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Dirigent niech so gôdô, co chce, ale czasã lepi zapëtac sąsada Chcemë zaczënac warkòwnie...

AKÒRDIONË, KRÓMË I KASZËBSKÔ MÙZYKA

Dzéń Jednotë Kaszëbów jesmë swiãtowelë 
w rozmajitëch môlach, ale nôwicy lëdzy 

przëjachało latos do Kòsôkòwa. 
Ùroczëzna zaczãła sã mszą w tuwòtészim 

kòscele sw. Antóna. W  kôzanim ks. Ma-
rión Miotk pòdczorchiwôł m.jin., że wôrt je 
bùdowac jednotã lëdzy, co òddôwają swòje 
serca i czas dlô rozwiju Kaszëb i kaszëbiznë. 
Pózni w  czôrno-żôłtim marszu ùczãstnicë 
swiãta przeszlë do kòsôkòwsczégò Eduka-
cjowò-Spòrtowégò Centrum, gdze òdbëło sã 
ùroczësté òtemkniãcé ùroczëstoscë, a pòtemù 
wëstãpòwałë môlowé mùzyczné karna, FU-
CUS i Wérónika Kòrthals. Jak rokroczno nie 
felowało téż rozmajitëch stojiszczów z kaszëb-
sczima ksążkama, pamiątkama, swòjorãcz-
nyma wërobinama, dokazama kùńsztu, òbleczenim, jestkù, 
tobaką... wnet wszëtczim, co Kaszëbóm brëkòwné!

Jedna z klasowëch jizbów òstała zmienionô na wëstôwk 
akòrdionów Pawła Nowaka, chtëren tradicyjno dirigòwôł 

wiôldżim karnã lubòtników tegò instrumentu 
w finale latosy rozegracje. Tim razã rekòrdu 
wielënë nie dało sã pòbic, ale tak a tak kaszëb-
sczé spiéwë brzëmiałë snôżo, głosno i mòcno, 
a wedle dirigenta 276 latosëch ùczãstników 
zagrało rekòrdowò bëlno.

Jistno jak łoni latos òstałë téż przërëchto-
wóné atrakcje dlô dzecy. Ùtwórcowie kaszëb-
sczich dokazów dlô nômłodszich czëtelë jima 
swòje ùsôdzczi, òdbiwałë sã téż warkòwnie 
i kònkùrsë z nôdgrodama.

Lubòtnicë cëskaniégò w baszkã szlë w tim 
czasu na miónczi w spòrtowi halë w Mòstach.

Òrganizatorama wëdarzeniô bëlë: Gmina 
Kòsôkòwò, Kòsôkòwsczé Centrum Kùlturë, 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié part Dãbò-

gòrzé-Kòsôkòwò, Pòdjimizna Kòmùnalnëch Ùsłëżnotów 
„PEKO”, Spòdlecznô Szkòła w Pògòrzim, Szkòłowò-Przed-
szkòłowi Zespół w Mòstach.

RED.

WËDARZENIA

Karno FUCUS na binie Wiôldżi akòrdionowi finał za 3... 2... 1...

Paweł Nowak béł rôd z rówiznë, 
jaką prezentowała jegò wiôlgô 
òrkestra.
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Święty Wojciech, biskup i męczennik, jeden 
z głównych patronów Polski, to jednocześnie symbol 
duchowej i rzeczywistej jedności tworzącej się 
wówczas Europy, czego przykładem było spotkanie 
przy jego grobie w 1000 roku króla Niemiec i Świętego 
Cesarza Rzymskiego Ottona III oraz księcia Bolesława 
Chrobrego, władcy rodzącego się wówczas państwa 
polskiego. O św. Wojciechu, Ottonie III i Bolesławie 
Chrobrym w kwietniowej „Pomeranii” pisze Jerzy 
Nacel. Czytelnikom zwracam także uwagę na kilka 
słów poświęconych gdańskiej dzielnicy Święty Wojciech 
i pobliskiemu wzgórzu, na które corocznie przybywają 
pątnicy z całego Pomorza, aby uczcić pamięć patrona 
Polski – św. Wojciecha.  

W styczniu br. profesor Cezary Obracht-Prądzyński 
otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. 
Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych 
za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub 
i Pomorza. W imieniu redakcji „Pomeranii” gratuluję 
mu raz jeszcze tego szczególnego wyróżnienia. 
Laudację na cześć Profesora oraz tekst wystąpienia 
Laureata można znaleźć w tym numerze naszego 
miesięcznika.

Od Redaktora
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Przerwa międzysemestralna na trójmiejskich uczelniach 
została przez pomorańców wykorzystana na podróże. 

