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Postać generała Józefa Hallera w sposób szczególny zapisała 
się w pamięci mieszkańców Pomorza, w tym Kaszubów. 
O popularności dowódcy Błękitnej Armii w naszym regionie 
niech świadczą liczne przejawy „kultu” w postaci pomników, 
ulic, placów czy szkół jego imienia. Co roku uroczyście 
obchodzimy dzień 10 lutego – rocznicę tzw. zaślubin  
Polski z morzem. Także na łamach tego numeru  
„Pomeranii” wspominamy tamto wydarzenie, sprzed 98 lat, 
oraz samego generała. Pisze o tym w swoim artykule Jerzy 
Nacel (strony 3–4).

W lutowej „Pomeranii” publikujemy ponadto rozmowę 
z Eweliną Stefańską, nową prezeską studenckiego klubu 
Pomorania. O plany na najbliższe miesiące, o Nagrodę 
Stolema oraz o to, dlaczego w zarządzie stowarzyszenia 
są tylko przedstawiciele południowych Kaszub, pytał swoją 
rozmówczynię zastępca redaktora naczelnego Dariusz 
Majkowski (strony 13–14).

W grudniu Pomorska Kolej Metropolitalna „wzbogaciła 
się” o dwa przystanki: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. 
Wraz ze zmodernizowanym wcześniej dworcem kolejowym 
w Gdańsku-Osowie stanowią one ważny element 
w kolejowym transporcie na Pomorzu. Dzięki nowym 
przystankom pasażerowie z Gdyni szybciej i wygodniej  
dotrą m.in. do gdańskiego Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy. W planach zarządu PKM jest również budowa 
nowego przystanku w Gdańsku oraz elektryfikacja 
18-kilometrowej linii kolejowej (strony 10–12).

Od Redaktora

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

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

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

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: zamó-
wienia na prenumeratę (...) można składać bezpoś- 
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PAMIĘTAJMY O ZAŚLUBINACH 
POLSKI Z MORZEM

Zakończeniem procesu przejmowania polskich ziem 
północnych była ceremonia w Pucku przeprowadzo-

na 10 lutego 1920 roku. Wymyślił ją prawdopodobnie 
sam generał Józef Haller, który lubił majestatyczne uro-
czystości. 5 lutego 1920 roku do Torunia, który od 21 
stycznia był siedzibą wojewody pomorskiego i dowódz-
twa Frontu Pomorskiego, przybyli dwaj działacze kaszub-
scy z ziemi puckiej: Antoni Miotk (pierwszy komisarycz-
ny burmistrz Pucka) i Teofil Baniecki, aby zapoznać się 
z harmonogramem pobytu generała nad morzem i pro-
jektem obchodów „zaślubin”. Tego jeszcze dnia generał 
wydał rozkaz o przeprowadzeniu uroczystej ceremonii 
w Pucku. Był to jedyny oprócz Helu port rybacki przy-
dzielony Polsce, ponadto tam kończyła się linia kolejowa. 
Zgodnie z umową z Niemcami skład specjalny przejechał 
terytorium Wolnego Miasta Gdańska. W Gdańsku nastą-
pił dłuższy postój, gdyż polska ludność (około 2 tysiące 
zgromadzonych) zgotowała „błękitnemu generałowi” 

owacyjne przyjęcie. Haller otrzymał tu dwie platynowe 
obrączki, znane później powszechnie jako pierścienie 
symbolizujące zaślubiny Polski z morzem. Pociąg z ge-
nerałem i osobami towarzyszącymi przybył do Pucka 
około 14.30. Do tej miejscowości jechał cztery i pół go-
dziny, zamiast dwóch przewidywanych. Jedną z wielu 
przyczyn opóźnienia było m.in. owacyjne przyjęcie ge-
nerała na trasie przejazdu. „Gazeta Gdańska” z 14 lutego 
1920 roku donosiła: „Na granicy Wolnego m. Gdańska 
i Polski ujrzano w Kolebkach pierwszą bramę triumfalną 
z napisem powitalnym na cześć jenerała, oraz pierwsze 
wojskowe straże polskie. Odtąd wzdłuż całej drogi aż do 
Pucka widać było wszędzie bramy triumfalne, sztandary 
polskie itd. Na wszystkich stacjach ludność oczekiwała 
jenerała, witając go zapalnymi okrzykami. W Redzie po-
witali jenerała dwaj Kaszubi: wójt Graba i p. Kożyczkow-
ski”. W Pucku tłumy Kaszubów przybyłych z najdalszych 
zakątków Kaszub, w pochodach, często z chorągwiami 

Przeglądając bibliografię prac dotyczących uroczystości tzw. zaślubin Polski z morzem, zauważyłem, że 
w ostatnich latach publikuje się znacznie więcej niż wcześniej tekstów o tym fakcie historycznym, z którym 
wiążą się często ciekawe opisy. Od kilku lat staram się czytelnikom naszej „Pomeranii” przedstawiać mało 
znane epizody związane z tym ważnym wydarzeniem w dziejach Polski, Pomorza, a zwłaszcza Kaszub.
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BLIŻEJ MORZA

i girlandami witały wojsko polskie (co widać na załączo-
nym zdjęciu). Na dworcu powitał generała dr prawa Jan 
Łącki, starosta powiatu puckiego pochodzący z Glisna 
(zachodnie Kaszuby). Na czele pochodu, który ruszył 
w stronę wybrzeża, szedł rybak niosący starą chorągiew 
kościelną z wizerunkiem Maryji Królowej Polski i z pol-
skim napisem „Módl się za nami Orędowniczko nasza”. 
Generał jechał konno (na wierzchowcu o imieniu Gryf, 
jak pisze Jerzy Wąsiewski w swojej monografii Trzymajmy 
się morza) w towarzystwie ułanów. Obok znanych oso-
bistości politycznych towarzyszących generałowi w tej 
uroczystości brali udział także polscy malarze, m.in. Ju-
lian Fałat, Wanda Chełmońska i Henryk Uziembło (który 
był projektantem uroczystego dokumentu na okoliczność 
„zaślubin”), poeci i publicyści. Kaszubski artysta malarz 
Marian Mokwa miał okazję rozmawiać osobiście z ge-
nerałem na przyjęciu w Domu Zdrojowym, gdzie „opo-
wiadał  o działaniach i przygotowaniach Kaszubów, na 
czele z Aleksandrem Majkowskim, do przejęcia Pomorza 
nawet w sposób zbrojny” (Romuald Tadeusz Bławat, Sto-
lem z morza i Kaszub). W tej uroczystości uczestniczył 
późniejszy błogosławiony Władysław Miegoń, starszy 
kapelan Marynarki Wojennej zamęczony w 1942 roku 
w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau. Byli tam 
również Artur Oppman – znany poeta, Henryk Dobrzań-
ski (późniejszy major Hubal) oraz Antoni Abraham, któ-
ry witał generała w imieniu Kaszubów i częstował tabaką 
ze swojej słynnej tabakiery. Z różnych publikacji dowia-
dujemy się, że generał Haller przy każdej nadarzającej się 
okazji starał się bratać z Kaszubami.

Uczestnicy kulminacyjnego momentu zaślubin za-
chowali różne wspomnienia. Z relacji szefa sztabu Dy-
wizji Pomorskiej kapitana Władysława Wysogoty Za-
krzewskiego dowiadujemy się: „I już generał wjeżdżał. 
Ostrożnie, by koń się nie pokaleczył (od kry). Generał 
powolnym ruchem ściągnął pierścień z palca, obejrzał 
go i nagle, mocnym ruchem rzucił przed siebie daleko 
w morze! I patrzył... i myśmy patrzeli, zaczynając rozu-
mieć ten symboliczny rzut pierścienia”.

Uczestnicy tej sceny zachowali różne wspomnienia. 
Składają się na nie także późniejsze legendy, wiersze i pie-
śni. Wizja zaślubin przedstawiona na słynnym obrazie 
Wojciecha Kossaka bardzo szybko zastąpiła wspomnienia 
autentycznych wydarzeń.

Komandor porucznik Jerzy Wąsiewski w swojej ww. 
monografii opisał zdjęcie zamieszczone w albumie z dnia 
19 marca 1920 roku, dedykowanym „błękitnemu gene-
rałowi”, na którym Haller, stojąc na pomoście, wykonuje 
ruch ręką, jakby wrzucał coś do morza. Należy domnie-
mywać, że obserwatorzy i fotograf wojskowy uchwycili 
scenę dokonującą się na ich oczach. Generał Haller razem 
z kapitanem Wysogotą Zakrzewskim oraz kilku innymi 

oficerami wjechał najpierw do wody z widoczną krą lo-
dową, a później z pomostu wrzucił obrączkę do zatoki. 
Jerzy Wąsiewski uważa, że generał wrzucił pierścień, nie 
siedząc na koniu, lecz właśnie z tego pomostu (o czym 
ma świadczyć ww. zdjęcie). 

Dzień po puckich uroczystościach Kaszubi zaprosili 
Hallera do Wielkiej Wsi (dziś Władysławowo), aby tam 
dokonał zaślubin z „wielkim morzem”. Po wielu latach 
niewoli wreszcie jednostka morska z polską banderą wy-
płynęła na Bałtyk. Dla uczczenia tego faktu kompozytor 
Feliks Nowowiejski i poeta Stanisław Rybka stworzyli 
„Hymn do Bałtyku” (1920 rok). Jego pierwsza zwrotka 
i refren brzmią:

Wolności słońce pieści lazur,
Łódź nasza płynie w świata dal,
Z okrętu dumnie Polska flaga,
Uśmiecha się do złotych fal.

I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz ty,
Bo o twe wody szmaragdowe,
Płynęła krew i nasze łzy.

Z zaślubinami na „wielkim morzu” wiąże się również 
wypowiedź generała Hallera: „Mocno siwiejący artysta 
malarz J. Fałat tutaj stanął z omszałą butelką starego to-
kaja, sprezentował mi pierwszy kieliszek, który wypiłem 
na cześć najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. Zostało to 
przyjęte żywemi okrzykami: Niech żyje morze polskie”. 
Natomiast Stefan Żeromski, autor Wiatru od morza, tak 
silnie związany z naszym wybrzeżem, ubolewał, że nie 
mógł uczestniczyć w uroczystości „zaślubin”, a to dlatego, 
że zbyt późno dotarła do niego informacja o tym wyda-
rzeniu. Przebywał wówczas w Zakopanem.

Generał Józef Haller został uhonorowany godnością 
Filistra Honorowej Korporacji Studentów Uniwersyte-
tu Poznańskiego K!Baltia. We Wspomnieniach Filistra 
z roku 1926 napisał:

Kiedy w tył pomorszczyzna wieje,
już Polak jest pełen nadzieje,
– tak śpiewał ongiś flis Klonowicza
i dzisiaj niezmiennie jak przed sześciu laty,
gdy dla Rzeczypospolitej odbierałem z powrotem
te stare polskie ziemie od gdańskich wrót Bałtyku
w górę Wisłą, aż hen ku Karpatom, idą z wiatrem
od morza wici: że czuwa straż wierna Pomorza,
a naród polski jest dobrej nadziei, wiedząc, że Polska
nie przyjdzie do zguby, dopóki żyją Kaszuby.

JERZY NACEL



ROZLUBIONY W KASZËBIZNIE

DZEJAJĄ JAK MASZOPI
Niezanôleżny teater „Maszoperia” to kòntinuacjô ùsa-
dzonégò w 1978 r. we Gduńskù Szaséjowégò Teatru „Pi-
nezka”. Jegò załóżcą je pòeta, malôrz i człowiek zrzeszony 
z teatrã, Ludwik Marión Lubieńsczi. W 1986 przecygnął 
òn ze swòjim artisticznym dzejanim do Gdinie i tuwò 
ùdbôł so zmienic pòzwã na „Maszoperiã” (w 1995 r.). 
Jak je wiedzec, maszoperie bëłë zrzeszama rëbôków, jaczi 
rëbaczëlë, kòrzistającë z pòspólnëch nôrzãdłów, strzódków... 
i rãków do robòtë. A brzôd ti robòtë sprawiedlëwò dzelëlë 
midzë sebie, swòje familie, ale nie zabiwelë téż ò lëdzach 
brëkùjącëch pòmòcë. To bëlno òddôwô naje dzejanié. Më 
téż jistniejemë blós z tegò, co wespół zarobimë, a dzejómë 
dzãka swòjim strzódkóm i z pòmòcą gwôsnégò sprzãtu, to 
je z prôcë swòjich rãków. Tak tej i naje teatrowé, artisticz-
né bractwò, biôtkùjącé sã jistno jak maszopi z niegwësnym 
bëcym, ùchòwùjącë zwëk równotë, zgòdë i niezanôleżnotë, 
przëjimnãło pòzwã artisticzny maszoperie – tłómaczi Lu-
bieńsczi. 

Dzysdnia sedzbą i môlã dzejaniô teatru je Dodóm Rze-
miãsła Cechù Rzemiãsła i Pòdjimiznë w Gdini. Wespół 

z załóżcą òd zôczątkù XXI w. dzejô w nim Anna Maja 
Miller – aktorka, pòetka, aùtorka scenarników, artetera-
peùtka, pedagóg. Pòchôdô z Warmie, ale je rozlubionô 
w Kaszëbach i kaszëbsczi kùlturze. Jistno jak Lubieńsczi, 
chtëren gôdô ò se, że jakno człowiek ùrodzony na gdiń-
sczim Placu Kaszëbsczim, przëmikôł miłotą do kaszë-
biznë òd pierszich dni żëcô.

SZMAKANIÉ KASZËBIZNË W BÓLSZEWIE
„Maszoperia” stôwô sã wôżnym pónktã na kaszëbsczi 
karce Gdinie. Załóżca teatru pòdczorchiwô, że ju òd 80. 
lat, czej prowadzoné przez niegò karno wikszosc swòjich 
wëstãpów zjiscywało na Kaszëbach, grającë w rozmajitëch 
mniészich i  wikszich môlëznach, stôwało sã corôz barżi 
kaszëbsczé. W slédnëch latach je to równak teater, jaczi 
z całą mòcą rozkòscérzô najã kùlturã i jãzëk. 

Wôżnym wëdarzenim, jaczé miało na to cësk, bëło za-
czãcé wespółrobòtë z Pùbliczną Biblioteką Gminë Wejro-
wò m. Aleksandra Labùdë w Bólszewie w 2012 r. „Maszo-
peria” prowadzëła w tim môlu teatrowé prakticzi i zajmë 
(dlô młodzëznë, ùstnëch, seniorów i niefùlsprawnëch),  

Twòrzą gò warkowi teatrownicë. Nazwa nawlékô do stôri rëbacczi i kaszëbsczi tradicje, a kaszëbizna je dlô 
nich artisticznym òdkrëcym i są ji wiôldżima (i robòcyma) lubòtnikama. W ùwôżanim mają niezanôleżnotã. 
Teater „Maszoperia” stôwô sã corôz wôżniészim pónktã na kaszëbsczi mapie Gdinie.

„Impresje kaszubskie”. Òdj. A. Wësocczi
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prezentowała przedstôwczi dlô dzecy, plenerowé pòkôzczi, 
mònodramë... 

Pòdskacony przez tamtoczasną direktorkã biblioteczi 
Janinã Bòrchmann, ùsadzëlë téż teatrowi klub, jaczi miôł 
za cél rozszérzwianié kùlturë, historie i tradicje Kaszëb 
przez m.jin. rozpòwszédnianié kaszëbsczich dokazów 
na binã i jich ùtwórców. Wespół z biblioteką jesmë chcelë 
ùsadzëc w òbrëmienim klubù amatorsczi teater w Bólsze-
wie. Miôłbë òn prezentowac ùtwórstwò pòdskacywóné 
kaszëbsczima zdrzódłama, ale téż rozwijac kùlturowé za-
interesowania, zachãcëwac mieszkańców gminë Wejrowò 
do czëtaniô i do artisticzny pasji, bò doch teater to nié leno 
teater! – gôdô załóżca „Maszoperie”.

Zajãca bëłë prowadzoné dlô młodzëznë i  ùstnëch 
w òbjimie teatrowégò projektu „Krzikô”, jaczégò brzadã 
bëłë m.jin. trzë przedstôwczi zrzeszoné z  kaszëbizną 
i kaszëbsczima sprawama: „Pictor imaginum” (2015 r.),  
„Impresje Kaszubskie” (2016 r.) i „Agùst Szlôga” (2017 r.).  
Pierszi z nich pòwstôł na spòdlim tekstu Maceja Tamkùna. 
Dokôz nawlékô do jiwrów kaszëbsczégò nôrodu, do Żëcé-
gò i przigód Remùsa, Twarzë Smãtka. Wëstãpùją w nim 
pòstacje z kaszëbsczi mitologie òpisóny przez Aleksandrã 
Labùdã.

„Impresje” są òpiarté na tekstach „Pieśni rybackich” 
Annë M. Miller, jaczé tikają sã historie, tradicje, ale téż 
dzysdniowégò żëcô Kaszëbów. „Agùst Szlôga” to ùsôdzk 
na binã ks. Léòna Heyczi, ale teatrowé karno „Krzicô” 
grało gò w niecodniowi fòrmie italsczi kòmédie dell`arte. 

Równoczasno dzejôł w Bólszewie teater dlô niefùl-
sprawnëch („Teatr dla życia”). Prezentowôł brzôd swòji 

robòtë òbczas III i IV Kaszëbsczich Teatrowëch Maszope-
riów – rokroczny rozegracje òrganizowóny przez gdińsczi 
teater i bólszewską bibliotekã. 

Robòta w òbëdwùch karnach, a òsoblëwie w „Teatrze dla 
życia” bëła dlô ùczãstników  – òkróm dobri zabawë – leż-
noscą do dobiwaniô nad swòjima ògrańczeniama – pòd-
czorchiwô Anna Miller i dodôwô: Brëkòwnô je leno zgòda 
na... doswiôdcziwanié, eksperimentowanié i szukanié miast 
naùczaniô, wëzwëskiwanié improwizacje, swòji anatomie 
jakò spòdlégò rëchù, kùreszce na pòtkanié sã ze sobą jakò lë-
dzama, nié jakno aktorama, tańcownikama czë artistama.

W GDINIE TÉŻ SÃ DÔ...
Na zôczątkù 2017 na emeriturã òdeszła Janina Bòrchmann 
i skùńczëła sã wespółrobòta bólszewsczi biblioteczi z „Ma-
szoperią”. Mòji rozmòwnicë nie gôdają ò tim za wiele, ale 
je widzec, że żôl jima tegò rozestaniô. Szkòda, ale te doswi-
ôdczenia, jaczé jesmë tam zwëskelë, to pògłãbienié wiédzë ò 
Kaszëbach, dało brzôd i jesmë òdkrëlë, że wiele dlô kaszëbiznë 
mòżemë robic téż w Gdinie – òpòwiôdô Ludwik Lubieńsczi. 
Dlôte w 2017 r. teater zaczął wespółrobòtã z tamecznym 
Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim i Kaszëbsczim Fòrum 
Kùlturë. W jegò sedzbie kòl. Al. Piłsudsczégò 18 wëstąpił ju 
dwa razy. W rujanie łońsczégò rokù pòkôzelë przedstôwk 
dlô dzecy „Kaszubska rybka”, jaczégò przédnym heroją je 
kaszëbsczi rëbôk, chtëren roji ò òstanim królã. A w gòd-
nikù gdińsczé dzôtczi òbezdrzałë szpetôkel „Psoty, kłopoty”.  
W òbrëmienim ti wespółrobòtë „Maszoperia” przëszëkùje 
téż teatrowi dzél latoségò Kaszëbsczégò Dnia Dzecka na 
Wiôldżim Kackù.

Przedstôwk „Kaszubska rybka”. Òdj. S. Kawalec

KÙLTURA

6  /    / LUTY 2018



Wôrt téż wspòmnąc ò V Kaszëbsczich Te-
atrowëch Maszoperiach zòrganizowónëch 
w Dodomù Rzemiãsła w Gdinie. Òbczas tegò 
przezérkù, jaczi warôł òd czerwińca do gòdni-
ka 2017, béł wëstôwiony m.jin. „Agùst Szlôga”. 
Kaszëbsczé planë są wiele wikszé, ale jesz je za 
wczas, żebë gadac ò drobnotach. Na gwës w jich 
realizacje pòmòże to, że òd czile miesący Anna 
Miller i  Ludwik Lubieńsczi chòdzą na kùrs 
kaszëbsczégò jãzëka dlô ùstnëch zòrganizowó-
ny przez KFK.  

NIEZANÔLEŻNY TEATER
Nôleżnicë „Maszoperii” òkróm kaszëbskòscë 
podczorchiwają téż swòjã niezanôleżnotã. 
Naje dzejanié je w szeroczim kùlturoùtwórczim 
spòdlim i zgrôwô do animacji teatrowëch i arti-
sticznëch wëdarzeniów bùten òficjalnégò żochù 
– gôdô załóżca gdińsczégò teatrowégò karna. 
Wedle niegò mùsz je òdchadac òd teatru jakò 
institucje, co je wpisónô w ekònomiczno-pòliticzné struk-
turë. To zmùsziwô artistów do dalek jidącëch kómpromisów 
– przekònywô. I pò sztóce dodôwô: A më chcemë twòrzëc 
teater dopasowóny do najich mòżlëwòtów i pragniączków, 
teater aùtorsczi, eksperimentëjący, ale – mómë nôdzejã – 
brëkòwny lëdzóm.

„Maszoperia” to jedno z niewielnëch karnów, w jaczim 
warkòwi artiscë tëli serca i czasu òddôwają kaszëbiznie. 

Wôrt regùlarno zazerac na jich starnã http://www.ma-
szoperia-art.com i sprawdzac, co czekawégò pòjôwiô sã 
w jich repertuarze. Jeżdżą ze swòjima przedstôwkama 
i warkòwniama w rozmajité place, nawetka do nômnié-
szich wsów. Mòże wôrt rôczëc jich i do se? To mòże bëc 
bëlnô ùdba na pòszmakanié równoczasno wësoczi kùlturë 
i kaszëbiznë. Tak czegòs dërch nama baro felëje.

DARK MAJKÒWSCZI

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest Or-
ganizacją Pożytku Publicznego i zbiera środki 
z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego. 

Przekazanie 1% dla Zrzeszenia jest niezwykle 
proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią ru-
brykę w rocznym zeznaniu podatkowym i wpi-
sać nr KRS Zrzeszenia: 0000228279.

PRZEKAŻ
  

PODATKU DLA ZKP

KRS: 
0000228279

Próbë do „Impresji”. Z lewi starnë L. Lubieńsczi. Òdj. A. Wësocczi
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Takô lëczba w przëtrôfkù môłi wëdôwiznë je na gwës 
dobëcym. Tim barżi, że wiôldżi dzél tëch ksążków 
je nama pò prôwdze baro brëkòwny. Nôprzód wôrt 
dac bôczenié, że mòckò òstôł rozszérzwiony bédënk 
ksążków dlô dzecy. Mariolka i  ji przigòdë Rómana 
Drzéżdżona bãdze sã wierã widzec i dzôtkóm, i jich 
starszim (tak przënômni bëło kòl mie doma). Przigòdë 
dzéwczątka w swiece krôsniãtów, stolemów i smòka, co 
côrnął ò „żelôznégò ptôcha”, szmakają za wicy. A jesz 
do czekawi historie chcemë dodac bëlné malënczi Mał-
gòrzatë Miklaszewsczi i platkã z aùdiobookã!

We wiôldżim dzélu dlô dzecy je téż (wëdónô w we-
spółrobòce z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i  Mùzyczi we Wejrowie) antologiô dokazów 
nôdgrodzonëch w XVII Òglowòpòlsczim Lëteracczim 
Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona Witôj przigòdo! Ùsôdz-
czi Tatianë Slowi, Grzegòrza J. Schramczi czë Renatë 
Mistarz bez wątpieniô mòże dac do rãczi młodim 
czëtińcóm. 

Na zlecenié wëszëznów Bëtowa Wëdôwizna KPZ 
wëdała téż czekawą ksążeczkã Anë Glëszczińsczi Bycio 
herbu Kasztan (wicy ò ni w naji Klëce). 

Bëlną ùdbą zdôwô sã téż znowienié ùniwersalnëch 
wiérztów dlô dzôtk Stanisława Janczi. Jak pisze ò jegò 
dokazach z tomikù Żużónka jak mrzónka prof. Da-
niél Kalinowsczi: „W wërazny wikszoscë są to prosté 
wiérztë ò sprawach z codniowégò żëcô młodégò czło-
wieka (...) òdpòwiôdającé wrazlëwòce i wëòbraznie 
czëtińca w przedszkòłowim wiekù. (...) Òd artisticzny 
stronë zdrzącë, ùsôdzczi mają w se prostotã i swójné 
emòcjonalné cepło, a pòkôzónô w nich wizjô swiata je 

redosnô”. Wôrt tu wspòmnąc, że Żużónka jak mrzónka 
miała w 1984 r. nakłôd 20 tës. sztëk, co jak na kaszëb-
ską ksążkã je czim nadzwëkòwim. Mòże terô pòspólné 
wëdanié w jedny pùblikacje Żużónczi i Krôjków pôjków 
razã z aùdiobookã téż òkôże sã bestsellerã?

Są jesz dwa dokazë Jerzégò Sampa: Zaklęta stegna 
i Gduńsk – basniowô stolëca Kaszub, ale to ju wierã nié 
dlô nômłodszich, a  dlô młodzëznë, chtërny mómë 
donëchczôs mést jesz mni do zabédowaniô jak dzecóm. 
Dlô ni je téż gwës tłómaczenié na kaszëbsczi Anë z Ze-
lony Grzëpë Lucy Maud Montgomery, chòc lubòtników 
ti ksążczi nalézemë gwës w kòżdi „wiekòwi kategórie”. 

Kaszëbską lëteraturã mają téż łoni zbògaconé doka-
zë Słôwka Fòrmellë, znónégò bëlno czëtińcóm „Pòme-
ranie” z cyklu ò Kaszëbach w PRL, a zazérającym téż 
do „Stegnë” – z wiele lëteracczich ùsôdzków. 

Jesz barżi z najim miesãcznikã je zrzeszonô Róm-
ka & Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné. Kò to 
zbiér felietonów, jaczé bëłë òb lata pùblikòwóné prawie 
kòl naju. W ksążce z serie Vademecum kaszubskie pt. 
Literatura kaszubska. Rekonesans (to jesz jedna baro 
wôżnô zrzeszeniowô pùblikacjô z  łońsczégò rokù) 
czëtómë ò Przecywiónce: „Drzéżdżón twòrzi òsoblëwi, 
a przë tim baro wërazny, lëteracczi swiat Kaszëb. Hewò 
widzymë w nim Pëlckòwò, kaszëbską wies, jakô przed-
stôwiô wszëtczé znanczi kaszëbskòscë zebróné w jed-
nym môlu. (...) Jinaczi òstała zbùdowónô jawernota 
w felietonach Tomasza Fópczi. Pòznôwómë w nich re-
akcje narratora, chtëren je nadwrazlëwi, na lëdzy, rum 
i sprawë codniowégò żëcô, co brëkùją dinamicznëch 
pòzmianów, pòspiéwkù, chùtczich decyzjów”.

KSĄŻKA CO 15 DNI!
Wëdôwizna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô mô za sobą robòcy rok. Łoni ùdało sã wëdac jaż 24 ksążczi.  
To òznôczô, że wnet co dwie niedzele pòjôwiała sã nowô pùblikacjô. 
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Z ŻËCÔ KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉGÒ ZRZESZENIÔ

PÙBLIKACJE WËDÔWIZNË KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉ-
GÒ ZRZESZENIÔ W 2017 R.

Ksążczi wëdóné z  ùdëtkòwienim Ministra Bënowëch 
Sprôw i Administracje:

1.  Mariolka i ji przigòdë, Roman Drzeżdżon
2.  Zaklęta stegna, Jerzy Samp
3.  Wunderwaffe i jinszé Fef-Lotë. Prozatorsczé dokazë ùsa-

dzoné w latach 2006–2015, Słôwk Fòrmella
4.  Żużónka jak mrzónka/Krôjczi pôjczi. Wiérzte dlô dzecy, 

Stanisław Janke
5.  Vademecum kaszubskie. Literatura kaszubska. Reko-

nenans, red. Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska
6.  Gduńsk – basniowô stolëca Kaszub, Jerzi Samp
7.  Ana z Zelony Grzëpë, Lucy Maud Montgomery w tłóma-

czeniu Magdalénë Bòbkòwsczi
8.  Knéga Kapłańskô w tłómaczeniu z òriginału ò. prof. Ada-

ma Ryszarda Sikory 
9.  Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych, red. Rada 

Języka Kaszubskiego
10.  Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka za 2017 rok, red. 

Daniel Kalinowski
11.  Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem w tle, 

Cezary Obracht-Prondzyński

Ksążczi wëdóné z ùdëtkòwienim Ministra Nôrodny Edu-
kacje:
12.  Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece, Felicja Baska-Bo-

rzyszkowska, Wojciech Myszk
13.  Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów, 

Jan Mordawski

Ksążczi wëdóné w òbrëmienim statutowégò dzejaniô:
14.  Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszub-

skich do Ferdinanda Neureitera w opracowaniu Adeli 
Kuik-Kalinowskiej

15.  Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wie-
rzenia pogrzebowe i  zaduszkowe na Kaszubach, Jan 
Perszon

16.  Sylwa pomorskie, Daniel Kalinowski
17.  Imiona Boga i bóstw oraz NMPanny imionami ludzi (ha-

gionimy), Edward Breza
18.  Nieustraszeni. 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 1919–1939, Marian Hirsz
19.  Rómka & Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné, 

Roman Drzeżdżon, Tomasz Fopke

Ksążczi wëdóné w wespółrobòce z Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie:
20.  Marcin i jego czasy, Józef Ceynowa
21.  Witôj przigòdo! Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch 

w XVII Òglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna 
w rokù 2016

Ksążczi wëdóné na zlecenié:
22.  Pasieka wyobraźni. Józef Chełmowski, red. Daniel Kali-

nowski, Tomasz Siemiński, 
23. Bycio herbu Kasztan, Anna Gliszczyńska
24. Teki kociewskie t. XI, red. Michał Kargul

Z  kaszëbskòjãzëkòwëch pùblikacjów mómë jesz 
dokôz pt. Knéga Kapłańskô. Księga Kapłańska w tłu-
maczeniu z oryginału o. prof. Adama Ryszarda Siko-
ry (z aùdiobookã przistãpnym przez internet), dzãka 
jaczi Kaszëbi mają wierã lepszé jak Pòlôszë tłomaczenié 
pòsobny knédżi Biblie. Wôżné òsoblëwie dlô badérów 
i praktików, co piszą pò kaszëbskù, są Biuletin Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka 2017 i przëszëkòwóny przez RKJ 
Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych. 

Òbczas szkòłowi ùczbë przëdadzą sã za to: Jô 
w  Kaszëbsczi, Kaszëbskô w  swiece – pòstãpny dzél 
ùczbòwnika do kaszëbsczégò dlô licealistów Felicje 
Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi i Wòjcecha Mëszka, a téż Atlas 
dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów Jana 
Mòrdawsczégò.

Nie pòdôwóm tu pòlskòjãzëkòwëch pùblikacjów, 
chòc wôrt sygnąc i do nich, bò wszëtczé są bëlnym 
zbògacenim pòmòrsczi lëteraturë, historie, socjologie, 
wiédzë ò kùńszce, zwëkach, pismieniznie, jãzëkù i wie-
rzeniach. 

Wielëna titlów, jaczé wëdôwómë, je òdpòwiedzą na 
prosbë najich czëtińców. Òbczas aùtorsczich zéńdzeniów 
i promòcjów ksążków, czej jesmë w rozmajitëch môlach 
na Kaszëbach, czãsto czëjã prosbë ò ksążczi, jaczé 
miałëbë wińc drëkã, i te gôdczi są wiele razy pòdskacën-
kã do ùkłôdaniô wëdôwnëch planów – pòdczorchiwô 
direktorka Wëdôwiznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô Ana Dunst. I dodôwô, że przińdny rok téż bãdze 
czekawi: Mómë w planach wëdanié wëdowiédzë-rzéczi 
z prof. Édwardã Brézą, pòsobnégò tomù vademecum, 
tim razã namienionégò dzysdniowi kaszëbsczi kùlturze. 
Roji mie są téż wëdanié ksążczi w kaszëbsczim jãzëkù, 
jaczi tak z pòzdrzatkù editorsczégò, jak i témiznë jesz 
nie bëło. Mògã rzeknąc, że pòdskacënkã bëłë wiérztë 
haiku wëdóné przez Witołda Bòbrowsczégò, mòże czas, 
żebë sygnąc pò jesz jiné wschòdné tekstë i ùprzistãpnic je 
kaszëbsczim czëtińcóm?

Brzëmi krëjamno i czëkawò...
A  wrôcającë jesz do łońsczégò rokù, mòżemë 

pòdrechòwac, że mómë na Kaszëbach corôz barżi 
profesjonalno wëdóné ksążczi i co dwie niedzele nową 
pùblikacjã (a nawetka wicy, bò kaszëbsczich wëdôwiz-
nów je doch na rënkù dosc tëli). Felëje jesz leno jaczi 
firmë abò fùndacje, co bãdze zwieliwała lëczbã czëtiń-
ców kaszëbsczi lëteraturë. A jeżlë sã tegò nie dô ani 
flot, ani letkò zrobic, to chòcle (na pòczątk) na jaczis 
krëjamny ôrt niech zagwësni wiele wòlnégò czasu tima, 
co z redotą witają kòżdą nową ksążkã, a pózni kòmùd-
no zdrzą na rosnący sztapel lekturów, jaczé żdają na 
przeczëtanié...

DARK MAJKÒWSCZI
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Dawna magistrala węglowa, którą wybudowano 
w okresie międzywojennym, aby skomunikować 

gdyński port z centralną częścią II Rzeczpospolitej z po-
minięciem obszaru Wolnego Miasta Gdańska, to dzisiaj 
jedna z ważniejszych linii kolejowych na Pomorzu.

Linią 201, bo o niej mowa, jeszcze kilka lat temu po-
ruszały się głównie pociągi towarowe oraz pasażerskie 
obsługujące trasę Gdynia – Kościerzyna. Budowa blisko 
18-kilometrowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
z Wrzeszcza w kierunku Rębiechowa, która połączyła się ze 
wspomnianą linią 201, stworzyła podwaliny pod nowy ko-
rytarz transportowy. Dzięki budowie PKM Gdańsk zyskał 
nie tylko bezpośrednie połączenie kolejowe z południową 
częścią Kaszub (po raz pierwszy od 1945 roku), możliwe 
stało się także połączenie Gdańska z Gdynią poprzez wy-
korzystanie linii PKM i przystanków w Gdańsku-Osowie 
i Gdyni-Wielkim Kacku. Jednak aby zachęcić pasażerów 
do korzystania z usług kolei na tym odcinku, konieczne 
było przystosowanie infrastruktury kolejowej w obu tych 
lokalizacjach. O ile dworzec w Osowie położony jest w są-
siedztwie dużych osiedli i dociera do niego komunikacja 
autobusowa, o tyle przystanek w Wielkim Kacku, który 
do grudnia ubiegłego roku służył podróżnym, położony 
jest dzisiaj z dala od dużych osiedli, co nie gwarantowało 
potoków podróżnych. Zdecydowano się więc na budowę 

nowego przystanku w innej lokalizacji – kilkaset metrów 
od dotychczasowego peronu. Zaprojektowany i oddany 
pod koniec 2017 roku nowy przystanek PKM Gdynia 
Karwiny pełni dzisiaj rolę węzła transportowego, zloka-
lizowany jest bowiem przy głównym szlaku drogowym 
prowadzącym do centrum miasta. Na gdyńskim odcin-
ku linii 201 wybudowany został jeszcze jeden przystanek: 
PKM Gdynia Stadion, charakterystyczna czerwona wiata 
powstała w  sąsiedztwie stadionu Gdyńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Wspomniany przystanek Wielki Kack 
wyłączony został tym samym z eksploatacji. 

GDYŃSKIE PRZYSTANKI
Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie 
obejmował budowę do końca 2015 roku wyłącznie 18-ki-
lometrowej linii kolejowej (do Kiełpinka idącej w śladzie 
dawnej kolei kokoszkowskiej) wraz z ośmioma nowymi 
przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na 
istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna 
planowana była dopiero w kolejnym etapie, w ramach no-
wych środków unijnych dostępnych do 2020 roku. Kiedy 
jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinan-
sowania projektu PKM z 70 do 85 procent, samorząd wo-
jewództwa pomorskiego oraz spółka PKM wystąpiły do 
Komisji Europejskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
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realizację trzech dodatkowych przystanków na linii 201, 
wspomniane wcześniej: Gdańsk Osowa, Gdynia Kar-
winy i Gdynia Stadion – w ramach rozszerzenia I etapu 
projektu PKM. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej 
w tej sprawie poskutkowała budową w pierwszej kolejno-
ści przystanku Gdańsk Osowa, który oddano do użytku 
w grudniu 2015 roku. Dwa przystanki PKM na terenie 
Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagają-
cą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień 
technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), były 
gotowe pod koniec 2017 roku – 3 lata wcześniej niż pier-
wotnie planowano.

W ramach budowy przystanków PKM Gdynia Kar-
winy i Gdynia Stadion na każdym z nich powstały dwa 
jednokrawędziowe perony o długości nieco ponad 160 
m i zmiennej szerokości od 4,5 do 7,7 m. Projekt zakła-
dał także budowę wind i schodów oraz powiązanie ich 
z istniejącym układem komunikacyjnym. Na każdym 
z przystanków znalazło się także charakterystyczne dla 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zadaszenie wejść na 
przystanki – tzw. „czerwona wstążka” – oraz dodatkowe 
mniejsze wiaty szklane na samych peronach.

Przystanek Gdynia Karwiny znajduje się w wąwozie, 
stąd jednym z elementów infrastruktury jest budowana 
kładka o długości 23,5 m umożliwiająca przejście po-
między peronami. Natomiast na przystanku Gdynia Sta-
dion w istniejącym już nasypie kolejowym powstał tunel 
o długości 13,4 m i szerokości 6,2 m, którym pasażerowie 
mogą przejść z jednego peronu na drugi. 

Z uwagi na fakt, że przystanek Karwiny powstał na 
łuku linii kolejowej, zaprojektowano tutaj ciekawe roz-

wiązanie, tzw. splot torowy. Zastosowanie w tym miej-
scu toru wieloszynowego umożliwia swobodny przewóz 
ciężkich ładunków ponadgabarytowych, jakie transpor-
towane są linią 201 do portu w Gdyni, ponieważ skład 
towarowy może skorzystać na tym odcinku z szyn od-
dalonych od krawędzi peronu. Dzięki temu rozwiązaniu 
udało się uniknąć konieczności obniżenia krawędzi pero-
nowej przy jednym z torów i wszystkie nowo budowane 
perony utrzymane są w jednakowym standardzie (76 cm 
wysokości), co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo 
i komfort podróży pasażerów PKM.

 
KOLEJNY PRZYSTANEK WRAZ Z ELEKTRYFIKACJĄ
Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z Wrzeszcza do 
Rębiechowa, jak wspomniałem wcześniej, liczy 8 przystan-
ków. Od strony Wrzeszcza pierwszym z charakterystyczną 
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czerwoną wiatą jest przystanek Gdańsk Strzyża. Kolejne to: 
Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień, 
Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Matarnia, Gdańsk Port Lotni-
czy i Gdańsk Rębiechowo. Nazwy przystanków są zazwy-
czaj trafne. Można jednak polemizować choćby z tym, czy 
nazwa Niedźwiednik jest zasadna dla miejsca lokalizacji 
przystanku. Z jednej strony widać z wysokości peronów 
betonową zabudowę tej dzielnicy, z drugiej strony ta część 
Gdańska to serce Brętowa, o czym jeszcze kilkanaście lat 
temu świadczył niewielki ceglany kościół brętowskiej pa-
rafii (dzisiaj w jego miejscu stoi nowy, większy kościół). 
Pewnym kompromisem było więc nadanie nazwy Brętowo 
kolejnemu przystankowi. Następny – Jasień – mógłby no-
sić równie dobrze nazwę Migowo, ponieważ położony jest 
na styku obu dzielnic. Problem z właściwym nazewnic-
twem był również w okolicy lotniska. Tam jednak uznano, 
że nazwa Port Lotniczy będzie najwłaściwsza dla lotniska, 
a nazwa kaszubskiej wsi Rębiechowo przypadła kolejnemu 
przystankowi (w pełnej wersji: Gdańsk Rębiechowo), póki 
co stojącemu jeszcze „w polu”. Jedyny problem jest taki, że 
przystanek Rębiechowo znajduje się także w sąsiedztwie, 
wzdłuż linii 201 Gdynia – Kościerzyna. Był jednak pomysł, 
a może nadal jest taki plan, aby przemianować tę nazwę 
na Banino, co miałoby nawiązywać do oddalonej o niecały 
kilometr miejscowości. 

W okolicy ul. Szybowcowej w Gdańsku planowana jest 
budowa kolejnego przystanku, o nazwie Gdańsk Firoga, 
który był już przewidziany w projekcie z 2011 roku. Ana-
lizy marketingowe wykonane wówczas na potrzeby bu-
dowy PKM wykazały, że z uwagi na rozwój okolicznych 
firm będzie w przyszłości konieczna budowa dodatkowe-
go przystanku. Przewidziano więc rezerwę terenu w tej 
lokalizacji, a przejście podziemne pod torami na ulicy 
Szybowcowej zostało tak zaprojektowane i wybudowane, 
aby w przyszłości bezpośrednio nad nim mógł powstać 
przystanek. Co ciekawe, do branży IT rozlokowanej w są-

siedztwie nawiązywać będzie numer przystanku: 6@, któ-
ry zostanie umieszczony na charakterystycznej czerwonej 
wiacie (przystanek Firoga będzie się znajdował pomiędzy 
przystankiem nr 6, czyli Matarnia, a przystankiem nr 7 
– Port Lotniczy).

Dodatkowy przystanek PKM Firoga powstanie w la-
tach 2021–2023 i jego budowa będzie powiązana z elek-
tryfikacją linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Od samego początku linia PKM planowana była jak 
elektryczna. Jednak ze względu na brak trakcji elektrycz-
nej na linii 201, z którą linia PKM łączy się w Rębiecho-
wie, plany elektryfikacji trzeba było odłożyć do momentu 
przygotowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe – wła-
ściciela tejże linii kolejowej – projektu elektryfikacji linii 
biegnącej z Gdyni w kierunku Kościerzyny. Taki projekt 
jest już dzisiaj przygotowany przez PKP PLK, uwzględnia 
on również budowę drugiego toru na całym odcinku daw-
nej magistrali węglowej, co pozwoli po jego wybudowa-
niu na zwiększenie przepustowości kolejowego szlaku. Ma 
to duże znaczenie choćby dla składów kursujących pod 
szyldem PKM, pozwoli to bowiem na większą częstotli-
wość kursów, być może także składy będą dłuższe. Zmieni 
się zatem to, co dzisiaj najbardziej doskwiera pasażerom 
PKM, szczególnie tym jeżdżącym z Kartuz i Kościerzyny. 

Brak trakcji elektrycznej w przypadku PKM ma jed-
nak swoje zalety. Jakie? Choćby takie, że część linii PKM 
można zakwalifikować jako kolej podgórską (różnica 
poziomów tylko na 18-kilometrowej linii PKM sięga 
ponad 130 metrów), w dodatku położoną w niektórych 
miejscach w trudno dostępnym terenie leśnym. Ponadto 
zimowy klimat na Pomorzu Gdańskim różni się od tego 
w głębi kraju. Silne wiatry od morza nie są tu rzadkością 
(gdy piszę ten tekst, właśnie wieje porywisty wiatr!). Ła-
two sobie zatem wyobrazić, jaki wpływ na zawieszoną 
nad torami trakcję może mieć np. zawieja śnieżna. Ale 
to już opowieść na inną okazję.       

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

Wizualizacja przyszłego przystanku PKM Gdańsk Firoga.
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Winszëjã òstaniô przédniczką Pò- 
mòranie...
Bóg zapłac.

To dlô ce przédno bùcha czë òb- 
rzészk? 
Pò pierszich miesącach widzã przede 
wszëtczim òbòwiązczi. Jem so nie 
zdôwała sprawë, że bãdze jaż tëli do 
zrobieniô. Na szczescé ni mùszã tegò 
robic sama, je całé karno lëdzy, chtër-
ny chcą sã brac za robòtã. Wiedno je 
chtos, chto pòmòże.

A jak wielné je to karno chãtnëch do 
pòmòcë?
Tak pò prôwdze kòl dzesãc sztëk lëdzy.

Pierwszé wôżné wëdarzenié môsz ju 
za sobą – przëznôwanié i wrãcziwanié Medalu Sto-
lema. Niejedny mielë nôdzejã, że nowô przédnicz-
ka bãdze barżi szczërô i  doczekómë sã chòcle 
dwùch – trzech dobiwców...
Tak zdrzã na tã sprawã – i  nié leno jô w  karnie 
pòmòrańców – że lepi, czedë je jeden medal, bo wnen-
czas je to wikszé wëprzédnienié jak w sytuacji, czedë 
dostôwô gò wiãcy lëdzy. Ta nôdgroda je dzãka temù 
barżi wëjątkòwô. Przez to są dłëgszé diskùsje kòl 
wëbòrów, barżi mùszimë przemëslec swòjã decyzjã. 

Czedë pòwstôwała Pòmòraniô, òstała pòzwónô 
„podchorążówką Zrzeszenia”. Dzysô téż czëjeta sã 
kùznią kadr dlô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô czë chòdzyta czësto swòjima drogama?
To zanôlégô òd pòjedincznëch nôleżników...

A co mësli przédniczka?
Wespółrobimë ze Zrzeszenim, ale nôwôżniészé są dlô 
naju dzejania w Klubie Sztudérów. A czë chtos pózni 
òstónie kaszëbsczim dzejarzã, to bãdze leno jegò wëbór.

Westrzód nôleżników są przédno sztudérowie 
z Gduńsczégò Ùniwersytetu czë jiné ùczbòwnie téż 
mają swòjich przedstôwców?
W wikszoscë to pò prôwdze sztudérowie z GÙ, ale je 
téż nôleżniczka z Wëższi Bankòwi Szkòłë. Mómë ji-

wer z przedstôwcama Gduńsczi Pòli-
techniczi. Sztudia na ti ùczbòwnie 
skùńcził naji ùszłi prezes i terô ni ma 
nikògò z tegò môla.

