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W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. 
W roku 1918, po 123 latach niewoli, Polska wróciła na 
mapę Europy i świata. Wielka radość mieszała się wówczas 
niekiedy z rozczarowaniem, granica bowiem nie zawsze 
przebiegała w miejscu, gdzie tego oczekiwali Polacy. W tym 
kontekście zachęcam do przeczytania artykułu „Morze 
i Polska w 13. punkcie orędzia Wilsona” (strona 3), w którym 
Łukasz Grzędzicki po części tłumaczy, dlaczego w obszarze 
odrodzonego państwa zabrakło choćby Gdańska. 

W styczniowej „Pomeranii” ponownie poruszamy temat 
subwencji na naukę języka kaszubskiego w szkołach.  
Od 1 stycznia Minister Edukacji Narodowej, który nie 
uwzględnił uwag organizacji społecznych, m.in. Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, zmienił wysokość wsparcia 
na uczniów uczących się języków mniejszości i języka 
regionalnego (strona 6).

W tym numerze, na stronach 7–8, wracamy do Roku 
Güntera Grassa obchodzonego w 2017, przypominając 
o wystawie „Grass a Kaszuby/ i”, którą do 28 stycznia można 
jeszcze zobaczyć w Gdańskiej Galerii imienia tego pisarza 
przy ulicy Szerokiej. Artyści z Pomorza prezentują tam 
własne interpretacje Grassowskiego świata. A w Muzeum 
Miasta Gdyni można zobaczyć wystawę „Rybacy z Orłowa”, 
cykl fotograficzny Eugeniusza Nurzyńskiego dokumentujący 
w latach 1983–1986 pracę orłowskich rybaków. O autorze, 
jego bohaterach oraz o powstaniu samych fotografii opowiada 
w swoim artykule Marek Zambrzycki (strony 12–17).   
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MORZE I POLSKA  
W 13. PUNKCIE ORĘDZIA WILSONA
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to 
okazja do przypomnienia wydarzeń sprzed wieku. Sty-
czeń 1918 r. na naszym lokalnym pomorskim (albo jak 
wówczas by zapisano: zachodniopruskim) gruncie nie 
przyniósł żadnego przełomu, i z coraz większym trudem 
musiano znosić ciężary toczonej kolejny rok wojny świa-
towej. Los sprawił, że ten stosunkowo spokojny dotych-
czas skrawek nadbałtyckiej krainy, który zamieszkiwali 
Kaszubi, w 1918 r. nagle stał się jednym z newralgicznych 
punktów w globalnej polityce międzynarodowej. Ludność 
miejscowa nie zdawała sobie sprawy z tego, że za Atlanty-
kiem profesorowie Harvardu czy Princeton głowili się nad 
zagadnieniem, jak poukładać obszar Europy Środkowej 
po zakończeniu I wojny światowej w przypadku ewentu-
alnego pojawienia się na jej mapie Polski z oczekiwaniami 
zapewnienia jej dostępu do morza. Problem peryferyjnej 
dotychczas i o różnorodnej strukturze etnicznej prowin-
cji Prusy Zachodnie oraz drugorzędnego dla Niemiec 
dotychczas zaniedbywanego portu w Gdańsku wypłynął 
w pracach studyjnych ekspertów i zaczął nabrzmiewać 
w rozważaniach najważniejszych światowych polityków.

8 stycznia 1918 r. w orędziu do Kongresu prezydent 
USA Woodrow Wilson przedstawił cele wojenne, a tym 
samym program pokojowy, który powinien zostać zapro-
wadzony po zakończeniu Wielkiej Wojny. Do dziś wielu 
Polaków żywi przekonanie, że to historyczne wystąpie-
nie Wilsona, niezależnie od intencji, faktycznej wymowy 
i wieloznaczności sformułowań, stało się fundamentem 
do odzyskania przez Rzeczpospolitą wolności i  punk-
tem wyjścia do określenia jej granic. Prezydent Wilson 
w II Rzeczpospolitej był postacią niezwykle popularną 
i wprost legendarną, otaczaną nabożną czcią. Odwiedza-
jący II RP, widząc znaki (nazwy ulic, skwerów, szkół, po-
mniki), jakimi prezydenta USA upamiętniono, mawiali 
nawet o Polsce wilsonowskiej. Wiele z nich zachowało się 
do dziś. Kiedy jednak w Kongresie wygłaszał on to czter-
nastopunktowe orędzie, losy wojny światowej były bardzo 
niepewne, a i droga do jej rozstrzygnięcia wydawała się 
daleka. Historia jednak wówczas przyśpieszyła, a nawet 
nabrała zawrotnego tempa. Już na początku października 
1918 r. uznanie przez kanclerza Niemiec Maksymiliana 
Badeńskiego właśnie tych postulatów Wilsona doprowa-
dziło do rozpoczęcia rokowań rozejmu kończącego wojnę. 

Dla przybliżenia kontekstu i chwili, w której wygło-
szono 14-punktowy program prezydenta USA, warto 

przypomnieć, że wcześniej państwa centralne (Niemcy 
i Austro-Węgry) wydały tzw. Akt 5 listopada 1916 zapo-
wiadający utworzenie samodzielnego Królestwa Polskiego 
(bez określenia granic) pozostającego w sojuszu z nimi 
i rozpoczęły tworzenie, na zajętych terenach Kongresów-
ki, administracji polskiej z powołaną we wrześniu 1917 r. 
Radą Regencyjną (zastępującą króla i regenta) oraz utwo-
rzonym kilkanaście dni później rządem Jana Kucharzew-
skiego. Zabiegi te miały oczywiście skłonić Polaków do 
większego wysiłku wojennego i zaangażowania po stronie 
państw centralnych. W 1917 r. upadło też imperium Ro-
manowów, a rewolucja październikowa obejmowała ko-
lejne obszary na wschodzie. Bolszewicy otwarcie zmierzali 
do wycofania Rosji z wojny i ciemiężonym przez nią naro-
dom obiecywali prawo do samostanowienia. Niemcy więc 
mogliby po zawarciu pokoju z bolszewikami skoncentro-
wać swoje siły na froncie zachodnim, a tym samym roz-
strzygnąć losy wojny, zanim zdążą w większej sile dotrzeć 
do Europy oddziały amerykańskie. W kwietniu 1917 r.  
USA przystąpiły do wojny po stronie aliantów, stawiając 
do dyspozycji swoje olbrzymie zasoby i poprzez te aktywa 
na dobre dołączyły do głównych rozgrywających polity-
ki światowej. W takim kontekście osadzone było orędzie 
Wilsona z 8 stycznia 1918 r., którego treść przynajmniej 
w odniesieniu do sprawy polskiej oddawała też poglądy 
pozostałych aliantów (Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch). 
Dzięki zachowanym źródłom wiemy, że każdy z 14 punk-
tów wystąpienia Prezydenta USA był gruntownie przemy-
ślany, poparty opracowaniami naukowymi, a każde słowo 
celowo użyte.

Można więc poddać analizie odnoszący się do Po-
laków 13. punkt sławnego orędzia Wilsona. Jego treść 
była następująca: „Powinno być zbudowane (should be 
erected) niepodległe państwo polskie, które winno obej-
mować ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie 
polską (indisputably Polish populations), mające zapew-
niony wolny i bezpieczny (free and secure) dostęp do mo-
rza, a którego niezawisłość polityczna i gospodarcza oraz 
całość terytorialna winna być zagwarantowana paktem 
międzynarodowym”. Wśród Polonii amerykańskiej takie 
oficjalne stanowisko władz USA wywołało euforię, ale 
jak w następnych miesiącach się okazywało, każdy czyta-
jący te zapisy rozumiał je nieco inaczej. Najbliżsi doradcy  
prezydenta Wilsona czy odpowiedzialny z urzędu za po-
litykę zagraniczną  sekretarz stanu nie mieli gotowego 
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rozwiązania, a co ciekawsze rozpatrywane warianty zreali-
zowania przedstawionych zapowiedzi często nie przewidy-
wały granicy Polski na morzu. Warto więc zwrócić uwagę 
na przynajmniej trzy zapisy w 13. punkcie orędzia Wilsona:
1.  Nie przesądzał on powstania niepodległego państwa 

polskiego, nie było więc ono konieczne dla zaistnienia 
nowego ładu, który miał być zaprowadzony po wojnie. 
O ile w przypadku początkowych ośmiu punktów orę-
dzia prezydent użył czasownika „musi być” (must be), 
wytyczając cel działań, to przy kolejnych sześciu punk-
tach posługuje się już łagodniejszym zwrotem „powinna 
być” (should be). Z pewnością nieprzypadkowo też mówi 
o „budowie” (erected) zamiast „odbudowie” (re-erected) 
Polski, czyli nie przewiduje powrotu, jak wyobrażali so-
bie niektórzy, do granic przedrozbiorowej Rzeczypospo-
litej. Nie zakładał więc on prostej restytucji państwa, ale 
ewentualne jego utworzenie. Domyślać się więc można 
było, że jego granice też będą wytyczane na nowo. 

2.  Dyskusyjny okazał się też zwrot „ludność bezsprzecz-
nie polską” (indisputably Polish populations). Wilson 
planował zatem wytyczenie granic państwa na pod-
stawie granic etnograficznych. Współgra to zresztą 
z wygłoszonym 5 stycznia 1918 r. w Newcastle przemó-
wieniem ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Lloy-
da Georga, który stwierdził: „Sądzimy (…), że Polska 
niepodległa, obejmująca wszystkie rdzennie (genuinely 
Polish) polskie żywioły, które zechcą wejść w jej skład, 
stanowi pilną konieczność dla stabilizacji Europy”. To 
stanowisko Brytyjczyka zdaje się anonsować pomysł 
plebiscytów jako środka rozwiązywania problemów 
terytorialnych na peryferiach Cesarstwa Niemieckie-
go, co później wpłynęło na los Ślązaków, Warmiaków 
i  Mazurów. Wiosną 1919 r., kiedy już na paryskiej 
konferencji pokojowej decydowano o przebiegu gra-
nicy polsko-niemieckiej, na ten zapis orędzia Wilso-
na o „ludności bezsprzecznie polskiej” zaczęli coraz 
wyraźniej powoływać się Niemcy, kwestionując plany 
przyznania sporej części obszarów Prus Zachodnich 
Polsce, wskazując, jakoby zamieszkujący tę prowincję 
Kaszubi nie spełniali przesłanki bycia indisputably Po-
lish populations. Ważnym jednak czynnikiem z pewno-
ścią okazał się też fakt, że ziemie zamieszkiwane prze 
Kaszubów miały nadmorski charakter, co powiązano 
w 1919 r. z obietnicą zapewnienia Polsce dostępu do 
morza.

3.  USA w orędziu Wilsona planowała „wolny i bezpieczny 
dostęp do morza” dla ewentualnej przyszłej Polski, jed-
nak w 1918 r. pojawiło się w opracowaniach naukow-
ców i dyplomatów wiele różnych wariantów wywiąza-
nia się z tej zapowiedzi. Okazało się to najtrudniejszym 
wyzwaniem przy określaniu później w Wersalu zachod-

niej granicy Polski. Skutki tego zaważyły nad historią 
Europy i świata.

Kluczową postacią w administracji prezydenta USA 
w czasie I wojny światowej, mającą przemożny wpływ 
na amerykańską politykę zagraniczną, był płk Edward 
Mandell House. Należał do najbliższego kręgu doradców 
Wilsona (prywatnie był jego przyjacielem) i powierzano 
mu realizację wielu specjalnych zadań dyplomatycznych. 
Trzymając się w cieniu Wilsona, uchodził za szarą emi-
nencję administracji prezydenckiej. Późnym latem 1917 r.  
z  polecenia Wilsona Amerykanie pod nadzorem Ho-
use’a powołali specjalną komisję, pn. „Inquiry”, z zada-
niem przygotowania materiałów i programu działania 
ich delegacji na przyszłą konferencję pokojową. Powstała 
ona w pewnej dyskrecji i poza strukturą Departamentu 
Stanu, a do jej prac zaangażowano naukowców głównie 
z następujących uniwersytetów: Harvard, Yale, Columbia 
i Princeton, oraz z American Geographical Society. W ra-
mach Komisji House’a działała też podsekcja do spraw 
polskich. W raporcie zatwierdzonym przez kierownictwo 
Inquiry 22 grudnia 1917 r., który stał się podstawą do 
sformułowania 14 punktów Wilsona, można przeczytać: 
„Kwestia Polski jest daleko bardziej skomplikowana niż 
wszystkie inne rozważane sprawy. Obecnie rozmieszcze-
nie Polaków jest takie, iż uniemożliwia ich pełne zjed-
noczenie bez oddzielenia Prus Wschodnich od Niemiec. 
Nie leży to prawdopodobnie w granicach praktycznej po-
lityki. Polska, składająca się głównie z rosyjskiej i może 
austriackiej Polski będzie miała prawdopodobnie zabez-
pieczony dostęp do morza przez Wisłę i niemieckie kanały 
biegnące do Hamburga i Bremy”. Eksperci konstatują, że 
takie postawienie sprawy spowoduje uzależnienie ekono-
miczne nowego państwa, ale i „powstanie areny wielkiego 
napięcia”. Eksperci Inquiry z sekcji wschodniej w następ-
nych miesiącach przedłożyli jeszcze szereg opracowań 
i raportów dotyczących wariantów zapewnienia Polsce 
możliwości korzystania z  dostępu do morza. Wraz ze 
zmianą sytuacji na frontach wypracowywane rekomen-
dacje ewoluowały. W raporcie z 20 marca 1918 r. eksperci 
Inquiry zaproponowali stworzenie niepodległej i zjed-
noczonej Polski z pełnymi prawami do samookreślenia, 
z wyłączeniem pruskiej Polski lub Galicji, lub obu tych 
terytoriów, i przyłączenie do niej Litwy i Kurlandii. Przy 
takim rozwiązaniu dostęp do morza byłby zapewniony 
właśnie przez litewskie wybrzeże. W opracowaniu przygo-
towanym w lipcu i sierpniu 1918 r. szef sekcji wschodniej 
Robert Lord w swoim wnikliwym i kompleksowym „Ra-
port on Poland” dochodzi do wniosku, że cała dolina Wi-
sły z Prusami Zachodnimi, ze względów geograficznych, 
powinna należeć do Polski, choć problem etniczny jest tu 
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bardziej skomplikowany. Pisze, że „niechęć Niemiec do 
odstąpienia Gdańska będzie prawdopodobnie tak wielka, 
że stwarza to pokusę do rozważenia pozostałych możliwo-
ści”. Lord skłaniał się więc ku już wcześniej przez Wilsona 
podnoszonej propozycji zabezpieczenia Polsce dostępu 
do morza w drodze umów handlowych z gwarancjami 
międzynarodowymi.

Jak wspomniano, opracowania komisji House’a  po-
wstawały poza Departamentem Stanu, którym kierował 
Robert Lansing. Aby też oficjalna struktura bieżącej ame-
rykańskiej dyplomacji dysponowała swoimi koncepcjami, 
w lipcu 1918 r. doradca prawny Departamentu Stanu D.H. 
Miller opracował memoriał zawierający trzy następujące 
możliwości realizacji postulatu zapewnienia Polsce do-
stępu do morza:
A)  Przez przyznanie Polsce terytoriów niewątpliwie pol-

skich, rozciągających się poprzez prowincje niemiec-
kie, wzdłuż Wisły do Bałtyku, nie włączając jednak 
portu gdańskiego i Prus wschodnich, które są wyraź-
nie niemieckie;

B)  Inną możliwością terytorialnego dostępu Polski do 
morza, jaka być może będzie istniała, jest unia Polski 
z Litwą;

C)  W przypadku braku dostępu terytorialnego do Bałty-
ku – dostęp Polski do morza należałoby stworzyć ko-
niecznie w drodze układu w przedmiocie pewnego ro-
dzaju serwitutu międzynarodowego przez terytorium 
Niemiec – wzdłuż Wisły do Gdańska, układu, który 
być może byłby najbardziej skomplikowany spośród 
umów, jakie zna prawo międzynarodowe.
W  kolejnych kilku miesiącach sytuacja polityczna 

w Europie (postępy bolszewików w Rosji i chaos rewo-

lucyjny w Niemczech) na tyle się zmieniła, że w raporcie 
z 11 listopada 1918 r. bez większych zastrzeżeń co do re-
alności przeprowadzenia tego projektu sekcja kierowana 
przez Lorda udowadniała konieczność włączenia do Polski 
terenów Prus Zachodnich wraz z Gdańskiem i Elblągiem, 
zabezpieczając dla Polski całe ujście Wisły. Do wcześniej-
szych argumentów historyczno-ekonomicznych dołączo-
no teraz argumenty z zakresu bezpieczeństwa militarnego. 
Materiały opracowane przez Inquiry i sprawdzona kadra 
ekspertów były sporym atutem dla delegacji amerykań-
skiej na konferencji pokojowej w Paryżu. 4 grudnia 1918 r.  
do Europy wraz z Wilsonem na pokładzie okrętu George 
Washington popłynęła grupa ekspertów Inquiry, w tym 
Robert Lord. Okazał się on przy opracowywaniu traktatu 
wersalskiego dla amerykańskiej delegacji jednym z głów-
nych specjalistów do spraw Polski i Rosji. 

Dostęp do morza był dla Polski kwestią o niezwykle 
żywotnym charakterze. Polscy działacze niejednokrotnie 
sondowali (Paderewski, Dmowski) opinię w Waszyng-
tonie, co Biały Dom rozumie pod pojęciem dostępu do 
morza. Sprawę, jak się wydawało, ostatecznie rozstrzy-
gnięto na konferencji paryskiej, ale warto przypomnieć, 
że Amerykanie byli tam bardzo dobrze merytorycznie 
przygotowani do obrad, a warianty poukładania przyna-
leżności państwowej Prus Zachodnich, w tym Gdańska, 
budowali oraz analizowali długo przed Wersalem, zanim 
na Kaszubach ludność zaczęła dopuszczać do siebie myśl, 
że może istnieć świat bez kajzera Wilusia. Rok 1918 i jego 
konsekwencje wywróciły senny dotychczas kaszubski 
świat do góry nogami. 13. punkt orędzia Wilsona przy-
czynił się do tego. 

ŁUKASZ GRZĘDZICKI

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego pułkownikowi Edwardowi Mandell House`owi w Paryżu w czerwcu 1925 r.
Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. płk Edward Mandell House (1), Ignacy Paderewski (5), ambasador RP we Francji Alfred Chłapowski (7), rektor Uniwer-
sytetu Poznańskiego prof. Stanisław Dobrzycki (2), prof. Jan Sajdak (3), prof. Tadeusz Pęczalski (4). Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 
(Dz.U. 2017, poz. 2395). Na jego mocy zmieniono 
m.in. wysokość wsparcia na uczniów uczących się 
języków mniejszości i języka regionalnego. Resort 
edukacji nie uwzględnił w tej kwestii uwag orga-
nizacji społecznych (np. Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego), związków zawodowych, a nawet 
innych resortów wyrażających dezaprobatę dla 
wprowadzanych w takim stylu zmian i  ich tre-
ści. Zaniepokojonych MEN – za pośrednictwem 
rzecznika prasowego – w komunikatach dla me-
diów uspokajał, że globalna kwota przeznaczona 
na nauczanie języków i w językach mniejszościo-
wych oraz regionalnym „pozostanie na zbliżonym 
poziomie”, podczas gdy w tym samym czasie mi-
nisterstwo pokazywało w innych miejscach sza-
cunki, że dzięki tym zmianom finansowania na 
uczniów należących do mniejszości i uczących 
się języka regionalnego zostanie przeznaczone 
ok. 23,5 mln zł mniej (przypuszczalnie połowa tej 
kwoty dotyczy Kaszub). W skali wydatków oświa-
towych budżetu państwa (ok. 45,5 mld zł w 2018) 
nie jest to olbrzymia kwota, ale kiedy spróbuje-
my bliżej się przyjrzeć skutkom, to okazuje się, że 
prawie połowa tej kwoty zostanie odjęta samorzą-
dom, a za ich pośrednictwem – szkołom na Ka-
szubach. Skutki więc odczują mieszkańcy Kaszub, 
a będą one pojawiać się rozłożone w czasie. 

Wielu odpowiedzialnych za organizację oświa-
ty na Kaszubach (samorządowców, dyrektorów 
szkół, nauczycieli) przystąpi teraz w  pierwszej 
kolejności do liczenia, jak konkretnie nowe rozpo-
rządzenie odbije się na wysokości środków, które 

postawiono do ich dyspozycji. Oświata w Polsce 
przemknęła przez 2017 r. jak kolejka górska (roller 
coaster), a jej pasażerowie doznawali gwałtownych 
zwrotów akcji. W tym kontekście nagłe, wprowa-
dzone bez szerszych konsultacji (chociaż takie 
MEN obiecywał) obniżenie subwencji na uczniów 
uczących się języka kaszubskiego wielu przyjęło 
na Kaszubach, będąc już w stanie odrętwienia. Li-
kwidacja gimnazjów, a tym samym rozpisany na 
lata proces konieczności kształtowania na nowo 
sieci szkół, nowe podstawy programowe i nowe 
zasady organizacyjne oraz zmiany w finansowa-
niu czynią na najbliższe lata szkolnictwo obsza-
rem nieprzewidywalnych zdarzeń, zwiększającym 
ryzyko zmarnowania zaangażowanych zasobów. 
Trudniej też planować samorządom, kadrze 
oświatowej, organizacjom społecznym, takim jak 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, realizację swo-
jej misji w sferze edukacji szkolnej, skoro reguły 
gry tak szybko przez prawodawców są dezaktuali-
zowane. Zapowiedziana już przez MEN kolejna 
zmiana finansowania, od 2019 r., uczniów uczą-
cych się języka mniejszości i języka regionalne-
go nie wiadomo jeszcze, w którą stronę zostanie 
poprowadzona. Namawianie samorządowców, 
dyrektorów czy decydentów w  MEN do więk-
szej roztropności oraz kompleksowego myślenia 
o organizowaniu w szkołach nauczania języka re-
gionalnego czy historii i kultury Kaszub i liczenie 
na pozytywny skutek namów może być uznane 
za naiwność. Ale czy taka jazda oświatową roller 
coaster jednych pasażerów z czasem nie zmęczy, 
innych nie znudzi, a ktoś trzeci nie przypłaci tego 
zdrowiem? Najprawdopodobniej wielu dojedzie 
do końca, oby w przyzwoitym stanie.   

ŁUKASZ GRZĘDZICKI 

JEDNAK SUBWENCJA 
DLA SAMORZĄDÓW  
NA KASZUBSKI W SZKOŁACH  
W DÓŁ
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GRASS W KULTURZE KASZUB

Stwierdzenie, że Grass był i wciąż jest inspiracją dla ko-
lejnych pokoleń pisarzy, nie wydaje się może odkryw-
cze, ale warto i o tym przypomnieć. Pisarz, który wy-
chował się na pograniczu kultur: niemieckiej, polskiej 
i kaszubskiej, chętnie sięgał po motywy kaszubskie. 
Opisywał miejsca i krajobraz Kaszub, przywoływał na-
zwy kaszubskich wiosek – Brętowo, Bysewo, Firoga, 
Matarnia czy Rębiechowo – współcześnie wchłania-
nych przez rozrastające się miasto Gdańsk. Czy ktoś 
jeszcze pamięta, że w miejscu, w którym dzisiaj lądują 
i  z  którego odlatują dziesiątki samolotów dziennie, 
była cicha i urokliwa kaszubska wioska? Dzięki Gras-
sowi, który nie stronił od opisów elementów kaszub-
skiej kultury i codziennych obrządków, można to sobie 
wyobrazić. Pisarz również poprzez prace plastyczne 
przywoływał wątki kaszubskie obecne w jego życiu, 
także przez licznych krewnych, których duże grono 
do dzisiaj żyje na Kaszubach. 

Przywiązanie Güntera Grassa do Kaszub pokazują 
autorzy ekspozycji „Grass a Kaszuby/i”. Na wystawie, 
którą można oglądać do 28 stycznia br. w Gdańskiej 

Galerii Güntera Grassa przy ulicy Szerokiej, swoje 
prace inspirowane twórczością noblisty prezentują 
następujący artyści: Piotr Józefowicz, Jacek Kornacki, 
Dorota Nieznalska, Anna Orbaczewska, Michał Szla-
ga, Krzysztof Topolski, Anna Włodarska, Krzysztof 
Wróblewski i Wojciech Zamiara. 

– Opracowując wystawy dla Gdańskiej Galerii 
Güntera Grassa, staram się poszukiwać pod jak naj-
szerszym kątem tematów inspirowanych dorobkiem 
i doświadczeniami naszego patrona. Kaszuby są inte-
gralną częścią zarówno twórczości jak i biografii Gün-
tera Grassa. Kaszuby to także temat nadal naznaczony 
sporą dozą niedopowiedzeń i krzywdzących stereo-
typów. Stąd też bez namowy i wsparcia dr Miłosławy 
Borzyszkowskiej-Szewczyk z pewnością nie miałabym 
odwagi podjąć się organizacji wystawy obejmującej 
obszar tematyczny tylko z pozoru prosty i oczywisty 
– mówi kuratorka wystawy Marta Wróblewska. – Przy 
opracowywaniu wystawy rozłożyłyśmy siły: Miłosła-
wa Borzyszkowska-Szewczyk zapewniła wkład mery-
toryczny związany zarówno z Grassem, jak i z szeroko 

Miniony rok w gdańskiej kulturze można śmiało nazwać rokiem Grassowskim. Gdańsk nie zapomniał o 
swoim nobliście, nie zapomnieli też o nim miłośnicy jego twórczości literackiej. 90. urodziny pisarza były 
okazją, aby przypomnieć szerszej publiczności także inne talenty słynnego gdańszczanina, do których 
należał rysunek oraz rzeźba. Günter Grass, co z pewnością wiedzą czytelnicy jego książek, sam bogato 
ilustrował swoje kolejne dzieła. Równie ważna dla niego była rzeźba, którą studiował w Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Berlinie Zachodnim. W roku 2017 przybliżono postać Grassa mieszkańcom Gdańska, 
Pomorzanom i turystom, pokazując różne jego uzdolnienia i zainteresowania.
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90. URODZINY GÜNTERA GRASSA  
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pojętymi Kaszubami, ja zaś wybrałam artystów, którzy 
zmierzyli się z zadanym tematem. Klucz był nastę-
pujący: po pierwsze, do udziału w projekcie zapro-
szeni zostali twórcy działający lokalnie, co w moim 
przekonaniu miało zapewnić bliższą i pewnie bardziej 
osobistą perspektywę w kreatywnym podejściu do za-
gadnienia. Po drugie zaś, artyści zostali wybrani pod 
kątem różnorodnych dziedzin artystycznych, który-
mi się zajmują, od klasycznego malarstwa olejnego 
na płótnie, poprzez fotografię, instalacje, kończąc na 
pracy z dźwiękiem, co w rezultacie dało przekrojowy 
obraz nie tylko Grassowskich Kaszub przedstawiony 
za pomocą rozmaitych współczesnych środków wyra-
zu. W prezentowanych pracach znajdziemy zarówno 
motywy związane z krajobrazem Kaszub, komenta-
rze dotyczące tradycji regionalnych, jak i propozycje 
własnej symboliki odnoszącej się do interpretacji 
wybranych wątków kaszubskich – dodaje kuratorka 
ekspozycji.  

– Pomysł wystawy o  związkach Güntera Grassa 
z Kaszubami narodził się z niedosytu podczas mojego 
pobytu w Lubece w 2016 roku na stypendium „Go-
ścia obywatelskiego” Fundacji „Die Gemeinnützige”. 
Przeprowadzałam wówczas kwerendę recepcji nauko-
wej i prasowej działalności noblisty m.in. pod kątem 
odczytywania kaszubskich wątków w jego twórczości. 
I doszłam do wniosku, że kaszubskie motywy u Grassa 
najczęściej w ogóle nie są jako takie rozpoznawane we 
współczesnej recepcji, a element kaszubski w tożsa-
mości Grassa spychany jest do szuflady biograficznego 
kuriozum czy też artystycznej autokreacji. Cieszę się, 
że Marta Wróblewska podchwyciła pomysł wystawy 
oraz zmotywowała grono gdańskich artystów, a łącząc 

siły Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, Stowarzyszenia 
Güntera Grassa, Instytutu Kaszubskiego i Pracowni 
Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza na Uniwer-
sytecie Gdańskim, zrealizowaliśmy ten projekt – mówi 
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Prace zaprezentowane na wystawie są efektem ple-
neru artystycznego, który odbył się w sierpniu ubie-
głego roku na Kaszubach.

– Przygotowania do wystawy rozpoczęliśmy kilka 
miesięcy przed jej otwarciem wspólnym wyjazdem 
studyjnym na Kaszuby, który objął wędrówkę ślada-
mi kaszubskimi Güntera Grassa, wizytę w Muzeum 
– Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, 
a także wiele godzin spędzonych wśród fascynujących 
kaszubskich lasów i wsi, które w sierpniu 2017 zosta-
ły dotkliwie doświadczone bezlitosnym żywiołem – 
mówi Marta Wróblewska. – Wystawie towarzyszyła 
debata na temat roli i wizerunku Kaszub (tych Gras-
sowskich i tych nam współczesnych) wobec Gdańska, 
a także seria warsztatów kreatywnych skierowanych 
zwłaszcza do młodszych odbiorców. 

Realizując te wydarzenia, obserwuję, jak istotna 
jest rozmowa i twórcze podejście do tego jakże prze-
pastnego tematu, jakim jest Grass i Kaszuby / Kaszubi, 
w którym pozostaje nadal tak wiele dla nas wszystkich 
do odkrycia – podkreśla kuratorka wystawy Marta 
Wróblewska. 

Warto dodać, że wystawie towarzyszy katalog, 
w którym m.in. zaprezentowano wszystkie pokazane 
na niej prace oraz ich krótkie opisy, podane w trzech 
językach: polskim, kaszubskim i angielskim. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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MĘDRCY ŚWIATA, MONARCHOWIE
Czeka się na ten uroczysty (i  urokliwy) dzień wła-
ściwie od Bożego Narodzenia. Równocześnie Obja-
wienie Pańskie przynosi jakąś nostalgię, ponieważ 
zwyczajowo kończy ścisły okres Bożego Narodzenia. 
Równocześnie stanowi jego dopełnienie, widowisko-
we i efektowne, ponieważ nie byle jacy goście 
zawitają do ubogiej stajenki. Mędrcy, 
królowie, odziani w  bogate szaty, 
bisiory, purpury, złotogłowia, na-
maszczeni niepospolitą wiedzą 
astrologiczną  lub też złotem 
w  postaci monarszych ko-
ron. Przynoszą iście królew-
skie dary – mirrę, kadzidło 
i złoto. A wszystko to widzi 
skromny, stateczny Kaszuba, 
na co dzień raczej niemają-
cy kontaktu z koronowanymi 
głowami. I podziwia, i cieszy 
się, że jego Pan śpiący w ubogiej 
stajence doznaje takich hołdów ze 
strony możnych tego świata.

Uroczystość Trzech Króli kończy cykl 
dwunastu dni świątecznych. Śpiewa się w kościele 
przepiękną, barokową w swym przepychu kolędę, za-
zwyczaj rzadko wykonywaną, bo zarezerwowaną dla 
tego właśnie dnia. Święci się kadzidło i kredę, a kredą 
czyni się później w domu inicjały trzech wschodnich 
mędrców i datę roczną. Kreda owa ma zresztą szersze 
zastosowanie, potarcie nią niegojącej się rany sprawi 
bowiem, że zabliźnienie nastąpi wnet.

Warto wspomnieć, że niezależnie od grasujących 
gwiżdżów, po wsiach do okresu Trzech Króli chodzili 
święci młodziankowie z obrzędową gwiazdą, zwani 
trzema królami. Byli odziani w długie białe koszule, 
a na głowach nosili wysokie (do 50 cm) tekturowe 
korony, okolone wstążeczkami osłaniającymi twarze. 

Oprócz gwiazdy na wyposażeniu owych młodzianków 
była jeszcze skarbonka i kostur służący w założeniu 
do przepędzania psów. Mnogość była piosnek śpiewa-
nych przez takie orszaki, niekiedy odprawiano nawet 
krótkie misteria obyczajowo-religijne, np. w Sławoszy-
nie oprócz standardowych chłopców z gwiazdą poja-

wiał się św. Piotr z kluczami, Gabriel z mieczem, 
Chrystian z kijem i niejasna, tajemnicza 

postać – Michał Romski1.
Specyficznie nordowym (siłą 
rzeczy) obyczajem była zaba-

wa rybacka, tzw. maszopskô, 
podczas której maszopi za-
wiązywali lub odnawiali 
swój związek2.

Objawienie Pańskie to 
nie tylko dzień uczestnictwa 
we mszy św. i pielęgnowania 

archaicznych obyczajów. Oto  
6 grudnia 1924 w Wejherowie 

odbyła się uroczystość, której 
bardzo daleko do tamtych tradycji: 

Dzieci syberyjskie wystawiły „Jasełka”. 
Przedstawiono również scenki: gromada 

wieśniaków z różnych okolic kraju w strojach ludo-
wych, Pan Twardowski na kogucie, czarownica z Łysej 
Góry, ułan i Małgorzatka, żak, przekupka i kominiarz. 
Wystąpił też komiczny Icek Popycek i chłopek  Roz-
tropek, namiestnik opłakiwany przez Marynię i gro-
madka dzieci tulących się do Bożej Matki. Śpiewano 
pieśni ludowe i kolędy3. Należy zwrócić uwagę, że dzieci 
wystawiające owe jasełka pochodziły z różnych ziem 
polskich, a w Wejherowie znalazły się po tułaczce na 
syberyjskiej ziemi.  

Również w Trzech Króli odbywały się spotkania 
bożonarodzeniowe rozmaitych środowisk, przykła-
dowo w 1931 r. wejherowskie gniazdo Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w sokolni przy ul. Hallera 

CHWYTANIE ŻYCIA NA PRZEŁOMIE 
ROKU

1    B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Gdynia 2016, s. 92.
2   L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986, s. 23.
3    O. Podolska, Kalendarium życia kulturalnego i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu międzywojennym, Wejherowo 2012, s. 50.

CZĘŚĆ 2
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spotkało się „gwiazdkowo” przy poezji deklamowa-
nej przez panny Kruszyńską i Mazurównę, na instru-
mentach grali bracia Ludwik i Jan Kwiatkowscy oraz 
J. Parchem4.

DO GROMNICZNEJ
Czeka się na ten czas pomiędzy wielkimi kościelnymi 
świętami z dreszczem niecierpliwości. A gdy nadejdzie, 
chwyta się czas zabaw zachłannie i całym sobą, ponie-
waż, jak wszystko na ziemi, ma swoją ograniczoność 
mierzoną w godzinach, dniach i tygodniach.

Ważne więc było efektywne wykorzystanie czasu 
świętowania. Nie chodziło tu wyłącznie o pragnienie 
użycia na zapas, zanim nadejdzie Wielki Post. Rzecz 
dotyczyła spraw ważniejszych, ponieważ zabawy, 
wszelkiego rodzaju spotkania i  okazje towarzyskie 
sprzyjały zawieraniu i cementowaniu znajomości mię-
dzy młodymi, co na przyszłość niosło za sobą doniosłe 
skutki społeczne i demograficzne.

Styczeń był miesiącem, w którym, zwłaszcza w okre-
sie międzywojennym, odbywało się wiele różnego 
rodzaju inscenizacji, jasełek i  w  ogóle uroczystości 
publicznych nawiązujących do Bożego Narodzenia. 
W auli wejherowskiego gimnazjum 7 stycznia 1923 r.  
komenda hufca harcerskiego urządziła spotkanie przy 
opłatku. Odegrano dwie sztuki: „W  noc wigilijną” 
i „Pod nową gwiazdą”. Na zakończenie odśpiewano 
Rotę5.

Ofiarowanie Pańskie. Wydarzenie, z  religijnego 
punktu widzenia wzniosłe, piękne, a  równocześnie 
owa gromnica zapalana w kościele, wprawdzie rado-
śnie usytuowana symboliką pośród innych sakramen-
taliów i przedmiotów paraliturgicznych, będąca w rze-
czy samej częścią liturgii światła... Zawsze to jednak 
gromnica. Używano jej później przy konającym, który 
przechodząc do innego świata, powinien trzymać ją 
w stygnących dłoniach. Światło gromnicy miało odpę-
dzać złe duchy, duchy ciemności. W dawnych czasach 
poświęconą gromnicą posługiwano się także przy od-
pędzaniu wilków. W razie rozszalałej burzy stawiano 
płonącą gromnicę w oknie od strony, skąd nadciągało 
niebezpieczeństwo. Wreszcie dla ochrony domostwa 
przed gromami (to już magia apotropeiczna) kreślo-
no kopciem płonącej gromnicy magiczne krzyże na 
belkach stropowych6.

Dzień ów stanowił widoczną granicę. Po 2 lutego 
przestawano śpiewać kolędy, a w kościołach rozbierano 
żłobki.

Z dniem Matki Boskiej Gromnicznej związane były 
liczne przysłowia. Ks. Perszon podaje kilka z nich7:

•  Gdy w gromniczną z dachu ciecze, zima długo się po-
wlecze.

• Gromnica – zimy połowica.
• Na Gromnicę łataj rękawicę
•  Jak na Gromniczną gãs wòdã dostónie, tej na Stru-

mianną òwca trôwã.

Jasne było, że na Gromniczną robak przewraca się 
w ziemi na drugą stronę (znów te skojarzenia okołofu-
neralne, co począć), a niedźwiedź buduje nowe lego-
wisko.

Z Matką Boską Gromniczną związanych było wiele 
tajemniczych historii. W okolicach Kartuz opowiada-
no, że pewna luterka zamierzała iść z grom-
nicą do kościoła katolickiego, jednak 
zostawiła ją w krzakach. W dro-
dze powrotnej zastała grom-
nicę zapaloną. Z  kolei 
w Kościerzynie mówio-
no o człowieku, który 
zawsze 2 lutego za-
nosił do odległego 
kościoła święcę 
do poświęcenia. 
Gdy był już star-
cem, szedł, jak 
co roku, do ko-
ścioła. W  dro-
dze napadły go 
wilki i  rozszar-
pały. W  ostat-
nim momencie 
życia widział, jak 
pochyla się nad nim 
Matka Boska i  wkła-
da mu w dłoń zapaloną 
gromnicę. Następnego dnia 
znaleziono poszarpane ciało, 
jednak ręka z gromnicą pozostała 
nietknięta8.

4    Tamże, s. 138.
5    Tamże, s. 38.
6    L. Malicki, dz. cyt.., s. 25.
7    J. Perszon, Godné zwëki. Zwyczaje i obrzędy okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim, Luzino 1991, s. 46–47.
8    B. Stelmachowska, dz. cyt, s. 104
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I wreszcie dowód, jak ważne 
było święto Matki Boskiej 

Gromnicznej – kaszubska 
nazwa miesiąca, który 

właściwie rozpoczy-
na się Ofiarowaniem 
Pańskim.

***
Oto mija styczeń, 
a wcześniej jeszcze 

święty czas Godów 
i  przygotowań do 

sylwestra. Co naszym 
przodkom zostało po 

tym intensywnie przeżytym 
okresie? Czy przesyt upartym 

chwytaniem życia? Znużenie chwilo-
wym dostatkiem, niekiedy niesmak z powodu wła-
snego zachowania lub żal do bliźnich o rozmaite spra-
wy i sprawki? A może raczej beztroska spowodowana 
świadomością, że do Wielkiego Postu jeszcze trochę 
czasu? Bo w perspektywie zapusty!

Jest jeszcze jedna możliwość, niewykluczająca po-
wyższych. Jest nią pielęgnowanie w myślach prostej, 
niewinnej radości. Radości z kontaktów z bliskimi, 
z rozmów, z ogrzewania się w cieple ogniska domo-
wego i ognisk pobliskich. Wprawdzie kontakty 
z najbliższymi i „nieco dalszymi” docenia-
my w pełni dopiero, gdy już ich zabrak-
nie, niemniej zdarza się często właśnie 
taka doczesna radość bycia z drugim 
człowiekiem. A Gody i czas po nich 
sprzyjał kontaktom.

Warto przy okazji wspomnieć, że 
na Kaszubach pielęgnowanie więzi 
rodzinnych stanowiło bardzo istotny 
składnik życia, wręcz fundament cy-
wilizacyjny, gdy chodzi o stosunki mię-
dzyludzkie. Znajomi, sąsiedzi, owszem, nie 
można było izolować się od świata, a i wiedzieć 
należało, co dzieje się dookoła. Interesowano się więc 
osobami spoza rodziny, biesiadowano z  nimi, gdy 
nadarzyła się sposobność, towarzyszono im w ostat-
nich dniach ziemskiej wędrówki, ale rodzina stanowiła 
centrum prawdziwego życia. I to w jej szeroko pojętych 
ramach najczęściej obchodzono Gody i celebrowano 

czas po nich następujący. Styczeń z założenia był mie-
siącem towarzyskim.

Czas omawiany powyżej stanowił też szczególną 
okazję do kontaktów pozarodzinnych. Karczmy. Lo-
kale. Potańcówki. Wszelkiego rodzaju biesiady. Kwestie 
matrymonialne. W jakim innym czasie byłoby możli-
we takie szaleństwo?

Umiłowanie tradycji jest szczególnie ważne w cza-
sach globalizacji, atomizacji społeczeństwa i zaniku 
więzi międzyludzkich. Truizm, ale prawdziwy. Idźmy 
więc w ślady naszych przodków i pochwyćmy życie 
z jego rozmaitymi urokami, choć na krótki moment.
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ODCHODZENIE W PRZESZŁOŚĆ
„Dawno, dawno temu, kiedy klif był dłuższy o kilkadziesiąt 
metrów. Albo i jeszcze więcej.…”. Tak mogłaby się zaczy-
nać opowieść o czasach świetności orłowskiego rybactwa. 
Dzisiaj, razem z cichym niknięciem klifu, który średnio cofa 
się o ok. 1 m rocznie, powolnemu zamieraniu ulega również 
rybackie rzemiosło. Stary kaszubski fach odchodzi w prze-
szłość. Niebawem może się okazać, że zostaną po nim 
jedynie sentymentalne wspomnienia zaklęte na starych 
fotografiach. Te na szczęście odnajdziemy w dorobku jed-
nego z najlepszych trójmiejskich fotografików.

NURZYŃSKI I JEGO DZIEŁO
Wnuk Słowenki, w młodości jazzowy perkusista, miłośnik 
Cartiera-Bressona i Zofii Rydet. Oddany marynistyce i gi-
nącym kulturom. Artysta fotografik. Członek Związku Pol-
skich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP. Tak pokrótce 
wygląda sylwetka Eugeniusza Nurzyńskiego. I to właśnie 
on jest autorem znakomitej ilustracji życia tak ważnej dla 
gdyńskiego krajobrazu społeczności, jaką tworzą rybacy. 
Jeżeli chcesz zrobić coś oryginalnego, musisz znaleźć swój 
temat – twierdzi. Jego tematem, tematem jego życia są 
właśnie „rybacy spod klifu”. Sfotografował ich w taki sposób, 
w jaki nie zrobił tego nikt inny. 

Dokument, którego jest realizatorem i który jest własno-
ścią Muzeum Miasta Gdyni, powstawał w latach 1983– 
–1986. W całości został po raz pierwszy zaprezentowany 
w siedzibie aktualnego właściciela w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2015. Ponadto był pokazywany na wielu 
wystawach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Jarosławiu, 
Poznaniu, Szczecinie, Uniejowie. Wielokrotnie nagradza-
ny, zdobył m.in. I nagrodę na VI Biennale Fotograficznym 
„Człowiek – jego praca i jego pasje” (Poznań 1987). Dzisiaj 
stanowi bezcenny zapis reportersko-etnograficzny. Z wielu 
powodów. 

Przede wszystkim ze względu na wymiar estetyczny. 
Na wysmakowane kadry. Na umiejętne uchwycenie de-
cydującego momentu. Wsłuchajmy się w głos ekspertów.  
Dr Anna Śliwa, kierownik Działu Sztuki Muzeum Miasta 
Gdyni, określa dokument Nurzyńskiego jako zbiór „przej-
mujących, monochromatycznych fotografii, na których 
autor pokazał coś więcej niż tylko wysiłek ludzi morza. 
Udało mu uchwycić prostą, rybacką duszę”. Grażyna 
Goszczyńska, do niedawna kustosz kolekcji fotograficz-
nej Europejskiego Centrum Solidarności, a wcześniej  
kuratorka Gdańskiej Galerii Fotografii, w latach 70. bę-
dąca uczennicą Liceum Plastycznego w Orłowie, a więc 
plener nad klifem znająca od podszewki, zwraca uwagę,  

RYBACY NURZYŃSKIEGO
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że Nurzyński „umożliwił dzięki bliskim, ciasnym kadrom 
wręcz »powąchanie« codzienności ludzi morza”. O cyklu 
artysty mówi, że są to „fotografie niebudzące wątpliwości, 
że fotoreportaż może być sztuką”.

