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ÒRMÙZDOWÉ SKRË 2017
Skrë słëchają laùdacje na tczã Kapelë Bas

Pòspólny òdjimk Skrów i latoségò òdbiércë Stipendium m. Izabellë 
Trojanowsczi

Kapela Bas, to je familiô sparłãczonô przez kaszëbską mùzykã

„Bãdã ricerzã słuńca, 
bãdã Skrą Òrmùzdową...” 
– ùsôdzcą rzezbów, jaczé 
dostelë laùreacë, je tradi-
cyjno Wòjcech Wesserling

Jerzi Miotke dzãkùje za SkrãZbigórz Talewsczi pòdczorchiwôł, że nigdë nie 
zabądze tegò dnia 

 „Skrë zôs padłë na całim Pòmòrzim” – redowôł sã przédnik Zrzesze-
niô Édmùnd Wittbrodt

Òd lewi: Elżbiéta Kwidzińskô, Renata Czedrowskô i Édmùnd 
Szczesôk
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Kolegium redakcyjne i zespół miesięcznika „Pomerania”  
11 stycznia br. wybrały laureatów Skier Ormuzdowych 2017  
oraz zdecydowały o tym, komu zostanie przyznane 
stypendium im. Izabelli Trojanowskiej. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 23 lutego w Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku. Relację z tego wydarzenia znajdą Państwo 
w marcowej „Pomeranii”. 

W październiku 2017 r. Rada Naczelna Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia roku 2018 „Rokiem Franciszka Kręckiego”. 
Prawnik, bankowiec, człowiek renesansu, aktywny działacz 
w organizacjach polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsku, 
tak w skrócie można opisać patrona tego roku w ZKP, 
człowieka, który całe swoje życie poświęcił sprawie polskiej. 
Więcej o postaci Franciszka Kręckiego w artykule Łukasza 
Grzędzickiego. 

O tym, że Sopot jest modnym kurortem, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Uzdrowisko cieszyło się powodzeniem już na 
przełomie XIX i XX wieku, a to za sprawą Jana Jerzego 
Haffnera, który w 1823 r. założył nad wodami Zatoki 
Gdańskiej zakład kąpielowy, przyczyniając się do późniejszej 
popularności tego miejsca. Zdrowotne walory Sopotu 
dostrzegali również ówcześni uczeni i lekarze. W marcowej 
„Pomeranii” publikujemy tekst odczytu pt. „O Sopotach, 
jako uzdrowisku nadmorskiem i jego okolicy uwag kilka” 
wygłoszonego w 1913 r. w Warszawskim Towarzystwie 
Higienicznym przez dr. Bohdana Korybut-Daszkiewicza 
(referat opublikowano rok później w piśmie „Zdrowie”). Autor 
przedstawił w nim m.in. walory klimatyczne i lecznicze 
uzdrowiska Sopot.    

Od Redaktora
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Òrmùzdowé Skrë są wrãcziwóné òd 1985 r. To nôd-
grodë m.jin. za rozkòscérzanié kaszëbsczi i pòmòrsczi 
kùlturë, spòlëznowé dzejanié i pòdskôcanié miłotë do 
môłi tatczëznë. Za łońsczi rok dostelë je: Kapela Bas ze 
Serakòjc, Joana Binieckô, Jerzi Miotke, Mariô Rogen-
bùk i Zbigórz Talewsczi. 

Ùroczëzna òdbëła sã 23 gromicznika. Zaczãła 
i skùńczëła jã swòjim mùzycznym wëstãpã familiô Kla-
sów, to je Kapela Bas. Pò pòwitanim gòscy przez pro-
wadzącëch (Andrzeja Bùslera i Aleksandrã Dzãcelską-
-Jasnoch) zastãpiôczka przédnégò redaktora Bògùmiła 
Cërockô przeczëtała dzélëk z Żëcégò i przigód Remùsa 
Aleksandra Majkòwsczégò. Béł to ten part ksążczi, 
w jaczim Józwa Zôbłocczi òpòwiôdô historiã biôtczi 
midzë lëchim dëchã Arimanã i dobrim Òrmùzdã. Pò 
ji wësłëchanim Remùs rzekł: „Bãdã Skrą Òrmùzdową” 
i prawie òd tëch słów pòchôdô nazwa naji nôdgrodë. 

Pòtemù przëszedł czas na nôwôżniészi dzél ùro- 
czëznë: laùdacje i wrãcziwanié nôdgrodów. Dobiw-
cóm wëprzédnieniów dôwelë je: przedstôwca Redak-
cjowégò Kòlegium Édmùnd Szczesôk i przédny re-

daktór Sławòmir Lewandowsczi. Bëłë téż (tej-sej fùl 
emòcjów) pòdzãkòwania laùreatów i  winszowania 
òd przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Édmùnda Wittbrodta a jinëch gòscy. 

Òkróm Skrów òbczas ùroczëstégò zéńdzeniô 
w Stôromiesczi Radnicë òstało téż wrãczoné stipen-
dium miona Izabellë Trojanowsczi dlô młodëch gazét-
ników. Dostôł je Róbert Groth, chtëren pòdczorchnął, 
że na kaszëbsczi drodze wcyg pòtikô lëdzy, co rozmieją 
gò pòdskacëc do robòtë nad sobą. Rzekł téż, że wedle 
niegò robòta gazétnika to przede wszëtczim służba lë-
dzóm (na starnach 4–5 je kôrbiónka z latosym dobiwcą 
stipendium). 

Na kùńc béł czas na pòspólny òdjimk z laùreatama, 
a pózni jesz indiwidualné żëczbë, gratulacje i sztëczk 
kùcha. 

Bóg zapłac wszëtczim ùczãstnikóm tegò swiãta i ju 
terô rôczimë na uroczëznã za rok.

DM

Galeriô òdjimków z rozegracje je na drëdżi starnie òbkłôdczi.

NAJE NÔDGRODË W DOBRËCH RÃKACH
W Stôromiesczim Rôtëszu we Gduńskù òstałë wrãczoné Òrmùzdowé Skrë za 2017 rok. Do karna 
 wëprzédnionëch przez „Pòmeraniã” doszło piãc nowëch laùreatów.
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DROGA WËFÙLOWÓNÔ SKRAMA

Gdze mòżemë szukac pòczątków twòji kaszëbsczi ste-
gnë?
Kòl mie doma pò kaszëbskù sã nie gôdało. Jô jem czło-
wiekã, jaczi w całoscë sã naùcził kaszëbiznë w szkòle. Jem 
béł w czwiôrti klase, czej kaszëbsczi wchòdzył do mòji 
szkòłë w Miszewie. Mëmka bëła tam direktorką i rzekła 
mie, że mòże wôrt bë bëło sã zapisac, a pózni wastnô Ela 
Prëczkòwskô téż do te zachãcëwała. Wiele ò Kaszëbach 
gôdelë mie téż mòji starkòwie, chtërny pòchòdzëlë spòd 
Bëtowa. I tak jem so pòmëslôł, że dobrze bë bëło cos wie-
dzec ò tim placu, gdze żëjã. 

To dosc dozdrzeniałé mëslenié jak na dzeckò w czwiôrti 
klase...
Taczé mëslë zawdzãcziwóm lëdzóm, co bëlë wkół mie. Pi-
telë: a co të wiész ò swòjim placu? I to bùdzëło czëkawòsc.

Tej jes Kaszëbą z czekawòscë?
Jo, mòżemë tak rzeknąc. To czekawòsc kôzała mie corôz 
barżi pòznawac swòje òkòlé i kaszëbiznã. A kaszëbizna 
to dlô mie wiele wiãcy jak jãzëk, chòc ten je baro wôżny 
i òtmikô szerok òkno na wiele sprôw. Szkólny, jaczich jem 
pòtkôł na mòji kaszëbsczi drodze, rozwijelë mie nié leno 
jãzëkòwò, ale téż i rozmajité jiné talentë, jeżlë chòc kąsk 

jich we mie widzelë. Dzãka temù w szkòle pòznôwôł jem 
przez kaszëbiznã samégò se.

W spòdleczny szkòle twòją szkólną bëła Elżbiéta Prëcz-
kòwskô, w gimnazjum w Żukòwie zôs jes na niã trafił. 
Rozmiejã, że to òna miała ten pierszi cësk na twòje roz-
lubienié w kaszëbiznie?
To je prôwda. W gimnazjum tak sã zdarzëło, że znôwù béł 
to pòczątk ùczbów kaszëbsczégò w ti szkòle. Ùdało sã je 
wprowadzëc, czedë jô chòdzył do drëdżi klasë. Jakòs tak 
to mie szło, że gdze jem sã pòjawił, zaczinałë sã ùczbë.

W Gdinie, w X Òglowòsztôłcącym Liceùm, ju tak do-
brze równak nie bëło.
Ùczbów kaszëbsczégò nie bëło, ale to béł czas rozwija-
niô sã artisticzno. Zaczãło sã to ju wiele rëchli, chòcle na 
kònkùrsach rodny mòwë, w spòdleczny szkòle wastnô Ela 
rëchtowała z nama Gwiôzdczi i rozmajité przedstôwienia, 
w gimnazjum më robilë baro wiele kabaretów. Szkólnô 
miała wizjã, chcała, żebë kaszëbsczi nie béł w naju czims 
miartwim, ale téż czims, co sã dô prakticzno wëzwëskac. 
Czej jô béł w Liceùm, zaczął jem brac ùdzél w programach 
„Spiéwnë ùczbë” w kartësczi kablowi telewizje Teletronik. 
Mie i jinëch młodëch lëdzy dzejającëch wkół banińsczégò 
partu Zrzeszeniô wcygnął do tegò wasta Eùgeniusz Prëcz-

Z Róbertã Grothã, latosym dobiwcą stipendium miona Izabellë Trojanowsczi dlô młodëch gazétników, 
gôdómë ò Skrach na jegò kaszëbsczi stegnie, robòce w Radio Gdańsk i na karnôlu YouTube, a téż ò jegò 
kaszëbsczich lekturach.

ÒD
J. 

ZE
 Z

BI
ÉR

ÓW
 R

. G
RO

TH
A



STRËMIANNIK  2018  /    /  5

NAJE KÔRBIÓNCZI

kòwsczi. I znôwù miôł jem przikłôd, że dzãka kaszëb-
sczémù jãzëkòwi sóm téż sã rozwijóm – mògã bëc dzãka 
niemù w telewizje. To wnenczas bëło dlô mie baro wôżné. 

W liceùm jes zaczął dosc pòwôżną przigòdã z gazét-
nictwã.
Jo, chòc na pòczątkù mëslôł jem, żebë jic do klasë ò ma-
tematiczno-fizycznym profilu. Zafelowało mie do tegò 
jednégò pónktu, tej jem so wëbrôł klasã, gdze béł cësk 
na gazétnictwò i pòlitologiã. I dzys jem z tegò baro rôd. 
Razã z mòją wëchòwawczënią Anną Klusek-Hùnsdorf jô 
stwòrził szkòłową gazétã „Strzał w dziesiątkę”, chtërny jem 
béł przédnym redaktorã. Nazwã bëła dwùznacznô, bò pò 
pierszé miôł to bëc sygnał dlô czëtińca, że biorącë do rãczi 
najã gazétã, mô pò prôwdze trafioné w dzesątkã, ale że 
naja szkòła to bëła „dzesątka” – X LO, to miało téż pòka-
zac, że bãdzemë czasã niepòprawny i strzélimë w tã najã 
szkòłã, bãdzemë sã smiôc z niechtërnëch rzeczi. Òkróm 
tegò jem dzejôł w szkòłowim teatrze, chtëren prowadzëła 
naju szkólnô òd retoriczi Hanna Kòwnackô. 

A gdze jes sztudérowôł?
Pòszedł jem na nowò òtemkłi czerënk: Krajoznawstwo 
i  turystyka historyczna. W  tim czasu corôz barżi jô 
wchôdôł w robòtã w telewizje Teletronik. I to nié leno 
kaszëbsczé programë, ale téż jem béł taczim repòrtérą, 
jaczi pòmôgôł rëchtowac rozmajité wiadła z  całégò 
Pòmòrzô. Dostôwôł jem kôrtã z pitaniama, jaczé miôł jem 
zadawac lëdzóm. Ta kôrta mie sã wiedno nie widzała, to 
bëło taczé ògrańczenié, i zaczął jem sóm wëmëslac pita-
nia. Kùreszce delë mie szansã i robił jem swòje materiałë. 
Miôł jô téż gwôsny kùlturalny program „Z kulturą na ty” 
i mùzyczny „Muzomania”. I zôs to gazétnictwò òżëło we 
mie. 

Jak to sã stało, że jes trafił do Radia Gdańsk, gdze robisz 
do dzysô?
W tim pòmògła mie Tatiana Slowi. Bëlë jesmë czedës razã 
w juri na kònkùrsu „Kąsk do smiéchù” w Kartuzach. To 
béł kùńc 2015 r. I òna mie sã spitała, czë jô bë nie chcôł 
przeńc do Radia Gdańsk. Jem so pòmëslôł: a dlôcze nie 
spróbòwac, trzeba sã rozwijac. Kwalifikacyjną rozmòwã 
jô miôł z Leszkã Szmidtką. Baro czekawô kôrbiónka i zarô 
jô so pòmëslôł, że tuwò robią baro fejn lëdze, jak Tatiana, 
prawie Leszk Szmidtka, pózni jem pòznôł Piotra Lés-
snawã. Dobrze sã robi w taczim karnie.

Czim sã zajimôsz w Radio Gdańsk?
Tak pò prôwdze wszelejaczima kaszëbsczima témama. 
Rëchtëjã wiadła do „Klëczi”, do pòlsczich serwisów témë 
zrzeszoné z Kaszëbama i dłëgszé dzélëczi do magazynu 
„Na bôtach i w bòrach”.

Òkróm Radia robisz téż filmiczi na YouTube. „Kaszub-
ska gospodarka” to program, jaczi je òbzérony w całi 
Pòlsce przez setczi tësący òbzérników.

Cos we mie òstało z tëch programów w telewizje, baro mie 
sã widzało bëcé taczim reżiserã. Chcôł jem òkróm radia 
twòrzëc téż òbrôz. A dlôcze prawie gòspòdarka? Tu, gdze 
mieszkómë, je jesz dosc wiele gbùrów, tej dlôcze bë nie 
pòsłëchac, co òni mają do pòwiedzeniô. Jesmë so ùdbelë 
z òperatorã, z jaczim jô robił w telewizje Wybrzeże [taką 
nazwã mia w kùńcowim dzélu dzejnotë Telewizja Teletro-
nik – dop. red.], Piotrã Pastalencã, że wôrt bë bëło krãcëc 
repòrtaże ò robòce na gòspòdarce. I tak to sã zaczãło. Ji-
dze to òbezdrzec na karnôlu YouTube. Materiałë mają pò 
15–20 minut. To dłudżé filmczi jak na YouTube, ale wiele 
lëdzóm to sã widzy. Baro jem téż rôd, że w kòmeńtérach 
do najich filmów ni ma hejtu.

To zainteresowanié „Kaszubską gospodarką”, robòta 
w radio sprôwiô, że czëjesz sã na jaczis ôrt „gwiôzdą”?
Nié. Jem leno człowiekã, co jidze do jinëch lëdzy, żebë 
z nima pògadac i pòkazac szerzi jich robòtã. Dlôte jem 
baro rôd, że dostôwóm stipendium miona Trojanowsczi 
òbczas jedny ùroczëznë ze Skrama Òrmùzdowima. Mòja 
droga do kaszëbiznë je téż wëfùlowónô pòtkaniama z roz-
majitima Skrama, chtërne mie prowadzëłë dali. Fejn, że są 
lëdze, co swòjim spòlëznowim dzejanim rozmieją zarazëc 
jinëch do prôcë, do dzejaniô. Chcôłbëm téż to rozmiec. 
Mëszlã, że më, gazétnicë, bësmë mielë to robic. 

Jes „skùńczonym gazétnikã” czë czëjesz, że je wiele fe-
lów, jaczé mùszisz ùprawic?
Mùszã sã jesz baro wiele naùczëc. Wiedno móm wiele do 
pòprawieniô, jeżlë jidze ò kaszëbiznã. Chcã sã naùczëc 
lepi gadac, në i pisac, bò z tim je drãgò. Nie lubiã pisac. 
Nawet czej twòrzã scenarniczi do filmów, je to dlô mie 
mãka, ale wiém, że bez tegò sã nie dô. Mùszã pisac wiãcy, 
żebë sã rozwijac jakò gazétnik.

„Pomerania” tej czekô na twòje tekstë. Mòże na pòczątk 
chòc trzë òb rok. Jidzesz na to?
Jidã. Pùbliczno òbiecywóm, że napiszã. 

A jak wëzdrzi z czëtanim pò kaszëbskù? Jistno jak z pi-
sanim?
Na szczescé nié. Lubiã czëtac.

Co òsoblëwie wôrtnégò jes przeczëtôł?
Przede wszëtczim Remùsa, ale téż Pana Tadeùsza pò 
kaszëbskù.

To baro ambitno...
Pan Tadeùsz pò pòlskù baro mie czekawił, bò są tam nié 
leno lëteracczé wôrtnotë, ale i zapisóné zwëczi, tradicje 
i wiele zamkłosców, jaczé mùszi òdgadëwac. Tej czekawi-
ło mie, jak to bãdze w kaszëbsczi wersji. Jistno je z Mie-
dzwiôdkã Pùfòtkã.

Winszëjã dobëcô stipendium.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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BANKOWIEC KOMENDANTEM 
POMORSKIEGO POWSTANIA?

Przedstawienie aktywności publicznej Kręckiego wie-
le wniosłoby do uzyskania pełniejszego obrazu historii 
Kaszubów. Na łamach czasopism przed laty pisał o nim 
Stanisław Pestka, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Bo-
lesław Hajduk. Pozostaje jednak olbrzymi niedosyt, bo 
każdy z etapów życia Kręckiego był przepełniony jego ty-
taniczną aktywnością gospodarczo-społeczno-polityczną 
w kluczowych dla dziejów naszej społeczności przedsię-
wzięciach. Historycy już opisali (np. prof. Mieczysław 
Wojciechowski) kwestię przygotowań do wystąpienia 
zbrojnego ludności polskiej w Prusach Zachodnich prze-
ciwko władzy niemieckiej na przełomie 1918 i 1919 r., 
które jeśli doszłoby do skutku, to zapisywane byłoby dziś 
w podręcznikach jako powstanie kaszubskie/pomorskie. 
Sytuacja rozwinęła się w sposób rzadko spotykany w pol-
skiej historii: konspiratorzy zgromadzili broń i pieniądze, 
ale wykonali rozkaz o zakazie wywołania powstania, wy-
trzymali olbrzymią presję i wykazali się dyscypliną, nie 
dali się sprowokować przeciwnikowi do wybuchu w mo-
mencie, gdy było to dla niego korzystne, nie dopuścili 
do rozlewu krwi i zdewastowania infrastruktury swojego 
kraju. W katalogu polskich powstań wyróżniałoby się ono 
tym, że na jego czele stałby bankowiec – właśnie dr Fran-
ciszek Kręcki. Trzeźwa ocena sytuacji i kalkulacja spo-
wodowały, że do powstania nie doszło. Co zdecydowało 
o tym, że elity pomorskiego ruchu niepodległościowego 
na przywódcę konspiracji zbrojnej wysunęły prawnika 
i finansistę Kręckiego?

Na początku listopada 1918 r. po ponad czterech 
latach krwawej i  wyczerpującej wojny Niemcy ogar-
nęła fala buntów marynarzy, żołnierzy i  robotników. 
W dniach 5–6 listopada rząd stracił kontrolę nad Lube-
ką, Hamburgiem i Bremą. Powstawały rady robotnicze 
i żołnierskie, które przejmowały nadzór nad władzami 
administracyjnymi w kolejnych częściach Niemiec. Ce-
sarz uciekł z kraju, proklamowano republikę, na czele 
rządu w Berlinie stanęli socjaldemokraci (SPD) i podjęli 

wysiłek opanowywania sytuacji w państwie, które kipiało 
od wystąpień rewolucyjnych. W tej sytuacji 11 listopada 
1918 r. Niemcy zmuszone były przyjąć z rąk mocarstw 
zachodnich warunki rozejmu. Przegrały wojnę. Chaos 
wewnętrzny spowodowany buntami i strajkami pogłę-
biały problemy aprowizacyjne. Żołnierze spontanicznie 
zrzucali mundury i wracali do domu. Radykalizacja spo-
łeczeństwa powodowała że spartakusowcy-komuniści 
zdobywali zwolenników i w kolejnych miesiącach w róż-
nych miastach, w tym stołecznym Berlinie, dochodziło 
do walk z oddziałami wiernymi rządowi i wspierającymi 
go formacjami ochotniczymi. Na Pomorzu Gdańskim 
(w Prusach Zachodnich) rewolucja listopadowa też miała 
swoją dynamikę. 7 listopada jako pierwsza powstała Rada 
Żołnierska w Pucku, w zakładach budowy samolotów. 
Zażądała ona lepszego traktowania żołnierzy, większego 
żołdu, wypuszczenia uwiezionych marynarzy, jednako-
wego jedzenia dla oficerów i żołnierzy. W następnych 
dniach powstawały Rady Robotnicze i Żołnierskie w ko-
lejnych miejscowościach, w miastach i większych wsiach 
regionu. Wybuchały zamieszki, mnożyły się napady 
i rabunki, uwalniano więźniów, pogłębiały się problemy 
aprowizacyjne. 10 listopada na Targu Siennym w Gdań-
sku odbył się kilkudziesięciotysięczny wiec. Powstała 
Rada Robotnicza i Żołnierska przejęła nadzór nad miej-
scowymi władzami administracyjno- (miejskimi, rejen-
cyjnymi i prowincjonalnymi) -wojskowymi. Na jej czele 
postawiono Wydział Wykonawczy Rady, w skład którego 
ze strony żołnierzy Polaków wszedł Edmund Jonas po-
zostający w ścisłym kontakcie z liderami polskiego ruchu 
niepodległościowego, w tym z Franciszkiem Kręckim 
(obaj pochodzili z Kościerzyny). Kręcki dopiero co wró-
cił z wojny, ale zaraz przystąpił do pracy organizacyjnej, 
opierając się na sieci współpracowników i bardzo dobrej 
znajomości regionu.

Przegranie przez Niemcy wojny spowodowało na Po-
morzu Gdańskim gwałtowną aktywizację (w listopadzie 

Życiorys Franciszka Kręckiego ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie patronem 2018 roku, w któ-
rym też obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest nietuzinkowy. Kryje się 
w nim wiele pytań, które czekają na sformułowanie odpowiedzi poprzedzone wnikliwymi badaniami przynaj-
mniej w archiwach niemieckich, polskich i brytyjskich. 
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i grudniu 1918 r.) polskiego ruchu niepodległościowego. 
Rozbudowane przed wojną struktury najróżniejszych or-
ganizacji zaczęły ożywać i rozrastać się wraz z powrotem 
z frontu kolejnych żołnierzy. Region pokryła hierarchicz-
nie uporządkowana sieć polskich Rad Ludowych (od 
parafialnych przez powiatowe) uznających zwierzchnic-
two Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu koordynującej 
działania w całym zaborze niemieckim. Z jej mandatu 
13 grudnia 1918 r. powołano Podkomisariat Naczelnej 
Rady Ludowej w Gdańsku na czele z komisarzem NRL 
Stefanem Łaszewskim, któremu podlegały rady z terenu 
Pomorza (nazywanego też Prusami Królewskimi) oraz 
Warmii i Mazur. Podkomisarzem został dr Józef Wy-
bicki z Gdańska. Kluczowe obszary odpowiedzialności 
objęli: dr Franciszek Kręcki (gospodarka finansowa), 
adwokat Roman Wawrowski (pełniący funkcję główne-
go sekretarza, potem zastąpiony przez dr. Mieczysława 
Marchlewskiego), Stanisław Sierakowski (sprawy poli-
tyczne), Brunon Gabryelewicz (sprawy administracyj-
ne), Józef Głowacki (sprawy przemysłowe i handlowe), 
prof. Juliusz Lange (sprawy szkolne) oraz Paweł Dykta 
(sprawy prasowe), który wkrótce został zdemaskowany 
jako niemiecka „wtyka”. Powierzenie Kręckiemu spraw 
finansowych wynikało z tego, że jako prawnik-banko-
wiec pełnił kierownicze stanowiska w spółce Dom Han-
dlowy i Komisowy „Ceres” w Gdańsku, która zajmowała 
się skupowaniem zboża i innych produktów rolnych od 
podmiotów kaszubskich oraz kredytowaniem ich działal-
ności, miał więc dobre kontakty służbowe z podmiotami 
finansowymi Poznania. Tak on sam jak i jego rodzina 
cieszyli się zaufaniem publicznym. Zakres działalno-
ści polskich rad był bardzo szeroki i obejmował prawie 
wszystkie dziedziny życia i aktywności narodowej ludno-
ści polskiej. Oficjalnie reprezentowały one interesy miej-
scowych Polaków w relacjach z władzami niemieckimi 
i dbały o zachowanie porządku publicznego (m.in. za 
pomocą Straży Ludowych).

Na początku grudnia 1918 r. pojawiły się pogłoski 
o spodziewanym lądowaniu Armii Hallera w Gdańsku. 
Władze niemieckie odnotowywały wzmożenie polskiej 
aktywności w całym zaborze niemieckim. Zaczęły się two-
rzyć ochotnicze oddziały niemieckie (od grudnia 1918 r.  
głównie jako Grenzschutz) wykorzystywane do zwal-
czania polskich postulatów narodowych, ale też rewo-
lucyjnych ruchów niemieckiej lewicy. 17 grudnia 1918 r.  
w dniu wizyty premiera pruskiego rządu Paula Hirscha 
odbyła się w Gdańsku wielka demonstracja przeciwko 
odstąpieniu miasta Polsce. W jej trakcie zdemolowano re-
dakcję „Gazety Gdańskiej”, drukarnię Czyżewskiego oraz 
siedzibę miejscowego Banku Ludowego, a także dopusz-
czono się wielu innych antypolskich incydentów. Zostało 

to później wykorzystane przeciw Niemcom i nagłośnione 
jako „pogrom” oraz przykład prześladowania Polaków na 
Pomorzu i wykorzystane w wojnie informacyjnej pro-
wadzonej przy okazji przygotowywanej wówczas konfe-
rencji pokojowej w Paryżu. Sytuacja stawała się jeszcze 
bardziej napięta. 25 grudnia ludność polska wraz ze swo-
imi liderami w Gdańsku witała Ignacego Paderewskiego, 
który przybył, by wziąć udział w naradzie w sprawie przy-
szłości ziem zaboru niemieckiego. Zamieszki wywołane 
przy okazji wizyty Paderewskiego w Poznaniu zapocząt-
kowały 27 grudnia 1918 r. wybuch powstania wielkopol-
skiego. Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu zakazała po-
wstania na Pomorzu i w związku z tym 3 stycznia 1919 r.  
dowódca polskich wojsk powstańczych w Wielkopolsce 
major Stanisław Taczak rozkazał zaniechania walki zbroj-
nej w Prusach Królewskich. 

Od listopada 1918 r., opierając się na drużynach Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”, tworzono na Pomorzu 
zręby polskiej konspiracji zbrojnej. Rosły one w siłę wraz 
z pokrewnymi formacjami, jak towarzystwo wojackie 
„Jedność”, skupiające Polaków byłych żołnierzy armii 
niemieckiej, czy działającymi za zgodą władz niemiec-
kich oddziałami Straży Ludowej, które odpowiadały za 
utrzymanie porządku na swoim terenie. Warto wspo-
mnieć, że to właśnie z inicjatywy dr. Franciszka Kręckiego  
22 października 1910 r. wznowiono w Gdańsku dzia-
łalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które  

Życiorys Franciszka Kręckiego ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie patronem 2018 roku, w któ-
rym też obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest nietuzinkowy. Kryje się 
w nim wiele pytań, które czekają na sformułowanie odpowiedzi poprzedzone wnikliwymi badaniami przynaj-
mniej w archiwach niemieckich, polskich i brytyjskich. 
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starało się wśród ludności polskiej upowszechniać oświa-
tę i kulturę oraz spopularyzować ćwiczenia gimnastycz-
ne. Uczono musztry, ładowania i rozładowywania broni, 
posługiwania się hasłem w trakcie pełnienia służby. Dzia-
łalność ta była pilnie śledzona przez służby niemieckie. 
Kręcki animował „Sokoła” w wielu miejscach na Kaszu-
bach, znał to środowisko od lat i z tego pewnie względu 
stanął na czele powołanej w grudniu 1918 r. Organizacji 
Wojskowej Pomorza. 

Niewiele zachowało się materiałów archiwalnych o Or-
ganizacji Wojskowej Pomorza, co wydaje się oczywiste, 
jako że była organizacją konspiracyjną niezainteresowaną 
produkcją dowodów, które mogłyby być wykorzystane 
przez Niemców w procesach o zdradę stanu. Najwięcej 
zatem mówią o niej wspomnienia. Według relacji Józefa 
Głowackiego na zebraniu, które odbyło się 30 grudnia 
1918 r. w Gdańsku w mieszkaniu dr. Józefa Łęgowskie-
go „przedyskutowano wytyczne przysłane z Poznania, 
ustalono zadania dla organizacji wojskowych Pomorza 
i powołano do realizacji tych zadań „Tajną Organiza-
cję Wojskową Pomorza”. W zebraniu tym brali udział:  
dr Franciszek Kręcki, Bolesław Krajewski, Józef Gabry-
lewicz, dr Zygmunt Moczyński i Stefan Fredyk. Tak oto 
sformułowano zadania OWP:
„A)  przygotować akcję zbrojną na wypadek, gdyby wiel-

kopolskie wojska powstańcze przeniosły ruch wy-
zwoleńczy na Pomorze, lub gdyby wojska i władze 
niemieckie wbrew uchwałom Traktatu Pokojowego 
nie wycofały się dobrowolnie z Pomorza,

B)  rozwinąć działalność informacyjną o sile wojsk nie-
mieckich, ich dyslokacji i uzbrojeniu oraz uzyskać 
materiały o znaczeniu strategicznym,

C)  przygotować na wszelki wypadek dywersję przeciwko 
okupantowi”.
OWP nie miała ani statutu, ani sztabu. Była dobro-

wolnym konspiracyjnym zrzeszeniem młodzieży i byłych 
żołnierzy Polaków o charakterze federacyjnym. Głów-
ną siedzibę miała w biurze Wydziału Straży Ludowych 
Podkomisariatu NRL w Gdańsku. Obszar jej działania 
został podzielony na cztery okręgi. Okręg IV, którego ko-
mendantem był początkowo Bolesław Lipski, a następnie 
Augustyn Szpręga, obejmował powiat pucki (komendant 
Ludwik Połomski), wejherowski (komendant Augustyn 
Czoska), kartuski (Franciszek Gliński), kościerski (Wa-
lenty Gałęski) i okolice Brus (Władysław Hołoga). Or-
ganizacja liczyła wg badaczy ponad 10 tys. członków, 
natomiast podawane w lutym 1919 r. w debacie w Zgro-
madzeniu Narodowym w Weimarze informacje niektó-
rych niemieckich deputowanych, jakoby na Pomorzu 
czekało 50 tys. Polaków gotowych do uderzenia, są dalece 
przesadzone.   

Franciszkowi Kręckiemu polski ruch niepodległościo-
wy na Pomorzu powierzył w grudniu 1918 r. kierowanie 
dwoma kluczowymi resortami: finansów i obrony. Zebra-
ny w tym czasie w naszym regionie wśród Polaków po-
datek narodowy (wg oświadczenia Stefana Łaszewskiego 
było to 1 mln marek) Kręcki kanałami kurierskimi prze-
kazywał przede wszystkim do Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu na finansowanie wojsk powstańczych. Or-
ganizował też skup broni oraz innych materiałów wojen-
nych. Gromadzono je w konspiracyjnych magazynach, 
a z czasem sporą część przekazano przez kordon do Po-
znańskiego. OWP przerzucała też w tym kierunku swoich 
ochotników – stali się oni podstawą do utworzenia Dy-
wizji Strzelców Pomorskich w wojskach wielkopolskich, 
a w jej ramach późniejszego 66 Kaszubskiego Pułku Pie-
choty. W pierwszej połowie 1919 r. Podkomisariat Naczel-
nej Rady Ludowej w Gdańsku i Organizacja Wojskowa 
Pomorza odegrały rolę w zabiegach delegacji polskiej na 
konferencję paryską o przyłączenie Pomorza do Rzecz-
pospolitej – okazały się czynnikiem, którego w tym po-
łożeniu geopolitycznym nikt nie mógł lekceważyć. Efekt 
był taki, że Pomorze (co prawda z pominięciem Gdań-
ska, który został Wolnym Miastem) w czerwcu 1919 r.  
przyznano Polsce bez walk, rozlewu krwi i zniszczenia 
infrastruktury. Dla Niemców taki werdykt zwycięskich 
mocarstw był porażką. Rozpoczął się odpływ ludności 
niemieckiej. Rachunek zysków i strat w przypadku nie-
doszłego powstania kaszubskiego/pomorskiego chyba 
został dobrze zrobiony. Sporządzili tę kalkulację głównie 
bankowcy, prawnicy, lekarze i duchowni.     

ŁUKASZ GRZĘDZICKI         
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Słowa Apòkalipsë wedle sw. Jana pò kaszëb-
skù ùczëlë wszëtcë wiérny i  lubòtnicë 
bëlnëch artisticznëch òdczëców, jaczi 
przëszlë w zëmòwi, stëcznikòwi wieczór 
do wejrowsczi kòlegiatë pòd wezwanim 
Świãti Trójcë. W  òbrëmienim cyklu 
Verba Sacra latos bëła prezentowónô 
prawie Ksãga Òbjawieniô. Tradicjowò 
wëjimk ze Swiãtëch Pismionów czëta 
aktorka rodã z kaszëbsczégò Gòwidlëna, 
Danuta Stenka. 

Verba Sacra w  kaszëbsczim wëdanim bëła 
w tim rokù jëbleùszowi, bò wej piãtnôsti rôz. Chcemë 
przëbôczëc, że je to projekt, jaczi parłãczi mùzykã, nôùkã 
ë religiã. Realizacjô cyklu zaczãła sã w 2000 rokù z leżnotë 
òbchòdów Millenium. Tedë dało sã czëc w rozmajitëch 
placach dwanôsce biblijnëch tekstów. Pò kaszëbskù jesmë 
ùczëlë słowa Swiãtëch Pismionów pierszi rôz w 2003 rokù. 

Latos òjc Adóm Riszôrd Sykòra, bëlny tłómôcz z òrigi-
nalnëch jãzëków wiele biblijnëch knégów, przërëchtowôł 
pò kaszëbskù słowa Apòkalipsë sw. Jana, òstatny ksãdżi 
Swiãtëch Pismionów. Jak pòdczorchiwô francyszkón – je 
òna fùl symbòli i zadzëwiającëch òbrazów. Dlô jednëch 
je to ksãga nôdzeji i redoscë, a dlô jinëch – ksãga grozë 
i zôpòwiésc straszny przińdnotë. Stil, w jaczim je napisónô, 
nie zletcziwô téż dzysdniowim lëdzóm ji bëlnégò zrozmie-
niô. Na gwës téż nama nie są czësto cëzé wseczëca, jaczé 
miôł sw. Dionizy z Aleksandrie – to je òdczëca zaczarzeniô, 
fascynacje, grozë, zawrotów głowë i ùrzasu.

Òjc Adóm Sykòra pòdczorchiwô téż, że 
òbczas robòtë nad dolmaczënkã, wiele 

razy béł zadzëwòwóny tim, jak elasticz-
ny je kaszëbsczi jãzëk. Trôfiają sã słowa 
– przede wszëtczim tikô to sã nazwów 
i mionów – jaczich ni ma w kaszëbsczim 
i  jaczé mùsz bëło stwòrzëc, ale tekstu, 

jaczégò nie dô sã skaszëbic, pò prôwdze 
nie je wiele – zagwësniwô dolmaczéra.
Dlô Kaszëbów, chtërnëch kòżdégò rokù 

je w  wejrowsczi kòlegiace baro wiele, kaszëb-
sczi dolmaczënk Swiãtëch Pismionów i jegò prezentacjô 
zwiãksziwają wôrtnotã, prestiż najégò jãzëka. Bibliô prze-
łożonô na rozmajité jãzëczi – czë to wiôldżé, czë môłé – 
wiedno dodôwô randżi tim jãzëkóm, a jeżlë dodómë do tegò 
snôżą, mòdłową prezentacjã w wëkònanim Danutë Stenczi, 
piãkną mùzykã, grã widów – to je nôbëlniészé pòdsztrich-
niãcé tegò kaszëbsczégò słowa – gôdô szkòlnô kaszëbsczé-
gò jãzëka i kaszëbskô dzejôrka Wanda Czedrowskô.

Wôrt nadczidnąc, że tak jak w ùszłëch latach, tak téż 
i w tim rokù aùtorã mùzyczi do Verba Sacra béł Cezari 
Pôcórk, a jãzëkòwą kòrektã dolmaczënkù òjca Adama Sy-
kòrë zrobiła Danuta Pioch. Całosc miôł wëreżisérowóné 
Przemësłôw Basyńsczi (pòl. Basiński).

W przińdnym rokù w òbrëmienim cyklu Verba Sacra 
ùczëjemë pò kaszëbskù lëstë sw. Jana.  

PIOTER LÉSSNAWA
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SWIÃTÉ SŁOWA PÒ KASZËBSKÙ
„Jô jem Alfa i Ómega, pierszi i slédny, pòczątk i kùńc...”
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Choć nie są tak piękne jak żaglowce pod pełnymi ża-
glami, to jesienno-zimowy zlot promów w Gdańskiej 

Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego (stocznia jest 
częścią holdingu Remontowa SA) zrobił wrażenie nawet 
na stoczniowcach, którzy przecież nie jeden statek w życiu 
widzieli. Długie na niemal 200 metrów, wysokie na kilka-
naście pięter, sprawiają wrażenie nieporadnych, a jednak 
doskonale radzą sobie nawet w niewielkich portowych 
akwenach. Jednych zachwycają rozmiarem, innych pro-
filem dziobu, a jeszcze innych majestatycznym kominem. 
Podstawowym kolorem tych kolosów jest biel. Zdarzają 
się również różne odmiany błękitu, czerwieni, a nawet 
fioletu, tworzące nietypowe wzory na burtach. Przypły-
nęły na gdańską wyspę Ostrów, aby odnowiono ich kla-
sę, podniesiono komfort podróżowania nimi, wykonano 
niezbędne remonty silników czy też dostosowano emisję 
spalin do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Czas, 
w którym promy przypłynęły na remonty, nie jest przy-
padkowy. W jesienno-zimowym okresie linie promowe są 
mniej obciążone niż latem, dlatego dla wielu armatorów 
to najlepszy czas, aby ich promom mogli się przyjrzeć spe-
cjaliści, których w polskich stoczniach nie brakuje, czego 
przykładem jest Remontowa SA.  

REKORDOWA ILOŚĆ STATKÓW 
Przez kilka tygodni, m.in. za sprawą promów pasażerskich, 
wszystkie miejsca przy stoczniowych nabrzeżach i w naj-
większych dokach wykorzystane były w 100 procentach. 
Przez pewien czas w Remontowej stało aż 20 statków, 
w tym 8 promów pasażersko-samochodowych należących 
do największych światowych armatorów: Spirit of British 
Columbia, Finnwave, Pride of Rotterdam, Stena Scandi-
navica, Stena Spirit, Mont St. Michel, Baltic Princess oraz 
Princess Anastasia. Na remont przypłynął także niewielki 
prom samochodowy City of Sunderland, a po kilku tygo-
dniach do tego grona dołączyły kolejne jednostki: Finnsky 
i Barfleur. Pierwszy z nich wpłynął po opuszczeniu stoczni 
przez jednostkę tego samego armatora Finnwave. Z kolei 
Barfleur minął się przy stoczniowych nabrzeżach z Mont 
St. Michel – te jednostki również należą do jednego wła-
ściciela. Choć część wymienionych promów opuściła już 
Remontową, to na horyzoncie widać już kolejne majesta-
tyczne kominy pasażerskich kolosów. 

NAJWIĘKSI ŚWIATOWI ARMATORZY
Istotny w całym tym „zamieszaniu” jest fakt, że wspo-
mniane promy należą do największych europejskich 
i  światowych armatorów, którzy obdarzyli zaufaniem 
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PROMY WPŁYNĘŁY 
DO REMONTOWEJ

Baltic Princess płynie Martwą Wisłą w kierunku wyspy Ostrów. 
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polską stocznię już dawno temu. Prom Spirit of British 
Columbia należy do największego kanadyjskiego opera-
tora promowego BC Ferries. Przebudowa tego statku to 
rezultat podpisanego w 2016 r. kontraktu na przebudowę 
dwóch promów tego armatora. Wspomniany prom – za-
kontraktowany jako pierwszy – ma za sobą m.in. wymianę 
czterech silników głównych. Stare silniki firmy MAN, wa-
żące 75 ton każdy, zastąpiły nowe, „zaledwie” 45-tonowe, 
dwupaliwowe dostarczone przez fińską firmę Wartsila. 
Oprócz gazu (70-tonowy zbiornik zamontowany został 
na śródokręciu) będą mogły także wykorzystywać paliwo 
dieslowskie. Finnwave to drugi, a Finnsky to trzeci z serii 
czterech promów fińskiego armatora Finnlines, które Re-
montowa podjęła się przebudować. Pod koniec listopada 
stocznia przekazała pierwszą przebudowaną jednostkę – 
Finntide. Przebudowa jest dość spektakularna, gdyż polega 
na przedłużeniu każdej z czterech jednostek o 29,5 metra 
poprzez wstawienie do istniejącego kadłuba ważącej prze-
szło 1500 ton wstawki. Można wierzyć lub nie, ale prze-
cięcie kadłuba, wstawienie nowej części oraz zespawanie 
statku w jedną nadającą się do pływania całość zajmuje 
stoczniowcom zaledwie kilka tygodni.