A môta jakąs ùdbã na promòcjã we-
strzód sztudérów Pòlitechniczi?
Òglowò chcemë rëszëc z promòcyjną 
kampanią, przërëchtowac jã m.jin. na 
facebookù, na ùczbòwniach mòże 
pòjawią sã plakatë, jaczé mdą za-
chãcëwac do zapisywaniô sã do 
Pòmòranii. Mómë téż plan na cos 
wiãkszégò, ale ò tim jesz ni mògã terô 
rzeknąc.

Jak wëzdrzi dzysdniowi zarząd Klu-
bù?
Wiceprzédniczką je Éwa Nowickô, 

skarbniczką Pia Šlogar, sekretérą Wiktoriô Kòzy-
kòwskô, gòspòdarzama chëczë są Matéùsz Łącczi 
i Wérónika Dampc.

Colemało lëdze z pôłniowëch Kaszëb – sztërzech 
nôleżników zarządu je z òkòlégò Brus i Kòscérznë... 
To prôwda, tak je nié leno w zarządze. Wiãkszosc ak-
tiwnëch nôleżników pòchòdzy z pôłniô.

A dlôcze w zarządze – i wierã w całim klubie – ni 
ma nikògò z Kaszëbsczi Etnofilologie? To brzôd 
jaczich sztridów?
Nié, ni ma taczich sztridów. Móm nôdzejã, że chtos 
z tegò czerënkù do naju dołączi. W ùszłëch latach 
bëła chòcle Paùlëna Wãserskô, ale terô ju skùńczëła 
sztudia. Baro aktiwnô bëła Katarzëna Raczëńskô, téż 
ju absowentka etnofilologie. Wcyg pòmôgô w karnie. 
Mòże jesz w  drëdżim semestrze chtos sã zapisze. 
Jesmë na gwës òtemkłi na wespółrobòtã.

Czim sã bãdzeta zajimac w nôblëższich miesącach?
Ju wnet przërëchtëjemë pitania do pierszégò dzélu 
Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim, chtërnégò finał bãdze 
sã òdbiwôł na Gduńsczim Ùniwersytece 24 strëmian-
nika. W tim samim czasu mdzemë szëkòwac Remù-
sową Karã, jaką latos òrganizëjemë we Wdzydzach. 

PRZEDE WSZËTCZIM ÒBÒWIĄZCZI
Z ÉWELINĄ STEFAŃSKĄ, JAKÔ ÒD KÙŃCA 2017 ROKÙ JE NOWĄ PREZESKĄ KLUBÙ SZTUDÉRÓW PÒMÒRANIÔ, GÔDÓMË  
Ò PLANACH NA NÔBLËŻSZÉ MIESĄCE, MEDALACH STOLEMA I RZĄDACH PÔŁNIOWËCH KASZËBKÓW I KASZËBÓW.

É. Stefańskô, przédniczka pòmòrańców. 
Òdj. A. Szemberskô
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PIESNIÔ ZADŻINIONÉGÒ GÙSLARZA

W tëch czasach nie wiedzelë jesz ò mającym nastąpic 
pôrã lat pózni krizysu. Nicht nie wëòbrôżôł so téż 
głosów stãkaniô frankòwiczów. Òn równak wiedzôł, 
czim sã kùńczi romans z bankama. „Grëbé miliónë są 
do zapłaceniô” – słowò „grëbé” zòbrazowóné je téż 
taczim prawie głosã w spiéwie ze zôczątkù dwatësãcz-
nëch lat. Na progù nowégò milenium chłop w towa-
rzëstwie smiészka, jaczégò czëc w pierszi sekùńdze 
nagraniô, zaregistrowôł na swòji móbilce – tedë pew-
no nówce, bò taczi z diktafònã i mòżlëwòtą òperowa-
niô fòrmatã MP3(!) – frantówkã, jakô przestrzégô 
przed nieòdpòwiedzalnym zapòżëczanim sã w ban-
kù. To je jedna z òstatnëch piesniów, jaczé we wikszim 
dzélu trôfiałë òd lëpów do lëpów, a  nié drogą 
ùprzëstãpniwaniô na spòlëznowëch pòrtalach. To béł 
zmiérzch òralnégò fòlkloru. 

Co jesz parłãczi ten satiriczny tekst z nalazłima 
przez badérów w  terenie spiéwkama, rzeklënama 
i pòwiôstkama? To, że më nie znajemë aùtora. To, że 

gò nie znajemë, nie znaczi, że na swòjim karnôlu na 
Youtube pòdpisywô sã pseùdonimã i nosy perukã 
i brëlë, bò tedë ten jegò wëzdrzatk i Nick sã stôwają 
jegò artistną juwernotą. Tu më prosto ò ti juwernoce 
nic nie wiémë.

Jô béł jesz knôpiczkã, czej w szkòle nôgłosniészi 
kòlegòwie nalezlë so nowi métel przeszkôdzaniô na 
ùczbach. Melodią znóną z  kòscelnëch psalmów 
spiéwelë ò dëtkach do zapłaceniô. Jeden znôł wszët-
czé zwrotczi, reszta czëła sã achtnionô, òdpòwiôda-
jącë „òrganysce” refrenã. Jô nie wiém, czë to òni mielë 
wëmëszloné, czë ùczëté òd starszich drëchów. Pò 
jaczims czasu mëminô drëszka, sedzącë przë kawie 
kòl nas doma, wëcygnãła swòjã móbilkã – taczi klock, 
co miôł môłi ekrank pòd klapką – i pùscëła nagranié 
znóny mie piesnie. „Chtos pewno ùczuł i to nagrôł” 
– jem tedë pòmëslôł. Dzysô jô barżi jem przekònóny, 
że nagranié pòwstało nôprzód, a tej dopiérze trafiło 
pòd daczi pòstawionëch w 90. latach chëczów. Nierôz 

Dôwno temù, czej na swiece jesz nie bëło Youtube'a a w internet wiele lëdzy miało strach zazerac, 
żił so gùslôrz. I ta historiô bë nie bëła niczim apartnym, żebë nié to, że tak jak òn sã ruk-cuk 
pòjawił i sławã dobéł, tak flot téż zniknął. Dzysô, czej sã ò jegò piesnie w karczmach pòwiôdô, to 
lëdze jã znają, le placu, skąd krëjamny bard przëszedł i dze dali rëgnął, nie są w sztãdze wskazac. 
Pòznôjta tej dzeje piesnie zadżinionégò gùslarza!

Nôleżnicë Klubù Sztudérów Pòmòraniô w zalë Stôromiesczi Radnicë we 
Gduńskù, gdze tradicyjno są wrãcziwóné Medale Stolema. Òdj. P. Pastalenc

To tak pò prôwdze dwa nôwiãkszé wëdarzenia dlô 
najégò klubù.

Wiele z nôleżników zarządu mô ju za sobą debiut 
w „Pòmeranie”, të jezdzysz òd czile lat na òrgani-
zowóné przez naju warkòwnie dlô piszącëch pò 
kaszëbskù, wiceprzédniczka Éwa Nowickô wespół-
robiła z nama dosc dłudżi czas. Mòżemë miec nô-
dzejã, że pòmòrańcë barżi włączą sã w pisanié do 
najégò miesãcznika?
Baro bëm chcała, żebë tak bëło, żebë naji nôleżnicë 
piselë czãsto do „Pòmeranii”. Tim barżi, że wnet 
wszëtcë są z hùmanisticznëch czerënków.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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LŻÉSZÉ STARNË

pòstawionëch za te grëbé miliónë, co terô są do pła-
ceniô. Równak to, że do lëdzy docérało nagranié, nie 
zmieniwô faktu, że òno szło tradicjowim szpùrã – òd 
jedny òsobë do drëdżi, a nié przez „rozprëskiwanié” 
w krãgach lëdzy, jaczima algòritm wëswiétlił ten kòń-
teńt. Do tegò wiele lëdzy pòznało tã piesniã w wëkòna-
nim swòjégò znajómka, a nié z nagraniô na móbilce, 
chtërną dzysô mòżemë ùznac za mùzealny ekspònat.

A piesniô sã niosła dalek i szerok. Na sukces lëfór-
czi sã złożëłë: znónô i prostô melodiô, szpòrtowny 
charaktér, wùlgariznë, jaczich tedë w  pùblicznym 
òbiegù bëło wiele mni jak dzysô, i  jãzëk. Do tegò 
témizna je blëskô wiôldżémù dzélowi z nas, a mą-
drosc płënącô z dokazu – „na zjadłi chléb je cãżkò 
zarobic” – to téż rzecz, z jaką më sã rôd ùtożsami-
wómë.

Skądka przëszedł krëjamny gùslôrz – piéwca finan-
sowi samòstójnotë, wëszczérca żëcô na kredit? Tu 
pòwiôdają rozmajice. Nicht nick nie wié na zycher. 
W  Lëzënie pòwiôdają, że to jaczi wicmanowie ze 
Strzebielëna. Niejedny jakno plac wskôzywają nie-
smiało Bólszewò. Dze jindze jô sã pòtkôł z dbą, że 
piesniô je z Czelna, a ji zadanim bëło òsmiészenié 
ksãdza, co wzął dëtczi na nowi zesel, le mù gò kór-
niczi zjadłë. Tegò równak zamkłosc tekstu nie wska-
zywô. Mòże tedë balada ò ksãdzu z Czelna to czësto 
jiny, zadżiniony tekst jinégò gùslarza? Kò na tã melo-
diã mòże pòwstac dëcht wszëtkò. Dialekt spiéwającé-
gò (równoczasno aùtora?) je mést wejrowsczi, tej tezë 
ò strzebielińsczim czë bólszewsczim pòchôdanim sã 
wëdôwają miec mòcniészé spòdlé.

Co terô robi bard z dôwnëch latów? Mòże sóm 
spłacywô kredit, mòże radzy so dobrze. Mòże wikszą 
niezanôleżnosc òd banków dôł mù wëjôzd za grań-
cã... Nie znajemë téż prôwdzëwëch przëczënów 
pòwstaniô tekstu. Mòże to bëła aùtoironiô tonącégò 
w bórgach niebòrôka? A mòże smiéch z pléwkòwaté-
gò sąsada? Jakbë tak aùtór chcôł sã pòkazac! Równak 
mòże to, że nié aùtór, a sóm dokôz za se gôdô, dôwô 
mù smaczka?

Sóm tekst i jegò fòrma wëkònaniô téż są baro cze-
kawé i wiele mòże ò nich rzec. Narzeszenié do psalmù 
twòrzi atmòsferã lameńtu. Przëczëną nieszczescô je 
biéda zrzeszonô z finansową niesztabilnoscą. Nie je 
to równak blós kritika bankù i żëcô na kredit, le téż 

całi gòspòdarczi systemë, jakô zmùsziwô lëdzy do 
zadłëżiwaniô sã (Më wzãlë pòżëczkã w PKO, bò nama 
përznã ch*owò szło). Liriczny subiekt zdôwô so 
sprawã, że mùszebnota spłacywaniô ratów kreditu 
doprowadzy do òbniżeniô sztandardu żëcô. W drëdżi 
zwrotce sã òkazywô, że spłacywanié zòbòwiązaniów 
przewëższiwô mòżlëwòtë zbiérnégò bòhatérë (liricz-
ny subiekt gôdô we wielny lëczbie), i gôdającô òsoba 
rozmieje, że bórg to béł błąd. Tak tej równak pieńdze 
wzãté na proceńt nie bëłë związóné z żódnym fatum, 
le bëłë decyzją, jaczi mógł ùniknąc. Trzecô, slédnô 
zwrotka to hiobòwé pògòdzenié sã z kawlã zadłë-
żonégò człowieka. Wzãcé drëdżégò kreditu nie je 
mòżlëwé, a grëbé miliónë òstôwają do płaceniô. 

Czekawé, czë aùtór so zdôwôł sprawã z profeticz-
négò charakteru lameńtu? Piesniô pòwsta w czasach, 
czej jesz mieszkanié w chëczë jednégò ze slëbnëch 
bëło czãstszé, a  spòlëznowô akceptacjô bórgów –
mniészô. Do naszich czasów òbzérómë roscącą lëcz-
bã lëdzy rzeszącëch sã kreditã na mieszkanié, aùtół, 
a téż corôzka barżi kònsumpcjowé wëdatczi – wczasë, 
swiãta, wikszé familijné rozegracje. Tekst, jaczi 
pòwstôł na kùńcu XX abò samim zôczątkù XXI sta-
lata, béł przekãsnotą. Dzysô dlô wiele lëdzy to zwë-
czajny lameńt bez satiricznégò zafarwieniô...

Grëbé miliónë (aùtór nie je znóny)
Ref. Grëbé miliónë są do zapłaceniô!
1. Më mielë wzãté pòżëczkã w bankù PKO

Bò nama tak përznã ch*owò szło
Bãdzemë terô wp*alac kit i papã
Przez baro długé lata

Ref. Grëbé...

2. Më mielë ju pòżëczkã załatwioné
I co do grosza jesmë wëdojony
I ani dëtka jesz ni mómë spłaconé
Mie sã tak widzy, że më to mómë sp*loné

Ref. Grëbé...
3. Më chcelë wząc drëgą pòżëczkã w PKO SA

A òni nama rzeklë „ni ch*a”
I tak ju òstónie i nic sã nie zmieni
I nama òstóną grëbé miliónë do płaceniô

Ref. Grëbé...
ADÓM HÉBEL
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ÒD MÔLÉGÒ HISKA DO STÔRI MËRË – 
PÔRÃ SLÓW Ò HÒDOWLË KÒNI

JAK TO Z TĄ HÒDOWLĄ JE
Na Kaszëbach ni mómë żódnëch 
państwòwëch kòniarniów (są 
sztëczk za grańcama naszégò re-
gionu), równak nie felëje kòl nas 
priwatnëch hòdowlanëch chòwów 
(stôd) kòni. Westrzód nich taczé, 
w chtërnëch przëchôdają na swiat 
na przëmiar kònie fùl krwie aniel-
sczi, rasë wiôlgòpòlsczi, SP (szla-
chetny pólkrwie), rasë kòniów 
pòcãgòwëch, czë nawetka taczich 
dlô nas kąsk egzoticznëch, jak 
American Quarter Horse abò kò-
nie achałtekińsczé. Są kòl nas téż 
gbùrstwa, kòniarnie dzejającé òd 
pòkòleniów ë mającé ju swòje 
wszelejaczé dobëca. Tak tej ni 
mómë sã czegò sromac.

Hòdowlô kòni, jakô òna je, pò 
co ë dlôcze, to téma jak rzéka. 
Mòże wiele nad tim wieczorów 
przesedzec. Tak baro krótkò mòże 
równak scwierdzëc, że nôwôżnié-

szą reglą w  hòdowlë je to, żebë 
kòżdi mlodi kóń bél lepszi òd 
swòjégò òjca ë swòji nënczi. Jak 
bëlniészi? To zanôleżi òd célów, 
jaczi hòdówca pòstawi so na sa-
mim zôczątkù, a mùszi to zrobic. 
Mòże doch trzëmac kònie do 
spòrtu: ë tu do skòków abò do 
ùjeżdżeniégò, do WKKW (Wiele-
starnégò Kònkùrsu Sodłowego 
Kònia) czë dlugòdistansowëch 
miónków (rajdów). Mòże hòdo-
wac kònie do rekreacji, turisticz-
nëch rézów czë pòkôzów snô-
żoscë. Mòże téż hòdowac kònie 
dobré do robòtë, co mdą cygnãlë 
wòzë, kùlindżi ëtd. Tej mùsz je 
wëbrac rasã, a tedë mdzemë kòl 
swòjich kòni rozwijelë chùtkòsc, 
mòc, wiôlgòsc, spòkójny charak-
ter czë co tam jesz so pòstano-
wimë. Pòdlug tegò dali mùsz je 
dobierac kòblë (kòbëlë) ë do nich 
òdżerë.

RODOWÉ BÓMË
Czej czlowiek chce so stwòrzëc 
rodową bómã swòji familie, tej 
mùszi sã nachòdzëc pò parafiach, 
nakôrbic ze starszima, kòlãdowac 
pò archiwach. Równak czej kò-
niôrz mô chãc sprôwdzëc pòchò-
dzënk swòjégò kònia, sygnie mù 
wlezc w internet, wpisac miono, 
rasã ë... ju fardich. Mòże so 
przëzerac przódków kònia, jak 
chce, ë to czãsto wiele pòkòleniów 
dowslôdë. Chcemë le wzyc chòcbë 
mòjégò kònia. Je to môlopòlsczi 
walach ò mionie Dublon. Jak ju 
môta ne infòrmacje, mòżeta 
sprawdzëc to, ò czim tu je napi-
sóné, na starnie bazakoni.pl. Czej 
wzerac w jegò genealogiã pò òj-
cach, tej duńdzemë do 1702 rokù 
(ë to w blós jednã minutã!). Tedë 
ùrodzyl sã zaklôdca tegò rodu – 
òdżer czësti krwie arabsczi ò mio-
nie Darley Arabian. Mòżemë so 

To nie je takô prostô sprawa na hòdowlô kòni. Za to je czekawô. Żebë samémù òdchòwac bëlné-
gò kònia, mùsz je wiele wiedzec, wiele spelnic wszelejaczich warënków czë téż pòznac rozmajité 
zwëczi. Tim razã kąsk prawie ò tim.
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BRAWÃDË Ò KÒNIACH / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

òbezdrzec, jak je òdmalowóny 
przez jaczégòs artistã (dzys kònie 
w  ti baze mają swòje òdjimczi, 
przódë lat te wôżniészé mialë 
swòje pòrtretë).

Taczé wiadla zachòwalë sã 
do dzysô przede wszëtczim 
w stadnëch knégach. W nëch 
do dzys hòdówcowie sznëkrëją 
za pasownym òdżerã dlô swòji 
kòblë. Sprôwdzają przódków na 
wiele pòkòleniów. Mùsz wiedzec, 
że z kòniama to je tak, że czasã 
òdżer mòże przekazëwac jakąs 
wôrtnotã, chtërny òn sóm ni mô, 
ale miôl jã jegò òjc abò ópa. Czasã 
w hòdowlanëch kòniarniach ro-
bią nawetka lëdze, co zajimają są 
blós tą témą – jakô kòbla z jaczim 
òdżera skòjarzëc, żebë zgrzébiã 
bëlo jak nôlepszé. Zamiarzlé se-
miã òdżerów scygô sã tej nawetka 
z drëdżégò kùnca swiata.

MÙSZ JE ZNAC ZWËCZI
Chcemë przińc nazôt na nasz pò-
dwórk. Rzeknijmë, że zaklôdómë 
hòdowlã òd zera. Tej mùszimë 
doch so kònie na zôczątk kùpic. Ë 
ju tu, przë starce, mùsz je znac 
pôrã zwëków. Są kòniarze, co na 
przemiar nie sprzedadzą nama 
kònia, czej slunuszkò je zaszlé. 
Mùszimë żdac na drëdżi dzéń. Są 
taczi gòspòdôrze, co nie pùszczą 
kònia do ti sami wsë, gôdô sã na-

wetka, że mùszi to bëc sétmë 
wsów dali. Przë kùpianiu mù-
szimë miec dlô nowégò kònia téż 
swòjã haltrã. Tradicjô gôdô, że 
nen, co sprzedôwô, ni mòże nama 
dac swòji, nawetka nôgòrszi. Czej 
ùstalimë priz ë ju zaplacymë, bël-
no je jak sprzedôwający bez tôrgù 
òddô nama 50–100 zlotëch. Gôdô 
sã, że tej kóń sã lepi chòwie. Jinym 
ôrtã tegò zwëkù je to, że jaczis 
drobny dëtk z prizë rzucô sã na 
zemiã. Pòdobno ni mòże téż 
sprzedawac kòblów, co są zgrzéb-
né, bò jak to zrobimë, tej pòstãpné 
mdą nama sã drãgò zgrzébilë. Je 
wiedzec, że wiele z nëch zwëków 
je ju dosc zabôczonëch, równak 
nié do kùnca ë wiedno mòżemë 
trafic na tradicjonalistã.

Są téż zwëczi, co tëczą sã ju 
samégò chòwaniô. Zgrzébiãcu 

wiąże sã chòcbë czerwioną ble-
wiązka òd ùrokù. Przódë lat w kò-
niarniach wieszalo sã téż szpédżel, 

co miôl chronic òd zmòrów plą-
tającëch kònióm grzëwë ë 
ògònë. To równak ju zwëczi 
jinégò zortu.

PÒRZĄDNÔ ROBÒTA
Z  hòdowlą je tak, że przede 

wszëtczim mùszimë za niã brac sã 
pòrządno. Robic to bëlno, bò blós 
tak mòże miec dobré efektë. Kò-
nie to zwierzãta, co dosc flot 
chòrzeją abò chwëtają jaczés 
nôrowë czë leché znãtë. Mùsz je 
miec bëlną, czëstą kòniarniã. Kò-
nie – czegò czãsto felëje – mùszą 
miec bëlné wédë. Kòżdi hòdówca 
mùszi wiedzec ò wszelejaczich 
przepisach. Òd sprôw związónëch 
z rejestracją kònia do prostëch – 
taczich jak wëbiér miona. Dlô kò-
niarza nie je krëjamnotą, że 
zgrzébiã mùszi miec miono na 
pierszą lëtrã miona nënczi, rów-
nak dlô nowëch lëdzy w  nym 
fachù mòże to nie bëc gwësné.

Nôwôżniészé je to, że hòdowlô 
kòniów mùszi bëc nié blós robòtą, 
ale téż tim, co kòchómë. Jinaczi 
flot sã skùnczi.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama bëlacczégò 
dialektu kaszëbiznë

TALÉRZ Z PÒWRÓZKA
W zbiorach Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi  
we Wejrowie, òkróm ksążków a nótów, je téż dosc wiele ekspònatów 
lëdowégò kùńsztu, czasã baro òsoblëwëch… Do nëch słëchają chòcbë 
talérze zrobioné z kònopnégò pòwrózka. Nen kùńszt módny béł  
w 60. ë 70. latach XX stalata. Pózni, w 80. latach, baro felało pòwrózków, 
jaczé bëłë barżi brëkòwné gbùróm do rzeszeniô zbòżowëch lopków.  
Prawie nen talérz òbzdobiony herbã grodu Wejhera a elemeńtama 
kaszëbsczégò wësziwù zrobia Jadwiga Kreft, wësziwôczka z Wejrowa. 

  RD
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Chòc Tomir terôzka mieszkô we Gduńskù, rodã je z Gô-
chów, z Lëpińc. To tuwò, w môlowi szkòle, zaczął sã ùczëc 
grac pòd òkã Môrcëna Mrozka Glëszczińsczégò (pòl. 
Mrozek Gliszczyński). Równak jegò miłota do mùzyczi 
nie wzãła sã z lëgòtë, a z bracynowégò miónkòwaniô. 
Na zôczątkù mój brat, Gniewòmir, chòdzył na ne ùcz-
bë. Kąsk jem mù tegò zazdroscył. Pò rokù ju òbaj jesmë 
chòdzëlë na zajmë – òpòwiôdô mie Tomir Spiołk. Za 
namòwą Mrozka Glëszczińsczégò jegò starszi òbëdwùch 
sënów wësłelë do mùzyczny szkòłë w Bëtowie. Tomirowi 
poszło lëszkò. Nie dostôł sã. Do dzys pamiãtô, dlôcze. 
Wszëtkò bez mùszebnotã spiéwù. Z granim nie bëło tak 
drãgò, leno to drëdżé... Równak to òd mùzyczi gò nie 
òdcygło. Za rok jesz rôz zdôwôł egzaminë i tej wszëtkò 
pòszło tak, jak so ùmëslił. Ze spiéwanim téż nie bëło tak 
lëchò. Pózni jem chòdzył na chùr. Razã jezdzëlësmë na 
rozmajité kònkùrsë. Jesmë téż wzãlë ùdzél w wëmianie 
z miemiecką òrkestrą z Bremë. Razã przërëchtowalësma 
„Requiem” Mozarta. W Miemcach më zagrelë trzë kòn-
certë, a tej, czej òni przëjachalë do nas, téż trzë. Baro miło 
to wspòminóm – gôdô mój rozmòwnik.

Pò szkòle w Bëtowie, gdze Tomir ùcził sã grac na 
klawirze, nié tak òd razu pòmëslôł ò sztôłcenim w tim 

czerënkù. Wnenczas chòdzył do II klasë gimnazjum. 
Starszi nie bëlë rôd, bë wësëłac gò do Gduńska. Chcelë, 
bë szkòłã skùńcził w Lëpińcach. A òn sóm téż mëslôł, 
czë nie cësnąc tegò wszëtczégò. Granié stało sã czims 
codniowim. Brat chòdzył do bëtowsczégò ògólniaka 
i jô téż mëslôł, żebë tak zrobic – ò swòji niegwësnoscë 
gôdô młodi mùzyk. Wszëtkò òdmieniło sã pò kòncer-
ce młodëch talentów w słëpsczi filharmónie. Ju rëchli 
jem wëstãpòwôł przed pùblicznoscą. Le tej pierszi rôz 
jem zagrôł z  symfòniczną òrkestrą, a  do te jesz w  fi-
harmónie. Tedë dlô mie, jakno młodégò knôpa, to bëło 
wiôldżé przeżëcé – wspòminô Spiołk. Tej zaczął sã sztôł-
cëc w Òglowòsztôłcący Szkòle Mùzyczny I i II stopnia 
m. Féliksa Nowòwiejsczégò (pòl. Nowowiejskiego) we 
Gduńskù. Le chòdzył jesz rôz do III klasë gimnazjum. To 
nie je takô czëstô bezrozëmnosc. Długò jem sã nad tim za-
stanôwiôł. Pò pierszé, tej wchôdają nowé przedmiotë, jak 
np. harmóniô czë historiô mùzyczi. Pò drëdżé, w przërów-
nanim do mòjich drëchów jô baro krótkò ùcził jem sã grac 
na klawirze. Bez to, że wiele ùczbów mie sã pòwtôrzało, 
jem nie brëkòwôł jaż tak baro sã na nie ùczëc. Wicy czasu 
mógł jem spãdzëc na cwiczenkach z grë – w drobnotach 
ò swòjim wëbòrze gôdô mój rozmòwnik.

KATOWÔŁ MOZARTA,  
CHOPINA I BACHA

Dlô trio Immortal Onion ùszłi rok béł baro robòcy. Na felënk prôcë òsoblëwie ni mógł narzekac jeden 
z nôleżników – Tomir Spiołk (pòl. Śpiołek). Nôprzód egzaminë i reczital diplomòwi, tej platka, a jesz 
matura. 

Òbczas Warsaw Summer Jazz Days
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MÙZYKA

Ju w strzédny szkòle nôleżôł do mùzycznégò karna. 
Mielë wiôldżé planë, mëslelë nad platką. Le wszëtkò sã 
jima pòsëpało. Mòże, jak sóm nadczidnął, bëlë za młodi? 
Tej, dzãka Zemòwitowi Klimkòwi (pòl. Ziemowit Kli-
mek), chtëren grô na kòntrabasu i basowi gitarze, jem 
pòznôł Wòjka Warmijaka (pòl. Wojtek Warmijak), nen 
je u naji bãbnistą. I tak pòwstało karno Immortal Onion 
– wëjasniwô Spiołk. Pòzwa kąsk szpòrtownô, le takô 
prawie miała bëc. Niesmiertelnô cëbùla, jak dolmaczi 
nôleżnik trio, parłãczi patos, ten bierze sã òd mùzyczi, 
jaką grają, z wëszczérzanim. 

Òglowò mòżna rzec, że grają jazz. Tak do czësta rów-
nak nie je. Pò prôwdze nicht nie wié, co më grómë i më 
téż tegò nie wiémë – żartoblëwie gôdô Tomir, dodôwając: 
Baro mòckò je to zrzeszoné z jazzã, ale jesmë òdemkniãti 
na jinszé ôrtë. Tej naje mùzyczné dokazë zbiérają do grëpë 
elemeńtë np. filmòwi mùzyczi, elektroniczny czë progre-
sywnégò metalu. Na zaczątkù mielë ùdbã, bë na spòkój-
no cos nagrac, wrzucëc do internetu i òbaczëc, co z tegò 
wińdze. Żëcé òkôzało sã do czësta jiné, jak chcelë. Karno 
pòwstało w łżëkwiace 2016 r. W czerwińcu zagralë swój 
pierszi kòncert w Radio Òlsztin, a dopiérze w zélnikù 
pòwstôł jich premierowi singel „Bugaboo”, jaczégò mòż-
na pòsłëchac w internece. Nen radiowi wëstãp nie béł 
nôlepszi. Bëlësmë zestresowóny. Chùdzy nigdë pùbliczno 
nie gralësmë razã. Do te przed słëchińcama, jaczich jesmë 
nie widzelë. Czile felów sã zdarzało. Chùtkò równak jesmë 
je òbrócëlë na nasze. Czasã, jeżlë lëchi zwãk je pòwtôrzó-
ny, wëdôwô sã, że tak miało bëc – zdrôdzô Tamir Spiołk. 

Pò nym pòjôwiałë sã jinszé bédënczi. Zagralë na 
41. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdinie. 
Tuwò téż z letka wzãła jich lãknica. Tec nic dzywnégò. 
Całi pòlsczi filmòwi swiat, a midzë nima dopiérze co 
pòwstałé trójgardowé trio. Tej w Gduńskù przërëchto-
welë mùzykã do niemégò filmù. Leno nié taczégò 
z przëtrôfkù, a do „Przygód księcia Ahmeda” z 1926 r., 
pierszi fùlmetrażowi animacje, jaką wëswietliwelë w ki-
nach. To nie je wszëtkò. Pózni zagralë jã, tak jak bëło 
piérwi, tj. w tim samim czasu, co gróny béł film. Dosc 
mòckò jesmë mùszelë sã nad nią namëslëc. Zwãkã mòżna 
baro wiele wërazëc – dolmaczi młodi mùzyk. Përznã lżi 
bëło w Krakòwie, gdze gralë na 17. Festiwalu Kina Nie-
mego. Tu, tak jak rëchli, stwòrzëlë mùzykã do filmù, bëła 
to „Żona faraona”. Chòc lëdze przëszlë òbezdrzec film, 
pò nim pòdchôdalë do nich i winszowalë grë. Chcelë sã 
téż dowiedzec, czedë bãdze mógł dostac jich platkã. Na 
tã karnu Immortal Onion felowało dëtków. Te równak 
dało sã zwëskac z Gardu Gduńska i Institutu Mùzyczi 
i Tuńca z Warszawë. Ti dalë do wiédzë, że je projekt na 
jazzowi debiut rokù. Jesmë wzãlë w nim ùdzél, le na nick 
nie liczëlë. Zdalë më sã na kawel. Czej w stëcznikù 2017 r. 
przëszło wiadło, że sã ùdało, nie mòglësmë w to ùwierzëc. 
Doch naje karno ni miało nawetka rokù – z przejãcym 
gôdô Tamir Spiołk. Le tak letkò to wszëtkò nie przë-
szło. Na zélnik platka miała bëc fertich. A tu na zacząt-

kù łżëkwiata Tomir miôł egzaminë i reczital diplomòwi 
w szkòle. Tej jem drëchóm prosto rzekł, że kąsk mùszą mie 
dac czasu na jinszé zachë. Jem wnetka nie wëchôdôł z zalë 
i katowôł Mozarta, Chopina i Bacha. Tej na 10 dniów 
jesmë wëjachelë nagriwac platkã. Dodóm jem przëjachôł 
na zaczątkù maja – òpòwiôdô. Tej mòże chto pòmëslëc, 
że to czas na dłudżi weekend, smażenié wôrsztë na grillu 
abò pòtkania z drëszstwã. Jô téż tak mëslôł, le cos mie sã 
tak mëkcało... Në jo, doch 4 maja móm maturã, i z wòl-
négò nick nie òstało – dodôwô mój rozmòwnik. 

Wszëtkò sã dało. Diplom, matura, a w zélnikù plat-
ka (wëdało jã Requiem Records) i kòncert na Warsaw 
Summer Jazz Days. Zagralë tam przed swiatowi sławë 
saksofónistą Kamashi Washingtonem. To bëło wiôldżé 
przeżëcé. Jô równak mili wspòminóm gduńsczi Festiwal 
Jazz Jantar. Pełnô zdrzadniô. Westrzód ni wielu najich 
drëchów. Nôbarżi snôżi widok, to czej fùl sala lëdzy 
wstôwô z òwacjoma na stojąco. Jesmë rôd nié leno z tegò, 
że dalë fejn kòncert, ale téż z tegò, że najim słëchińcóm sã 
widzało – pòwiôdô Spiołk.

Pò nym kòncerce bëłë pòstãpné, m.jin. nen w Chò-
nicach, gdze charitatiwno zagralë dlô pòszkòdowónëch 
w  zélnikòwi nawałnicë. Tej pòjawiła sã ùdba, żebë 
wëstąpic téż w  rodzëznowëch stronach Tomira. Za-
gralë w Bëtowie. Chiże jesmë zòrganizowelë ten kòncert. 
Baro mileczno zaskòczëlë nas lëdze. Prosto nie chcelësmë 
ùwierzëc, że przëszło jich jaż tëli. Na kùńcu pòdchôdalë 
i winszowalë – wspòminô nôleżnik trio Immortal Onion.

Kąsk chùdzy równak òdebralë nôdgrodã Doki jak-
no Nowô Twôrz. To naje pierszé wëprzédnienié. Wie-
dzelësmë, że jesmë nominowóny i to wszëtkò, a tu taczé 
zaskòczenié – dolmaczi Tomir. Òstatno je téż ò nich 
głosno w... Japónie. To dopiérze bëło zdzëwòwanié. Do-
wiedzelësmë sã, że chtos w kraju kwitnący wisznie kùpił 
platkã. Tej jesz jedną, i jesz... Ale niżódny articzel nawetka 
nam na sztót mëslë nie zajął. Tak pò prôwdze to nie zna-
jemë japóńsczégò, gwësny nie jesmë, czë abë ò nas bëlno 
piszą – żartoblëwie gôdô Spiołk.

Nowi rok to téż nowé planë. Jaczé mô Immortal 
Onion? Wszëtczégò nie zdradzã. Mògã rzec, że rëchtëjemë 
kòncertë i materiałë na nową platkã, chtërna mëszlã, że 
pòjawi sã w przińdnym rokù. Òkróm tegò ùdbów mómë 
wiele. Le je nasza menedżerka, Aleksandra Szumskô, jakô 
stëdzy naje młodzëszné chãcë. Czasã zabôcziwómë ò tim, 
że to wszëtkò nót je zgrac ze sobą chòcbë logisticzno – 
gôdô mój rozmòwnik. 

Tej nama òstôwô lëgòtka za wicy a  sznëkrowanié 
w internece i na spòlëznowëch portalach, gdze są baro 
aktiwny, za wiadłama ò trójgardzczim karnie Immortal 
Onion.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI 
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GRANICA ZNIKNĘŁA
Tuż po rozpoczęciu wojny w życiu tych, którzy żyli po 
niemieckiej stronie, niewiele się zmieniło. Jedną z bar-
dziej widocznych zmian, dla tych mieszkających najbliżej, 
było zniknięcie granicy. Po wybuchu wojny strażnicy już 
nie pilnowali starej. Bez problemu można było ją prze-
kroczyć. Przychodzili do nas nawet z pobliskiego Hamer 
Młyna. Pamiętam Hincę, który był tam kowalem. U nas 
było dużo dzieci, dlatego mama dostawała więcej kartek 
żywnościowych. Można za nie było kupić w sklepie różne 
rzeczy, których nie było w gospodarstwie, np. kisiel, budyń 
itp. Przychodzili do nas z terenu dawnej Polski, bo mieli 
pieniądze, ale nie mieli kartek. Mama im wtedy pomagała 
– wspomina dawna mieszkanka Rynsztu Róża Tempska.  

Z DNIA ZROBILI NOC
Z czasem wojna przyszła i zmieniła życie również miesz-
kańców Rynsztu. Był chyba 1943 lub 1944, kiedy do wsi 
przyszło wojsko. Przez dwa, trzy lata wokół odbywały się 
ćwiczenia. Z czasem wszystkie wolne zabudowania w oko-
licy zajęło wojsko. Do domu naszych najbliższych sąsiadów 
Ruców (jedna z rodzin, która uciekła tuż przed wybuchem 
wojny), mieszkających po drugiej stronie drogi, wprowa-
dzili się Kozacy. Służyli w niemieckiej armii. We wszystkich 
pokojach ustawione były piętrowe łóżka. Na nich, po kil-

ku w pomieszczeniu, spali żołnierze. Tuż obok na łąkach 
ćwiczyli konną jazdę. Pamiętam, jak szybko galopowali 
na swoich koniach. Byli bardzo sprawni. Jeździli pod brzu-
chem wierzchowców i wskakiwali na nie w galopie. Przy-
gotowywali się przed wyruszeniem na front. W wolnych 
chwilach sami sobie gotowali. Mój ojciec, który w niewoli 
nauczył się mówić po rosyjsku, świetnie się z nimi doga-
dywał. Potem ta znajomość języka uratowała nam życie. 
Kozacy trzymali w naszej stodole swoje konie. Była bardzo 
wietrzna noc, kiedy usłyszeliśmy na podwórku jakiś hałas. 
Okazało się, że konie rozwaliły drzwi naszej stodoły i ucie-
kły. Mama ubrała się i poszło powiedzieć o tym żołnie-
rzom. Wtedy jeden z oficerów wyskoczył wściekły z domu 
sąsiadów i zaczął krzyczeć. Wołał żołnierza pełniącego 
wachtę. Okazało się, że z powodu złej pogody wartownik 
gdzieś się schował i zasnął. Dostało mu się za to. Oprócz 
Kozaków w Kłącznie i okolicy stacjonowali Litwini służący 
w Wehrmachcie. Okoliczni nazywali ich Letami. W cywilu 
jeden z nich był fryzjerem, a inny rzeźnikiem. Pamiętam, 
że ten drugi bił raz nawet u nas świnię i robił kiełbasy. Dla 
nas, dzieci, wojsko w okolicy stanowiło nie lada atrakcję. 
Pamiętam duże ćwiczenia na okolicznych polach. Zaczęli 
tak strzelać, że cała okolica się trzęsła. Wszystko zasnuł 
dym i kurz. Ze słonecznego dnia w jednej chwili zrobiła 
się noc – opowiada Tempska.

RYNSZT, WIEŚ NA GRANICY   2 

Krzyż na Gochach przy jednej z dróg biegnących po dawnej granicy państwa
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DRAŻNILI ROSYJSKICH PILOTÓW
Kiedyś wokół Kłączna nie rosło tyle lasów co dziś. Jezioro 
było dużo bardziej odkryte. Z daleka na niebie było widać 
nadlatujące rosyjskie samoloty. Pod koniec wojny było ich 
coraz więcej. Nadlatywały nad jezioro od strony Przewoza. 
Wielu mieszkańców Kłączna chowało się wtedy w swoich 
piwnicach. Litewscy żołnierze zajmujący część domów, jak 
to młodzi, czasami brali swoje karabiny i do nich strzela-
li. W ten sposób tylko rozdrażniali pilotów. Ci w odwecie 
robili kółko na niebie i jeszcze raz nadlatywali nad wieś, 
ostrzeliwując całe Kłączno. Raz zrzucili nawet bombę. Na 
szczęście spadła na pole za wsią. Po tym zdarzeniu ludzie 
stali się jeszcze bardziej ostrożni. Gdy tylko było słuchać 
silniki, wieś pustoszała. Wszyscy siedzieli w piwnicach – 
mówi dawna mieszkanka Rynsztu. Z czasem stacjonujące 
we wsi wojsko odeszło.

NA GOSPODARSTWO W DAWNEJ POLSCE
Z frontu coraz częściej dochodziły wieści o klęskach nie-
mieckiej armii. Pewnego dnia ojciec przyszedł do domu 
ze smutną miną. Powiedział, że chcą wszystkich flichto-
wac (wysiedlić). Mówili, że tędy ma przejść straszny front. 
Przez pewien czas udawało nam się uniknąć wyprowadzki. 
W styczniu 1945 r. kazali nam iść do Sylczna, mówili, że 
tam, w dawnej Polsce, dostaniemy lepsze gospodarstwo. My 
nie chcieliśmy, ale oni się upierali, aby nas stąd wyrzucić. 
Było bardzo zimno, gdy mój ojciec z wujkiem poszli pieszo –  
ponad 20 km – zobaczyć te gospodarstwa w Sylcznie. Gdy 
przemarznięci doszli, okazało się, że tam mieszkają bardzo 
porządni ludzie. Nas uważali za Niemców, a siebie za Pola-
ków. Powiedzieli, że jak zajmiemy ich gospodarstwa, to ich 
jako Polaków wywiozą do lagru. Jak nie będzie chętnego do 
objęcia ich gospodarstwa, to jest szansa, że zostaną. Wtedy 
wujek z ojcem wrócili do domu i powiedzieli, że nikomu 
takiej krzywdy nie będą robić i nigdzie się z Rynsztu nie 
ruszają – wspomina moja rozmówczyni.

W DRODZE CZEKA TYLKO ŚMIERĆ
Front nieubłaganie się zbliżał. Tuż przed jego przyjściem 
jeszcze raz do nas przyszli i tym razem już na siłę chcieli 
nas wyrzucić z domu. Wieczorem przyjechała na podwór-
ko ciężarówka. Ojciec po tej pieszej wędrówce do Sylczna 
zachorował i leżał w łóżku. Siedzieliśmy wszyscy przy nim 
w jednym pokoju, gdzie napaliliśmy w piecu. Do środka 
wpadli zasapani żołnierze. Kazali nam natychmiast iść 
z nimi. Ojca chcieli wynieść razem z pierzynami. Nie chcie-
liśmy dać się wyrzucić. Krzyczeliśmy, że zostajemy. Wtedy 
jeden z niemieckich żołnierzy spojrzał na święte obrazy 
wiszące na ścianach i zwrócił się do nas po polsku: „Ludzie 
zostańcie w domu, nie dajcie się nigdzie wywieźć. Jesteście 
katolikami, gadacie po polsku. Nic wam się tu nie stanie”. 
Powiedział, że sam jest z Bydgoszczy, a Niemcy wzięli go 
do wojska. Gdy tak do nas mówił, reszta żołnierzy zaczęła 
się denerwować i dopytywać, co on mówi, bo nic nie rozu-
mieli. Powiedział jeszcze, że drogi pełne są uciekinierów. 

Nikt nie wie, czy przeżyje. W drodze czeka tylko śmierć. To 
nas ostatecznie przekonało do pozostania. Okazało się, że 
ten żołnierz z Bydgoszczy dobrze radził – opowiada Róża 
Tempska.

Wojna odbiła na Rynszcie swoje piętno dopiero pod 
sam koniec. Pamiętam przejeżdżające przez wieś w po-
śpiechu kolumny niemieckiego wojska. Jechali przez most, 
od strony Wojska w kierunku Gdańska. Potem niedaleko 
słyszeliśmy straszną strzelaninę. Nocne niebo usiane było 
smugami lecących, rozgrzanych do czerwoności, kul. Tuż 
obok naszego gospodarstwa zaczęły spadać pociski artyle-
ryjskie. Na polu, tuż za chlewem, było chyba z 20 lejów po 
bombach i pociskach wystrzelonych przez czołgi – wspomi-
na. Mieszkańcy do niedawna niemieckiej wsi nie wiedzie-
li, czego się spodziewać po nadchodzących Rosjanach. 
Zaczęliśmy w pośpiechu bić wszystkie świnie, bydło i drób. 
W gospodarstwie zrobiło się pusto. Zostawiliśmy tylko jed-
ną krowę z cielakiem. Mięso gotowaliśmy na raz w trzech 
kotłach. Za stodołą, na klepisku i na podwórku. Potem 
wszystko wywieźliśmy i zakopaliśmy w lesie, aby mieć na 
czarną godzinę – mówi Tempska.

NAD GŁOWAMI SAMOLOTY I POCISKI
Wszyscy bali się nadchodzącego frontu. Strach potęgo-
wały wieści o brutalnych walkach, grabieżach, samosą-
dach i gwałtach. Tak jak wszyscy w okolicy zaczęliśmy 
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budować bunkier, w którym moglibyśmy przeczekać naj-
gorsze chwile. W przeciwieństwie do innych zamiast w lesie 
nasz znajdował się nad jeziorem, bo ojciec stwierdził, że 
nad wodę wojsko nie pójdzie. Pamiętam, że siedzieliśmy 
tam przez jeden dzień, gdy wokół rozpętała się bitwa. Nad 
naszymi głowami latały pociski i samoloty. Wszędzie spa-
dały bomby, słychać było strzały. Nam nic się nie stało. 
Niedaleko na wzgórzu Niemcy mieli swój okop. Pamiętam 
– wspomina Tempska – że jeden z nich dostał odłamkiem 
w głowę. Niemcy wycofywali się w stronę Somin. Znisz-
czyli za sobą most w Rynszcie. Miało to spowolnić marsz 
Rosjan. Ci jednak łatwo sobie z tym poradzili. Wycięli kilka 
dużych drzew i przerzucili je przez rzekę. Po nich prze-
jeżdżały transporty wojska, a nawet czołgi. Jak Niemcy 
odjechali, wszystko nagle ucichło. Tylko gdzieś daleko było 
słychać odgłosy wystrzałów – moja rozmówczyni opowia-
da o dawnych wydarzeniach tak, jakby je miała wciąż 
przed oczami.