POŁAWIANIE
Nurzyński był pierwszym fotografem, który został zaproszo-
ny przez orłowskich rybaków w morze. Dlatego cykl zawiera 
zdjęcia nie tylko z brzegu: portu i plaży, ale także z połowu. 
Wymagało to znacznej ekwilibrystyki: od zręcznego prze-
niknięcia do wyjątkowo hermetycznej grupy społecznej – 
o czym będzie jeszcze mowa – aż po wytrząśnięcie spod 
ziemi wszelkich druków, druczków i zezwoleń wydzielanych 
przez biurokratyczną machinę. Najpierw, siłą rzeczy, rybacy 
musieli wyrazić zgodę na wzięcie dodatkowego pasażera 
na połów. Przed przystąpieniem do załatwiania jakichkol-
wiek formalności dobrze było zdobyć poparcie odpowied-
nich osób. Poparcie ubrane w ładne słowa i naszpikowane 
odpowiednią nomenklaturą. Rekomendacji udzielili Prezes 
Zrzeszenia Rybaków Łodziowych w Orłowie oraz Gdańskie 
Towarzystwo Fotograficzne. I wtedy rozpoczął się festiwal 
biurokracji. Pozwolenie z Urzędu Morskiego na fotografo-
wanie na morzu (takowe posiadała tylko państwowa telewi-
zja), zezwolenie z Inspektoratu Wojsk Ochrony Pogranicza 
(tutaj pomogły znajomości w klubie garnizonowym, w któ-
rym pracował Nurzyński). No i na końcu należało jeszcze 
wyrobić sobie kartę rybacką… A jak przyszło co do czego 
i zbliżał się dziewiczy rejs, to okazało się, że portowy WOP 
nic nie wie o żadnym fotografie, który ma pływać po bał-
tyckiej strefie granicznej, i takiemu fotografowi nigdzie wy-
płynąć nie pozwoli. Taki fotograf to potencjalny uciekinier… 
Napiętą sytuację rozładował dopiero telefon do centrali 
WOP, rozmowa Nurzyńskiego z dyżurnym.  

Cykl został wykonany przed wybuchem re-
wolucji cyfrowej, zatem wszystkie obrazy są 
uwiecznione na negatywie – nośniku mającym 
bez porównania większą trwałość od „cyfry”. Ca-
łość cyklu wywołał sam autor z oryginalnych ne-
gatywów na papierze AGFA w latach 2002–2005, 
w tradycyjnej formie, w ciemni, w mozole, co z jed-
nej strony uszlachetnia, dodaje elegancji i specy-
ficznego sznytu, którego pozbawione są cyfrowe 
wydruki, a z drugiej ma niebagatelne znaczenie 
dla muzealnika liczącego się z trwałością obiektu-
-odbitki. Zdjęcia należą do kategorii „modern print” 
i mają tylko jedną odbitkę.

FOTO-ORTHODOX
Przy ich tworzeniu autor korzystał z enerdowskich 
aparatów Practica L2 i Practica VLC oraz obiek-

tywu flektogon 2.8/20 mm. W trosce o wysoką ostrość au-
tor starał się stosować duże przysłony obiektywu (11,16). 
Wszystkie zdjęcia były robione bez użycia statywu przy 
czasach sięgających nawet 1/15 s (na morzu 1/125 s). 
I teraz ciekawostka. Nurzyński należy do dokumentalistów 
ortodoksyjnych. Tak jak jego mistrz Henri Cartier-Bresson. 
Nie kadruje swoich fotografii, o czym świadczy perforacja 
– ramka odbitki jest brzegiem wylewki na filmie. To zabieg 
celowy, który stosują ortodoksyjni dokumentaliści podkre-
ślający brak ingerencji w zarejestrowany już kadr. Ceną 
tej pryncypialności jest wyrzucenie wielu interesujących 
fotografii, które po skadrowaniu mogłyby być bardzo dobre. 

U RYBAKÓW
Po zapoznaniu się z cyklem jedno wiedziałem na pewno. 
Należy nawiązać kontakt z bohaterami uwiecznionymi na 
zdjęciach. Z orłowskimi rybakami. A ponieważ pracowałem 
w Muzeum Miasta Gdyni, które wówczas realizowało pro-
jekt „Dodaj historię” – poszukiwało mikrohistorii gdynian, 
którzy zapisywali karty Historii, nie będąc jej pierwszoplano-
wymi aktorami, jak Eugeniusz Kwiatkowski, Julian Rummel 
czy Tadeusz Wenda – to pojawiła się okazja, żeby wybrać 
się do portu, zaprezentować rybakom cykl Nurzyńskiego 
i sprowokować ich do wspomnień.

Na miejscu spotykam Andrzeja Cebulę. Historia Cebu-
lów i Orłowa łączy się w 1935 roku. Zanim do tego dojdzie, 
jeden z powstańców śląskich Franciszek Cebula musi ucie-
kać z rodzinnej Opolszczyzny, kiedy ziemia ledwie ostygła 
z wojennej zawieruchy. Przez 12 lat mieszka w Pile, aż 
pod koniec istnienia II RP (właśnie w 1935 r.) los rzuca go 
nad morze – wprost do Domku Żeromskiego, czyli tam, 
gdzie onegdaj mieszkał autor Wiatru od morza. Przygodę 
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Cebulów z rybaczeniem rozpoczynają dopiero synowie 
Franciszka: Józef i Henryk. Potem fachem zostaje zarażo-
ne kolejne pokolenie klanu. W tym i Andrzej Cebula. Syn 
Henryka. Rocznik 1947.

Na jednym ze zdjęć Andrzej rozpoznaje ojca. Nie może 
oderwać oczu. Spod przyprószonej śniegiem czapki spo-
gląda zamyślony rybak. Henryk Cebula. Dla syna autorytet 
i główny motywator do pracy, do połowów. Później Andrzej 
Cebula będzie wspominał: Ojciec zawsze mówił: łódź jest, 
sprzęt jest. Bardzo proszę. Zarób sobie. I tak to się zaczęło. 
Ta przygoda. To wszystko musiało na nas przejść. Nie spo-
sób było przejść obok tego obojętnie. Słyszeliśmy warkot 
łodzi. Ojciec przyjeżdżał, wyjeżdżał. I trzeba było mu po-
móc. Cała rodzina musiała pomagać. Dlatego mama nigdy 
nie pracowała. Pomagała ojcu w czyszczeniu tych sieci. 
Haczyków. Ja zacząłem, już mając 13, 14 lat – w kajaku 
z kolegą, robiąc to, co ojciec robił zawodowo. Wiązało się 
to z potrzebami paru groszy. Na lody.

DRUGA TWARZ
Na zdjęciach Nurzyńskiego znajdziemy nie tylko Cebulę, który 
nie jest Kaszubą. Znajdziemy tam głównie rodowitych Kaszu-
bów. Ale, co ciekawe, oni nie są rybakami z dziada pradzia-
da. Sfotografowany od dołu Ryszard Olejnik, wciąż aktywny 
zawodowo Andrzej Gabrych, nieżyjący już Jerzy Momot, czy 
też jego brat Tadeusz „Pirat” Momot z niesamowitym, wręcz 
hollywoodzkim fizys. Każdy z nich został sfotografowany 
w zwykłym, szarym, codziennym mozole. W łodzi. Przy ry-
bach. Z sieciami. W trakcie patroszenia. A czasami z butelką. 
Niekoniecznie wody. Wylewanej po wylaniu siódmych potów. 
Dla pokrzepienia w znoju. I tylko niekiedy rybacy pojawiają się 

na zdjęciach w chwilach odpoczynku. Łapią wtedy oddech. 
Bo takie momenty są rzadkie. Wydają się wówczas może nie 
tyle zatroskani, choć przecież nie są wolni od trosk, w szcze-
gólności, gdy morze zamarza i trzeba żyć z oszczędności, 
co spokojni, cierpliwi. Rzekłbyś: zimnokrwiści. Ale niech nas 
to nie zmyli. Twardzielami są. Owszem. Bo muszą. Ich pro-
fesja tego od nich wymaga, ale nie znaczy to, że nie mają 
poczucia humoru. Potrzeba rozrywki jest silniejsza od nich. 
Dlatego w cyklu odnajdziemy obrazy z zabawnymi scenkami 
sytuacyjnymi, zobaczymy na nich rybaków jakby dziecięco 
beztroskich, pozbawionych maski powagi, z uśmiechem na 
ustach: w czasie igraszek ze zwierzętami, ptactwem, kotami, 
lub podczas zabaw z kolegami. Nurzyński przytacza anegdotę 
zasłyszaną od rybaków, jak to jeden z nich, rybak-kawalarz, 
miał wykupić wszystkie bilety w orłowskim kinie na seans filmu 
„Angelika wśród piratów”. Kino miało należeć tylko do niego. 
Dokonał stosownej opłaty i zapewnił sobie prywatny seans 
w państwowym kinie. Wszystko za pięć skrzynek dorsza. To 
się nazywa rybacka fantazja.

POCZĄTKIEM CYKLU KRYZYS
Początek lat osiemdziesiąt XX wieku to czas załamania 
w rybołówstwie. Krach węgorzowy. Ryby miały odparze-
nia. Można powiedzieć, że do dzisiaj się to nie odrodziło 
– mówi Andrzej Cebula. Przyczyny są niejasne. Kuzyn 
Andrzeja Piotr Cebula, z zawodu ichtiolog, podejrzewa, że 
to skutek oddziaływania iperytu i innych parzących gazów 
bojowych, zatapianych w Bałtyku jeszcze na początku lat 
osiemdziesiątych przez armię sowiecką i enerdowską. Za-
częliśmy myśleć, co tutaj dalej robić, przestawienie się na 
inną rybę, dorsza, flądrę, wymagało całkiem innych metod 

pracy i zatrudnienia nowych ludzi – stwierdza 
Andrzej. Czas końca rybackiej przygody dla ta-
kich ludzi, jak Andrzej Cebula czy jego brat Je-
rzy, którzy rozpoczynali przygodę z zagranicz-
nymi kontraktami na tankowcach, był właśnie 
początkiem rybackiej przygody Nurzyńskiego. 
Fotograf rozpoczął pracę nad cyklem swojego 
życia właśnie wówczas, kiedy nad rybackim Or-
łowem zaczęła opadać kurtyna historii.

JAK SIĘ ROBI TAKIE ZDJĘCIA?
Jak zrobić taki cykl? Takie fotografie? Jeśli 
chodzi o Nurzyńskiego, który dysponuje zna-
komitym reporterskim „okiem” i odpowiednimi 
umiejętnościami technicznymi, te pytania można 
sprowadzić do dwóch innych: Jak oswoić fotogra-
fowanych? i Jak przeniknąć ten świat? Zadanie 
ułatwili fotografowi jego dziadkowie. 
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Słowenka, która przez Brazylię trafia do Francji. I emi-
grant z Podlasia, którego los również rzucił do kraju ze sto-
licą w Paryżu. Poznali się. Zakochali. A po wojnie trafili do 
Orłowa. Na ulicę Bohaterów Stalingradu. Babcia uprawiała 
pomidory, paprykę, fasolę, jej ogród przepełniał zapach ma-
ciejki. Dziadek natomiast był pracownikiem wodociągów 
nad rzeką Kaczą, dlatego miał darmową wodę do ogródka 
– wspomina Nurzyński. Jego dziadek dobrze znał ryba-
ków. Dostarczał im nawet wodę do czyszczenia sieci, a za 
nią otrzymywał ryby. Kontakty były więc „wylewne”. A na 
stole państwa Solczyków, bo tak nazywali się dziadkowie 
Nurzyńskiego, królowały ryby: łosoś, węgorz smażony na 
patelni, czy też zupa z sandacza.

Nurzyński był częstym gościem u dziadków, toteż z ry-
bakami znał się z widzenia już od dziecka. Ale to nie za-
pewniało jeszcze możliwości wykonania dość „intymnych” 
fotografii, fotografii z bliska, fotografii z samego wnętrza 
grupy. Do środka wspólnoty najpierw trzeba było przenik-
nąć. Nurzyński coraz częściej zjawiał się w porcie. Zawsze 
z aparatem fotograficznym. Pierwsze zdjęcia to landszafty. 
Potem same łódki. Rybacy przyzwyczajeni do osoby za-
czynają przyzwyczajać się również do aparatu. Następuje 
etap skracania dystansu. Fotograf pojawia się coraz bliżej. 
Proces oswajania trwa. Zaczynają się pierwsze konwersa-
cje. Nurzyński coraz więcej czasu przesiaduje z rybakami-
-rówieśnikami: Gabrychem i Olejnikiem. Wreszcie docho-

dzi do akceptacji. Wejścia do grupy. Następuje całkowite 
przeniknięcie. Rzekłbyś: fotografik przemienia się w rybaka. 
„Operacja mimikra” zakończona. Teraz można już rozpo-
cząć właściwą pracę.

W PRACY
Między styczniem 1983 a kwietniem 1986 roku Nurzyński 
zaliczył 35 dni zdjęciowych, czasami były to dwie godziny, 
a czasami pół dnia. Na morze rybacy zabierali fotografa 
sześciokrotnie. Trzy razy zimą i trzy razem latem. Wypły-
wało się po ciemku. Zimą między godziną czwartą a piątą, 
a latem jeszcze wcześniej. Właściwa robota zaczynała się, 
gdy się robiło widno. Rzucanie sieci lub ich wyciąganie. 
Dwie–trzy godziny pracy i powrót. Między szóstą a siódmą 
rybacy pojawiali się na brzegu. Na świeżą rybkę czekali już 
wówczas pierwsi klienci. Po ósmej port pustoszał. Wszyscy 
wracali do domów. Rybacy udawali się na śniadanie i spo-
czynek, klienci przyrządzać pyszne obiady, a Nurzyński 
do obowiązków pozafotograficznych. Po wielu takich ple-
nerach, wykorzystanych 55 rolkach filmów i ostrej selekcji 
powstał cykl. Ponad 100 zdjęć.

Najlepsze z nich powstawały oczywiście na morzu. Wy-
magały systematyczności i poświęcenia, czyli cech zgoła 
rybackich. W szczególności druga cecha naznaczyła cały 
cykl swym piętnem. Po przypłynięciu z jednego z uda-
nych rejsów rybacy byli zadowoleni z połowu, a Nurzyński 
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z pleneru. Tego dnia fotografował pożyczonym obiektywem 
Sonar, wartym wówczas całkiem sporo, bo dwie średnie 
pensje. Było co świętować, więc łódź zamieniła się w miej-
sce do biesiadowania. Obiektyw stał na brzegu łódki. Był 
co prawda w futerale, ale jak przyszła solidniejsza fala, to 
nie dał rady. Wpadł do morza. Skoczyłem od razu do wody, 
w spodniach, tak jak stałem, ale niestety obiektyw straciłem 
– wspomina Nurzyński. Musiałem go odkupić, to był jeden 
z kosztów niechcianych, który wiązał się z realizacją cyklu, 
ale opłacało się, bo tyle nagród, co ja zdobyłem za tych 
rybaków… to koszta się zwróciły…

PRZENIKNIĘCIE
Nurzyński oswoił rybaków na tyle, że udzielone mu zostało 
niepisane prawo robienia zdjęć „na granicy”, w tym także 
fotografowania momentów łagodzenia rybackiego „welt-
schmerzu” spirytualiami, co możemy dostrzec na niejed-
nym zdjęciu. A było co łagodzić. Praca pod gołym niebem, 
w pogodę i niepogodę. W wilgoci. Często w przenikliwym 
zimnie. W niesprzyjających warunkach. Powszechny reu-
matyzm i inne choroby stawów, niedospanie. Stała nie-
przewidywalność: czasami uda się coś złowić, czasami 
nie, czasami zamarznie sieć, a czasami przyjdzie sztorm 

i popłynąć można jedynie w marzeniach. Do tego dochodzi 
ciągłe niebezpieczeństwo i solidna lekcja pokory: wobec 
natury, wobec własnych możliwości, wobec życia. Tak wy-
gląda zawód rybaka.

Zresztą Nurzyński go nie idealizuje. Artysty nie interesuje 
„zakrzywianie” obrazu, żarty z rzeczywistości, pokazywanie 
abstynencji tam, gdzie jej nie ma. Wychodzi z Mackiewi-
czowskiego założenia, że „tylko prawda jest ciekawa”. Ale 
wprawny obserwator zwróci uwagę, że w całym cyklu nie 
ma żadnego zdjęcia z wnętrza rybackich mieszkań. Ktoś 
może zarzucić, że cykl jest przez to niekompletny. Ale ta 
rzekoma niekompletność jest pozorna. Świat kaszubskich 
checzy odszedł. W latach osiemdziesiątych dawno już 
go nie było. Nurzyński wspomina, że gościł u Cebulów, 
zwrócił uwagę, że ich mieszkanie było bardzo zadbane, 
ale i bardzo normalne. W środku stała kanapa, stół, te-
lewizor i meblościanka. Tak że nie było nic ciekawego do 
fotografowania. Niektórzy rybacy mieszkali zresztą w do-
mach z wielkiej płyty. Nawet na gdańskiej Zaspie. Etos 
orłowskich rybaków w PRL nie wkraczał już jak dawniej 
pod strzechy, do domostw. Sprowadzał się wyłącznie do 
etosu pracy. Nie ma „rybackich mieszkań”. Nurzyński był 
świadom tego kurczenia się rybackiego świata, a ponieważ 



STËCZNIK 2018  /    /  17

EUGENIUSZ NURZYŃSKI (ur. 21 XII 1953 Gdańsk), 
artysta fotografik, kulturoznawca, edukator fotograficzny, 
animator kultury. W 1984 roku ukończył Studium Oświaty 
i Kultury Dorosłych w Warszawie, uzyskując uprawnienia 
do wykonywania zawodu instruktora kulturalno-wycho-
wawczego o specjalności fotografia i film, a w 1992 roku 
kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego o specjalności filmoznawstwo. 

W latach 1977–1981 był członkiem jazzowego zespołu 
Set, występując między innymi w klubach Artema, Trops, 
Wysepka i Żak. W 1983 roku podjął pracę jako instruktor 
kulturalno-oświatowy w gdańskim Klubie Garnizonowym, 
gdzie pracował aż do momentu jego likwidacji w 2010 roku, 
prowadząc między innymi warsztaty fotograficzne i orga-
nizując wystawy. Od 2010 roku pracuje jako wykładowca 
w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Gdyni. 

Jego zainteresowania fotograficzne koncentrują się 
wokół fotografii reporterskiej i dokumentalnej, w szczegól-
ności o tematyce marynistycznej. Prace, oprócz waloru 
artystycznego, mają wartość historyczną i etnograficzną. 
Dokumentacja przemian kulturowych, którą prowadzi od 
1980 roku, zaowocowała dziesięcioma dużymi cyklami fo-
tograficznymi. Najważniejszym z nich jest cykl Rybacy z Or-
łowa (znajduje się w kolekcji Muzeum Miasta Gdyni), a po-
zostałe to: Stocznia Gdańska, Hel, Wyspa Spichrzów, Górki 

Zachodnie, Krajobraz po PGR-ach, Trzy Krainy, Górale 
z Chochołowa, Kurpie, Podlasie. 

Członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 
maja 1981), którego był prezesem przez trzy kadencje 
(1992–1995, 1997–1998 oraz 1999–2000); w lutym 1995 
uzyskał status członka honorowego. Ponadto członek Foto-
klubu Rzeczypospolitej Polskiej (od marca 2003), Związku 
Polskich Artystów Fotografików (od października 2006). 
Współzałożyciel Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fo-
tograficznej (maj 2003). 

Laureat ponad 120 nagród i wyróżnień, z czego 99 za 
fotografie analogowe. Swoje zdjęcia prezentował na ponad 
250 wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, w tym 
między innymi na wystawach pod patronatem Międzynaro-
dowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) w Singapurze, 
Glasgow i Mâcon, a także w wielu czasopismach, między 
innymi w „Dzienniku Bałtyckim”, „Gazecie Wyborczej”, „Mo-
rzu”, „Pomeranii” i „Tygodniku Solidarność”. W maju 1995 
roku wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką Zasłużo-
ny Działacz Kultury. Uzyskał stypendium Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego dla twórców kultury (2015). 

Żonaty z Elżbietą, technikiem-analitykiem. Ojciec Tomasza. 

OPR. MAREK ZAMBRZYCKI
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interesowała go esencja rybactwa, jego istota, to świadomie 
zrezygnował z dokumentowania klasycznych PRL-owskich 
salonów z meblościankami, mógł w nich bowiem mieszkać 
przedstawiciel dowolnej profesji, która z rybactwem miała 
tyle wspólnego co pięść z nosem. Paradoksalnie więc cykl 
Nurzyńskiego stał się świadectwem historii także w tych 
rejonach, które celowo pomijał.

ZOSTANĄ TYLKO FOTOGRAFIE
Koniec końców, autor jest zadowolony z owo-
ców swojej pracy. Tak, jak sobie wymarzyłem ten 
cykl, tak go zrealizowałem. Chciałem stworzyć 
pełną opowieść o rybakach. Z bardzo bliska. 
Chciałem bardzo prawdziwie pokazać ich życie, 
to, kim są. I to mi się udało, i wiem, że do tego się 
nie wróci, bo nie ma już tych rybaków. Dla Nu-
rzyńskiego w ogóle już nie ma tamtego Orłowa: 
Dzisiaj wszędzie jest beton, plastik, sterylność 
jak w jakiejś hurtowni. Coś zniknęło. Za ładnie 
to teraz wygląda. To już nie moja estetyka. Or-
łowo, które fotografował, było jego Arkadią. Ale 
odeszło. A teraz odchodzą i sami rybacy.

Dzisiaj są cztery łodzie motorowe, jak ci ryba-
cy skończą, to nikt tego nie przejmie. Zostanie 
skansen – wieszczy Andrzej Cebula. Pozostało 

więc jeszcze kilka lat. Według bardziej optymistycznych 
prognoz – kilkanaście. Tyle lat Orłowo będzie miało swoich 
rybaków. Tylko tyle. Potem zostaną już po nich jedynie foto-
grafie Nurzyńskiego. Tak przynajmniej twierdzą miejscowi 
rybacy. A komu mamy wierzyć, jak nie im? Intuicja i dobra 
prognoza, to jedne z tych cech, które mają we krwi.

MAREK ZAMBRZYCKI
Fotografie autorstwa Eugeniusza Nurzyńskiego, z archiwum Muzeum 
Miasta Gdyni
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NASZ „STEPÒWI” GENERÔL

GENERÔL Z ÓSTOWËCH STEPÓW
Eùgeniusz Slasczi ùrodzyl sã 
w 1873 rokù w majątkù Tadulin, 
kòle Witebska. Na dzysdniowi 
Biôlorusëji. Na nen czas bél to 
rusczi zabór. Jakno jeden z wielu 
sënów pòlsczich szlachcëców, 
mdąc mlodim knôpã, sczerowôl 
swòje szretë do wòjska. Tradi-
cjowò „wëbierã” mògla bëc blós 
kawaleriô. W 1895 rokù ùkùn-
czil òn szkòlã òficerów kawalerie 
w  Elizawietgradze (dzys na 
Ùkrajinie) a  òstôl pòdpòrucz-

nikã w  armie Rusczégò Impe-
rium. Ju przed pierszą swiatową 
wòjną bél rotameistrem, a òb-
czas wòjnë òstôl pòdpólkòw-
nikã. W 1917 rokù przeszed do 
I  Pòlsczégò Kòrpùsu w  Rusëji 
generała Józefa Dowbòra-Mù-
snicczégò. Tam bél dowódcą 
szwadrónë, a  pózni diwizjónë 
w 2 Pólkù Ùlanów.

4 lëstopadnika 1918 rokù 
òstôl przëjãti do Pòlsczégò Wòj-
ska w stopniu pólkòwnika ë za-
cząn swòjã karierã w òdrodzo-

nym kraju. Zacząn jã òd wòjnë 
z bòlszewikama ë òd dowòdze-
niégò òsoblëwą jednostką. Bél to 
– jakno przësta na „stepòwégò” 
ridownika – Pólk Jazdë Tatar-
sczi. Pózni bél dowódcą  
13 Pólkù Ùlanów ë IX Brigadë 
Jazdë. Brôl ùdzél w Bitwie War-
szawsczi. W  1922 rokù òstôl 
zwerifikòwôny w  stopniu pól-
kòwnika ë dostôl trzecą lokatã 
[lokata – dodôwkòwi stopień 
wòjskòwi hierarchie w  midzë- 
wòjnowi pòlsczi armie – dop. 

Szwoleżérowie 2 Pólkù z Gduńsczégò Starogardu – m.jin. ten òddzél wchòdzyl w zestôwk brigadë dowòdzony przez gen. Slasczégò

Nasze kónsczé brawãdë to – je wiedzec – téż kôrbiónczi ò lëdzach. Prawie ò czlowiekù mdze téż 
dzysô. Kònkretno ò generale Eùgeniuszu Slasczim (pòl. Ślaski), ridownikù, zaslużonym wòj-
skòwim a personie baro farwny. Taczi, jakô czësto letkò mòglabë trafic na starnë romana abò do 
filmù. Pòstacëji, co je kąsk nasza, kaszëbskô.
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red.] westrzód òficerów jazdë. 
Kawalerią bëla òna zwônô òd 
rokù 1924. Rok przed tim òstôl 
mianowôny szefã Departamentë 
II Jazdë Minysterstwa Sprôw 
Wòjskòwëch. W 1924 rokù pre-
zydent Stanislôw Wòjcechòwsczi 
awansowôl Eùgeniusza Slasczé-
gò na generala brigadë. Piasto-
wôl òn jesz wszeljaczé wësoczé 
stanowiszcza w wòjskù, a w maju 
rokù 1926 òstôl dowódcą bri-
gadë kawalerie w  Starogardze 
Gdunsczim ë bél ju ò szrët òd 
Kaszëb. Nen szrët zrobil rok 
pòz-ni, czej òstôl przeniosli 
w stón spòczënkù.

FARWNÔ PERSONA
Kòrpùs òficerów kawalerie II 
Rzeczpòspòliti sklôdôl sã 
w wiôldżim parce z òficerów pò-
chadającëch z armii rusczi abò 
aùstro-wãgiersczi. Midzë nima 
bëlë czasã dosc wiôldżé różnice 
w  pòzdrzatkù na slëżbã czë 
zwëczi. Wzajemno ti òficerowie 
zwelë sã awstrejcamë abò prawo-
sławnyma. Apartnoscë bëlë téż 
w jãzëkù, chtërnégò ùżiwelë. Jed-
ny mielë zalecaloscë niemiecczé, 
drëdżi rusczé, abò jesz gôdalë 
kresowim zortã pòlsczégò jã- 
zëka. Tak bëlo w przëtrôfkù ge-
nerala Slasczégò. Òn pewno téż 
przez to, ale téż przez swój cha-
rakter stôl sã bòhatérã wszel-
jaczich wspòmnieniów czë aneg-
dot. Tak na przëmiar wspòminôl 
jegò majóra Sewerin Kùlesza: 
„Kiedyś w kasynie przy obiedzie 

zaczął nam opowiadać, jaki pięk-
ny był mundur huzarski w rosyj-
skiej kawalerii i  jak to on nie 
może się przyzwyczaić do nosze-
nia długich tych »awstryjskich 
sztanów« [mùsz je tu rzeknąc, że 
sztany to szasery, bùksë do szty-
bletów – kùrpów windzenio-
wëch, a przez slowò buty generôl
Slasczi rozmiôl dludżé kùrpë òfi-
cersczé], bo całe życie w długich 
butach chodził jako huzar. – 
Żona – powiada – kazała dla 
mnie u  Goldberga taki sztany 
zrobić, to i oni tak wiszą w szafie. 
Raz przyjechał ja do Warszawy, 
a  tu kak raz, bal na Zamku, 
u Pana Priezydienta znaczy. Po-
wiadają w Departamencie Kawa-
lerii: Panie gienierale, trzeba 
pójść, tu jest dla pana gienierała 
zaproszenie. – Nu jak mnie iść 
– pytam – raz ja w butach? A oni 
mnie na to – nie szkodzi, można 
w butach. To ja i poszedł. I pro-
szę sobie wyobrazić, dwa takich 
chama byli w  butach na tiem 
balu: ja i Witos”.

Pòdobnëch historëji je wicy, 
sygnie pòsznëkrowac. Generôl 
Slasczi bél znóny w kawalerie téż 
z tegò, że bél baro bëlnym ridow-
nikã. Nigdë nie jezdzyl téż na 
kòniach pól krwie. Bél òn 
wëchòwôny w szkòlë „stepòwi” 
ridowaniégò. Pòdlug ni nie tak 
wôżnô bëla technika ridowanié-
gò, ale to, jak żôlniérz so na kòniu 
radzy w terenie, ë czë bëlno trzi-
mie sã w sodle. Generôl nie lëdôl 
tak zwônëch awstrejców, chtërny 

pòdlug tegò czegò bëlë naùczony 
w aùstrijacczi armie, na pierszim 
môlu stôwielë technikã.

ZE STEPÓW NA KASZËBË
W  1927 rokù Nowi Glińcz 
(dzysô to part wiosczi Glincz 
w kartësczim pòwiace) zwëskôl 
nowégò mieszkanca. Pò slëżbie 
w Starogardze Gdunsczim, ë pò 
przendzenim w stón spòczinkù, 
òsëdlil sã tam prawie generôl 
Eùgeniusz Slasczi. Wëkùpil ma-
jątk ë rolã. Plac nen miôl ju sã 
ùwzérôné flotni. Gòspòdarząc 
na 35 hektarach, rozwijôl gbùr-
stwò. Widza sã jemù na Ka- 
szëbach, nasze stronë wëbrôl so 
z  tak wiele, chtërnëch doch 
pòznôl. Bëlno żil z henëtnyma 
lëdzama. Òrganizowôl nawetka 
zabawë. Biwôl w  Gdini ë we 
Gdunskù. Tak bëlo do rokù 
1935. Tedë – 24 rujana – generôl 
ùmar. Òstôl pòchòwôny w Żu- 
kòwie, gdze spòcziwô stroną 
swòji bialczi ë bracynë, chtëren 
bél kòmandorã wòjnowi mari-
narczi. W Glinczu timczasã fa-
miliô Slasczich żëje do dzysô. 
W tim samim môlu gòspòdarzi 
wnuk generala.

Pòstacëjô generala Eùgeniusza 
Slasczégò je dosc slabò pamiãtônô 
na Kaszëbach. Wôrt jã przëbôczac 
z pòzdrzatkù na ji farwnosc. Téż 
dlôte, że ni mómë kòl nas wiele 
tegò zortë bòhatérów.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama bëlacczé-
gò dialektu kaszëbsczégò jãzëka

SPROSTOWANIE 
Autora zamieszczonego w grudniowym numerze tekstu „Brawãdë ò kòniach. Hùbertowi czas abò swiãto sw. Eùstachégò” (s. 20 i 21),  
Mateusza Bullmanna, przepraszamy za umieszczenie w spisie treści nie jego nazwiska. 
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Od lat mieszka w Słupsku, ale często wraca do swojego 
rodzinnego gospodarstwa w Rynszcie (gm. Studzieni-
ce). Malownicza osada u południowych brzegów je-
ziora Kłączno położona jest w miejscu, gdzie swój bieg 
rozpoczyna rzeka Kłonecznica. Dwa ostatnie gospo-
darstwa rozdziela piaszczysta droga wijąca się wśród 
lasów, w kierunku Gochów. Natura zatarła już ślady po 
reszcie zabudowań, jednak w pamięci ludzi pozostała 
wieś, która kiedyś tętniła życiem. Rytmem szczegól-
nym, bo tuż przy granicy odradzającej się Polski.

To gospodarstwo było od pokoleń w naszej rodzinie. 
Ojciec mojego dziadka Martina von Lonskiego urodził 
się w  Brzeźnie Szlacheckim. Nazywał się Johan von 
Lonski. Rodzice opowiadali, że najpierw przeniósł się 
do Borzyszkowych. Dopiero potem kupili leśniczówkę 

w  Rynszcie, która stała tuż obok tego gospodarstwa, 
po drugiej stronie drogi prowadzącej do Przewoza – 
opowiada Róża Tempska. Bracia jej dziadka Martina 
pozostali na Gochach. Przenieśli się do Prądzony. Ich 
potomkowie mieszkają tam do dziś. W 1920 roku, gdy 
nastała tam Polska, braci podzieliła granica. Wcześniej 
jej nie było i bez przeszkód mogli do siebie jeździć – wy-
jaśnia. Dziadek miał dwie żony. Pierwsza była z Heftów, 
podobno pochodziła z Kłączna, a druga, moja babcia 
Józefina, pochodziła z Werów. Z pierwszą miał czworo 
dzieci, a z drugą ośmioro. Dwóch braci mojego ojca zgi-
nęło w I wojnie światowej. Mój ojciec Franciszek i jego 
brat August też na niej walczyli, ale mieli więcej szczę-
ścia i przeżyli – opowiada historię rodziny, która przez 
lata prowadziła kilkunastohektarowe gospodarstwo 

RYNSZT, WIEŚ NA GRANICY   1 
Dziś tylko rosnące wzdłuż dawnej polsko-niemieckiej granicy jałowce przypominają, że ta kiedyś tu 
biegła. Niełatwa historia kiedyś dzieliła nie tylko państwa, ale też rodziny i sąsiadów. Jedni uważali się 
za Polaków, drudzy za Niemców, ale większość była Kaszubami i z tej perspektywy obserwowała to, 
co się wokół działo. Przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej o swoich doświadcze-
niach i wspomnieniach rodziców opowiedziała nam 83-letnia mieszkanka Rynsztu Róża Tempska.

Róża Temska i Franciszek Szreder (emerytowany leśniczy z Lipuszka w gminie Studzienice, brat Stanisława Szroedera, nauczyciela z Kłączna).
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w Rynszcie. Gospodarowali bardzo dobrze, bo do wsi 
przylegało dużo obfitych w trawę łąk. Specjalizowaliśmy 
się w hodowli świń. Nasza ciotka Marianna, która była 
właściwie córką pierwszej żony dziadka, opowiadała, że 
w okolicznych bagnach i mokradłach jest pięć rodzajów 
chwastów rosnących w wodzie. Były to: rzęsa, merta, też 
takie krążki, bardzo dobre dla świń, oset oraz tuczek, 
po naszemu nazywali to tëczk. Roślina miała takie bia-
łe kwiaty. Jak przyszła wiosna, to chodziliśmy po to na 
mokradła. Mieszaliśmy ją ze śrutem lub otrębami i ziem-
niakami. Świnie dobrze po tym rosły. Mieliśmy darmową 
paszę także dla kaczek – dodaje. Lepiej nam się tu żyło 
niż tym bliżej Przewoza, gdzie przeważały piaski, takie-
go urodzaju już nie mieli – wspomina z sentymentem. 
Jednak w jej rodzinie zawsze do wykarmienia było dużo 
dzieci. Mój ojciec miał 11 rodzeństwa, z dwóch matek. 
Miał już 42 lata, jak się ożenił z moją mamą Klarą, o 15 
lat młodszą. Ona mu urodziła 12 dzieci, ale dwójka 
zmarła, dlatego wychowało się 10. Niczego nam jednak 
nie brakowało – mówi Róża Tempska. 

Dzięki wspomnieniom rodziców w jej pamięci za-
chowało się wiele zdarzeń, którymi przed laty żyli oko-
liczni mieszkańcy.

ZAPRZĘGIEM PO LODZIE
Moja mama często opowiadała o  wypadku swoich 
dziadków, Cyrsonów z Przewoza. To była bogata rodzi-
na, dlatego jak zwykle u nich pod koniec zimy ksiądz 
miał zakończyć kolędę. Zawsze wiązało się to z poczę-
stunkiem, na który zapraszano wszystkich krewnych. 
W  przeddzień uroczystości, wcześnie rano, wyruszyli 
saniami do Bytowa po zaopatrzenie. Skrócili sobie dro-
gę do Kłączna przez zamarznięte jezioro; wtedy wszyscy 
tak jeździli. Rano był przymrozek i lód wytrzymał. Cały 
dzień była jednak ładna pogoda, świeciło słońce. Gdy 
obładowani wracali, pod końmi nagle zarwał się lód. 
Cyrsonowie w ostatniej chwili zeskoczyli z sań i się ura-
towali. Jednak pod lód poszły dwa konie razem z zaprzę-
giem i wszystkimi zakupami. Ludzie potem próbowali coś 
wyłowić z wody, ale niczego nie znaleziono – przypomi-
na sobie Tempska.   

POGRZEB W 12 BIAŁYCH KONI
Dawna mieszkanka Rynsztu opowiada też o jednym 
z większych przedwojennych gospodarzy w okolicy, 

który podobno wpłynął na przebieg granicy polsko-
-niemieckiej. 

Nazywał się Karol Borchard. Miał gospodarstwo 
z tartakiem i ziemię w Dzierżążniku. To był Niemiec 
i ewangelik, ale potrafił mówić po polsku. I nie tylko po 
kaszubsku, ale tak „z wësoka”. Pamiętam go, gdy raz je-
chaliśmy z ojcem obok jego gospodarstwa do Rekowa, na 
przejście graniczne. Chodził po gospodarstwie w grubym 
kożuchu. Miał dużo do powiedzenia w okolicy. Jeździł 
nawet do Gdańska załatwiać różne sprawy. Podobno 
w 1920 r. jak ustalano przebieg granicy, jego posiadłość 
miała się znaleźć w Polsce, razem z Kłącznem a nawet 
Ugoszczą. Borchard nie chciał się na to zgodzić i poje-
chał załatwić sprawę do Gdańska. Potem Polacy mieli 
do niego o to pretensje. Jak zmarł, przez Rynszt, tuż obok 
naszego domu, do Somin wieźli jego trumnę. Powóz cią-
gnęło 12 białych koni. Po uroczystości w ewangelickim 
kościele w Sominach orszak pojechał do Bytowa, gdzie go 
pochowali – odtwarza wydarzenia z przeszłości.

POLAK, CO UDAWAŁ NIEMCA
W czasie wojny dzieci trzy dni uczyły się w Kłącznie, 
a trzy dni w Hopenkrugu (Dzierżążnik). Tam była pięk-
na duża szkoła. Wielu okolicznych nauczycieli powołano 
do wojska. Na końcu tylko jeden obsługiwał aż cztery 
szkoły, w Studzienicach, Przewozie, Kłącznie i Hopen-
krugu. Pamiętam, jak podczas lekcji wyśmiewaliśmy go, 
mówiąc do siebie po polsku. Myśleliśmy, że nic nie ro-
zumie. Dopiero gdy przyszli Rosjanie, zorientowaliśmy 
się, że doskonale zna polski. Dopiero po wojnie okazało 
się, że to był Polak, który dobrze ukrywał swoje pocho-
dzenie. Podobno pochodził z Wadowic. Było nam wtedy 
wstyd, że rozumiał, co wtedy do siebie mówiliśmy po 
polsku. Mogliśmy jednak coś podejrzewać, bo chociaż 
doskonale mówił po niemiecku, czasami się zapominał 
i wypowiadał pojedyncze słowa po polsku. Dostał na-
wet przezwisko kapusta, bo gdy pokazywał na tablicy to 
warzywo, zamiast powiedzieć po niemiecku kohl, powie-
dział kapusta – opowiada Róża Tempska.

SKLEP U GOSPODARZA
Przed wojną i podczas niej co dwa tygodnie jeździliśmy 
do Bytowa na większe zakupy. Ojciec zaprzęgał do wozu 
konie, rodzice odświętnie się ubierali i rano wyjeżdża-
li. Czasami mnie zabierali. Pamiętam, że miasto robiło  



22  /    / STYCZEŃ 2018

HISTORIA

na mnie wrażenie – zwierza się kobieta. Było dużo 
sklepów i ludzi. Zimą ojciec wstępował do karczmy na 
gorący grog. Na co dzień, gdy czegoś zabrakło, szliśmy 
do Gostomskiego, który mieszkał w lesie zaraz za rze-
ką. Miał dużo dzieci i mały sklep w domu z produktami 
pierwszej potrzeby. Gdy było nam potrzeba dwóch bu-
telek nafty lub zabrakło cukru, mój ojciec brał mnie na 
barana i szliśmy do niego. Miło wspominam te zakupy, 
bo gospodarz zawsze częstował mnie cukierkami z du-
żej papierowej torebki. Zaopatrywali się u niego nawet 
strażnicy graniczni. Jak czegoś nie miał, potrafił pojechać 
po to do Bytowa i przywieźć w plecaku. Przed tym prosił, 
aby zapisać potrzebne produkty na kartce. 

Lepiej zaopatrzony sklep znajdował się w Studzie-
nicach, jego właściciel nazywał się Arnold. Zawsze po 
religii chodziliśmy tam na zakupy – przypomina sobie. 
Opowiada też o tragicznych losach sklepikarza: Tuż po 
wojnie zamordowali go UB-owcy. Podobno cała jego ro-
dzina dostała nakaz wyjazdu. Pociągiem pojechali do 
Bytowa, skąd mieli się udać dalej na zachód. Jednak tuż 
przed wejściem do pociągu na dworcu w Bytowie Arnol-
da zatrzymali UB-owcy. Jego żonie i dziecku pozwolili 
odjechać, a jego wzięli. Dopiero niedawno dowiedzieli-
śmy się, że został zastrzelony i zakopany tuż przy drodze 
koło dworca.

PODORYWALI GRANICĘ... PAŃSTWA
Byłam dzieckiem, ale pamiętam, jak przed wojną obok 
naszego domu chodzili strażnicy pilnujący granicy. Pa-
śliśmy krowy i rozmawialiśmy z nimi, gdy przechodzili 
drogą. Granicy nie wolno było przekraczać, ale i tak biega-
liśmy do Wirkusów, którzy paśli krowy po polskiej stronie. 
Często moi bracia bawili się z nimi. Robiłam tak samo, 
i pamiętam te słupki graniczne. Z jednej strony umiesz-
czono literę D, a z drugiej P. Siadaliśmy na nich i się bawi-
liśmy. Wzdłuż granicy szła jedynie wąska ścieżka. Miała 
najwyżej metr szerokości, bo mój ojciec z jednej, a Wirkus 
z drugiej ją podorywali, aby jak najwięcej obsiać – opo-
wiada z uśmiechem Róża Tempska. Nie przeszkadzała 
sąsiadom w kontaktach. Kiedy konie odpoczywały, ojciec 
z sąsiadem przystawali, rozmawiali, częstując się papiero-
sami i tabaką. Mimo że mieszkaliśmy po dwóch stronach 
granicy, byliśmy dalszą rodziną – dodaje. 

Strażnicy nieraz przymykali oko, ale przeważnie pil-
nowali, dlatego okoliczni mieszkańcy bali się na dziko 

ją przekraczać. Pewnego razu mój wujek, który miał zie-
mię trochę dalej od pasa granicznego, zobaczył, jak ojciec 
z Wirkusem rozmawiają na polu i palą papierosy. Pod-
szedł do nich. Chciał, aby też go poczęstowali, zobaczył 
to jednak strażnik graniczny. Zaczął krzyczeć z daleka 
do nich: „Co wy tam przekazujecie!?”. W takiej sytuacji 
ludzie najczęściej uciekali. Nie słyszeliśmy, żeby strażnicy 
do kogoś strzelali. Gdy Wirkusowie chcieli do nas przyjść 
na gościnę, chociaż mieszkali niedaleko, jednak musieli 
jechać na przejście do Rekowa. Wirkus jechał wozem na 
przejście, aby mieć dokument o przekroczeniu granicy, 
ale reszta przechodziła na dziko przez las – wspomina 
Tempska. 

Gospodarze mieszkający przy granicy na ogół żyli 
w dobrych stosunkach ze strażnikami. Gościli się u nas. 
Mleko kupowali. Nawet przychodzili do nas na wesela. 
Z wieloma byliśmy zaprzyjaźnieni, dzięki temu mogli-
śmy liczyć na wyrozumiałość.

NOCĄ UCIEKALI DO POLSKI
Wielu naszych sąsiadów w Kłącznie, Przewozie i Rynsz-
cie działało w Związku Polaków w Niemczech. Gdy woj-
na się zbliżała, wszyscy zaczęli się bardziej obawiać re-
presji. Pewnego dnia, jakiś miesiąc przed jej wybuchem, 
Gostomski był w Bytowie. Tam dowiedział się, że plano-
wane są aresztowania – mówi Róża Tempska. Wtedy 
z dnia na dzień wielu zdecydowało się na ucieczkę do 
Polski, która była tuż obok. Była sobota wieczorem, gdy 
Gostomski zapakował na swój wóz najcenniejsze rzeczy. 
Wyniósł wszystko z pokoi, po zmroku zaprzągł parę koni. 
Gdy był prawie gotowy do wyjazdu, usłyszał, że na po-
dwórko wchodzi strażnik graniczny. Często wieczorem 
wpadali do niego na piwo. Strażnik zapytał gospoda-
rza, co robi tak późno, po ciemku. Wtedy Gostomski 
zaczął krzyczeć na swoich synów: „Wy leniwe barany, 
jeszcze nie wyprzęgliście koni?”. Powiedział strażnikowi, 
że niedawno przyjechał z Bytowa. Kazał poczekać, aż 
nakarmi zwierzęta, i powiedział, że idzie do stodoły po 
siano. Był przekonany, że ten chce go aresztować, dlatego 
wymknął się ze stodoły i od razu zaczął uciekać przez las 
do granicy polskiej. Potem się dowiedzieliśmy, że omal się 
nie utopił, gdy przeprawiał się przez Kłonecznicę. Gdy 
strażnik nie doczekał się jego powrotu, poszedł do jego 
sąsiada Tempskiego i mówił mu, że Gostomski dziwnie 
się zachowuje. Pytał, czy ten wie, o co chodzi. Tempski 
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powiedział, że nie wie, choć doskonale wiedział. Gostom-
ski wcześniej zostawił u niego wszystkie rzeczy, których 
nie zmieścił na wóz – opowiada. 

Tej samej nocy spakowali się i uciekli jej sąsiedzi 
z gospodarstwa po drugiej stronie drogi. Pamiętam, 
jak mama się dziwiła, że Rucowie na niedzielę zdjęli 
z okien firanki. Nie wiedzieliśmy wtedy, że w domu niko-
go już nie ma. Podobno kilka dni wcześniej przez granicę 
przeprowadzili bydło. W gospodarstwie został tylko koń 
i wóz. Co szło, zapakowali na łódź i rzeką przeprawili się 
przez granicę. Podobno cały dzień spławiali swoje rzeczy 
Kłonecznicą – przypomina sobie kobieta. 

Informacja o aresztowaniach polskich działaczy oka-
zała się prawdziwa. Następnego rana słychać było tylko 
motocykle jeżdżące po okolicy. Policjanci przyjechali do 
mojego ojca i krzyczeli, dlaczego nie zgłosiliśmy, że są-
siedzi uciekają. Ojciec powiedział, że nic nie widział. Ale 
coś musiał wiedzieć, bo w naszej stodole były ukryte rze-
czy sąsiadów. Potem już po wybuchu wojny, gdy granica 
była otwarta, Rucowie zabrali je do swojej rodziny, Wir-
kusów, którzy mieszkali 1 km od nas – mówi Tempska.  