Pride of Rotterdam to z kolei prom pasażersko-samo-
chodowy należący do brytyjskiego operatora P&O Fer-
ries. W 2017 r. do gdańskiej stoczni wpłynęły aż cztery 
promy tego armatora: Pride of Canterbury, Pride of York, 
Pride of Burgundy oraz Pride of Bruges. Najważniejszą 
pozycją w remoncie był w tym przypadku kompletny prze-
gląd dwóch piast linii wału i przegląd dwóch piast śrub 
nastawnych. Było także sporo prac standardowych, m.in. 
konserwacja kadłuba. W marcu do remontu wpłynie ko-
lejny prom tego armatora. 

W gronie największych armatorów nie mogło zabrak-
nąć także szwedzkiego potentata Stena Line, którego pro-
my systematycznie przypływają na Ostrów. Z floty tego 
armatora do Remontowej przypłynęły w ostatnim okresie 
dwie jednostki: Stena Scandinavica i Stena Spirit. W przy-
padku pierwszej jednostki najważniejszym zadaniem dla 
stoczniowców był montaż scrubbera (tzw. płuczki spalin). 
To cały system, który radykalnie ogranicza zawartość siar-
ki w paliwie okrętowym, dzięki czemu zmniejsza się emisja 
szkodliwych związków do atmosfery. Szwedzki armator od 
kilku lat podejmuje bowiem proekologiczne działania na 
szeroką skalę, systematycznie wdrażając na swoich statkach 
technologie bardziej przyjazne dla środowiska. Prom Stena 
Spirit przechodzi z kolei remont, który obejmuje m.in.: 
przegląd zaworów zaburtowych, pomiary i przegląd linii 
wałów, wymianę stali na pokładach i platformach komina, 

wymianę żurawika łodzi ratunkowej, konserwację kadłuba 
oraz inne drobniejsze prace. Mont St. Michel i Barfleur to 
promy należące do francuskiego armatora Brittany Fer-
ries. Głównym zadaniem na obu jednostkach był remont 
generalny czterech silników głównych. Podobne zadanie 
stoczniowcy mieli na promie Princess Anastasia, nale-
żącego do armatora St. Peter Line. Z kolei na jednostce 
Baltic Princess, należącej do estońskiego armatora Tallink 
Silja Line, najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym 
wyzwaniem była wymiana dwóch przekładni głównych.  

Warto jeszcze wspomnieć o niewielkiej jednostce pn. 
City of Sunderland. Choć jest to typowy statek do prze-
wozu samochodów, to warto odnotować, że jednostka 
wybudowana w 1993 r., pływająca w barwach operatora 
Euro Marine Carrier B.V., należy do morskiej floty Nissa-
na i wykorzystywana jest do obsługi w żegludze bliskiego 
zasięgu – do przewozu samochodów z brytyjskiej fabryki 
Nissana. Do Remontowej ten prom wpłynął m.in. na re-
mont klap, steru strumieniowego i przegląd siłowników.  

W  grudniowym numerze „Pomeranii” napisałem 
o tym, że z przemysłem stoczniowym w Polsce nie jest 
źle, przynajmniej nie jest tak źle, jak opisują to niektó-
rzy. Pełne doki i ścisk przy nabrzeżach, jaki można zastać 
w Remontowej, potwierdza tylko to, co napisałem, podając 
wiele przykładów innych stoczni z Trójmiasta, które podej-
mują się często spektakularnych zadań. Być może dobra 
kondycja tych firm wynika z tego, że są to w dużej mierze 
stocznie prywatne, w których pracują specjaliści, ludzie 
znający rynek i potrafiący zarządzać niełatwą przecież ga-
łęzią przemysłu. Może… 

     SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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Prom Pride of Rotterdam podczas dokowania w Gdańskiej Stoczni  
Remontowej
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DO ÙZDRZENIÔ W KÒSÔKÒWIE!
Z leżnoscë pierszi pisóny nadczidczi ò 
Kaszëbach z 19 strëmiannika 1238 r. 
téż latos mdzemë swiãtowac Dzéń 
Jednotë Kaszëbów. Òbchòdë bãdą 
w rozmajitëch placach, zachãcywómë 
do tegò, żebë ùtczëc ten dzéń w kòżdi 
kaszëbsczi môlëznie: i w miesce, i na 
wsë.

Na nôwikszé swiãtowanié rôczimë 
równak do Kòsôkòwa, gdze 18 strë- 
miannika mdze m.jin. próba pòbicô 
rekòrdu w równoczasnym granim na 
akòrdionie. Wëdarzenié zacznie sã ò 
9.45 mszą swiãtą w  kòscele pw. sw. 
Antona Padewsczégò. Pò ji zakùńcze-
nim ùczãstnicë ùroczësto przeńdą do 
Edukacjowò-Spòrtowégò Centrum 
w Kòsôkòwie, gdze równo w pôłnié 
òstónie òficjalnô òtemkłô rozegracjô. 
Pózni przińdze czas na wëstãpë mô- 
lowëch mùzycznëch karnów (m.jin. 
Kosakowianie, Morzanie, Jantarki, 
Dębogórskie Kwiatki, karno z  Ze-

spòłu Szkòłów w Pògórzim. Na binie 
zaspiéwô téż Fucus i Werónika Kòr-
thals.

Wiôldżi finał, to je próba pòbicô 
rekòrdu przez akòrdionistów zacznie 
sã ò trzecy pò pôłnim.

Òb całi ten czas ùczãstnicë bãdą 
mòglë nawiedzac rozmajité stojiszcza 
z kaszëbsczima i jinyma pamiątkama, 
swòjorãcznyma wërobinama, ksąż-
kama i rozmajitim jestkù. 

Nôwôżniészé je równak, żebë sã 
spòtkac, pògadac, pòczëc, że jesmë razã.  
A przë leżnoscë chcemë pòkazac wszët-
czim gòscóm bògactwò kaszëbsczi kùl-
turë w gminie Kòsôkòwò – pòdczor-
chiwô Danuta Tocke, przédniczka 
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô Dãbògórzé-Kòsôkòwò. 

Je ju tradicją, że òbczas Dnia Jed-
notë Kaszëbów òdbiwô sã téż turniér 
cëskaniô w baszkã. Jistno mdze latos. 
Kôrtownicë pòtkają sã w  Spòrtowi 

Halë kòl Szkòłowò-Przedszkòłowégò 
Zespòłu w Mòstach. Granié zacznie 
sã ò pół dwanôsti w pôłnié.

Serdeczno rôczimë najich Czëtiń-
ców na pòspólné swiãtowanié. Chce- 
më jesz przëbôczëc, że pierszi w hi-
storie Dzéń Jednotë Kaszëbów òdbéł 
sã we Gduńskù w 2004 r., pòtkalë sã 
tedë przédno lubòtnicë internetowi 
starnë Nasze Kaszuby, a  òd 2006 r. 
(ùdbôł to sobie Mark Wantoch 
Rekòwsczi) rozegracjô je zbògaconô 
wëstãpama akòrdionistów, jaczi biją 
rekòrd w równoczasnym granim na 
tim instrumeńce.

Do ùzdrzeniô w Kòsôkòwie! Wôrt 
téż pòmëslec ò wëwieszenim tegò 
dnia kaszëbsczi stanicë na swòji 
chëczë. A z leżnoscë najégò strëmian-
nikòwégò swiãta żëczimë Czëtińcóm 
wszëtczégò bëlnégò, òsoblëwie bùchë 
ze swòji kùlturë i jãzëka.

RED.

Najpierw Werónka zamieni się w małą bajarkę             , potem zabawimy się tworząc plamy, 
kreski i floreski                  . Obejrzymy też film przygotowany specjalnie na nasze warsztaty. 
A na końcu każdy uczestnik otrzyma ksiażeczkę,                   którą zabierze do domu. 

KULTURĘ, SZTUKĘ I PRZYRODĘ NA KASZUBACH  

Werónka poznaje
 K

as
z u

by

Werónka, mała bohaterka kaszubskich książeczek dla dzieci, 
wyruszyła w podróż, by poznać

www.farwnyswiat.pl
 WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

lub www.facebook.com/farwnyswiat

Owocem  tej wędrówki jest mnóstwo ciekawych opowieści, które znajdą się w nowych 
ksiażkach.  Aby wszystko jak najlepiej przekazać naszym Czytelnikom, postanowiliśmy 
spotykać się z Wami podczas WARSZTATÓW. 

R E K L A M A
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ONa przełomie stycznia i  lutego każdego roku przez 
miejscowości Pomorza Gdańskiego przetacza się od 

południa fala uroczystości upamiętniających wydarze-
nia z 1920 r., czyli zajęcie tego regionu przez wojsko pol-
skie i włączenie go do odradzającej się Rzeczypospolitej. 
Szczególnie fetuje się je w Toruniu, Bydgoszczy, Pelplinie, 
Tczewie, Kościerzynie, Kartuzach, Wejherowie i wreszcie 
w Pucku oraz Władysławowie. Wspominana jest zwłasz-
cza jedna postać, główny aktor tamtych wydarzeń – gen. 
Józef Haller. Żaden inny wojskowy nie jest tak silnie obec-
ny w zbiorowej pamięci Kaszubów. Na Pomorzu jego imię 
noszą aleje, ulice, szkoły, instytucje publiczne, a liczne ta-
blice oraz pomniki mówią o jego obecności. W naszym 
wypadku chyba nie są one wyrazem uznania dla jego 
talentów i dokonań militarnych, którymi tutaj nie miał 
okazji się wykazać. Stał się raczej celebransem pokojowe-
go przejęcia przez Polskę znacznej części Kaszub. Prawie 
że procesyjne przejście oddziałów Hallera od Torunia do 
Bałtyku i pompatyczne „zaślubiny Polski z morzem” przy-
kryły w zbiorowej pamięci jeden ważny fakt, że dla wielu 
Kaszubów była to nagroda pocieszenia. Mieli nadzieję, że 
Haller przypłynie morzem w końcu 1918 lub na początku 
1919 r. i ze swoją armią przejdzie od Bałtyku z Gdańska 
do Torunia, włączając polityką faktów dokonanych Prusy 
Zachodnie do Polski. Można nieco żartobliwie skwitować, 
że nie dość, że się spóźnił, to i kierunek pomylił. Haller 
na naszej ziemi odegrał rolę, jaką mu napisano. Innego 
wyboru nie miał. Los jego armii i Polski był w rękach wiel-
kich mocarstw. Musiał więc robić zadowoloną minę do 
skomplikowanej gry dyplomatycznej. 

W  połowie 1917 r. po wybuchu rewolucji lutowej 
w Rosji i przystąpieniu USA do I wojny światowej rząd 
w Paryżu zdecydował o tworzeniu polskich oddziałów, 
które miały być wykorzystane do walki z  Niemcami 
i Austro-Węgrami. Składały się one głównie z polskich 
ochotników zwerbowanych w USA, Kanadzie i Francji, 
a potem byłych jeńców wojennych. Dzięki wykorzysta-
niu francuskiej kadry oficerskiej, francuskiego uzbrojenia 
oraz ekwipunku (od koloru mundurów nazywano te od-
działy Błękitną Armią) zaczęły powstawać zalążki wojska 
polskiego u  boku ententy. Rozrost liczebny oddziałów 
przyśpieszył wraz z zakończeniem wojny i pojawieniem 

się planu użycia ich do wzmocnienia odradzającego się 
państwa polskiego. Miało ono spełnić funkcję zagrody blo-
kującej drogę bolszewizmowi do zachodniej Europy. Na 
mocy porozumienia z rządem Francji Komitet Narodo-
wy Polski kierowany przez Romana Dmowskiego uzyskał  
28 września 1918 r. zwierzchnictwo polityczne nad tą ar-
mią (Armią Polską we Francji, zwaną też później Armią 
Hallera czy Błękitną Armią). Została ona też uznana przez 
mocarstwa zachodnie za „jedyną, samodzielną, sojuszni-
czą i współwalczącą armię polską”, a 4 października na jej 
czele w końcu postawiono Polaka – gen. Józefa Hallera.  

DLACZEGO HALLER  
NIE PRZYPŁYNĄŁ Z BŁĘKITNĄ ARMIĄ

Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we 
Francji  
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11 listopada 1918 r. na froncie zachodnim na prośbę Nie-
miec trawionych niepokojami wewnętrznymi, w tym m.in. 
rewolucją listopadową, zawarto rozejm. Zakończył on, jak 
się później okazało, I wojnę światową. W artykule XVI ro-
zejmu zagwarantowano, że „Sprzymierzeńcy mieć będą 
wolny dostęp do terytoriów ewakuowanych przez Niem-
cy na granicy wschodniej, bądź przez Gdańsk, bądź Wi-
słą, celem zaopatrzenia ludności i utrzymania porządku”. 
Wytyczeniem granic państwowych i stworzeniem nowego 
ładu światowego miała się zająć zwołana do Paryża konfe-
rencja pokojowa. Rozpoczęła się ona w połowie stycznia 
1919 r. Jednak czekanie na jej otwarcie a także jej przebieg 
stanowiły szczególnie nerwowe okresy w XX-wiecznej hi-
storii Kaszub. Błękitna Armia, szybko rozwijana, szkolona 
i wyposażana przez aliantów, też musiała czekać na ich 
decyzję – co z nią zrobią i gdzie zostanie przerzucona oraz 
wykorzystana. Sam fakt jej istnienia u boku zwycięskich 
mocarstw miał olbrzymi wymiar propagandowy i wpły-
wał na wyobraźnię społeczeństwa polskiego. Okazała się 
silnym narzędziem w prowadzonej wojnie informacyjnej. 
Kaszubi w Prusach Zachodnich na brzegu Bałtyku wyglą-
dali transportów Armii Hallera płynących do Gdańska (co 
silnie wybrzmiewa we wspomnieniach z epoki). Wzmo-
gło to niesamowicie aktywność polityczną i konspiracyjną 
w polskich środowiskach Pomorza (przygotowujących się 
do zbrojnego powstania), której towarzyszyło zwątpienie, 
poczucie porażki i ferment rewolucyjny w kręgach nie-
mieckich. Liderzy miejscowych Niemców i kierownic-
two władz państwowych zdawało sobie sprawę, że w tych 
trudnych dla nich okolicznościach muszą się zdobyć na 
wysiłek na polu organizacyjnym i dyplomatycznym, by 
nie dopuścić do wyładunku oddziałów polskich w Gdań-
sku. W przeciwnym razie Prusy Zachodnie oraz pewnie 
część Prus Wschodnich byłyby dla Niemiec stracone. 
Wybuchłoby powstanie, któremu z odsieczą przyszliby 
z Gdańska żołnierze Hallera, przeważając szalę zwycięstwa 
w całej prowincji na stronę insurgentów. Niemcy, chociaż 
osłabieni przegraną wojną i nękani rewolucyjnymi wstrzą-
sami, to starcie polityczno-dyplomatyczne o napisanie roli 
dla Błękitnej Armii w kluczowym momencie końca 1918 
i pierwszej połowy 1919 r. wygrali. Kaszubi i Gdańsk nie 
doczekali się wówczas Hallera. Był to zawód.

Pomysł wykorzystania Gdańska jako bazy wojskowej 
aliantów do wsparcia interwencji militarnej przeciwko bol-
szewickiej Rosji dojrzewał jesienią 1918 r. Marszałek Fer-
dinand Foch – głównodowodzący sił ententy – planował 
właśnie przez ten port i poprzez dolinę Wisły wprowadzić 
wojska na tereny polskie. 15 listopada 1918 r., wyruszając 
z Nowego Jorku przez Atlantyk na stary kontynent, prezes 
Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski w de-

peszy szyfrowej w sprawie transportu Armii Hallera pisał 
do swojego zastępcy w Paryżu, Maurycego Zamoyskiego: 
„Paderewski wkrótce wyruszy do Europy. (…) Bardzo się 
ucieszyłem wiadomością, którą mi telegrafujecie, że przy-
śpieszacie wyjazd naszych wojsk do Polski; powinno to być 
uskutecznione przez Gdańsk dla zyskania na czasie. Mam 
nadzieję, że wojska sprzymierzone będą im towarzyszy-
ły. Podczas audiencji u Prezydenta [chodzi o prezydenta 
USA, Wilsona] 11 listopada wyraził on zdanie, że wojska 
mogłyby być posłane przez Gdańsk. Musicie usilnie praco-
wać nad sprawą polską w zaborze pruskim, która boję się, 
wcale nie jest zdecydowana”. Nie trzeba chyba przypomi-
nać, że działacze polscy w zaborze pruskim koordynowani 
przez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu, utrzymywali 
stały kontakt z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. 
Na Pomorzu wyczekiwano na statki z oddziałami Błękitnej 
Armii i przygotowywano się do jej przyjęcia. W kręgach 
działaczy niepodległościowych rozeszły się nawet infor-
macje, że flota aliancka wraz z wojskiem Hallera 17 grud-
nia 1918 r. spodziewana jest w Gdańsku. Wiadomość ta 
okazała się nieprawdziwa. Sytuacja stała się jeszcze bardziej 
napięta. Niejako w rekompensacie 25 grudnia 1918 r. na 
pokładzie brytyjskiego krążownika Concord przybył do 
Nowego Portu Ignacy Paderewski w towarzystwie żony 
Ireny i reprezentującego zwycięskie mocarstwa brytyjskie-
go pułkownika Harry’ego Wade’a. Entuzjastycznie witał ich 
w Nowym Porcie tłum ludności polskiej. Przyjazd Pade-
rewskiego był gestem politycznym, bez znaczenia militar-
nego, który jeszcze bardziej wywindował emocje. Miej-
scowe władze niemieckie starały się różnymi metodami 
przeciwdziałać akcji Polaków. 26 grudnia w denuncjacyj-
nym tonie i prowokacyjnie, a przez to wzmagając niepokój, 
gazeta „Danziger Neueste Nachrichten” na swoich łamach 
donosiła: „Wczoraj, w pierwszy dzień świąt, powzięto na 
tajnym posiedzeniu Polaków w Gdańsku, pod kierow-
nictwem Korfantego, Paderewskiego, dr Kubacza i szefa 
brytyjskiej misji, następujące uchwały. Francuscy, angiel-
scy oficerowie oraz pewna liczba polskich żołnierzy gdań-
skiego garnizonu byli obecni. Polski Korpus Ekspedycyjny 
ląduje. Sympatyzujące z Polską wojska w Gdańsku przecho-
dzą na jego stronę, miasto zostaje zajęte, niemiecki naród, 
niemiecki rząd postawione są wobec faktu dokonanego. Te 
uchwały mają być w najbliższych dniach wykonane. Komi-
sja wyjechała dziś, w czwartek o godz. 11.00 do Poznania, 
i spotka się tam z polską delegacją z Szwajcarii. Ogłoszona 
zostaje Rzeczpospolita Polska z Paderewskim jako prezy-
dentem. Gdańsk, Prusy Zachodnie, Poznań, Śląsk i Pomo-
rze aż po Słupsk mają należeć do Polski. Właściwe władze 
w Gdańsku szykują się do obrony”. Paderewski pomimo 
utrudnień rzeczywiście dotarł do Poznania, ale wrzenie 
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nastrojów było już na tyle silne, że następnego dnia, tj. 27 
grudnia 1918 r., wybuchło powstanie, które szybko rozlało 
się po Wielkopolsce. Polska Naczelna Rada Ludowa koor-
dynująca działania w zaborze pruskim oceniła, że nie moż-
na rozszerzyć walk zbrojnych na Pomorze, bo siły polskie 
są za słabe. Zaleciła więc czekanie na decyzje konferencji 
paryskiej. Tymczasem rozwijała się konspiracyjna działal-
ność Organizacji Wojskowej Pomorza pod kierownictwem 
funkcjonującego w Gdańsku dr. Franciszka Kręckiego. 

Decyzje co do wojsk Hallera mogły zapaść tylko w Pa-
ryżu. 11 stycznia 1919 r. marszałek Foch oficjalnie zapro-
ponował swoim politycznym przełożonym, aby rozszerzyć 
postanowienia rozejmu z Niemcami i przerzucić w rejon 
ujścia Wisły dwie dywizje pod dowództwem amerykań-
skim (1 dywizja amerykańska i po jednym pułku francu-
skim, angielskim i włoskim). Przejęłyby one port i teryto-
rium potrzebne do zapewnienia bezpiecznego transportu 
wsparcia dla Polski na odcinku linii kolejowej i drogi wod-
nej Gdańsk – Toruń. Osłaniałyby też miejscową ludność 
polską przed represjami niemieckimi. Liderzy mocarstw 
zachodnich wstrzymali się z realizacją tego scenariusza. 
Marszałek Foch nie ustępował przez prawie trzy miesiące 
od przedstawienia swojego pomysłu i 22 stycznia na Naj-
wyższej Radzie Wojennej przekonywał prezydenta USA 
Thomasa Woodrowa Wilsona, premiera Francji Georges’a 
Clemenceau, premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyda 
George’a i premiera Włoch Vittorio Emanuele Orlando, że 
do Polski przez Gdańsk trzeba przerzucić tworzone polskie 
dywizje (we Francji dopiero jedna była wówczas gotowa do 
wysyłki, a dwie inne ciągle formowano, kolejna zbierała się 
we Włoszech). Według jego informacji najpierw w Gdań-
sku powinni wylądować alianci, bo Niemcy, obawiając się 
ze strony Polaków wystąpienia zbrojnego i zajęcia miasta, 
w przeciwnym razie nie przepuściliby ani dywizji Hallera, 
ani transportów broni dla Polski. Niemcy poważnie oba-
wiali się (zresztą słusznie), że te polskie oddziały i uzbroje-
nie zostaną wykorzystane przeciw nim. Wilson podkreślał 
tymczasem na tym posiedzeniu o listownych zapewnie-
niach Paderewskiego, że Polacy nie będą stosowali polityki 
faktów dokonanych, by włączyć Gdańsk do Polski. Foch 
sugerował, że Niemcy ewentualnie mogliby się zgodzić na 
przepuszczenie dywizji Hallera, „gdyby Polacy zgodzili 
się na zawężony program, np. gdyby te wojska wkroczy-
ły jedynie do Polski rosyjskiej dla obrony jej przeciwko 
bolszewikom i gdyby władze polskie zobowiązały się, że 
nie zajmą żadnego terenu spornego”. Tymczasem w Wiel-
kopolsce trwało już powstanie, a na Pomorzu wrzało tak, 
że dochodziło do zaburzeń połączonych ze strzelaninami 
w miasteczkach regionu (np. Kościerzyna, Czersk, Cheł-
mża). Foch przyznawał, że władze z Warszawy prowadzą 

niezdecydowaną i nieskoordynowaną politykę, atakując 
bez trwałego powodzenia w wielu kierunkach, ale mimo to 
wzywał do wysyłki nad Wisłę oddziałów, bo jest poważne 
„niebezpieczeństwo zduszenia Polski przed jej narodzi-
nami”. Twierdził, że gdyby zapadła decyzja o transporcie 
wojsk, po miesiącu pierwsze jednostki mogłyby stanąć nad 
Wisłą. Tymczasem zdecydowano, by lepiej zbadać sytuację 
na miejscu i usprawnić kontakty z Warszawą poprzez zjed-
noczenie przebywających tam misji wojskowych. Opie-
rając się na nich, powołano Komisję Międzysojuszniczą, 
która raportowała potem liderom wielkich mocarstw zgro-
madzonym w Paryżu o rozwoju sytuacji w Polsce. Pojawił 
się też problem z zapewnieniem statków do transportu Ar-
mii Hallera. Rząd warszawski cały czas pilnie oczekiwał 
przybycia wojsk polskich z Francji.

Tymczasem od połowy lutego 1919 r. do Gdańska za-
częły przypływać alianckie statki, które dostarczały amery-
kańską pomoc żywnościową dla terenów kontrolowanych 
przez Polskę, której ludność cierpiała nędzę. Ówczesny 
premier Paderewski miał potem w zwyczaju mawiać, że 
jeśli istniało jakiekolwiek realne zagrożenie bolszewizmem 
w Polsce, to zniknęło ono wraz z przybyciem do Gdańska 
pierwszego statku z amerykańską pomocą. Dało to na-
dzieję na utrzymanie się powstającego państwa. Trzeba 
pamiętać, że na zniszczonych przez I wojnę światową te-
renach Polski centralnej i wschodniej znaczna część lud-
ności głodowała. Przez kilkadziesiąt miesięcy mocarstwa 
zachodnie, głównie USA, via Gdańsk zaopatrywały Rzecz-
pospolitą w różne materiały pokojowego przeznaczenia, 
głównie żywność (w samym lutym 1919 r. przewieziono 13 
tys. ton mąki, tłuszczów i innych środków spożywczych). 
Odbywało się to pod protektoratem aliantów poprzez nie-
mieckie terytorium zasadniczo sprawnie, chociaż zdarzały 
się pewne utrudnienia – kradzieże. Środki te uratowały 
życie kilkuset tysiącom obywateli polskich, głównie dzie-
ciom. Na transport wojska Niemcy konsekwentnie nie 
chcieli się zgodzić. 

15 lutego 1919 r. Komisja Międzysojusznicza z Warsza-
wy depeszowała do Paryża o sytuacji nad Wisłą i potrze-
bie „przewiezienia do Polski – przez Gdańsk lub Włochy 
– zorganizowanych już dywizji gen. Hallera. Inne wojska 
polskie powinny przybyć w ślad za nimi, gdy tylko będzie 
to możliwe. Morale kraju, jak również sytuacja wojskowa 
Polski wymagają bezzwłocznego podjęcia powyższych 
środków. Drugą sprawą niecierpiącą zwłoki jest przysłanie 
wojskom polskim broni i amunicji, co będzie świadczyło 
o rzeczywistej pomocy ze strony Koalicji. (…) Obecność 
na czele armii polskiej generała alianckiego wraz ze swym 
sztabem stanowiłaby gwarancję, że wojska te nie zostaną 
użyte dla celów sprzecznych z zamierzeniami rządów Ko-
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alicji”. W tych dniach też Niemcy zaczęli silniej przejmo-
wać inicjatywę na froncie walk z powstańcami w Wielko-
polsce i szykować się do ofensywy. Pod naciskiem Francji 
16 lutego zaprowadzono i tam rozejm pomiędzy walczący-
mi stronami. 25 lutego na posiedzeniu w Paryżu ponownie 
omawiano kwestię transportu Armii Hallera. Generał Ma-
xime Weygand referował, że przewiezienie czterech formu-
jących się polskich dywizji z kompletnym wyposażeniem 
przy ruchu wahadłowym 20 okrętów (po 5 tys. ton każdy) 
zajmie dwa miesiące, a gdyby zabrały one również będące 
na ich wyposażeniu konie (których w zniszczonej Polsce 
brakowało), operacja zajęłaby kolejny miesiąc. Wskazywa-
no też, że trzeba ustalić, czy gdański port jest odpowiednio 
wyposażony w infrastrukturę umożliwiającą rozładunek 
oddziałów. W tym czasie w różnych miastach i regionach 
Niemiec sytuacja była bardzo niestabilna, dochodziło do 
walk, rząd socjaldemokratyczny miał problemy z utrzyma-
niem porządku i zmagał się z krwawymi wystąpieniami 
komunistów. Jednak dyplomaci niemieccy podczas pro-
wadzonych w Spa rozmów z aliantami w sprawie prze-
dłużenia rozejmu uparcie podnosili swój sprzeciw wobec 
planów przewiezienia przez Gdańsk wojsk polskich. Nad 
rządem berlińskim ciążyło widmo powstania polskiego 
w Prusach Zachodnich, w tym przede wszystkim na tere-
nach zamieszkiwanych przez ludność kaszubską, i utraty 
tej prowincji. 

28 lutego kanałami dyplomatycznymi Berlin zapro-
ponował Francuzom jako ewentualne porty wyładunku 
Błękitnej Armii Kłajpedę, Królewiec i Piławę z gwarancją 
wolnych dróg wjazdowych do Polski. Rząd niemiecki był 
pewien, że kontroluje sytuację w Prusach Wschodnich 
w przeciwieństwie do Prus Zachodnich. Tydzień później 
dyplomaci niemieccy znów ostro protestowali, oferując 
tym razem przepuszczenie transportów przez Królewiec 
i  Lipawę. Argumentowali, że w  przypadku lądowania 
w Gdańsku nawet obecność alianckich oficerów nie po-
wstrzyma Polaków przed powstaniem na Pomorzu i roz-
lewem krwi, utrudni transport amerykańskiej żywności 
przez ten port do Polski, a także, co silnie podkreślano, 
ciężko zagrozi frontowi niemieckiemu przeciwko rosyj-
skim bolszewikom, gdyż zostanie on odcięty od zaplecza, 
i oddziały niemieckie go zabezpieczające stracą szlaki ko-
munikacyjne. 

W połowie marca 1919 r. napięcie związane ze sprawą 
zgody na lądowanie wojsk Hallera w porcie u ujścia Wisły 
sięgało zenitu. Dyplomaci i wojskowi niemieccy z determi-
nacją upierali się, że lądowanie Błękitnej Armii w Prusach 
Zachodnich równa się wybuchowi powstania. Komisja 
Międzysojusznicza w Polsce (zgodnie oficerowie angielscy, 
amerykańscy, włoscy i francuscy) depeszowała tymcza-
sem do Paryża, skarżąc się na utrudnianie przez Niemców 

działań jej zleconych w Gdańsku i domagając się posta-
wienia Berlinowi ultimatum, by zaczął współpracować 
w sprawie udostępnienia gdańskiego portu dla transpor-
tu wojsk polskich. Wnioskowała, aby siły morskie koalicji 
zorganizowały na Zatoce Gdańskiej wielką demonstrację 
siły w celu ostudzenia zapędów Niemców do wywołania 
ewentualnych zamieszek w przeddzień lądowania oddzia-
łów Hallera. Gdy 17 marca 1919 r. na posiedzeniu w Pary-
żu wielkie mocarstwa znów poruszyły kwestię przewozu 
polskiej armii i jej wyposażenia, Lloyd George podniósł, 
że problemem jest dostarczenie statków do ich transportu, 
ponieważ wszystkie wolne jednostki były zajęte przewoże-
niem oddziałów australijskich i amerykańskich z Francji 
do domu. Tymczasem sytuacja oblężonego przez Ukra-
ińców Lwowa stawała się krytyczna, a rząd w Warszawie 
nerwowo szukał oddziałów do zorganizowania dla niego 
odsieczy. 19 marca z polecenia marszałka Focha przeka-
zano Niemcom notę odmawiającą zgody sojuszników na 
przeniesienie miejsca lądowania polskich wojsk do inne-
go portu niż Gdańsk. W kolejnych kilku dniach nastąpi-
ła wymiana ostrych not pomiędzy aliantami a Berlinem 
w sprawie lądowania Hallera w Gdańsku. Mocarstwa za-
chodnie groziły zerwaniem rozejmu z 11 listopada 1918 r.,  
a Niemcy wskazywali, że nie ma w nim przecież mowy 
o prawie dla wojsk polskich do przejścia przez Gdańsk. 
W nocie z 28 marca 1919 r. zagrozili, że jeśli Armia Hallera 
wyląduje, to ludność niemiecka może stawiać gwałtowny 
opór wobec polskiego ataku. Spowodowałoby to wojnę do-
mową w dotychczas w miarę spokojnym regionie. Do listy 
portów, do których można by przetransportować morzem 
oddziały polskie z Francji, Niemcy dodali jeszcze Szczecin 
z jego bogatą infrastrukturą, prosząc o podanie składu ar-
mii, jej liczebności, daty lądowania oraz czasu potrzebnego 
na jej przewiezienie do Polski. 

Dzięki notatkom tłumacza z rozmowy, którą 1 kwietnia 
1919 odbył prezydent Wilson z premierem Clemenceau,  
Loydem Georgem i  Orlando, wiemy, że Amerykanin 
otrzymał za pośrednictwem poufnych źródeł informację, 
jakoby Niemcy były gotowe przepuścić transporty wojsk 
Hallera przez swoje terytorium drogą kolejową, począw-
szy od przyczółków mostowych na Renie. Lloyd Georg 
podchwycił ten pomysł, przypominając, że i tak byłyby 
trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby okrętów 
w sytuacji, gdy np. wojska australijskie skarżą się na nie 
dość szybką repatriację, z powodu czego doszło między 
nimi do buntu, w którego rezultacie trzydziestu żołnie-
rzy zostało zabitych. Wielka Czwórka zaaprobowała takie 
rozwiązanie i zleciła marszałkowi Fochowi, niebędącemu 
entuzjastą tego kolejowego rozwiązania, zbadanie sprawy. 
Anglik z Amerykaninem jasno przedstawiali swoje suge-
stie Fochowi, że gdy Niemcy wyjdą z propozycją transpor-
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tu szynowego, należy ją przyjąć. Rekomendowali akcep-
tację takiej propozycji przy jednoczesnym potwierdzeniu 
niewykorzystywanego prawa do transportu Armii Hallera 
via Gdańsk. Podczas negocjacji marszałka Focha z mini-
strem Matthiasem Erzbergerem, w dniach 2–3 kwietnia 
w Spa, Niemiec rzeczywiście zaproponował transport ko-
lejowy dla wojsk polskich z Francji, ale oponował ustęp-
stwom w sprawie Gdańska, wskazując na wzrost niepoko-
jów wewnętrznych w całym reprezentowanym przez niego 
państwie w wypadku lądowania Hallera w porcie u ujścia 
Wisły. W tych dniach wybuchła rewolucja proletariacka 
w Bawarii. Wobec tego 4 kwietnia 1919 r. Foch z Erzber-
gerem podpisali umowę, zgodnie z którą Niemcy zobli-
gowały się przepuścić przez swoje terytorium transporty 
kolejowe z Francji Armii Hallera i zapewnić im całkowite 
gwarancje bezpieczeństwa. Gdyby pojawiły się poważne 
trudności w transporcie szynowym i gdyby nie dało się ich 
przezwyciężyć, powrócono by do opcji transportu haller-
czyków via ujście Wisły. 

Wiadomość, że Błękitna Armia przetransportowana 
zostanie do Polski innymi drogami niż przez Gdańsk, wy-
warła w zaborze pruskim, a szczególnie na Kaszubach, fa-
talne wrażenie. Próżno więc było wyglądać nad Bałtykiem 
oddziałów gen. Hallera doskonale wyposażonych w broń 
pancerną i samoloty. Niemcy wzmogli represje i aresz-
towania polskich działaczy w rejonie Gdańska. Władze 
pruskie triumfowały, gdyż ich organizacja i dyplomacja 
zyskały pewne ustępstwa ze strony aliantów. Na Kaszubach 
osłabły nadzieje na obalenie władzy pruskiej. 

5 miesięcy minęło, odkąd władze polskie zaczęły zabie-
gać o przewiezienie z Francji do kraju armii gen. Hallera. 
W tym czasie sytuacja w regionach położonych w dorze-
czu Wisły była bardzo dynamiczna. Młode państwo pol-
skie potrzebowało bardzo wielkiego wysiłku, aby stanąć 
na nogi. W połowie kwietnia 1919 r. z Francji ruszył ko-
leją przez Niemcy pierwszy transport Błękitnej Armii. 20 
kwietnia w okolicy Leszna w Wielkopolsce pociąg z gen. 
Józefem Hallerem wjechał na kontrolowane przez Polaków 
terytorium. W ciągu kolejnych trzech miesięcy przewie-
ziono prawie 70 tys. żołnierzy, jak na tamte czasy bardzo 
dobrze wyposażonych i wyszkolonych. Ta armia posiadała 
120 czołgów, 98 samolotów, wojska inżynieryjne, instruk-
torów, kawalerię, artylerię, wojska łączności, 7 szpitali 
polowych i 10 tys. koni oraz olbrzymie zapasy amunicji 
i żywności. 

Okoliczności dotarcia nad Bałtyk gen. Józefa Hallera 
okazały się zupełnie inne niż te, na które liczono na prze-
łomie roku 1918 i 1919. Sam generał dotarł koleją przez 
Gdańsk nad morze dopiero 10 lutego 1920 r. Los sprawił, 
że następnego dnia z Wielkiej Wsi odbył swoją pierwszą 
podróż po Bałtyku, na którą do kutra Jakuba Myślisza 

wnieśli go na plecach kaszubscy rybacy. Mizernie musia-
ło to wyglądać w porównaniu z pierwotną perspektywą 
podróży na nasze wybrzeże np. na brytyjskich okrętach, 
z wizją lądowania w Gdańsku. Chyba nieco na pocieszenie 
Hallerowi Naczelnik Państwa Józef Piłsudski pozwolił mu 
przejmować dla Polski w 1920 r. Pomorze i celebrować za-
ślubiny z morzem, bo tak zapisałby się Haller w historii Ka-
szubów jako ten, na którego tak czekali i się nie doczekali. 

ŁUKASZ GRZĘDZICKI

GŁÓWNE ŹRÓDŁA
•  Paderewska Helena, Wspomnienia 1910–1920, 

tłum. z jęz. ang. Ludmiła Bachurska, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015. 

•  Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu 
w 1919 r. Dokumenty i materiały, Tom I, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965. 

 Generał Józef Haller (w pociągu z lewej strony) w otoczeniu sztabu
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Młodokaszuba ks. Wacław Wojciechowski w stycz-
niowo-lutowym „Gryfie” z 1912 roku napisał: 

„oprócz Gdańska – który nazywa prawdziwą Stolicą 
Kaszub – (...) Inne miasta kaszubskie są też stołeczne-
mi, lecz każde w swoim rodzaju, np. Sopot jako miej-
scowość kąpielowa”. Chociaż o tym mieście, liczącym 
w tamtym czasie około 12 tys. mieszkańców, Maryla 
Wolska w swoim wierszyku o „stolicach Kaszub” nie 
wspomina, to wyżej cytowany młodokaszuba podaje 
liczbę 1225 zdeklarowanych Kaszubów odgrywających 
istotną rolę w już tylko 30-procentowej populacji pol-
skiej Sopotu. Tworzą oni grupę zwartą, zasiedziałą, 
o trwałych tradycjach. Dość wspomnieć przywódcę 
i organizatora życia polskiego Alfonsa Chmielewskie-
go, z którym współpracował Antoni Abraham. Działa 
tu wówczas Polskie Towarzystwo Ludowe, spółdzielnia 
Macierz Kaszubska i Towarzystwo Przyjaciół Kaszub. 
W 1912 roku osiedla się w Sopocie Aleksander Maj-
kowski i przy dzisiejszej ulicy Monte Cassino zakłada 
Muzeum Kaszubsko-Pomorskie oraz polską czytelnię. 
W pensjonacie Chmielewskiego pn. Quo Vadis często 
przebywają działacze kaszubscy i gdańscy, jak Franci-
szek Kręcki, Józef Wybicki czy Józef Czyżewski, współ-
założyciel (1891 rok) „Gazety Gdańskiej”.

Od czasu, kiedy to w 1823 roku lekarz i były na-
poleończyk Jan Jerzy Haffner założył słynne łazienki 
sopockie (zakład kąpielowy), mijają lata. Do Sopotu 
ściąga międzynarodowa publiczność. Zjeżdżają tu 
sławy i znakomitości, przede wszystkim z Warszawy... 
Sopot staje się znanym ze swoich walorów klimatycz-
no-zdrowotnych modnym kurortem.

W 1913 roku w Warszawskim Towarzystwie Hi-
gienicznym (jego sekcji balneologicznej) dr Bohdan 
Korybut-Daszkiewicz wygłosił odczyt zatytułowany 
„O Sopotach, jako uzdrowisku nadmorskiem i  jego 
okolicy uwag kilka”. Autor przedstawia w nim krótkie 
dzieje Pomorza Gdańskiego, nie wystrzegając się paru 
błędów historycznych, by przechodząc do wywodu 
etymologicznego dotyczącego nazwy miasta, omówić 
potem walory klimatyczne uzdrowiska i  wskazania 
lecznicze, co stanowiło osnowę całego wywodu.

Doktor Bohdan Korybut-Daszkiewicz (1866–1921) 
pochodził z rodziny o pięknych tradycjach patriotycz-
nych. Ojciec Konrad to uczestnik powstania 1863 roku 
i zesłaniec syberyjski. Autor odczytu był wielbicielem 
przyrody i człowiekiem towarzyskim. W jego domu 
bywało wiele znanych osobistości tego okresu (m.in. 
Henryk Sienkiewicz). Przez kilkanaście lat był ordyna-
torem Warszawskiego Domu Wychowawczego im. ks. 
Baudouina i jednocześnie największego szpitala pedia-
trycznego w Warszawie, w którym stworzył ośrodek 
naukowo-kliniczny. Pozostawił po sobie około 70 po-
zycji piśmienniczych, a w tym prace naukowe i arty-
kuły popularnonaukowe.