RANO WYŁONIŁ SIĘ Z LASU
Wieczorem przejechali przez Rynszt ostatni niemieccy 
żołnierze, a następnego ranka pojawili się Rosjanie. Było 
ok. godz. 7 rano, gdy z domu wyszła mama. Pompowała 
wodę ze studni, gdy nagle zobaczyła idącego drogą, od stro-
ny mostu do Kłączna, rosyjskiego żołnierza. Był sam. Broń 
zwisała mu na szyi. Mama się przestraszyła, ale zamiast 
uciekać, zdjęła z głowy chustkę i zaczęła nią machać jak na 
powitanie. Żołnierz bez słowa, rozglądając się tylko, wszedł 
na podwórko, a potem do domu. Ojciec wciąż jeszcze był 
chory i leżał w łóżku, ale gdy zobaczył Rosjanina, jakoś 
wstał i odezwał się do niego po rosyjsku. Ten się zdziwił, 
ale i ucieszył. Ojciec poczęstował go papierosem i wódką. 
Ale Rosjanin, zanim wypił, powiedział do ojca, aby ten 
najpierw sam to zrobił. Bał się, że chcemy go otruć. Ojciec 
wypił i atmosfera się rozluźniła. Na odchodne żołnierz 
wyjął 20 polskich marek i dał nam, mówiąc, że rosyjski 
żołnierz za darmo nic nie bierze. Mama z tej radości zaraz 

potem poszła do mojej ciotki opowiedzieć, jacy to Rosjanie 
są dobrzy, że niepotrzebnie się baliśmy. Gdy wróciła do 
domu, rosyjskiego wojska było na podwórku tak dużo, że 
nie mogła przejść. Żołnierze zabijali kury na podwórku, 
strzelali z karabinów do świń. W każdym kącie podwór-
ka siedzieli i jedli. Było widać, że są bardzo wygłodniali. 
W pokojach rozstawione były radiostacje, przy których 
siedziały telegrafistki. W tym całym zamieszaniu mama 
wydoiła krowę, ale nie zdążyła donieść mleka do domu, 
bo po drodze żołnierze całe wypili. Mama się skarżyła, ale 
ojciec mówił, że niech jedzą, co chcą, żeby tylko nam nic nie 
zrobili. Mieliśmy szczęście, bo mieszkało u nas dużo wyż-
szych rangą oficerów, dlatego żołnierze nic nam nie robili. 
Ale w okolicy działy się straszne rzeczy. Rosjanie często za-
chowywali się jak dzikie zwierzęta. Zgwałcili bardzo dużo 
kobiet. Podobno zwozili je i zamykali w jednym z domów 
w Pysznie – mówi Tempska. Jej ojciec Franciszek, dzięki 
swojej znajomości rosyjskiego i niemieckiego, stał się tłu-
maczem. Pojedynczy niemieccy żołnierze odcięci od swoich 
oddziałów jeszcze przez dwa, trzy tygodnie po przejściu 
frontu ukrywali się w okolicznych lasach. Rosjanie często 
przyprowadzali do niego złapanych żołnierzy Wehrmach-
tu. Wypytywali ich o różne szczegóły. Na koniec przesłu-
chujący Rosjanie mówili jeńcowi, że zastrzelą go jak psa. 
Ojciec nie tłumaczył tego. Za każdym razem mówił tylko, 
że ma być posłuszny i wykonywać ich polecenia, a wtedy 
może przeżyje – opowiada.

Rosjanie jechali przez Rynszt, bez przerwy, przez dwa 
dni i dwie noce. Mieszkaliśmy tuż przy drodze, dlatego co 
chwilę przychodzili do nas inni żołnierze. Prawie wszyst-
ko nam wyjedli. Jedni przyprowadzili ze sobą taką chudą 
krowę. Była w opłakanym stanie, bo co chwilę próbowali 
ją doić, aby dała choć trochę mleka. Aż w końcu przestała 
je dawać. Jakiś Rosjanin przyprowadził ją do nas i powie-
dział ojcu, że możemy ją zabić na mięso. Odkarmiliśmy 
ją jednak i okazało się, że szybko zaczęła dawać bardzo 
dużo mleka. Mogliśmy nawet sprzedawać masło. Już po 
wojnie, nie mieliśmy konia, pomagała nawet obrabiać pola 
– wspomina Róża Tempska.

KSIĘDZA ZAKATOWALI KOLBAMI
W jedną niedzielę chodziliśmy do kościoła w Studzieni-
cach, a w kolejną do Ugoszczy. To właśnie w tej drugiej 
wsi, 1 października 1944 r., gdy miałam 10 lat, przystąpi-
łam do pierwszej komunii świętej. Wtedy przyjmowało się 
dzieci w różnym wieku. Pamiętam, że uroczystość zgro-
madziła w kościele bardzo dużo ludzi. Przyjeżdżali nawet 
ze Skoszewa. Mszę odprawiał ks. Grabke. Mówił tylko po 
niemiecku, dlatego niektóre dzieci przed przystąpieniem 
do pierwszej komunii musiały się poduczyć niemieckie-
go, aby się z księdzem dogadać. Pamiętam, że była wte-
dy piękna pogoda. Na dwór wystawiliśmy duży stół, przy 
którym wszyscy siedzieli i jedli – mówi kobieta. Ksiądz 
Grabke był dobrym człowiekiem. W czasie wojny nawet 
woził jedzenie tym, co się ukrywali w bunkrach w lesie. Stara łódź rybacka nad jeziorem Kiedrowickim na Gochach
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Tam ich spowiadał. Nikt się nie spodziewał, że już pół roku 
po naszej komunii zostanie zamordowany... Pamiętam jego 
ostatnią mszę. To była Niedziela Palmowa. Ksiądz Grab-
ke poświęcił wszystkich i powiedział, że za tydzień będzie 
Wielkanoc – opowiada Tempska. Przez okolicę niedaw-
no przetoczył się front. Niemcy się wycofali i przyszli 
Rosjanie. Wszyscy niepewni jutra wciąż żyli w strachu, 
jednak starali się żyć jak wcześniej. W Wielkanoc o godz. 
6 poszłam z braćmi pieszo do kościoła w Ugoszczy na mszę 
rezurekcyjną. W drogę ruszyliśmy sami, bo mama została 
z chorym ojcem w domu. Już na krzyżówce na Grand zo-
baczyliśmy płaczące kobiety odmawiające różaniec. Przez 
łzy mówiły: „Dzieci, idźcie z powrotem, Rosjanie zamor-
dowali naszego księdza”. A my, jak to dzieci, pomyśleliśmy, 
że kobiety nam nagadały głupot. Baliśmy się, że jak nie 
pójdziemy na mszę, to rodzice na nas nakrzyczą. Poszli-
śmy więc dalej przez Grand. Po drodze widzieliśmy zabitą 
krowę. Dalej szliśmy przez pola, bo cała droga zawalona 
była rozwalonymi wozami i wrakami różnych wojskowych 
pojazdów. Już z daleka widzieliśmy, że w Ugoszczy coś się 
dzieje. Dopiero wtedy zaczęliśmy się bać i postanowiliśmy 
wrócić do domu – wspomina. Dopiero później poznała 
szczegóły tragedii, do której wówczas doszło. Moja ciocia 
Marta Pozancka i Pelowska ukrywały się przed Rosjanami 
tuż obok miejsca, gdzie ksiądz Grabke został zamordowa-
ny. Tej nocy słyszały, jak krzyczy po niemiecku: „Rettung, 
rettung!”. Kobiety były wtedy same w domu z dziećmi. 
Większość mężczyzn była na wojnie, a każdy się bał wyjść, 
stanąć w obronie księdza przeciwko hordzie uzbrojonych 
pijanych Rosjan. Ludzie wyszli z ukrycia dopiero, gdy ci 

odeszli. Zobaczyły, jak ksiądz leży z roztrzaskaną głową. 
Rosjanie go zabili, bo nie chciał wydać swojej kuzynki, 
która mieszkała na plebanii razem ze swoją matką. Była 
panienką i organistką w kościele. Podobno dzień przed tra-
gedią ksiądz był u Szewlów w Kłącznie. Ci go namawiali, 
aby został, bo w Ugoszczy są Rosjanie. Powiedział wtedy, 
że musi wracać do parafii, bo jest Wielkanoc i trzeba od-
prawić mszę – opowiada Róża Tempska. Po tragicznej 
śmierci proboszcza w ugoskiej parafii przez kilka tygodni 
msze nie były odprawiane. Aż pewnego dnia przyszedł ks. 
Myszka, który pochodził z okolicznych wybudowań. To był 
już polski ksiądz – dodaje.

PO WOJNIE DO SZKOŁY
Tuż po wojnie dzieci się cieszyły. Prawie nie było zwierząt, 
dlatego nie musieliśmy ich karmić i paść. Na początku nie 
chodziliśmy też do szkoły. Naukę rozpoczęliśmy dopiero 
wiosną 1946 r. w szkole w Przewozie – mówi dawna miesz-
kanka Rynsztu. Wojenna zawierucha pochłonęła wiele 
ofiar. Tylko niektórym udało się wrócić z niewoli. Dla 
innych horror miał się dopiero zacząć. Rosjanie aresz-
towali i wywieźli wielu okolicznych mieszkańców. W tym 
mojego przyszłego teścia Tempskiego. Zabrali go w niezna-
ne i przez wiele tygodni strasznie męczyli. Gdy wreszcie 
wypuścili, zastrzelić go chcieli Polacy. Miał duże gospo-
darstwo i uznali go za kułaka. Teść opowiadał, że ledwo 
z życiem uszedł. Potem jeszcze długo musiał się ukrywać, 
bo się bał, że mogą po niego przyjść – kończy opowieść 
Róża Tempska.

WITOLD WANTOCH REKOWSKI

Stojący do dziś dom rodziny Wirkusów z Prądzonki w gm. Studzienice. Po granicy ich ponad 100-hektarowego gospodarstwa poprowadzono granicę 
między Polską a Niemcami. Część ich ziemi bezpośrednio przylegała do Rynsztu
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200 lat temù ksądz Joseph Mohr – wi-
kari z parafie sw. Mikòłaja w aùstriac-
czim Oberndorfie zabédowôł òrgani-
sce z ny parafie, Franzowi Gruberowi, 
napisanié melodie do jego dwa lata 
chùtczi stwòrzonégò wiersza1. Pòdług 
nôstarszégò zôpisu spiéwa miała szesc 
sztrófków, tonacjã D-Dur, metrum 
6/8 a zrëchtowónô bëła na dwa gło-
së z towarzenim gitarë. Tak pòwstała 
„Stille Nacht” – „Cëchô noc” – nôbar-
żi znónô na swiece kòlãda2. Przez lata 
z szesc sztrófków òstałë le trzë, jaczé 
są spiéwóné: pierszô, drëgô a szóstô. 
Tak wëzdrzą òriginalné sztrófczi pò 
niemieckù:

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh! 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund`.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt! 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt. 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß. 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

W 1930 rokù Piotr Maszińsczi, war-
szawsczi kómpòzytór, dzejôrz kùltu-
rë, chùrméster a szkólny – zrobił pòl-
sczi przełożënk. Ùchòwałë sã sztërë 
sztrófczi, z  jaczich spiéwóné są trzë 
z pòczątkù.

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,

Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud. 

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj cud,
W Betlejem Dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta.
Błogosławi lud.
Błogosławi lud.

Pòlsczi przekłôd je jednym z wiãcy jak 
3003 dolmaczënków ti gòdowi spiéwë. 
Na internetowi lësce jãzëków, dzes mi-
dzë japóńsczim a kòreańsczim, je téż 
kaszëbsczi4. To je dolmaczënk z òrigi-
nału5 pisôrza a pòétë Alojzégò Nôgla 
z Czelna, jaczégò aùtorsczi kùńszt za-
klãti béł w prostoscë. 

Cëchô noc6, swiãtëchnô noc.
Wszëtcë spią, dwòje żdżą.
Józef z Nôswiãtszą Mariją zdrzą,
Jezëska òczka w kùmkù jak spią.
Spijże w ùbëtkù spij,
Spijże w ùbëtkù spij.

Cëchô noc, swiãtëchnô noc.
Bòżi Syn smieje sã,
Miłi gòwôr z gąbczi je czëc,
Ters ju lepi nóm bãdze żëc.

DWASTA LAT „STILLE NACHT”. 
PRZEZÉRK KASZËBSCZÉGÒ 
KREWNIOSTWA

1  http://www.stillenacht.at/de/liedentstehung.asp 
2 „Cëchô noc” bëła spiéwónô na Kaszëbach w òriginale. Dokôz na to dôwô spiéwnik Liederbuch fur Volksschulen Ferdinanda 
Hirta, wëd. w Breslau (pòl. Wrocław) w 1918 r., z jaczégò kòrzëstôł za młodëch lat m.jin. kómpòzytór Wacłôw Kirkòwsczi ze 
Starzëna, dzysô mieszkający w Swiónowie. Spiéwa je na stronie 87 jakno „Die heilige Nacht”.
3  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cicha_noc#Tekst_kolędy 
4  http://www.silentnight.web.za/translate/ 
5  Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne pod red. W. Witosławy Frankowskiej, Oficyna CZEC, Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk 2005, s. 107.
6  Za: Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, Gdańsk 1982, s. 74–75 (pisënk pòdług wskôzów RJK).
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Jezës ùrodzył sã,
Jezës ùrodzył sã.

Cëchô noc, swiãtëchnô noc.
W chtërny swiat dostôł lãk.
Ze złocëstëch niebiesczich gór
Dóbr skòpicą nóm zesłôł Bóg.
Łasczi sëpôł jak sniég,
Łasczi sëpôł jak sniég.

Cëchô noc, swiãtëchnô noc.
Wiôlgą mòc miełosc da.
Ceszbã zrobił nama dzys tatk,
Jezus zjawił sã jakno nasz brat,
Grzészny zbawic nen swiat,
Grzészny zbawic nen swiat.

Cëchô noc, swiãtëchnô noc.
Przódë ju kòżdi żdôł,
Żebë minął Tatka górz,
Przebaczeniô nastôł sztót.
Swiatu Bóg Sëna dôł,
Swiatu Bóg Sëna dôł.

Cëchô noc, swiãtëchnô noc.
Pasturkóm wiédzã dôł
Alleluje milëchny tón,
Chtëren zwãczôł miło jak zwón.
Jezus Zbôwcą sã stôł,
Jezus Zbôwcą sã stôł.

Robòta Nôgla przëjãła sã pòstrzód 
kaszëbsczich karnów spiéwającëch 
kòlãdë. Ten dokôz je téż pòspól-
no wëkònywóny òbczas Festiwa-
lu Kaszëbsczich Kòlãdów, co to gò 
òd 12 lat rëchtëje chùr Morzanie 
z  Pierwòszëna7. Z  nagraniów, dze 
Nôglowô „Cëchô noc” je – chcemë 
wspòmnąc ò sztërzech. Baro różnëch, 
i mùzyczno, i jãzëkòwò.

Baro zblëżoną do pòlsczi wersje 
„Nocë” zabédowelë nôleżnicë karna 
Kaszuby z  Kartuz na swòji kòlãdo-
wi platce z  2005 rokù. Spiéwóné je 
tuwò na dwa głosë przë towarzenim 
klarnétu, akòrdionu a  diôbelsczich 
skrzëpiców. Snôżô farwa głosu Celinë 
Rubin-Leszczińsczi nie je w  sztãdze 
równak przëkrëc niesydżi jãzëkòwi 
przełożënkù. Mòże rzec, że kòl nich 
pòlsczé tłómaczenié Maszińsczégò 
òstało żiwcã skaszëbioné, bez zdrzeniô 
na to, czë akcentë w teksce zgôdzają sã 
z mùzycznyma.

Na wëdóny dwa lata pózni platce 
Manijôcë i gòsce ùczëjemë akòrdión, 
tubã, klarnét, trąbkã a  czëstą kaszë-
biznã Łukasza Łiska w  trzësztróf-
kòwim rëmie. Je to jedno ze statecz-
niészich wëkònaniów.

Krążk z 2009 rokù, pòzwóny Śpie-
wamy Bogu i ludziom, mô na se karno 
Nasze stronë z Wierzchùcëna. Dzecë 
spiéwią trzë sztrófczi przë akòrdionie, 
skrzëpicach a  diôbelsczich skrzëpi-
cach. Cwiardé „ż” nie je nôwikszim 
tôklã młodëch spiéwôków, chtërnyma 
mòże wiele wëbôczëc. Mòcno pòla-
szą, np.: cëcha, swiątëchna, wszëtczi 
spią, najswiętszą, miły gawor, będze, 
zesłał… Czej Nôdżel pisze: „swiat do-
stôł lãk” – karno spiéwie: „swiat do-
stôł łask”. Chòcô mùzyczno dokôzk je 
do przëjãcô, to jaż wòłô ò zmiłowanié 
jaczégò szkólnégò òd kaszëbsczégò.
Nômłodszô w  tim karnie je „Cëchô 
noc”, co wëpłënãła spiéwną dënëgą ze 
słëpsczi Pòmòrsczi Akademie. Bòkad-
nô, swingùjącô aranżacjô. Wëkònôwcka, 

Renata Bònieckô, pëszno pòradzëła so-
bie z kaszëbizną. Platka wëszła na Gòdë 
2017 rokù a nosza titel Felix Cassubia.

Òkróm Nôgla „Stille Nacht” z nie-
miecczégò przełożił téż Jón Trepczik8  
a Léón Roppel9. Z pòlsczégò na nasze 
przetłómacził Aleksy10 Peplińsczi11.
Według Witosławë Frankòwszi 
nôwiérni translacje dokònôł w 1964 
rokù prawie Jón Trepczik12:

Cëchô noc, swiãtô noc
Wszëtkò spi, leno w nié
Nie spi samùchnô Pôra swiãtô
Ë bòrénk pëszny z kruz włosama
W swiãtim ùbëtkù spie
W swiãtim ùbëtkù spie.

Wejrowsczi chłopsczi chùr Harmo-
nia je znóny z mòcnégò brzëmieniô, 
jaczégò nie zafelało w jich wëkònanim 
Trepczikòwi wersje „Cëchi nocë”. To 
nagranié nalazło sã na platce Kaszëbi 
na Gòdë II, jaką „Dziennik Bałtycki” 
wëpùscył z gazétą w rokù 2005. 

Rodzy sã pëtanié: Czë wôrt je na-
linac na spiéwanié „Stille Nacht” pò 
kaszëbskù, czej sã nie je pewnym 
wëmòwë abò jakòscë tłómaczeniô? 
Mòże tej je wôrt prosto zaspiewac 
w òriginale i pò pòlskù jak chùr Morza-
nie13 abò Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lęborska”14 – leno pò pòlskù15?

„Cëchô noc” parłãczi latos ji aùto-
rów i  tłómaczów téż jinak. Kòl 200. 
roczëznë napisaniô mùzyczi kòlãdë pa-
miãtómë ò roczëznach smiercë tłóma-
czów ji tekstu na kaszëbsczi. Prawie 
mijô 40 lat òd smiercë Léòna Roppla 
a 20 – òd òdéńdzeniô Alojzégò Nôgla. 

7  Z jinëch przikładów wëzwëskaniô kaszëbsczi wersje „Stille Nacht” wëmienic mòże chòcle kòncert z 19.11.2016 r. Kaszëbsczégò 
Duò Artisticznégò w Mùzeùm Zôpadnëch Prësów w Wahrendorfie (Niemcë, Westfaliô), dze òkróm niemiecczégò òriginału 
zaspiéwóné bëło prawie pò kaszëbskù.

8  Witosława Frankowska, Kolędowanie na Kaszubach. Dzieje kolęd na Pomorzu od XVI do XXI wieku, Instytut Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa 2015, s. 55.

9  Tołmaczënk Roppla wëmieniwô w rëchtowóny do drëkù Ropplowi „Bibliografii”, Édmùnd Kamińsczi. Pisze: „Cëchô noc, świętô 
noc, k. masz. 6 zwrotek, po 5 linii. Jeden egzemplarz przekładu złożył autor do Muzeum Stille Nacht-Kapelle w Oberndorf 
w Austrii przed 1975 rokiem”.

10  Witosława Frankowska, Kolędowanie na Kaszubach..., s. 404.
11  Môl „Cëchi nocë” w tłóm. A. Peplińsczégò w jegò binowëch dokôzkach zmerkôł téż Jerzi Tréder w: Antologia lëteracczich 

dokôzów. Antón i Aleks Peplińscë, Gmina Sierakowice 2009, s. 483.
12  Witosława Frankowska. Kolędowanie na Kaszubach..., s. 189.
13  Morzanie. Kolędy, Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, 2007.
14  W dzésészą noc swiãtą. Kaszubskie i polskie kolędy i pastorałki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska, 2013.
15  Piãkné solo tenorowé Jacka Szpònarsczégò.
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WËCZËTA JEM, ŻE DÔWELË NAMA DO 
JEDZENIÔ ZMŁOTÉ LËDZCZÉ GNÔTË

Jak Wë pamiãtôce pòczątczi òkùpa-
cji?
Kò do wòjnë jô robia dërch doma na 
gòspòdarstwie. A  pózni niemiecczi 
arbeitsamt na gminie w  Szëmôłdze 
nakôzôł mie jic na robòtë. Mòja 
mëma ùprosëła, żebë nigdze dalek 
mie nie wëwiozlë. Prawie ta sekretar-
ka z arbeitsamtu – to bëła Niemka – 
nikògò ni mia i przëjãła mie do sprzą-
taniô biórów na gminie i  w  jich 
chëczach. Òna bëła rôd ze mie. Ale to 
długò nie bawiło, bò mòjich starszich, 
chtërny nie pòdpiselë niemiecczi 
lëstë, wzãlë do lagru. I tej mie wzãlë 
razã z nima. Ta Niemka z Szëmôłda 
jesz mie paczkã do lagru wësła, ale 
òna bëła w dzélu rozkradłô. 

A jak przëszło do wajégò aresztowa-
niô?

To bëło we wrzesniu 1943 rokù. Òjc 
òdmówił pòdpisaniô niemiecczi 
lëstë. Òni mie téż namôwielë, bò jô ju 
bëła ùstnô. Ale jô téż nie pòdpisa. Tej 
òni nas wëwiozlë, bò Miemc so zapla-
nowôł, że òn na naszich dwùch 
gòspòdarstwach (tatowim i jegò bra-
ta) sobie ùrządzy plac dlô swòji cór-
czi. To zrobił nen szef pòlicji 
w Szëmôłdze – Hërsza. To béł brzëd-
czi człowiek. Òn mógł gadac pò 
kaszëbskù nawet.

Wczas reno przëszedł cëzy szanda-
ra do mie. Rzekł, że mòji starszi ju są 
aresztowóny. Jô zaczã płakac, ale trze-
ba bëło jic. Nas wiozlë aùtokarã do 
Wejrowa. Tam më bëlë do wieczora. 
Tej baną më jachelë przez Bëdgòszcz 
do Nakła. Stąd piechti më szlë do 
Pòtulic. Tam më bëlë rozdzelony do 
baraków. 

Jak to żëcé tam wëzdrzało?
Tam bëłë trzëpiãtrowé łóżka. Jô spa 
w  westrzédnym, a  pózni w  drëdżim 
barakù w  tim nôwëższim. To bëło 
gòrzi, bò felowało lëftu. Ò piąti reno 
bëła wiedno pòbùdka. Më szlë na 
rénk miasta. Tam bëłë pòrobioné 
kòlumnë. Kòżdô szła w swòjã stronã 
do rozmajitëch robòtów. W  lagrze 
bëło òkropné jedzenié. Na talerzu to 
dało zupã, a w ni bëła le jedna bùlwa. 
W ni bëła téż normalnie takô czôrnô 
zemia. Ta zupa bëła takô szarô. Pózni 
jô wëczëta w „Ricerzu Niepòkalany”, 
że Miemcë zbùdowelë tam w òkòlim 
fabrikã i wszëtczé zebróné gnôtë z la-
gru òni zmłolë i delë na lager do je-
dzeniô. A jeżlë më to jedlë... lëdożér-
cë jednym słowã. Nick dzywnégò 
tedë, że w ti zupie bëła zemia. Kò òni, 

Anna Dawidowskô-Szczipiór sã ùrodza w chëczach Dawidowsczich w Brazylii kòle Bãdargòwa (gmina 
Szëmôłd, wejrowsczi pòwiôt) 17 strëmiannika 1923 rokù. W latach 60. XX wiekù zamieszka w Pùckù, dze 
mieszkô do dzys. Tam më sã ùgôdelë na rozmòwã.

Ze swòją sostrą Cecylią Król z Dawidowsczich z Kalisza (Wiôlgôpòlskô), chtërny wspòminczi bëłë ju drëkòwóné w cyklu „Wojnowi Kaszëbi”
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jak piselë w  ti gazéce, to wszëtkò 
zbiérelë, młolë i nas tim fùtrowelë.

Wë tam długò bëlë?
Na szczescé nié. Pózni jô trafiła do ro-
bòtë na łączi. Tam bëło kąsk lepi. Tam 
më sã téż najedlë, bò to bëło ù gbùrów. 
Ta wies sã nazéwa Józefinë. Ale to 
bëło blós òb lato. A tej òni mie scze-
rowelë do òpieczi nad rusczima dze-
cama przez całą zëmã, jaż do maja. To 
ju bëło w 1944 rokù. 
Tegò rokù w maju òni mie wësłelë do 
bùdowë szosë òd Bëdgòszczë pòd 
Gorsyn. Më, młodé dzéwczãta, mù-
szałë tam robic. To bëło piekło. Më 
pòd karabinama cãżkò robilë. A  tej 
tam béł taczi wachman, co brôł sztëk 
kòrzenia i straszno bił lëdzy. Òn mie 
téż bił, le tej przëszedł jinszi, ten béł 
dobri, i  zagrozył temù zbrodniarzo-
wi, że ni mô mie tknąc, bò bãdze miôł 
z nim do czinieniô. I tej jô mia bez-
piek. Ale jô tej dosta zakażenié 
w  rãkã. Òna mie zapùchła. Doktór 
tam béł i dôł mie trzë dni zwòlnienié-
gò. Jô gò tej ùprosa, żebë òn mie nie 
dôł tam nazôd jic, bò jô tam ùmrzã. 
Në i òn tak zrobił. Tam béł téż jeden 
wachman, òn béł Wãgrã. Ten béł do-
bri, òn nama pòmôgôł. A  nôgòrszi 
béł wachman, co béł Czechã.

Co wa tam mùsza robic? Czemù to 
bëło taczé piekło, òkróm tegò, że 
bilë?
Przez to, że béł taczi głód, dërch karë 
i bicé. Në i më bùdowelë to szasé. Më 
mùszelë stawiac kamienie. Òne bëłë 
baro òstré. Chto ni miôł rãkawiców, 
tej miôł zarô pòkaléczoné rãce. Nô-
gòrszé bëło to szmërganié tëch ka-
mów na drëgą stronã. A  ni mógł 
przeńc, le mùszôł szmërgac. A  òne 
bëłë baro cãżczé. Më bëlë wëkùńczo-
ny. A tej, nie dôj Bòże, jak sã chto do 
bąkra dostôł...

Czemù nie dôj Bòże? Kò w bąkrach 
doch lëdze sã ùkriwelë. 
Ale to nie béł bąker w lese, le sôdza. 
Tak gôdelë na to, bò to bëło w  lo-

chach tegò zómkù, dze béł ten lager. 
To sygło, że jeden wëproscył gnôtë 
przë robòce, żebë òne kąsk mni 
bòlałë. Wachmani bëlë wszãdze, òni 
z górë téż zdrzelë. I tej òni za jednégò 
całą grëpã wsadzëlë wieczór do te 
bąkra, czasã nawet jaż na dwie nie-
dzele. To bëła sztrôfa. Tam òni jich 
bilë i dôwelë mni jedzeniégò. Tam rôz 
jeden psychicznie nie wëtrzimôł i òn 
zaczął bic głową w  scanë. Wszãdze 
bëło fùl krwi. W kùńcu jeden z tëch 
wachmanów gò zastrzélił. Bògù 
dzãka jô nigdë nie bëła w tim bąkrze.

Czë Wë znelë jinszé rodzënë z Kaszë-
bów, co bëłë z wama w lagrze?
Jo, më bëlë razã z  Belgraùama 
z  Bòrówca. Më sã dobrze znelë, bò 
bliskò sebie më mieszkelë. Tam bëło 
wiele Kaszëbów. Ale jô jich nie zna 
i  jô nie pamiãtóm nôzwësków. Tam 
zresztą nicht sã za niczim nie czero-
wôł, bò më bëlë zarobiałi. 

Jak Wë sã stąd wëdostelë?
Rôz przëszedł wachman i pitôł, chto 
mòże pò niemieckù. A  jô ju bëła 
naùczonô. Kò w Szëmôłdze jô mùsza 
gadac téż pò niemieckù. Jô mia strach 
sã zgłosëc, ale stojôł przë mie sanita-
riusz i  òn wiedzôł, że jô mògła. Òn 
mie zgłosył. Tej òni mie rzeklë, że jô 
pòjadã do Sopòtu. I  jô ju wiãcy nie 
szła na szasé robic. Ale tej wnet za-
czãło sã bómbòwanié Gduńska i  jô 
nie wëjacha. Òni mie wzãlë tej do kò-
szarów. Tam nie bëło tak zle, bò bëło 
co jesc. Jô pamiãtóm, że tam bëło téż 
jedno dzéwczã z Kòscérznë. Òna mia 
miono Wacława. 

Jak Wë wrócëlë dodóm?
To bëło w  stëcznikù 1945 rokù. Më 
doszlë z  wszëtczima lagrowima lë-
dzama do Nakła, a tej w trzë familie 
razã z Belgraùama i Richterama (òni 
mieszkelë kòl Pòmieczëna, przed 
rzéką) më sã òdłączëlë. Më szlë 
piechti w stronã Chòjnic. Pierszi nocë 
më spelë na stojąco w jaczims szaùrze. 
Wszãdze bëło fùl lëdzy. Ò piąti reno 

Belgraù nas bùdzył i gôdôł: „Pòjmë, 
bò òni nas mògą gònic”. I më szlë dali. 
Kòle pôłnia jachôł na kòle jaczis 
wachman i nama kôzôł sã copac. A jô 
gò pòzna z robòtë. Jô rzekła: „Nié, më 
dosc przeszlë ùcemiãdżi. Më terô ji-
dzemë dodóm i  kùńc”. I  òn mie téż 
pòznôł, i dôł pòkù. Më szlë dali. Më 
jesz tej-sej spòtikelë wachmanów, ale 
òni ju nie psocëlë nama, a czasã na-
wet pòmôgelë. 

Tak më doszlë do Lëpùsza. Tam 
béł mëmë brat szewcã. Më tam noco-
welë. Òni nas pòtemù wiozlë saniama 
jaż do Kòscérznë. A  tam bëło ju fùl 
flichtlingów, co szlë pòd Niemcë. 
Tam bëło téż straszno, ale kò jakòs 
më sã przedostelë do ti Kòscérznë. 
Stąd rôz fùrmankama, dali piechti, 
rozmajice, jaż do Kartuz, a stąd pòd 
dodóm. Nôpierwi jô bëła ù sostrë na 
Bôrwikù, ù Héweltów, a pòtemù më 
wrócëlë na Brazyliã. 

Jô w tim lagrze bëła z jedną krôwc-
ką. Òna mie kąsk mia naùczoné szëc. 
I tej, doma, jô zaczãła szëc. Jô sã zapi-
sa pòtemù na kùrs do Gduńska. Jô we 
Gduńskù tej sã ùcza, a pózni zamiesz-
ka. We Gduńskù jô skùńcza starszé 
klasë pòwszechny szkòłë, a tej jô zro-
bia szkòłã pielãgniarską. Tam jô bëła 
kòl dwadzesce lat, a pòtemù më wë-
cygnãlë do Pùcka. I  tu jô jem do 
dzysô dnia.

Z ANNĄ DAWIDOWSKĄ-SZCZIPIÓR GÔDÔŁ 
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

Anna Dawidowskô-Szczipiór z lagrowima  
emblematama i lëtrą P – Pòlôch 
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 „Inne czasy, inni ludzie”?

Na naszych oczach zmienia się technika, gospodarka, 
obyczaje, ale czy rzeczywiście ludzie zmieniają się 

tak szybko jak modele komputerów? Niedawno została 
wydana książka, którą warto zasygnalizować czytelnikom, 
ukazuje bowiem niedawną przeszłość w  takiej formie, 
jaka może wiele osób wciągać do lektury. Tomasz Krze-
miński z IH PAN (Pracownia w Toruniu) zajmuje się pro-
blematyką życia społecznego w końcu XIX wieku i w XX 
stuleciu na Kujawach i Pomorzu. Przed kilku laty napisał 
biografię wybitnego działacza pomorskiego, Wiktora Ku-
lerskiego (1865–1935). Obecnie ogłosił monografię, którą 
można uznać za pierwszą dla regionu próbę syntezy tema-
tu dawniej rzadko całościowo traktowanego, a mianowi-
cie tzw. dziejów dnia codziennego. Prowadzi się badania 
codziennego życia dla danego regionu, miasta, środowi-
ska. W ostatnich latach zainteresowaniem cieszyły się po-
pularne szkice, a to na temat życia arystokracji w II RP, 
a to przedwojennych oficerów itp. Książka Tomasza Krze-
mińskiego ma zamysł szeroki, zarówno chronologicznie, 
jak i  merytorycznie, jest próbą ogarnięcia obrazu życia 
codziennego w mniejszych miastach pomorskich (Pomo-
rza nadwiślańskiego) w epoce od końca wieku XIX po lata 
trzydzieste XX wieku1.  Rzecz jasna, że autor nie zaczynał 
swych badań od zera: w ostatnich 50 latach bardzo rozwi-
nęła się nasza wiedza o  regionie w  tej epoce, by wspo-
mnieć chociaż prace czterech autorów badających różne 
aspekty dziejów społecznych: Józefa Borzyszkowskiego 
i Kazimierza Wajdy, Szczepana Wierzchosławskiego i Ce-
zarego Obracht-Prondzyńskiego.

Nie jest rzeczą felietonisty pisywanie uczonych recenzji. 
Zauważam jednak, że autor ogarnął moc źródeł wszela-
kich, studiował na różne sposoby przejawy życia takiego 
czy innego mikrokosmosu miejskiego, a w istocie raczej 
miasteczka. Warto jednak wskazać, że już pod koniec XIX 

wieku istniały w każdej niemal miejscowości lokalne pi-
semka relacjonujące wiele nowin. Każda instytucja, parafia 
czy organizacja rzemieślnicza publikowała różne informa-
cje (druki okolicznościowe, książki adresowe, książki ku-
charskie itp.). Dla takich miast, jak Chojnice czy Koście-
rzyna, posiadamy dziś wiele tekstów wspomnieniowych. 
Bogatą treść książki sygnalizuję, ukazując zakres tej tema-
tyki. Oto poza uwagami wstępnymi o  ramach życia co-
dziennego (polityka, gospodarka, demografia) monogra-
fia dzieli się na siedem merytorycznych rozdziałów, 
ukazujących różne płaszczyzny życia mieszkańców ówcze-
snych miast. Oto część I, pt. „Małomiasteczkowy pejzaż 
przestrzeni publicznej i prywatnej”, ukazuje nam wygląd 
ówczesnych miast, przemiany techniczne, architektonicz-
ne, cywilizacyjne. Przychodzi mi tu na myśl przy okazji 
istotne stwierdzenie o różnicach sytuacyjnych, jakie naro-
sły między ziemiami zaboru pruskiego a  rosyjskiego 
w toku XIX wieku. Jeżeli porównamy tzw. „Kujawy pru-
skie” z Inowrocławiem z „Kujawami rosyjskimi” z Wło-
cławkiem, to „na rok 1914” różnice cywilizacyjne są ude-
rzające na korzyść miast i wsi zaboru pruskiego. Dodam tu 
jako prawnik, że ogromną rolę grały tu prusko-niemieckie 
przepisy administracyjne, zwłaszcza przeciwpożarowe, 
budowlane itd. Część II to sprawy higieny i zdrowia. Daw-
niej tematy te były mało badane, interesowano się raczej 
tylko sensacjami, jak dzieje epidemii czy chorób wene-
rycznych. Ogromny postęp cywilizacyjny w miastach Po-
morza przyniosły lata przełomu XIX i XX wieku. Dzisiej-
szych miłośników rozmaitych programów kulinarnych, 
które zapełniają tzw. pasma rozrywkowe w  telewizjach, 
ucieszyć może obszerny rozdział pt. „Kultura kulinarna – 
zwyczaje żywieniowe – aprowizacja”. Autor wyjaśnia 
w nim, kto i co jadał, jakie były potrawy ulubione, zwycza-
je świąteczne czy możliwości żywienia się poszczególnych 

STANISŁAW SALMONOWICZ

1   Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku, 
Instytut Historii PAN, Warszawa 2017.
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grup ludności. Także dzisiejszym zainteresowaniom, jakże 
zresztą kontrowersyjnym, odpowiada następna część – do-
tycząca spraw rodziny i płci. Polecam zwłaszcza młodemu 
pokoleniu jako temat nadal aktualny rozdział pt. „Wstydli-
wość, niewiedza, patologia – seks i  sprawy intymne”. Tu 
można by rzec złośliwie w przestrzeń, że pewne sprawy, 
mimo istotnych przemian, ciągle wracają jak bumerang, 
ciągle nie da się ich rozsądnie rozwiązywać. 

Człowiek przecież, by móc mieszkać i  jeść, i  się bawić, 
musi zazwyczaj pracować. Część następna traktuje o spra-
wach pracy: etosu pracy i warunkach pracy w epoce. Dla 
mnie, o czym kiedyś pisałem, fundamentalną sprawą jest 
fakt, że szybko po likwidacji w zaborze pruskim poddań-
stwa chłopa, już w drugiej połowie XIX wieku (nie bez po-
średniego wpływu środowisk z  etyką protestancką i  roli 
uporczywej walki z germanizacją), w środowiskach kaszub-
skich i  polskich narodziła się silna motywacja działania 
w obronie własnego warsztatu pracy, jakości swojej pracy.

W kolejnej części, zatytułowanej nieco enigmatycznie 
„Relacje – współzależności – odniesienia społeczne”, roz-
waża się istnienie takiej czy innej wspólnoty w danej sytu-
acji: wspólnoty sąsiedzkiej, wspólnoty określanej narodo-
wościowo czy raczej wyznaniowo. Dodałbym, że jest to 
problem kształtowania się pewnych wzorów mentalności, 
postaw życiowych, częściowo może tożsamych, ale gene-
ralnie raczej odmiennych, w jakiejś mierze między Niem-
cami, Polakami, Kaszubami i Żydami. Trudno nie pamię-
tać – przynajmniej po lata dwudzieste (?) – o roli wiodącej 
parafii, zborów, synagog. W okresie do roku 1920 podsta-
wowe przeciwieństwo generowały różnice między środo-
wiskami polsko-kaszubskimi katolickimi a środowiskami 
niemieckimi, głównie protestanckimi. Zdarzały się sytu-
acje nietypowe, rola silna katolików niemieckich, co pro-
wadziło w wypadku germanizacyjnej roli księży niemiec-
kich do konfliktów w  parafiach (Kościerzyna, Tuchola, 
Tczew, Nowe itd.). Niewielkie natomiast grupy protestan-
tów ze środowisk kaszubskich czy polskich często w kon-
sekwencji ulegały germanizacji. Natomiast polscy księża 
katoliccy stanowili istotny element polityki i kultury naro-
dowej. Wystarczy przypomnieć, że w  toruńskim Towa-
rzystwie Naukowym, czołowej polskiej placówce kultural-
nej na Pomorzu, księża odgrywali zasadniczą nieraz rolę 
aż po rok 1920.

Ostatnia część pracy poświęcona jest kwestiom, który-
mi przedstawiciele nauk historycznych szerzej się zajęli 
dopiero w XX wieku, dawniej traktowano takie zagadnie-
nia, jak czas wolny, dzieje rozrywek ludności, kultura ma-
sowa i jej instytucje, tradycje i zwyczaje ludowe, bądź jako 
„ciekawostki”, bądź jedynie jako przedmiot badań folklo-
ru, badań etnografów. Dziś badania antropologii kulturo-
wej są uważane w nauce za rzecz bardzo istotną dla obrazu 
życia człowieka w danej epoce. Spędzanie wolnego czasu 
w miastach czy na wsi w końcu XIX wieku zależało oczy-

wiście od pozycji społecznej, materialnej, wykształcenia 
danych grup ludności. Warto pamiętać, że w porównaniu 
chociażby z prowincją galicyjską czy ziemiami kresowy-
mi, oświata publiczna stała w państwie pruskim pod ko-
niec XIX stulecia wysoko, problemem była oczywiście 
kwestia, że ta oświata w niczym nie służyła profilowi Pola-
ka, jego kulturze narodowej. Nie zapominajmy, że w pra-
worządnym wprawdzie państwie prusko-niemieckim 
stosowano wobec polskiej kultury szeroki zestaw środków 
ograniczających, czy wręcz represyjnych, nieraz nawet da-
lekich od owej oficjalnej praworządności. Poczciwie wy-
glądający na ilustracjach żandarm pruski nie tylko pilno-
wał przestrzegania porządku czy dbania o  czystość, ale 
i ingerował nieraz ostro w polskie życie kulturalne, pozo-
stające, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, pod stałą kon-
trolą administracji pruskiej. Na co dzień przecież szukano 
rozmaitych rozrywek, a zasadnicze znaczenie miało życie 
towarzyskie uprawiane bądź w skromnych piwnych loka-
lach, bądź na reprezentacyjnych balach – przez bogate 
mieszczaństwo. „Panowie” preferowali łowiectwo jako 
rozrywkę, a bractwa kurkowe (strzeleckie) jako organiza-
cję reprezentacyjną. Inaczej bawiły się mniej zamożne 
kręgi, które jednak miały swoje formy rozrywki i kultury 
(rzemieślnicy) na czele z  chórami śpiewaczymi, jakże 
modnymi przed rokiem 1920.

Każdy, kto zajmuje się regionalnym życiem społecznym 
i  kulturalnym, nawet dzisiaj w  dobie telewizji, internetu 
itd., wie o roli ochotniczych straży pożarnych w życiu kul-
turalnym małych miast czy przy organizacji takich lub in-
nych form rozrywek, chociażby różnych występów parate-
atralnych, imprez tanecznych itd. To dopiero przed rokiem 
1914 pojawiać się będą nowe formy spędzania wolnego 
czasu, jak sport, kino, a w dwudziestoleciu – radio.

Studiując omawianą książkę, można zauważyć, że co do 
wielu procesów modernizacyjnych niektóre miasta, jak 
Kościerzyna, Tuchola czy Skarszewy, pozostawały nieco 
w tyle. Tak czy inaczej dla Pomorza nadwiślańskiego jako 
istotne miasta mniejsze wymienić można: Chojnice, Kar-
tuzy, Kościerzynę, Puck, Tucholę i Wejherowo. Miastami 
większymi, o  dużej roli administracyjnej, gospodarczej 
i kulturowej, były: Toruń, Grudziądz czy Chełmno. Oma-
wiana praca pominęła w zasadzie wielkie miasta, jak oczy-
wiście Gdańsk czy Elbląg, dla okresu II RP niektóre regiony 
nadwiślańskie pozostały w składzie państwa niemieckiego.

Obraz miast i  miasteczek omawianych w  pracy dla 
okresu do roku 1914 rysuje się dość szczegółowo. Nato-
miast trochę ginie w  konstrukcji książki problem prze-
mian, jakie niosło dwudziestolecie. Sądzę, że obraz całości 
regionu (w  granicach województwa pomorskiego z  lat 
1920–1938, czyli bez regionu bydgoskiego) ukazany bę-
dzie nieco szerzej w kolejnym tomie „Historii Pomorza”, 
którego publikacja ma nastąpić w najbliższym czasie.
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Czas „zeldżi”, ò jaczim jem pisôł 
w swòjim slédnym teksce, nie 
warôł długò. Z  jedny stronë 

nibë òficjalnô pòlitika wëszëznów par-
tie i państwa w òdniesenim do Kaszë-
bów kąsk sã zmienia na lepszé, ale tak 
pò prôwdze strzodowiszcza procëmné 
kaszëbsczi rësznoce nie dałë ji pòkù. 
Na przełómanim lat 1956 i  1957 
kòmùnysticznô Służba Bezpiekù nibë 
to kùńcza agenturowé rozprôcowanié 
zrzeszińców w òbrëmienim òperacjowi 
sprawë ò tacewny pòzwie „Działacze”, 
ale z drëdżi stronë… ju z 20 gòdnika 
1956 r., to je krótkò przed pòwstanim 
wejrowsczégò partu Kaszëbsczégò 
Zrzeszeniô, pòchôdôł agenturowi ra-
pòrt wiadłodôwôcza ò pseùdonimie 
„Kwaśniewski”. Miono to je znóné 
Czëtińcóm z jinszich mòjich dokazów 
òpùblikòwónëch ju przódë w  najim 
cządnikù. Tacył sã pòd nim nieznó-
ny z miona ë nôzwëska człowiek, co 
mieszkôł wierã w Wejrowie, krëjamno 
wespółdzejôł z bezpieką, a òkróm te 
miôł przistãp do tamecznëch kaszëb-
sczich dzejarzów. Z  nadczidniãtégò 
przed sztërkã rapòrtu esbecë dowie-
dzelë sã, że do zrzeszeniô weszlë lëdze, 
chtërny przënôlégelë ju pò wëzwòle-
nim1. Chòdzëło tuwò na zycher ò lë-
dzy zrzeszonëch z pòwòjnową „Zrze-
szą Kaszëbską”, jakô wëchôda w latach 
1945–1947 prawie w Wejrowie. W tim 
samim doniesenim „Kwaśniewski” 

zamkł dosc cekawé wiadło. Wëchôdô 
z niegò, że sóm miôł ù se jaczés archi-
walné papiorë z czasów, czej wëchôda 
„Zrzesz”, bò sóm téż przënôlégôł do ji 
karna. Wiadłodôwôcz gôdôł téż es-
bekòwi, chtëren trzimôł z nim łączbã, 
że wëszukô te papiorë i przëniese na 
jedno z pòstãpnëch zéńdzeniów. Z akt 
wëchôdô równak, że „Kwaśniewski” 
przënômni do pòczątkù séwnika 1957 r.  
materiałów nëch fónkcjonariuszóm SB 
nie halôł. Mòżlëwé je równak, że zrobił 
to pózni. Kò doch midzë esbecczima 
aktama z drëdżi pòłowë piãcdzesątëch 
lat nalezc jidze téż materiałë stwòrzoné 
przez karno „Zrzeszë Kaszëbsczi” 
w sztërdzestëch latach ùszłégò stalata.

Tim, czegò bòjelë sã przedstôwcë 
kòmùnysticznëch wëszëznów par-
tii ë państwa, bëła sprawa kaszëb-
sczégò separatizmù i  włącziwaniô sã 
kaszëbsczich dzejarzów w  pòliticzną 
dzejnotã. Ò sprawach tëch kôrbił 22 
strëmiannika 1957 r. Zastãpca Pòwia-
towi Kòmańdë Òbëwatelsczi Milicje 
do Sprawów Bezpiekù w  Wejrowie 
pòr. Michôł Pietras z towarzëszã Lipiń-
sczim. Nen slédny na gwës mùszôł bëc 
robòtnikã jaczis państwòwi abò par-
tiowi institucje w  òbéńdze Wejrowa, 
co trzimôł na pół òficjalną i służbòwą 
łączbã z SB. Òb czas ti rozmòwë mi-
dzë dwùma towarzëszama Lipińsczi 
òdkôzôł Pietrasowi, że Jón Trepczik, 
chtëren, jak pamiãtómë, béł tej przéd-

nikã wejrowsczégò partu KZ, zrëchto-
wôł articzel, jaczi miôł bëc nadóny 
w môlowim radiowãzle. Dejade przed-
stôwcowie władzów dozdrzelë w nym 
teksce znanczi separatizmù i  nie 
pòzwòlëlë na jegò nadanié w lokalny 
aùdicji. W stwòrzonym przez se zôpi-
skù z  kôrbieniégò z  Lipińsczim pòr. 
Pietras zapisôł, że jegò rozpòwiôdôcz 
òbiecôł mù dotëgòwac nen articzel. 
Tak sã skłôdô, że w ti sami teczce, co 
wspòmniony przed sztótã zôpisk, na-
lezc jidze pisóny pò kaszëbskù tekst, 
jaczi òstôł tej przedolmaczony na pòl-
sczi jãzëk. Zamkłosc jegò wskôzywô, 
że je to prawie nen napisóny przez 
Trepczika dokôz, ò jaczim gôdelë òb 
czas swòjégò zetkaniô Pietras z Lipiń-
sczim. Wôrt w tim môlu òpùblikòwac 
ten „separatisticzny” tekst. Brzëmi òn 
tak2: 

Òd dzys w kòżdi… bãdze òd Kasz- 
[ëbsczégò] Zrzeszeniô w aùdicji lokal-
ny, to znaczi òd… do… nadôwóné pò 
kaszëbskù3. W tëch nadôwaniach ùczë-
jeta kaszëbsczé bôjczi a  pòwiôstczi, ò 
najich pisarzach a  pòetach, wëjimczi 
z jich pòezji a pòwiesców; ùczëjeta na-
sze snôżé spiéwë a chòranczi, ò najim 
żëcym we wsë a w miesce i ò naszim 
Kaszëbsczim Zrzeszenim.

