozregulowanie dotychczasowe-
go kalendarza, gdzie np. grudzień wypadał we wrześniu; 
w dodatku pewnej zmianie uległa długość miesięcy. 

Rzymski rok zaczynał się w marcu, tak więc ostatnim 
miesiącem roku poprzedniego był luty. Oto nazwy miesięcy:
Januarius (31) – poświęcony Janusowi
Februarius (28) –  przeznaczony na odbywające się przed 

początkiem nowego roku februa, czyli 
obrzędy oczyszczające

NOWY ROK
Martius (31) – poświęcony Marsowi
Aprilis (30) – poświęcony Wenus
Maius (31) – poświęcony wszystkim bogom
Junius (30) – poświęcony Junonie
Julius (31) –  na cześć Juliusza Cezara, który urodził się 

w tym miesiącu
Augustus (31) – na cześć cesarza Oktawiana Augusta
September (30) – „siódmy”
October (31) – „ósmy”
November (30) – „dziewiąty”
December (31) – „dziesiąty”.

W IV w. po Chr., pod wpływem religii orientalnych, 
zaczęto stosować podział miesiąca na tygodnie, te zaś na 7 
dni: Lunae (dzień księżyca) – poniedziałek, Martis (dzień 
Marsa) – wtorek, Mercurii (dzień Merkurego) – środa, 
Iovis (dzień Jowisza) – czwartek, Veneris (dzień Wenus) – 
piątek, Saturni (dzień Saturna)– sobota, Solis (dzień Słoń-
ca) – niedziela.

Kalendarz juliański opóźniał się o jeden dzień co 128 
lat w stosunku do astronomicznego, tak więc do końca 
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wieku XVI „zawieruszyło się” w nim 10 dni. W Polsce, 
Włoszech, Hiszpanii i Portugalii obowiązywał do 1582, 
w Rosji do 1918, w Grecji aż do roku 1923. Jeszcze dziś 
kościoły wschodnie do celów liturgicznych posługują się 
kalendarzem juliańskim, choć w krajach, gdzie obrządki 
wschodnie tradycyjnie uważa się za państwowe lub nie-
mal państwowe, oficjalnie obowiązuje, rzecz jasna, zrefor-
mowana w świecie katolickim wersja, zwana kalendarzem 
gregoriańskim.

Kalendarz gregoriański używany jest powszechnie. 
Mierzą nim czas wielcy tego świata: politycy, właściciele 
koncernów, bankowcy, ale i każdy z nas. Sposób podziału 
czasu, wprowadzony stosunkowo niedawno, bo w XVI wie-
ku, jest dla współczesnego człowieka taką oczywistością, że 
nie zaprząta on sobie głowy jego początkami i regułami. 
Znamy przecież wszyscy praktyczną stronę funkcjonowa-
nia kalendarza. A jednak...?

Kalendarz gregoriański należy do słonecznych, co w hi-
storii podziału czasu wcale nie było powszechne. Wprowa-
dzono go bullą Inter gravissimas Grzegorza XIII w 1582 r. 
Realizatorem technicznym reformy był Luigi Lilio, profesor 
medycyny na uniwersytecie w Perugii, kalabryjczyk. Jest to 
w zasadzie kalendarz juliański, w którym zreformowano 
naliczanie lat przestępnych, aby zniwelować wspomniane 
już zawieruszenie się jednego dnia w przeciągu każdych 
128 lat. Ominięto również dziesięć dat dziennych, od 4 do 
15 października 1582 r. Kalendarz gregoriański jest nie-
porównanie dokładniejszy od starożytnego poprzednika, 
ponieważ jeden cały dzień gubi się w nim dopiero po 3322 
latach. Niewykluczone, że za niecałe 3322 lata od reformy 
Grzegorza kolejny papież dojdzie do wniosku, że brakują-
cych godzin jest zbyt dużo... Czy cały świat zgodzi się na 
kolejną reformę? I raczej nie papieże będą wtedy decydo-
wać o jej wprowadzeniu. Za czasów świątobliwego Grzego-
rza XIII nie wszyscy uznali za stosowne posłuchać biskupa 
Rzymu. Kraje protestanckie i prawosławne nie spieszyły 
się z przyjęciem reformy, np. Wielka Brytania uczyniła tak 
dopiero w 1752 r. Ostatnim krajem, który wprowadził ka-
lendarz gregoriański, była Turcja (1927), która pod wodzą 
Atatürka zdecydowała się, kosztem islamskiej tradycji, na 
wiele zachodnich rozwiązań.

KALENDARZE BROSZUROWE I KSIĄŻKOWE Z EPOK 
NIE TAK ODLEGŁYCH
Wydawano ich naprawdę wiele. Jeszcze całkiem niedawno, 
bo czym jest lat osiemdziesiąt lub sto kilkadziesiąt wobec 
historii mierzenia czasu jako takiego, prawie każda sza-
nująca się gazeta, wiele środowisk wyznaniowych, zawo-
dowych, hobbystycznych miało ambicję, aby pod koniec 
roku wydać kalendarz dla tych, którzy utożsamiają się 
z dążeniami, linią programową, wartościami przez ową 
gazetę czy środowisko propagowanymi. Zysk był obopól-
ny: inicjatorzy cementowali wokół siebie grono czytel-
ników przyswajających sobie wartości zawarte w treści 

kalendarza, natomiast czytelnicy mieli, za niewielką cenę 
lub nawet w prezencie, ciekawy zbiór informacji, ciekawo-
stek, porad, a także treści literackich i zwyczajowo kącik 
humoru.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie znajduje się wiele cennych kalen-
darzy z lat dawnych. Ich zakres geograficzny, tematyczny 
i ideowy jest niezwykle szeroki. Z konieczności zajmiemy 
się jedynie drobnym fragmentem muzealnej kolekcji, 
w miarę reprezentatywnym i przekrojowym.

Warto pamiętać, że teren Pomorza, tak jak całej dzisiej-
szej Polski, był obszarem rywalizacji rozmaitych państw 
i kultur. Z uwagi na specyfikę pomorską musimy odno-
tować szczególną pozycję kultury niemieckiej i jej języka. 
Przez stulecia niemczyzna była mową urzędową wielu 
miast pomorskich, posługiwała się nią ludność zwartych 
obszarów geograficznych, poza tym od 1772 r. Pomorze 
znajdowało się pod władzą państwa pruskiego, później 
niemieckiego cesarstwa, i język naszych dzisiejszych za-
chodnich sąsiadów, siłą rzeczy, dominował na płaszczyźnie 
oficjalnej, wreszcie zaś niemal całkowicie ją zmonopolizo-
wał.  Ten stan rzeczy miał swe odbicie w całej sferze kultu-
rowej, a więc i w obrębie literatury. Kalendarze, podobnie 
jak druki zwarte i prasa, były jej częścią. 

Kalendarze niemieckie. Dlaczego najpierw zajmiemy 
się nimi? Ponieważ stanowiły czynnik życia oficjalnego, 
popieranego przez pruskie państwo i  jego późniejszą, 
cesarską emanację. Kalendarze polskie były, z kolei, od-
powiedzią narodu powstającego z upadku, krzepnącego 
i nabierającego energii, która doprowadzi do rozwoju ini-
cjatyw gospodarczych, pracy konspiracyjnej i, na końcu, 
do odzyskania niepodległości.  
•  Interesującym przykładem pruskiego kalendarza pań-

stwowego jest Alter und Neuer Haus- und Geschichts-
-Kalender auf das Jahr 1854, wydany w Berlinie. W pod-
tytule zaznaczono, że przeznaczony jest dla Królestwa 
Prus. Po słowie wstępnym od wydawcy prezentowane są 
ciekawostki dotyczące wschodu i zachodu Słońca, zna-
ków zodiaku, a nawet krótkie przypomnienie podsta-
wowych wiadomości z zakresu funkcjonowania Układu 
Słonecznego. Sam kalendarz prezentuje się atrakcyjnie 
pod względem graficznym, ponieważ druk jest dwu-
kolorowy, czarno-czerwony, co imituje dawne księgi 
z  pierwszych wieków druku. Swoistym smaczkiem są 
również odręczne notatki właściciela kalendarza, który 
starannym pismem, ćwiczonym w szkole, notuje rozmaite 
potrzebne rzeczy – daty, zdarzenia, plany itd. Drugą część 
kalendarza stanowi zbiór tekstów rozmaitej treści. Jest 
tu próbka prozy, lista europejskich domów panujących, 
spis pruskich urzędów pocztowych, zbiór ciekawostek 
dotyczących rozmaitych kalendarzy. Czyli – dla każdego 
coś miłego, a wszystko potrzebne, aby być świadomym 
pruskim obywatelem.
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•  Minęła pewna epoka. W życiu Niemiec nastała nowa, 
dumna i pomyślna. Rok 1905. Cesarstwo było bogate 
i spokojne, a w Gdańsku, w redakcji gazety „Danziger 
Neueste Nachrichten”, przygotowywano do wydania 
Danziger Jahrbuch und Hauskalender für 1906. Kalen-
darz z zewnątrz posiada skromną szatę graficzną, ale dla 
tych, którzy lubili czytać, musiał być atrakcyjny, ponie-
waż jego objętość jak na druki tego typu prezentowała 
się imponująco: 507 stron! Czegóż tam nie było... Wiersz 
niejakiego Oscara Schumma na rok 1906. Przysłowia lu-
dowe poświęcone datom, miesiącom i porom roku. Hi-
storia Niemiec. Nazwy urzędów i najważniejsze budynki 
Rzeszy. Herby landów i dane liczbowe im poświęcone. 
Miary i wagi. Obszerny tekst o cesarskiej marynarce wo-
jennej. Opowiadania obyczajowe. Artykuł o kaktusach. 
Moda damska, tekst ciekawie ilustrowany. Dla zaintere-
sowanych – budowa najnowszych maszyn rolniczych. Ci, 
którzy bardziej tęsknią do Boga, mają okazję przeczytać 
budujący tekst o pastorze z powołania. Jest i sport: wize-
runki słynnych niemieckich atletów. Młodzież pragnąca 
zapoznać się ze specyfiką niemieckich kolonii na Pacyfiku 
również znajdzie coś dla siebie. Wszyscy spragnieni cie-
kawostek ze świata mają do dyspozycji bogaty materiał 
fotograficzny, prezentujący miejsca egzotyczne i nieco 
bliższe. Czytelnika, którego nie zadowolił przywołany 
powyżej zakres tematyczny, zachęcić wypada do lektury, 
ponieważ w kalendarzu znajdzie informacje ze znacznie 
jeszcze większej liczby dziedzin.  

•  Ważnym czynnikiem kształtującym ducha pruskiego było 
wyznanie ewangelickie. Król, potem cesarz, byli luterana-
mi, wspierali budowę kościołów i na różne sposoby po-
magali ewangelikom, zwłaszcza na ziemiach, na których 
stanowili oni mniejszość. We wschodnich Niemczech 
wyznanie luterańskie wśród Niemców przeważało. Kwi-
tły parafie ewangelickie, działały szkoły, szpitale, rozmaite 
stowarzyszenia czerpiące z tradycji Marcina Lutra i jego 
uczniów. Jednym z takich towarzystw było Ewangelic-
ko-Kościelne Towarzystwo Pomocy (Ewangelisch-Kir-
chliche Hülfsverein) z Poczdamu, które wydało na rok 
1911 swój kalendarz, czyli Kalender des Evangelisch-Kir-
chlichen Hülfsvereins. Czyniło to zresztą systematycznie, 
skoro wspomniany kalendarz oznaczony jest jako dwu-
nasty. Wydrukowany jest piękną (choć nie wszyscy muszą 
być tego zdania) czcionką gotycką. Oprócz standardowe-
go kalendarza z datami i imionami nie brak oczywiście 
domów panujących w Europie i charakterystyki landów. 
Pojawiają się i w nim budujące opowiadania oraz artykuły 
popularnonaukowe (np. o technologii powstawania pa-
pieru). Autorzy nie zapomnieli, rzecz jasna, o dzieciach, 
przygotowując dla małych Gret i Johannków pożyteczne 
łamigłówki. Zapewne twórcy omawianych kalendarzy 
posługiwali się określonym szablonem. Jednak każde 
z takich dziełek wydawanych na koniec roku posiadało 
coś specyficznego, własnego, jednostkowego. Luteranie 

z poczdamskiego towarzystwa w kalendarzu na rok 1911 
zamieścili sympatyczny ilustrowany artykulik poświęco-
ny kościołowi św. Katarzyny w Gdańsku oraz duży tekst 
o Kaszubach, regionie i ludziach, z pewnością i dziś cen-
ny dla zainteresowanych. W ogóle jest to rocznik bardzo 
pomorski, ponieważ są w nim także artykuły poświęcone 
Janowi Heweliuszowi i twierdzy w Wisłoujściu. 

•  Od wydania poczdamskiego kalendarza minęło zaledwie 
ćwierć wieku, a na terenie, któremu ewangelickie towa-
rzystwo poświęciło tyle uwagi, zmieniło się wszystko. 
Wyniszczająca wojna światowa przyniosła Polsce odzy-
skanie niepodległości, tymczasem grodowi, w którym 
wydano kolejny z omawianych kalendarzy, Der Danzi-
ger Kalender für das Jahr 1936, statut wolnego miasta 
pod kuratelą częściowo polską, częściowo Ligi Narodów. 
Danziger Kalender jest chyba najbardziej znanym kalen-
darzem ukazującym się na terenie dawnego Gdańska. 
Wydawcą był zasłużony A.W. Kaffemann, bez którego 
trudno wyobrazić sobie lokalny ruch wydawniczy nie 
tylko w pierwszej połowie XX wieku. W roku 1936, na 
który przewidziano kalendarz, w Wolnym Mieście Gdań-
sku płacono guldenami, posiadano odrębną konstytucję 
i własne znaczki pocztowe. Niemniej w tym czasie hitle-
ryzacja miasta stawała się coraz bardziej widoczna. W sa-
mym kalendarzu trudno jednak zauważyć wspomniane 
tendencje. Daty, miesiące, imiona, wschody i zachody 
Słońca oraz księżyca okraszone widoczkami Gdańska... 
Warto je obejrzeć, ponieważ miasto po drugiej wojnie 
światowej i odbudowie ze zniszczeń dokonanych przez 
wojska sowieckie jest nie do poznania. 

Kalendarz w większości nakierowany jest na wielowąt-
kową opowieść o miejscowych ciekawostkach, obficie czer-
pie z historii (teksty o pobycie w mieście słynnego sycylij-
skiego alchemika i awanturnika Alessandra di Cagliostra, 
o rzezi gdańskich mieszczan dokonanej pod Grunwaldem 
przez wojska polskie, o pokoju oliwskim w 1660 r. i wie-
le innych). Żeby jednak czytelnik nie utopił się w gdań-
skim sosie, zaprezentowano mu opowiastkę o obecności 
uwodziciela wszech czasów, don Juana, na pewnym balu 
maskowym. Mrożąca krew w żyłach jest historyjka au-
torstwa Otto Kombacha, poświęcona walkom plemion 
indiańskich. Żarty, dowcipy... One przydawały się nawet 
gdańszczaninowi z powagą i skupieniem czekającemu na 
powrót rodzinnego miasta w  granice Rzeszy. À propos 
owego powrotu, autorzy zamieszczają, ot na wszelki wy-
padek, rysunki i opisy stopni wojskowych Wehrmachtu. 
Nie sposób wymienić wszystkich artykułów, opowiadań, 
wzmianek, ciekawostek. Każdy wielbiciel starych wydaw-
nictw i jednocześnie gotyckiej czcionki wyniesie z lektury 
Danziger Kalender na rok 1936 coś dla siebie. 

PIOTR SCHMANDT

W drugiej części artykułu, która ukaże się w kolejnym numerze 
„Pomeranii”, autor pisze o kalendarzach dwujęzycznych, niemiec-
ko-polskich i polskojęzycznych wydawanych w międzywojniu.
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W SŁUŻBIE 
NADZIEI
WSPOMNIENIE O KSIĘDZU KANONIKU 

JULIUSZU PRĄDZYŃSKIM 

FILOMATA CHOJNICKI
Juliusz urodził się 20 września 1818 r. w Objezierzu k. Choj-
nic w rodzinie ziemiańskiej Rafała Prądzyńskiego i Anny 
z Lewald Jezierskich. W czasach zaboru pruskiego ta nie-
wielka miejscowość nosiła nazwę Butzendorf. W pobliżu 
znajdował się obszar zamieszkany od średniowiecza przez 
niemieckich katolików – Kosznajderia. Juliusz Prądzyński 
został ochrzczony w Ostrowitem, wsi przez wieki uważanej 
za stolicę Kosznajdrów. Jego ojciec posiadał Skarpę i Zalesie 
w powiecie złotowskim (obecnie w powiecie sępoleńskim) 
i był radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Matka 
była córką Karola Lewald Jezierskiego, znanego na Kaszu-
bach właściciela kilku majątków w powiecie kościerskim 
(m.in. Będomina) oraz Marianny Trembeckiej. Dziećmi 
Rafała i Anny Prądzyńskich byli także Lucjan i Klementyna 
(po mężu Łaszewska), którzy przyczynili się do założenia 
przez Juliusza pierwszej na Pomorzu polskiej szkoły średniej 
dla dziewcząt. 

Po odbyciu krótkiej edukacji domowej Juliusz Prądzyński 
podjął naukę w  Królewskim Katolickim Gimnazjum 
w Chojnicach. Należał tam prawdopodobnie do organizacji 
filomackiej „Polonia” (1835–1838). Członkiem tego tajnego 
stowarzyszenia był również o rok starszy gimnazjalista Flo-
rian Ceynowa. Chojnicki „związek bratni” wzorowany był 
organizacyjnie na „Polonii” wrocławskiej, będącej rówieśni-
cą założonego w 1817 r. wileńskiego Towarzystwa Filoma-
tycznego (z Tomaszem Zanem i Adamem Mickiewiczem).

KAPŁAN I PEDAGOG
Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrza-
łości w 1838 r. Juliusz Prądzyński został immatrykulowany 
na Uniwersytecie w Münster. Rozpoczął tam studia z zakre-
su teologii katolickiej. Edukację akademicką kontynuował 
we Fryburgu Bryzgowijskim (Freiburg im Breisgau). Warto 
przypomnieć Czytelnikom, że w XIX wieku normą było 
studiowanie w kilku kolejnych ośrodkach. Takie postępo-

wanie zazwyczaj miało pozytywny wpływ na rozwój inte-
lektualny młodych ludzi i kształtowanie u nich otwartej na 
świat osobowości. Jesienią 1842 r. Prądzyński przeniósł się 
do kolejnej uczelni – Seminarium Duchownego w Pelplinie, 
gdzie odbył kurs praktyczny przygotowujący do stanu ka-
płańskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 kwietnia 1844 r.  
Nadal utrzymywał stałe kontakty z uczelnią i duchownymi 
w Münster. Wydarzenia związane z półwieczem święceń 
biskupa Droste-Vischeringa przedstawił w broszurze Jubi-
leusz pięćdziesięcioletni biskupi w Monasterze uroczyście od-
byty (wydanej w 1845 r.). W obchodach tych uczestniczył 
jako delegat pelplińskiej kurii biskupiej (wspólnie z ordyna-
riuszem diecezji Anastazym Sedlagiem).

Posługę wikariuszowską sprawował w Kaplicy Królew-
skiej w Gdańsku, a później w Oliwie. Na początku stycznia 
1846 r. uzyskał w Münster licencjat teologii na podstawie 
dysertacji De nexu qui intercedit inter doctrinam de peccato 
originali et redemptionis dogma. W tym samym roku (1846) 
odbył pielgrzymkę do Rzymu; był na audiencji u Ojca św. 
Grzegorza XVI. Po powrocie do diecezji został administra-
torem w Kamieniu Krajeńskim, a od sierpnia 1848 do mar-
ca 1854 r. uczył religii katolickiej w szkole, której był absol-
wentem – w  Królewskim Katolickim Gimnazjum 
w Chojnicach. Doprowadził do wprowadzenia języka pol-
skiego we wszystkich uczonych przez siebie klasach. Przy-
czynił się również do założenia w 1849 r. biblioteki dla pol-
skich uczniów. Odezwę w tej sprawie ogłosił w poczytnym 
wśród Polaków czasopiśmie „Szkoła Narodowa” wydawa-
nym w Chełmnie.

W lipcu 1849 r. podpisał petycję duchowieństwa dekana-
tu chełmińskiego do ministerstwa oświaty w Berlinie w spra-
wie szerszego uwzględnienia języka polskiego w szkolnictwie 
pruskim. Dał się poznać jako żarliwy obrońca polskiej 
mowy i kultury. Aktywnie uczestniczył w prosynodzie die-
cezjalnym w Pelplinie (1849), na którym bronił praw języka 
polskiego w szkole i w Kościele. W tych patriotycznych dzia-

We wrześniu br. minęła 200. rocznica urodzin ks. Juliusza Prą-
dzyńskiego. Należał on do aktywnych działaczy ruchu narodo-
wego na Kaszubach i Kociewiu w drugiej połowie XIX stulecia. 
Jego trwałym osiągnięciem było założenie polskiej szkoły dla 
dziewcząt w Kościerzynie. Ten zakład oświatowy władze pru-
skie rychło uznały za „wylęgarnię polonizmu”. Ksiądz Juliusz Prądzyński
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Widok Zakładu NMP Anielskiej w Kościerzynie ok. 1928 r.

łaniach wspierał go prefekt gimnazjum w Chełmnie ks. An-
toni Knast. Obaj gimnazjalni nauczyciele religii darzyli się 
sympatią i szacunkiem, wiele także uczynili dla podtrzyma-
nia polskości w środowisku uczniów i  ich rodziców. Ks. 
Prądzyński popierał narodowe dążenia Ligi Polskiej, dzia-
łającej w latach 1848–1850. Sprzyjał też poczynaniom zało-
żonego w Chełmnie w 1848 r. Towarzystwa Pomocy Nauko-
wej, pozyskując nowych członków i  zbierając składki 
z obwodu chojnickiego. Zasilił ponadto szeregi komitetu 
TPN utworzonego w celu materialnego wspierania aspiran-
tów nauczycielstwa elementarnego.

W 1854 r. został proboszczem w Nowem, gdzie przejął obo-
wiązki dziekana i inspektora szkół ludowych. Władze diece-
zjalne doceniły jego dotychczasową posługę: w 1855 r. biskup 
ordynariusz Anastazy Sedlag mianował go kanonikiem gre-
mialnym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej i radcą konsysto-
rza. Urząd radcy duchownego sprawował aż do roku 1882. Po 
śmierci biskupa Sedlaga w 1856 r. ks. kanonik Prądzyński zo-
stał zarządcą majątku biskupiego. Znalazł się także w szacow-
nym gronie kandydatów na nowego biskupa diecezji chełmiń-
skiej. Dawny filomata chojnicki został ponadto kaznodzieją 
katedralnym (1858–1868) i dziekanem kapituły (1870).  

ZAŁOŻYCIEL SZKOŁY
Wspólnie z  siostrą Klementyną Łaszewską (1822–1895) 
w 1861 r. był fundatorem Zakładu Najświętszej Marii Panny 
Anielskiej w Kościerzynie. Zakład ten był pierwszą i jedyną 
w tym czasie na Pomorzu polską szkołą średnią dla dziew-
cząt. Przy szkole istniał pensjonat (internat). Do najważniej-
szych zadań kościerskiej placówki, działającej dzięki funda-
cji ks. kanonika i jego siostry oraz wsparciu społeczeństwa, 
należało przede wszystkim kształcenie dziewcząt na pozio-
mie średnim i przygotowanie zdolniejszych uczennic do 
egzaminu nauczycielskiego. W  zakładzie funkcjonowały 
również: szkoła elementarna, ochronka i sierociniec. Pla-
cówkę początkowo prowadziły siostry urszulanki, później, 
do czasu represji związanych z  kulturkampfem, szarytki 
(siostry miłosierdzia). Realizacją procesu kształ-
cenia zajmowali się nauczyciele świeccy i osoby 
duchowne. Szkoła okazała się trwałym dziełem 
rodzeństwa Prądzyńskich, przetrwała, mimo 
licznych przeciwności i szykan ze strony władz 
pruskich, okres zaboru. W II Rzeczypospolitej 
działała jako 8-letnie gimnazjum żeńskie, w la-
tach 1931–1939 ponownie prowadzone przez 
urszulanki. Zniszczony w rezultacie działań wo-
jennych budynek szkolny i  klasztor w  1946 r. 
objęły siostry niepokalanki. Obecnie w zespole 
zabudowań Zakładu NMP Anielskiej ma swoją 
siedzibę m.in. kościerska Szkoła Podstawowa  
nr 1. Ks. Prądzyński z ramienia władz kościel-
nych aż do śmierci sprawował funkcję kuratora. 
Szkoła ta była mu szczególnie bliska – systema-
tycznie zabiegał o jej rozwój i przeznaczał na jej 
utrzymanie znaczne kwoty. Władze pruskie wro-
go zapatrywały się na działalność zakładu, który 
nazywały „ostoją polskości i jednym z najważ-
niejszych rozsadników uczuć antyniemieckich”.

OBROŃCA POLSKOŚCI
Wychowanek Gimnazjum Chojnickiego należał także do po-
mysłodawców założenia czasopisma „Pielgrzym” w 1869 r.  
Zebranie inicjatorów tego periodyku odbyło się w mieszka-
niu kanonika. Redakcja i współpracownicy pelplińskiego 
„Pielgrzyma” bronili na jego łamach praw ludności polskiej 
na Pomorzu. Juliusz Prądzyński zawsze bowiem stał na stra-
ży polskości; należał do kilku stowarzyszeń religijnych pie-
lęgnujących trwałe wartości katolickie i wspierających polski 
ruch narodowy (również na Mazurach, np. Stowarzyszenie 
św. Bonifacego i św. Wojciecha). Słynął również z ofiarności 
na cele religijne i  społeczne, m.in. udzielał finansowego 
wsparcia Collegium Marianum w Pelplinie. Jako przedsta-
wiciel kapituły katedralnej brał udział w toruńskich uroczy-
stościach Jubileuszu Kopernikańskiego w 1873 r. Taka nie-
złomna postawa musiała zwrócić uwagę zaborców. Pruski 
minister kultury Gustav von Gossler podczas wystąpienia 
parlamentarnego w 1886 r. określił Prądzyńskiego mianem 
„męża skrajnych narodowo-polskich, antyniemieckich dąż-
ności”.

DOKTOR PRĄDZYŃSKI
Z okazji półwiecza kapłaństwa (1894) otrzymał godność 
protonotariusza apostolskiego, a władze Kościerzyny wyróż-
niły go honorowym obywatelstwem miasta w uznaniu za-
sług na niwie oświatowej. Pięknym zwieńczeniem obcho-
dów 50-lecia święceń kapłańskich było nadanie ks. 
Prądzyńskiemu doktoratu honorowego przez Uniwersytet 
w Münster. 

Ksiądz Juliusz Prądzyński, niestrudzony obrońca polsko-
ści w latach zaboru pruskiego, zmarł w Pelplinie 11 grudnia 
1894 r. Pochowany został w pelplińskiej katedrze. Jego sio-
stra Klementyna spoczywa natomiast na cmentarzu w Ko-
ścierzynie. Postawa tego pomorskiego rodzeństwa mogła 
być drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków i dawa-
ła nadzieję na lepsze życie w odrodzonej Rzeczypospolitej.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI
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Niemcy w okupowanym Paryżu

Żyjemy w dziwnym kraju, w którym coraz częściej po-
jawiają się jakby przybysze z  innej planety – istoty, 

które nic złego o Hitlerze nie słyszały, urządzają mu nawet 
urodziny, a  Luftwaffe oraz Wehrmacht, plus wspaniałe 
dywizje pancerne Waffen SS, są obiektem ich podziwu 
i pilnych studiów. Jeżeli tak jest z poglądami „bojowni-
ków wojen, które jeszcze nie wybuchły”, to trudno się dzi-
wić, że w  innych krajach europejskich, w których oku-
panci działali czasem w aksamitnych rękawiczkach, nikt 
już nie stara się pamiętać o zbrodniach na wschodzie Eu-
ropy, a nawet o Holocauście. Kiedyś przeczytałem wyda-
ne, także po polsku, dzienniki-eseje wybitnego niemiec-
kiego pisarza Ernsta Jüngera (1895–1998) pt. Promieniści, 
które głównie wiążą się z  jego paroletnim pobytem 
w okupowanym przez Niemców Paryżu. Jünger był nie-
mieckim, a właściwie pruskim konserwatystą, w swoim 
czasie gloryfikował wojnę lat 1914–1918. W Paryżu był 
jako oficer rezerwy w służbie wojskowego wymiaru spra-
wiedliwości, ale swój pobyt w tym mieście wykorzystywał 
głównie do oddawania się swoim intelektualnym zamiło-
waniom – miłości do kultury francuskiej... Ten członek 
niemieckiej elity kulturalnej oczywiście po cichu był dale-
ki od Hitlera. Napisałbym z pewnym uproszczeniem tak: 
niemiecki Wehrmacht w  1940 r. bez trudu podbił całą 
Francję. Francuzi nie chcieli się bić... za Gdańsk! Jeżeli 
jednak zostawimy na boku bezlitosne ataki Luftwaffe, to 
Niemcy nie stosowali we Francji polityki masowych 
zbrodni. Zbrodnie na Żydach były blisko dwa lata póź-
niej. Kiedy 14 czerwca Niemcy wkraczają do Paryża, to 
zawierają z marszałkiem Francji Philippem Pétain układ 
kolaboracyjny. Tylko część Francji z Paryżem przechodzi 
pod administrację okupanta. Reszta terytorium francu-
skiego pozostaje pod rządami kolaboranckiego reżimu 
„Vichy” (nazwa od siedziby tego rządu poza Paryżem, 
w znanej miejscowości uzdrowiskowej). Niemieckie wa-
runki dla Francji, choć twarde (zwłaszcza gospodarczo), 

są w sumie dość łagodne, a spora część Francuzów w peł-
ni aprobuje współpracę ze zwycięską III Rzeszą niemiec-
ką i to przynajmniej do 1942 r., a Pétain i jego zwolennicy 
(prawica katolicka i francuscy faszyści) pozostają wierni 
Hitlerowi aż do niesławnego końca III Rzeszy. Natomiast 
Niemcy, nawet tak stuprocentowi hitlerowcy, jak mistrz 
niemieckiej propagandy minister Goebbels, pozostają 
w jakiejś mierze niewolnikami ukrywanego (ale istotnego 
praktycznie) poczucia niższości wobec kultury francu-
skiej! Po pierwszej wojnie światowej Francja z każdego 
punktu widzenia była jej głównym zwycięzcą, pyszniła się 
kulturą wysoką i rozrywką: powieść i film, sport i piosen-
ka, malarstwo i  moda, perfumy i  samochody. Kolarski 
wyścig Tour de France, wielkie wyścigi samochodowe, 
głośne na cały świat filmy. Niemcy to wiedzieli, Niemcy to 
pamiętali i w jakiejś mierze, wchodząc do Paryża zbrojnie 
– jako zwycięzcy – zachowywali się „grzecznie”. Nikt  
na razie Francuzów nie rozstrzeliwał, nawet prześladowa-
nia Żydów miały (w  porównaniu z  tym, co działo się 
w Polsce) charakter powolnej ewolucji. Francuzom w re-
zultacie ochoty do współpracy nie będzie brakowało. Pa-
miętajmy, że do końca 1941 r. wpływy generała de Gaul-
le,a z Londynu na terytorium francuskim były minimalne. 
Nawet tradycyjne ugrupowania francuskiej prawicy na-
cjonalistycznej generalnie popierały kolaborację z Niem-
cami. Podobnie uczyniła znaczna część opinii publicznej 
francuskiej na czele z episkopatem katolickim. Okazało 
się, że większość Francuzów godziła w  miarę spokojne 
„życie codzienne” z antydemokratyczną, antyrepublikań-
ską polityką rządu Vichy, a administracja francuska, poli-
cja, wszystkie niemal organy państwa będą z reguły reali-
zować działania zgodne z  życzeniami okupanta, ale 
i  z  pragnieniem stałym prawicy francuskiej budowania 
państwa autorytarnego, tradycyjnego, mocno katolickie-
go i wrogiego tradycjom parlamentarnej laickiej republi-
ki, tolerancyjnej i otwartej na świat. 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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GAWĘDY O LUDZIACH I KSIĄŻKACH