Wiele wzruszeń wywołują te fragmenty referatu, 
w których autor ujawnił głęboki patriotyzm Polaka, 
udowadniając licznymi danymi historycznymi przyna-
leżność Kaszub (Sopotu) do Słowiańszczyzny i Polski. 
Z miłością wspomina o Gdańsku, Oliwie, Helu, Jastar-
ni, Gdyni, Orłowie, Karwi, Wielkiej Wsi (w której po 
wielu latach mieszkać będzie jego wnuk, też Bohdan), 
podkreślając, że wszystko to polskie. Pamiętajmy, że 
swój referat pisał, kiedy Polski nie było na mapach 
świata.

Referat został opublikowany w 1914 r. w 5. numerze 
warszawskiego pisma „Zdrowie”. Na ostatniej (dzie-
wiątej) stronie tekstu, której tu (z braku miejsca) nie 
publikujemy, autor zamieścił „Piśmiennictwo” – spis 
15 źródeł, z których korzystał, przygotowując odczyt. 
Są między nimi prace Antoniego Chołoniewskiego 
i Bernarda Chrzanowskiego, Zdroje Raduni Aleksan-
dra Majkowskiego i Obrazki rybackie z półwyspu Helu 
Hieronima Gołębiowskiego 

Na koniec chciałbym podziękować wnukowi au-
tora referatu „O Sopotach, jako...”, panu Bohdanowi 
Korybut-Daszkiewiczowi za wyrażenie zgody na jego 
przedruk w naszej „Pomeranii”, a moim przyjaciołom 
z Prowansji, Majce i Jacques’owi Rousseau, jego powi-
nowatym, za to, że udostępniając mi tę lekturę, spra-
wili, że przeniosłem się w minioną epokę, wciąż tak 
przecież żywą w naszych sercach.

JERZY NACEL

WSTĘP DO ODCZYTU  
DR. BOHDANA KORYBUT-DASZKIEWICZA
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SWIAT Z KÒNIA WËZDRZI JINACZI

Tak mëszlã, że to je dobri przëmiar 
dlô tëch, co jesz kòniã nie wanożëlë. 
Zdôrzô sã, że widzymë z sodla taczé 
rzeczë, że przëchôdô nama do glowë 
takô ùdba: kò to, co jesmë prze-
czëtelë w jaczis ksążce, nie narodzëlo 
sã blós w mëslach ji aùtora. Jô tak 
miôl midzë jinyma z  Senkewiczã. 
Pamiãtôta w Ogniem i mieczem, czej 
Zagloba z Léną wiornãlë przez trôwë, 
co sygalë wëżi nich sedzącëch na kò-
niach, tak że czësto mòglë sã w nich 
schòwac? Bôjka? Nié do kùnca.

Doznac mòże sã tegò na nordze. 
Jednym razã, tak w lëpińcu, pò se-
czenim trôwë na sano wëbrôl jô sã 
z drëszką w òbjôzd pò ląkach. Wëja-
chelë më ze Zdradë w czerënkù na 
Pùck. Ze wspòmnióny wsë mòże 
dosc flot dostac sã w  pradolënã 
rzéczi Plutnicë, w plac, chtëren zwó-
ny je na przëmiar „pùcczima blota-
ma”. Ne lączi, co cygną sã do samégò 
Môlégò Mòrza, mògą òdegrac nama 
senkewiczowsczé Dzëczé Pòla jidącé 
jaż do czôrnomòrsczich limanów. 
Jadącë tima stronama, zjachelë më 
z pólny stegnë na zeseklą ląkã. Rów-
nô jak stól, wąskô ë dlugô – më jã 
zwelë „startowi pas” ë wiedno na ni 
szlë na miónczi. Tak bëlo téż tim 
razã. Jô jachôl tedë na letczi kòblë ò 
mionie Carmona. Bél to snôżi kón, 
wiôlgòpòlsczi rasë, òdwôżny ë mò-

gący wiele strzëmac. Cwôl na Car-
monie na naszi lące to bëlo cos 
piãknégò – kón tedë wëcygô sã do 
przódkù, schòdzy niskò ë czëc je blós 
takt kòpët ë gwizd wiatru w ùszach.

Tegò dnia bëlo jistno, równak 
pòstanowilë më na kùncu ti lączi pò- 
jachac dali – w blota. Blós pôrãnôsce 
szrëtów przez szunąg ë ju më sã 
pòczëlë wnetkã jak na kôrtach trilo-
gie. Kòle nas wëroslë wësoczé trôwë, 
sygającé dalek nad sodlo, a nasze kò-
nie bëlë roslé. Czejbë bëlë kąsk 
mniészé (a  tak na gwës bëlobë 
w XVII stalatim), tej zakrëlëbë nas 
czësto. Mùszi jesz dodac, że pò prôw-
dze to nié bëlë trôwë, blós mieszónka 
wszelejaczich roscënów, chtërne tam 
na mòkri torfòwi zemi roscą baro 
wësok. Senkewicz nazwôlbë je òcze-
retama. Nie ùdalo sã równak ùjachac 
dalek. Ne roscënë mòcno sã nas 
czépialë, a kònie zaczãlë sã zapadac 
w rozmòkli gruńt. Mùsz bëlo wracac 
ë przë tim më mielë leżnosc ùzdrzec 
jesz jeden przëmiar na mądrosc 
kòni. Mòja Carmona sama zatrzima 
sã przed régą drżónu, przez chtërnã 
jô chcôl za prosta przejachac. Kòbla 
nie chca za nick wlezc w tã gãstwã, 
chòc bëla òna wąskô ë zdôwalo sã, że 
pò drëdżi stronie je ju niższô trôwa. 
Pò òbjachanim tegò môlu òkôzalo sã, 
że za gãstwą bëla czisowô stegna, 

równak leżącô ze trzë métrë niżi 
w żlobie. Kón jã wëczul, më – nié.

To bél blós jeden z przëmiarów, 
chtërne mòże mnożëc. Wiele cza-
rownëch môlów jidze ùzdrzec téż 
z kóńsczégò pùkla na górze Wieżëcë. 
Tam je leżnosc sã pòczëc na przëmiar 
jak w jarze Hòrpënë abò jak w lasach 
pòd Chreptiowã z ksążczi Pan Woło-
dyjowski. To doch wszëtkò zanôleżi 
òd tegò, co sedzy w  naszi glowie. 
W òkòlim Wieżëcë nie felëje wszele-
jaczich ùrzmów, jarów, w chtërnëch 
nawetka nié tak drãgò je sã zgùbic. 
Mùszi tu miec prowadnika henëtné-
gò, a téż dosc bëlno czëc sã w sodle. 
Tej mòże trafic w môle, co pò prôw-
dze dostãpné są blós na kòniu.

Takô turistika kònnô to mòż-
lëwòta pòznôwaniô nowëch ë ce-
kawëch môlów, to mòżnosc jinszégò 
wzéraniô na znóné nama place. Przë 
ti leżnoscë mòżemë téż, jak bëlo rze-
klé – jinaczi pòzdrzec na nasze lek-
turë. Czej pòznómë kąsk kònie, téż 
òd raza mdzemë mòglë wëczëc, 
chtëren aùtór, piszącë ò kòniach, 
sóm je pòznôl, a chtëren blós kąsk 
pòczëtôl.

Móm nôdzejã, że to mdze pòstãp-
ny kamiszk do tegò, żebë kònie 
samémù pòznac blëżi. Spróbùjta.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

„Nôwikszé szczescé na swiece na kóńsczim leżi grzbiece” – tak sã gôdô. Żebë to sprawdzëc, mùszita 
spróbòwac. Na gwës z kóńsczégò pùkla wszëtkò wëzdrzi jinaczi. Mómë nowi pòzdrzatk na znóné môle 
czë krôjòbrazë. Mòżemë téż wjachac w place, gdze ni piechti, ni aùtã sã nie dostóniemë. Czasã mòżemë 
sã pòczëc jak na kôrtach znóny nama ksążczi.
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 „Nasi za granicą”

Nikołaj Lejkin ogłosił pod koniec XIX w. raczej satyrę 
pod tym tytułem o Rosjanach „na Zachodzie”. Saty-

ryczne utwory „obcych” o  danym kraju z  reguły budzą 
protesty. Trudno jednak nie wskazać, iż także nasi wybitni 
twórcy nieraz sięgali po oręż ostrej satyry o własnym naro-
dzie, zwykle, by skłonić rodaków do działania! Książę pol-
skiej literatury oświecenia, biskup Ignacy Krasicki, tak na-
pisał: „Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka...”. Tym 
bardziej trudno oczekiwać od „obcych”, by krytyki unikali. 
„Jak nas widzą, tak nas piszą”? Jest to jednak problem waż-
ny, także historycznie, wszelkie bowiem mniemania o in-
nych, stereotypy narodowe, trwają przez wieki, różne są 
i nieraz dotkliwe konsekwencje takich mniemań. Ważne 
jest też to, czy widzimy własne zalety i sukcesy, a nie stać na 
chłodną refleksję o sobie samym.

Historia przez duże „h” pisana, czyli w tym przypadku 
opinie historyczne o nas krążące w obiegu, dość często są 
skrajnie nieżyczliwe. Polski „złoty wiek”, epoka niezwykłe-
go poety, jakim był Jan Kochanowski, mało komu poza 
Polską jest znana. Miłośnicy Rosji najczęściej nie wiedzą, iż 
wybitnego poetę Rosja wydała dopiero u progu XIX w. – 
rówieśnika naszego Mickiewicza. Polacy czasem robili 
wielkie kariery międzynarodowe, ale niekoniecznie „re-
prezentowali” polskie barwy. Conrad – Korzeniowski – 
jest, nolens czy volens, pisarzem angielskim, Maria Curie-
-Skłodowska we Francji była Francuzką... Natomiast już 
w XVII–XVIII w. nie tylko u Niemców czy Anglików, ale 
i  u  Francuzów kształtowały się stereotypy historyczne 
o Polakach, dziś jakby znowu aktualne. Ich apogeum przy-
niosła propaganda państw zaborczych w XIX w. Przypo-
mnę tylko trzy głośne stereotypy epoki. Pierwszy to nie-
miecki termin „polnische Wirtschaft” – polska gospodarka, 
który jednak należy odczytywać jako pogardliwy sąd ogól-
ny o polskiej ekonomii, cywilizacji, ustroju, bałaganie. Po-
dobnie często używany w języku niemieckim termin „ba-

łagan jak w polskim sejmie”, który niestety odzwierciedlał 
realia polskiej anarchii ustrojowej lat 1648–1764. Mniej 
może dotkliwy, ale także prawdziwy, był trzeci termin nie-
miecki o „polskim moście”, który narodził się w XVII w. 
i wyrażał smutną prawdę, iż w Polsce czas długi kamien-
nych stałych mostów nie było, a  przecież we Włoszech, 
w Francji i krajach niemieckich budowano trwałe mosty 
już od XIII w. „Polski most” w opinii podróżujących po 
Polsce określał sytuację, w której – z braku mostu – rzekę 
przebywali wpław bądź na łodziach. Wielcy patrioci, wy-
bitni Polacy, pedagogicznie rzecz traktując bądź z uczu-
ciem frustracji, gorzkie prawdy narodowi nieraz prawili. 
Czynił to wielki kaznodzieja polskiego katolicyzmu Piotr 
Skarga, czynił to w czasach saskich nawet konserwatywny 
ksiądz Benedykt Chmielowski. Za nimi szli pisarze oświe-
cenia: Naruszewicz, Krasicki i  inni, romantycy i  najbar-
dziej może z nich surowy w sądach, poeta Norwid. Ten, 
o którym piszemy, że niepodległość ponownie wywalczył, 
marszałek Piłsudski, wielokrotnie rozczarowany wydarze-
niami, napisał najostrzejsze słowa o  własnym narodzie, 
żądał, by odpowiadał jego wyobrażeniom patrioty. 

O  tym, jak na nas patrzono w XX w., a zwłaszcza po  
II wojnie światowej po dzień dzisiejszy, musiałbym napisać 
w innym felietonie. Niestety polska emigracja zarobkowa 
(silna do roku 1914) w USA nie przyniosła, wbrew szum-
nym deklaracjom, sukcesów polskiej opinii w tym kraju, 
a nawet zrodziła wielce złośliwe satyryczne anegdoty (zwa-
ne polish jokes). Najważniejszy był fakt, że Polska w istocie 
przegrała II wojnę, a Amerykanie i Anglicy, oddając nasz 
kraj Stalinowi, chcieli jak najszybciej zapomnieć o polskich 
sprawach, co im się w pełni udało. My jesteśmy dumni, 
i słusznie, z Armii Krajowej. W USA w tej kwestii ignoran-
cja całkowita idzie w parze z sądami godnymi propagandy 
stalinowskiej. Także trudny problem stosunków polsko-
-żydowskich jest za granicą rozwijany bez jakiejś istotnej 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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wiedzy o tragicznym obrazie rządów niemieckich w Pol-
sce. Pisuję o tych kwestiach od lat jako historyk, unikając 
wszelkich fałszywych uogólnień. Tragiczne epoki rodzą 
nie tylko bohaterów, i to wie każdy dobry historyk, to także 
powinni wiedzieć socjologowie, iż cierpienia niekoniecz-
nie uszlachetniają... Pisywałem o różnych aspektach tych 
spraw, czasem i w PRL-u, ale był to raczej głos na puszczy. 
W „cywilizowanym świecie” takie czy inne opinie medial-
ne lub naukowe, nieraz sto razy już prostowane, ciągle 
wracają jak bumerang. Nie twierdzę oczywiście, że „Bóg 
mi powierzył honor Polaków”. W wielu kwestiach sami so-
bie jesteśmy winni, a „nasi za granicą”, dawniej i dziś, świa-
domie czy nieświadomie, niekoniecznie sytuację ratują. 
W  XIX w. polscy „hrabiowie” bywali w  Monte Carlo, 
Ostendzie, na Capri, pieniądze się ich nie trzymały, pogar-
dliwie na świat patrzyli. Tej szlacheckiej pogardy do dziś 
nie mogą nam wybaczyć Rosjanie, Ukraińcy czy nawet 
Czesi, i trudno się im dziwić. Natomiast w rzeczywistości 
wieków XIX i XX coraz częściej Polak był ubogim emi-
grantem, bez znajomości języka i fachu. Dziś to w najlep-
szym razie dla Francuzów „polski hydraulik”, którego 
usług Macron raczej nie chce cenić. Moje generalne prze-
słanie, oparte na dobrej orientacji co do mentalności mi-
tycznego „Zachodu”, brzmieć by mogło tak. Globalnie nie 
jest prawdziwy dość powszechny w Polsce pogląd, że jeste-
śmy wspaniali, a nasza historia jest znana i podziwiana, że 
jednym słowem winniśmy być lubiani, znani i  kochani! 
Tak naprawdę nie jest i  krótki entuzjazm dla pierwszej 
„Solidarności” wygasł, nie bez naszych, delikatnie mówiąc, 
dość absurdalnych wysiłków. Tak zwana historyczna przy-
jaźń narodów polskiego i amerykańskiego to tylko hasło 
reklamowe kolejnych kampanii prezydenckich od Detroit 
po Nowy Jork. Tradycyjna przyjaźń polsko-francuska za-
wsze była iluzoryczna, powierzchowna, kapitulowała wo-
bec prawdziwej francuskiej miłości do Rosji, carskiej, bol-
szewickiej i  dzisiejszej! O  Anglikach i  innych narodach 
protestanckich czy o Włochach nawet nie wspominajmy. 
Zostają nam wprawdzie Węgrzy. Ich natomiast, głośno czy 
po cichu, nie cierpią narody bałkańskie, Czesi, Słowacy, 
z Rumunami na czele. Mógłbym uczciwie jako historyk 
powiedzieć, że z reguły za granicą nas gorzej widzą, niż na 
to, globalnie i historycznie, zasługujemy. Pytanie jednak 
główne brzmi następująco: Nie tylko skąd idziemy, ale 
i gdzie będziemy dążyć i jakimi metodami? Tu jest bądź 
przysłowiowy gwóźdź do trumny, bądź może metoda kro-
pli, która drąży skałę. 

W świecie krajów zamożnych, cywilizowanych, rozryw-
kami żyjących, a nie wojnami oczekiwanymi z nadzieją, 
heroiczne czyny, bohaterstwa wojenne nie są w modzie, 

podobnie jak wymachiwanie szabelką w czasach pokoju. 
Terroryzm to plaga, ciągle jednak w wielu krajach (a na 
pewno w Polsce!) nie tak niebezpieczna, jak katastrofy wy-
woływane przez brawurowych czy pijanych kierowców 
samochodów. Co nie zmienia faktu, że „obcy”, jeśli nie 
przyjeżdża jako turysta z pieniędzmi do wydania, to z re-
guły w  krajach bogatych jest źle widziany, w  ubogich – 
może jeszcze gorzej. Wie to każdy socjolog, ale nie zawsze 
o tym pisze, że ludzie od wieków określają się przez przy-
należność do jakiejś wspólnoty, co przez wieki było niemal 
równoznaczne z niechęcią czy obawami wobec każdego, 
kto do tej wspólnoty nie należy. Wiemy, oczywiście, że 
w XXI wieku mamy być tolerancyjni, otwarci na inne kul-
tury, zwyczaje, religie. To jednak globalnie nie działa, co 
widać najlepiej w dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Powiedzmy 
otwarcie smutną prawdę, z którą należy się liczyć: w żad-
nym europejskim kraju bogatym „Gastarbeiterów” się nie 
lubi, i to bez względu na to, że są często nieodzowni... Eu-
ropejczyk natomiast w podróży ceni nade wszystko dobrą 
kuchnię, wygodne hotele, rozrywki, bezpieczeństwo i go-
ścinność gospodarzy. „Nasi za granicą” natomiast często 
sądzą, że wszystko krytykując, okazują się znawcami luk-
susu i obyczajów. Najgorzej mamy, jak za granicą tanimi 
liniami jadą stada naszych kibiców popierać ukochaną 
(a zazwyczaj przegrywającą) drużynę. Jeżeli będziemy się 
zadowalać sukcesami naszej tromtadracji, upajać się hasła-
mi o naszej wspaniałości, to będziemy z reguły lądować – 
jak kibice Legii – z ręką w nocniku. 

Kanclerz Bismarck, Prusak doskonały, raczej do przyja-
ciół Polaków się nie zaliczał, zawsze się bał naszych dążeń 
do niepodległości. Miał kiedyś się wyrazić, że na szczęście, 
z  jego punktu widzenia, „Polacy są poetami w  polityce, 
a politykami w poezji”. Anglicy czas długi przez wiek XIX 
mieli mocno wpojone przekonanie (w szkole?), że każdy 
obywatel angielski „na zewnątrz” swój kraj reprezentuje. 
Jeżelibyśmy przyjęli taką maksymę, to być może i cudzo-
ziemcy fakt ten, gdyby pozytywnie był rozumiany, dostrze-
gą. Stale bowiem czyhają na nas dwie pułapki mentalne. 
Nie jesteśmy tak znakomici, jak bijąc w tarabany, głosimy, 
powtarzając nieraz dumne hasło, że „Polak (wszystko?) po-
trafi”! Trudno jednak i popadać w drugą skrajność, propa-
gując swego rodzaju model życia czy bycia, że jest się „przy-
jacielem każdego kraju poza własnym...”. Polak nie jest 
„Francuzem Północy” i może nie należy tego żałować, nie 
jest także obrońcą Europy przed wszelkimi wrogami, cza-
sem nawet dla tej Europy stanowi problem. Natomiast na-
sze prawdziwe, nie urojone, sukcesy winniśmy propago-
wać. Pogrom naszej humanistyki, jaki przynoszą różne 
reformy czy ich brak, nie będzie temu sprzyjać... 
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Jedną z przëczënów nieùbëtkù dlô 
kòmùnysticzny bezpieczi òkróm 
separatizmù bëło òdniesenié dze-

jarzów Kaszëbsczégò Zrzeszeniô do 
pòliticznégò ùstawù Lëdowi Pòlsczi. 
Do przédnictwa wejrowsczi Służbë 
Bezpiekù dochôdałë wiadła, z  chtër-
nëch wëchôdało, że nie bëło òno 
dobré. Na przëmiar w  agenturowim 
rapòrce wiadłodôwôcza ò tacewnym 
mionie „Krzysztof” z  11 łżëkwiata 
1957 r. nalezc jidze nadczidkã ò tim, 
że wiãkszi dzél nôleżników KZ to nibë 
lëdze, jaczim socjalisticzny ùstôw je 
cëzy, tej jich pòzdrzatk na swiat je czë-
sto jinszi, bò ògrańcziwô sã colemało do 
zéwiszcza „Më Kaszëbi”1. „Krzysztof” 
ùczuł te słowa òd Édwarda Ògórka, 
chtëren to człowiek w  jaczims dzélu 
interesowôł sã kaszëbską kùlturą 
i  regionalizmã, a  òkróm te béł tedë 
krëjamno rozprôcowiwóny przez SB. 
Na zycher ni mógł òn miec swiądë, że 
to, co gôdôł, duńdze dzãka jednémù 
z jegò rozpòwiôdôczów do fónkcjona-
riuszów bezpieczi. Wedle pòzdrzatkù 
Ògórka zrzeszenié nie bãdze dzejało 
za długò, bò kòżdé karno lëdzy, czë to 
mniészé, czë wiãkszé, pò jaczims czasu 
przesztôłcywô sã w grëpã ò pòliticznym 
charakterze. Rzekł òn téż, że òrgani-
zacjô takô jak KZ w cządze twòrzeniô 
socjalisticznégò ùstawù w Pòlsce mòże 
bëc hamùlcã. W  kùńcowëch wnio-

skach z tegò, co zamkłé bëło w rapòr-
ce, znóny ju nama pòr. Michôł Pietras 
z wejrowsczi SB napisôł, że KZ przed-
stôwioné òstało w nim jakno òrgani-
zacjô, co nie zajimô sã regionalnyma 
sprawama, chtërnyma mô sã zajimac, 
a wtrącywô sã do pòliticznëch sprawów.

Jesz jinszą rzeczą, jakô nie widza 
sã przédnikóm „lëdowi” Pòlsczi, bëła 
łączba, jaką trzimelë nôleżnicë KZ z lë-
dzama, co mieszkelë za grańcą. Chò-
dzy tuwò gwësno przede wszëtczim ò 
tak pòzwóny „Zôpôd”, to je procëmné 
kòmùnysticznémù ùstawòwi kraje ka-
pitalisticzné. Wejrowskô Służba Bez-
piekù ùdosta wiadła ò tim, że przéd-
nicë zrzeszeniégò nawleklë łączbã 
z przedstôwcama zagrańcë, żebë dostac 
òd nich dëtczi na dzejnotã swòji òrga-
nizacje. Wedle bezpieczi wejrowsczi 
szkólny i  dzejôrz Hùbert Suchecczi 
trzimac miôł tej łączbã z  amerikań-
sczim òbëwatelã ò nôzwëskù Rathe-
nau. Człowiek nen pòchadac miôł 
z pùcczégò krézu i baro zainteresowôł 
kòmùnysticzné krëjamné służbë. Zarô 
pò II swiatowi wòjnie béł na naji zemi 
przedstôwcą ÙNRRA i czãsto przëjeż-
dżiwôł do Gdini. Ju tedë mielë sã z nim 
stëkac kaszëbsczi dzejarze. Rathenau 
miôł nibë midzë jinszima wspierac 
wëchôdającą tej w Wejrowie „Zrzesz 
Kaszëbską”, a  òkróm tegò zajimac sã 
szpiegòwanim. Łączba z nim mùsza tej 

kòmùnysticznym wëszëznóm wëdac sã 
pòdezdrzónô.

Wëchôdô z tegò, że w 1957 r. dzej-
nota nôleżników wejrowsczégò partu 
KZ mòckò zainteresowa fónkcjona-
riuszów SB. Brzadã tegò bëła ùdba, 
żebë zacząc krëjamné jich rozprôco-
wiwanié w  òbrëmienim òperacjowi 
sprawë ò tacewny pòzwie „Odręb-
ność” („Apartnota”). Dokùment, òd 
chtërnégò òficjalno zaczãło sã prowa-
dzenié przez wejrowską bezpiekã ti 
sprawë, pòchôdô z 30 lëpińca 1957 r. 
Pòdpisôł sã pòd nim znóny ju nama 
pòrucznik Michôł Pietras. Zabédowôł 
òn w  nim, żebë òsoblëwie zaintere-
sowac sã dzejanim taczich lëdzy, jak: 
Jón Trepczik, Klémãs Derc, Hùbert 
Suchecczi i  Bruno Richert. Pòdług 
nadczidniãtégò wëżi fónkcjonariusza 
bëłë to òsobë ò wrodżi ùszłoce. Terô we-
dle agenturowëch materiałów nawleklë 
łączbã z Amerikańską Pòlonią. Òkróm 
tegò prowadzëlë òni separatisticzną 
dzejnotã i  miele wrodżé céle procëm 
dzysdniowi jawernoce, to je kòmùny-
sticznym rządóm w Pòlsce. Sprawa ta 
zaregistrowónô òsta drëdżégò zélnika 
1957 r. i prowôdzonô bëła do 1961 r.

Dzél „figùrantów”2 ny sprawë je 
ju nama znóny. Chòdzy tuwò przede 
wszëtczim ò Jana Trepczika, chtëren 
béł w tim czasu przédnikã wejrowsczé-
gò partu KZ i ju przódë béł krëjamno 

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 3

1  Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.
2  Słowã „figùrant” w esbecczi słowiznie nazywóny bëlë lëdze krëjamno dozéróny przez SB w òbrëmienim òperacjowëch spra-

wów.
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dozéróny przez bezpiekã. Jak sã òkôże, 
jegò dzejnota w drëdżi pòłowie piãc-
dzesątëch lat dërch jã interesowa. Jeżlë 
chòdzy ò Richerta, to je to pòstacëjô 
znónô Czëtińcóm najégò cządnika, 
równak ò nim w  tim môlu nie bãdã 
ju za wiele pisôł, bò jegò związczi 
z krëjamnyma służbama „lëdowi” Pòl-
sczi òpisôł jem w swòjich pòprzédnëch 
dokazach. Òkróm te ju krótkò pò tim 
òprzestôł òn bëc figùrantã ti sprawë, 
bò przecygnął do lãbòrsczégò pòwiatu, 
gdze zainteresowelë sã nim tameczny 
esbecë. Wôrt tej w tim placu przedsta-
wic dwie slédné personë, jaczima zajã 
sã tedë wejrowskô SB a jaczé donëch-
czas na kôrtach mòjich tekstów nie 
wëstãpòwałë.

Chcemë le tej zacząc òd Hùber-
ta Suchecczégò, ò chtërnym mòże 
rzeknąc, że przënôlégôł do familie, 
w jaczi widzec bëło, jak pòmachtóné 
na pòlskò-niemiecczim przëgrańczim 
bëłë sprawë sparłãczoné z pòczëcym 
nôrodny swiądë. Jegò tatk Jón béł jed-
nym z rëszniészich dzejarzów niemiec-
czich w Wejrowie. W esbecczim dokù-
mence z  2 séwnika 1957 r. napisóné 
je ò nim, że do 1939 r. zrzeszony béł 
z Niemcama, béł wiôldżim przëstójnikã 
hitlerizmù. Mùsz dejade wspòmnąc 
w tim môlu, że drãgò rozsądzëc, czë to, 
co òstało napisóné ò òdniesenim Jana 
Suchecczégò do hitlerowców, je na zy-
cher prôwdą. Z  jedny starnë wiémë, 
że J. Suchecczi béł przedwòjnowim 
wejrowsczim radzëcelã wëbrónym 
z niemiecczi lëstë, a òkróm tegò miôł 
wrodżé òdniesenié do Pòlsczi i Pòlô-
chów, ale z drëdżi starnë przënôlégôł 
òn do karna niemiecczich katolëków, 
co kritikòwelë Hitlera. Zdarzëło mù 
sã nawetka w 1934 r. wëgłosëc w Wej-
rowie kriticzny w òdniesenim do na-
zyzmù referat. W kòżdim razu fónk-

cjonariuszowie SB ju nie czerowelë sã 
taczima drobnotama (a mòże nawetka 
ò nich nie wiedzelë) i jich charakteri-
stika Hùberta Suchecczégò je mòcno 
namerkónô jegò i jegò familie związ-
kama z niemczëzną. Timczasã H. Su-
checczi wanożił przez żëcé czësto jin-
szą stegną jak jegò òjc.

Pòchòdzył z  Wejrowa, gdze ùro-
dzył sã 3 lëstopadnika 1913 r. i tam téż 
skùńcził spòdleczną szkòłã ë gimna-
zjum. Aktiwno włącził sã w dzejanié 
pòlsczi nôrodny rësznotë. Béł midzë 
jinszima przedwòjnowim dzejarzã 
wôżnégò w  historie pòlsczi kùlturë 
Towarzëstwa Lëdowëch Czëtniców. 
Tedë zaczął téż swòje dzejanié na 
kaszëbsczim gónie, bò przënôlégôł do 
karna załóżców Kaszëbsczégò Regio-
nalnégò Kòła miona Tónë Ôbrama. 
Béł téż nôleżnikã jinëch stowôrów, 
jak na przëmiar Mariańskô Sodalicjô, 
a  òb czas sztudiów przënôlégôł do 
Pòlsczi Chrzescëjańsczi Akademicczi 
Kòrpòracje. Pò wëbùchniãcym nad-
czidniãti przed sztërkã wòjnë wpi-
sóny òstôł, jak wiele domôków, na 
niemiecką nôrodną lëstã, i òd 1942 r. 
służëc mùszôł w Wehrmachce. Jakno 
niemiecczi żôłniérz biôtkòwôł sã na 
wschòdnym fronce i  w  1944 r. do-
stôł sã do sowiecczi niewòlë, skądka 
wrócył do Pòlsczi w  rokù 1946. Pò 
wòjnie jaczis czas robił jakno bióra-
lista w aptéce „Pòd Grifã” w Gdinie, 
a w 1952 r. skùńcził zaczãté jesz przed 
wòjną sztudia germanisticzné ë filozo-
ficzné na Jagellońsczim Ùniwersytece, 
pò czim òstôł szkólnym w  wejrow-
sczim Zespòle Aùtowëch Szkòłów. Tam 
dali cygnął swòjã kaszëbską dzejnotã. 
Założił Kòło Lubòtników Kaszëb-
sczégò Regionu a  òkróm te rëchto-
wôł wëstôwczi kaszëbskò-pòmòrsczi 
pismieniznë i lëdowégò kùńsztu. W la-

tach 1952–1955 napisôł téż czile doka-
zów lëteracczich, taczich jak „Rybac-
kie wesele”, „Wrëje”, „Jedzemë na łów” 
i „Ùkrëti kapr”. Bëłë to dokazë na binã, 
chtërne Suchecczi reżiserowôł i razã ze 
swòjim amatorsczim teatrowim karnã 
wëstôwiôł. Mùsz je pòdsztrëchnąc, 
że chòc bëłë to baro cãżczé czasë dlô 
kaszëbiznë, widzawiszcza jegò mógł 
òbzerac w  wejrowsczich szkòłach, 
wiesczich paradnicach, tej-sej na bi-
nie Wòjnowi Marinarczi, a  nawetka 
na przezérkù amatorsczich artisticz-
nëch karnów, jaczi òdbéł sã w 1953 r.  
w Warszawie. Co cekawé, w aktach SB 
ni ma widzec za baro nadczidków ò 
jegò kaszëbsczi dzejnoce i wëzdrzi na 
to, że krëjamné służbë zainteresowałë 
sã nim przede wszëtczim temù, że 
miôł łączbã z mieszkańcama kapitali-
sticznëch krajów. Òkróm Rathenaua, ò 
jaczim jem ju nadczidł rëchli, Hùbert 
Suchecczi miôł téż miec tej łączbã 
z dzejarką pòlską w Zjednónëch Sta-
nach Americzi, Klarą Swieczkòwską, 
chtërny rodzëzna pòchôda z Kaszëb, 
a  jakô na zymkù 1957 r. wëcmanim 
z delegacją Amerikańsczi Pòlonie òd-
wiedza nają zemiã. Suchecczi je téż 
czasã wëmieniwóny jakno ùczãstnik 
zéńdzeniów kaszëbsczich dzejarzów 
w  Wejrowie, ale wëzdrzi na to, że 
w  papiorach bezpieczi je ò nim mni 
wiadłów niżlë ò jinszich nôleżnikach 
tamecznégò partu KZ. Z przezérkù ze-
brónëch w Instituce Nôrodny Pamiãcë 
aktów wëchôdô za to, że òkróm Jana 
Trepczika, człowiekã, jaczi baro inte-
resowôł kòmùnysticzné wëszëznë, béł 
sekretéra zarządu wejrowsczégò partu, 
to je Klémãs Derc.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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"ULICE" SASINA

Połowa października 2017 roku. 
Będąc w  Łebie, znudzony ciągły-
mi deszczami zwiedzam okolicę 
i trafiam do nadmorskiego Sasina, 
o którym kiedyś czytałem w ogól-
nopolskiej gazecie. Najpierw wy-
bieram Wejherowo, a potem Cho-
czewo, skąd asfaltem dojeżdżam do 
celu. Odwiedzam w Stilo latarnię 
morską i przez las idę do morza. 
Trochę to daleko, bo chyba dwa, 
trzy kilometry, ale kiedy nie pada 
deszcz, spacer leśną drogą jest na-
wet przyjemny. 

Ponieważ już od lat myślę kupić 
w kaszubskiej okolicy jakąś ziemię, 
a  najlepiej razem z  domem, więc 
wracam do Sasina i objeżdżam tej 
wsi wszelkie zakamarki. Najpierw 
trafiam do pałacu, ale nie dlatego, 
że chciałbym go kupić, lecz z cieka-
wości, co się tam oferuje. Prezentuje 
się godnie, szczególnie z okazałym 
podjazdem i  fontanną, podobnie 
jak z restauracją i hotelem.

Z  sasińskiego pałacu mizerną 
drogą, którą zowie się ulicą i przy 
której wiele letniskowych domów, 
jadę przed siebie. Wokół dość 
pięknie, ale nie jadę już, jak po-
przednio, po asfalcie, najpierw jest 
tłuczeń, a potem bruk, na którym 
trzęsie niemiłosiernie. Dojeżdżam 
jednak do głównej ulicy Sasina, 
jedynej asfaltowej, którą zjeżdżam 
do restauracji pn. Ewa Zaprasza, 
gdzie menu zachęca i okazuje się, 
że zjeść tu można jak w Warsza-
wie. Ale czas nagli, więc jadę dalej. 
Za jakimś kurhannym pagórkiem, 
okrytym jeszcze przy tym ciemną 

folią, gdzie rośnie lawenda, a pod 
nią wypisane nieczytelną zielenią 
Sasino, skręcam w lewo i wjeżdżam 
w polną wąską drogę, która chociaż 
zowie się ulicą, to nie można za nic 
tak jej nazwać, tyle w  niej dziur, 
wybojów i błota. Jedynie ratują jej 
autorytet stojące przy niej domy, 
z których kilka jest na sprzedaż. To 
jednak nie dla mnie, bo wokół ich 
za wiele. Jadę więc dalej.

Mijam jeden czy dwa pensjona-
ty, wypielęgnowane tak doskonale, 
jak z obrazka, i wjeżdżam w jakąś 
drogę prowadzącą środkiem ob-
szernej łąki ku widocznym w dali 
zabudowaniom czy może letnim 
domkom. Dobrze, że jadę samo-
chodem terenowym, bo osobówką 
za nic bym się tam nie dostał. Kole-
iny i dziury tak niemożebne, że za-
padam się po podwozie. Włączam 
napęd na wszystkie koła i jakoś daję 
sobie radę. Spotykam kogoś idące-
go nie tyle poboczem, co łąką, bo 
na tej drodze mógłby się utopić. 
Zresztą ubrany jest na to miejsce 
odpowiednio – w gumowcach do 
kolan i  w  jakiejś niemiłosiernie 
ubłoconej kurcie. Zapytany, czy 
stąd, kiwa w milczeniu głową. Led-
wie idąc, ślizgając się na błotnistej 
trawie, którą już przeszło tak wielu, 
że utworzyła się ścieżka, powiada, 
że tu tak zawsze! A osiedlił się w Sa-
sinie po wojnie. 

I wtenczas sobie myślę, co robi 
gmina Choczewo. Czy tylko stawia 
w  Sasinie przy jedynej porządnej 
ulicy drogowe znaki i pielęgnuje ten 
kurhan-pagórek z niewyraźnie wy-
pisaną na nim jakimiś niby-kwiat-
kami nazwą tej wsi? Bo przecież to 
nie tylko taka jedna droga. Podobne 
są niemal wszystkie, poza główną 
prowadząca przez wieś. Z tej oczy-
wiście zrezygnowałem, bo nawet 
mój land rover nie dał rady. Wjeż-
dżam więc w  następną. Najpierw 
bruk, chyba jeszcze przedwojenny, 
ale za stojącym na zakręcie okaza-
łym szarym domem znowuż polna 

droga, rozjeżdżona niemiłosiernie 
traktorami i  samochodami. Przy 
niej co raz widzę domy i zastana-
wiam się, jak mieszkańcy do nich 
dojeżdżają, bo moje auto ledwo dy-
cha. Po takim błotnym rozlewisku 
trzeba by amfibią... Ten zostawiony 
sam sobie iście średniowieczny trakt 
nosi ślady jakiegoś tam utwardza-
nia, ale tym, co pod ręką, czyli reszt-
kami cegieł, potłuczonymi kaflami 
z  pieców, darnią i  nawet starymi 
wykładzinami i dywanami. Wyglą-
da to tak smętnie, że nawet pasące 
się na pastwisku krowy zwieszają ze 
wstydu na mój widok łby.

Tu jednak nie rezygnuję i mieląc 
sięgające po osie błoto, jadę dalej. 
Kończą się samosiewne olchy i po 
prawej stronie widzę za zakrętem 
fundamenty jakiegoś domku, ale 
już rezygnuję z dalszego zwiedza-
nia Sasina! Nie tylko żal mi samo-
chodu, ale boję się o siebie, bo jak 
się zakopię, to mogę z tego błota nie 
wyjść i zostać tu na zawsze! Zawra-
cam i modląc się, by jak najrychlej 
ta sasińska męka się skończyła, do-
cieram wreszcie do szosy. By o tym 
wszystkim opowiedzieć, do Urzędu 
Gminy w Choczewie nie chcę już 
jednak jechać, bo nie tylko nie chce 
mi się wracać, ale wstydzę się ubło-
conego od kół po szyby i dach mo-
jego auta, które rano tak pracowicie 
myłem. Nie oglądając się za siebie, 
wracam do Łeby. 

Gdybym dotarł do wójta Cho-
czewa, które przecież do Kaszub 
z  racji wejherowskiego powiatu 
należy, o  ekstremum dróg Sasina 
natychmiast nie tyle bym opowie-
dział, bo nie chce się wierzyć, aby 
ich choczewska władza nie znała, ile 
zapytał, jak można lekceważyć taki 
bałagan i zaniedbanie. Zapewne dla 
wójta nie byłoby to żadną nowością, 
bo już do takich opowieści się przy-
zwyczaił, ale przecież nie można 
tego przemilczeć. Trzeba bowiem 
ostrzec innych, by w  sasińskie  
strony się nie zapuszczali. Przecież 
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GABRIEL RZĄCZYŃSKI –  
SUPLEMENT
W styczniowym numerze „Pome-
ranii” Jerzy Nacel w interesującym 
artykule opisał działalność ojca Ga-
briela Rzączyńskiego głównie jako 
przyrodnika. Rozwinął on te swoje 
zainteresowania, będąc profesorem 
w  Kolegium Jezuickim w  Starych 
Szkotach. Chciałbym jednak zwró-
cić uwagę na nieco inny aspekt jego 
działalności, związany z archeolo-
gią. Choć sam nie prowadził badań 
i nie był kolekcjonerem zabytków, 
to zwracał uwagę na garnki rodzące 
się w ziemi a także na gliniane urny 
pogrzebowe. Informacje te zawarł 
w Historia naturalis curiosa i w Au-
ctuarium historiae naturalis. Tam 
opisał garnki kopalne, korzystając 
z informacji znalezionych w dzie-
łach Jana Długosza i Macieja Mie-
chowity. Ma dla tego zjawiska wła-
sne wytłumaczenie: „Bardzo wielu 
mieszkańców naszego królestwa 
zaprzecza razem z  zagranicznymi 

w  (te) słowa, twierdząc, że glina 
w kształt garnków sama przez się 
nie może się ułożyć, lecz że naczy-
nia takie wykopywane są z cmenta-
rzysk pogan, którzy spalone kości 
i popioły wkładali do ziemi w na-
czyniach glinianych, gdzie przez 
czas długi rozmiękczone zamienia-
ją się w glinę, wyłożone na powie-
trze odzyskują twardość”. Wie, co 
pisze, zna zapewne miejsca, gdzie 
niektóre z nich były przechowywa-
ne. Między innymi trzy znajdowały 
się w  bibliotece miasta Gdańska, 
niektóre pochodziły z  Hagelsber-
ga (Góry Gradowej) w  Gdańsku, 
a zostały odkryte w 1664 r. podczas 
budowy gdańskich fortyfikacji. 
Jego praca przyczynia się do koń-
ca trwającego od czasów Długosza 
konceptu o  garnkach rosnących 
w ziemi. Przytacza w swoim dziele 
wiele innych znalezisk, aczkolwiek 
umykają mu najstarsze znaleziska 
pomorskie. Zawarte są one w do-
kumentach Mestwina II. W pierw-
szym, datowanym na 1281 r., w któ-

rym nadaje cysterkom z klasztoru 
w Żarnowcu wieś Świecino, wymie-
nia się granice nadania, gdzie koło 
wsi Połchówko znajdowały się se-
pulchra paganorum (groby pogań-
skie). W drugim, podobnym doku-
mencie, z 1285 r., książę ofiarowuje 
cystersom oliwskim wsie Starzyno, 
Żelikowo (wieś zaginiona) i  Me-
syno (prawdopodobnie obecna 
Werblinia), wytyczona wówczas 
granica jako punkty charaktery-
styczne wymienia w  sąsiedztwie 
Radoszewa także groby pogańskie. 