W  naszim dzysészim, pierszim 
nadôwanim pòwiém wama czile słów 
ò Kasz[ëbsczim] Zrzesz[enim], bò to je 
sprawa, co nas Kaszëbów dzys nôbarżi 

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 2

1  Wszëtczé wëzwëskóné w artiklu cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.
2  Dokôz nen òriginalno napisóny òstôł pò kaszëbskù; pisënk òstôł dopasowóny do dzysdniowëch wskôzów.
3  W òriginalnym teksce są wëkropkòwóné te samé place. Wëchôdô to wierã z tegò, że dzéń i gòdzëna, czej nadôwónô mia bëc 

kaszëbskô aùdicjô, nie béł jesz ùgôdóny.
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òbchòdzy. Môta ju wszëscë ò nim gwës 
czëté i w gazétach czëtóné. Czimże je 
to Kasz[ëbsczé] Zrzeszenié? Żebë do-
brze rozmiôc òdpòwiésc na to pitanié, 
pòtrzéb nama dokładno pòznac na-
sze dzeje i zëmno pòmëslec i rozmiôc 
dzeje nasze slédnëch lat. Kaszëbsczé 
Zrzeszenié to związk Kaszëbów. Mësl 
jegò założeniô pòwsta nié dze jindze, 
le tu, midzë nama, tu westrzódka nas 
Kaszëbów. Zrzeszenié Kasz[ëbsczé] mô 
nama pòmagac a ùczëc, bronic a pro-
wadzëc w lepszé czasë. Jinak rzekłé: më 
sami przez swòjã òrganizacjã bãdzemë 
so dopòmôgelë, bãdzemë dozérelë 
naszã domôcëznã, bãdzemë zdrzelë 
za tim, żebë nasz robòtnik i wëùczony 
i ùczałi mielë robòtã a zôróbk i żebë 
nasz gbùr miôł corôz lepi. Më Kaszë-
bi nôleżelë a nôleżimë do rozmajitëch 
związków lepszich abò gòrszich, ale 
jesz nijak nie bëła jesta w òrganiza-
cji czësto kaszëbsczi. Kasz[ëbsczé] 
Zrzeszenié je òrganizacją spòłeczno-
-kùlturalną i ni mô nick z pòlitiką do 
ùczinkù. Naszą pòlitiką je wszëtkò to, 
co sã nas Kaszëbów hańdlëje. Temù 
ni miôjta strachù zapisac sã w nasze 
rédżi i  pòmôgac w  realizérowanim 
naszich célów. Zrzeszenié Kasz[ëb-
sczé] pùdze swòją kaszëbską drogą, 
a tą drogą mdze robòta le takô, co dô 
nama ùbëtk i garante lepszégò namie-
nieniô. Kaszëbi, nie słëchôjta na ni-
żódné falszëwé gôdczi, jaczé rozséwają 
ò naszim Zrzeszenim ti, jaczim òno 
sã nie widzy i  co jidą nama chëbą. 
Chòba to, że chcemë wespół dozerac 
naszã domôcëznã, chòba to, że chcemë 
so pòmagac, jeden drëdżégò wesprzéc, 
chòba to, że nie chcemë dac sã ùpichac, 
ale ò swòje stanowiszcza biôtkòwac, 
chòba to ni mòże nama nicht wząc za 
złé i za to nas ganic, bò do te më mómë 
nié le swòje prawò, ale to je nasz swiãti 
òbòwiązk. Pòmëslëta nad tim dobrze 
lubòtny domôcë, ale nie rozmiszlôjta 
nad tim za długò – bò më Kaszëbi le 
wiedno mëslimë a mëslimë a nick nie 

robimë. A nôwëższi je czas dlô nas za-
cząc cos robic. Miôjta kąsk wicy dëcha, 
bãdzëta dzyrsczi a bëlny, miôjta wiarã 
w se a swòjã zdatnosc – wierzta w swój 
przëchòdny czas.

A  terô kąsk z  pòezji kaszëbsczi – 
krótkô wiérzta pòd zéwiszczã „Wiara”. 
J[ón] Trep[czik].

W  tim môlu wpisónô òsta nad-
czidniãtô przed sztërkã wiérzta, jakô 
mia bëc òdczëtónô òb czas aùdicje. Pò 
przeczëtanim dokazu „Wiara” Méster 
Jón miôł jesz zaspiewac piesniã pòd 
titlã „Dze mòja chëcz”, do chtërny na-
pisôł mùzykã i słowa. Na samim kùńcu 
„nadôwaniégò” pasc miałë sczerowóné 
do słëchińców aùdicje słowa. Hewò 
òne: Z  leżnoscë naszi pierszi aùdicji, 
jaką nadôwómë spec[jalno] dlô Kaszë-
bów, prosymë waji, żebë jesta napisa, 
jak wama sã nasza pierszô aùdicjô 
widza, jak mają wëzdrzec aùdicje i co 
chceta òd nas czëc. Jak ju wiémë, tegò, 
jaczi pòmión miałëbë te słowa, Trep-
czik sã nie dowiedzôł, bò jegò tekst 
trafił do przedstôwców partiowò-pań-
stwòwëch wëszëznów i  przez to, że 
nibë miôł „znanczi separatizmù”, nie 
òstôł dopùszczony do zaprezentowa-
niô w radiowãzle.

Sprawą, chtërna bëła w  tim czasu 
baro wôżnô dlô Kaszëbów, bëło téż to, 
cobë pò latach diskriminacje zwikszëc 
jich lëczbã w ùrzãdach i jinëch insti-
tucjach a pòdjimiznach na naji zemi. 
Chòdzëło tuwò òsoblëwie ò czerow-
niczé stanowiszcza. Spòłecznô swiąda 
bëła tej takô, że na Kaszëbach rządzą 
lëdze z jinszich dzélów Pòlsczi, co nie 
widzało sã niechtërnym kaszëbsczim 
dzejarzóm. W aktach wejrowsczi bez-
pieczi nalezc jidze nadczidczi ò tim. 
Na przëmiar w  planie òperacjowëch 
pòdjimnotów do ewidencjowò-òb-
serwacjowi sprawë na grëpã ò tacew-
ny pòzwie „Apartnota” (pòl. „Odręb-
ność”) z  drëdżégò séwnika 1957 r. 
czëtómë, że dzél nôleżników KZ béł 
dbë, żebë pòmalinkù zwòlniwac z cze-

rowniczich stanowiszczów lëdzy, co 
nie pòchôdają z Kaszëb, a w jich môl 
dac lëdzy stądka. Wedle wiadłodôwô-
czów SB z  tegò czasu wiele pòmòc 
mógł w  ti sprawie Bernat Szczãsny. 
Wôrt wspòmnąc w tim môlu, że béł òn 
prawie przikładã Kaszëbë, co chòc òd 
kùńca sztërdzestëch lat XX wiekù òd-
sëniãti béł na stronã, pò rujanie 1956 r.  
òdzwëskôł znaczenié w  wejrowsczi 
òbéńdze i cësk na to, co sã w ni dzeje. 
Na pòczątkù 1957 r. próbòwôł òn na-
wetka, chòc na próżno, dostac sã jakno 
pòsélc do Sejmù.

Z  aktów wejrowsczi SB wëchôdô, 
że tameczny dzejarze KZ interesowelë 
sã tim, jak wiele Kaszëbów je nôleż-
nikama Prezydiów Gromadzczich 
Nôrodnëch Radzëznów, Gminowëch 
Rzeszniców (pòl. „GS” – Gminna Spół-
dzielnia), Gbùrsczich Kółków (pòl. 
Kółka Rolnicze) ë jinëch spòłecznëch 
òrganizacjów w  Wejrowie i  pòwiece. 
Do fónkcjonariuszów bezpieczi do-
szło nawetka wiadło ò tim, że chtos 
z przédnictwa wejrowsczégò partu KZ 
wësłôł w teren anketë, w jaczich bëłë 
pitania, co tikałë sã prawie tegò, kùli 
Kaszëbów dzejô (òsoblëwie chòdzëło 
tuwò wierã ò wëższé stanowiszcza) 
we wspòmnionëch przed chwilą insti-
tucjach. Nowinã tã òdkôzôł pòr. Pie-
trasowi z SB òb czas jich nadczidniãti 
wëżi rozmòwë tow. Lipińsczi, chtëren 
sóm wëdowiedzôł sã ò tim òd Przéd-
nika Prezydium Miesczi Nôrodny 
Radzëznë w Wejrowie Antona Zelew-
sczégò. Wedle Lipińsczégò (i na zycher 
nié blós niegò) taką dzejnotą dzejarze 
zrzeszeniégò nie pòwinni sã równak 
zajimac, bò mòże to doprowadzëc do 
pòdzélu na Kaszëbów i nié-Kaszëbów.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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LËPÙSZ I ÒKÒLÉ W II TOMIE 
Pòzwë: 
-  Chòchòlatka, -czi, f ‘nazwa wysokiej góry w Tuszkowach’, s. 45
-  Jasnô Gwiôzda, f ‘nazwa pùstk pod Tuszkowami’. Gwiôż-

dżón – ‘mieszkaniec Jasny Gwiôzdë’, s. 84
-  ? kòzlinka, -czi, f, 6. Kòzlinczi ‘nazwa pola w Śluzie’, s. 227
-  Krôsewò, n, ‘nazwa pùstk przy Lipuskiej Hucie’, s. 238
-  Lipùsz, -a, m ‘miejscowość Lipusz w  pow. kościerskim’. 

Odm. Lëpùsz. Porzekadło: Do Lipùsza pò tatusza, do 
Sëlëczëna na swiãtą Annã pò dobrą pannã – aluzje do uro-
czystości odpustowych w Lipuszu i Sulęczynie, s. 368

Mieszkańcë:
-  Hëtnicë, -ków, plt ‘mieszkańcy licznych miejscowości zwa-

nych Hutami, np. Starej Huty, Nowej Huty, Jeleniej Huty, 
Kieleńskiej Huty, Mojuszewskiej Huty, Sierakowickiej Huty, 
Lipuskiej Huty itp. ’, s. 12

-  hick, -a, m. 1. ‘Żyd’. Pl, hicce albo hickòwie (pn Zabory). 2. 
‘łobuz, urwis’. Ju znów ti hickòwie wrzeszczą (Lipusz), s. 13

-  Chajlchen, m ‘przezwisko, które ludność kaszubska nada-
wała jednostce wyłamującej się ze solidarnej postawy pa-
triotycznej w stosunku do najeźdźcy’. Tym jadowitym prze-
zwiskiem przedrzeźniającym hitlerowskie pozdrowienie 
„Heil Hitler” obywatelski duch gromady bronił się przed 
dalszym zaprzaństwem, s. 20

-  Kaleszczanie, -ów, pl 1. ‘mieszkańcy wsi Wierzchucino 
w  pow. puckim, gdzie kiedyś można było ugrzęznąć 
w kalëszczu ‘błocie na drogach’. Wierzchucino należy do 
miejscowości, które z powodu naiwności mieszkańców czy 
rzekomej ich głupoty stały się przedmiotem kpin ze strony 
sąsiadów, podobnie jak Tuszkowy czy Gnieżdżewo, s. 122

-  kòszôrz, -a, m, 2. Kòszôrze, pl ‘mieszkańcy wsi Płocice pod 
Lipuszem w powiecie kościerskim, trudniący się koszykar-
stwem’, s. 214

-  król, -a, m, 10. ‘częste przezwisko mężczyzny’. Tak np. Król 
ze Starzyna zawdzięcza swój „tytuł” królewski długiej bro-
dzie, która upodabnia go do króla z kart. Najwięcej jednak 
królów można spotkać między drobną szlachtą południo-
wą. Wywodzą się oni najczęściej z „dynastii” Gliszczyń-
skich, mianowicie w Brzozowie pod Brzeźnem Szl. „panuje” 
Król Aùgùst na Brzozowie, w samym zaś Brzeźnie Król Bru-
no oraz Król Bernat ‘Bernard’. Òwczi król (Lipusz). Kòzy król 
(Lipusz) – mają hodowlę owiec wzgl. kóz. Mùtkòwi król 
zajmuje się rybołówstwem, s. 256/257

Òsobë:
-  charłãt, -a, m ‘dziecko, które broi’. Cëchò, charłãce! (Boro-

wiec k. Lipusza), s. 22
- charłãz, -a, m (Lipusz), zob. charłãznik, s. 22

charłãznik częściej charłãżnik, -a, m 1. ‘złodziej ogrodowy 
i polny’ (pn. śr). 

-  chòrownik, -a, m ‘mężczyzna śpiewający w chórze, członek 
chóru, chórzysta’. Chòrownicë szlë na chór, s. 47

-  kałdunik, -a, m ‘mężczyzna z wielkim brzuchem, żarłok’. Ten 
kałdunik ni mòże sã ùwlec, taczi òn mô kałdun (Puzdrowo, 
Strzepcz, Łebno, Sulęczyno, Parchowo, Linia, Lipusz);
kałdunica, -ë, f, forma żeńska od kałdunik (jw.), s. 123

-  karpiôrz, -a, m ‘cherlak, mizerak’. Ten karpiôrz nie je do 
robòtë. Taczégò karpiôrza wzãła za chłopa (Łubiana, Ko-
ścierzyna, Korne, Lipusz), s. 141

-  karpiawi, adj., rzadko: ‘chorowity, cherlawy’. Nasze dzecë są 
taczé karpiawé. Òna mô za karpiawé zdrowié, żebë sã żenic. 
(Łubiana, Kościerzyna, Korne, Lipusz), s. 141

-  † kòscérz, -a, m, 2. fig. ‘dziecko z rozczochranymi włosami 
albo rozkapryszone’. Jak të wëzdrzësz, kòscérzu, pój le tu, co 
jô tobie te włosë ùprawiã. Òprzestań rëczec, kòscérzu (Tusz-
kowy, Gostomek, Owśnice), s. 212

-  légas, -a, m ‘leń, próżniak’. Të légasu të, lepié, żebës wstôł 
i szedł sec. Przysł.: Ù légasa wiedno niedzela. Légas nawet 
przë jedzeniu sã miknie (Parchowo, Lipusz, Łubiana, Wę-
siory, Nakla), s. 346

Sprzãtë, nôrzãdza:
-  hôkel, częściej hékel, -kla, m ‘szydełko do robót ręcznych’.

Hôkelnik (Kępa Swarzewska), hékelnik (Lipusz), ékelnik 
(Korne), -a, m, zob. hôkel, s. 8

-  kluczka, -czi, f, 2. (Lipusz), zob. klëczka w znacz. 7, s. 171
klëczka, -czi, f, 7. ‘patyk umieszczony przy wozie żniwnym 
w ten sposób, że uderzając o szprychy koła, wywołuje kle-
kot’. Klëczkã przytwierdzają do wozu jadącego z bąksã, czy-
li ostatnim snopem, s. 163

-  kòperczëc sã, kòperczi, vr, impf, o deskach: ‘wyginać się’. 
Déle sã kòperczą na słóńcu (Wyrówno, Płocice), s. 205

-  luczka, -czi, f, 2. Kult. w kościele katolickim: ‘liturgiczny tron 
nad tabernakulum na ołtarzu, na który stawia się monstrancję 
podczas nabożeństw z Najśw. Sakramentem’. Ksądz pòstawił 
mònstrancjã w luczce (Kościerzyna, Lipusz, Stężyca), s. 375

Zwierzãta:
-  hikaka, indecl., w jęz. dzieci: ‘źrebak’ (Gostomek), s. 13
-  kònik, -a, m, dem. od koń, 1. pieszczotl. ‘konik, mały koń’. 

Hija, mòje kòniczi! Zwrot: wząc na kònika – ‘nieść dziecko 
na barkach’ (Lipusz), s. 198

-  krowa, -ë, f, 1. ‘krowa’. Krowa z brodą – żartobl. ‘koza’. Òni le 
mają krowã z brodą. Przysł. i zwroty: Jeden daje krowie żgrzëc, 
a drëdżi jã doji. Gbùr doji krowã za rodżi, a adwòkat za cëce. 
Òn ju krowë na wrzosu pase – ‘o gospodarzu, co wcześnie na 
wiosnę wypędza bydło na pastwisko’ (Gostomek), s. 262
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Roslënë, drzewa:
-  hucz kur! (śr), husz kur! (Kępa Żarnowiecka) interj., okrzyk 

używany dla odpędzania kur. Odm. (Gostomek, Gostomie): 
hecz! łecz!, s. 16

-  chójka, -czi, f, 1. ‘sosna, Pinus silvestris’ L. Podanie (Lipusz): 
Przë drodze pòd Ùgòszczã stoji chójka. Czej jã rôz chcelë 
scąc, tej krew z ni wëstrziknãła i òni ji nie scãlë, s. 45

-  jerzbina, -ë, f, 2. bot. ‘jarzębina, Sorbus aucuparta’ (Gochy, 
Lipusz, Wiele, Karsin). Zob. jarzbina, s. 96

-  karkùsz, -a, m ‘sosna krzywa, sękata’. Na górze stoją trzë 
karkùsze (Lipusz, Skwierawy, Tuszkowy, Krugliniec), s. 139

-  karólk, -a, m, bot. ‘karolek, zwany inaczej kminkiem, Carum 
Carvi’ (Lipusz, Parchowo, Puzdrowo, Potęgowo), s. 140

-  kòlka, -czi, f, 3. bot. ‘poziewnik pstry. Galcopsis speciosa’ L. 
Kòlka mô bestré lëstë i kòlce (Łubiana, Korne, Loryniec, 
Lipusz, Krugliniec, Płocice), s. 189

-  kropidło, -a, n, 2. ‘wiecha owsa’ Óws mdze latos dobrze 
sëpôł, bò òn mô taczé wiôldżé kropidła (Strzepcz, Łebno, 
Puzdrowo, Lipusz, Goręczyno, Kartuzy), s. 260

-  krowianczi, - ków, plt, bot. ‘knieć błotna, Caltha palustris’ 
(Lipusz), s. 264

-  jaskùlczi, jaskùłczi, adj. od jaskùlka, jaskùłka. Jaskùlczé òcz-
ka – bot. ‘bratki polne, Viola tricolor’ L. Recepta lek.: Her-
bata z jaskùlczich òczków je dobrô na rzepnicã i na żôłtą 
chòrosc ‘żółtaczkę’ (Puzdrowo, Lipusz). s. 84

Krôjòbrôzk:
-  kôlawa, -ë ‘staw’. Kaczczi są na kôlawie (Skwierawy, Lipusz, 

Osława Dąbrowa, Studzienice), s. 122
-  lëchwa, -ë, f, 1. ‘pole nieurodzajne’. Wieleż jô mògã zebrac 

zbòżégò z taczi lëchwë (Strzepcz, Sianowo, Szemud, Lipusz, 
Pomieczyńska Huta), s. 348

Demònologiô, basniokrąg, òbrzãdë, wierzenia, zwëczi:
-  kania, -e, f, ptak z rodziny sokołów; ‘kania, Milwus’. Porów-

nania i zwroty: Skarżącemu się na pragnienie, np. Mie sã 
chce pic, odpowiadają: Kùszni kaniã w rzëc, dô ce piwa pic 
(Lipusz, Tuszkowy, Łubiana). Wierzenie: Według wersji 
z Lipusza kania, wstydząc się swego lenistwa, nie smni pic 
wòdë ze stawów ani z jezorów i rzéków, ale lecy napic sã do 
mòrza. Czej òna lecy, tej to sã zapòwiôdô na dłudżi deszcz. 
Żebë ten deszcz òdwrócëc, lëdze wòłają: „Kania lecy do 
mòrza, kùpiła so wãgòrza, wãgòrz sã òbrócył, kani kark 
ùkrącył”. Dramat lud.: Jeszcze na początku bieżącego stu-
lecia, zarówno na Kępie Swarzewskiej, jak na Kępie Puckiej 
i Oksywskiej, wystawiano w wigilię św. Jana widowisko 
ludowe pt. „Scynanié kani”, którego głównym bohaterem 
jest właśnie aspołeczna kania. Pochodzenie widowiska nie 
jest dotąd wyjaśnione. Może powyższa krótka opowieść 
z Lipusza, którą prawie dosłownie zapisałem w Sztoltma-
nach, rzuci pewne światło na zawiązek akcji dramatu. Alu-
zją do wspomnianego widowiska jest przysłowie z Kępy 
Oksywskiej: Wëbrojił, a terô sã bòji jak kania na swiãtégò 
Jana, s. 130.

-  krãcëszk, -a, m, 1. w wierzeniach lud.: ‘wir powstający nagle 
w powietrzu, spowodowany przez diabła, goniącego duszę 
człowieka, szczególnie dzieci nie ochrzczonych’. Diabła 

można zobaczyć. Trzeba tylko szybko z siebie zdjąć koszu-
lę (Gochy), spodnie (Lipuska Huta) lub tylko samą mary-
narkę (Kartuskie) i wzerac przez nogówkã względnie rãków 
jak przez lunetę, s. 240

-  krãck, -a, m, 1. (pd aż po Sulęczyno w powiecie kartuskim), 
zob. krãcëszk w znacz. 1. Na widok krãcka należy mówic 
pôcérz za dësze w cziszczu (Parchowo, Lipusz), s. 242

Zabawë, bawidła:
-  hùzdac sã, hùzdô, vr, impf ‘huśtać się’. Dzecë sã hùzdają.
hużdżec sã, hużdże, vr, impf (Gostomek), zob. huzdac, s. 17
-  hùżdżówka, -ki, f, zob. huzdówka. Jachac na hùżdżówce 

(Gostomek), s. 17

Jôda, brzôd:
- chlapùcha, -ë, f ‘rzadkie, źle wyrobione masło’ s. 32
-  jaje, rzadziej jajo (pn-zach), -a, n ‘jajko’. Zwroty: Z tim òbra-

żonym jajã ni mòżesz pòżartowac. Z tim mòże ò jajach ga-
dac – ‘mówić o wszystkim bez ogródek’ (Gostomek). To je 
gôdka do jôj – ‘mowa do niczego’ (Gostomek), s. 73

Architektura:
-  chlébòwi, adj. od chléb 2. ‘dożywotni’. Chlebòwô jizba – 

‘izba w chacie zajęta przez osoby żyjące na dożywociu’ (Su-
lęczyno, Parchowo, Tuszkowy, Lipusz, Brzeźno Szl.), s. 35

-  kôwel, -wla, m ‘ogrodzenie dla świń przed chlewem’. Wëpùsc 
swinie do kôwla. Prosãta są w kôwlu (Puzdrowo, Sierako-
wice, Sulęczyno, Parchowo, Lipusz), s. 151

-  knaga, -dżi, f, 5. ‘listwa przybita do łaty, przytrzymująca tzw. 
wietrznik, czyli szczytowe deski po bokach dachu (Lipusz), 
s. 176/177

-  krëpel, -pla, m ‘kościół protestancki’. Mniémcë ju jidą do 
krëpla (Lipusz, Skwierawy, Tuszkowy, Kalisz, Płocice, Go-
stomek), s. 249

Astronomiô:
-  klara, -ë, f, żartobl. ‘księżyc’.

klarka, -czi, f, dem. od klara. Klarka swiécy na niebie (Li-
pusz), s. 158

Chërë, medicyna:
-  chòlera, -ë, f, med. ‘cholera’. Leczenie: W czasie cholery pito 

wywar z jaskru ostrego, s. 47
-  karpiec, karpi lub karpieje, vn, impf ‘cherlać, niedomagać, 

kwękać’. Mój chłop corôz wiãcy karpieje (Łubiana, Koście-
rzyna, Korne, Lipusz). Zob. Karwiec, tarpiec, s. 141

Czas:
-  itro, adv. ‘jutro’ (Lipusz, Dziemiany) zob. witro, jutro, jitro, 

s. 64
-  jutro, jitro, adv. ‘jutro’. Odm.: itro (Lipusz, Dziemiany). Wi-

tro (pn, rzadziej śr). s. 114
-  jôchim, -a, 2. ‘uosobienie przysłowiowej biedy na przed-

nówku’. Zwroty i przysł.: Na Gòchach wiedno jochim je. Ù 
dobrégò gbùra jôchima nigdë ni ma. Jôchim zazérô 
w brzuch lub jôchim brzuch scyskô (Lipusz). Jôchim ju do 
jizbë wlôżô albo wlôzł. Terô ten jôchim ju wëżi stołu wëlôżô. 
Temù ju jôchim do dwiérzi zazérô (Borowiec). Të pewno 
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môsz pò jochimie kòrczi – ‘do kogoś, kto nosi duże pantofle 
z drewnianą podeszwą’ (Lipusz), s. 72

Frazeòlogiô, zwrotë, przësłowia, przërównania:
-  kòt, -a, m, 1. ‘kot’. Pl, kòtë. Zwroty: Czôrny kòt wlôzł w piec 

– ‘ogień wygasł w piecu’ (Swarzewo, Lipusz, Bytowo, Ko-
ścierzyna, Tuszkowy, Piechowice). Tuszkòwianie, żebë 
wënëkac kòta z jizbë, pòdpôlëlë całą chëcz, s. 217/ 218

-  kòcé, adj. od kòt. Kòcé slépia – ‘namiętne oczy’: Òn mô kòcé 
slépia do dzéwcząt (Gostomek, Stężyca, Lipusz), s. 219/220

-  ksądz, pl ksãża, m ‘ksiądz’. Ksãżic parobk je chòri.  
Ù ksãżëch. Do ksãżëch. Zwroty i przysł.: Ksądz jachôł (Łu-
biana), ksądz jachôł bez wies (Tuszkowy) – ‘potrawa się 
przypaliła, ponieważ wszyscy domownicy wybiegli przed 
dom, aby patrzeć za przejeżdżającym księdzem’, s. 282

-  kùkac, kùcze, rzadziej kùkô, vn, impf. 3. fig. o zakochanych: 
‘gruchać’. Òn do mie kùkô. Lësów Józk i Kùlôsów Marta do 
sebie kùkają. Bãdze wnet wieselé (Gostomek, Lipusz, 
Jabłuszko, Kalisz, Płocice, Krugliniec, Skwierawy, Śluza),  
s. 291

-  jic, jidą, jidze (pn, śr), isc, idą, idze (pd). Przysł. i powiedze-
nia przysłowiowe: Nie jidze, nie jidze, strëch bë w tim czasu 
sétmë wsów òblecôł. Chto do psa wzérô, za psã jidze. Jidze 
jak pò masle. To bez niegò tak jidze jak bez rzeszoto – 
‘o człowieku z biegunką’ (Gostomek), s. 103

Znanczi mòwë:
-  kôrbiec rzadziej kôrbiac, kôrbie, vn, impf, zob. kôrbac, 

kôrwiac. Comp.: nakôrbac, pòdkôrbiô, vn, impf ‘przedrzeź-
niać, drwić, naśladować czyją mowę’. <> Przysł.: † Pòdkôr-
biac sã, vr.pf ‘pochlebiać’. Òn sã ji pòdkôrbiô (Łubiana, Li-
pusz, Kościerzyna), s. 136

Anatomiô:
-  krzebt, -a, -u, m, 1. ‘grzbiet, plecy’ (pn., śr., niekiedy Ko-

ścierskie). Zob. chrzebt, chrzebiet. Opowiadanie obliczone 
na nabieranie słuchaczy (Lipusz): „Jô szedł przez mòst, gdze 
sã w stawie wòda pôlëła”, na co należy odpowiadać: „To 
mòże bëc, bò jô widzôł, jak dzys na rënkù sprzedôwelë rëbë, 
co miałë krzebtë spôloné”, s. 270

ŁUBIANA W II TOMIE
Pòzwë:
-  Kamroczi, -ków, plt ‘nazwa pola nad Jeziorem Garczyńskim 

pod Łubianą’, s. 129
-  kaszëbski, adj. ‘kaszubski’, w odniesieniu do kaszubszczy-

zny: ‘swojski, domowy, miejscowy, skromny’. Kaszubskô 
Zemia – nazwa pola pod Łubianą w pow. kościerskim),  
s. 147

Anatomiô:
-  jikro, -a, n, 1. ‘łydka’. Ta z tima grëbima jikrama. Przezwisko: 

Szatan bez jikrów. Odm.: ikro (Łubiana), s. 105

Frazeòlogiô, zwrotë i przësłowia, przërównania:
-  kapùsta, -ë, f ‘kapusta’. Zwroty i przysł.: groch z kapùstą. 

Przeńc bez kapùstã – ‘zajść w ciążę’; Òna przeszła bez ka-
pùstã (Łubiana). s. 134

-  kóń, kònia, m, 1. ‘koń’. Narowisti kóń. Kùczersczi… robò-
cy… fùrmańsczi kóń. Włożëc slã na kònia. Zaprzic kònie 
w wóz. Rozebrac kònia – ‘zdjąć z konia uprząż’. Pòjic (pn) 
kònia – ‘nałożyć uzdę koniowi”. Zwroty: òdebrac kòniowi 
ówsa – ‘ukarać kogo’. Kònie robic – o wełnie podczas suka-
nia, czyli skręcania poszczególnych nitek: ‘plątać się’ (Łu-
biana), s. 195/196

-  kùra, -ë, f, 1. ‘kura, Gallus gallus”. Porównania, zwroty 
i przysłowia: Kura, znosząc jajko, gdacze, przekazując różne 
informacje. Kiedy indziej radzi gospodarzowi, co ma sobie 
kupić za jajko: Za te jôjka kùpta sobie gòspòdarstwò (śr), 
albo prosi go, żeby i o niej raz pomyślał i sprawił jej obuwie: 
Bòso chòdzã, jôjka niosã, kùp mie bòtë, gòspòdôrz (Lipusz), 
s. 300/301

Jôda, brzôd:
-  kasper, -spra, m, 1. ‘placek pieczony na rënkach, czyli fajer-

kach’ (Łubiana), zob. rënkôcz, kùrpôcz w znacz. 3., s. 143

Sprzãt, nôrzãdza:
-  klëczka, -czi, f, 5. ‘żelazne okucie tzw. przednich skrãt 

u wozu, przez które przechodzi koniec rozwory i gwóźdź 
ruchomy’. Odm. (Łubiana): kleczka. Zob. kùkówka, s. 163

-  kòza, -ë, f, 5. ‘rodzaj małego niewodu’. Kòzą łowią w rzéce 
abò wedle brzegù jezora (Łubiana, Łączyńska Huta, 
Chmielno, Sianowo, Żukowo), s. 222/223. Zob. bródzka. 

Zabawë, bawidła:
-  kòt, -a, m, 1. ‘kot’. Pl. kòtë. Zwroty: 4. kòtë cygnąc – ‘zabawa 

rozpowszechniona wśród pasterzy polegająca na tym, że 
dwie partie z dwóch odrębnych wiosek ciągną linę do siebie 
przez strumyk, rów lub miedzę’. Partia puszczająca linę 
przegrywa (Łubiana), s. 218/219

-  kùlacz, -a, m, 1. (Łubiana) zob. krąg w znacz. 3. Kùlacza 
grac, s. 294

-  krąg, krãga m, 3. ‘dysk’. Krąg wycięty w drzewie zwykle gra-
bowym, używany w rozpowszechnionej niegdyś grze zwanej 
krąg z  môla. Na drodze ustawiały się dwie równe grupy 
krãdżelników, np. mężczyźni żonaci przeciwko nieżonatym 
lub mężczyźni z jednej połowy wsi przeciwko drugiej poło-
wie. Niekiedy w grze brały udział kobiety. Jedna grupa na-
cierała, druga się cofała. Do miejsca, gdzie krąg padł, posu-
wała się grupa zwycięzców, zdobywając pole dla siebie. 
Dobiwała ‘odnosiła zwycięstwo’ grupa, która umiała najlepiej 
kulać krąg oraz pałkami i deskami odbijać i zatrzymywać go 
w biegu. Za wioską znajdowała się wytyczona granica, tzw. 
krãgòwô grańca. Jeśli krąg przeszedł przez granicę, to grupa 
nacierająca dobiwała, a ustępująca przegriwała, s. 243

Ruchna:
-  kùlbacze, -ów, plt ‘buty wielkich rozmiarów niedostosowa-

ne do nogi’. Mie sã w tëch kùlbaczach cãżkò chòdzy (śr-
-zach). Odm. (Lipusz): kùlpacze, s. 296

Gramatika:
-  jilkò, tilkò, adv. ‘nieco, trochę’ Wlij mie, ale jilkò, tilkò (Łu-

biana, Zęblewo), s. 106
FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ



U SCHELLEGO
Młyniska to dzielnica Gdańska poło-
żona bardzo blisko centrum miasta. 
Graniczy ze Śródmieściem, rozciąga 
się wzdłuż linii kolejowej pomiędzy 
przystankami SKM Stocznia a  SKM 
Politechnika. Swym zasięgiem obej-
muje zachodni brzeg Martwej Wisły 
i Wyspę Ostrów. Od północy przyle-
ga do niej Letnica. Choć ma świetną 
lokalizację, Młyniska zamieszkuje 
tylko ok. 3 tysięcy osób. Powodem 
jest przemysłowy charakter dzielni-
cy – to tu znajdują się stocznie oraz 
elektrociepłownia. Nazwa przypomi-
na o dawnej osadzie rozciągającej się 
wzdłuż uchodzącego tutaj do Martwej 
Wisły potoku Strzyża. Od średnio-
wiecza tereny należały do oliwskich 
cystersów, którzy dzierżawili je gdań-
szczanom. Pracował tu młyn, olejar-
nia i tartak. W 1548 r. terenem zarzą-
dzał Jakub Schelle i  stąd niemiecka 
nazwa funkcjonująca do 1945 r.  
Schellmühle, czyli Młyn Schelle-
go. W  tutejszym dworze  
gościła nawet Maria 

Kazimiera, żona Jana III Sobieskie-
go. Niestety Młyniska zostały znisz-
czone w XVIII wieku podczas wojny 
w obronie króla Stanisława Leszczyń-
skiego. Po rozbiorach cystersi stracili 
Młyniska, tak jak i inne swoje dobra 
ziemskie. W  czasie wojen napole-
ońskich teren ten stanowił bazę wy-
padową żołnierzy francuskich na 
Gdańsk. Postawiony na nowo dwór 
służył kochance gdańskiego guberna-
tora Jeana Rappa – Julii Buttcher. Nie 
cieszyła się długo swoją podgdańską 
rezydencją, ponieważ budynek spali-
li oblegający miasto Rosjanie. Dwór 
został jednak odbudowany i w takiej 
dziewiętnastowiecznej formie zacho-
wał się do dziś. Należy do Elektrocie-
płowni Wybrzeże SA. By go obejrzeć, 
musimy z  ulicy Swojskiej przejść 
kładką nad Strzyżą. Zabytkowy, kla-
sycystyczny obiekt jest ukryty wśród 
plątaniny rur ciepłowniczych.

ZIELONY TRÓJKĄT 
Nasz spacer kontynuujemy, prze-

nosząc się na Zielony Trójkąt. 

To teren ograniczony torami kolejo-
wymi prowadzącymi na stadion oraz 
ulicami Marynarki Polskiej i Mikoła-
ja Reja. Wysokie bloki dominują nad 
niewielkimi, parterowymi domkami 
jednorodzinnymi. Zostały zbudowa-
ne na początku XX wieku na terenie 
istniejącego tu wtedy ogrodnictwa. 
Projektantem był architekt Otto Klo-
eppel, ten sam, któremu zawdzię-
czamy słynny sopocki Grand Hotel. 
Kloeppel zaplanował zabudowę na 
planie trójkąta. Stąd osiedle nazwane 
zostało Grünes Dreieck, czyli Zielony 
Trójkąt. 

BOCIANIE GNIAZDO
Spacer zakończymy przy dawnej uli-
cy Schellmühler Weg – Drodze do 
Młyna Schellego, czyli dzisiejszej 
Klinicznej. Zobaczymy tu budynek, 
który od 1912 r. mieścił Szpital Po-
łożnictwa i  Chorób Kobiecych. Już 
rok później przyszło tu na świat 1447 
dzieci. W kompleksie szkoliły się tak-
że położne. W szpitalu w czasie I woj-
ny światowej udzielano pomocy ran-
nym żołnierzom, na których czekało 
100 łóżek. W latach dwudziestych ro-
dziło się tu coraz więcej dzieci, stąd 
zwyczajowo nazywano klinikę Stor-
chenhaus, czyli Bocianim Gniazdem. 
W 1927 r. urodził się tu między inny-
mi Günter Grass. Choć budynek zo-
stał częściowo zrujnowany (nie prze-
trwało zadaszenie), jednak w 1949 r. 
ponownie otwarto tutaj porodówkę. 
W  ubiegłym roku Gdański Uniwer-
sytet Medyczny sprzedał „Kliniczną”, 
ponieważ realizuje plan przeniesienia 
wszystkich jednostek do Centrum 
Medycyny Nieinwazyjnej. Nowy in-
westor zamierza utworzyć tutaj ośro-
dek dla osób starszych. 

MARTA SZAGŻDOWICZ

MŁYNISKA 
Mimo że gdańszczanie przejeżdżają tędy, jadąc choćby na bursztynowy stadion 
piłkarski w pobliskiej Letnicy, wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z istnienia dzielnicy 
Młyniska. Co się tu kryje prócz rur ciepłowniczych, dowiemy się podczas dzisiejszej 
wędrówki.
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KASZËBSCZÉ ZÉŃDZENIA  
DO WSPÒMINKÓW PISARZI  
I DZEJARZI KASZËBSCZICH
Od kilku już lat dwa razy w roku 
spotykają się członkowie słupskie-
go oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, by przypominać 
sobie nawzajem o  dokonaniach 
pisarzy, poetów i  działaczy ka-
szubskich. Z inicjatywą wystąpiła  
dr Anna Skotnicka i ona przygoto-
wała kilka początkowych spotkań, 
lecz od początku wszyscy biorący 
udział zgodzili się, że spotkania te 
nie będą miały formy wykładów 
naukowych, lecz będą popularny-
mi pogadankami  z  elementami 
naukowych wiadomości i  dysku-
sji. Taka forma sprzyja włączaniu 
się wszystkich obecnych w wypo-
wiedzi, czytanie utworów, pytania, 
uwagi i... śpiew, gdyż na każdym 
spotkaniu śpiewamy jakieś piosen-
ki/ pieśni kaszubskie.

Pierwsze spotkanie przeznaczo-
ne było na omówienie życia i twór-
czości Anny Łajming z tej racji, że 
była ona mieszkanką Słupska i po-
siadała tytuł Honorowej Obywa-
telki Słupska. Na dalszych spotka-
niach omawiano chronologicznie:

- pierwsze druki po kaszubsku: 
Szymona Krofeya Duchowne pie-
snie D. Marcina Luthera y ynszich 
nabożnich mężow. Z niemieckiego 
w Slawięsky ięzyk wilożone (z 1586 r.)  
oraz Michała Pontanusa Mostnika 
Mały Katechizm (z 1643 r.)

- oryginalną twórczość w języ-
ku kaszubskim: Floriana Ceynowy 
(1817–1881), Hieronima Derdow-
skiego (Jarosza) (1852–1902), Alek-

sandra Majkowskiego (1876–1938), 
Jana Karnowskiego (1886–1939), 
Bernarda Sychty (1907–1982), Jana 
Trepczyka (1907–1989).

Życie, twórczość i  działalność 
Jana Trepczyka to przedmiot roz-
mów podczas ostatniego spotkania, 
które się odbyło 17 listopada 2017 r. 
w siedzibie Zarządu słupskiego od-
działu Zrzeszenia. Zebranych (ok. 
20 osób) przywitał prezes oddziału 
dr Antoni Szreder i przekazał dalsze 
prowadzenie dr Annie Skotnickiej, 
która nawiązała do poprzedniego 
spotkania dotyczącego ks. prałata 
dra Bernarda Sychty. Przekazała 
do siedziby oddziału własne opra-
cowanie dotyczące geografii wyra-
zowej w Słowniku gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej tegoż autora 
– w postaci mapy i artykułu nauko-
wego. Następnie przekazała głos Ja-
dwidze Modzelewskiej, która omó-
wiła koleje życia Jana Trepczyka. Po 
niej Anna Skotnicka omówiła trzy 
lata tych wydarzeń z życia autora, 
tj. lata 1954–1956, kiedy był on 
poddawany inwigilacji służb zwa-
nych wówczas UB.

W dyskusji podkreślano podziw 
dla talentu, pracowitości i wszech-
stronności działań bohatera wie-
czoru.

Kolejna część spotkania to śpie-
wanie pieśni Jana Trepczyka „Hej 
mòrze, mòrze” i  „Zemia rodnô”. 
W związku z tym, że pewne gru-
py Kaszubów optują za tym, aby tę 
ostatnią pieśń przyjąć jako hymn 
kaszubski, Anna Skotnicka wyra-
ziła swoje zdanie nieprzychylne 
temu pomysłowi z powodu rytmu 
walczyka, w  jakim został skom-
ponowany ten utwór, i z powodu 
braku zgodności akcentuacji wy-
razowej i muzycznej, co jest cha-
rakterystyczne dla utworów ludo-
wych, a nie powinno mieć miejsca 
w utworze zwanym hymnem. Jed-
nocześnie podała, że w roku 1963 
gościła w Słupsku pp.Trepczyków 

w Szkole Podstawowej nr 8 (wów-
czas przy ul. Jana Kazimierza), kie-
dy to słuchano pięknego śpiewu 
duetu Jana i Leokadii Trepczyków. 
Wówczas uzgodniła z  autorem 
zmianę szyku kilku wyrazów w pie-
śni „Zemia rodnô”, co pozwoliło 
uniknąć rażącego akcentowania 
ostatniej sylaby w wyrazach. W ta-
kiej postaci chór szkolny wówczas 
prowadzony przez Annę Skotnic-
ką (Koszałkównę) wykonał utwór, 
a autor wyraził zgodę na taką zmia-
nę. Później jednakże nigdzie tej 
zmiany nie wprowadził. 

W tej wersji tekst ma postać na-
stępującą:

Zemia rodnô, kaszëbsczi pëszny kraju
Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm.
Të snëżô jes jak kwiat rozkwitłi 

w maju,

Ce, Tatczëznã, jô lubòtnô tu móm.
Sambòrów miecz i Swiãtopełka biôtczi
W spòsobie ce dlô nas ùchòwałë.
Tobie jô wprzódk pòcëskóm bëlné 

kwiôtczi;

Òdrodë cél Kaszëbóm znów brënie.
Tu dali jô mdã strażã zemi trzimôł,
Skądka zôczątk naj rodnô rózga mô.
Tu dali mdã domôcëznë sã jimôł,
jaż zajasni i nama brzôd swój dô.

Na zakończenie spotkania za-
śpiewaliśmy, po polsku i po kaszub-
sku, „Odę do radości”.

Przyjemną niespodziankę sprawi-
ła nam swoją obecnością dr Krysty-
na Krawiec-Złotkowska, zastępczyni 
dyrektora Instytutu Polonistyki Aka-
demii Pomorskiej, która przekazała 
kilka ciekawostek rodzinnych na 
temat omawianego twórcy i  opo-
wiedziała o  osobistych kontaktach 
z Witosławą Frankowską, wnuczką 
Jana Trepczyka.

Słodki poczęstunek stanowił do-
pełnienie owego owocnego w wra-
żenia koleżeńskiego spotkania.  

ANNA SKOTNICKA
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PAMIĘTAJMY O WIŚLANYCH 
RYBAKACH!
Artykuł Jana Kulasa w grudniowej 
„Pomeranii” przypomniał o Roku 
Wisły. Rozsądne zagospodarowa-
nie tej największej polskiej rzeki 
jest bardzo ważne, przez wieki była 
jedną z najważniejszych arterii ko-
munikacyjnych kraju. Pamiętać 
musimy także o ludziach, którym 
dawała utrzymanie: niemal zapo-
mnianych wiślanych rybakach.

Wychowywałem się we wsi Czy-
żykowo, dzisiaj dzielnicy Tczewa, 
a spora część mojej rodziny ryba-
czyła na Wiśle. Wuja Bruno, kiedy 
zobaczył słodkiego bobaska (ponoć 
taki byłem), nie mając męskiego 
następcy na łodzi, zaproponował 
nawet 50 kg minogów za adopcję. 
Oferta na tamte czasy była po-
ważna, niestety moja matka jej nie 
przyjęła. Minóg, niesłusznie utoż-
samiany z rybą, był kiedyś jednym 
z najważniejszych źródeł utrzyma-
nia rybaków tczewskich. Stworze-
nie jest smaczne, zwłaszcza w za-
lewie octowej, aczkolwiek smród 
podczas jego smażenia – okrutny... 
Dzisiaj minóg jest pod ochroną, 
i przez niego o mało byłby nie po-
wstał most w Kwidzynie. Cudaka 
łapało się w tak zwane „kosze”, wy-
rabiane z wikliny, fachowo nazywa-
jąc, był to rodzaj więcierza.

Siostra mojej babci wyszła za 
mąż za Wincenta, ojca wspomnia-
nego Brunona. Ich ojciec, a  mój 
pradziadek, Robert był zaradnym, 
bardzo pracowitym człowiekiem 
i  zapewnił córkom godny posag. 
Wuja Wincenty zakupił za niego 
świetny sprzęt połowowy. Nigdy 
nie zapomnę specyficznego za-
pachu sieciarni, łączącego rzekę 
i ryby, choć pewnie dla niektórych 
byłby to odór.

Wisła zapewniała byt wielu lu-
dziom, widzę jeszcze dziesiątki me-
trów sieci suszących się nad brzega-
mi, liczne smołowane czółna, obok 
których leżały w wodzie „kaszte”, 
drewniane dziurowane skrzynie do 
przechowywania żywych ryb.