Część Polaków mieszkających przy granicy po nie-
mieckiej stronie na ucieczkę zdecydowała się tuż przed 
wybuchem wojny. Ostatni uciekli Prądzińscy. Wcześniej 
na swoim polu postawili wysoką drewnianą ambonę, aby 
obserwować z daleka, czy ktoś po nich idzie. Gdy ludzie 
pytali Prądzińskiego, po co mu ta ambona, odpowia-
dał, że to jego synowie hodują tam gołębie – wspomina 
mieszkanka Rynsztu. Pamięta też ucieczkę Tomasza 
Mądrego: Jego brata Jakuba Niemcy zamknęli na pra-
wie całą wojną. Pracował na cegielni w Ugoszczy albo 
w Niezabyszewie. Gdy był w pracy, zobaczył niemieckie 
samoloty lecące na Polskę, powiedział wtedy, że za chwilę 
jeszcze szybciej będą wracać. Któryś z kolegów doniósł na 
niego. Przez takie coś siedział prawie całą wojnę.  

BEZ JEDNEGO WYSTRZAŁU
Wszyscy rozmawiali o wojnie. Wszyscy okoliczni miesz-
kańcy wiedzieli, że wybuchnie tej nocy. Może usłyszeli 
to od strażników. Panował strach. Pewnie dlatego tak 
utkwiło mi to w pamięci, chociaż miałam wtedy niecałe 
5 lat. Miałam wrażenie, że za chwilę wydarzy się coś 
złego. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Mieszkaliśmy 
na samej granicy, dlatego obawialiśmy się, że za chwilę 
może się tu rozpętać piekło, że będzie bombardowanie. 

Rodzice wyciągali z szaf lepsze rzeczy i pakowali je do 
worków, aby w każdej chwili być gotowym do ucieczki. 
W pewnym momencie mama, zmęczona, usiadła na 
łóżku i powiedziała: „Niech się dzieje, co chce, idziemy 
spać”. Pamiętam, że przez to całe zamieszanie zaspaliśmy 
i obudziło nas pukanie do drzwi. To była żona jednego 
ze strażników, która rano jak zwykle przyszła z kanką 
po mleko. Sześć rodzin strażników mieszkało niedaleko, 
po drugiej stronie Kłonecznicy, w miejscu, gdzie dziś jest 
ośrodek wczasowy. Pukała do drzwi i krzyczała: „Herr 
Lonski!, Herr Lonski!, możecie być już spokojni. Nasi są 
już w Chojnicach”. Okazało się, że wojna w Rynszcie 
rozpoczęła się bez jednego wystrzału. Ta noc nie różniła 
się niczym od innych. Było zupełnie cicho. Dopiero kilka 
dni później, gdy bawiliśmy się, usłyszeliśmy głośny war-
kot na niebie. Wskoczyliśmy do rowu i zobaczyliśmy na 
niebie samoloty. Było ich bardzo dużo. Przelatywały nad 
naszą głową w kierunku na Wojsk. Rodzice mówili, że 
u nas już nic się nie będzie działo, dlatego się nie baliśmy. 
Pamiętam tylko ciekawość – opowiada Róża Tempska.

Dalszy ciąg w następnym numerze.

Witold Wantoch Rekowski

Słup graniczny, który do dziś zachował się na Ziemi Bytowskiej.
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Gabriel Rzączyński herbu Ślepowron urodził się 
6 lipca 1664 roku na Podlasiu, zmarł w Gdańsku 
12 listopada 1737 roku. Po ukończeniu szkół je-

zuickich w Lublinie wstąpił w 1682 roku do Zakonu Je-
zuitów. Dwuletni nowicjat odbył przy kościele pw. św. 
Szczepana w Krakowie. W tym okresie jego duchowym 
opiekunem był Jan Hermanni – rodowity Kaszuba, au-
tor pism ascetycznych, matematyk i konstruktor zega-
rów słonecznych (zob. „Pomerania” 2014, nr 10). Można 
domniemywać, że przyjaźń z tym wszechstronnie wy-
kształconym duchownym wpłynęła na Rzączyńskiego 
późniejsze zainteresowania przyrodnicze. Po rocznym 
seminarium nauczycielskim w zakresie retoryki w latach 
1686–1689 uczył się w Kaliszu filozofii. W następnych 
czterech latach odbył studia teologiczne w Krakowie 
przy kościele pw. św. Piotra. W roku 1695 otrzymał 
święcenia kapłańskie. Od 1697 Rzączyński był związany 
ze szkolnictwem jezuickim. Uczył retoryki w Toruniu, 
Lublinie i Poznaniu, a od roku 1710 – filozofii w Łucku. 
Przez następne lata przebywał we Lwowie, gdzie pełniąc 
funkcję prefekta nauk, wykładał filozofię i teologię mo-
ralną. Przez wiele lat pracował w różnych ośrodkach 
religijnych w Polsce, budował kościoły, rozwijał biblio-
teki. Przebywając w wielu miejscowościach ówczesnej 
Rzeczypospolitej, miał okazję do zapoznania się z miej-
scową przyrodą, czego nie omieszkał wykorzystać 
w swoich przyszłych opracowaniach.

W roku 1724 udał się do Gdańska, by objąć stanowi-
sko ojca duchowego sławnego Kolegium Gdańskiego 
(Jezuickiego) na Starych Szkotach (które istniało 
w miejscu dzisiejszej plebanii już w XVII wieku), do-
radcy rektora i spowiednika. Pozostał tu do śmierci. 
W tej szkole konkurującej z protestanckim Gimnazjum 
Akademickim pracował prawie 14 lat. Utrzymywał licz-
ne kontakty z ówczesnymi uczonymi gdańskimi: Janem 
Filipem Breynem, Jakubem Teodorem Kleinem i Janem 
Krzysztofem Gottwaldem.

Ojciec Gabriel Rzączyński z zainteresowania był 
przyrodnikiem, choć poza ograniczonymi studiami hi-
storii naturalnej, jakie przeszedł na kursie filozofii, nie 

miał w dziedzinie przyrody formalnego wykształcenia. 
Był jednak bardzo oczytany. Do opracowania przyrody 
Polski przystąpił po 30 latach przygotowań teoretycz-
nych i po przeprowadzeniu licznych obserwacji w róż-
nych regionach kraju. W 1721 roku wydał w Sandomie-
rzu dzieło Historia naturalis curiosa Regni Poloniae... 
(Interesująca historia przyrody w Królestwie Polskim...) 
Obejmowało ono geografię, geologię, botanikę, zoolo-
gię i antropologię. Rzączyński opisał około 360 gatun-
ków zwierząt krajowych. Kolejnym jego dziełem, zawie-
rającym liczne uzupełnienia i sprostowania treści 
zawartych w jego poprzedniej pracy, było Auct(u)arium 
historiae naturalis... opublikowane w Gdańsku w 1742 
roku. Później było jeszcze kilka wydań tej książki. Dzie-
ła Rzączyńskiego miały licznych naśladowców. Powoły-
wali się na nie Karol Linneusz, Georges Buffon, Georges 
Cuvier, a wysoko je ceniła Komisja Edukacji Narodo-
wej. Nowoczesny i rzetelny sposób, w jaki przedstawił 
swój materiał, zyskał autorowi europejski rozgłos. Na-
zywano go polskim Pliniuszem. Zainteresowania je-
zuity ze Starych Szkotów wkraczały również w obszar 
geologii (kopaliny, skamieliny, złoża bursztynu), geo-
grafii i hydrografii. Dziedziny zoologii dotyczył opis 
fauny Bałtyku, zwierząt leśnych, ptactwa dzikiego czy 
też hodowli pszczół. Prace ojca Rzączyńskiego wyróż-
niają się niezwykłą starannością i drobiazgowością, lecz 
nie są wolne od ówczesnych przesądów i błędów.

Z dzieł Gabriela Rzączyńskiego współczesny czytel-
nik może się wiele dowiedzieć np. o nazwach roślin 
w XVII-wiecznej Polsce. I tak dzisiejszą truskawkę na-
zywa również agrestem albo kosmatką, a rzadko dziś 
spotykane w naszych lasach trufle opisuje jako dość 
powszechne w tamtym czasie, nazywając je gdulą ziem-
ną. Z lektury prac Rzączyńskiego dowiadujemy się, że 
w rejonie kościerskim było dużo siedlisk czarnego bo-
ciana. Wiele miejsca poświęca autor jeziorom kaszub-
skim i gatunkom żyjących w nich ryb. Napisał: „w jezio-
rze Radunia koło wsi Stężyca jest wielkie skupisko 
pstrągów”. Wylicza również kilkanaście gatunków ryb 
żerujących w jeziorze Charzykowy.

OJCIEC GABRIEL RZĄCZYŃSKI SJ
W ubiegłym roku minęło 280 lat od śmierci prekursora zoologii w Polsce, ojca Gabriela Rzączyńskiego SJ. Jego 
doczesne szczątki spoczywają w podziemiach pojezuickiej świątyni, dziś kolegiaty Staroszkockiej w Gdańsku.
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Feliks Bentkowski (1781–1852), historyk literatury 
i językoznawca, napisał o Rzączyńskim w Historii Lite-
ratury Polskiej: „Wiekopomną winien jest naród mężo-
wi temu wdzięczność”.

Rzączyński swoje dzieła pisał po łacinie. Jednak 
większość terminów przyrodniczych  podaje również 
w języku polskim, a czasem posługuje się kaszubszczy-
zną. Wydaje mi się, że Rzączyński niekiedy utożsamia 
się z Kaszubami. Pisze np. „po naszemu – pomuchla” 
(dorsz). Mógł znać język kaszubski. Żył przecież w Sta-
rych Szkotach, gdzie też mieszkali Kaszubi, a w Kole-
gium Jezuickim studiowała młodzież z konwentu kar-
tuskiego, która prawdopodobnie posługiwała się na co 
dzień językiem kaszubskim.

A oto niektóre terminy przyrodnicze (np. nazwy ryb 
czy drzew) zapisane w języku polskim i kaszubskim:

dorsz – pomuchel, pomuchla
flądra gładka – gladis
mielnica (odmiana łososia) – melnica
parzydełkowce w Bałtyku – ziwlaga
perper (ryba podobna do łososia) – parpur(a), parposz
pies morski – phoca
śliz wąsaty – wąsak

tobiasz (ryba) – tobiak
zając morski (ryba) – tasza
bodłak, bodzieniec – swiedwina (z dopiskiem: crescit 
[rośnie] in Cassubia ad Mare Balthicum)
janowiec – jerkowicze
topola biała – białe drzewo

Dzieła ojca Rzączyńskiego znane były w całej Euro-
pie. zatem czytelnicy jego opracowań dowiadywali się 
z nich także o Kaszubach.

Gabriel Rzączyński cieszy się głównie sławą „ojca 
polskiej fizjografii”. Prawie pomija się jego dorobek na 
polu retoryki. Wielokrotnie wydane jego Gemmy i Ar-
mamentarum należą do typu prac określanych w litera-
turze jako sentencje, adwerbia, przysłowia, aforyzmy, 
kompendia, które były powszechnie wykorzystane w pi-
śmiennictwie okolicznościowym, tak w Polsce, jak i na 
zachodzie Europy. Rzączyński pisał też wiersze. 

Dziś mało kto wspomina ojca Gabriela Rzączyńskie-
go, tym bardziej zatem cieszy fakt, że jedna z ulic Oruni 
Górnej nosi jego imię. Miłym i pożytecznym akcentem 
byłoby upamiętnienie 280. rocznicy śmierci tego pol-
skiego, ale też gdańskiego uczonego jezuity. 

JERZY NACEL

Kościół św. Ignacego Loyoli w Gdańskich Starych Szkotach.

FO
T. 

SŁ
AW

OM
IR

 LE
W

AN
DO

W
SK

I



26  /    / STYCZEŃ 2018

JEDNO DZÉWCZÃ ZABILË NA MÒJICH 
ÒCZACH!

Wë pamiãtôce pòczątk wòjnë?
Wszëtkò blãk jô pamiãtóm. Kò jô mia 
òsmë lat, jak wòjna wëbùchła. Tata sã 
nie dôł eńdojczowac (nie pòdpisôł nie-
miecczi lëstë). Tej më bëlë ùwôżóny za 
Pòlôchów. Terô, jak te fligrë zaczãłë 
bómbardérowac Gdiniã i  Gduńsk, tej 
przëszedł straszny strach. Më mielë 
wszëtczé kònieczné rzeczë dërch za-
pakòwóné w  wòzach drabiniastëch, 
żebë mógł w kòżdi chwilë rëszëc w rézã. 
Më mëslelë, że më pùdzemë do lasu. 
Miemcë dërch strzélelë, bez to tej-sej 
òni kògòs w òkòlim pòdpôlëlë. Przikła-
dowò Wiszniewscë bëlë wëpôlony. Òd 
nich bëła pò wòjnie mòja bratowô. Òni 

bëlë ùcekłé do krewnëch za Kartuzama. 
Na jich plac wlezlë treihendlerowie 
(niemiecczi òsadnicë). Jinszi sąsadzë sã 
téż wëpôlëlë. A  më òstelë doma. Tata 
i  mëma baro dobrze gôdelë pò nie-
mieckù, bò òni jesz przed I  swiatową 
wòjną kùńczëlë szkòłë. Dzãka temù 
Miemcë nas nie wënëkelë. Le tatã tej-
-sej brelë na jaczés robòtë przë kòniach. 
A nôstarszégò Józwã wzãlë do kòpanié-
gò rowów. Më sã dërch mòdlëlë, żebë 
òni le przëszlë nazôd. Józef przëszedł 
pòd kùńc wòjnë. Òn przëjachôł na kò-
niu. Òn pò tëch Ruskach jaczégòs zła-
pôł. Bò nasze kònie wszëtczé wzãlë 
Miemcë. Ti treihendlerowie, co tu bëlë 
na sąsednëch gòspòdarkach, je wzãlë. 
Jesz do te kôzelë tace jich zawiezc jaż do 
Hanófru (pòl. Hanower). Stąd tata 
przëjachôł nazôd dodóm. 

A ti Miemcë wama pòzwòlëlë gòspò-
darzëc na swòjim?
Jo, më robilë ù se, ale òni nas téż nëkelë 
do tëch treihendlerów. Kò to bëlë 
Miemcë. Òni bëlë panama. Òni bëlë 
zgniłi do robòtë. Më mùszelë ù se òbro-
bic, a  tej jesz ù nich. Më mùszelë jic 
gnoje wërzëcac, bùlwë zbierac, wszëtkò. 
Jô móm òd te kaléczny pôlc. Jô le mia 
dzesãc czë jednôsce lat, a  jô dzéń 
w  dzéń mùszała chòdzëc jima płoc 
marchiew. I mie sã cos zapchło w  ten 
wskôzëjący pôlc. To mie tak bòlało, że 
jô sztërë niedzele nie da mëmie spac. 
W  kùńcu tata wzął brzëtew, rodzeń-
stwò mie trzimało, i tata mie to rozerz-
nął. Paznokc òstôł, ale gnôt wëlôzł, le 
pózni. Bò to bëło smarowóné i to sã tej 
zaczãło tu zbierac. Ten gnôt sóm 
wëlôzł. Jô sã pòtemù ùczëła za krôwc-
kã. Jô mësla, że jô jigłë nie ùtrzimiã, ale 
to sã jakòs ùdało. Jô całé żëcé szëła. 
A jak kawalérzë przëchôdelë, tej jô ni-

gdë sã nie chca witac, bò òni bë widzelë, 
jaczi jô móm pôlc. 

Co sã dzejało, jak tu Ruscë wkroczëlë?
Në to béł ten nôgòrszi czas! Òni bë bëlë 
wnet zabilë tatã przez naszã Lénkã. Më 
mielë jaż sztërë jizbë. W  jedny Ruscë 
spelë. I  òni le w  dzéń wëzérelë so, 
a  w  nocë òni przëchôdelë gwôłcëc 
dzéwczãta. Lénka bëła ju brutuszką, 
òna mia sédmënôsce lat. Òni przëszlë 
i  tace kôzelë jã sprowadzëc. A  më 
wszëtcë młodszi bëlë wkół tatë. Ela 
nômiészô bëła w  klinie, Franc, jô, 
Agnes, Sztefa, më tak mòcno złapelë 
tatã i wszëtcë w krzik, bò òni chcelë tatã 
zabic. To béł taczi jôch, że doczëlë sã 
jinszi Ruscë i ti przëszlë, i òdnëkelë tëch 
pierszich. Òd te czasu wiãcy Lénczi ju 
nicht nie widzôł. Tata jã schòwôł 
w  słomã. Tam òna dosta jedzenié 
i wszëtkò, co trzeba. Òna bëła schòwónô 
tak długò, jaż Ruscë szlë wëk. A  më 
mòglë chòdzëc. Më bëłë taczé miészé, 
tej nama Ruscë delë pòkù. Zresztą, jak 
jaczi nadchôdôł, tej më zarô w  rëk. 
A  pòtemù przëszlë kąsk lepszi Ruscë. 
Òni so gòtowelë w kùchni, tej òni jesz 
nama – dzecama – delë co do jedzeniô. 
Do nich më szlë drist. Tak më przeżëlë, 
ale dërch w jednym strachù. 

Ale jesz przed Ruskama szedł Marsz 
Smiercë przez Łebnie. Wa doch mù-
szała jich téż widzec? 
Jenë jo! I ù nas mieszka pò tim marszu 
jedna Rusënka. Do nas jã przëprowa-
dzył taczi Kalkòwsczi. Òn ju dôwno nie 
żëje. Òna dobrze rozmia téż pò pòlskù. 
Më jã ùkriwelë przed Miemcama przez 
sztërë niedzele, nôwiãcy w  chléwie, 
przë krowach. Jak Miemcë przëszlë, tej 
mëma gôda, że to je nasza krewnô i że 
òna nie je richtich w głowie. Wiele më 

Teréza Paczoske z Mézowa kòl Kartuz ùrodzonô je w Łebniu (pòwiôt wejrowsczi) 25 stëcznika 1931 rokù w familii Martë 
i Léòna Bùżónów (pl. Bużan). W domôcym Łebniu przeżëła i Miemców, i Rusków. Pò żeńbie z Pawłã Paczoską z Brzezë-
nów kòle Przedkòwa zamieszka z piersza ù niego doma, a pòtemù kùpilë so gbùrstwò w Mézowie. Tam mieszkô do dzys 
dnia. Chłop ju nie żëje kòl trzëdzescë lat, a doma nôpierwi gòspòdarził ji syn, a terô wnuk.

Teréza z chorągwią przë łebińsczim kòscele

Teréza Bùżón z prawi, w westrzódkù ji sostra 
Agnészka przëjătô do kòmónii. Czësto z lewi ji 
półsostra Zosza Trockô
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mielë przez niã ùżëté strachù, bò jakbë 
Miemcë sã dozdrzelë, chto to je, tej òni 
bë nas zabilë. A  terô, czej przëszlë 
Ruscë, tej òna z  nima mògła gadac 
i òna nas jesz òkradła i wërwa z nima. 
Wiãcy më ji nie widzelë nigdë. Tak to 
je, jak jes za dobri, tej dostóniesz jesz 
w łeb.

A Wë jich widzelë na swòje òczë, tëch 
sztuthofòwëch?
Ale pewno, że jo! Kò na mòjich òczach 
Miemcë zabilë jedno dzéwczã. Òno 
mòże miało kòl szesnôsce lat. To bëło 
w  drodze do kòscoła. W  Łebniu nie 
bëło ksãdza. Òn wierã béł zabiti. Tej më 
chòdzëlë do Pòmieczëna. Jô nëka sama 
do spòwiedzë i  kòmónii. I  terô jô na 
nich naszła. Całô kòlona szła, a  wkół 
fùl scërzów i Miemcë z karabinama. Jô 
mësla, że òni mie na placu zabiją. Jô 
zdrewnia ze strachù. Jô jesz w  tim 
strachù rzekła do nich: Heil Hitler! Ale 
òni nie òdpòwiôdelë. Òni ju wiedzelë, 
że z  nima wnet téż bãdze kùńc. Jô 
wnëka w  bisząg, żebë jima nie prze-
szkadzac. I prawie to dzéwczã tak bëło 
wëkùńczoné, że òno mët w ten bisząg, 
dëcht bliskò mie. Ta ji kòleżanka jã jesz 
trzima, płaka, nie chca ji pùscëc. A ten 
Miemc le strzélnął. Tej jô dopiérze do-
sta strach. Jenë, to nie je do pòwiedze-
niô. Ale òni przeszlë i  delë mie pòkù. 
Terô jô nie wiedza, jak jô pùdã nazôd 
z te kòscoła. Co sztëk leżôł trup. Wiele 
z nich sã jesz rëchało. To nie bëło do ji-
dzeniô, tak to bëło straszné. To dzéwczã 
leżało téż, jô sã jesz na nie przëzdrza i ti 
Miemcë mielë jã jesz kòlbą przëbité. 
Taczi to bëlë lëchi lëdze. 

Prawie w  tëch dniach Józef przëja- 
chôł na tim kòniu. Òni mù zarô kôzelë 
jich zbierac. Jedny jesz żëlë. Òni jich 
mùszelë kłasc jak sledze w kùlë na łe-
bińsczim smãtôrzu. Józef mùszôł jesz 
na nich stanąc przed zasëpanim. Òn ni 
mógł tegò wëtrzëmac. To bëło cos 
strasznégò. Ale òni mùszelë to robic, bò 
ti Miemcë rëczelë, że zarô òn mët 
z nima legnie. Tej co òn miôł robic?! 

Ale jak to bëło mòżlëwé, że òni jesz 
żëlë? Kò to doch béł mróz.
Prawie tëch, co jô spòtka, tëch òni nie 
kłedlë. Ale zarô z  tëłu szłë nastãpné 
kòlonë. Tëch òni kłedlë do tëch kùlów. 

A  to nie je tak, że òni zarô ùmiérelë. 
Òni kònelë pò pôrã dni. Le, jak òni ju 
bëlë zasëpóny, tej òni sã ùdëszëlë zarô. 
To je lëchò. Nicht nie wié, chto tam leżi. 
Jich familie nigdë sã nie dowiedzałë, 
dze są jich krewny. 

A pò tëch Ruskach tam wkół, w Łeb-
niu, bëlë jaczi zabiti? 
Jo, Krãpòwą Agnészkã òni wzãlë. Tam 
kòl Łebnia pòd Dolmiérz je taczi beto-
nowi krziż. Stąd òni bëlë, ti Krãpi. Òna 
nie chca sã jima pòddac. Òni jã wloklë 
dzes pòd las. Na òstatkù òni jã zabilë. 
To bëło bliskò nas. A tej jedno dzéwczã 
òd Chòrzelewsczich z  Łebnia, to bëła 
Zosza. Ta ji sostra młodszô, Ùla, je mój 
rocznik. Mie sã zdôwô, że ta jesz żëje. 
A tã starszą Ruscë złapelë. Òna sã ù nas 
ùkriwa w wãdzarni. Przódë bëłë taczé 
wiôldżé kòminë, a  w  nich wãdzarnie. 
Ale ti Ruscë tam téż zazdrzelë i òni jã 
wzãlë. Ta młodszô ji nie pòpùszcza. 
Òna chwëca tã Zoszã i szła mët. Ruscë 
jich wëwloklë pòd Doszów i zgwôłcëlë 
tã starszą. Ùlë delë pòkù, òna bëła jesz 
takô drobnô. Òne przëszłë do nas na-
zôd. Ten jeden Rusk béł jesz tak frëch, 
że òn pò dwùch dniach przëszedł sã 
spëtac, czë òne przëszłë nazôd. To bëłë 
straszné przeżëca. Më nie wiedzelë pò 
prôwdze, co robic. 

Ti Ruscë doch jesz kredlë wszëtkò. 
Òni téż wama co wzãlë?
Kònie òni wzãlë. Më mielë taczé fejn 
zgrzébiã. Tata gò prawie ùcził. Ruscë 
szlë i  tata gò skalécził, że òn miôł bëc 
nibë chòri. A òni i tak gò wzãlë. Ale ten 
kóń przëszedł do nas nazôd. Òn znôł 
nasze drodżi. Pò tëch Ruskach gò zła-
pelë lëdze z  Głodowa kòl Smażëna. 
I jak òni jachelë nazôd z Wejrowa, ten 
kóń wiedno skrącywôł w naszã drogã. 
Tak òn dobrze pamiãtôł swój dodóm. 
W kùńcu lëdze sã zmerkelë i delë nama 
znac, że ten nasz kóń je w  Głodowie. 
I  tata tam zaszedł i gò òdkùpił nazôd. 
To béł taczi fejn kóń. 

Z TERÉZĄ PACZOSKĄ Z DODOMÙ BÙŻÓN 
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

ÒDJ. Z ARCHIWÙM EPZ Bohatérka tekstu z  E. Prëczkòwsczim

Teréza (pierszô z prawi) z sostrama. Òd prawi: 
Sztefa, Agnészka, Ela i Léna. W głãbi Bronisława 
Cërockô

Z prawi starszi Terézë: Marta i Léón Bùżónowie,  
z lewi sedzy sostra Martë
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„Drogi do wolności”

Stulecie dzielące nas od daty odzyskania przez Polskę 
w 1918 roku niepodległości skłania do wielu refleksji, 

nie zawsze pogodnych, zwłaszcza w spojrzeniu na posta-
wy i dążenia społeczeństwa polskiego w długim okresie, 
chociażby czasu po epopei napoleońskiej, a więc lat 1815–
–1914. Jakie były próby czy metody, działania czy zanie-
chania, które ten długi wiek pod rządami zaborców okre-
ślały. Pamiętajmy zwłaszcza ten fakt szczególny, że Polska 
została podzielona między trzech zaborców, potężnych 
wówczas sąsiadów: carską Rosję, od wieków rządzoną ab-
solutnie, Prusy, które później kierowały zjednoczonymi 
Niemcami, oraz Austrię, która przekształciła się w II poło-
wie XIX wieku w dualistyczną monarchię Austro-Węgier.

Kiedy wracamy do spraw XVIII i XIX wieku, to mamy 
z jednej strony piękne, nie zawsze realne, nawet zgoła bez-
owocne, przykłady bohaterskich czynów, a z drugiej real-
ny świat stosunków społecznych i gospodarczych i wyni-
kające z nich trudne ramy wszelkiej polskiej działalności 
patriotycznej. Poza patriotami, różnych nieraz orientacji 
czy metod działania, nie można zapominać ani o  tych, 
którzy mówiąc dzisiejszym językiem, kolaborowali z ta-
kim czy innym zaborcą, jak i o tych, którzy jak gros ludno-
ści chłopskiej długo w więzach feudalnych, z czasem do-
piero brali udział w  narodowej walce o  niepodległość. 
Trudno zapomnieć, że w  dobie decyzji o  rozbiorach, 
a nieraz i później, polska arystokracja jako obrońca intere-
su narodowego ogólnie raczej zawiodła. Znaczna także 
część zamożnej szlachty dbała głównie o własne interesy 
majątkowe. Ci ludzie, którzy przedtem w Rzeczypospoli-
tej wielokrotnie sprzeciwiali się wzmocnieniu państwa, 
wzmocnieniu polskiej władzy wykonawczej, z ogromną 
nieraz skwapliwością podporządkowali się rządom car-
skim, Wiedniowi czy Berlinowi. Opór stawiała raczej 
głównie szlachta drobna i słabe ciągle w Polsce mieszczań-
stwo wielkich miast. Kraj był jednak w głąb XIX wieku 
mocno nadal feudalny, chłop w  jarzmie poddaństwa, 

a mieszczaństwo i słabe, i w dużej mierze obcego pocho-
dzenia. Pierwsza, nieudana, próba obrony polskiej suwe-
renności przeciw Rosji, konfederacja barska (1768–1772), 
konserwatywna i nietolerancyjna, nieudolnie wojnę prze-
grała i otworzyła drogę do I  rozbioru Polski (1772), co 
w istocie stworzyło na lata ów sojusz złowrogi trzech or-
łów niepolskich, który przez ponad wiek będzie cemento-
wał ich władzę nad Polską, by pomijając krótki epizod 
napoleoński, ta sytuacja trwała po rok 1914, wojnę ludów, 
o którą modlił się w emigranckim Paryżu Adam Mickie-
wicz.

Rzeczywistym powstaniem narodowym, aktem ko-
niecznego oporu przeciwko wykreślaniu z mapy państwa 
polsko-litewskiego, była insurekcja kościuszkowska 
(1794). Była to też pierwsza próba walki o niepodległość, 
walki, do której starano się (bez większego sukcesu) wcią-
gnąć masy ludowe. Symbolem, który jednak pozostał 
w narracji niepodległościowej, była bitwa pod Racławica-
mi, obraz chłopskich kosynierów. Mitologię narodową 
wzbogaciły przecież także następnie Legiony Henryka 
Dąbrowskiego, mit uwieńczony pieśnią późniejszego 
hymnu narodowego, a potem cała niewolna od klęsk i za-
wiedzionych nadziei, polska epopeja pod Napoleonem, 
której jakby mitycznym, tragicznym finałem była śmierć 
księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery w bitwie 
narodów pod Lipskiem, która definitywnie została prze-
grana przez Napoleona. 

Pamiętamy chyba z lat szkolnych, że kolejne powstania 
narodowe, 1830–1831, 1846, 1863–1864 – wszystkie koń-
czyły się tragicznie, a lata między nimi pełne były spisków 
nieudolnych, prób daremnych. Klęska dotkliwa powsta-
nia styczniowego i zakres represji carskich spowodowały, 
że po tych krwawych doświadczeniach narodził się silny 
ruch krytyczny, intelektualny i polityczny, rządzony przez 
krakowskich krytyków „romantyzmu powstańczego” 
i przez warszawski pozytywizm liberalny. Oba te kierunki 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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zgodnie odrzucały walkę o  niepodległość pozbawioną 
w tej epoce szans, i propagowały program pracy organicz-
nej, ratowania kultury i gospodarki kraju, budowania pro-
gramu pokojowego rozwoju dla narodu pod rządami ob-
cymi. Gdybyśmy, siłą rzeczy upraszczając skomplikowane 
procesy społeczne czy przemiany mentalności narodowej, 
spojrzeli na obraz społeczeństwa polskiego od około 1865 
roku po rok 1900, to stwierdzimy, że bilans epoki pod rzą-
dami zaborców był niejednolity i niejednoznaczny. Upa-
dek państwa polskiego pogrzebał różne próby moderni-
zacji kraju, ale z czasem także zaborcy podejmowali różne 
decyzje, które otwierały nowe perspektywy społeczne: 
ustrój pańszczyźniano-poddańczy na wsi Prusacy powoli, 
od 1815, reformowali, otwierając drogę do rozwoju kapi-
talizmu w rolnictwie, podobnie jak i później przemysłu, 
zwłaszcza na Śląsku; Rosja była tu najdłużej krajem jaskra-
wo zacofanym, jednakże reformy Aleksandra II, także dla 
ziem polskich, otworzyły drogę do budowy kapitalizmu 
(okręg łódzki, Warszawa, Białystok, Zagłębie Dąbrow-
skie) od lat siedemdziesiątych XIX wieku. Także i Galicja, 
pod rządami austriackimi, dzięki uzyskanej w 1869 roku 
autonomii (a już od 1848 likwidacji poddaństwa chłopa), 
choć rządzona przez polskie koła konserwatywno-lojali-
styczne, mogła rozwinąć zwłaszcza sprawy polskiej kultu-
ry, oświaty, nauki. Te dynamiczne, choć wielce spóźnione 
przemiany otworzą z czasem drogę do narodzin aktywne-
go udziału ludności wiejskiej we wszystkich trzech zabo-
rach (a zwłaszcza w zaborze pruskim) w walce o prawa 
narodowe. Najpóźniej rodzić się będzie w Polsce ruch so-
cjalistyczny, początkowo widoczny głównie w Królestwie 
Polskim i w Galicji. Najważniejszym zjawiskiem dla spra-
wy narodowej będzie rozwój grupy społeczno-zawodo-
wej, jaką nazywamy inteligencją, ludzi, choć w sporej mie-
rze pochodzenia szlacheckiego, ale którzy na podstawie 
zdobywanego wykształcenia i wykonywanych zawodów 
utworzą nowy, zasadniczy element wszelkich działań na-
rodowych we wszystkich trzech zaborach. Na co dzień 
przecież czas długi o walce o niepodległość mówić się pu-
blicznie nie będzie, najwyżej w  kameralnych „nocnych 
rodaków rozmowach”. Hasłem dnia będzie obrona pol-
skiego stanu posiadania, w  tym więc i  obrona polskiej 
własności ziemskiej przeciw polityce rosyjskiej czy nie-
mieckiej, obrona nade wszystko i walka o rozwój polskiej 
kultury, polskiego języka, polskiej oświaty. Także walka 
o własną polską pozycję gospodarczą. Heroldami pracy 
organicznej, budowania narodowych podstaw życia spo-
łecznego, walki także z „romantyzmem konspirowania” 
będą pisarze i uczeni, na czele z Bolesławem Prusem, Alek-
sandrem Świętochowskim i Elizą Orzeszkową. W zaborze 
pruskim i galicyjskim byli to raczej konserwatyści, silniejsi 
niż liberałowie w Warszawie. Chroniono tedy narodowe 

pamiątki, subsydiowano polskich historyków pozbawio-
nych szans (poza Galicją) na działalność uniwersytecką, 
upowszechniano – mimo cenzury zaborczej – kulturę 
narodową. Trudno tu nie podkreślić, że pod rządami kon-
serwatystów w  Galicji autonomia przyznana przez Au-
striaków pozwalała w  sporej mierze (od roku 1869) na 
swobodny rozwój kultury, nauki i oświaty w języku pol-
skim. Stąd z Galicji pod koniec wieku XIX pozostałe zabo-
ry czerpać będą takie możliwości, których nie dawała ru-
syfikacja w  Warszawie czy germanizacja w  zaborze 
pruskim, jakże silna od rządów Bismarcka. Historyk zna-
komity Janusz Pajewski napisał kiedyś znamienne słowa: 
„(...) świadomość narodowa Polaków rozwijała się 
i wzmacniała na przekór nakazom ekonomii i na przekór 
polityce państwa zaborczego”. Nadal owocował dorobek 
polskich romantyków, a polska poezja i proza (zwłaszcza 
w  Warszawie) rozwijały się zarówno na emigracji, jak 
i w kraju. Polska proza realistyczna, a nawet naturalistycz-
na, mimo trudności cenzuralnych opisywała w otwarty 
sposób stosunki społeczne. Rozbudowa i propagowanie 
kultury narodowej dla narodu, który nie miał państwa, 
kształtowały mimo wszystko polski naród nowoczesny, 
włączając doń etapami i  chłopa, i  robotnika. Kiedy zaś 
najgorsze klęski powoli odchodziły w przeszłość i na wi-
downię publiczną wchodzi pokolenie popowstaniowe, 
rodzić się zaczną, ale w nowej scenerii, dążenia niepodle-
głościowe. I tutaj, choć to bogaty temat na inny felieton, 
wskazać trzeba na pierwsze, jeszcze nieraz niedostrzega-
ne, objawy nowej narodowej wizji, nawrót do ideałów 
walki o  niepodległość, walki jednak traktowanej reali-
styczniej, bardziej, ujmijmy to tak: globalnej, bo już nie 
szlacheckiej idei niepodległościowej. Pierwsze sygnały 
szły z tzw. drugiej emigracji, tej, która powstała po klęsce 
powstania styczniowego. Reprezentował ją Zygmunt Mił-
kowski (1824–1915), pułkownik powstania styczniowego, 
który na emigracji w  neutralnej Szwajcarii jako pisarz 
(pod pseudonimem Teodor T. Jeż publikował głównie 
książki historyczne o walce różnych narodów o wolność) 
rzucił hasło wówczas (1887) wydawałoby się całkowicie 
nierealne, przygotowania fundamentów pod walkę o nie-
podległość. Wkrótce zaś w kraju czytelnicy głośnej Trylo-
gii Henryka Sienkiewicza (I wydanie lata 1884–1888) oraz 
utworów Stefana Żeromskiego o powstaniu styczniowym 
wracali w krąg idei niepodległościowych. Można powie-
dzieć, że ci, którzy ratowali fundamenty bytu narodowego 
po klęsce powstania styczniowego, choć milczeli, z  ko-
nieczności, o sprawie niepodległości, także przygotowali 
grunt i możliwości dla odrodzenia tendencji niepodległo-
ściowych już u progu XX wieku, tych tendencji, którym 
będą już przyświecać czyny i  działania Stanisława Wy-
spiańskiego i Józefa Piłsudskiego.  
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Rok 1956 r. to w dzejach Lëdo-
wi Pòlsczi czas „zeldżi”. Dzãka 
zjinakóm, jaczé dzejałë sã pò 

smiercë Stalina w Sowiecczim Związ-
kù, corôz czãscy kritikòwóny béł cząd 
jegò rządów. Juwerno bëło w jinszich 
krajach, co przënôlégałë do karna 
przëmùsowëch drëchów sowietów. 
Bëła midzë nima téż Pòlskô, w chtërny 
w rujanie 1956 r. Władisłôw Gòmùłka 
òstôł przédnikã rządzący tedë w najim 
państwie Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi 
Partie, a rządzenié nią równało sã tej 
tak pò prôwdze rządzeniémù całim 
krajã. Na pòczątkù cządu przédnic-
twa Gòmùłczi bëło w Pòlôchach wiele 
wiarë w  to, że pò czasu stalinowsczi 
ùcemiãdżi bãdze w kraju chòc zdebło 
lepi. I pò prôwdze tak przez jaczis czas 
wëzdrzało. Mòżno bëło barżi smiało 
kritikòwac to, co dzejało sã za rządów 
Bieruta. Ùrząd bezpiekù i cenzura ką-
syczk jakbë sã òbdałë i  bëło përzin-
kã wiãcy wòlnotë. Bëlno nen czas 
wëzwëskelë kaszëbsczi dzejarze, co 
czãsto rëchtowelë tej zéńdzenia, chtër-
nëch brzadã bëło stwòrzenié pòd kùńc 
1956 r. Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. Nie 
warało równak długò a nowô władza 
zôs zrobia sã cwiardszô i pòmalinkù 
zaczã wchadac w stôré kòłoważa, to je 
wracac do pòliticzi kòntrolowaniégò 
wszëtczégò przez kòmùnysticzną par-
tiã. Nimò wszëtkò równak kaszëbskô 
òrganizacjô, jakô przez dłudżi czas 
bëła blós rojitwą wiele regionalnëch 
dzejarzów, prawie tedë sta sã faktã 

i bëło to wiôlgą jak na te czasë zwënégą 
naji spòlëznë.

Jednym z pierszich partów KZ, jaczé 
pòwstałë w tim czasu, béł wejrowsczi. 
W  aktach Służbë Bezpiekù, chtërna 
w  drëdżi pòłowie piãcdzesątëch lat 
ùszłégò stalata dërch krëjamno dozéra 
kaszëbsczich dzejarzów, nalezc jidze 
midzë jinszima òdpis Protokòłu òrga-
nizacjowégò zéńdzeniô wëbiéru wëszëz-
nów Pòwiatowégò Partu Kaszëbsczégò 
Zrzeszeniô z sedzbą w Wejrowie1. Zet-
kanié to òdbëło sã 23 gòdnika 1956 r.  
i, co cekawé, do esbecczich papio-
rów trafił òdpis òficjalno wëtwòrzony 
w  Zrzeszenim ze sztãplama i  pòd-
pisã przédnika partu Jana Trepczika. 
Wëchôdô z tegò, że halôł gò fónkcjo-
nariuszóm SB chtos, chto miôł przistãp 
do przédników wejrowsczégò partu. 
Chcemë równak wrócëc do zamkło-
scë negò protokòłu. Wëchôdô z niegò, 
że przed òficjalnym dzélã zéńdzeniô 
wëstąpił kaszëbsczi chùr pòd batutą 
Trepczika. Pò wëstãpie wspòmniony 
przed sztërkã Méster Jón wëgłosył pò 
kaszëbskù programòwi referat, a Ber-
nat Szczãsny (w  tim czasu Przédnik 
Prezydium Pòwiatowi Nôrodny Ra-
dzëznë w  Wejrowie) òbgôdôł statut 
Kaszëbsczégò Zrzeszeniô.

Òsoblëwie wôżnym a  cekawim 
dzélã zetkaniô bëła diskùsjô nad pro-
gramòwim referatã i  statutã, òb czas 
jaczi zeszłi lëdze chcelë pòwiedzec 
to, ò czim donëchczôs ni mòglë kôr-
bic. Przëbôcziwóné bëłë tej rozmajité 

krziwdë, jaczich doznelë Kaszëbi przez 
wiele pòwòjnowëch lat. Na przëmiar 
przëtomny na tim zéńdzenim Józef 
Gniech rzekł ò drãdżim kawlu profeso-
ra Sztefana Bieszka, chtëren w cządze 
stalinizmù przez jaczis czas ni mógł 
nalezc niżódny pasowny dlô se robòtë 
i  mùszôł robic jakno referent skùpi-
waniô w  Gminowi Rzesznicë (pòl. 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”, „GS”). Jeżlë ju wspòmi-
nómë pòstacëjã profesora Bieszka, to 
wôrt przëbôczëc, że òkróm tegò, co 
pisôł jem wëżi, òstôł òn w 1954 r. jakno 
„wróg lëdu” skôzóny przez kòmùny-
sticzny sąd na 14 miesący sôdzë. Chòc 
pò òsmë miesącach wëpùszczony òstôł 
na wòlnosc, to i  tak je òn przikładã 
ùstëgòwaniów, jaczich doznelë Kaszëbi 
za czasów „kòmùnë”.

Chcemë dejade wrócëc do tegò, 
ò czim kôrbioné bëło w  Wejrowie 
òb czas òrganizacjowégò zéńdzeniô 
tamecznégò partu KZ. Hewò nad-
czidniãti przed sztótã Gniech gôdôł 
tedë, że kaszëbskô młodzëzna nie bëła 
przed 1956 rokã przëjimónô do wëż-
szich ùczbòwniów. Wspòmnął téż ò 
szkòdlëwi dzejnoce fónkcjonariuszów 
ùrzãdu pùblicznégò bezpiekù, chòc 
rzekł téż, że nié wszëtcë z  nich bëlë 
lëchi. Jinszą personą, jakô prawia 
ò rzeczach wôżnëch dlô kaszëbsczi 
spòlëznë, béł Gereon Grzenia-Roma-
nowsczi, to je Kaszëba, chtëren prawie 
w 1956 r. òbsadzony òstôł na stano-
wiszczu Zastãpcë Dowódcë Wòjnowi 

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 1

*  Wszëtczé wëzwëskóné w artiklu cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.
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Marinarczi. Na wejrowsczim zetka-
nim pòdzelił sã z  jegò ùczãstnikama 
tim, ò czim gôdôł z Minystrã Nôrod-
ny Òbronë generałã diwizje Marianã 
Spichalsczim òb czas jegò bëtnoscë na 
Pòmòrzim. Chòdzëło tuwò midzë jin-
szima ò sprawã diskriminacji kaszëb-
sczi młodzëznë w wòjskù a òsoblëwie 
w Wòjnowi Marinarce, ëżlë chòdzy ò së-
nów rëbôków, jaczim do czasu pòwòła-
niégò do aktiwny wòjskòwi służbë nie 
bëło wòlno zajimac sã rëbaczenim ë wë-
jeżdżiwac w mòrze na łów, a do wòjska 
bëlë bróny do jinszégò zortu, a nié do 
Wòjnowi Marinarczi. Całima grëpama 
bróny bëlë [Kaszëbi] do wëdobiwaniégò 
wãgla. Do òficersczich szkòłów na ògle 
nie przëjimelë kaszëbsczi młodzëznë. 
Generôł Diwizje M. Spichalsczi za-
gwësnił, że sprawã tã mùsz je natëch-
stopach naprawic i  że naprawa tegò 
stanu przënôlégò przede wszëtczim do 
dzysdniowégò dowództwa Wòjnowi 
Marinarczi […]. Òb[ëwatel] Grzenia-
-Romanowsczi rzekł, że ju òd pòsobné-
gò wcyganiô do wòjska bãdze zjinaka 
w  donëchczasny rejestracji, a  przede 
wszëtczim do Wòjnowi Marinarczi we-
znie sã młodëch Kaszëbów-rëbôków. 
Òkróm tegò bãdze miôł starã, bë rëbôcë 
mòglë pòjużno jezdzec kùtrama pò 
mòrzu i łowic rëbã tedë, czej [òna] je, 
[a] nié jak nakazëją to przepisë Wòj-
sków Òchronë Przëgrańczégò. Pòdsz-
trëchnął téż to, że słëchanié przëpisów 
WÒP bëło szkòdlëwé dlô nôrodny 
gòspòdarczi i dlô samëch rëbôków.

Na òrganizacjowé zetkanié wej-
rowsczégò partu przëjachôł téż Karól 
Krefta. Pòwiedzôł, że w przërównanim 
do tegò, co widzôł w kartësczim krézu, 
frekwencjô w  Wejrowie bëła baro 
słabô. Gôdôł ò wiele sprawach, jaczé 
wôrt bë bëło zrobic na Kaszëbach. 
Bëłë to midzë jinszima wëdôwanié 
kaszëbsczégò pismiona, stwòrzenié 
historicznégò mùzeùm i Kaszëbsczégò 
Ùniwersytetu. Sedzbą tegò slédnégò 

miałobë bëc wedle Kreftë Wejrowò. 
Nie widzało mù sã téż to, że lëdze na 
Kaszëbach za mało interesëją sã spra-
wama zrzeszonyma z kaszëbizną. Kre-
fta béł dbë, że ò kaszëbsczich sprawach 
mùsz je gadac głosno i wërazno, a to, 
że Kaszëbi ò tëch sprawach damią, je 
jedną z jich felów.