Należy domniemywać, że ów-
czesne określenie „groby pogań-
skie” mogło oznaczać pochówki 
ciałopalne, sprzeczne z  ceremo-
nią chrześcijańską. Wydaje się, że 
schyłek XIII wieku mógł obfitować 
w tego typu „odkrycia”, a że mógł 
się ostać w  pamięci ludności po-
morskiej zwyczaj chowania zmar-
łych spalonych, dlatego też określa-
no te pochówki – i słusznie – jako 
pogańskie. 

TADEUSZ GRABARCZYK, ŁÓDŹ

R E K L A M A

pomerania.kaszuby Pomerania

to nie lata pięćdziesiąte, ale już 
rok 2017, i  takich dróg, zwanych 
tu ulicami, w  żadnej kaszubskiej 
miejscowości nad morzem się nie 
spotka. Tak więc wejherowskie Ka-
szuby, o których słyszałem zawsze 
tyle dobrego, powinny się za Sasino 
wstydzić, bo takie zaniedbanie psu-
je cały ich urok. Wobec tego tu ani 
działki, ani domku nie kupię. Może 
w Białogórze, gdzie aż chce się od-
poczywać. Tylko że to już inna ka-
szubska gmina! 

Wiadomo, że gminne samo-
rządy są samowładne, ale mimo 
wszystko wejherowskiemu powia-
towi choczewskie Sasino nie przy-

nosi chluby, podobnie jak całym 
tamtejszym Kaszubom, które wszę-
dzie są tak bardzo zadbane. Stąd 
słusznie w  Stilo, odległym kilka 
kilometrów od Sasina, na jednym 
z informacyjnych znaków napisa-
no „Koniec świata”. Co prawda do 
Stilo można dojechać bez kłopotu, 
podobnie zresztą jak do Sasina, ale 
gdy tylko trochę popada, nie spo-
sób wyjść tam z domku na drogę, 
by nie ubabrać się i wprost utopić 
w  błocie. Kiedy więc wrócę do 
Warszawy, każdego z moich zna-
jomych dziennikarzy i  artystów 
przed Sasinem ostrzegę. A  jeżeli 
mnie nie usłuchają, to niechaj jadą 

tam tylko samochodem terenowym 
lub traktorem. Chociaż moich ko-
legów filmowców będę jak najbar-
dziej zachęcał, że jeżeli przyjdzie im 
myśl kręcić film w jakiejś zapyziałej 
wiosce z czasów głębokiego PRL-u, 
a przy tym z PGR-em w roli głów-
nej, to tylko w Sasinie. Zaoszczędzą 
przynajmniej na funduszach, bo 
w tej wiosce, przynależnej do gmi-
ny Choczewo, które w wejherow-
skim powiecie, scenografię będą 
mieli za darmo!

PAWEŁ ŁĄKORSKI

PS Przesyłam ten tekst do „Pomeranii”, która jak 
wiem, cieszy się nie tylko na Kaszubach uzna-
niem i poczytnością!
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KASZUBY, KOCIEWIE, ŻUŁAWY I POWIŚLE 
W PRASIE
Już ponad 140 000 opisów artykułów na temat różnych 

sfer życia Pomorza – w tym Kaszub, Kociewia, Żuław, 
Powiśla, Słupska… – zawiera elektroniczna baza pn. 

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i  Środkowego (http://
katalogbpg.wbpg.org.pl:8085/Opac4/faces/Glowna.jsp), 
źródło wiedzy przydatne dla osób w różnoraki sposób zaj-
mujących się regionem. Od stycznia 2007 r. tworzą ją pra-
cownicy Działu Regionalnego Wojewódzkiej i  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdańsku. W 2012 r. dołączyli do 
nich bibliotekarze ze Słupska, w 2016 r. z: Gdyni, Gniewu, 
Kartuz, Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego, Pruszcza 
Gdańskiego, Sopotu i Wejherowa, a pod koniec 2017 r.  ze 
Starogardu Gdańskiego.

Zakres tematyczny bazy jest wszechstronny – obejmuje 
ona kulturę, historię, gospodarkę, politykę, socjologię, et-
nografię, religię... Na jej potrzeby bibliotekarze przeglądają 
na bieżąco prasę lokalną, regionalną i ogólnopolską (obec-
nie ok. 70 tytułów), a także (to dotyczy bibliotekarzy gdań-
skich) wprowadzają do niej opisy artykułów zebrane przed 
laty w kartotekach przez ich poprzedników. Opis bibliogra-
ficzny wybranego tekstu zawiera informacje o jego autorze, 
tytule, tytule czasopisma, roku wydania, numerze, stro-
nach. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwiają odno-

szące się do treści publikacji hasła przedmiotowe. Z zawar-
tością artykułów można się zapoznać, np. odwiedzając 
czytelnie w  bibliotekach. Zamierzeniem bibliotekarzy 
z  Gdańska jest wprowadzanie do bazy informacji o  tek-
stach z książek – prac zbiorowych. Są one bowiem bardzo 
cenne, tymczasem wiedza o nich jest niewielka. 

Według stanu na 28 stycznia br. najwięcej opisów w bazie 
dotyczy Gdańska (ok. 40 000), za nim plasują się Słupsk 
i powiat słupski (ok. 30 000), Gdynia (ok. 14 000) oraz So-
pot (ok. 7000). Po przeszło 2000 artykułów tematycznie 
wiąże się z powiatami: bytowskim, tczewskim, puckim, lę-
borskim i  kartuskim. W  przedziale między 1000 a  2000 
opisów znajdują się powiaty: wejherowski, gdański („prusz-
czański”), starogardzki, malborski i  kościerski. Najmniej, 
po mniej niż 1000, baza zawiera tekstów dotyczących po-
wiatów: człuchowskiego, nowodworskiego, kwidzyńskie-
go, sztumskiego i chojnickiego. Przyczyną m.in. jest to, że 
biblioteki miejskie i powiatowe ze wspomnianych terenów 
– z wyjątkiem biblioteki w Nowym Dworze Gdańskim – 
nie współpracują z  WiMBP w  Gdańsku przy tworzeniu 
Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego. Tamtejsze 
gazety lokalne nie są więc na potrzeby bazy opracowywane.

Nie brakuje w bazie opisów artykułów o cha-
rakterze regionalnym, w  których użyte zostały 
słowa (hasła przedmiotowe) „Kaszuby”, „Kaszu-
bi”, „kaszubski” (4710), „Kociewie”, „Kociewiacy”, 
„kociewski” (611), „Żuławy”, „żuławski” (641), 
„Powiśle”, „powiślański” (116)… 

Elektroniczna Bibliografia Pomorza Gdańskie-
go i Środkowego jest częścią ogólnopolskiego sys-
temu bibliografii regionalnych. Podobne bazy – 
np. o tematyce śląskiej, podlaskiej, małopolskiej, 
mazowieckiej itd. – tworzą, nierzadko w partner-
stwie z bibliotekami terenowymi, inne biblioteki 
wojewódzkie w Polsce.

IWONA JOĆ-ADAMKOWICZ
KIEROWNIK DZIAŁU REGIONALNEGO WIMBP W GDAŃSKUPrzykładowy opis artykułu w Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego
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PODATKI... 
W  latach 1389–1392 zbudowano 
w  gdańskim ratuszu komorę palo-
wą. Każdy, kto wpłynął na Motławę 
i chciał z niej wypłynąć, musiał tutaj 
zapłacić opłatę portową, tzw. palo-
we. Nazwa pochodzi od pali, przy 
których cumowały statki. Pieniądze 
przeznaczano na utrzymanie nabrze-
ży i rozbudowę urządzeń portowych. 
Do Gdańska przypływało tak wiele 
jednostek, że palowe stało się źró-
dłem bogactwa. Szczególnie w  XVI 
wieku obrót towarami zapewnił mia-
stu zamożność. Palowe pobierano od 
produktów przywożonych i  wywo-
żonych drogą morską. Od podatku 
zwolnione były towary dla dworu 
królewskiego oraz wojska (m.in. 
amunicja). W  komorze pracowało 
trzech gdańskich rajców, zwanych 
panami palowymi. W XVI wieku, za 
czasów króla Stefana Batorego, opłata 
została podwojona, a  połowa kwoty 
zasilała od tej pory skarbiec królew-
ski. Tego, czy pieniądze są równo 
dzielone, pilnował pracujący dla kró-
la komisarz palowy. Komora Palowa 
funkcjonowała do 1792 roku, czyli 
do okresu rozbiorów. Dzięki zacho-
wanym księgom cła palowego można 
analizować, czym i skąd handlowano 
nad Motławą.

SENSACYJNE NIESPODZIANKI 
Choć wnętrze było wielokrotnie prze-
budowywane, a ratusz mocno ucier-
piał w  1945 roku, komora palowa 
należy do najlepiej zachowanych śre-
dniowiecznych pomieszczeń świec-
kich w mieście. Podziwiać tu można 
średniowieczny strop belkowy oraz 
wyeksponowany fragment zniszczo-
nej belki z 1379 roku z korą brzozo-
wą służącą jako materiał izolacyjny. 

Zachowały się ślady wejścia od ulicy 
Długiej i przejścia na wyższe kondy-
gnacje ratusza. Dzisiejsza przestron-
na sala była w dawnych czasach po-
dzielona na mniejsze pomieszczenia. 
Prócz palowego pobierano tu także 
podatki od mieszkańców za artykuły 
żywnościowe. Mieściła się tu również 
waga miejska. W centrum miasta pra-
cowali także pachołkowie ogniowi, 
których można by nazwać ówczesny-
mi strażakami. Nocą czuwali właśnie 
w jednym z pomieszczeń komory pa-
lowej. Chcąc zwiedzić obiekt, podczas 
kupowania biletu zwróćmy uwagę na 
przestrzeń kasy i muzealnego sklepi-
ku. W XV wieku funkcjonowała tutaj 
kaplica. Świadczy o  tym malowidło 
ze sceną Ukrzyżowania, które odkry-
to podczas prac konserwatorskich 
w  2016 roku. Rada Miasta Gdańska 
modliła się tutaj dzięki specjalnemu 
pozwoleniu uzyskanemu od papieża 
Marcina V w 1427 roku. W 1441 roku 
rajcowie przenieśli się z modlitwami 
do budowanego kościoła Mariackie-
go. O kaplicy w ratuszu zapomniano, 
a  brak źródeł nie pozwalał określić, 
które pomieszczenie służyło do celów 
sakralnych. Stąd też odkrycie malo-
widła to najważniejsza niespodzianka 
podczas prowadzonych prac. 

GDAŃSKIE SKARBY 
Dziś komora służy jako galeria wy-
staw czasowych Muzeum Gdańska 
(tak od 30 stycznia nazywa się miej-
skie muzeum w Gdańsku). Pierwsza 
prezentuje gdańskie arcydzieła sztu-
ki złotniczej. Można tu podziwiać 
przedmioty wykonane przez złot-
ników gdańskich, które na co dzień 
znajdują się w  Zamku Królewskim 
na Wawelu. Gdańsk należał w  XVI 
i XVII wieku do największych ośrod-

ków złotniczych północnej Europy. 
Wyroby trafiały do bogatych patry-
cjuszy, ale także na dwór królewski, 
do szlachty polskiej czy duchownych 
wszystkich wyznań. Do dziś na świe-
cie znanych jest około 500 kufli gdań-
skich, co świadczy o tym, jak wiele ich 
produkowano – tłumaczy kurator wy-
stawy dr Anna Frąckowska. Gdańskie 
srebra znajdują się w  zbiorach Me-
tropolitan Museum w Nowym Jorku, 
Luwr Abu Dhabi w Emiratach Arab-
skich czy w kolekcji królowej Elżbiety 
z Wielkiej Brytanii. Warto więc udać 
się do Galerii Palowej, by zobaczyć te 
swoiste dzieła sztuki. Wystawa przy-
bliża nie tylko twórców, ale i nabyw-
ców. Zobaczymy talerze, na których 
jadali cystersi oliwscy, ale i  łyżeczkę 
z  XVIII wieku, której właścicielem 
był Stanisław Radziwiłł, szwagier 
Jacqueline Kennedy, żony prezydenta 
USA Johna Kennedy’ego. 

Wystawa czynna jest do 2 kwietnia 
2018 r. Wstęp 3/6 zł, Galeria Palowa, 
Ratusz Głównego Miasta Gdańska, 
ul. Długa 46/47

MARTA SZAGŻDOWICZ

KOMORA PALOWA
2018 rok przyniósł otwarcie komory palowej – znajdującego się na parterze Ratusza 
Głównego Miasta Gdańska zabytkowego wnętrza, w którym dotychczas mieściła się 
Restauracja Palowa.
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BÒGÙ DZÃKA, ŻE NARESZCE  
TA WÒJNA SÃ SKÙŃCZËŁA

Jak Wë pamiãtôce pierszé lata swòjé-
gò żëcégò?
Kò jô bëła tej kòl cotczi Pòlónë na 
Różnym Dãbie. Òna bëła jesz panną. 
To bëła sostra mòji mëmë Annë, 
chtërna ùmarła przë mie. Jich òjc to 
béł Gùst. Òn so wëbùdowôł bùdink na 
môlu Miotków (dzys tam mieszkają 
Doszowie), zarô nimò swòjich ro-
dzynnëch chëczów, w chtërnëch òstôł 
jegò brat Paweł. To sã wszëtkò dzejało 
pò rozparcelowanim Bãdargòwa 
w  1897 rokù. Czedës Bãdargòwò to 
bëła słôwnô wies ricerskô i  szlachec-
kô. Mòże temù stąd bëło tëli wiôldżich 
lëdzy. Kò ten Paweł, brat mòjégò star-
ka, to téż béł znóny człowiek. Òn béł 
pòwstańcã stëczniowim i  na wòjnie 
francësczi òn béł. Tam òn stracył 
nogã. Ale òn przeżił, wrócył dodóm. 

Béł dwa razë żeniałi i  miôł razã 24 
dzecy. Cziles ùmarło, ale 19 żëło i mia-
ło dzecë. To, że w  pòwiace wejrow-
sczim, a w kartësczim téż je tak wiele 
Miotków, to je òsoblëwie zasłëga 
Kùlawégò – tak më gò nazéwelë, bò òn 
miôł drzéwianą nogã – Pawła. Jeden 
z  jegò sënów, téż Paweł, to béł baro 
znóny wójt Lëzëna. Ten założił nen 
całi kaszëbsczi ruch w Lëzënie. Tej òn 
béł w  Spale kòl Warszawë na dożin-
kach. Òn béł na całą Pòlską starostą 
dożinkòwim. Gôdôł do prezydenta 
Pòlsczi Mòscycczégò pò kaszëbskù. 
Òn pisôł wiersze pò kaszëbskù. To béł 
wiôldżi człowiek. Le że òn wczas 
ùmarł. Òn przemôwiôł w swiãto òd-
zyskaniô niepòdległoscë w  Lëzënie 
i pòtemù òn zasłôbł i doma ùmarł. To 
bëło w 1933 rokù. 

I to béł półbrat Waszi mëmë. Jich òj-
cowie to bëlë bracô, jo?
Jo, tak to bëło. Ale to béł téż półbrat 
mòjégò òjca Féliksa. Bò jego matka, to 
znaczi mòja starka Wérónika, to bëła 
sostra Kùlawégò Pawła i sostra mòjé-
gò starka Gùsta. Mòji rodzyce bëlë 
nôblëższim kùzynostwã. I jô na Róż-
nym Dãbie mieszka do 6 lat, jaż tata sã 
òżenił trzecy rôz, bò drëgô białka téż 
ùmarła razã z dzeckã. Tej jô wrócëła 
na Stążczi, dokładnie na Bùczinã, bò 
tak ten dzélëk Stążków sã nazéwô. Ale 
kò to tu je wszëtkò baro bliskò. To są 
sąsedné wsë, chòc jinszé pòwiatë, bò 
Stążczi ju leżą w Kartësczim. 

A  jô jesz pòwiém, że w  Pùckù 
mieszkôł Antoni Miotk. Òn béł jachó-
ny z  Abrahamã do Wersalu sto lat 
temù. To téż béł krewny – półbrat 
mòjégò starka. Kò òn witôł Hallera 
w  Pùckù na Slëbinach. W  II wojnie 
swiatowi Miemcë gò chcelë zabic. Òn 
tej ùcekł do brata, co mieszkôł w Bã-
dargòwie. I  ù niegò doma òn ùmarł 
w 1942 rokù.

Tej to znaczi, że wiãkszosc zemiów 
Bãdargòwa trafiła do Miotków?
Pò prôwdze jo, bò përznã dali gòspò-
darkã wzął Jan – brat Kùlawégò Pawła. 
Òni na niegò gôdelë Rowòwi, bò 
mieszkôł nad rzéką Dãbnicą. Nad tą 
rzéką rôz czedës stojôł bãdargòwsczi 
gród. Jesz do dzys są tegò sladë. Zarô 
nimò béł Wòjcech na Holmie. Dzys 
tam są Kùczkòwscë. Përznã dali 
mieszkôł nastãpny brat – Franc. Na to 

Anna Czerznikòwicz (Kierznikowicz) z dodomù Cerockô sã ùrodza 12 łżëkwiata 1924 rokù na Stążkach (pa-
rafiô Swiónowò). Ji starszima bëlë Féliks Cerocczi i Anna z d. Miotk z Różnégò Dãbù kòle Bãdargòwa (parafiô 
Łebnie, gmina Szëmôłd). Ji chłop Léón (1910–1985) mieszkôł pò sąsedzkù. Béł kómbatantã òbronny wòjnë. 
Walcził ù bòkù półkòwnika Dąbka na Òksëwim. Tam ju pierszégò dnia òstôł reniony w głowã. Przez to stracył 
górną szczãkã i miôł słabi wzrok do kùńc żëcégò. Béł w niewòlë.

Anna wiedno bëła bliskò kaszëbiznë. Interesowa sã, co kòle kaszëbsczich sprôw sã dzeje, mô wiele kaszëb-
sczich ksążków. Czej nasta „Tatczëzna”, tej wspiéra to pismiono, téż finansowò, co je òdnotérowóné w „Tatczëz-
nie” i w ksążce ò tim cządnikù (D. Majkòwsczi, Tatczëzna. W miono Bòsczi nôrodni wzénik, Gdynia 2010, s. 15). 

Òdjimk z dnia zdënkù Annë i Léòna. Droga do kòscoła w Swiónowie
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WÒJNOWI KASZËBI

gôdelë Kòpla, tam dze òni mieszkelë. 
A w samëch bãdargòwsczich Szopach 
gòspòdarził syn Pawła – Wawrzińc. 
Òn miôł jednégò knôpa, co òstôł ksã-
dzã. To béł téż Paweł. Òn béł w Pelpli-
nie królã tëch klerików Kaszëbów, 
a pózni przez wiele lat béł probòszczã 
w  Rekòwnicë za Kòscérzną. Na jich 
gòspòdarkã sã wżenił Héwelt. A  pò 
sąsedzkù z Holmą béł téż syn Kùlawé-
gò Pawła – Jan. Jegò wnuczka Jadwiga 
Héwelt bëła szkólną na Rãbie razã 
z mòją córką Haliną. (To je ta, co napi-
sa z twòją białką Elą ksążkã do ùczbë 
kaszëbsczégò jãzëka).

W  Bãdargòwie doch sã téż rozegra 
strasznô tragediô w  wòjnie. Tam za-
bilë jaż dzesãc Kaszëbów, w tim dwùch 
Miotków. To bëło tu wiedzec ò tim?
Pewno, że jo. Tata to wiedzôł dokład-
no. Do nas przënëkôł Môrcën. To béł 
syn Kùlawégò Pawła. Òn sã ùretôł, bò 
jakbë òn béł doma, tej pewno bë jegò 
wzãlë mët. Òn to wszëtkò nama 
pòwiedzôł. Jegò brat Jignasz, jak do-
stôł szos, tej jesz żił. Òn cos jesz za-
wòłôł i  tej gò dobilë. A  òni zdżinãlë 
przez partizanów. Jô jich nie chwôlã. 
Jô jich tu wszëtczich znała. Òni pru-
chë z chléwa wëwloklë, szpiek wënio-
slë, na psotã robilë. Òni bëlë głodny, 
tej òni dërch łazëlë i  brelë. Na tim 
Różnym Dãbie to bëło straszné, bò tak 
nick jinszégò sã jaż tak lëchégò tu nie 
dzejało w tëch pierszich latach wòjnë.

To znaczi, że Miemcë tu nie graso-
welë?
Jo, òni tu jezdzëlë. Rôz nawetka òni 
czołgama jachelë przez Bùczinã, dërch 
to le gnój pôrzkôł. Ale nikògò z  na-
szich nie zabilë. Le na pòczątkù, 
w  Piôsznicë, tam zdżinął mój strij 
Léón Cerocczi. Pò wòjnie strijna 
i mòja półsostra gò rozpòznałë. A jegò 
syn Anzelm béł w niemiecczim wòj-
sku i òn zadżinął. Nicht nigdë sã nie 
dowiedzôł, co sã z nim stało. Pòd kùńc 
wòjnë òni tu szukelë mòjégò półbrata 
ze Stążków, chtëren walcził pòd Mon-
te Cassino. Tam béł reniony, dostôł 
kąsk ùrlopù i nie szedł nazôd na wòj-
nã. Jak òni za nim przëjachelë, tej òn 

przez miedzã wërwôł i  doszedł tu. 
W wòjnie tu mieszkelë Czelińscë. Òni 
gò skrelë w słomie. Jakòs òn sã ùretôł. 
A pózni gò Ruscë złapelë, a jak òn sã 
jima wërwôł, to jô sama nie wiém. To 
ju bëło bliskò kùńca. Tej kąsk dali na 
Leòbòrze, to je pòd Lewino, òstelë za-
biti lëdze. Ale to bëlë cëzy. Kò tu sã 
wiedno fùl ùkriwało. Tu bëło dalek òd 
miasta, tej òni tu szlë. W lese je grób. 
Do dzysô më ò niegò dbómë. Tam są 
dwaji żôłnierze niemiecczi pòchòwó-
ny, a tej jesz pózni më tam pòchòwelë 
starszą białkã i  chłopa. To téż bëlë 
Miemcë, ale to bëlë flichtlindzë, co 
przed Ruskama ùcékelë. Jô jich dobrze 
pamiãtóm. A  ù nas kòle chëczi na 
Bùczinie téż są dwaji w  ògrodze 
pòchòwóny. To béł Pòlôch i Ùkrajińc. 
Ruscë jich zabilë. Ale nôpierwi òni 
jich tak katowelë, że mòja sostra, co to 
widza, òmgla òd te. Jô dokładno 
wiém, dze òni leżą. 

Ò tëch Ruskach lëdze tu jesz do dzys 
nôwiãcy gôdają. Ti doch bëlë wszã-
dze zaszłé. A  dërch òni kredlë 
i dzewùsë szukelë. 
Jô mia szczescé, bò jô w  jich pazurë 
nie wlazła. Jak òni nadchôdelë, tej jô 
nëka w krowi kùm legnąc. Jô tam wie-
le razy leża. Òni mie tam nigdë nie 
nalezlë. Ti pierszi Ruscë tu przëszlë òd 
Stôri Hëtë. Ù nas szkólny ze Stôri Hëtë 
miôł schòwóné całą skrzëniã roz-
majitëch pismionów. A  mëmina so-
stra mia téż z  Gdini skrzëniã. Tam 
bëłë rozmajité drodżé rzeczë. Jô tam 
zazéra. Ti Ruscë to wszëtkò wëcklë, 
rozkredlë abò pòniszczëlë. Tata béł na 
pierszi swiatowi wòjnie, tej òn wie-
dzôł, co mùszi robic. Òn miôł w torf-
nikù nachòwóné wãdzoné miãso, 
w kùlë òd bùlew téż, ale ti to wszëtkò 
nalezlë. 

Tej ten kùńc wòjnë béł tu nôgòrszi?
Jo, bò ù nas corôz wiãcy sã ùkriwało. 
Terô, jak szedł nen Stutthof, tej téż tu 
przëszlë dwaji. Òni ùceklë z tegò mar-
szu w Strzépczu i doszlë do nas. Òni 
tu bëlë dwa miesądze. To bëlë lëdze 
z Kresów, òni gôdelë pò pòlskù. A jesz 
wiele dłëżi ù nas béł jaczis wiôldżi 

dzałacz z Wejrowa, ale jô sã ni mògã 
nôzwëska domëslëc. Tata mù miôł 
w stodole zrobioné taczi plac. Òn tam 
sedzôł w dzéń i òb noc, a jô mù jedze-
nié nosëła. Bògù dzãka, że nareszce ta 
wòjna sã skùńczëła. Nicht nie dbôł ò 
te nôzwëska zabitëch, bò bëła takô 
biéda, że kòżdi le robił, cobë bëło co 
jesc. A terô to je czãżkò ju duńc, co to 
tu bëlë za lëdze, bò wszëtcë są 
wëùmarłi. Le blós jô tu jesz żëjã z tëch, 
co to wszëtkò widzelë. 

Z ANNĄ CZERZNIKÒWICZ  
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

Anna i Léón Czerznikòwiczé
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PIESNIE GÒDOWÉ 
Zëma je taczim cządã, w jaczim królëje jeden zort 
piesniów: kòlãdë. Môłi Jezës przëchôdô na swiat 
wiedno w nocë z 24 na 25 gòdnika, to je òb zëmã. 
W  stôri spiéwie „Witôj, Jezulu” czëjemë: Czejbës 
w Kaszëbach béł narodzony, nié na saneczkù béłbës 
złożony. To sã wié, bò môłi Zbôwca zmiôrzłbë w na-
szim kùmkù niemiłoserno, na co radã dowô aùtór 
sódmi sztrófczi ti piesni, Sztefón Bieszk: miôłbës ce-
pło w chëczë ù naju. 

Jiny Sztefón, Fikùs – w kòlãdze „Wiesołô nowi-
na”2 z mùzyką Kazmierza Gùzowsczégò, pisze: w noc 
cemną, w noc mrozną wszëscë zdążają. Przed Panã, 
przed Panã, przed Nim pôdają. I  tuwò je ju czëc 
zëmòwi akceńt. W kaszëbsczich kòlãdach òglowò 
panëje „globalné òceplenié” i  colemało zëmë z  ji 
mrozã, sniegã – ni ma. Mòrze szëmi, a na nim ni 
ma lodu i temù: rëbôk cygnie dodóm w bôce na wilëją 
w Swiãti Nocë3, a na pażãcach je trôwa do skùba-
niô i temù: knôpcë paslë krówczi ë òwce4. Są równak 
wëjątczi. I zmerkac jidze, że czim młodszé a barżi 
„kòzé” są nasze gòdowé spiéwë – tim czãscy sã zëma 
w nich przëtrôfiô.

Je jich dosc tëli kòl princa kaszëbsczich pòetów 
i kómpòzytorów w  jednym, Jerzégò Stachùrsczé-
gò. Czej w gòdnik Król do nas spieszi, to zëma baro 

sã ceszi i  mô dana czôpkã ze sniegù a  pò pòlach 
mróz z wiatrã biegô5. Jegò Betlejem mô swój môl 
w òkòlim Przedkòwa, w kartësczim pòwiace. Pra-
wie do przedkòwsczégò kòscoła „Na pasterkã jadą”6  
i chòc je sniegù wiele – jedze Franc na kòle. Wiele 
w tekstach Stachùrsczégò je czësti pòezje. W „Grôj-
ta kòlãd zwónczi”7: Jedze nocka, jedze na saniach. 
Wieze strzébrzny kùmk Cë do spaniô i Jidze bôjka, 
jidze pò sniegù. Bôjce z kùmka wiôldżi wid mërgô. 
Zôs w  jegò „Anielsczi kòlãdze”8: Zazérô do òkna 
mróz wiôldżi jak bùczi, nie szkòdzy janiołóm përznã 
nôùczi. W „Gwiôzdce z Wilanowa”9: chòc je mrozny 
czas – zazdrzi do Masłowa i òdwiedzy was, a pie-
sniô zaczinô sã tim, że cygnie gòdnik sanie. Swiécy 
gwiôzda, swiécy na zëmòwim niebie. Pòkazëje dro-
gã Jezëskù do Cebie – tak w drëdżi sztrófce „Hej, 
kòlãdë przëszedł czas”10 Jerzi Stachùrsczi jedze 
z kòlãdą w ritmie mùzyczi Wòjcecha Bratka. Bòdôj 
nôsmùtniészą gòdową spiéwą, jaką stwòrził nôbarżi 
brzadny aùtorsczi duet: Stachùrsczi – Prëczkòwsczi 
(słowa) je „Swiãti kùmk”11, dze: przëszedł do nas 
zëmòwi czas: sniegòwé rzmë, gãsté dôczi i òstri chłód 
– smùtnawi sztót. Sã chòwie zwiérz w lasné krzôczi. 
W ti spiéwie człowiek, chtëren na drodze do swiã- 
tégò kùmka pòtikô samé niedołożnoscë – kùresz-
ce szczescé dobãdze w… mòllowi tonacji. W jinym 

ZËMA W KASZËBSCZI PIESNI – 
SPIÉWNIKÒWÔ WANÓŻKA NA ZMIARZŁËCH NÓŻKACH 1 

(DZÉL 1) 

1  Aùtór zrobił kwerendã leno pò wëdónëch drëkã spiéwnikach. Temat wëstãpiwaniô „zëmòwëch” spiéwów w internece a na 
platkach òstôwô wcyg do pògłãbieniô.

2  Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, zebrał i wstępnie opracował Władysław Kirstein, Gdańsk 1982, s. 109.
3  „Szëmi mòrze”, w: Jan Trepczyk. Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, Wejherowo 1997, s. 98.
4  „Knôpcë paslë” z Wejherowa, w: Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë..., s. 37.
5  „Snôżëchné swiãta”, w Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdynia – Wejherowo 2016, 

s. 204–205.
6  Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy... s. 144–145.
7  Tomasz Fópka, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 73.
8  Ibidem, s. 79.
9  Ibidem, s. 82.

10   Ibidem, s. 87.
11  Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Serce miec, Banino 2015, s. 46.
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jich, żëwim dokôzku: òstro z górë, jak na miónczi, 
jedze wasąg – zwònią zwónczi12. Równo dinamicznô 
a mòże nawetkã żëwszô je „Na pasterkã”13, dze: nëkô 
wasąg, nëkô wasąg na pasterkã we dwa kònie i dali 
jadą drogą, wiater gwiżdże, sniegã priszcze na dwie 
stronë. W ti spiéwie aùtorzë pòkôzelë mésterstwò 
dopasowaniô słowa i mùzyczi. W aktorsczim „Pa-
sterkòwim kùstrzenim”14 je bùten zëmno. Smiotë są 
wiôldżé i je cemno. W „Gwiżdżach”15: sniég sã z nie-
ba sëpie. Jidą gwiżdże w grëpie. Do kùńsztownégò 
tekstu Prëczkòwsczégò – kùńsztownô, chòcô prostô 
melodiô Stachùrsczégò a harmóniô, jakô w refrenie 
pòdczorchniwô gwiżdżowé rojbrowanié pòwtórze-
nioma akòrdów D-Dur na òtmianã z  C-Dur. Na 
dofùlowanié dzéla „gòdowégò” chcemë dodac jich 
piesnią… jagwańtową. To „Na rôrotë”16, w jaczi: nad 
renã w nocë jidą naprocëm kòscółka we wsë. Przë 
sniegù skrzëpie, w rodzynny grëpie trzimią sã kòl se. 
Cekawé są pòwtórzenia kùńca frazów w drëdżim 
dzélu piesnie: w lãpùszkach dzecy i w domôcy chëczi.

Édmùnd Lewańczik w pòlonézrze „Spieszmë bra-
ca”17, jaczégò pòczątk zdobi dëbeltowé bazunowé 
zawòłanié z dëbëltowima fermatoma – zëmã zwia-
stëje przëtomnoscą saniów w drëdżi sztrófce a bez-
pòstrzédnym òdniesenim do ni w trzecy: Sniéżëk 
pruszi, bò pòtrzeba fëjn przëwitac Króla nieba. Zemia 
snôżo przëstrojonô, biôłim sniegã òbsëpónô. Wiele 
w ti piesni redotë i ùroczëstoscë pòspólnégò jidzeniô 
na pòwitanié Jezëska.

Na przëwitanié Môłégò Bòga zarządzoné òstało 
„Nieba sprzątanié”18, dze aùtór słów Tomôsz Fópka 
pisze ò padanim sniegù: Kòmùs sã w niebie z wą-
piora sëpie, aniołë z  miotłą tuńcëją. Dinamicznô 
mùzyka Wéróniczi Kòrthals-Tartas bëlno wpro-
wôdzô kòlãdowé swiãtowanié. Ten sóm ùtwórca 
w swòjim walôszkù „Gwiôzdkòwé snicé”19 widzy: 
zdrowié dlô Mëmë, Tatka a sostrë, bracynë, sniegòwé 
ruchna dlô zëmë. Górz w lëdzy sercach zadżinie. Jiną, 
barżi liriczną twôrz gòdowëch tekstów Fópczi jidze 
nalezc w „Jak dobrze, że jes”20 z mùzyką Tomasza 
Perza. Czëjemë w ni, że: snieżnobiôłi dëszë zdrój ze-
szklił zdrzadłã wiarë mróz. Mùzyka je tuwò pasow-
nô, z długą frazą. Pòmalëcznô. Pòspólno z ùsôdzką 
mùzyczi Dorotą Mùżą-Szlas Fópka stwòrził dwa 
pòsobné zëmòwò-gòdowé dokôzczi: wieselëchny 
„Z noskã przë ruce”21 zamiarzniãti a pòmalëczny 
walc „Gòdë dlô lepszich nas”22, dze Mróz. Ptôchë 
spią. Cëchò sôdô na dak sniegù pich pòd pierzną gòd-
nika nocë a lëdzczim snienióm naprocëm.

Jinym chwaszczinianã, co pisze słowa spiéwów, je 
Kazmiérz Jastrzãbsczi. Do grëpë z Szëmònã Chiliń-
sczim stwòrzëlë wpôdającą w ùchò „Je takô noc”23. 
Krótkô, òsmëtaktowô melodiô zamkłô midzë d-moll 
a F-Dur, pòd jaką jidze nalezc słowa: Je w rokù takô 
jedna noc, co wszëtczich nas parłãczi. Bùten je zëma, 
sëpie sniég a w chëczach stoją danczi.

TOMÔSZ FÓPKA

Dokùńczenié w łżëkwiatowim numrze 

12  „Jadą z kòlãdą”, w: Prëczkòwsczi, Stachùrsczi, op.cit., s. 52.
13  Prëczkòwsczi, Stachùrsczi, op.cit., s. 55.
14   Ibidem, s. 54.
15   Ibidem, s. 58.
16   Ibidem, 42.
17  Edmund Lewańczyk, Wanoga z piesnią, Żukowo 2014, s. 62.

18  Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy..., s. 152–155.
19   Ibidem, s. 212–213.
20  Ibidem, s. 198–199.
21  Ibidem, s. 216–217.
22  Ibidem, s. 218–221.
23  Ibidem, s. 214–215.