Miałem ok. 10 lat, gdy wuja 
Bruno wziął mnie na połów łososi. 
Obiecał, że pierwsza sztuka będzie 
moja. Trafił się wielki „lorbas”, dzi-
siaj już nie pomnę, ile miał kilo-
gramów, ale na smarkaczu zrobił 
ogromne wrażenie. Familia moja 
miała zawsze dziwne pomysły, dzi-
siaj za taką wyprawę to pewnie był-
by Sąd Rodzinny.

Brunon był jednym z ostatnich 
tczewskich rybaków, więc symbo-
liczne jest to, że pod koniec lat 60. 
ubiegłego wieku wpadł mu w sieci 
jeden z ostatnich dzikich jesiotrów 
bałtyckich. Ta osobliwa ryba miała 
niegdyś duże znaczenie gospodar-
cze, a dzisiaj wyginęła.

Robota nad Wisłą nigdy nie była 
lekka. Wiem, co to znaczy wziąć 
się za domowego wykonania czół-
na oraz wiosła, i walczyć z nurtem 
wielkiej rzeki. Wisła jest bardzo 
niebezpieczna i  zdradziecka, mój 
kuzyn – doświadczony rybak! – 
utopił się podczas połowów. Świę-
tej pamięci wujkowi Brunonowi od 
ciężkiej roboty w  wodzie reuma-
tyzm wykręcił ręce.

Wuja Franc z uzasadnioną dumą 
twierdził, że rybak wiślany poradzi 
sobie na każdej wodzie. Osobiste do-
świadczenia potwierdzają te słowa. 

Kres wiślanego rybactwa w Tcze- 
wie zapoczątkowała budowa tamy 
we Włocławku, która zaburzyła 
naturalny rytm migracyjny m.in. 
łososiowatych. Doszło jeszcze po-
stępujące zanieczyszczenie rzeki. 
Czasami w nocy człowiek czuł się 

na Wiśle jak w  łazience podczas 
kąpieli. Otwarte kolektory sani-
tarne z  potężnie rozbudowane-
go Tczewa niosły ogromne ilości 
mydlin, oczywiście z  dodatkami. 
Nadto Wisła w  dolnym biegu 
zbierała „prezenty” z całej Polski. 
Drastycznie spadła jakość łowio-
nych ryb. Jeszcze przed nastaniem 
nowej polskiej, świeckiej tradycji 
grillowania świeżą rybkę smażyło 
się wprost na brzegu, na swojskiej 
roboty rusztach. Smak był nie-
zrównany, 

Zmiany środowiskowe wiązały 
się z  przełowieniem. W  zasadzie 
zanikła certa, ważna gospodarczo 
ryba. Jeszcze w czasach mojej mło-
dości można było złowić dziennie 
nawet 100–200 węgorzy. Dzisiaj 
to chyba niemożliwe. Należy tyl-
ko dodać, że było jeszcze wtedy 
kilku rybaków. W moich czasach 
węgorze łowiło się głównie me-
todą na „sznur”, w rzeczywistości 
był to gruby drut rozciągany na 
cały sezon połowowy, do którego 
były przywiązane sznureczki z ha-
czykami. Ustrojstwo podnosiło się 
wieczorem bosakiem i nadziewało 
przynętę.

Starość ma swoje prawa, zebra-
ło mi się na sentymenta. „Jô jem 
rëbôk z  prapradziada i  rëbaczëc 
mie wëpôdô” – głosi stara pieśń. 
Marnie dziś stoją akcje kaszubsko-
-pomorskich rybaków. Niestety 
więc chyba przemija ta ważna część 
naszej tradycji regionalnej.

ANDRZEJ KLESZCZEWSKI

Tytuł pochodzi od redakcji

R E K L A M A
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LEKTURY CHOJNICKICH FILOMATÓW
W ubiegłym roku minęła ważna dla polskiej oświaty rocznica. Powstanie w Wilnie pierwszego stowarzy-
szenia filomackiego, 200 lat wcześniej, nie zostało jednak przez współczesnych zauważone. A przecież 
Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i ich młodzi wówczas przyjaciele uczynili tak wiele dla krzewienia ducha 
polskiego dwadzieścia kilka lat po ostatnim rozbiorze. Rychło zaczęły wówczas powstawać podobne koła 
młodzieży również w zaborze pruskim. Jedno z najaktywniejszych działało w Chojnicach.

ZWIĄZEK BRATNI
Okoliczności powstania, kształtowania się i nadania nazwy 
tajnej organizacji patriotycznej zrzeszającej polskich 
uczniów Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Choj-
nicach nie zostały dotychczas, mimo kilku ambitnych prób 
(szczególnie Jerzego Szewsa), dostatecznie naświetlone. 
Nie zachowały się bowiem dokumenty archiwalne, znisz-
czona została filomacka kronika (w obawie przed restryk-
cjami wynikającymi z  procesu toruńskiego w  1901 r.).  
Wiele argumentów przemawia za tym, że konspiracyjny 
związek polskich gimnazjalistów istniał w  Chojnicach 
prawdopodobnie już w 1830 r., był zatem najstarszym po-
morskim stowarzyszeniem braci filomackiej. Bliskie 
wówczas powiązania niektórych uczniów i  nauczycieli 
gimnazjum chojnickiego z uniwersytetem wrocławskim 
i działającymi na jego terenie organizacjami studenckimi 
(np. „Polonia” i „Arminia”) mogły się przyczynić do przy-
jęcia nazwy „Polonia” dla pierwszego tajnego związku 
młodzieży w Chojnicach. Do tej właśnie organizacji nale-

żał Florian Ceynowa, który w  miejscowym gimnazjum 
kształcił się w latach 1830–1841.

W roku 1870 założono kolejną organizację patriotyczną 
i samokształceniową zrzeszającą polskich uczniów gim-
nazjum chojnickiego. Współzałożycielami „Mickiewicza” 
byli m.in. Romuald Frydrychowicz, Zenon Frydrycho-
wicz, Michał Maliński, Zenon Włoszczyński, Antoni 
Wolszlegier i Władysław Zieliński (późniejsi animatorzy 
życia narodowego). Członkowie „związku bratniego” 
tworzyli małe zespoły samokształceniowe nazywane kół-
kami. Zespoły te liczyły łącznie z prezesem kółkowym od 
trzech do czterech gimnazjalistów. Najważniejszymi 
przedmiotami nauki w  kółkach były historia, literatura 
i  geografia ziem polskich. Nie zaniedbywano również 
śpiewu. Dynamicznie rozwijał się ruch krajoznawczy i tu-
rystyczny, urządzano dłuższe wycieczki piesze, aby lepiej 
poznać uroki ziemi pomorskiej. Chojniccy filomaci nosili 
pseudonimy tożsame z  nazwiskami cenionych polskich 
pisarzy oraz bohaterów literackich (głównie doby roman-

 Na fotografii: uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci powstańców styczniowych w Państwowym Gimnazjum w Chojnicach, luty 1937 r.
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tyzmu); pod przybranymi imionami zapisywani byli 
w książce kasowej i w katalogu bibliotecznym. Obawiając 
się dekonspiracji, nie przystępowano do żadnych tajnych 
związków integrujących pomorską filomację. W  latach 
osiemdziesiątych XIX stulecia mecenasami chojnickiego 
stowarzyszenia byli dr nauk medyczmych Hipolit Ostoja-
-Lniski i Ludwik Donimirski.  

POD OPIEKĄ DOKTORA
Znaczące uaktywnienie koła „Mickiewicz” wiązać należy 
z przybyciem do Chojnic dra Lniskiego w 1881 roku. Były 
filomata wejherowski i wałecki ze szczególną troską od-
niósł się do zadań patriotycznych stojących przed chojnic-
ką organizacją. W jego osobie członkowie „Mickiewicza” 
znaleźli oddanego opiekuna i wychowawcę. Mieszkanie 
lekarza, wywodzącego się z Brodnicy Dolnej na Kaszu-
bach, stało się bezpieczną przystanią dla polskich gimna-
zjalistów, pomieściło zbiory filomackiej biblioteki i było 
miejscem zebrań walnych oraz obchodów rocznic naro-
dowych (m.in. listopadowej rocznicy śmierci Adama 
Mickiewicza, którą utożsamiano z datą założenia tajnego 
związku  młodzieży).

Opieka dra Lniskiego sprzyjała rozwojowi chojnickiej 
organizacji filomackiej: w latach 1895–1897 w jej pracach 
uczestniczyło już ok. 30 gimnazjalistów, podzielonych na 
6 kółek. Doktor Lniski nie ingerował w wewnętrzne spra-
wy koła, czuwał jednak nad jego bezpieczeństwem; mło-
dzież mogła ponadto liczyć na bezinteresowną pomoc le-
karską oraz wsparcie finansowe przekazywane na ręce jej 
opiekuna ze strony Towarzystwa Pomocy Naukowej. 
W 1901 r. w związku z procesem toruńskim i jego fatalny-
mi następstwami dla pomorskiego ruchu filomackiego 
(liczne aresztowania młodych patriotów) tajna organiza-
cja chojnicka zawiesiła swą prężną działalność. Koło filo-
matów odżyło jednak już w 1902 r. z inicjatywy dra Lni-
skiego. Organizacja wykazywała ciągłość pracy aż do 
długo wyczekiwanej chwili wyzwolenia Pomorza Gdań-
skiego (1920). Prawdopodobnie w 1910 r. zrzeszenie choj-
nickich filomatów przybrało nazwę Towarzystwa Toma-
sza Zana (TTZ) i przyjęło jego statut.

FILOMACKIE SAMOKSZTAŁCENIE
Istotne zadanie członków „związku bratniego” stanowiła 
własna edukacja. Przedmiotami nauki w kółkach (małych 
zespołach samokształceniowych) były: historia Polski, li-
teratura ojczysta, gramatyka i ortografia, geografia ziem 
polskich oraz śpiew (głównie pieśni patriotyczne). Książki 
młodzież filomacka wypożyczała najczęściej z  polskich 
zbiorów gimnazjalnych (pieczę nad nimi sprawowali ko-
lejni nauczyciele języka polskiego), później zaś z biblioteki 
pomieszczonej w mieszkaniu dra Lniskiego. Praca samo-
kształceniowa szczególnie nasiliła się w ostatniej dekadzie 
XIX w., w okresie wzmożonej opieki i pomocy ze strony 

niestrudzonego społecznika dra Hipolita Ostoja-Lniskie-
go. Jak wspomniano, chojniccy filomaci nosili pseudoni-
my zaczerpnięte z literatury polskiej, największym powo-
dzeniem cieszyły się nazwy osobowe przejmowane z dzieł 
Adama Mickiewicza – kult tego wieszcza obecny był 
w środowisku polskiej młodzieży gimnazjalnej w licznych 
ośrodkach, m.in. w Chełmnie i w Wejherowie. 

Członkowie tajnej organizacji uczyli się przede wszyst-
kim historii, gdyż w szkole pruskiej o przeszłości Polski 
wspominano jedynie w kontekście wydarzeń związanych 
z dziejami Niemiec. Poznanie dziejów ojczystych stało się 
zatem filomackim nakazem. Wielką poczytnością wśród 
polskiej młodzieży cieszyły się dzieła Józefa Chociszew-
skiego, przyczyniły się one znacząco do obudzenia ducha 
narodowego. W filomackim kręgu chętnie posługiwano 
się również podręcznikami Anatola Lewickiego i Lucjana 
Tatomira oraz popularnymi opracowaniami: Wieczory 
pod lipą... Grzegorza spod Racławic (Lucjana Siemień-
skiego) i Dzieje Polski Maryana znad Dniepru (Emilii Cy-
frowicz). Z uznaniem młodzi czytelnicy wypowiadali się 
o podręczniku Feliksa Antoniewicza Historia polska w za-
rysie z jeografią i mapą dawnej Polski..., który oprócz wy-
kładu historycznego zawierał pożyteczne wiadomości 
dotyczące geografii ziem polskich. 

Dzieje ojczystego piśmiennictwa poznawali pomorscy 
filomaci, analizując wybrane utwory literackie. Korzysta-
no również z licznych podręczników i opracowań histo-
rycznoliterackich, m.in. Władysława Nehringa, Hipolita 
Cegielskiego, Piotra Chmielowskiego czy Wiktora Dole-
żana. W drugiej dekadzie XX w. szczególnie popularna 
była Historia literatury Niepodległej Polski Ignacego 
Chrzanowskiego (podręcznik ceniony również przez 
współczesnych polonistów i studentów), nierzadko sięga-
no też po Zarys dziejów literatury polskiej dla użytku szkol-
nego Henryka Galle. 

NIE TYLKO MICKIEWICZ
Chojniccy filomaci w ramach własnej edukacji literackiej 
i filologicznej czytali i interpretowali wiele wartościowych 
wytworów polskiego piśmiennictwa. Lekturę – jak podaje 
Jerzy Szews w znakomitej monografii Filomaci pomorscy. 
Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim 
w latach 1830–1920 (Warszawa 1992, s. 70) – dzielono na 
obowiązkową i nadobowiązkową. Obowiązkowo czytano, 
a następnie omawiano podczas zebrań kółkowych przede 
wszystkim dzieła romantyków polskich, np. Grażynę, 
Konrada Wallenroda, Dziady i Pana Tadeusza Mickiewi-
cza, Balladynę, Mazepę, Księdza Marka i liryki Słowackie-
go, Zamek kaniowski Goszczyńskiego i  wiersze Krasiń-
skiego. W  latach 90. XIX w., kiedy wzrosła liczebność 
członków „związku bratniego” i poprawiła się kondycja 
finansowa organizacji, wzbogacono księgozbiór filomacki 
o najnowsze dzieła epickie pozytywistów, zakupiono m.in. 
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egzemplarze Potopu Sienkiewicza, Lalki Prusa i Nad Nie-
mnem Orzeszkowej. Nieco mniejsze zainteresowanie bu-
dziła wśród filomatów literatura staropolska, czytano jed-
nakże utwory Kochanowskiego, Reja i kazania ks. Skargi.

MŁODZI LITERACI
Członkowie chojnickiej organizacji nie tylko analizowali 
utwory literackie mistrzów słowa polskiego, sami również 
parali się piórem. Autorami wielu tekstów literackich i pu-
blicystycznych byli m.in.: Florian Ceynowa, Jan Karnowski 
i Aleksander Majkowski. Talentem literackim obdarzony 

był również maturzysta z 1883 r. – Ignacy Klatecki, twórca 
pieśni filomatów chojnickich „Polskie Gaudeamus”, póź-
niejszy etnograf i  redaktor czasopism, inicjator wydania 
polskiego śpiewnika. Kultura literacka bliska była zatem 
licznemu gronu uczniów chojnickiego gimnazjum. Lektu-
ry omawiane podczas spotkań zespołów samokształcenio-
wych dostarczały nie tylko wrażeń artystycznych, ale też 
umacniały poczucie tożsamości narodowej młodych Pola-
ków. Warto przypomnieć dokonania chojnickich filoma-
tów, którym przyszło żyć i uczyć się w mieście zdominowa-
nym w okresie zaborów przez żywioł niemiecki.

Podręczniki do kształcenia historycznoliterackiego używane w tajnej pracy samokształceniowej  
filomatów chojnickich (w ujęciu chronologicznym) [oprac. własne, 2017 r.]
1.  Bentkowski F., Historia literatury polskiej wystawiona w  spisie 

dzieł drukiem ogłoszonych, Warszawa 1814 (p.p. w zaborze pru-
skim do lat 30. XIX w.)

2.  Szumski T., Wypisy polskie zebrane prozą i wierszem, Wrocław 
1821 (p.o. w zaborze pruskim do lat 30. XIX w.)

3.  Królikowski J.F., Wzory estetyczne poezji polskiej, Poznań 1826 
(p.p. w zaborze pruskim do ok. 1835)

4.  Popliński J., Nowe wypisy polskie, cz. I, Leszno – Głogów 1831;  
cz. II, Leszno 1838 (p.o. w zaborze pruskim do ok. 1860)

5.  Popliński A., Wybór prozy i poezji [...], Poznań 1838 (p.o. dla niż-
szych klas gimnazjalnych w zaborze pruskim do 1870)

6.  Łukaszewicz J., Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, Kraków 
1836 (p.o. w zaborze pruskim do 1870)

7.  Dembowski E., Piśmiennictwo polskie w  zarysie, Poznań 1845  
(p. do użytku prywatnego)

8.  Cegielski H., Nauka poezji, Poznań 1845 (p.o. w zaborze pruskim 
do 1870)

9.  Rymarkiewicz J., Nauka prozy, Poznań 1855 (p.o. w szkołach za-
boru pruskiego do 1874)

10.  Bartoszewicz J., Historia literatury polskiej sposobem potocznym 
opowiedziana, Warszawa 1861 (p. do użytku prywatnego)

11.  Nehring W., Kurs literatury polskiej dla użytku szkół, Poznań 
1866 (p.p. w zaborze pruskim do 1874; chętnie czytany przez 
filomatów pomorskich do końca XIX w.)

12.  Kuliczkowski A., Zarys dziejów literatury polskiej, Lwów 1869 
(p.o. w gimnazjach galicyjskich do 1895)

13.  Chociszewski J., Piśmiennictwo polskie w życiorysach naszych zna-
komitszych pisarzy i wyjątkach z ich pism w krótkości przedstawio-
ne [...], Poznań 1874 (p.p. używany w zaborze pruskim do 1914)

14.  Moliński J., Spychałowicz S., Nowy wybór prozy i poezji polskiej, 
Poznań 1878 (p. do użytku prywatnego)

15.  Doleżan W., Krótki rys dziejów literatury polskiej [...], Tarnów 
1898 (s.r. dla gimnazjów galicyjskich; bardzo popularny rów-
nież w środowisku filomatów chojnickich)

16.  Kurpiel M., Podręcznik do dziejów literatury polskiej, Złoczów 
1900 (s.r. pierwotnie przeznaczony dla gimnazjów galicyjskich, 
później z  powodzeniem stosowany w  samokształceniu filo-
mackim)

17.  Chrzanowski I., Historia literatury polskiej. Książka dla młodzie-
ży (z wypisami), cz. I – Literatura Niepodległej Polski, Warszawa 
1906. Od 1908 wychodzi pod zmienionym tytułem: Historia li-
teratury Niepodległej Polski (p.p. używany w  szkolnictwie do 
1939; wznowiony 1971; od blisko stu lat jeden z najchętniej czy-
tanych, nie tylko przez polonistów, p. historycznoliterackich)

18.  Galle H., Zarys dziejów literatury polskiej dla użytku szkolnego, 
Warszawa 1913 (s.r. używany w latach 1913–1920, bardzo ce-
niony przez członków TTZ)

Podręczniki do kształcenia historycznego i geograficznego
19.  Siemieński L. (Grzegorz spod Racławic), Wieczory pod lipą, czy-

li historia narodu polskiego... Poznań 1845 (p.p. używany aż do 
1939)

20.  Antoniewicz F., Historia polska w zarysie z jeografią i mapą daw-
nej Polski, tudzież opisem sejmu, elekcji, koronacji i pogrzebu 
królów i wojska... Gniezno 1861 (p.p.)

21.  Chociszewski J., Dzieje narodu polskiego dla ludu polskiego 
i młodzieży, Poznań 1869 (p.p. – chętnie czytany przez filoma-
tów z gimnazjum chojnickiego)

22.  Tatomir L., Dzieje Polski w zarysie, dla klas wyższych szkół śred-
nich, Lwów 1870 (p.p. szczególnie popularny w kręgach filo-
mackich)

23.  Lewicki A., Zarys historyi Polski i krajów Ruskich z nią złączo-
nych, Kraków 1884 (p.o. wielokrotnie poprawiany i uzupełnia-
ny – nierzadko używany przez kółkowych podczas przygoto-
wania się do zajęć samokształceniowych)

24.  Cyfrowicz E. (Maryan znad Dniepru), Dzieje Polski, Poznań 
1888 (p.p. równie popularny wśród filomatów chojnickich jak 
publikacje Józefa Chociszewskiego, Anatola Lewickiego i Lu-
cjana Tatomira)

25.  Smoleński W. (Władysław Grabieński), Dzieje narodu polskiego, 
cz. 1 – 2, Kraków 1897–1898 (p.o. wielokrotnie wznawiany 
w Warszawie i w Krakowie, używany do 1939)

26.  Dąbrowski J. (Józef Grabiec), Dzieje narodu polskiego, (b.m.w), 
1909 (p.o. w kołach TTZ).

Skróty: p. – podręcznik, p.o. – podręcznik obowiązkowy, p.p. – podręcznik pomocniczy, s.r. – skrypt repetytoryjny
KAZIMIERZ JARUSZEWSKI   
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W MAŁEJ OJCZYŹNIE I W HARCERSTWIE
Kazimierz Piechowski urodził się 3 października 1919 r. 
w Rajkowach pod Pelplinem jako syn Franciszka i Marty 
z domu Czaplewskiej. W dniu jego narodzin na Pomorzu 
funkcjonowała administracja niemiecka, która w stycz-
niu roku następnego została zastąpiona przez urzędy 
polskie. W tym miejscu warto wspomnieć, że Piechow-
scy, pieczętujący się w okresie staropolskim herbem Le-
liwa (Monstern), wywodzą się z Kosobud pod Brusami, 
a  swoje nazwisko biorą od wsi Piechowice w gminie 
Dziemiany-Lipusz, gdzie ich przodek osiedlił się w roku 
13241. Z czasem rodzina ta rozprzestrzeniła się po całym 
Pomorzu i za granicą.

Kazimierz miał sześcioro rodzeństwa, z których do-
rosłości dożyli: starszy brat Franciszek, młodsza Zofia 
(zmarła jesienią 2017 r., w wieku 96 lat) i najmłodszy 
Edmund. Większość dzieciństwa i  młodość Piechow-
ski spędził w Tczewie. Jego rodzina mieszkała przy ul. 
Sambora 16. Ojciec pracował jako maszynista na liczącej 
blisko tysiąc kilometrów trasie Gdynia – Lwów. Rodzina 
Piechowskich żyła godnie i dostatnio. Kazimierz został 
wychowany w duchu poszanowania tradycyjnych warto-
ści oraz umiłowania Ojczyzny. Rodzice zadbali o edukację 
dzieci. Kazimierz uczył się w szkole powszechnej nr 4, a po 
jej ukończeniu został uczniem Państwowego Gimnazjum 
Męskiego w Tczewie, przy ówczesnej ul. Hallera2. W szkole 
średniej Piechowski z wielką pasją oddawał się harcerstwu, 
które nauczyło go kochać Ojczyznę. Uczestniczył w szko-
leniach, obozach terenowych, a nawet wziął udział w rejsie 
na żaglowcu Zawisza Czarny. W ZHP dosłużył się stop-

nia harcerz orli. Bardzo wysoko go cenił. W maju 1938 r.  
Kazimierz zdał maturę. Mając uzdolnienia do przedmio-
tów ścisłych, rozważał podjęcie studiów politechnicznych. 
Kierował się przy tym wolą ojca, który doradzał swoim 
synom zdobycie dobrego zawodu w związku ze spodzie-
wanym wybuchem wojny. Obawy te spełniły się bardzo 
szybko, przekreślając plany młodego człowieka i tysięcy 
jego rodaków.

W KL AUSCHWITZ...
Po nastaniu okupacji hitlerowskiej szczególnie poszuki-
wani przez okupantów, obok urzędników państwowych 
i księży, byli działacze harcerscy. Gestapo ustaliło ich ad-
resy. Kazimierz Piechowski, wraz z przyjacielem Alfonsem 
„Alkiem” Kiprowskim, podjął decyzję o ucieczce z Tcze-
wa, która rozpoczęła się 12 listopada 1939 r. Młodzieńcy 
próbowali przedostać się na Zachód, do armii gen. Wła-
dysława Sikorskiego, niestety zostali aresztowani na przed-
wojennej granicy polsko-węgierskiej. Kazimierz przeszedł 
dotkliwe przesłuchanie w więzieniu w Baligrodzie oraz 
przesłuchania w więzieniu krakowskim na Montelupich, 
a potem w Nowym Wiśniczu. Po kilkumiesięcznym aresz-
cie został skierowany do powstającego w Oświęcimiu nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego. Piechowski trafił do 
Konzentrationslager Auschwitz 20 czerwca 1940 r., już 
w drugim transporcie więźniów. W obozie „nazywał się 
918”, jak napisał w późniejszych wspomnieniach pt. Byłem 
numerem… Świadectwa z Auschwitz3. Nadając mu numer, 
próbowano pozbawić go – i setki tysięcy innych więźniów 
– nazwiska, godności i podmiotowości.

PAMIĘCI KAZIMIERZA 
PIECHOWSKIEGO  
(1919–2017) – WYBITNEGO POMORZANINA

Bohater z Auschwitz – sławny Uciekinier – i niezłom-
ny więzień z czasów stalinowskich, Kazimierz Pie-
chowski zmarł w Gdańsku 15 grudnia 2017 r., w wie-
ku 98 lat. Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany 
w Tczewie, gdzie się wychował i spędził młodość.

1  Por. Zofia Kratochwil, Genealogia rodu Piechowskich, Toruń 1977 (maszynopis rozpr. doktorskiej, Archiwum UMK w Toru-
niu) – przypis redakcji.

2  Od roku 1934 szkoła nosiła nazwę: Państwowe Gimnazjum Męskie i Liceum Humanistyczne. Dziś w jej budynku mieści się 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Mickiewicza, położona przy ul. Obrońców Westerplatte 18 – przyp. red.

3  Kazimierz Piechowski, Byłem numerem… Świadectwa z Auschwitz, Warszawa 2003 (wydania z lat 2004 i 2010 ze zmienionym 
podtytułem: Historie z Auschwitz) – przyp. red.

Kazimierz Piechowski podczas zorganizowanej przez Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w czerwcu 2017 r.  sesji edukacyjnej o ucieczkach z KL Auschwitz
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Po dwóch latach morderczej pracy więzień nr 918 zdał 
sobie sprawę, że w obozie nie da się przeżyć, dlatego wraz 
z grupką przyjaciół postanowił zaryzykować ucieczkę. 20 
czerwca 1942 r. czwórka śmiałków, przebrana w ukra-
dzione z magazynu mundury SS, dokonała najbardziej 
brawurowej i słynnej ucieczki w dziejach KL Auschwitz. 
O jej powodzeniu zadecydowało opanowanie Kazimie-
rza Piechowskiego, który umiejętnie zrealizował mister-
ny plan ucieczki samochodem steyr 220, należącym do 
komendanta obozu Rudolfa Hössa. Po latach wiernie 
oddał tę dramatyczną sytuację fabularyzowany film do-
kumentalny pt. „Uciekinier” (2006) w reżyserii Marka 
Pawłowskiego.

Po ucieczce Piechowski wstąpił do Armii Krajowej. 
Przez trzy lata brał udział w walkach partyzanckich. Został 
dwukrotnie ranny, pod Radoszycami i koło miejscowości 
Końskie. Po zakończeniu wojny powrócił do Tczewa. Jego 
rodzice, wyrzuceni z domu przez okupantów, szczęśliwie 
przeżyli wojnę. Podczas okupacji pracowali przymusowo 
w rolnictwie na gospodarstwie niemieckim na południe 
od Tczewa. Niestety, wojna pozbawiła życia wielu jego 
krewnych, wujostwo i kuzynów.

...I WIĘZIENIACH STALINOWSKICH
W 1946 r., na podstawie donosu, Kazimierz Piechowski 
został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego. Postawiono mu zarzut nieujaw-
nienia akowskiej przeszłości. W gdańskim więzieniu przy 
ul. Kurkowej, jako „sabotażysta” i „wróg ludu”, przeszedł 
męczące przesłuchanie przez funkcjonariuszy UB. Żeby 
mieć namacalny pretekst do oskarżeń, do jego mieszka-
nia podrzucono broń. Wyrok, który zapadł, nie miał nic 
wspólnego ze sprawiedliwością. Piechowskiego, liczącego 
wówczas zaledwie 27 lat, skazano na 10 lat więzienia.

Jeszcze w gdańskim więzieniu Piechowski spotkał byłe-
go gauleitera gdańskiej NSDAP i SS-Obergruppenführe-
ra Alberta Forstera, ponoszącego osobistą odpowiedzial-

ność za zbrodnie hitlerowskie na 
Pomorzu Gdańskim. Pan Kazi-
mierz spędził w  stalinowskich 
więzieniach siedem lat. Przez 
cztery lata przebywał w ciężkim 
więzieniu w  Sztumie, więziono 
go również w Potulicach, ponad-
to przez trzy lata pracował przy-
musowo jako więzień  w Kopalni 
Węgla Kamiennego Niwka-Mo-
drzejów w Sosnowcu. Szczęśliwie 
dopisywało mu zdrowie i  hart 
ducha harcerskiego. Jego tczew-
ski przyjaciel „Alek” Kiprowski, 

również harcerz, powiedział niegdyś: „Można nas zabić, 
ale nie można nas złamać”. Kazimierz Piechowski wy-
robił sobie w kopalni opinię „wzorowego pracownika”. 
W 1954 r., po odwilży zapoczątkowanej śmiercią Stalina, 
powrócił do domu rodzinnego. Po latach skonstatował, 
że naziści i komuniści „Ukradli mi całą młodość”. 

W GDAŃSKU I W PODRÓŻACH PO ŚWIECIE
Rozpoczęcie normalnego życia po ciężkich przeżyciach 
obozowych, wojennych i więziennych nie przyszło Kazi-
mierzowi Piechowskiemu łatwo. Na Politechnikę Gdań-
ską przyjęto go dopiero za trzecim razem. Zaczynał stu-
dia, mając 37 lat. Studiował i pracował jednocześnie, a po 
czterech latach uzyskał dyplom inżyniera-mechanika, 
o specjalności technologia budowy maszyn. Jako inżynier 
znakomicie realizował się w przemyśle okrętowym. Przez 
prawie całe zawodowe życie był zatrudniony w firmie 
Hydroster. Z racji wykonywanego zawodu kilkakrotnie 
pracował w stoczniach, w tym w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. Z czasem osiągał bardzo dobre wyniki jako inży-
nier-racjonalizator. Jako autor wynalazków i udoskonaleń 
był na kontrakcie zawodowym w Szwecji. Właśnie w tym 
kraju poznał walory wolnego świata, nastawienie na do-
bro i pomyślność obywateli. Po przepracowaniu 30 lat 
Kazimierz Piechowski, za namową przyjaciół, skorzystał 
z przywileju byłego więźnia oświęcimskiego i w 1979 r.  
przeszedł na wcześniejszą emeryturę. 

W Gdańsku Kazimierz Piechowski przeżył blisko 60 
lat. Na emeryturze wiodło mu się dobrze, jakby wreszcie 
sprawiedliwości stało się zadość. Umiejętnie zainwesto-
wał oszczędności w zakup gospodarstwa rolnego w Ko-
walach, w gminie Kolbudy. Po latach sprzedaż gruntu 
zapewniła mu środki materialne na spełnianie życiowej 
pasji, jaką stały się podróże po świecie, a przyzwoita eme-
rytura umożliwiła mu godne życie. 

Przez prawie 30 lat żoną Kazimierza Piechowskiego 
była aktorka Danuta Szubiakowska (1921–1981). Pięć 

Kazimierz Piechowski, więzień nr 918
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·  7 II 1898 – w Dębowcu urodził się Józef Szuca, dzia-

łacz społeczny i polityczny, hallerczyk, obrońca Helu 

w 1939 r., pierwszy wójt gminy Karsin, działacz rad 

narodowych w Chojnicach i Czersku. Zmarł 18 stycznia 

1975 w Czersku, gdzie został pochowany.

·  11 II 1908 – w Przytarni urodził się Józef Bruski, 

lekarz, zbieracz i popularyzator folkloru kaszubskiego, 

autor zbioru pt. Gadki Józefa Bruskiego. Zmarł 14 grud-

nia 1974 i został pochowany na cmentarzu parafialnym 

w Brusach. 

·  14 II 1968 – w Wejherowie zmarł Aleksander Rut-

kiewicz, współzałożyciel chóru męskiego Harmonia, 

przez wiele lat uznawanego za jeden z lepszych chó-

rów na Kaszubach.

·  15 II 1588 – w Gdańsku zmarł Konstanty Ferber, 

burmistrz, bankier i współtwórca polityki Gdańska 

wobec Korony, współzałożyciel Gimnazjum Akade-

mickiego w tym mieście. 

·  15 II 1898 – w Pierszczewie urodził się Bernard 

Grzędzicki, nauczyciel, działacz regionalny, z zamiło-

wania historyk i etnograf, autor monografii Chmiel-

no, przewodnika turystycznego Chmielno i okolice 

oraz informatora Chmielno, Kartuzy i okolice. Zmarł  

18 sierpnia 1973 w Kartuzach i tam został pochowany. 

·  18 II 1928 – w Czersku ukazał się pierwszy numer 

pisma „Echo Borów Tucholskich”; jego wydawcą i re-

daktorem był Otton Sabiniarz.

·  22 II 1788 – w Gdańsku urodził się Artur Schopen-

hauer, filozof światowej sławy. Głosił m.in. ahisto-

ryzm i skrajnie pesymistyczny pogląd na świat. Zmarł  

21 sierpnia 1860 we Frankurcie nad Menem i tam zo-

stał pochowany.

·  29 II 1928 – z powiatów wejherowskiego i puckiego 

powstał powiat morski z siedzibą w Wejherowie.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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lat po jej śmierci ożenił się z Jadwigą Lis (zwaną „Igą”), 
z którą przez 25 lat wspólnie podróżowali. W zbiorach 
domowych zachowało się kilkanaście tomów-albumów 
z podróży do 60 państw, położonych na wszystkich kon-
tynentach świata. 

NIE TYLKO KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ
Kazimierz Piechowski cierpiał na syndrom poobozowy 
i przez większość życia milczał na temat wojennej i tuż-
powojennej przeszłości. Dopiero na początku nowego 
tysiąclecia, będąc już w mocno zaawansowanym wieku, 
rozpoczął misję popularyzacji wiedzy o swoich drama-
tycznych losach. Kiedy stał się postacią powszechnie zna-
ną, lubianą i szanowaną, posypały się zaproszenia z kraju 
i zagranicy. Tylko z części z nich był w stanie skorzystać. 
Szczególnie cenił sobie – i to ze wzajemnością – spotka-
nia z młodzieżą i studentami.

Pan Kazimierz miał dystans do odznaczeń, wyróżnień 
i medali. Długo odmawiał ich przyjęcia, mówiąc: „Mam 
tylko krzyż harcerski”. Dopiero w ostatnich latach życia 
dał się namówić na przyjęcie pewnych godności. Nie od-
mówił, gdy 26 stycznia 2006 r. Rada Miejska rodzinnego 
Tczewa nadała mu najwyższe wyróżnienie – Honorowe 
Obywatelstwo Miasta. Dodajmy tutaj, że 1 września, 
w kolejne rocznice wybuchu wojny, Pan Kazimierz stawał 
w Tczewie na uroczystym apelu.

22 maja 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie 
Kazimierz Piechowski odebrał z rąk prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, dr. Łukasza Kamińskiego nagrodę 
Kustosza Pamięci Narodowej „za szczególnie aktywny 
udział na rzecz upamiętnienia historii polskiego Narodu 
w latach 1939–1989”. Laureat, prócz popularyzowania 

historii na licznych spotkaniach, aktywnie współpraco-
wał z Miejscem Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 
Byłym Niemieckim Nazistowskim Obozem Koncentra-
cyjnym i Zagłady w Oświęcimiu. Ponadto Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Oświęcimiu, mieszcząca się w byłym magazynie obo-
zowym, w którym rozpoczęła się słynna ucieczka, upa-
miętniła Kazimierza Piechowskiego, nadając jego imię 
Audytorium (2014). 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego z dnia 16 lipca 2015 r.  
Kazimierz Piechowski został odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 3 października 
2016 r. osobiście odebrał tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Pelplin.

Informację o śmierci Kazimierza Piechowskiego po-
dały główne programy informacyjne radiowe i telewizyj-
ne w kraju. Przekazały ją również liczne tytuły prasowe 
i portale internetowe w wielu krajach świata, w tym m.in. 
w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjedno-
czonych, Rumunii i Szwajcarii.

Kazimierz Piechowski został pochowany obok swo-
ich rodziców 22 grudnia 2017 r. na cmentarzu przy  
ul. Gdańskiej w Tczewie. W mszy żałobnej w kościele 
pw. św. Józefa wzięli udział członkowie rodziny z Polski 
i Niemiec, liczni przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych i delegacja IPN.

JAN KULAS

Redakcja dziękuje bratankowi Zmarłego, Danielowi Piechowskie-
mu oraz Tomaszowi Antoniemu von Piechowskiemu za pomoc 
w adiustacji tekstu.
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Wiosna, długo przez naszych oczekiwana, na-
deszła, ale jakże rozczarowała ich wszystkich. 

Ostoja nadziei – Francja – padła w krótszym czasie 
niż Polska, padła też Belgia, padły Dania i Norwegia. 
Hitler gardłował, wściekał się na Anglię, jej premiera 
Churchilla, że nie przyjmuje jego pokojowych ofert. 
Churchill ofert tych nie mógł przyjąć – były ultyma-
tywne – Hitler żądał zgody na wytworzony stan rze-
czy, na uznanie granic okupacyjnych, na hitlerowską 
hegemonię nad Europą środkową. Nasi znali te sprawy, 
cieszyli się, że Anglia nie ustępuje. Słyszeli o wojsku 
polskim ewakuowanym z upadającej Francji do An-
glii, szeptali o generale Sikorskim – polskim wodzu 
naczelnym i premierze, i znowu nadzieja zaczęła ich 
podtrzymywać na duchu.

Potrykus, studiując Biblię, znalazł wersety o anty-
chryście – przybył do naszych znajomych i zaczął Hi-
tlera nim mianować, zgodnie z obrazami Apokalipsy 
św. Jana. Ciotka Franciszka się ożywiła i mu przyświad-
czała, rozumując następująco:

– Hitler pòprôwdze je tim antichristã, krziż splëga-
wił, piekło na zemiã sprowadzył; wej Piôsznica, ale 
wiémë z ewanieliów, że Pón Jezus gò jednak pòkònô. 
Tak mdze, tak mùszi bëc, në nié?... – I tak się pocieszali.

We wiosce rządzili nowi osadnicy, nazywano ich Ara-
bami. Jedni byli dla Polaków znośni, inni zaś Polaków 
śledzili, ale już masakr selbstschutzowskich nie urzą-
dzali. Prace przebiegały normalnie, tylko od czasu do 
czasu, w zależności od napływu nowych niemieckich 
przesiedleńców z Litwy, Łotwy, Besarabii, tego i inne-
go gospodarza polskiego wysiedlali, pozwalając mu na 
zabranie tylko tylu rzeczy, ile on i jego rodzina mogli 
unieść w rękach. Wysiedlanie to odbywało się zwykle 
w nocy lub pod wieczór. Od rekwirujących, zwykle 
z policjantem na czele, zależała większa lub mniejsza 
temu towarzysząca brutalność i bezwzględność.

Z obozu jenieckiego wrócił bezręki inwalida – pod-
chorąży polski – Klemens Miotk. Rodziców w Połczy-
nie już nie zastał, byli z gospodarstwa wyrzuceni, ale nie 
odesłano ich do Generalnej Guberni, lecz pozwolono 
im zamieszkać w innym, sąsiednim powiecie. Klemens 
chciał udać się do nich, ale ledwo ruszył w drogę pod 
Wejherowo, został zatrzymany, wywieziony do lasu 

i tam zakatowany, chyba tylko dlatego, że był polskim 
podchorążym.

– Jednak nas sã bòją – rzekł Potrykus do ojca, gdy się 
spotkali w stodole i o tej nowej zbrodni mówić zaczęli.

– Jo, bestijnicë, bòją sã, jinaczi bë taczégò biédôka nie 
zabijalë. Wiedzelë, że je ùczałi ë téż wòjskòwi, wic jegò 
sã bòjalë, mësląc, że mdze nas òrganizowôł.

Hitler ruszył na południe, Jugosławia się z jego klesz-
czów wyłamywała, Grecja także, i oto przy pomocy 
Włocha – drugiego faszysty, okrutnika niewiele lepsze-
go niż on, Mussoliniego – zdusił w krajach tych wszelki 
opór i nimi zawładnął prawie bez reszty. Prawie, bo 
gazety pisać zaczęły o partyzantach jugosłowiańskich.

– Ten diôbéł cygnie w stronã Tërcji, chce Anielczôka 
chwëcëc na pôłniu – òd lądë w Egipce, w Indiach, bò 
wyspie radë dac ni móże – powiedział drugi sąsiad 
tatka Jasiński.

– Tak pewno chce zrobic – ojciec na to. – Wëzdrzi 
nó to, że mù pùrtôk pòmôgô, że swiatã zaczinô rzą-
dzëc złosc. Jak to mdze długò dérało a chto jiny sã nie 
wmiészô, to òn pòdpòrządkùje so całi swiat.

– Przecã ti biésë spiéwają: Dzysô nôleżi nóm Eùropa, 
a witro całi swiat.

– Je jesz Rusk. Je jesz Amerika. Ale téż ë Angliô nie je 
pòkònônô, mô kòlonie, scygô wòjskò, bije sã w Africe. 
Drëszkù, jesz głowa do górë, nasza sprawa jednak jak 
sëté wëpłënie na wiérzch, mdzemë zôs głosno spiéwalë: 
Jeszcze Pòlskô nie zdżinãła.

Tak to i przy tym sąsiedzie szły słowa wzmacniające 
nadzieję, jeżeli nie w izbach, to w stodole, oborze lub 
na polu. Ale tak jeden, jak i drugi przy rozpoczynaniu 
tych rozmów oglądali się na wszystkie strony, by prze-
konać się o bezpieczeństwie; bali się, że jakiś niepewny 
typ przekaże ich rozmowy sołtysowi lub żandarmowi. 
Wszyscy też z dnia na dzień trzęśli się na myśl o wy-
siedleniu ich z gospodarstwa lub wywiezieniu w nie-
znane, jeśli nie do obozu. Od czasu poznania prawdy 
o Stutthofie, a zwłaszcza o Piaśnicy te obawy się jeszcze 
bardziej wzmogły. Piękne pola i łąki ich nie cieszyły, 
śpiew ptaszków do nich nie dochodził, natomiast zbyt 
wiele widzieli wron, kruków, kawek, zbyt głośne były 
chrapliwe wróżby tych straszaków. Straszyły też burze 
grzmotowe, wichry huraganowe, przypominające na-

I STAŁO SIĘ... 

TAJEMNICZE ŁADUNKI        (część 2)
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wałnice wojenne, dziejowe. Ich oczy upodabniały się 
do oczu lękliwych zwierzątek – były rozbiegane, u ko-
biet sczerniałe, lękliwe, błagalne. Ciotka utraciła swoją 
odwagę, trzęsła się o Franka. Matka stała się przesadnie 
pobożna, zdystansowała w tym swą siostrę.

Jednego popołudnia Potrykus przykiwnął tatka do sto-
doły, by mu powiedzieć ważne nowiny. Tatk przeszedł 
przez dziurę w płocie, specjalnie do tych celów utrzymy-
waną, ciekaw, co jest.

– Mùszima jic do chléwa, nibë do krów, bò diôchéł 
nie spi, mòglëbë nas nakrëc, wiész ten nowi szôłtës je 
terô na Lesnôwim a wietrzi, bò cos nowégò w lëfce 
wisy.

Udali się do krówni, niby uważać na cielną. Tu usie-
dli na kumie, tj. korycie wydłubanym z pnia, i zaczę-
li mówić na temat ogólnego położenia militarnego 
Niemiec. Postawili sobie nawzajem pytanie: dlaczego 
Hitler nie rusza na Anglię. Potrykus spojrzał na tatka 
bystro i rzekł:

– Jô, sąsôdze, wiém, czemù. 
Tatk się zamienił w słuch: – Wiész czemù, do szlacha, 

to pòwiadôj, jem zarô merkôł, że co wiész.
No i sąsiad zaczął klarować przyczynę, mówił, że był 

w Chłapowie u krewnych; ci obserwują morskie trans-
porty, okręty ciągnące z zachodu na wschód do Piławy, 
Królewca, Kłajpedy, stwierdzili ogromny w tym kie-
runku ruch. Ale to jeszcze nie wszystko, jeden z tych 
krewniaków był w Tczewie, a tą sprawą zaintereso-
wany, zwrócił uwagę na transporty mknące do Prus 
Wschodnich.

– Niemcë, drëchù, twierdzą, że sélają Sowietom ma-
szinë, różné wërobë, ale ten zmerkôł, że to nie je prôw-
da, tã jidze wòjskòwi materiôł. Òkrãtë téż gò wiezą.

– Në, ale cëż to mô wspólnégò z Anielczôka? – na 
to tatk.

– Jak to? Nic nie merkôsz? Òni doch na Anielczôka 
rzëcëc sã ni mògą, czej mają Ruska slôdë.

– Jak to? Ruska slôdë? Przecã òni twierdzą, że z nim 
Pòlskã rozebralë, że z nim są w przëjazni.

– To rozebranié bëło politiką, zresztą Rusk le wzął 
to, co mù ju po pierszi wòjnie aliancë, za anielsczégò 
jenerôła rozeznanim nôrodowòscowim, przëdzelële, 
a wic zemie litewsczé, biôłorusczé i ùkrajińsczé, në nié? 
Tã Pòlôchów bëło baro, baro mało, ti bële le na mająt-
kach i òbòk Żëdów w miastach; lud prosti to Słowianie 
wschòdowi.

– Jô jesz ce nie rozmiejã – cëż to wszëtkò mô znaczëc, 
wcale nie widzã związkù z polepszenim sã naszi sytu-
acji – na to wszystko tatk.

– Józefie, béla jeden, jem przecã rzekł, że to zabra-
nié pòlsczich nibë zem bëło stalinowską pòlitiką, 
to òn przecã wié, że Hitler za pòmòcą kapitalistów 
zachódnëch sã skarsznił, téż òn wié, że ti prawie na 
niegò Hitlera szteftowalë. Przecã òni ni mògą chcec 
przewôdżi kòmùnistów, jak swiat swiatã tak òni nie-
nawidzą nawet socjalistów, a cëż dopiére kòmùnë. 
Terô wic chcelëbë téż Hitlera pchnąc na wschód, ale 
òn jima ju za mòcny, chce miec Eùropã strzédną pòd 
sobą. Stalin, grôcz nié bëlejaczi, wié, że czej Niemc 
Anielczôka pòkònô, tej mdze tak mòcny, że ë Rusëjã 
pòłknie, wic, brace, pewno téż wòjskò scygô. Niemc 
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sã bòji, wic zwlékô z Anielczôka a zdrzi, szczerząc kłë, 
na Związk Rusczi.