Chłop ò nôzwëskù Wòjewsczi, 
chtëren przëjachôł z  Chwaszczëna 
(wies ta leża tej w wejrowsczim pòwie-
ce), òb czas swòjégò wëstãpieniô pòd-
czorchnął zasłëdżi Kaszëbów dlô Pòl-
sczi i jich cãżczi kawel òb czas drëdżi 
swiatowi wòjnë. Rzekł téż, że nimò 
to w rządze i na wësoczich stanowisz-
czach dërch je wiele lëdzy, co mają 
czësto namkłé na Kaszëbë. Timczasã 
wedle Wòjewsczégò to prawie Kaszë-
bi pò zniesenim diskriminacje pòwinni 
kùreszce òbjimnąc wëższé stanowiszcza. 

Jinszą rzeczą, jakô bëła òbgôdiwónô 
òb czas tegò pòtkaniégò, bëła wela-
cjô do Sejmù Pòlsczi Lëdowi Rzecz-
pòspòliti, chtërna mia òdbëc sã krót-
kò pò tim, bò ju w stëcznikù 1957 r.,  
Kaszëbi mielë tej dosc tëlé nôdzeje, 
że pò pòliticznëch zmianach w  kra-
ju, jaczé miałë môl w rujanie 1956 r., 
bãdą mielë kùreszce swòjich przed-
stôwców w  parlamence. Nadczid-
niãti przed sztërkã wasta Wòjewsczi 
z Chwaszczëna rzekł tej na przëmiar, 
że lëdze na Kaszëbach pòwinni welo-
wac na òsobë, jaczé bãdą barnic intere-
sów òd stalat ùstëgòwónëch Kaszëbów. 
W pózniészim dzélu diskùsje jinszi ji 
ùczãstnicë prawilë téż ò ti baro wôż-
ny w tim czasu sprawie. Jak czëtómë 
w protokòle z wejrowsczégò zeńdze-
niô, chłop ò nôzwëskù Nastałi wecma-
nim z  òb[ëwatelã] Drëwą dzejôł w  ti 
sprawie w W[òjewódzczim] K[òmitece] 
PZRP we Gduńskù, gdze nie òstôł wësłë-
chóny. Pózni béł w ti sprawie w C[en-
tralnym] K[òmitece] PZRP i  kôrbił 
z òb[ëwatelã] Zenonã Kliszką, chtëren 
miôł mòżlëwòtã dostac sã do Sejmù. 

Òd òb[ëwatela] Kliszczi [Nastałi] do-
stôł zôrãkã, że bãdze [òn] bronił inte-
resów Kaszëbów i  òb[ëwatel] Kliszkò 
sóm bãdze na przedwelownëch zéńdze-
niach w Pùckù i Wejrowie. Z wiôldżim 
zdzëwienim gôdôł òb[ëwatel] Nastałi 
ò tim, że kandidat na pòsélca [Bernat] 
Szczãsny wstawiony òstôł na sódmi môl 
lëstë kandidatów do Sejmù.

Tak hewò doszlë jesmë do tegò, co 
ju niedługò pózni bëło przëczëną roz-
czarzeniégò samégò Szczãsnégò a téż 
lëdzy, co rôd stelë za nim. Òkôzało sã, 
że nimò rëszny welowny kampanie, 
chtërna zresztą nie widza sã za baro 
nôleżnikóm regionalnégò przédnic-
twa kòmùnysticzny partie, Przédnik 
Prezydium PNR w Wejrowie nie òstôł 
pòsélcã. Wëchôdało to midzë jinszima 
z  tegò, że na lësce dóny òstôł na da-
leczi plac. Òkróm tegò bëło to brzadã 
pòliticzi, jaką prowadzëłë tej nôwëższé 
wëszëznë PZRP z Gòmùłką na przód-
kù. Bëłë òne dbë, żebë welowac „bez 
skresleniów”, to je, żebë głos ùdostôł 
nen z kandidatów, chtëren na lësce béł 
pierszi. Gwësné je to, że w taczi sytu-
acji Szczãsny ze swòjim sódmim placã 
ni miôł szansów na dobëcé, bò jak sã 
òkôzało, ni mógł liczëc na pòpiarcé 
PZRP, to je partie, do chtërny doch 
przënôlégôł. Widzymë tedë, że jawer-
nota, jak to czãsto biwô, òkôza sã czë-
sto jinszô jak rojitwë. Równak w czasu, 
czej òdbëwało sã gòdnikòwé zetkanié 
w Wejrowie, bëło to jesz przińdnotą, 
a na samim zéńdzenim widzec bëło, 
że Kaszëbi doszlë do swiądë, że nastôł 
richtich czas, bë òprzestac damic i za-
cząc kùreszce głosno gadac ò wôżnëch 
dlô Kaszëbów rzeczach i naprawiac tã 
ùrmã sprôw, jaczé nagromadzëłë sã 
przez drãdżé pòprzédné lata

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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Ò wôrtnoce słowarza ks. Bernata Sëchtë napisóné òstało 
ju wiele recenzjów. Dlô mie je òn na wiedno dokazã, 

w chtërnym zamkłô je farwnota Kaszëb, jich zjinaczenié na 
rozmajiti ôrt, co w niżódnym przëtrôfkù nie szkòdzy na-
wzôjny łączbie, a jesz prawie je zdrzódłã bòkadoscë kùlturë 
môłi òjczëznë.

Pòzéróm na pòlëcã w mòji domôcy biblioteczce z wielëną 
pùzderków zafùlowónëch fiszkama, rozdzélonyma kôrtka-
ma z pòzwama kaszëbsczich môlëznów, a zdô mie sã, że 
wnet wszëtczich. Gromadzëła jem je, czej dosta jem 
w darënkù ks. Bernata Sëchtë Słownik gwar kaszubskich na 
tle kultury ludowej (t. I–IV, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1967–1970, t. V–VII, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1972–1976). „Òsta jes szkólną w pierszim najim 
kaszëbsczim liceùm, tej ten słowôrz mùszisz miec” – gôda-
ła Janina Cechanowskô z dodomù Bòrzëszkòwskô – dôwnô 
przédniczka Klubù Sztudérów „Pomorania” w Toruniu, czej 
dôwała mie ten skôrb, a jô móm dzys leżnosc ji serdeczno 
pòdzãkòwac. 

Mòże to bë sã kòmù zdało? – rozmiszlóm, zdrzącë na 
mòje fiszczi. Jô téż z nich równak kòrzëstała, czej naczãła 
jem ùczëc kaszëbsczégò. Didakticznëch wspòmóżków, tak 
jak to je dzysô, nie bëło. Nôlepszim dlô mie tej materiałã 
bëła „Pomerania” i prawie słowôrz Sëchtë. I tak pòwstôwałë 
mòje fiszczi, m.jin. ò kaszëbsczich gardach, wsach, roz-
majitëch placach, z bòkadoscą i farwnoscą wiadë ò mòji 
Tatczëznie.

Wëjimóm fiszczi z nôpisã: Lëpùsz. To mòje Remùsowé 
Lëpno, gdze tëlé òstało wspòminków: szkòła – nôùka 
kaszëbsczégò, part KPZ – lubòtny zrzeszińcë, ùlëdónô 
wies…

„Lëpùsz mô szczescé do lëdzy pióra” – pisôł z leżnoscë 
600-latny roczëznë swòji rodzynny wsë Hònorny ji Òbëwa-
tel Stanisłôw Janka w cekawie zredagòwónym przez se lëte-
racczim fòlderkù pt. 600 lat Lipusza (wëdónym przez 
Gminã Lëpùsz). A miôł Lëpùsz – Remùsowé Lëpno – szcze-
scé, bò chòdzył téż pò nim ks. Sëchta i zbiérôł materiôł do 
kaszëbsczégò słowarza.

Wëjimóm téż dzélëk zapisónëch fiszków tikającëch Łu-
bianë – môlu mòjégò dzectwa, przëbôcziwający te òsoblëwé 
wanodżi ze starkã Bògùsławã Bôską szlachã Remùsa, 
a skądka terô, z najégò tu dodomù, jeżdżã „zabôczoną dro-
gą” do milecznégò gardu Brusów, a w nim kaszëbsczégò li-
ceùm, ò jaczégò pòwstanié i brzôd robòtë tëlé dzejôrzów 
miało starã. 

Materiôł niżi wëpisóny pòchôdô z I tomù słowarza. Jeż-
lë kòl zéwiszcza nie nalôżô sã pòzwa môlëznë, to znaczi, że 

leksykògrôf òdnotowôł gò leno w Lëpùszu. Zéwiszczama 
w nim są leno te, kòl jaczich nalazła sã pòzwa „Lëpusz” 
i jegò òkòlégò, „Łubianô”. Pòdôwóm pòzwã jinëch môlëz-
nów, jeżlë w zéwiszczu òne sã téż nalazłë. 

LËPÙSZ I ÒKÒLÉ W I TOMIE SŁOWARZA SËCHTË
Pòzwë: 

Anisuk, -a, m ‘nazwa stawu w Lipuskiej Hucie’, s. 6
Czajczé Błota, plt ‘nazwa pustk pod Tuszkowami’, s. 145 
czësti; Czyste Pola – ‘pas czołowo-morenowy ciągnący 

się od Mściszewic poprzez Węsiory, Lipusz, Dziemiany, Bo-
rzyszkowy aż po Chojnice, przechodzący na południu 
w piaszczysko’, s. 170 

gãsy, adj. od gãs ‘gãsi’. Zwroty: Gãsé Kloce – ‘nazwa pustk 
pod Tuszkowami’, s. 310/311 

Gòstomk, -a, m ‘wieś Gostomek w pow. kartuskim, na-
leżąca do parafii Lipusz’. Przysł.: W Gòstomkù kòtë gòlą. 

Grzeszk, -a, m ‘nazwa stawu przy Tuszkowach’, s. 378 

Demònologiô, basniokrąg, zwëczi, òbrzãdë, wierzenia:
bëcz, -ë, f ‘kobieta stara, bezzębna, posądzona o uprawia-

nie czarów, jędza, czarownica’. Ta bëcz ju niejednégò òcza-
rzëła. (Lipusz, Ugoszcz, Studzienice), s. 31

diôbeł, -bła, m ‘diabeł, zły duch’. Bardzo plastyczne połą-
czenia frazeologiczne: Diôbeł sã ceszi, bò sã chtos pòwiesył, 
s. 212 

dzëwòwac, dzëwùje, va, impf ‘rzucać uroki za pomocą 
krzëwëch, czyli zazdrosnych oczu’. Comp. Ùdzëwòwac, va, 
pf ‘uroczyć, oczarować’. Ùdzëwòwanié, n, forma rzeczown. 
czas. ùdzëwòwac. Według wierzeń z Cieszenia spod Chmiel-
na istnieje trojaki urok, mianowicie: Ùdzëwòwanié rzucane 
za pomocą zazdrosnych oczu, ùroczenié występujące w po-
staci obfitego potu, a nawet piany na ciele chorego człowie-
ka lub zwierzęcia, np. konia, wreszcie zamówienié albo 
zadôwanié, polegające na tym, że się złego ducha zadaje, np. 
w podanej komuś tabace, owocu itp. Zadzëwòwac, va, pf, 
zob. ùdzëwòwac. Òn gò zadzëwòwôł. W Lipuszu zdejmują 
zadzëwòwanié za pomocą pòmëwôka, czyli ścierki, i  to 
wiedno pòd słuńce, s. 268 

dzëwô jachta (pn), dzëkô jachta (śr, pd), f ‘dzikie łowy’. 
Południowi Kaszubi nie tyle widzą, ile raczej słyszą dzëką 
jachtã, jak z szumem wśród strzelaniny, nawoływań, gwiz-
dania, odgłosu trąb i szczekania psów przelatuje nad lasem. 
Najczęściej słyszeć ją można w lesie nad Osusznicą i Bo-
rzyszkowami oraz pod Parszczenicą, Zapceniem, Kruszy-
nem i Łąkiem. Według zapewnień z Lipusza szczególnie 
kłusownicë czują ‘słyszą’ dzëką jachtã, s. 268 
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dżôd, dżada, pl dżadë lub dżadowie, m. 5. ‘przyjęcie i za-
bawa taneczna z okazji dograbienia zboża, dożynki’. Podczas 
zabawy tańczono niegdyś naokoło dżada – snopa, obok 
którego stał dżôd – żniwiarz, częstujący żniwiarzy piwem. 
Dżada wëprawic – ‘urządzić dożynki’ (Leśno, Dziemiany, 
Brusy, Wdzydze, Swornegacie, Lipusz, Parchowo, Mścisze-
wice), s. 271 

gùslin, - a, m ‘czarownik, guślarz’, s. 385 
gùslinka, - czi, f ‘czarownica, guślarka’, s. 385 
gwizdór, -ora, m , 1. ‘przewodnik gwiôzdczi (pn-zach). 

Zob gwiszcz. 2. Pl gwizdorë, -ów ‘zespół kolędników, 
w skład którego wchodzą: pùrtin „diabeł”, anioł, koń, koza, 
bocian tudzież gwiôzdka z brodą, ubrana w białą koszulę 
lub płachtę, przepasaną słomą’. Przybycie gwizdorów w dom 
oznajmuje dzwonkiem òprowôdzôrz. Gwizdorë jidą (Li-
pusz, Tuszkowy), s. 395

gwiżdż, -a, m, 1. ‘przewodnik oprowadzający gwiôzdkã 
i oznajmujący jej przybycie dzwonkiem lub gwizdaniem’. 
Przysł.: Òblôkł sã jak gwiżdż. Nazwy oboczne: òprowôdzôrz 
(Lipusz, Tuszkowy), s. 395/396

gwiôzdka, - czi, f, 3. ‘święta Bożego Narodzenia’. Progn. 
pogody (Jabłuszko): Barbara na lodze, gwiôzdka pò kòlana 
na wòdze. Same święta upływają bez ciekawszych szczegó-
łów folklorystycznych. W pierszé swiãto lëdze nie chòdzą 
pò gòscënach, le colemało sedzą doma. 5. coll., nazwa ogól-
na: ‘zespół gwiazdorów i maszkar zwierzęcych odwiedzają-
cy domy pod koniec adwentu lub w samą gwiazdkę, czyli 
wigilię Bożego Narodzenia’. Zespół gwiôzdka czy gwiôzdczi 
zawdzięcza swą nazwę głównej swej postaci zwanej również 
gwiôzdka. Obok niej występują najczęściej w zespole [różne 
postacie w różnych miejscowościach] oraz diabeł, czyli tzw. 
purtin (Lipusz). 6. ‘główna postać zespołu maszkarowego, 
zwanego gwiôzdka albo gwiôzdczi’. Nawet tam, gdzie zespół 
ten określają lokalną nazwą, jak np. gwizdorë (Lipusz, Tusz-
kowy), główna postać nazywa się gwiôzdka, s. 391/392 

Znanczi gôdaniô
czawrotac, czawroce, vn, impf. (Lipusz, Gostomek), zob. 
czafrotac w znacz. 1. i 2; 2. ’szczebiotać’. Dzeckò ju czawroce 
(j.w.) s. 162 

Sprzãtë, nôrzãdza:
beroch, -a, dem. beroszk, -a, m (przenośny piec żelazny). 

Wstawta berocha, bò sã zëmno robi. (Lipusz, Ugoszcz), s. 35
cziselka, -czi, f ‘poprzeczna belka spajająca w połowie 

kòzłë, czyli krokwie’ (Puzdrowo). Odm. syselka (Dziemiany, 
Kalisz, Lipusz), s. 173 

dwiérka, -czi, f ‘drzwiczki, furtka’. Chtos dwiérka 
òdemknął i wlôzł do ògrodu. Dwiérka òd piécka (Zabory, 
zwł. Lipusz), s. 256 

gòlatka, -czi, f ‘sieć zastawna na wszystkie ryby’. Chtos 
mie rëbë wëbrôł z gòlatczi (Łubiana, Lipusz, Sycowa Huta, 
Grzybowo), s. 339 

Atmòsfericzné zjawiszcza, prognosticzi pògòdë:
+ cerniawa, -ë, f ‘przejmujące zimno’. Dzys je cerniawa 

jaż ùszë drze (Tuszkowy), s. 129
grzmòt obok grzëmòt, -u, m ‘grzmot’. Grzmot na św. 

Wojciecha jest zawsze pomyślnym zwiastunem urodzajów 
w myśl przysłowia: Wiôlgô dlô gbùra pòcecha grzmòt na 
swiãtégò Wòjcecha, tj. 23 kwietnia, s. 380 

Krôjòbrôzk (môle, jich òkreslenia, lëdowô geòlogiô):
brëzgùla, -ë, f ‘błoto na drogach’, s. 68
brózdowi kam ‘kamień graniczny’, s. 73

Roda (swiat roscënów i zwierzãtów):
diôbełk, -a, m 3. bot. ‘osika, Populus tremula’, s. 212 
długòlôs, -asa, m 2. fig. ‘wysoka, smukła sosna’. Chcemë 

le zetnąc tegò długòlasa (Tuszkowy, Płocice, Karpno, Li-
pusz), s. 219 

dżuga, -dżi, mf ‘stary, chudy koń’. Ta dżuga zaledwie léze 
(Borowiec przy Lipuszu), s. 273 

gòdzynka, - czi, f, 2. ‘biedronka siedmiokropkowa, Coc-
cinella septempunctata’. Nazwa ta obok wielu innych syno-
nimów powtarza się prawie na całym obszarze językowym 
kaszubskim, np. w Leśnie, Wielu, Lipuszu, Parchowie, Sia-
nowie, Pomieczynie, Łebnie, Wejherowie, s. 336 

grzegółka, -czi, f, 1. zool. (Lipusz, Ugoszcz) ‘jaskółka 
brzegówka, Riparia riparia’ 2. bot. zwykle pl grzegółczi – 
‘odmiana śliwek’ (Lipusz) 

Jôda, brzôd:
bùrlita, bùrléta, -ë, f ‘gęsta potrawa, szczególnie zupa 

ziemniaczana i zacierka (Wdzydze, Brusy, Dziemiany, Li-
pusz, Łubiana, Rębiechowo), s. 93

Osòbë (znanczi, przësłowia, òkreslenia, przezwëska, warczi):
biédny, adj. w użyciu rzeczown. ‘nędzarz, żebrak’. Przysł.: 

Tak to jidze nóm biédnym, a co to bògati mają mówic (Li-
pusz, Łubiana), s. 105

cmùla, -ë, mf, 1. ‘człowiek nieśmiały, małomówny, ale 
przy tym stale uśmiechnięty’ (Lipusz, Parchowo), s. 137

deptajka, - czi, f 1. ‘guzdralska’, s. 198 
deptala, -ë, m ‘guzdrała’, s. 199 
drogòwi, adj. ‘znajdujący się, mieszkający nad drogą’. 

Przezwisko: Drogòwi Gliszczińsczi, s. 244 
flës, -a, m, zob flëska. Jachac do flësa, s. 283 
fitola, -e, f ‘mała dziewczynka w wieku przedszkolnym’. 

Nasza fitola pùdze wnet do szkòłë (Lipusz, Lipuska Huta, 
Borowiec, Loryniec, Tuszkowy), s. 292 

Frazeòlogiô, zwrotë, przësłowia:
bal, -u, m ‘wielka zabawa taneczna, bal’. Zwroty i przysł.: 

Jic na biôłi bal ‘położyć się spać’, s. 16 
deska, -czi, f, 1. ‘deska’. Pl desczi. W Lipuszu: desci. Sztërë 

desczi – ‘trumna’, s. 203 
gãs ‘gęś’ Przysł. i zwroty: Piãtô gãs mù braknie – ‘brak mu 

piątej klepki’ , s. 311 
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grochòwinë, -ów, plt ‘słoma z  wymłóconego grochu, 
grochowiny’. Zwroty: wlezc w grochòwinë ‘zajść w ciążę’ 
(Łubiana), 2. fig. sg, grochòwina ‘stara panna’. Chtobë taką 
grochòwinã wzął (Lipusz), s. 365 

cepłi; compar. ceplészi, adj. ‘ciepły’. Cepłé gówno ‘miej-
sce, z którego coś zginęło’. Jô le przëszedł na cepłé gówno, 
bò ju wszëtkò bëło précz (Łubiana, Lipusz, Parchowo),  
s. 128 
Mieszkańcë (pòzwë, òbsądë ò sąsadach, swójné wizrë, 
pòwiôstczi i gôdczi ò nich):

dochòwac, dochùje, vn, impf ‘używać niemieckiego przy-
słówka doch’. W Kartusczim mòcno dochùją, s. 225 

Fabriczanie, -ów, pl ‘mieszkańcy wsi Szklana Huta w pow. 
kościerskim, nazwani tak od istniejącej tam niegdyś fabryki 
szkła’. U sąsiadów nie zażywają zbyt dobrej opinii, jak o tym 
mówią niektóre uszczypliwe wierszyki, np. Fabriczanie 
smarkaté jedzą żabë parchaté. Fabriczanie nudle pieczą żabë 
w pùdle, s. 276 

Gôch, -a, pl Gôchë, -ów, Gôchòwianie, -ów, m ‘kaszub-
ska grupa lokalna zamieszkująca parafie Bòrzëszczi „Bo-
rzyszkowy”, Brzeźno Szlacheckie, Borowy Młyn i Zapceń na 
pn. zachodzie powiatu chojnickiego’.

Tu i ówdzie utożsamiają Gôchów z Dochama z powiatu 
kartuskiego, którzy według wyrażenia z Lipusza dochùją, 
a według wyrażenia z Wdzydz doszą, tj. używają niemiec-
kiego przysłówka doch ‘przecież’, co zdaje się także potwier-
dzać przysłowie na Zaborach: Goch to je taczi doch, s. 298 

Gduńsk, -a, m Z opowieści o Tuszkowianach: Jak Gduńsk 
béł bùdowóny, to Tuszkòwiónie téż wòzëlë drzewò do tegò 
bùdowaniô, bò Tuszczi są starszé jak Gdunsk. Òni włożëlë 
chójczi òd szesnôsce do dwadzesce métrów w przék wòza 
i jachalë. Jak òni jachalë, tej òni wszëtkò przewrócalë, co 
spòtkalë na drodze, bùdinczi i drzewa (Brzeźno Szl.), s. 316 

Chërë (sparłãczoné z nima òkreslenia):
zegzëc sã, 2. ‘zwariować, dostać pomieszania zmysłów’. Òn 
sã zegzył (Parchowo, Gostomek, Lipusz), s. 398 

ŁUBIANÔ I ÒKÒLÉ W I TOMIE SŁOWARZA SËCHTË:
Demònologiô, basniokrąg, zwëczi, òbrzãdë, wierzenia:

drużba, -ë, pl drużbòwie, drużbi, -ów, m 1. ‘wysłaniec 
zapraszający na wesele, starosta weselny’. Dziś zaprasza się 
na wesele listownie. Nie zawsze tak bywało. Jeszcze na po-
czątku XX w. drużba obchodził lub objeżdżał konno wieś 
i  wygłaszał dowcipną i  częściowo wierszowaną rôczbã, 
w  której zapraszał na uroczystość weselną. Wygłaszając 
rôczbã, uderzał berłem o podłogę, tak że berło mùszało 
pòdskòczëc do górë, jak mawiano w Łubianie pod Koście-
rzyną, s. 246

dżôd, dżada, pl dżadze lub dżadowie, 3. ‘ostatni snop, 
który grabiarka związała ze zboża skoszonego przez dżada’. 
Snop ten zanoszą do domu dżôd i dżadowô. Starsi żniwiarze 

z Łubiany, ścinając ostatnie kłosy, wołają do młodych: Wej, 
jak do lasa ùcékô dżôd!, s. 271 (por. Lipusz)

Sprzãtë, nôrzãdza:
bródzka, -czi, 1. F ‘mały niewód do ciągnięcia wzdłuż 

brzegu’. Rëbôcë cągnãlë bródzkã wedle brzegù (Gostomko, 
Łubiana, Korne, Owśnice), s. 70

brzéżka, -czi, f, 2. ‘rodzaj sieci zastawnej’, s. 78
délnica, -ë, f ‘dolna deska biegnąca między drabinami 

żniwnego wozu, kładka na żniwnym wozie’. Przewróc dél-
nicã, niech to zôrno spadnie (Sulęczyno, Sylczno, Koście-
rzyna, Strzebielino, Podjazy, Łubiana, Kętrzyno), s. 196

Atmòsfericzné  zjawiszcza, prognosticzi pògòdë:
cmùlëc sã, cmùli obok smùlëc sã, vr, impf. 3. ‘chmurzyć 

się’ Niebò sã cmùli, bãdze padało. To sã dzys całi dzéń 
cmùlëło taczima chmùrama (Kościerzyna, Łubiana, Luzino, 
Puzdrowo), s. 136

Krôjòbrôzk (môle, jich òkreslenia, lëdowô geòlogiô):
dura, -ë, f ‘dziura’. Dura chòchelnô – ‘przerębel do przesu-
wania niewodu pod lodem za pomocą chochli’, s. 254 

Roda (swiat roscënów i zwierzãtów):
gnaga, -dżi, f 1. ‘stara krowa’, s. 329
gòzdzëc, gòzdzy, va, impf, 2. ‘podkuwając konia, wbić mu 

gwóźdź za róg kopyta i w ten sposób go zranić’. Tradycja 
ludowa głosi (Łubiana): Kowale niemieccy częstokroć na-
umyślnie zagóżdżalë konie polskim „walmanom” czyli wy-
borcom, by nie dojachelë na wibòrë, s. 349 

Jôda, brzôd:
bùrlita, bùrléta (zdrzë: Lipusz)

Òsobë (znanczi, przësłowia, òkreslenia, przezwëska, 
warczi):

† bąberda, -e, m ‘przezwisko chłopca’, s. 62 
cmùl, -a, m ‘człowiek zadąsany, mruk’ (por. Lipusz: 

cmùla), s. 137
czochrón, -a, m ‘osoba z rozczochranymi włosami’. Ten 

czochrón sã nie ùczesze i tak łazy (Kościerzyna, Łubiana, 
Skorzewo, Sikorzyno, Wąglikowice), s. 175

dada, -ë, m ‘dziadek’. Przińdz do dadë, mòje dzeckò (Ko-
ścierzyna, Łubiana), s. 185

dzewùcha, -ë, f ‘dziewucha’. To je mòcnô dzewùcha (Za-
bory). Odm.: dzeùcha (Łubiana), s. 265

 biédny (zdrzë: Lipusz)

Frazeòlogiô, zwrotë, przësłowia: 
grochòwinë,  Zwrot: wlezc w grochòwinë – ‘zajść w ciążę’ 

(por. Lipusz), s. 365
dżéna, -ë, m 1. ‘samiec świni zarówno domowej, jak dzi-

kiej, kiernoz’. Zwrot: Czôrny dżéna wlôzł w piéck – ‘ogień 
wygasł w piecu’, s. 399 

cepłi (zdrzë: Lipusz)
FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ



MONUMENTALNA PEREŁKA
Dzisiejszy spacer poświęcimy naj-
słynniejszemu obiektowi tej ulicy, 
który stoi pod numerem 27. Gdań-
szczanom Wałowa kojarzy się naj-
częściej z wizytą u lekarza. Od wielu 
lat działa tu przychodnia. Jednak 
mało kto, zatroskany swym zdro-
wiem, zwraca uwagę na wyjątkowość 
budynku, do którego przychodzi. 
Gmach od powstania, czyli 1926 roku, 
służył jako miejsce związane ze zdro-
wiem. W Wolnym Mieście Gdańsku 
prywatne ubezpieczalnie medyczne 
zostały zastąpione Powszechną Miej-
scową Kasą Chorych. Jej pierwsza 
siedziba znajdowała się przy dzisiej-
szej ulicy Piwnej. Nowy budynek 
miał powstać przy Okopowej, zdecy-
dowano się jednak na Wałową. Ta lo-
kalizacja miała się przyczynić do roz-
woju tej części miasta. Projektantem 
Kasy Chorych został Adolf Bielefeldt. 
Swoje biuro architektoniczne prowa-

dził w  Sopocie, gdzie pod jego kie-
runkiem zbudowano m.in. Kościół 
Zbawiciela czy willę Basnera. Gmach 
na Wałowej to wyjątkowe dzieło po-
wstałe na zlecenie władz Wolnego 
Miasta. Fasada budynku jest wygięta 
i  biegnie równolegle do skręcającej 
ulicy. Reprezentuje styl niemieckiego 
ekspresjonizmu. W  Niemczech bu-
dowano w tym stylu urzędy i szkoły. 
Architekci, będąc pod wrażeniem 
ceglanych gotyckich kościołów, pro-
jektowali obiekty, w  których cegłę 
wykorzystywano jako okleinę. Fa-
sadę siedmiokondygnacyjnego bu-
dynku zdobią pionowe pasy cegieł 
wystających przed lico ściany. Do 
środka prowadzi trójarkadowy por-
tal. Warto też zajrzeć za przychodnię, 
gdzie znajduje się budynek dawnej 
łaźni, która połączona była z  Kasą 
Chorych. Obiekty przetrwały 1945 
rok i nawet układ wnętrza przychod-
ni został w dużej mierze zachowany. 
Pierwotnie piwnice mieściły archiwa, 
parter salę obsługi z  28 stanowiska-

mi, pierwsze piętro salę konfe-
rencyjną, wyżej natomiast 

znajdowały się po-
mieszczenia za-

rządu i administracji oraz mieszkania 
służbowe.  

ŚLADY HISTORII
Działkę pod budowę Kasy Chorych 
wybrano na terenach dawnych for-
tyfikacji miejskich. Teren był pod-
mokły, trzeba więc było zabezpieczyć 
grunt, wbijając w ziemię 300 betono-
wych pali o  długości od 8,5 do 13,5 
metra. Od XVII do XIX wieku prze-
biegała tędy mokra fosa, a dostępu do 
Gdańska broniły Bastion Lis oraz św. 
Jakub. Po rozebraniu nowożytnych 
fortyfikacji powstała ulica Wallgas-
se, czyli dzisiejsza Wałowa. Pierwsze 
zabudowania powstały jeszcze w XIX 
wieku. Wybudowano tutaj obiekty 
Urzędu Mundurowego, w  których 
szyto mundury i bieliznę oraz produ-
kowano obuwie dla wojska stacjonu-
jącego nie tylko w Gdańsku, ale i całej 
prowincji Prusy Zachodnie. Niestety 
dawna szwalnia – gmach warsztatów, 
choć przetrwała wojnę, została ro-
zebrana w  2016 roku. Dziś za wiatą 
przystanku autobusowego możemy 
dostrzec jedynie fragment muru, któ-
ry deweloper planuje wkomponować 
w nową zabudowę. Dalej wznoszą się 
wieżowce kompleksu Bastion Wa-
łowa, który ma być gotowy w  2018 
roku. Od strony tylnego wejścia 

do przychodni można zobaczyć 
wkomponowane w  ścianę ry-

ciny dawnych fortyfikacji oraz 
mapy Gdańska. Przypomina-
ją nowożytną historię, szko-
da jednak, że tworząc nową 
tkankę miejską, zniszczono 
obiekty z  XIX i  początku 
XX wieku. 

ZABYTKOWA 
PRZYCHODNIA
Wałowa przez wiele lat straszyła niezagospodarowaną przestrzenią i opustoszałymi 
budynkami. Obecnie to krańce Śródmieścia, ale w przyszłości stanie się centrum Młodego 
Miasta. Słychać tu dźwięki placu budowy, a nowe wieżowce widać już z daleka. 

MARTA SZAGŻDOWICZ
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Jaczés dzesãc lat temù zdôwało sã, że jesmë krótkò 
tegò, żebë w wikszoscë kòscołów na Kaszëbach bëłë 
regùlarno msze z kaszëbską liturgią słowa. Włączi-
welë sã nowi ksãża, w Radio Kaszëbë tidzéń w tidzéń 
bëłë transmisje taczich mszów. Minãło pôrã lat, 
a zdôwô mie sã, że nick nie szło w przódk, a mòże na-
wetka më sã copnãlë.
Ks. Marión Miotk: To złożonô sprawa. Wprowôdzanié 
kaszëbiznë do liturgii szło długò. Baro mòcno angażo-
wała sã w to òsoblëwie spòlëzna zrzeszonô. Zrzeszeńcë 
widzelë, że kaszëbsczégò je corôz mni i blós dwie insti-
tucje mògłë wedle nich cos z tim zrobic: szkòła i Kòscół. 
W òsmëdzesątëch latach w szkòłach wnet nic sã w ti 
sprawie nie dzejało, tej òstôł le Kòscół. Te pierszé msze 
òdprôwióné pò kaszëbskù bëłë jak rewòlucjô. Bëło wi-
dzec wiôldżi wëbùch entuzjazmù. Lëdze to przeżiwelë, 
chãtno przëchôdelë na taczé msze, nie dowierzalë, że to 
je mòżlëwé, ale w wikszoscë bëlë bùszny. To bëłë leżno-
scowé msze i tak pò prôwdze stojelë za nima dzejôrze 
Zrzeszeniô. Mëszlã, że sami ksãża jaż tak baro sã do tegò 
wnenczas nie pchelë. Czej widzelë taką pòtrzebã, wi-
dzelë dzejania lëdzy, tej òdprawilë mszã, ale wiedno 
chtos jiny to przërëchtowôł. Te msze z kaszëbską liturgią 
słowa stałë sã na pòczątkù XXI w. czims prawie 
pòwszechnym. Prof. Bruno Synak gôdôł jistno jak të – 

miôł nôdzejã, że jesz za jegò żëcô bãdą w kòżdim kòsce-
le na Kaszëbach regùlarné msze w rodny mòwie. A tak 
nie je...

Dlôcze tej jesmë òstelë przë leżnoscowëch mszach, 
a regùlarnëch je tak mało?
Kąsk to wëzdrzi tak, jakbë lëdze sã w dzélu tim „nace- 
szëlë”. Msze z kaszëbską liturgią słowa stałë sã normal-
nym zjawiskã i nie bùdzą taczich emòcji.

Co sã dzeje z młodima kaszëbsczima ksãdzama? Czej 
zdrzimë na to, chto òdprôwiô „kaszëbsczé msze”, 
mómë òd lat te same nôzwëska: ks. Miotk, ks. Perszón, 
ks. Skwiercz, ks. Bach, ks. Głodowsczi, ks. Piepka,  
ks. Naczk, ks. Jażdżewsczi i pôrãnôsce jinszich. Lëcz-
bòwò wëzdrzi to dobrze, ale nowé pòkòlenié pòjôwiô 
sã mało czedë. 
Mëszlã, że to je szerszi jiwer, jaczi nie je sparłãczony blós 
z kaszëbizną. Kąsk to młodszé pòkòlenié zamikô sã w ti 
gòńbie codniowëch òbòwiązków i nie wëchôdają dali. 
A doch czedës ksãża – jak chòcle ks. Kùjot, ks. Fankidej-
sczi – rozmielë baro wiele zrobic téż dlô historie, kùlturë. 
Mòże jakbë dzejôrze Zrzeszeniô kąsk jich pògònilë, jak 
czedës stało sã to përznã z najim pòkòlenim, to òni bë 
sã téż mòcni włączëlë.

ÒD REWÒLUCJE  
DO NORMALNOSCË

Z KS. MARIANA MIOTKÃ GÔDÓMË Ò KASZËBIZNIE W KÒSCELE, MŁODËCH KSÃŻACH-KASZËBACH I RELIGIJNY TELEWIZJE.

Mszô z kaszëbską liturgią słowa, Bëtowò, kòscół sw. Katarzënë Aleksandrijsczi i sw. Jana Chrzcëcela, 16.10.2005 r.
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Mòże dzejôrze wòlą rôczëc na mszã kògòs starszégò, 
chto mô ju wërobioné nôzwëskò w kaszëbsczim swie-
ce, i młodi ni mają sã gdze pòkazac?
Jakbë chcelë, to bë mielë gdze zajistniec. Je równak 
prôwdą, że czasã je taczi mit, że jak przëjedze jeden 
z tëch ksãżi, co dzejelë òd zôczątkù wchôdaniô kaszë-
biznë do Kòscoła, tej bãdze barżi ùroczësto. Nôlepi bë 
bëło, jakbë corôz wicy parafiów wprowôdzało regùlarné 
msze z  kaszëbską liturgią słowa. Tej ti młodszi bë 
mùszelë sã włączëc w jich òdprôwianié. 

W Gniewinie, gdze je probòszczã ksądz Miotk, tëch 
mszów je dosc tëli, ale równak téż nie są òne regùlarné.
Nie je tu tak wiesoło, jak bë sã chcało. W mòji parafie ni 
ma za wiele Kaszëbów. Na pòczątkù mòji bëtnoscë 
w Gniewinie jô òdprôwiôł „kaszëbsczé msze” tidzéń 
w tidzéń, ale wiele lëdzy sã na to skarżëło. I wiedno miôł 
jem jiwer z nalezenim lëdzy do czëtaniów, psalmów. Béł 
to téater jednégò aktora, a tak ni mòże to wëzdrzec.

I tej so ksądz ùdbôł stwòrzëc swòjã telewizjã, gdze 
kaszëbizna mô baro wôżny môl?
Pòmëslôł jem, że skòrno rozwij mediów òtmikô przed 
nama nowé mòżlëwòtë, tej trzeba to wëkòrzëstac i dlô 
ewanielizacji, i dlô kaszëbiznë. Tim barżi, że dzãka in-
ternetowi te programë mògą duńc do wnet kòżdégò, 
chto je tim zainteresowóny. Je z tim wiele robòtë, òso-
blëwie z kaszëbsczima aùdicjama, ale to nie je na darmò. 
To mô swòje znaczenié. 

Chcemë rzeknąc, że kaszëbiznë w TTR (Twoja Tele-
wizja Religijna), jaczi ksądz je miéwcą, mómë wiele...
Mëszlã, że jo. Co tidzéń je np. program „Kaszëbskô Ewa-
nielëjô”, gdze òd sédem lat czëtóm wëjimk z ewanielii 
i gò kòmentëjã. Przez lata dzejaniô telewizje ùdało sã ju 
òmówic jaż dwa razy całi kòscelny rok, jaczi je pòdzelo-
ny na trzë cykle: A, B i C. W „Gôdkach ò wierze”, jaczé 
prowadzymë razã, jesmë przeczëtelë pò kaszëbskù m.jin. 
ewanielie i wnet całą Knégã Zôczątków, kòmentowelë 
sobòrowé dokùmentë i Katéchizm Katolecczégò Kòsco-
ła. Króm te Éwelina Stefańskô – dzysdniowô przédnicz-
ka Karna Sztudérów Pomorania – czëtô Pana Tadeùsza 
w tłómaczenim Stanisława Janczi. Są téż pòmòrsczé le-
gendë Władisława Łãdżi w aùdicji „Spod kaszubskiej 
strzechy”. To pò pòlskù, ale baro mòcno zrzeszoné 
z Kaszëbama. Wszëtkò to je przistãpné w internece na 
starnie www.telewizjattr.pl abò na starnie gniewińsczi 
parafii. 

A tu młodi ksãża nie chcą pòmòc? Kò media to miôł-
bë bëc bëlny plac prawie dlô nich?

Nikògò jem jesz nie prosył ò pòmòc w tëch kaszëbsczich 
programach, ale jakbë chto chcôł, to Twoja Telewizja 
Religijna czekô. Przëdô sã kòżdô pòmòc. Wôżné, żebë 
nie ògrańcziwac sã blós do gôdaniô midzë sobą: „Że 
jemù sã chce!”.

Jeżlë jidze ò to chcenié, to mùszimë przëbôczëc, że je 
ksądz nônowszim kaszëbsczim doktorã. Òbronił 
ksądz niedôwno na Uniwersytece Adama Mickewicza 
doktorską prôcã ò dolmaczënkach Biblie na kaszëb-
sczi jãzëk. Winszëjã.
Bóg zapłac.

Pisôł ksądz m.jin. ò robòce ò. prof. Adama Riszarda 
Sykòrë. Jegò tłómaczenia Biblie z  òriginalnëch 
jãzëków mògą miec cësk na wikszé wchôdanié kaszë-
biznë do Kòscoła?
Je to na gwës pòstãpny krok w biôtce z „partizantką”. 
Dzãka taczim dzejanióm kaszëbizna mòże z czasã stac 
sã fùlprawnym jãzëkã liturgie. Jakbë bëło wicy taczich 
lëdzy, jak ò. Sykòra, ju dôwno më bë mielë całé msze 
òdprôwióné pò kaszëbskù. Na dzysô równak blós òn 

Serakòjce, kòscół sw. Môrcëna, 3.05.1999 r. Òbczas ti mszë òstała pòswiã-
conô stanica tamecznégò partu KPZ
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tłómaczi Swiãté Pismiona z òriginału. I wôrt pòdczorch-
nąc, że zajimô mù to wnet całi wòlny czas, bò doch mô 
òn wiele zajãców, wëkładów i jiny robòtë jakno profesor 
na ùniwersytece.

Nimò tegò òn tłómaczi na kaszëbsczi jednã knégã òb 
rok...
To baro wiele, ale tëch knégów je 72. Jeden człowiek nie 
je w sztãdze tegò zrobic. A jesz pòtrzébné je tłómaczenié 
mszału. Robòtë czekô nas wiele, nigle bãdze mòżlëwòta 
napisaniô do Watikanu ò zacwierdzenié kaszëbsczégò 
jakò jãzëka w całi liturgie.

Jaką z mszów z kaszëbską liturgią słowa zapamiãtôł 
ksądz nôbarżi?
Nôlepi pamiãtô sã to, co pierszé. Dlô mie bëła to mszô 
w Rëmi w 1986 r., jaką jem òdprawił òd pòczątkù do 
kùńca pò kaszëbskù. Tak pò prôwdze to bëła pierszô 
w historie pùblicznô mszô pò kaszëbskù, bò ks. Grëcza 
òdprôwiôł dlô zamkłégò karna lëdzy. Kòscół béł fùl. Ni-
gdë nie zabądã reakcji lëdzy. Pò zakùńczenim nicht nie 
wëchòdzył. Wiele chlëchało. Ksądz probòszcz wëszedł 
i pòwiedzôł, że to je ju kùńc, że nic ju nie bãdze. I zapitôł, 
czë chcelëbë wiãcy taczich mszów. W òdpòwiedzë lëdze 
zaczãlë klaskac. Pózni bëło jesz wiele mszów, jaczé òstałë 
w pamiãcë, np. pòspólné ùroczëznë z ks. bpa Andrzeja 
Slëwińsczim, pielgrzimczi do Rzimù, do Zemi Swiãti, 
gdze głosył jem wiele kôzaniów pò kaszëbskù... 

Wikszosc tëch kôzaniów je spisónëch i  wëdónëch 
w ksążce Séw Bòżégò Słowa, a te pierszé téż w ksążecz-
ce Swiętim turę starków. Te pùblikacje mają bëc pòmò-
cą dlô jinëch ksãżi-Kaszëbów, przëpòmnienim wôż-
nëch wëdarzeniów, w jaczich ksądz brôł ùdzél?
Mëszlã, że przede wszëtczim historią tegò, jak kaszëbi-
zna wchôdała do liturgie, bò na pòczątkù wikszosc tëch 
leżnoscowëch mszów jem òdprôwiôł. Pózni zaczãło sã 
pòjawiac wiãcy ksãżi, a jô trafił dali òd Kaszëb – do Swie- 
cô. Czej sã czëtô te kôzania, je widzec, jak sã òne zmie-
niwałë. Na zôczątkù jem wiedno sã òdwòłiwôł do 
kaszëbsczi lëteraturë, do legendów, mitów, stolemów, 
zapadłégò zómkù itd. Pózni msze w rodny mòwie stałë 
sã czims pòwszechnym, a kôzania są przede wszëtczim 
kòmentarzama do ewanielie, chòc móm wiedno starã, 
żebë te kaszëbsczé hòmilie bëłë lepi przëszëkòwóné jak 
pòlsczé.

Gôdôł Dariusz Majkowsczi

Òdjimczi z archiwùm ks. M. Miotka

„Kaszëbskô mszô” w Gniewinie, czedës bëła òdprôwiónô co tidzéń, terô 
nieregùlarno

Fara we Wejrowie 24.01.1988 r. Swòjã pierszą mszã z  kaszëbską litur-
gią słowa prowadzył bp Andrzéj Slëwińsczi, w kòncelebrze ks. F. Müllera  
i ks. M. Miotka

W  rodnym Swiónowie (21.06.1998) ks. Miotk téż czasã òdprôwiô msze 
z kaszëbską liturgią słowa
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SWIÃTO KASZËBSCZÉGÒ SŁOWA

Wespół wzãło w nim ùdzél przez 750 ùczãstników 
z  11 pòwiatów. Do wiôldżégò finału przeszło 

przez wszelejaczé eliminacje w  szkòłach, gminach 
i krézach 102 lëdzy. 

Ùczãstnicë szlë na miónczi w piãc wiekòwëch kate-
góriach. W finale, jaczi òdbéł sã 13 gòdnika 2017 r., òb-
sądzywałë jich dwie kòmisje pòd przédnictwã prezesczi 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Danutë Pioch (wespół 
z Janiną Kùrowską i Rómanã Drzéżdżonã z MKPPiM) 
i przédniczczi Stowarë Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka 
„Rëmùsowi Drëszë” Wandë Lew-Czedrowsczi (wespół 
z Tomaszã Fópką i Grażiną Wirkùs z MKPPiM).

Na zôczątkù gòscy przëwitôł direktor Mùzeùm 
Tomôsz Fópka, chtëren m.jin. pòdzãkòwôł za wielelat-
né prowadzenié kònkùrsu ùszłi direktorce bólszewsczi 
biblioteczi Janinie Bòrchmann. Pózni wejrowskô staro-
sta Gabriela Lisius (pò kaszëbskù!) ùroczësto òtemkła 
wiôldżi finał „Méstra Bëlnégò Czëtaniô” i zaczãło sã 
swiãto kaszëbsczégò słowa. 