40  /    /  MARZEC 2018

W SŁOWARZU SËCHTË dz. 3

LËPÙSZ I ÒKÒLÉ W III TOMIE 
Pòzwë: 
-  Metłé, -gò, adj. w użyciu rzeczown.: ‘nazwa pustk pod Li-

puską Hutą’, s. 80;
-  Mitk, m , zob. Mich.; Mich, m ‘Michał’, s. 166
-  nôzwëskò, -a, n ‘nazwisko’, odm. nazwëskò. Niekiedy dro-

gą częściowego lub całkowitego zniekształcenia nazwiska 
rodowego powstaje typ przezwisk, który jest jeszcze bar-
dziej obraźliwy, jak np. Pùzdréla zamiast Puzdrowski (Li-
pusz), Kòcéra (Lipusz), Rekùs zamiast Rekowski,  
s. 198/200

- Òstrónka, -czi, f ‘nazwa jeziora w Tuszkowach’, s. 344
-  Òstrité, -gò, n ‘miejscowość Ostrowite pod Borzyszkowa-

mi w pow. chojnickim, zaliczana przez złośliwych sąsia-
dów do rzędu wsi, jak Tuszkowy, Gnieżdżewo, zwana tak-
że Kùkówka albo z niemiecka Sztat Kukuck, gdzie według 
opowieści lud. topiono kùkówkã, czyli kukułkę’, s. 344/345

Mieszkańcë w òpòwiescach:
-  Mëck, -a, m. 1. ‘imię głównego bohatera opowieści o naiw-

nych mieszkańcach miejscowości Tuszkowy pod Lipuszem 
w pow. kościerskim’. Opowieść: Jak Tuszkòwianie spôlëlë 
całą wies dlô kòta. Ù Mëcka w Tuszkach bëło wiele mëszów 
i szurów. Òn nie wiedzôł, jak sã jich pòzbëc. Tej òn szedł do 
szôłtësa pò radã, ale ten mù nic nie pòradzył. W Tuszkach 
mieszkôł jeden Niemc i do tegò Mëck szedł pò radã. Ten dôł 
Mëckòwi kòta. Jak Mëck przëszedł dodóm, tej òn nie wiedzôł, 
co ten kòt żre, bò zabéł sã ò to zapëtac. Tej Mëck szedł do 
Niemca nazôd i zapitôł sã: „Co ten kòt żre?” Niemc nie roz-
miôł mù i zapitôł sã: „Was?” Mëck mëslôł, że kòt bãdze żarł 
jich samëch. Òn to pòwiedzôł jinszim Tuszkòwiónóm, a ti 
namëslëwalë sã nad tim, jak tegò kòta wëpãdzëc do lasa 
z Mëckòwi chôtë, bò zabic gò òni sã bòjelë, bò bë jich zeżarł. 
Òni ùradzëlë, że trzeba pòdpôlëc ten bùdink, a tej ten kòt 
ùceknie do lasa. Jak òni pòdpôlëlë bùdink, tej ten kòt ùcékôł 
do drëdżich. (...) Tuszkòwiónie pòdpôlëwalë wiedno wiãcy 
bùdinków, a kòt ùcékôł do drëdżich. Òni jednak dostalë to, co 
chcelë, bò jak pòdpôlëlë òstatny bùdink w ti wsë, tej kòt ùcekł 
do lasa (Brzeźno Szl.). Opowieść: Jak Mëck wësedzôł zdrzéb-
ca. Rôz Mëck chcôł w  Bëtowie sprzedac na rënkù bòniã. 
Przëszedł do niegò jeden chłop i nagôdôł mù głëpòtë, bò wie-
dzôł, że to je Tuszkòwión. Òn pòwiedzôł mù: – „Ta bònia to 
je kòbëlé jajo. Wez jã zarô nazôd dodóm. Jak të bãdzesz na ni 
sedzôł sztërë tidzenie, tej wëlãgnie sã zdrzébc, ale të ni mùszisz 
nic gadac, a jesc le rôz na dzéń. Mëck tak zrobił, jak ten chłop 
pòwiedzôł. Òn zawiózł bòniã nazôd dodóm, beczkã wëscelił 
słomą i ùsôdł na to kòbëlé jajo. Jak ksądz chòdzył pò kòlãdze, 
tej dowiedzôł sã ò tim wszëtczim. Lëdze gôdelë, że Mëckòwi 
sã ju nie chcało robic w krowë i sedzy na kòbëlim jaju, żebë 

miec kònia. Ksądz tej przëszedł do Mëcka, wëszukôł so 
pòrządnégò jałówca i wkùrził nim Mëckòwi pôrã razy, tak że 
òn ùcekł na pòle. Tam na miedzë pòd jałówcã sedzôł zajc. Jak 
Mëck béł bliskò jałówca, tej wëdrałowôł z niegò zajc. Mëck 
mëslôł, że to je ten jegò zdrzébc i zawòłôł: – „Nie ùcékôj, jô 
jem twój tata, jô cebie wësedzôł” (Brzozowo 4 km od Brzeź-
na). 2. zwykle tuszkòwsczi Mëccë, pl ‘mieszkańcy wsi Tusz-
kowy’. Tuszkòwsczi Mëccë nosëlë w robòcy dzéń biôłé noga-
wice, a  w  niedzelã czerwòné, dlatego nazywali ich także 
Mëccë z czerwòną nogawicą (pd), s. 65/66

-  noga, -dżi, f, 1. ‘noga’. Opowieść o naiwności sąsiadów: 
Jak sobie Tuszkòwianie nodżi mëlë. Rôz Tuszkòwianie szlë 
sobie nodżi mëc do rzéczi. Mëją sobie i szorëją. Jak ju sobie 
ùmëlë, zaczãlë sã kłócëc, kògò nodżi sa nôczëstczé i nodżi 
jim sã pòmiészałë i òni ni mòglë pòznac swòjich nogów. Ale 
na szczescé jechôł fùrmón i  patrzi, patrzi i  pitô sã jich, 
czemù òni sã kłócą. Tuszkòwianie òdpòwiedzelë mù, ò co 
jim sã rozchòdzëło. I fùrmón mówi: „Na to eszczé cym ‘dat, 
eticum’ rada bãdze”. I  jidze do wòza pò batóg. Jak òn 
przëszedł i zaczął tim batodżem jich walëc, to kòżdi pòznôł 
swòje nodżi i zaczął ùcékac, rôd, że jegò nodżi gò chiże nio-
są (Śluza koło Swornichgaci), s. 212/213

Krôjòbrôzk:
-  łësy, -adj., 3. ‘pozbawiony roślinności, piaszczysty’. To je 

łësé pòle. Na łësym pòlu nic bëlnégò nie ùrosce. Ù nas wszët-
czé górë są łësé. Łësô góra – ‘nazwa licznych gór będących 
miejscem nocnych spotkań czarownic z diabłami’. Do bar-
dziej znanych Łysych gór na Kaszubach należą: Łësô góra 
pod Kożyczkowem, pod Naklą, Lipuską Hutą, Prądzoną, 
Płotowem, Brzeźnem Szlacheckim, Chmielnem, Mścisze-
wicami. Szczególnie głośna jest Łësô góra zwana także 
Łëska // Łiska pod Gostomiem na pd pow. kartuskiego, 
w której według podania spi spiącé wòjskò, s. 16

-    † madeja, -e, f (Sulęczyno, Lipusz), zob. I mada; I mada, 
-ë, f ‘szlam na dnie wód stojących, błoto na drogach i po-
lach’. Gnój je lepszi, jak gò z madą zmiészô. Dzéwczã szło 
drogą i zgùbiło bót w madze, s. 35

-  òczkò, -a, n, 8. fig. ‘staw’. Pãdzta gãsë do òczka (okolica 
Lipusza), s. 312

-   ówsëskò, -a, n (Parchowo, Lipusz), zob. ówsniszcze, ów-
sniszcze (pn), ówsniskò, -a, n ‘pole po skoszeniu owsa’. 
Pasc gãsë na ówsniskù, s. 350

Roscënë i zwierzãta”
-   † I mòrówka, -czi, f, 1. zool. ‘biedronka, Coccinella sep-

tempunctata’ (Skwierawy, Lipusz, Wdzydze), s. 106
-  mòróweczka, -czi, f, dem. od mòrówka w znacz. 1. Mòró-

weczka, mòróweczka, pòdniés skrzidełeczka i pòwiédz, jakô 
gòdzëneczka. Jak mòróweczka zlecy dalek z rãczi, to je da-
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lekò do òbiadu, jak zlecy krótkò, to je krótkò do òbiadu (Li-
pusz, Lipuska Huta), s. 106

-  mùchòr, -a, m, bot. ‘muchomor, Amanita muscaria’. 
Mùchòrów pokrajanych na talerzu i  zalanych słodczim 
mlekiem używają do trucia much (Zabory, zwł. Tuszkowy, 
Lipusz), s. 136

-  mùrgle, -ów, plt, bot. ‘smardz, zarówno stożkowaty, Mor-
chella conica Pers., jak smardz jadalny, Morchella esculen-
ta’ L. (Tuszkowy, Tuchomie, Skwierawy), s. 142

-  ògrodnik, -a, m, 2. fig. ‘zając w zimie’. W naszim ògrodze 
mùszôł bëc ògrodnik, bò je jegò szlach ‘ślad’ widzec (Puzdro-
wo, Potęgowo, Sulęczyno, Lipusz, Parchowo), s. 297

Òsobë:
-  mack, obok môck, -a, m, 1’ głuptas, kiep, dudek’. Zwroty 

i przysł.: Môck w swòje, a klock w swòje – ‘o kimś, z kim nie 
można się porozumieć’ (Lipusz, Łubiana. Stężyca, Kamie-
nica Szl.), s. 34

-  mierznica, -ë, f, zob. mierzëca (Sulęczyno, Lipusz, Puzdro-
wo); mierzëca, -ë, f, rzadko: ‘kobieta kapryśna, grymaśni-
ca’. Bãdzesz mie mierzëcą nazéwôł. Jô niżódna mierzëca nie 
jem (śr), s. 161

-    † naremnik, -a, m ‘mężczyzna krnąbrny’. Co za naremnik, 
co za nôpartélc! (Puzdrowo, Sulęczyno, Lipusz), s. 191

Wiodro:
-  môłniô, -é, f, 1. ‘błyskawica bez grzmotu’. Odm. mònia 

(Kościerskie, Łubiana, Lipusz), s. 44

Demònologiô, wierzenia, zwëczi:
-  mòra, -ë, f, 1. Według wierzeń kaszubskich: ’dusza wycho-

dząca z ciała pogrążonego we śnie człowieka, przedzierz-
gająca się najczęściej w jabłko lub gruszkę, rzadziej w kota 
(Goręczyno, Linia, Lubkowo), mysz (Przytarnia, Wiele), 
ropuchę (Luzino), węża (Strzebielino), ćmę nocną (śr), 
kłębek wełny (Sierakowice, Gowidlino), dławiąca ludzi, 
ujeżdżająca zwierzęta aż do całkowitego ich wyczerpania, 
szczególnie konie i młode bydło, wysysająca soki z drzew, 
dusząca ciernie i wodę, zmora’. Środki lokomocji zmory: 
(…) Ponadto kaszubska mora bërdô (...) na kamieniu do 
ostrzenia (Lipusz), s. 102

-  miotelnik, -a, m, 5. ‘zły duch latający w powietrzu w po-
staci miotły, będący na usługach ludzi’. Miotelnik rzuca 
przez komin chaty zaprzedanym sobie chłopom worki 
końskiego nawozu, które potem zamieniają się w pienią-
dze. Przebiegłe Kaszubki znają nawet sposoby, które po-
zwalają im zmusić demona, aby upuścił skarb na ziemię. 
Starczy np. przed lecącym diabłem ùniesc spódnicã do górë 
i zawołać: Jô cë, diôble, pòkôżã rzëc ‘tylną część ciała’ mòjã, 
a të mie pòkôż twòjã, a w jednej chwili mogą się wzbogacić 
(Lipusz, Lipuska Huta, Łubiana), s. 176

-  noc, -ë, f, 1. ‘noc’. W nocë. Òb noc – ‘podczas nocy’. Ò całą 
noc – ‘przez całą noc’. Straszny… czôrny jak noc. Wierzenie: 
Pùstô noc – a) kult. ‘straż przy zwłokach odbywająca się 
niegdyś dwie lub nawet trzy noce z rzędu, obecnie już zwy-
kle tylko w ostatnią noc przed pogrzebem’. Nierzadko sam 
ùmarłi prosi o nią przed śmiercią. Urządzają ją także to-

pielcom, których zwłok nie odnaleziono, żeby przyśpie-
szyć ich wyłowienie, s. 208/209

-  òdpùst, -u, m, 1. ’lokalna uroczystość kościelna, zwykle 
z okazji święta patrona danego kościoła, odpust’. Wnet bã-
dze òdpùst swiãti Barbarë w Srekòjcach. Pòjachómë na òd-
pùst do Swôrzewa. Porzekadło obliczone na nabieranie 
słuchaczy: „Pùdzemë na òdpùst”. „A dokąd?” „Do Płocic”. 
Dowcip polega na tym, że w Płocicach kościoła nie ma 
(okolica Lipusza). Życie towarzyskie: Odpust, podobnie jak 
jarmark, bywa często okazją do wzajemnego poznania się 
młodych, jak o tym mówi przysłowie: Do Lëpùsza pò tatu-
sza, do Sëlëczëna na swiãtą Annã pò dobrą pannã, s. 289

-  ògrôbczi, -bk, -ków, plt ‘uczta poweselna’. Zob. ògrabinë 
w znacz. 2. Na ògrôbczi chodzili zwykle ci, co nie chcelë sã 
tłoczëc na ògrabinë, czyli na ucztę przedweselną (Bytow-
skie, Brzeźno Szl., Lipusz, Parchowo); ògrabinë, -ów, plt 2. 
‘uczta poweselna, powtórzona zwykle tydzień po weselu’. 
Ògrabinë po weseli mùszałë bëc, s. 296 

-  ópi, -égò, m, według dawnych wierzeń: ‘zmarły opuszcza-
jący mogiłę i błądzący po ziemi w zamiarze przyprawienia 
innych o śmierć, upiór’. Przysł.: (Lipusz): Ópi lëdzy tropi. 
Jeśli w przeciągu krótkiego czasu umiera po sobie we wsi 
lub w samej tylko rodzinie kilka osób, to przyczyną tych 
wypadków śmierci jest ópi lub podobny mu wieszczi, czyli 
osoba, która pierwsza zmarła. Zarówno ópi, jak wieszczi nie 
znajdują ùbëtkù ‘spokoju’ w grobie, budzą się i zjadają swo-
je smiertelné òbùcé ‘ubranie’. Z chwilą, gdy już zdążyli zjeść 
większą jego część, wstają nocą z grobu. Niekiedy pożerają 
własne ciało i w postaci kościotrupa opuszczają trumnę. 
Ópi je gòrszi òd wieszczégò. Podczas gdy drugi zabiérô tylko 
krewnych, wysysając z nich krew podczas snu, to pierwszy 
cygnie // cągnie także obcych, nieraz całe wioski. Chodzi on 
nocą òd chëczi do chëczi, klepie na òkno i pyta: „Hej, spita 
wa?”. Jeśli usłyszy odpowiedź: „Spimë”, wówczas odpowiada 
im: „Spita na wieczi”, po czym wszyscy w chacie umierają. 
Stąd poszło przysłowie o kimś, co długo śpi: Spi, jakbë gò 
ópi zamówił. Nierzadko ópi wspina się nocą na dzwonnicę 
i uderza w dzwony. Jak daleko słychać ich głos, tak dalek 
dokòła ùmiérają lëdze. Należy wówczas mocno pociągnąć 
za linę dzwonu, aby ópi spadł i stracił moc nad dzwonami. 
Òdnëkac ‘odpędzić’ od dzwonów, a nawet zabić na miejscu 
może go jedynie ksiądz ubrany w szaty liturgiczne, jeśli ude-
rzy go w twarz pękiem kluczy od kościoła. Zdarzało się, że 
kościelny w drodze do dzwonnicy napotkał ópiégò dobija-
jącego się do dzwonów, lecz go zawsze na czas odepchnął, 
sam zadzwoniwszy pierwszy (Lipusz), s. 330

-  ópica, -ë, f, forma żeńska od ópi (Lipusz, Tuszkowy), s. 332
-  òprowôdzôrz, -a, m (Lipusz, Tuszkowy), zob. òprowô-

dzajk; òprowôdzajk, -a, m ‘przewodnik oprowadzający 
zespół gwiazdorów i maszkar zwierzęcych w okresie Bo-
żego Narodzenia’, s. 327

-  òska, -czi, bot. ‘osika, Populus tremula’. Med. lud.: Krzyże 
z osiki zatykano w koła wozu, którym przewożono ludzi 
rzekomo opętanych przez diabła (Łubiana) oraz dawano 
upiorom do grobu, s. 330
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ZDROJE KASZËBIZNË

Sprzãt, nôrzãdza:
- mniska, -czi, f, ‘miska’. Na mnisce (Zabory). Pl mnisczi (Li-
pusz), s. 172

Ruchna:
-  † † miedwiedzô, adj. w użyciu rzeczown.: ‘zimowa czapka 

futrzana’. Pòdôjże mie tã miedwiedzã (Puzdrowo, Lipusz, 
Sulęczyno), s. 156

Gramatika:
-  nen, na, no, pron. adj. ‘ten, ta, to, tamten, tamta, tamto’. Béł 

jem na tôrgù i kùpił to i no dzecóm (śr, choć nie wszędzie, 
rzadziej pn, na Gochach już nie używane, ale umiano spo-
rad. podać wszystkie trzy rodzaje nen, na, no, na Zaborach 
jeszcze Lipusz), s. 205/206 

-  na, prp. ‘na’ 1. Składnia przyimka na prawie się nie różni od 
ogólnopolskiej: Na Kaszëbach je wiedno pózni zymk jak gdze 
jindze. Jidã do Pùzdrowa, ale jidã na Dąbrowã należącą do 
Puzdrowa. Mieszkac na pùstkach. Masło stoji na stole. 
Pòstaw mlékò na piéck, żebë sã pòdstojało. Nalôzł na drodze 
pieniãdze. Biôj na górã ‘strych’. Na górze stoji kòscół. Sadni 
na stółk. Pòłożë sã kąsk na łóżkò, jak jes zmãczony. Sedzec 
na słuńcu i sã wëgrzewac. Stalë jesmë całą gòdzënã na desz-
czu. Sąd skôzôł gò na dwa lata sôdzë. Jô sã wiedno na chwilã 
pòłożã ò przëpôłnié. To bëło z niedzelë na pòniedzôłk. To bëło 
prawie czwiérc na dzesątą, jak to sã stało. Na swiãtégò Môr-
cëna biwô czãsto sniég. Na niszpòrë zwònią. Jidze ju na sét-
menôsti rok, jak më tu mieszkómë. Zamòczë groch na witro. 
Całi dzéń stracył na kartowaniu. Robi dzesãc gòdzyn na 
dzéń. Na jutro, na pòjutrze, na sto dni – ‘żegnają się dzieci, 
wracając do domu po lekcjach lub zabawie’ (Lipusz), s. 177

Jôda:
- òbiôd, -adu, m ‘obiad’ (pd aż po Stężycę w pow. kartu-
skim). Môta wa ju òbiôd? Kòle òbiadu. Przysł.: Kòsztowné 
òbiadë sprowôdzają na dżadë. Pò biédnym òbiedze niedalek 
sã zajedze. Òbiôd zrobił pón, wieczór przińdze sóm – ‘obiad 
można zjeść w dowolnym czasie, pora wieczorna nie od nas 
zależy’, s. 283
-  òparzónka, -czi, f (Piechowice, Tuszkowy, Lipusz), zob. 

òparzëch; òparzëch, -a, m ‘zupa ziemniaczana, kartoflan-
ka’. Zob. parzónka, s. 324

-  mlékò, -a, n 1. ‘mleko’. Opowieść: Jak Tuszkòwionie mielë 
na òbiôd bùlwë z mlékã, tej bùlwë w misce mielë òni na 
jednym kùńcu bùdinkù, a kwasné mlékò na drëdżim kùńcu. 
Rôz òni nabralë łëżką bùlew, a tej szlë na drëdżi kùńc pò 
łëżkã kwasnégò mléka, żebë bùlwë sã w brzëchù lepi ùleżałë. 
Òni tak długò chòdzëlë òd bùlew do mléka, aż sã najedlë 
(Brzeźno Szl.), s. 84–86

Anatomiô:
-  mùrza, -ë, f, 1. ‘dolna warga opuszczona i wysunięta na-

przód’. Ta z tą mùrzą (Strzepcz, Zęblewo, Sianowo, Linia, 
Puzdrowo, Sulęczyno, Lipusz), s. 143

-  ògón, -a, -ona, m, 1. ’ogon u zwierząt kręgowych, u ptaków 
i ryb’. Chcôł të sledza òd ògòna czë òd głowë? Zwroty, po-
równania, przysł.: Wrzeszczec jak kòt, czej mù chto na ògón 

przëstąpi. Leżec jak krowi ògón na gnoju – o leniwym. Dac 
tëlé, co gapa na ògònie ùniese – o skąpym. Tak gò rżnął, że 
aż mù sã spòd ògòna sunãło (Gostomek). Zagadki: Co to 
za bestijô, co ògònã wëwijô – cepë, s. 294

Medicyna:
-  òchwôt, -atu, m, 3. weteryn. ‘wzdęcie brzucha u zwierząt 

wskutek nadmiernej ilości gazów w jelitach, bębnica, Tym-
pania’. Zwrot: (Lipusz, Łubiana): spùscëc òchwôt – ‘spuścić 
krew’: Nasza krowa bëła chòrô, ale më ji spùscëlë òchwôt,  
s. 304

Architektura:
-  òkno, -a, n, 1. ‘okno’. Budownictwo: Dawna chata kaszub-

ska nie posiadała rutów ‘szyb’. Światło wpuszczały do izby 
i przed wiatrem ją chroniły napięte na okna błony z pęche-
rzy. O takich oknach wspomina humorystyczna opowieść 
o słynących z naiwności mieszkańcach wsi Tuszkowy pod 
Lipuszem: Tuszkòwianie wëbùdowelë kòscół, ale zabôczëlë 
òkna wsadzëc. W kòscele bëło cemno. Tak reno, jak słuńce 
wëswiécëło, zaczãlë lëdze nosëc wid z bùtna w płachtach, ale 
co cemno bëło, to bëło. Tej òni wzãlë i zrobilë òkna z pãche-
rzów (Podjazy), s. 307

Zabawë, bawidła:
-  † nogòwanié, -ô, n, 2. ‘zapasy polegające na tym, że dwóch 

chłopców kładzie się na brzuchu i założywszy sobie linę 
na karku, ciągnie ją każdy w swoją stronę’ (Ugoszcz, Li-
pusz, Tuszkowy, Skwierawy), s. 214

Znanczi:
-  łãdżi, adj. ‘giętki, gibki, zwinny’. Łãdżi szlig. Łãgô białka 

(Strzelno, Łebno, Zakrzewo, Zęblewo, Sianowo, Chmielno, 
Puzdrowo, Gowidlino, Goręczyno, Kartuzy, Sulęczyno, 
Dziemiany, Lipusz, Parchowo), s. 13. 

ŁUBIANÔ W III TOMIE 
Pòzwë:
-  Majkówc, -a, m ‘skrót nazwiska wybitnego poety, pisarza 

i działacza kaszubskiego Aleksandra Majkowskiego’ (Łu-
biana), s. 38

Òsobë:
- mack, obok môck, -a, m, zob. Lipusz wyżej

Demònologiô, wierzenia, zwëczi:
- miotelnik, -a, m, zob. Lipusz wyżej
- òska, -czi, zob. Lipusz wyżej

Wiodro:
- môłniô, -é, f, zob. Lipusz wyżej

Sprzãt, nôrzãdza:
-  nôsuwka, -czi, f ‘lina kręcona z końskiego włosia przy sie-

ci zastawnej zwanej mrzéżką’ (Łubiana), s. 194

Medicyna:
-  òchwôt, -atu, m, zob. Lipusz wyżej

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ
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WËDARZENIA

ŁUBNO TEAM Z PIERSZĄ NÔDGRODĄ

Je logiczny scenarnik z czekawą ùdbą i wëzwëskanim kaszëbsczi mitologie, je aktorstwò, dopasowónô mùzy-
ka. To na gwës nôlepszi z filmów, jaczé òstałë przësłóné na kònkùrs – gôdôł Pioter Léssnawa òbczas zéń-
dzeniô òbsãdzëcelów pierszégò Kònkùrsu Kaszëbsczich Amatorsczich Filmów ò filmie „Bòrowô Cotka”.

Zgòdzëlë sã z nim jednomëslno wszët- 
cë jurorzë i przédną nôdgrodã, 1500 zł, 
przëznelë młodim lëdzóm, jaczi pòz- 
walë swòje karno „Szkolna Grupa Fil-
mowa Łubno Team”. Przërëchtowóny 
przez nich film nôbarżi widzôł sã òbsã-
dzëcelóm. Ta produkcjô bëła nôlepszô 
òd czësto filmòwi stronë. Béł to fabùlar-
ny film, jaczi òpòwiôdôł historiã pòd-
skaconą kaszëbsczima wierzeniama. 
Miôł dobrze rozegróny i  przemëslóny 
biég akcji. Widzało mie sã téż òtemkłé 
zakùńczenié – pòdczorchiwô jeden 
z  sãdzów Dorión Zypper z RedHori-
zontStudio. Ùjimniãca bëłë rozmajité 
i skłôdałë sã w logiczną całosc. Zwãk béł 
zrealizowóny pòprawno. A jeżlë jidze ò 
fele, to nie bëło jich tu wiele. Mòże czile 
drobnotów wôrt bë bëło pòprawic, np. 
w  òbleczenim Bòrowi Cotczi. Jeżlë ju 
òstało rozsądzoné, że twòrzimë fanta-
sticzną pòstacjã w  kòstjimie, to mù-
szimë pilowac taczich rzeczi, jak granié 
ji bez brëlów, schòwanié kapùzë abò 
spòrtowëch bótów. Nie są to wiôldżé fele, 
ale bez nich bëłobë jesz lepi. Tak a tak 
jem dbë, że to pò prôwdze ùdałi film – 
dodôwô jinô nôleżniczka juri, Zuzan-
na Aranowskô. 

Kònkùrs Kaszëbsczich Amatorsczich 
Filmów òstôł ògłoszony w rujanie łoń-
sczégò rokù. Òrganizatorzë („Kurier 
Bytowski”, wëdôwizna „Majkòwsczi” 
i RedHorizontStudio) zabédowelë mło-
dim lëdzóm, chtërny òbczas waraniô 

kònkùrsu ni mielë jesz 25 lat, ùsadzenié 
krótczégò filmù zrzeszonégò z Kaszëba-
ma. Zgłoszonëch òstało òsmë amator-
sczich filmów. Jak na pierszi kònkùrs, to 
dosc wiele. Jem rôd, że filmòwé karna są 
z rozmajitëch strón – z òkòlégò Bëtowa, 
z Gôchów, z westrzédnëch Kaszëb i bëlac-
czé z  nordë – gôdô wespółòrganizatór 
Pioter Dzekanowsczi z  cządnika „Ku-
rier Bytowski”. 

Wedle regùlaminu zaplanowóné bëłë 
dwie kategórie: filmów kaszëbskò- 
jãzëkòwëch i pòlskòjãzëkòwëch z nôd-
pisama. W  ti drëdżi òstôł zgłoszony 
blós jeden ùsôdzk i  jurorzë nie przëz-
nelë tuwò pierszégò placu. Ùdbelë so za 
to wëprzédnic jesz jeden film westrzód 
kaszëbskòjãzëkòwëch. „Kaszëbi z gminë 
Pùck” zadzëwòwelë naju stolemną ro-
bòtą, jaką mùszelë wëkònac ùtwórcë. 
Pòcwierdzenim ti prôcë je wielota i roz-
majitosc ùjimniãców, lëczba lëdzy włą-
czonëch w pòwstanié filmù. Bëlną ùdbą 
je téż sparłãczenié z  ùsôdzkã albùmù 

z  òdjimkama. Òsoblëwi bôczënk wôrt 
dac na móntaż, dzãka jaczémù film do-
stôł sztôłtu i farwë. Na szpòrtowny ôrt są 
pòkôzóné stereòtipë i  całosc fejn sã 
òbzérało – pòdczorchiwô czwiôrti òb-
sãdzëcél Òliwer Zypper. Reżisérką, 
móntażistką i producentką „Kaszëbów 
z gminë Pùck” je Béjata Hincke.

To kònkùrs amatorsczich filmów. Nié 
wiedno jich rówizna bëła baro wësokô, 
ale nié to bëło tu nôwôżniészé. Dzãkù-
jemë wszëtczim za ùdzél, za robòtã. 
Wiele dokazów pòwstało w szkòłach, tej 
wiôldżé Bóg zapłac téż szkólnym, chtër-
ny pòmòglë w  jich ùsadzenim. Móm 
nôdzejã, że dlô czile młodëch lëdzy bã-
dze to pòczątk zainteresowaniô fil-
mòwim kùńsztã i kaszëbizną, jaką wôrt 
promòwac nié blós przez fòlklorowé kar-
na czë lëteraturã, ale téż jinyma strzód-
kama, co bãdą sã widzałë òsoblëwie 
młodzëznie – pòdrechòwùje Pioter 
Dzekanowsczi.

DM
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Jako wybitny historyk i historyk prawa cieszący się au-
torytetem w kraju i Europie, profesor Stanisław Sal-

monowicz od dziesiątków lat jest związany z Zakładem 
Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii 
Nauk, stworzonym i kierowanym przez prof. Gerarda La-
budę. Jego dzieło Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, 
wydawane niejednokrotnie, także w tłumaczeniu na ję-
zyk niemiecki, ma od lat charakter pomnikowy; stanowi 
wizytówkę historiografii pomorskiej i polskiej. Profesor 
jest współautorem i redaktorem tomu IV (1815–1920) 
wielkiej Labudowej syntezy Historia Pomorza, w którym 
w najszerszym stopniu został uwzględniony kaszubski 
wątek dziejów naszej świętej Ziemi Pomorskiej.

Współpracując z prof. Labudą i toruńskim oddzia-
łem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, prof. Salmo-
nowicz należał do tamtejszego Klubu Historycznego, 
a wraz z profesor Elżbietą Zawacką i senatorem Janem 
Wyrowińskim jest współzałożycielem Fundacji „Archi-
wum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu (dziś pn. 
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Mu-
zeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek).

W jego bogatym dorobku naukowym i obywatelskim 
szczególne miejsce zajmuje opublikowane przez IPN 
w Gdańsku w 2014 roku i promowane przez Instytut Ka-
szubski (w Tawernie Mestwin) dzieło pt. Życie jak osioł 
ucieka… Wspomnienia. Stanowi ono unikatowe świa-
dectwo drogi życiowej Profesora – przedstawiciela nauki 
polskiej i obywatela Europy, zakorzenionego rodzinnie 

w polskiej tradycji niepodległościowej, opozycjonisty 
w okresie PRL.

Profesor, jako znawca dziejów polskiego państwa pod-
ziemnego, także na Pomorzu, daleki jest od wszelkich 
przeinaczeń i mitów obecnych w naszej historii. Daje 
temu wyraz m.in. w swoich arcyciekawych esejach-fe-
lietonach historycznych, publikowanych regularnie od 
kilku lat na łamach „Pomeranii”. Dzięki nim organ ZKP 
ma nadal w sobie odrobinę więcej z ducha i soli tej ziemi.

Profesor Stanisław Salmonowicz jako mistrz nauki – 
historii i prawa – może być też dumny z osiągnięć swoich 
uczniów i następców.

Godność Członka Honorowego Instytutu Kaszubskiego 
Profesor otrzymał równocześnie z Księdzem Prymasem 
prof. Henrykiem Muszyńskim decyzją Walnego Zgro-
madzenia IK w dniu 7 kwietnia 2017 roku.Uroczystość 
wręczenia Dyplomu odbyła się 22 listopada 2017 roku. 
w  Czytelni Pomorzoznawczej Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Mikołaja Kopenika w Toruniu. Połączono ją ze 
„Spotkaniem z Mistrzem Nauki” – tym razem prof. dr. hab. 
Stanisławem Salmonowiczem – zorganizowanym przez IK 
i Stację Naukową Polskiej Akademii Umiejętności w Gdań-
sku. Bohater spotkania podzielił się z uczestnikami swoimi 
refleksjami kaszubsko-pomorskimi.

Dzięki zaangażowaniu również Profesora powstała 
Stacja Naukowa i Komisja Kaszubska Polskiej Akademii 
Umiejętności w Gdańsku, współpracująca na co dzień 
z Instytutem Kaszubskim.

PROFESOR STANISŁAW SALMONOWICZ 
Z TORUNIA  

Bohater tekstu w towarzystwie prezesów Instytutu Kaszubskiego (z lewej obecny, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, z prawej honorowy,  
prof. Józef Borzyszkowski)
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CZŁONKOWIE HONOROWI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO

Walne Zgromadzenie Instytutu Kaszubskiego 
nadało Mu godność Członka Honorowego dnia 

7 kwietnia 2017 roku. Zgłaszając jego kandydaturę, przy-
pomniano, że urodził się 20 marca 1933 roku w Koście-
rzynie. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące im. 
Józefa Wybickiego, gdzie wśród jego kolegów byli śp. Sta-
nisław Pestka i Tadeusz Bolduan, również dobitnie wpi-
sani swoim życiem i pracą w najnowsze dzieje Kaszubów. 
Ksiądz Prymas, maturzysta z 1951 roku, ukończył stu-
dia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Pelplinie, gdzie w 1957 r. uzyskał święcenia kapłańskie. 
Po wikariacie w Gdyni-Chyloni podjął dalsze studia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Rzy-
mie i Jerozolimie. W Rzymie był świadkiem II Soboru 
Watykańskiego, w Ziemi Świętej jednym z pionierów 
wśród badaczy nowo odkrytych dokumentów – tekstów 
biblijnych. W 1968 r. wrócił z tytułem doktora nauk bi-
blijnych do Pelplina, gdzie został profesorem semina-
rium, pracując od 1973 roku także na Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcję 
dziekana i uzyskał w 1986 roku tytuł naukowy profesora. 

W 1985 roku za sprawą ks. bpa Mariana Przykuckiego, 
ordynariusza diecezji chełmińskiej, został mianowany 
przez papieża Jana Pawła II biskupem sufraganem tejże 
diecezji – z siedzibą w Gdyni. W 1987 roku został bisku-
pem włocławskim, a w 1992 – arcybiskupem metropolitą 
gnieźnieńskim. Z lat jego posługi arcybiskupiej w Gnieź-
nie do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można i trzeba 
II Zjazd Gnieźnieński (i następne) oraz przywrócenie 
decyzją papieską metropolicie gnieźnieńskiemu tytułu 
Prymasa Polski. 

Ks. abp Henryk Muszyński należy do grona najwy-
bitniejszych przedstawicieli episkopatu polskiego XX 
i XXI wieku. Jako profesor i biskup, wybitny biblista, 
rozsławił naukę i Kościół w Polsce i w szerokim świe-
cie, ukazując najjaśniejsze strony jego współczesności. 
Jest pionierem pojednania chrześcijańsko-żydowskiego 
w Polsce i rzecznikiem autentycznego pojednania oraz 
współpracy polsko-niemieckiej w świecie. W tym kon-
tekście daje też przykład dobrosąsiedzkich relacji z Ko-
ściołami i wszystkimi państwami w naszym najbliższym 
sąsiedztwie, obejmujący także kontakty z Rosją i Kościo-
łem prawosławnym. Jest otwarty na świat i zjednoczoną 
Europę w duchu nauczania papieży – Jana XXIII, Jana 
Pawła II i Franciszka.

W swej codziennej posłudze i publikowanych dziełach, 
jako Kaszuba rodem z Kościerzyny, doświadczony w la-
tach wojny i PRL-u, promuje wspomniane pojednanie, 
promuje Kaszuby i kaszubszczyznę. Między innymi był 
recenzentem wydawniczym i jest promotorem tłuma-
czenia Biblii – Nowego Testamentu – na język kaszub-
ski dokonanego przez Eugeniusza Gołąbka, a wydanego 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 1993 roku 
z imprimatur Konferencji Episkopatu Polski.

Na polu promocji i obecności języka kaszubskiego 
w Kościele arcybiskup Muszyński wspierał śp. ks. abpa 
Tadeusza Gocłowskiego. Jako rzecznik idei Kongresu 
Pomorskiego, będąc metropolitą gnieźnieńskim, złożył 
podpis pod historycznym dokumentem: „Słowem Bi-
skupów z Pomorza do uczestników Kongresu Pomor-
skiego”, przyjętym podczas Konferencji Episkopatu Pol-
ski w Szczecinie 11 marca 1998 roku.

Jako metropolita gnieźnieński promował również ba-
dania i dzieła naukowe dotyczące początków państwa 
polskiego i Kościoła katolickiego w Polsce autorstwa pro-
fesora Gerarda Labudy. Był również tym, który pożegnał 
zarówno naszego mistrza – profesora Labudę, jak i ks. 
abpa Tadeusza Gocłowskiego w dniu ich pogrzebów: 
w Luzinie (2010) i w Oliwie (2015).

Prymas Senior ks. prof. Henryk Muszyński jest człon-
kiem zwyczajnym Instytutu Kaszubskiego. W Tawernie 
Mestwin w Domu Kaszubskim w Gdańsku promowali-
śmy przed 5 laty Jego książkę Prymas z Kaszub z udzia-
łem gości z Gniezna i ks. abpa Gocłowskiego, który wów-
czas odebrał dyplom Członka Honorowego Instytutu 
Kaszubskiego. Wśród licznych wyróżnień, jakimi obda-
rzono w kraju i świecie Księdza Prymasa, jest honorowe 
obywatelstwo Włocławka, rodzinnej Kościerzyny, Mo-
gilna i Bydgoszczy. Jako Kościerzak był On uczestnikiem 
dorocznego Zjazdu Kaszubów we Wdzydzach w 2016 
roku, przewodnicząc mszy św. i głosząc „kaszubską” ho-
milię. Uświetnił też rocznicową uroczystość 60-lecia od-
słonięcia pomnika Hieronima Derdowskiego we Wielu 
13 sierpnia 2017 roku.

W bieżącym roku Ksiądz Prymas obchodził jubileusz 
60-lecia kapłaństwa, ukształtowanego i  rozwiniętego 
w przyjaźni z śp. ks. prof. Januszem Pasierbem, pierw-
szym laureatem Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego 
„Poruszył wiatr od morza”. Mieszkając od lat w Wiel-
kopolsce, ks. prof. Henryk Muszyński jest nieustannie 

PROFESOR HENRYK MUSZYŃSKI – 
PRYMAS POLSKI Z KASZUB
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ożywczym kaszubskim wiatrem od morza w  Polsce, 
a zwłaszcza w Kościele katolickim w Rzeczypospolitej 
– szczególnie w  relacjach polsko-niemieckich, czego 
świadectwo stanowi Apel Biskupów z Zespołu ds. Kon-
taktów z Konferencją Episkopatu Niemiec z 8 września 
2017 roku, w którym m.in. czytamy: 

Pojednanie to słowo, które od ponad ćwierćwiecza okre-
śla relacje polsko-niemieckie. To wielka wartość, którą 
udało się osiągnąć i którą podtrzymujemy dzięki wysił-
kowi nie tylko polityków, ale licznych ludzi dobrej woli po 
obu stronach granicy. Mamy jednak świadomość, że łatwo 
można ją utracić przez nieprzemyślane decyzje, a nawet 
przez zbyt pochopnie wypowiadane słowa. Równocześnie 
pamiętamy, że patriotycznym obowiązkiem jest „angażo-
wanie się w dzieło społecznego pojednania poprzez przy-
pominanie prawdy o godności każdego człowieka, łago-
dzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie 
i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współ-
pracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego 
przed zbędnym upolitycznianiem” („Chrześcijański kształt 
patriotyzmu”).

(…)
Zgromadzonego przez lata kapitału dobra we wzajem-

nych relacjach między społeczeństwami, narodami i pań-
stwami nie wolno zmarnować ani roztrwonić. Kapitał 
pojednania i więzi trzeba chronić, umacniać i pomnażać 

dla dobra naszych Ojczyzn, które mają misję do spełnie-
nia – jest to misja dawania świadectwa pojednanych wo-
bec niepojednanych w Europie i świecie. Dlatego ogromne 
znaczenie ma sposób, w jaki traktowane są niezałatwione 
sprawy w relacjach obu państw. Należy je podejmować na 
płaszczyźnie roztropnej dyplomacji, by podtrzymać z tru-
dem osiągnięte zaufanie, a nie niweczyć poprzez wzbu-
dzanie negatywnych emocji społecznych w którejkolwiek 
ze stron.

(…)
W tym duchu działa Kościół katolicki i inne Kościoły 

chrześcijańskie, głoszące Ewangelię przebaczania, po-
jednania i pokoju. Papież Franciszek w orędziu na 50. 
Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2017) zaapelował do 
zwierzchników politycznych i religijnych, zwierzchników 
instytucji międzynarodowych, szefów przedsiębiorstw oraz 
mediów całego świata o podjęcie w działaniach „stylu po-
lityki na rzecz pokoju”. Zwrócił uwagę, że „wymaga to 
gotowości do »przyjęcia konfliktu, rozwiązania go i prze-
mienienia w ogniwo nowego procesu«. Działanie w ten 
sposób oznacza wybór solidarności jako stylu tworzenia 
historii i budowania przyjaźni społecznej”. W kontekście 
historycznym Polski, która szczyci się tym, że moralna cno-
ta solidarności otworzyła nam drogę ku wolności, brzmi 
to jak szczególne zobowiązanie. Relacje polsko-niemieckie 
w ostatnich dziesięcioleciach stanowią dowód, że jest to 
możliwe i przynosi błogosławione skutki wszystkim.

Jesteśmy pełni nadziei, że na tej płaszczyźnie „styl dzia-
łania na rzecz pokoju” będzie kontynuowany przez oby-
dwie strony. 

List ten wraz z Księdzem Prymasem, jako współprze-
wodniczącym Zespołu w latach 1984–2005, podpisali: 
ks. bp Jan Kopiec – aktualny współprzewodniczący, ks. 
abp Wiktor Skworc – współprzewodniczący w latach 
2005–2016, ks. kardynał Kazimierz Nycz i ks. biskup Ta-
deusz Lityński jako członkowie Zespołu ds. kontaktów 
z Konferencją Episkopatu Niemiec.

***
Prymas ks. profesor Henryk Muszyński swoim ży-
ciem, nauczaniem i przykładem jest niezmordowanym 
budowniczym mostów pojednania i współpracy mię-
dzy religiami i narodami, rzecznikiem pokoju i dobra 
w świecie.

5 października 2017 r. w ramach Spotkania z Mistrzem 
Nauki, zorganizowanego przez Stację Naukową PAU 
w Gdańsku i Instytut Kaszubski przekazano Prymasowi 
z Kaszub dyplom Członka Honorowego Instytutu Ka-
szubskiego.

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

abp Henryk Muszyński
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WSPOMNIENIE

Albin Ossowski godność tę otrzymał w 1991 r. jako 
pierwszy w odrodzonym samorządzie miasta. Był 

wszak nie tylko starogardzianinem od urodzenia, ale 
i symbolem etosu pokolenia „Kolumbów”, które swoją 
życiową epopeję łączyło z losami Polski – w walce i cier-
pieniu za ojczyznę, w tęsknocie wygnańców z dala od 
kraju.

Urodził się 2 kwietnia 1922 r. Dorastał w klimacie pa-
triotycznych ideałów, które uosabiał starogardzki 2 Pułk 
Szwoleżerów. Sam też odbywał staż harcerski i przy-
sposobienie wojskowe jako uczeń miejscowego gimna-
zjum, w którym ukończył trzy klasy do wakacji 1939 r. 
W chwili wybuchu II wojny światowej wraz z pułkiem 
opuścił miasto i brał potem udział w obronie Warsza-
wy. Po kapitulacji wrócił do Starogardu i był świadkiem 
bestialstw okupantów niemieckich, a jedną z ofiar hitle-
rowskiego terroru stał się też jego starszy brat, Edmund, 
zamęczony w KL Stutthof w 1940 r. Razem z kolega-
mi zdeklarował się jako czynny konspirator, wstępując  
6 lipca 1941 r. do młodzieżowej organizacji antyhitle-
rowskiej „Jaszczurka”, powstałej w Zelgoszczy w pow. 
starogardzkim. Kiedy nad polską młodzieżą zawisło 
widmo przymusowego wcielenia do armii niemieckiej, 
podjął decyzję o ucieczce. Miał wtedy 20 lat i gorącą wolę 
zdecydowanej walki z okupantem. Dostawszy się do 
Warszawy, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Potem, 
z fałszywymi dokumentami jako Stanisław Jankowski, 
czynnie walczył w akowskim podziemiu i w czasie takiej 
akcji został aresztowany przez gestapo. Przez dwa mie-
siące przesłuchiwany w katowni na Pawiaku, trafił do 
KL Auschwitz-Birkenau. Stamtąd przetransportowano 
go do KL Buchenwald, gdzie doczekał wyzwolenia przez 
armię amerykańską wiosną 1945 r. Do kraju nie wrócił. 
Dostawszy się do II Korpusu Polskiego, grywał w żoł-
nierskim teatrze, a w 1946 stał się odtwórcą głównej roli 
męskiej w filmie fabularnym „Wielka droga” w reżyserii 
Michała Waszyńskiego. Partnerowała mu Irena Bogdań-
ska (generałowa Andersowa), a przyjaźń ich przetrwała 
dziesięciolecia. Kolejny etap jego emigracyjnej tułaczki 
rozpoczął się wówczas w Anglii, gdzie osiedlił się i zało-
żył rodzinę. Ukończył tam szkołę rzemiosła artystyczne-
go, otwierając następnie w Londynie własną pracownię 
renowacji XVIII-wiecznych mebli i sklep z antykami. Do 
kraju wracał regularnie od 1960 roku, a owdowiawszy 
w 2010 r., przeniósł się na stałe na Kociewie, nabywszy 

tutaj w Szteklinie modrzewiowy dworek z obszernym 
parkiem i solidnymi zabudowaniami gospodarczymi, 
dokonując renowacji zabytku i kompletując jego sty-
lowe wyposażenie. Wstąpił w 1991 r. do Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej (TMZK), uczestniczył 
we wszystkich patriotyczno-religijnych uroczystościach 
miejskich, dzielił się swoimi wspomnieniami okupacyj-
nymi i zaskarbiał sobie szacunek kolejnego pokolenia. 
Z upływem lat wprawdzie zeszczuplało grono komba-
tanckie, ubyło rówieśników, ale nie czuł osamotnienia 
w swoim rodzinnym mieście. Kiedy umarł 29 stycznia 
2018 r. – w radosny dzień świętowania powrotu Staro-
gardu do Macierzy – jego śmierć wywołała niekłamany 
żal, iż odszedł jeden z ostatnich świadków odradzania 
się rodzinnego miasta w niepodległej i wolnej Rzeczy-
pospolitej, patriota i szczery miłośnik „małej Ojczyzny”.