– Hm. Hm. Të mie to mést wëklarowôł dobrze. Tëde 
je  nôdzeja, le żëbë ten rusczi kóń béł dërniészi niż ten 
francësczi.

Obserwacje znajomych Potrykusa były też komen-
towane przez innych. Wnioski z  nich wypływające 
 szeptano przy różnych okazjach.

Panowała cisza przed burzą. Niemcy zaprzestali szy-
kan i wywózek. Przyszedł ukwiecony czerwiec, słońce 
złociło pola i łąki, sianokosy wiały cudownym aroma-
tem właśnie rozkwitających traw i wtedy to się stało... 
Ojciec pracował w folwarku, naprawiał coś przy wo-
dociągu. Nadszedł pułkownik Hannemann, pozdrowił 
go staroniemieckim Guten Tag – w przeciwieństwie do 
nowego, już wyświechtanego, Heil Hitler, bo miał do 
tatka zaufanie, Hitlera nie lubił. Ten był dla niego ciągle 
gefreitrem (starszym szeregowym) i uzurpatorem wła-
dzy. Tatk się poderwał, widział, że starszy pan chce mu 
coś powiedzieć. Istotnie. Ten podniósł głowę i rzekł:

– Walimy na wschód. Komunikat radiowy – wojna 
ze Związkiem Radzieckim; granica przekroczona, na-
sze wojska miażdżą wszelki opór, posuwają się w szyb-
kim tempie naprzód.

Ojciec udał zdziwienie – przecież był pakt nieagresji, 
co przyspieszył napad Niemiec na Polskę.

– Pakt nieagresji dla Hitlera jest świstkiem, tak jak 
i inne międzynarodowe układy przez niego zawarte, 
ale…

– No tak, zwycięstwa Rzeszy…
– Niby tak. Ruszył na Związek pierwszy, by ubiec 

tamtych. Na razie zwycięstwa, ale Związek Radziecki 
to nie Rosja carska, tam był lud przeciw władzy, a tu 
władza jest ludowa. W  każdym razie przybył nam 
nowy wróg, wielki wróg, co na razie ucieka, lecz nie 
wiadomo, jak daleko będzie uciekał.

To powiedziawszy, odszedł i ojcu się zdawało, że od-
szedł ze smutkiem w myślach i bólem w sercu, bo jakby 
się skurczył, jakby jego żołnierskie oblicze przybrało 
wyraz smutku. Na pewno nurtowała go myśl walki na 
dwa fronty, przed którą Niemców przestrzegał kanclerz 
Bismark, a która w pierwszej wojnie światowej, mimo 
zwycięstw na wschodzie, okazała się w skutkach fatal-
na, nie tylko dla Niemiec, ale i dla całej przedwojennej 
Europy. Teraz mogło się stać to samo.

Tak też to ojciec skomentował sąsiadowi. Ten się 
wyprostował, jakby znowu służył w marynarce i rzekł:

– Widzysz, Józefie, jem miôł dobri wãch, mòji chła-
pòwianie téż – terôzka le żdac. Grëze sã wilk z mied-

wiedzã. Wilk kãszny, ale miedwiédz kraftny ë wëtrwałi. 
Ùzdrzisz, miedwiédz wilka zmiażdżi.

Niemcy zaczęli Rosję krajać, ich zagony pancerne 
zdawały się wcale nie zatrzymywać, wydawało się, 
że nie znajdują właściwego oporu; znowu krzyczeli: 
wiktoria! Zaczęli głosić zwycięstwo, zwycięstwo osta-
teczne, zwycięstwo i rychły koniec wojny. Radio co 
dzień szwargotało o nowych sukcesach na wszystkich 
frontach.

Na naszych domowników znowu padł strach. Pę-
kała jakby ostatnia struna nadziei. Związek Radziec-
ki – potężny organizm państwowy – ulegał przemocy 
niemieckiej, a na zachodzie znowu Anglicy nic, nic 
i nic; pukali w Afryce i przyglądali się wykrwawianiu 
się nowego sojusznika.

– Tã ù Ruska je wòjskò pòlsczé – tak nawet Niemcë 
głoszą, ale to téż ùcékô – rzekł jednego dnia w stodole 
Potrykus do tatka.

– Lëchò. Lëchò z nama, sąsôdze – na to tatk.
– Co robic? Ale jednak Rusëjô sã nie pòddôwô. Ti 

głosëlë rozbicé ji wòjska, dobiwanié Moskwë, a hewò – 
jak Moskwë ni mają, tak ni mają. To, brace, nie je tak, 
jak gazétë pleszczą.

Owe jęczące auta przestały jeździć. Niemcy pospusz-
czali głowy. Jednak komunikaty wojenne nadal głosiły 
zwycięstwa, bo dochodzili teraz do Dniepru, zdobyli 
żyzną Ukrainę, zagrażali ośrodkom przemysłowym, 
a więc nowe wiwaty, nowe chełpienie się druzgocącą 
przewagą militarną. Nasi więc popadać zaczynali w de-
presję. Naturalnie nie wszyscy. Wiara w pomoc Boską 
podtrzymywała. Stali się przesądni, oddawali się pra-
wie całodziennym modlitwom, w czym przodowała 
teraz matka.

– Jak nóm Pón Bóg nie pòmòże, to nóm nikt nie 
pòmòże – mówiła do swojej, zastraszonej sukcesami 
niemieckimi, gromadki.

Ojciec z  Jankiem oraz Franek mieli spokojniej-
sze nerwy, może dlatego, że mieli ciężką pracę, czy 
to w polu, czy też w zawodzie. Byli między ludźmi, 
w gromadzie, a gromada ludzka łagodzi bóle i umniej-
sza troski. Jeden drugiego pociesza, zresztą w wysiłku 
fizycznym nie ma czasu ani na modlitwę, ani na zbyt-
nie deliberacje. Czas jednostajny też łagodzi kłopoty, 
człowiek na nie obojętnieje. Ale ten czas pracował teraz 
na przetrwanie tego najgorszego, służył oporowi, a nie 
napastnikom. Moskwa się nie poddała. Odwrotnie, 
wroga odrzuciła.

JÓZEF CEYNOWA
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WSPOMNIENIA

29 listopada 2017 r. zmarł śp. 
Paweł Śleziński – wieloletni 

członek gdyńskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jego 
zaangażowanie w  odnowie ruchu 
kaszubskiego w  Gdyni było bardzo 
duże. Podczas jego prezesury, która 
przypadła na lata 1992–1998, został 
wmurowany kamień węgielny pod 
budowę pomnika Antoniego Abraha-
ma na Placu Kaszubskim. Pamiętam, 
z jaką starannością przygotowywał tę 
uroczystość, jak bardzo mu zależało 
na tym, żeby tablica upamiętniająca to 
wydarzenie zawisła na jednym z historycznych gdyń-
skich głazów. I tak się stało. Dla ożywienia pamięci 
o Antonim Abrahamie w 1993 r., w 60. rocznicę jego 
śmierci, został ustanowiony medal gdyńskiego oddzia-
łu ZKP – Srebrna Tabakiera Abrahama. Prezes zadbał 
o to, żeby pierwsze wręczenie tego medalu odbyło się 
w historycznym kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Gdyni-Oksywiu, nieopodal mogiły Antoniego Abra-
hama. Warto podkreślić, że laureatami pierwszych 
trzech medali byli: ks. prałat dr Hilary Jastak, Chór 
Męski „Dzwon Kaszubski” oraz miesięcznik „Pome-
rania”. Tenże chór śpiewa zawsze podczas dorocznych 
obchodów Dni Abrahamowych w Gdyni.

Śp. Pawłowi Ślezińskiemu zawdzięczamy powstanie 
biuletynu „Gdińsko Klëka”, którego redaktorem naczel-
nym przez długie lata był śp. Eugeniusz Stanek. Cza-
sopismo to w formie kwartalnika wychodzi w Gdyni 
po dzień dzisiejszy, jest cennym źródłem informacji 
i kroniką. Nowością były także Dni Śledzia, które były 
obchodzone w Gdyni kilka razy, jednak ze względu na 
wysoki koszt tej imprezy nie doczekały się kontynuacji.

Ważną część działalności gdyńskiego oddziału za 
prezesury śp. Pawła stanowiła integracja członków 
ZKP. Podejmował  on wiele zadań, a wśród nich roz-
winął rozpoczętą wcześniej tradycję palenia sobótki 
w noc świętojańską, organizował bale karnawałowe, 
spotkania opłatkowe, wycieczki, z których wyprawa do 
rezerwatu przyrody Jezioro Drużno, do Olsztyna i Wil-
czego Szańca należała do najbardziej udanych imprez.

Długo by można wymieniać i opisywać wydarzenia, 
w jakie obfitowała prezesura śp. Pawła Ślezińskiego, 

warto więc podkreślić, że działalność 
Zrzeszenia była niezwykle intensyw-
na i bardzo dobrze postrzegana, czego 
dowodem jest to, że gdyński oddział 
ZKP został w tym czasie odznaczony 
Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego 
oraz Medalem 70-lecia Gdyni.

Aktywność śp. Pawła nie skończyła 
się wraz z ustąpieniem ze stanowiska 
prezesa. Wraz z całym zarządem włą-
czył się w  dzieło budowy pomnika 
Antoniego Abrahama. Sponsorował 
wiele zadań a także zabiegał o funda-
torów. Był też bardzo zaangażowany 

w powołanie pierwszego Klubu ZKP w Gdyni (obecnie 
Koła) w Wielkim Kacku. Ten Klub odegrał pionierską 
rolę w propagowaniu Mszy św. z kaszubską liturgią 
słowa oraz takich nabożeństw, jak: różaniec, droga 
krzyżowa, majowe w języku kaszubskim.

Nie sposób nie wspomnieć o zaangażowaniu boha-
tera tego wspomnienia w działalność Chóru Męskiego 
„Dzwon Kaszubski”. Zanim wstąpił do ZKP, wcześniej, 
bo w 1982 r.,  stał się członkiem tego chóru. Był tam 
nie tylko śpiewakiem, ale także zaangażowanym człon-
kiem zarządu. Od 2010 r. aż do śmierci pełnił funk-
cję prezesa tego chóru. Doprowadził, mimo dużych 
trudności, do zorganizowania jubileuszu 85-lecia jego 
istnienia.

Powiedzieć o śp. Pawle, że był wielkim społeczni-
kiem, to za mało, trzeba dodać, że był heroicznym 
działaczem, podejmował się realizacji trudnych zadań 
i trwał przy nich, jednocześnie samemu się wypalając.

Paweł Śleziński urodził się w Koleczkowie w 1944 r.  
w rodzinie kaszubskiej. Wychował się w Gdyni. Był 
inżynierem, absolwentem Wydziału Budowy Okrętów 
Politechniki Gdańskiej. Całe swoje życie zawodowe 
spędził w Stoczni Gdynia, gdzie należał do kadry kie-
rowniczej. Po przejściu na emeryturę prowadził niemal 
do końca prywatne przedsiębiorstwo.

Jego pogrzeb odbył się 2 grudnia 2017 r. na cmen-
tarzu Witomińskim. W ostatniej drodze towarzyszyły 
mu poczty sztandarowe gdyńskiego oddziału ZKP, 
Chóru „Dzwon Kaszubski” oraz bardzo licznie przy-
byli przyjaciele, znajomi i rodzina.

TERESA HOPPE

POŻEGNANIE GDYŃSKIEGO DZIAŁACZA
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W niedzielę 8 stycznia ubiegłego roku zmarł Franciszek 
Okuń, działacz, publicysta i muzyk kaszubski z Leśnie-

wa, związany z Luzinem i Lęborkiem, gdzie przez po-
nad 10 lat występował w zespole Levino, którego 
od października 2008 r. był też kierownikiem.

Franek – jak wszyscy o nim mówili – 
pochodził z małego Leśniewa w Puszczy 
Darżlubskiej, gdzie urodził się 23 albo 
24 listopada 1949 r. w wielkiej rodzinie 
tamtejszego gospodarza Bernarda. Za-
powiadał się na sportowca, ale został 
ślusarzem. Prawie 20 lat przepracował 
w warsztatach kolejowych, po czym 
przeszedł na rentę z powodu kontuzji 
odniesionej podczas pracy. Wówczas 
zintensyfikował swą działalność regional-
ną. Był Kaszubą z urodzenia. Już jako uczeń 
miał okazję wziąć udział w obchodach 500-lecia 
bitwy pod Świecinem i spotkać się z pisarzem Au-
gustynem Neclem, co potem często wspominał. Ale dopiero 
w latach 80. zainteresował się Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomor-
skim. Założył oddział w Leśniewie i był jego szefem, potem został 
też członkiem naczelnych władz ZKP. Swoje kaszubskie początki 
opisał w wywiadzie dla pisma „Pomerania”, od którego w 1987 
r. otrzymał nagrodę, „Skrę Ormuzdową”. W „Pomeranii” rela-
cjonował działania swego oddziału, który dzięki niemu potężnie 
urósł w siłę. Organizował wycieczki, spotkania i występy, a także 
jako pierwszy zaproponował umieszczanie dwujęzycznych tablic 
z nazwami miejscowości. 

W latach tzw. przełomu demokratycznego Okuń związał się 
z Ruchem Odbudowy Polski i nawet kandydował do Sejmu 
z jego ramienia. Potem – niejako z rozpędu – działał w Zjedno-
czeniu Chrześcijańsko-Narodowym, przewodnicząc jego kołu 
w Luzinie, gdzie zamieszkał. Uruchomił wydawanie biulety-
nu swej organizacji, który potem przekształcił w nieregularne 
pismo o prostej nazwie „Gazetka”. Opisywał w niej zawiłości 
lokalnej polityki, zahaczał też o jej szersze tło. Starał się m.in. 
o upamiętnianie tradycji i historii „Gryfa Pomorskiego”. Uka-
zało się ponad 100 wydań pisemka, które w Luzinie i w okolicy 
wzbudzało, mimo skromnych rozmiarów, wielkie poruszenie.

W Luzinie pojawił się już w latach 70. jako muzyk. W 1980 r.  
zamieszkał tu na dłużej, a od 1993 r. – na stałe. Był radnym 
I kadencji, a i później uczestniczył w życiu polityczno-samorzą-
dowym gminy. Stał się tu naprawdę znaną postacią i szczerze 
można rzec, że był lubiany.

Od młodych lat Franciszek Okuń wykazywał talent muzycz-
ny. Interesował się muzyką popularną i bywał na koncertach 
naszych wielkich gwiazd: Niemena, Klenczona, Czerwonych 
Gitar czy Niebiesko-Czarnych. W lokalnych zespołach śpiewał 
i grał na perkusji, udzielał się też jako konferansjer. W końcu 
trafił do „Levina”, które potem przejął po Janie Formeli, założy-
cielu grupy. Pod jego kierunkiem zespół rozwinął i rozszerzył 
swoją dotychczasową działalność, utrwalił się też na płytach, 
wydawanych niemal co roku – od „Zemia Rodnô” (2010) do 
„Kaszëbskô Królewô” (2016).

Lata 2009–2016 to na pewno nowa epoka w historii zespo-
łu „Levino”. Grupa wielokrotnie występowała za granicą, np. 

w Belgii, w Niemczech czy na Węgrzech. Na potrzeby 
tej ostatniej trasy (2009) przygotowała nawet popu-

larną węgierską pieśń ludową „Az a szép”, któ-
rą wykonywała też w kraju. A występowała 

dosłownie od gór do Bałtyku. Zdobywała 
nagrody i  wyróżnienia, jak i  – co naj-
ważniejsze – aplauz słuchaczy. Franek, 
choć na występach zwykle stał z boku, 
był niekwestionowanym frontmanem 
„Levina”.

Oczywiście zespół najlepiej czuł się 
w domu – w Lęborku, gdzie jego kie-

rownik bywał w sumie częściej niż w Lu-
zinie, w którym mieszkał. Franek bezustan-

nie załatwiał sprawy zespołu i myślał o jego 
przyszłości. Razem z grupą występował przy 

okazji licznych uroczystości miejskich, powiatowych 
i państwowych, tych radosnych i tych smutnych. Działał też 

w Stowarzyszeniu św. Jakuba Apostoła, które objęło zespół pa-
tronatem. Wielkie jubileusze – ćwierćwiecza i 30-lecia „Levina” 
– odbyły się właśnie w Lęborku, w Szkole Muzycznej im. M. 
Michalskiego. Były na nich tłumy, a zespół długo nie schodził 
ze sceny. Te sukcesy to w wielkiej mierze zasługa Franciszka 
Okunia. Czy zespół podniesie się po tej bolesnej stracie? Tego 
jeszcze nie wiadomo. Franek był dla „Levina” kimś więcej niż 
zwykłym członkiem.

Jego życie wystarczyłoby na książkę. Był postacią pełną humo-
ru, pracowitości i poświęcenia. Był też pełen kontrastów. Miał 
liczną rodzinę, ale ostatnie 10 lat mieszkał samotnie; jego familią 
był poniekąd zespół. Żył skromnie, ale zawsze miał pieniądze na 
najnowszą kaszubską książkę czy płytę, abonował też „Pome-
ranię”. „Szkół” nie miał, a jednak wiele czytał i dużo wiedział. 
Nie przepadał za nowoczesną techniką, lecz się nią posługiwał. 
Zawsze zajęty, ale gdy w ostatniej chwili wydarzało się coś in-
teresującego – Franek zaraz tam był, najczęściej ze swym apa-
ratem, na którym utrwalał wszystko, co ciekawe. I podobnie, 
narzekał na zdrowie, ale gdy ubierał się w kaszubski strój, brał 
swe diabelskie skrzypce (i obowiązkowy telefon), siadał na rower 
i jechał na stację w Luzinie, by potem przesiąść się na pociąg do 
Lęborka – wracała mu młodość i pełnia sił, a także swoisty urok. 
Znajdował nawet czas na wycieczki zagraniczne i np. w 2015 r. 
był we Włoszech, w sanktuarium swego patrona z Asyżu.

Do ostatniej chwili był czynny i miał jeszcze wiele planów. 
Najmniej myślał o sobie. Był uparty, jak mówią Kaszubi: „cwiar-
dégò łba”. Chciał zmieniać świat, ale ten się mu opierał. Dopiero 
potem się pogodzili.

Pogarszające się zdrowie przekreśliło wszelkie jego zamiary. 
Od lat chorował na serce, gnębiła go też cukrzyca. Przeszedł 
kilka zawałów i udar mózgu, w ostatnich latach kilka razy był 
hospitalizowany. Na początku grudnia 2016 r. trafił w ciężkim 
stanie do lęborskiego szpitala. Przez miesiąc był w śpiączce, któ-
rą przerwała śmierć. 

TEKST I ZDJĘCIE SC

FRANCISZEK OKUŃ (1949–2017)
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Z KOCIEWIA

Właściwie chciałam ograniczyć tytuł do dwóch 
początkowych słów. Krótkie, a mówią wiele. 
Wychodzą jak szydło z worka... To porównanie 
może być teraz niezręczne, choć wszyscy wie-
dzą, o co chodzi. Z relacji wnuka wracającego 
z dalekiej podróży zapamiętałam jego uwagę: 
gdy usłyszałem na lotnisku toć jo, wiedziałem, 
że są nasi. Twoja mowa cię zdradza – może być 
przekleństwem, częściej jednak jest błogosła-
wieństwem. Tyle zdań musiałam napisać, by 
podkreślić wagę języka i to, że jego swojska 
odmiana może cie-
szyć, dobrze się koja-
rzyć. Proszę sobie  
wyobrazić, że moje 
felietony – z Kociewia 
– czyta pełnokrwisty 
Kaszuba. Jeden z tych 
n i e m i a n o w a n y c h 
(jeszcze!) Stolemów, 
który niesie kaszub-
skość jako skarb w Bory Tucholskie, na Kocie-
wie. Tenże niepospolity Kaszuba (pewnie by  
się nie pogniewał, gdybym zdradziła jego  
imię, więc podaję – Ben...) zachęcał mnie do 
częstszego okraszania tekstu kociewizmami. 
W gwiazdkowym czasie taki podarek. Wyjaśni-
łam, że te gwaryzmy mają być rodzynkami 
w kuchu. No i od razu te rodzynki zabrzmiały 
jakoś dziwnie... Może lepiej – zakruszki, czyli 
słodka kruszonka na placku? Czy może być 
kuch z samych zakruszków? Niektórzy tak ma-
rzą, gdy są karceni za wybieranie paluchami 
słodkiej kruszonki z ciasta czekającego na cie-
pło chlebowygo pieca. Gdyby ludzie musieli 
jeść same desery, to by była ale wej... mówiła 
jedna z moich ciotek i opowiadała: dawni tak 
nie dało. Chlyb piekło się raz w tygodniu, 
a z reszty ciasta (drożdżowego, więc się rusza-
ło) smażono ruchanki. Ostatnio na Kociewiu 
(choć na Kaszubach też znane) robią furorę. 
Gospodynie z Jeżewa nie mogą nadążyć pod-
czas festynów. Nie wolno mylić tych ruchan-
ków z racuchami, które są z mąki pszennej 
i każdy przedszkolak je zna.

Czas rozbierania choinek jest zwykle smut-
nym czasem, nawet gdy jesteśmy w pełni prze-
konani, że nic nie trwa wiecznie, że zaraz znów 
będą święta. Przecież nie mogą być same świę-
ta (jak ten kuch z zakruszków samych), bo nie 
byłyby wtedy świętami, a codziennością... Z te-
gorocznych (tj. tych ostatnich) do skarbca 
wspomnień dorzucam zdanie z podarowanej 
mi książki pt. Świąteczny sweter: „Dziadek tak 
zajęty był przekonywaniem siebie, że jest szczę-

śliwy, że nie zauważył nawet, ilu rzeczy nie 
ma...”. Takie to proste i zarazem nadzwyczajne. 
Wspomniany dziadek stał się moją ulubioną 
postacią. Stawiam go obok szczęśliwego Syzyfa. 
I mam receptę na dobry nastrój. A że szczęście 
idzie w parze, a nawet trójkami, dorzucam dwie 
radości. Moja doktorantka Anna Łucarz wręczy-
ła mi bardzo obszerną i ciekawą rozprawę na 
temat tożsamości regionalnej na Kociewiu. Tyle 
badań, tyle trudu i jest! Dla Kociewia to ważna 
praca, myślę, że zostanie opublikowana... Trze-
cia radość oficjalnie urodziła się w Zblewie, 
gdzie miejscowy oddział ZKP w porozumieniu 
z oddziałami w Tczewie i Pelplinie oraz z ko-
ciewskimi starostami planują Walne Plachan-
dry Kociewskie! Ogólnokociewskie, już w tym 
roku! W bogatej regionalnej izbie w Bytoni od-
była się już druga w tej sprawie narada. Gospo-
darze urządzili nam prawdziwą kolędę, taką 
z duszpasterzem. Grupa ludowych kolędników 
też była. Dobry początek to połowa roboty... 
Zatem, Kociewiacy – do dzieła!

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

TOĆ JO... O KOCIEWSKICH ZAKRUSZKACH

Twoja mowa cię  
zdradza – może być  

przekleństwem, częściej jednak  
jest błogosławieństwem.
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ZROZUMIEĆ MAZURY

Grób ks. Gustawa Gizewiusza 
(1810–1848) na ostródzkim 

cmentarzu zmieniał swój wygląd kilka 
razy. Dwie inskrypcje napisano w języ-
ku niemieckim, trzecią (1903?) po pol-
sku, co stało się powodem zniszczenia 
grobu przez hitlerowców. Po II wojnie 
władze polskie odnowiły mogiłę 
(1948), pozbywając się z  nagrobka 
ewangelijnego przywołania (św. Jan 1, 
17–18), w końcu zaś (1979) wzniosły 
duchownemu świecki pomnik, już bez 
symbolu krzyża. 

Gizewiusz żył krótko, ale intensyw-
nie. Będąc lojalnym poddanym pru-
skiego króla („Prusy stare i te tu nasze 
polskie strony czystą Ci zachowują wia-
rę. O, nie masz wierniejszych niż ony”), 
stanowczo sprzeciwiał się germanizacji 
Mazurów. Dorobek Gizewiusza, prace 
jego pióra, działalność wydawnicza 
i  translatorska, dokonania w  czasach 
germanizacji szkolnictwa, czynią go 
jedną z najwybitniejszych postaci Ma-
zur. Wojciech Kętrzyński nazwie go 
„pierwszym Polakiem na Mazurach”.

Gustaw Gizewiusz przyszedł na 
świat w maju 1810 r. w Piszu w zniem-
czonej rodzinie o  pastorskich trady-
cjach. Jego wujem był wybitny duchow-
ny Timotheus Gisevius, a  dziadkiem 
pastor o  tym samym imieniu. Ojciec 
Gustawa, Marcin, rektor tutejszej szko-
ły miejskiej, zmarł trzy lata później. 
Dobrze radzącemu sobie z  nauką 
chłopcu przyjdzie z pomocą stryjeczny 
brat – superintendent ełcki Fryderyk 
Tymoteusz Kriegier. To dzięki niemu 
Gustaw zostanie uczniem gimnazjum 
w Ełku (1823). Ukończy je jako prymus 

i jesienią 1828 r. podejmie studia teolo-
giczne na królewieckiej Albertynie. Na 
stancji u żydowskiego kupca Fürsta po-
zna swą przyszłą żonę Rebekę. Mimo że 
obie rodziny będą przeciwne związko-
wi, młodzi dopną swego, a w drodze do 
celu Rebeka zostanie protestantką i po-
zyska imię Anna. W  zamieszczonym 
w 1854 r. w „Bibliotece Warszawskiej” 
artykule „Życie Gizewiusza” Kazimierz 
Szulc pozwoli sobie na uwagę, że to 
właśnie dopiero Anna Rebeka rozbudzi 
„polskość duszy” młodego Gustawa, 
który pierwotnie nie czuł „najmniejszej 
sympatii dla języka i ludu mazurskiego”, 
a uczył się polskiego jedynie „celem ła-
twiejszego i wcześniejszego uzyskania 
posady”. Twierdzenie to do dzisiaj spo-
tyka się z ledwo ukrywaną irytacją nie-
których polskich historyków. Swoją 
drogą po śmierci Gizewiusza wdowa 
wyjedzie z piątką ich potomstwa naj-
pierw do Elbląga, potem do Alzacji, by 
nigdy już nie wrócić na Mazury, wszyst-
kie zaś dzieci ulegną zniemczeniu. 

Po zdaniu ostatnich egzaminów 
(1834) Gizewiusz zaczął się rozglądać 
za posadą kaznodziei. Mimo rodzin-
nych koneksji i poparcia ze strony su-
perintendenta Kriegiera nie udało mu 
się tego osiągnąć w Giżycku. Złoży ofer-
tę w konkursie na stanowisko polskiego 
kaznodziei w Ostródzie, wygłosi kon-
kursowe kazanie w języku polskim. Jak 
odnotował Szulc: „było tak piękne, do-
bre i zrozumiałe, jakiego dotąd parafia-
nie nie słyszeli. Toteż w imieniu gmin 
sołtysi kategorycznie zażądali od bur-
mistrza Ostródy zaangażowania mło-
dego kandydata”. 

Przekazanie Gizewiuszowi obo-
wiązków drugiego duchownego w pa-
rafii ostródzkiej odbyło się we wrze-
śniu 1835 r. w  obu świątyniach 
ostródzkich. Najpierw w kościele miej-
skim (niemieckim), gdzie uroczystego 
wprowadzenia nowego pastora doko-
nał superintendent diecezji Hensel, 
a proboszcz parafii, Ernst Jemke, wy-
głosił kazanie, przypominając m.in. 
przesłanie św. Pawła do duchownych: 
„Głoś słowo, bądź w  pogotowiu 
w każdy czas, dogodny czy niedogod-
ny, karć, grom, napominaj z wszelką 
cierpliwością i  pouczaniem”, ale też 
i  „bądź czujny we wszystkim, cierp, 
wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rze-
telnie służbę swoją” (z drugiego listu 
do Tymoteusza). Kilka godzin później 
wprowadzono kaznodzieję także i do 
polskiego kościoła. Trzeba tu zauwa-
żyć, że parafia ostródzka, oprócz mia-
sta, skupiała w swych granicach także 
pobliskie wsie, w których dominowali 
polskojęzyczni wierni. Duszpasterstwo 
niemieckiej i polskiej gminy miejskiej 
należało do proboszcza, wikaremu, 
którym został tu Gizewiusz, podlegało 
duszpasterstwo polskiej gminy wiej-
skiej. W  1835 r. parafia liczyła 5160 
wiernych, w tym 2178 mówiących wy-
łącznie po polsku. 

Magistrat spisał obowiązki duchow-
nego, na pierwszym miejscu stawiając 
oczywiście konieczność głoszenia Słowa 
Bożego. Nowy kaznodzieja miał odpra-
wiać nabożeństwa (w kościele polskim 
w niedziele i  święta przed południem 
i po południu, a także w piątki, w koście-
le niemieckim zaś w poniedziałki), peł-



 

GROMICZNIK  2018  /    /  51

ZROZUMIEĆ MAZURY

nić posługę duszpasterską i prowadzić 
dokumentację. W zamian mógł liczyć 
na wynagrodzenie (za 1839 r. pokwito-
wał odbiór 27 talarów i 30 groszy srebr-
nych), bezpłatne mieszkanie na pleba-
nii, ogród warzywny i łąkę w mieście, 
cztery włóki ziemi w pobliskim Tyrowie, 
a także m.in. przydział piwa i słodu oraz 
drzewa na opał. Do tego dochodziły 
oczywiście opłaty za posługi.

Wizytacje szkół w podostródzkich 
wioskach uświadomiły Gizewiuszowi, 
że rozpoczęty w 1834 r. proces germa-
nizacji szkolnictwa na Mazurach, 
przede wszystkim zaś zaniechanie na-
uki polskiego jako przedmiotu, nie 
dość, że skutkował faktyczną nieznajo-
mością polskiego języka pisanego, to 
jeszcze spowodował, że dorastały rocz-
niki dzieci niewładających właściwie 
żadnym z  języków. Oczywiście jako 
ksiądz dostrzegał Gizewiusz niebezpie-
czeństwo płynące z nauczania religijne-
go prowadzonego w  języku obcym, 
a nie ojczystym. Trzeba tu zauważyć, że 
polski był dla Mazurów językiem litur-
gii – modlitwy, śpiewu, czytania Biblii, 
był po prostu językiem rozmowy z Bo-
giem. Jak słusznie zauważył Grzegorz 
Jasiński, „Mazurom łatwiej byłoby po-
godzić się z germanizacją codziennej 
mowy w jej warstwie komunikacyjnej, 
niż dopuścić do zlikwidowania odręb-
ności zboru i życia religijnego”. 

W walce o powstrzymanie procesów 
germanizacyjnych otrzyma Gizewiusz 
wsparcie części mazurskiego ducho-
wieństwa. Jego starania dostrzeże także 
pastor Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 
(1764–1855), wybitna postać epoki, au-
tor memoriału do króla Fryderyka Wil-
helma IV opisującego germanizację 
szkolnictwa i protestującego przeciwko 
rugowaniu języka polskiego. Gizewiusz 
osobiście zawiezie ten dokument do 
Berlina (kwiecień 1842), spotka się tam 
z ministrem oświaty, memoriał dotrze 
do władcy. Wyprawa zakończy się suk-
cesem: króla problem zainteresuje, ar-
gumenty przekonają, i w lutym 1843 r. 
zostanie przywrócona „nauka dzieciom 
w języku dla nich zrozumiałym (szcze-
gólnie ojczystym)” w rejencjach Gdań-
ska, Kwidzyna i Gąbina. 

Walkę na rzecz utrzymania języka 
polskiego na Mazurach realizować bę-

dzie Gizewiusz na różne sposoby. W la-
tach 1836–1839 zbierze w  okolicach 
Ostródy, przede wszystkim we wsi Kra-
plewo, kilkaset pieśni ludowych, zapi-
sując ich teksty, a często i melodię. Kil-
ka z  nich opublikowanych zostanie 
w  lesznieńskim „Przyjacielu Ludu”, 
część zamieści Oskar Kolberg w swoich 
Dziełach (t. XL), wszystkie ukażą się 
drukiem dopiero na początku XXI w. 
za to od razu i w Olsztynie, i w Pozna-
niu. W  latach 1842–1844 redagować 
będzie z Wilhelmem Menzlem „Przy-
jaciela Ludu Łeckiego [Ełckiego]”, 
pierwsze w historii świeckie pismo pro-
testanckie w języku polskim. Wojciech 
Kętrzyński zauważy, że „Przyjaciel” 
starał się wpływać na lud mazurski 
w dwóch kierunkach: „aby polepszać 
jego położenie materialne oraz kształ-
cić ducha i duszę”. To właśnie na ła-
mach ełckiego „Przyjaciela” Gizewiusz 
opublikuje głośną rozprawkę „O dru-
kowaniu książek”, którą Zbigniew 
Chojnowski nazwie pierwszym „upu-
blicznionym drukiem apelem Mazura 
pruskiego o to, aby społeczność mazur-
ska bez urzędowych przeszkód porozu-
miewała się językiem polskim w życiu 
codziennym i religijnym”. Tekst Gize-
wiusza zaniepokoił wschodniopru-
skich urzędników, konsystorz króle-
wiecki zarzucił mu, że podburza 
mazurski lud przeciw krajowym usta-
wom. Polecono mu tłumaczyć się przed 
Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym 
(1843). Wyjaśnienia przybrały postać 
publikacji Klagen eines Masuren, która 
ukazała się już po śmierci autora, jesie-
nią 1848 r. (tłum. polskie Edward Mar-
tuszewski, Skarga Mazura, 2004), 
w  której Gizewiusz jeszcze mocniej 
zaatakuje postępującą germanizację, 
zarzucając Niemcom „pogardliwy, czy 
wręcz arogancki stosunek do słowiań-
skich współobywateli” i „okazywane im 
na każdym kroku poczucie wyższości”. 
Janusz Jasiński uzna Skargę za wspania-
łą replikę. Ponowne postępowanie 
przeciwko Gizewiuszowi władze 
wszczęły w 1847 r. Dwa lata wcześniej 
opublikuje on anonimowo Die polni-
sche Sprachfrage in Preussen (Polska 
kwestia językowa w Prusach) – ważny 
zbiór materiałów dotyczących stanu 
języka polskiego na Mazurach.

Wybuch rewolucji w Berlinie (ma-
rzec 1848) skłoni Gizewiusza do próby 
zrobienia politycznej kariery. Zostanie 
członkiem Klubu Konstytucyjnego z za-
miarem kandydowania na posła. Nie 
wiemy, czy popularność wśród Mazu-
rów przyniosłaby mu mandat, zmarł 
bowiem nagle, 7 maja 1848 r., w przed-
dzień wyborów. 

Gizewiusz jest dziś patronem dwóch 
szkół i siedmiu ulic w kilku miastach 
regionu. W  1946 r. miasto Łuczany 
(niem. Lötzen) przemianowano na Gi-
życko. Podjęta przez Komisję Ustalania 
Nazw Miejscowych decyzja spotkała 
się ze zdecydowanymi protestami tak 
przedstawicieli władz, jak i zwykłych 
obywateli miasta, chcących utrzymania 
dopiero co (1945) nadanej nazwy Łu-
czany. Zwracano uwagę, że nowi miesz-
kańcy z Wileńszczyzny „przylgnęli już 
do nowej nazwy” i nie mogą się oswoić 
z  Giżyckiem, Mazurom zaś Giżycko 
jest obce, nie może przypominać im 
Gizewiusza, bo ten choć miał stąd 
przodków, to nigdy nie podpisywał się 
Giżycki, a z łacińska: Gizev(w)ius(z). 
Udało się dotrzeć w tej sprawie do sa-
mego Bolesława Bieruta, problem po-
ruszano nawet na prezydium Krajowej 
Rady Narodowej, w końcu wojewoda 
olsztyński, aby skończyć z „zamiesza-
niem w  życiu publicznym” (niektóre 
urzędy nadal bowiem stosowały nazwę 
Łuczany), zalecił używanie nazwy Gi-
życko, grożąc wyciągnięciem „konse-
kwencji służbowych”.

WALDEMAR MIERZWA

Napis na pomniku Gizewiusza z 1979 r. na „Pol-
skiej Górce” w Ostródzie. Fot. Jan Liberacki
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Na mapie Kaszub w północnej części powiatu choj-
nickiego widzimy wielką śródleśną polanę, na któ-

rej centralne miejsce zajmują Brusy, a wokół nich roz-
siadło się kilkanaście wiosek. Jakby z natury przypadła 
Brusom stołeczna funkcja (rola? splendor?) wobec 
Krëbanów. Nazwa Krëbanë dotycząca mieszkańców bru-
skiej okolicy poszłaby pewnie w zapomnienie, gdyby Jan 
Karnowski przed stu laty nie utrwalił jej w swoich opo-
wiadaniach (Sowizdrzôł u Krëbanów, Krëbanë w labece), 
a Władysław Czarnowski w bliższym nam czasie nie 
nazwał tak wspaniałego ansamblu, który rozsławia ka-
szubską kulturę i swoje miasto. 

Właśnie – miasto! Mija 30 lat od nadania Brusom ty-
tułu miasta, ale czyż nie były nim już dużo wcześniej? 
Rozpoczynając budowę tak wielkiego kościoła, przeszło 
140 lat temu, ks. Augustyn Wika-Czarnowski zapewne 
proroczo przewidział, że 
Brusy mają przed sobą 
świetną przyszłość. Bo rze-
czywiście niedużo czasu 
upłynęło do przełomu XIX 
i XX wieku, gdy parafialna 
i  gminna wioska rolnicza 
przeistoczyła się, może jesz-
cze nie w miasto, a raczej – 
jak to socjologowie mówią 
– w osadę typu miejskiego. 
Dzięki wsparciu polskiego 
Banku Ludowego powstały masowe spółki gospodarcze, 
po zbudowaniu kolei (1902) zakłady przemysłowe, dzie-
siątki zakładów rzemieślniczych i handlowych, wszystko 
to przyczyniło się do rozwoju miejscowości, do wzrostu 
zamożności mieszkańców, lecz także do zmiany struktury 
społecznej i w pewnym stopniu również stylu życia. W pa-
rze z ożywieniem gospodarczym przyspieszył puls życia 
narodowego, obudzonego już w czasie tzw. kulturkampfu. 

Na początku XX stulecia zmieniał się charakter i wy-
gląd miejscowości. Znikały drewniane domy (dziwnie 
często wybuchały pożary), na kilku centralnych ulicach 
wyrosły kamienice w zwartej zabudowie, ze sklepami 
w parterze. To już nie była zwyczajna wieś, niejedno 
miasteczko powiatowe na wschodzie Polski mogłoby 
pozazdrościć Brusom fizjograficznego oblicza. Tak też, 
po miejsku, traktowane były na całych Zaborach. Od 
wczesnego dzieciństwa pamiętam, że gdy bywałem 
u dziadków w rodzinnym domu mojej mamy, do Brus 
jeździło się nie tylko bryczką na niedzielną mszę, lecz 
i w dzień powszedni – dla załatwienia interesów, do gmi-
ny, do lekarza, po zakupy. Pociąg znakomicie skrócił 
dystans. 

W 1956 r. zaświtała myśl podniesienia statusu Brus do 
rangi miasta, lecz droga okazała się długa i wyboista. Przy-
bywało mieszkańców, malała liczba utrzymujących się  

z rolnictwa, rosła zaś liczba pracujących w przemyśle 
(m.in. zakłady przetwórcze „Las”) i usługach. Spodzie-
wano się, że awans przyczyni się do ogólnego rozwoju, 
pomoże w rozbudowie kanalizacji i wodociągów, w bu-
dowie ulic, mieszkań spółdzielczych itd. Ale na razie 
większość mieszkańców była przeciwna, w obawie m.in. 
o podwyższenie podatków. Tymczasem w powiatowych 
Chojnicach sprawę uważano niemal za dokonaną 
i w planowaniu gospodarczym Brusy regularnie nazy-
wano miastem. Ponownie akcja rozwinęła się w 1961 r., 
opinia mieszkańców była już pozytywna, lecz tym razem 
wniosek do władz centralnych został w Warszawie zała-
twiony odmownie. Z kolei w 1979 r. do starań o powo-
łanie nowego miasta, pomimo racjonalnych argumen-
tów, sceptycznie odniosły się władze województwa 
bydgoskiego. W  połowie lat osiemdziesiątych temat 

powrócił w debacie publicz-
nej, władze miejscowe tro-
chę się obawiały utraty wiej-
skich przywilejów, ale 
kilkuset uczestników spo-
tkań zdecydowanie opowie-
działo się za ponowieniem 
starań o  miejski awans. 
Skutkiem tego w  marcu 
1986 r. Gminna Rada Naro-
dowa w  Brusach podjęła 
stosowną uchwałę i sprawa 

poprzez Wojewódzką Radę Narodową w Bydgoszczy 
trafiła do Warszawy. Finałem całej procedury była 
uchwała Rady Państwa z 18 grudnia 1987 r. o nadaniu 
Brusom praw miejskich z dniem 1 stycznia 1988 r.

Przyglądałem się z bliska, a nawet kibicowałem ko-
lejnym podejściom do wstąpienia na wyższy (?) szczebel 
administracji. Odnosiłem wrażenie i pozostaję w tym 
przekonaniu, że nie chodziło Krëbanom o zaspokojenie 
próżnych aspiracji, lecz o prawne usankcjonowanie fak-
tycznego stanu. Wszak Brusy spełniały wszelkie warun-
ki miejskiego skupiska, począwszy od zabudowy, urzą-
dzeń komunalnych, instytucji publicznych, a  na 
przekroju społecznym i obyczajach kończąc. Czy warto 
było czynić te długotrwałe zabiegi, jaką mieszkańcy od-
nieśli korzyść z owego przeistoczenia, niech sami ocenią. 
Porównując jednak dzisiejsze Brusy ze świeżo upieczo-
nym miastem sprzed trzydziestu lat, dostrzega się postęp 
olbrzymi, choć oczywiście trzeba wziąć pod uwagę prze-
miany, jakie się przez ten czas w Polsce dokonały. 

12 lutego 1988 r. odbyła się w Ośrodku Kultury im. 
Jana Karnowskiego wielka gala, nastąpił historyczny akt 
nadania Brusom praw miejskich. Rok później, 1 stycznia 
1989 r., Kaszubom przybyło jeszcze jedno miasto – pra-
wa miejskie otrzymało Żukowo. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

DZIAŁO SIĘ W BRUSACH 

Mija 30 lat od nadania 
Brusom tytułu miasta, 

ale czyż nie były nim już 
dużo wcześniej?
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DZEJAŁO SÃ W BRUSACH
Na kôrce Kaszëb w nordowim dzélu chònicczégò 

krézu widzymë wiôlgą strzódlesną pòlanã, na we-
strzódkù jaczi më mómë Brusë, a wkół nich rozsadło sã 
czilenôsce wsów. Jakbë z  nôtërë przëpadła Brusóm 
stolëcznô fąkcjô na Krëbanach. Pòzwa Krëbanë, co tikô 
mieszkańców brusczégò òkòlégò, bë szła w zabëcé, czej-
bë nié Jón Kôrnowsczi, jaczi sto lat dowsladë ùwiecznił 
jã w swòjich òpòwiôdaniach (Sowizdrzôł ù Krëbanów, 
Krëbanë w labece), a Władisłôw Côrnowsczi w blëższim 
nama czasu nie nazwôł tak pësznégò ansamblu, jaczi 
rozsłôwiô kaszëbską kùlturã i swój gard. 

Prawie – gard! Mijô 30 lat òd nadaniô Brusóm titla 
gardu, le czë nie bëłë ju nim wiele rëchli? Zaczinającë 
budowanié tak wiôldżégò kòscoła, wicy jak 140 lat na-
zôd, ks. Agùst Wika Côrnowsczi gwësno proroczno 
w  przódk widzôł, że Brusë mają przed sobą pëszną 
przińdnotã. Bò pò prôwdze le sztëczk czasu minął do 
przełómaniô 19. i 20. stalatégò, czej parafialnô i gminnô 
gbùrskô wies przesztôłcëła sã, mòże jesz nié w gard, 
a barżi – jak to socjologòwie gôdają – w szëdlëce mia-
stowégò zortu. Dzãka wspiarcémù pòlsczégò Lëdowégò 
Bankù pòwstałë wielné gòspòdarsczé wëcmaniznë, pò 
zbùdowanim sztreczi (1902) fabriczi, dzesątczi rzemiã-
snëch i hańdlowëch firmów, to wszëtkò miało cësk na 
rozwij môlëznë, rost bògactwa mieszkańców, a téż zji-
nakã spòlëznowi sztrukturë i kąsk téż sztélu żëcégò. 
Razã z gòspòdarsczim òżëwienim zaczął pòspiewac pùls 
nôrodnégò żëcô, zbùdzonégò ju w czasu tzw. kùltur-
kampfù.  

Na zôczątkù 20. stalatégò zmienił sã charakter i wëz-
drzatk tegò placu. Dżinãłë drzewiané chëcze (dzywno 
czãsto sã pôlëłë), na czile przédnëch sztrasach wërosłë 
wielefamiliowé bùdinczi w zbiérny zabùdowie, z króma-
ma w dole. Nie bëła to ju zwëczajnô wies, bò niejedno 
krézowé miasteczkò na pòrénkù Pòlsczi bë mògło pòza-
zdroscëc Brusóm fizjografnégò wëzdrzatkù. Tak téż 
bëło pò miastowémù traktowóné na całëch Zôbòrach. 
Òd knôpiczich lat pamiãtóm, że czej jô béł kòl starësz-
ków w domôcy chëczi mòji mëmczi, do Brus jezdzëło 
sã briczką nié blós w niedzelã na mszã, le téż w w co-
dzéń – robic sprawùnczi, do gminë, do dochtora, do 
krómù. Bana wiele skrócëła no òddôlenié. 