Ùczniowie klas I–III (bëło jich 25) czëtelë wëjimczi 
z dokazów Jerzégò Sampa. Wedle òbsãdzëcelów nôlepi 
pòradzëła so Òlga Tomaczkòwskô ze Sp.Sz. w Skòrze-
wie, drëdżi plac miôł Antk Galikòwsczi ze Sp.Sz. nr 7 
w Chònicach, a trzecy Katarzëna Kòżëczkòwskô ze Sp.
Sz. w Pòbłocym. Wëprzédniony òstelë: Marcelëna Wisz-
niewskô (Sp.Sz. w Gòwidlënie), Maja Mielewczik (Sp.
Sz. w Garczegòrzu) i Nataliô Mechlińskô (Sp.Sz. nr 11 
w Gdini).

Nôwicy ùczãstników – jaż 30 – bëło w kategórii ùcz-
niów kl. IV–VII. Dobéł Kacper Krzebietke ze szkòłë 
w Miechùcënie przed Ùrszulą Giermek ze szkòłë w Gór-
nym Rekòwie i Aną Nowicką ze Sp.Sz. nr 2 w Lëzënie. 
Wëapartnienia dostelë: Juliô Jeschke (Sp.Sz. w Sławòszë-
nie), Alicjô Flisykòwskô (ZSP nr 1 w Kòscérznie) i Wik-
toriô Kropidłowskô (Sp.Sz. w Łubianie). Lekturą, jaką 
mùszelë czëtac nôleżnicë ti kategórie, béł Mack Janusza 
Mamelsczégò.

Gimnazjaliscë mielë dosc drãdżé zadanié, bò żdałë 
na nich Brawãdë Jana Drzéżdżona – snôżi tekst, ale cãż-
czi do przeczëtaniô. Z dwadzesce ùczãstników nôlepi 
delë so z nim radã: Małgòrzata Grëbô (pòl. Gruba) ze 
Sp.Sz. w Strzépczu, Aleksandra Nowickô ze Sp.Sz. nr 2 
w  Lëzënie i  Daniél Marszk ze Sp.Sz. w  Tëchlënie. 

Wëprzédnienia: Marta Kùjach (ZSP nr 1 w Kòscérznie), 
Marta Krefta (Sp.Sz. w Tëchlënie) i Zuzana Glëszcziń-
skô (ZS w Lëpińcach). 

Jak gôdała òbczas pòdrechòwaniô kònkùrsu Danuta 
Pioch, nôbarżi drãdżé wëzwanié stojało przed ùcznia-
ma wëżigimnazjalnëch szkòłów, chtërny czëtelë Dokôzë 
Alojza Bùdzysza. W  nëch tekstach je wiele mało 
znónëch i cãżczich do wëmówieniô słów, pisóné są ze-
sadzonyma zdaniama, jaczé nie są letczé do interpreta-
cje. Westrzód dzesątczi òdwôżnëch pierszô trójka 
wëzdrzi tak: 1. Dorota Mateja z ZSZiO w Kartuzach,  
2. Juliô Jankòwskô z I LO w Kòscérznie, 3. Paùlëna Fóp-
ka z ZSP nr 4 we Wejrowie. Wëapartnioné òstałë: Juliô 
Wòjewskô z ZSP nr 3 we Wejrowie, Nataliô Czucha 
z I LO w Kòscérznie i Karolëna Stanisławskô z ZSP 
w Serakòjcach.

Òbsãdzëcele bëlë zgódny, że nôwëższô rówizna bëła 
w  kategórie ùstnëch. Z  Łiskawicą Stanisława Janczi 
wszëtcë delë so bëlno radã. Pò dłudżich diskùsjach juro-
rzë rozsądzëlë, że pierszi plac (i 500 zł) dostónie Ana 
Glëszczińskô z Lëpińc. Przëznelë téż dwa drëdżé place 
(nôdgrodë pò 250 zł) dlô Iwónë Makùrôt z Kòscérznë 
i Janinë Mielewczik ze Serakòjc. Wëprzédniony òstelë 
przedstôwcowie gduńsczégò krézu: Béjata Richter i Wòj-
cech Biészk, a téż Mark Czoska z Gòscëcëna i Mirosława 
Mejer za czekawé òdczëtanié Łiskawicë pò jastarnickù.

Nôdgrodë w  latosy edicje kònkùrsu ùfùndowelë: 
Pòwiatowé Starostwò we Wejrowie, MKPPiM we Wej-
rowie, Tomôsz Fópka, Dark i Aleksandra Majkòwscë 
i Genowefa Słowi.

Bóg zapłac wszëtczim ùczãstnikóm, jich szkólnym, 
starszim, pòwiatowim, gminowim i szkòłowim kòòrdi-
natoróm. Do ùzdrzeniô za rok w pòstãpnym finale kòn-
kùrsu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”!                                DM

Òdj. z archiwùm MKPPiM we Wejrowie

W wejrowsczim Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi  
Pismieniznë i Mùzyczi skùńcził sã latosy kònkùrs  
„Méster Bëlnégò Czëtaniô”. 
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Przed Gòdama 2017 ùkôzała sã platka z kaszëbsczi-
ma kòlãdama. Nié leno kaszëbsczima, bò jedna z 15 
piesni (Zarzgmniało) je pò kòcewskù. Zwie sã na 
płitka Felix Cassubia – to je Szczestlëwé Kaszëbë. 
Jak pòdôwô główny „sprôwca” platë, przewòdniczą-
cy Kaszëbsczégò Parlameńtarnégò Karna, senatór 
Kazmiérz Kleina, taczi titel (dokł. „Tu felix Cassu-
bia”) miôł himn Kamieńsczi Diecezje, spiéwóny òd 
strzédnëch stalatów w kòscołach òd Szczecëna pò 
Lãbòrg. Kleina do wespółrobòtë przërôcził Mùzeùm 
Pismieniznë a Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we 
Wejrowie, Pòlsczé Radio Kòszalëno (dze bëłe ro-
bioné nagrania), Radio Gduńsk a słëpsczi Institut 
Balticum. Mùzyczną przédniczką projektu bëła 
Mónika Zytka (pòl. Zytke) z  Institutu Mùzyczi 
Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù. Stądka prawie bëlë 
wëkònôwcowie platë, sztudérzë a profesorowie. Dwa 
wëkònania bëłë „gòscynné”.

Felix Cassubia je bëlno wëdónô. Pò habilitacyj-
nym dokazu Aleksandrë Kùcharsczi-Szefler dwa-
płitowim albùmie Kaszuby w pieśni artystycznej je 
to pòsobnô platka wëdónô de luxe – luksusowò. 
Krążk je tuwò zesadzony z cwiardo òbłożoną ksążką, 
w jaczi òkróm różnëch „słowów òd” nalôżómë tekstë 
zaspiéwónëch kòlãdów. Są to (pòdług platkòwégò 
szturu): „Nad Betlejem”, „Òwce bleczą”, „Szëmi 
mòrze”, „Bibi, Synkù, bi”, „Dobëcé”, „Swiat przed 
Tobą klãkł”, „Wiesołô Nowina”, „W stajeneczce na-
rodzoné”, „Swiéc nóm gwiôzdo”, „Pòwitôjmë Pana”, 

„Zarzgmniało”, „W żëdowsczim kraju”, „Cëchô noc”, 
„Jezë, òstaw szopã” a „Aniołów bal”. Wikszosc to 
aùtorsczé dokôzë. Sztërë kòlãdë są lëdowé, a jedna 
(„Cëchô noc”) – midzënôrodnô1. Zamkłosc ksą-
żeczczi ùbòkadniwają òdjimczi z  nagraniowégò 
sztudia. 

Plata Felix… je mùzyczno farwnô. Òd harmó-
niczny starnë słëchającë – cygnie w czerënkù roz-
bùdowónëch dżezowëch wespółbrzëmieniów. Bò-
gato instrumeńtowónô2. Spiéwają soliscë a  chùr 
Iuventus Cantas z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù, 
przërëchtowóny przez Tadéùsza Fòrmelã. Spiéwają-
cy mają starã ò jãzëk. Rozmieją nawetkã rozróżniec 
pòsobné dialektë, np. w kòlãdze Fikùsa – lëzyńsczi 
zort. Patronat nad tim mùzycznym pòdjimã òbjãła 
Rada Kaszëbsczégò Jãzëka.

Kòżdi platkòwi dokôzk zadzywiô. W „Nad Be-
tlejem” òpòwiésc ò narodzenim prowadzonô przez 
chùr je przeplôtónô solama saxu a flétu. Snôżi duet 

NOWÉ PLATCZI Z KÒLÃDAMA. 

FELIX CASSUBIA  
i PŁYŃ KOLĘDO!

1  Aùtorama piesniów są (pòdług alfabétu): Sztefón Bieszk, Wòjcech Bratk, Sztefón Fikùs, Tomôsz Fópka, Witosława Fran-
kòwskô, Renata Gleinert, Franz Gruber, Kazmiérz Gùzowsczi, Mirosłôw Hałenda, Wérónika Kòrthals-Tartas, Joseph Mohr, 
Alojzy Nôdżel, Antoni Peplińsczi, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Léón Roppel, Jan Rómpsczi, Jerzi Stachùrsczi a Jan Trepczik.

2  Czëc są skrzëpice (Pioter Pendzich, Marta Zabòrowskô, Mónika Ksążk), flét (Patricjô Klein), klarnét (Môrcën Fijałkòwsczi), 
saksofónë (M. Fijałkòwsczi, Joanna Perszón, Sylwiô Ridzewskô, Adóm Sanecczi, Dawid Trzecynsczi), trąbczi (Pioter Jan-
kòwsczi, Julita Kùczbòrskô), pùzon (Adóm Peplińsczi), akòrdión (Wòjcech Złoch), klawisze (Łukôsz Jankòwsczi, Przemësłôw 
Sysojew-Òsyńsczi), basowô gitara (Zdzysłôw Pawiłojc) a perkùsjô (Wiesłôw Helinsczi, Macéj Rambòwsczi, Kinga Sobòlew-
skô) i diôbelsczé skrzëpice (W. Złoch). Aranżacje zrobilë: Mónika Zytka, Z. Pawiłojc, P. Sysojew-Òsyńsczi a Łukôsz Jankòwsczi.
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Łukasza Junga i  Éwelinë Klein w  „Òwce bleczą” 
wnôszô prowdzëwą redotã pasturków. Trepczikòwé 
„Szëmi mòrze” je pòdóné w pòlonézerowim ritmie. 
Patricjô Baczińskô, jakô spiéwô kòlibiónkã „Bibi, 
Sybkù, bi” – robi to jak matka, aùtenticzno. Pòmô-
gô w tim pësznô aranżacjô Sysojewa-Òsyńsczégò. 
Patricjô Klein zmierza sã dobëtno z… „Dobëcym”, 
jaczé ju spiéwała w lëzyńsczim karnie Prôwda jak-
no jesz Szadkòwskô, 11 lat temù. Nowé żëcé jed-
ny z nôpiãkniészich naszich kòlãdów „Swiat przed 
Tobą klãkł” Renatë Gleinert dało òpracowanié Mó-
niczi Zytczi. Sztrófczi pòdzeloné midzë Baczińską, 
Renatã Bòniecką, Annã Knitter, Kamilã Niemczëcką 
a Joannã Perszon – brzmią w jich wëkònanim rów-
no swiéżo. „Wiesołô Nowina” pòdónô przez Niem-
czëcką je i wiesołô, i prôwdzëwô. Knitter prowadzy 
swòjã kantilenã prosto, co przë wòlniészim tempie 
„W stajeneczce narodzoné” – dôwô cekawé wraże-
nié, jakbë dzecny, kąsk najiwny òpòwiôstczi ò môłim 
Jëzëskù. Pòdobno je ze „Swiéc nóm gwiôzdo”. Jesmë 
przënãcony do pòwôżnégò, statecznégò ji spiéwù. 
Jung ùdokaznił, że mòżna wieselni. „Pòwitôjmë 
Pana” i kòcewskô „Zarzgmniało” nôleżi do chùru. 
W całoscë ta drëgô wëszła ze szpòrtã. Pò kòcew-
sczi kòlãdze czëc sã dała… żëdowskô – pò kaszëb-
skù. „W  żëdowsczim kraju” wprowadzëła përznã 
mùzyczi ze strón narodzeniô Môłégò Bòga. Nôlepi 
jednak brzëmieją w tim sztëczkù skrzëpice. W bòga-
tim òprôcowanim „Cëchi nocë” kaszëbizna pòczëła 
sã wëgódno. Pòmògła w tim intepretacjô Bòniec-
czi. Môłô spiéwôczka Agnészka Roszkòwskô swòjim 
bédënkã „Jezë, òstaw szopã” dała dokôz na to, że 
môłé dzecë wiedno fejn spiéwią. Spiéwa Wéróniczi 
Kòrthals z platczi W darënkù na Gòdë, „Aniołów 
bal” – w interpretacje Renatë Bòniecczi – mòże sã 
widzec. Chùr dofùlowiwô bëlny, mùzyczny òbrôz 
platë. 

Płitã Felix Cassubia szło dostac òbczas 54. kòn-
certu z  cyklu „Pòtkania z  Mùzyką Kaszub” pt. 
„W cëdowną noc gwiôzdkòwą”, co miôł swój môl 
9 gòdnika 2017 w wejrowsczim muzeum. Z Radio 
Gduńsk mógł ùdostac platkã, czej sã stanãło w ra-
diowé miónczi.

W nym czasu dzénny wid ùzdrzała téż platka pt. 
Płyń kolędo, jaką wëdała Òrkestra Mòrsczégò Òd-
dzélu Graniczny Starżë. Òkróm ti òrkestrë czëjemë 
na krążkù téż chùr Camerata Musicale z Wejrowa 
pòd direkcją Aleksandrë Janus, a solo – Wérónikã 
Kòrthals-Tartas. W jednym dokôzkù ùczëjemë téż na 
trąbce bòsmana Jakùba Kùbicczégò. Całosc prowa-
dzy kmdr ppor. Jarosłôw Riwalsczi (pòl. Rywalski).

Platka je jedną z tëch, jaczé mòże słëchac wcyg 
a wkół. Nôlepi w aùtole. Òrkestra brzëmi jãdrzno 
a letkò, chùr – młodo, a soliscë – są wiedno na môlu. 
Czwiôrti dzél z całégò mendla dokôzów, to je trzë 
piesnie, na płice zajimają kaszëbskòjãzëkòwé kòlãdë 
z repertuaru Wéróniczi Kòrthals. Są to: „Dzysô z Be-
tlejem”3, „Nieba sprzątanié” a „Za ną Gwiôzdą”4. Na 
òrkestrã pëszno przërëchtowôł je kapelméster Ri-
walsczi. 

Kąsk jem miôł strach, że przë brzëmieniowi dô-
dze, jaką mô dãtô òrkestra– zdżinie dzes głos a sło-
wa historie ò môłim Jezëskù i  jegò narodzenim. 
Nick taczégò sã nie stało. Procëmno. Ùmiejãtno 
wëzwëskóné przez kapelméstra Riwalsczégò jinstru-
meńtë a wprowadzony chùr dodałë jesz piãknémù 
spiéwòwi Wéróniczi mòcë, a nie znikwiłë przë tim 
prôwdë. Dze trzeba – cëchòscą wëdobëłë brëkòwny, 
gòdowi klimat. W całoscë płita ta je baro „amerikań-
skô”. Dzeje sã tak pewno temù, że artiscë skòrzëstelë 
ze swiatowëch aranżacjów znónëch amerikańsczich 
kòlgòdowëch szlagrów, jaczé znómë chòcle z  in-
terpretacje Binga Crosbégò a Franka Sinatrë – co 
wpłënãło na òdbiér całi platë. (Próbkã amerikań-
sczégò zwãkòwégò òbleczeniô naszich rodnych 
kòlãdów dôł ju nama chiżni Macéj Bòlewsczi)5.

Chwalba nôleżi sã Jarosławòwi Riwalsczémù za 
to, że pòstrzód swiatowégò repertuaru zaznacził 
kaszëbsczi, mùzyczny môl. Òsóbno pòdzãkòwac 
mùszi Aleksandrze Janus, dirigeńtce chùru Came-
rata Musicale, za bëlné przërëchtowanié swégò 
karna. Wérónika Kòrthals pòsobny rôz zagwësniła 
w naszi mòderny, kaszëbsczi mùzyce swòjã przédną 
pòzycjã. 

Tej „Płyń kolędo”! Lecë, gòdowô spiéwò!

TOMÔSZ FÓPKA

3  Wëszła tuwò: Najpiękniejsze kolędy. Weronika Korthals&Natalia Krupska, dodôwk do gazétë „Dziennik Bałtycki” XII 2010.
4 Nalezc je mòże òbie na platce W darënkù na Gòdë, MALVISION 2014.
5  Gòdë na Kaszëbach – chór Discantus i orkiestra Progress, 2012. 
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Można ten tytuł różnie pojmować, ale nie zmienia to 
jego sensu. Zda się nam czasem, że to, co spotyka 

innych, nas nie spotka. To tylko złudzenie, wszak wiado-
mo, że kiedyś znajdziemy się tam, gdzie wszyscy. Gdyby 
każdy z nas o tym myślał, może bylibyśmy bardziej pokor-
ni i przede wszystkim zachowywalibyśmy się uczciwiej. 
Bo przecież nic tak nie uspokaja, jak pamięć o odejściu, 
które każdego z nas czeka. I tyle gwoli wstępu (...). Do 
własnej śmierci trzeba się przyzwyczajać. Śmierć pozostaje 
przecież najbardziej nam wierna i nigdy nas nie opuści. 
Nieszczęściem naszym jest tylko, że chociaż jej doznamy, 
to nigdy nie poznamy! Takie myśli nachodzą mnie coraz 
częściej, i to szczególnie teraz, gdy zaistniało się już w tej 
„smudze cienia”. Czas jest nieubłagany i chociaż to jeszcze 
nie siedemdziesiątka, to zdaję sobie sprawę, że w dziewięt-
nastym wieku uważano by mnie już za absolutnego starca.

W tym wieku każda chwila jest darowaną. Wszak czę-
ściej bywa się na pogrzebach niż na weselach. Przed dwo-
ma laty zmarł mój serdeczny przyjaciel prof. Jerzy Samp, 
potem prof. Jerzy Treder, w lipcu tego roku pożegnano 
prof. Andrzeja Chodubskiego, we wrześniu prof. Jana 
Ciechowicza, a pod koniec października mojego Mistrza 
w słowie i piśmie – prof. Edwarda Brezę. I chociaż każdego 
czeka ten sam los, to jednak niełatwo się z tym pogodzić. 
Tym bardziej, kiedy znało się każdego nie tylko z widze-
nia, ale jeszcze ze Słowa i Czynu, jak chociażby Jerzego 
Sampa czy Edwarda Brezę. Spotykałem się z nimi najczę-
ściej i towarzyszyli mi nie tylko na Uniwersytecie Gdań-
skim, ale także w Kościerzynie, czy to podczas odczytów 
i promocji moich książek, czy podczas kaszubskich kon-
ferencji, i wreszcie przez kilkanaście lat na spotkaniach 
konkursowej komisji Kościerskich Targów Książki Ka-
szubskiej i Pomorskiej. Najpierw poznałem Profesora Bre-
zę, natomiast na którychś ćwiczeniach z gramatyki Ich 
obu. Wtedy byłem podobnie jak Jurek Samp studentem, 
ale po kilku latach spotkaliśmy się na tej samej uczelni 
już jako wykładowcy. My jednak mieliśmy tylko dokto-
raty, a Edward Breza był już profesorem i jako dyrektor 
Instytutu Filologii Polskiej przyjmował mnie do pracy. 
Mieszkałem wtenczas w Kościerzynie i uczyłem polskiego 
w Technikum Budowlanym, a ponieważ nie byłem pe-
wien, czy sobie poradzę na uczelni, Profesor zgodził się, 
abym nie porzucał kościerskiej szkoły, a uczynił to, kiedy 
już się przyzwyczaję do pracy w Gdańsku. Kiedy tak się 
stało, byłem tym bardziej Profesorowi wdzięczny. 

Oczywiście, nie po raz pierwszy, chociaż na studiach 
dobrze radziłem sobie z językoznawstwem. Nie zdecy-
dowałem się jednak na pisanie magisterium u Profesora, 
chociaż nieraz mnie do tego namawiał. Nie miał mi jed-
nak tego za złe, kiedy wybrałem temat z literatury staro-
polskiej. (...) A potem były lata wspólnej pracy w Instytu-
cie Filologii Polskiej i kolejne stopnie naukowej kariery, 
kiedy to zawsze spotykałem się z serdeczną życzliwością 
Profesora. Kiedy już byłem naukowo samodzielny i nie 
mogłem sobie poradzić z  jakimś kaszubskim słowem, 
zawsze mogłem na profesorską pomoc liczyć, wystarczył 
telefon. Zresztą podobnie Profesor wspomagał swoją wie-
dzą innych. A ponieważ był rzeczywistym naukowym au-
torytetem, więc jakże można było Go nie cenić, i to tym 
bardziej, kiedy miało się szczęście słuchać Jego wykładów 
i konferencyjnych referatów, bogaconych zawsze łaciń-
skimi sentencjami, które pozwalały tym lepiej pojmować 
nazewnicze zawiłości. Bez łaciny nie mógł się obyć, a znał 
ją tak biegle, że dotąd nie spotkałem nikogo i na pewno 
już nie spotkam, kto umiałby sobie z nią lepiej radzić. Do-
świadczyłem tego zresztą podczas wspólnego pobytu na 
Kaszubach kanadyjskich. W kanadyjskiej puszczy, w let-
nim domku Tadka Keya, gdzie mieliśmy wszelkie wygody, 
a za oknem buszowały w śmietniku czarne niedźwiedzie, 
Profesor wieczorami przez wiele godzin opowiadał o ka-
szubskim słownictwie i nazewnictwie, tłumacząc każdego 
słowa i nazwiska rodowód niczym Aleksander Brückner 
w swoim etymologicznym słowniku. I tak było zawsze! 
Gdy tylko Profesor usłyszał nazwę miejscowości czy na-
zwisko, natychmiast podawał ich pochodzenie. Gdyby to 
spisać, Profesor byłby autorem nie tylko dwóch tysięcy 
artykułów, ale pewnie co najmniej trzech i może wiele 
więcej. Kiedy pamiętać przy tym o wielu monograficz-
nych opracowaniach i książkach (ponad czterdzieści), nie-
łatwo byłoby to wszystko zmieścić na jednym wysokim aż 
do sufitu regale – Profesor każdą wolną chwilę poświęcał 
bowiem nauce. 

Niestrudzony w działaniu, był doskonałym Nauczy-
cielem. Uczył zresztą na Uniwersytecie Gdańskim nie 
od razu, ale najpierw w szkołach podstawowych – w Ko-
ścierzynie, Dziemianach i Kaliszu. Ponieważ ukończył 
filologię polską, więc pracował też jako nauczyciel języka 
polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzy-
nie. Był nadto instruktorem nauczania języka polskiego 
oraz kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego 

CORAZ NAM DO SIEBIE BLIŻEJ!1 

1  Pierwodruk: T. Linkner, Coraz nam do siebie bliżej!, „Życie Kaszub” 2017, nr 10, s. 22.
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w Kościerzynie. Takie przygotowanie pozwalało Profeso-
rowi prowadzić umiejętnie zajęcia na macierzystej uczelni 
[najpierw WSP, a od 1970 UG – przyp. red.], gdzie jako 
starszy asystent pracował od roku 1966, jako doktor od 
1972, docent po habilitacji (w 1978 r.) od roku 1979, pro-
fesor nadzwyczajny od 1988 i profesor zwyczajny od roku 
1993. 

Uniwersytet Gdański nie był jedynym jego miejscem 
pracy, i to szczególnie kiedy przeszedł na emeryturę. Wy-
kładów prof. Edwarda Brezy słuchali studenci Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bałtyckiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, Gdańskiej Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej i także studenci polonistyki 
w Mławie. Cieszył się takim uznaniem, że Wydział Hu-
manistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy nadał mu – jako pierwszemu w dziejach tej uczel-
ni – doktorat honoris causa. 

Skąd brało się takie uważanie Profesora wśród studen-
tów i pracowników naukowych tylu szkół wyższych i uni-
wersytetów? Trzeba przypomnieć, że karierę w zawodzie 
nauczyciela rozpoczął od podstaw, czyli od szkoły pod-
stawowej. Pamiętając oczywiście o nauczycielskim talen-
cie Profesora, nie można mimo wszystko zapomnieć, że 
najpewniej z nauczania w szkole podstawowej i średniej 
wzięło się odpowiednie podejście do słuchacza i studenta 
oraz umiejętność rzeczowego i zrozumiałego wykładu. 
Można więc tylko żałować, że dzisiaj takich nauczycie-
li jest już niewielu. Młodzi naukowcy, zapatrzeni często 
w siebie i swoje dokonania, nie zawsze zastanawiają się 
i może nawet nie pojmują, jak należy pracować ze studen-
tem, który ma przecież również swoje kłopoty, nie zawsze 
pozwalające mu spełniać stawiane przed nim wymaga-
nia. Tym bardziej, że wiedzieć i uczyć, to przecież dwie 
różne umiejętności. Profesor Edward Breza zdawał sobie 
z tego sprawę i doskonale jedno z drugim łączył. Mając 
tak przeogromną wiedzę, umiał ją każdemu przekazać, 
co studenci jak najbardziej doceniali, przygotowując się 
solidnie na ćwiczenia i egzaminy, co zresztą, jako student 
Profesora, doskonale pamiętam.

Dlatego wiedząc, co sobą reprezentuje i jak bogatą ma 
wiedzę o kaszubszczyźnie, zaproponowałem Profesorowi 
uczestnictwo w jury Kościerskich Targów Książki Kaszub-
skiej i Pomorskiej, podobnie dyrektor Muzeum Ziemi Ko-
ścierskiej zaproponował Profesorowi uczestnictwo w jury 
wojewódzkiego konkursu wiedzy o Kaszubach. Uznając 
wreszcie tak znaczące dokonania Profesora dla kościer-
skich Kaszub, zdecydowałem się złożyć do Rady Miasta 
Kościerzyny wniosek o nadanie Profesorowi Edwardowi 
Brezie honorowego obywatelstwa, co Rada Miasta przyję-
ła jednogłośnie i co nastąpiło 12 października roku 2013. 
Wtedy miałem wreszcie okazję powiedzieć o zasługach 

Profesora i  jako pierwszy złożyć z tej okazji „życzenia 
dalszej pomyślności w trudzie twórczego działania”. Pa-
miętając zaś, że nauka spełnia swoją rolę, jeżeli służy 
człowiekowi, nie mogłem w tej laudacji przemilczeć, że 
chociaż Profesora zajmowało tak bardzo dawne nazew-
nictwo Kościerzyny i jej kaszubskiej okolicy wypowiadane 
w tylu naukowych pracach, to nie czynił swoich dokonań 
dostępnymi tylko wąskiemu gronu specjalistów, a dzielił 
się swoją wiedzą z każdym, kogo tylko interesowały ka-
szubskie nazwy i nazwiska. W laudacji musiałem również 
powiedzieć, że „Gdziekolwiek przyszło mu być, temat Ka-
szub i kaszubskiego języka zawsze był pierwszy, co dla 
promocji tego regionu miało niebagatelne znaczenie”. 

I chociaż już nie ma prof. Edwarda Brezy wśród nas, 
to ostały się Jego książki i artykuły, które nie pozwalają 
o Nim zapomnieć. Czytając więc każdą książkę Profesora, 
a szczególnie tę ostatnią, której już się nie doczekał, a która 
na dniach się ukaże, przypomnijmy sobie sentencję „Non 
omnis moriar”, bo przecież to właśnie On z jej kart do nas 
mówi i jak zawsze to czynił – swoim słowem uczy. 

A przecież tak niedawno był wśród nas. Nawet kiedy za-
brakło Profesora 22 września na ogólnopolskiej naukowej 
konferencji, zorganizowanej z okazji 85. Jego urodzin, nikt 
z 35 referentów nie spodziewał się najgorszego. Niemniej 
odczytany zebranym list Profesora, w którym opowiadał, 
jak to rozpoczął na tej uczelni pracę i jako kościerski na-
uczyciel nie był jej pewien, już mógł budzić jakiś niepokój. 
Podobnie jak tytuł zapowiedzianego przez Profesora refe-
ratu: „Kaszubszczyzna przekładu Księgi Wyjścia”. 

A kiedy już się stało, z ostatniej drogi Profesora ostał mi 
się w pamięci miarowy dźwięk kopyt ciągnącego karawan 
czarnego konia niczym tykanie tego odwiecznego zegara. 
I wtenczas pomyślałem: coraz nam do siebie bliżej!    

  TADEUSZ LINKNER       

Śp. profesor Edward Breza (z lewej) z autorem wspomnienia

FO
T. 

Z A
RC

HI
W

UM
 A

UT
OR

A



44  /    / STYCZEŃ 2018

Przez Połczyno zaczęły przejeżdżać wozy ciężarowe; 
jechały od Celbowa, a więc spod Redy i Wejherowa, 

a kierowały się pod Darżlubie. Wiozły znaczne ciężary, 
były nakryte plandekami albo były obudowane – jakby 
specjalnie skonstruowane do transportu bydła lub pra-
cowników pobliskich budowli. Po dwóch, trzech godzi-
nach wracały. Bieg ich był wtedy lekki, mknęły szybko. 
Początkowo ich przejazd uwagi mieszkańców nie bu-
dził, ale gdy w końcu listopada 1939 r. zaczęły odbywać 
prawie regularne kursy, to ludzie zaczęli je obserwować, 
zaczęli szeptać, pytać się darżlubian i mieszkańców wsi 
dalej na zachód położonych o jakieś budowle czy obozy 
tam położone, ponieważ mimo bacznych oczu okupan-
tów, interesowali się wszystkim, co miało jakiś związek 
z wojną. Nadzieja na francusko-angielską ofensywę nie 
wygasła.

Jednego dnia przybył do naszych znajomych sąsiad 
Potrykus i zaczął mówić o walkach na zachodzie – słu-
chał ukrytego radia, bawił się w proroctwa, posługując 
się nawet ewangelią i pismami o Andrzeju Boboli. Potem 
przeszedł na te tajemnicze transporty, ładunki, co jęczą… 
Może ktoś słyszał jakieś jęki wychodzące z wnętrza tych 
ciężarówek albo maszyny pod ciężarem wydawały cha-
rakterystyczne dźwięki, dość, że tak te transporty nazwał.

– Co tã móże bëc, jaczes cãżôrë, móże w lasach bùdëją 
ùmòcnienia, wiész, wòjna dérëje. Anielczôk mô mòcną 
flotã, móże wësadzëc tu dzes desant, móże téż z lëftë za-
atakòwac. Anielczôk mòrzã i lëftã, a Francuz spòd Ver-
dun i Renu, në nié?

– Kò tej bë mùszelë pòprôwdze tu cos wicy robic.
– Jo, jo, te transpòrtë wskazëją nó to, że za Piôsznicą 

coś wiôldżégò bùdëją.
– Òni tã téż nikògò nie pùszczają, tã je szpera [od niem. 

die Sperre, pol. blokada, kasz. zascëga – przyp. red.], są 
napisë: Durchgang verboten (przejście zabronione), tru-
pié głowë są namalowôné, bë òstrzégalë przed szosami 
– tak powiôdają lëdze z Lesniewa ë Domôtowa.

Słyszała tę rozmowę ciotka Franciszka, podeszła bliżej 
i zapytała się, czy są jakie wiadomości o tych, których 
aresztowali.

– Bóg raczi to wiedzec – odpowiedział Potrykus.

Chodziło jej o wszystkich – księży, nauczycieli, a przede 
wszystkim jej bratanka.

Tak sobie skracali czas wyczekiwania na radośniejsze 
wiadomości, to martwiąc się, to pocieszając się nawza-
jem. Najmniejsze potknięcie wroga, nawet owe przewozy 
budziły nadzieję na rychłe pokonanie wroga, bo że Pol-
ska z tej wojny wyjdzie z honorem, że Gdańsk do niej 
powróci, byli pewni wszyscy.

Jednego wieczora przyszedł do domu Janek zdener-
wowany wiadomością uzyskaną od jednego domatowia-
nina, podszedł do tatka i mu szepnął, tak by kobiety nie 
słyszały:

– Domôtowianie czëją w lasach strzélanié, a prawie 
tej, czej te aùta przëjéżdżają. Òni do lasa jic ni mògą, ale 
strzélanié czëją. Co to, tatkù, móże bëc?

– Kò móże tã jibùją sã w strzelaniu jaką nową barnią. 
Jedno pewné, że bòją sã Francëzów, ti na zymkù rëszą, 
Anielczëcë pòmògą, tak, sënie, ùzdrzisz, jak bądą sajdalë 
dowsladë.

We wiosce zaczęli sąsiedzi powiadać o Erichu Kna-
ku. Był synem Niemca – gospodarza Leopolda, bratem 
Hildki, służył w polskiej marynarce, bronił Helu jako 
marynarz jednego z polskich okrętów. Hel skapitulo-
wał dopiero w październiku, jego załoga dostała się do 
niemieckiej niewoli, Erich również. Jego koledzy pisali 
ze stalagów, względnie oflagów do domu, a Erich nie. 
Niemcy wywierali nacisk na jego rodziców w kierunku 
podporządkowania go sobie, żądali szpiegostwa na ich 
rzecz, bo on sam na ich podszepty nie reagował. Córki 
o tym mówiły we wiosce, chociaż rodzice im o bracie 
tym mówić zakazali, gdyż pod presją niemieckich władz 
tego syna się wyrzekli. Tym bardziej jego sprawa stała się 
przedmiotem różnych cichych rozmów. Hildka, kontak-
tując się z Jankiem, ubolewała nad nim, narzekając na 
los i też na obojętność rodziców, zwłaszcza ojca, który 
zaczął chwalić Hitlera, jakby nie wiedział, co ten każe 
robić z niewygodnymi mu ludźmi.

Owe samochody ciągle jeździły, budząc różnorodne 
komentarze. Jedni sądzili, że Niemcy tam budują umoc-
nienia czy fabrykę, a inni wyczuwali jakąś straszną robo-
tę. Niepewność dręczyła.

I STAŁO SIĘ... 

TAJEMNICZE ŁADUNKI        (część 1)



STËCZNIK 2018  /    /  45

WSPOMNIENIA

Jednego dnia jedno auto zatrzymało się koło karczmy 
stojącej niedaleko domu Knaków. Córki Knaka to za-
uważyły. One również często myślały o zawartości tych 
wozów, nurtował je los Erika. Były Niemkami, miały 
więc większe prawa niż Polacy, miały więc i większą 
odwagę podchodzić do pojazdów prowadzonych przez 
Niemców. Zerwały się i podeszły bliżej, chcąc nawet za-
gadnąć kierowcę o ładunek i miejsce jego przeznacze-
nia, ale zostały zatrzymane ostrym rozkazem: Stać! To 
esesman siedzący przy kierowcy ryknął. Zorientowały 
się szybko – wyczuły, że ciężarówki wiozą coś, co jest 
pilnie strzeżone, i odeszły szybkim krokiem do domu. 
Od tego dnia śledziły owe tajemnicze wozy jeszcze bacz-
niej. Te przeważnie mknęły przez Połczyno szybko, nie 
zatrzymując się nigdzie.

Ale zdarzył się nowy przypadek. Jechała ciężarówka 
z drewnianą obudową, ta miała nawet na boku małe 
okienko. Zatrzymała się przy karczmie. Widziała to 
Hildka – szybko rzuciła robotę szydełkową i pobiegła 
w jej kierunku, zauważyła bowiem udanie się aż dwóch 
esesmanów do karczmy. Stanąwszy w dość bliskiej od-
ległości od okienka, dostrzegła przesunięcie się dwóch 
mężczyzn przy tym właśnie oknie, ten, co był uprzed-
nio przy nim, ustąpił miejsca innemu, a ten zaczął się 
wpatrywać w jej kierunku, w kierunku ich domostwa. 
Poderwała się, sama nie dowierzając swym oczom, 
bo w tym wpatrującym się w jej kierunku mężczyźnie 
rozpoznała brata Erika. Nikt jej nie zatrzymywał, więc 
podeszła bliżej. Brat spojrzał na nią załzawionym i czer-
wonym okiem, zrobił znak krzyża, ułożył ręce tak, jak 
się je układa do „snu”, dając do zrozumienia, że jedzie 
na wieczny odpoczynek. Zrozumiała wszystko, ale nie 
mogła się z nim pożegnać, buda była zatłoczona taki-
mi samymi biedakami jak on, a esesmani mogli nadejść 
lada chwila. Tak też było – usłyszała tupot podkutych 
butów i niewidziana od strony karczmy pośpieszyła co 
rychlej do domu. Za chwilę wóz ruszył w drogę. Piaśni-
ca – miejsce śmierci – również i ten ładunek przyjęła. 
Hildka potem opowiadała Jankowi o tym, jaką jej ojciec 
zrobił awanturę w domu, gdy płacząc, powiedziała matce 
i siostrze o tym strasznym spotkaniu. Cała wieś wnet się 
o wszystkim dowiedziała.

Tajemnica jęczących wozów się rozpłynęła szeroko 
po okolicy. Niemcy zaczęli tłumić jej ujawnianie. W do-
mach płakano i pomstowano. Janek teraz już wiedział, 
gdzie spoczywa jego teść, ciotka Franciszka – gdzie jej 
bratanek. Piaśnica straszyła, stała się synonimem be-

stialstw hitlerowskich. Pewna kobieta zaczęła szeptać 
najbliższym, że widziała w lesie pijanych mężczyzn ze 
swastykami na rękawach rozrywających maleńkie dziec-
ko, dostrzegła inne dziecko z rozbitą główką, przelękła 
się wiszącego trupa księdza kanonika Witkowskiego 
z Mechowej. Jakoś oprawcy jej nie dostrzegli – byli pija-
ni, co poznała po ich krzykach i chodzie, stała ukryta za 
krzakiem wysokiego jałowca, a do lasu weszła przypad-
kowo, nie wiedząc, że droga do jego środka jest zakazana. 
Może też Niemcy, pewni swego zwycięstwa i nie liczący 
się z miejscową ludnością polską, już tak bardzo tej ta-
jemnicy nie strzegli, jak na początku. Zachłystywali się 
coraz bardziej swoją potęgą. Wprawdzie Anglii w zimie 
nie najechali, ale chcieli to zrobić na wiosnę 1940 roku 
drogą okrążania jej od strony mórz. Nasi siedzieli teraz 
jak mysz pod miotłą, szeptali tylko o wiosennej ofensy-
wie aliantów.

Wozy owe jeździły i jeździły. Później okazało się, że po-
dobne jeździły nie tylko na Kaszubach, ale i na całym Po-
morzu. Masowe groby więźniowie i skazańcy formowali 
poza Piaśnicą w Szpęgawsku pod Starogardem, w paro-
wie pod Fordonem, w Buszkowie, Tryszczynie, Mnisz-
ku i we wielu, wielu innych miejscowościach. Wszędzie 
tysiące najlepszych synów i córek narodu ginęło tylko 
dlatego, że byli Polakami.

JÓZEF CEYNOWA

Mogiły pomordowanych w lesie piaśnickim
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Bòlesłôw Bòrk sã ùrodzył 9 łżëkwiata 1923 rokù we wsë 
Zbichòwò kòle Rédë. Tam chòdzył do kòscoła. Tam, 

na stôrim smãtôrzu, pòchòwóny są jegò starszi. Jich grób 
stôł sã téż môlã pòchówkù Bòlesława i wiele rëchli ùmarłi 
jegò białczi Marii. 

Wies Zbichòwò leżi w lasach. Te stronë Kaszëb zwóné 
są Lesôkama. Sóm Bòrk baro lubił tã pòzwã. To òn pra-
wie nôbarżi przëczënił sã do ji wëpromòwaniô. Sóm na-
wetka scwierdzył w wëdowiedzë, jaką ùdało mie sã z nim 
zrobic do nieistniejący ju Telewizji Wybrzeże (emisjô: 
10.10.2014), hewò tak: „Jô jem Lesôk. Jô sã wiele razy 
przekònôł, że Lesôcë bëlë taczi ùpichóny przez rdzennëch 
Pòlôchów, ale i przez Kaszëbów z jinszich strón. I mòjim 
taczim zachcenim bëło, żebë pòkazac, że to są bëlny lëdze, 
jak wszëtcë jinszi”. 

Dzys ta pòzwa je szerok znónô, a jednym z kònkretnëch 
przëkładów ji ùżëcô je titel miesãcznika Gminë Szëmôłd 
„Lesôk”. Nã ùdbã pòzwë téż pòdôł Bòrk, chtëren béł pier-
szim redaktorã cządnika. 

Bòlesłôw wëchòwôł sã w gbùrsczi familii. Mielë 17 hek-
tarów zemi, co znaczëło, że bëło to dosc machtné gòspò-
darstwò. Jegò nôzwëskò nôleżi do szlachecczich. Wëwò-

dzy sã z Zôpadnégò Pòmòrzégò, ò czim sóm pisôrz czile 
razy nadczidôł w swòjich dokôzach. „Z tegò szlachcëctwa 
òjcowi jesz kąsk òstało, bò – jak wspòminôł Bòles Bòrk 
w swòji ksążce Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë – lubił 
òn paradno jezdzëc karétą do kòscoła, a nie lëdôł, żebë 
gò chto wëminął w tradicyjnëch miónkach w nazôdny 
drodze”. 

Z familią mieszkelë òni równak w biédnëchny chëczë, 
a że dzecy bëło wiele (Bòles miôł sztërë sostrë i czwòro 
bracy), tej doma sã nie przeléwało. Jedna sostra szła 
do klôsztoru. Spòcziwô w Biłgòraju. Dwie jinszé sostrë 
ùmarłë w malinkòscë, a brat, czej miôł dzewiãc lat. 

Przed wòjną Bòles skùńcził spòdleczną szkòłã 
w Zbichòwie, zrobił téż – dzãka dostónémù stipendium 
miona Przebendowsczich – trzë klasë gimnazjum w Wej-
rowie. To pòzwòlëło mù na to, żebë w pierszich latach 
wòjnë zacząc prowadzenié krëjamnëch ùczbów w òkòlim 
Zbichòwa, a pózni na daleczich wòjnowëch frontach. 

Òkòlé Rédë bëło òsoblëwie naznaczoné niemiecczim 
terorã. Kò stąd wiele lëdzy zdżinãło w Piôsznicë, w pòbli-
sczich bąkrach (co pò latach baro szerok Bòrk òpisôł) ùkri-
wało sã wiele Kaszëbów. Wikszosc tëch lëdzy stracëła żëcé. 

ÒPISYWÔŁ PRÔWDÃ Ò LESÔKACH
B. Bòrk òbczas gôdczi z aùtorã tekstu E. Prëczkòwsczim. Òdj. ze zbiérów EP

Pòd kùńc łońsczégò rokù, 18 lëstopadnika, w wejrowsczim szpëtalu òdeszedł na wieczną wachã Bòlesłôw 
Bòrk, szkólny, historik i przede wszëtczim pisôrz kaszëbsczi. Dożił statecznégò wiekù 94 lat. W swòjim baro 
aktiwnym żëcym sparłãczony béł òsoblëwie z gminą Szëmôłd. Równak òstatnëch wnet dwadzesce emeric-
czich lat – ze zrozmiałëch pòwòdów ju mni aktiwnëch – przeżił w Rekòwie Górnym w gminie Pùck. Mòże 
temù béł jakbë kąsk zabôczony przez kaszëbską rësznotã, a òsoblëwie przez młodé ji pòkòlenia. 
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Tej téż pò òdezwie Forstera Bòles nie chcôł rizykòwac ùtratë 
żëcégò swòjich starszich i młodszégò rodzeństwa i pòdpisôł 
niemiecką lëstã. To wiązało sã z jidzenim w 1942 rokù na 
wòjnã w niemiecczim mùndurze. Midzë jinszima walcził 
w górach Harzu, béł w Kònstancji, nad Kanałã La Manche 
béł reniony, w mùndurze wanożił jesz pò wiele jinszich 
môlach. Skòrno nadarzëła sã leżnosc, zwiornął do fran-
cësczi kònspiracji i do Pòlsczi Armii na Zôchòdze. Wrócył 
z wòjnë w zélnikù 1945 rokù. Doma sã dowiedzôł, że tatk ju 
nie żëje. Béł mòcą wcygniony na robòtë, a pòtemù do lagru, 
skąd resztkama mòców wrócył dodóm, dze pò czile dniach 
ùmarł. Pò latach Bòles Bòrk wërézowôł z familią swòjima 
wòjnowima szlachama. Pòwstôł z tegò baro òsoblëwi jegò 
ksążkòwi repòrtôż ò titlu Wśród jezior i lodowców. Moja 
druga podróż po Europie środkowej (Bojano 1999). W nim 
są téż czãsté òdniesenia do jegò bòdôj nôbëlniészi i nôwôrt-
niészi ksążczi napisóny bez dwadzesce lat rëchli Nad Sleżą. 
Zarys walk Kaszubów lesôckich (Gdańsk 1978). 

Pò grãdëch wòjnowëch przeżëcach trafił do robòtë bli-
skò dodomù w nadlesyństwie Gniewòwò. W 1952 rokù 
złożił maturã w Pegagògicznym Liceùm we Gduńskù, 
a w 1968 skùńcził szkólnowsczé studium w Bëdgòszczë. 
W 1975 rokù dostôł titel magistra i diplóm wëższich stu-
diów historicznëch w  Warszawie. Òbczas swòji ùczbë 
dërch béł szkólnym na Kaszëbach. Z piersza béł czerow-
nikã w Kòleczkòwie, tej w Chwaszczënie (1954–1955), 
a pòtemù na dłudżé lata w Bòjanie (1959–1984), dze ùcził 
jaż do emeriturë. Tam téż dërch mieszkôł przë szkòle, a na 
przełómanim stalatów (i pò smiercë białczi Marii, chtërna 
nôpierwi spòczãła w Czelnie, a pózni òsta ekshumòwónô 
i przeniosłô na stôri smãtôrz w Rédze) zamieszkôł ù córczi 
w Rekòwie Górnym w gminie Pùck. 