Podczas uroczystości pogrzebowych w starogardz-
kiej farze św. Mateusza żegnały go władze miasta, pocz-
ty sztandarowe, delegacje organizacji kombatanckich 
i  TMZK. Wygłoszono szereg pożegnań, odczytano 
specjalne przesłanie od senator RP Marii Ireny Anders, 
a wieniec nadesłano także od Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau  w Oświęcimiu. Starogard godnie pożegnał swo-
jego Honorowego Obywatela.

RYSZARD SZWOCH

STAROGARD GDAŃSKI POŻEGNAŁ  
SWOJEGO HONOROWEGO OBYWATELA

 Albin Ossowski
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Zamiast chodzić jak w mankolijach i durch odrywać 
się od ziemi, by buszować w wirtualnych chmurach, 
warto na oswojonej ziemi spotykać się z ludźmi, dla 
których zakorzenienie jest wartością. Takie miłe świę-
to wspomnień trafiło mi się niedawno. Dwie Szkólne, 
córki moich kuzynek, które z Kociewia wyruszyły, jed-
na do Bydgoszczy, a druga do Gdańska, radośnie oży-
wiły się, wspominając, jak to mówiły ich babki: Co za 
niewarte gzuby. Chodźta na obiad, je zaklepane. Dziś 
ańtop będzie. Znówkiś robita jakeś kunsztiki. Zmiłujta 
się. Jo, óni się najrzeli. Nó 
i jak w tym wyjrza?

Swojski klimat wywo-
łał słownik gwaryzmów 
zamieszczony w wydanej 
niedawno książce pt. Ko-
ciewie. Kraina nad Wisłą. 
Okazało się, że krew-
niaczka z Gdańska z oka-
zji Światowego Dnia Ko-
ciewia szukała regionaliów przy Bramie Wyżynnej 
w Gdańsku. Było skromnie, ale było. Podczas Jarmar-
ku Dominikańskiego było (i będzie) więcej – obieca-
łam jej. 

Mogłam pochwalić się tym, co działo się u nas, czy-
li na południu regionu, w powiecie świeckim. „Trzy 
dni obchodzono święto Kociewia” – podała lokalna 
prasa. Najpierw świętowano w szkołach. W Katolic-
kiej Szkole Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty 
przygotowano uroczysty program słowno-muzyczny. 
Wybitny patron czuwa tu nad edukacją regionalną, 
wielokrotnie mogłam się o tym przekonać. Natomiast 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu już 
po raz siódmy zorganizowano obchody Światowego 
Dnia Kociewia. W tym roku znana u nas regionalistka 
z Jeżewa, Wiesława Ziółkowska przedstawiała 
uczniom, jak to dawniej było na Pomorzu. W kolej-
nym dniu grupy uczniów zawitały do Izby Regionalnej 
na prelekcje edukacyjne, konkursy z nagrodami, a na-
wet układanie kociewskich emblematów z puzzli. 
Okazało się, że to cyfrowe pokolenie daje się wcią-
gnąć w zabawę… Przy okazji utrwaliły się motywy 

haftu kociewskiego, herbu itp. Tu muszę westchnąć, 
że zaniechano ścieżek edukacyjnych w zbyt często 
zmieniającej się polskiej szkole. Te stecki mogły nadal 
być drogą do celu – uczestnictwa w kulturze regio-
nów, by lepiej być przygotowanym do życia w kulturze 
ogólnoludzkiej. Jeszcze przywołujemy myśli za ks. Ja-
nuszem S. Pasierbem w szkołach, w których nauczy-
ciele „czują sprawę”. Na szczęście mamy takich 
w Przysiersku, Bukowcu, Gródku… no i w Świeciu, 
gdzie szkolny zespół Świeckie Gzuby radośnie rozpo-

czął trzeci dzień wspomnianego świętowania w Izbie 
Regionalnej, do której dotarło Radio Tczew, by przez 
kilka godzin nadawać program. Jak się ma Kociewie 
w powiecie świeckim? To ważne pytanie. Odpowiedzi 
ciekawe – starosty, przewodniczącego rady gminy, 
przedstawicieli Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 
nauczycielek… Lokalna Organizacja Turystyczna oczy-
wiście czuwała. Aż trudno ostudzić emocje. Tych, 
którzy przeczytają ten felieton, przepraszam, że ostat-
nio piszę laurki, ale naprawdę nie spodziewałam się, 
że doczekam czasu, kiedy tyle będzie się działo. 

Od morza, ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
dotarł dobry wiatr. Potem kongresy co pięć lat, edu-
kacja regionalna, ciekawe i ważne publikacje. W no-
wej (i nowoczesnej) bibliotece na eksponowanym 
miejscu widać „Kociewski Magazyn Regionalny” i „Po-
meranię”. A Walne Plachandry w powiecie tczewskim 
się szykują. „Dycht Kociewie” – usłyszał (czy zmęczo-
ny?) Syzyf, może ździebko się tytułem zapowiedziane-
go programu TV Gdańsk zdziwił. Może tylko na chwi-
lę odsapnie, bo dobre dzieło musi trwać…

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

PRZED WALNYMI PLACHANDRAMI

Tu muszę westchnąć, że zaniechano ścieżek 
edukacyjnych w zbyt często zmieniającej się 

polskiej szkole. Te stecki mogły nadal być  
drogą do celu – uczestnictwa w kulturze  
regionów, by lepiej być przygotowanym  

do życia w kulturze ogólnoludzkiej.
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Toć to je istorni koniec śłata, jak to wijże tera to nasze 
żicie. Durcham nóm czegoś fyluje. A to papcie sia 
poderli, a buti nie pasują richt do szpyti, a to bi sia 
przidała nowa klait, jak gadają Mniamce. Wew lo-
dówce nima wszitkych specjałów. A nasz automobil 
łuż sia nadaje jano na szmelc, a dytków na nowi fylu-
je!!! Tak durcham nóm coś fyluje. 

Czi mi żam só zadowolnióne zez żicia ? Toć niy nie 
sómi! Ji co tera zrobjyć? Toć żebi mi mnieli anóg wew 
tych naszych makówkach, to bim se powiedzieli: halt, 
tak dali bić niy może! Musim żdziebko pofolgować, 
dać se na pokój! Żam só zdrowe. Golanie nas niesó 
po ti śłanti ziamni! Nicht nie łumer. Tan, co chodzi 

do tyłu, nas łomninył! Szlori możim zeszyć. Buti za-
nieść do szewca, co bi jych poszyrzył. A klait trocha 
przerobjyć, skrócić, cobi była przed kolana, to nóm 
zara 10 roków łubandzie. Razu nas nie poznają, kim 
żam só!!! A autowo niech sia eszcze kolybje, aż łu-
szparujim dytków na nowe! Ano eszcze ostało za-
śpśiywać „Gorzke Żale”, cobi sia nóm letko na syrcu 
zrobjyło. Ano że mómi fest nagrzyszóne, ji sumnianie 
nóm to naczwarzanie witika. Chwała Bogu, że je kón-
fesijónał! Pyrgómi tedi do kościółka ji zrobjim porja-
dok (jak mówjó Ruske) wew naszym sumnianiu ji 
bandzim jak nowonarodzóne. A jak nas wisiekó ró-
zgami po kulasach abo kubeł wodi wileją nóm na 
nowiutki kubraczek, to zara  pokuta bandzim mnieli 
łodprawjóna! Ji zara Zajek tan malutki powywraca 
wszitke smutki!!!

Zdrowych ji Wesołych Słantów!
śle Rózalija

Tekst w gwarze kociewskiej, w pisowni Autorki

ZYTA WEJER

A WEŹMA SE TROCHA  
POFOLGUJMY!  
(KELE WIELGINOCI)

FLIGRÃ NAD PÒLSKĄ
W 1921 rokù ùkôza sã drëkã òpòwiésc 
dlô młodëch lëdzy Samolotem nad Pol-
ską. Ji aùtorã béł Aleksander Janowsczi 
(1866–1944) pedagóga, wespółzakłôdca 
Pòlsczégò Towarzëstwa Krôjoznôwczégò. 
Bòhatérą òpòwiescë je Anielczik Ralf 
Lord Castelbury, chtëren rézëje fligrã pò 
Pòlsce. Wãdrówkã zaczinô òd kaszëb-
sczi zemi, dze pòznôwô stôrégò rëbôka 
Jutrzenkã-Trzebiatowsczégò (!). Matka 
Ralfa bëła Pòlką, temù téż baro dobrze 
rozmieje òn dogadac sã z Kaszëbama – 
równo czësto z pòlska gôdającyma (!). 
Tekst ilustrowóny je grafikama Wacława 
Lipińsczégò. Ksążeczkã mòże nalezc  
w zasobach cyfrowi biblioteczi polona.pl

  RD
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ZROZUMIEĆ MAZURY

Jednym z największych osiągnięć pań-
stwa pruskiego było szkolnictwo ele-

mentarne. Podstawy jego rozwoju 
stworzyły edykty króla Fryderyka Wil-
helma I wydane w latach 1717–1718, 
które regulowały zasady działania szkół 
powszechnych i  rozpoczęły wprowa-
dzanie obowiązku szkolnego. Wysiłek 
utrzymania szkół spoczął na Kościele, 
gminach i rodzicach, jego efektem mia-
ło być zapewnienie tak chłopcom, jak 
i  dziewczynkom podstawowej znajo-
mości czytania, pisania i liczenia. 

Do czasu reform króla Fryderyka 
Wilhelma I na Mazurach istniały jedy-
nie szkoły kościelne. Było ich zbyt mało, 
aby nie tylko podołać trudom objęcia 
nauką wszystkich dzieci, ale i spełnić 
wymogi edyktu zakładającego, że droga 
do szkoły nie może być dłuższa niż pół 
mili (ok. 3,5 km). Jak twierdzi Edward 
Martuszewski, pruska koncepcja oświa-
ty z  początku XVIII w. zakładała, że 
„kształcenie dzieci należy do obowiąz-
ków rodziców jako chrześcijan”, obo-
wiązkiem monarchy było zaś dopilno-
wanie, aby „poddani ten swój chrze- 
ścijański obowiązek realizowali”. Ci, 
których nie stać było na kształcenie 
swych latorośli w domu, mieli się łączyć 
w Stowarzyszenia Szkolne (Schulsozie- 
täten), „by zakładać, a  potem, w  od-
dzielnym budynku, utrzymywać pu-
bliczną szkołę elementarną”. Koncepcja 
ta, z braku koniecznych środków, trud-
na była do zrealizowania, mieszkańców 
wielu wsi nie stać było na posiadanie 
budynku „własnej” szkoły. Uczono 
wówczas w tej chacie, gdzie akurat była 

wolna izba, do tego nieregularnie, 
a prowadzenie zajęć powierzano przy-
padkowym, za to niedrogim „fachow-
com”, wśród których liczną grupę sta-
nowili inwalidzi wojenni, wiejscy 
rzemieślnicy (krawcy, tkacze, łaciarze, 
kołodzieje), a nawet co światlejsi gospo-
darze, którzy oddali dzieciom ziemię 
w zamian za „dożywocie”.  

Pierwsza pruska ordynacja szkolna 
(Principia regulativa, 1736) powierzyła 
Kościołowi ewangelickiemu kontrolę 
nad realizacją reformy oświaty. Wybór 
był oczywisty, zgodnie z ówczesnymi 
założeniami szkoła elementarna miała 
bowiem służyć głównie kształceniu re-
ligijnemu dzieci. Król, wiedząc, że bieda 
mieszkańców może doprowadzić do 
porażki jego ambitnych zamierzeń, za-
łożył fundusz szkolny Mons pietatis 
z kapitałem w wysokości 50 tys. talarów. 
Przyniosło to wprawdzie jeszcze przed 
końcem XVIII w. znaczący wzrost licz-
by wiejskich szkółek, nie mogło jednak 
oczywiście oznaczać automatycznego 
podniesienia ich poziomu nauczania. 
Wiele budynków oświatowych wznie-
siono w sposób gospodarczy, z  jedną 
izbą lekcyjną czy co najwyżej dwiema, 
trzeba było zatem łączyć klasy (uczyć 
jednocześnie kilka roczników). 

W przyjętym w 1763 r. Generalnym 
Regulaminie Szkół Wiejskich za cel na-
uki uznano nie tylko „zapobieganie 
szkodliwej niewiedzy, która nie przystoi 
chrześcijanom, ale też kształcenie lep-
szych i bardziej zdatnych (geschicktere) 
poddanych”. Na drodze do urzeczywist-
nienia tego celu, oprócz słabości bazy 

lokalowej, stanął brak fachowej kadry. 
Wynagrodzenie wiejskich nauczycieli 
zależało od wielkości czesnego zebrane-
go od rodziców uczniów. Były to sumy 
niewielkie, za takie pieniądze nikt nie 
mógłby się utrzymać. Jak zauważył An-
dreas Kossert w pracy Mazury. Zapo-
mniane południe Prus Wschodnich, 
władze, zdając sobie sprawę z nędznego 
uposażenia wiejskich nauczycieli, „li-
czyły po cichu, że znajdą sobie [oni] 
jakieś zajęcie uboczne”. Max P. Toppen 
podaje w Historii Mazur, że wprawdzie 
„żonaty nauczyciel w Klonie” otrzymy-
wać miał za każde dziecko „kwartalnie 
7 groszy 9 fenigów, a  oprócz tego 20 
kwart żyta, po 5 kwart jęczmienia i gry-
ki, po kwarcie grochu i soli, funt słoni-
ny, koguta oraz 6 jajek”, ale zdarzało się, 
że nauczyciele będący kawalerami mu-
sieli się zadowolić bezpłatnym wyży-
wieniem „kolejno u każdego mieszkań-
ca wsi”, choć obowiązujące w tym czasie 
królewskie rozporządzenia przyznawa-
ły takim belfrom, oprócz mieszkania 
i pensji, także małą stajnię, morgę zie-
mi, ogród warzywny, drewno opałowe 
i prawo wypasu jednej krowy z ciela-
kiem i paru świń na gminnym pastwi-
sku. Wynagrodzenia nauczycieli na 
Mazurach długo pozostawały niskie. 
Chętnych do pracy w wiejskiej oświacie 
nie było więc zbyt wielu, a ci, którzy się 
jej podejmowali, często bez jakiegokol-
wiek przygotowania, nie cieszyli się 
zbytnim szacunkiem. Autor „Kroniki 
Różyńska Wielkiego” (pow. ełcki) zapi-
sał, że nauczyciel ludowy „uchodził za 
głodomora, był przeważnie obiektem 
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drwin i docinków, i, ogólnie rzecz bio-
rąc, postacią karykaturalną”.

Dopiero w 1826 r., w trosce o facho-
wość oświatowej kadry szczebla ele-
mentarnego, zarządzono, że nauczycie-
lem może być jedynie absolwent 
seminarium lub osoba, która zdała 
w seminarium egzamin eksternistycz-
ny. Jak słusznie zauważa Edward Mar-
tuszewski, wymiana kadry była naj-
poważniejszym elementem przemian 
w  szkolnictwie pruskim w  pierwszej 
połowie XIX w., „przyczyniła się do 
znacznego podniesienia poziomu 
oświaty, jednocześnie zaś odegrała zna-
czącą rolę w  zepchnięciu języka pol-
skiego czy litewskiego z pozycji języka 
wykładowego na pozycję środka doraź-
nego porozumienia się z polskimi czy 
litewskimi dziećmi, przede wszystkim 
do ich wychowania religijnego”. Pierw-
sza, podjęta w latach 30. i 40. tego wie-
ku, próba wyeliminowania z nauczania 
dominującego w mazurskich szkołach 
języka polskiego nie powiodła się nie 
tylko z powodu oporu znacznej części 
rodziców oraz nadzorującego oświatę 
duchowieństwa (m.in. Gustawa Gize-
wiusza), ale i braku możliwości wpro-
wadzenia zmiany. W wiejskich szkołach 
mazurskich nadal bowiem dominowali 
nauczyciele czasem w ogóle nieznający 
języka niemieckiego, najczęściej zaś 
znający go słabo. 

Do kwestii wyeliminowania języka 
polskiego ze szkół państwo pruskie po-
wróciło, tym razem skutecznie, w 1865 r.,  
w ramach działań mających przeciw-
działać narodowym dążeniom Polaków 
z ziem zagarniętych przez Prusy w za-
borach. Wydany wówczas dla całej pro-
wincji Prusy reskrypt nakazywał pro-
wadzenie we wszystkich szkołach 
dwujęzycznych nauki w  języku nie-
mieckim (z wyłączeniem religii). Czy-
tanie i pisanie w języku polskim możli-
we było odtąd jedynie na najniższym 
poziomie, a  więc tylko w  pierwszym 
roku nauki. Polski mógł być także wy-
korzystywany przez nauczyciela na lek-
cjach języka niemieckiego jako pomoc-
niczy, w  kolejnych latach naukę 
polskiego ograniczono do zdobycia 
umiejętności czytania tekstów z kate-

chizmu i  Biblii oraz korzystania ze 
śpiewnika. W  ślad za tym, osiem lat 
później (1873), nadprezydent prowincji 
Prusy wydał dekret ograniczający do 
minimum posługiwanie się językami 
nieniemieckimi w szkolnictwie elemen-
tarnym („We wszystkich przedmiotach 
nauczania językiem wykładowym jest 
niemiecki. Wyjątek stanowi tylko nauka 
religii, łącznie z pieśnią kościelną, na 
stopniu niższym”). Andreas Kossert na-
zwie ten dekret „wyrokiem śmierci na 
języku polskim na Mazurach”. Trzeba 
podkreślić, że o ile wcześniejsza próba 
wyrugowania polskiego z mazurskiego 
szkolnictwa elementarnego spotkała się 
z  licznymi głosami sprzeciwu, o  tyle 
teraz obyło się właściwie bez protestów. 
Grzegorz Jasiński zwraca w tym kon-
tekście uwagę na fakt, że w międzycza-
sie w społeczeństwie mazurskim zaszły 
poważne przemiany, przyspieszone 
licznym udziałem Mazurów w zwycię-
skiej wojnie z Francją (w l. 1870–1871) 
oraz poczynionymi w dekretach z 1865 
i 1873 r. ustępstwami dopuszczającymi 
naukę religii w języku domowym. Jego 
zdaniem, na germanizację domeny 
świeckiej Mazurzy skłonni byli przystać 
już w latach 40. tego wieku, zatem 30 lat 
później tym bardziej nie widzieli już 
w tym problemu. Dodajmy, że Mazurzy 
zwykle nie kontestowali decyzji władzy, 
no i mieli świadomość, że tylko znajo-
mość języka urzędowego kraju, w któ-
rym mieszkają, pozwoli im wyrwać się 
z  biedy i  da szansę cywilizacyjnego 
awansu.

Oczywiście, tak jak i  poprzednio, 
szybkie wprowadzenie tak poważnych 
zmian mogło być jedynie pobożnym 
życzeniem władzy. Na przeszkodzie po-
nownie stanął brak odpowiedniej liczby 
niemieckojęzycznych nauczycieli. Roz-
poczętego procesu germanizacji szkol-
nictwa nic nie było jednak już w stanie 
powstrzymać. Do 1888 r. wolno było 
jeszcze nauczać na Mazurach po polsku 
religii, po dojściu do władzy Wilhelma 
II i tego zakazano. Używanie języka pol-
skiego było surowo karane, dzieci, któ-
rym wyrwało się nieniemieckie słowo, 
szykanowano i  poniżano. Jak celnie 
podsumował Andreas Kossert, „na-

uczyciele, licząc na awans i  specjalne 
gratyfikacje, oddali się w służbę nowej 
polityce i za pomocą rózgi, z coraz więk-
szą niecierpliwością, starali się zmienić 
swoje szkoły w  pokazowe niemieckie 
uczelnie”. Rozpoczęciu procesu germa-
nizacyjnego w szkolnictwie elementar-
nym towarzyszył znaczący napływ środ-
ków finansowych (pochodzących 
z nałożonej na Francję kontrybucji), na 
modernizację jego bazy oraz wzrost 
uposażeń i kwalifikacji nauczycieli. Wy-
budowanych zostanie wiele nowych 
szkół. Wzniesione z  czerwonej cegły, 
kryte czerwoną dachówką, dumnie 
będą się wyróżniać na tle drewnianej 
zabudowy wsi. Wszystkie te działania 
nie mogły zmienić faktu, że pierwsze 
mazurskie roczniki „niemieckich” już 
wówczas szkół nie potrafiły czytać ani 
pisać w języku ojczystym, a z niemiec-
kiego przyswoiły sobie, a  i  to jedynie 
pobieżnie, jego podstawy.

W mazurskich domach i kościołach 
długo jeszcze mówić się będzie po pol-
sku. W 1905 r. ponad 83% uczniów po-
wiatu jańsborskiego (piskiego) poda 
polski jako język domowy. Sytuacja 
zmieni się dopiero po dojściu do wła-
dzy Hitlera, i to przede wszystkim za 
sprawą tresowanych w  nazistowskim 
posłuszeństwie dzieci. Jednak przynaj-
mniej w południowych powiatach kra-
iny język polski przetrwa do końca  
II wojny światowej.

WALDEMAR MIERZWA

Szkoła w Jankowicach, pow. działdowski, jest 
przykładem budownictwa oświatowego z prze-
łomu XIX i XX w. Fot. Mieczysław Wieliczko
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Na co dzień mało jest krzepiących wiadomości, toteż 
kilka szczególnych wydarzeń, jakie miały miejsce 

w kaszubsko-pomorskim widnokręgu, mocno podniosło 
mnie na duchu. Cieszy bowiem wszystko, co maluje wie-
lobarwny obraz naszej kultury. Chciałoby się rzec za mi-
strzem z Czarnolasu: Serce roście, patrząc na te czasy!

Najpierw w Brusach urządzono fetę na cześć „Krëba-
nów”. Co prawda do jubileuszu jeszcze trochę czasu, ale 
okazją była promocja okazałej księgi pt. Był sobie Krëban, 
dokumentującej działalność zespołu w ciągu bez mała 
czterech dekad. Bogaty album! Dziesiątki artykułów 
i wspomnień, niezliczone notatki prasowe i recenzje kon-
certów, setki fotografii, relacje z wielu zagranicznych to-
urnée. Wszystko to pokazuje ogromną pracę organiza-
cyjną, niestrudzone wysiłki dla osiągnięcia artystycznego 
mistrzostwa, ale i  wielką satysfakcję rzeszy dziewcząt 
i chłopców, dla których ze-
spół był (lub jest) szkołą ka-
szubskiej kultury i tradycji. 
„Krëbane” rozsławiają sze-
roko w świecie swoją ojczy-
stą ziemię i miasto Brusy.

Głośnym echem roznio-
sło się przyznanie prestiżo-
wej Nagrody Miasta Gdań-
ska im. Jana Heweliusza 
prof. Cezaremu Obracht-
-Prondzyńskiemu. Fakt ty-
leż radosny, co budujący, wszak nagrodzony został Kaszu-
ba, czyli „nasz człowiek” w świecie nauk humanistycznych 
i społecznych, w dodatku „za wybitne osiągnięcia w ba-
daniach kultury Kaszub i Pomorza”. Istotnie, w imponu-
jącym dorobku naukowym profesora najważniejsze dzie-
ła ściśle dotyczą kaszubskiej kultury, społeczeństwa, 
historii i idei regionalnej, począwszy od naukowej mono-
grafii Jana Karnowskiego, aż po Ruch kaszubsko-pomorski 
(2016). A wszystkie o wielkim ciężarze gatunkowym i na 
wysokiej półce w „kaszubskich ksiąg skarbnicy”. Radujmy 
się więc, w oczekiwaniu na nowe płody umysłu i praco-
witości laureata. Przypomnieć trzeba, że 13 lat temu na-
grodą im. Heweliusza został uwieńczony wiôldżi Kaszëba, 
prof. Józef Borzyszkowski, założyciel Instytutu Kaszub-
skiego, od którego pałeczkę prezesa przejął prof. Obracht-
-Prondzyński.

Niecodzienne wydarzenie przeżywaliśmy także w Lip-
nicy, gdzie mieszkańcy postanowili upamiętnić postać 
doktora Józefa Bruskiego z okazji 110. rocznicy jego uro-
dzin (11 lutego br.). Bruski pochodził z Przytarni k. Wie-
la i  na Zaborach po przerwanych studiach działał do 
wybuchu wojny. Po wojnie, z dyplomem doktora medy-
cyny uzyskanym w Bolonii, pracował m.in. w Chojni-
cach, Człuchowie, Czersku. Ośrodek zdrowia w Lipnicy 

objął w 1959 roku i lékòwôł mieszkańców Gochów przez 
ostatnie 15 lat swego życia, do tragicznej śmierci w grud-
niu 1974 r. 

Legendą obrosły jego metody leczenia, zwłaszcza cie-
pły, czasem lekko kpiarski stosunek do pacjentów. Wciąż 
krążą w przestrzeni żartobliwe powiedzenia, cięte riposty, 
ulubione porzekadła „pękatego doktora”, jak sam o sobie 
autoironicznie mówił. Lecz nie tylko lekarskie wyczyny 
stanowiły źródło jego popularności, bo Józef Bruski był 
człowiekiem wielu talentów. Jako miłośnik folkloru od 
młodości zapisywał kaszubskie przysłowia, anegdoty 
i inne wytwory kaszubskiej literatury mówionej. Zbierał 
cudze, lecz także tworzył własne gadki i z niezrównaną vis 
comica rozweselał towarzystwo albo bawił publiczność 
z  estrady. Przez kilka lat bowiem towarzyszył podczas 
koncertów zespołowi chojnickich medyków pn. „Chojny”, 

który uprawiał kaszubską 
muzykę ludową w aranżacji 
jazzowej, z dużymi sukcesa-
mi na scenach krajowych, 
a nawet za granicą. Dr Bruski 
niemało się do rozgłosu ze-
społu kaszubskimi gawęda-
mi przyczyniał. Z  okazji  
obchodów Millenium opo-
wiadał, jak Kaszuba Jark, 
który został przez misjona-
rza ochrzczony i przemiano-

wany na Jana, w postny dzień przechrzcił kaczkę na flądrę. 
Albo o tym, jak doktor Bruski z Lipnicy psuł w niebie 
socjalistyczne planowanie, wysyłając swych pacjentów 
przedwcześnie na drugi świat. Był także Bruski autorem 
tekstów o zwyczajach kaszubskich, scenariuszy widowisk 
(Wesele kaszubskie i in.), skeczów, piosenek.

Miał Józef Bruski piękne karty w życiorysie, jak np. 
praca z zespołem „Kaszuby” w Czersku czy działalność 
w Zrzeszeniu Kaszubskim w Lipnicy. Kaszubi o tym pa-
miętają. Prof. Borzyszkowski wydał w serii Pro memoria 
tom pt. Józef Bruski (1908–1974) i Robaczkowo (2003), 
a chojnicki oddział ZKP – skromny tomik Gôdczi Józwa 
Brusczégò (2008). W miejscu urodzenia, w Robaczkowie 
k. Przytarni, postawiono mu głaz z tablicą pamiątkową. 
To samo zrobili teraz wdzięczni lipniczanie, odsłaniając 
tablicę na granitowym kamieniu przed ośrodkiem zdro-
wia. Skłoniły się przed nią liczne sztandary, położono 
kwiaty, a podczas biesiady prof. Obracht-Prondzyński 
zajmująco opowiedział o  niezapomnianym Doktorze. 
Józef Bruski został pochowany na cmentarzu w Brusach, 
obok wcześniej zmarłej żony Jadwigi. Taki bowiem za-
warli układ, że kto pierwszy odejdzie, ten wybiera miejsce 
wiecznego spoczynku.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

 ŁAŃCUCH DOBRYCH ZDARZEŃ

Cieszy (...) wszystko,  
co maluje wielobarwny 

obraz naszej kultury.
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LIŃCUCH BËLNËCH PRZËTRÔFKÓW
Na co dzéń ni ma za wiele chwatnëch wiadłów, temù 

téż pôrã òsoblëwëch zdarzeniów, jaczé miałë plac 
na kaszëbskò-pòmòrsczim widnikù, zbëlniło mie. Bò 
pò prôwdze ceszi wszëtkò to, co malëje wielefarwny 
òbrôz naji kùlturë. Chcałobë sã rzeknąc za méstrã 
z Czôrnolasu: Serce rosce, zdrzącë na te czasë!

Nôprzód ùczestnilë „Krëbanów” w Brusach. Prôw-
dac do jubileùszu kąsk czasu jesz òstało, leno bëlną leż-
noscą bëła promòcjô widzałi ksãdżi Był sobie Krëban, 
jakô dokùmentëje dzejanié karna òbczas wnetka 
sztërzech dekadów. Bògati albùm! Dzesątczi artiklów 
i wspòminków, niezrechòwóné gazétné zôpisczi i recen-
zje kòncertów, setczi òdjimków, relacje z wielënë zagra-
nicznëch tournée. Wszëtkò to wskôzywô na stolemną 
òrganizacyjną robòtã, bezùstónkòwé starë dobëcô arti-
sticznégò mésterstwa, ale i téż wiôlgą redotã gromadë 
dzéwczãtów i knôpów, dlô jaczich to karno bëło (i je) 
szkòłą kaszëbsczi kùlturë i  tradicje. „Krëbane” roz-
słôwiają szerok w swiece swòjã tatczëznã i gard Brusë. 

Wiôldżi pòmión dało, czej prof. Cezari Òbracht-
-Prondzyńsczi dobéł pòwôżóną Nôdgrodã Gardu 
Gduńsk m. Jana Héweliusza. Dokôz tëli redotny, co 
bùdowny, tec wëprzédniony òstôł Kaszëba, to je „naj 
człowiek” w  swiece hùmanistnëch i  spòlëznowëch 
nôùków, na dodôwk „za nadzwëkòwé zwënédżi 
w badérowaniach kùlturë Kaszëb i Pòmòrzô”. Pò prôw-
dze w swòji wiôldżi nôùkòwi robòce, jakô mùszi za-
dzëwòwac, te nôwôżniészé dokazë akùratno tikają sã 
kaszëbsczi kùlturë, spòlëznë, historie i regionalny deje, 
zaczinającë òd nôùkòwi mònografie Jana Kôrnowsczé-
gò, jaż pò Kaszëbskò-pòmòrską rësznotã (2016). A wszët-
czé òne wiôldżégò zortu i wësok na pòlëcë „kaszëb-
sczich ksãgów skôrbca”. Chcemë sã tej redowac, nowégò 
brzadu môgù i rãdoscë dobiwcë żdającë. Przëbôczëc 
trzeba, że 13 lat dowsladë nôdgrodą m. Héweliusza 
ùczestniony òstôł wiôldżi Kaszëba, prof. Józef 
Bòrzëszkòwsczi, załóżca Kaszëbsczégò Institutu, pò 
jaczim prezesã stôł sã prof. Òbracht-Prondzyńsczi.

Nadzwëkòwé wëdarzenié mòglë më téż przeżëc 
w Lëpińcach, gdze mieszkańcë ùdbëlë so ùpamiãtnic 
pòstacjã doktora Józwë Brusczégò z  leżnoscë 110. 
roczëznë (11 gromicznika tegò rokù). Brusczi pòchò-
dzył z Przëtarni k. Wiela i na Zôbòrach pò niedokùń-
czonëch studiach òstôł do wëbùchù wòjnë. Pò wòjnie, 
z diplomã doktora medicynë dobëtim w Bòlonii, robił 
m.in. w  Chònicach, Człëchòwie, Czerskù. Òstrzódk 

zdrowiô w  Lëpińcach òbjął w  1959 rokù i  lékòwôł 
mieszkańców Gòchów bez 15 òstatnëch lat swòjégò 
żëcô, do tragiczny smiercë w gòdnikù 1974 rokù. Le-
geńdą òbrósł jegò ôrt lékarzeniô, òsoblëwie cepłé, czasã 
letkò wëszczérzającé nastawienié do chòrëch. Wcyg 
chòdzą szpòrtowné rzekniãca, òstré òdpòwiescë, ùlë-
dóné rzeklënë „pãkatégò doktora”, jak òn sóm ò se aùto-
ironiczno pòwiôdôł. Le nié blós lékarsczé dokazë sta-
nowiłë zdrzódło jegò pòpùlarnoscë, tec Józef Brusczi 
béł człowiekã niejedny ùmiejãtnoscë. Jakno lubòtnik 
fòlkloru òd lat młodoscë zapisywôł kaszëbsczé przësło-
wia, przëpòwiôstczi i jinszé dokazë kaszëbsczi lëteraturë 
òralny. Zbiérôł cëzé, twòrził téż włôsné gôdczi i z nie-
dosygłą vis comica rozwieseliwôł towarzëstwò abò cesził 
pùblikã z estradë. Pôrã wej lat towarził òbczas kòncer-
tów karnu chònicczich medików pn. „Chòjnë”, jaczé 
grało kaszëbską lëdową mùzykã w jazzowëch aranża-
cjach, z wielëną dobëców na krajewëch a téż zagrańcz-
nëch binach. Dr Brusczi niemało sã téż do słôwnotë 
karna kaszëbsczima gôdkama przëczënił. Z  leżnoscë 
òbchòdów Millenium òpòwiôdôł, jak Kaszëba Jark, 
jaczi òstôł bez misjonarza òchrzcony i przemianowóny 
na Jana, w pòstny dzéń przechrzcył kaczkã na flądrã. 
Abò ò tim, jak doktór Brusczi z Lëpińc psuł w niebie 
socjalisticzné planowanié, wësélającë zawczas swòjich 
chòrëch na drëdżi swiat. Béł téż Brusczi aùtorã tekstów 
ò kaszëbsczich zwëkach, scenarników widzawiszczów 
(Wesele kaszubskie i in.), skeczów, piosenków.

Miôł Józef Brusczi piãkné kôrtë w żëcopisu, jak np. 
robòta z  karnem „Kaszëbë” w  Czerskù czë dzejanié 
w Kaszëbsczim Zrzeszenim w Lëpińcach. Kaszëbi pa-
miãtają ò tim. Prof. Bòrzëszkòwsczi wëdôł w serii Pro 
memoria tom pt. Józef Bruski (1908–1974) i Robaczkowo 
(2003), a chònicczi part KPZ – nié za wiôldżi tomik 
Gôdczi Józwa Brusczégò (2008). W môlu ùrodzeniô, na 
Robaczkòwie k. Przëtarni, pòstawilë mù kam z pamiąt-
kòwą tôflą. Terô tak samò zrobilë wdzãczny lëpniczanie, 
òdsłôniającë tôflã na granitnym kamie przed òstrzód-
kem zdrowiô. Skłóniłë sã przed nią wielné stanice, 
pòłożëlë kwiatë, a òbczas biesadë prof. Òbracht-Pron-
dzyńsczi zajimająco òpòwiedzôł ò niezabëtim Dokto-
rze. Józef Brusczi òstôł pòchòwóny na smãtarzu w Bru-
sach kòl białczi Jadwidżi, jakô ùmarła prãdzy. Tak sã 
mielë ùgôdóné, że chto pierszi òdéńdze, ten wëbierze 
plac wiecznégò òdpòczinkù. 

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI,  TŁOMACZËŁA ANA GLËSZCZIŃSKÔ
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Mało je ksążków, ò jaczich to bë mógł 
miec tak niejednostronny pòzdrzatk. 
Eksplozje Króla Kaszub, napisóné 
przez aùtora titlëjącégò sã Bruno 
Banino, to gwës dobri priz szpòrtu 
i adrenalinë. Pòlskòjãzëkòwô pòzy-
cjô niekònwencjonalno promùje téż 
wiédzã ò naji zemie strzód tëch, co 
przigòdama żukòwsczégò gangstera 
zaczinają swòje pòznôwanié Kaszëb. 
Dô równak ta ksążka co nowégò 
kaszëbsczim òdbiércóm?

Pùszczonô smarą przez wëdo-
wiznã E-bookowo.pl ksążka na òb-
kłôdce prezentëje eksplozje farwów 
na płótnie i  skarń białczi z  cyga-
retą. Bënë na bôczenié zasłëgiwają 
òdjimczi – nie je to czasã parodiô tak 
wielno kòl nas wëdôwónëch mòno-
grafiów, bedekerów i  jinëch ksąż-
ków, w  jaczé wkłôdómë òdjimczi 
z priwatnëch archiwów? Jeżlë aùtór 
smieje sã z amatorczi, tej mòżlëwé, 
że lëterówczi zrobioné niejeden rôz 
téż są prosto parodią...

Roman, jak nie je cãżkò sã do-
cygnąc, je satirą. Kòżdô pòsob-
nô strona le ùcwierdzywô w  tim 
przekònanim. Mómë pierszoò-
sobòwégò òpòwiôdôcza – Bruna 
Banina, òdebrónégò starszim knôpa, 
chtëren dzecné lata spãdzył w cyrkù-
su, kawel zaprowadzył gò do gardu 
grzéchù – Cechòcënka (pòl. Cie-
chocinek), a  nastãpné wëdarzenia 
w żëcym ùderziwałë nôgle jak tań-
cëjącé w Stôri Rórze cała dzeùsów, 
co òbszczãdzywałë na parfimach. 
Zajimôł sã rozmajitima rzeczama – 
béł sztadionowim chùliganã, robił 

nieczësté geszeftë, ale téż rakòwôł 
w kòrpòracje i kùreszce szukôł żëco-
wi sztabilizacje. Jegò bëcé sã zaczãło 
na Pòtrôwnicobranim w 80. latach 
na Złoti Górze. Tam miłotny akt 
jegò biologicznëch starszich zaczął 
eksplozje, jaczich mòc je zwikszonô 
przez niwiznã absurdu lejącégò sã 
z kòżdégò dzéla dokazu strëgama.

Zdzywi sã ten, chto bë w ksążce 
szukôł rëszeniô jaczi wôżny spòlëz-
nowi témë najégò nôrodu abò próbë 
namalowaniô pejzażu, w jaczim nar-
ratór mô starã wëcygnąc wszëtkò, co 
nôlepszé, a historiô je le pretekstã do 
pòkôzaniô tegò snôżégò òbrazu. Na 
szczescé tak nie je. 

Ju na zôczątkù wëdôwca ksążczi 
przestrzégô, że zamkłosc dokazu 
to je fikcjô czerowónô do ùstnëch 
czëtińców i  ni mô na célu nikògò 
òbrazëc. Takô òstrzéga wiele nama 
gôdô i, në, nie cëgańmë so – zachã-
cywô do przeczëtaniô!... le téż do 
bôczlëwégò przëzdrzeniô sã, bò më 
doch nie wiémë, co to za jeden i czë 
òn nas czasã nie chce smiertelno 
òbrazëc a jesz òsmieszëc bùten.