Polityka okupanta, zgodnie z  jego głównym interesem 
w trakcie wojny, faworyzowała szczególnie wielki przemysł 
francuski i rolnictwo: za gorliwe usługi w tym względzie, 
istotne dla polityki wojennej III Rzeszy, władze niemieckie 
szczodrze wynagradzały. Nie dotyczyło to oczywiście wła-
sności żydowskiej, która przy współpracy władz francu-
skich była przejmowana pośrednio czy bezpośrednio przez 
czynniki niemieckie. Najciekawiej jednak wyglądała 
współpraca świata kultury francuskiej z  władzami nie-
mieckimi. Oczywiście były tu, jeżeli można się tak wyrazić, 
pewne nieuniknione straty: artyści, intelektualiści czy pisa-
rze bądź nazbyt związani z demokratycznymi, lewicowymi 
koncepcjami, bądź ci, którzy byli pochodzenia żydowskie-
go, siłą rzeczy w tym flircie z III Rzeszą udziału nie brali. 
Uciekali z Francji bądź chowali się na głębokiej prowincji, 
unikając rozgłosu. Ogólnie jednak francuska nauka, kultu-
ra, oświata rozwijały się bez większych przeszkód, przynaj-
mniej do końca 1943 r. Francuscy uczniowie, nawet jeszcze 
w 1944 r., zdawali spokojnie swoje oficjalne legalne matu-
ry, działały różne wyższe szkoły, wydawano liczne książki. 
Istniała oczywiście cenzura niemiecka i  cenzura francu-
skich władz kolaboracyjnych, ale jeżeli jakiś autor nie głosił 
haseł wyraźnie wrogich III Rzeszy czy rządom marszałka 
Pétaine,a, to mógł kręcić spokojnie nowe filmy, pracować 
w różnych czasopismach, wydawać książki. Niejaki Jean-
-Paul Sartre, późniejszy główny lewicowy intelektualista, 
bliski komunistom, wydał legalnie swoją główną książkę 
filozoficzną w 1943 r. i nikt tego nie zakwestionował. Ko-
muniści francuscy walkę z reżimem Vichy i z Niemcami 
rozpoczęli na serio dopiero po otrzymaniu odpowiednich 
instrukcji z Moskwy, w zasadzie rozwinęli tzw. ruch oporu 
dopiero na przełomie 1941 i  1942 r. Jeżeli obserwuje- 
my kontakty kulturalne niemiecko-francuskie od jesieni  
1940 r., to trzeba stwierdzić, że przynajmniej do jesieni 
1943 r. były one niezwykle intensywne i przyjacielskie: kie-
rownicze koła niemieckie w Paryżu (i sam minister propa-
gandy Goebbels w Berlinie) nie tylko popierały tłumaczenia 
na język niemiecki utworów pisarzy francuskich i  rozpo-
wszechnianie nowych filmów francuskich w  III Rze- 
szy, ale także organizowały zarówno wyjazdy pisarzy fran-
cuskich do Niemiec, jak i  takież wyjazdy niemieckie do 
Paryża, ponadto szczególnie popierały wystawy kulturalne 
(dzieł sztuki) francuskie w Niemczech. Na pytanie, kto ze 
znakomitości ówczesnych świata kultury francuskiej uchy-
lał się od takich form współpracy, odpowiedź jest dość 
trudna, niemal wszyscy bowiem członkowie słynnej Aka-
demii Francuskiej kolaborowali bardzo aktywnie. Kilku 
tylko członków, pochodzenia żydowskiego bądź lewicow-
ców, którzy opuścili Francję, nie brało udziału w tym spek-
taklu. To stwierdzenie dotyczy niemal na równi ludzi te-
atru, filmu, piosenki, świata muzyki. Wśród czołowych 

kolaboracjonistów (ideologów tej ekipy) wymienić można 
cenionych już przed wojną pisarzy, jak Pierre Drieu de la 
Rochelle czy Louis-Ferdinand Céline, a  obok nich gło-
śnych także w II RP autorów, takich jak: Henri de Mon-
therlant, Paul Morand, Jean Anouilh. Nie ukrywam, że od 
lat interesowałem się tą Francją kolaboracyjną, porównu-
jąc z sytuacjami polskimi. W tak zwanym wielkim świecie 
ignorancja polskich spraw doby 1939–1945 jest wręcz po-
rażająca, dotyczy także kwestii nieraz „palącej”, czyli oskar-
żeń o współpracę z Niemcami. W Polsce politycznej kola-
boracji nie było, w istocie były tylko formy „przyziemne” 
tego, co nazywam kolaboracją oddolną, głównie margine-
su społecznego, nieraz środowisk przestępczych, głównie 
żerujących na nieszczęściach ludności żydowskiej. Takie 
sytuacje i  tacy ludzie w  tego typu warunkach historycz-
nych znajdują się nieuniknienie w  każdym kraju. Nato-
miast we Francji, podobnie jak w Holandii, w Czechach 
czy w Danii – III Rzesza korzystała w szerokiej mierze ze 
współpracy istniejących instytucji publicznych tych kra-
jów. Tak zwane europejskie ruchy oporu – wedle polskiej 
miary – stanowiły zazwyczaj dopiero pod koniec okupacji 
i  wojny pewien niewielki margines sytuacji ogólnej. Dla 
Niemca w służbie III Rzeszy, zwłaszcza po przykrych do-
świadczeniach służby na wschodzie Europy, wyjazd do Pa-
ryża, Brukseli czy Amsterdamu był niemal szczytem ma-
rzeń. Ogólnie, przynajmniej do końca 1942 r., Niemcy 
w Paryżu czuli się zupełnie bezpieczni, odwiedzali maso-
wo francuskie kawiarnie, teatry, kina, podziwiali zabytki. 
Nie było żadnej istotnej bariery dla kontaktów z tubylcami. 
Nie rabowano masowo francuskich dzieł sztuki, nie nisz-
czono francuskich bibliotek, nie zamykano teatrów czy 
filharmonii... Przeciętny Francuz w  Paryżu od 1941 r. – 
etapami – odczuwał jedynie dotkliwe narastające trudno-
ści żywnościowe. Tych jednak nie odczuwali cenieni przez 
Niemców kolaboranci. Nikt też Francuzom nie zabraniał 
wakacji, podróży po kraju, uczęszczania do teatrów, filhar-
monii czy na wystawy. W kinach, poza niemiecką propa-
gandą, pokazywano głównie normalny francuski repertu-
ar. Prawdą jest, że sporo młodych Francuzów, dobrowolnie 
czy pod pewnym przymusem, wyjechało na roboty do 
Niemiec. Warto jednak zauważyć, że Francuz, pracując 
w III Rzeszy, miał różne przywileje bytowe, których Polacy, 
stale zagrożeni represjami, w  III Rzeszy nie posiadali. 
Skonkludujmy: Francuz, który władzy się nie narażał, nie 
zmieniał radykalnie swojego sposobu życia, narzekał na 
brak dobrych wiktuałów, nieraz jego piwniczka uległa wy-
czerpaniu w  toku wojny. Kultury narodowej francuskiej 
okupant nie ścigał, nie represjonował, nie zakazywał. Pew-
na ilość krwawych wydarzeń, głównie roku 1944, nie 
zmienia tego całościowego obrazu, jakże różnego od pol-
skich losów w tej dobie...
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Pòczątk dzejaniô Kaszëbsczé-
gò Zrzeszeniô i  jegò partów 
(w  tim téż wejrowsczégò) to 

nié blós stara ò rozwij òrganizacji 
ë biôtka z rozmajitima jiwrama, co 
przëchôdałë z  bùtna. To téż czas 
spiérków bënë samégò zrzeszeniô. 
Prôwdac pòd kùńc 1956 r. kaszëb-
sczi dzejarze baro bëlno wëzwëskelë 
leżnosc i  nimò różniców w  pòz-
drzatkach delë radã stwòrzëc swòjã 
òrganizacjã, równak krótkò pò ji 
pòwstanim zôs pòkôzałë sã różnice 
w pòzdrzatkach na sprawë kaszëb-
sczé i  òglowòpòlsczé. Przédnikã 
KZ béł tej Aleksander Arendt, ale 
wiãkszi cësk na zarząd zrzeszeniégò 
chcelë miec zrzeszińcë, a òsoblëwie 
Jón Rómpsczi. Przëstojnikã jegò béł 
przédnik wejrowsczégo partu Jón 
Trepczik i karno jinszich dzejarzów. 
Wëmienic mòże midzë nima téż Ka-
rola Krefftã, chtëren tej-sej przëjeż-
dżiwôł do Wejrowa a  to, co gôdôł, 
wedle wëszëznów namerkóné bëło 
separatizmã. W  łżëkwiace 1958 r. 
miôł sã òdbëc II Zjôzd Delegatów 
KZ. Nie je tej na gwës przëtrôfkã, 
że prawie w tim miesącu pòwsta we 
Gduńskù Infòrmacjô tikającô sã roz-
wiju i sztôłtowaniégò sã kaszëbsczé-
gò separatizmù1. Je to baro cekawi 
dokùment, w jaczim zamkłô je dba 
i wiédza, jaką esbecë a dzãka nima 
jinszi przedstôwcowie kòmùnysticz-
nëch wëszëznów mielë na témã tegò, 
co dzejało sã tedë w  zrzeszenim. 
Òsoblëwie wiele je tam wiadłów ò 
dzejanim zrzeszińców. Są tam midzë 
jinszima wëjimczi z referatu, chtëren 

1 strëmiannika 1958 r. wëgłosył na 
Walnym Zéńdzenim Miesczégò Kòła 
KZ w Wejrowie Klémãs Derc. Tekst 
nen wedle dbë fónkcjonariuszów 
SB mùszôł bëc dosc tëlé wôżny, bò 
wedle nich zamkłima prawie tam 
zéwiszczama zrzeszińcë chcelë sã 
czerowac òb czas zjazdu KZ i  we-
lacji nowégò Przédnégò Zarządu. 
Chcemë le tej zazdrzec do tegò, jak 
zamkłosc wëgłoszonégò przez Derca 
tekstu przedstôwiô esbecczi dokù-
ment. Wëzdrzi to tak:

Do ti kùlturë (kaszëbsczi) przë- 
nôlégò nasz jãzëk, najô lëteratura, 
naje zwëczi i  spòsób gòspòdarzeniô 
i na ògle ôrt żëcégò. Żebë móc roz-
wijac kùlturã i robic jã corôz lepszą, 
mùsz je przede wszëtczim ùczëc sã. 
Wiémë, że czej wprowôdzony òstôł 
szkòłowi òbrzészk, Kaszëbi ùczëlë sã 
w  niemiecczi mòwie, w  midzëwòj-
nowim cządze pò pòlskù, przez piãc 
lat òkùpacje znôwù pò niemieckù, 
a terô zôs pò pòlskù. Je to dlô kaszëb-
sczégò dzecka wiôlgą ùcemiãgą. 
W tim przëtrôfkù mùszimë tim bar-
żi zmierzac do tegò, bë istniôł mòcny 
ich związk z  domôcą kùlturą, to je 
kaszëbską.

[Mùsz je] pòstawic na pasowny ni-
wiznie nasze pismiono „Kaszëbë”, terô 
nie zjiscywô òno swòjégò zadaniô… 
Naszim célã pòwinno bëc, żebë më 
mielë dwa pismiona: jedną gazétã, co 
wëchôdô trzë razë w tidzéniu (jistno 
jak „Zrzesz Kaszëbskô”) redagòwóną 
w  jãzëkù pòlsczim ë kaszëbsczim, 
pòdôwającą wszëtczé wiadła, na jaczé 
żdże czëtińc, i jeden cządnik – terôz-

ka miesãcznik blós w  kaszëbsczim 
jãzëkù. […] 

Kaszëbsczé Zrzeszenié bãdze 
dążëło [do tegò], bë miec swój stałi 
program i  swòje radiowé aùdicje 
w môlowi gduńsczi rozgłosni. Mielë 
jesmë swój stałi radiowi program, 
mùszimë gò miec téż dzysô. A zmie- 
rzac mùszimë do tegò, żebë më Kaszë-
bi mielë gwôsną radiostacjã òbsłë-
giwóną leno przez Kaszëbów. Nasz 
kùlturalny program pòwinien bëc am-
bitny i zamëszlony na wiôldżé sprawë, 
a  do jegò zjisceniégò më pòwinni 
dãżëc dërchã i bez ùstónkù, bò ti, co 
nick nie chcą, nick nie dostóną i nick 
nie zbùdëją…

Mùszimë so ùswiądnic, że dozéra-
nié naji domôcy kùlturë je naszim 
nôwôżniészim jiwrã, z chtërnym mùsz 
je dac so radã. Zanikwienié ji bëło 
przëczëną najégò ùpôdkù, pòdda-
niô sã cëzy kùlturze i  pòpadniãcégò 
w dëchòwé niewòlnictwò. Zagwësni-
wóm waju, że mómë wiele drëchów 
westrzód mądrëch lëdzy we Warsza-
wie i w całi Pòlsce, a przede wszëtczim 
westrzód Szlązôków. Mómë téż wiele 
drëchów i nalézemë wspiarcé naszi ro-
bòtë westrzód bratnëch słowiańsczich 
nôrodów w  Czechach i  Sowiecczim 
Związkù a  téż w  krajach Zôchòdu, 
trzeba le òdecknąc i wząc sã do robòtë.

W  referace napisóné bëło téż ò 
rzeczë, ò jaczi wspòmnióné bëło ju 
w  ti rédze artiklów, to je ò tim, bë 
Kaszëbi w  przińdnoce mòglë zając 
w  naszi òbéńdze pierszé stanowisz-
cza, a nié slédné jak donëchczôs. Słu- 
żëc temù mia stara ò bëlné zagòspò-

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 11 (slédny)

1  Wszëtczé wëzwëskóné w artiklu cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.
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darzenié kaszëbsczi zemi i  zwëski-
wanié przez ji mieszkańców nowi 
wiédzë ë kwalifikacjów. Na kùńcu 
tekstu bëło zawòłanié Kaszëbów 
i Kaszëbsczégò Zrzeszeniô do biôt-
czi z procëmnotama ò lepszą prziń-
dnotã.

Zamkłosc Dercowégò referatu 
mùsza bëc ùznónô za rzecz wôżną 
a  dosc niebezpieczną dlô wëszëz-
nów, skòrno fónkcjonariuszowie 
SB cytowelë w  swòjim dokùmen-
ce dosc wiôldżé jegò dzéle. Pòlitika 
zrzeszińców nie widza sã równak nié 
blós kòmùnysticznym przédnikóm 
Lëdowi Pòlsczi, ale zastrzédżi miôł 
do nich téż Arendt i jegò wespółro-
bòtnicë. Pò walnym zéńdzenim wej-
rowsczégò partu z 23 strëmiannika 
1958 r., chtërnégò ùczãstnikã béł 
znóny separatista Karól Krefft, przéd-
nik KZ miôł pòwiedzec człowiekòwi, 
chtërnémù wierã dowiérzôł, a jaczi 
wespółdzejôł z  SB jakno „Leszek”, 
że sytuacjô prôwdac bëła beznôdzej-
nô, z drëdżi równak stronë Arendt 
nie jiscył sã tim za baro. Rzekł, że 
mô ju dosc sztridowaniô sã z I Se-
kretérą Wòjewódzczégò Kòmitetu 
PZRP we Gduńskù Józefã Machną 
i z Prezydium Wòjewódzczi Nôrod-
ny Radzëznë ò kaszëbsczé sprawë. 
Béł òn dbë, że czejbë zrzeszenim 
czerowelë wejrowsczi separatiscë, tej 

dopiérkù partiowé ë administracjo-
wé wëszëznë doznałëbë sã, jak wiele 
mùszôł sã narobic nad trzimanim 
òrdnągù w òrganizacji…

***
Òglowô sytuacjô w  KZ pòd kùńc 
piãcdzesątëch lat bëła pò prôwdze 
drãgô. Dzejarze bëlë pòdzelony. 
Sztridowelë sã, a timczasã kòmùny-
scë dzãka swòjémù aparatowi bez-
piekù bëlno wiedzelë, chto z  czim 
trzimie a kògò nie lëdô, ë tak dali. 
Wejrowsczi part, chòc przënôlégôł 
do nôbarżi rësznëch w całi òrganiza-
cji, przez to, chto nim czerowôł, òb-

taksowiwóny béł jakno separatisticz-
ny. Równak sprawa bënowi spiérczi 
midzë kaszëbsczima dzejarzama je ju 
témą za szeroką i na gwës zasłëgiwô 
na to, bë òpisac jã w apartnym do-
kazu. Jistno wëzdrzi sprawa biôtczi 
kòmùnysticznëch wëszëznów Pòlsczi 
z  separatizmã i  niemiecczim rewi-
zjonizmã, z jaczim Kaszëbi téż tej-sej 
bëlë kòjarzony. Prôwdac tikô sã téż 
òna wejrowsczégò strzodowiszcza 
(przede wszëtczim Trepczika), ale 
je problemã szerszim. Béł òn ju òpi-
sywóny, ale na gwës mùsz je dali tã 
sprawã rzetelno òpisëwac.

Kùńczącë nã régã mòjich tekstów, 
mùsz je scwierdzëc, że z jedny starnë 
na zycher ni ma w nich wszëtczégò, 
cobë szło napisac ò wejrowsczim 
parce i  jegò dzejnoce w  pierszim 
cządze pò pòwstanim KZ. Z drëdżi 
równak starnë ùdało sã przedsta-
wic niechtërne sprawë, jaczima żëlë 
w  tim czasu nôleżnicë òrganizacje 
i ti, co jich krëjamno dozérelë, to je 
fónkcjonariuszowie SB i jich krëjam-
ny wespółrobòtnicë. Mòże to bëc zô-
czątk pózniészich badérowaniów ny 
cekawi témë. 

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

NUMER 1 – SŁÓWKA, SŁÓWKA...
Latos Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie fejrëje 50 lat dzejaniô. Z ti leżnoscë wôrt je 
zaprezentowac ekspònatë numer 1 z Dzélów wejrowsczi 
institucje. 

Ną razą mdze cos z Dzélu Rãkòpisów a Stôrodrëków –  
zesziwczi z zapiskama kaszëbsczich słowów, wëdónëch  
w 60. a 70. latach XX stolata w wielatomòwim dokazu  
pt. Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. 
Słówka a téż jinszé wiadła, np. ò badérowónëch môlach, 
zbiérelë prôcownicë Zakładu Słowianoznôwstwa Pòlsczi 
Akademie Nôùków pòd czerënkã prof. Zdzysława Stiebera. 
W zbiorach wejrowsczégò mùzeùm je nëch zesziwków  
1854 (!), co pòkazëje, jaką stolemną robòtã zrobilë ùczałi.    rd
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W okresie naszej niewoli zapomnieliśmy niemal najzu-
pełniej o jednej z dzielnic, która dziś tak ważną rolę 

spełnia w zbiorowym życiu narodu. Dzielnicą tą jest Pomo-
rze, o którego polskości nie pamiętał nawet Wincenty Pol, 
pisząc o pięknie naszej ojczyzny, a właśnie owo Pomorze, 
którego ludność uporczywie trwała pod zaborem pruskim 
przy wierze i mowie ojców – dało nam po odzyskaniu nie-

podległości dostęp do morza, a więc wyjście na bezkres oce-
anów, a poprzez nie – sąsiedztwo ze wszystkimi krajami 
świata. Jakie stąd czerpiemy korzyści, wie o  tem* każdy, 
komu nie obce są sprawy morskie.

Gdynia, którą zbudowaliśmy ogromnym zbiorowym wy-
siłkiem, jest już na ustach całego świata, a w Polsce wiedzą 
o niej bodaj i dzieci – wszystkie, bez wyjątku. Ale jej niesły-

W wydawanym w latach 30. XX wieku przez Ligę Morską i Kolonialną piśmie „Polska na Morzu”, w jego numerze 1 z 1936 
roku, znalazłem artykuł, którego autor ukrywający się pod inicjałami St.P. pisze o zwyczajach adwentowych na Pomorzu. 
(Warto dodać, że od lipca 2018 roku ukazuje się współczesna wersja tego tytułu prasowego). Nie można St.P. odmówić 
znajomości tematu. Być może związany był z Pomorzem, co tłumaczyłoby posiadaną przez niego wiedzę (choć może 
w niektórych przypadkach jest ona niepełna). Niemniej dziwić nas dzisiaj może wynikające z artykułu przeświadczenie 
autora, że Pomorze i „Kaszubszczyzna” wciąż były wówczas dla wielu mieszkańców centralnej Polski tajemniczą krainą 
zamieszkiwaną przez nie mniej tajemniczą ludność. St.P., pisząc o mieszkańcach Pomorza, używa zwrotu „polski lud 
nadmorski”, co nie dla wszystkich obywateli II Rzeczpospolitej było oczywiste.   

GWIAZDKA NA POMORZU,  
CZYLI JAK POLSKI LUD NADMORSKI 
PRZEŻYWA CZAS ŚWIĄTECZNY
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chanie szybki rozrost przesłonił ten wąski stosunkowo pas 
ziemi, jaki z całego obszaru Rzeczpospolitej prowadzi nad 
brzeg Bałtyku. Dziś dopiero, gdy się nam już oczy oswoiły 
z zasłużonym blaskiem chwały naszego portu – dziś dopiero 
dostrzegamy i poznajemy bliżej nadmorską naszą brać, ową 
Kaszubszczyznę, gdzie na wysuniętym w morze, niby kosa, 
półwyspie Helskim, siedzą rybacy; gdzie lud z pod Pucka, 
Oksywia i Swarzewa zwany jest Belokami, bo nie wymawia-
jąc „ł”, mówi „bel”, a nie „był”; gdzie ludność lasów w pow. 
kartuskim zwie się Lesokami, a borów kościerskich – Łycza-
kami lub Korczakami, jak skolei przezwana jest drobna 
szlachta w południowo-zachodniej części pow. kartuskiego 
i zachodniej kościerskiego. 

Ale choć różne są nazwy poszczególnych grup kaszubskich, 
choć i mowa, t.zw. „godka” bywa często odmienna, nieraz 
w obrębie parafji, posiadająca swe odrębności – łączy całą 
Kaszubszczyznę wspólne wszystkim przywiązanie do polsko-
ści jak i dawnych zwyczajów obrzędowych, nieróżniących się 
zresztą lub różniących się jedynie zlekka od zwyczajów ogól-
no-polskich.

Z początkiem więc adwentu, jak w całej Polsce śród ludu, 
rozpoczyna się post, nie tylko nakazywany przez kościół, ale 
i tak ściśle przestrzegany przez ludność pow. helskiego, że ry-
bacy jadają w tym okresie tylko ziemniaki i zupę postną, 
ograniczając się przytem w środy, piątki i soboty do jadania 
tylko raz na dzień. By post ten obchodzić tem ściślej, niektó-
rzy spośród rybaków helskich nie zażywają ulubionej tabaki 
lub nie palą fajek, a zamożniejsi, którychby stać było, przez 
cały adwent nie biorą do ust mięsa, ucząc dzieci, by w czasie 
postu nie jadały słodyczy. 

Okres adwentowy nie wzbrania jednak pewnych obrzę-
dów tradycyjnych, które mają charakter wesołej ludowej za-

bawy. Chodzą więc w adwencie – i na Pomorzu również, jak 
w całej Polsce – chłopcy z szopką albo też poprzebierani za 
zwierzęta, jak niedźwiedź, koń, koza lub bocian; przebranie 
to zarówno na Kaszubszczyźnie jak i Kociewiu, pomiędzy 
Starogardem a Świeciem, zwie się „gwizdami”, a przebrani, 
wśród których główną rolę gra „niedźwiedź” obwiązany cały 
grochowinami, chodzą od chaty do chaty, czyli jak się tam 
mówi, od checzy do checzy, śpiewając pieśni i zbierając datki.

Choinka w wieczór wigilijny na Kaszubach nie jest tak roz-
powszechniona jak w reszcie Polski; zaczyna się tam ona dopie-
ro zrzadka w zamożniejszych domach pojawiać; zresztą i u nas 
jest ona przecież przybyszem stosunkowo niedawnym, przyszła 
bowiem z Niemiec, po rozbiorach. Znana jest natomiast po-
wszechnie kolenda, obyczaj najważniejszy w okresie świąt Bo-
żego Narodzenia, gdy ksiądz z organistą i dwoma chłopcami 
chodzi od chaty do chaty, niosąc z sobą błogosławieństwo, świę-
cąc domy i sprawdzając, czy dzieci umieją pacierz.

Po świętach rozpoczynają się, jak wszędzie w Polsce, za-
pusty, z któremi wiąże się szereg starych ludowych obrzędów. 
Najbardziej charakterystycznym spośród nich jest t.zw. „za-
pustny koń”, podobny z przebrania i wesołości do krakow-
skiego „lajkonika”. W zapusty można, a nawet trzeba weselić 
się i tańczyć, inaczej bowiem „len nie rośnie”, jak powiada 
stare kaszubskie wierzenie.     

Tych parę słów o zwyczajach ludowych nad naszym Bał-
tykiem przekonywa nas, jak nie różni się w niczem prawie 
polski lud nadmorski od ludu naszego z rozległych równin nad 
Wartą i nad Wisłą – aż hen, po łańcuch Karpat. Wspólna 
mowa i wspólny obyczaj wiąże nas w nierozerwalną całość. 

*Tekst został zacytowany w oryginalnej pisowni
OPR. SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

PONIŻSZE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W 2018 ROKU DZIĘKI DOTACJI  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI:

1. Warsztaty regionalne – „Remusowa Kara 2018”
2.  Wydanie kaszubskojęzycznej ściennej mapy historyczno-kul-

turowej województwa pomorskiego
3. Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub
4. „Słówka jidą w główkã” 
5. Wydanie „Vademecum kaszubskiego – tom 5 Kultura Kaszubska” 
6. Akademia Bajki Kaszubskiej
7.  Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

w 2018 roku
8. Skarbnica Kaszubska – kaszubski portal edukacyjny
9. Kleka

10. Wydanie  „Księgi Liczb”  w języku kaszubskim
11.  Organizacja konferencji metodyczno-dydaktycznych dla na-

uczycieli języka kaszubskiego w 2018 roku
12. Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2018 roku

13. Kaszëbë Music Festiwal – V Festiwal Piosenki Kaszubskiej
14. Wydanie polsko-kaszubskiego słownika nazw fizjograficznych
15.  Wydanie książki dla dzieci wraz z audiobookiem pod tytułem 

„Ùkłôdk dlô dzôtk” Jana Trepczyka
16.  Wydanie publikacji „Kaszëbskô Encyklopediô Tematicznô”, tom 

II – Biologiô
17.  Wydanie publikacji „Teczka materiałów do nauczania języka 

kaszubskiego”
18.  Język kaszubski w „Pomeranii” – wydawanie czasopisma ze 

stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskoję-
zycznych „Najô Ùczba” i „Stegna”

19. Spotkania piszących po kaszubsku
20. Spotkania teatralne „Zdrzadniô Tespisa”
21.    Wydanie fiszek do nauki języka kaszubskiego wraz z lektorskim 

nagraniem wymowy
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ŚLADY ZBRODNI
Na początku tego roku w  Muzeum 
Poczty Polskiej pojawiła się nowa 
ekspozycja, która jest zapowiedzią 
kolejnych zmian szykowanych na 80. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Muzeum poddało konserwacji i  digi-
talizacji przedmioty wydobyte z  ma-
sowego grobu Pocztowców odkryte-
go w  1991 roku na gdańskiej Zaspie. 
To tam 5 października 1939 roku 38 
obrońców Poczty Polskiej zostało za-
mordowanych na mocy wyroku sądu 
polowego za rzekomą partyzantkę. Na 
ekspozycji zobaczyć możemy m.in. 
guzik z  polskim orzełkiem ze śla-
dem przestrzału, obrączkę pocztowca 

Franciszka Klinkosza z  inicja-
łami jego żony P.V. Praksedy 
z  domu Vogel, okulary czy 
sakiewkę z kluczami. Przej-
mującej całości dopełniają 
pozostałości butów pocz-
towców. Wszystko to na tle 
zdjęcia będącego kadrem filmu 
Stanisława Różewicza pt. „Wol-
ne miasto” kręconego w 1958 
roku. Fotografia pokazuje 
moment rozstrzelania.  

AKTYWIŚCI 
Aby zrozumieć, kim byli i  jak 
żyli Polacy w Wolnym Mieście Gdań-
sku (w  okresie międzywojennym), 
przechodzimy do sali Polonii Gdań-
skiej – ekspozycja opowiada o  jej co-
dziennym życiu. Młodzi Polacy dzięki 
działalności organizacji zwanej Macie-
rzą Szkolną uczyli się w polskich szko-
łach. Zobaczyć możemy ich szkolne 
świadectwa, legitymacje czy czapki. 
Miłośnicy sportu należeli do klubu 
sportowego Gedania, który w  1928 
roku skupiał 550 osób. Na wystawie 
znajduje się oryginalna biało-czerwo-
na klubowa koszulka piłkarska. Pre-
zentowany jest także talerz z  Hotelu 
Continental (mieścił się naprzeciw 
Dworca Głównego), ponieważ to tam 
początkowo odbywały się spotkania 
zarządu Gedanii. W  Muzeum Poczty 
Polskiej dowiemy się też o działalności 
społeczno-politycznej Gminy Polskiej 
i  Związku Polaków w  Wolnym Mie-
ście Gdańsku. Ze zdjęć patrzą na nas 
uśmiechnięte twarze. Jednak warto 
pamiętać, że Polacy stanowili w WMG 
około 10% społeczności. Jak pisał Bru-
non Zwarra we Wspomnieniach gdań-

skiego bówki: „głosić polskość 
wśród tak przeważającej ilości 
Niemców, jaka była wtedy 
w  Gdańsku, nie było tak ła-
twe”.

KU PAMIĘCI!
Pamięć o  Pocztowcach jest pie-

lęgnowana już od pierwszych 
lat powojennych. Od lipca 
1945 roku plac, przy którym 
znajdowała się Poczta Polska, 
nosi nazwę Obrońców Poczty 

Polskiej. Pierwsze uroczystości 
odbyły się tu w 1946 roku. Gdań-

szczanie zgromadzili się przed ocalałą 
fasadą, a kwiaty układali w pustych ra-
mach okiennych. Zniszczenia z wrze-
śnia 1939 roku zostały naprawione 
w czasie wojny. Od 1941 roku mieścił 
się tu urząd pracy. Obiekt ponownie 
ucierpiał w 1945 roku, a odbudowano 
go w  latach 1948–1951. Pierwsze ta-
blice zawisły po obu stronach wejścia 
w 1957 roku. W latach sześćdziesiątych 
w  budynku zorganizowano wystawę 
poświęconą obronie Poczty Polskiej. 
Muzeum otwarto dopiero w 1979 roku 
jako oddział Muzeum Poczty i Teleko-
munikacji we Wrocławiu. W  tym też 
roku odsłonięto monumentalny po-
mnik oraz nowe tablice oskrzydlające 
wejście. Niestety tekst zawierał błędy, 
co zgłaszały między innymi rodziny 
ofiar. Stąd Muzeum Gdańska, które-
mu podlega od 2003 roku Muzeum 
Poczty Polskiej, zdecydowało o  wy-
konaniu nowych, kamiennych tablic. 
Projekt wpisał się w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości i  właśnie 
11 listopada tego roku zostały one od-
słonięte. 

O POLONII   
NA POCZCIE POLSKIEJ
Grudniowy spacer kończący jubileuszowy rok odzyskania niepodległości zaprowadzi nas na plac 
Obrońców Poczty Polskiej. Pisałam już o tym miejscu we wrześniu 2013 roku, jednak tym razem 
wejdziemy do budynku, gdzie mieści się Muzeum Poczty Polskiej. Dowiemy się tutaj nie tylko  
o początku wojny, ale i o Polakach żyjących w Gdańsku przed jej wybuchem. 

MARTA SZAGŻDOWICZ
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Tworzy pan już 57 lat, to szmat czasu…
Tak, swoją działalność mam udokumentowaną od wiosny 
1961 roku, jednak jej początków należy szukać w drugiej kla-
sie szkoły podstawowej w Białachowie, wsi kociewskiej w gmi-
nie Zblewo. Gdyby doliczyć ten okres, to mija mi już 69 lat 
w sztuce. Urodziłem się właśnie w Białachowie, pod lasem, na 
wybudowaniu, 3 czerwca 1940 roku. Było to wolno stojące 
gospodarstwo. Mieszkaliśmy wtedy w domu mojej babci Pau-
liny Redzimskiej z Kosiedowskich, matki mojej mamy Zofii. 
Dziadek Franciszek Redzimski zmarł 24 maja 1935 roku 
w wieku 74 lat. Od tamtej pory z babcią gospodarzył wujek 
Antoni, brat mojej mamy. To było cudowne miejsce – ta zrę-
bowa chata. I taki tam był spokój. Tam rządziła przyroda ze 
swoimi prawami. Gdy wieczorem była rosa na trawie, było 
wiadomo, że będzie pogoda. Czerwone niebo wieczorem na 
zachodzie zwiastowało wiatr na drugi dzień. Śpiew ptaszków 
i ich loty też wiele mówiły o czekających nas zjawiskach atmos-
ferycznych. Tam, w Białachowie, nasz dziecięcy świat był ogra-
niczony do horyzontu i tyle. Wyjazd do innej wsi, zwłaszcza 
do Zblewa, był czymś nowym. 