Jegò nôwikszô spòlëznowô i pùblicysticznô aktiwnosc 
przëpôdô na lata dzejaniégò w gminie Szëmôłd. Na to, 
że zaczął pisac, miôł wpłiw przëtrôfk. We wspòmnióny 
telewizyjny wëdowiedzë Bòrk wspòminôł: „Jak jô sã ùcził 
w szkólnowsczim seminarium we Gduńskù, pòlsczégò 
mie ùczëła szkólnô ze Lwòwa. Òna mie zadała zrobic 
wëprôcowanié ò swòjich stronach. Jô to zrobił, a wszët-
czé rozmòwë jô cytowôł w òriginale, pò kaszëbskù. A to 
sã ti białce mòcno nie widzało. Òna mie pòstawiła dwa. 
Jô sã òdwòłôł do direktora. Òn sã ùsmiôł përznã, pózni 
wierã z nią mùszôł gadac i òna to pòprawiła na sztërë. 
Dzywnô to bëła białka. Òna sama pò pòlskù bëlejak gôda, 
a kaszëbsczi to òna miała za nic. I to sprawiło, że jô wiedno 
rôd chcôł pisac pò kaszëbskù”. 

To téż dało swiądã tegò, jak lëdze mało wiedzelë ò 
Kaszëbach, a nawetka jesz gòrzi – nie chcelë wiedzec abò 
jinaczi rzec – wiedzelë swòje. Na Kaszëbë przëszlë szkólny 
z rozmajitëch strón. Bòrk jich znôł, to bëlë jegò drëszë 

z sąsednëch szkòłów. Òsoblëwie temù, czej béł òn cze-
rownikã w Bòjanie, ùdbôł so napisac ò tëch wszëtczich 
wsach. Tak pòwstôł cykl mònografiów wsów szëmałdz-
czich: Czelna, Kòleczkowa, Wôrzna, Bòjana, Kamienia, 
Łãczëc, Bieszkòwic, Szëmôłda, a téż pòłożonëch w gmi-
nie Wejrowò: Zbichòwa, Nowégò Dwòru Wejrowsczégò 
i jinszich jesz miészich. Czej wëcygnął do Rekòwa Gór-
négò, to i tą wsą sã baro zaczekawił i wëdôł ò ni jeden hëft 
w ramach „Zeszytów Gminy Puck” (2002). Òbrobienié 
i wëdanié tëch ksążeczków – hëftów to bëła stolemnô 
robòta. Złożëła sã na szeroczi òbrôz dzejów lesôcczich 
wsów. Mieszkańcë czãsto sã òdnôszają do tëch ksążecz-
ków, żebë bùdowac swòjã historiczną i dzysdniową ju-
wernotã. Dodôwkòwò Bòrk pùblikòwôł wiele artiklów ò 
tëch i jinszich (np. ò stôrim i szlachecczim Bãdargòwie) 
w rozmajitëch cządnikach, jak „Pomerania”, „Jantarowe 
Szlaki”, në i pózni w „Lesôkù”. 

„Jak tu przëchôdelë lëdze ze swiata, czej sã bùdowa 
Gdiniô, tej òni lëchò gôdelë na Kaszëbów, òni nas mielë 
za taczich głupków. Jô sã z tim ni mógł zgòdzëc, temù jô 
chcôł wiedno òpisac prôwdã, jak je, jaczi Kaszëbi są, że to 
są baro mądri lëdze” – wspòminôł Bòrk.

Nie ògrańcziwôł sã leno do òpisywaniô ùszłotë i cod-
niowòscë wsów. Béł wiôldżim przëstojnikã kaszëbiznë. 
Baro rôd gôdôł pò kaszëbskù. Wiele téż w rodny mòwie 
pisôł. Kò nôbëlniészi jegò dokôz lëteracczi to Lesôcczé 
pòwiôstczi ë jiné dokôzë (Wejherowo 2002) napisóny 
w całoscë pò kaszëbskù ze wstãpnym słowã prof. Jerzégò 
Trédra, chtëren to napisôł midzë jinszima: „Wszëtczé żë-
cowé zdzejania znónégò ze skrómnoscë Bòlesława Bòrka 
dokôzywają Jegò stolemny wiédzë ë wiele taleńtów, robò-
coscë, ùlubieniô tatczëznianëch ë rodnëch strón”. 

Wierã prawie ta pòdsztrichnionô przez Trédra skróm-
nosc Bòrka nie nëka gò do te, żebë dawac ò se znac co 
sztót, żebë rézowac pò rozegracjach (chòc do te w starszich 
latach felowało ju mòcë), në i przez to nie dozdrzelë gò 
młodi z karna „Pòmòraniô”, bë dac mù Medal Stolema, na 
chtërny jak mało chto ju dôwno miôł zasłużoné. Czile razy 
béł zgłôszóny przez part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô w Baninie, wierã téż przez szëmałdzczi part, równak 
bez skùtkù. Kò to prôwdac ni mô wikszégò znaczënkù. 
Wôżné są jegò dokôzë. I chòc ò nim kąsk zabôczëlë nie-
jedny, òn nie zabôcziwôł ò jinszich zasłużonëch. Czestnił 
swòjich domôków wiecznotrwałima pòmnikama. Przikła-
dowò ò ksãdzu Heyce z Cérzni napisôł ksążkã Piesniodzej 
lesocczëch strón Leon Heyke (Bojano 1992). Ò zasłużonëch 
strażakach (sóm béł jednym z nich!) napisôł zachtny dokôz 
Ruch strażacki w gminie Szemud (Szemud 1999), ò zabitëch 
w lesôcczich lasach dërch miôł starã przëbôczëwac. Dzys 
„robią” to za niegò jegò włôsné bëlné dzeła: Nad Sleżą, 
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Ścieżki, bezdroża i drogi (Gdańsk 1984), historiczny roman 
Twierdzą był im każdy próg (Wejherowo 1998), Kronika 
działalności Koleczkowskiej Rodziny Kombatanckiej w la-
tach 1967–1975 (Bojano 1997). 

Béł czile razy laùreatã Òglowòpòlsczégò Kònkùrsu mio-
na Jana Drzéżdżóna w Wejrowie, dobiwôł w Òglowòpòl-
sczim Kònkùrsu Mieczisława Strijewsczégò w Lãbòrgù. 
Wejrowsczi pòwiôt achtnął gò (pòsmiertnie) medalã „Za 
Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (2017) i nôdgrodą 
Remùsa (2011) a statuetką Grifa Kaszëbsczégò (2015). 
Dostôł téż medal 50-lecégò Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô na wniosk szëmałdzczich dzejarzi, chtërnyma 
przédnikòwôł w parce w latach 1981–1992. Kò to prawie 
Bòles Bòrk z drëchama nen part założił. W 2017 rokù 
òstôł téż laùreatã Strzébrzny Tobaczérë Ôbrama, chòc 
sóm nie béł ju w sztãdze ji òdebrac.

Bòlesłôw Bòrk òdeszedł pò cëchù. Nad zarkã pò-
chilëłë sã stanice Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszenié-
gò z Szëmôłda, Rëmi, Rédë i Òglowégò Zarządu. Do te 

bëła gminnô stanica Szëmôłda. W miono zebrónëch na 
pògrzebie i tëch, co ni mòglë tam dojachac, ùmarłégò 
żegnelë radny pòwiatowi z Czelna Władisłôw Hërsch, 
wójt Szëmôłda Riszôrd Kalkòwsczi i wielelatny dzejôrz 
kaszëbsczi Alfónks Miłosz. Gôdelë òsoblëwie ò jegò nie-
zwëczajnëch dokôzach, chòc samò jegò żëcé bëło dëcht 
zwëczajné, jak sóm pisôł w jedny swòji wiérzce ò titlu 
„Lëdzczé trwanié”. Wëdôwô sã, że przede wszëtczim pisze 
w ni ò se samim: 

Jidã przez pòla ë wlokã 
za sobą jesénną dôkã 
ë smùtk. 

Jidã na smãtôrz, na grobë 
niosã fùl gôrzce żałobë 
ë smùtk. 

Kładzã tu kwiatë, smùtk ë żôl 
na snu wiecznégò bëcô môl 
na grób. 

Kłopòtë, redoscë twòje
chùtkò stac sã mają mòje, 
nasze. 

W spadkù dómë téż swòje żëcé,
redoscë, smùtk ë całé bëcé 
nasze 
tim co pò nas na swiat przińdą
ë òni z tą prôwdą zéńdą
ze swiata. 

Jedny drëdżim niosą w spadkù 
przekôz żëcô, kąsk zdobëtkù 
ze swiata: 
żôl ë smùtk.

EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

B. Bòrk. Òdj. ze zbiérów EP

CËŻ SÃ DZAŁO W KASZËBACH?
W 1863 rokù w Chełmnie w wëdôwiznie Ignacégò Danielewsczégò (pòl. 
Ignacy Danielewski, 1829–1907) wëszła môłô ksążeczka (kòle 50 starnów) 
pt. Co się działo w Kaszubach za dawnych czasów. Ji aùtorã béł ksądz Antón 
Marańsczi (pol. Antoni Marański, 1832–1897), probòszcz w Sëlëczënie. We-
dle ùmëslënkù wëdôwcë: „Lud ten (Kaszëbi, dop. rd) sam jednakże mało zna 
swoją przeszłość. Ażeby go z nią zapoznać, rozpocząłem niniejsze wydaw-
nictwo. Ma ono na celu wydobycie na jaw rozmaitych podań miejscowych, 
skreślenie żywotów ludzi sławnych, którzy albo z Kaszub pochodzili, albo 
też na Kaszubach działali i pracowali”. Ë tak w pierszim hëfce (pòzwónym 
wieczorem pierwszym) stôri Skiba z Serakòjców òpòwiôdô ò pòlsczim i krzi-
żacczim panowanim na Kaszëbach ë familie Kòstków. Ksążeczka dô do 
przëczetaniô w zbiorach Pòmòrsczi Biblioteczi Cyfrowi.                            RD
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V

Z KOCIEWIA

Przeminęły święte wieczory, czyli te od Wigilii do Święta 
Trzech Króli. W obecnym natłoku wrażeń, zalewie infor-
macji – trudniej zachować w sobie spokój tak potrzebny, 
by utrwaliły się kształty wzruszeń. Mistrzami są tu poeci 
i mamy też na Kociewiu takich. Ożyły ich wiersze podczas 
X Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landow-
skiego. Płynęły słowa ks. Janusza Pasierba, ks. Franciszka 
Kameckiego, Andrzeja Grzyba, Zygmunta Bukowskiego... 
W wielką ucztę duchową zamienił się koncert finałowy 
„Panie powstrzymaj głos ostatniego dzwonu. Msza po-
wszechna o pokój”.  To już wyżyny poezji Romana Lan-
dowskiego. Do rąk miłośników regionu trafiła przy tej 
okazji jego pięknie wydana książka Poezje. 462 utwory 
zebrane. Nad wszystkim 
bacznie czuwał syn poety, 
Janusz. W Adwencie otrzy-
maliśmy taki wspaniały 
prezent. Teraz zapewne 
w różnych miejscach Ko-
ciewia odbędzie się pro-
mocja książki. W Świeciu 
nad Wisłą już taką obmy-
ślamy. Poeta swoją drogę 
życiową właśnie tu zaczął. 
Południowe krańce Kociewia należały do jego miejsc pa-
miętanych, co widać też w Okruchach lirycznych. Nie 
wolno zakopywać talentów, trzeba je pomnażać... Pamię-
tają o tym bliscy mi regionaliści, nie tylko z Kociewia czy 
Kaszub, ale też z Krajny. 

Po raz kolejny w gwiazdkowym czasie dotarli Krajnia-
cy do Gdańska, by tu poświętować. Najpierw w kościele 
pw. św. Jana, potem w Mestwinie. Było to już tradycyjne 
spotkanie, które w czasie świątecznym (już kilkanaście 
razy) organizują. Dane mi było podziwiać to radosne spo-
tkanie. Duszą zespołu (a zarazem autorką wielu tekstów) 
jest prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek, a sprzymierzeń-
cem wytrwałym i serdecznym – sam prof. Józef Borzysz-
kowski. Przed laty trafił do nich ze swoją iskrą (właściwie 
niejedną) i rozpalił kolejną część pomorskiej ziemi. Wie-
lokrotnie działalność zespołu jest swoistym fenomenem 
kulturowym. Trzeba wiedzieć, że nie tylko śpiewają, ba-
wią się, upowszechniają tradycję, ale też organizują po-
ważne konferencje, które w Wielkim Buczku są prawdzi-
wym wydarzeniem. Tym, ile ich łączy z Kaszubami i co 
udało się zdziałać, sami powinni się w „Pomeranii” po-
chwalić. Z mojej strony wielka chwalba. Muszę jeszcze 
wspomnieć, że i z Kociewiem współpracują i dzielą się 
radosnym trwaniem w polskiej kulturze. Mają swoje roz-
poznawalne barwy, dużo modrego. Warto wiedzieć, że 
modrak (bławatek) jest wśród ozdobnych motywów Ka-
szub, Kociewia i Krajny. Mały kwiatek, a przypomina o re-
gionalnej wspólnocie.

Wracając do niezakopywania talentów, lecz ich uważ-
nego wzrastania i owocowania, warto przenieść się na 

oswojoną przez Kociewiaków ziemię, nad Wisłę. Już tu 
nam 12 lat pięknie rozkwita szkolny zespół – Świeckie 
Gzuby. Ostatnio z dużym powodzeniem zrealizowali, roz-
pisany na różne formy, program Żyj Kulturą, w nim warsz-
taty, występy dla przedszkolaków i seniorów z ogólnym 
przesłaniem „Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kul-
tury”. Prowadzące zespół dzielne nauczycielki, Małgorza-
ta Połomska i Dorota Grzela, wzorowo realizują założenia 
edukacji regionalnej, choć minął czas ścieżek między-
przedmiotowych. Szkoła jest kolejnym jasnym punktem 
na mapie południowego Kociewia. W Świeciu się wyróż-
nia, co cieszy przekonaną do sprawy dyrekcję. Jej troskę 

doceniają władze samorządowe – gminne i powiatowe. 
W tej szkole już bywałam z jakąś regionalną misją-tema-
tem. Dobrze, że mają też wsparcie w naszej Izbie Regio-
nalnej. Oprócz widocznych efektów wspomnianego  
działania, dużą porcję otuchy dała mi rozmowa z dyrek-
torem, z której wynikało, że Gzuby bardzo chętnie przy-
chodzą do szkoły, nieraz aż nadgorliwie... W czasach gdy 
wirtualna rzeczywistość jest tak dla młodych kusząca, 
może to zaskakiwać. Oby więcej takich miejsc w realu... 
A gzuby jak to gzuby, zamanówszi muszó być ździebko 
brojne.  

Pamiętając o zasadzie, że Syzyf powinien być jednak 
radosny, bo dane mu jest czynienie dobra, choć ciągle 
trzeba zaczynać jakby od nowa i na laurach nie można 
spocząć. A świat taki szeroki i ciekawy, że nawet boso, 
jak Wojciech Cejrowski, warto wyruszyć... Co ma Cejrow-
ski do świąt, do Kociewia? Dużo, bo Kociewie promuje, 
zawsze mnie to cieszyło. Jednak ostatnio smuci niektó-
rymi działaniami, głównie stylem prezentacji. Refleksje 
wywołała koszulka „odkryta” w czasie przedświąteczne-
go remanentu. Zachowała się wśród regionalnych pamią-
tek, podpisana przez niego: „Jestem z Ciemnogrodu”. 
Wtedy w Osieku działo się, była nadzieja, że można pięk-
nie się różnić. Wojciech Cejrowski – ktoś bardzo niepo-
spolity – swojego talentu nie zakopał, ale... Niekiedy rani 
rozmówcę, niepotrzebnie. Dedykuję podróżnikowi przy-
słowie: „Dobre słowo zawiera ciepło wystarczające na 
trzy zimy”. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

TROPICIELE SŁÓW

Abyśmy zawsze „pod ręką”  
mieli dobre słowa, 

tego na 2018 rok życzę  
Czytelnikom.
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ZROZUMIEĆ MAZURY

Mazury miały dwóch wybitnych 
historyków. Jeden z nich, Max P. 

Toeppen, był Niemcem, drugi, Woj-
ciech Kętrzyński, został Polakiem. To-
eppen nie znał polskiego, potrzebował 
tłumacza nawet wtedy, gdy zbierał 
w podolsztyneckich wsiach materiały 
do Wierzeń mazurskich (1867). Dla Kę-
trzyńskiego niemiecki był pierwszym 
językiem, decyzję o wyborze ojczyzny 
podjął, gdy miał osiemnaście lat, po 
otrzymaniu od siostry listu z informa-
cją, że ich ojciec był pochodzącym 
z Kaszub Polakiem. 

Wojciech Kętrzyński urodził się 
w 1838 r. jako Adalbert Winkler w ma-
zurskim Lecu (niem. Lötzen, obecnie 
Giżycko) w rodzinie pruskiego żandar-
ma. Jego ojciec Józef przyjął tę posadę 
po zakończeniu służby wojskowej. To 
właśnie w wojsku zrezygnował z rodo-
wego członu nazwiska i zaczął używać 
jedynie niemieckiego – Winkler, który 
nadano Kętrzyńskim w XVIII w. od wy-
gasłego rodu władającego niegdyś do-
brami Kętrzyno, położonymi w pobliżu 
Lęborka. Matka Adalberta, Eleonora 
Raabe, była Niemką. Ojciec zmarł, gdy 
syn miał osiem lat. 

Adalbert był zdolnym uczniem. Pod-
stawy wykształcenia otrzymał w siero-
cińcu wojskowym w  Poczdamie, nie 
zdecydował się jednak na karierę woj-
skową. Po powrocie do Leca w półtora 
roku zaliczył pięcioletni program szkoły 
miejskiej i w 1855 r. rozpoczął naukę 
w gimnazjum w pobliskim Rastembor-
ku (niem. Rastenburg, obecnie Kę-
trzyn). Po zdaniu w 1859 r. matury pod-
jął studia historyczne i  klasyczne na 

królewieckiej Albertynie. Nim siedem 
lat później obroni tu rozprawę doktor-
ską o  wojnie Bolesława Chrobrego 
z królem Henrykiem II, przejdzie przy-
spieszony kurs polskości. Zacznie od 
zmiany w metryce, w 1861 r. przedłoży 
władzom uniwersyteckim dokument 
uwzględniający polskie nazwisko, odtąd 
nazywać się będzie Wojciech Winkler 
von Kętrzyński. Rok później, podczas 
pobytu w Warszawie będzie świadkiem 
patriotycznych manifestacji. Kiedy wy-
buchnie powstanie styczniowe, weźmie 
w nim czynny udział. W czerwcu 1863 r.  
jako kurier pojedzie z Królewca do Wil-
na, w  sierpniu zaś podejmie się wraz 
z Leopoldem Różyckim z Zajączkowa k. 
Lubawy zorganizowania przerzutu bro-
ni dla powstańców z  królewieckiego 
portu na Mazowsze. Kiedy pierwszy 
transport wpadnie, Kętrzyński z Różyc-
kim zdecydują się poprowadzić drugi 
rzut sami. Zostaną ujęci pod Jarotami 
i osadzeni w areszcie w Wysokiej Bra-
mie w Olsztynie. Będą w nim jedynie 
pięć dni, sędzia zauważy, że powstanie 
nie jest skierowane przeciwko Prusom, 
a Rosji. 

Prokurator będzie jednak kontynu-
ował śledztwo i po przesłuchaniu no-
wych świadków oraz rewizji w króle-
wieckim mieszkaniu Kętrzyńskiego 
wystąpi o  kasację wyroku i  zgodę na 
areszt. W  lipcu 1864 r. rozpoczął się 
w więzieniu w Moabicie proces o zdra-
dę stanu wytoczony 149 Polakom, m.in. 
Kętrzyńskiemu. Prokurator zażąda sze-
ściu lat więzienia. Umiejętna obrona 
oraz wstawiennictwo pastora Augusta 
Kiehla z Orłowa k. Giżycka, który wy-

stawi oskarżonemu świetną opinię, wi-
dząc w jego udziale w powstaniu „wyraz 
wdzięczności za przywrócenie narodo-
wości, a zwłaszcza szlacheckiego klej-
notu”, spowodowały, że sąd odstąpił od 
zarzutu zdrady stanu i – dopatrując się 
jedynie przekroczenia przepisów – ska-
zał Kętrzyńskiego na rok twierdzy. Ape-
lację odrzucono i wiosną 1865 r. skaza-
ny stawił się w Kłodzku, by odbyć karę. 
Wraz z  nim trafili tu też m.in. Kazi-
mierz Szulc, komisarz powstańczy na 
Prusy Wschodnie, ks. Stanisław Ja-
rochowski, Bolesław Chotomski i Sta-
nisław Szczaniecki. Na pytanie berliń-
skiego sądu o  znajomość języka pol- 
skiego Kętrzyński z  dumą odpowie-
dział: „teraz mówię i czytam po polsku 
płynnie”. Po wielu latach, we wspo-
mnieniach zatytułowanych Z dziejów 
mojej młodości zauważy, że uwięzienie 
w  kłodzkiej twierdzy było dla niego 
równoznaczne z otrzymaniem „rządo-
wego patentu na Polaka”.

Za udział w powstaniu styczniowym 
Kętrzyński zapłacił nie tylko pobytem 
w  twierdzy. Niemożliwe, i  to mimo 
świetnej obrony dysertacji doktorskiej, 
okazało się teraz zdobycie państwowe-
go stanowiska. W 1867 r. przyjął więc 
posadę prywatnego nauczyciela synów 
Teofila Kozłowskiego w  Tarnówku 
(pow. inowrocławski). Latem następne-
go roku otrzyma propozycję zostania 
korespondentem „Gazety Poznańskiej” 
z procesu Jana Działyńskiego, patrioty, 
mecenasa kultury, właściciela m.in. 
podpoznańskiego Kórnika, skazanego 
zaocznie w 1864 r. za udział w powsta-
niu na karę śmierci i utratę dóbr. Na 
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emigracji we Francji doczekał amnestii, 
ponowny proces oczyścił go z zarzutów. 
Działyński wysoko ocenił przygotowa-
nie Kętrzyńskiego do pracy w kórnic-
kiej bibliotece, powierzył mu w opiekę 
swe bogate zbiory i zlecił przygotowa-
nie do druku IX tomu wydawnictwa 
Acta Tomiciana – królewskich doku-
mentów oraz korespondencji Zygmun-
ta I  Starego i  Zygmunta II Augusta. 
Praca nad „Tomicjanami” dała mu 
możliwość licznych wyjazdów. W po-
szukiwaniu materiałów Kętrzyński po-
jechał m.in. do Paryża, Królewca i Kra-
kowa, gdzie poznał wielu wybitnych 
ludzi nauki, m.in. Karola Estreichera 
i Oskara Kolberga, któremu sprezento-
wał zbiorek pieśni mazurskich. Najo-
wocniejsza w naukowe zdobycze oka-
zała się podróż do Zakładu Ossolińskich 
we Lwowie. Tu po raz pierwszy zetknął 
się z Augustem Bielowskim, dyrekto-
rem Biblioteki. Kętrzyńskiemu marzyła 
się katedra historii krakowskiego uni-
wersytetu, czyniono mu na nią nadzie-
ję. Działyński nie był zadowolony. Po-
sprzeczali się o gotowy do druku tom 
„Tomicjanów”. Kętrzyński musiał 
odejść z  Kórnika (1870) wkrótce po 
tym, gdy dotarła wieść, że w związku ze 
sprzeciwem Austriaków objęcie uni-
wersyteckiej katedry jest niemożliwe. 

Pomogli mu współtowarzysze z mo-
abickiego więzienia. Najpierw przygar-
nął go ponownie Kozłowski w Tarnów-
ku, wkrótce zaczął zarabiać, porządkując 
szlacheckie księgozbiory Czarlińskiego 
w Brąchnówku, Szczanieckiego w Nar-
wie i Działowskiego w Wałyczu. Sporo 
czasu zajmowały mu wyjazdy do anty-
kwariatów w wielkich miastach, jeszcze 
więcej penetrowanie pobliskich archi-
wów rodowych, miejskich i kościelnych. 
Nie zapomniał o nim także Bielowski, 
proponując posadę sekretarza nauko-
wego. Objął ją w 1873 r., przepracował 
w Zakładzie prawie 45 lat, po śmierci 
Bielowskiego (1876) został jego dyrek-
torem. Funkcję tę pełnił do końca swych 
dni. Był dobrym dyrektorem. Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich jest wiel-
kim dziełem wielu wybitnych Polaków, 
Wojciech Kętrzyński ma w tej wielkości 
znaczący udział.

Niewielu znane są poetyckie próby 
Kętrzyńskiego. Wiersze pisał w języku 

niemieckim, w czasach młodzieńczych. 
Wydał je własnym sumptem we Lwowie 
(1883) w zbiorku Aus dem Liedruch ei- 
nes Germanisirten (1854–1862), wska-
zując Królewiec jako miejsce wydania. 
W wyniku działań policji, tak austriac-
kiej, jak i  pruskiej, przetrwał jedynie 
jeden egzemplarz tomiku, włączony 
przez autora do zbiorów Ossolineum. 
Władysław Chojnacki sugerował, że 
wiersze te miały być przeznaczone dla 
mazurskiej inteligencji, „współziom-
ków autora, którzy bieglej czytali już po 
niemiecku niż po polsku, by ich rewin-
dykować dla polskiej ojczyzny”. Byłbym 
ostrożniejszy, poezja Kętrzyńskiego to 
jednak przede wszystkim zapis ducho-
wych przeżyć wrażliwego młodzieńca, 
jej odbiorcami byli, jak sądzę, rówieśni-
cy z rastemborskiego gimnazjum. Idea 
wolności narodów jest w tych utworach 
oczywiście ważna, nie brak żarliwych 
deklaracji polskości, sprzeciwu wobec 
niewoli odzyskanej dla siebie ojczyzny 
i gotowości autora do walki o poprawę 
jej losu. Patriotycznym uniesieniom  
towarzyszy poetycki zapis miłosnych 
rozterek wieku dojrzewania, opisy ma-
zurskiej przyrody i egzystencjalne roz-
ważania. 

Niewiele jest jednak przesady 
w  stwierdzeniu, że Kętrzyński „przy-
wrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazu-
rom”, przypominając naszym przodkom 
o istnieniu mazurskiego ludu. Debiuto-
wał w  1868 r. artykułem „O  Ma- 
zurach” na łamach „Dziennika Poznań-
skiego”, cztery lata później opublikował 
broszurę – reportaż historyczno-etno-
graficzny pod tym samym tytułem, po-
szerzoną o dodatek 54 Pieśni gminnych 
ludu mazurskiego w Prusach Wschod-
nich. Formę reportażu miały też Szkice 
z  Prus Wschodnich (1876). Czynnie 
wspierał wszelkie mazurskie inicjatywy. 
Za jego sprawą powstało „Towarzystwo 
Mazurskiej Inteligencji Ludowej” 
(1871), przekształcone w Komitet Nie-
sienia Pomocy Mazurom (1872), 
w końcu w Centralny Komitet dla Ma-
zur, Śląska i  Pomorza. Słał do Prus 
Wschodnich polskie książki i  gazety, 
wspierał wydawców „Gazety Leckiej” 
i „Mazura”, zdobywał im prenumerato-
rów, kupował mazurskie wydawnictwa 
do zbiorów „Ossolineum”.

Dorobek naukowy Kętrzyńskiego 
jest imponujący, obejmuje 250 rozpraw, 
artykułów, recenzji i edycji źródłowych, 
wśród ostatnich zwraca uwagę znaczą-
cy udział w edycji Monumenta Poloniae 
Historica. Jego zainteresowania od po-
czątku wiązały się przede wszystkim 
z problematyką stosunków polsko-nie-
mieckich i ogniskowały na terenie Prus. 
Badaniu dziejów polskich Prus poświę-
cił całe życie, opublikował 28 prac na 
ten temat. Do jego największych osią-
gnięć należy, mająca nadal duże znacze-
nie, praca O ludności polskiej w Prusach 
niegdyś krzyżackich (1882) będąca uko-
ronowaniem badań potwierdzających 
obecność ludności polskiej na ziemi 
chełmińskiej przed przybyciem zakonu 
krzyżackiego oraz polskiego charakteru 
kolonizacji obszaru późniejszych Ma-
zur. Stanowiła ona swoiste zamknięcie 
pruskiej trylogii, w której skład weszły 
także rozprawy O narodowości polskiej  
w Prusiech Zachodnich za czasów krzy-
żackich (1874) oraz Nazwy miejscowe 
polskie Prus zachodnich, wschodnich 
i Pomorza wraz przezwiskami niemiec-
kiemi (1879). 

Kętrzyński zmarł w 1918 r., nie do-
czekawszy niepodległości swej odzy-
skanej ojczyzny. Spoczął na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie. W 1946 r. 
uczczono jego pamięć, nadając miastu 
Rastenburg (Rastembork) nazwę Kę-
trzyn. Jego imię nosi wiele szkół i insty-
tucji, m.in. Ośrodek Badań Naukowych 
w Olsztynie i Muzeum w Kętrzynie.

WALDEMAR MIERZWA

Fotografia Wojciecha Kętrzyńskiego z jego auto-
grafem. Ze zbiorów Ośrodka Badań Naukowych 
w Olsztynie
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Stefan Bieszk, młody nauczyciel języków klasycznych 
i poeta, we wspomnieniu o swym ojcu Ferdynandzie 

napisał, że gdy przyprowadzili się do Chojnic, częstym 
celem ich przedwieczornych spacerów był grób Leona 
Biskupskiego na parafialnym cmentarzu. Był początek 
lat 20. XX wieku, Ferdynand Bieszk był dyrektorem gim-
nazjum, zmarł w 1925 r. To budujący obraz dwóch re-
gionalistów kaszubskich kultywujących pamięć o wybit-
nym poprzedniku i piękny przykład dla nas. 

Leon Biskupski urodził się 170 lat temu, 11 kwietnia 
1848 r. w Kościanie. Gimnazjum ukończył w Lesznie, 
studiował filologię słowiańską na uniwersytecie we 
Wrocławiu i tam należał do grona najaktywniejszych 
członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. W la-
tach 1878–1882 był nauczycielem w  progimnazjum 
realnym w Tczewie, a od 1882 do 1893 r. w gimnazjum 
w Chojnicach. Uczył m.in. języka polskiego w klasach 
wyższych. Zainteresowania językoznawcze skierowały 
jego uwagę na kaszubszczyznę, którą uczynił przedmio-
tem swoich badań nauko-
wych. Doktoryzował się na 
podstawie rozprawy o języku 
mieszkańców Brodnicy Ka-
szubskiej w  powiecie kartu-
skim; która została wydana 
w  1883 r. w  Lipsku. Była to 
pierwsza po gramatyce Cey-
nowy praca naukowa o języku 
kaszubskim. Jest także auto-
rem innych prac filologicz-
nych, nie porzucił jednak  
tematyki kaszuboznawczej. 
W 1891 r. ukazał się w Warszawie napisany przez Bi-
skupskiego (pod pseud. Aleksandra Berki) Kaszubski 
słownik porównawczy, zawierający ok. 3000 haseł oraz 
trzy opowiadania napisane po kaszubsku. Akademia 
Umiejętności przyznała mu za ten słownik nagrodę im. 
Lindego. 

Minęło właśnie 125 lat od śmierci dra Biskupskiego, 
zmarł 6 stycznia 1893 r. W zeszłym wieku większości 
mieszkańców Chojnic postać uczonego była mało znana, 
lecz pamięć o nim przetrwała w środowisku Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. W 1973 r. na domu przy ul. 
Piłsudskiego 2 (tam mieszkał) z inicjatywy Juliana Rydz-
kowskiego została wmurowana skromna tablica pamiąt-
kowa. Upłynęło następne czterdzieści lat i oto na cmen-
tarzu w  miejscu grobu Biskupskiego ze zdumieniem 
zobaczyliśmy… pustą kwaterę. Na szczęście rzecz zosta-
ła w porę zauważona, wskutek czego po interwencji po-
jawił się nowy granitowy pomnik. Parafrazując łacińską 
maksymę o losach książek, można powiedzieć, że także 
groby mają swoje losy. 

Obok Leona Biskupskiego został pochowany ks. An-
toni Wolszlegier (1853–1922), filomata chojnicki, inicja-
tor budowy szpitala w Chojnicach, wielki działacz naro-
dowy, obrońca interesów polskich w parlamencie Rzeszy, 
wiceprezes Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, pierw-
szy marszałek województwa pomorskiego po odzyska-
niu niepodległości. Jego skromny nagrobek z szarego 
betonu, z prawie zatartym napisem, jeszcze istnieje.

Nie udało się natomiast uchronić położonego zaled-
wie parę metrów dalej grobu Kazimierza Sikorskiego, 
którego historycy nazywają największym dobroczyńcą 
pomorskiej młodzieży. Urodzony w 1860 r. w Wielkich 
Chełmach k. Brus, syn właścicieli ziemskich Stefana 
i Marii z Dekowskich, własną część spuścizny rodzinnej 
– wszystkie swe posiadłości gruntowe, lasy i aktywa – 
zapisał w testamencie Towarzystwu Pomocy Naukowej 
dla Młodzieży Polskiej Prus Zachodnich. Dzięki hojnej 
fundacji Sikorskiego wielu młodych niezamożnych Po-
morzan mogło kształcić się w ostatnim okresie zaboru 

pruskiego i  w  dwudzie-
stoleciu międzywojen-
nym. Kazimierz Sikorski 
zmarł w  1912 r. i  został 
pochowany obok gro-
bowca swych rodziców 
na chojnickim cmenta-
rzu. Niestety, miejsce jego 
spoczynku nie zostało 
uszanowane, znajduje się 
tam dziś inny grób. Choć 
cmentarz ma status za-
bytkowego, jednak naj-

starsze groby znikają jeden za drugim.
Nie tylko brak szacunku dla zasłużonych ludzi decy-

duje o losach ich mogił. Zmarły 4 października 1939 r. 
Jan Karnowski, jeden z wielkich twórców ruchu kaszub-
skiego, został pochowany w Krostkowie na Krajnie. Po 
wojnie jego siostra Elżbieta sprowadziła szczątki brata 
na cmentarz w Brusach, tak jak pragnął; uroczysty po-
grzeb odbył się 11 grudnia 1947 r. 70 lat później, po 
nawałnicy, która przeszła przez Kaszuby 11 sierpnia ze-
szłego roku, oczom ukazał się przerażający widok: z gro-
bu Karnowskiego zostało tylko rumowisko. Wielki dąb, 
padając, całkowicie zgruchotał nagrobek. Mieszkańcy 
Kaszub, członkowie ZKP, miłośnicy regionu, nie pozo-
stali obojętni wobec tej katastrofy, z różnych stron po-
płynęły datki na odbudowę. Jako pierwsi zorganizowali 
zbiórkę uczniowie SP im. J. Karnowskiego w Chojni-
cach. Wybudowano Karnowskiemu piękny pomnik na-
grobny, jak na to zasłużył swym działaniem i twórczo-
ścią. 10 grudnia 2017 r. w  obecności wielu ludzi 
i kaszubskich sztandarów pomnik został poświęcony.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

GROBY MAJĄ SWOJE LOSY

Wybudowano Karnowskiemu 
piękny pomnik nagrobny,  

jak na to zasłużył swym  
działaniem i twórczością.  

10 grudnia 2017 r. w obecności  
wielu ludzi i kaszubskich 

sztandarów pomnik został 
poświęcony.

F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

L
IE

T
O

N
 /

 F
E

L
IE

T
O

N



STËCZNIK 2018  /    /  53

Z PÔŁNIA

GROBË MAJĄ SWÒJE KAWLE
Sztefón Biészk, młodi szkólny klasycznëch jãzëków 

i pòéta, we wspòminkù ò swòjim òjcu Ferdinandze 
napisôł, że czej przëcyglë do Chòniców, czãstim 
célã  jich wieczórnëch szpacérów béł grób Léòna Bi-
skùpsczégò na parafialnym smãtarzu. Béł zôczątk 20. lat 
XX wiekù, Ferdinônd Biészk béł direchtorã gimnazjum, 
ùmarł w  1925 r. Je to òbrôz, jaczi achtniwô dwùch 
kaszëbsczich dzejarzów, jaczi kùltiwùją pamiãc ò bël-
nym pòprzédcë, i to je pò prôwdze piãkny przikłôd dlô 
naju.

Léón Biskùpsczi ùrodzył sã 170 lat nazôd, 11 łżëkwia-
ta 1848 r. w Kòscanie. Skùńcził gimnazjum w Lesznie, 
sztudérowôł słowiańską filologiã na ùniwersytece we 
Wrocławiu ë  béł tam nôbarżi aktiwnym nôleżnikã kar-
na Towarzëstwa Lëterackò-Słowiańsczégò. W  latach 
1878–1882 béł szkólnym w  progimnazjum réalnym 
w Dërszewie, a òd 1882 do 1893 r. w gimnazjum w Chò-
nicach. Òn ùcził m.jin. pòlsczégò jãzëka w wëższich 
klasach. Jegò zainteresérowania jãzëkòznawczé to 
przede wszëtczim kaszëbizna, jakô bëła przedmiotã jegò 
nôùkòwëch badérowaniów. Dochtorizowôł sã na 
spòdlim dokazu ò jãzëkù mieszkańców Kaszëbsczi 
Brodnice w  pòwiece kartësczim, jaczi òstôł wëdóny 
w 1883 r. w Lëpskù. Béł to pierszi, zarô pò gramatice 
Cenôwë, nôùkòwi dokôz ò kaszëbsczim jãzëkù. Òn je 
téż aùtorã jinëch filologicznëch dokazów, równak nie 
rzucył kaszëbòznawczi tematiczi. W 1891 r. we Warsza-
wie ùkôzôł sã napisóny przez Biskùpsczégò (pòd pseud. 
Aleksa Berczi) Kaszëbsczi słowôrz pòrównawczi, 
w jaczim je òk. 3000 parolów a téż trzë pòwiôstczi na-
pisóné pò kaszëbskù. Akademiô Ùmiejãtnosców przë- 
znała mù za nen słowôrz nôdgrodã miona Lindégò.

Minãłë prawie 124 lata òd smiercë dra Biskùpsczégò, 
òn ùmarł 6 stëcznika 1893 r. W ùszłim stalatim  dlô 
wikszoscë mieszkańców Chòniców pòstacëjô ùczo- 
négò bëła mało znónô, le pamiãc ò nim przedërchała 
w strzodowiszczu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
W 1973 r.na bùdinkù przë sztr. Piłsudsczégò 2 (tam òn 
mieszkôł) z ùdbë Juliana Ridzkòwsczégò òstała wmùro-
wónô skrómnô tôfla na pamiątkã. Minãło pòstãpné 
sztërdzescë lat i  tak na smãtarzu w  placu grobù Bi-
skùpsczégò z niedowierzanim më òbôczëlë… pùsti plac. 
Na szczescé chùtkò to òstało zmerkóné i tak pò inter-
wencje òsta zrobionô nowô granitowô sztatura. Para-
frazëjącë z łacëznë zéwiszcze ò kawlach ksążków, mòże 
pòcwierdzëc, że sztaturë téż mają swòje kawle.

Kòl Léòna Biskùpsczégò òstôł pòchòwóny ks. Antón 
Wolszlegier (1853–1922), chònicczi filomata, ùdbò- 
dôwôcz pòstawieniô bòlëcë w  Chònicach, wiôldżi 
nôrodny dzejôrz, òbróńca geszeftów pòlsczich w par-
lameńce Rzeszë, wiceprzédnik Prowadny Lëdowi Ra-
dzëznë w  Pòznanim, pierszi marszôłk pòmòrsczégò 
wòjewództwa pò òdzwëskanim samòstójnotë. Jegò 
skrómnô sztatura z szarégò betonu, z mało czëtelnym 
nôdpisã, jesz je. 

Równak nie ùdało sã ùchòwac sztaturë Kazmierza 
Sëkòrsczégò, jakô bëła pôrã métrów dali. To ò nim 
badérzë gôdają, że béł nôwikszim dobrzińcą młodzëznë 
pòmòrsczi. Urodzył sã w 1860 r. w Wiôldżich Chełmach 
kòl Brus, béł sënã miéwców zemsczich Sztefana i Marie 
z  Dekòwsczich, gwôsny dzél familiowi spùscëznë – 
wszëtczé bùdińczi, lasë i aktiwa – zapisôł w testameńce 
Towarzëstwù Nôùkòwi Pòmòcë dlô Pòlsczi Młodzëznë 
Zôpadnëch Prusów. Dzãka hòjny fùndacje Sëkòrsczégò 
wiele młodëch, biédnëch Pòmòrzanów miało mòż-
lëwòtã sztôłceniô w slédnym czasu prësczégò zôbòru 
i w midzewòjnowim dwadzescelatim. Kazmierz Sëkòr-
sczi ùmarł w 1912 r. i òstôł pòchòwóny kòl grobòwca 
swòjich starszich na chònicczim smãtarzu. Le wej, plac 
jegò spòczinkù nie òstôł ùszanowóny, dzysô je tam jiny 
grób. Chòc sóm smãtôrz mô sztatus zabëtkòwégò, rów-
nak nôstarszé sztaturë znikają jedna za drëgą.

Nié le felënk szacënkù dlô zasłużonëch lëdzy decy-
dëje ò kawlach jich mògiłów. Zmarłi 4 rujana 1939 r. 
Jón Karnowsczi, jeden z wiôldżich ùtwórców kaszëbsczi 
rësznotë, òstôł pòchòwóny w Krostkòwie na Krajnie. Pò 
wòjnie jegò sostra Elżbiéta sprowadzëła cało  bracynë 
na smãtôrz w Brusach, tak jak òn tegò chcôł, ùroczësti 
pòchówk òdbéł sã 11 gòdnika 1947 r. 70 lat pózni pò 
chaje, jakô przeszła przez Kaszëbë 11 zélnika ùszłégò 
rokù, przed òczama stanął straszny òbrôzk: z grobù Kar-
nowsczégò òstało blós rumòwiszcze. Wiôldżi dąb, wa-
lącë sã, całowno znikwił grób. Mieszkańcë Kaszëb, nô-
leżnicë  KPZ, lubòtnicë òkòlégò, nie przeszlë òbòjãtno 
kòl ti katastrofë, z rozmajitëch stronów przëszłë dëtczi 
na òdbùdowã. Jakò pierszi zòrganizowelë zbiórkã ùcz-
niowie SP miona Jana Karnowsczégò w  Chònicach. 
Wëbùdowelë Karnowsczémù piãkną nôgrobną sztaturã 
tak, jak òn na to zasłużił swòjim dzejanim i ùtwórstwã. 
10 gòdnika 2017 r. w bëtnoscë wiele lëdzy i kaszëbsczich 
staniców sztatura òsta pòswiãconô.

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁÓMACZËŁA ANA HÉBEL
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Òstatnym czasã, to je pòd kùńc 
2017 rokù, na kaszëbsczim rën-
kù ksążków ùkôzôł sã nowi 
dokôz Édmùnda Szczesôka Dro-
gą do nieba. Śladami Remusa. 
Mała odyseja kaszubska. Je to 
334-starnowi dokôz w  ùsztiw-
niony òbkłôdce ò dzysdniowim 
wanożenim szlachama Remùsa. 
Promòcjô ksążczi wpasowa sã 
téż w benefis aùtora, chtëren òb-
chôdôł prawie 50 lat dzejaniégò 
piórã przede wszëtczim ò kaszëb-
sczi i  na kaszëbsczi zemi. Na 
gòdnikòwé zetkanié w Mùzeùm 
Pismieniznë i  Mùzyczi Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi we Wejrowie zja-
chało sã wiele drëchów Édmùnda 
Szczesôka z  rozmajitëch dzélów 
Pòmòrzégò i z rozmajitëch strzo-
dowiszczów, chtërnëch zjednôł 
so swòją skrómnotą, robòtą i pi-
sanim. Pisanim przede wszët-
czim ò lëdzach – jich jiwrach, 
cãżczim żëcym, pòmachtónëch 
dzejach, ale téż ò jich zwënégach, 
dobëcach, ceszenim sã nawetka 
z  malińczich rzeczów. Pisanim 
téż i dlô lëdzy – cobë niejednëch 
zrëszëc, pòmòc co dozdrzec, ùka-
zac ùszłotã rodu, môla, kawlów... 

Szczesôk pisôł ju òd sztudér-
sczich czasów, pózni sóm ùcził 
sztudérów gazétnictwa. Jegò 
tekstë przëjimałë m. jin. „Po-
litechnik”, „Głos Wybrzeża”, 
„Polityka”, „Dziennik Bałtycki”, 

„Czas” czë „Pomerania”, niejed-
nëch z nich béł nawetka przéd-
nym redachtorã. Mô òdebróné 
ju czile wôrtnëch nôdgrodów 
i òdznaków. Je ùsôdzcą 18 gwô-
snëch ksążków, aùtorã wiãcy jak 
20 rozdzélów w ksążkach zbioro-
wëch, wielnëch artiklów i wëdo-
wiédzów w  pòmòrsczich cząd-
nikach. Wiedno jednakò cygnął 
w stronã repòrtażu. Jak sóm gôdô, 
drãgò jidze mù twòrzenié lëterac-
czi fikcje, ale samò żëcé pisze tak 
cekawé scenarniczi, że to pra-
wie repòrtôż je jegò ùkòchónym 
gatënkã. Mùszi tuwò przëznac, że 
je w tim méstrã nad méstrama.