W 1956 r. pòjawiła sã ùdba dwigniãcô sztatusu Bru-
sów do randżi gardu, le droga do tegò òkôzała sã długô 
i drãgô. Bëło corôz wiãcy mieszkańców, zmiésziwała sã 
lëczba żëjącëch z gbùrzeniégò, rosła za to lëczba lëdzy, 
co robilë w fabrikach (m.jin. przerobnô fabrika „Las”) 
i ùsłużnotach. Wszëtcë spòdzéwelë sã, że awans dopro-

wadzy do òglowégò rozwiju, pòmòże w  rozbùdowie 
karnôlizacje i wòdoprowadzënë, w bùdowanim sztra-
sów, rzesznoscowëch mieszkaniów, itd. Le w tamtim 
czasu wikszosc mieszkańców bëła procëm temù, bò 
mielë strach m.jin. pòdnieseniô pòdatków. Timczasã 
w pòwiatowëch Chònicach sprawa bëła wnetka ùznónô 
za dokònóną i w gòspòdarsczim planowanim Brusë re-
gùlarno bëłë pòzéwóné gardã. Znowa akcjô rozwinãła 
sã w 1961 r., zdanié mieszkańców bëło ju tedë pòzytiw-
né, le tim razã wniosk do centralnëch wëszëznów we 
Warszawie òstôł załatwiony òdmówno. Za to w 1979 r. 
do starë ò pòwòłanié nowégò gardu, nimò rozëmnëch 
argùmentów, bez ùznaniô òdniosłë sã wëszëznë bëd-
gòsczégò wòjewództwa. Téma do pùbliczny gôdczi 
przëszła nazôd w pòłowie òsmëdzesątëch latów, môlowé 
wëszëznë kąsk miałë strach ùtraceniô wiesczich apart-
nëch prawów, le czileset ùczãstników zéńdzeniów mòc-
no bëło za pòwtórzenim starë ò miastowi awans. Na 
skùtk tegò w strëmiannikù 1986 r. Gminowô Nôrodnô 
Radzëzna w Brusach pòdjimnãła pasowny ùchwôlënk 
i sprawa przez Wòjewódzką Nôrodną Radzëznã mia 
trafioné do Warszawë. Finalã całi procedurë béł ùchwôł 
Radzëznë Państwa z 18 gòdnika 1987 r. ò nadanim Bru-
sóm gardowëch prawów z dniã 1 stëcznika 1988 r.

Jô sã przëzérôł z blëska, a nawetka dopingòwôł pò-
sobnym pòdéńscóm do wstąpieniô na wëższé (?) szcze-
ble administracje. 

Jô tak mëslôł i dërch tak mëszlã, że Krëbanóm nie 
szło ò zaspòkòjenié lózëch chełpnotów, le ò prawné 
ùsankcjonowanié prôwdzëwégò ùstawù. Kò Brusë zji-
scywałë wszëtczé warënczi miastowi òbéńdë, òd za-
bùdowë, kòmùnalnëch ùszëkòwaniów, pùblicznëch 
institucjów, do spòlëznowégò przekroju i òbëczajów. 
Wôrt bëło tak długò miec sã ò to? Jaczé zwësczi miesz-
kańcowie mają na tim przemienienim? Niech òni sami 
òbsądzą. Równak przërównującë dzysészé Brusë z mło-
dim miastã sprzed trzëdzescë lat, jidze zmerkac stolem-
ny pòkrok, chòc rozmieje sã, że nót je dac bôczenié na 
zmianë, jaczé sã przez nen czas w całim pòlsczim pań-
stwie dokònałë. 

12 gromicznika 1988 r. òdbëła sã w Òstrzódkù Kùl-
turë miona Jana Kôrnowsczégò wiôlgô gala, nastôł hi-
storiczny akt nadaniô Brusóm gardowëch prawów. Rok 
pózni, 1 stëcznika 1989 r., Kaszëbóm doprzëszedł jesz 
jeden gard – miastowé prawa dostało Żukòwò. 

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI,  
TŁOMACZËŁA ANA CUPA-DZEMIŃSKÔ
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Po książkę Przemysława Olstow-
skiego pt. Procesy „starościńskie” 
w  województwie pomorskim w  la-
tach 1936–1937... sięgnąłem przede 
wszystkim po to, by czegoś więcej się 
dowiedzieć o przedwojennym staro-
ście kartuskim, Jerzym Czarnockim, 
który stał się dla Kaszubów w mię-
dzywojniu jednym z  przykładów 
negatywnych działań administracji 
II Rzeczpospolitej, a powodem tego 
był m.in. wytoczony mu w  latach 
trzydziestych ubiegłego wieku pro-
ces karny. Jednak w  miarę lektury 
coraz bardziej wciągały mnie także 
jej wątki o ujętych w podtytule nie-
jawnych mechanizmach władzy.

To do nich nawiązuje cytat uję-
ty w  tytule niniejszego artykuliku. 
Stanowi on fragment (ze s. 100) 
większej wypowiedzi Stefana Kirti-
klisa, międzywojennego wojewody 
pomorskiego, skierowanej do roz-
poczynającego swoje urzędowanie 
starosty działdowskiego Adama 
Twardowskiego. Zobowiązywała ona 
go do finansowania szeregu działań 
wzmacniających ówczesną władzę, 
na które nie tylko nie było ujętych 
pieniędzy w budżecie jakichkolwiek 
jednostek administracji państwowej 
i samorządowych, ale również były 
one niezgodne z przepisami prawa 
i opinią publiczną. Każdy z ówcze-
snych pomorskich starostów do-
świadczył podobnych, bezwzględ-

nych poleceń przełożonego, w części 
również obscenicznych. Znajdowały 
się one także w pismach, przesyła-
nych drogą służbową lub prywatną, 
których adresaci byli zobowiązani 
do ich niezwłocznego zniszczenia po 
przeczytaniu. Zdarzało się, że tego 
typu wytyczne w  imieniu najwyż-
szych władz województwa przekazy-
wali starostom niżsi rangą urzędni-
cy. Stosowano też rozmowy – można 
je w uproszczeniu nazwać dyscypli-
nującymi – które przeprowadzano 
z poszczególnymi starostami. Obawa 
przed utratą stanowiska, przeniesie-
niem na niższe itp. powodowała, że 
oni podporządkowywali się tym na-
kazom, byli lojalni, posłuszni i dys-
pozycyjni, a prowadzenie przez nich 
pozaprawnych działań stało się jakby 
częścią wykonywanego przez nich 
zawodu (s. 99).

 Głównym celem tych pozapraw-
nych, niezgodnych z etyką i moral-
nością, działań było umocnienie 
sprawującej wówczas władzę sanacji 
(zwycięskiego po przewrocie majo-
wym w 1926 r. obozu politycznego 
Józefa Piłsudskiego), która na Ka-
szubach i całym Pomorzu miała licz-
nych przeciwników i na ogół prze-
grywała na tym terenie wszystkie 
wybory. Założonemu celowi służyła 
m.in. podwójna księgowość i  two-
rzone przez starostów tajne konta. 
Na te ostatnie wpływały chociażby 

środki formalnie przeznaczone na 
likwidację bezrobocia, roboty pu-
bliczne, pomoc społeczną itp. Wy-
korzystywano je na finansowanie 
politycznych ugrupowań sanacji, 
ich kampanie wyborcze oraz zdys-
kredytowanie, złamanie politycz-
nych przeciwników, ewentualnie ich 
przekupienie. Posługiwano się przy 
tym tak niskimi, wręcz obrzydliwy-
mi metodami, jak m.in.: kupowa-
nie głosów za alkohol, oszczerstwo 
i bezprawne decyzje organów podat-
kowych.

 Ubocznym skutkiem tego proce-
deru było ułatwienie wykorzystywa-
nia przez starostów swoich stanowisk 
do celów prywatnych. Część z nich 
miała długi, które pokrywali właśnie 
z owych niejawnych kont, pobierane 
z nich środki przeznaczali także na 
bogate przyjęcia, gdy podległy im 
teren odwiedzali wyżej postawieni 
oficjele, podobno od poziomu ich 
wystawności była uzależniona po-
zytywna opinia o danym staroście. 
W skali lokalnej wszystkich tych ne-
gatywnych działań nie udawało się 
całkowicie ukryć, na przykład sze-
regowi obywatele, wiedząc o takich 
zachowaniach powiatowych dygni-
tarzy, ze zrozumieniem przyjmowa-
li, że różnego rodzaju pośrednicy 
(nawet tylko mający napisać jakieś 
pismo czy/i je złożyć w danym urzę-
dzie) w załatwianiu spraw doliczali 
dodatkowe kwoty na – określane 
jako konieczne – łapówki.

 Gdyby nie te uboczne, prywatne 
defraudacje, zapewne nie doszłoby 
do trzech procesów karnych staro-
stów (albo miałyby one inny prze-
bieg), opisanych przez Olstowskiego: 
działdowskiego – Adama Twardow-
skiego, świeckiego – Stanisława 

 „Ja pieniędzy nie mam… 
Trzeba kombinować...  
A ostatecznie – to w szczękę”
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Krawczyka, kartuskiego – Jerzego 
Czarnockiego. Wszystkie miały 
wspólne elementy, nie tylko dlate-
go, że wykazały oskarżonym „brak 
etycznych hamulców” (s. 99) przy 
popełnieniu nadużyć. Ujawniły bo-
wiem jednocześnie, że ich powodem 
były także wymogi władz zwierzch-
nich, które uznały, że dla dobra 
„wyższych rzeczy” (mówiąc wprost: 
dla partyjnego interesu) musi być 
czasem poświęcona w życiu publicz-
nym etyka (s. 71/72). Znamienne 
jednak, że składy sędziowskie rozpa-
trujące te sprawy takie wątki zbywa-
ły milczeniem, a jeżeli już nie miały 
wyjścia i  zaistniały one na rozpra-
wach, to je utajniano ze względu na 
bezpieczeństwa państwa. Nie znala-
zły one też odzwierciedlenia w za-
padających wyrokach i ich uzasad-
nieniach. Jeszcze bardziej wyraziste 
jest to, że mimo powszechności tych 
negatywnych praktyk, przed sądem 
postawiono tylko kilku starostów 
i nie zdecydowano się, żeby to zrobić 
wobec jakiegokolwiek ich zwierzch-
nika, urzędnika wyższego stopnia, 
mimo oczywistości ich winy. Pod 
koniec lat trzydziestych nie oskarżo-
no już żadnego starosty, uznając, że 
to również zagraża bezpieczeństwu 
i spoistości państwa, wobec winnych 
stosowano wyłącznie odpowiedzial-
ność dyscyplinarną. Ta swoista abo-
licja nie miała jednak zastosowania 
do urzędników podległych staroście 
lub będących niższego rzędu (np.  
s. 167/168). Smutny to w sumie obraz 
wymiaru sprawiedliwości II Rzecz-
pospolitej.

 Przyznam, że przy omawianiu 
procesu starosty Czarnockiego spo-
dziewałem się, że autor bardziej 
nawiąże do kwestii kaszubskich. 
Szczególnie zabrakło mi bezpośred-
niego wymienienia pisma „Zrzesz 
Kaszëbskô”, jednego z  najbardziej 
znaczących międzywojennych cza-
sopism kaszubskich, mocno związa-
nego z powiatem kartuskim i bardzo 
krytykującego polską administrację. 

Nie znaczy to, że Olstowski nie do-
strzegł wagi kaszubskiej problema-
tyki. Mocno zaznaczył między in-
nymi, że działalność Czarnockiego 
odbywała się na newralgicznym 
terenie, zamieszkałym przez spo-
łeczność kaszubską, a  od jego po-
stawy w  dużej mierze zależało jej 
nastawienie do odrodzonej Polski 
i  rozwój jej specyficznej kultury. 
W  tym kontekście najciekawszym 
wydaje się spostrzeżenie, że kartu-
ski starosta z niejawnych funduszy 
prawdopodobnie finansował „nie-
które elementy organizacyjne ruchu 
kaszubskiego” w  obawie, żeby nie 
był on infiltrowany przez Niemców 
(s. 122). Z tych funduszy mogło też 
pochodzić, w części do tej pory nie-
znanej, finansowe wsparcie Alek-
sandra Labudy, redaktora „Zrzeszë”, 
którego w ten sposób władze chciały 
skłonić do zaprzestania krytyki swo-
jej polityki (s. 121). Na marginesie 
można dodać, że jedną z przyczyn, 
dla których proces karny wytoczo-
no właśnie Jerzemu Czarnockiemu, 
była chęć ukazania Kaszubom, że 
administracja II Rzeczpospolitej 
zwalcza nadużycia, łapówkarstwo 
itp., i także w ten sposób przekona-
nie ich do Polski. W świetle wielu 
innych przekazów historycznych, 
skutek tego był odwrotny. W dużej 
części społeczność kaszubska ode-
brała skazanie starosty kartuskiego 
jako kolejne potwierdzenie obecno-
ści negatywnych zjawisk w organach 
państwa przedwojennej Rzeczpo-
spolitej.

 Do zalet omawianej książki na-
leży zaliczyć, że poruszaną w  niej 
problematykę autor przedstawia 
na szerszym tle, w całej swojej nie-
jednoznaczności. Nadaje przez to 
obecnym na międzywojennym Po-
morzu negatywnym zjawiskom od-
powiednie proporcje w odniesieniu 
do wszystkich ówczesnych dziedzin 
życia codziennego i  publicznego, 
wyjaśniając skutki i przyczyny wy-
stępujących w  nich procesów. Na 

przykład dobry zamysł, by wyelimi-
nować niezgodne z prawem działa-
nia gdyńskich przedsiębiorców przez 
przesadną skrupulatność policji i in-
nych instytucji państwowych, które 
się nimi zajmowały (ich pracy „na 
akord”), doprowadził do poważ-
nych utrudnień w gospodarce mor-
skiej (s. 138). Sylwetki pomorskich 
starostów zostały przedstawione nie 
tylko poprzez prezentację ich poza-
prawnych, niejawnych posunięć, ale 
także na tle innych ich poczynań, 
sukcesów i porażek w sprawowaniu 
urzędu, trudności, z jakimi musieli 
się zmierzyć, i szeregu profitów, ja-
kie dawało im stanowisko. Olstow-
ski nie uogólnia problemu. Ukazuje 
postawę wejherowskiego starosty, 
Stefana Wendorffa, który bodajże 
jako jedyny potrafił się oprzeć naci-
skom zwierzchnika, a mimo to zo-
stał awansowany na wicewojewodę 
łódzkiego. Całość zaś kończy opisem 
starań ostatniego przedwojennego 
wojewody pomorskiego i przyszłego 
prezydenta RP na obczyźnie, Wła-
dysława Raczkiewicza, by ukrócić 
przedstawione w książce negatywy 
w działaniu polskich władz.

 Do ciekawych refleksji skłania-
ją też przedstawione losy życiowe, 
zmieniające się postawy większości 
głównych bohaterów przedstawiane-
go opracowania. Większość tych lu-
dzi zapisała wspaniałą kartę u progu 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Jako aktywni polscy patrioci 
byli konspiratorami, żołnierzami, 
działaczami, skazywanymi na karę 
więzienia przez zaborców, sporo wy-
cierpieli, zanim znaleźli się w elicie 
międzywojennej Polski. Ta chwaleb-
na karta znacznej części z nich nie 
powstrzymała od oczywiście prze-
stępczych działań czy cichego na nie 
przyzwolenia. Z kolei gdy sytuacja 
się odmieniła i politycy sanacji przez 
nowe polskie władze na zachodzie, 
we Francji i Wielkiej Brytanii, byli 
pociągani do odpowiedzialności za 
zaniedbania, które doprowadziły do 
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klęski wrześniowej, wykorzystywali 
swoje doświadczenia z przedwojen-
nym wymiarem sprawiedliwości do 
przedstawiania się jako niewinne 
ofiary sanacji, co umożliwiało im 
na nowo karierę. Po wojnie niektó-
rzy pozostali na obczyźnie, a inni 
stali się zwolennikami nowych, 
socjalistycznych władz i  aktywnie 
pracowali na ich rzecz. Najbardziej 
żal, że autorowi nie udało się wyja-
śnić dalszych losów starosty Jerzego 
Czarnockiego, który z perspektywy 
międzywojennych dziejów Kaszub 
wzbudza największe zainteresowanie 
wśród wszystkich głównych bohate-
rów omawianego opracowania.

 Reasumując, na pewno warto 
docenić trud Przemysława Olstow-
skiego zmierzający do ujawnienia 
tej części historii przedwojennego 
Pomorza, która w zamierzeniu jego 
niektórych ówczesnych mieszkań-
ców miała pozostać w ukryciu, także 
przed potomnymi. Efekt tych starań 
znacząco się przyczynia do pełnego 
poznania tego fragmentu dziejów 
naszego regionu, a jednocześnie do 
jego odbrązowienia, co szczególnie 
dzisiaj, kiedy często się go gloryfiku-
je, jest bardzo na czasie.

BOGUSŁAW BREZA

Przemysław Olstowski, Procesy „starościnskie” 
w województwie pomorskim w latach 1936–1939. 
Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy 
władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie 
lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014. 

Śniegu ostatnio na Kaszubach bar-
dzo mało. Nie słychać zatem w wigi-
lijny wieczór albo tuż przed Nowym 
Rokiem dzwonków sań przemiesz-
czających się po okolicznych pust-
kach i  wybudowaniach. Czasami 
jednak dochodzi głos traktora cią-
gnącego przyczepę, na której sie-
dzą przebierańcy i  wydzierają się 
ochrypłym głosem na całą okolicę. 
To kolędnicy, którzy mimo zimna 
na dworze czy świątecznej atmos-
fery w domu rodzinnym wybierają 
towarzystwo innych zapaleńców 
wciąż jeszcze mających chęć odgry-
wać symboliczno-ludyczne scenki. 
Na całych Kaszubach nie ma ich 
zbyt wielu, ludzie coraz bardziej ce-
nią sobie wygodę i poddają się kultu-
rowej unifikacji rodem z masowych 
środków przekazu. Coraz częściej 
przedstawiciele społeczności wiej-
skiej poszukują anonimowości, nie 
zaś wspólnoty. Komu w erze interne-
tu potrzebni są Gwiazdorzy, Kozioł 
i Baran, Koń i Bocian, Dziad i Baba, 
Policjant i Kominiarz, Żyd i Niedź-
wiedź? Na szczęście nie wszystko 
jeszcze stracone…

W 2016 r. wyszła nakładem Wy-
dawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego książka, jakiej mógłby 
sobie życzyć każdy kaszubski i polski 
czytelnik. To rozległa praca etnogra-
ficzno-dokumentacyjna Iwony Han-
ny Świętosławskiej, która w 2014 r. 
przeprowadziła w  gminie Sierako-
wice badania terenowe na temat ko-
lędowania z gwiôzdką. Na miejscu 
okazało się, że to wciąż pielęgnowa-
na tradycja i  że w  takich miejsco-
wościach, jak Gowidlino, Mojusz, 
Puzdrowo, Smolniki, Tuchlino oraz 
Tuchlinko, żywy jest jeszcze zwyczaj 
chodzenia po okolicy z  maszkaro-
nami, w  przebraniu, ze śpiewami, 
opowiastkami i żartami, które z jed-
nej strony są reliktami przedchrze-
ścijańskiego myślenia magicznego, 
z  drugiej zaś uprzytamniają naro-
dzenie Zbawiciela. Praca badawcza 
Świętosławskiej przyniosła ze sobą 
nie tylko wyniki statystyczne oraz 
nowy materiał etnograficzny, za-
dbano także o  udokumentowanie 
wyników tych badań, co zaowoco-
wało albumowym wydawnictwem 
Chceta wa lëdze gwiôzdkã widzec? 
Opowieść o  kaszubskich kolędni-
kach oraz filmem dokumentalnym 
A wczora z wieczora zrealizowanym 

w 2014 r. przez Dariusza Kulę i Iwo-
nę Świętosławską.

Album o kolędowaniu jest bardzo 
cenny z  kilku powodów. Najważ-
niejszy z nich to merytoryczna war-
tość, która odsłoniona została dzięki 
dziewięciu rozdziałom opracowania. 
Najpierw określona została specyfi-
ka roku obrzędowego na Kaszu-
bach, w  szczegółowo analitycznym 
odniesieniu do Bożego Narodzenia 
oraz nowego roku. Później dokona-
no przeglądu najważniejszych prac 
etnograficznych o  kaszubskim ko-
lędowaniu, rozpoczynając od ujęć 
dziewiętnastowiecznych, a kończąc 
na współczesnych. Trzeci rozdział 
książki Świętosławskiej rozpoczyna 
bardzo szczegółowe analizy może 
nieco „egzotycznych” dla przeciętne-
go czytelnika kwestii, autorka skupia 
się w nim bowiem na nazewnictwie 
grup kolędniczych. Kolejne partie 
opracowania zawierają drobiazgowe 
rozważania o  grudniowo-stycznio-
wych okresach organizowania obrzę-
dowo-teatralnych wypraw, następnie 
o  zasadach funkcjonowania grupy 
kolędników i  o  składzie, a  właści-
wie wariantach składu, tego zespołu, 
wreszcie o strojach, maskach i masz-
karonach pojawiających się podczas 

Z gwiazdą 
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obchodu. Ósmy rozdział to rodzaj 
charakterystyki obrzędu od pierw-
szych jego elementów, śpiewu kolędy 
„A wczora z wieczora”, aż do życzeń 
składanych gospodarzom. Przed-
ostatnia część jest z  kolei bardzo 
zajmująca dla muzykologów i litera-
turoznawców, można w niej bowiem 
odnaleźć zapisy niektórych tekstów 
wyśpiewywanych oraz wygłaszanych 
podczas odwiedzin przebierańców.

Poza merytoryczną wartością 
albumu Chceta wa lëdze gwiôzdkã 
widzec? trzeba w nim dostrzec także 
funkcję propagacyjno-inspirator-
ską. Nie jest bowiem tak, jak sądzą 
zachwyceni współczesnym globa-
lizmem krytycy, że nie można dziś 
praktykować kultury wiejskiej lub 
agrarnej. Wydawnictwo o kolędni-
kach pokazuje, że jest to możliwe, 
choć oczywiście owo praktykowanie 
nigdy nie będzie miało już tak du-
żej mocy jak dawniej. Nawet jednak 
działania ograniczone do jednej lub 
dwu miejscowości i do kilkuosobo-
wej grupy „nawiedzonych” aktywi-
stów stają się kolejnymi elementami 
kształtującymi poczucie tożsamości. 
Może właśnie nie ilość grup kolęd-
niczych, ale jakość rozumienia po-
jedynczego aktora-uczestnika wy- 
wołuje wartościowe konsekwencje 
kulturowe? Może wiedza o tym, dla-
czego w  grupie kolędników powi-
nien znajdować się Bocian i Koza, 
a już niekoniecznie wielu Diabłów, 
albo że ważniejszy jest w obrzędzie 
element składania życzeń aniżeli 
ilość wypitego alkoholu, sprawi, że 
Gwiżdże lub Paneszki będą czymś 
więcej aniżeli tylko rubaszną zaba-
wą? Tworzenie współczesnej kultu-
ry ludowej nie jest bowiem naślado-
waniem realiów przedwojennych, 
kiedy rytualno-magiczne znaczenia 
były ówczesnym mieszkańcom ka-
szubskiej wsi dużo bliższe. Dzisiaj 
trzeba dużo więcej wysiłku włożyć 
w  to, aby uczynić kulturę kaszub-
skiej wioski nie naśladownictwem 
medialnej sensacji czy popkulturo-

wego kiczu, ale nośnikiem egzysten-
cjalnego sensu… Trzeba się zgodzić 
ze światopoglądem zakładającym, 
że nie wszystko na ziemi zależy od 
człowieka, przychodzi zaakceptować 
fakt zależności od świata przyrody, 
od ludzi, z którymi się rozmawia, od 
czasu, w którym się żyje…

Lektura książki o  kolędowaniu 
na Kaszubach to duża przyjemność 
zarówno dla etnografów, jak i  dla 
zwykłych czytelników. W  pierw-
szym aspekcie trzeba docenić fakt, że 
wreszcie ktoś sięgnął do wcześniej-
szych badań i  przypomniał prace 
Oskara Kolberga, Izydora Gulgow-
skiego, Adama Fischera, Friedricha 
Lorentza, Bożeny Stelmachowskiej, 
Bernarda Sychty, Longina Malickie-
go, Władysława Kirsteina, Ludwika 
Bielawskiego oraz Aurelii Miodu-
chowskiej. Nie zapomniano również 
o współczesnych ujęciach etnogra-
ficznych dotyczących Kaszub autor-
stwa np. Anny Kwaśniewskiej, Wito-
sławy Frankowskiej, Jana Perszona 
a także wielu innych. Najważniejsze 
wszakże jest to, że materiały zbiera-
no nie tyle za biurkiem naukowca, 
lecz w terenie, wśród mieszkańców, 
za sprawą osobiście wykonywane-
go wysiłku spotkania i  rozmowy. 
To właśnie czyni opracowanie Iwo-
ny Świętosławskiej bardzo cennym 
i potrzebnym, dlatego ono właśnie 
może się stać na kolejne lata ważnym 
punktem odniesienia przy analizach 
kondycji kultury kaszubskiej.

Równie ważny jest wszakże dru-
gi aspekt wydawnictwa Chceta wa 
lëdze gwiôzdkã widzec?, które kie-
rowane jest nie tylko do środowiska 
akademików czy muzealników, ale 
również do tzw. przeciętnego czy-
telnika. Właśnie w  tym wymiarze 
przywoływana dziś praca ma duże 
zasługi w  ciekawym, wieloskład-
nikowym opisie sfery zwyczajowej 
Kaszub. Autorka pisze odpowie-
dzialnie, nie przesadzając z  termi-
nologią naukową, ale też nie szu-
kając retorycznych chwytów, które 

miałyby ubarwiać wypowiedź. Nie 
popada w entuzjazm, ale też nie jest 
zwolenniczką podawania suchych 
informacji. Na kartach swej pracy 
Świętosławska trafnie charaktery-
zuje kaszubski zwyczaj, ukazując go 
na szerszym planie słowiańskiego 
świata wierzeń, co prowadzi czytel-
nika do uniwersalnej problematyki 
antropologicznej. Bardzo dużą rolę 
źródłowo-interpretacyjną odgrywa 
w albumie o kolędowaniu materiał 
ikonograficzny w postaci ponad 150 
fotografii związanych z tą tematyką. 
Nawet jeśli nie wszystkie ilustracje 
dotyczą wprost Kaszub, to jednak 
zdecydowana większość ukazuje 
rzeczywistość obrzędowo-obyczajo-
wą od początku XX wieku do dziś. 
Fotografie wyglądu każdej postaci 
z  kolędniczej grupy, masek, stro-
jów, rekwizytów oraz instrumentów 
ukazują tutaj więcej aniżeli najw-
nikliwsze opisy. Przez to materiał 
ikonograficzny w wydaniu albumo-
wym ma swoją godną ekspozycję, co 
w ostatecznym rezultacie sprawia, że 
wśród niedawno opublikowanych 
wydawnictw dotyczących kultury 
niematerialnej, ta właśnie propozy-
cja wyróżnia się bardzo wysokim 
poziomem edytorskim. Aż się chce 
zawołać: Chcemë gwiôzdkã widzec!

DANIEL KALINOWSKI

Iwona Hanna Świętosławska, Chceta wa lëdze 
gwiôzdkã widzec? Opowieść o kaszubskich 
kolędnikach, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gdańsk 2016.
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Zbigniew Klotzke jest przede 
wszystkim nauczycielem i history-
kiem, strażnikiem świętego ognia 
pamięci dziejowej o  ziemi luziń-
skiej i jej ludziach. Dotychczas wy-
dał kilkanaście książek poświęco-
nych tej tematyce. Ostatnio ukazała 
się jego monografia 330 lat szkoły 
w Luzinie. 

Dlaczego powstała ta książka? Jak 
pisze autor w przedmowie, impul-
sem do jej napisania była zbliżająca 
się 330. rocznica pierwszej wzmian-
ki o  placówce szkolnej w  Luzinie. 
Znając jednak wiedzę i aktywność 
autora, mogę śmiało powiedzieć, że 
publikacja ta na pewno by powstała 
i bez takiej inspiracji. 

Zbigniew Klotzke podzielił książ-
kę na siedem rozdziałów, a zaczął 
– i  słusznie – od historii i  współ-
czesności samego Luzina. Opisał 
wzrastającą rolę tej miejscowości: 
od wsi książęcej po stolicę dużej 
gminy, miejscowości prężnie rozwi-
jającej się i największej co do licz-
by mieszkańców w  powiecie wej-
herowskim (według najnowszych 
statystyk 7 i pół tysiąca osób). Co 
o tym zadecydowało? Z całą pew-
nością położenie przy trasie ko-
lejowej i w pobliżu drogowej rela-
cji Gdańsk – Szczecin. Ale też nie 
byłoby rozwoju wsi bez jej miesz-
kańców, w  szczególności w  sferze 
gospodarczej i kulturalnej. To wła-
śnie oni – wymienieni w publikacji 
z imienia i nazwiska – przyczynili 
się do rozkwitu Luzina, do budowy 
infrastruktury i  najważniejszych 
placówek, od kościołów po szkoły. 

Czytając rozdział o Luzinie, od-
czułem dumę autora ze swojej wsi. 

Nie wyraża jej dosłownie, ale mówi 
o tym przez zestawienie faktów, a te 
wiadomo – nie kłamią. To poczu-
cie szacunku dla wsi rysuje się za 
sprawą ważnych wydarzeń, zasłu-
żonych osób, a  wśród nich ludzi 
takiej miary, jak profesor Gerard 
Labuda, który tu chodził do szko-
ły, nigdy o swoim Luzinie nie za-
pomniał i spoczął na miejscowym 
cmentarzu. 

W rozdziale o historii szkoły au-
tor wymienia rok 1687 jako datę 
pierwszej wzmianki o  tej placów-
ce w  dokumentach archidiecezji 
pomorskiej. Z  dalszej prezentacji 
dokumentów wynika, że parafianie 
luzińscy, przynajmniej w  części, 
sprzeciwiali się oddaniu na cele 
szkolne odpowiedniego pomiesz-
czenia. Opór wiązał się z kosztami 
finansowymi, które spadłyby na 
barki mieszkańców. W  czasie za-
boru pruskiego sprawę ostatecznie 
rozstrzygnęło państwo niemieckie, 
które zarządziło obowiązek szkolny. 

Ciekawy wydaje mi się rozdział 
o organizacji szkolnictwa w Luzi-
nie. Autor w tej części książki uka-
zuje fakty i wydarzenia na szero-
kim tle dziejów zarówno państwa 
niemieckiego, jak i polskiego. Tutaj 
opisuje między innymi proces ger-
manizacji, sprawę strajku szkolne-
go w latach 1906–1907 oraz bardzo 
szczegółowo przedstawia przebieg 
odradzania się edukacji polskiej 
po 1920 roku, i w dwudziestoleciu 
międzywojennym, i  po II wojnie 
światowej. 

Dla mnie osobiście szczególnie 
interesujący jest rozdział o kadrze 
pedagogicznej. To nie tylko su-

cha statystyka, ale nade wszystko 
prezentacja nauczycieli z  imienia 
i nazwiska oraz sporo zdjęć. Moż-
na z tego rozdziału wydedukować, 
jak przebiegały procesy kształce-
nia nauczycieli i nauczania, a także 
formowania się w poszczególnych 
okresach miejscowej inteligencji, 
do której niewątpliwie nauczycie-
le należą, chociaż współcześnie 
rzadko się ten termin przywołuje. 
Sylwetki nauczycieli to solennie 
opracowany słownik biograficzny 
z  bardzo szczegółowymi danymi 
dotyczącymi wykształcenia i prze-
biegu pracy zawodowej. 

Każdy czytelnik tej książki 
z pewnością przyzna, że autor pod-
szedł do zawartej w niej problema-
tyki bardzo odpowiedzialnie. Co 
więcej, włożył ogromny wysiłek, 
by znaleźć i prześledzić wszystkie 
dostępne opracowania i  archiwa-
lia związane z tematyką tej pozycji 
wydawniczej. Mnie urzeka także 
język tej monografii – lakoniczny, 
nieepatujący przymiotnikami, bar-
dzo harmonijny i przyjazny czytel-
nikowi. 

STANISŁAW JANKE

Zbigniew Klotzke, 330 lat szkoły w Luzinie, Oficyna 
Wydawnicza Edytor.org w Tczewie, Luzino 2017.

Dzieje szkoły w Luzinie

R E K L A M A

pomerania.kaszuby Pomerania
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 KARTUZË. DLÔ LUBÒTNIKÓW 
TKANIÔ I PRZËDZENIÔ

Czekawi bédënk mô kartësczé mùzeùm 
m. Francëszka Trédra. Wespół z  To-
warzëstwã Drëchów Kaszëbsczégò 
Mùzeùm w Kartuzach rôczi na zéńdze-
nia Klubù Rãkòdzejaniô „Kołowrotek”. 

Zapisac mòże sã kòżdi, chto je lubòt-
nikã swòjorãcznëch wërobinów, òso-
blëwie tkaniô abò przëdzeniô wôłnë. 
Prawie tegò kùńsztu bãdze ùczëc Elż-
biéta Reglińskô, jakô je m.jin. ùtwórcz-
ką bloga Prząśniczka, a w Kartuzach 
prowadzy warkòwniã pn. Pracownia 
na Kaszubach. 

Pòtkania nôleżników klubù „Koło-
wrotek” mdą w  kòżdą strzodã w  se-
dzbie Kaszëbsczégò Mùzeùm kòl szas. 
Kòscersczi 1 w  Kartuzach. Mailowé 
zapisënczi mòże słac na adresã: gryfie.
gniazdo@yahoo.com abò muzeum@
muzeum-kaszubskie.com.pl. 

RED.

 WEJROWÒ. LËTERACË DO ROBÒTË!

Òstôł ògłoszony pòstãpny, ju XIX Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kòn-
kùrs m. Jana Drzéżdżona. Latos òrganizatorzë (Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi) żdają na dokazë w trzech 
kategóriach: 1. Òpòwiôdanié abò eséj, 2. Pòeticczi dokôz, 3. Dokôz 
na binã. 

Wszëtczé prôce mùszą bëc kaszëbskòjãzëkòwé. Kòżdi ùczãstnik 
mòże wzyc ùdzél w dwùch kategóriach. Tekstë są przëjimóné do  
1 zélnika 2018 r. Mùsz je wësłac na adres Mùzeùm we Wejrowie (szas. 
Zómkòwô 2a, 84-200 Wejrowò) w sztërzech egzemplarach.

Zakùńczenié kònkùrsu i wrãczenié nôdgrodów je zaplanowóné 
na séwnik. Wszelejaczé infòrmacje sparłãczoné z tim wëdarzenim 
jidze ùdostac pòd numrã tel. 58 736 18 20 abò piszącë na adres: 
sekretariat@muzeum.wejherowo.pl.

Kònkùrs m. Jana Drzéżdżona je ùdëtkòwiony przez Minystra Bë-
nowëch Sprôw i Administracje a téż Wejrowsczi Pòwiôt.

RED.

 WDZYDZE. ÒDNOWIONÉ BÙDINCZI
Stolarskô warkòwniô i  prôcowniô kònserwatorów w  Mùzeùm – 
Kaszëbsczim Etnografnym Parkù stałë sã ceplészé i barżi ekòlogiczné 
dzãka termòmòdernizacje. Ta pòdjimizna bëła dzélã projektu „Ter-
momodernizacja obiektów samorządu województwa pomorskiego”.

Stolarskô warkòwniô je placã, gdze m.jin. są ùprôwióné dzélëczi 
zabëtkòwëch drzewianëch bùdinków. Takô robòta mùszi sã òdbëwac 
w pasownëch mikroklimaticznëch warënkach i remònt mô w tim 
pòmòc. Dzãka jegò realizacje pòsowa òstała doceplonô, sklep wësë-
szony, a nowô systema zarządzywaniô energią mô zmniészoné kòsztë 
ògrzéwaniô bùdinkù.

Drëdżi zmòdernizowóny bùdink – prôcowniô kònserwatorów – 
òstôł sparłãczony z piecã na biomasã, jaczi stoji w sąsednym dodo-
mie. Zmienioné są w nim téż òkna i dwiérze, òsëszoné fùndamentë. 

Termòmòdernizacjô bùdinków skùńczëła sã pòd kùńc gòdnika 
2017 r. Wszëtczé projektowé i bùdowné robòtë kòształë razã kòl  
753 tës. zł. Projekt w 85% béł ùdëtkòwiony z Regionalny Òperacjowi 
Programë Pòmòrsczégò Wòjewództwa na lata 2014–2020. 

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU  M. PIOTROWSCZÉGÒ

Laùreatczi kònkùrsu Drzéżdżona w 2017 r. Òdj. MKPPiM
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 GDUŃSK. PIÃC NOWËCH 
SKRÓW ÒRMÙZDA
11 stëcznika òbczas zéńdzeniô re-
dakcjowégò kòlegium i zespòłu mie- 
sãcznika „Pomerania” w sedzbie Ka- 
szëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we 
Gduńskù òstelë wëbróny dobiwcowie 
Òrmùzdowëch Skrów 2017. Są to:

Joana Binieckô – za pasjã w robòce 
dlô Kòcewiô;

Mariô Rogenbùk – za robòtã dlô 
môlowi pòspólnotë na pôłniowò-
-wschòdnym ùbrzegù Kaszëb;

Jerzi Miotke – za szeroczé wspiéra-
nié kaszëbsczich dzejaniów w kaszëb-
sczi Gdinie;

Zbigórz Talewsczi – za starã ò 
ùchòwanié pamiãcë ò ùszłoce Kaszëb;

Familijnô Kapela Bas – za fami-
lijné przekazywanié mùzycznëch 

tradicjów i dzelenié sã mùzyką z jin-
szima.

Òbczas zéńdzeniô òstało téż 
przëznóné stipendium dlô młodëch 
gazétników m. Izabellë Trojanow-
sczi. Dostónie je Róbert Groth z Ra-
dia Gduńsk, ùtwórca telewizjowégò 
karnôla na YouTube Kaszubska Go-
spodarka.

Wôrt przëbôczëc, że Òrmùzdowé 
Skrë sã wrãcziwóné òd 1985 r. za roz-
kòscérzanié wôrtnotów, co zasłëgiwa-
ją na pùbliczné achtnienié, ùtwórczé 
pasje, szerzwienié kaszëbsczi i jinszi 
pòmòrsczi kùlturë, dzejania bez szu-
kaniô sławë, dobiwanié nad drãdżi-
ma strzodowiszczowima warënkama, 
spòlëznowé pòdjimiznë w òbrëmie-
nim kùlturë. Donëchczôs Skrama 
je wëprzédnionëch przez 160 lëdzy. 
Lësta dobiwców ti nôdgrodë do 2016 r.  
je na internetowi starnie najégò 
miesãcznika: http://www.miesiecz-
nikpomerania.pl.

                                            RED.

 BÒRZESTOWÒ. PÒTKANIÉ  
Z ÉDMÙNDÃ SZCZESÔKÃ
Pierszé latosé zéńdzenié Remùsowé-
gò Krãgù zaczãło sã pòd pòmnikã 
Francëszka Krãcczégò w  Bòrzesto-
wie. Pózni w tameczny szkòle Bruno 
Cërocczi przeczëtôł dzélëk z  Żëcé-
gò i  przigòdów Remùsa Aleksandra 
Majkòwsczégò, jaczi òpòwiôdô ò 
pielgrzimce do Wejrowa. 

Bëło to bëlné wprowadzenié do 
promòcje ksążczi Édmùnda Szczesôka 
Drogą do nieba – śladami Remusa. 
Aùtór gôdôł ò tim, jak wëzdrzało 
zbieranié materiałów i pisanié ksążczi, 
kôrbił téż ò pòstacje Remùsa. Z nô-
leżnikama Krãgù gôdôł jesz ò tim, jak 
apartnią sã dzysdniowé Kaszëbë òd 
tegò, co òpisywôł w swòji epòpeje Maj-
kòwsczi. Redaktór Szczesôk zapòwie-

dzôł téż, że chce napisac jesz jeden dzél 
ksążczi nawlékający do tegò wiôldżégò 
dokazu. Tim razã bãdze to brzôd rézë 
na nordã do krôjnë Słowińców. 

Zéńdzenié skùńczëło sã pòspól-
nym spiéwanim kòlãdów i  pòd-
pisywanim przez aùtora ksążków 
kùpionëch przez nôleżników Remù-
sowégò Krãgù.

RED.

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù 

Dobiwcowie Òrmùzdowëch Skrów 2016. Òdj. dm
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 SWIÓNOWÒ, HÒPÒWÒ,  
BËTONIA. KSĄŻKA Ò KRZIŻEWËCH 
DROGACH
Pòd kùńc 2017 r. wëszła ksążka Éd-
mùnda Zelińsczégò, bëlnégò artistë, 
wielelatnégò przédnika Gduńsczégò 
Partu Stowarë Lëdowëch Ùtwórców 
pt. Drogi Krzyżowe Kaszub i Kociewia. 
Sianowo + Hopowo + Bytonia. 

Je to zapisënk pòwstaniô trzech 
pasyjnëch môlów na Pòmòrzu i  ro-
bòtów wkół  nich. Nôwicy placu aùtór 
mô namienioné Krziżewi Drodze 
w Swiónowie, jakô pòwstała nôrëchli 
z  òpisywónëch w  pùblikacje, a  Ze-
lińsczi zaprojektowôł do ni plaskato-

rzezbë, jaczé mielë wëkùmóné znóny 
rzezbiarze z Kaszëb i Kòcewiô. 

Jak napisôł we wstãpie do ksążczi 
Wòjcech Zelińsczi, z  jedny stronë je 
òna sprawòzdënkã kronikarza ro-
bòtów, z  drëdżi stronë – zapisënkã 
òbzérków i  refleksjów jich wespół-
wëkònywôcza, a  z  trzecy kùreszce 
wësłowienim głãbòczi wiarë aùtora.
Rôczimë do lekturë ti pùblikacje 
i  przë leżnoscë do ùdzélu w  latosy 
jëbleùszowi XV Kaszëbsczi Krziżewi 
Drodze w Swiónowie, jakô bãdze 16 
strëmiannika.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU (JD)

 PŁÓTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ  
LËTERATÓW
W  Domôctwie Stip-Rekòwsczich –  
płótowsczim òddzélu Zôpadno-
-kaszëbsczégò Mùzeùm w  Bëtowie 
– 15 gòdnika 2017 r. òdbëło sã zéń-
dzenié lubòtników kaszëbsczi lëtera-
turë. Prowadzył je gazétnik i  pisôrz 
Pioter Dzekanowsczi. Rok temù jesmë 
sã pòtkelë w tim placu òbczas czëtaniô 
lëteraturë przë swiécach. Midzë jinyma 
bëłë czëtóné wëjimczi wspòminków Bò-
lesława Jażdżewsczégò i  ju wnenczas 
pòjawiła sã ùdba, żebë zòrganizowac 
zéńdzenié namienioné blós kaszëbsczim 
tekstóm – gôdô Dzekanowsczi. Takô 
mësla ùwidzała sã direktorowi Mùzeùm 
Tomaszowi Semińsczémù (pòl. Sie-
miński), chtëren wespół z Felicją Bô-
ską-Bòrzëszkòwską przëszëkòwôł taczé 
pòtkanié 15 rujana. 

Pò dwùch miesącach òdbëło sã pò-
sobné zéńdzenié. Swòje tekstë czëtelë 
pòecë zrzeszony z lëteracczim karnã 

WERS, jaczé dzejô kòl Bëtowsczégò 
Centrum Kùlturë (bëlë m.jin. Geno-
wefa Gańskô i Wacłôw Pòmòrsczi – 
jegò wiérztë czëtała Ana Glëszcziń-
skô), w  òbrëmienim prozë òstałë 
przeczëtóné tekstë Anë Glëszczińsczi, 
Piotra Dzekanowsczégò i  repòrtôż 
Łukasza Zołtkòwsczégò (czëtelë: A. 
Glëszczińskô i J. Szroeder). Na zakùń-
czenié wëstąpiła Zuzanna Glëszcziń-
skô, jakô zaprezentowała swój dokôz 

„Heksa” (w slédnym numrze „Stegnë” 
je kôrbiónka z  aùtorką i  wëjimczi 
„Heksë”). Na zôczątkù zymkù mómë 
w planach pòstãpné taczé zéńdzenié. 
To dobrô ùdba na sparłãczenié lëterac-
czégò òkrãżô z Bëtowa i òkòlégò, ale 
jesmë téż òtemkłi na wszëtczich jinëch 
lubòtników kaszëbsczi lëteraturë – 
pòdczorchiwô Dzekanowsczi.

RED.

Czëtô A. Glëszczińskô. Òdj. Ł. Zołtkòwsczi

 RËMIÔ. NOWÉ TÔRGÒWISZCZE 
ZE ZMIENIONĄ PÒZWĄ
Rëmsczé tôrgòwiszcze òstónie prze-
bùdowóné. Za 1,5 mln zł bãdze zro-
biony remònt, na jaczi żdelë òsoblëwie 
przedôwający – m.jin. pòwstónie dak. 
Wôrt pòchwalëc rëmsczé wëszëznë 
nié blós za tã mòdernizacjã, ale za 
to, że pòprosëłë przë leżnoscë Ra-
dzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka ò pòdanié 

pòprawny pòzwë tegò môla. Donëch-
czôs targòwiszcze zwało sã: Rëmsczie 
Rënk. Pò remònce bãdze barżi bëlno 
– Rëmsczi Rënk. 

Ò sprawie na antenie Radia Kaszëbë 
gôdôł nôleżnik RKJ Tomôsz Fópka, 
chtëren pòdczorchiwôł, że dôwny za-
pisënk pòchòdzył jesz z czasów, czej 
kaszëbsczi pisënk ni miôł standariza-
cje. Jãzëk kaszëbsczi òstôł znormalizo-

wóny i wôrt, żebë w pùblicznëch môlach 
pòzwë bëłë pòprawné. Ùrząd Miasta 
Rëmi zwrócył sã z prosbą ò òpiniã w ti 
sprawie i  jesmë zabédowelë pisënk: 
Rëmsczi Rënk. Mëszlã, że za przikładã 
Rëmi bë mògłë jic jiné samòrządë, bò 
na niechtërnëch tôblëcach są rozmajité 
fele – gôdôł Fópka. 

Ùnowiony Rëmsczi Rënk bãdze zrë- 
chtowóny w przińdnym rokù.              RED. 



 BRUSË, BËTOWÒ. PIĄTI RÔZ 
TWÒRZIMË PÒ KASZËBSKÙ
Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm 
w  Brusach i  Zespół Ekònomicz-
no-Ùsłëgòwëch Szkòłów w  Bëto-
wie rôczą na V edicjã kònkùrsu 
„Twòrzimë w Rodny Mòwie”. Je òn 
sczerowóny do ùczniów sódmëch 
klas spòdleczny szkòłë, gimnazjów 
i  wëżigimnazjalnëch szkòłów a  téż 

maturańtów kaszëbsczégò jãzëka. 
Kòżdi z ùczãstników mùszi napisac 
jeden dokôz pò kaszëbskù na rów-
no jaką témã i w wëbrónym przez se 
lëteracczim ôrce (lirika, epika, dokôz 
na binã). Tekstë bãdą przëjimóné do 
28 gromicznika 2018 r. Je nót wësłac 
swòje ùsôdzczi w papiorowi fòrmie 
na adresã: Kaszubskie Liceum Ogól-
nokształcące w  Brusach, ul. Ogro-

dowa 2, 89-632 Brusy (z dopisënkã: 
Twòrzimë w Rodny Mòwie), a w elek-
troniczny na adresã: fb-2@wp.pl. 