Tym razem uczestniczyliśmy, jako przedstawiciele jednej 
z dwudziestu mniejszości i grup etnicznych z całej Europy, 
w seminarium organizowanym przez Youth of European Na-
tionalities oraz mniejszość retoromańską w Szwajcarii. Spo-
tkanie w alpejskim miasteczku Trin rozpoczęło się 11 lutego 
i było pierwszym z czterech zaplanowanych na bieżący rok, 
a także pierwszym, w którym wzięliśmy udział po organizo-
wanym przez nas w sierpniu zeszłego roku Diversity Festi-
val. Pomni obciążeń fizycznych i psychicznych, jakie niesie 
ze sobą przygotowanie takiego wydarzenia, dziękowaliśmy 
Bogu, że tym razem to nie my jesteśmy jego organizatorami.

Hasło przewodnie seminarium w tłumaczeniu na język 
polski brzmiało „List w butelce” i poza tym, że celnie ukazy-
wało rozrywkowe podejście do życia młodych Retoromanów, 
określiło również temat, który zdominował trwającą niemal 
tydzień dyskusję. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, na 
czym polega rozpoczynany przez YEN i organizacje człon-
kowskie projekt „Minority Messengers”, który ma służyć 
zwiększeniu wiedzy o mniejszościach i grupach etnicznych 
oraz ułatwieniu kontaktu między nimi, co w konsekwencji 
ma im pomóc zachować swoją tożsamość. Poszczególne gru-
py mają uczyć się od siebie nawzajem, w jaki sposób mogą 
działać na przykład na rzecz zachowania swego języka, jak 
skoordynować takie działania oraz przyciągnąć uwagę in-
nych środowisk do poruszanych przez siebie tematów. Zasa-
dę funkcjonowania tego systemu w prosty sposób obrazuje 
zamieszczony w internecie spot promujący akcję, którego 
bohaterowie – uczestnicy seminarium – rozjeżdżają się po 
Europie i przekazują dalej skrzynki z narzędziami, które do-
cierają w coraz to nowe zakamarki kontynentu. 

Jak bardzo istotna jest edukacja w zakresie praw mniej-
szości i grup etnicznych, mogliśmy się przekonać, obserwu-
jąc zamieszanie wokół publicznych mediów w Szwajcarii.  
4 marca miało miejsce referendum w  sprawie zniesienia 
opłaty zwanej Billag, która jest odpowiednikiem polskiego 
abonamentu radiowo-telewizyjnego. Spotkało się to ze zde-
cydowanym sprzeciwem społeczności retoromańskiej, która 
dzięki Billagowi ma radio i programy telewizyjne w swoim 

języku. Za sprawą kampanii „Na a No Billag” („Nie dla znie-
sienia Billagu”) Retoromanom udało się rozpowszechnić 
swój punkt widzenia w całym kraju. To z pewnością przy-
czyniło się do pomyślnego dla naszych gospodarzy rezultatu 
głosowania, w którym 71,6% głosujących opowiedziało się za 
zachowaniem obowiązującego systemu. Nie każda grupa po-
trafi jednak skutecznie walczyć o swoje prawa – i tego właśnie 
ma się nauczyć dzięki projektowi „Minority Messengers”.

Podczas seminarium mieliśmy również okazję zwiedzić 
leżące nieopodal naszej kwatery miasto Chur, położoną 
u  podnóża góry Calanda stolicę Gryzonii – kantonu za-
mieszkiwanego przez największą liczbę osób mówiących po 
retoromańsku. Pierwszym przystankiem na naszej drodze 
był budynek medialny, w którym swoją siedzibę ma Radio-
televisiun Svizra Rumantscha, stąd nadaje działające całą 
dobę radio i  tu jest przygotowywany codzienny program 
telewizyjny emitowany każdego popołudnia w publicznej 
stacji. Po zajrzeniu w każdy zakątek redakcji, od newsroomu 
przez studia radiowe po pokój, gdzie realizowane są progra-
my telewizyjne, poszliśmy w kierunku jednej z tamtejszych 
wyższych uczelni (Hochschule für Technik und Wirtschaft), 
przy której działa instytut badawczy gromadzący informacje 
o języku retoromańskim. W skrzyneczkach poukładanych 
na regałach szczelnie wypełniających pomieszczenie można 
znaleźć niemal każde słowo we wszystkich dialektach tego 
języka. Niemal, prace nad archiwum wciąż bowiem trwają i, 
jak mówił nam nasz przewodnik, ich końca nie widać. 