A jak to było, gdy poszedł pan do szkoły w Białachowie?
To był rok 1947. Trochę się tego obawiałem. Nowe środowisko, 
koledzy, koleżanki, nauczyciel, to raczej napawało mnie obawą 
niż ciekawością. Do szkoły po raz pierwszy zaprowadziła mnie 
mama – to był poniedziałek 2 września. Moim nauczycielem 
od pierwszej do trzeciej klasy był Stefan Giełdon. W czwartej 
klasie uczyła mnie pani Sikora (nie pamiętam jej imienia), no 
a następne klasy kończyłem w Zblewie. Nasz „Pan” w Biała-

chowie był człowiekiem młodym, wysokim, energicznym 
i bardzo przyjaznym dla uczniów. Uczył nas prac ręcznych, 
prowadził z nami ciekawe doświadczenia podczas lekcji, czę-
sto wychodziliśmy na wycieczki do okolicznych lasów, orga-
nizował różne przedstawienia, w których występowaliśmy, 
i w końcu, chyba pod koniec roku szkolnego 1948/49, gdy 
byłem w drugiej klasie, zorganizował z naszym udziałem te-
atrzyk kukiełkowy, był jednocześnie reżyserem przedstawie-
nia. To właśnie tam po raz pierwszy zetknąłem się ze sztuką. 
Przychodziliśmy rano do szkoły, a na naszych ławkach leżały 
grudy gliny. Pan Giełdon polecił nam ulepić główki kukiełek. 
Pierwsza praca dobrze mi wyszła, więc dostałem następne za-
danie. Potem otrzymaliśmy poszczególne role, budowaliśmy 
scenę. Jaką nazwę miała ta sztuka – zapomniałem…

Jakie były początki tej udokumentowanej, jak pan powie-
dział, pańskiej twórczości rzeźbiarskiej?
To było wiosną 1961 roku. Przyjaźniłem się z kolegą szkolnym 
Ryszardem Czapiewskim ze Zblewa. Jego rodzice budowali 
dom na byłych „księżych włókach”, jak nazywaliśmy ziemie 
odebrane przez komunistów parafii zblewskiej. Z rowów fun-
damentowych Rysiu z ojcem wyrzucali świetną glinę. Tę glinę 
natychmiast skojarzyłem z teatrzykiem w białachowskiej szko-
le. Wziąłem do ręki grudę i ulepiłem ludzką główkę, jak wtedy 
w szkole. A pan Czapiewski, widząc to, powiedział: „Wej to je 
czisti nasz Wazónik” (Popatrz, to jest nasz Wazonik jak żywy). 
Naszego księdza proboszcza Alojzego Licznerskiego nazywa-
liśmy Wazónikiem, ponieważ ze względu na schorzenia reu-
matyczne kiwał się na boki podczas odprawiania mszy świętej. 

ZACZĘŁO SIĘ OD GLINY
Z EDMUNDEM ZIELIŃSKIM, KOCIEWSKIM RZEŹBIARZEM I MALARZEM, ROZMAWIA STANISŁAW JANKE. 



36  /    /  GRUDZIEŃ 2018

NASZE ROZMOWY

Po ocenie mej pracy przez pana Czapiewskiego postanowiłem 
popracować w tej glinie. Zwiozłem do domu kilka wiader tej 
kopaliny, i się zaczęło.

I co lub kogo pan rzeźbił?
Najpierw zacząłem rzeźbić popiersia znanych ludzi. Wydaje 
mi się, że pierwszą figurą było popiersie Lenina, bo jego cha-
rakterystyczna twarz ułatwiała mi oddanie podobieństwa. 
Później był Mickiewicz, Kościuszko, była moja kuzynka Jadzia 
Kaiser... i wiele innych drobiazgów z picassowskimi formami 
włącznie. Spoza domowników pierwszym recenzentem mych 
prac był nasz organista Izydor Borzyszkowski. Kiedy zobaczył 
schnące rzeźby, patrząc na Kościuszkę, powiedział: „Edziuś, to 
ty zrobiłeś?”. Bardzo mi się to spodobało i było zachętą do dal-
szej pracy. No dobrze, będziesz „tworzył” – i co dalej? Napisa-
łem do ówczesnego Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludo-
wej w Gdańsku, że coś tu robię w glinie. Owszem, odpisali, że 
zjawią się u mnie. Coś to długo trwało w moim mniemaniu 
i zniecierpliwiony napisałem do Ministerstwa Kultury i Sztuki 
w Warszawie. To poskutkowało, bo zjawili się u mnie dość 
szybko. A przyjechali: pani Stefania Liszkowska-Skurowa – 
etnograf, pan Wojciech Błaszkowski – etnograf, i pan Antoni 
Mironowski – artysta plastyk z Sopotu. Weszli na werandę, 
gdzie gromadziłem moją glinę i… ich miny świadczyły o tym, 
że moje prace nie wzbudziły ich zaciekawienia. Pomyślałem: 
bracie, to wszystko pewnie jest do kitu. Rzeczywiście tak było. 
Pan Mironowski powiedział: „Artystą to pan nie jest, ale może 
być. Pozwoli pan, że pozbędziemy się najpierw tego pana”. 
Wziął do rąk popiersie Lenina i upuścił go na betonową po-
sadzkę. Lenin rozprysł się w drobny mak. Posunięcie było 
radykalne, co sprawiło, że glinę zarzuciłem. Wśród tych 
„dzieł” leżał sobie mały drewniany ptaszek, którego w między-
czasie w drewnie wyskrobałem. Pani Liszkowska, widząc go. 
powiedziała: „Panie Edmundzie, a może pan spróbuje rzeźbić 
w drewnie? Bo zdolności manualne pan ma”. Glina była pla-
styczna, łatwa w obróbce, a drewno? Obiecałem jednak, że coś 
zrobię. Po miesiącu otrzymałem z  Wojewódzkiego Domu 
Twórczości Ludowej zaproszenie do wzięcia udziału w wysta-
wie Tradycyjnego Sprzętu i Sztuki Ludowej Kociewia w Staro-

gardzie w salach Powiatowego Domu Kultury na ulicy Sobie-
skiego. Otwarcie wystawy nastąpiło chyba w maju. W tamtym 
czasie takie imprezy zaszczycali swą obecnością gospodarze 
województwa i powiatu. Dokonano uroczystego otwarcia wy-
stawy. Jaką ja miałem wtedy tremę, aż trudno opisać. Moje 
rzeźbione figurki do szopki bożonarodzeniowej, scena z Dro-
gi Krzyżowej, pastuszek i coś tam jeszcze – to były prawdziwe 
mizeroty w zestawieniu z pracami takich rzeźbiarzy, jak Aloj-
zy Stawowy z Bietowa, Stanisław Rekowski z Więckowych 
i Janek Giełdon z Czarnej Wody. Jednak cieszyłem się, że zna-
lazłem się w tak zacnym gronie. I to był mój debiut. Później ta 
wystawa objechała miasta powiatowe naszego województwa.

A potem… 
Już od początku mej działalności interesowała się mną Cen-
trala Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia”. Zawio-
złem kilka moich rzeźb i, o dziwo, zostały zakupione przez 
spółdzielnię cepeliowską, której agenda mieściła się w Gdyni. 
Ale była radość – moje prace przyniosły mi pierwsze dochody 
z twórczej działalności. Ta współpraca z Cepelią trwała ponad 
czterdzieści lat. To była bardzo dobra instytucja dająca możli-
wość zarobku tysiącom rękodzielników w Polsce. Z chwilą 
przemian ustrojowych w naszym kraju Cepelia została zlikwi-
dowana w dotychczasowym kształcie. Cała rzesza ludzi stra-
ciła pracę i możliwość zarobkowania. Różnie o Cepelii mówio-
no, ja natomiast złego słowa o niej powiedzieć nie mogę. Przy 
niej istniał Fundusz Rozwoju Twórczości Ludowej, dysponu-
jący środkami na stypendia, nagrody, zapomogi i subsydia. 
Organizowane były liczne konkursy, wystawy krajowe i zagra-
niczne, bardzo dużo dzieł twórców ludowych eksportowano 
za ocean. To wszystko się skończyło.

Do dziś jest pan znany jako aktywny działacz Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych…
Do stowarzyszenia, z główną siedzibą w Lublinie, zostałem 
przyjęty w 1972 roku. Moja legitymacja ma numer 262. Dziś 
nasza organizacja skupia ponad dwa tysiące członków i liczeb-
ność ta utrzymuje się od wielu lat na tym samym poziomie. 
Organizacyjnie podzieleni jesteśmy na oddziały. Oddział Gdań-
ski STL powstał w 1978 roku z inicjatywy Krystyny Szałaśnej 
i mojej. Pani Krystyna zastąpiła panią Stefanię Liszkowską na 
stanowisku opiekuna twórców ludowych na naszym terenie 
i cieszyliśmy się z jej obecności do 2005 roku, do czasu przejścia 
przez nią na zasłużoną emeryturę. To jest wspaniała etnografka. 
Miałem szczęście współpracować z panią Krystyną. Zjeździli-
śmy wspólnie wzdłuż i wszerz nasze Pomorze, odwiedzając 
artystów ludowych. To byłby temat na całą książkę.

Maluje pan także na szkle… 
Tym również interesowałem się od dawna, bo już w 1959 roku 
zostałem zaproszony przez Wojewódzki Dom Twórczości Lu-
dowej w Gdańsku na warsztaty z malarstwa na szkle do Wej-
herowa. Dlaczego nie pojechałem? Pamięć nie odnotowała. 
Pewnie i dobrze, wtedy bowiem malowano na szkle bez wzo-
rowania się na tradycyjnym malarstwie na szkle, jakie na Po-
morzu było uprawiane w XIX wieku. Nikt o tym nie wiedział 
lub nie chciano o tym wiedzieć z czysto ideologicznego punk-
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tu widzenia. Bo jak udałoby się pogodzić fakt walki z Kościo-
łem z organizowaniem warsztatów na podstawie zachowanych 
zabytków o treści sakralnej, a tylko o takiej tematyce malunki 
na szkle istniały na Pomorzu? W 1988 roku pani Krystyna 
Szałaśna i dr Aleksander Błachowski z Muzeum Etnograficz-
nego w Toruniu zorganizowali warsztaty z malarstwa na szkle. 
Przygotowując je, opierali się na jedenastu za-
chowanych XIX-wiecznych obrazach na szkle 
– trzy są przechowywane w Muzeum Etnogra-
ficznym w Toruniu, a osiem w Muzeum Ka-
szubskim w Kartuzach. I na tej podstawie po-
prowadzono wówczas zajęcia z malarstwa na 
szkle, których byłem uczestnikiem. Od tamtej 
pory maluje na szkle i nie tylko maluję, bo rów-
nież udzielam lekcji z tej dziedziny na różnego 
rodzaju warsztatach z młodzieżą szkolną, z na-
uczycielami i uzdolnionymi mieszkańcami wsi.  

Jaki moment w swojej twórczości uważa pan 
za szczególnie ważny?
Moim największym osiągnięciem i najważniej-
szym dla mnie wydarzeniem był mój udział 
w budowie ołtarza papieskiego w Sopocie. Spo-
tkać tak wielkiego człowieka, jakim był pan 
Marian Kołodziej, można tylko raz w życiu. Ten 
świętej już pamięci człowiek zapadł głęboko w moje serce. 
W znaczącym stopniu wpłynął na moją rzeźbę i spojrzenie na 
sztukę z właściwej strony. Ołtarz, do którego z inspiracji pana 
Kołodzieja pomorscy rzeźbiarze wykonali figury i kapliczki, 
zapisał się na stałe w naszym krajobrazie. Wiele z tych kapli-
czek i figur zdobi nasze świątynie, stoją na rozstajach dróg, 
zdobią przydomowe kapliczki. Na podstawie moich zbiorów 
napisałem książkę opisującą kulisy budowy tego dzieła pt. Oł-
tarz papieski dłutem stworzony. To moja druga książka, bo 
pierwsza nazywa się Na ścieżkach wspomnień… i  mówi 
o moim życiu, życiu rodziny, zwyczajach, obrzędach, życiu 
dawnej wsi. Obie pozycję wydałem własnym kosztem. Zwra-
całem się o pomoc finansową do wielu instytucji. W 2010 
wydałem Na ścieżkach wspomnień II… i zbieram materiał do 
trzeciego tomu mych wspomnień. 

Wydał pan również książkę o malarzu kaszubskim Leonie 
Bieszkem, a potem o losach rodu Stachowiaków, 
na podstawie wspomnień pana przyjaciela Jana 
Stachowiaka rodem ze Zblewa, który teraz miesz-
ka w Niemczech… A w ogóle to chciał pan mieć 
własne muzeum przedmiotów kultury material-
nej dawnej wsi, które pan przez lata gromadził.
Życie zadecydowało jednak inaczej. Cały swój wiel-
ki zbiór przekazałem muzeom w Oliwie i Starogar-
dzie. Uważam, że tam będzie najlepsze miejsce dla 
tego rodzaju muzealiów. Gwoli ścisłości muszę do-
dać, że trochę z  rodzinnych pamiątek pozostało 
w moim domu. Między innymi jest stary patefon 
i tłuczek do ziemniaków z kuchni babci Antoniny, 
liczący pewnie ze sto lat. To tym tłuczkiem, przez 
domowników nazywanym trampkiem, były gniecio-

ne „szturane” kartofle do maślanki. Babcia mawiała: „Weźkaj 
jano trampek i uszturaj te bulwi, ja upsieka szpyrków”… 

Zbliża się Boże Narodzenie. Jak pan zapamiętał wigilie 
z dzieciństwa?
Mgliście pamiętam wigilie czasu okupacji niemieckiej, naj-
biedniejsze z biednych. Ani moi dziadkowie, ani rodzice nie 

podpisali niemieckiej listy narodowościowej. 
Dlatego, jako Polacy, byliśmy pozbawieni kar-
tek żywnościowych. Nasi rodzice musieli jakoś 
sobie radzić, by utrzymać czwórkę dzieci i sie-
bie. Przeżyliśmy dzięki wsparciu rodziców mo-
jego ojca Bernarda, dziadków Antoniny i Fran-
ciszka Zielińskich. Zresztą w tamtych czasach, 
jak był chleb i kartofle, to już można było żyć. 
Kawałek mięsa bywał od czasu do czasu w nie-
dzielę. Chleb moczony w wodzie i posypany 
cukrem to był rarytas. A polany olejem rzepa-
kowym? Pychota. Kiedy skończyła się wojna, 
ojciec powiadał: No teraz wreszcie nie będzie 
brakowało mięsa, kiełbasy czy masła. Minęły 
dwa lata, ojciec mówił: Tyle lat po wojnie, 
a w sklepach pusto. 

Dla nas dzieci wigilia i święta Bożego Naro-
dzenia były czasem radości. W naszych małych 

główkach rodziło się zdziwienie, że nie było słychać języka 
niemieckiego, mogliśmy mówić i śpiewać po polsku bez oba-
wy o konsekwencje. Jednak wigilie niewiele odbiegały od tych 
z czasu okupacji – były nadal biedne. Najważniejszą potrawą 
był śledź w wodzie z octem i cebulą. Bywały kartofle w obier-
kach, zupa z suszonych owoców, chlebek z margaryną albo 
suchy, ale była choinka z  dziadkowego lasu rozświetlona 
świeczkami i nasze przepiękne kolędy. Była pasterka w zblew-
skim kościele. Jak lud zaśpiewał „Bóg się rodzi”, organy ledwo 
było słychać, a organista Izydor Borzyszkowski potrafił z nich 
wydobyć najwyższe dźwięki. Dopiero po powrocie z kościoła 
dostaliśmy po kawałku kucha, który mama piekła najlepiej. 
Pod choinką stały talerze, a w nich drobne prezenty – cukier-
ki, jabłuszka, książeczki czy kredki, którymi cieszyliśmy się 
niezmiernie.  Pokoleniu naszych dzieci i wnucząt trudno sobie 
wyobrazić egzystencję na tamtym poziomie. A tak było…
Fotografie z archiwum Edmunda Zielińskiego

Edmund Zieliński został uhonorowany licznymi nagrodami i odzna-
czeniami. Jest Honorowym Obywatelem Gminy Zblewo. Z  okazji 
750-lecia Tczewa otrzymał „Pierścień Mechtyldy”; przyznała mu go 
Rada Programowa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego jako wyróż-
nienie redakcyjne „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” w katego-
rii: edukacja regionalna. Ponadto jest laureatem Medalu Oskara Kol-
berga, Teodory i Izydora Gulgowskich, brązowego i srebrnego Medalu 
Bene Merenti, Skry Ormuzdowej, odznaki – Zasłużony dla Kultury 
Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, srebrnego i złotego Krzyża 
Zasługi i Medalu Gloria Artis. 
Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego STL, a od 4 
lat jest honorowym prezesem tej organizacji. 
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Z ŻËCÔ KS „PÒMÒRANIÔ”

#bądźPomo 
WANODŻI MÔŁÉ A WIÔLDŻÉ
Akademicczi rok ju sztót dérëje. Kar-
no Sztudérów „Pòmòraniô” wrócëło 
do Trzëgardu, żebë znôwù wiele ro-
bic, òżëwiac nowé ùdbë a  zmierzëc  
sã z  jiwrama. Równak latos wró-
cëlësmë do Gduńska, żebë zarô z nie-
gò wëlecec!

„Wanodżi sztôłcą” – rzecze znóné 
pòwiedzenié. A wëdôwô sã, że nie łże. 
Më, pòmòrańcë, mòżemë to baro 
prakticzno dokazac. Nié blós wiedzbą 
brëkòwną òbczas wanodżi, np. jak 
baro sprawno dzałô Google Maps czë 
że nawetka we westrzódkù Bratisła- 
wë lepi miec ze sobą pieńdze, niżlë 
mëslëc zapłacëc kartą płatniczą. 
Smiało mòżemë téż pòzwac sã pòs- 
łańcama, a  dokładno Minority Mes-
sengers!

Midzë 8 a 14 rujana wzãlësmë ùdzél 
w Youth Leader Seminar (YLS) w Bra- 
tisławie. Jesenné seminarium Youth 
of European Nationalities (YEN) òr-
ganizowa Młodzëzna Karpacczich 
Miemców na Słowacji (Karpaten-
deutsche Jugend in der Slowakei). Na 
swòji skórze poczëlësmë, jak swójskò 
mòże sã czëc ù najich pôłniowëch są-
sadów i że Kaszëbi chùtkò òdnalézą sã 
jãzëkòwò. 

YLS nie bëło dlô pòmòrańców 
pierszim w  tim rokù seminarium 
YEN-u. Rujanowé warkòwnie bëłë 
brzadã latoségò szkòleniô z  projektu 
„Minority Messengers”. Ale co to pò 
prôwdze je? Samą pòzwã „pòsłańcë 
mniészosców” jidze rozmiec rozmaji-
ce, co téż przëbliżiwô nama cele pro-
jektu. Mòże bëc pòsłańcã swòji mnié-
szoscë – na przëmiar òrganizowac 
wizytã w  szkòle, dodomù kùlturë, 
pòwiadającë, rozprôwiającë a  ùczącë 
ò swòji grëpie (na przikłôd jãzëkòwi 
czë etniczny) i jinszich. Ùczącë, rów-
nak mómë bôczënk, żebë nie robic 
tegò tradicyjno – tuwò wchôdô 
pòzafòrmalnô edukacjô! Nie żdajemë 

na fòrmùłczi, ani jich nie pòdôwómë. 
Chcemë pòspólno nalezc òdpòwiedzë 
w kreatiwny spòsób. Stądka najô bët-
nosc òb zymk i pózné lato w szkòłach 
w Kòscérznie, Chònicach a Brusach. 

Jaczé mómë pierszé ùmëslënczi? 
Projekt je brëkòwny. W systemie edu-
kacje baro felëje infòrmacjów ò mié-
szoscowëch grëpach a czasu jima na-
mienionégò. Mało wiémë nawetka ò 
tëch nama nôblëższich. A  téż më – 
jakno Minority Messengers, „Pòmò- 
raniô”, młodi – mùszimë zrobic jak 
nôwiãcy, żebë zachãcëc młodzëznã 
(a  nié leno) do aktiwnégò ùdzélu 
w spòlëznowim żëcym.

Mòże bëc téż pòsłańcã jinszi mnié-
szoscë. Wiele Minority Messengers 
òdwiedzało mniészoscë z  jinëch re-
gionów i  krajów. Nawiôdënã mòżna 
téż przeprowadzëc, òrganizëjącë zéń-
dzenié z grëpą z tegò samégò strzodo-
wiszcza. Jidze ò wëmianã doswiôd-
czëniów, pòspólné diskùsje i… infòr- 
macje. Projekt zakłôdô zebranié wôrt- 
nëch i bieżącëch dónëch ò jak nôwiãk-
szi iloscë mniészosców w  Eùropie. 
Prawie pò to, żebësmë mòglë wiedzec 
o se wiãcy i rozmiec przë tim pòmòc 
jinszim w  drãdżich sprawach, chtër-
nëch nie felëje. 

 
A CO W PÒLSCE?
Czedë ju bëlësmë nazôd na Pòmò- 
rzim, mùszëlësmë zacząc robic wedle 
kalãdôrza terminów. Zarząd sóm sã 

nie wëbierze, a projektë – nie zòrga-
nizëją. 25 rujana wëbralësmë skłôd 
naszégò wëkònywnégò cała: Éwelina 
Stefańskô (przédniczka ju na òstatną 
kadencjã), Éwa Nowickô (wiceprzéd-
niczka z  òbòwiązkama sekretôrza), 
Wérónika Damps (skarbniczka), Ma-
teùsz Łącczi (gòspòdôrz Chëczë) 
i  Wérónika Òkòniewskô (gòspòdëni 
Chëczë). Jesz rôz w miono całégò kar-
na dzãkùjã za robòtã i  trud kùńczą-
cym robòtã na swòjich stanowisz-
czach w zarządze: Pii Šlogar (3,5 ka- 
dencje skarbniczczi) i Wiktorii Kòzë- 
kòwsczi (sekretôrz). Równak to nie 
znaczi, że òne òdchôdają òd naju. Co 
wiãcy naje karno (mómë nôdzejã, że 
na amen) òd 15 smùtana je wiãkszé  
za sprawą rekrutacyjnégò pòtkaniô. 
Wiele sztudérów weznie do serca ha-
sło #bądźPomo i  òstónie na dłëżi? 
Wnetka sã dowiémë!

Pòmòrańcë nie zabôczëlë ò swò- 
jich stałëch òbrzészkach. Gala wrã- 
czeniô Medalów Stolema bądze ju 10 
gòdnika ò szósti pò pôłnim w Miesz-
czańsczi Zalë Stôrogardowi Radnicë 
we Gduńskù (ùl. Kòrzennô 33/35). 
Latos òstalë wëprzédniony prof. Ma-
riô Pająkòwskô-Kensik i  Władisłôw 
Czarnowsczi. 

Przed nama całi rok dzejaniô, sta- 
łëch wëdarzeń, ale i nowëch wëzwa-
niów. Nié ò wszëtczim mòżemë jesz 
gadac, ale mómë cos swiéżégò razã 
z  najima nowima partnerama. Terô 
blós bëc na bieżąco z  infòrmacjama 
òd naju. Jak wiedno mòżna bëc w łą- 
czbie z nama bez spòlëznowé media 
(Facebook: klubstudencki.pomorania;  
Instagram: ks_pomorania), interne-
tową starnã (www.pomorania.com) 
abò mejlowi adres (pomorania.sekre-
tariat@gmail.com). Bądzta z nama – 
„Pòmòraniô” nie spi!

ÉWELINA STEFAŃSKÔ

Jaczé Karno Sztudérów 

„Pòmòraniô” mô  

òbmëslënczi na przindné 

dzejanié? Co, dze a czë 

òglowò cos robią? Co 

młodi mają do gôdaniô?
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TOURNÉE RUMUNIA 2018

Tournée rozpoczęliśmy w  sobotę  
13 października w kościele gim-

nazjalnym w  Chojnicach. Naszym 
pierwszym koncertem zainaugurowa-
liśmy chojnickie Dni Kultury Kaszub-
sko-Pomorskiej. Zaprezentowaliśmy 
utwory religijne, świeckie, regional-
ne... autorstwa polskich i  zagranicz-
nych kompozytorów, m.in. były to: 
„Ubi Caritas” Josepha Gentry’ego Ste-
phensa, „Kołysanka” Jana Maklakie-
wicza i „Trzë Diôbłë” na melodię po-
chodzącą ze Strzelna. Po koncercie 
w świetnych humorach i przy akom-
paniamencie naszych muzyków poje-
chaliśmy dalej na południe kraju.

Piąta nad ranem. Za oknami ciem-
no, ale to nam nie przeszkadza, bo 
dotarliśmy w  polskie Tatry! Chwila 
oddechu i  wychodzimy pospacero-
wać. Popołudnie minęło nam pod 
znakiem prób, by dopracować, do 
perfekcji, każdy z  przygotowanych 
utworów. Tego wieczoru zaśpiewali-
śmy w parafii pw. Miłosierdzia Boże-
go w Zakopanem. 

Poniedziałek oznaczał dla nas po-
czątek zagranicznej przygody. Wyru-
szyliśmy w kierunku Debreczyna na 
Węgrzech. Na miejscu z  otwartymi 
ramionami przywitał nas ojciec Ja-
cek, kapelan polskiego pochodzenia, 
na którego zaproszenie mogliśmy za-
prezentować się w tym miejscu. Kon-

cert w  Debreczynie szczególnie zo-
stanie w naszej pamięci. Parafianom 
bardzo podobał się nasz występ, dla-
tego z uśmiechem zaśpiewaliśmy dla 
nich kilka utworów na bis. W dodat-
ku zostaliśmy zaproszeni na bankiet, 
na którym mieszkańcy miasta często-
wali nas lokalnymi smakołykami. Po 
kolacji, przy akompaniamencie na-
szych muzyków i ojca Jacka grającego 
na akordeonie, śpiewaliśmy znane 
kaszubskie i  polskie utwory, m.in. 
„Kaszëbsczé jezora” i  „Głęboka stu-
dzienka”. Po biesiadzie rozeszliśmy 
się po różnych częściach miasta, gdyż 
nocowaliśmy u rodzin, które zechcia-
ły nas ugościć i  pokazać nam swoje 
ulubione części Debreczyna. 

Kolejne cztery dni spędziliśmy, 
zwiedzając rumuńską Transylwanię 
(Siedmiogród). Pierwszym miejscem, 
które zobaczyliśmy, była kopalnia soli 
w Turdzie, jedna z najstarszych w Eu-
ropie. W  trakcie podróży po tym 
regionie mogliśmy podziwiać jego  
najpiękniejsze miasta i  najbardziej 
rozpoznawalne zabytki. Widzieliśmy 
m.in. zabytkową starówkę z  czasów 
saskich w Sighisoarze, zamek Bran – 
przez wielu uznawany za dawną sie-
dzibę hrabiego Drakuli, synagogę 
i Most Kłamców w Sibiu oraz katedrę 
św. Michała w Alba Iulia. Nie zabra-
kło również zdobywania górskich 

szczytów. Wspięliśmy się na najwyż-
szy szczyt gór Postăvaru – Vârful Po-
stăvarul (1799 m n.p.m.), z  którego 
rozciągał się zapierający dech w piersi 
widok na rumuńskie góry i położone 
u ich podnóża miejscowości. 

Ostatni koncert w ramach tournée 
odbył się na Słowacji. Nasze głosy za-
brzmiały przed największym gotyc-
kim ołtarzem w Europie, czyli w ba-
zylice św. Jakuba w Lewoczy. 

Pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego,  
że tegoroczne tournée mogło mieć 
miejsce. A szczególnie: Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Gminie Sierakowice, Powiatowi 
Kartuskiemu, a  także Wójtowi Gmi-
ny Sierakowice i Zarządowi Powiatu 
Kartuskiego. 

EWA NOWICKA
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Koncert w Debreczynie

 Rumuński szczyt Vârful Postăvarul zdobyty
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Tysiące kilometrów, setki niezapomnianych widoków, dwadzieścia głosów, cztery kraje, cztery koncerty i jeden 
dyrygent – tak w skrócie można by opisać tegoroczne tournée Chóru Kameralnego Discantus z Gowidlina pod 
dyrekcją Sławomira Bronka. 
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Wôrt przëbôczëc, że wszëtkò zaczãło sã kòl 2001 r., czej 
Jaromir Szroeder z  Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm 
w Bëtowie ùdbôł so wëdostac stôré kaszëbsczé piesnie, 
jaczé zapajiczoné leżałë na pòlëcach Institutu Kùńsztu 
Pòlsczi Akademie Nôùk. A je tam colemało dwa tësące 
rozmajitëch nagraniów. Bëtowsczé mùzeùm wëzwëskało 
le 300 z nich. Do tegò nié wszëtczé, leno dzélëk trafił na 
platã Cassubia Incognita. Òd 2010 r. na Festiwalu Cassu-
bia Cantat ùczãstnicë grają dokazë z ni, ale w nowi, swòji 
aranżacje. Te rokroczno wëdôwóné są na pòfestiwalowi 
place. Minãło ju òsmë lat. Bez nen czas równak dosc tëli 
sygelë pò dokazë, chtërne ju czile razy bëłë spiéwóné na 
festiwalu. Tej czasã słëchińcowi mëkcëło sã w głowie, że 
chëba mô ju cos taczégò czëté. Cassubia Cantat brëkòwała 
swiéżégò lëftu, dëcha. Je wiedzec, że jidze ò dôwné pie-
snie. Le do jaczich „nowëch” sygnąc? Òdpòwiédz je prostô, 
a dlô bëtowsczégò krézu òsoblëwie – tec do Kamieńsczégò. 

Łucjón Kamieńsczi (pòl. Łucjan Kamieński) béł 
pòznańsczim profesorã, chtëren zajimôł sã badérowa-
nim mùzycznégò fòlkloru. W latach 30. zbiérôł nagrania 
m.jin. z Kaszub. Wikszi dzél jegò robòtë, jidze ò zbiorë, 
zadżinął òbczas wòjnë. W 1936 r. wëdôł równak Pieśni 
ludu pomorskiego. Dlô bëtowsczégò krézu baro wôżné, 
a dlô Gôchów jesz barżi, bò dosc tëli piesniów je ze Szla-
checczégò Brzézna w lëpińsczim krézu, tj. na Gôchach. 
Terôzka wszëtczé nalazłë sã na place Cassubia Incognita 
Novum, przërëchtowóny bez mùzeùm w Bëtowie. Ùdba, 

żebë sygnąc do Kamieńsczégò ju òd dôwna bëła krótkò kòl 
mie. Jem chcôł ùtcëc pamiãc ò nim, jegò wiôldżi robòce dlô 
Kaszëbów, a téż przëbôczëc ne piesnie i do nich przënãcëc 
– gôdô Jaromir Szroeder. 

Zebranim do grëpë rozmajitëch dokazów zajął sã 
Tomôsz Drążkòwsczi (pòl. Drążkowski) z  Łączégò. 
Pòwôżné, szpòrtowné, a czasã... baro szkalëjącé, jak np. 
w ny pt. „Nienabożne panny”, gdze dzeùsë ze Szlachec-
czégò Brzézna pòszłë do kòscoła, ale tam: „Nie patrzałi 
w ksążki/ ani na pacórki,/ jedna drëgi mòwi:/ »Pòjdzem 
do karczmarki«”. Cekawé je to, że spiéwôł to miestny 
chłop. Czej jem òbôcził dokazë z Gôchów, jem wiedzôł, że 
ne prosto mùszą sã na place nalezc. Òd nëch jem téż zaczął 
swòjã robòtã. Równak jem pòd baro wiôldżim wrażenim 
całégò zbiérkù – òpòwiôdô Drążkòwsczi. Rëchtowanié 
piesni nie bëło taczé prosté. Łucjón Kamieńsczi w mùzy-
ce béł akùrôtny. Zapisôł w drobnotach wszëtczé nawetka 
falszëwé nótë – wëjasniwô. To téż je widzec w wiadle òd 
redakcje zbiérkù z 1936 r. Czëtómë w nim, że redakcjô: 
„ma poważne zastrzeżenia co do ścisłości pod względem 
fonetycznym ogłaszanych przez prof. Kamieńskiego tek-
stów pieśni pomorskich; [...] nie dało się to niestety prze-
prowadzić [zôsné òdtwòrzenié – przëp. Ł.Z.] wskutek 
zupełnego zgrania wałków fonograficznych”. Tak czãsto 
je òdsłëchiwôł, że pò nim ju nicht tegò zrobic ni mógł – 
kąsk szpòrtowno gôdô mùzyk z Łączégò i cygnie dali: Dze-
lił téż wierteltónë. Dzys normalno spiéwómë półtonama. 