Takô téż je jegò òstatnô ksążka, 
jakô, juwerno jak Mała Odyseja. 
Śladami Remusa z 1996 rokù, co 
òpisywa pôłniowé Kaszëbë, naw-
lékô do Żëcégò i przigód Remùsa. 
Tuwò òsoblëwie do pielgrzimczi 
do Wejrowa, z jaką szedł w roma-
nie Majkòwsczégò Remùs i  jakô 
ju bez 343 lata jidze z Kòscérznë 
na wejrowsczé górë. Temù téż 
Édmùnd Szczesôk jidze bez we-
strzédné Kaszëbë w  stronã nor-
dë, do Wejrowa. Nie je to jedna-
kò blós òpisanié trasë, chtërną 
szedł przédny heroja kaszëbsczi 
epòpòje w  przërównanim do 
trasë, jaką aùtór ksążczi zdeptôł 
w 2016 rokù, dołącziwającë sã do 
kòscersczi kómpanie. Môle i  lë-
dze pòtikóny òb czas rézë są leno 

pòdskacënkã do rozwiju òpòwie-
sców na wszelejaczé témë. I tak na 
przëmiar w pierszim dzélu, tika-
jącym Kòscérznë, je gôdka midzë 
jinszima ò pierwòwzorze Remùsa, 
môlu ùrodzeniégò Majkòwsczégò, 
ùstaleniu datów, czej Remùs szedł 
do Wejrowa, a  czej sóm Maj-
kòwsczi, gdze Remùs sedzôł w sô-
dzë i chto béł wnenczas bùrméstrã 
gardu. Je téż ò tim, co sã stało z fi-
gùrką sw. Jana Nepòmùcena, przë 
jaczi bëło pierwi òddzãkòwanié 
z mieszkańcama, chto fùndowôł 
feretrón – towarzący pielgrzimóm 
òbrôz Matczi Bòsczi niosłi przez 
sztërzech młodëch bëńlów. Czë- 
tómë, jak zmiéniałë sã szaséje 
Kòscérznë i  òglowò wëzdrzatk 
gardu, czemù czasã pielgrzimi 
nioslë swòje klamòtë na pùklach, 
jak kòmùna „pòmôga” przë zwiel-
niwanim lëczbë pielgrzimów, 
czemù terô je jich corôz mni... 
Szczesôk równolegle wspòminô 
i pòdsztrichiwô téż zasłëdżi òso-
bów, jaczé dzejają w  Kòscérznie 
terô, niesparłãczonëch w  kóm-
panią. A  dzélów w  ksążce je 
jaż sztërnôsce (jak kaplëczków 
w nôpòpùlarniészi trasë krziżewi 
drodżi we Wejrowie) – w kòżdim 
apartno, pòd intrigùjącym titlã je 
òpisónëch czile historiów, zda-
rzënków abò prosto môlów czë 
òsobów.

Historiô wanożeniô na kal-
wariã splôtô sã z  dzejama pla-
ców, przez chtërne pielgrzimka 
prawie jidze. W  kòżdi wsë cos: 
Skòrzewò, Żëromino, Bòrëcëno, 
Wigòda, Bòrzestowò, Miechùcë-
no, Mirochòwò, Bąckô Hëta, 
Nowô Hëta, Miłoszewò, Strzépcz, 
Pòbłocé, Smażëno, Czãstkòwò, 

Repòrtaże ò Kaszëbach – 
wëdeptóné stegnë Édmùnda 
Szczesôka
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Sëchòwò, Gòwino, Pãtkòjce i kù 
reszce Wejrowò. W kòżdim pla-
cu nalôżô sã jakôs cekawô histo-
riô, wôrtny pòznaniô lëdze, jakôs 
apartnosc. W  ksążce czëtómë ò 
naszich legendach, historie dôwny 
i ti òstatny, dzejach całëch rodów 
i apartnëch lëdzy, kawlach bùdin-
ków i całëch wsów, òsoblëwòtach 
rodë, kaszëbsczi demònologie, 
naszich wôrtnotach i  zwëkach. 
Wszëtkò to sprawno je wplotłé 
w stegnã pielgrzimczi, jakô jidze 
rokroczno w maju bez Kaszëbë – 
rôz przë mòcnëch i w pòwôżnym 
tonie ùderzeniach òrkestrowëch 
instrumentów, a rôz przë spiéwa-
nim młodzëznë przë letëchnëch 
zwãkach gitarë. Staniãcé na pò-
stój je òrãdzą do kôrbiónczi, 
wspòminków, szukaniô szlachów 
– dôwnëch dzejów, jak i dzejów 
sami pielgrzimczi i  lëdzy z  nią 
sparłączonëch. Szczesôk wzérô 
dali nigle pòd gwôsné nodżi. Kôr-
bi z „bratama i sostrama” z kóm-
panii, widzy jich redosc i wiarã, 
ale téż słabòtë i spiérczi. Dostrzé-
gô lëdzy żdającëch na piechtnëch, 
ale téż „dëchë” nëch, co na ti zemi 
òstawilë swój céch.

W całoscë òpisónëch je wiele 
pòdrobnotów, czasã baro dokład-
no, niejeden rôz òdchôdającëch 
nawetka òd pielgrzimkòwégò 
szlachù, np. do Kartuz, Głodnicë, 
Lëzëna czë na Pażãce, ale wied-
no cekawëch i ùdokazniwającëch 
wiôlgą wiédzã aùtora, a  przede 
wszëtczim jegò cygnienié do 
zdrzódłów, do sami prôwdë. Re-
pòrtaże te nie pòwstałë w jeden 
miesąc ani nawet w rok. Je widzec, 
że niejedne historie dozdrzeni-
wałë w Szczesôkù bez dłudżi czas, 
nawetka dzesątczi lat. Òstatny 
rok béł leno pòdsztrichniãcym 
donëchczasnëch wiadłów i  spi-
sanim jich w  jeden spójny cąg. 
Akcjô cygnie sã chùtkò, corôz 
dochôdają nowé wątczi, dialodżi.

W ksążce przeplôtają sã wëjim-
czi z  Żëcégò i  przigód Remùsa, 

Pielgrzimczi wejrowsczi i Zdrojów 
Raduni Aleksandra Majkòwsczé-
gò, ale téż z rozmajitëch jinszich 
zdrzódłów, jak m. jin. z: Kroniczi 
Kòscersczi Pielgrzimczi na Wej-
rowską Kalwariã, dokazu ks. Lesz-
ka Jażdżewsczégò Kòscersczé piel-
grzimczi na Wejrowską Kalwariã, 
„Pòmeranie”, lëstów, rozmajitëch 
ksążków i  gazétów, słowarzów, 
wspòminków, pismów, tôflów czë 
zapamiãtónëch wëpòwiesców.

Jednakò nôbarżi wôrtnym 
zdrzódłã wiadłów są kôrbiónczi 
z lëdzama, jaczé donëchczôs ni-
gdze nie òstałë spisóné. To prawie 
òni są swiôdkama dôwnëch zda-
rzeniów, pamiãtają cos z ùszłotë 
abò mają jaczés wdôrë na 
pòcwierdzenié hipòtezów aùtora. 
Szczesôk wëcygô téż niejednëch 
zabëtëch herojów na dniowi wid, 
jak np. generała Antoniégò Zdro-
jewsczégò ze Skòrzewa czë Kaz- 
miérza Kùnikòwsczégò z  Nowi 
Hëtë kòl Mirochòwa, a téż lëdzy, 
co rokroczno, nawetka dłudżé 
lata, baro pòmôgelë pielgrzim-
ce – jidącë z nią mët abò żdającë 
w apartnëch placach na trase.

Wanogã zaczinô i kùńczi szta-
tura Remùsa – pierszô z kòscer-
sczégò rënkù, gdze Remùs se-
dzący na karze jakbë przëzérô 
sã wëchôdającym z  kòscoła sw. 
Trójcë w  czwôrtkòwi pòrénk, 
a zôs pòstãpnô jegò sztatura stoji 
doch na wejrowsczim deptakù. 
Z nim apartno Édmùnd Szczesôk 
sã òddzãkòwiwô pò sobòtnym 
duńdzenim na Swiãté Górë. Chòc 
z wëzdrzatkù za baro za sobą nie 
szlachùją, bò jinaczi jich so przed-
stôwialë ùdbòdôwcë pòmników, 
to aùtór widzy, że drzémie w nich 
„ta sama misja”. 

Całosc ksążczi wëfùlowiwają 
òdjimczi. Nie wiedno są nôlepszi 
jakòscë (niejedne ju dosc stôré) – 
przewôżno czôrno-biôłé, a do te 
na szarim papiorze, ale bëlno òpi-
sóné wzmòcniwają repòrtérsczi 
przekôz. Do te są jesz trzë wkłôd-

czi z farwnyma òdjimkama – są 
to colemało panoramë i  wôżné 
môle w pòstãpno mijónëch i òpi-
sywónëch môlëznach.

Jedno co szkòda, to no, że 
Szczesôk nie szedł z  pielgrzim-
ką nazôd do Kòscérznë, le òd-
dzãkòwôł sã z  ji bëtnikama, jak 
Remùs, we Wejrowie. Nie béł tej 
swiôdkã i  nie òpisôł ògromny 
redoscë, jakô panëje w  miesce, 
czej wanożnicë w pòniedzôłkòwé 
pòpôłnié wchôdają do gardu. Ju 
czile gòdzyn przedtim wiôlgô 
ùrma lëdztwa jidze z  kwiatama 
w  stronã Skòrzewa, a  pózni razã 
kroczą bez Kòscérznã ritmã wë-
griwónym jak dôwni bez òrke-
strã. A mòże aùtór specjalno ò tim 
nie wspòmnął, a òstawił so co na 
pózni? Kò nie jidze wszãdze bëc 
i  wszëtczégò òpisac. Żebë to do-
znac, na pielgrzimkã mùszi jic. 
Na gwës pò przeczëtanim ksążczi 
Szczesôka jic z përznã bôczniészim 
wezdrzenim na niejedne sprawë 
i swiądą bòkadnoscë ny rozegracje.  

Drogą do nieba. Śladami Re-
musa. Mała odyseja kaszubska –  
ksążka dlô tëch, co chcą lepi pòznac 
naszą zemiã. Repòrtôż Édmùnda 
Szczesôka ò lëdzach, môlach, wë-
darzeniach... ò Kaszëbach. Tëch 
dzysdniowëch, ùszłëch, a téż mòże 
ò tëch, co jesz mdą...

IWÓNA MAKÙRÔT

Edmund Szczesiak, Drogą do nieba. Śladami 
Remusa. Mała odyseja kaszubska, Wydawnictwo 
Region i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, Gdynia – Wejherowo 2017.
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Jako dziesiąty tom serii „Bibliote-
ka Kaszubska”, wydawanej przez 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, w 2017 roku ukazała się 
książka pt. Marcin i  jego czasy. 
Powieść z  lat 1870–1925. Utwór 
ten, napisany przez Józefa Cey-
nowę w 1977 roku, czekał zatem 
aż czterdzieści lat na publikację.  
Powieść mogła się wreszcie ukazać 
zarówno dzięki zabiegom Rodziny 
pisarza, jak i zaangażowaniu pra-
cowników wejherowskiego Mu-
zeum oraz Wydawnictwa Zrze- 
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Ciekawej prozy Józefa Ceyno-
wy jest zresztą do wydania dużo 
więcej, co można zaobserwować 
za sprawą drukowanych w  „Po-
meranii” jej fragmentów a  tak-
że kilka lat temu opublikowanej 
przez Instytut Kaszubski książki 
dokumentacyjnej pod redakcją 
naukową Józefa Borzyszkow-
skiego, ukazującej tę twórczość 
z  szerokiej perspektywy pomo-
rzoznawczej. Obecnie do czytelni-
ków trafia sporej objętości utwór, 
który plasuje się nie tyle w ramach 
literatury kaszubskiej, co kaszub-
sko-pomorskiej, a zatem swoistej 
odmiany twórczości dwu- a cza-
sami i trzyjęzycznej, która tema-
tycznie dotyczy przestrzeni kultu-
rowej Kaszub i Pomorza.

Już przy pierwszej lekturze 
tomu, po zapoznaniu się z zawar-
tością utworu i przyjęciu panują-
cej w  nim stylistyki, zaintereso-
wanie wzbudza poetyka literatury 
realistyczno-obyczajowej realizo-
wanej w narracji polsko-kaszub-
skiej. Taka forma utworu jest 
zgodna z myśleniem o wspólno-

cie kultury kaszubskiej i polskiej, 
jak to zaznaczał Józef Ceynowa 
już w latach trzydziestych, kiedy 
debiutował w środowisku czaso-
pisma „Klëka”, i jak to potwierdzał 
później, w sytuacji Polski powo-
jennej. Zawarte w powieści partie 
narracyjne w języku polskim oraz 
partie dialogowe w  języku ka-
szubskim odpowiadają temu, jak 
tworzyli swoją prozę choćby Jan 
Piepka, Anna Łajming i  Stefan 
Fikus. Był to wybór narratorsko-
-komunikacyjny, który pozwalał 
choćby częściowo usatysfakcjo-
nować czytelnika polskiego i ka-
szubskiego, a przy tym mógł od-
zwierciedlić rzeczywistą sytuację 
kulturowo-językową Pomorza. 
Z perspektywy czytelników epiki 
kaszubskojęzycznej nie będzie to 
może pozycja czytana z wypieka-
mi na twarzy, lecz warto do niej 
sięgnąć, aby ujrzeć, że literatura 
kaszubsko-pomorska może się 
poszczycić frapującymi przykła-
dami urzekającej literatury.

Marcin i  jego czasy to typ po-
wieści rozwojowej, w której przed-
stawia się losy jednego bohatera 
kaszubskiego, począwszy od jego 
dzieciństwa, przez wybory ży-
ciowe dokonywane w  młodości, 
na czasach dojrzałości i  śmierci 
skończywszy. Dominuje tutaj spo-
kojny tryb opowieści, która w po-
rządku logicznym i  czasowym 
daje wejrzenie w  rzeczywistość 
historyczno-obyczajową Kaszub 
od lat siedemdziesiątych XIX wie-
ku do lat trzydziestych wieku na-
stępnego. Narrator, bohaterowie, 
świat przedstawiony, wszystko 
naznaczone zostało kategorią ide-
alizowanego niekiedy realizmu, 

z opisami kilku – szczególnie cie-
kawych dla północnych Kaszub 
– sytuacji społeczno-mentalno-
ściowych. Główne partie narra-
tora powieści podawane są dobrą, 
przejrzystą polszczyzną, niewybi-
jającą się – poza pierwszym roz-
działem – ponad przedstawiane 
wydarzenia. Ceynowa świadomie 
nie szukał tutaj okazji do reto-
rycznych zabiegów czy do popi-
sów stylistycznych, choć mógł to 
uczynić, jak świadczy kilka opisów 
przyrody, które zawierają w sobie 
partie psychizacyjne, a zatem ta-
kie, które wyjawiają pozytywny 
stosunek narratora do Kaszub 
i sugerują, że miejscowe elementy 
natury mają jakąś „świadomość”. 
Bardzo ciekawe są partie dialogo-
we, sformułowane kaszubszczyzną 
mówioną, wartką i ekspresywną. 
Od początku wyczuwa się tutaj 
nie wyuczony lub ozdobny aspekt 
tego składnika narracji, lecz ro-
dzimość i  naturalność używania 
języka kaszubskiego przez Cey-
nowę. Nie znajdziemy tutaj kon-
strukcji sztucznych, tworzonych 
dla udowodnienia erudycji auto-
ra albo dla stylizacji. Panuje za to 
rzeczowość, precyzja i znawstwo, 
które doskonale oddają specyfikę 
życia wiejskiej społeczności okolic 
Pucka, Gnieżdżewa oraz Zdrady. 
W dzisiejszej sytuacji kulturowej 
oryginalny kaszubski zapis po-
wieści został zmodernizowany 
i dostosowany do wymogów nor-
my ortograficznej języka, przez co 
partie narratora i bohaterów wy-
raźnie są odmienne.

Kompozycyjnie i treściowo po-
wieść Ceynowy została podzielo-
na na jedenaście rozdziałów, które 
ogniskują się wokół kilku wyda-
rzeń-kwestii. Rozdział pierwszy 
przedstawia powrót z  wojny 
francusko-pruskiej brata Marci-
na – Jana. Ten właśnie konflikt 
militarny to motyw bardzo rzadki 
w prozie kaszubskiej, dlatego wart 
jest stałego przypominania, aby 

Pasterze i wielkie zmiany.  
Józefa Ceynowy Marcin  
i jego czasy
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ukazać odmienną, jeszcze dzie-
więtnastowieczną specyfikę kul-
turową Pomorza. Drugi rozdział 
ukazuje dzieciństwo tytułowego 
Marcina Lesnowego i  jego „hu-
ranamle”, a  więc bitwy pasterzy 
o dobre miejsce wypasu dla zwie-
rząt. Trzecia część powieści pogłę-
bia obraz Marcina jako wiejskie-
go chłopaka, który musi ciężko 
pracować na gospodarstwie, ale 
też marzy o miłości i odbywa po-
dróże do „wielkiego” świata, czy-
li… Wejherowa. Kolejny rozdział 
ukazuje jego zauroczenie Rózką, 
która z miłej dziewczynki, potem 
koleżanki, staje się w końcu naj-
ważniejszą osobą w życiu chłopa-
ka, co doprowadza do narzeczeń-
stwa i ślubu. Następująca później 
partia tekstu, choć zatytułowana 
została „szczęśliwe chwile”, poka-
zuje także cienie w pożyciu mło-
dego małżeństwa, wynikające nie 
tyle z braku miłości, co z bardzo 
złej sytuacji ekonomicznej. Ich 
codzienna egzystencja, ze scenami 
życia rodzinnego i  sąsiedzkiego, 
przeplatana jest opisami polowa-
nia czy łowienia ryb. Chwile szczę-
ścia młodych małżonków wieńczy 
narodzenie się ich syna – Franka. 
Rozdział szósty to także jeden 
z  zapomnianych dziś motywów 
literatury kaszubskiej, a więc za-
raza, która doprowadza do śmier-
ci Rózki, a w konsekwencji – do 
rozpaczy Marcina. Jak pokazują 
to kolejne strony powieści, ciężka 
praca wdowca na niewiele się zda-
wała w procesie kojenia bólu po 
stracie żony. Roboty wykonywane 
w majątku Białka tylko częściowo 
go uspokajały i dopiero spotkanie 
z Antonim Abrahamem oraz po-
dróże Marcina do Gdańska, Oliwy 
i Kępy Oksywskiej nieco go oży-
wiały i pozwalały spojrzeć na wła-
sną egzystencję z  innej perspek-
tywy. Jednakże wyprawy Marcina 
za chlebem do innych miejscowo-
ści poluźniały jego emocjonalny 
związek z  synem, co pokazuje 

dziewiąty rozdział powieści. Mło-
dy ojciec nie potrafił zaopiekować 
się Frankiem, nie dawał mu psy-
chicznego wsparcia, co wynikało 
z powodów czysto życiowych, mu-
siał bowiem z dala od domu szu-
kać sobie zajęcia i możliwości za-
robku. Ostatnie rozdziały powieści 
związane są z latami I wojny świa-
towej i tym, co ów okres przyniósł 
mieszkańcom Kaszub. Z  punktu 
widzenia coraz bardziej uświa-
domionego politycznie Marcina 
szczególnie dobitnie widać tutaj 
zmieniające się stosunki pomię-
dzy Polakami i Kaszubami z jed-
nej strony a Niemcami ze strony 
drugiej. Ostatnia partia powieści 
Ceynowy przedstawia wytęsknio-
ny przez Kaszubów moment dzie-
jowy: powrót Pomorza i  Kaszub 
do Polski oraz okres odbudowy jej 
państwowości na północnych kre-
sach. Polepszająca się sytuacja go-
spodarcza II Rzeczpospolitej nie 
zawsze wiązała się u Kaszubów ze 
wzrostem poczucia własnej war-
tości. W ujęciu narratora nie był 
to wszakże szczególnie dotkliwy 
problem ogólnospołeczny. Śmierć 
Marcina stanowi ostatni akord po-
wieści. 

Autor utrzymuje konsekwentną 
stylistykę w  prawie całej powie-
ści, prawie, ponieważ nie doty-
czy to pierwszego rozdziału oraz 
częściowo drugiego i  trzeciego. 
Zwłaszcza w  pierwszej cząstce 
kompozycyjnej utworu daje się 
zauważyć odmienność narracji 
w  stosunku do następnych par-
tii. Prawdopodobnie wynika to 
z różnych okresów powstawania 
powieści. Owe inicjujące całość 
rozdziały charakteryzują się swo-
iście „natchnioną” narracją. Ta 
patetyczna, z odświętną składnią 
forma wypowiedzi jest bardzo 
rzadka w  literaturze kaszubsko-
-pomorskiej, tym bardziej więc 
warto ją tutaj zauważyć. Przypo-
mina nieco kaszubskojęzyczną 
prozę Alojzego Budzisza, decy-

dującego się wykreować świat 
„prześwietlony” oraz nieco sym-
boliczny w pięknie i uroku. Dużo 
słabsze są natomiast dwa ostatnie 
rozdziały powieści Ceynowy, któ-
re mają w sobie partie socjologi-
zujące i publicystyczne. Czytając 
je, ma się wrażenie pospiesznej 
redakcji czy też może autorskiego 
zmęczenia materią pisarską.

Najciekawsza w powieści wyda-
je się warstwa obyczajowa przed-
stawianego świata. Ukazanie dzie- 
cięcych bitew na pastwiskach, 
w których dochodziło do obrzu-
cania się kępami trawy czy nawet 
rękoczynów, to wyraz swoistego 
„etosu” cechowego, znak zazna-
czania terenu. Z  kolei łowienie 
ryb spod lodu w Zatoce Puckiej, 
zwyczaje przedślubne, obyczajo-
wość rybacka, wreszcie opis relacji 
osobowych wśród wykonawców 
zanikających obecnie zawodów, 
to niezwykle sugestywnie uchwy-
cona przez autora rzeczywistość 
dawności. Już w powieści widać, 
że ta rzeczywistość coraz bardziej 
przechodzi do przeszłości i coraz 
mniej można dostrzec śladów 
dawnego porządku. Marcin i jego 
czasy ukazują więc wartość prze-
szłości, którą się ocala dla kaszub-
skiej i pomorskiej teraźniejszości 
i przyszłości.

DANIEL KALINOWSKI

Józef Ceynowa, Marcin i jego czasy. Powieść  
z lat 1870–1925, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 2017.
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Na Pomorzu Nadwiślańskim 
prowadzi obecnie owocną i ak-
tywną działalność wiele lokal-
nych stowarzyszeń o charakte-
rze społeczno-kulturalnym. Do 
takich organizacji należy zali-
czyć Stowarzyszenie na Rzecz 
Ocalenia Śladów Przeszłości 
w Gminie Cekcyn „Światło”. To 
funkcjonujące w malowniczych 
Borach Tucholskich towarzy-
stwo od początku swojego ist-
nienia urzeczywistnia ambit-
ne cele, m.in. inwentaryzuje 
wszelkie zachowane ślady bo-
rowiackiej kultury, remontuje 
i dokumentuje zabytki, zabiega 
o rozwój szlaków turystycznych 
w tych pięknych okolicach i, co 
też bardzo wartościowe, prowa-
dzi edukację na rzecz tolerancji 
wyznaniowej. Istotnym przeja-
wem aktywności „Światła” jest 
ponadto działalność wydawni-
cza. Intrygująco i  pomysłowo 
brzmi dewiza, którą kierują się 
członkowie towarzystwa: „Do-
dajemy blasku temu, co gaśnie”.

Do najnowszych publikacji 
cekcyńskiego stowarzyszenia 
należy album Kapliczki i  krzy-
że przydrożne w gminie Cekcyn. 
Wydawnictwo to wpisuje się 
w nurt popularnych w ostatnich 
latach publikacji dokumentują-
cych małą architekturę sakralną. 
Trzeba podkreślić, że wydanie 

albumu zostało starannie przy-
gotowane. Od mieszkańców 
gminy pozyskano wiele informa-
cji dotyczących powstania i lo-
sów poszczególnych kapliczek 
i  krzyży przydrożnych. Wykaz 
osób uczestniczących w opraco-
waniu publikacji umieszczono 
na s. 125 albumu. 

W  książce znajdziemy opisy 
obiektów kultu religijnego znaj-
dujących się w  37 miejscowo-
ściach, np. krzyża drewnianego 
na rozstaju dróg w Iwcu (s. 23), 
kapliczki Chrystusa Frasobliwe-
go w Kowalskich Błotach (s. 25), 
krzyża metalowego w Okoninku 
(s. 35) i figury św. Rocha w Zdro-
jach (s. 49). 

Publikacja zawiera też roz-
dział przedstawiający rys histo-
ryczny trzech wspólnot parafial-
nych z terenu gminy: parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Cekcynie, pw. Świętego Ma-
teusza Apostoła i  Ewangelisty 
w Zdrojach i pw. Matki Boskiej 
Różańcowej w Iwcu.

Cennym dopełnieniem albu-
mu jest opis krzyży przykościel-
nych, cmentarnych oraz obe-
lisków. Ta część wydawnictwa 
odnosi się do 14 miejscowości, 
w  tym już nieistniejących. Na 
uwagę zasługuje m.in. osada 
Hamer, po której pozostały nie-
liczne ślady, jednak staraniem 

cekcyńskiego „Światła” odno-
wiono tam w 2012 r. cmentarz 
ewangelicki. Wydarzenie to 
upamiętniono okolicznościową 
tablicą (s. 105). Warto dodać, 
że stowarzyszenie przyczyniło 
się do renowacji kilku innych 
nekropolii ewangelickich, na 
których księża z  miejscowych 
parafii oraz duchowni Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego po-
święcili krzyże. Nierzadko po-
wstały też pamiątkowe obeliski 
z napisami na tablicach w języ-
kach polskim i niemieckim.

Mała architektura sakralna 
w  tej gminie powiatu tuchol-
skiego jest niewątpliwie świa-
dectwem głębokiej kultury 
duchowej i  religijności miesz-
kańców. Dobrze się stało, że 
zgromadzono wiadomości na 
temat wielu niekiedy historycz-
nych już obiektów, wykonano 
ikonografię i opisano je w przy-
stępnej formie. Cekcyński al-
bum to wartościowy dokument 
epoki. Również dla następnych 
pokoleń. Nie tylko Borowiaków.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Cekcyn,  
red. M. Jagła-Bonk, J. Bonk, M. Sass, J. Jagła,  
wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 
Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”, Cekcyn 
2014.

Dodają blasku temu,   
co gaśnie

R E K L A M A

pomerania.kaszuby Pomerania
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 BRUSË. Ù KRËBANÓW
Tuńcewno-spiéwającym karnóm za-
wdzãcziwómë baro wiele. Béł bò wej 
czas, czej nie ùczëło sã kaszëbsczé-
gò jãzëka, a  ò kaszëbiznie czëło sã 
w szkòle baro mało, i to prawie dzãka 
nim pòznôwałë kaszëbsczé dzecë i mło-
dzëzna swòjã kùlturã. Wiém ò tim, bò 
w spòdleczny szkòle bëła jem nôleżnicz-
ką taczégò ùlëdónégò karna. W dodo-
mie kùlturë w Kòscérznie prowadzëła gò 
wastnô Irena Szarmach, a przëgrëwała 
na fòrtepianie i spiéwała nama kaszëb-
sczé piesnie wastna Wanda Szopińskô. 
Wëniosłô stądka wiédzô bëła dlô mie 
wiôlgą wspòmôżką na pierszich ùczbach 
w Kaszëbsczim LO w Brusach, czej nie 
bëło materiałów dlô kaszëbsczich regio-
nalistów. Swój ùdzél mają téż w tim pier-
szi licealiscë – nôleżnicë Kaszubskiego 
Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Krëbane” i jegò załóżca a prowad-
nik Władisłôw Czôrnowsczi. To òd nich 
prawie dostała jem rôczbã na promòcjã 
ksążczi Był sobie Krëban, jakô miała plac 
28 gòdnika 2017 r. w Restauracji „Ka-
szubska” w Brusach.

Zéńdzenié zaczął Władisłôw Czôr-
nowsczi òd przedstawieniô historii 
dokazu. Czim òna je? – spitôł. I  zarô 
spróbòwôł òdpòwiadac: To nié historiô, 
nié kronika, a  zbiérk relacjów, repòr-
tażów, felietonów, òsoblëwie wspòmin-
ków nôleżników karna. Mówił ò jich 
ùsôdzcach, a westrzód nich ò Doroce 
Chełmòwsczi, chtërny tekstë zajima-
ją nôwiãcy placu. I  ò tim, że Mark 
Czôrnowsczi kąsk jinaczi niż pòòstałi 
aùtorzë przëwòłiwô w  ksążce swòje 
wspòminczi, bò wzbògacywô je ele-
mentama kùlturë tëch, do chtërnech 
wëjéżdżelë „Krëbane”. Ksążka miała bëc 
promòcją karna i chwalbą wespòlëzno-
wégò dzejaniô – gôdôł Władisłôw, za-
chãcywającë do ji òcenë na internetowi 
starnie. Òdjimczi w ksążce są czôrno-
-biôłé, a to za sprawą bòkadoscë zbiérkù 
Rajmùnda Mellera, òbjimającégò 20–25 
lat dzejaniô karna. Ale i ù nôleżników 
mòże nalezc wiele òdjimków. Prowa-
dzący òbznajmił ùdbã wëdaniô prawie 

ju zrëchtowónégò II dzélu ksążczi – 
farwnégò albùmù ò „Krëbanach”.

Z  cekawòscą wsłëchiwała jem sã 
w  przëwòłiwóné przez Władisława 
wspòminczi ò zôczątkach pòwstaniô 
„Krëbanów”. Władisłôw je w  Brusach 
òd 1978 rokù i  nalôzł tu dobrą klimã 
do pòwstaniô fòlkloristicznégò karna, 
chtërno dosc chùtkò ùznóné òstało za 
jedno z nôlepszich w szeroczim òkòlim. 
Nie bëło jiwru z kùpiszã strojów, instru-
mentów. W robòce zaangażowónô bëła 
całô rodzëna, a òsoblëwie białka Władi-
sława – Mirosława. To òna wëszëła wie-
le strojów. Załóżca dzãkòwôł drëchóm, 
ò jaczich jidze przeczëtac w  rozdzélu 
piątim ksążczi, pt. „Wśród przyjaciół”, 
przëwòłiwôł téż tëch, chtërnym stanął 
remùsowi zédżer. Baro cepło wspòminôł 
nôleżników kapeli, bò nie ùmniésziwającë 
jinym nôleżnikóm, òna wkłôdała bòdôj 
nôwiãcy mòcë, nôwiãcy wëstãpòwała. 
Leno dwòje jesz z nich żëje.

Baro wiele pòzeszłëch òsta òbdaro-
wónëch ksążką Był sobie Krëban z de-
dikacjama. Bëlë westrzód nich dzejôrze 
bëlnëch dokazów dlô brusczégò karna, 
dobrodzeje – dzãka chtërnym ùkôza 
sã ksążka (Bernat Andrzejczôk, Alek-
sandra Wieckô, Sztefón Skwierawsczi, 
Édward Hébel, Ludwik Hryszkewicz, 
Józef Szimańsczi, Henrik Czôrnowsczi, 
Stanisłôw Gerszewsczi, Daniél Bòjanow-
sczi), ùsôdzcë artiklów i  przedstôwcë 
mediów. Nen piãkny darënk dosta jem 
téż jô: „za starã ò bëlnotã kaszëbsczégò 
jãzëka, rozëmné parłãczenié zôbòrsczi 
mòwë z ji lëteracczim ôrtã”.

Na ekranie ùkôzywałë sã òdjim-
czi ò rozmajitoscë dokazów i dzejaniô 
„Krëbanów”, chtërne nalôżają sã w pùbli-
kacji. Wiôldżi człowiekù – zwrócył sã do 
Władisława Czôrnowsczégò ksądz pra-
łat Zdzysłôw Wirwicczi – dzãka Tobie 
Brusë bëłë òazą bòżich i patrioticznëch 
wëdarzeniów. Pòdsztrëchnął, że karna, 
jaczé prowadzył Czôrnowsczi, zapisałë 
sã piãkną kôrtą, i co le dzejało sã w pa-
rafii, ùbòkadniwałë „Krëbane”. Żëczbë 
skłôdôł bùrméster Chòniców Arseniusz 
Finster. A jô dzãkòwa jem „Krëbanóm” 
i jich przédnikòwi za wielelatną wespół-
robòtã dlô kaszëbiznë, ò chtërny bë jem 
mògła wiele pisac. Wspòmina jem jich 
bëtnosc na wieczorach kaszëbsczich 
kòlãdów i  pastorałków w  pòwstałim 
w  1984 rokù parce KPZ w  Lëpùszu 
i pòtkania wastë Władisława Czôrnow-
sczégò z  ùczniama Kaszëbsczégò LO 
w Brusach. W mòjim „archiwùm szkól-

ny” je dosc tëli wspòminków ùczniów 
pt. „Mòja kaszëbskô stegna” – terô ju ab-
solwentów liceùm, chtërny piselë w nich 
ò swòjim ùdzélu w karnie i jegò dlô nich 
znaczenim. Piãkno brzëmiałë kaszëb-
sczé kòlãdë w wëkònanim „Krëbanów”. 
Nié dosc, że znają jich bòkadosc, to jesz 
krëbańsczégò spiéwaniô i grë na instru-
mentach chce sã słëchac.

Pò przëjechanim dodóm, do Łubianë, 
chùtkò rozpakòwa jem darënk, cobë lepi 
pòznac brzôd robòtë blësczégò mie, 
profesjonalnie prowadzonégò karna. 
Zachãcywóm téż czëtińców „Pòmera-
nii” do zazdrzeniô w  dokôz Był sobie 
Krëban. O działalności Kaszubskiego Ze-
społu Folklorystycznego „Krëbane” z Brus 
i jego inspiracjach – ksążkã dedikòwóną 
przez ji redaktora Władisława Czôrnow-
sczégò: „żonie Mirosławie za szczere, 
wszechstronne i wieloletnie wspieranie 
w pracy z zespołem »Krëbane«”. „Wstęp” 
infòrmùje ò ùdbie wëdôwiznë, zamkło-
scë kòżdégò z  szesc rozdzélów. I  tak 
w pierszim z nich: pòwstanié i zôcząt-
czi dzejaniô. W drëdżim: zbiérk repòr-
tażów z  festiwalowëch zagranicznëch 
wanogów. W trzecym: inspirëjący brzôd 
karna. W czwiôrtim: nawzôjné relacje 
òsobów i  wespòlëznowëch karnów 
w robòce dlô promòwaniô kaszëbsczi 
kùlturë. W piątim jidze sã dowiedzec ò 
drësznëch relacjach òsobów wspòmô-
gającëch dzejania „Krëbanów”. Szósti 
rozdzél je òpisënkã brzadu i  jiwrów. 
W  kòżdim z  nich tekstë rozmajitëch 
aùtorów z  bòkadoscą cekawëch czôr-
no-biôłëch òdjimków fòtografów, chtër-
nëch miona òstałë pòdóné w metriczce 
pùblikacji. Dodôwkama do ksążczi są: 
„Wychowawcza, edukacyjna, kultural-
na i społeczna działalność Władysława 
Czarnowskiego dla sprawy pomorskiej” 
Marka Czôrnowsczégò i platka 40 lat ka-
peli Krëbane 1978–2017.

Redaktór nadczidnął we wstãpie, że 
sugestiwny titel Był sobie Krëban nót 
je òdniesc do Krëbana – „mieszkań-
ca Brus albo okolicy zaangażowanego 
w szeroko pojętą działalność zespołu”. 
Jô òdnôszóm gò równak do Władisława 
Czôrnowsczégò, bò mùszôł sã tu nalezc 
taczi dzejôrz jak òn, co pòcygnôł i za-
chãcył do dzejaniô tëli lëdzy, a jesz do te 
robił to tak, cobë promòwac kaszëbską 
kùlturã z wiôldżim i nôleżnym ji ùwô-
żanim.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ
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 LËZËNO. ZRZESZENIOWÉ 
ANDRZEJCZI

Part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô z Lëzëna zòrganizowôł 1 gòd-
nika 2017 r. zrzeszeniowé andrzejczi 
dlô swòjich nôleżników i sympatików. 
Ùroczëstosc òdbëła sã w gòscynnëch 
progach Gminowi Biblioteczi miona 
Léòna Roppla w  Lëzënie. Pòtkanié 
prowadzył prezes lëzyńsczégò partu 
Mieczisłôw Bistroń, chtëren òmówił 
i  pòdrechòwôł rok dzejaniô Kaszë-
bów z  Lëzëna. W  zrzeszeniowëch 

andrzejkach ùdzél wzął wójt Lëzëna 
Jarosłôw Wejer z  białką i  prowôd-
niczka Radë wejrowsczégò krézu 
Genowefa Słowi z chłopã – radnym 
z Lëzëna. Gôdczi przë kawie i kùchù 
przërëchtowónym bez nôleżników 
lëzyńsczégò partu tikałë sã dzejaniów 
przińdnëch, na rok 2018. Nôwôż-
niészé sprawë są sparłãczoné z  XX 
Swiatowim Zjazdã Kaszëbów, chtëren 
òdbãdze sã w Lëzënie 7 lëpińca 2018 r.  
W ti sprawie głos zabrôł wójt Lëzëna, 
pòinfòrmòwôł zebrónëch ò stónie ro-
bòtów òkòłozjazdowëch. 

Ten òsoblëwi dlô spòlëznë Lëzëna 
rok rozpocznie sã òd zadaniów 
sparłãczonëch z robòtą przë môlowi 
stanicë partu KPZ z Lëzëna, chtërny 
pòswiãcenié planëje sã na strëmiannik 
2018 r. Sprawë związóné z ùdëtkòwie-
nim stanicë òmówiła Alicjô Klinkòsz 
– kasérkã lëzyńsczégò partu. 

Tématikã młodëch w Zrzeszenim 
òmówiła i  òbtaksowała Katarzëna 

Kankòwskô-Filëpiôk – przédniczka 
„Òsczi” – karna młodëch z  Lëzëna. 
W  pòtkanim wzął ùdzél Mieczi-
słôw Wòjecczi, geògrafa i  regiona-
lista, ùczałi z  Zelony Górë, chtëren 
przedstawił swòjã żëcową drogã jaż 
do zamieszkaniô we Wejrowie. Òb-
czas ùroczëstoscë zebróny mòglë 
òbezdrzec film „Kaszubska Sobótka” 
i  wësłëchac gôdczi Rómana Drzéż-
dżona na jegò temat. Òbczas całégò 
pòtkaniô mòżna bëło òbzerac prezen-
tacje mùltimedialné i òdjimkòwé, ò 
dzejanim partu KPZ z Lëzëna, chtërne 
przërëchtowôł Róman Klinkòsz z Teò-
filã Serocczim, òbaj z Zarządu KPZ  
z  Lëzëna. Ò òprawã mùzyczną za-
dbalë naji mùzykeńcë Brunon Szpica 
ë Édmùnd Klas. Wszëtczim, chtërny 
pòmòglë w organizacji kaszëbsczich 
andrzejków i wzãlë w nich ùdzél, skłô-
dóm serdeczné pòdzãkòwanié. 

PREZES PARTU KPZ  
W LËZËNIE MIECZISŁÔW BISTROŃ

 BÒRZESTOWÒ. Ò PATRONIE 
NOWÉGÒ ROKÙ

Wierã pierszé pòtkanié namienioné 
patronowi 2018 rokù òdbëło sã 
w Bòrzestowie. 7 gòdnika 2017 r. kôr- 
bilë tam ò Francëszkù Krãcczim nô- 
leżnicë Remùsowégò Krãgù. Specjal-
nym gòscã zéńdzeniô béł wiceprzéd-
nik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô Łukôsz Grzãdzëcczi, chtëren 
przedstawił pòstacjã patrona, gôdôł 
ò jegò zasłëgach dlô kaszëbsczi rësz-
notë, przëbôcziwał ò jegò znaczenim 
dlô Towarzëstwa Młodokaszëbów.

Dlô môłégò Bòrzestowa bãdze to 
wôżny rok, bò Krãcczi ùrodzył sã pra-
wie w ti wsë. Nôleżnicë Remùsowégò 
Krãgù ùdbelë so tej miesąc w miesąc 
kłasc kwiatë i  pôlëc znitë pòd jegò 
pòmnikã przed tameczną szkòłą.

RED.

Òdj. z arch. partu w Lëzënie

 ŻUKÒWÒ. PROMÒCJÔ FILMÙ  
I PLATCZI

21 gòdnika 2017 r. w Żukòwie òdbëła 
sã promòcjô dokùmentalnégò filmù 
ò Karolu Kreffce „Król Kaszubów” 
i platczi Dwie stegnë Wéróniczi Prëcz-
kòwsczi. To wiedno wiôlgô redota, czej 
mòżemë prezentowac ùróbk najich 
ùczniów abò absolwentów – pòdczor-
chiwała òbczas przëwitaniô Miro-
sława Żołna, direktorka Spòdleczny 
Szkòłë nr 2 (dôwnégò Gimnazjum nr 
2) w Żukòwie.

Film je dokazã m.jin. trzech 
żukòwsczich gimnazjalistów: Mag-
dalénë Rëbùs, Béjatë Ptôch i Juliana 
Prëczkòwsczégò. Òbczas promòcje 
pòjawilë sã téż: Eùgeniusz Prëcz-
kòwsczi (realizator), Zbigórz Gruba 
(òdjimczi). 22 gòdnika film òstôł 
pòkôzóny w trzecy programie TVP.
Dokôz je dzélã projektu wespółfi-
nancowónégò przez Nôrodné Cen-
trum Kùlturë. W  òbrëmienim tegò 
projektu ùkôzôł sã téż tomik kaszëb-
skòjãzëkòwi pòezje i platka Weróniczi 
Prëczkòwsczi Dwie stegnë. Spiéwôrka 
òbczas promòcje wëkònała sztërë do-
kazë z ti platczi.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU (JD)W. Prëczkòwskô. Òdj. (jd)
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 ŻARNÓWC. KASZËBSCZÉ  
SŁOWÒ PARŁÃCZI 
W  niedzelny wieczór 17 gòdnika 
2017 r. w  żarnowsczim kòscele bëło 
pòrësziwającé pòtkanié z pòeticczim 
ùtwórstwã sostrë Dorotë Depczi, 
ks. Janusza S. Paserba i ks. Tomasza 
Czôpiewsczégò, chtëren òb czile lat 
béł dëszpasturzã w  môlowi parafie. 
Ju tradicyjno zòrganizowôł je part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w  Krokòwie. Wiérztë ks. Paserba, 
chtëren ju òd wiele lat je bòhatérą 
wieczórniców w  Żarnówcu, recyto-
welë ùczniowie môlowi Spòdleczny 
Szkòłë m. J. Kòrczaka, przëszëkòwóny 
przez szkólną pòlsczégò jãzëka Halinã 
Goyke. Wiérztë ks. T. Czôpiewsczégò 
prezentowelë zrzeszeńcë i ùczéń jedny 
z pùcczich szkòłów Mikòłôj Òbsziń-
sczi. Jeden z ùsôdzków tegò pòetë òstôł 
skaszëbiony przez Éwã Kùr i przez niã 
béł przeczëtóny.

Òsoblëwą niepòdzajnotą dlô pòze-
szłëch w  kòscele béł wëstãp trzech 
młodëch klôsztorniców z  żarnow-
sczégò kòscoła, chtërne przedstawiłë 
ùsôdzczi sostrë Dorotë (...).

Krótką biografiã wspòmniónëch 
pòetów przëbôcził pò kaszëbskù wice- 
przédnik partu KPZ Łukôsz Krefta, 
a  pòwitôł i  na kùńc sã òddzãkòwôł, 
złożił gòdowé żëczbë i rôcził na mio-
dné jestkù – przédnik Róman Kòscel-
niôk.

Sostra Dorota w  jedny ze swòjich 
wiérztów napisała, że „Kaszubskie sło-
wo – jak wicher pieści, jak sztorm śpie-
wa...” – i jak pòkôzôł wieczór w żar-
nowsczi swiãtnicë – téż parłãczi. Rzeszi 
w miłoce do jãzëka, pòezje i tradicje. 
Wiele lëdzy mùzyką, spiéwã i  snô-
żą interpretacją pòezje miało ùdzél 
w stwòrzenim pòczestnégò i pòrëszi-
wającégò nôstroju gòdnikòwégò wie-
czoru.

BÒŻENA HARTIN-LESZCZIŃSKÔ, TŁÓM. DM

 GDINIÔ. GÔDCZI Ò KÙCHNIE  
I KASZËBSCZICH ZWËKACH
14 gòdnika 2017 r. w Kaszëbsczim 
Fòrum Kùlturë Róman Drzéżdżón 
kôrbił ò adwentowëch i gòdowëch 
kaszëbsczich zwëkach. W swòji pre-
zentacje przedstôwiôł m.jin. apart-
noscë w tim òbrëmienim zanôleż-
no òd regionu Kaszëb, gôdôł ò tim, 
kògùm bëlë Gwiżdże, Panëszczi, 
Gwiôzdór i  Pani Gwiôzdka, dol-
macził, dlô kògò Kaszëbi òstôwiają 
lózy plac kòl wilijnégò stołu i wiele 
jinëch czekawinków zrzeszonëch 
z Adwentã i Gòdama.

Òbczas pòtkaniô béł téż òtemkłi 
wëstôwk ò kaszëbsczi kùchnie. 
Dzãka zbiéróm gdińsczégò kòlek-
cjónérë Jerzégò Zająca je na nim 
zaprezentowóny wëzdrzatk kùch-
niów na Kaszëbach w kùńcu XIX 
i w pierszi pòłowie XX wiekù.

Zéńdzenié skùńczëło sã pòspól-
nym spiéwanim kòlãdów, a chãtny 
mòglë téż kùpic òriginalné kaszëb-
sczé darënczi na Gòdë, bò òrgani-
zatorzë zadbelë ò to, żebë pòtkaniu 
towarził gòdowi minikermasz.