Warsztaty zakończyły się 18 lutego, toteż chcąc nie chcąc 
musieliśmy opuścić Szwajcarię „właściwą” i udać się do tej, 
która jest bliższa naszym sercom. Z głowami pełnymi pomy-
słów spróbujemy wdrożyć to, czego nauczyliśmy się podczas 
warsztatów. Musimy też znaleźć kogoś, komu będziemy mo-
gli przekazać „skrzynkę z narzędziami”, bo projekt „Minority 
Messengers” zapowiada się zbyt ciekawie, żeby nas w nim za-
brakło. Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli w tym 
celu jechać za daleko. W razie czego winieta na szwajcarskie 
autostrady jest ważna jeszcze przez jedenaście miesięcy.

MATEUSZ ŁĄCKI

POMORAŃCY W SZWAJCARII 
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Cezary Obracht-Prondzyński – Laureat Nagrody Na-
ukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w ka-

tegorii nauk humanistycznych i społecznych za rok 2017 
– urodził się 27 grudnia 1966 roku w Bytowie. W 1981 
roku ukończył szkołę podstawową, a cztery lata później 
– Liceum Ogólnokształcące w Bytowie. Studiował na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie 
pod opieką profesora Józefa Borzyszkowskiego przygo-
tował pracę magisterską, obronioną w 1990 roku, a na-
stępnie rozprawę doktorską zatytułowaną Jan Karnowski 
(1886–1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski dzia-
łacz regionalny, obronioną w 1997 roku, która ukazała się 
jako monografia w 1999 roku. W 2002 roku opublikował 
obszerną rozprawę pod tytułem Kaszubi – między dys-
kryminacją a regionalną podmiotowością, na podstawie 
której uzyskał stopień naukowy doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
W następnych latach ukazały się kolejne opracowania 
Laureata dotyczące problematyki kaszubsko-pomorskiej, 
a mianowicie wydana w 2007 roku, w czterech wersjach 
językowych – polskiej, kaszubskiej, niemieckiej i angiel-
skiej – książka Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość 
oraz wydana w 2008 roku monografia zatytułowana Ka-
szubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach 
– ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych. Stały się 

one podstawą nadania Laureatowi – przez Prezydenta 
RP – tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych 
w  2012 roku. Laureat związany jest z  Uniwersytetem 
Gdańskim od okresu studiów, od 2013 roku jako profesor 
zwyczajny. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu 
Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych. 
Działa w licznych instytucjach i organizacjach, między 
innymi w Instytucie Kaszubskim, od 2015 roku sprawuje 
funkcję jego prezesa. 

Dorobek naukowy Laureata jest imponujący. Obej-
muje on 36 druków zwartych, tym 14 współautorskich, 
10 zredagowanych i 18 współredagowanych książek, 31 
autorskich i  8 współautorskich artykułów w  czasopi-
smach, ponad 120 rozdziałów w książkach, w tym po-
nad 100 autorskich oraz ponad 200 publikacji innych. 
Ponad 30 pozycji w  dorobku Laureata to publikacje 
w językach: niemieckim, angielskim, rosyjskim i serb-
skim. Oprócz wyżej wymienionych dzieł ważne miejsce 
w dorobku naukowym Laureata zajmują: współredago-
wana książka pod tytułem The Kashubs: Past and Present, 
wydana w 2011 roku przez firmę Peter Lang z siedzibą 
w Szwajcarii, autorska książka zatytułowana Ruch ka-
szubsko-pomorski. Ludzie – instytucje – idee, która uka-
zała się w 2016 roku, oraz opublikowany w 2017 roku 
autorski zbiór studiów opatrzony tutułem Dylematy edu-
kacyjne z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie.  
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LAUDACJA PROF. DR. HAB. CEZAREGO  
OBRACHT-PRONDZYŃSKIEGO 

z okazji uhonorowania Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Wyniki badań prof. Cezary Obracht-Prondzyński pre-
zentował na ponad 150 konferencjach naukowych kra-
jowych i międzynarodowych, w tym wielu przez siebie 
organizowanych. 

Laureat efektywnie zabiega o środki finansowe na ba-
dania. Obecnie uczestniczy w realizacji dwóch projektów 
finansowanych w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki zatytułowanych: Historia Kaszubów 
w dziejach Pomorza (jako jeden z trzech głównych wy-
konawców) oraz Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich 
symboli, pamięci i tradycji kultury (jako kierownik). 

Utrzymuje ożywione kontakty naukowe z ośrodkami 
w Republice Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej i na 
Ukrainie oraz krajowymi – między innymi współpracuje 
z uniwersytetami w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Po-
znaniu, Toruniu i Warszawie. 