CASSUBIA INCOGNITA NOVUM

Donëchczôs ùczãstnicë bëtowsczégò Festiwalu Cassubia Cantat kòrzëstelë z jedny platczi ze stôrima kaszëbsczima 
piesniama, terôzka doszła pòstãpnô z jesz rëchli zebrónyma westrzód lëdzy dokazama.
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Mùzyk je w sztãdze wëchwëcëc wierteltónë, a Kamieńsczi 
pòdzelił je jesz na 100 czãscy. Jak zaspiewac cos, co je tak 
pòdrobno zapisóné? Wëjasniwô Tomôsz Drążkòwsczi: 
Letkò nie bëło i kąsk jem miôł z tim jiwrów. Jem dbë, że 
skòrno wszëtkò je tak dokładno zapisóné, dzys jistno mùszi 
to òddac. Tej przëszło mie naùczëc sã falszëwò spiewac 
– gôdô, a tej wspòminô jeden z taczich przëtrôfków. Je 
jedna takô lëdowô piesń, gdze nen, co jã wëkònôł, w pier-
szi sztrofie niemiłoserno falszowôł. Kamieńsczi dokładno 
wszëtkò zapisôł, a tej na kùńc dodôł, że melodiô je wierã 
jak w sztrofie drëdżi. Tej ju piesniôrz sã rozspiéwôł i szło 
mù lepi – żartoblëwò òpòwiôdô Drążkòwsczi.

Repertuar festiwalu Cassubia Cantat zwëskôł wiãcy jak 
dwadzesce nowëch ùsôdzków. Nagróné mùzyk z Łączégò 
mô równak wszëtczé. Jinaczi sã nie dało. Leno tak mòżna 
dozdrzec jich wôrtnotã i z całégò zbiérkù „Pieśni ludu po-
morskiego” wëbrac te nôbarżi pasowné – wëjasniwô mùzyk 
i dolmaczi dali: Wcyg jem miôł swiądã, że ne dokazë mdą 
wëkònywóné na festiwalu. Tej jem pòminął ne religijné, ju 
znóné i wersje instrumentalné. Z doswiôdczeniô wiém, że 
nôchãtni wëbiéróné są rozmajité frantówczi i òbrzãdowé 
piesni i tej na nie przede wszëtczim jem miôł bôczenié. 
Niechtërne z nich wëkònywóné bëłe przez białczi. Tej 
w przërëchtòwaniu pòmògła slëbnô Tómka, Éwa. Ròbòta 
przë place przëniosła wzątk całi familie do grëpë. Prosté 
słowa i melodiô zrobiłë swòje. Terôzka mòje dzecë chòdzą 
pò chëczë i je spiéwają. To téż pòkazëje, że nawetka dzys 
te jesz przedwòjnowé dokazë są atrakcyjné i pòtrafią zain-
teresowac – gôdô Drążkòwsczi.

Platë nie ùdało sã wëdac przed festiwalã Cassubia 
Cantat. Jesmë mielë z nią zdebło jiwrów. Dëtczi z projektu 
nama przëznelë, le bez dłudżi czas më ni mòglë pòdpisac 
ùmòwë – gôdô Szroeder. Ùczãstnicë stratny nie bëlë, bò 
i tak spiéwelë piesnie zebróné przez Łucjana Kamień-
sczégò. Nagrania Tomasza jesmë wrzucëlë na interneto-

wą starnã bëtowsczégò mùzeùm. Tam wszëtcë mògą jich 
pòsłëchac. Jeżlë jidze ò platkã Cassubia Incognita Novum, 
to ùkôże sã pòd kùńc lëstopadnika. Do pòsłëchaniô mdze 
26 dokazôw. Na zôczątk gòdnika planëjemë nã z festiwa-
lowim granim – zapòwiôdô Jaromir Szroeder. I na kùńc 
docësnął: Nie chcemë sã zamëkac leno wkół piesniów z IS 
PAN. Sygómë pò jinszé. Terôzka je to Łucjón Kamieńsczi, 
a to na gwës nie je wszëtkò. Ju móm w głowie czile ùdbów, 
gdze bë jesz mógł sygnąc. Le na to przińdze czas...

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
Òdjimczi z latoségò festiwalu Cassubia Cantat 

Tomôsz Drążkòwsczi
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A

Platã tã jem pòstawił na nôwëższi naszi mùzycz-
ny pòlëcë kòl albùmù Kaszuby w pieśni artystycznej 
(2014) z przesnôżim dokôzã Witosławë Frankòwsczi, 
Psalmã 128, w tłómaczenim Szëmona Krofeya z 1586 r.  
Zrobił jem tak dlôte, że równo temù, co je bënë, i temù, 
co bùten platë (ksążeczka z tekstoma pò kaszëbskù, 
pòlskù a anielskù, dobrze zaprojektowónô òbkłôdka 
przez Damiana Chrula) – słëchô sã pòchwôlenié. 

Czëjemë téż na nagranim narracjã Michała Bronka 
(Psalm 63) w gòwidlińsczim zorce kaszëbiznë, z òdnoso-
wienim „ã” i „ą”, do czegò przënãcëła nas ju pòchòdzącô 
téż z Gòwidlëna Danuta Stenka – òbczas wejrowsczich 
czëtaniów Verba Sacra (tam téż, w 2012 r., dolmaczënczi 
psalmów ò. Sykòrë miałë swòjã premierã). 

Dwòje spiéwôków, jakùż różnëch głosama a dofùlo-
wiwùjącëch sã na nagraniach jich farwòma – dôwô 
swim kùńsztã skòpicą redotë ze słëchaniô mùzyczi. Są 
i duetë (np. Psalm 110), solowé wëkònania (np. Psalm 
23, Psalm 90), a cappella i z towarzenim òrganowim. 
Òrganista ze swiądą wëdobiwô wielné mòżlëwòscë 
farwòwé a głosnoscë swégò instrumentu i ùmiejãtno 
towarzi spiéwającym.

Kòntratenór, wëższi òd tenora chłopsczi głos, 
wprowadzëła do kaszëbsczi mùzyczi Witosława Fran-
kòwskô, nôłżnô tegò zortu głosu na prowadzonëch 
przez sebie zajãcach z barokòwi mùzyczi w gduńsczi 
Mùzyczny Akademie. W spiéwie kòntratenorowim 
Bronka je czëc jegò bòkadné doswiôdczenié z kòscel-
ną mùzyką, téż tą ze starszich stolatów (grégòriańsczi 
chòrôł). Pasownô ti mùzyce malinkô wibracjô jegò 
głosu bëlno jidze w pôrze z piãknym, lirycznym so-
pranã pòznańsczi spiéwôczczi, jakô swòbódno ùżiwô 
tegò „instrumentu” we wszëtczich registrach a dina-
micznëch pòzmianach. Mùszi wspòmnąc, że òbòje 
spiéwôków pilëją kaszëbsczi wëmòwë w spiéwanim, 
chòcô zdôrzają sã drobné zmiłczi jak np. lękac zamiast 
lãkac w Psalmie 27 i pòdobno ulękniesz w môl ùlãk-
niesz w Psalmie 91. 

Równak nôpiãkni spiéwôcë brzëmią na krążkù bez 
towarzeniô instrumentu. Szlagrã ti płitë je Psalm 27 
Anë Rocławsczi-Mùsałczik. Je to méstersczi duet, dze 
głosë bëlno dialogùją. Żimczé disonansowé brzëmie-
nia łagódno rozrzesziwają sã. Czëjemë mùzyczno 
zapisóné pòmiónë. Nie felô nawetkã recytatiwù na 

SOPRAN, KÒNTRATENÓR  
I ÒRGANË. PSALMË NA PŁICE
W gòdnikù 2017 rokù w gduńsczi bazylice pw. sw. Brigidë bëło nagróné trzënôsce psalmów, jaczé prosto 
z hebrajsczégò na kaszëbsczi przełożił ò. prof. Adóm Riszôrd Sykòra. Mùzykã napiselë: Ana Rocławskô-Mù-
sałczik a Adóm Diésner. Zaspiéwelë: Marzena Michałowskô (sopran) a Sławòmir Bronk (kòntratenór). Na 
òrganach grôł Macéj Zakrzewsczi. Pôrã niedzelów temù wëszła, starą stowôrë DISCANTUS z Gòwidlëna, 
wëdónô przez „Ars Sonora” (Jakùb Garbôcz – nagranié) a Wëdôwiznã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
– plata z tima nagranioma pt. W céni Bòżëch skrzidłów. Są na ni psalmë: 63 – Bãdã Ce sławił całim mòjim 
żëcym, 8 – Stwórca i stwòrzenie, 23 – Jahwe mòjim pasturzã, 27 – Jahwe widã i zbawienim, 42 – Teskniączka 
za Bòga, 57 – W céni Bòżëch skrzidłów, 90 – Naùczë nas rechòwac dnie nasze, 91 – Pòd starą Nôwëższégò, 
102 – Mòdlëtwa ùcemiãżonégò, 110 – Mesjôsz – król i kapłan, 117 – Chwalta Pana, wszëtczé nôrodë, 118 – 
Dzãka skłôdôjta Panu, bò je dobri!
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·   1 XII 1968 – w Poznaniu zmarł Feliks Rogaczewski, 
nauczyciel, działacz społeczny, obrońca Słowińców, 
autor pamiętnika Wśród Słowińców. Urodził się 30 
sierpnia 1898 w Klonówce.

·   8 XII 1998 – w Grabowcu koło Szemuda powstał 
pierwszy w powojennej Polsce monaster. Tam w ciszy 
i samotności pustelni żyją Mniszki od Betlejem, od 
Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy i od św. Bru-
nona.

·   9 XII 1978 – powstał Oddział Gdański Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych. Pierwszym prezesem został  
Edmund Zieliński. Do stowarzyszenia przystąpiło 28 
twórców z Kaszub i Pomorza.

·   18 XII 1898 – w Barwiku urodził się Jan Strom-
ski, działacz kaszubski w Chojnicach, redaktor audycji 
regionalnych, popularyzator literatury kaszubskiej, 
folkloru i obyczajów ludowych, utalentowany recy-
tator poezji i prozy kaszubskiej. Zmarł 14 listopada 

1967 i pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Chojnicach.

·   26 XII 1978 – w Sopocie zmarł prof. Kazimierz 
Łomniewski, geograf, historyk, oceanograf, założyciel 
Instytutu Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Do 
wybuchu II wojny światowej był nauczycielem historii 
w gimnazjum wejherowskim, gdzie uczył m.in. przy-
szłego prof. Gerarda Labudę. Urodził się 22 stycznia 
1907 w Radomyślu Wielkim, a pochowany został na 
cmentarzu komunalnym w Sopocie.
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MÙZYKA

spòdlim mòrmòranda. Brzëmienié z jinégò swiata – 
całô płita mògłabë bëc na nen ôrt! Wôrt je przëtoczëc 
tuwò całi snôżi tekst tegò dokôzkù: Jahwe je mòjim 
widã i zbawienim, kògò móm sã lãkac? Jahwe je ùmòc-
nienim mòjégò żëcô. Kògò móm sã bòjec? Ò jedno le 
proszã, Jahwe, jednégò le szukóm: żebë jô mógł miesz-
kac w dodomù Jahwe we wszëtczé dnie mòjégò żëcô. 
Jahwe, dostrzeżë mój głos, czej wòłóm. Zmiłuj sã nade 
mną i wësłëchôj mie. Ò Tobie mówi mòje serce: „Szukôj-
ta mòji skarni!” Jahwe, jô szukóm Twòji skarni. Chòcbë 
mie òpùscëlë (w ksążeczce je fela: „òspùcëlë”) òjc mój 
i  matka, to Jahwe mie przëgarnie. Wëczekiwôj Jah-
we! Bãdze òdwôżny! Ùmòcni swòje serce! Wëczekiwôj  
Jahwe!

Òsóbno widzy mie sã Psalm 42 wëkònóny przez 
sopran z òrganoma, jaczi pòkôzywô bòkadné mòż-
lëwòscë artistów w dynamice òd baro cëchùchno do 
baro głosno z dramaticznym pëtanim Dze je twój Bóg? 
i wòłanim Ò Bòże!

Òbòje ùsôdców mùzyczi rozmieją swiądlëwie sygac 
do tradicje gregòriańsczégò chòrału (np. Psalm 113), 

ale téż òbòniwac Słowò mùzyką na grańcë atonalno-
scë, z mòcno rozbùdowóną harmónią. Rocławskô-
-Mùsałczik i Diésner, chòcô są młodima ùtwórcama – 
mają ju bògati mùzyczny doróbk. Òbëdwòje dobëtno 
wzãlë ùdzél pôrã razy m.jin. w rëchtowónym òd piãc 
lat przez wejrowsczé mùzeùm Kònkùrsu na pasyjny 
dokôz pò kaszëbskù na chùr, dze tekstë prawie bédëje 
ò. Sykòra. 

Tam-sam akcent mùzyczny wëkrãpiwô kaszëbsczi 
akcent słowa, np. szukôjta w môl szukôjta, równak 
òglowò aùtorzë mùzyczi wëkôzywają sã dbałoscą ò 
dopasowanié akcentów.

Płitë bédëjã słëchac sómno w domòwi, niedzelny 
cëszë. Z tekstoma przed òczama, jaczé przodzy słëcha-
niô pòsobnëch psalmów je nót przeczëtac w skùpie-
nim. Nôlepi pùszczac płitã na dobrim statkù – òd-
twòrziwôczu. Wigódno sedzącë, mòże przë dobrim 
napitkù. We wiôldżi jizbie, cobë to dało stolëmny 
pòmión. Tã platã trzeba przeżëc samémù. 

TOMÔSZ FÓPKA

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie

 CËSKELË W BASZKÃ
W  Łubianie 13 rujana òdbéł sã ju 
ósmi Turniér Kaszëbsczi Baszczi 
„O  Niedźwiedzią Łapę” i  Turniér ò 
Czelëch Wójta Gminë Kòscérzna. 
Dzãka gòscynnoscë samòrządowëch 
wëszëznów i  direkcje szkòłë kôr-
townicë mòglë sã pòtkac w Zespòle 
Sztôłceniô w Łubianie. Òbòwiązywałë 

regle tradicjowi baszczi z  asã serce 
jakno nôwëższim trumfã. 

Dobiwcama w kategórie chłopów 
òstelë: 1. Stanisłôw Ceplin, 2. Zbi-
górz Dalecczi, 3. Hùbert Òkrój, 4. 
Kadzmiérz Błaszkòwsczi. Westrzód 
białków nôdgrodzoné òstałë: Éwa 
Jendernal, Teréza Grudzień i Halina 
Kwidzyńskô, a nôlepszima karnama 

bëłë: Bronczki, FC Serakòjce i EWA 
+ trzech. 

Pieńdze na òrganizacjã Turnieru 
òstałë ùdostóné przez Wdzydzką Ini-
cjatiwã Rozwiju Turisticzi i Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié part 
w  Łubianie z  grantowégò projektu 
Pòwiatowégò Starostwa w Kòscérznie 
i Gminë Kòscérzna.
NA SPÒDLIM TEKSTU PIOTRA KWIDZYŃSCZÉGÒ
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KASZËBI NIECH SĄ SOBĄ Ù SE DOMA!

Wasze młodé żëcé związóné bëło 
z Miszewã. Co wë pamiãtôce z nô- 
młodszich lat? 
Przede wszëtczim tã môłą kaszëbską 
wies. Jô sã ùrodza na gbùrstwie. Do 
dzys òno jistnieje. Ale wnet pùdze tam 
metropòlitalnô sztrasa i tej chto wié, 
co tam sã stónie. Wierã wszëtkò z mò- 
jich młodëch lat zadżinie. Nas bëło 
doma jednôsce sztëk dzecy. Mój nô-
starszi brat zdżinął na pierszi swiatowi 
wòjnie. To béł Ambrożi. Òn béł òd 
mie òsmënôsce lat starszi. Jak òn szedł 
na wòjnã, tej jô bëła malinkô w kòlib-
ce. Òn sã ze mną żegnôł i gôdôł: „So-
sterkò, bãdz z  Bògã. Jak jô przińdã 
drëdżi rôz, tej të ju bãdzesz wiãkszô”. 

Mëma mie to pózni gôda. Ale òn nie 
przëszedł. Mëma gò wiedno mòckò 
òpłakiwa. Òna dërch gôda: „Co sã sta-
ło z naszim Abrożim?” Më sã nigdë 
nie dowiedzelë, dze i jak òn zdżinął. 

A jak wë pamiãtôce szkólnégò Jana 
Trepczika?
Òn przëszedł do Miszewa w  1927 
rokù. Jô ju tej òd dwùch lat chòdza do 
szkòłë. W ni bëło tedë piãc klasów. To 
béł baro dobri szkólny. Jô pamiãtóm, 
jak òn nas ùcził spiewac pò kaszëbskù: 
Pòd bòrem brzózka stojała, tam jô swe 
gąsczi pôsała. Pôsa jô pôsa, minãłë lata, 
pòd bòrem dalek, dalek òd swiata. Dali 
jô ju móm zabôczoné, jak to szło. Razã 

z Trepczikã béł szkólny Piotr Marzec. 
Òn szedł pòtemù dzes do Warszawë. 
Jô pamiãtóm w szkòle, jak rôz jachôł 
jeden wôżny człowiek. Jedny gôdelë, 
że to béł sóm Piłsudsczi, ale to wierã 
béł wòjewòda pòmòrsczi Władisłôw 
Raczkewicz. Më gò witelë. Wiersze 
bëłë gôdóné. Ale to je ju tak dôwno, że 
wiele rzeczi mie je ju ùcekłé z pamiãcë. 

Kò wë w Miszewie za długò nie bëlë, 
bò jak wëbùchła wòjna, tej wë ju 
mieszkelë dze jindze.
Jo, jô sã żenia na zymkù 1939 rokù. 
Mój chłop Paweł Szadach béł z Bar-
niéwcza. To je sąsednô wies, blëżi Ba-
nina. I tam jô szła mieszkac. Tam béł 

We Gduńskù przë szaséje Lecha Bądkòwsczégò mieszkô Małgòrzata Szadach z dodomù Òkrój. Pòchò-
dzy z Miszewa. Je nôstarszą żëjącą białką pòchòdzącą z ti wsë. Mô 101 lat (ùr. 18.09.1917 r.). Dobrze 
pamiãtô swòjégò szkólnégò – òd 2004 rokù patrona szkòłë spòdleczny w Miszewie Jana Trepczika – 
chtërnégò baro rôd i wspaniale wspòminô. Czile razy biwała w miszewsczi szkòle na ùroczëznach 
sparłãczonëch z patronã. Òstatno na 110. roczëznie ùrodzeniô Trepczika, chtërna zbiegła sã prawie 
z setną roczëzną żëcégò Małgòrzatë. Bëło to w restoracji Mùlk, dze jubilatka jesz przemôwia, wspòmi-
nającë swòjégò szkólnégò.

Przed rodną chëczą mëmczi w Miszewie. Pierszô z lewi Małgòrzata Szadach

ÒD
J. 

Z F
AM

ILI
OW

ËG
Ò 

 AR
CH

IW
ÙM

 S
ZA

DA
CH

ÓW



GÒDNIK 2018  /    /  45

WÒJNOWI KASZËBI

wiôldżi majątk, kòl 650 hektarów, a do 
tegò gòrzelniô. Mój chłop robił tam za 
dwórznikã. Dzysô më bë rzeklë, że to 
béł zarządca. Òn pilowôł lëdzy przë 
robòce. Gôdôł jima, co òni mają robic. 
To bëła wôżnô òsoba. Kò negò pana 
białką ju òd przeszło dzesãc lat bëła 
sostra mòjégò chłopa.

Lëdze jesz dzys wspòminają, że ten 
Bélka (Ernest Boelcke), procëmkù na 
przikłôd do Hejnów z Pãpòwa, to béł 
dobri chłop. Je to prôwda?
Jo, to béł baro dobri chłop. Òn béł jak 
më wszëtcë. Rozmiôł pò kaszëbskù 
gadac. I òn wzął tã mòjã szwadżerkã 
– chłopa sostrã. Òna mia miono Anna. 
Tak cos sã nie zdôrzało. Mòji tescowie 
nie chcelë na to sã zgòdzëc. Ani czëc ò 
tim nie chcelë. Òni mëslelë, że òna 
wiedno bãdze pòniewierónô, a do te 
òn béł ewangelëcczi wiarë. Òn le 
przëchôdôł, prosył jich ò tã córkã. 
A òni dërch swòje: nié i nié. Ale òni 
bëlë tak w se zakòchóny, że to nie dało 
radë. Òni sã i  tak òżenilë bez zgòdë 
brutczi starszich. Jegò starszi ju nie 
żëlë, bò òn béł ju taczi pòdstarzałi. Ale 
òn béł kawalér. Òni wzãlë kòscelny 
katolëcczi slub. Òn przeszedł na ka-
tolëcką wiarã. Mielë dwòje dzecy, 
knôpa i  dzéwczã, Hansa i  Elżbiétã, 
roczniczi 1928 i 1930. Jich pòtómkòwie 
żëją do dzys w Miemcach. 

Co sã dzejało, czej wëbùchła wòjna?
Jô pamiãtóm bracy Krefftów z Dąbro-
wë, jak jich Miemcë na pòczątkù wòj-
në zabilë. Jich dwaji półbraca, téż Kref-
fce z  Banina, ti zdżinãlë na fronce 
rusczim. A ù nas sã nick taczégò lëché-
gò nie dzejało. Më nigdze nie ùcékelë, 
bò tam béł doch majątk Boelczi. 
Miemcë nick nie robilë nama. Le chło-
pów òni wzãlë z majątkù. Dzél z nich 
przëszło wnet nazôd. Mój chłop Paweł 
i jegò brat Aùgùst – mój szwadżer, ti 
bëlë wëwiozłi na robòtë do Miemców. 
Òni téż tam za długò nie bëlë, bò nen 
mój szwadżer Ernest Boelcke sã za 
nima miôł. Në i òni przëszlë wnet na-
zôd robic do niegò. Do nas przëchôda 
téż mòja sostra Sztefania. Òna wiele 
pòmôga nama. Jedny lëdze ze wsë téż 
sã ù nas chrónilë. 

Ale jak Ruscë wlezlë, tej to ju nie bëło 
taczégò bezpiekù?

Në nié, dzéwczãta sã mùszałë chòwac. 
Jô mia môłé dzecë. Przez to na szcze-
scé mie sã nick lëchégò nie stało. Ale 
w Barniéwczu bëła Òkrojów Wanda 
z Miszewa. Òna bëła përznã z nama 
krewnô i robiła z nama na majątkù. Jã 
Ruscë dorwelë i òna òd nich ùmarła. 
Òna jesz pôrã dni żëła. Lëdze gôdelë, 
że òna bëła chòrô, ale kò òna mia òd 
nich dostóny nen tifùs wierã. Mia kòl 
trzëdzescë lat. Wiele dzéwczãtów bëło 
skrziwdzonëch. Na szczescé wiãkszosc 
przeżëła. Òne nigdë ò tim nie chcałë 
gadac. Czasã nawetka jich rodzyce ò 
tim nie wiedzelë. Nôwicy ùcékało jich 
w òkòlé Miszewka. Jedne sã przeze-
blôkałë za taczé starëszczi, żebë jich 
Ruscë nie tikelë. 

Wòjna sã skùńcza. Przëszlë kòmùny-
scë i wzãlë wnet całi majątk. Co sã 
stało z Ernestã Bélką?
Wszëtkò mù wzãlë. Òn òstôł bez ni-
czegò. Mùszôł sã pòniewierac. Ni mógł 
nawetka mieszkac na terenie swòjégò 
majątkù. Mieszkôł jaczis czas w Òso-
wie, a pózni w Chwaszczënie. Òni ni 
mielë za co żëc. Më jima pòmôgelë. 
A na òstatkù kòl 1960 rokù òni wëja-
chelë do Miemców w trójkã. Jich syn 
Hans wëjachôł w  1972 rokù. Òn 
mieszkôł w Òliwie do te czasu. Nen 
Ernest sã tam ni mógł przënãcëc 
i wnet ùmarł pò rokù czë pò dwùch. 
Mù bëło òkropno teskno za Kaszëba-
ma. To béł baro szlachetny człowiek. 
Ta mòja szwadżerka żëła wiele dłëżi. 
Mia przeszło 80 lat. Na stôré lata òna 
w  tëch Miemcach le pò kaszëbskù 
gôda. Më trzimelë ze sobą łączbã, ale 
òna nigdë tu nie przëjacha. Ji córka tu 
bëła czile razy, Hans téż. Òn tu wiele 
razy biwôł. Jegò białka bëła òd Czo-
sków z Chwaszczëna. Òni pò kaszëb-
skù gôdelë. Terô òni są ju téż pòùmarłi, 
a wnëce ju nie rozmieją pò naszémù. 
Łączba je ju czësto ùrwónô. 

Më jesz jaczis czas mieszkelë w Bar-
niéwczu i  robilë w  pòwstałim pege-
erze. Ale to długò nie bawiło. Przed 
wòjną mój chłop béł dwórznikã, a póz-
ni to sã czësto zmieniło. Òn całé żëcé 
ùprôwiôł trekrë. Tej më w 1947 rokù 
szlë do Gduńska. Tuwò mieszkelë 
krewny mòjégò chłopa. Òni delë znac, 
że tu są wòlné place. I  tak jô tu 
mieszkóm do dzysô dnia. Chłop mój 
ùmarł w 1976 rokù. 

Jak wë pò latach zdrzice na to, co 
dzys sã dzeje w naszich kaszëbsczich 
sprawach?
Jô sã baro ceszã, że terô mòże wiãcy 
czëc dobrégò ò Kaszëbach. Przódë më 
bëlë czësto zgardzony. Kò tu ni mógł 
nick gadac w miesce. Miemc zabijôł 
naszich blisczich, Rusk nas spònie-
wiérôł, a pózni më bëlë przez kòmù-
nystów traktowóny jak Miemcë, chòc 
Kaszëbi tëli krziwdë òd nich dostelë. 
Òsoblëwie mie ceszi, że w mòjim Mi-
szewie delë szkòle miono Jana Trepczi-
ka. To béł mój szkólny. Òn béł baro 
dobri. W tëch czasach, jak jem ju baro 
stôrô, czile razy jô bëła na fejrach z tim 
związónëch. Terô ta szkòła sã roz-
bùdowiwô. Pewno jô ju tam nigdë nie 
zajadã, ale pòtomny niech bãdą wie-
dzelë, że to béł dobri szkólny, chtëren 
dbôł ò kaszëbiznã. Nama nie bëło 
dóné zjiscëwac jegò testamentu, ale më 
przekôzelë pamiãc ò tëch tam czasach 
i ò nim. Terô młodi niech w wòlnym 
kraju zrobią wszëtkò, żebë kaszëbizna 
żëła, a Kaszëbi bëlë sobą ù se doma, tak 
jak bëło to czedës. 

ZE 101-LATNĄ MAŁGÒRZATĄ SZADACH 
 ZE GDUŃSKA GÔDÔŁ  

EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI 
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Małgòrzata Szadach
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RËBACCZI JIWER

Jeden rëbôk bél szëprã, miôl na miono 
Jan. Trzimôl môli kùter, taczi kòle 
sztërnôsce métrów dludżi, wnetka bôt. 
Fiszowôl na nim zgódno razã ze swò- 
jim bracyną Frãcã ë szwagrã Bòlesã. 
Lowilë przë taczim sprzãce abò bańtczi, 
abò pòmùchle, czasã przëlowil sã jaczis 
bôltowi losos czë jedna abò dwie ma-
krele. Sprzedôwelë to do môlowi karcz-
më, chtërnã prowadzyl drëch, do pen-
sjonatë, co miala jich krewnosc, përznã 
prosto z kùtra lëdzóm na pôlnié. Jeżlë 
ùlowilë cos wicy, to ju biwa drãgò ze 
zbëcym, bò wikszé krómë czë restora-
cje czãsto wòlalë kùpiac òd zagrańco-
wëch hùrtowniów, chtërne towôr mialë 
gòrszi, ale spiéwelë wiele mniészé prizë. 
Tak czë jinak jima do żëcégò syga.

Jan nie bél czlowiekã, co sã jakòs 
òsoblëwie martwi swòjimë sprawamë, 
le jednégò dnia zdarzëlo sã cos, co 
zdjãlo mù z glowë jeden klopòt, co tam 
sedzôl. Jegò syn Karól przëszed do nie-
gò ë zjakòsali rzeknąn:

– Tatkù, je takô sprawa...
– Jo? Co të tak dzywno zaczinôsz? 

Môsz të co zmajdrowôné? – ùsmiôl sã 
chlop ë dopòwiedzôl – jak të nie 
ùwôżôl, jak të robisz, to terô rób, jak 
ùwôżôsz.

– Ale tatkù, dôjce pòkù, nick z nëch 
sprôw. Jô sã blós chcôl spëtac, czë bë 
tatk mie do se do robòtë nie wząn?

Tej Janowi sã jaż smiészno na dëszi 
sta. Na tak co òn ju dôwno żdôl:

– Synkù, doch zycher, że jo. Të doch 
wiész, że jô bë rôd to ju dôwno zrobil. 
Në, ale të sã chcôl wësok ùczëc. Më ju 
mómë z wùjekama swòje lata, nama sã 
pòmòc przëdô. Nick nie miéj strachù, 
jô cebie wszëtczégò naùczã.

– Jo tatkù, bò robòtë pòrządny nijak 
ni mògã dostac, tej ju wòlã z wamë fi-
szowac. Òd czedë jô móm zaczic?

– Zarô witro! – zarëknąn wiesolo 
òjc ë dopòwiedzôl: – Blós sã bëlno 
wëspi, bò ò trzecy më wstôwômë, a ò 
czwiôrti ju plëniemë.

Tak téż sã stalo. Pò krótëchnym 
rëchtowanim szëper Jan, rëbôcë Bòles 
ë Frãc, a  jesz ùczéń Karól rëszëlë na 
Wiôldżé Mòrze. Jan wiedno lubil nen 
sztócëk, czej zapôlôl mòtór swòjégò 
kùtra, jak nôprzód bùchlo czôrnym 
dimã, a tej zaczina sã ritmiczné përle-
tanié. Lubil gadac, że to je dlô niegò jak 
mùzyka. Kòżdi zresztą z nëch trzech 
doswiôdczonëch w robòce na mòrzim 
lëdzy miôl swòje zwëczi. Frãc lubil 
sprawdzëc jesz rôz ë drëdżi, czë wszëst-
kò je na swòjim môlu, a Bòles, jakno że 
bél baro szpòrtowny, wiedno sôd na 
jaczi kasce abò na bórce ë przërzek 
jaczi szpòrt. Je wiedzec, że tak bëlo pò 
drodze na pierszą toniã, bò tej zaczina 
sã dlô wszëtczich robòta. Swòjégò pier-
szégò dnia môlu dlô se z pòczątkù ni 
miôl jesz nalazli blós Karól, chtëren 
sôd sã w przódkù kòle szpëca kùtra. 

W sami hôwindze kùter szed spò- 
kójno jak pò stole, le dali walë zaczãlë 
nim zybac. Nié za mòcno, na walach 
pòkôzôl sã slabi prësk, na mòrzim mò-
glo bëc kòle sztërzech bòfòrta. Wiater 
tak strzédno dmuchôl. Dlô rëbôka to 
nick, przë taczim wiodrze òn mòże 
spòkójno chòdzëc pò kùtrze ë robic 
swòje. Dlô Karola zrobilo sã równak 
kąsk straszno. Przë tim pierszim zazy-
banim òn bél, jakno sã rzeklo, na przód- 
kù, a tam to je jesz kąsk barżi czëc. Pò 
sztócëkù zrobil sã bladi ë trzëmiąc sã 
czegò blós móg, drãgò przëszed do òjca 
ë wùjeków, chtërny wszëtczi bëlë kòle 
czerówczi. Tam sôd sã jak Bòles na 
kasce, a  nick nie gôdôl. Jegò wùja 
swòjim zwëkã cygnąn dali pòwiôstkã, 
chtërny zaczątkù bëniel nié czul:

– Wa wiéta, lëdze sã lubią përznã 
wësmiôc. Stach mie rzek, że òni tam we 
wsë na to troje gôdają „trójca do sadze-
niô bùlew”. Òn mie jich pòkôzôl, jak 
jidą do kòscola. Terô tak. Troje star-
szich lëdzy depce za régą, jeden za 
drëdżim. Pierszô bialka stôwiô szrëtë, 
ë stopë mô tak pôlcamë do bëna skrã-
coné. Ta, jak Stach gôdôl, robi ta re-
dlënã pòd bùlwë.