Pòdrechòwanié kònkùrsu òdbã-
dze sã w KÒL w Brusach, a termin 
tegò wëdarzeniô mdze pòdóny na in-
ternetowëch starnach òrganizatorów. 

Wicy ò kònkùrsu na www.klo.bru-
sy.pl. Rôczimë do pisaniô!

RED.       
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 LËPIŃCE. KÒNKÙRS  
KASZËBSCZI GÔDCZI
11 gromicznika 2018 r. bãdze 110. 
roczëzna Józwë Brusczégò – doktora 
z Gôchów i bëlnégò gadësza. Z ti leżno-
scë 20 stëcznika w Lëpińcach, gdze òb 
wiele lat béł òn doktorã i spòlëznowim 
dzejarzã, òstôł zòrganizowóny kònkùrs 
na nôlepszą prezentacjã kaszëbsczi 
gôdczi. 

W „plestanim” próbòwelë sã: dzecë 
òd czwiôrti klasë spòdleczny szkòłë, 
młodzëzna a téż ùstny. Kòżdi ùczãst-
nik mùszôł przërëchtowac jednã gôd-
kã wëbrónégò kaszëbsczégò gôdkôrza, 
a tej jã przedstawic na binie. Colema-
ło bëłë wëbiéróné dokazë Aleksandra 
Labùdë, dzélëczi ze słowarza ks. Sëchtë, 
a nôwicy – tekstë patrona kònkùrsu, 
westrzód jaczich czile razy pòwtó-
rzëła sã nôbarżi mést znónó „Gôdka 
milienialnô”. W kònkùrsu wzãło ùdzél 
wespół 16 lëdzy z  dwùch pòwiatów: 
bëtowsczégò i chònicczégò. Jurorama 
bëlë: Bòżena Ùgòwskô, Pioter Dzeka-
nowsczi i Dark Majkòwsczi. 

Òsoblëwie westrzód nômłodszich 
bëło czasã widzec, że drãgò je jima prze-
stawic sã z recytacje, do jaczi są przënã-

cony z  jinszich kònkùrsów, na gôdkã, 
ale òglowò rówizna bëła wësokô. Rosce 
nama dobré pòkòlenié gôdkôrzów i fejn, 
że ti młodszi mòglë dzysô pòsłëchac téż 
ùczãstników z nôstarszi kategórie, chtër-
ny òd lat ju bierzą ùdzél we wielewsczich 
turniérach gôdczi i dobiwają tam nôd-
grodë. To dlô nich dobrô szkòła – gôdała 
òbczas pòdrechòwaniô Ùgòwskô.

Rozegracjô òdbëła sã w  szkòle 
w Lëpińcach, a ji òrganizatorama bëlë: 
Zrzësz Szkòłów w Lëpińcach i tuwòté-
szi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô. Më ju dôwno mëslelë ò tim, żebë 
ùpamiãtnic Józefa Brusczégò i przëbôczëc 
lëdzóm, co mô zrobioné dlô tëch strón. 
Jedną z ùdbów na taczé ùpamiãtnienié 
je prawie ten kònkùrs. To dlô naju nowô 
fòrma, donëchczôs bëła przede wszëtczim 
recytacjô, i mòże szkólnym bëło drãgò sã 
w tim nalezc. Jem równak rôd, że zgłosëło 
sã jaż 16 chãtnëch, a mëszlã, że za rok 
bãdze jich jesz wiãcy – pòdczorchiwô 
przédniczka partu KPZ w  Lëpińcach 
Éwa Swiątek-Brzezyńskô. 

Wôżnym dzélã kònkùrsu bëło 
pòtkanié z sënã Józwë Brusczégò, An-
drzejã. Òpòwiôdôł òn ò swòjim tatkù, 
ò jegò robòce, ale przede wszëtczim 

przëbôcził czile szpòrtownëch wë-
darzeniów z  jegò żëcô. Dodôwkòwą 
atrakcją bëłë teatrowé wëstãpë dzecy ze 
Zrzeszë Szkòłów w Lëpińcach, chtërne 
zaprezentowałë dwa krótczé ùsôdzczi 
na spòdlim gôdków patrona kònkùrsu.
A hewò lësta dobiwców:
•  Kategóriô kl. IV–VI: 1. Dawid Le-

mańczik, 2. Emiliô Szëszka (pòl. 
Szyszka), 3. Karolëna Krzoska, 
wëprzédnienié Błażéj Pòłczëńsczi 
(pòl. Połczyński);

•  Kategóriô kl. VII i  gimnazjalné: 
1. Zuzana Glëszczińskô, 2. Maja 
Czedrowskô (pòl. Kiedrowska), 3. 
Karolëna Rudnik i  Magdaléna Ka-
mińskô;

•  Kategóriô wëżigimnazjalnëch szkò- 
łów: 1. Karolëna Kòssak Główczew-
skô;

•  Kategóriô ùstnëch: 1. Kazmiérz Bù-
dzyńsczi, 2. Stanisłôw Gòstomczik.
Specjalną nôdgrodã za nôbëlniészi 

gwôsny dokôz dostôł téż Gòstomczik.
Dobiwcowie bãdą prezentowac swò-

je gôdczi jesz rôz – 3 gromicznika òb-
czas ùroczëstégò òdkrëcô tôflë na wdôr 
Józefa Brusczégò w Lëpińcach.

RED.

Òdj. Ł. Zołtkòwsczi 
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 ZHUHAI. GDIŃSKÒ-CHIŃSCZI  
KÙLTUROWI MÒST

W dniach 9–14 gòdnika 2017 r. Karno 
Spiéwë i  Tuńca „Gdynia” brało ùdzél 
w  Midzënôrodnym Festiwalu Kùltur 
w Zhuhai w Chińsczi. Zhuhai to miasto 
zdrëszoné z Gdinią, jaczé leżi w prowincje 
Guangdong, kòl grańcë z Makaù. Pòzwa 
Zhuhai òznôczô Perlowé Mòrze. Miasto 
mô sztatus specjalny ekònomiczny cónë 
i  je dzélã nôwiãkszi metropòlie swiata 
znóny jakno Delta Perlowi Rzéczi. (...)

Nôwôżniészim dzélã repertuaru, ja- 
czi karno „Gdynia” prezentowało òbczas  
wëstãpów, béł kaszëbsczi program, przë- 
jimniãti baro żëczno przez chińską 
pùblikã. Nôwikszé brawa gdińsczi Kaszë-
bi dostelë równak za spiéwã „Wschód 
Czerwony”, jakô bëła przëszëkòwónô 
prawie na rézã do Chińsczi.            

NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE KASZUBI.PL  

 WEJROWÒ. KÒMIKS Ò PIÔSZNICË
Piôsznicczé Mùzeùm we  
Wejrowie mô ùprzistãpnioné 
fabùlarizowóny historiczny 
kòmiks Las Piaśnicki. Aùtorã 
scenarnika i ùtwórcą malën-
ków je Tomôsz Mering. Histo-
riczny wstãp, jaczi pòprzédzô 
czôrno-biôłi dokôz, napisôł 
prof. Bògdón Chrzanowsczi. 
Tikô sã òn stojiznë Pòmòrzô 
i zôpadny Pòlsczi w pierszich 
tidzeniach pò wëbùchniãcym 
II swiatowi wòjnë.

Scenarnik kòmiksu je òpia- 
rti na dokùmentach, pùbli-
kacjach, ale téż relacjach lë-
dzy, co na swòje òczë widzelë 

mòrd w piôsznicczim lese i jiné przesprawë hitlerówców. Akcjô 
zaczinô sã w  1918 r. òd ùdostaniô samòstójnotë przez Pòlskã 
i przëbôcziwô historiã Wejrowa, jaczé w midzëwòjnowim cządze 
bëło stolëcą mòrsczégò krézu (òd 1928 r.), sedzbą dosc wiôldżégò 
wòjskòwégò garnizonu i czile wôżnëch pòlsczich szkòłów. Pózni 
w kòmiksu pòznôwómë m.jin. tragedné kawle czile pòstacjów, 
jaczé òstałë zabité przez Niemców. 

Pùblikacjã wëdało Mùzeùm Stutthof (na pòtrzébnotë Piôsz-
nicczégò Mùzeùm w Wejrowie). Jistnieje òna w ksążkòwi fòrmie, 
ale kòżdi chãtny mòże téż przeczëtac jã na internetowi starnie 
miasta (http://www.wejherowo.pl/artykuly/las-piasnicki-w-for-
mie-komiksu-a5521.html) abò Piôsznicczégò Mùzeùm (http://
www.muzeumpiasnickie.pl/news/75-komiks-quot-las-piasnicki-
-quot-dostepny-na-stronie).                                                         RED.

 WATIKÓN, KASZËBË.  
ZMIANË W „ÒJCZE NASZ”  
NIÉ DLÔ KASZËBÓW
W slédnëch miesącach w rozmajitëch 
nié blós katolëcczich mediach głosno 
je ò tim, że papiéż Francëszk bédë-
je pòzmianã słów mòdlëtwë „Òjcze 
nasz”. Jidze ò dzélëk, jaczi w łacëznie 
brzëmi „et ne nos inducas in tenta-
tionem”, a pò pòlskù: „i nie wódź nas 
na pokuszenie”. Wedle papieża taczé 
słowa mògą bëc przez niejednëch 
lëchò òdebróné – że to Bóg prowa-
dzy do pòkùsë, a  w  òriginale jidze 
ò dopùszcziwanié, a nié sprowadze-
nié pòkùszeniô. Kòmentérëjącë te 
słowa, gazétnicë tej-sej przëbôczi-
wają kaszëbsczi tłómaczënk, jaczi 
w  pùbliczny liturgie jistnieje òd 
czasu wëdaniô mòdlëtewnika przë- 
szëkòwónégò przez Eùgeniusza Prëcz- 

kòwsczégò i  Eùgeniusza Gòłąbka 
(1998). 

Na przëmiar religijny pórtal pn. 
deon.pl dôwô bôczënk, że Kaszëbi òd 
dôwna mòdlą sã słowama bédowóny-
ma òstatno przez Òjca Swiãtégò. Je 
tam pòdóny całi tekst Mòdlëtwë Pań-
sczi pò kaszëbskù, a w pòdrechòwa-
nim czëtómë: Łatwo zauważyć różnicę 
między: „A  nie dopùscë na nas pò- 
kùszeniô” a „i nie wódź nas nas po-
kuszenie”.

Ò ti sprawie infòrmòwałë téż naje 
media, np. Radio Kaszëbë pòdczor-
chiwało, że naszi dolmaczérowie ju 
rëchli widzelë niepòprawnosc pòlsczi 
wersje, a  jeden z  tłómaczów, Eùge- 
niusz Prëczkòwsczi gôdôł, że wë- 
chôdô na to, że më Kaszëbi sã wiedno 
mòdlëlë tak, jak to bédëje Òjc Swiãti.                                               

RED.

Tôfla z kaszëbską wersją mòdlëtwë „Òjcze 
nasz” w kòscele Pater Noster w Jerozolëmie. 
Òdj. dm

Òdj. ze starnë Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie
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 KASZËBË. GŁOS  
NA LEPSZĄ ÒCHRONÃ  
KASZËBIZNË
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Kaszëbsczi Institut włączëłë 
sã w  akcjã zbieraniô pòdpisën-
ków pòd wnióskã w  sprawie 
pòprawieniô stojiznë nôrod-
nëch, etnicznëch i  jãzëkòwëch 
mniészëznów a téż zmòcnieniô 
kùlturowi i  jãzëkòwi rozmaji-
toscë Eùropejsczi Ùnie. Są to 
bédënczi, jaczé bãdą miałë ja-
werny cësk na dwigniãcé jakòscë 
i  òbjimù realizacje jãzëkòwëch 
prawów Kaszëbów.

Chcącë pòprzéc ten wniósk, 
sygnie weńc na https://ec.euro-
pa.eu/citizens-initiative/32/pu-
blic/#/ i wpisac swòje dóné. 

Ta òglowòeùropejskô inicja-
tiwa Minority SafePack tikô sã 
wprowadzeniô dlô wszëtczich 
krajów – nôleżników Eùropejsczi 
Ùnie pòspólnëch standardów 
òchronë prawów wspòmniónëch 
mniészëznów. Żebë Eùropej-
skô Kòmisjô zajimnãła sã tim 
wnióskã, brëkòwny je milión 
pòdpisënków, a w Pòlsce mùszi 
bëc jich nômni 38250. Pòznôj 
mòc swòjégò głosu, dzãka jaczi 
mòżesz wspòmòc aùtochtonicz-
né nôrodné, etniczné i  jãzëkòwé 
mniészëznë a téż kùlturową i jã- 
zëkòwą rozmajitosc Kaszëb, Pòls- 
czi i całi Eùropejsczi Ùnie – czë- 
tómë w lësce pòdpisónym przez 
przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczé- 
gò Zrzeszeniô Édmùnda Witt- 
brodta i przédnika Kaszëbsczé-
gò Institutu Cezarégò Òbracht- 
-Prondzyńsczégò.

Wicy na tã témã, téż papioro-
wé mòdło deklaracje pòpiarcô, 
nalézeta na www.kaszubi.pl.

RED.

 LÃBÓRG. ROZRZESZENIÉ KÒNKÙRSU M. STRIJEWSCZÉGÒ
W 32. edicje Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu m. 
Mieczisława Strijewsczégò jak rok w rok òstelë wëprzéd-
niony téż kaszëbsczi ùtwórcowie. W 2017 r. bëlë to: Kata-
rzëna Główczewskô (nôdgroda Òglowégò Zarządu Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô) i Wòjcech Mëszk (nôdgroda 
lãbòrsczégò partu KPZ). 

Ùczãstnicë kònkùrsu wësëłelë dokazë w kategórie pòezje 
i prozë. Téma nie bëła ògrańczonô, ale òrganizatorzë zachã-
cywelë do pisaniô ò regionalnëch sprawach. Òbsãdzëcele 
(Kazmiérz Nowòselsczi – przédnik, Wòjcech Bòros, Mał-
gòrzata Bòrzeszkòwskô, Daniél Òdija, Bòżena Ùgòwskô) 

zdecydowelë, że przédną nôdgrodã, tj. Grand Prix Marszôłka Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa, dostónie Agnészka Marek z Bielska-Biôłi. W kategórie pòezje 
I môl miôł Mariusz Cezari Kòsmala, w proze Michôł Meyer. Specjalną nôdgrodã 
Bùrméstra Miasta Lãbòrga dlô ùtwórcë z lãbòrsczi zemi dostała Paùlëna Czaj-
kòwskô, nôdgroda m. Józefa Majkòwsczégò Katolëcczi Stowarë Civitas Christia-
na we Gduńskù – Rafôł Zãba (pòl. Zięba).

Wëprzédnioné dokazë òstałë wëdóné w pòkònkùrsowi pùblikacje.
RED.

 KARTUZË. SKÒPICĄ ATRAK-
CJÓW DLÔ DZECY
20 stëcznika 2018 r. w  Kartësczim 
Centrum Kùlturë bëła Kaszëbskô 
Gwiôzdka. Jak je ju tradicją òbczas ti 
rozegracje, nômłodszi mòglë naùczëc 
sã kaszëbsczich tuńców, pòtkac kar-
no gwiżdżów i  dostac darënczi òd 
gwiôzdora. 

Gòscy przëwitelë Jolanta Czerwiń-
skô i Łukôsz Richert. Artisticzny dzél 
zaczął sã òd wëstãpù karna Wesołe 
Ludki z Kôłpina. W programie zespòłu 
béł téż pòkôzk tradicyjnëch gwiżdżów. 
Pózni dzôtczi bëłë rôczoné do ùczbë 
kaszëbsczégò tuńca z  nôleżnikama 

Regionalnégò Karna Spiéwë i Tuńca 
„Kaszuby” z Kartuz. Zdobiłë téż pier-
niczi, spiéwałë kòlãdë, a  nôwôżnié-
szim pónktã programù bëło pòtkanié 
z gwiôzdorã i jegò darënkama.

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié, òrganizatór Kaszëbsczi Gwiôzd-
czi, dzãkùje dobrzińcóm za pòmòc  
w  òrganizacje. A  bëlë nima: SPH 
„Mestwin”, www.kaszubskaksiazka.pl,  
Kartuskie Centrum Kultury, GOK 
Sierakowice, Regionalny Zespół Pie-
śni i Tańca „Kaszuby”, Radio Gdańsk, 
Kartuzy.info.

  RED. NA SPÒDLIM WIADŁA  
NA STARNIE KASZUBI.PL

 LÃBÓRG. PIERSZI MÔL DLÔ KARNA FRANTÓWKA
W niedzelã 7 stëcznika w Sanktuarium sw. Jakùba Apòsztoła warôł II Gardowi 
Przezérk Kaszëbsczich Kòlãdów m. Francëszka Òkùnia. Wëdarzenié zaczãło sã 
òd mszë sw. z kaszëbską liturgią słowa òdprôwiony przez ks. Mariana Miotka. 

W òbrëmienim przezérkù wëstąpiło szesc karnów: chùr Szkòłowò-Przed-
szkòłowégò Zespòłu w Bùkòwinie, karno Kolorowe Motylki ze Spòdleczny 
Szkòłë w Lesnicach, Kaszëbsczé Regionalné Karno Levino, karno ùczniów ze 
Spòdleczny Szkòłë w Szczenurzim, karno ùczniów ze Spòdleczny Szkòłë nr 5 
w Lãbòrgù i Regionalné Karno Frantówka z Lãbòrga. Gòscynno wëstąpiłë téż 
Kaszubki z Chwaszczëna. Dobiwcą przezérkù òstała Frantówka, jaczi przédnicz-
ką je znónô kaszëbskô dzejarka Regina Szczupaczińskô. 

Mediowi patronat nad wëdarzenim miôł miesãcznik „Pomerania”, a òrgani-
zatorama bëlë: lãbòrsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Sanktuarium 
sw. Jakùba Apòsztoła i Lãbòrsczé Centrum Kùlturë Fregata.                                RED.
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 BËTOWÒ. Z BËTKÃ  
PÒ BËTOWSCZI ZEMI
„Latosô jeséń bëła w  Bëtowie 
nadzwëkòwô” – tak sã zaczinô Bycio 
herbu Kasztan, dwajãzëkòwô ksą-
żeczka dlô nômłodszich, jaczi akcjô 
dzeje sã w Bëtowie.

Wiele miastów szukô dzysô roz-
majitëch ùdbów na promòcjã. Jedną 
z  nich są maskòtczi (pùpùlczi). Na 
przëmiar w Brusach je to grzib ò mio-
nie Brusek, w Kartuzach miedzwiôdk 
Bruno. Më mómë Bëtka, pò pòlskù 
„Bycia”. Na najã maskòtkã jesmë ògło-
sëlë ùtrôp niłoni. Dobëła Aleksandra 
Glëszczińskô, jakô zabédowała pòsta-
cjã ricerza-kasztana. A  pòzwa òd-
nôszô sã do załóżcë miasta, chtërnym 
béł Bët – dolmaczi bùrméster Bëtowa 
Riszôrd Sylka. Pòjawiła sã téż mësla, 
żebë Bëtka òżëwic. Pòwstała kaszëb-
skò-pòlskô ksążka, jakô òpòwiôdô ò 
jegò przigòdach. Napisałã jã lëteratka 
z Lëpińc Ana Glëszczińskô. Pisanié 
nie bëło dlô mie drãdżé. Sama móm 
môłé dzecë. Piszącë, jem próbòwała 
so przedstawic, co bë je zainteresowa-

ło – gôdô aùtorka. Tak pòwstôł Bycio 
herbu kasztan. 

Historiô maskòtczi nie skùńczi 
sã równak na jedny pùblikacje. Ju 
je rëchtowóny pòsobny dzél. Bãdze 
pòkazywôł zabëtczi w najim miesce, 
m.jin. banowi mòst, gòticką wieżã czë 
cerkew. Mòże pòjawi sã téż smãtôrz 
w Pësznie i Jeléń – òpòwiôdô Sylka. 
Drëdżi part nie bãdze leno ò Bëtowie, 
ale téż ò sąsednëch gminach. Chcemë 
wespółrobic z jinyma samòrządama. 
Mómë nôdzejã na wspiarcé z  jich 
stronë, chòcle przez kùpienié dzélu 
ksążków. Jem ju pò òbgôdkach z wójtã 
Lëpińc i wiém, że Bëtk rëgnie na Gôchë 
– gôdô bùrméster Bëtowa.

Ana Glëszczińskô mô ju dosc 
ùdbów na całi cykl pòwiôstków ò 
Bëtkù. Jô bë chcała, żebë pòkazy-
wałë czekawé place, wôżné wëdarze-
nia, mòże téż legendë, żebë stałë sã 
prowadnikama pò Bëtowsczi Zemi 
– kôrbi. Co wôżné, ksążczi mają téż 
bëc pòmòcą w ùczbie kaszëbsczégò 
jãzëka. Dlôte do pùblikacje je dodónô 
platka ze słëchawiszczã. Robòtã wkół 

ji pòwstaniô kòòrdinowôł Jaromir 
Szroeder z  bëtowsczégò mùzeùm. 
Jem wëzwëskôł swòje doswiôdczenia 
z robòtë kòl „Kaszëbògònie”. W stu-
dio Cubanos Partyzanos Records Ma-
riusza Bronczi w  Kłącznie jesmë sã 
pòtkelë z ùczniama Zespòłu Szkòłów 
w  Lëpińcach, żebë nagrac przigòdë 
Bëtka – òpòwiôdô Szroeder.

Pierszô promòcjô pùblikacje òd- 
bëła sã 19 gòdnika 2017 r. na bëtow-
sczim zómkù. Ksążka, do jaczi ilustra-
cje zrobiła Aleksandra Glëszczińskô, 
wespół z platką mô trafic do szkòłów 
w gminie Bëtowò.                            RED.

 Òdj. K. Rolbiecczi

 GDINIÔ. WSPÒMINCZI  
Ò KS. JASTAKÙ
18 stëcznika w Kaszëbsczim Fòrum 
Kùlturë bëło pòtkanié namienioné 
ks. prałatowi Hilarémù Jastakòwi. 
Pòstacjã tegò nadzwëkòwégò ksã-
dza, hònornégò mieszkańca Gdinie 
i  Kòscérznë, dôwnégò probòszcza 
parafie Nôswiãtszégò Serca Pana 
Jezësa w Gdinie wspòminelë m.jin. 
Danuta Sadowskô, Małgòrzata 
Sokòłowskô, Jolanta Mitros-Su-
chòrzewskô, Mariusz Decowsczi, 
Aleksander Kòzycczi, Jerzi Miotke 
i  Andrzéj Bùsler. Westrzód wiel-
nëch gòscy bëlë m.jin.: pòsélôczka 
Małgòrzata Zwiercan i radny Miasta 
Gdinie Stanisłôw Bòrsczi.

Òb całé lata swòji kapłańsczi służ-
bë ks. Jastak ni miôł strachù wspierac 
blëznëch w nôbarżi drãdżich chwi-
lach – Gòdnika 1970 i Zélnika 1980. 
Òbczas Pòlsczégò Zélnika òdpra-

wił pierszą mszã swiãtą na terenie 
Òkrãtownie m. Parisczi Kòmùnë 
w Gdinie. Przez mieszkańców najé-
gò regionu béł zwóny Królã Kaszë-
bów. W  swòjim mieszkanim ùsa-
dzył kaszëbsczé minimùzeùm, béł 
miéwcą zachtnégò zbiéru kaszëb-
sczich knégów. Ùsadzył téż fùnda-

cjã dlô młodzëznë z Kaszëb i całégò 
Pòmòrzô, jakô pòmôgała młodim 
lëdzóm w edukacje.

Ùmarł 17 stëcznika 2000 r., je 
pòchòwóny w kòscele Nôswiãtszégò 
Serca Pana Jezësa w Gdinie, krótkò 
szasëji i pòmnika jegò miona.

ANDRZÉJ BÙSLER

J. Mitros-Suchòrzewskô – nôleżniczka dôwny kaszëbsczi schòlë ùsadzony przez ks. Jastaka. 
Òdj. É. Nowickô



·  18 listopada 2017 r. – odbyło się Walne Zebranie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdań-
sku. Na początku obrad referat o życiu i działalności 
Lecha Bądkowskiego wygłosiła jego wnuczka Miło-
sława Kosmulska. Następnie wręczono Medale Lecha 
Bądkowskiego sześciu wyróżnionym: dwóm przed-
stawicielom świata akademickiego – prof. Józefowi 
Borzyszkowskiemu i prof. Cezaremu Obracht-Pron-
dzyńskiemu, działaczom społecznym – Krzysztofowi 
Kowalkowskiemu i Wandzie Krzymińskiej, oraz osobom 

duchownym – ks. Leszkowi Jażdżewskiemu i ks. Woj-
ciechowi Chistowskiemu. W dalszej części dyskutowa-
no nad sprawozdaniem Zarządu za 2016 r., był też czas 
na wolne wnioski i omówienie spraw bieżących.  

·  13 stycznia 2018 r. – miało miejsce spotkanie 
opłatkowe gdańskiego oddziału ZKP. Rozpoczęła je 
Msza święta z elementami kaszubskiej liturgii słowa 
w kościele pw. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie. 
Przewodniczył jej biskup Zbigniew Zieliński. Następ-

nie w parafialnej kawiarence klerycy Gdańskiego Se-
minarium Duchownego z Koła Kaszubskiego zagrali 
w przygotowanym przez siebie przedstawieniu ukazu-
jącym kaszubskich gwiżdży. Widowisko było połączone 
z koncertem kolęd zespołu Kaszubianki z Chwaszczyna. 
Potem nadszedł czas na podzielenie się opłatkiem, po-
częstunek i rozmowy przy wigilijnym stole.  

ADRIAN WATKOWSKI
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LATOS MÓMË 98. ROCZËZNÃ ZDËNKÙ PÒLSCZI Z MÒRZÃ.  
NA ÒDJIMKÙ PÒMNIK GEN. JÓZEFA HALLERA W PÙCCZIM  
RËBACCZIM PÒRCE AÙTORSTWA ŻŁOBIÔRZA STANISŁAWA  
SZWECHÒWICZA. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII



GROMICZNIK  2018  /    /  67

SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

GÓWNIANY FELIETÓN

J adã ò stëcznikòwi pòrénk do Wejrowa a kąsk mie 
sã spieszi. Nawetkã barżi niżlë kąsk. Baro mie sã 
spieszi. A tu slëskò, sztërë gradë zëmna. A przede 

mną cãżôrowi aùtół z… szituzã na paczétnicë. I sã nie 
spieszi… – Ale że prawie tero to gówno mùszi wëwòzy-
wac?! – zgrizł jem cos jinégò na „k” a zmùmlôł cos na 
„p”. – Karã mù dac, niech so karëje, a nié robòcyma 
lëdzoma drogã zastôwiô…! Chùtczi bë człowiek z piel-
grzimką doszedł, a ten tu… z toj-tojã sã òb zëmã todrë-
je… Tec to je zamiarzłé w kam! Kùglac bë mógł! 

Jadącë w aùtołowim szturze całé wikszé pół dro- 
dżi, jem so przëbôcziwôł, 
jaczé gówno w naszi 
kùlturze mô znaczenié. 
Mie sã wiedno mdze 
przédno parłãczëc ze 
swiãtã Pierszégò Maja. 
Tedë më, lasny Kaszëbi 
– Lesôcë z Chwaszczëna 
– wëwòzywelë prawie 
gnój na pòle pòd bùlwë 
a gò trzãslë widłama. To 
béł tzw. „prakticzny patriotyzm”. Ale gówna mómë 
skòpicą téż w naszim jãzëkù! Wielno je gò w rze-
klënach. Znaczi tëli co… mało, a równak na tëli wiele, 
że jidze nim zastãpic jiné słowa. Czedës na kòlãdze 
gòspòdëni złô, że ksądz sã pòdniósł òde stołu, leno co 
zacząwszë wieczerzą, rzekła bëła w gòrzu: – Tak flot? 
Kò ksądz jesz mô gówno zjadłé! Nie je wiedzec, czë 
dobrodzéj òstôł dłëżi… A òna bë sã wierã w tim sztó-
ce rzôdczim gównã zesra1. Ksądz gwës jachôł dali, a ji 
to bëło jak jic pò gówno z miechã2. Czedës lëdze sã 
nie sromielë „gównowëch” tematów. Pòdług Méstra 
Grassa3 we wczasnëch stalatach lëdzëska jedlë òsób-
no, ale prawie gówno produkòwelë razã. I je òbzére-
lë. A kòmeńtérowelë. Bò to je łeż, że w taczim gównie 
je gówno widzec4. Nie wszëtkò je przedzegwioné. – 
Hó-hó! Sąsôd béł, widzã, na grzëbach! A szmakałë są-
sôdce jagòdë? Jak môta trusa na pôłnié, tej sąsôdoma 
nie òdkôżeta… Dzys dnia z tą „gównową” sromòtą je 
jinaczi. Tak pòzwónô „pòliticzno pòprawnota” nie do-
zwòliwô prosto pisac prôwdë. NIE WËPÔDÔ. A gówno 
prawie colemało z człowieka wëpôdô. Jakno drëmelk. 

Drëmel abò drépa. I zazwòni, czej spadnie. Zagrochò-
ce. Klasnie głëchò. Czasã drzistnie. Ò chilającym gów-
nie Kaszëbi mają nawetkã wëzgódkã stwòrzoné: Co to 
je? Z górë jak nitka, z dołu jak płôchta? Fëjné, nié? 
Czësto egzystencjonalnô pòezjô zortu „ąã” . I ta ùlga, 
czej to je ju z nas précz… 

Ùlżëło pewno téż mieszkańcoma „Gòwina” z wej-
rowsczi gminë, czej sã nie ùdało wprowadzëc, òkróm 
pòlsczi ùrzãdowi pòzwë ti wsë, prawie tôblëcë 
z kaszëbsczim „Gòwinã”. Całô gmina je pò kaszëb-
skù pòzwónô, a tima sã, biédôkama, z gównã jich 

òdwieczno kaszëbskô pòzwa 
sparłãcza i… sã zasromilë. 
I nie chcelë. Żlë bë jaczi szkól-
ny òd kaszëbsczégò jima na 
czas wëdolmacził, że „Gòwi-
no” nijak z gównã nie je 
w grëpie5 – mòże bë sã lud-
kòwie òbdelë. A tak mieszka-
ją na Kaszëbach, we wsë, co 
ji kaszëbsczi pòzwë sã wsti-
dzą… Nie darwôta jima ò tim 

gadac, pewno i tak sobie z tegò gówno zrobią…
Na mòcnégò człowieka rzekną Kaszëbi cwiardé 

gówno6. Czej je za cekawi, tej je gównã z òczama. Jak 
je chcëwi, to bë gówno spòd sebie zjôdł. Czej sã chce, 
cobë sã chto òdpòrajił, mòże rzec: Niech ce gówno 
prowadzy! Do tëch, co za wiele mówią abò òtmikają 
gãbã, czej sã mòckò zdzëwią – człowiek mòże rzek-
nąc: Zamkni pësk, bò cë gówno wëstëdnie! Ga chto 
mô wszëtczé rozëmë zjadłé, tej òn je gównã przesró-
ny. Jak sã knôpòwi widzy dzéwczã, tedë mòże za 
nim swinim gównã pùszczac. Żlë statk jaczi sã wama 
doma skażi, co to wa sã nim dzela jak gapë gównã7  
òbczas jaczi blekfrajdejowi promòcje, a reklamacje 
króm nie przëjimô, mòżeta trãptnąc jima za pargã 
nogą a pòwiedzec: Móm nasróné na to wasze gówno!

Pewno pò przeczëtanim tegò felietónkù wzdich-
nieta sobie: Za czim òn w tim gównie grzebie – kò 
to òd te jesz barżi smierdzy, a do te jesz: przez tegò 
Fópkã gówno szczekô8… A jô òdwzdichnã tej: Kò to 
człowiek mòże gadac a srac a wa i tak gówno wiéta…

TÓMK FÓPKA

Jadącë w aùtołowim szturze (...) 
jem so przëbôcziwôł, jaczé  

gówno w naszi kùlturze mô 
znaczenié. Mie sã wiedno mdze 

przédno parłãczëc ze swiãtã  
Pierszégò Maja. Tedë më (...) 

Lesôcë z Chwaszczëna –  
wëwòzywelë prawie gnój na pòle 

pòd bùlwë (...). To béł tzw.  
„prakticzny patriotyzm”.
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1  Tëli co „A niech to szwernót!”. 
2  Próżno, daremno.
3  Chòcle w jegò Turbòce.
4  Tëli, co nick.

5  Chùtczi „Gównino”, ale to nie ta wies…
6  Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury  

ludowej, t. 1, s. 348.
7  Wëdzéra sobie z rãków.
8  Niepòtrzébno gôdô.



68  /    / LUTY 2018

Z BÙTNA
F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
L

IE
T

Ó
N

 /
 F

E
L

IE
T

Ó
N

BRIFKA ZNERWÒWÓNY, LESNY MÔ STRACH
Brifka znerwòwóny, a lesny mô strach – tak w nym 
najim, zataconym na kùńcu swiata, Pëlckòwie rok sã 
zacząn. Le za régą. Chcemë zaczic òd znerwòwónégò 
brifczi. Hewò jegò historëjô:

Jednégò zëmnégò wieczora zdrzã bez òkno, a tã bri-
fka cësnie do mie na nowim kòle. Hò, hò – pòmëslôł 
jem – jemù na nodżi jidze.

– Môsz të so z 500+ nowi pòjôzd kùpioné? – òbzérôł 
jem jegò nowi nabëtk, jaczim mie wjachôł w kùchniã.

– Wëbaczë, że jô cë móm w chëczë wjachóné, ale 
sóm wiész, móm strach, że mie no nowé kòło jesz chto 
skradnie.

Në zdrzijta le! Jemù 
w głowã zaszło – chtëż bë 
jemù na nëch mòjich për-
dëgónach kòło krôdł!

– Môsz të co dlô mie? 
– spitôł jem krótkò a òstro, 
chòc miôł jem lëszt na nie-
gò naszkalowac, ale zdrzą- 
cë na jegò znerwòwóną 
mùniã, dôł jem pòkù. 

– Môsz tuwò cedel ze starostwa… – brifka wëcygnąn 
z taszë kùwertã a cësnąn jã ze złoscą na blat szpinie. 
– Dobrze radzã, czej môsz leżnosc, tej wez so nã sprawã 
bez internet załatwi. Jesz, chłopie, trafisz na ną heksã, 
z jaką jô miôł do ùczinkù…

– A co, dożarlë cë w starostwie?
– Chcôł jem zgłosëc sprzedanié stôrégò kòła a kùpie-

nié nowégò… 
– Co?! 
– Wiész, tak jakbë co… Jes të gwës, że taczégò 

òbòwiązkù człowiek ni mô?
– W nym kraju wszëtkò je mòżlëwé.
– Ò to, to, to… Jô gwës téż nie béł, temù jô szedł do 

starostwa sã spëtac. Żdôł jem pół gòdzënë, kò réga na 
dwanôsce lëdzy bëła, a czej kùreszce jô wlôzł, na heksa, 
co za òczenkã schòwónô sedza, ani pòchwôlony nie rze-
kła, le dorazu zawarczała ò numerk. Jaczi numerk, jô so 
mëszlã, kò nó to ani czasu, ani lësztë ni móm. Zasmiôł 
jem sã krzëwò a ji ò tim kòle zacząn gadac. Ta równak 
nijak nie chca mie słëchac, le pôlcã wskôza dwiérze 
a kôza mie wëlezc. Jô béł czësto baf, nie wiedzącë, że 
terôzka sprawë w ùrzãdze za numerczi sã załôtwiô. Dër-
żącë z nerwów, wëlôzł jem na kòridór a sã lëdzy ò nen 
numerk pitajã. „Panie, bez numerkù të z ùrzãdnikã nie 
pògôdôsz” – wëdolmacził mie jeden chłop, a pòkôzôł, 
że to mùszi w taczi maszinie knąpã nacësnąc, a czej 

wëdrëkòwóny numerk wëskòczi, tej to mùszi żdac tak 
długò, jaż nen cë sã nie pòkôże na ekranie kómpùtra, co 
na scanie wisy. Tak téż jem zrobił, a sztërdzescë minut 
żdôł. Kùreszce wlôzł jem nazôd do ti sami heksë, nu-
merk jem ji pòkôzôł a jesz rôz klarëjã, za czim jô tuwò 
przëszedł. Czej jem skùńcził, ta sã tak nó miã przezdrza-
ła a jak nie zacznie szkalowac, za czim jô tuwò przëszedł, 
że prawa nie znajã, że chtos mie głëpòtów nagôdôł, że 
jô so tak co mógł w internece przeczëtac, że òna terôz-
ka na taczé pierdołë czasu ni mô…

Widzec bëło, że brifka mòckò przeżił ną wizytã w sta-
rostwie, kò jak mie to òpò- 
wiôdôł, całi dërżôł. 

– Jô mëslôł, że w nëch 
najich ùrzãdach sedzą lëdze, 
co mają szacënk dlô petenta 
– chcôł jem drëcha ùspòkòjic. 
– To pewno bëła jednô z nëch 
stôrëch pòstkòmùnisticznëch 
ùrzãdniczków, co to ji nicht 
donëchczas nie wëdolmacził, 
że to òna je dlô petenta, a nié 

petent dlô ni…
– Ale dze! Kò to młodé dzéwczątkò bëło… ë to mie 

nôbarżi zrobiło nerwés. A biôjta mie wszëtcë lóz! – rik-
nąn na kùńc brifka, wząn swòje nowé kòło a szedł weg. 

Krótkò, jak brifka wëkòłowôł, òpòcuszkù, jak lës do 
kùrnika, w chëcze wlôzł mie lesny. A widzec bëło w jegò 
òczach wiôldżi strach. Hewò jegò historëjô:

Lesny wlôzł, rozezdrzôł sã wkół a, jikającë, do mie 
gôdô:

– Czuł të co ò neò…neò…
Chcôł jem mù pòmòc, tak jô za niegò dokùńcził:
– Pewno cë jidze ò Noe? Në, bratkù, z taczima pëta-

niama nié do mie, le do ksãdza biôj… Abò do brifków 
knôpiczka, òn prawie terôzka na religie pòtop prze-
rôbiô. 

– Pòtop to mòże dac – rzekł krëjamkò lesny. Jesz rôz 
rozezdrzôł sã wkół a do ùcha mie szeptnął: – Czej të bë 
co ò tëch neò…, le nie kùńczë!, miôł co czëté, bò wiész, 
òni sã pò lasach krëją a hajlëją, tej dôj mie zarôzka znac. 
Le òpòcuszkù, bò lepi tima neò…, reklamë nie robic. Jô 
z nima pòrządk zrobiã… pif-paf… 

Tak mie lesny z nyma neò… (le mdzeta sztël!) òstawił. 
Tak téż wa widzyta, jak sã nama w Pëlckòwie na zôcząt-
kù rokù żëje. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Brifka znerwòwóny,  
a lesny mô strach – 

tak w nym najim, 
zataconym na kùńcu 

swiata, Pëlckòwie  
rok sã zacząn.
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Marek Pijarowski fot. Ł. Rajchert
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FAMILIJNY
Zespół Jerz Igor
Jerzy Rogiewicz - GŁOS, PIANINO, SYNTEZATORY, 
INSTRUMENTY PERKUSYJNE
Igor Nikiforow - GŁOS, INSTRUMENTY PERKUSYJNE,  
GITARY, AUTOHARFA
Olivier Heim - BAS, GŁOS
Tomasz Dworakowski - PUZON, EFEKTY SPECJALNE
Maurycy Idzikowski - TRĄBKA, SZEJKER, KLAWESYN
Karolina Rec - WIOLONCZELA, GŁOS 

Koncert połączony z projekcją filmów  
z festiwalu Kino Dzieci.

W programie muzyczne aranżacje do filmów:
Bardzo mały Lis, Francja 2015, 
Lokator idealny, USA 2015, 
O mamie, Rosja 2015, 
To coś, Niemcy 2015,
Nowy gatunek, Czechy 2015, 
Mały Cousteau, Czechy 2013,
Wygląd, Dania 2014

ND / SUN

18/02/2018      
 12:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

Robert Kwiatkowski – DYRYGENT, SKRZYPCE
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – PROWADZENIE

L. VAN BEETHOVEN  
Uwertura Coriolan op. 62
F. SCHUBERT Konzertstuck na skrzypce  
i orkiestrę  D-dur D 345
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową 
d-moll
L. VAN BEETHOVEN   
II Symfonia D-dur op. 36

W ŚWIECIE MELODII 

PT / FRI

02/02/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

Marek Pijarowski  – DYRYGENT

Maciej Kułakowski –  WIOLONCZELA

Orkiestra Symfoniczna PFB

J. HAYDN II Koncert na wiolonczelę D-dur
R. STRAUSS  Symfonia Alpejska op. 64

ZIMOWY SEN

PT / FRI

23/02/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

George Tchitchinadze – DYRYGENT
Michael Foyle – SKRZYPCE 
Orkiestra Symfoniczna PFB
W.A. MOZART  
Uwertura do opery Così fan tutte KV 588
E.W. KORNGOLD  
Koncert skrzypcowy D-dur op. 35
P. CZAJKOWSKI  
VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74

KWESTIA WIERNOŚCI 

PT / FRI

09/02/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

DYRYGENCI I SOLIŚCI  
UNIWERSYTETU MUZYKI I SZTUKI TEATRALNEJ W WIEDNIU
Bernhard Voss – DYRYGENT 
Michael Schneider – DYRYGENT
Andrea Alessandrini – DYRYGENT
Yeojin Kim - DYRYGENT
Lisa-Marie Sekine – SKRZYPCE
Rei Naito – FORTEPIAN
Orkiestra Symfoniczna PFB

B. BRITTEN Four sea interludes  
z opery Peter Grimes op. 33a
W.A. MOZART  
Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 
S. RACHMANINOW  
II Koncert fortepianowy c-moll op. 18
O. RESPIGHI  
Poemat symfoniczny Fontanny rzymskie 

WIEDEŃ NAD MOTŁAWĄ 

PT / FRI

16/02/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

11/02/2018, NIEDZIELA, 19:00
FILHARMONIA DOWCIPU
14/02/2018, ŚRODA, 20:00
BROADWAY EXCLUSIVE
17/02/2018, SOBOTA, 17:00 I 20:00
LUDZIE INTELIGENTNI
18/02/2018, NIEDZIELA, 17:00
MICHAŁ BAJOR – „OD KOFTY… DO KORCZA”
28/02/2018, ŚRODA, 20:00
ARTURO SANDOVAL

Wydarzenia Impresaryjne 

EDUKACYJNY

KONSULTACJE POLSA: Przemysław Rudź
AKTOR: Bogdan Smagacki
OPRACOWANIE KONCERTÓW: Anna Bona,  
Natalia Walewska
ZESPÓŁ MUZYCZNY W SKŁADZIE:
Muzycy Orkiestry PFB ORAZ
Sławomir Iwaniak – ALTÓWKA
Anna Śmiszek-Wesołowska – WIOLONCZELA
Aleksander Przeradowski – KLAWESYN I ORGANY
Rafał Lewandowski – FORTEPIAN

PN-WT / MON-TUE       

26-27/02/2018      
 9:00, 11:15 SALA  

KONCERTOWA

MIĘDZYPLANETARNE 
LOTY

W RAMACH CYKLU  
KOSMICZNA FILHARMONIA

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2017/2018 WSPÓŁPRACASPONSOR

Zatosowanie zapisu

J. PETERSBURSKI Tango Milonga 
M. RODRIGUEZ La Cumparsita
C. TIRAO Cifra Huellac na gitarę solo
C. TIRAO Tango na gitarę solo
A.G. VILLOLDO El Choclo
V. MALANDO Olé Guapa
A. PIAZZOLLA Histoire du Tango  
na skrzypce i gitarę
J. GADE Jalousie Tango Tzigane
G. BOULANGER Avant De Mourir 
A. PIAZZOLLA Oblivion
C. GARDEL Por una Cabeza 
A. PIAZZOLLA  Milonga del ángel na gitarę solo
A. PIAZZOLLA Verano Porteño na gitarę solo
L. ANDERSON Blue Tango 
J. PETERSBURSKI Ta ostatnia niedziela 

PO KONCERCIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA  
DO SALONU GDAŃSKIEGO (GÓRNE FOYER)  
NA CZĘŚĆ TANECZNĄ.

PO KONCERCIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA  
DO SALONU GDAŃSKIEGO (GÓRNE FOYER)  
NA CZĘŚĆ TANECZNĄ.

V BAL GDAŃSKI

  

Tomasz Tomaszewski – DYRYGENT, SKRZYPCE

Wiesław Prządka – BANDONEON

Ewa Tomaszewska – FORTEPIAN

Andrzej Mokry – GITARA

Orkiestra Symfoniczna PFB
Krzysztof Dąbrowski – PROWADZENIE 

BIAŁE TANGO

SOB / SAT        

03/02/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA
ENERGETYCZNE BALE GDAŃSKIE

A. KURYLEWICZ Polskie Drogi
J. MATUSZKIEWICZ Podróż za jeden uśmiech
J. MATUSZKIEWICZ Janosik
P. MARCZEWSKI Kariera Nikodema Dyzmy
P. MARCZEWSKI Daleko od szosy
J. MATUSZKIEWICZ Czterdziestolatek
J. MATUSZKIEWICZ Alternatywy 4
H. KUŹNIAK Na kłopoty Bednarski
Z. SZOSTAK Królowa Bona
W. KAZANECKI Dom
W. KAZANECKI Czarne Chmury
W. KORCZ 07 zgłoś się
S. KRAJEWSKI Jan Serce (Uciekaj Serce Moje)
J. MATUSZKIEWICZ Stawka większa niż Życie
H. MANCINI Ptaki ciernistych krzewów
J. GOLDSMITH Star Trek
B. RANDOLPH Benny Hill
D. CROFT Allo Allo
D. SCHWARTZ Przystanek Alaska, Dynastia
A. BADALAMENTI Miasteczko Twin Peaks
J. LENNON/P. MCCARTNEY Cudowne Lata
J. LIVINGSTONE/R. EVANS Bonanza
D. ROSE Domek na prerii
H. MANCINI Różowa Pantera
L. SCHIFRIN Mission Impossible
J. HAMMER Miami Vice

VI BAL GDAŃSKI

  

Orkiestra Alla Vienna
Jan Niedźwiecki - PROWADZENIE

„KOCHAMY SERIALE”

SOB / SAT        

10/02/2018      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA
ENERGETYCZNE BALE GDAŃSKIE

/FILHARMONIA

72. Sezon 2017/2018
Dyrektor 

prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze

SPONSOR GŁÓWNY  
I MECENAS KULTURY

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!