RED.

Òdj. ze zbiérów MKPPiM

 WEJHEROWO. WOKÓŁ SAMA 
GLINA
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
6 grudnia 2017 r. odbył się wernisaż 
wystawy prac ceramicznych uczestni-
ków projektu pt. „Wokół sama glina. 
Warsztaty czas zacząć!”.

Spotkanie uświetniło widowisko 
pt. „Mały książę” w wykonaniu grupy 
teatralnej JBT Junior pod kierunkiem 
Marka Czoski. A Paweł Sela przygo-
tował pokaz garncarstwa, każdy gość 
mógł spróbować tej sztuki i ulepić 
pamiątkowe naczynie.

W ramach projektu „Wokół sama 
glina…” w wejherowskim Muzeum 
została utworzona pracownia cera-

miczna, zorganizowano wyjazdy edu-
kacyjne do Muzeum Ceramiki Nec-
lów do Chmielna oraz do Zakładu 
Porcelany Stołowej „Lubiana” k. Ko-
ścierzyny i przeprowadzono warszta-
ty ceramiczne dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Instruktorem zajęć 
ceramicznych była Katarzyna Olech-
nicka-Śliwińska. 

Koordynatorem wydarzenia z ra-
mienia Muzeum była Anna Kąkol.

Projekt pn. „Wokół sama glina. 
Warsztaty czas zacząć!” został do-
finansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Powiatu Wejherowskiego, Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w 
Wejherowie oraz Zrzeszenia Prywat-

nego Handlu i Usług – Biura Rejono-
wego w Wejherowie.

ANNA KĄKOL

Òdj. KCK Krokowa



62  /    / STYCZEŃ 2018

KLËKA

 TCZEW. II MIĘDZYSZKOLNY 
KOCIEWSKO-KASZUBSKI KONKURS 
REGIONALNY
W tczewskiej Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej 6 grudnia 2017 r. odbył się 
finał konkursu „Moje miejsce na Zie-
mi, moja miejscowość, mój region”. 
Uczniowie ze szkół podstawowych 
prezentowali swoją miejscowość czy 
region w  formie plastycznej, a  mło-
dzież z  klas starszych i  gimnazjów 
w formie opowiadań literackich. Duże 
zainteresowanie i uczestnictwo w kon-
kursie cieszy nas regionalistów i zachę-
ca do kontynuowania tej formy naszej 
działalności w przyszłości – podkreśla 
dr Michał Kargul ze Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Oddział Ko-
ciewski w Tczewie. 

Zwycięzcy kategorii plastycznej to: 
Sara Nowicka (I miejsce), Marta Ba-
nasik (II) i Marcelina Jabłońska (III). 
Wyróżnienia otrzymali: Kinga Zdu-
nek, Szymon Jankowski, Kornelia Du-
najska i Oliwia Chmura. Wśród gim-

nazjalistów wygrała Oliwia Tomasik, 
przed Maksymilianem Frąckowiakiem 
i Zofią Kaźmierską, a wyróżnione zo-
stały: Julia Malinowska i Malwina Kar-
pińska.

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie z Przedszkola „Fantazja” w Tcze-
wie, Publicznej SP w Bytoni, Publicz-
nej SP w Kleszczewie Kościerskim, SP 
nr 2 w Nowem, SP w Suchym Dębie, 
SP nr 11 w Tczewie, SP nr 1 w Trylu 
i SP w Wiślinie.

Konkurs odbył się w ramach pro-
jektu pn. XI Nadwiślańskie Spotka-
nia Regionalne, który finansowo 
wsparli: Województwo Pomorskie, 
Miasto Tczew, Zarząd Główny Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
Bank Spółdzielczy w Tczewie, a zo-
stał przygotowany przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział Ko-
ciewski w Tczewie i Miejską Bibliote-
kę Publiczną im. Aleksandra Skulteta 
w Tczewie.                     TOMASZ JAGIELSKI

Fot. J. Cherek

 WDZYDZE. ÒDNOWIONY  
BALDACH
Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnograficzny 
Park we Wdzydzach skùńczëło kònser-
wacjã procesjowégò baldachù z kòsco-
ła pw. Matczi Bòsczi Czãstochòwsczi 
w  Òlpùchù. Wedle gãbnëch przeka-
zënków ten nadzwëkòwò wôrtny za-
bëtk sakralnégò kùńsztu òstôł zapro-
jektowóny przez Tédorã Gùlgòwską, 
a zrobiony przez niã i ji sztërë ùczenczi: 
Władisławã Wiszniewską, Martã i Ma-
tildã Bławat a téż Anã Knut. 

Je to jedurny w zbiérach Mùzeùm 
przëmiar wdzydzczégò wësziwù wëkò-
nóny na jedwôbnym adamaszkù. Bal-
dach wëprzédniwô sã swòbódną i let-
ką kómpòzycją, rozmajitoscą farwów 
i   wielnyma mòtiwama pòdskacóny-
ma lëdowim i  klôsztornym kùńsztã 
z òrientalnyma dzélëkama.

Technika zrobieniô baldachù pòka-
zywô nadzwëkòwé ùmiejãtnoscë wë-
sziwôrków, chtërne bëlno wëzwëskałë 
w tim dokazu wiédzã i doswiôdczenié 
swòji mésterczi – Tédorë Gùlgòwsczi.

Kònserwacjô baldachù òstała do-
financowónô ze strzódków Miny-
stra Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë 

pòchôdającëch z Fùnduszu Promòcje 
Kùlturë w òbrëmienim programë pn. 
„Wspieranie działań muzealnych”.

Òdj. Mùzeùm we Wdzydzach

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU GABRIELË JANIK, KÙSTOSZ MÙZEÙM WE WDZYDZACH
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 WEJROWÒ. GWIŻDŻE NA RËNKÙ 
I W PAŁACU PRZEBENDOWSCZICH
Dzecë i  szkólny z  dëbeltjãzëkòwi 
kaszëbskò-pòlsczi szkòłë we Wejrowie 
przërëchtowelë przedstôwk „Gwiżdże” 
wedle scenarnika Tomasza Fópczi 
i w reżiserie Katarzënë Kankòwsczi-
-Filëpiôk. 22 gòdnika 2017 r. „Naja 
Szkòła” zaprezentowała nôprzód zwëk 

kaszëbsczich kòlãdników mieszkań-
cóm miasta na wejrowsczim rënkù. 
Dzôtczi ze szkólnyma szlë przez cen-
trum Wejrowa, spiéwającë kòlãdë 
i gwiżdżową spiéwkã: 

Kòlã, kòlã, kòlãda! 
Gwiżdże nié leno w Swiãta! 
Dôjta nama za to w kòsz! 
Cobë dało to sã zjesc!

Pózni ju w  sedzbie Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi  w pałacu Przebendowsczich 
wëstąpilë z  przedstôwkã „Gwiżdże”. 
Pò jegò zakùńczenim dzôtczi, szkól-
ny i  wszëtcë ùczãstnicë wëdarzeniô 
spiéwelë kaszëbsczé i pòlsczé kòlãdë.

RED.     
    

Òdj. AM

 PÙCK, WEJROWÒ, PIERWÒSZË-
NO. ADWENTOWÒ I KÒLÃDOWÒ
Òd 15 do 17 gòdnika 2017 r. warôł XII 
Kaszëbsczi Festiwal Kòlãdów i  Ad-
wentowi Spiéwë. Ùroczësto zaczął sã 
w  pùcczi farze pw. sw. Apòsztołów 
Piotra i  Pawła, drëdżégò dnia òdbéł 
sã kòncert w  kòscele pw. sw. Léòna 
we Wejrowie, a  17 gòdnika kònkùr-
sowé biôtczi bëłë w Dodomù Kùlturë 
w Pierwòszënie. Tegò samégò dnia ò 2. 
pò pôłnim wszëtcë chãtny mòglë wzyc 
ùdzél w galowim kòncerce w pierwò-
szińsczim kòscele pw. Pòdwëższeniô 
Swiãtégò Krziża. 

Latosą nowizną w tim tradicjowim 
wëdarzenim, jaczé warô òd 2005 r., 
bëło wprowadzenié do kònkùrsu ad-
wentowëch spiéwów.

Òbsãdzëcele (prof. Anna Fiebig, 
dr Michôł Kòzoris [pòl. Kozorys], 
dr Karól Dettlaff) zdecydowelë ò 
przëznanim taczich hewò nôdgrodów 
i wëprzédnieniów:
–  Strzébrzny Diplóm dlô Dzec-

négò Chùru Spòdleczny Szkòłë 
w  Rotmance pòd direkcją Joanë 
Pestczi, dlô karna Kosakowianie 
z  Kòsôkòwa pòd czerownictwã 
Tadéùsza Kòrthalsa i  dlô Chùru 
Strzelenka z Tëchómia pòd direkcją 
Karola Kreftë 

–  Złoti Diplóm dlô Chùru Jubileum 
z Żelëstrzewa pòd direkcją Anë Łu-
kasik i dlô Chùru Lutnia pòd direkcją 
Tomasza Fópczi

–  I môl dobéł Chùr Lutnia, II –  Jubi-
leum, III –  Strzelenka

–  wëprzédnienié za nôlepi wëkònóną 
kaszëbską kòlãdã – Dzecny Chùr 
Spòdleczny Szkòłë w Rotmance

–  wëprzédnienié za nôlepi wëkònóną 
adwentową spiéwã – Chùr Strzelenka

–  wëprzédnienié dlô nôlepszégò diri-
genta – Tomôsz Fópka.               RED.                   

 KARTUZË. KASZËBË  
I LËTERACCZÉ DOKAZË  
W MALËNKACH
Plasticzny kònkùrs „Moje Kaszuby” 
sczerowóny do mieszkańców kar-
tësczégò krézu òstôł rozrzeszony 12 
gòdnika 2017 r. Ùczãstnicë sztërzech 
wiekòwëch kategóriów dostelë roz-
majité zadania, jaczé miałë pòkazac 
jich plasticzné ùmiejãtnoscë. Dzecë 
z przedszkòlów robiłë malënczi rë-
bów z kaszëbsczich jezór, ùczniowie 
z kl. I–III spòdlecznëch szkòłów kòl-
drogòwé krziże i kapelczi, z kl. IV– 
–VII mùszelë przërëchtowac malënk 
do kaszëbsczégò marsza Hieronima 
Derdowsczégò z  dokazu Ò panu 
Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë 
jachôł, a młodzëzna z gimnazjalnëch 
klasów i wëżigimnazjalnëch szkòłów 
céchòwała Smãtka z kaszëbsczi epò-
peje Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé 
i przigòdë Remùsa.

Wedle òbsãdzëcelów (Kadzmiera 
Nowickô, Zofiô Watrak i  Barbara 
Kąkòl) westrzód 100 nadesłónëch 
dokazów na pierszé môle zasłużëlë:

–  w kategórie przedszkòlôków: Wik-
toriô Płotka (Przedszkòłowi Òd-
dzél Mezowò), Òliwier Lewicczi 
(Przedszkòlé z ZKiW w Dzerząż-
nie), Alicjô Lubòckô (Przedszkòlé 
Sostrów Miłoserdzô w Kartuzach),

–  w  kategórie klas I–III: Jakùb 
Czôpiewsczi (Sp.Sz. w Gòwidlënie);

–  w  kategórie klas IV–VII: Mag-
daléna Deja (Sp.Sz. w Egertowie)  
i  Wiktoriô Magùlskô (ZKiW 
w Dzerzążnie);

–  w  kategórie gimnazjum i  strzéd-
nëch szkòłów: Nataniél Stefanow-
sczi (Kartësczé Centrum Kùlturë) 
i Kinga Tempskô (ZKiW w Stãżëcë).
Całownô lësta dobiwców i  wë- 

przédnionëch je na starnie Kar-
tësczégò Centrum Kùlturë: http://
www.centrum.kultury.pl/.

Nôdgrodë ùfùndowelë: Przédnik 
Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewódz-
twa Jón Kleinszmidt, kartësczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
i bùrméster Kartuz Mieczisłôw Grze-
górz Gòłuńsczi.

RED.
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 GDUŃSK. KASZËBSKÔ  
EDUKACJÔ W NOWIM  
PROGRAMÒWIM SPÒDLIM
Ju piąti rôz zainteresowóny sprawa-
ma kaszëbsczi edukacje mòglë wzyc 
ùdzél w kònferencje z cyklu „Dzieci 
i młodzież na pograniczu kultur. In-
spiracje kaszubskie”. Ta piątô edicjô, 
jakô òdbëła sã 27 lëstopadnika 2017 r.  
na Wëdzélu Spòlëznowëch Nôùk 
Gduńsczégò Ùniwersytetu, miała titel 
„Edukacja kaszubska w nowej podsta-

wie programowej. Literackie podstawy 
edukacji językowej”.

Pòzeszłëch przëwitałë: prof. Mariô 
Szczepskô-Pùstkòwskô z GÙ i Éwa 
Fùrche z Centrum Sztôłceniô Szkól-
nëch (pòl. Centrum Edukacji Nauczy-
cieli) we Gduńskù.

Pózni zaczął sã robòcy dzél, w jaczim 
ùczãstnicë mòglë m.jin. doznac sã ò 
tim, jak wëzwëskac lëteraturã i wiédzã 
ò lëteraturze w aùtorsczi programie 
kaszëbsczi edukacje (dr Adela Kòżëcz-
kòwskô), pòznac òpisënczi człowieka i 

jegò codniowòscë w kaszëbsczi lëtera-
turze (prof. Daniél Kalinowsczi i prof. 
Adela Kùik-Kalinowskô), pòsłëchac ò 
pedagógòwëch kòntekstach lëteraturë 
dlô dzecy (dr hab. Anna Wasylew-
skô), ò sztôłtowanim juwernotë przez 
kaszëbską pòezjã (Stanisłôw Janka).

Kònferencjã zòrganizowelë: Zakłôd 
Òglowi Pedagógiczi Gduńsczégò Ùni-
wersytetu, Centrum Sztôłceniô Szkól-
nëch we Gduńskù i Institut Edukacjo-
wëch Sztudiów Akademie Wòjnowi 
Marinarczi m. Òbrońców Westerplatte.

 WEJROWÒ. BENEFIS ÉDMÙNDA 
SZCZESÔKA
5 gòdnika 2017 r. swiãtowôł 50-lecé 
ùtwórczi robòtë naji wielelatny przédny 
redaktór i przédnik Redakcjowégò Kòle-
gium Édmùnd Szczesôk. Ùroczëznã, 
jakô òdbëła sã w Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi, 
zaczãła sã òd kaszëbskòjãzëkòwégò 
kòncertu Przemësława Bruhna. Pózni 
wasta Szczesôk długò witôł wszëtczich 
pòzeszłëch gòscy, jaczi wëfùlowelë dwie 
nôwikszé zale Mùzeùm. Bëlë westrzód 
nich drëszë, familiô, lëdze, chtërnëch 
pòznôł jakno gazétnik, ùczãstnicë 
Kaszëbsczégò Czôłnowégò Spłëniãcô 
„Szlachama Remùsa”, wespółrobòtnicë 
z  rozmajitëch redakcjów (z  „Pòme-
ranie” bëlë: przédnik Redakcjowégò 
Kòlegium Pioter Dzekanowsczi, przéd-
ny redaktór Sławòmir Lewandowsczi, 
Bògùmiła Cërockô i Dark Majkòwsczi), 
przedstôwcowie rozmajitëch samòrzą-
dzënów i  Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô a  téż wiele jinëch lëdzy 

sparłãczonëch na rozmajiti ôrt z jubi-
latã.

Jednym z pónktów wëdarzeniô bëła 
gôdka, jaką z redaktorã Szczesôkã pro-
wadzył Andrzéj Bùsler. Przëbôczëła 
òna nôwôżniészé dobëca i  żëcowé 
kawle bòhatérë wieczoru. Z  leżnoscë 
jëbleùszu Bùsler przëszëkòwôł téż dlô 
jubilata niespòdzónkã – ksążeczkã pt. 
Reporter: zawód i  pasja. 50 lat pracy 
twórczej Edmunda Szczesiaka. Są w ni 
artikle z „Pòmeranie” z 2013 r. namie-
nioné red. Szczesôkòwi, spisënk jegò 
dokôzów, wiele òdjimków i lësta ùdo-
stónëch przez niegò nôdgrodów.

Jëbleùsz béł sparłãczony z promòcją 
jiny ksążczi, Drogą do nieba. Śladami 
Remusa. Mała odyseja kaszubska (wicy 
ò ni w tim numrze najégò miesãcznika 
w dzélu z lekturama).

Òbczas zéńdzeniô jubilat dostôł Me-
dal miona Lecha Bądkòwsczégò przëz-
nóny mù przez gduńsczi part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  RED. Òdj. S. Lewandowsczi

  RED.

 WEJROWÒ. RADNY ROZSĄDZËLË 
– BÃDĄ DËBELTNÉ TÔFLË
Òbczas slédny łońsczi sesji, 19 gòdnika 
2017 r., radny Wejrowa jednomëslno 
rozsądzëlë ò tim, że na wjazdach do 
miasta bãdą tôfle z pòlską i kaszëbską 
pòzwą: Wejherowo i Wejrowò. 

Chùdzy anketã w ti sprawie Ùrząd 
Gardu zrobił westrzód mieszkań-
ców. 86% z bierzącëch ùdzél w anke-
ce pòpiarło tã ùdbã. Terô gòdnikòwi 
ùchwôlënk wejrowsczich radnëch òstôł 
wësłóny do Minystra Bënowëch Sprôw 
i  Administracje. Kòsztë sparłãczoné 

z wëmianą tôflów, jak wiedno w taczim 
przëtrôfkù, bãdą zapłaconé z bùdżetu 
państwa. 

Chcemë dodac, że pòzwa Wejrowò 
òstała pòzytiwno òtaksowónô przez 
Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka.

  RED.
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 GDUŃSK. STOLEMÒWÔ 
ÙROCZËZNA
W Nadbôłtowim Centrum Kùlturë 
we Gduńskù 12 gòdnika 2017 r. Ka-
pituła Medalu Stolema (są w ni fùl-
prawny nôleżnicë Klubù Sztudérów 
„Pomorania”) wrãczëła to wôż-
né wëprzédnienié ks. Rómanowi 
Skwierczowi – rësznémù regional-
némù dzejarzowi, wielelatnémù ka-
pelanowi słëpsczégò i wejrowsczé-

gò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô i dobiwcë wiele kònkùr-
sów dlô gadëszów.

Jëbleùszowô, bò ju 50. ùroczëzna, 
zaczãła sã òd zaspiéwaniô him-
nu „Zemia rodnô”. Pózni Éweli-
na Stefańskô, przédniczka Klubù, 
zaprezentowała roczné dzejanié 
pòmòrańców. Pòtemù Wérónika 
Òkòniewskô przeczëtała laùdacjã, 
jakô przëblëżëła wszëtczim zebró-
nym pòstacjã laùreata. Ks. Róman 
Skwiercz òstôł przëjimniãti do kar-
na stolemòwców przez Édmùnda 
Szczesôka (dobiwcã medalu z 2000 
rokù).

Pò ùroczëstim wrãczenim meda-
lu przemówił do pòzeszłëch nowi 
Stolem. Jak sã słëchô doswiôd-
czonémù gadëszowi, nie zafelowało 
szpòrtów i  smiésznëch historiów 
wzãtëch z żëcô.

W artisticznym dzélu jesmë mò-
glë wësłëchac minirecitalu Paw-
ła Ruszkòwsczégò, chtëren m.jin. 

zaprezentowôł sztëczk ò Remù-
su, pòstacje baro blësczi latosémù 
laùreatowi, napisóny na spòdlim 
frantówczi „Ballada o głupim Jasiu” 
Jacka Kaczmarsczégò.

Medialny patronat nad ùroczëzną 
miała „Pomerania”.    

                      
ÉWA NOWICKÔ, KS POMORANIA

Òdj. P. Pastalenc

 SŁËPSKÒ. NÔÙKÒWÒ Ò 
PÒMÒRSCZIM APÒSZTOLE
 „Swiãti Òtto. Apòsztół Pòmòrzô” 
– taczi titel miało nôùkòwé sym-
pòzjum, jaczé òdbëło sã 4 gòdnika 
2017 r. w Słëpskù. Zaczãło sã òd mszë 
swiãti w  kòscele pw. sw. Òtta pòd 
przédnictwã bpa kòszalińskò-kòło-
brzesczi diecezje Édwarda Dajczaka. 
Pózni ùczãstnicë przenieslë sã do bù-
dinkù Pòmòrsczi Akademie kòl szas. 
Bòhatérów Westerplatte 64, gdze 
pòzeszłëch przëwitała m.jin. merito-
ricznô dozérôczka sympòzjum prof. 
Adela Kùik-Kalinowskô. 

Pòtemù przëszedł czas na refe-
ratë. Jakno pierszi wëstąpił ks. prof. 
Grzegórz Wejman, chtëren kôrbił ò 
misyjny metodze sw. Òtta. Pò nim 
prof. Agnészka Tetericz-Pùżo (pòl. 
Teterycz-Puzio) zaprezentowała 
dzejanié apòsztoła Pòmòrzô na pòl-
sczich zemiach wedle rozmajitëch 

pisónëch zdrzódłów ze strzédnëch 
wieków. Pierszi nôùkòwi dzél miôł 
zamkłé dr Bronisłôw Nowak. Téma 
jegò referatu to „Słowianie na Pomo-
rzu w czasach św. Ottona”.

Prof. Daniél Kalinowsczi zaczął 
lëterackò-artisticzny dzél sympò- 
zjum. Òpòwiedzôł ò żëwòtach sw. 
Òtta jakno przëmiarach hagiogra-
ficznëch tekstów. Prof. A. Kùik-Ka-
linowskô kôrbiła ò tim, jak wëzdrzi 
òpisënk misje sw. Òtta w lëteraturze 
na przikładze romana prof. Zbignie-
wa Zelonczi, a prof. Elżbiéta Kal ò 
ikònografie apòsztoła.

W  slédnym dzélu sympòzjum 
nôprzód dr Małgòrzata Grzëwacz 
ùdokazniła, że sw. Òtto je wiele 
lepi znóny i  tczony w  Niemcach 
jak w Pòlsce i nawetka protestancë 
mają we wiôldżim ùwôżanim jegò 
misjã westrzód Pòmòrzanów (titel 
referatu: „Święty Otton z Bambergu 

w kręgu kultury krajów niemieckoję-
zycznych”). Dwa pòsobné wëstąpie-
nia tikałë sã historie parafie sw. Òtta 
w Słëpskù. Ks. dr Tadéùsz Cenôwa 
gôdôł ò archiwaliach sparłãczonëch 
z  tą parafią, jaczé są do nalézeniô 
w  Archiwùm Kòszalińskò-Kòło-
brzesczi Diecezje, a Zdzysłôw Ma- 
chùra przedstawił ji dzeje w latach 
1866–1947. Jakò slédny wëstąpił 
Dariusz Majkòwsczi, chtëren kôrbił 
ò znaczënkù sw. Òtta, a barżi jegò 
kùltu, dlô rozwiju sanktuarium na 
Swiãti Pòlanowsczi Górze.

Sympòzjum zakùńczëła diskù-
sjô, w jaczi nie bëło wiele pitaniów, 
ale dosc tëli dopòwiedzeniów i cze-
kawëch bédënków dlô aùtorów re-
feratów. Chcemë dodac, że wszëtczé 
tekstë przëszëkòwóné na sympòzjum 
bãdą òpùblikòwóné. Òrganizatorã 
sympòzjum béł Institut Pòlonisticzi 
Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù.

RED. 
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·   1 I 1928 – na Jeziorze Charzykowskim odbyły się 

pierwsze w Polsce regaty bojerowe.

·   5 I 1978 – utworzono Nadmorski Park Krajobrazowy 

z siedzibą we Władysławowie.

·   18 I 1958 – zmarł Wincenty Rogala,urodzony we 

Wielu 9 kwietnia 1871, ludowy poeta i gawędziarz, 

dyrygent chórów, działacz patriotyczny i kulturalny 

na południu Kaszub, nazywany kaszubskim Sabałą. 

Przyczynił się m.in. do odbudowy pomnika Hieronima 
Derdowskiego w swojej rodzinnej wsi. Pochowany zo-
stał na wielewskim cmentarzu parafialnym.

·   20 I 1968 – przy Zarządzie Wojewódzkim Polskiej 
Młodzieży Esperanckiej w Gdańsku powstał Kaszubski 
Ośrodek Esperancki, czyli Kaszuba Esperanto Centro. 
Ośrodek ten powstał głównie dzięki zabiegom An-
drzeja Marszałkowskiego i Władysława Pałaszew-
skiego.

·   21 I 1928 – w Toruniu wydano pierwszy numer 
„Dziennika Pomorza”, reprezentującego przede wszyst-
kim ziemiaństwo pomorskie.

·   27 I 1938 – zmarł Otton Karszny, działacz i pisarz ka-
szubski (ur. 29.11.1875 w Potęgowie), autor drobnych 
utworów scenicznych oraz wierszy okolicznościowych, 
zajmował się również historią Kaszub i książąt gdań-
skich; współpracownik „Gazety Kartuskiej”. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Sierakowicach.

Źródło:  
F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie

WAŻNE DATY/ W OBIEKTYWIE „POMERANII”

SNÔŻI STËCZNIKÒWI PÒRÉNK I RËBACCZI BÔT NA SOPÒCCZIM SZTRĄDZE. 
ÒDJ. S.LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII



STËCZNIK 2018  /    /  67

   
• DZIAŁO SIĘ W STYCZNIU • DZIAŁO SIĘ W STYCZNIU • DZIAŁO SIĘ W STYCZNIU • DZIAŁO SIĘ

SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

SNÔŻI STËCZNIKÒWI PÒRÉNK I RËBACCZI BÔT NA SOPÒCCZIM SZTRĄDZE. 
ÒDJ. S.LEWANDOWSCZI

CHTO WËDAJE NASZE PIEŃDZE?

C hcała Wa bë, lëdze, dostac co? To, co le chceta. 
Do rãczi. Prosto z nieba. Bez òbzéraniô sã na 
priz. Chto jiny płacy. Chceta? Mògã sã zawiato-

wac, że wikszi dzél lëdztwa chãtno bë wzął.  
Ten wikszi dzél, co to prawie w demòkracji rządzy. Kò 
nié òni te dëtczi dają, a chto jiny. Rząd państwa. A skąd 
rząd bierze? Kò òd nas, bò swòjich dëtków z taszë  
nie wëcygną a nie dadzą… Zapitôta, jakùż  
sã doznac, co nama je bróné? Przëzdrzëta sã chòcle 
na ne kasowé paragóné – to co je netto – tëli towôr je 
wôrt. Co wicy płacyta – bierze „Warszawa”.  Zdrzëta 
na kwitë, co je przë 
wipłace dostôwôta. Z te- 
gò, co swòją robòtą za-
robita – Wasze je leno 
to, co na kònto wpłënie. 
Całô reszta jidze do 
Warszawë, a wikszosc 
tegò – na zmarnowanié. 
A jesz nie sygô na to 
wszëtkò, na co mùszi 
pòszpandérowac. Tej 
rząd bierze na bórg. Temù z dnia na dzéń rosce pòlsczi 
dług, a spłacywac mdą gò nasze dzecë a jich dzecë. 
Rzeczeta: tec z pòdatków je na szkòłë, służbã zdro-
wiô… A jô Wama rzekã: szkòłë a doktorów mòżemë 
sami zapłacëc. Na kùńc miesądza szkòła wëstawi 
rechùnk za ùczbã Waszich dzôtk i bãdze òn môłi. 
Czemù? Bò do ùczeniô Waszich dzôtk nie są brëkòwny 
pòstrzédnicë. Ùrzãdnicë rozmajiti, co pilëją, cobë 
dzecë bëłë ùczoné tegò, co minister chce, a nié te, 
czegò chcą rodzyce. Zdżinie òbrzészk ùczbë i wiele 
niepòtrzebnëch w żëcym przedmiotów. Nié wszëtczé 
dzecë mùszą sã ùczëc wszëtczégò! Òjc z matką nôlepi 
wiedzą, czegò mô sã ùczëc jich dzeckò, cobë w żëcym 
so dało radã a jesz na starosc zadbało ò starszich. Bò 
nié państwò je òd dozéraniô dzecy a starszich. Òd te 
je RODZËZNA. Òd wiãcy jak sto latów socjaliscë robią 
wiele, cobë z rodzyców zrobic leno maszinczi do ro-
bieniô dzecy. Zróbta, më je wezniemë do żłóbka, 
wëchòwiemë w szkòle, a na starosc waju zamkniemë 
w sôdzë pòd pòzwą „Dodóm Spòkójny Staroscë”. 
A waje dzecë nie mdą was słëchałë i wama słëchałë, 
a mdą robiłë a mëslałë, jak państwò chce, jak òbiwatel 
mô robic a mëslëc. A të le spróbùj głos na taczé pań-
stwòwé dzeckò pòdniesc abò je ùkôrac… Dzeckò mòże 
i mùszi „zakapòwac” mëmã z tatkã do służbów, co 

przińdą i wezną dzeckò précz a dadzą tima, co wë- 
chòwią je tak, jak państwò chce! 

Pò prôwdze mëslita, że minister zdrowiô, naro-
dowi fùndusz zdrowiô a rozmajiti jiny ùrzãdnicë są 
pòtrzebny, cobë më mòglë jic do dochtora a kùpic bez 
receptë to, co pòtrzebùjemë?!

Przecã, czej nie mdze wëdôwóny wiôldżi kasë na 
nich, to spadną prizë lékarzeniô! Lëdze mdą kòrzëstac 
z tańszich ùsługów, bò kònkùrencjô wëmùszi, że prizë 
spadną. Pòwiéta, że są taczé zabiedżi, co są baro 
drodżé. A co terô je? Co sztót je czëc, że jakôs familiô, 

fùndacjô zbiérô na òperacjã. 
To znaczi, że system sobie 
z ùdëtkòwienim nie radzy… 
A Wiôlgô Òrkestra Swiąteczny 
Pòmòcë? Kò to je jasné pòswi-
ôdczenié, że nie sygô pie-
niãdzy na brëkòwné statczi, 
ùrządzenia do retaniô zdro-
wiô i żëcy lëdzy. Czemù nie 
sygô? Bò pò drodze òd nas-
-pòdatników do nas-chòrëch 

– te dëtczi są zle wëdôwóné! Czeka Wa czedës pôrã 
(abò pôrãnôsce) miesący w rédze do tzw. specjalistë? 
Kùli razy bëło tak, że człowiek chùtczi ùmarł, niżlë sã 
zadostôł, dze chcôł? Pòwiedzenié, że dzysô dnia mù-
szi miec bëlné zdrowié do chòrzeniô – to nie je wca-
le za wiele rzekłé… Ò tim, czedë i czë sã dostóniemë 
do dochtora, decydëje ùrzãdnik, nié më. A przëstãp 
do dochtora je naszim prawã! Tak samò mòżnosc 
kùpieniô bez receptë tegò, co sã chce z aptéczi. Czë 
dorosłi człowiek mùszi miec pòzwòlenié na kùpienié 
lékù?! Tec to je człowiek – Homo Sapiens – to znaczi 
rozëmné stwòrzenié. Wié, czegò brëkùje i sóm za to 
płacy! Dochtór mòże wëstawic receptã (czë jak to 
zwac) – leno cobë pacjeńt miôł pòdpòwiédz. Co kùpi 
– to je jegò sprawa i òdpòwiedzalnosc – nie brëkùje 
do te pòzwòleniô! A prizë receptowëch léków? Spad-
ną, bò firmë, co terô mùszą wëdawac na przekònanié 
ùrzãdników, cobë jich léczi bëłë na lësce – bãdą sã 
mùszałë dopasowac do reglów kònkùrencje. I mdze 
tóno i dobrze. Jeden mądrzela mie napisôł w interne-
ce, że jakno pùblicznô òsoba ni mògã głosëc tegò, co 
chcã, bò jiny sã mògą za mną czerowac. Czë to znaczi, 
że wrôcô cenzura…?

TÓMK FÓPKA

Òjc z matką nôlepi  
wiedzą, czegò mô sã 

ùczëc jich dzeckò (...). 
Bò nié państwò je òd 

dozéraniô dzecy  
a starszich. Òd te je 

RODZËZNA.
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W ZYLWESTROWĄ NOC
W 2017 rokù béł jem rôczony bez mòjégò nôbëlniészé-
gò drëchã, brifkã, na Zylwestra do jegò dodomù. Rôd 
jem sã zgòdzył, kò wiedno ne pôrã watów sztrómù a li-
trów wòdë człowiek zaòbszczãdzy. Czej ma so z brifką 
jak grafòwie w zeslach sedzelë a rozpòwiôdelë, to jegò 
białka a dzecë, stôrim pëlckòwsczim zwëkã, na 2018 rok 
so wróżëlë, wòsk bez klucz lejącë. 

Brifka chcôł kòl ti zylwestrowi leżnoscë Rok Pëlckòwa 
pòdrëchòwac, miôł biédôk wszëtkò na kôrtce spisóné, 
le na kôrtka, jaką schòwôł w taszi niedzelnëch bùksów, 
sã w pranim sprała. 

– A gôdôł jem ti swòji – 
jiscącë sã, pòdzérôł na 
białkã – że midzë Gòdama 
a Trzema Królama prac ni 
mòże, bò to jesz jaczé nie-
szczescé dô. Biôj a gôdôj 
– naju przódkòwie mielë 
prôwdã!

– Òd przepòwiôdaniô 
nieszczescô je taczi jeden 
Jacy z Człëchòwa, a të, 
chłopie, tak baro sã nie jiscë, bò mdzesz całi 2018 rok 
zajiscony – doradzył jem drëchòwi, a dodôł: – Co ma 
mdzema wiele gôdelë, Rok Pëlckòwa béł wiôldżim do-
bëcym naju drësznotë!

Brifka szerok sã ùsmiéchnął a cziwnął zadowòlniony 
cãżką òd pôchù danczi banią. Tej ma so dwaji piątkã 
przëbilë, tobaczi zażëlë a szluknãlë pò jednym proceń-
towò wiele wôrtnym wëpitkù. 

– Brrr – strząsł sã brifka.
– Brrr – zadrëżôł jem.
Bëło to cë ale dobré! 
– Zdrzij – białka brifczi pòdeszła do naju ze swòją 

wòskòwą wróżbą. – To doch wëzdrzi, jak fùtro z lësów. 
Jô wiedno chca taczé miec.

– Terô je za pòzdze – skrzëwił sã chłop. – Jeden naju 
pëlckòwsczi pòsélc mie gôdôł, że òni tam w tim Sejmie 
mdą w przińdnym rokù debatowelë ò chòwanim lësów.

– Cëż òni tã zôs chcą chòwac? – nie doczuł jem 
richtich ó co drëchòwi szło, kò prawie jô ùszë szpëco-
wôł, bò mie sã wëdôwało, że bùten dało sã czëc zwãk 
zwónka. Tak jakòs mie teskno bëło za Gwiżdżama.

– Lësów nie mdze mógł chòwac… – rzekł głosni brif-
ka.

Białka sã do niegò slôdkã wëpiãła a mrëczącë pòd 
knérą: „Ten wiedno mô jaką wëmówkã…”, pònëka roz-

dzelëc ùnuzlów, co prawie swòji nômłodszi sosterce 
próbòwelë wladrowac w kòmin ji dodomkù dlô pùpków 
zdalno szterowóny strażacczi wóz. Ta rika, bò jesz nie 
rozmia, że ti chcą ji zrobic zylwestrowi fif.

Jô timczasã, westrzód rikaniô biédnégò dzéwczątka, 
szkalowaniô mëmczi a wrzeszczeniô knôpiczków, baro 
sã nym chòwanim zaczekawił. Nen zakôz mdze tikôł 
wszëtczich Lësów? Kò jo, chcemë rzec taczi Julis Lës, to 
z chòwaniô nawetka dobrze żëje. Sami pòrechùjta  
8 razë 500+… A biôjta mie wszëtcë lóz! 

Z rozmëszlaniô wërwałë mie głosné zwãczi dochôda-
jącé zeza bùtnowëch dwié- 
rzów.

– Hò, hò, hó! Gwiżdże są 
tu! – brifka z redoscë pòd-
skòkł na zeslu. Chwëcył bùdlã 
ë czeliszczi a pònëkôł òtem- 
knąc.

W jizbã wlôzł chłop przeze-
blokłi za Stôri Rok. Béł całi 
ùsmióny, głôdkò na gãbie wë-

gòlony, pôchnący dobrima parfimama, z taszi wëcygnął 
wiôldżi tobaczny róg, z chtërnégò sëpôł nama fëst prizë 
tobaczi. 

– Dożdżë, dożdżë – cos òn mie za dobrze wëzdrzôł. 
– Nie jes të czasã, bratkù, pòmilony? Të bë miôł bëc 
zmarachòwóny, zajiscony, chòroscama pòkrãcony… 

– Wama sã co nie widzy? – nen bôczno sã na mie 
przëzdrzôł. – Wama 2017 rok béł lëchi?! Aha! Wë pew-
no jesce z jinszi partëji?! Z ti, co Pëlckòwò òbczas 
swòjich òsmëlatnëch rządów rozkrôdało!

Nick jô nó to nie rzekł, kò doznôł jem sã dzysôdnia 
lepi sedzec sztël…

Tej w jizbã wlôzł Nowi Rok – zmiarti, zmôrlony, za-
biédniałi z dwòma stënkama wiszącyma kòl czerwiony 
knérë. Jô sã nawetkã nie pitôł, co to je za pòkraka. Na 
gwës nen Nowi Rok miôł przedstawiac biédny rok dlô 
PÒ abò Nowòczasny. 

Kùńc swiata! 
Kùńc rokù!
Ò dwanôsti pòżëczëlë më sã kòl brifków wszëtczégò 

nôlepszégò a szlë spac. Doch w Nowi Rok mùszi sã do-
brze wëspac – jaczi pierszi dzéń, taczi całi rok.

Tej spijta długò a dobrze!
RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

 Doch w Nowi Rok 
mùszi sã dobrze 

wëspac – jaczi pierszi 
dzéń, taczi całi rok.
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SYMFONIKA

Petr Chromčák – DYRYGENT
Vít Fialà s X-tet:
Barbora Swinx Řeháčková – WOKAL
Lee Andrew Davison – WOKAL
Jiří Masáček – TRĄBKA
Jiří Růžička – FORTEPIAN
Jan Linhart – PERKUSJA
Vít Fiala – KONTRABAS
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – PROWADZENIE

Wypoczęci po całym dniu noworocznego drze-
mania, gotowi na rozpoczęcie Nowego Roku, 
możemy zacząć jego celebrację w Filharmonii 
Bałtyckiej. Podczas Koncertu Noworocznego 
usłyszymy muzyczne standardy w wykonaniu nie-
samowitych muzyków. Rozpoczniemy styczeń 
nucąc Where Shall I be i Down by the Riverside.  
Jeżeli mamy dobrze rozpocząć rok, to tylko  
w Filharmonii Bałtyckiej!

KONCERT NOWOROCZNY 
NEW YORK–NEW YEAR

PN / MON

01/01/2018      
 18:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

Vag Papian – DYRYGENT 
Maciej Frąckiewicz – AKORDEON
Orkiestra Symfoniczna PFB

R. SCHUMANN Symfonia nr 2 op. 61
K. PENDERECKI  prapremiera Koncertu 
akordeonowego (wersja z Concerto Doppio) 
P. CZAJKOWSKI   
Francesca da Rimini op. 32

WIRTUOZERIA  
OSOBOWOŚCI

PT / FRI

12/01/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

Roman Lasocki – GOŚĆ SPECJALNY
Vladimir Kiradjiev – DYRYGENT
Szymon Krzeszowiec – SKRZYPCE
Orkiestra Symfoniczna PFB

W. LUTOSŁAWSKI Partita
W.A. MOZART Rondo C-Dur KV373
J. BRAHMS/ A. SCHOENBERG  
Kwartet fortepianowy g-moll op. 25

KONCERT  
JUBILEUSZOWY  
ROMANA LASOCKIEGO

PT / FRI

26/01/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

5/01/2018, PIĄTEK, 17:30
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU „MAJ ZACZYNA SIĘ  
WE WTOREK”
7/01/2018, NIEDZIELA, 18:00
TANGO MILONGA
14/01/2018, NIEDZIELA, 19:00
10 LECIE KABARETU NOWAKI Z GOŚCINNYM UDZIAŁEM  
IGORA KWIATKOWSKIEGO
28/01/2018, NIEDZIELA, 18:00
GRZEGORZ TURNAU „L - LIVE”

Wydarzenia Impresaryjne 

EDUKACYJNY

Gdańska Ogólnokształcąca  
Szkoła Baletowa 
Zespół taneczny „Perełki”  
– KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE  Irena Stoppa
Amal Anani, Wojciech Schmach – WOKAL
Aleksandra Bieg–Piaseczna,  
Marek Jurski – FORTEPIAN
Sergiej Kriuczkow – TRĄBKI, WOKAL
Yuriy Mishchenko – KONTRABAS
Adam Zagrodzki – PERKUSJA
Dawid Tokłowicz – SAKSOFON
Barbara Żurowska-Sutt – PROWADZENIE KONCERTÓW

PN-WT / MON-TUE       

15-16/01/2018      
 9:00, 11:15, 13:00

SALA  
KONCERTOWA

ZATAŃCZYMY  
Z CAŁYM ŚWIATEM

I BAL GDAŃSKI

  

Carrantuohill & Salake - MUZYKA I TANIEC
Krzysztof Dąbrowski - PROWADZENIE

W IRLANDZKIM RYTMIE

SOB / SAT        

06/01/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

W Irlandzkim Rytmie zapraszamy na pierwszy 
z balów, na którym wystąpią Carrantuohill & 
Salake. Carrantuohill  jest uznawany za jeden 
z najlepszych zespołów w Europie w gatunku  
muzyki celtyckiej, natomiast Salake to utytuło-
wany zespół taneczny, który bazując na tańcu 
irlandzkim, dodaje do niego elementy innych 
stylów, tworząc niepowtarzalne widowisko.

PO KONCERCIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SALONU GDAŃSKIEGO 
(GÓRNE FOYER) NA CZĘŚĆ TANECZNĄ. TOWARZYSZYĆ PAŃSTWU  
BĘDZIE ZESPÓŁ MUZYCZNY Standard Acoustic

Szymon Morus – DYRYGENT
Natalia Walewska – SKRZYPCE
Paweł Nowak – AKORDEON
Magdalena Chmielecka – SOPRAN 
Orkiestra Kameralna  Progress 
Justyna Bolek, Piotr Burba  
- PARA TANECZNA
Krzysztof Dąbrowski – PROWADZENIE 

NAJPIĘKNIEJSZA 
MUZYKA FILMOWA

SOB / SAT        

20/01/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

Podczas III Balu Gdańskiego wszyscy marzy-
ciele przeniosą się w świat Amelii i kompozycji  
Y. Tiersena. Tym, którzy zmagają się z ciężarem 
życia jako soundtrack posłuży muzyka N. Roty  
z filmu Ojciec chrzestny. A co z wszystkimi, któ-
rzy pragną przeżyć wielką miłość? Oni mogą 
zanucić za H. Mancinim Moon River i tak jak Hol-
ly Golightly ruszyć na podbój świata.

PO KONCERCIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SALONU GDAŃSKIEGO 
(GÓRNE FOYER) NA CZĘŚĆ TANECZNĄ. TOWARZYSZYĆ PAŃSTWU  
BĘDZIE ZESPÓŁ MUZYCZNY Standard Acoustic

II BAL GDAŃSKI
ENERGETYCZNE BALE GDAŃSKIE

III BAL GDAŃSKI
ENERGETYCZNE BALE GDAŃSKIE

IV BAL GDAŃSKI
ENERGETYCZNE BALE GDAŃSKIE

Kassak Brass Ensemble
Tadeusz Kassak – ARANŻACJE, PRZYGOTOWANIE  
I OPRACOWANIE KONCERTU 
Joanna Wesołowska – WOKAL
Kaja Kuśpiet  – WOKAL
Zbigniew Kalinowski – WOKAL
Maksymilian Pabjańczyk – WOKAL
Krzysztof Dąbrowski – PROWADZENIE 

OD BACHA  
DO BIG BANDU

SOB / SAT        

27/01/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

W programie usłyszymy aranżacje muzyki:  
J.S. Bacha, G.F. Händla, G. Gershwina, E. Mor-
ricone, tematy filmowe: Śniadanie u Tiffa-
ny’ego, Zaplątani, Król lew, piosenki z reper-
tuaru D. Martina, Z. Wodeckiego, S. Wondera, 
grupy The Animals.

Jacek Kawalec – AKTOR 
Małgorzata Długosz – SOPRAN
Dorota Szczepańska – SOPRAN
Piotr Rafałko - TENOR
Ryszard Wróblewski – TENOR
Anna Barańska-Wróblewska  
– INSCENIZACJA
Maciej Przestrzelski – SKRZYPCE/KONCERTMISTRZ
Kameralna Orkiestra Romantica
Krzysztof Dąbrowski – PROWADZENIE 

RANDKA W CIS-MOLL  
Z JACKIEM KAWALCEM

SOB / SAT        

13/01/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

Dreszcz emocji, niepewność, strach, radość, ja-
kie jeszcze uczucia towarzyszą nam w trakcie 
pierwszej randki? My zapraszamy na spotkanie, 
w którym niepokój zastąpimy najlepszą rozryw-
ką. Przedwojenne szlagiery z operetek, wode-
wili, rewii, kabaretu, kina i filmu odsłonią przed 
Państwem tajniki miłości.

PO KONCERCIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SALONU GDAŃSKIEGO 
(GÓRNE FOYER) NA CZĘŚĆ TANECZNĄ. TOWARZYSZYĆ PAŃSTWU  
BĘDZIE ZESPÓŁ MUZYCZNY Riverboat Ramblers
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Zatosowanie zapisu

ENERGETYCZNE BALE GDAŃSKIE
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prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze
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– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!