Chlopi sã glosno ùsmielë, a Bòles 
òpòwiôdôl dali:

– Drëdżi, chlop, jidze taczi zhôknio-
ny na prawą stronã, ë przë kòżdim 
szrëce rãka mù sã zybie. Nen, gôdają, 
bùlwë w zemiã rzucô.

Zôs dôl sã czëc smiéch rëbôków.
– Ten na kùncu mô taczi chód, że 

stopë stôwiô pôlcamë do bùten. Òn 
bùlwë w zemi zagarinô. Trójca do sa-
dzeniégò bùlew, tak jich zwią.

Chlopi zasmielë sã jesz rôz. Karól 
përznã téż, le blós tak na pól gãbë. Cos 
mù za mòcno pò żolądkù môrlowa. Jegò 
tatk wëzdrzôl z rudlowi kòmòrë ë rzek:

– Uuuu, cos të, sënie, marno 
wëzdrzisz.

– Ni miéj strachù, niżi wòdë të nie 
wëpadniesz – ùsmiôl sã Bòles.

– Dzys më mdzemë cygnąc netë na-
stawioné na bańtkã – gôdôl dali do 
sëna Jan – wprzód dali na mòrzu, na 
taczim glãbszim môlu, gdze më wnet 
wiedno fiszëjemë. Tej pùdzemë blëżi 
pòd sztrąd, gdze grunt je wëższi.

– Tam nie mdze za wiele – wtrącyl 
Frãc.

– Ùzdrzimë, to bëlo na próbã – dol-
maczil Jan – bańtka do sztrądë téż ji-
dze. Të, Karól, dzysô môsz sã przëze-
rac. Mdzesz téż pòmôgôl przë wëbié- 
ranim rëbë z cézë.

Za jaczis czas bëlë ju na pierszim 
môlu. Jan zmiészil chùtkòsc ë pòma- 

Wëstrzód wszeljaczich żôglówków, turisticznëch czë wãdkarsczich bôtów w hôwindze we Wiôldżi Wsy 
stoją rëbacczé kùtrë. Mòże nie je jich tam tak wiele jak przódë, ale jesz dërch są. Tak te wikszé, jak ë ma-
linczé – nimò wszeljaczich klopòtów, jaczé mają rëbôcë. Òsoblëwie ti mniészi. Biwô równak, że jiwer, jak 
wszãdze, zdarzi sã w gwôsnym gniôzdze. 
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lëczkù zbliżôl sã do bòji. Frãc chwacyl 
jã bąsôkã, wcygnąn na kùter. Pòwróz 
òd jadra zalożëlë razã z Bòlesã do wë-
cygôrczi, a ta wlączonô zaczãla mrë- 
czec. Na zaczątkù jadra nie bëlo nick 
widzec, le ju pò sztóce pòkôzelë sã 
w nim pierszé rëbë. Chlopi stanãlë przë 
bórce ë wëbiérelë je, rzucając do sôdzów. 
Karól nie pòtrafil w zybającym sã kùtrze 
drist stanąc na swòjim stanowiszczu. 
Wòlną miôl blós jednã rãkã, bò drëgą 
mùszôl sã trzëmac. Przë tim ùsmarowôl 
sã blësã smarã òd wëcygôrczi. 

– Dôj sã pòkù! – wadzyl na niegò 
Frãc. – Lepi sadni przë kastach, ë mdzesz 
je mieniôl, czej jedna sã zafùlëje.

Chlopi co sztócëk pòdcygelë jadro, 
ë cëskalë wëplątôné bańtczi w kastã.

– Òne są jesz wszëtczé żëwé – rzek 
Karól.

– Jo, bańtka mô dludżé żëcé, gòrzi 
pòmùchel – tlomaczil mù Bòles – 
w drodze na drëdżi plac më part z nëch 
mdzemë czëszczëlë. Ùzdrzimë, jak ce 
pùdze. To mùszą bëc trzë ruchë.

Czej skùnczëlë na ti toni, mòtór zôs 
zagrôl wiesolo ë rëszëlë nazôd pòd 
sztrąd, do tegò drëdżégò jadra. 

Pò drodze Frãc z Bòlesã chcelë na- 
ùczëc Karola czëszczëc rëbë, le to mù 
drãgò szlo. Bëlo widzec, że nie robil 
tegò nawetka doma. Kùnc kùnców za-
jachôl sã kùzdrã w  pôlc. Tej wstôl ë 
dodreptôl do czerówczi.

– Tatkù – gôdôl ë mùniã miôl taką, 
jakbë miôl rëczec – to równak nie je 
dlô mie. Mòżece mie wpùscëc do se? Jô 
wicy nie mdã plëwôl.

Òjc sã tak przëzdrzôl na sëna. Nen 
marno wëzdrzôl. Bél mòkri, ùnuzlôny 
smarã, òzabòtôny òd rib. 

– Wiész co, synkù – gôdôl czësto 
spòkójno – jak të bë mie to rzek pôrã 
lat temù, to jô bë mòże cë jesz dôl pòkù. 
Tlomaczil ë za jaczis czas jesz rôz 
spróbòwôl wzyc ze sobą. Wszëtczégò 
doch mùszi sã naùczëc.

– Ale... – Karól próbòwôl sã wtrącëc, 
le tatk mù nie pòzwòlil.

– Sztël mie bãdzë! Nôprzód të chcôl 
jic do ti nôlepszi strzédny szkòlë 
w Pùckù. Ledwò të jã skùnczil. Te sztu-
dia, zarządzëwanié, téż mie czerënk, 
jakbë malo bëlo chãtnëch do dirigòwa-
niégò lëdzamë. Jô nick nie gôdôl. Sztu-
dia skùnczoné, tedë dërch za robòtą. Ta 

nié, ta lëchô, ta blós na sztó-
cëk. Terô jô sã ùceszil, że të 
pò rozëm przëszed. Kùnc. 
Mdzesz rëbôkã, wszëtczégò 
sã naùczisz. A jak nié? Tej 
garni mie z chëczë a radzë 
so sóm, jak chcesz. Blós lepi 
jak donëchczas.

Karól wiedzôl, że tu ni 
ma co sã sztridowac. Spùs- 
cyl glowã ë sôd nazôd na 
swòjã kastã. 

Timczasã òni bëlë ju na 
tim drëdżim môlu, gdze do 
wëcygnieniô bëla céza. Tak 
jak za pierszim raza Frãc 
z Bòlesã flot sã sprawilë ë na 
kùter trafilë ju pierszé bań-
tczi. Tu, tak jak sã spò-
dzéwôl Frãck, nie bëlo jich 
tak wiele jak w glãbszi toni. 
Karól, mùsz je przëznac, że 
përznã wicy pòmôgôl, rów-
nak ni móg so pòradzëc 
wcyg z  tim zybanim. Na-
wetkã zaczãlo mù sã robic 
lëchò. Na kùncu jadra trafi-
la sã jima bùdla. Bòles chcôl 
jã wërzëcëc, ale wzérô do 
bëna, a tam widzy jaczis ce-
del. Bùdla wëzdrza na stôrą, 
zamkla bëla tropą. 

– Nëże, Janie, nama sã jaczis skôrb 
trafil – zasmiôl sã rëbôk.

– Co tam je? Dawôj to tu – òd-
pòwiedzôl mù Jan.

Wszëtczi sztërzej zlezlë sã kòle Jano-
wi kòmòrë. Nen òtemk bùdlã. Béł w ni 
jaczis papiór, co wëzdrzôł za lëstã. Jak 
na nym filmie – pòmëslôl. Lëst bél 
pisôny pò niemieckù, le Jan prawie 
znôl nen jãzëk. Czëtôl glosno, dorazu 
tłómacził na kaszëbsczi, a stojalo tam 
tak cos:

25 czerwińca Rokù Pańsczégò 1625
Jô, Magnus Wesman, kapitóna Arczi 
Noégò, òkrãtë królewsczégò Jegò Mòscë 
króla Sigismùnda.

Cëskajã w mòrze nen lëst na pamiąt-
kã pierszégò wëplëniãcégò nawë na Bôlt. 
Pinka mòja òsta spùszczonô na wòdã 
tegò rokù w Pùckù. Z pòzdrowienim dlô 
negò, kòmù ùdô sã czedës nen lëst òdna-
lezc.

– Na dole je pòdpis, Wesman – 
skùnczil czëtac Jan. Wszëtczi zrobilë 
wiôldżé òczë. Szëper schòwôl lëst 
w bùdlã.

– Taczi stôri? Chto wié, czë prôw-
dzëwi? – spitôl Bòles.

– W  Pùckù wòjnowé òkrãtë bë 
mielë bùdowac... – rzek Frãc.

– Chto wie – drapôl sã w glowã Jan.
– Òjckù...
– Cëż zôs?
– Jô wiém, co jô mdã robil.
– Në?
– Jô wstąpiã do naszi wòjnowi ma-

rinarczi! – rzek z bùchą Karól.
Wùjekòwie wëzdrzelë na bëńla, le-

dwò trzëmiąc smiéch za lëpamë, a tatk 
rzek blós krótëchno:

– Të glupéra!
A  bùdla z  lëstã ju w  tim sztóce 

frënãla dalek za bórtã ë wpadla w wòdã 
Wiôldżégò Mòrza ë ju tam òsta. 

MATÉÙSZ BÙLLMANN
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Myślę, że wielu Czytelników „Pomeranii” czuje, po-
dobnie jak ja, że są osaczeni rozszerzającą się rze-
czywistością. Światy równoległe, wirtualne, coraz 
więcej jutronautów. I co mają zrobić ci, którzy chcą 
smakować życie, przeżywać dogłębnie, mówić: 
chwilo trwaj... W szufladach pamięci gromadzą, gro-
madzą. 

Podczas ostatniego zebrania Rady Naczelnej Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego nie mogłam upo-
rządkować myśli, rozjaśnić refleksji – ilu już przemi-
nęło, a wydawało się, że będą jeszcze długo, pięknie 
i wytrwale służyć regio-
nalnym wartościom. Tu 
mogłabym urządzić swo-
iste wypominki w listo-
padowym nastroju za-
duszkowym... Lista blis- 
kich mi, ważnych postaci 
poszerza się. Nawet wy-
obrażenie nieba nie koń-
czy tęsknoty za oswo- 
jonym światem. Refleksjom i wspomnieniom sprzy-
jało miejsce spotkania – gmach dawnego Gimna-
zjum Polskiego w Gdańsku im. Macierzy Szkolnej. 
Słyszałam wcześniej, że jest tu kolejny skarb – od-
nowiony fresk „Niebo polskie”. Wzrok sam kierował 
się ku górze. Nagle uniesienie przerwał smutny sms 
– nie żyje Bernard Hinz, a właśnie o Nim myślałam, 
wspominając Jego rzeczowe, bardzo uporządkowa-
ne relacje podczas dawnych zebrań. Przewodził wie-
lokrotnie Komisji Rewizyjnej, działał w Klubie Tury-
stycznym Wanożnik. Świetny, odpowiedzialny 
organizator. Swoją dobrą kaszubszczyzną niósł Ka-
szuby poza Pomorze. Pamiętne były jego spotkania 
z Borowiakami (Jania Góra) czy Kociewiakami 
w Grucznie. Planował uświetnić Walne Plachandry 
w Piasecznie, ale choroba przeszkodziła. Stylem by-
cia i wypowiedzi zyskiwał sympatię dla Kaszubów 
i Kaszub. Czytał moje felietony „Z Kociewia” i zachę-
cał do używania gwary. Kilka razy z grupą sympaty-
ków – regionalistów uczestniczyłam w śpiewaniu 
kolęd w gościnnym domu na wzgórzu, z którego 
widać cztery kaszubskie jeziora. „Czy są kolędy ko-
ciewskie?” – pytał.

Nasz bydgoski oddział ZKP też miał niezapomnia-
ny wieczór w Sabenówce. Tyle jeszcze mieliśmy pla-
nów… Zawsze szkoda, gdy odchodzą ludzie niosący 

światło. Trzeba samemu płonąć, by zapalić innych 
do sensownych działań. Właśnie o takiej osobie 
chciałam pisać, nim przyszła wieść o przejściu śp. 
Bena (tak wszyscy o nim mówili) w polskie, tj. zara-
zem kaszubskie niebo.

W drugiej części felietonu (a miało być na począt-
ku) muszę wspomnieć o wydarzeniu na południu 
Pomorza. W przedadwentowym czasie w lokalnych 
mediach często powtarzano zdanie Jo, Kociewie je 
w Jeżewie – będące hasłem Regionalnego Festiwa-

lu Rękodzieła i Folkloru. Ten festiwal z rozmachem 
został zorganizowany przez Magdę Potulską, która 
ukończyła kulturoznawstwo, znalazła sprzymierzeń-
ców i rozsiewa niegasnące iskry. Muszę dodać, że 
z „przyczyn obiektywnych” tylko tyle chwalby teraz. 
Przed Gwiazdką warto przypomnieć sobie o Gwiaz-
dorze, żeby on nie zabaczył o nas. Mam dla niego 
dwie dobre wiadomości. Jeżeli jest patriotą, to po-
winien się ucieszyć. Pierwsza: w Tczewie podczas 
uroczystego koncertu z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości wzorowo zaśpiewano 
pieśń Idzie dziewcza drogó sopranem po kociewsku. 
Powierzono mi czuwanie nad stroną fonetyczną 
tekstu spod Pałubinka. A druga srodze ważna wieść, 
to życzenie TV dla Niepodległej, aby „cieszyła się ze 
swojego języka i jego dialektów”! W XXI wieku usły-
szeć takie życzenie, to duży podarek. Dla Gwiazdo-
ra trza tyż urychtować podarki, tak myśla.  I – po-
ważniejąc – o pustym miejscu przy stole pamiętać. 
Wcześniej na polskim niebie szukać nadziei. „W błę-
kit odszedł” – jak usłyszałam w kartuskiej kolegiacie 
– kolejny kaszubski Stolem, też Kociewiakom życz-
liwy.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

O POLSKIM NIEBIE PRZED GWIAZDKĄ 

Zawsze szkoda, gdy odchodzą  
ludzie niosący światło.  

Trzeba samemu płonąć, by zapalić  
innych do sensownych działań.

Z KOCIEWIA
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Na początku łón daje taki wyc: Kedyś gadali, że chto ma 
łowce, tan ma, co chce! A tera niejedne powjadują, że chto 
ma łowce, tan je baran! Tedi ja se łuwerłóm, że napjisza ło 
różnych powjedzónkach. 

Szeptała trawka: hop sa sa, hop sa sa, do boru, do lasa! 
Siedź cicho, bo ci łucho łurwia! Co sia śmniejesz łod łucha 
do łucha!? Ludzie ludziska zez daleka ji zez bliska, łu naszi 
Anki robjó dziś wjanki! Anka wianek straciła, bo...!~!! Nó 
jó, nosiył wjilk razy kilka, pónieśli ji wjilka! A powjedujó, 
że na bezribju to ji rak riba! Ratunku, łogań sia pali! Psie 
głosi nie jidó wew niebjosi! Łoko za łoko, ząb za ząb! Dzi-
siaj je łuciecha, prawje na pół mniecha! Halaj drewka, ha-
laj, a jak niy, to zgalaj! Lejciał jyż, a ja tyż, do boru po 
drewka. Tak czi siak, windzie szidło zez worka! Jak wół 
riczi, to obora mnilczi! Dziewczina jak lelija, hołubce 
wiwjija! A łu naszi Hanki leniwe poranki! Rozsiadła sia jak 
rósada! Tańcoweli jigła zez mnitkó! 

Ja żam je ti dbi, ji Wóm żicza, cobiśta móndrze postam-
poweli! Tera ja sia zez Wami rozstaja, ale wnetki sia znów-
ki łodezwja! Bańdzta dobri miśli! 

A wej zabaczyłóm Wóm widolmaczyć, jak mówjo Ka-
szubi, kedi sia gada: „Jak wół riczi, to łobora mnilczi!”. Nó 
to je tak, mówma... że sómi na łuczelni ji wikładowca gada, 

nó robji wikład, a studenti majó sobje wjele do opowiedza-
nia ji nie słuchajó, co tan mój sin, wikładowca znaczi, chce 
jim do makówków wtłoczyć! Tedi łón dó nich rzecze: „Jak 
wół riczi, to obora mnilczi!”. Tera łuż wjyta re- el!

Ale eszcze dodóm: Zapnij rozporek, bo dzisiaj nie je 
wtorek! Pudzim zez ti radi na jinszó! Chodzisz tu dziś po 
kolandzie wew swoji długi rewarandzie. A ja dodawałóm: 
ji ksianżulku nasz kochani, pobłogosław nasze ściani! 
Ziarko do ziarka ji zbjerze sia mniarka! Nó wej jó zebrała 
sia ta mniarka! Czas skóńczyć! Tedi jó!!! 

A wej, znówki mnie sia przibaczyło to ji owo! Nie czas 
żałować róż, gdy płóną lasi! Na świantygo dygdi, co go 
nima nigdi! Tego kwiatu je pół światu! Jak trwoga, to do 
Boga! Hej siup wew tan głupsi dziub! Nasz zajączek wew 
polu spał, aż tu zez hukam wipat strzał! Oj, zajączku zez 
tobą źle, do pogrzebu szikuj się! Łu diabełka pełne szełka! 
Dobrze gada, wew gora dziada! Toć to je jano pjóta woda 
po kisielu. Hola, hola – Boża wola. Nasza koza bleczi, bo 
ją boló pleci! Hulaj duszo – piekła nima! Róbma rząd ji 
jidzma stąd! Chodzisz jak tan kóń wew rozwerku. Sómsiad 
na sómsiada same plewi gada! 

Brukuj rozum, Rozalija, bo na Cia weznó kija! Jó móm 
strach!!! Tedi nareszcie kóńcza! Bańdzta zdrowe!

Rózalija

A ŁUŻ RICHT ŁO ŁOWCACH!!!
ZYTA WEJER

Ja durcham zorguja, najwjac lyki, bo czasam wew aptyce 
zabraknie. Ji tedi co? Lyków ja móm tyle nazorgowane, że 
jak kopna wew kałandarz, to moje gzubi mogó aptyka ło-
tworzyć. Ale niy ano lyki! Kodrów to człowjek ma pełne 
szafi, ale eszcze zamanówszi jidzim do lómpeksa ji kupómi 
jakeś jinsze, bardzi zez modó, różne cuda niewjida. A tera 
majó bić te 3 dni ciamnościów, to musim mniyć nazorgo-
wane wodi do pjicia! Bez wodi to nie da żicia, na niy! Żer-
cia to akurat bez 3 dni bi nie musiało bić, to bi mnielim 
łod razu pokuta, ale woda to je mus! Bez wodi nima żicia! 
A ja móm eszcze taka woda, co bi jó do wichódka moglim 
lać, bo wszitke łustrojstwa niy bandó funksnyrpować! 
Łokna mają bić zaciamnióne, to łuż tyż móm na posziku 
fejne sztuki materiji, ji gożdzie tyż na posziku! Bo to cho-
dzi ło to, żebi nie dało wjidać, co sia za łoknam dzieje! Ale 
póno na niebje ma bić krzyż, ji wew tych mniejscach,  
chdzie Christus Pan mniał rani, ma dać wid, a jak łokna 

bandó zaciógniante łachami, to mi tych Christusowych 
ranów nie obaczim! Póno nie mómi sia martwjyć po próż-
nici, jano krancić paciórki ji czekać na wola boska! 

Ale ja jedni rzeczi nie rozumna. Toć ta rzecz mniała sia 
widarzyć wew siyrpniu, wjera 15-nastygo. Czekałóm, a tu 
nic. Może Matuchna Najśłantsza ubłagała swojygo Sina, ji 
łón eszcze łodłożył na potamu. To Łón planuje. Tera ja łuż 
niy banda słuchać, co gadają, bo co sia ma widarzyć, to sia 
zó wi, zó widarzi. Niechtórne, co wew Boga nie wjerzó, 
mówjó, że spadnie na nas zez kosmosa jakiś wjelgachni 
kamniań ji zrobji ziamni krziwda! Ale bez Boga to nóm 
ani jedan włos zez głowi nie spadnie! Tedi jano kranćma 
paciórki ji niech tan na wisokim niebje nas łobdarzy Łaskó 
Pańskó, a niy kamnianiami na niy! 

Bańdzma dobri miśli!
Rózalija

Oba teksty po kociewsku, w pisowni autorki.

MUSIM DURCHAM ZORGOWAĆ!
ZYTA WEJER
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ZROZUMIEĆ MAZURY

Mieszkańcem Mazur jestem od 
1983 r. Kiedy tu osiadałem, nie-

wiele wiedziałem o tej krainie. Jak wie-
lu Polakom kojarzyła mi się z jeziorami 
i lasami, czyli rybami i grzybami, któ-
rym za młodu gotów byłem poświęcić 
każdą chwilę. Nim na Mazurach za-
mieszkaliśmy z żoną na stałe, byłem tu 
ledwie kilka razy. Raz z ojcem na wy-
cieczce z jego zakładu, kilka zaś razy na 
dzikim biwaku u koleżanki ze studiów. 
Podobało mi się, ale to raczej przypa-
dek sprawił, że przyszło mi na Mazu-
rach (wówczas w Stębarku) zamiesz-
kać. Może zresztą to nie był przypadek? 
Może było mi to dane?

Miałem szczęście, że moim najbliż-
szym sąsiadem był Mazur. Nawet 35 lat 
temu nie zdarzało się to już często. Ma-
zurów już wtedy nie było zbyt wielu, 
ostatnia większa fala ich wyjazdów do 
Niemiec miała miejsce w połowie lat 
70., po umowie między I sekretarzem 
KC PZPR Edwardem Gierkiem a kanc-

lerzem Helmutem Schmidtem. Mówio-
no później, że sprzedaliśmy Niemcom 
Mazurów za potrzebne polskiemu rzą-
dowi marki, że wprawdzie my mamy 
Mazury, ale to oni mają Mazurów.

Moim sąsiadem w Stębarku był Wa-
lenty Baukrowicz, urodzony w 1918 r. 
w pobliskiej Browinie, mistrz stolarski, 
świetny fachowiec, który wykształcił 
kilkudziesięciu dobrych rzemieślni-
ków. W czasie wojny służył w naziem-
nym personelu Luftwaffe, miał szczę-
ście nie tylko przeżyć, ale i  trafić do 
amerykańskiej, a nie rosyjskiej niewoli. 
Nie mógł żyć bez Mazur, więc jak tylko 
pojawiła się możliwość, powrócił. Wie-
le razy proponowano mu „zgodę na 
wyjazd” na Zachód, o którą nigdy nie 
prosił. Widać byli chętni na jego nowo-
czesny na owe czasy dom i dobrze wy-
posażony zakład stolarski. Jeździł do 
rodziny w Niemczech dość często, jed-
nak zostawał tam nie dłużej niż 2–3 
tygodnie. Wielu dawnych mieszkań-
ców Prus Wschodnich odwiedzało go 
w czasie swoich przyjazdów do Polski. 
Niektórzy znali od kogoś tylko jego ad-
res, wiele lat po wojnie jechali do niego 
z nadzieją, że może coś słyszał o  ich 
zaginionych bliskich. 

Majster, bo tak na niego zawsze mó-
wiłem, chyba mnie polubił. Może też 
dlatego, że chciał mieć syna, a miał tyl-
ko córkę, i to daleko od Mazur. Od je-
sieni do wiosny, kiedy Muzeum, któ-
rym kierowałem, zamknięte było dla 
turystów, spędzałem w jego warsztacie 
sporo czasu. Nauczyłem się trochę sto-
larki, kilka mebli u niego zrobionych 

przetrwało do dzisiaj, nie wiedzieć cze-
mu niewiele osób wierzy, że wyszły 
spod mojej ręki. Majster był także 
moim pierwszym nauczycielem Mazur. 
Uczyłem się ich, nawet tego nie zauwa-
żając. Szanowałem go za pracowitość. 
Wymagał dużo od siebie, ale i od in-
nych, gonił za bylejakość. Codziennie 
o 7 zaczynał pracę w warsztacie, o 10 
pił kawę, zjadając do niej obowiązko-
wego kucha, w południe siadał do obia-
du z żoną-Niemką, z dobrej mieszczań-
skiej rodziny z Torunia, której przyczyn 
obecności na Mazurach nikt nie mógł 
zrozumieć, by po krótkim odpoczynku 
wrócić do ciężkiej pracy aż do wieczo-
ra. Dzień w dzień, z wolną jedynie nie-
dzielą. Przerwy w pracy robił rzadko, 
tylko wtedy, gdy sprawa była ważna, 
tajniki sztuki stolarskiej tłumaczył tyl-
ko raz, kto nie pojął, musiał potem dłu-
go prosić o  ich powtórne wyłożenie. 
Czasami, kiedy zostawaliśmy sami, 
opowiadał o  swoim życiu, rodzinie, 
wojnie, dawnych zwyczajach i współ-
czesnych Niemczech. Opierał się wtedy 
o stolarską ławę (w warsztacie nigdy nie 
siadał), mówił ciekawie, nie dawał so-
bie stawiać zbyt wielu pytań, kończył, 
kiedy miał ochotę, i wracał do roboty. 
Mówił po polsku bardzo dobrze, z ak-
centem niemieckim, liczył tylko po 
niemiecku, półgłosem, kreślił cyfry 
ołówkiem stolarskim na kawałku deski, 
sumę podawał po polsku.

Czasami dostępowałem zaszczytu 
bycia jego kierowcą (prawo jazdy mia-
łem, auta jeszcze nie), jeździliśmy „do 
miasta”, wioząc Majstrową do fryzjera, 

Waldemar Mierzwa
Fot. Michał Karpowicz
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albo do pastora Henryka Hukisza 
w Gierzwałdzie, a raz w roku, w lecie, 
po chućkogój do jego rodzinnej Browi-
ny. Ode mnie dowiedział się, że pod tą 
mazurską nazwą kryje się żywokost 
lekarski. Uważał chućkogój za środek 
na wiele schorzeń. Niezbędnym wa-
runkiem skuteczności tego ludowego 
specyfiku był samogon, do którego 
produkcji dopuścił mnie Majster do-
piero po kilku latach znajomości. Kie-
dy poznawałem mojego sąsiada, mówił 
mi, że zalany bimbrem chućkogój 
świetnie goi wszelkie rany i oparzenia, 
w miarę upływu lat znajomości coraz 
skuteczniej mnie przekonywał, że rów-
nie dobrze, jeśli nawet nie lepiej, działa 
doustnie. Często to właśnie przy kieli-
szeczku jakiegoś mazurskiego eliksiru 
Majster opowiadał o topniku z jeziora 
Łubian, który mu brata do wody wcią-
gnął, o duchu sąsiada, co jeszcze kilka 
dni po pogrzebie rodzinnego domu 
opuścić nie chciał, o Żydzie, który co 
środę z Królewca do Browiny śledzie 
dostarczał, o swoim czeladnikowaniu 
w  Olsztynku (niem. Hohenstein), 
o chrupkiej skórce tradycyjnej tu wigi-
lijnej gęsi. Kilka razy usłyszałem, roz-
bawiającą go zawsze, opowieść o Pola-
kach, co z  „centralki” na Mazury 
kamienie targali, „jak jakiś wielki ma-
jątek”, bo myśleli, że ich tu nie ma, i nie 
będą czym mieli w beczce przygnieść 
kapusty, i jak na widok rodzącej kamie-
nie mazurskiej ziemi ten zbędny ciężar 
wściekle o ziemię ciskali. Nie wiem, ilu 
jeszcze osobom o tym wszystkim mó-
wił. Nie sądzę, aby było ich wiele. Życie 
nauczyło go ostrożności, zresztą jak 
każdy Mazur nie widział powodu, by 
uzewnętrzniać swe emocje, nie lubił 
nawet, gdy robiono mu zdjęcia. Spędzi-
liśmy razem sporo czasu, a nie mam 
z nim żadnej fotografii.

Nad tym Łubianem, do którego 
przed wojną topnik brata Majstrowi do 
wody wciągnął, poznałem Huberta Gó-
ralskiego, syna Franciszka – legendar-
nego bajarza, od którego rozpoczynali 
swą mazurską przygodę chyba wszyscy 
polscy etnografowie. Pan Hubert lubił 
siadywać wieczorem przed rodzinnym 
domem, na skarpie z widokiem na je-

zioro, i chętnie dzielił się tym, co usły-
szał od ojca, lub czego sam już był 
świadkiem. To od niego dowiedziałem 
się o tajemnicach grunwaldzkiej bitwy 
i bijącego u naszych stóp źródła, o pol-
skich robotnikach przymusowych, któ-
rzy siadali w  ich domu do posiłków 
przy jednym stole z gospodarzami, co 
wzbudzało wściekłość żandarma, ale 
także o „mazurskich” sposobach lecze-
nia chorób, np. wrzodów żołądka (ki-
logram smażonych niesprawionych 
małych okoni zapity ćwiartką spirytu-
su). Opowiadanie sprawiało mu przy-
jemność, żarty, jak choćby ten o środku 
na wrzody, „sprzedawał” w sposób tak 
poważny, że kilku młodych etnografów 
upowszechniało potem największe wy-
myślone przez niego i ojca bzdury jako 
swoje wielkie „mazurskie” odkrycia. 
Lubiłem go słuchać. Byłem z dużego 
miasta, a  on pięknie mówił o  lesie 
i zwierzętach, wodzie i rybach, chmu-
rach i deszczu. Był częścią Mazur, któ-
rych ja, do tego dopiero od niedawna, 
byłem jedynie mieszkańcem.

Od lat nie ma już wśród żywych 
„moich” pierwszych Mazurów. Nie do-
ceniałem wtedy tych rozmów, były dla 
mnie sposobem na ciekawe spędzenie 
czasu, szukałem w nich raczej anegdo-
ty niż prawdy. Nie naciskałem w spra-
wach poważnych, wycofywałem się, 
gdy czułem, że nie chcą o czymś mó-
wić. Żałuję, że nie zdążyłem np. zapytać 
Majstra, co nim kierowało, że w czerw-
cowe wybory 1989 r., prawie 50 lat po 
wojnie, wywiesił przed swoim domem 
wielką niemiecką flagę. Jeszcze tej sa-
mej nocy „nieznani sprawcy” wybili 
mu wszystkie szyby w oknach na pię-
trze, gdzie była jego sypialnia. Wielu 
pytań w wielu ważnych sprawach pew-
nie im wtedy nie postawiłem, musia-
łem więc po latach stawiać je innym.

Do Mazur dojrzewałem długo. 
W 2003 r. założyłem Oficynę Wydaw-
niczą „Retman” i  wydałem pierwszą 
książkę w  jej najważniejszej serii – 
„Mojej Bibliotece Mazurskiej”. Piórem 
wschodniopruskiego historyka przed-
stawiała ona sześćsetletnie dzieje Dąb-
równa (niem. Gilgenburg), małego 
mazurskiego miasteczka, w  którym 

znowu trochę przez przypadek, przy-
szło mi po ośmiu latach spędzonych 
w Stębarku zamieszkać. Może zresztą 
to nie był przypadek? Może było mi to 
dane? 

Nim doszło do wydania przeze mnie 
tej książki (dotąd ukazało się w tej serii 
31 tomów), prawie wszystko już o Ma-
zurach przeczytałem, przejrzałem ty-
siące ilustracji, dokumentów i  map. 
Uczyniłem w  tej kwestii na pewno 
dużo, ale nadal, nawet dzisiaj, gotów 
jestem powtórzyć to, co napisałem 
w książce Miasteczko (2011): „Wtedy 
jeszcze myślałem, że sprawa jest prosta. 
Dzisiaj wiem, że im więcej się przyglą-
dam tutejszej przeszłości, tym mniej 
widzę. Im więcej czytam, tym mniej 
rozumiem. Lata dociekań, dziesiątki 
tomów, setki rozmów, a ja jak ten śle-
piec. A jeszcze nie tak dawno sądziłem, 
że wiem wszystko. No, prawie wszyst-
ko”. Dalej więc szukam.

Prawdy o Mazurach, ziemi i jej lu-
dzie, próbuje dochodzić dziś już niewie-
lu, pozostali zdają się zadowalać uro-
kiem tutejszych jezior. Spełnia się wizja 
Erwina Kruka z wiersza „Kraina” (Nie-
obecność, 2015): „Jest jeszcze kraina / 
w której żyli Mazurzy. / Widziałem, jak 
odchodzili. / Nie byli z siebie dumni. // 
A teraz już nic nie ma. / Widzę: są Ma-
zury – cud natury. / I jest niema kraina, 
/ Pełna hałaśliwych ludzi”.

Jestem wdzięczny redaktorom na-
czelnym „Pomeranii”, Dariuszowi Maj-
kowskiemu i Sławomirowi Lewandow-
skiemu, że przez 4,5 roku udostępniali 
mi łamy pisma, bym mógł opowiadać 
o  Mazurach Kaszubom. Szczególne 
słowa podziękowania należą się Bogu-
mile Cirockiej, redaktorce tych szki-
ców. Ten tekst kończy mój autorski cykl 
„Zrozumieć Mazury”. Wszystkie, które 
w nim opublikowałem, wejdą w skład 
książki pod tym samym tytułem. Uka-
że się ona na początku przyszłego roku.