Kaszëbsczi òdbiérca placama 
mòże bëc rozgòrzony na baro wùl-
garné i nierôz negatiwné òpisywanié 
naji realnotë. Dzéwczãta są pòdatné 
na nôsłabszé tekstë na pòdriw i gò-
dzą sã na bëcé towôrã, w  jaczim 
bòhatérowie przebiérają. Bruno 
Banino i  jegò kómpaniô òkróm 
wcyganiô „biôłi tobaczi”, trzôska-
wiców z  kibicama procëmnëch 
karnów i  chòdzeniô do szituza 
z  dzeùsama nie robią nick kòn-

kretnégò. Barżi kawel pchô jich do 
òsoblëwëch przigòdów zamkłëch 
w  taczich wùlgarnëch realiach. 
Mie taczi òbrôz Kaszëbów nie bòli, 
procëmno – bawi. Farwny, nierôz 
prosto bestri jãzëk narratora òstro 
sã mierzi z najima stereòtipòwima 
znankama, lëdze z bùtna mògą pò 
prôwdze nabrac dzywnégò mësz-
leniô ò naji mentalnoscë: „Ludzi 
tego typu najlepiej można określić 
jako dwudźwiękowe agregaty. (...) 
są pasywni i  wydają z  siebie tylko 
dwa dźwięki: eee (w tłumaczeniu na 
język polski »nie«) i jo (tak), nie li-
cząc rzecz jasna przekleństw”. Jeżlë 
kògòs to ùrażiwô, tej niech nie czëtô, 
jô z ùsmiéwkã czëtóm, jaczim to eg-
zoticznym dlô Pòlôchów lëdã më 
jesmë. Barżi mie jakno kaszëbsczégò 
czëtińca rażą te place, dze stereòtipë 
są nietrafioné, tak jakbë aùtór nie 
òdrobił domôcégò zadaniô. To, że 
w  ksążce pòkôzóné są patologie, 
jaczé stereòtipòwò kòl nas wëstãpi-
wają rzôdkò (kradzenié, picé), to 
jesz przeńdze, bò te realia wëmù-
sziwô fabùła. Gòrzi, czej widzymë 
rzeczë ewidentno nieprôwdzëwé, 
a  wëchôdającé z  nié dosc głãbòczi 
analizë naji sytuacje. Pierszé mòje 
czëcé ò kònflikce, jaczi më bòdôj 
mómë z Mazurama. W ksążce òn je 
równak pòkôzóny jakno cos nôtër-
négò i  to mòże grëzc kògòs, chto 
chce ùzdrzec w romanie groteskòwą 
historiã ò swòjich realiach. Fabùła 
prosto nierôz z realiama sã mijô. Në 
i  kùńc, w  jaczim aùtór glorifikùje 
kaszëbskòsc przez procëmstawienié 
ji z  pòlskòscą, jakô wëmôgô tegò, 
żebë wiele czëtac i bëc pòwôżny. Tu 
téż nie jidze ò mòje òbùrzenié, bò 

Król lëteraturë?
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do negatiwnëch znanków më jakno 
spòlëzna mómë distans, le jô nie wi-
dzôł nigdze, ani w òficjalnëch stati-
stikach, ani w mòjich òbserwacjach, 
że nasza czãstotlëwòsc syganiô do 
lëteraturë czë prasë je mniészô jak 
krajewô strzédnô. Zôs cos, co sã 
grëze, i to nawet w tak òdrealniony 
i òbarchniałi historie, to to, że aùtór 
nié do kùńca téż sã zapòznôł z geò-
grafią – bòhatérowie jadą „z Kaszëb 
do Sopòtów”. To bë mógł scwierdzëc, 
że w ksążce jakno Kaszëbë pòkôzóny 
je plac wëstãpiwaniô najégò jãzëka, 
równak w jinym placu stolëcą „Mòr-
sczich Kaszëb” je Słëpsk, dze lëczba 
gôdającëch pò kaszëbskù je pewno 
takô sama (jeżlë nié mniészô) jak 
w Trzëgardze. 

Te braczi wiédzë rekómpen-
sëje scena atrakcje wieczoru na 
Pòtrôwnicobranim – stałi impreze 
kartësczégò krézu. Białogłowsczi 
turniér zapasów w kiszelu z kaszëb-
sczi malënë to je wzorcowi przikłôd, 
jak w nasz prôwdzëwi swiat wniesc 
përznã farwów, jaczé eksplodëją 
i twòrzą òczné kònstrukcje.

Całô historiô òpiérô sã na pòsta-
cje. Różnorodnosc wëdarzeniów, 
realiów (akcjô sã rozgriwô òd 1986 
do 2015), nôgłé zmianë placu i lëdzy, 
jaczima sã òtocziwô przińdny Król 
Kaszëb, prowadzą do tegò, że jedur-
né, co sã nie zmieniwô, to je pòsta-
cjô Bruna Banina. A równoczasno 
i òn sã zmieniwô, le cãżkò to òpisac. 
Jak na przédną pòstacjã dosc mało 
ò nim wiémë. Pòznôwómë jegò hi-
storiã, alkòhòlizëjącą sã familiã, òj-
czëma Meksykana, a téż pierszą mi-
łotã Bruna (żebë Wama nie znikwic 
czëtaniô, nick wicy nie rzekã, sami 
òszmakôjta ti miłotë!), le cãżkò je 
òpisac charakter ti pòstacje. Przeżił 
wiele, le nie je wiedzec, czegò gò 
to naùczëło. Rôz je cwiardi, jak gò 
naùcził mający geszeftë z kartelã òj-
czim, drëgą razą baro ùsłëżno rakùje 
w Star Trans Holding na stanowisz-
czu szpeditora. Za jegò przédną 

znankã mòże wzyc ùmiejãtnosc do-
pasowaniô sã do sytuacje i stolëmny 
intelekt. Apartną kategórią są jegò 
relacje z białkama. Maniakalno pò-
wtôrzô, że nimò môłëch rozmia-
rów cała i téż jednégò kònkretnégò 
dzéla cała mô w tëch sprawach samé 
zwënédżi, a czëtińc je prowadzony 
òd jednégò placu naznaczonégò mi-
łotą do drëdżégò. Përznã równak to 
mało, cobë sã z bòhatérą ùtożsami-
wac abò przënômni skamracëc.

Ta òpòwiedniô bë ni miała cwëkù, 
żebë nié jãzëk, w jaczim je napisónô. 
Farwë dodôwają mù epitetë „lepka 
truskawkowa przygoda” (ò nadczi-
dniony ju sytuacje), zapòżëczenia 
z kaszëbsczégò – pindelgùma, mie-
miecczégò verstehen?, a téż strzodo-
wiszczowi gwarë robòtników kòr-
pòracjów asapem, fakap, dedlajny. 
Niéasertiwny Brunów drëch gôda-
jący ò swòji białce Pierdoła, czë téż 
Chemical Brothers – bracynowie, co 
ju w prenatalnym cządze bëlë dërch 
na haju, co òbùdzëło w nich super-
mòc rozpòznôwaniô towôru, to są 
wiszenczi na ti wieleszmakòwi, psy-
chòaktiwny torce.

Historiô na tëli wkrącywô, że 
jô bë rôd Wama wicy streszczeniô 
przedstawił, le z  dwùch przëczë-
nów jô tegò nie zrobiã. Pò pierszé 
jô niechc spòjlérowac. Pò drëdżé jô 
nie wiém, czë smiéchòwskô mafiô, 
hélsczi flészrowie i  menedżérsczi 
pion wiôldżi kòrpòracje nie dôwają 
sztrôfë smiercë za samò rozkòscérza-
nié tegò, co òdkrił Bruno Banino...

Jô sã nie dzywiã wielënie pòzy-
tiwnëch recenzjów i  kòméntérów 
pòlsczich czëtińców na témã ti 
ksążczi. Pò prôwdze lëczba przi-
gòdów, hùmòr i nôbarżi zwëczajny 
distans do wszëtczégò dôwają wiele 
ùcéchë z lëteracczi kòkajinë. Mie le 
je szkòda, że nierôz nierealny òpis 
kaszëbsczich realiów grëze w  òczë 
kaszëbsczégò czëtińca i përznã psëje 
zôbawã. Mùszimë tedë jakno òdbiér-
cowie wëòbrazëc so mòckò, że ta hi-

storiô sã dzeje w jinym placu, w jiny, 
alternatiwny realnoce, cobë wszëtkò 
sã zaczãło zgadzac. Czëtińcowie 
z bùtna za to pòrwóny w krãcëszk 
wëdarzeniów mògą prosto pòlu-
bic wëdżibłi i  abstrakcjowi swiat, 
do tegò mdą mielë swiądã, że taczé 
rzeczë to blós na Kaszëbach. Przëja-
dą i ùzdrzą co jinégò (i to nié le tam, 
dze aùtór célowò zniesztôłcywôł re-
alnotã, le téż tam, dze wëchôdô na 
wiéchrz jegò niewiédza), ale dlô nich 
takô kònfrontacjô téż mdze baro 
pòżëtecznô. Jô bë sã tedë nie gòrził 
na aùtora ò to, że më nierôz jesmë 
pòkôzóny lëchò, ani nawet na to, że 
czasã nama cos w tim jegò òpisënkù 
nie graje. Kaszëbską prôwdã mù-
szimë òpisywac w naszi lëteraturze, 
a ò to, że ni ma w ni tak czidłégò, 
a równoczasno farwnégò i sensacjo-
wégò òpisu Kaszëb, mòżemë le sebie 
òbwiniwac. 

Są tedë Eksplozje Króla Kaszub 
dobrim czë złim romanã? Niech za 
òdpòwiésc bãdze to, że na wiadło 
ò pisarsczich planach stwòrzeniô 
dalszich dzélów przigòdów Bruna 
Banina jô ju pasowną lëczbã dëtków 
na ksążkã òdkłôdóm. A  to ju cos 
znaczi, bò më Kaszëbi jesmë kniwce 
i òbszczãdzëwającë na sztrómie, na-
wetka telewizjã òbzérómë pòspólno 
w remize.

ADÓM HÉBEL

Bruno Banino, Eksplozje Króla Kaszub, Wydawnic-
two internetowe e-bookowo, wydanie I 2017.
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„Rozhlad” to łużicczi spòlëznowò-
-kùlturowi i  lëteracczi cządnik na-
mieniony przédno sprawóm miesz-
kającëch w  miemiecczim państwie 
Serbów. Tej-sej jidze tam równak 
nalezc téż wiadła ò Kaszëbach. Je tak 
na przëmiar w latosym stëcznikòwim 
numrze, gdze ùkôzôł sã articzel pt. 
„Wjacore identity pola Kašubow: 
Žane Kašuby bjez Pólskeje a  žana 
Pólska bjez Kašubow”. 

Aùtór tegò tekstu, Philip D. 
Mierzwa, wëchôdającë òd znóny 
rzeklënë Hieronima Derdowsczégò 
„Ni ma Kaszëb bez Pòlonii, a  bez 
Kaszëb Pòlsczi”, òpisywô dzysdnio-
wą stojiznã Kaszëbów i najégò jãzëka. 
Przëbôcziwô, że warają sztridë tika-
jącé sã etnicznégò statusu, a  wedle 
prawa Kaszëbi są spòlëzną, jakô 
ùżiwô regionalnégò jãzëka. Są téż 
infòrmacje ò rezultatach pòwszech-
négò spisënkù z 2002 r., czedë 5062 
lëdzy pòdało kaszëbską nôrodnosc, 
i  z  2011, czej taczich wpisów bëło 
ju wnet 233 tës. W artiklu pòjôwia-
ją sã téż wiadła ò Kaszëbach, co żëją 
w  Niemcach i  Kanadze, chtërny 
czãsto mają swiądã np. kanadijskò-
-kaszëbską. Wedle Mierzwë w  Ka-
nadze w 2001 r. za Kaszëbów miało 
sã kòl 10 tës. lëdzy. Razã aùtór mô 
naju pòrechòwóné na 600 tës. (w tim 
pół-Kaszëbów) i pòdczorchiwô, że je 
kòl nas, w przërównanim do jinëch 
dzélów Pòlsczi, baro wësoczi rost 
mieszkańców. 

W  pòsobnym parce artikla je 
przëbôczenié historie pòlonizacje 
i  òsoblëwie germanizacje, wespół 

z  zapëzglonyma rozsądzeniama ò 
pòdpisowanim trzecy niemiecczi 
nôrodny lëstë i  służbë w  Wehr-
machce òbczas wòjnë. Aùtór szukô 
téż dzejników, jaczi dzysdnia parłãczą 
Kaszëbów. Dôwô bôczenié przédno 
na jãzëk, ale pòdczorchiwô, że wikszi 
dzél je blós pòlskòjãzëkòwi. Pòdług 
niegò ni mòże ju przékòwac etniczny 
abò kùlturowi apartnoscë Kaszëbów 
(P. Mierzwa ùdokazniwô to m.jin. na 
spòdlim pôrãwiekòwégò dërchaniô 
lëteraturë, a westrzód módernëch pi-
szącëch wëmienił Anã Łajming, Gün-
tera Grassa i Franka Meislera). 

Je widzec, że aùtór artikla baro 
bôczno zdrzi na to, co dzeje sã na 
Kaszëbach w slédnym czasu. Piszącë 
wej ò dëbeltjãzëkòwëch tôflach (jak-
no przëmiar je òdjimk taczi tôflë 
z  Zômòstnégò,) dodôwô wiadło ò 
wprowadzenim jich do Wejrowa, ò 
czim radny zdecydowelë doch do-
piérze w gòdnikù 2017 r. Wié ò dze-
janim kaszëbsczégò internetowégò 
pòrtalu „Nëże”, ò kaszëbsczi wiki-
pedie, kaszëbsczich zôpòwiescach 
przëstónków w wejrowsczi gardowi 
kòmùnikacje i „znóny z kaszëbsczé-
gò pòchòdzënkù” spiéwôrce Natalie 
Szroeder. Òpisóné są łońsczé jiwrë 
wkół kaszëbsczi etnofilologie na 
Gduńsczim Ùniwersytece, ò jaczich 
béł wiôldżi trzôsk w najich mediach 
(jesmë piselë ò tim téż w „Pòmera-
nie”). Czëtińc serbsczégò cządnika 
dowié sã ò ùsadzony w séwnikù 2017 
priwatny dëbeltjãzëkòwi szkòle „Naja 
szkòła” we Wejrowie, jaczi pòwstanié 
je tu pòzwóné wiôldżim przełóma-

nim w kaszëbsczi edukacje. Mierzwa 
widzy téż corôz wikszi pòkrok stan-
darizacje kaszëbsczégò jãzëka, chòc 
pòdczorchiwô, że wcyg je tuwò wiele 
sprôw do rozsądzeniô i pòdôwô za 
przikłôd diskùsje wkół Gramaticzi 
kaszëbsczégò jãzëka Hanë Makùrôt. 

To blós nôwôżniészé dzélëczi 
tegò czilestarnowégò artikla, jaczi 
òstôł òpùblikòwóny w stëcznikòwim 
„Rozhladze”. Philip Mierzwa na 
gwës bëlno sã do jegò napisaniô 
przërëchtowôł, chòc wierã nalézą sã 
czëtińcowie, co nie zgòdzą sã z jegò 
wszëtczima wnioskama. Wôrt rów-
nak tej-sej zazerac do pismiona 
najich sąsadów z  zôpadu, chtërny 
mają czãsto jistné jiwrë z  kùlturą, 
swiądą i jãzëkã jak më. A na dodôwk 
zdrzą bôczno na to, co sã dzeje kòl 
naju. Chãtnëch rôczã na internetową 
starnã http://www.rozhlad.de. Nie-
jedne tekstë są tam do przeczëtaniô 
darmôk (ten ò Kaszëbach nié!), a je 
téż mòżlëwòta wëkùpieniô prenume-
ratë na papiorową abò elektroniczną 
wersjã. Na zôczątkù tekst zdôwô sã 
drãdżi do zrozmieniô, ale ti, co czëta-
ją pò kaszëbskù, chùtkò sã przënãcą. 
Kò „chto kaszëbsczi jãzëk znaje, ten 
òbjedze wszëtczé kraje”...

DM

P.D. Mierzwa, Wjacore identity pola Kašubow: Žane 
Kašuby bjez Pólskeje a žana Pólska bjez Kašubow, 
[w:] „Rozhlad”, januar 2018, s. 20–25.

Bóg zapłac Mieczësławòwi Wòjecczémù za 
wiadło ò tim artiklu.

Žane Kašuby bjez  
Pólskeje a žana Pólska  
bjez Kašubow? –  
ò Kaszëbach w łużicczim 
pismionie
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Kaszubska przestrzeń kulturowa 
jest odkrywana także przez młod-
sze pokolenie poetów piszących po 
polsku. Zjawisko takie cieszy, gdyż 
po liryce Franciszka Fenikowskiego, 
Zbigniewa Szymańskiego, Edmunda 
Puzdrowskiego czy Bolesława Faca 
autorzy polskojęzyczni rzadko pisu-
ją o Kaszubach. Oczywiście trzeba 
w tym miejscu przypomnieć, że to-
miki dwujęzyczne, kaszubsko-pol-
skie, wydawali autorzy kaszubscy, 
jednakże wśród twórców polskich 
znaczącej w  sensie artystycznym 
poetyckiej reakcji na specyfikę kul-
tury kaszubskiej od pewnego czasu 
brakowało.

Z  dużym zaciekawieniem sięga 
się zatem po opublikowany przez 
Wydawnictwo Imprint Media 
w 2016 roku tomik Sonety kaszub-
skie Darii Węsierskiej. Początkowe 
wrażenia są pozytywne. Ciekawa 
graficznie obwoluta, notatka o au-
torce, wstęp i przemyślana kompo-
zycja zbioru, wszystkie te czynniki 
zachęcają do lektury. Skłania do 
tego również fakt, że młoda poetka 
nie jest na Kaszubach czy Pomorzu 
szerzej znana, a po wzmiankach, iż 
ceni kulturę antyczną i  literaturę 
hiszpańską, tym bardziej chce się 
poznać jej propozycje zatytułowane 
dla literatury kaszubskiej znacząco.

Zbiorek kilkudziesięciu utworów 
został podzielony na kilka tematycz-
nych części. Są to sonety haftowane, 
mitologiczne, turystyczne, religij-
ne, okolicznościowe i biograficzne. 
Już sam podział utworów mógłby 
świadczyć o tym, że autorka przy-
gotowała ambitny zestaw wierszy, 
w których chce przedstawić wielo-
aspektowy opis Kaszub. Czy jednak 
ambicje i  chęci wystarczają, aby 
stworzyć dobrą i  poruszającą po-
ezję? Kiedy się czyta utwory z tomi-
ku Węsierskiej, można się przeko-
nać, jak bardzo trudna to sprawa…

Zacznijmy od sonetu. Z  jednej, 
formalno-historycznej strony pa-
trząc, trzeba dostrzec wysokie wy-
magania, jakie musi spełnić twór-
ca, pisząc czysty gatunkowo sonet. 
Konieczność zachowania zasad 
czternastowersowego utworu rymo-
wanego, o czterostroficznym, zróż-
nicowanym stylistycznie porządku 
jest bardzo dużym wyzwaniem dla 
każdego poety. W  odniesieniu do 
Węsierskiej można powiedzieć, że 
jako realizatorka klasycznej formy 
sonetu prezentuje się dobrze. Z dru-
giej jednak, stylistyczno-kulturowej 
strony patrząc, warto zwrócić uwagę 
na fakt, że sonet to bardzo tradycyj-
ny i konserwatywny sposób wyrazu. 
Jest charakterystyczny dla literatury 
dawnej, w  mniejszym stopniu dla 
romantycznej, jeszcze rzadziej dla 
współczesnej. Konieczność zacho-
wania norm gatunku bardzo często 
powoduje, że wypowiedź staje się 
sztywna, patetyczna i nienaturalna. 
Dla dzisiejszej komunikacji literac-
kiej, w której ceni się raczej bezpo-
średniość i emocję, sonet wydaje się 
formą nadto krępującą, co w tomiku 
Węsierskiej niejednokrotnie daje się 
wyczuć.

Najciekawsza wydaje się w zbio-
rze autorki pierwsza część, z utwo-
rami nazwanymi Sonetami haftowa-
nymi. Nietrudno ten zabieg odnieść 
do tradycji hafciarstwa kultywowa-
nego na Kaszubach, przy czym nie 
jest to odwołanie do konkretnej 
szkoły haftu, a  raczej utworzenie 
sztucznej konstrukcji, w której wy-
stępuje dziesięć barw. Pomysł kom-
pozycyjny można uznać za świeży 
i frapujący, a chęć kojarzenia moty-
wów literackich z barwą nici haftu 
– za odważną. Mniej frapujące są 
liryki z cząstki zatytułowanej Sonety 
mitologiczne. Dla znawców kaszub-
skich wierzeń i  świata wyobraźni 
niczego nowego tutaj nie będzie. 

Może jedynie adeptowi lub laikowi 
wierszowane opowieści o  istotach 
demonicznych czy anielskich przy-
nieść mogą coś poruszającego. Na-
suwa się przy tym pytanie, czy sone-
ty powstały dla przekazania wiedzy 
czy emocji... Cóż bowiem, że kilka 
najważniejszych elementów świata 
duchowego Kaszub zostało tutaj 
przywołanych, skoro uczyniono to 
dla literacko podanej dydaktyki?

Właśnie pouczanie, porządko-
wanie i funkcjonalizowanie jest nie-
bezpieczną dla poezji cechą widocz-
ną w utworach Węsierskiej. Gdyby 
owa tendencja występowała w ko-
lejnych rozdziałach zbiorku, czyli 
w Sonetach turystycznych czy Sone-
tach religijnych, wówczas można by 
to zaakceptować, gdyż ukazując wa-
lory krajoznawcze albo przekazując 
treści wychowawczo-kerygmatycz-
ne, czasami może i  trzeba pisać 
sprawozdawczo-informacyjnie. 
Jednakże szkolno-poetyckie tłuma-
czenie, dlaczego jakiś punkt na ma-
pie geograficznej Kaszub jest ważny 
dla regionu, wydaje się... chybione. 
Czy wiersz o  Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku 
ma być jeszcze jednym materiałem 
reklamowym, a utwory o muzeum 
we Wdzydzach, Klukach, Chmiel-
nie czy Będominie przywieść mają 
do tych placówek więcej zwiedzają-
cych? Albo czy ułożona w czterna-
ście wersów opowieść o duchowych 
centrach Kaszub, sanktuariach reli-
gijnych, wyraża jakiś oryginalny 
głos literacki?

Chyba że założymy, iż Węsierska 
kieruje swoje utwory do polskiego 
czytelnika gdzieś z Warszawy albo 
z innej części Polski, zupełnie nie-
zorientowanego w  sprawach ka-
szubskich, któremu trzeba krok po 
kroku tłumaczyć podstawowe nawet 
znaczenia. Taką funkcję spełniałaby 
jeszcze inna partia utworów zbior-
ku, zatytułowana Sonety biograficz-
ne, w której autorka zawarła rodzaj 
minicharakterystyk kilku ważniej-
szych postaci kultury kaszubskiej: 

Poezja (na)uczona 
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·  7 III 1948 – w Gdańsku powołano Wojewódzki Zwią-
zek Śpiewaczy. Pierwszym prezesem został Kazimierz 
Teofil Purwin.

·  9 III 1888 – w Gdyni urodził się Franciszek Liedtke, 
pierwszy gdyński szkutnik, budowniczy kutrów. Zmarł 
2 stycznia 1921 w Chełmnie.

·  14 III 1918 – w Widnej Górze urodziła się Marta 
Łącka, hafciarka i rzeźbiarka ludowa. Jej pasją było 
przede wszystkim rzeźbienie ptaszków. Całe dorosłe 

życie mieszkała w Mściszewicach, tam zmarła 24 lu-
tego 1999.

·  22 III 1628 – w Chojnicach zmarł Herman Han, 
sławny gdański i chojnicki malarz królewski. Jego 
obrazy i ołtarze są znane przede wszystkim z takich 
klasztorów, jak w Oliwie, Pelplinie czy Żukowie. Han 
pochodził z Nysy; pochowany został w podziemiach 
kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojni-
cach.

·  24 III 1568 – król Zygmunt August utworzył Ko-
misję Morską.

·  24 III 1908 – w Lewinku urodził się ks. Kazimierz 
Dąbrowski, historyk, profesor Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie. W swoich badaniach zajmował się 
m.in. tematyką kaszubską, dziejami kościelnymi Po-
morza Nadwiślańskiego i diecezji chełmińskiej. Zmarł 
4 grudnia 1987 w Tczewie.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Antoniego Abrahama, Floriana 
Ceynowy, Aleksandra Majkowskie-
go, Hieronima Derdowskiego, Ge-
rarda Labudy, Hilarego Jastaka, Ali-
cji Kotowskiej, Reginy Osowickiej, 
Mariana Mokwy oraz Józefa Cheł-
mowskiego. Z takiej edukacji lirycz-
nej dowie się odbiorca całkiem wie-
le i co bardzo ważne, jest to wiedza 
wyważona i podana odpowiedzial-
nie. Gorzej jest już w Sonetach oko-
licznościowych, które zawierają tak 
wspomnienie marszu śmierci więź-
niów z obozu Stutthof jak i chwalbę 
marsza kaszubskiego, tak podziw 
dla Dnia Jedności Kaszubów jak 
i dla Święta Kaszubskiej Truskawki. 
Bardzo wyraźnie widać w tej części 
tomiku, że poetka w  chęci doce-
nienia Kaszub popadła w schemat 
sprawozdawczo-tematycznego za-
pisu kilku ważnych wydarzeń histo-
ryczno-etnograficzno-tożsamościo-
wych. Czy rzeczywiście przekonują 
one sobą polskiego czytelnika do 
głębszego poznania kultury Ka-
szubów? Można o to zapytać tych, 
którzy przeczytali zbiorek sonetów 
Węsierskiej… Jeśli przeczytali…

Raz jeszcze warto się odwołać do 
tytułu tomiku. Autorka powołuje się 
na Stefana Bieszka i jego dążenie do 
opiewania piękna Kaszub, zaznacza-
jąc, że i ona stawia to sobie za cel 
tworzenia poezji. O jednym wszak-
że jako literatka zapomniała, że nie 
wystarczy opanowanie formy, aby 
tworzyć dobrą poezję. Bieszk tym-

czasem dbał o to, aby oprócz uczo-
ności w jego sonetach pojawiała się 
również uczuciowość. To bowiem 
dopiero mariaż emocji oraz myśli 
podanych w  odpowiedniej formie 
zapewnia literaturze siłę. W innym 
przypadku albo jest zbyt uczenie, 
albo zbyt emocjonalnie, albo zbyt 
sztucznie, albo zbyt naiwnie… Żad-
na przesada nie służy sztuce.

Daria Węsierska wydała tomik 
ważny, niewątpliwie odkrywczy dla 
kogoś, kto o Kaszubach słyszał tyle, 
że istnieją. To jednak za mało, aby 
uznać Sonety kaszubskie za poezję 
oryginalną, inspirującą, przyno-
szącą ze sobą tajemnicę… Trzeba 
tutaj podkreślić słowo „tajemnica”, 
ponieważ na skrzydełku wydanego 
tomiku pojawia się termin „zagad-
ka”. Tymczasem Kaszuby nie są „za-
gadką”, to nie jest zestaw informacji 
historycznych, etnograficznych czy 
literackich, które dają jakiś zbiór 
książkowej wiedzy. Oczywiście 
poezję uczoną można budować na 
podstawie podręczników i opraco-
wań, ale zawsze będzie to twórczość 
o krok z  tyłu względem metafory, 
skojarzenia, nagłej emocji, nawet 
nieracjonalnego poruszenia umy-
słu. Aby oddać głos kaszubskości, 
należy bardziej jej słuchać, aniżeli 
ją oceniać, więcej dostrzegać nie-
oczywistość aniżeli to, co odświętne 
i deklaratywne.

Daria Węsierska wiele już odkry-
ła z przekazów intelektualnych do-

tyczących Pomorza i Kaszub, co jest 
cenną cechą jej poetyckiego pisania, 
i warto ją wspierać w entuzjazmie. 
Można wszakże ją zachęcać do od-
krywania swojej uczuciowej strony, 
która nie musi przecież liczyć się ze 
zdaniem Stefana Bieszka, jakiegoś 
akademickiego autorytetu czy też 
autora tej recenzji. Nade wszystko 
warto, aby uwierzyła we własną wy-
obraźnię, osobisty punkt widzenia. 
Nie muszą to być sonety, nie musi 
to być rymowana czy rytmizowana 
forma… Jeśli ma to być liryka, to 
wystarczy wiersz biały, niby-wiersz, 
westchnienie, akt przestrzeni, swo-
body i radości we własnym, nie zaś 
(na)uczonym odkrywaniu Kaszub.

DANIEL KALINOWSKI

Daria Węsierska, Sonety kaszubskie, Warszawa 
2016.

LEKTURY
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 BÒRZESTOWÒ. PÒTKANIÉ Z JANÃ KÒSTUCHÃ

W pierszim dniu gromicznika pòtkelë sã jak co mie-
sąc nôleżnicë Remùsowégò Krãgù. Zaczãlë pòtkanié òd 
pòłożeniô kwiatów pòd pòmnikã Francëszka Krãcczé-
gò i przeczëtaniô dzélëka z Żëcégò i przigòdów Remù-
sa (tim razã ò bëtnosce króla jezora w sôdzë). Gòscã 
béł kòłowi rézownik i pielgrzim Jan Kòstuch, chtëren 
pòkôzôł film ze swòjich pielgrzimków i  wanogów 
(m.jin. do Skandinawie) i czekawò ò nich òpòwiôdôł.

Jak wiedno Bruno Cërocczi przedstawił téż miesãcz-
ny sprawòzdënk z wëdarzeniów, w jaczich brelë ùdzél 
przedstôwcowie Krãgù, nôwiãcy mówił ò 15. edicje 
Verba Sacra we Wejrowie.

Nie zafelowało téż winszowaniô i  żëczbów dlô 
Terézë i Henrika Klasów, nôleżników bòrzestowsczé-
gò karna, jaczi wespół z całą Kapelą Bas òstelë nowima 
Òrmùzdowima Skrama.                                              RED.

 CZECZEWÒ. SPIÉWELË DOKAZË STACHÙRSCZÉGÒ

W kòscele pw. sw. Józefa w Czeczewie òdbéł sã kòncert 
„Pastorałki i piosenki świąteczne Jerzego Stachurskiego”. 
14 stëcznika wëstąpilë: Mónika Rogalewskô i Paùlëna 
Skrzëńskô, Tomôsz Fópka, Wókalny Zespół ze Spòdlecz-
ny Szkòłë nr 2 w Lëzënie pòd czerënkã Zofie Meyer, Chùr 
Rumianie z dirigentką Marzeną Graczik (pòl. Graczyk), 
Spiéwné Karno z OSP w Czeczewie, ùczniowie Spòdlecz-
ny Szkòłë m. Jana Pawła II w Czeczewie. Ùczãstnicë kòn-
certu wësłëchelë 12 ùsôdzków.

Pò wëstãpie przemówił aùtór spiéwów Jerzi Stachùr-
sczi, chtëren wspòminôł dôwné Gòdë i pòdczorchnął, że 
prawie swòje swiąteczné wspòminczi mô zapisóné w pie-
sniach, jaczé bëłë zaprezentowóné w kòscele. Pòdzãkòwôł 
téż tima, dzãka chtërnym ùdało sã przëszëkòwac latosy 
kòncert: Andżelice Biandze i Wiesławòwi Naczkòwi za 
nagłosnienié kòncertu, ks. Józefòwi Kùchce za mòżlëwòtã 
wëstąpieniô w  czeczewsczim kòscele, szkólnym: Anie 
Kreft, Anie Laskòwsczi, Aleksandrze Kreft i ògniôrzóm 
z OSP za òrganizacjową pòmòc, Radzëznie Starszich i ro-
bòtnikóm Spòdleczny Szkòłë w Czeczewie za przërëchto-
wanié jestkù.

Patrónat nad kòncertã miôł Wójt Gminë Przedkòwò 
Andrzéj Wërzëkòwsczi. Wôrt jesz dodac, że historiô kòn-
certów kòlãdów w Czeczewie zaczãła sã w 1992 r.

NA SPÒDLIM TEKSTU WÒJCECHA KREFTA

 WEJROWÒ. CHCEMË PISAC DLÔ DZECY
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mù- 
zyczi rôczi ùtwórców do ùdzélu w II Òglowòpòlsczim 
Lëteracczim Kònkùrsu m. Jana Trepczika na tekst 
kaszëbskòjãzëkòwi spiéwë dlô dzecy. Célã kònkùrsu 
je m.jin. zbògacenié i rozwij kaszëbsczi kùlturë i na-
lezenié nowëch aùtorów tekstów spiéwów.

Ùsôdzczi mòże słac do 20 zélnika 2018 r. na adres 
wejrowsczégò mùzeùm. Drobnotë są w regùlaminie 
na internetowi starnie http://www.muzeum.wejhero-
wo.pl. Jak zagwësniwają òrganizatorzë, na dobiwców 
żdają wësoczé financowé nôdgrodë. Tekstë òstóną 
wëzwëskóné przez kómpòzytorów, jaczi w przińdnym 
rokù bãdą szlë na miónczi w Òglowòpòlsczim Kóm-
pòzytorsczim Kònkùrsu m. Renatë Gleinert.

Lëteracczi Kònkùrs m. Jana Trepczika je ùdëtkòwio-
ny przez Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje.

RED. 

Òdj. A. Laskòwskô 

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù
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 TCZEW. ŚWIATOWY DZIEŃ 
KOCIEWIA W BIBLIOTECE

Od kilku lat 10 lutego obchodzony 
jest Światowy Dzień Kociewia. Data 
wspólnego świętowania mieszkań-
ców regionu nie jest przypadkowa, 
nazwa Kociewie pojawiła się bowiem 

w źródłach pisanych 10 lutego 1807 r.  
W  okresie wojen napoleońskich, 
a  dokładniej konfliktu pomiędzy 
Napoleonem a Prusami i Rosją, kie-
dy pod francuską egidą walczyły Le-
giony Polskie na czele z gen. Janem 
Henrykiem Dąbrowskim, ppłk Józef 
Hurtig wysłał z zajętej miejscowości 
Nowe meldunek gen. Dąbrowskie-
mu, że posyła w  kierunku północ-
nym dwa patrole: jeden w kierunku 
Starogardu, a drugi ku „Gociewiu…”. 

Z tej okazji w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Tczewie odbyła się 
prezentacja nowości wydawniczych 
dotyczących Kociewia. Dr Krzysztof 
Korda omówił zawartość 99. numeru 
„Kociewskiego Magazynu Regional-
nego” (KMR), periodyku regional-
nego, na którego łamach od wielu 
lat prezentuje się kulturę, historię 

i współczesne oblicze Kociewia. Dy-
rektor MBP w  Tczewie przedstawił 
też plany dotyczące jubileuszowego, 
100. numeru „KMR”, który ukaże się 
niebawem. 

Dr Michał Kargul zaprezentował 
zawartość „Tek Kociewskich”. To wy-
dawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego Oddział Kociewski 
w  Tczewie przedstawia kulturowe 
i  historyczne publikacje dotyczące 
Kociewia. Ostatni, 11. numer „Tek 
Kociewskich” dostępny jest również 
w  formie internetowej na: https://
issuu.com/skarbnicakociewska/docs/
teki_kociewskie_z._xi. 

Spotkanie zostało przygotowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 
i kociewski oddział Zrzeszenia.

TOMASZ JAGIELSKI

 GDUŃSK. ZÉŃDZENIÉ  
Z DZÔTKAMA
Robòtnicë Bióra Òglowégò Zarządu 
KPZ pòtkelë sã z dzecama z Przed-
szkòla nr 60 m. Jana Brzechwë we 
Gduńskù w òbrëmim akcje Ka-
szubskie Bajania. W programie bëła 
m.jin. ùczba kaszëbsczich słów, tuńce 
i spiéwë pò kaszëbskù. Dzecë mògłë 
téż pòsłëchac legendë ò kaszëbsczim 
wësziwkù i  dowiedzec sã ò roz-

majitëch szkòłach wësziwù. Przed-
szkòlôczi òbezdrzałë kaszëbsczé lë- 
dowé ruchna, pòznałë jich historiã 
i pòsłëchałë czile infòrmacjów ò kòż-
dim jich dzélu.

Wszëtczim ùczãstnikóm zéndze-
niô prôcownice Bióra dałë w darënkù 
platczi z nagrónyma wiérztama Czë 
mùcha mô jãzék aùtorstwa Tomasza 
Fópczi i farwòwónczi.

NA SPÒDLIM WIADŁA NA WWW.KASZUBI.PL Òdj. www.kaszubi.pl

Fot. T.J.

 BRUSË. PROMÒCJÔ JÔ  
W KASZËBSCZI, KASZËBSKÔ  
W SWIECE

15 gromicznika w  Kaszëbsczim 
Òglowòsztôłcącym Liceùm béł pier-
szi ùroczësti pòkôzk trzecégò partu 
ùczbòwnika do kaszëbsczégò jãzëka 
dlô wëżispòdlecznëch szkòłów Jô 
w  Kaszëbsczi, Kaszëbskô w  swiece. 
Aùtorama ti ksążczi i  całégò cyklu 
są Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô 
i Wòjcech Mëszk. Nôprzód ùczbòw-
nik zaprezentowelë ùczniowie KÒL 
przërëchtowóny przez absolwentkã ti 
szkòłë i dzysdniową szkólną kaszëb-
sczégò jãzëka Katarzënã Główczew-
ską. Pózni laùdacjã ksążczi wëgłosëła 
prof. Jowita Kãcyńskô-Kaczmark, 
wedle chtërny ùczbòwnik je bëlnym 
spòdlim do ùczbë rodny mòwë.

Kùreszce, ò Jô w Kaszëbsczi, Ka- 
szëbskô w  swiece rzekła szkólnô 
i pòetka Dorota Wilczewskô, chtër-
na prowadzy swòje ùczbë w  szkòle 
prawie na spòdlim cyklu aùtorstwa 
Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi i Mëszka. Za- 
chãcywa òna do wëzwëskiwaniô tëch 
ksążków i pòdczorchiwała jich wôrt-
notã dlô szkólnëch i młodzëznë.

W  artisticznym dzélu wëstąpiłë 
absolwentczi KÒL – Wérónika Wel-
trowskô, Paùlëna Szëmlek i Éwa No-
wickô. Całé zéńdzeniô prowadzëła 
jinszô absolwentka Liceùm, Lucyna 
Radzymińskô.

RED. 
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 LËPIŃCE. NA WDÔR JÓZEFA 
BRUSCZÉGÒ

Z  leżnoscë 110. roczëznë gadësza, 
doktora i spòlëznowégò dzejarza Jó-
zefa Brusczégò Gôchòwie ùtczëlë gò 
pòstawienim stolemnégò kama z pa-
miątkòwą tôflą przed òstrzódkã zdro-
wiô w Lëpińcach, gdze robił òn 14 lat. 

Ùdbòdôwôczã je môlowi part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

Ùroczëzna z ti leżnoscë bëła 3 gro- 
micznika. Zaczãła sã mszą z liturgią 
słowa w  kaszëbsczim jãzëkù. Òb-
czas kôzaniô ks. Stanisłôw Megier 
przëbôcził zasłëdżi Brusczégò dlô 
Kaszëbów i  pòdczorchnął, że jistno 
jak òn, téż dzysô wôrt w kòżdim môlu 
gadac pò kaszëbskù. 

Pò mszë ùczãstnicë przeszlë pòd 
òstrzódk zdrowiô, gdze doktórka 
Małgòrzata Ògiejkò-Szukała wespół 
z sënã Józefã Brusczégò – Andrzejã – 
przecãlë ùroczësto blewiązkã na kami-
szczu na wdôr doktora-gadësza.

Pòsobny dzél tegò wëdarzeniô òdbéł 
sã w dodomie ògniôrza w Lëpińcach. 
Prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi 
miôł tu wëgłoszoné referat namienio-
ny Józefòwi Brusczémù. Swòje gôdczi 

zaprezentowelë dobiwcowie Kònkùrsu 
Kaszëbsczi Gôdczi, jaczi béł 20 stëcz-
nika w Lëpińcach. Wëstąpiło téż kar-
no Gochy, jaczé wëkònało m.jin. dwie 
lubòtné spiéwë jubilata: „Tam, gdzie 
Bałtyku szumią jasne wody” i „Kaczë-
ce”. Rozegracjô skùńczëła sã bieszadą.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU Ł.Z.

Òdj. Ł. Zołtkòwsczi

 SŁOSZËNKÒ. WIEDZĄ 
WSZËTKÒ Ò KÙCHNI I NIÉ BLÓS
W  Spòdleczny Szkòle w  Słoszënkù 
(pòl. Słosinko) 19 gromicznika béł IV 
Pòwiatowi Kònkùrs Wiédzë „W  ka-
szubskiej zagrodzie”. Wzãłë w  nim 
ùdzél karna ze spòdlecznëch szkòłów 
bëtowsczégò krézu, w jaczich je ùczba 
kaszëbsczégò jãzëka. Célã kònkùrsu je 
rozwijanié zainteresowaniów kaszëb-
sczim jãzëkã, regionã, jegò historią 
i  tradicją. W  latosy edicje ùczãst-
nicë szlë na miónczi z  zadaniama, 
co sprôwdzałë jich wiédzã tikającą 
sã kaszëbsczi kùchnie. Kònkùrsowé 
zadania brëkòwałë òd ùczniów ro-
zeznôwaniô i nazéwaniô pò kaszëb-
skù znónëch jôdów rëchtowónëch 
w najim regionie, nazwów rozmajitëch 
zjôdnëch wërobinów i kùchniowëch 
sprzãtów. Òkróm te taksowónô bëła 
ùmiejãtnosc czëtaniô ze zrozmienim 
kaszëbskòjãzëkòwégò tekstu zrze-
szonégò z nają kùchnią.

W kòmisje òbsãdzëcelów bëłë: Bòże-
na Pòntus – animatorka kùlturë z wie-
sczi swietlëcë w Słoszënkù i Éwa Rudnik 
– szkólnô historie w tameczny szkòle. 
A hewò rezultatë latoségò kònkùrsu:

I môl – Spòdlecznô Szkòła w Bòro-
wim Młinie (Ameliô Trzecynskô i Da-
wid Lemańczik),

II môl – Spòdlecznô Szkòła w Szla-
checczim Brzéznie (Milena Swiątk-
-Brzezyńskô i Wérónika Krzoska),

III môl – Spòdlecznô Szkòła w Të-
chómiu (Dariô Glinieckô i  Kamil 
Wrońsczi).

Wëprzédnienia dostałë karna ze 
spòdlecznëch szkòłów: nr 1 w Miast-
kù (Zofiô Kòpcyńskô i  Szëmón Pa-
rzątka-Lipinsczi), nr 2 w  Miastkù 
(Òliwiô Melchert i  Nataliô Sykòra), 
w  Piôszczënie (Ameliô Òrlikòwskô 
i  Mark Cemińsczi), w  Słoszënkù 
(Nikòla Kachel i Jessika Klepin). 