Opowiadałem Wam o mojej małej 
ojczyźnie najlepiej, jak potrafię. Nadal 
czynić będę wszystko, by zrozumieć ją 
jeszcze lepiej. Może kiedyś Wam o tym 
tu jeszcze napiszę.

WALDEMAR MIERZWA
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Zasługę odzyskania niepodległości słusznie przypisuje 
się wielkim historycznym postaciom, choć nie ma 

zgody, kto ma w tym dziele największy udział – Piłsudski, 
Dmowski, Paderewski czy inni herosi. Ale nie byłoby Pol-
ski niepodległej, gdyby nie uczestniczyły w jej powstawa-
niu i odradzaniu tysiące działaczy na różnych poziomach, 
począwszy od najmniejszych gmin. Winniśmy tych ludzi 
przywracać zbiorowej pamięci. W Chojnicach na przed-
wiośniu niepodległości w lokalnej historii chlubnie zapi-
sała się Władysława Wolszlegierówna.

Pochodziła ze znanej rodziny, która na początku XIX 
wieku ugruntowała swą pozycję w kręgach pomorskiego 
ziemiaństwa i wydała kilku wybitnych działaczy polskich. 
Urodziła się w 1893 r. w majątku Cołdanki, parę kilome-
trów na południe od Chojnic, w rodzinie Adama i Heleny 
z Pruszaków. Uczyła dzieci wiejskie czytania i pisania po 
polsku, śpiewała z nimi piosenki, opowiadała im o ojczy-
stej historii. Założyła w Cołdankach biblioteczkę Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych, kolportowała w  okolicy 
„Pielgrzyma” i  „Gazetę Gru-
dziądzką”. Oparcie znajdowała 
w starszym bracie Adamie, sil-
nie zaangażowanym w ruchu 
patriotycznym. Oboje wzmogli 
aktywność w końcowym okre-
sie wojny światowej, z nadzieją 
na powstanie wolnej Polski. 

Musiała mieć autorytet ta 
25-letnia panna ze dworu, sko-
ro w listopadzie 1918 r. wybra-
no ją członkinią tajnego Komi-
tetu Obywatelskiego w Chojnicach, a 2 grudnia delegatką 
na Sejm Dzielnicowy w  Poznaniu, gdzie brała udział 
w pracach komisji oświaty i szkolnictwa. 11 grudnia po-
wstała w Chojnicach Powiatowa Rada Ludowa na czele 
z ks. Józefem Szydzikiem (proboszczem wielewskiej pa-
rafii i budowniczym tamtejszej kalwarii) i Wolszlegierów-
ną jako jego I  zastępcą. Rada skupiła całą działalność 
narodową w powiecie. Kilka dni później Władysława była 
jedną z głównych organizatorek charytatywnej imprezy 
pod nazwą Wielki Bazar Polski. 

27 grudnia w Poznaniu wybuchło powstanie wielko-
polskie, które zelektryzowało polską społeczność na Po-
morzu. W Czersku w święto Trzech Króli 1919 r. doszło 
do zbrojnego starcia ludności z Grenzschutzem, po tych 
zajściach (nazywanych powstaniem czerskim) władze za-
ostrzyły represje wobec Polaków. 7 stycznia Adam Wolsz-
legier, działacz tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza, 
został aresztowany, następnie uwięziony w  berlińskim 
Moabicie i oskarżony o zdradę stanu. Ostatecznie wybro-
nił go z opresji Stefan Łaszewski z Grudziądza, wybitny 

adwokat, obrońca Polaków w  procesach politycznych, 
a w 1920 r. pierwszy polski wojewoda pomorski. Włady-
sława została łączniczką ruchu powstańczego na Pomorzu 
z Komendą Główną powstania. Z narażeniem życia prze-
kraczała wielokrotnie linię frontu i dostarczała do Pozna-
nia informacje o sytuacji na Pomorzu. W okręgu chojnic-
kim werbowała ochotników i sama przeprowadzała ich na 
teren powstańczy na linii Więcbork – Wysoka.

Na początku 1919 r. Polacy wymogli na proboszczu 
chojnickiej fary prawo do śpiewu ojczystego podczas na-
bożeństw, zrodziła się więc myśl założenia chóru polskie-
go. Pozyskiwano deklaracje, aż raz zdarzyło się (wspomi-
nał po latach Julian Rydzkowski), że na sali, gdzie 
Wolszlegierówna udzielała lekcji języka polskiego, od razu 
pozyskano ok. 20 podpisów i  niemal tylu śpiewaków.  
9 marca powstało pierwsze polskie stowarzyszenie kultu-
ralne w  Chojnicach – Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, 
w którym Wolszlegierówna pełniła funkcję wiceprezesa. 
Należała do wąskiego grona osób, które uaktywniły spo-

łeczność polską w Chojni-
cach i przygotowały ją do 
organizacji życia w wolnej 
Polsce. Wzorem działania 
mógł być dla niej stryj, ks. 
Antoni Wolszlegier, czło-
wiek ogromnych zasług 
dla obrony polskości w ca-
łej prowincji, w  latach 
przełomu wiceprezes Na-
czelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu, w 1920 r. zo-

stał pierwszym marszałkiem województwa pomorskiego.
Władysława w 1920 r. wyszła za mąż za rtm. Aleksan-

dra Obertyńskiego, oficera 21 Pułku Ułanów. Podążyła za 
nim najpierw na Wileńszczyznę, później osiedliła się 
w Warszawie. Podczas okupacji działała w ruchu oporu, 
m.in. organizowała i przekazywała leki i żywność do get-
ta. Po klęsce powstania znalazła się w obozie w Pruszko-
wie. W powojennej Warszawie nie zaniechała działalności 
społecznej do późnych lat życia. Utrzymywała także kon-
takty ze znajomymi z czasów aktywnej młodości w Choj-
nicach. Zmarła 20 listopada 1986 r., została pochowana 
na Powązkach. Wśród wielu posiadanych odznaczeń wy-
soko ceniła Medal Niepodległości i Wielkopolski Krzyż 
Powstańczy.

Dwa lata po jej śmierci, 24 listopada 1988, komandor 
Olgierd Obertyński na spotkaniu zorganizowanym przez 
ZKP w  Chojnicach wspominał swoją matkę. Ponadto 
przekazał pamiątki do chojnickiego muzeum, m.in. mun-
dur porucznika powstania wielkopolskiego.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

W PRZEDEDNIU NIEPODLEGŁOŚCI

(...) nie byłoby Polski niepodległej, 
gdyby nie uczestniczyły w jej 

powstawaniu i odradzaniu 
tysiące działaczy na różnych 

poziomach (...). W Chojnicach 
na przedwiośniu niepodległości 

w lokalnej historii chlubnie zapisała 
się Władysława Wolszlegierówna.
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Z PÔŁNIA

NA SZTÓT PRZED SAMÒSTÓJNOTĄ
Zasłëgã òdzwëskaniô samòstójnotë słëchô sã przëpi-

sowac wiôldżim historicznym pòstacjóm. Równak 
ni ma zgòdë, chto bë miôł w tim nôwiãkszi ùdzél – Pił-
sudsczi, Dmòwsczi, Paderewsczi czë jinszi bòhaterowie. 
Kò pewno bë wòlny Pòlsczi nie bëło, czejbë nié wielëna 
dzejarzi na rozmajitëch niwiznach – òd nëch nômnié-
szich gminów zaczinającë – jaczi ùczãstniczëlë w  ji 
pòwstôwanim i òdradzanim sã. Do naju nôleżi przëwró-
cëwac nëch lëdzy zbiorowi pamiãcë. W Chònicach na 
przedzymkù samòstójnotë w môlowi historie tczewôrt-
no zapisała sã Władisława Wòlszlegerówna.

Pòchòdzëła òna ze znóny rodzënë, jakô na zôczątkù 
XIX stolata ùmòcniła swòje stanowiszcze w dwòrzczi 
spòlëznie na Pòmòrzu i wëdała pôrã nadzwëkòwëch pòl-
sczich dzejarzów. Ùrodzëła sã w 1893 rokù na dwòrze 
Cołdanczi, pôrã kilométrów na pôłnié òd Chònic, w ro-
dzënie Adama i Lénë z Pruszaków. Ùczëła wiesczé dzecë 
czëtaniô i pisaniô pò pòlskù, spiéwała z nima piosenczi, 
òpòwiôdała jima ò historie tatczëznë. Założëła w Col-
dankach biblioteczkã Towarzëstwa Lëdowëch Czëtel-
niów, rozprowôdzała w  òkòlim „Pielgrzima” i  „Grë-
dządzką Gazétã”. Wspiarcé najdowała w  starszim 
bracynie Adamie, jaczi béł mòcno zaangażowóny w pa-
trioticzny rësznoce. Òbòje zwikszëlë dzejanié pòd kùńc 
wòjnë, z nôdzeją na pòwstanié wòlny Pòlsczi.

Widzec mùszała miec ùwôżanié na 25-latnô panna ze 
dwòru, jeżlë w lëstopadnikù 1912 r. òsta wëbrónô jakno 
nôleżnica krëjamnégò Òbiwatelsczégò Kòmitetu w Chò-
nicach, a 2 gòdnika jakno delegatka na Dzélnicowi Sejm 
w  Pòznanim, gdze brała ùdzél w  pracach kòmisje 
pòùczënë i szkòłowiznë. 11 gòdnika pòwstała w Chòni-
cach Pòwiatowô Lëdowô Radzëzna z ks. Józefã Szëdzëkã 
jakno przédnikã (probòszczã wielewsczi parafie 
i bùdownikã henëtny kalwarie) i Wòlszlegerówną jakno 
jegò I zastãpòwniczką. Radzëzna zdostała całą nôrodo-
wą rësznotã w krézu. Pôrã dni pózni Władisława bëła 
jedną z nôpierszich òrganizatorek charitatywny rozegra-
cje nazwóny Wiôldżé Targòwiskò Pòlsczi.

27 gòdnika w  Pòznanim wëbùchło wiôlgòpòlsczé 
pòwstanié, jaczé zelektrizowało pòlską spòlëznã na 
Pòmòrzim. W Czerskù w swiãto Trzech Królów 1919 r. 
doszło do zbrojny biôtczi z Grenzschutzã. Pò nëch zda-
rzeniach (nazwónëch czersczim pòwstanim) wëszëznë 
zaòstrzëłë represje procëm Pòlôchóm. 7 stëcznika Adóm 
Wòlszleger, dzejôrz krëjamny Wòjskòwi Òrganizacje 
Pòmòrzô, òstôł aresztowóny, pózni òsadzony w prizë 
w berlińsczim Mòabice i òskarżóny ò zdradã kraju. Kùńc 

kùńców wëbrónił gò z biédë Sztefón Łaszewsczi z Grë-
dządza, nadzwëkòwi adwòkat, òbróńca Pòlôchów 
w pòliticznëch przësprawach, a w 1920 rokù pierszi pòl-
sczi pòmòrsczi wòjewòda. Władisława òstała łączniczką 
midzë pòwstańczą rësznotą na Pòmòrzim a  Przédną 
Kòmańdą pòwstaniô. Z narażenim żëcégò wiele razy 
przekrôczała liniã frontu i dostarcziwa do Pòznania in-
fòrmacje ò sytuacje na Pòmòrzim. W chònicczi òbéńdze 
werbòwała òchòtników i sama przeprowôdzała jich na 
pòwstańczi teren na linie Wiãcbòrk – Wësokô.

Na zôczątkù 1919 r. Pòlôszë wëmùszëlë na probòsz-
czu chònicczi farë prawò do òjczëstégò spiéwù òbczas 
nôbòżeństwów. Tak pòwsta ùdba założeniô pòlsczégò 
chùru. Zwëskiwóné bëłë deklaracje, jaż rôz zdarzëło sã 
(wspòminô pò latach Julión Rëdzkòwsczi), że na zalë, 
gdze Wòlszlegerówna ùczëła pòlsczégò jãzëka, na rôz 
ùdostónëch òstało kòl 20 pòdpisów i  bez mała tëli 
spiéwôków. 9 strëmiannika pòwstała pierszô pòlskô kùl-
turalnô stowôra w Chònicach – Towarzëstwò Spiéwù 
„Lutniô”, w jaczim Wòlszlegerówna bëła wiceprzédnicz-
ką. Òna nôleżała do môłégò karna lëdzy, chtërny ùak-
tiwnilë pòlską spòlëznã w Chònicach i przërëchtowelë 
jã do òrganizacje żëcégò w wòlny Pòlsce. Mòdłã dzejaniô 
mógł bëc dlô ni wùja ks. Antón Wòlszleger, człowiek 
stolemnëch zasłëgów dlô òbrónë pòlskòscë w całi pro-
wincje, w latach przełomù wiceprzédnik Przédny Lëdo-
wi Radzëznë w Pòznanim, w 1920 r. òstôł pierszim mar-
szôłkã pòmòrsczégò wòjewództwa.

Władisława w 1920 r. òżeniła sã z rtm. Aleksandrã 
Òbertińsczim, òficérą 21 Półkù Ùlanów. Pòdążała za 
nim nôprzód na Wileńszczëznã, pózni òsedlëła sã we 
Warszawie. Òbczas òkùpacje dzejała w  rësznoce 
òprzéczczi, m.jin. òrganizowała i przekôzywała medika-
meńta i jedzenié do getta. Pò ùpôdkù pòwstaniô nalazła 
sã w lagrze w Pruszkòwie. W pòwòjnowi Warszawie nie 
zanikwiła spòlëznowégò dzejaniô jaż do póznëch lat 
żëcégò. Ùtrzëmiwała téż kòntaktë z drëchama z czasów 
aktiwny młodoscë w Chònicach. Ùmarła 20 lëstopadni-
ka 1986 rokù, òsta pòchòwónô na Pòwązkach. Westrzód 
wielënë przëznónëch ji òdznaczeniów wësok ceniła Me-
dal Samòstójnotë i  Wiôlgòpòlsczi Krziż Pòwstańczi. 
Dwa lata pò ji smiercë, 24 lëstopadnika 1988, kòman-
déra Òlgerd Òbertińsczi na zéńdzeniu òrganizowónym 
bez ZKP w Chònicach wspòminôł swòjã matkã. Òkróm 
tegò przekôzôł pamiątczi do chònicczégò mùzeùm, 
m.jin. mùndur pòrucznika wiôlgòpòlsczégò pòwstaniô.

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁÓMACZËŁA ANA GLËSZCZIŃSKÔ
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PRAKTYCZNE LEKCJE HISTORII 
NA KRAJNIE
W  Gminnym Domu Kultury 

w Miasteczku Krajeńskim set-
na rocznica odzyskania niepodległo-
ści Polski obchodzona jest na wiele 
sposobów. W niedzielne popołudnie 
7 października 2018 r. odbyło się 
pierwsze z cyklu „Spotkań niezapo-
mnianych na Krajnie”, które będą na-
wiązywać do tradycji tematycznych 
„Biesiad Krajeńskich” zainicjowanych 
przed laty przez dyrektor GDK Ewę 
Stachowską. Po 20. edycji postano-
wiono zmienić formułę. Pierwsze spo-
tkanie na pewno na długo pozostanie 
w pamięci uczestników, którzy wypeł-
nili salę domu kultury do ostatniego 
miejsca. Fenomenem Miasteczka i za-
sługą odchodzącej w tym miesiącu na 
emeryturę Ewy Stachowskiej jest to, że 
na imprezy przychodzą tu całe wielo-
pokoleniowe rodziny i zaproszeni go-
ście. Spotkanie rozpoczęło się hym-
nem narodowym, hymnem Krajny 
i „Bogurodzicą” w wykonaniu Chóru 
Męskiego z Wyrzyska, pod dyrekcją 
Piotra Jańczaka. Zebranych przywita-
ła wójt Miasteczka Małgorzata Wło-
darczyk słowami: Nasz udział w wy-
jątkowej uroczystości ze względu na 
100. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści i 100. rocznicę wybuchu powstania 
wielkopolskiego – jedynego zwycięskie-
go zrywu narodowego – jest potwier-
dzeniem wielkiego szacunku i wdzięcz-
ności wobec Polaków, którzy w walce 
poświęcili to, co najcenniejsze dla każ-
dego człowieka, oddali swoje życie 
z miłości do kraju i wiary w zwycię-
stwo. Dzięki tej ofierze złożonej przez 
nich mamy własne terytorium, godło, 
flagę, hymn, własne instytucje, urzędy, 
szkoły, w których posługujemy się języ-
kiem polskim, a  także inne wartości 
narodowe związane z naszą państwo-
wością. Wolność nie została nam dana 
raz na zawsze, naszym obowiązkiem, 
przez pamięć i  szacunek do naszych 

przodków jest pielęgnowanie jej i dba-
nie o  nią, uczenie młodych pokoleń 
niezakłamanej historii i przywiązania 
do tradycji. Dzisiejszy udział w uroczy-
stości to także praktyczna lekcja histo-
rii, którą wspólnie tworzymy.

Gawędę o niełatwej drodze do nie-
podległości na ziemi pilskiej wygłosił 
były kierownik pilskiej delegatury 
Wojewódzkiego Biura Ochrony Za-
bytków w Poznaniu, wspaniały regio-
nalista Roman Chwaliszewski. Ma on 
niezwykły dar przekazywania wiedzy 
w  taki sposób, że odbiorcy słuchają 
w ogromnym skupieniu. Na tle histo-
rii powszechnej ówczesnej Europy 
przypomniał on fakty i ludzi związa-
nych z Wielkopolską, Krajną i ziemią 
złotowską. Dwie sztandarowe postaci 
tego okresu to ksiądz Patron Bolesław 
Domański z Zakrzewa, dbający o roz-
wój duchowy, gospodarczy i kultural-
ny na ziemiach, gdzie Polacy poddani 
byli represjom w warunkach zaboru 
pruskiego, oraz słynny Michał Drzy-
mała. Po latach tułaczki swojej rodzi-
ny i  zamieszkiwania w  cyrkowym 
wozie, po odzyskaniu niepodległości 
otrzymał gospodarstwo w pobliskim 
Grabównie, a po śmierci został pocho-
wany jako bohater narodowy w Mia-
steczku Krajeńskim. Po niezmiernie 
ciekawej prelekcji żegnano Romana 
Chwaliszewskiego kwiatami i burzli-
wymi oklaskami. 

Następnie odbył się wzruszający 
koncert pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Chóru Męskiego z Wyrzyska. 
Aranżacji wielu utworów dokonał dy-
rygent Piotr Jańczak, dzięki któremu 
chór brzmi niezwykle delikatnie,  
zarówno soliści jak i cały zespół cha-
rakteryzują się ogromną kulturą mu-
zyczną, zdobywając liczne nagrody 
w  kraju i  za granicą. Występ chóru 
zakończył się odśpiewaną przez 
wszystkich zebranych „Rotą”. Na bis 

usłyszeliśmy słynne „Hallelujah” Le-
onarda Cohena. 

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. przewodniczący Komisji Kultu-
ry Sejmiku Wielkopolskiego Henryk 
Szopiński oraz Barbara Matysek-Szo-
pińska, dyrektor zaprzyjaźnionego 
z  Miasteczkiem Krajeńskim Domu 
Polskiego w  Zakrzewie. Wręczyli  
oni Ewie Stachowskiej kwiaty i upo-
minek w podziękowaniu za wielolet-
nią współpracę obu placówek kultu-
ralnych. Po koncercie raczono się 
krajeńskimi przysmakami i odbywały 
się długie Polaków rozmowy. Był to 
naprawdę niezapomniany wieczór.

Gminny Dom Kultury w Miastecz-
ku jest współrealizatorem projektu 
„Skąd nasz ród – od Mieszka do po-
wstańców wielkopolskich” finansowa-
nego przez Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. W  ramach tego projektu 
50-osobowa grupa młodszych dzieci 
pojechała do Parku Historycznego 
w Woli Jabłońskiej (w gm. Rakoniewi-
ce). Tam pod okiem animatora i zało-
życiela parku Alberta Kiszkurno zwie-
dzały halę tronową Mieszka I, w chacie 
garncarza lepiły garnki z gliny, w do-
mostwie rycerza strzelały z łuku i rzu-
cały toporkiem, zwiedzały chatkę Pia-
sta i  Rzepichy oraz uczyły się grać  
na starosłowiańskich  instrumentach. 
Wszyscy po wycieczce zadeklarowali 
chęć powrotu w to niezwykłe miejsce. 

Grupa młodzieży i dorosłych wzię-
ła udział w wycieczce do Mieszkowa, 
miejsca urodzenia pierwszego do-
wódcy Powstania Wielkopolskiego 
gen. Stanisława Taczaka. Kilkoro 
z uczestników wycieczki uczestniczy-
ło po niej w realizacji filmu – w formie 
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WIEŚCI Z KRAJNY

sondy ulicznej sprawdzali wiedzę 
mieszkańców Miasteczka o Powstaniu 
Wielkopolskim oraz przeprowadzili 
kilka wywiadów z  potomkami po-
wstańców z terenu swojej gminy. Wy-
konali też serię plakatów o tematyce 
niepodległościowej, które znalazły się 
na wystawie w Gminnym Domu Kul-
tury. Podsumowaniem projektu było 
wzruszające spotkanie w formie har-
cerskiego kominka przy świecach, 
podczas którego młodzi ludzie mogli 
wysłuchać relacji potomków powstań-
ców wielkopolskich o ich przodkach 
biorących udział zbrojny w walkach 
o niepodległość i przyłączenie Wiel-
kopolski do Polski. Na końcu wspól-
nie śpiewano patriotyczne pieśni. 

Kolejną imprezą zorganizowaną 
w GDK w Miasteczku Krajeńskim był 
wieczór autorski Wiesławy Szczygieł, 
która przetłumaczyła z niemieckiego 
na polski niezwykły dziennik urodzo-
nej i wychowanej w Pile tancerki, pi-
sarki i  działaczki społecznej Elfride 

Kuhr, która przybrała po wojnie pseu-
donim artystyczny Jo Mihaly. Książka 
znów się tam spotkamy – wojenny 
dziennik dziewczynki 1914–1918 to 
niezwykła opowieść 12-letniej miesz-
kanki Piły, która w  czasie I  wojny 
światowej prowadziła dziennik, zapi-
sując w nim oprócz faktów historycz-
nych codzienne wrażenia dziecka, 
które z powodu wojny i różnych dra-
matycznych przeżyć musiało wydoro-
śleć, nie tracąc nic ze swojej wyobraź-
ni i niezwykłej wrażliwości. Elfriede 
Kuhr, nazywana przez domowników 
Piete (bo takie imię przybrała), cały 
okres I  wojny światowej spędziła 
z babcią i bratem w Pile, z rzadka wi-
dując się z  matką prowadzącą Mi-
strzowską Szkołę Wokalistyki Sce-
nicznej w  Berlinie. Dziadek Piete, 
Eduard Golz był budowniczym Piły, 
gdzie do dziś stoją jego budowle.  
Jej ilustrowany starymi fotografiami 
dziennik tłumaczka Wiesława Szczy-
gieł wzbogaciła niezwykle dokładny-

mi przypisami, dzięki którym czytel-
nik zdobywa wiedzę nie tylko o wy- 
glądzie miasta, poznaje niektórych 
mieszkańców, ale także śledzi przebieg 
działań wojennych w Europie. Piete 
przez cały okres wojny pomagała bab-
ci prowadzącej na dworcu w Pile punkt 
Czerwonego Krzyża, do którego co-
dziennie trafiały setki żołnierzy jadą-
cych na front, a potem dziesiątki ran-
nych żołnierzy oraz jeńcy wojenni 
z różnych krajów. Piete przygotowy-
wała napoje i posiłki oraz rozdzielała 
skromne podarunki. Obserwując woj-
nę z bliska, stała się pacyfistką i nie-
zwykłą artystką. Wiesława Szczygieł 
na spotkaniu w Miasteczku zachęciła 
większość obecnych do przeczytania 
tej niezwykłej książki, wydanej przez 
Muzeum Stanisława Staszica w Pile. 

Obchody jubileuszu 100-lecia nie-
podległości w Miasteczku Krajeńskim 
trwały do 11 listopada.

JOANNA GIL- ŚLEBODA

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Wojciecha w Gdańsku  
zwraca się o pomoc w sfinansowaniu remontu dachu zabytkowego kościoła parafialnego.  

Koszt wszystkich prac to 400 000 zł. Dotacja z Miasta Gdańska wynosi 48,69 proc.  
Brak dotacji z Funduszu Kościelnego oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oznacza,  

że pozostałą część kosztów Parafia musi pozyskać we własnym zakresie. Stąd apel proboszcza  
ks. Krzysztofa Ziobro o wsparcie w zbiórce funduszy na wspomniany cel.

Pieniądze można wpłacać na konto bankowe  
w Banku Spółdzielczym w Sztumie, nr rachunku: 

 90 8309 0000 0085 0034 2000 0010
z dopiskiem na remont dachu na kościele.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została przeło-
żona na język kaszubski. A stało się to za sprawą Sto-
warzyszenia „Otwarte Kaszuby”, które podjęło się tego 
niełatwego zadania.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia: W roku obchodów 100-lecia niepodległości, 
projekt tłumaczenia Konstytucji RP na język kaszubski 
nawiązuje do dewizy Kaszubów „Nie ma Kaszub bez 
Polonii – a bez Kaszub Polski” i jest wyrazem zarów-
no troski o rozwój kultury kaszubskiej, jak i patriotyzmu 
narodowego. 

– Możliwość rozwoju naszej kultury oraz swoboda 
pielęgnowania języka kaszubskiego zawarta jest w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powinniśmy znać te 
zapisy i dbać o nie, jak i o inne dotyczące nas Polaków. 
Wydanie Konstytucji RP w języku kaszubskim to również 
hołd złożony naszym przodkom, którzy przez setki lat 
zachowywali język i kulturę kaszubską dla przyszłych 
pokoleń, co nie było takie proste – wyjaśnia Danuta Rek, 
członkini Stowarzyszenia.

Przekładu Konstytucji RP na język kaszubski podjęła 
się Danuta Pioch, znana i ceniona tłumaczka, autorka 
podręczników do tego języka. W pierwszej kolejności 

przełożona została Preambuła Konstytucji RP, której 
publiczne odczytania odbyły się już kilka miesięcy temu 
w wybranych miastach na Kaszubach, m.in. w Kar-
tuzach, Stężycy i Borzestowie. 

– Tłumaczenie nie było łatwym zadaniem, ponieważ 
wiele wyrazów zawartych w naszej Konstytucji nie istnie-
je w potocznej mowie. Stąd tylko wybitny tłumacz mógł 
się podjąć tego zadania. Cieszymy się, że udało się to 
profesjonalnie przetłumaczyć i wydać, za co jesteśmy 
wdzięczni pani Danucie Pioch. Dziękuję również Edmun-
dowi Wittbrodtowi, prezesowi Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, za napisanie słowa wstępnego do ka-
szubskiej wersji Konstytucji – dodaje Danuta Rek.

KÒNSTITUCJÒ RZECZËPÒSPÒLITI PÒLSCZI zo-
stała wydana w 1000 egzemplarzy, dzięki współfinan-
sowaniu z Powiatu Kartuskiego. Wydawnictwo oprócz 
wersji kaszubskiej zawiera również oryginalny polski 
tekst. Większość egzemplarzy została rozdana w Kar-
tuzach podczas uroczystości niepodległościowych. Pla-
nowany jest dodruk tego szczególnego dla Kaszubów 
wydawnictwa. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

KÒNSTITUCJÒ RZECZËPÒSPÒLITI
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W tradycji kaszubskiej bardzo do-
brze znani są gôdkarze, mężczyźni 
lub kobiety obdarzeni talentem hu-
morystycznego, moralistycznego lub 
po prostu anegdotycznego przed-
stawiania faktów. Opisują w swoich 
oracjach życie codzienne, czasami 
rodzinne albo polityczne, wywołu-
ją sprawy powszechnie zrozumiałe 
dla ludzi dojrzałych i doświadczo-
nych. Trzeba pamiętać, że kierują 
oni swoje wypowiedzi do słuchacza 
dorosłego, którego raczy się niekie-
dy humorem niewybrednym i twar-
dym, przed którym zwykle chroni 
się młodych, a  zwłaszcza dziecię-
cych odbiorców… Co zatem zrobić 
z tymi najmniejszymi ze słuchaczy 
czy widzów, którzy też chcą słuchać 
opowiastek i anegdot? Czy przedsta-
wiać im tradycyjne bajki i przywoły-
wać poznane już wcześniej w domu, 
przedszkolu lub pierwszych klasach 
szkoły baśni i legendy? Czy rzeczy-
wiście wystarczy dla kilkulatka ata-
kowanego przez media telewizyjne 
i internetowe opowiastka wynikają-
ca z rezerwuaru znanych motywów 
kaszubskich? Może należy szukać 
innych dróg przyciągnięcia uwagi 
najbardziej wymagającego uczest-
nika kultury, jakim jest dziecko?

Za ogólnie udaną próbę sku-
pienia uwagi odbiorcy-dziecka na 
sprawach identyfikacyjnych można 
uznać dwie broszurki Anny Glisz-
czyńskiej, ilustrowane przez Alek-
sandrę Gliszczyńską, które najpraw-
dopodobniej zapowiadają większą 
serię wydawniczą: Bycio herbu 
Kasztan oraz druga część zatytuło-
wana Na zamku w  Bytowie / Bëtk 

na zómkù w  Bëtowie. Opowiastka 
dotyczy Bycia, istoty, która trochę 
przypomina skrzata (kasz. krosniã) 
i trochę sympatycznego żołnierzyka, 
który objawił się na bytowskich Ka-
szubach, przybywając z… przyszło-
ści. Bardzo daleka to przyszłość, bo 
epoka, w której potrafi się budować 
wehikuły czasu. Nie do końca zna-
ny jest powód pojawienia się Bycia 
we współczesnym Bytowie. Może 
to chęć zaopiekowania się pokrzy-
żackim zamkiem, może pragnienie 
zadbania o całe miasto… Nie to jest 
jednak ważne, a sam fakt zjawienia 
się fantastycznej istoty, dzięki której 
wartko toczy się narracja. A przy-
znać trzeba, że toczy się owa opo-
wieść według specyficznej logiki, 
lekko dydaktycznie i trochę magicz-
nie, nieco krajoznawczo i odrobinę 
ludycznie. To nie do końca gôdka, 
ale też nie ludowa powiastka. Nie 
można też nazwać owej historyjki 
baśnią, gdyż brak całego typowego 
dla tego gatunku otoczenia świato-
poglądowego. Nie jest to również 
jedynie bajka, ponieważ nie dla  
dydaktyki i moralizatorstwa utwór 
powstał... Mamy zatem genologicz-
ną hybrydę, utwór złożony z  róż-
nych stylistyk i  o  różnych sferach 
działania, wśród których nie litera-
tura piękna jest najsilniejszą z ten-
dencji…

Narracja pierwszej części histo-
ryjki Gliszczyńskiej rozpoczyna 
się od opisów jesiennej przyrody. 
To właśnie pośród spadających 
w  czasie wielkiej burzy kasztanów 
zjawi się Bycio – rycerz z przyszło-
ści, niewiele większy od wiewiórki, 

z którą się zapoznaje, przybywając 
do współczesnego Bytowa z tajem-
niczym zadaniem do wykonania. 
Nie wiadomo, na czym ma polegać 
zadanie Bycia, lecz nie jest to naj-
ważniejsze dla historyjki, w  której 
bardziej się akcentuje postać za-
pobiegawczej i obrotnej wiewiórki 
aniżeli logiczne uzasadnienie obec-
ności dziwnego stworu – maskotki 
czy też duszka opiekuńczego. Druga 
część Bycia herbu Kasztan zaspokaja 
już ciekawość czytelnika-słuchacza. 
Kasztanowy rycerzyk miał odnaleźć 
kamienie służące do budowy zam-
ku krzyżackiego, ale tak specyficznie 
to robił, że przybył z powrotem do 
Bytowa dopiero 600 lat po ukończe-
niu budowy. Obecnie, w 2017 i 2018 
roku, nie musi już być strażnikiem 
zamku, ponieważ taką funkcję wy-
pełnia bardzo współcześnie wyglą-
dający duch, z którym Bycio zna się 
doskonale. Duch, a  raczej żeńska 
odmiana ducha (w modnym stroju 
i  charakterystycznych okularach) 
oprowadza rycerzyka i  wiewiórkę 
po dziedzińcu i komnatach zakon-
nego siedliska. Po zapoznaniu się 
z  najważniejszymi miejscami by-
towskiego zamku, pożegnani przez 
ducha i Matkę Naturę, Bycio i wie-
wiórka Ania wsiadają do nowocze-
snego pojazdu, który unosi ich nad 
miasto. Kasztanowy rycerz, a  tym 
samym mały czytelnik książeczki, 
może się dowiedzieć o istnieniu ko-
ścioła św. Jerzego (dziś cerkiew św. 
Jurija), kościoła św. Katarzyny oraz 
imponującego mostu nad Borują. 
Przelot nad Bytowem kończy się 
wraz z ostatnią kartką opowiastki, 
lecz widać, że pojawi się jej ciąg dal-
szy, gdyż rycerzyk i wiewiórka wy-

Opowiadać po bytowsku 



LEKTURY / KRONIKA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZKP

·  17 czerwca – w Żukowie odbyło się posiedzenie 
Rady Oddziałów Środkowych ZKP. Na spotkaniu tym 
podsumowano dotychczasową działalność Rady. 
Przejawiała się ona m.in. w pomocy przy organizacji 
odpustu w sanktuarium maryjnym w Sianowie czy 
też przy nadawaniu imion znanych Kaszubów ulicom 
i obiektom w różnych miejscowościach. W zebraniu 
tym wzięło udział 35 członków zarządów oddziałów 
ZKP. Oddział gdański reprezentował Jerzy Nacel.

·  2 września – w ogrodzie Oddziału Etnografii Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku (w Gdańsku-Oliwie) 
miała miejsce uroczystość jubileuszu 40-lecia Oddzia-
łu Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.  

W ramach tej imprezy odbył się m.in. kiermasz ręko-
dzieła pomorskich twórców ludowych. W wydarzeniu 
tym uczestniczył prezes ZKP Oddział w Gdańsku Grze-
gorz Jaszewski, który złożył okolicznościowe życzenia 
ludowym artystom. 

·  6 października – w Toruniu uroczyście odsłonięto 
i poświęcono Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. 
Monument ten przypomina o polskich cywilach, któ-
rzy zostali zgładzeni przez Niemców jesienią 1939 r. 
W ramach tego wydarzenia odbyło się zebranie Rady 
Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz była 
celebrowana uroczysta Msza św. w katedrze św. Janów. 
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył, z oddziało-

wym sztandarem, prezes gdańskiego oddziału ZKP 
Grzegorz Jaszewski.

·  7 października – już po raz piętnasty gdańscy 
Kaszubi zebrali się w klukowskiej Szkole Podstawowej  
nr 82, aby upamiętnić pomordowanych w czasie II woj-
ny światowej mieszkańców Klukowa, Matarni, Firogi, 
Bysewa i Kokoszek. W budynku szkoły została odpra-
wiona uroczysta Msza św. w intencji ofiar. Następnie 
złożono kwiaty i znicze przy pomniku poświęconym 
zamordowanym mieszkańcom Klukowa i okolic. Dalsza 
część obchodów miała miejsce w salce katechetycznej 
parafii w Matarni.

ADRIAN WATKOWSKI
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raźnie zgłodnieli i prawdopodobnie 
będą szukać odpowiedniego miejsca 
na odpoczynek i posiłek.

Wspomniałem już, że snuta 
przez Annę Gliszczyńską historyjka 
o  kasztanowym rycerzyku została 
bogato zilustrowana przez Aleksan-
drę Gliszczyńską. Warto podkreślić 
i docenić udział ilustratorki w po-
wstawaniu książeczek o Byciu. Niby 
jest to rzecz oczywista, że pozycja 
książkowa dla dziecięcego odbiorcy 
powinna być zaopatrzona w obra-
zowe interpretacje wydarzeń, lecz 
jednocześnie nie jeden raz widać, 
jak poetyka tekstu i  ilustracji pro-
wadzą w różne strony. Na szczęście 
w  dwóch bytowskich broszurkach 
związek tekstu z obrazem jest bar-
dzo silny i koherentny. Ilustratorka 
połączyła dobrze oddaną dziecięcą 
perspektywę przedstawiania świata 
z  nieco komiksowym wyczuciem 
koloru i ekspozycji postaci. Jej rola 
nie sprowadziła się zresztą do wy-
konania ilustracji, zajęła się bowiem 
także projektem okładki i składem 
dwujęzycznych książeczek. Cieszy 
w tym momencie, że narracja lite-
racka i pomysły graficzne znalazły 
swą udaną realizację wydawniczą. 
Oficyna Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego nie oszczędzała na dobrej 

jakości papierze, na wysokiej jakości 
ilustracjach, a nawet na matowym 
druku wybiórczym, który stawia 
broszurki w rzędzie takich książek, 
które nie tylko się z radością czyta, 
ale i z wielką przyjemnością ogląda.

Ostatnią kwestią, którą również 
trzeba ocenić i docenić jest dołącze-
nie do każdego egzemplarza bro-
szurki płyty ze słuchowiskiem po-
wstałym na podstawie tekstu Anny 
Gliszczyńskiej. Pojawiające się tutaj 
głosy Heleny i Cyryla Drążkowskich 
oraz Zuzanny i Anny Gliszczyńskich 
są dobrze dobrane do charakterów 
postaci, a ich kaszubszczyzna brzmi 
naturalnie, choć można sobie ży-
czyć, aby owej naturalności było 
jeszcze więcej w  interpretacjach 
głosowych lektorów. Można w tym 
zakresie dążyć nie tyle do odczyty-
wania tekstu, co do jego interpreto-
wania. W udany sposób połączona 
została również warstwa tekstowa 
słuchowiska z  tłem dźwiękowym, 
z którego dobywają się odgłosy na-
tury albo krótkie motywy muzyczne 
wykonywane przez pojedyncze in-
strumenty. Realizator nagrań – Jaro-
mir Szroeder – nie dopuścił do nad-
miaru dźwiękowej ilustracji, choć 
można było chwilami oczekiwać, 
aby pomiędzy kilkoma akapitami 

opowiastki na dłużej zabrzmiały te-
maty muzyczne podejmowane przez 
klarnet, skrzypce, flet czy wibrafon.

Po dwóch bytowskich broszur-
kach wydanych w  ciągu ostatnich 
lat, można się chyba spodziewać 
w  2019 roku trzeciej części opo-
wiastki o Byciu herbu Kasztan, któ-
ry być może odwiedzi miejscowe 
restauracje, może gburskie zagrody 
albo pracownie ceramiczne, ple-
cionkarskie lub hafciarskie… Oby 
nie trzeba było na to długo czekać… 
Dzieci rosną…

DANIEL KALINOWSKI

Anna Gliszczyńska, Bycio herbu Kasztan, ilustracje 
Aleksandra Gliszczyńska, Bytów 2017 oraz tejże, 
Na zamku w Bytowie / Bëtk na zómkù w Bëtowie, 
ilustracje Aleksandra Gliszczyńska, Bytów 2018.
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 CZERSK. „ZESZYTY” JU PIĄTI RÔZ
Dzãka staróm rëszno dzejający Stowôrë Lubòtników 
Czersczi Zemi (pòl. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Czerskiej) w rujanie ùkôzôł sã piąti numer pòżëteczny 
môlowi wëdôwiznë: „Zeszyty Czerskie”. Prezentacjô 
periodikù, razã z czekawim artisticznym programã, 
òdbëła sã w Centrum Turisticzny Infòrmacje. Pòtka-
nié, z ùdzélã aùtorów, prowadzëlë Bògùmiła Milewskô 
i Andrzéj Sabiniarz.

„Zeszyty” òstałë wëdóné we wiôldżim, jak na 
wëdôwiznë taczégò ôrtu, nakładze 700 egzemplarów i 
mają wnet 300 strón. Pòprzédné edicje cządnika bëłë 
wiele mni òbjimné.

Czwiôrti numer pismiona ùkôzôł sã dwa lata temù. 
A w nônowszich „Zeszytach Czerskich” przeczëtómë 
m.jin. ò Pawle Trëbùllu (pòl. Trybullu) – pierszim 
bùrméstrze Czerska, ks. Antonie Pastwie – znajôrzu 
kanonicznégò prawa, ò grodzczim sądze (istniejącym 
w latach 1910–1950) i ò jëbleùszach gardowëch òrga-
nizacjów.

KADZMIÉRZ JARUSZEWSCZI

 BËTOWÒ. Ò NÔGLU I JEGÒ ÙTWÓRSTWIE
Na bëtowsczim zómkù 
w sedzbie Zôpadnokaszëb-
sczégò Mùzeùm òdbëła 
sã XVII Kaszëbòznajôr-
skô Kònferencjô. Latosô 
téma to: „Snôżota prostotë 
i Alojz Nôdżel”. 

15 lëstopadnika ji ùczãst-
nicë mòglë pòsłëchac czile 
referatów namienionëch 
temù wiôldżémù kaszëb-
sczémù pisarzowi i pòece. 
Prof. Adela Kùik-Kalinow-
skô òpòwiedzała ò nawzôj-
nëch òdnieseniach bòhatérë 
kònferencje i  Ferdinandã 
Neureitra na spòdlim jich 

kòrespòndencje. Przeczëtała 
téż kaszëbskòjãzëkòwi tekst 
Édmùnda Kamińsczégò, bël-

négò drëcha lëterata pòchôdającégò z Czelna. Pòkôzôł òn 
wiele nieznónëch wëdarzeniów z żëcégò Nôgla.

Pózni Aleksandra Majkòwskô kôrbiła ò òpòwiôdaniach 
i wiérztach dlô dzecy, jaczich w ùróbkù pisarza bëło baro 
wiele. Przedstawiła òna nôwôżniészé znanczi tegò ùtwór-
stwa z òsoblëwim bôczënkã na bòkadnosc zamkłi w ni 
kaszëbsczi mitologie. 

Pòtemù dr Elżbiéta Bùgajnô zaprezentowała biblijné 
mòtiwë, jaczé pòjôwiają sã kòl Nôgla, chtëren je jednym 
z  dolmaczérów Swiãtëch Pismionów (jich dzélëków) na 
kaszëbsczi jãzëk.

Na zakùńczenié prof. Daniél Kalinowsczi rzekł ò jesz 
niepùblikòwóny aùtobiografie „Mòje żëcé”, jakô dôwô nowi 
wid na wiele prôwdów z żëcô czeleńsczégò ùtwórcë.

Òrganizatorama kònferencje bëlë: Zôpadnokaszëb-
sczé Mùzeùm w Bëtowie, Zakłôd Antropòlogie i Kaszëb-
skò-Pòmòrsczich Badérowaniów Pòmòrsczi Akademie 
w Słëpskù, Kaszëbsczi Institut we Gduńskù.

RED.

A. Majkòwskô gôdała ò dokazach 
dlô dzecy A. Nôgla.  
Òdj. D. Kalinowsczi

 GDUŃSK. ZÉŃDZENIÉ  
Z DOBIWCĄ NÔDGRODË  
HEWELIUSZA
23 lëstopadnika w Stôromiesczi Rad-
nicë bëło pòtkanié z prof. Cezarim 
Òbracht-Prondzyńsczim, przédnikã 
Kaszëbsczégò Institutu we Gduńskù, 
chtëren òstôł Dobiwcą Nôùkòwi Nôd-
grodë Miasta Gduńska m. Jana Hewe-
liusza za 2017 rok w kategórie hùma-
nisticznëch i spòlëznowëch nôùków 

za bëlné zwënédżi w badérowaniach 
Kaszëb i Pòmòrzô.

Nôwôżniészim pónktã zéńdzeniô 
béł wëkład prof. C. Òbracht-Pron-
dzyńsczégò na témã: „Publiczna rola 
nauk społecznych: autonomia – zaan-
gażowanie – użyteczność. Kilka ref- 
leksji osobistych”.

Zéńdzenié zòrganizowało Nadbôł-
towé Centrum Kùlturë i Gduńsczé 
Nôùkòwé Towarzëstwò.

Nôdgroda m. Jana Heweliusza je 
zwónô Pòmòrsczim Noblã. Przëz- 
nôwô sã jã òd 1987 rokù przedstôw-
cóm gduńsczégò nôùkòwégò òkrãżô. 
Winszëjemë ji dobëcô prof. Òbracht-
-Prondzyńsczémù, chtëren je bëlnym 
ùczałim i kaszëbsczim dzejôrzã zasłu-
żonym téż dlô najégò pismiona, jaczé-
gò béł przédnym redaktorã w latach 
1995–2000. 

RED.

Òdjimk z archiwùm aùtora



 WEJROWÒ. ZÉŃDZENIÉ 
Z SÉWÔRZÃ BÒŻÉGÒ SŁOWA  
PÒ KASZËBSKÙ

Ksążka ks. Mariana Miotka Recepcja 
kaszubskich przekładów Biblii bëła 
promòwónô w Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi. 
Z ti leżnoscë 5 lëstopadnika do sedzbë 
ti institucje przëjachelë Kaszëbi z roz-
majitëch strón, nôwicy ze Serakòjc 
i Gniewina, gdze aùtór pùblikacje je 
dzysdnia probòszczã. Nie zafelowa-
ło téż ksãżi, chtërny – jistno jak ks. 
Miotk – mają starã ò bëtnosc kaszë-
biznë w Kòscele.

Pò przëwitanim gòscy przez direk-
tora Mùzeùm Tomasza Fópkã wëstą-
pił chùr Discantus z Gòwidlëna, jaczi 
je prowadzony przez dr. Sławòmira 

Bronka. Zaspiéwelë przédno religijné 
spiéwë, co wprowadzëło ùczãstników 
w  témã zéńdzeniô. Pózni redaktór 
ksążczi Dark Majkòwsczi kôrbił z ks. 
Mariana Miotkã ò jegò dokazu, jaczi 
je doktorską prôcą gniewińsczégò 
probòszcza znónégò z  òdprôwianiô 
mszów z kaszëbską liturgią Słowa na 
całëch Kaszëbach. Aùtór òpòwiôdôł 
m.jin. ò historii chrzescëjaństwa na 
Pòmòrzim i ò rozmajitëch przełożën-
kach Biblie na kaszëbsczi – nôprzód 
tëch nôstarszich, rëchtowónëch przez 
ewanielicczich pastorów òd XVI w., 
a  pòtemù w  òkrãżim katolëcczégò 
Kòscoła, zaczinającë òd dzélëków 
tłómaczonëch przez Alojza Nôgla, 
Eùgeniusza Gòłąbka, ks. Frãcëszka 
Grëczã jaż pò dolmaczënk z òriginal-
nëch jãzëków zrobiony przez ò. prof. 
Adama Riszarda Sykòrã. Nôwicy pi-
taniów tikało sã òdbiéru tëch prze-
łożënków. Ks. Miotk gôdôł ò tim, jak 
bëłë (i wcyg są) òne wëzwëskiwóné 
òbczas mszów z  kaszëbską liturgią 
Słowa, kôrbił ò zainteresowanim 
westrzód ùczałëch na całim swie-
ce, nawléczeniach do tłómaczeniów 
Swiãtëch Pismionów w  kaszëbsczi 
lëteraturze, w  mùzycznëch i  malar-
sczich dokazach. Òkróm tegò aùtór 
Recepcji kaszubskich przekładów Biblii 

òpòwiedzôł ò wielnëch przëmiarach 
bëtnoscë Bòżégò Słowa pò kaszëbskù 
w radiu, gazétach, internece i telewi-
zje, gdze prawie ks. Marión Miotk 
i prowadzonô przez niegò Twoja Te-
lewizja Religijna mô wiôldżi ùdzél 
w rozkòscérzanim Swiãtëch Pismio-
nów w rodny mòwie.

Pò kôrbiónce ò ksążce wëstąpił 
Pioter Schmandt, kùratór wëstôwkù, 
jaczi towarził promòcje. Rzekł òn, 
że na szesc planszach zatitlowónëch 
„Kaszëbsczi séwôrze Bòżégò Słowa” 
òstała w skrócënkù pòkôzónô histo-
riô hòmiliów pò kaszëbskù. Zaczinô 
sã òna òd ewanielicczich pastorów, 
przedstôwiô kawle ks. Walãtégò Dą-
browsczégò, chtëren głosył kaszëb-
skòjãzëkòwé kôzania na przełómanim 
XIX i XX w., a téż w midzëwòjnowi 
Pòlsce, prezentëje historiã pierszich 
mszów z kaszëbską liturgią Słowa pò 
II swiatowi wòjnie, a òsoblëwie dzeja-
nia w ti sprawie ks. Mariana Miotka. 

Na kùńc promòcje jesz rôz wëstąpił 
chùr Discantus, tim razã z repertuarã 
barżi kòzëch spiéwów. 

Ksążka Recepcja kaszubskich prze-
kładów Biblii òstała wëdónô przez 
MKPPiM we Wejrowie pòd patronatã 
i z dëtkòwim wspiarcym Wejrowsczé-
gò Pòwiatu i Gminë Gniewino.   RED.

 CHWASZCZËNO. WEJROWÒ. 
WËSZŁA TEKA HAFTU SZKOŁY 
GDAŃSKIEJ
Chwaszczińsczi part Kaszëbskò-Pò- 
mòrsczégò Zrzeszeniô w wespółrobò-
ce z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie 
mô wëdóné pùblikacjã z  mòdłama 
kaszëbsczégò wësziwù „gduńsczi szkò- 

łë”. W nowim mòdłownikù są céchùn-
czi i  projektë Annë Kònkel (1923– 
–2008), bëlny kaszëbsczi wësziwôr-
czi, jaczé pòchòdzą ze zbiérów wej-
rowsczégò Mùzeùm. Prawie wëdónô 
Teka haftu szkoły gdańskiej òbjimô  
12 aùtorsczich kómpòzycjów regio-
nalistczi w  trzech òdcéniach mòdri 
farwë. 

Promòcjowé pòtkanié namienioné ti 
pùblikacje bëło 27 lëstopadnika w se-
dzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 
Towarził mù leżnoscowi wëstôwk, jaczi 
prezentowôł mòdła wësziwù gduńsczi 
szkòłë zrobioné przez Wësziwny Klub 
„Tulpa” z Wejrowa. Pòstãpnô promò-
cjô bãdze 7 gòdnika w Nadbôłtowim 
Centrum Kùlturë we Gduńskù (Stôro-
mieskô Radnica).

Wëdanié pùblikacje z  mòdła-
ma wësziwù gduńsczi szkòłë òstało 
ùdëtkòwioné ze strzodków Miny-
stra Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë 
pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcje 
Kùlturë. Projekt béł realizowóny dzãka 
dofinancowaniu Òglowégò Zarządu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
MKPPiM we Wejrowie i z gwôsnëch 
strzodków KPZ Part w Chwaszczënie.

RED.

Òdj. ze zbiérów MKPPiM we Wejrowie
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 SŁËPSK. CZËTANIÉ KASZËB  
ZE STANISŁAWÃ JANKĄ
W  Ricersczi Zalë Zómkù Pòmòr-
sczich Ksążãtów òrganizowóné sã 
zéńdzenia z cyklu „Czëtanié Kaszëb”. 
9 lëstopadnika gòscã béł pòeta, pro-
zajik i  tłómôcz Stanisłôw Janka. 
Pòtkanié zaczãło sã òd zaprezento-
waniô przez mòderatorkã wëdarze-
niô prof. Adelã Kùik-Kalinowską jegò 
lëteracczégò ùróbkù. Pózni gòsc prze-
czëtôł czilenôsce swòjich wiérztów, 
jaczé stałë sã spòdlim do òbgôdczi. 
Pitania tikałë sã przédno kaszëbsczé-
gò jãzëka jakno strzodka artisticzny 
kòmùnikacje. Stanisłôw Janka dol-
macził, że swiądno rozsądzył, żebë 
wiérztë pisac leno pò kaszëbskù, 

chòc parłãczi sã to z miészą wielëną 
czëtińców. 

Wiele ùczãstników zéńdzeniô zna-
ło lëterata pòchôdającégò z Lëpùsza 
przede wszëtczim jakno tłómacza 
Pana Tadeùsza Adama Mickewicza 
i bëlë czekawi, jak wëzdrzała robòta 
wkół tegò dokazu.

„Czëtanié Kaszëb” to nowi cykel 
aùtorsczich zéńdzeniów, jaczé mają 
bëc leżnoscą do pòtkaniô z żëwą kùl-
turą Kaszëb. Pierszim gòscã ti nowi 
lëteracczi pòdjimiznë béł Róman 
Drzéżdżón (w séwnikù), a w rujanie 
bëlë zarôczony Aleksandra i Dariusz 
Majkòwscë.

Òrganizatorama „Czëtaniô Kaszëb” 
są: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 

Part w Słëpskù, Zakłôd Antropòlogie 
Kùlturë i  Kaszëbskò-Pòmòrsczich 
Badérowaniów Pòmòrsczi Akade-
mie w Słëpskù, Mùzeùm Westrzéd-
négò Pòmòrzô w Słëpskù i Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie.                RED.

 GDUŃSK. ŻUKÒWSCZI WËSZIWK 
NA STOLECZNY ÙCZBÒWNIE
W  Przédnym Bùdinkù Gduńsczi 
Pòlitechniczi 17 rujana òdbéł sã 
wernisaż wëstôwkù namienionégò 
kaszëbsczémù wësziwòwi żukòwsczi 
szkòłë. 

Célã tegò wëdarzeniô bëło roz-
kòscérzanié tradicji i  kaszëbsczégò 

rãkòdzejaniô, a téż promòcjô szkòłë 
wësziwù, jakô je na pòlsczi lësce nie-
materialny kùlturowi spôdkòwiznë, 
a warają prawie starania ò wpisanié 
ji téż na swiatową lëstã niematerialny 
kùlturowi spôdkòwiznë UNESCO.

Żukòwsczi wësziwk, jaczégò przi-
kładë bëłë prezentowóné w  rujanie 
w Gduńsczi Pòlitechnice, je wiedno 

sétmëfarwny, nôwicy je mòdrégò. 
Farwë nie są òstré, zdobioné mòti-
wama różë.

Òrganizatorama wëstôwkù bëłë: 
Kaszëbsczé Mùzeùm w  Kartuzach 
i Fùndacjô Pszczolarsczégò Skanse-
nu w Żukòwie.

NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE GDUŃSCZI 
PÒLITECHNICZI: HTTPS://PG.EDU.PL

 GDINIÔ. PARADA  
SAMÒSTÓJNOTË 2018

11 lëstopadnika 2018 r. w  setną 
roczëznã ùdostaniô nazôd samòstój-
notë przez pòlsczé państwò szasëja-
ma Gdinie przeszła farwnô parada. 
Westrzód ji ùczãstników wôżny môl 

mielë przedstôwcowie gdińsczégò 
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô, w jaczégò régach są nôleżnicë 
kòłów: Cysowô, Norda, Wiôldżi Kack 
i Strzódmiescé, fùndacje gdińsczégò 
partu – Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë, 
Karna Spiéwë i Tuńca „Gdynia” a téż 
chùru „Dzwon Kaszubski”. 

We wiele placach w  miesce tegò 
dnia bëło widzec kaszëbsczé fanë, 
a  gdińsczi Kaszëbi przeszlë przez 
miasto ze stanicama i w regionalnëch 
ruchnach.

Ùroczëzna skùńczëła sã pòd pòm- 
nikã Mòrsczi Pòlsczi. W miono Za-
rządu KPZ w Gdinie i KFK kwiatë 
w  tim môlu złożëlë przédnicë: An-
drzéj Bùsler i Jerzi Miotke a téż nô-
leżnik Zarządu Sławòmir Pòkriefke. 

RED.

Òdj. dm

Òdj. J. Miotke

Tak wëzdrzała 11 lëstopadnika kamiéńca 
familie Schroedrów kòl sz. Stôrowiesczi.
Òdj. A. Bùsler
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 BÒRZESTOWÒ. PRZEDSTÔWK 
I ZÉŃDZENIÉ Z WERÓNKĄ
Lëstopadnikòwé zéńdzenié Remùso-
wégò Krãgù zaczãło sã òd przedstôwkù 
„Polska niepodległa. Rok 1918”, jaczi 
zaprezentowelë aktorzë ze Stowôrë Krąg 
Arasmùsa z Kôłpina. Pózni, pò tradicyj-
nym złożenim kwiatów pòd pòmnikã 
patrona rokù Frãcëszka Krãcczégò, òstałë 
pòdrechòwóné dzejania nôleżników Krã-
gù. Bëłë téż pòwinszowania i kwiatë dlô 
Marie Dradrach, jakô dobëła trzecy môl 
òbczas Kaszëbsczégò Diktanda w kate-
górie dozdrzeniałëch, i  dlô zrzeszony 
z  bòrzestowsczim karnã Kapelë Bas za 
25 lat promòwaniô kaszëbiznë. 

Pòsobnym pónktã programù bëło zéń-
dzenié z Aleksandrą i Darkã Majkòwsczi-
ma, chtërny zachãcywelë do czëtaniô dze-
cóm pò kaszëbskù. Prezentowelë wëjimczi 
filmów: „Kùltura na Kaszëbach”, „Roda 
na Kaszëbach” i „Kùńszt na Kaszëbach”, 
jaczich przédną bòhatérką je Werónka, 
znónô z serii kaszëbskòjãzëkòwëch ksą-
żeczków dlô dzecy. Wëjimczi z tëch ksąż-
ków czëtałë Grétka i Asza Majkòwsczé, 
a jich starszi prezentowelë rozmajité za-
chë zrzeszoné z Werónką: załóżczi, pùp-
czi, mòdré mëszczi, magnesë z klabater-
nikama, krôsniãtama i mòrzëcama.

RED.

 WROCŁAW. NÔDGRODA  
ZA ATLAS DZIEJÓW POMORZA I JEGO 
MIESZKAŃCÓW – KASZUBÓW

Òbczas 41. Òglowòpòlsczi Kartograficzny 
Kònferencje we Gduńskù òstôł rozrzeszo-
ny kònkùrs „Mapa Roku 2017”. Nôleżnicë 
Stowôrë Pòlsczich Kartografów (òrig. 
nazwa Stowarzyszenie Kartografów Pol-
skich) rozsądzëlë ò przëznanim drëdżégò 
placu dokazowi Atlas dziejów Pomorza 
i  jego mieszkańców – Kaszubów w kate-

górie „Jinszé kartë i atlasë (drëkòwóné)”. 
Òkróm tegò Atlas dobéł w  welowanim 
wszëtczich ùczãstników kònferencje i do-
stôł Nôdgrodã Pùbliczi w ti sami kategórie. 

Aùtorã nôdgrodzony pùblikacje je dr 
Jan Mòrdawsczi, a wëdôwcą Kaszëbskò-
-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Kartë òbrobił 
CartoTeam z Wrocławia. KPZ òstało przez 
òrganizatorów ùczestnioné leżnoscową 
sztaturką ùfùndowóną przez Przédnégò 
Geòdetã Kraju.  

Wôrt przëbôczëc, że Atlas dziejów Po-
morza i  jego mieszkańców – Kaszubów 
dobéł ju rëchli wëprzédnienié òbczas la-
toségò kònkùrsu wëdôwiznów kaszëbsczi 
lëteraturë òbczas XIX Kòscersczich Tôr-
gów Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi „Co-
sterina 2018”.

Atlas dr. Jana Mòrdawsczégò je do 
kùpieniô m.jin. na http://kaszubskaksiaz-
ka.pl/667-atlas-dziejow-pomorza-i-jego-
-mieszkacow-kaszubow.html. 

RED.

 RÉDA. FOLK FORUM 
I ROZRZESZENIÉ  
„CASSUBIA VISUALES”
Òstôł rozrzeszony IV Midzë- 
nôrodny Kònkùrs Kaszëb- 
sczich Wizualnëch Kùń- 
sztów „Cassubia Visuales”. 
Latos òrganizatorzë dostelë 
81 ùsôdzków, jaczé wë- 
słało 47 ùczãstników. Z tegò 
bòkadnégò zbiéru òbsãdzë-
cele, jaczima bëlë latos: Be-
nita Ropela-Grzenkòwicz 
(Mùzeùm Kaszëbskò-Pò- 
mòrsczi Pismieniznë i Mù- 
zyczi we Wejrowie), Karól 
Fòrmela (Kaszëbskô Filhar- 
móniô we Wejrowie) i Paù- 
lëna Piotrowskô (Miesczi 
Dodóm Kùlturë w  Rédze), 
wëbrelë dobiwców. Hewò 
rezultatë jich rozsądzënkù: 
I  môl – Agata Stachòwiôk 
(pòl. Stachowiak) z  Pòzna-
nia, II môl – Sylwiô Lonka 
z  Krakòwa, III môl – Ka- 
rolëna Pòkrzëwickô (pòl. 
Pokrzywicka) z  Gdinie, 
wëprzédnienia: Anna Stró- 
żëk (pòl. Stróżyk) z Wrocła-
wia, Violetta Prëba-Hadasz 
Pfishovô (pòl. Pryba-Ha-
daś Pfishova) z  Wrocławia 
i Aleksiej Cecocho z Nado-
liców Wiôldżich.

Ùroczësté zakùńczenié 
kònkùrsu bëło 26 rujana 
w rédzczi „Fabrice Kùlturë”.  
Przed ògłoszenim rezul- 
tatów òrganizatorzë przë- 
rëchtowelë Folk Forum, na-
mienioné dwùm témóm: 
kùlturalné strategie (gòspò- 
dôrzama tegò dzélu bëlë: 
Agnészka Kaim i  Bartło-
miéń Lës) i  kaszëbsczi wë-
sziw (dzél prowadzony przez  
B. Grzenkòwicz-Ropelã).

Na zakùńczenié wëstąpi-
ła Anna Damroka Fópka ze 
swòjim tatkã Tomaszã i za-
prezentowelë hip-hopòwé 
ùsôdzczi pò kaszëbskù.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU 
MICHAŁA KACZMARKA NA STARNIE 

MIASTO.REDA.PL

Òdj. z arch. Remùsowégò Krãgù
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 GDUŃSK. Ò PATRONIE ROKÙ, 
WELACJACH I ETNOFILOLOGIE
17 lëstopadnika w aùlë dôwny szkòłë, 
co sã zwa Gimnazjum Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej we Gduńskù, miała 
swòje zéńdzenié Przédnô Radzëzna 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. Pòtkanié zaczãło sã òd minutë 
cëszë i wspòmnieniô dwùch zasłu-
żonëch nôleżników KPZ – Bernata 
Hinza i Tomasza Szëmańsczégò.

Pózni Danuta Rek ze stowarë 
„Òtemkłé Kaszëbë” òpòwiedzała ò 
dzejaniach zrzeszonëch z tłómacze-
nim i wëdanim pòlsczi kònstitucje 
pò kaszëbskù. Dolmaczérką bëła Da-
nuta Pioch, a nôleżnicë Radzëznë do-
stelë dëbeltjãzëkòwé, pòlskò-kaszëb-
sczé, egzemplarë nôwôżniészégò 
ùstawù w pòlsczim państwie. 

Pòtemù bòhatérą zéńdzeniô béł pa-
trón latoségò rokù w  KPZ Frãcëszk 
Krãcczi. Prezentacjã na jegò témã 
przedstawiła dr Elżbiéta Grot, czerow-
niczka sopòcczégò òddzélu Mùzeùm 
Stutthof, a pò ni wiceprzédnik KPZ 
Łukôsz Grzãdzëcczi òpòwiedzôł ò 
wëstôwkù Franciszek Leon Kręcki – 

zapomniany bohater kaszubskiej drogi 
do Niepodległości, jaczégò je wespół-
aùtorã (razã z  Radosławã Kamiń-
sczim). Wëstôwk to 12 roll-upów, na 
jaczich je pòkôzóny Krãcczi i zrzesza-
nié Pòmòrzô z Pòlską. Wedle planów 
aùtorów mô òn trafic do rozmajitëch 
môlów w całim regionie, dlôte wszëtcë 
chãtny do pòkôzaniô gò kòl se mògą 
sã zgłosziwac w  biórze KPZ (mail: 
biuro@kaszubi.pl; tel.  58 301 27 31).

Przédnô Radzëzna przëjimnãła 
téż ùchwôlënk ò patronie 2020 rokù. 
Zgòdzëła sã z  bédënkã Òglowégò 
Zarządu i za dwa lata bãdzemë swiã- 
towac rok „100-lecô zdënkù Pòlsczi 
z mòrzã i wróceniô nazôd Pòmòrzô 
do Pòlsczi”. 

Jedną z témów òbradów bëłë wela-
cje w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrze-
szenim w przińdnym rokù. Òstało 
ùchwôloné, że Zjôzd Delegatów KPZ 
òdbãdze sã w cządze òd 23 lëstopad-
nika do 8 gòdnika 2019 r.  

W  jinym ùchwôlënkù nôleżnicë 
Radzëznë zdecydowelë, że dëtczi 
dostóné òd lëdzy, jaczé dadzą 1% 
pòdatkù na Zrzeszenié w 2019 rokù, 
bãdą namienioné na pòdjimiznë 

rozwijającé kùlturowé spòsobnoscë, 
wëòbrazniã i regionalną juwernotã 
dzecy z Kaszëb i Pòmòrzô. Dzejania 
te bãdą zjiscywóné w òbrëmienim 
kampanie „Kaszubskie Bajania”.