Òbczas kònkùrsu szkólny brelë 
ùdzél w  kùlinarnëch warkòwniach 
przëszëkòwónëch przez Annã Bal-

cerzak, aùtorkã ksążczi Potrawy sta-
re i  współczesne na każdą okazję. 
Wszëtcë ùczãstnicë dostelë nôdgrodë 
i diplomë. Òrganizatorkama kònkùr-
su bëłë: Heléna Bińczik i Éwa Rudnik, 
jaczé serdeczno dzãkùją tim wszët-
czim, chtërny pòmòglë w òrganizacje 
wëdarzeniô, a òsoblëwie: MAX Elek-
tro Krzysztof Chmielewski, MŁYNEK 
Kawa i  Herbata Świata Rafał Zdu-
nek, GRAWIT Damian Kałuziński, 
wastnie Mónice Pòrada, Radzëznie 
Starszich kòl Sp.Szk. w  Słoszënkù, 
Szôłtësczi Radzëznie w  Słoszënkù 
i Ùczniowsczi Samòrządzënie.

HELÉNA BIŃCZIK

Òdj. H. Bińczik

Czëtô A. Glëszczińskô. Òdj. Ł. Zołtkòwsczi
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 WEJROWÒ. APÒKALIPSA  
W MÙZEÙM

W  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi 28 stëcznika 
béł wernisaż wëstôwkù sparłãczony 
z promòcją albùmù pòd titlã Apoka-
lipsa św. Jana. Impresje artystyczne 
Macieja Tamkuna. Wprowadzenie 
i przekład tekstów biblijnych o. Adam 
R. Sikora OFM. Òbëdwaji ùtwórcë 
pòkazywają w ti pùblikacje biblijny 
widzënk Apòkalipsë, slédny ksãdżi 
Swiãtëch Pismionów. Òbczas zéńdze-
niô pòdczorchiwelë, że je to przede 
wszëtczim knéga nôdzeji dlô wie-
rzącëch lëdzy.

Ùczãstnicë pòtkaniô mòglë m.jin. 
pòsłëchac psalmù z  platczi W  cèni 
Bòżëch skrzidłów a téż recytacje do-
kazu Maceja Tamkùna w wëkònanim 
ùczenków Gimnazjum nr 2 w Lëzë-
nie.

Ksążka ùkôzała sã dzãka financo-
wémù wspiarcu Pòwiatowégò Staro-
stwa we Wejrowie. Wëstôwk òtemkłi 
28 stëcznika mòże òbzerac w bùdin-
kù Mùzeùm do 12 strëmiannika.

NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE MKPPIM 
WE WEJROWIE

 SŁËPSKÒ. SETNÔ MSZÔ 
I WSPÒMINK Ò DOCHTORZE 
BRUSCZIM

Setnô mszô swiãtô pò kaszëbskù 
w  Słëpskù bëła òdprôwionô 11 gro-
micznika. Ne msze są òdprôwióné 
sztërë razë do rokù: w drëgą niedzelã 

gromicznika, maja, zélnika i lëstopad-
nika, ò drëdżi pò pôłnim, w  kòscele 
pòd wezwanim sw. Jacka. Mòdlimë sã 
i spiéwóme pò kaszëbskù, a òdprôwia-
jącym mszã sw. je ks. prałat Róman 
Skwiercz. 

A  w  piątk 16 gromicznika zeszlë 
më sã znôwù w  naszim zrzeszińco-
wim dodomie na pòsobné zéńdzenié 
drëchów słëpsczégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, cobë lepi 
pòznac kaszëbsczich dzejarzów i  pi-
sarzów. Tim razã gôdelë më ò żëcym 
i dzejanim „dochtora z Lëpińc” Józefa 
Brusczégò, co żił w latach 1908–1974. 
Jegò żëcowé stegnë nasztrichnął nama 
Kazmiérz Kapiszka, chtëren pierszi 
miôł rzekłé to, że ò dochtorze Brusczim 
më bë mielë cos wiãcy wiedzec. Drëch 
Kazmiérz òbgôdôł tej dochtora tak, że 
to béł kaszëbsczi „dr Judym”, co lëdzy 
lécził i bez dëtków, czej widzôł, że chto 

ni miôł. Z prawnikã Janã Karnowsczim 
prowadzył badérowania etnograficz-
né: zbiérôł apartné słowarze jachtôrzi, 
weterinarzi, lékarzi; zbiérôł miona 
i  przezwëska môlów i  lëdzy; pisôł 
i òpòwiôdôł wice i fifë, spiéwôł i baja-
rził, a téż napisôł Wesele zaborskie – ze 
spiéwama i tuńcama. 

W  drëdżi czãscë negò zéńdzeniô 
më so przeczëtelë pôrã gôdków Józefa 
Brusczégò: „Slub Nówca”, „Jak Aùgùst 
Breszta testament zrobił”, „Gôdka mil-
lenialnô”, „Jak dochtór Brusczi psuł so-
cjalizm w niebie”. 

Pòtemù przëszedł czas na wspòmin-
czi: wspòminelë Józefa Brusczégò jegò 
krewny (Bògdón Szalewsczi) i ti, co ò 
nim mielë czëté òd swòjich starszich. 

Na kùńc przë kùchù i  napitkach 
pòspiéwelë më sobie kąsk pò kaszëb-
skù, jak to mómë wiedno w zwëkù. 

ANNA SKÒTNICKÔ

Òdj. http://www.kaszubi.pl/o/slupsk

Òdj. ze zbiérów MKPPiM we Wejrowie

 KARTUZË. NA WDÔR  
MAJKÒWSCZÉGÒ I GEN. HALLERA
18 gromicznika òstałë ùtczoné dwie 
wôżné roczëznë: 80 lat òd smiercë 
Aleksandra Majkòwsczégò i  98 lat 
òd wróceniô Kaszëb do Pòlsczi, co 
bëło mòżlëwé dzãka weńdzeniu na 
Pòmòrzé wòjsków gen. Józefa Halle-
ra, w przëtrôfkù Kartuz béł to I Półk 
Krechòwiecczich Ùlanów. 

Ùroczëzna zaczãła sã kòl bùdinkù 
Ùrzãdu Miasta, skądka ùczãstnicë, 

a  westrzód nich przedstôwcowie 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô z  rozmajitëch partów, przeszlë 
do kòlegiatë, dze òstała òdprôwionô 
ùroczëstô mszô. Òb drogã zatrzimelë 
sã téż kòl sztaturë Matczi Bòsczi 
Królewi Pòlsczi Kòrónë, gdze złożëlë 
kwiatë.

Z kòscoła rëgnãlë jesz na smãtôrz, 
do grobù Aleksandra Majkòwsczégò. 
Kùńcowi dzél ùroczëznë òdbiwôł 
sã w  sedzbie Kartësczégò Centrum 
Kùlturë. Prof. Józef Bòrzëszkòwsczi 

wëgłosył tam referat namieniony 
aùtorowi Żëcégò i przigòdów Remù-
sa, a wiceprzédnik KPZ Łukôsz Grzã-
dzëcczi gôdôł ò gen. Józefie Hallerze 
i jegò znaczënkù dlô Kaszëb.

Wëdarzenié zòrganizowelë: Kar-
tësczi Starosta Janina Kwiecień, Bùr-
méster Kartuz Mieczisłôw Gòłuńsczi 
i  Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
Part w Kartuzach, jaczégò przédnicz-
ką je Elżbiéta Kòwalewskô.

RED.
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 KÒSCÉRZNA. „KASZUBÓW DROGA  
DO NIEPODLEGŁEJ”
Mùzeùm Kòscersczi 
Zemi òrganizëje dze-
wiąti ju rôz wòjewódz-
czi kònkùrs „Kaszubi 
wczoraj i  dziś”. Latos 
jegò zéwiszczã je: „Kaszubów droga do Nie-
podległej”. Témizna je wpisónô w òbchòdë 
setny roczëznë ùdostaniô nazôd samòstójnotë 
przez Pòlskã a téż w ògłoszony przez Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié rok Frãcëszka 
Krãcczégò, jednégò z prowadników młodo-
kaszëbsczi rësznotë. 

Kònkùrs je sczerowóny do gimnazjalistów 
z pòmòrsczégò wòjewództwa. Bãdze miôł trzë 
etapë: szkòłowi (6 łżëkwiata), półfinałowi (10 
maja w Widzawiszczowi Zalë m. L. Szopiń-
sczégò w  Kòscérznie) i  finałowi (jistno jak 
półfinał).

Szkòłë mògą sã zgłosziwac do 2 strëmian-
nika. Ùroczësté zakùńczenié kònkùrsu i wrã- 
czenié nôdgrodów je zaplanowóné na 7 czer-
wińca. Tegò dnia òdbãdze sã téż pòpùlarno-
-nôùkòwô kònferencjô namienionô kaszëb-
skò-pòmòrsczim témóm.

Wôrt pòdczorchnąc, że Pòmòrsczi Kùratór 
Pòùczënë przëznôł dlô dobiwcë latoségò kòn-
kùrsu dodôwkòwé 5 pónktów òbczas rekruta-
cje do strzédnëch szkòłów.

Rôczimë do ùdzélu. Wicy infòrmacjów  
na starnie http://muzeumziemikoscierskiej.
com.pl/. 

      RED.

 GDINIÔ. NÔBARŻI KASZËBSCZI PROWADNIK PÒ GDINIE
W Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë bëła 
promòcjô nowégò turisticznégò pro-
wadnika pò Gdinie. 21 gromicznika 
w zalë kòl al. Marszôłka Piłsudsczégò 
18 zeszło sã wiele mieszkańców tegò 
miasta, chtërny chcelë pòsłëchac ò ti 
pùblikacje i bëc pierszima, co jã wez-
ną do rãczi. Aùtorama ksążczi są: Ja-
rosłôw Ellwart, Danuta Król i Tomôsz 
Rembalsczi. Je to pierszi gdińsczi pro-
wadnik, gdze je tak wiele ò Kaszëbach 
i gdze wiédzô ò Kaszëbach je tak rze-
telnô – gôdôł na zôczątkù promòcje 
T. Rembalsczi, chtëren òdpòwiôdôł za 
historiczny dzél ksążczi. Pò prôwdze 

w prowadnikù sa òpisóné m.jin. wôżné dlô kaszëbsczi rësz-
notë pòstacje, jak chòcle Tóna Ôbram czë Marión Mòkwa, są 
infòrmacje ò Karnie Spiéwë i Tuńca Gdynia, ò chùrze Kaszubski 
Dzwon, ò rokroczny nôdgrodze gdińsczégò partu KPZ, co sã 
zwie Strzébrznô Tobaczéra Ôbrama. Òkróm tegò całosc pro-
wadnika zamikô dodôwk Gdynia kaszubska?, gdze je òpisónô 
historiô kaszëbiznë, nôwôżniészé znanczi kaszëbsczégò jãzëka 
i wôrtné dokazë naji lëteraturë. Czekawé są téż wiadła ò Gdini 
„òkã archeòloga” napisóné przez Danutã Król. 

Je wiedzec, że w prowadnikù ni mògło zafelowac baro wôż-
nëch dlô turistów infòrmacjów ò placach wôrtnëch òbezdrze-
niô, restaùracjach, gdze mòże bëlno zjesc i wëpic, parkingòwëch 
môlach, kòłowëch stegnach itd. Wicy drobnotów na témã ksąż-
czi je na starnie https://czec.pl/pl/n/list. 

Òbczas promòcje wëdôwca i wespółaùtór Jarosłôw Ellwart 
pòdczorchiwôł, że jednym z pòdskacënków do pòwstaniô ti 
pùblikacje béł cykl szpacérów i wëkładów „Kaszubska Gdy-
nia” zjiscywóny przez Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë i gdińsczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.                                      RED.

 WARSZAWA. JÃZËKÒWÔ  
ROZMAJITOSC PÒSPÓLNYM 
DOBRÃ
W  bùdinkù Senatu RP òdbëło sã 
seminarium „Różnorodność języ-
kowa w  Polsce jako dobro wspól-
ne”. Òrganizatorã pòtkaniô bëło 
Kaszëbsczé Parlamentarné Karno 
w wespółrobòce z Òglowim Zarządã 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze- 
niô i z Kaszëbsczim Institutã. Wzã- 
lë w nim ùdzél ùczałi, chtërny zaji- 
mają sã témizną regionalnëch 
i mniészëznowëch jãzëków, dzeja-
rze bùtenrządowëch òrganizacjów, 
przedstôwcowie nôrodnëch i etnicz-
nëch mniészëznów a téż institucjów 
kùlturë.

Przed seminarium bëło praso-
wé pòtkanié tikającé sã Eùropejsczi 
Òbëwatelsczi Inicjatiwë Minority 
SafePack, jakô mô za cél pòspólné 
dlô wszëtczich krajów Eùropejsczi 
Ùnie standardë òchronë nôrodnëch, 
etnicznëch i jãzëkòwëch mniészëz-
nów (jesmë piselë ò tim w ùszłim 
miesącu).

Wëdarzenié òdbëło sã 14 gro-
micznika. Pòzeszłëch przëwitôł 
senatora Kazmiérz Kleina, przéd-
nik Kaszëbsczégò Parlamentarné-
gò Karna wespół z Riszardã Gallą, 
przédnikã sejmòwi Kòmisje Nôrod-
nëch i  Etnicznëch Mniészëznów. 
Westrzód referatów bëłë m.jin.: 
„Prawny kontekst funkcjonowania 

języków mniejszościowych i  re-
gionalnych” (Tomôsz Wicherke-
wicz), „Kaszubskie doświadczenia 
po wprowadzeniu Ustawy z  dnia  
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych, etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym” (Tomôsz Fópka), 
„Status języków mniejszościowych 
w wybranych krajach europejskich” 
(Kazmiérz Kleina).

Seminarium towarził przëszë- 
kòwóny przez Mùzeùm Słowińsczi 
Wsë w Klëkach wëstôwk pòd titlã 
„Nazywano ich Słowińcami”, jaczi 
béł do òbezdrzeniô kòl przédny aùlë 
Ùniwersytetu Kardinała Sztefana 
Wëszińsczégò.

         RED.
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 SZËMÔŁD. KÒNKÙRS GÒDOWI SPIÉWË
Ùczãstnicë XIII Pòmòrsczégò Kònkùrsu Gòdowi Spiéwë 
szlë na miónczi 26 stëcznika. Òrganizatorama bëlë: Szkòło-
wò-Przedszkòłowi Zespół z  Gimnazjowima Òddzélama 
w Szëmôłdze i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Òbsãdzëcelama bëlë latos: ks. Ró-
bert Kaczorowsczi, Witosława Frankòwskô, Tomôsz Fópka, 
Jerzi Stachùrsczi i Aleksandra Perz. W kategórii przedszkòla 
i klasë 0 dzecë mùszałë wëkònac jednã spiéwã pò kaszëbskù, 
a w zaòstałëch dwie, w tim jednã a capella. Mediowi pa-
tronat nad wëdarzenim miała m.jin. „Pomerania”. A hewò 
rezultatë:
Przedszkòla i klasë 0
Soliscë: 1. Hanna Klebba, 2. Eliza Szczëgeł, 3. Łucjô Niklas
Karna: 1. „Biedroneczki” (Przedszkòlé w  Gòscëcënie),  
2. „Skòwrónczi” (Zespół Sztôłceniô i  Wëchòwaniô 
w Dzérzążnie), 3. „Pszczółki” (Niepùbliczné Przedszkòlé 
„Promyczek” w Szëmôłdze); wëprzédnienié: „Marzebiónki” 
(Samòrządowé Przedszkòlé „Baśniowa Kraina” w Chmiel-
nie), „Starszaki” (Samòrządowé Przedszkòlé w Kòstkòwie)
Klasë I–III sp. szk.
Soliscë: 1. Maja Hébel, 2. Zoja Sygùda, 3. Miłosz Tetericz; 
wëprzédnienié: Frãcyszk Szczëpiorsczi, Kòrneliô Sykòra  
Karna: 1. Zespół ze Sp. Szk. w  Bòjanie, 2. „Krôsniãta” 
(Szkòłowò-Przedszkòłowi Zespół w Szëmôłdze), 3. „Ka-
szubskie Robaczki” (Sp. Szk. Sostrów Zmartwichwstanków 
we Wejrowie)
Klasë IV–VI sp. szk.
Soliscë: 1. Wiktoriô Dalekô, 2. Patricjô Marszałkòwskô,  
3. Nikòdem Bladowsczi; wëprzédnienié: Martina Kùczkòwskô 
Karna: 1. Wókalny Zespół ze Sp. Szk. nr 2 w Rédze, 2. „Bel 
Canto” (Sp. Szk. we Wiôldżim Bòżimpòlu), 3. „Ósemki” (Sp. 
Szk. nr 8 we Wejrowie)
Klasë VII sp. szk. i gimnazjowé òddzéle 
Soliscë: 1. Aleksandra Pilarskô, 2. Karolëna Òkrój, 3. Mag-
daléna Pòlaszek; wëprzédnienié: Mónika Hinca, Éwelina 
Socha
Karna: 1. Wókalny Zespół ze Sp. Szk. nr 2 w  Lëzënie,  
2. „Lento” (Samòrządowi Zespół Szkòłów w Kòstkòwie),  
3. Karno ze Sp. Szk. w Bòjanie
Wëżigimnazjalné szkòłë i dozdrzeniałi
Soliscë: 2. Juliô Steinka, 3. Marta Reiter
Karna: 1. Chùr „Pro Gloria Dei” (Parafiô pw. Stigmatów Sw. 
Frãcëszka z Asyżu), 2. Karno „Komat”.
Specjalné nôdgrodë: 
–  czelëch Mùzyczny Akademie m. S. Mòniuszczi we Gduń-

skù dostôł Wókalny Zespół ze Sp. Szk. nr 2 w Lëzënie
–  czelëch Przédnika Radzëznë Kaszëbsczich Chùrów dostôł 

chùr „Pro Gloria Dei” 
–  nôdgrodã direktora Szkòłowò-Przedszkòłowégò Zespòłu 

w Szëmôłdze dlô nômłodszégò ùczãstnika dostała Léna 
Groen.

RED.

 CHÒNICE. PÒTKANIÉ  
Z PROF. KÙIK-KALINOWSKĄ

Mùzeùm Historiczno-Et-
nograficzné m. Juliana 
Ridzkòwsczégò w  Chò-
nicach razã z chònicczim 
partã Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô zòrga-
nizowelë aùtorsczé zéń- 
dzenié z  Adelą Kùik-
-Kalinowską i promòcjã 
ji nônowszi pùblikacje 
Z Kaszub do Austrii. Ko-

respondencja literatów kaszubskich do Ferdinan-
da Neureitera. Pòtkanié òdbëło sã 20 gromicz-
nika w bùdinku przë sz. Drzëmałë 8, gdze mòże 
obzerac historiczno-regionalną kòlekcjã Albina 
Makòwsczégò.

Ksążka je brzadã nôùkòwégò stipendium 
Fùndacje Heinricha Hertza w Instituce Slawi-
sticzi w Kòlonii, jaczé aùtorka ùdostała w latach 
2014–2015. Badérowała bòkadną kòrespònden-
cjã aùstriacczégò jãzëkòznajôrza Ferdinanda 
Neureitra z  kaszëbsczima ùtwórcama. Spôd-
kòwizna lëterackô pò nim trafiła do archiwów 
Ùniwersytetu w Kòlonie. 

Pùblikacjã wëdało Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié.

      RED.

 PÙCK. ROCZËZNA ZDËNKÙ Z MÒRZÃ
Jak wiedno ùroczësto, 10 gromicznika w Pùc-
kù bëła swiãtowónô 98. roczëzna tpzw. zdën-
kù Pòlsczi z  mòrzã. Òbchòdë zaczãłë sã na 
Stôrim Rënkù, a pózni ùczãstnicë przeszlë do 
farë, gdze pòd przédnictwã abp. Sławòja Lesz-
ka Głodza òstała òdprôwionô ùroczëstô mszô 
swiãtô. Pòtemù w rëbacczim pòrce wëstąpiło 
Wókalné Karno Klubù Wòjnowi Marinarczi. 
Òstałë téż òdczëtóné lëstë, jaczé przësłelë z ti 
leżnoscë prezydent Pòlsczi Andrzéj Duda i pre-
miéra Matéùsz Mòrawiecczi. W swòjim wëstą-
pienim bùrméster Pùcka Hana Pruchniewskô 
pòdczorchnãła m.jin., że wôrt bëłobë ùprawic 
prawò, jaczé wedle ni zawôdzô w rozwiju mòr-
sczégò gòspòdarzënkù. 

Pò òficjalnëch przemówieniach bëłë wrãczi-
wóné nôwôrtniészé wëprzédnienia Mòrsczi 
i Rzéczny Lidżi – Piestrzenie Hallera. Latos do-
stelë je: Bògdón Bòrusewicz, Jarosłôw Bierecczi, 
Eùgeniusz Daszkòwsczi, Wòjcech Małagòcczi, 
Mirosłôw Mòrdel, Kristina Pòhl.

Ùroczëzna skùńczëła sã złożenim kwiatów 
pòd pòmnikã gen. Hallera.      

RED.
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 GDUŃSK. PROF. ÒBRACHT-
-PRONDZYŃSCZI Z NÔDGRODĄ 
HEWELIUSZA
Prof. Cezari Òbracht-Prondzyń-
sczi, przédnik Kaszëbsczégò Insti-
tutu, òstôł ùczestniony 28 stëcznika 
Nôùkòwą Nôdgrodą Miasta Gduń-
ska miona Jana Heweliusza w  ka-
tegórie hùmanisticznëch i  spòlëz-
nowëch nôùków. Laùdacjã na jegò 
tczã wëgłosył prezes Gduńsczégò 
Nôùkòwégò Towarzëstwa, prof. Jerzi 
Błażejowsczi. Przëbôcził m.jin. jegò 
bòkadny nôùkòwi ùróbk, jaczi òb-
jimô 36 zemkłëch drëków, 10 zreda-
gòwónëch i 18 wespółredagòwónëch 
ksążków, 31 aùtorsczich i 8 wespół-
aùtorsczich artiklów w cządnikach, 
przez 120 rozdzélów w  ksążkach, 
wicy jak 200 jinëch pùblikacjów. Wie-
le ze wspòmniónëch tekstów tikô sã 
kaszëbskò-pòmòrsczich sprôw, jak 
np. ksążczi: Jan Karnowski (1886– 
–1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-
-pomorski działacz regionalny; Kaszu-
bi – między dyskryminacją a regional-

ną podmiotowością; Kaszubi dzisiaj. 
Kultura – język – tożsamość; Kaszub-
skich pamiątek skarbnice. O muzeach 
na Kaszubach – ich dziejach, twórcach 
i funkcjach społecznych; Ruch kaszub-
sko-pomorski/ Kaszëbskò-pòmòrskô 
rësznota i wiele jinëch. 

Laùdatór pòdczorchnął téż, że 
„Obracht-Prondzyński jest uzna-
nym autorytetem w  zakresie pro-
blematyki socjologiczno-historycz-
nej Kaszub i Pomorza widzianej pod 
kątem nowoczesnego regionalizmu, 
wielokulturowości, tożsamości kul-
turowej, mniejszości etnicznych 
oraz relacji polsko–kaszubsko–nie-
mieckich”. Wôrt jesz dodac, że w la-
tach 1995–2000 prof. Òbracht-Pron-
dzyńsczi béł przédnym redaktorã 
najégò miesãcznika. 

W  swòjim wëstąpienim laùre-
at pòdzãkòwôł wszëtczim, chtër-
ny mielë ùdzél w  przëznanim mù 
nôdgrodë, a  téż tim, co delë mù 
mòżlëwòtã wëbraniô stegnë karierë 
ùczałégò i jidzeniô nią.

Nôdgrodë miona Heweliusza  
òstałë ju wrãczoné 30. rôz. Ùro- 
czëzna òdbëła sã w Radnicë Przéd-
négò Miasta. Wespół z  Cezarim 
Òbracht-Prondzyńsczim wëprzéd-
niony òstôł Michôł Wòzniôk (pòl. 
Woźniak).

Winszëjemë dobëcô tak wôrtnégò 
wëprzédnieniô! Wrócymë w łżëkwia-
towi „Pòmeranii” do ti nôdgrodë, a ju  
terô rôczimë na starnã kaszubi.pl, 
gdze m.jin. jidze nalezc całą laùda-
cjã aùtorstwa prof. Błażejowsczégò 
i wëstąpienié laùreata.

                                                       RED.

Prof. C. Òbracht-Prondzyńsczi. Òdj. dm

 WEJROWÒ. PÒSPÓLNÔ 
SZESCDZESĄTKA
Niecodniowi jëbleùsz mdą swiãto-
wac dwa bëlné i zasłużoné mùzycz-
né karna: fòlklorowé Koleczko-
wianie i  fòlkòwé Fucus. Pierszé 
z nich pòwstało w 1973 r., ùsadzoné 
przez Frãcëszka Majkòwsczégò na 
spòdlim klubù „Ruch” i Kòła Wie-
sczich Gòspòdëniów w  Kòleczkò- 
wie, a drëdżé dzejô na kaszëbsczim 
mùzycznym rënkù òd 2003 r. Razã 
mómë tej szescdzesąt lat. Më piãt-
nôsce, a Koleczkowianie sztërdzescë 
piãc. Òbczas jednégò pòspólnégò 
wëstãpù łońsczégò rokù jesmë so 
ùdbelë zòrganizowac wespół jëbleùsz, 
taką „wiôlgą szescdzesątkã” – gôdô 
Rafôł Rómpca z karna Fucus. Pierszi 
z kòncertów, jaczé zaczną pòspólné 

òbchòdë ti roczëznë, òdbãdze sã 
w Kaszëbsczi Filharmónie we Wej-
rowie 6 łżëkwiata, a pòstãpny – rów-
no dwa miesące pózni, to je 6 czer-
wińca, bãdze w Szëmôłdze. Nie chcã 

zdradzëc za wiele drobnotów, bò mô 
to bëc niespòdzajnota, ale na gwës 
planëjemë òbczas tëch kòncertów 
m.jin. wëstąpic na binie razã – gôdô 
Rómpca.                                        RED.

Karno Fucus. Òdj. M. Rosman
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SCENA Z MISTERIUM PAŃSCZI MÃCZI, RELIGIJNO-TEATROWÉGÒ  
WIDZAWISZCZA, JACZÉ ROK W ROK MÒŻE ÒBEZDRZEC  
WE WIÔLDŻI PIĄTK NA SZASËJACH GDUŃSKA.  
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 WEJROWÒ. ÒDKRIWCË, 
BADÉROWIE, EKSPLORATORZË...
Ju trzecy rôz òstała zòrganizowónô 
Kònferencjô Nôùkòwégò Kòła 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi Szkòłë 
(KPWS). Latosą témą bëlë: „Kaszub-
scy odkrywcy, badacze, eksplorato-
rzy. Laboratorium miejsc i ludzi”. 

Wëdarzenié òdbëło sã 24 gromicz-
nika. Swòje referatë zaprezentowelë: ks. 
Daniél Nowak („Piôsznica jakno môl 

martirologie”), Mariô Krosnickô („Żëcé 
i ùtwórstwò prof. Gerata Labùdë”), Ar-
tur Jabłońsczi („Niewëdóny kaszëb-
skòjãzëkòwi roman Jana Rómpsczégò 
Wurwanô spiéwa. Przigòda z òdczëta-
nim rãkòpisu i  przëszëkòwanim do-
kazu do drëkù) i Éwa Kòwnackô („Ks. 
dr Anastazy Mùża. Pierszé pòwòłanié 
z Hélsczégò Półòstrowù”). 

Kònferencjã òtemknął rektor 
KPWS prof. Môrcën Plińsczi, jaczi 

pòdczorchnął, że wiôlgą wôrtnotą 
tegò wëdarzeniô je to, że to czësto 
òddólnô pòdjimizna, jaką ùdbelë so 
robic sami sztudérzë, a  ùczbòwniô 
blós jima pòmôgô w dzejanim.

W  artisticznym dzélu wëstąpił 
z kaszëbsczim stand up’ã Adóm Hébel.

Patrónat nad kònferencją mielë: 
wejrowsczi starosta Gabriela Lisius 
i pùcczi starosta Jarosłôw Białk.

                                                       RED.

Òdj. Z. Bëczkòwsczi
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SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

BËC GRËBÔSZKÃ ABÒ TA PRZESNITÔ DIETA
Gùstk òkrãgłi jak czerzenka
Szerszi jak nôwikszô rënka
Brzëch gò cygnie prosto w dół
A nômilszi w kùchni stół...1 

Z ôs sã Fópka wëszczérzô! Tec nié wszëtcë mògą bëc 
zmiarti! Taką bùdowã prosto człowiek mô. Tak mù 
żót robi, wątroba a jiné trzustczi. Taką mô robòtã, 

że sedzy, jedze a na jedzenié mô czas leno wieczórkã, 
czedë zemia kąsk pòmali sã krãcy. Przed spanim wiecze-
rzã wcygnie. Słodczim pòprawi. Leno jednã szokòlôdã, 
bò bòdôj je na diece. Za pòkùtã do te sztërë kwasné 
gùrczi i żélczi pòd filmù 
òbzéranié. A cało nie 
dzegwi, le òdkłôdô. 
W całoscë na brzëchù, co 
to gò jesz niedôwno 
mógł brzuszkã nazewac. 
Terô to je bãbel, co 
swòjim żëcym żëje. Të 
w prawò – òn w lewò. Të 
w górã – òn w dół. Mógł 
bë rzec: – Miôł kalorifera 
a gò miéniôł na bòjlera. 
A lëdze co? A lëdze roz-
majice. Jedny prosto napòminają: – Të bë mógł co ze 
sobą zrobic! – Kò to je bùten szëkù! – Jak të wëzdrzisz?! 
Jesz nie je zle, czej cë rzekną prosto w òczë. Gòrzi je, 
dzél gòrzi, czej cë robią kòl pióra. Za pùklã òbgôdiwają: 
– Në, czësti wieprz! – Òn nie jidze, òn sã kùglô! – A jak 
sapie?! – Za czim to taczé łazy pò swiecë lëdzóm na 
òczëska na przegrzechã?! – Pewno nick do robòtë ni 
mô?! – Taczi wëtëczony! – Leno żgrze a żgrze!

A mòże òn je chòri? Mòże jaką cëkrową chòrosc mô 
abò jiné chërë, co z cywilizacjową, lëdzką nëkbą a me-
diową zachãcbą przëchôdają? Mòże òn za to prosto ni 
mòże? A mòże òn tak chce? Kò to je jegò żëcé, jegò 
cało, jegò zasapanié i jegò serca bùgrowanié! Volenti 
non fit iniuria!2 A jak je z takczims szczestlëwi? Prôw-
da! Chòdzy pòmali. Colemało nie biegô. Na pierszim 
piãtrze głosno òddichô. Na drëdżim – serce pòdôwô 
marszowi ritm a cało sã mòknie. Na trzecym? Na trze-
cy wjedze wińdą. Ale je ze se rôd! Sóm ze se sobie 
fifë robi. Z jinëch sã nie smieje, bò wié, jak to je, czej 
sã chto z człowieka wësmiéwô. Ceszi sã, że żëje! Lubi 
jesc! I pic! I so pòleżec przed zdrzélnikã! Z miechã 
przepôlonégò majsu. Z jaczim bëlecajstwã do pòpija-
niô bez plastikòwą rórkã. Jemù to plażi! Dôjta-że mù 
swiãti bezpiek! 

Bë grëbùlka wzął za pùlkã
Grëbé mlékò pije zbónkã...
Wej, grublińc jak sëti plińc,
Co z kòmòrë nie chce wińc!

A ti ùmiarti? To òni sã prawie z tëch grëbëch smieją. 
Złi, że òni są na rozmajitëch dietach, że sã mùszą ze-
zmiarcëwac – a tu sã taczi żiwcã tëczi… Złoslëwi baro, 
bò kwas jima żołądczi wëżérô z głodu. I mùszą dze tã 
galã wëlôc. A grëbòla bëlno do te pasëje. Nie ùceknie. 
Nie òdszczekô. Le sã „fùl słuńcã” ùsmieje – a to jesz 
barżi taczégò zmiartégò gòrzi. Bò z czegò sã taczi smie-
je?! Ni mô wszëtczich doma? Mùsk mô przetrëpiałi? 

Skórc mù bez ùchò wlôzł i za-
błądzył czë co?! I dali mdą 
ùmiartélcowie grëzc słuńcow-
nikòwé zôrenka, żłãpac wsze-
lejaczé warzëwné napitczi, pò- 
zerac z bòkù na słodczëznã 
i, Bòże bróń! – nie wzerac na ja- 
czé sëté…

Łóżkò skrzëpi, krzél ju krzëwi
Strach mô lëdzy – w nórt sã 

chòwie
 Bùksë mù za môłé są... 
Swòje szlorczi rozczwòrdôł...

Szczescé, że je państwò, co ò tëch pãkatëch zadbô. 
Nawetkã procëm jich wòlë. Ju ti zmiarti tegò przëpilë-
ją... Nôprzódkã grëbi zapłacą pòdatk. Môłé 100 pòl-
sczich złotëch òd kòżdi gùbë. Piãc złotëch za kòżdé 
niezgódné z dietową ùstawą kilo. Dwasta eùro do 
Brukselë za psëcé swòją grëbòscą ekòlogiczny krôsë 
òkòlô. Piãcdzesąt kwartalno – za wikszą amòrtizacjã 
(zùżëcé) pùblicznëch statków. Tësąc roczno za za wëso-
czé skażënié lëftu3. Tedë przińdze czas na wszczépienié 
jima nadôwôczków4 w szëjach z kòmùnykatã „Jem grë-
bi – dzejóm na szkòdã spòlëznë”. Pózni tëch grëbëch 
zapakùją do lagrów, co mdą sã zwac „Òstrzódkama 
NŻTG5”. A jak chto mô nôzwëskò „Grëba” – tej abò je 
zmieni na „Zgòda” abò pùdze do sôdzë.

Schùdnąc wcale ni mô wòlë
Chòcô kilów dwasta sztërë
Cerp, Augùsce, tedë cerp!
Czedë tak nôpiarti jes!
A czej ju wszëtcë mdą „fit” a „fëjn” – wezną sã za 

tëch z dłudżima nosoma…
TÓMK FÓPKA

Taczi wëtëczony! – Leno 
żgrze a żgrze! (...)A mòże òn 
je chòri? Mòże jaką cëkrową 

chòrosc mô abò jiné chërë, 
co z cywilizacjową, lëdzką 

nëkbą a mediową zachãcbą 
przëchôdają?
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1  „Jesz përzinkã”. Spiéwa z repertuaru Kaszëbsczégò Duò 
Artisticznégò.

2  Czej robi sobie zgódno ze swòją wòlą – to nie dzeje mù  
sã krziwda. Wëjimk z rzimsczégò prawa. Spòdlé żëcô  
wòlnégò człowieka.

3  Białka mie gôdô, żebë te nie pisac, bò òni jesz  
to wprowadzą…

4  Chipë – môłé nadajniczi 
5  Skrót òd Nie żgrzë tëli, grëbôszkù!
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PËLCKÒWSCZI GÓRÔL
– Mój nôstarszi chce bëc góralã! – wëznôł mie 

brifka, czedë béł kòl mie slédną razą. W jegò òczach 
widzec bëło sklëniącé sã łizë a czëc sã dało górz 
wëchôdający z bëna zajiscony dëszë. 

– Góralã spòd Wieżëcë, jo? – zaszpòrtowôł jem, 
niewierzącë, bë brifkòwémù synkòwi takô mësla 
mògła zalãgnąc sã w bani. 

– Të sã zãbòlisz, a òn pò prôwdze je w nëch gó-
ralów zazdrzóny jak… knaga w bùlôszka. Le ne górë 
a górë jemù w głowie. Sygło, że we ferie béł w ne 
przegrzeszoné Tatrë wëjachóny. 

– To mù minie… – 
chcôł jem dac drëchòwi 
pòcéchã. – Pewno mù sã 
tã jakô góralka ùwidza, 
terô mùszi fëste za nią 
tesknic. Kò òn mô ju 
swòje lata do tëch rze-
czów…

– Jaczich rzeczów?
– Në, ten tëch… – 

mrëgnąn jem òkã.
Sztërk to warało, czej brifka zmerkôł no mòje 

mrëgniãcé. 
– Mało tuwò w Pëlckòwie młodëch a snôżich 

pëlckòwsczich dzéwczãtków?
– Mòże instinktowno czëje, że naju pëlckòwską 

krëwiã mùszi dërch mieszac. Wiész, żebë më jakno 
nôród geneticzno nie zastëdlë? 

– Nie jesmë më dosc wëmiészóny? Zdrzącë 
dowsladë, to w naju pëlckòwsczich żëłach płënie 
prëskô, niemieckô, szwédzkô, frizyjskô, òlãderskô 
a pewno téż żëdowskô krëwiã – brifka wiedzôł, co 
gôdô, kò dobrze znôł historëjã swòji familie jaż do 
XVI stalata. 

– Góralskô krew nie je takô lëchô – wcyg brónił 
jem brifkòwégò òtroka. – To doch są wiesołi lëdze, 
robòcy, òdwôżny, ùpiarti a mùzykalny.

– Në prawie mie ò ną mùzykã jidze! Të wiész, co 
òn mie gôdô? Że më, Pëlckòwiôcë, nick òsoblëwé-
gò ni mómë stwòrzoné – nawetkã gwôsny mùzyczi! 
Wiész, co òn całima dniama robi? Gòlców słëchô!

– Jô téż lubiã jejich granié – nowòmódné a rów-
nak wiele bierzącé z môlowi tradicje…

– Òn wcyg bë jôdł ne jejich òscypczi!

– Są smaczné!
– Lepszé jak naju ruchańce?
– Tegò sã nie dô pòrównac…
– Dërch bë òbzérôł skòczi na délach. Wedle nie-

gò góralowie są nôbëlniészima spòrtowcama, jaczi 
dobiwają wiele medalów, a Pëlckòwiôcë niżódnëch 
znónëch spòrtowców ni mają.

– Tuwò to ju wëmiszlô… 
– A nôgòrszé je to, że zaczinô gadac góralską 

gwarą, cwierdzącë, że naju jãzëk nie je zrozmiałi dlô 
normalnëch lëdzy!

Terôzka mùszôł jem sã 
z brifką zgòdzëc. Nie je to 
dobrze, czej Pëlckòwiôk nie 
szónëje swòji domôcy 
mòwë. Synk brifczi je w nie-
bezpiekù! Mùszimë jegò 
retac! Leno jak?

Z pòmòcą przëszedł 
nama lesny.

– Co dlô człowieka je gòrszé: niedojedzenié czë 
przejedzenié? – zadôł òn nama taczégò klina, a wi-
dzącë, że nen problem je dlô naju za drãdżi, sóm 
òdpòwiedzôł: – To a to!

Brifka wezdrzôł na lesnégò pëtającyma òczama.
– Niech sã nen twój ti góralëznë do sëta najé, tej 

nie mdze długò wara, czej wiôldżi głód òn do swòjé-
gò pòczëje.

– Môsz të, lesny, rëcht! – riknąn jem, jaż rutë 
w òknach zadrëżałë.

– Wcyg nick z tegò nie rozmiejã – przëznôł sã 
brifka.

– Mùszi jegò òdcyc òd wszëtczégò, co je pëlc-
kòwsczé… Nôlepi jakbë òn na całé lato w górë 
wëjachôł.

– Do czësta të zgłëpiôł!
– Jô cë gwarantëjã, że pò dwùch miesącach òd 

negò łażeniô pò górach nodżi mù w rzëc wlézą… 
a teskno mù sã za Pëlckòwã zrobi. 

Lesny wiedzôł, co gôdô. Më tuwò, w najim zacza-
rzonym Pëlckòwie, dobrze pamiãtómë, jak òn, 
przódë lat, baro chcôł bëc Niemcã.

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Nie jesmë më dosc 
wëmiészóny? Zdrzącë 

dowsladë, to w naju 
pëlckòwsczich żëłach 

płënie prëskô, niemiec-
kô, szwédzkô, frizyjskô, 

òlãderskô a pewno téż 
żëdowskô krëwiã (...)
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Pierwsza monografia swarzewskiego sanktuarium przybliża dzieje Swa-
rzewa i historię znalezienia się tutaj figury Matki Bożej Swarzewskiej. 
Tekst napisany przez proboszcza księdza  Majkowskiego ukazuje cieka-
we wątki wędrówki figury z Helu do Swarzewa oraz pokrótce historię 
tej parafii i kościoła oraz jego wyposażenie. Bogata warstwa fotogra-
ficzna Rafała Monity przedstawia piękno swarzewskiej świątyni także 
w detalach, których odkrycie pozwoli na znacznie ciekawszą wędrów-
kę po sanktuarium i jego zbiorach artystycznych. Warte odnotowania 
jest przybliżenie postaci ks. bpa Konstantyna Dominika, związanego ze 
Swarzewem.

Książka – jako album i przewodnik – zaprasza słowem i obrazem do od-
wiedzenia sanktuarium poświęconego Matce Bożej Królowej Polskiego 
Morza w Swarzewie.
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Pierwsza monografia 

swarzewskiego  

sanktuarium  

przybliżająca dzieje 

Swarzewa i historię 

znalezienia się tam 

figury Matki Bożej 

Swarzewskiej.  
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