Nôbarżi gòrącô diskùsjô tikała sã 
jiwrów z kaszëbską etnofilologią na 
Gduńsczim Ùniwersytece. Bëtnicë 
zéńdzeniô wësłowilë nieùbëtk ò 
przińdnotã negò czerënkù, òsoblëwie 
na skùtk tegò, że dzekón Filologòwégò 
Wëdzélu nie zgłosył kaszëbsczi etno-
filologie do nabòru na przińdny rok. 
Przédnik Zrzeszeniô Édmùnd Witt-
brodt zagwësnił, że bãdą warac jesz 
òbgôdczi mającé za cél przekònanié 
wëszëznów GÙ do bédënków KPZ.
NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE KASZUBI.PL

Przemôwiô przédnik KPZ prof É. Wittbrodt. 
Òdj. kaszubi.pl

 PRZEDKÒWÒ. WIÔLDŻÉ  
WIDZAWISZCZE NA 100 LAT  
SAMÒSTÓJNOTË
Mszą Swiãtą w kòscele pw. sw. Andrze-
ja w Przedkòwie zaczãłë sã 11 lësto-
padnika ùroczëznë z leżnoscë 100-lecô 
ùdostaniô nazôd samòstójnotë przez 
Pòlskã. Pò Eùcharistie bëłë złożoné 
kwiatë pòd pòmnikã zabitëch za òj-
czëznã, a pózni ùczãstnicë ùroczëznë 
przeszlë do widzawiszczowò-spòrtowi 
halë. Tuwò wnet 200 wëkònywôczów 
wzãło ùdzél w  szpetôklu „100-lecie 
Odzyskania Niepodległości”. Zagrelë 
w nim dzecë z Samòrządowégò Przed-

szkòlô w  Przedkòwie i  Przedszkòlô 
„Happy Children” w ti wsë a téż ùcz-
niowie ze szkòłów gminë Przedkòwò: 
ze Spòdleczny Szkòłë z  Szarłatë, 
ze Sp. Szk. z  Wilanowa, ze Sp. Szk. 
z Pòmieczëna, ze Sp. Szk. z Przedkòwa, 
ze Sp. Szk. z  Czeczewa i  z  Zespòłu 
Wëżigimnazjalnëch Szkòłów w Przed-
kòwie. Òkróm nich w szpetôklu wzãła 
ùdzél Przedkòwskô Dãtô Òrkestra, 
Chùr „Polifonia”, Karno „Przodkowia-
nie”, solistczi: Teréza Skrzëpkòwskô, 
Eliza Szczëgeł i Mùzyczny Teater Hals. 
Aùtorã scenarnika widzawiszcza i jegò 
reżisérą béł Jerzi Stachùrsczi.

Wëstãpóm młodëch artistów towa-
rził fòtograficzny wëstôwk „Życie na 
przestrzeni 100 lat w naszych rodzinach”

NA SPÒDLIM TEKSTU WK

Òdj. Béjata Krauza

 GDUŃSK. DWÒJE NOWËCH 
STOLEMÓW
Klub Sztudérów „Pomorania”, jaczé-
gò nôleżnicë twòrzą Kapitułã Medalu 
Stolema, mô wëbróné latosëch dobiw-
ców ti wôrtny nôdgrodë. W 2018 rokù 
òstóną nią wëprzédniony: załóżca kar-
na Krëbanë i pòczãtnik midzënôrod-

nëch festiwalów fòlkloru Władisłôw 
Czarnowsczi, a téż znajôrka Kòcewiô, 
bëlnô ùczałô i wespółrobòtniczka 
„Pòmeranie” prof. Mariô Pająkòwskô-
-Kensik. Winszëjemë dobiwcóm Me-
dalów i w miono sztudérów z klubù 
„Pomorania” rôczimë najich Czëtiń-
ców na ùroczëznã jich wrãcziwaniô, 
jakô òdbãdze sã 10 gòdnika ò szósti 

wieczór w Mieszczańsczi Zalë Stôro-
miesczi Radnicë we Gduńskù (szas. 
Korzenna 33/35).

Medale Stolema są przëznôwóné òd 
1967 rokù. Dostôwają je lëdze, karna, 
institucje, zrzesze i òrganizacje, jaczé 
na òsoblëwi ôrt mają cësk na zwieliwa-
nié ùróbkù kùlturë Kaszëb i Pòmòrzô 
abò na ji rozkòscérzanié.                  RED.
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V

Òdj. W. Machùra

 SŁËPSK. ZÉŃDZENIÉ  
NA ÒBGÔDÓNÉ TÉMË: KASZËBSCZÉ 
STEGNË DO NIEPÒDLEGŁOSCË
16 lëstopadnika wieczór w  sedzbie 
słëpsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniégò (KPZ) zeszło 
sã 23 drëchów ti òrganizacji, żebë so 
pògadac ò tim, jak to 100 lat temù na 
Kaszëbach bëło.

Nôpiérwi Ana Skòtnickô wërzekła 
namëszlenié, czemù to Kaszëbi chcelë 
bëc przë Pòlsce, a  nié przë Prësach. 
Òdpòwiedzë bëtnicë szukalë w pismie-
niznie. Przeczëtelë pôrã wëjimków ze 
wspòminków i òpòwiesców – z roz-
majitëch czasów zabòrów i rozmaitëch 
môlów. Te sztëczczi pismionów pòka-
zywałë, że prësczi ùrzãdnicë lëchò sã 
òbchòdzëlë z Pòlôkama i Kaszëbama. 
Pòtemù czëtelë wiérztë: Aleksandra 
Majkòwsczégò, Frãcëszka Sãdzëcczé-
gò, ks. Léòna Heyczi – nôrodowëch 
bùdzarzów. Gôdelë téj ò tim, że pòl-
sczé gazétë z kaszëbsczima dodatkama 
bëłë roznoszoné pò chëczach, a „bu-

dzëcele” dobëlë dosc tëli lëdztwa do 
sprawë sprzecywianiô sã prësczim 
rządóm. Co jesz pchało Kaszëbów 
do Pòlsczi? Wspòmnielë ò Otto von 
Bismarckù i  jegò kùlturkampfie, co 
òbrócył sã procëm, bò òd te czasu za 
swòjich ùwôżóny bëlë Pòlôcë-katolëcë, 
a lëteranie to bëlë cëzy, niedrëchòwie. 

W  drëdżi czãscë zeńdzeniégò dr 
Antón Szréder, przédnik słëpsczégò 
partu KPZ, òbgôdôł wòjskòwé dzeja-
nié Kaszëbów, chtërny w pòwstanim 
wiôlgòpòlsczim biôtkòwalë jakno półk 
kaszëbsczi w diwizji strzélców pòmòr-
sczich, a pózni – òd rujana 1919 r. – 
ùfòrmòwóny béł 66. Kaszëbsczi Półk 
Strzélców Pòmòrsczich, dostôł pózni 
jimiã marszałka Józefa Piłsudsczé-
gò. Ten półk wsłôwiôł sã we wòjnie 
pòlskò-bòlszewicczi. Drëch Szréder 
òpòwiôdôł ò wiele cekawëch zdarze-
niach z dzejaniégò negò półkù i ò tim, 
że do dzysô w kòscołach na Kresach 
są tôblëce z  nôzwëskama żôłniérzi 
kaszëbsczégò półkù.

Czej zaczãła sã diskùsëjô, téj bët-
nicë przëbôcziwelë wspòminczi, 
a prof. Zygmùnt Szultka dopòwiôdôł, 
że w kòżdim czasu i w kòżdim môlu 
nie bëło równo i że wiele bëłobë do 
gôdaniô ò tëch wszëtczich sprawach. 
Spiérka bëła ò to, czej chto miôł ro-
zeznôwk w swòji swiądze nôrodowi.

Na zakùńczenié zéńdzenia òd-
spiéwelë më himn kaszëbsczi aùtor-
stwa Hieronima Derdowsczégò i Fe- 
liksa Nowòwiejsczégò, a pòtemu – przë  
kùchach – jesz jiné kaszëbsczé spiéwczi. 
                                           ANA SKÒTNICKÔ

 GDUŃSK. BËLNY BRZÔD  
PIÃCLATNËCH BADÉROWANIÓW
Karno etnologów, socjologów, zna- 
jôrzów kùlturë, mùzeòwników i sztu- 
dérów badérowało „dôwné” i „nowé” 
zemie Wschòdnégò Pòmòrzô. Brzadã 
5 lat terenowëch badérowaniów (w la-
tach 2013–2017), 1259 wëdowiedzów 
w 18 pòwiatach i 549 môlëznach, je 
trzëtomòwô pùblikacjô, jaczi dërże-
niã je jednôsce témów, m.jin. tradicjô, 
zbiérnô pamiãc, mùzyka, òpòwied-
nie, zwëczi, rzemiãsło, religie. Ksążka 
Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
Pomorza Wschodniego pòd redakcją 
Annë Kwasniewsczi bëła promòwónô 
30 lëstopadnika w Òddzélu Etnogra-

fie Nôrodnégò Mùzeùm we 
Gduńskù.

Gòscama bëlë aùtorzë 
wspòmnióny pùblikacje, 
jakô òpisywô zrobioné pier- 
szi rôz w historie etnograficz- 
né badérowania na całi òbéń-
dze Wschòdnégò Pòmò- 
rzô, òbjimający „dôwné” 
zemie (Kaszëbë, Kòcewié, 
Tëchòlsczé Bòrë) i  „nowé”, pòstmi-
gracjowé (Zëlawë, Pòwislé, lãbòrskô, 
człëchòwskô i słëpskô zemia). 

W  pierszim i  drëdżim dzélu na 
òpisënkòwi ôrt i z pòmòcą tôflów je 
w  ksążce pòkôzóné wëstãpòwanié, 
stojizna i zgrôwë wëbrónëch zjawisz- 

czów niematerialny kùltu- 
rowi spôdkòwiznë w  szes- 
nôsce pòwiatach pòmòrsczé-
gò wòjewództwa i  dwùch  
kùjawskò-pòmòrsczégò. 
Trzecy dzél je problemòwą 
mònografią, w jaczi w òsmë 
rozdzélach òstała zrobionô 
analiza tëch zjawiszczów. 
Aùtorama pùblikacje są: 

Éwa Gilewskô, Dawid Gòncôrz (pòl. 
Gońciarz), Alicjô Janiôk (pòl. Janiak), 
Sonia Klein-Wrońskô, Katarzëna 
Kùlikòwskô, Anna Kwasniewskô, An-
drzéj Stachòwiak, Krësztof Zamòscyń-
sczi.

RED.

 KARTUZË. KÒNKÙRS DLÔ DZEC-
NËCH FÒLKLOROWËCH KARNÓW
W Centrum Kùlturë „Kaszëbsczi Dwór” 
w Kartuzach 23 rujana òdbéł sã Prze-
zérk Kaszëbsczégò Ùtwórstwa Dzecy 
i Młodzëznë. W kònkùrsu wzãło ùdzél 
sétmë fòlklorowëch karnów: Dzec-
né Kaszëbsczé Karno Spiéwë i Tuńca 
„Krôsniãta” z Kartuz, Dzecné Kaszëb-
sczé Karno Spiéwë i Tuńca „Tuchliń-
skie Skrzaty” z Tëchlëna, Regionalné 
Karno Spiéwë i Tuńca „Małe Kaszuby” 
z Przedkòwa, Dzecné Kaszëbsczé Kar-

no Spiéwë i Tuńca „Słunuszka” z Kar-
tuz, karno „Skôrbë Złoti Górë” z Górny 
Brodnicë, karno „Spiéwné kwiôtczi” 
ze Stajszewa i  karno „Wesołe Ludki” 
z Kôłpina. Wedle òbsãdzëcelów (Mi-
rosława Kazana – lëdowô ùtwórczka, 
Aleksandra Macybòrskô-Pëtka – direk-
torka Centrum Kùlturë w  Kartuzach 
i Barbara Kąkòl – direktorka Kaszëb-
sczégò Mùzeùm w Kartuzach) na nôd-
grodë nôbarżi miałë zasłużoné: Dzecné 
Kaszëbsczé Karno Spiéwë i Tuńca „Tu-
chlińskie Skrzaty” z Zespòłu Szkòłów 

w Tëchlënie (I môl), Dzecné Kaszëb-
sczé Karno Spiéwë i Tuńca „Słunuszka” 
ze Sp. Szk. nr 2 w Kartuzach (II môl), 
Dzecné Kaszëbsczé Karno Spiéwë 
i  Tuńca „Krôsniãta” ze Sp. Szk. nr 1 
w Kartuzach (III môl). Wëprzédnienié 
dostałë „Skôrbe Złoti Górë” z Górny 
Brodnicë. Òrganizatorã Przezérkù bëła 
Stowôra Drëchów Spòdleczny Szkòłë 
Nr 2 w  Kartuzach „COPERNICUS” 
(òrig. nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach 
„COPERNICUS”).                            RED.
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 DARMÒWÉ SZCZEPIÓNCZI 
PROCËM PNEÙMÒKÒKÓM DLÔ 
PACJENTÓW Z PÒMÒRSCZICH 
PÒWIATÓW
Mieszkańcë 11 krézów, chtërny mają 
wicy jak 65 lat, mògą sã darmôk szczépiac 
w wëbrónëch môlach na Pòmòrzu. Tikô 
to sã przede wszëtczim lëdzy, co mają 
chòroscë dólnëch dechòwëch drogów. 
Ze wstrzików mògą kòrzëstac do kùńca 
rokù. Programã są òbjimniãti lëdze, co 
mają przez 65 lat i nie bëlë szczepiony 
procëm pneùmòkòkóm, są zameldowó-
ny w pòmòrsczim wòjewództwie (jidze 
ò krézë, jaczé weszłë do programù, to 
je: bëtowsczi, człëchòwsczi, kartësczi, 
kòscersczi, kwidzyńsczi, malbòrsczi, 
tczewsczi, wejrowsczi a  téż Gdiniô, 
Słëpsk i Sopòt) i są w karnie réska. Jeżlë 
zgłosy sã za mało taczich pacjentów, tej 
szczépianim mdą òbjimniãti lëdze z ji-
nyma długòwarającyma chòroscama, jak 
m.jin. chòroscë serca abò nowòtwòrowé. 

Pacjent, chtëren zgłosy sã na szczépia-
nié, bãdze mùszôł pòkazac zeswiôdcze-
nié òd doktora, jaczé pòcwierdzy, że je 
òn w karnie réska. Lësta môlów, gdze 
jidze sã ju zaszczepic, przistãpnô je na 
internetowi starnie: www.rops.pomor-
skie.eu.

 AKTIWIZACJÔ I PÒMÒC  
DLÔ LËDZY ZAGROŻONËCH BIÉDĄ  
W GMINIE KARTUZË
To kòntinuacjô projektu „Szukam... 
Znajduję... Pracuję...”, jaczi béł zjiscywóny 
òd 2015 rokù przez Gminowi Òstrzódk 
Spòlëznowi Pòmòcë w Kartuzach wespół 
z Socjalną Spółdzelnią Pasja. Sczerowó-

ny je do 80 klijentów spòlëznowi pòmòcë 
zagrożonëch biédą i spòlëznowim wëłą-
czenim. Célã projektu je zwikszenié 
mòżlëwòtë ùdostaniô przez nich robòtë 
przez wprowôdzanié programù wsze-
lejaczégò wspiarcô, np. je zaplanowóné 
ùsadzenié Klubów Spòlëznowi Integra-
cje. Ùczãstnicë dostóną téż wspiarcé 
òbczas psychòlogòwëch warkòwniów. 

Bãdą brac ùdzél w kùrsach i warkòwëch 
praktikach. Témizna mdze wëbierónô 
pò indiwidualnëch òbgôdkach z ùczãst-
nikama, chtërny brëkùją specjalisticzné-
gò przërëchtowaniô do warkù i zgódno 
z pòtrzébnotama rënkù robòtë. W pro-
jekce bãdą téż strzódczi na zapłacenié 
kòsztów przedszkòłowi òpieczi dlô dzecy 
w czasu ùdzélu w zajãcach.
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 REWITALIZACJÔ ZËLAWSCZI 
DOJAZDOWI BANË
Baro dobré wiadło dlô lubòtników 
wąskòsztrëkòwi banë na Zëlawach. 
Samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa 
wëdô 850 tës. zł z ùniowëch strzódków 
Regionalnégò Òperacjowégò Pro-
gramù Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
na lata 2014–2020 na dokùmentacjã, 
co je brëkòwnô do przërëchtowaniô 
projektu zrzeszonégò z  rewitalizacją 
zabëtkòwi Zëlawsczi Dojazdowi Banë. 
Dogôdënk w  ti sprawie pòdpiselë 
marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa 
Mieczësłôw Struk i  przedstôwcowie 
Pòmòrsczégò Towarzëstwa Lubòtni-
ków Żelaznëch Kòlejów (pòl. Pomor-
skie Towarzystwo Miłośników Kolei 
Żelaznych).

W  òbrëmienim pòdpisónégò do-
gôdënkù pòwstónie m.jin. pòdrobnô 
inwentarizacjô banowi lëni na dzélach 
Prawi Sztrąd Wisłë – Stegna – Sztu-
towò, a téż Stegna – Nowi Gduńsczi 

Dwór i Nowi Gduńsczi Dwór Smãtôrz 
– Nowi Gduńsczi Dwór. Òbrobioné 
òstónié téż studium wëkònalnoscë 
z  danim bôczeniô na òbjim i  kòszt 
robòtów, co stónie sã spòdlim do 
pòdjimniãcô financowëch i  rzeczo-
wëch decyzjów w òbjimie planowóny 
rewitalizacje i mòdernizacje wąskòsz-
trëkòwi banë. 

Rewitalizacjô mòże bëc szansą na 
zwikszenié przewòzënkòwëch mòż-
lëwòtów (òsoblëwie òb lato) a  téż 
atrakcyjnotë pùblicznégò transpòrtu 
na Wislónym Midzëmòrzu i Zëlawach. 
Tak wëszëznë wòjewództwa, pòwiatu, 
jak i Towarzëstwò Lubòtników Żela-
znëch Kòlejów mają téż nôdzejã, że 
zrewitalizowónô kòléj w przińdnoce 
stónie sã alternatiwą dlô aùtołowi rësz-
notë, jakò strzódk zbiérny kòmùnika-
cje drëszny nôtërze. 

Projekt bãdze zjiscywóny do kùńca 
2020 rokù.

Òdj. S. Lewandowsczi
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W KÒSTKÒWIE W GMINIE GNIEWINO 
Z LEŻNOSCË ÙDOSTANIÔ PRZEZ PÒLSKÃ 
SAMÒSTÓJNOTË ÒSTÔŁ PÒSTAWIONY, 
Z INICJATIWË MIESZKAŃCÓW, KAM 
Z PAMIĄTKÒWĄ TÔFLĄ NAMIENIONĄ 
PREZYDENTOWI LECHÒWI WAŁÃSE. 
NÔDPIS NA TÔFLË JE TACZI 
(W TŁÓMACZENIM Z PÒLSCZÉGÒ): „BÓG, 
HÒNOR, ÒJCZËZNA. W 100. ROCZËZNÃ 
ÙDOSTANIÔ NAZÔD SAMÒSTÓJNOTË 
PREZYDENTOWI LECHÒWI WAŁÃSE NA 
WDÔR JEGÒ ZNACZENIÔ W ÒDZWËSKANIM 
NIEPÒDLEŻNOTË PRZEZ PÒLSKÃ I JINSZÉ 
KRAJE EÙROPË A TÉŻ DOPROWADZENIM 
DO WËCOPANIÔ WÒJSKÓW DÔWNÉGÒ 
ZSRR, JACZÉ KÙŃC KÙŃCÓW ÒPÙSCËŁË 
PÒLSKÃ 17 SÉWNIKA 1993 R. Z ÙWÔŻANIM 
KASZËBI”.  
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 NOWÒ WËBRÓNY 
 MARSZÔŁK  
Òbczas II sesji sejmikù pòmòrsczégò wòjewództwa, 
chtërna bëła 26 lëstopadnika, radny wëbrelë marszôłka 
wòjewództwa. Gòspòdarzã najégò regionu pò welacje 
pòsobny rôz òstôł Mieczësłôw Struk, chtëren trzimie 
tã fónkcjã òd gromicznika 2010 rokù, czedë przejimnął 
rządë pò Janie Kòzłowsczim. Rëchli, òd 2005 rokù, béł 
wicemarszôłkã. Òbczas ti sami sesji sejmikù nowò wëb-
róny marszôłk przedstawił bédënk nôleżników zarządu 
wòjewództwa, jaczi w welacje òstelë wëbróny przez rad-
nëch. Wicemarszôłkama bãdą w ti kadencje: Wiesłôw 
Bëczkòwsczi i Riszôrd Swilsczi, a do zarządu weszlë jesz 
Józef Sarnowsczi i Agnészka Kapała-Sokalskô. Òbczas 
I  sesji sejmikù radny ze swòjégò karna wëbrelë téż 
prezydium sejmikù. Przédnikã pòstãpny rôz òstôł Jón  
Kleinszmidt z Bëtowa.      

Fot. Pomorskie.eu
 PRZËR. SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI,  

TŁÓM. DM
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SZPÔSË NOWÒROCZNY NOCË

S ą trzë leżnoscë w rokù do robieniô szpôsów, fifów 
a kepkòwaniô i szpòrtowaniô – bez sztrôfë. Nowi 
Rok, 1 łżëkwiata (prima aprilis), a niejedny, co są 

zazdrzóny w anglosaską módã – robią jesz lëstopad-
nikòwé trick or prick, wëbôczta – or treat, co sã wëkłôdô: 
abò cos dôta, abò mdze psota! Tak sã òd małoscë ùczi 
terrorizmù. A je wiedzec: za młodu psotë – na starosc 
kłopòtë. To sã zresztą wpisywô w rzeklan: môłé dzecé 
– môłi kłopòt, wiôldżé – wiôldżi kłopòt albo lepi: z mał-
ga  wińdzesz  –  z  wialga  wińdzesz. Czësto kaszëbsczi 
w tim karnie je leno nowòroczny zwëk. Prawie wnetkã 
przińdze Nowi Rok. To, co w codzéń je bùten szëkù – 
tedë prawie pasëje. Je hewò piesniô z mùzyką Jerzégò 
Stachùrsczégò, pt. „Bùten 
szëkù”, dze je trójno pòd-
pòwiôdóné, co mòże spso- 
cëc: gòło pò wsy chòdzëc, 
pòpic winã sledza, kùsz-
nąc cotkã w piãtã, 
gwiôzdora fest ùżgrzéc 
w nos, rządowi pòkazac 
slôdk, sã spóznic, spac 
w kùzni, scëganic, miec za 
nick, mësz w zupie, czej 
surpiesz, plwac w górã, miec dzurã, wëswiniec, w kòmin 
nalôc wòdë, krzëknąc: Jes të brzëdôl, ògród òrac w kòtë, 
kòl spòwiedzë gadac szpòrt, celną krowã wząc na bórg, 
nożã brwie ògòlëc, tintą tôflôk òblôc, ùsnąc na kôzanim, 
do klapsztulë włożëc skło, zamiast w szituz – jic pòd płot 
abò w zylcu nalezc gnôt. Chcemë przeanalizérowac, co 
z nëch pòdpòwiedzów pasëje do Nowégò Rokù. 

gòło  pò  wsy  chòdzëc – kòl nas w tim cządze rokù? 
Leno ti, co są mòrsama a są nôłżny mrozów, bë mòglë. 
Do te nié wszëtcë mògą tak gòło pò wsë paradowac. 
Ewentualno młodëchné białëczczi 18+ tak do 60-,në 65-, 
pòd warënkã, że mają swiéżą óndulacjã… Chłopi gòło 
zrobilëbë gwës na kaszëbsczi wsë stolëmną pògòrchã 
a do te mielëbë òdmiarzłé człónczi, w tim te brëkòwné…

pòpic winã sledza – kò to sã dô czësto letkò zrobic. 
I nie je nót do te Nowégò Rokù…

kùsznąc  cotkã w  piãtã – to ju wëmôgô môłi ekwili-
bristiczi. Takô cotka mòże sã letkò ùrzasnąc i jesz zãbë 
kòmù niedowinnémù wëbic a do te są dzél cekawszé 
môle do kùszkaniô…

gwiôzdora  fest  ùżgrzéc  w  nos – je baro wskôzóné. 
W całoscë, czej sã òkôże, że dôł jiny darënk jak ten, co 
béł zamówiony – chòcô może bëc z tim tôczel, bò naszi 
gwiôzdorowie mają na gãbie larwã…

rządowi  pòkazac  slôdk  – wiedno chwalebné. Na 
starosc mòże skùtkòwac jaczim kómbatancczim kwitã 
a dwadzesce złotima dodôwkù do emeriturë...

sã spóznic – spóznic sã na Nowi Rok? Bùten szëkù!
spac  w  kùzni  – czemu nié? Gwësno je tam cepło, 

òdżin cepłã chòpie a jesz co sã przëzarobi, czej chto jaką 
mërã do pòdkùcô przëprowadzy… Le dze są te kònie…?

scëganic – to zanôlégô. Je to abò w bëlny sprawie? 
Czë rzeknienié pół-prôwdë to je téż łżélstwò? Wicy 
pëtaniów jak òdpòwiesców…

– miec za nick – prôwda. Lepi pózno sã ò tim doznac 
jak wcale…

– mësz w zupie – mnióm! A je òna przënômni tłëstô?
–  czej  surpiesz  – smiało! 

Précz z pòprawnoscą!
– plwac w górã – mòkré. Kò 

je wiedzec, że to cygnie nazôt 
do zemi…

– miec dzurã – samò żëcé. 
Lepi, czej w bùksach, a nié 
w bùdżece…

– wëswiniec – dozwòloné, 
czej sebie. Bôczënk, czej trafi-
ta na jaczégò mùslina…

–  w  kòmin  nalôc  wòdë – niebezpieczné. Mòże tam 
sedzec jaczi hòllywoodczi swiãti Miklôsz, co zaòstôł…

– krzëknąc:  Jes  të  brzëdôl! – niepòliticzné. Lepi za-
wrzeszczec: ale jes të piãkny jinaczi!

– ògród òrac w kòtë – ? Chiba w Rusëji…
–  kòl  spòwiedzë  gadac  szpòrt – bédowóné. Wôżné, 

cobë sã ksãżëskò ùsmiało…
– celną krowã wząc na bórg – to zależi. Czë krowa mô 

ùnijny atest bëlnégò bika…?
– nożã brwie ògòlëc – ale smiało! Le noża szkòda…
–  tintą  tôflôk  òblôc – żimkô sprawa. Je mòżno, ga 

z tegò wińdze jaczi pëszny, kaszëbsczi wzór… 
– ùsnąc na kôzanim – dobré dlô zdrowiô. Leno mùsz 

je òdecknąc przed kòlektą…
–  do  klapsztulë  włożëc  skło  – òpasujta! Skarbówka 

mô waju na òkù…
– zamiast w szituz – jic pòd płot – czasã tak przińdze. 

Czej to je leno krajowô paczka do wësłaniô – juleju! – 
gòrzi, czej zagranicznô…

– w  zylcu  nalezc  gnôt – znaczi, że chtos chce waju 
ùpitoszëc. Ale że prawie w Nowi Rok…?

Nôwikszi szpôs zrobią nama we Warszawie, czej ten 
nowi, 2019 przëwitómë z lózniészim miészkã. Ùsmie-
jemë sã tej?

gwiôzdora fest ùżgrzéc  
w nos – je baro wskôzóné. 
W całoscë, czej sã òkôże, 

że dôł jiny darënk jak ten, 
co béł zamówiony – chòcô 

może bëc z tim tôczel,  
bò naszi gwiôzdorowie mają 

na gãbie larwã...

TÓMK FÓPKA

Fot. Pomorskie.eu
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NAJU RODNÉ JÃZËCZI
W pòniedzôłk brifka przëwitôł sã ze mną słowama 
„goeie moarn”, we wtórk rzekł „dobré ráno”, we 
strzodã „dobro jutro”, w czwiôrtk „salve”, w piątk „go-
edemorgen”, w sobòtã „godmorgen”, dopiérze w nie-
dzelã òdezwôł sã dó miã pòd kòscołã najim swójsczim 
„pòchwôlony”. Długò jem nie wiedzôł, cëż zôs je 
z najim brifką lóz. Kùreszce jem sã doznôł, że nen 
chłop wząn sã za nôùkã cëzëch jãzëków. 

Z zôczątkù jô jemù próbòwôł dolmaczëc, że w jegò 
latach mùsk je za cwiardi 
do przëjimaniô nowëch 
słówków a gramatików. 
Młodi to je jinszô gôdka. Ti 
mają głowë jesz mitczé 
a jak gąbka rozmajité wia-
dła rôd przëjimają. Le nen 
drëszk so nie dôł nick rzec, 
le dërchã w ksążkach se-
dzôł a nëch jãzëków sã 
ùcził. Słowiańsczich, romańsczich a germańsczich.

Hewò klarowôł mie tak:
– Słëchôj, jô wiém, że znającë nają mòwã, mòżemë 

òbjachac wszëtczé kraje, leno òd tegò gôdaniô to le 
rãce fëst bòlą. Jô bez przëtrôfk sã nëch wszëtczich 
jãzëków nie ùczã. Móm je z namësłã a wedle 
nôùkòwégò klucza wëbróné. A nym kluczã je prawie 
naju rodnô gôdka, w chtërny nalézesz drobnotë z roz-
majitëch jãzëków. 

Tej, drëch mój lubòtny, zdradzył mie lëstã jãzëków, 
jaczich sã ùczi:

– anielsczi – kò wstid a sromòta, żebë w XXI stola-
tim negò midzënôrodnégò jãzëka nie znac,

– niemiecczi – në, përznã je słowów z naju gôdczi 
w niemieczim a trochã słowów niemiecczich w naju 
gôdce, króm tegò wstid a sromòta nie znac jãzëka, 
w jaczim przódë lat gôdelë naju pëlckòwsczi przód-
kòwie,

– plattdeutsch – tec to czãsto béł jãzëk codniowi 
gôdczi najich germańsczich sąsôdów, jaczi czedës kòl 
naju mieszkelë, nie je to wstid a sromòta, żebë ò jejich 
mòwie nie pamiãtac?

– duńsczi – naju bùksë a jejich bukser nie je to jist-
né? to je wstid a sromòta, żebë nie znac pòchôdaniô 
całi grëpë najich słowów,

– szwédzczi – nie wiedzec, że Pëlckòwiôków mëga 
grëze a Szwédów mygga, në to je pò prôwdze wstid 
a sromòta!

– norwesczi – wstid a sromòta krziwdzëc norwe-
sczé jãzëczi, żlë sã duńsczi a szwédzczi znaje,

– niderlandzczi – mùszi miec szacënk dlô nider-
landzczich kòlonistów, co nama Karwiéńsczé Błota 

òsëszëlë… kò wstid a sro- 
mòta, żebë ò nëch zabëc, 
jistno jak ò Frizach, 

– frizyjsczi – chto frizyj-
sczi jãzëk znaje, nen sã 
rëchli anielsczégò naùczi, 
a anielsczégò w XXI stolatim 
nie znac to doch je wstid 
a sromòta!

– słowacczi – fejno brzëmi, słëchô do naju słowiań-
sczi jãzëkòwi familie, a pò prôwdze to je wstid 
a sromòta ze Słowakã pò anielskù gadac! 

– czesczi – jistno jak ze słowacczim, do te jô jem na 
Krtečku a Rumcajsu wëchòwóny, a to je wstid 
a sromòta, żebë ò bòhatérach z dzecnëch lat za-
bëwac,

– rusczi – jãzëk ze szkòłowëch lat, wstid a sromòta, 
że më sã jegò nie chcelë ùczëc, temù jô назад stôré 
ùczbòwniczi do rusczégò móm z przãtra scygnioné,

– łacëzna – żebë lżi bëło ùczëc sã nëch wszëtczich 
jãzëków, króm tegò nie je to wstid a sromòta nie roz-
miec: Nulla est medicina sine lingua Latina abò In vino 
veritas?

Cëż bëło robic? Òtemkł jem jedną bùdlã, pòtemù 
drëgą, tej trzecą… Kò z taczim widzałim pòliglotą, 
jaczim je naju brifka, bez wina jô bë nie béł w sztãdze 
sã dogadac…

Tëli Wama rzekã, że nad renã më ju pò chińskù 
gôdelë, kò ë w chińsczim dô sã nalezc drobnotë z naju 
rodny mòwë… 稍後見 

 Słëchôj, jô wiém,  
że znającë nają mòwã, 

mòżemë òbjachac  
wszëtczé kraje, leno  

òd tegò gôdaniô  
to le rãce fëst bòlą.

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

pomerania.kaszuby



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

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!