Profesor Obracht-Prondzyński jest uznanym autoryte-
tem w zakresie problematyki socjologiczno-historycznej 
Kaszub i Pomorza widzianej pod kątem nowoczesnego 
regionalizmu, wielokulturowości, tożsamości kulturowej, 
mniejszości etnicznych oraz relacji polsko–kaszubsko–
niemieckich. Jego badania szczegółowe skupione na spra-
wach kaszubsko-pomorskich oraz porównawcze doty-
czące mniejszości serbołużyckiej w Republice Federalnej 
Niemiec oraz tatarskiej w Polsce i na Krymie wpisują się 
istotnie w poznanie społecznych i kulturowych zjawisk 

współczesnej Europy. Pozostając badaczem głęboko za-
korzenionym w realiach miejscowych oraz zaangażowa-
nym w życie społeczne Pomorza, jest jednocześnie uczo-
nym postrzegającym zjawiska regionalne w perspektywie 
ogólnej i globalnej. Oprócz wyróżniającego uczestnictwa 
w działalności naukowej i akademickiej Laureat angażu-
je się efektywnie w przemiany społeczne dokonujące się 
w naszym kraju. Był i jest aktywnym uczestnikiem ini-
cjatyw samorządowych i regionalnych w różnych sferach 
działań obywatelskich i animacji kultury. Udział Laure-
ata w rozwiązywaniu problemów społecznych stanowi 
z pewnością zarówno jedno ze źródeł inspiracji do badań 
naukowych, jak i pole weryfikacji stawianych hipotez. 

Osiągnięcia naukowe profesora Obracht-Prondzyń-
skiego oraz jego zaangażowanie w działalność akade-
micką i społeczną w pełni uzasadniają uhonorowanie go 
Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza 
za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Po-
morza. To uhonorowanie jest docenieniem nieprzemi-
jających jego osiągnięć oraz podziękowaniem za wkład 
w rozwój pomorskiego ośrodka naukowego oraz wielolet-
nie zaangażowanie w podnoszenie prestiżu Uniwersytetu 
Gdańskiego i naszego 1000-letniego Miasta Gdańska.   

Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta, 28 stycznia 2018 roku

JERZY BŁAŻEJOWSKI

WYSTĄPIENIE WYGŁOSZONE PRZEZ PROF. ZW. DR. HAB.  
CEZAREGO OBRACHT-PRONDZYŃSKIEGO  
podczas uroczystości wręczenia mu Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza 

Panie Prezydencie! Magnificencje! Wielce Szanowni  
Państwo!
W tym wyjątkowym dniu zadaję sobie pytanie: Jakim 
splotom życiowych okoliczności zawdzięczam, że staję 
przed Państwem, aby odebrać Nagrodę Naukową Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza? Jednocześnie gdy pomyślę 
o osobie Patrona oraz spojrzę na listę Mistrzów Gdańskiej 
Nauki, czuję ciężar odpowiedzialności, dumę i ogromną 
wdzięczność. Wszak tutaj w Gdańsku – na Uniwersytecie 
i w Instytucie Kaszubskim –wydarzyło się wszystko to, co 
w moim naukowym życiu najważniejsze. Cieszę się, że 
wysiłek włożony w badania historii i współczesności Ka-
szub, Pomorza i Gdańska zostały zauważone i docenione. 

Przede wszystkim dziękuję panu Prezydentowi Paw-
łowi Adamowiczowi za przychylenie się do wniosku 
kapituły nagrody. Profesor Marii Mendel – przewodni-
czącej I Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowe-
go – dziękuję za okazane zaufanie i uznanie, że godzien 
jestem, aby mnie zarekomendować kapitule. Z kolei pani 

profesor Małgorzacie Czermińskiej wdzięczny jestem za 
tak skuteczną prezentację, a całej kapitule za podzielenie 
opinii osób rekomendujących i zgłaszających. Zachowam 
również we wdzięcznej pamięci wsparcie ze strony władz 
mojej uczelni, szczególnie Jego Magnificencji profesora 
Jerzego Gwizdały.

Przyjmując to wyjątkowe wyróżnienie, mam pełną 
świadomość, że powodzenie życiowe oraz sukcesy w pra-
cy naukowej nie są efektem tylko indywidualnego wysił-
ku. Trzeba mieć szczęście do ludzi i ja je miałem, gdyż 
spotkałem na swojej drodze ludzi, którym zawdzięczam 
to, kim jestem i gdzie jestem. 

W gronie tych szczególnie ważnych dla mnie osób 
było i jest kilka kobiet. Oto, gdy ważyły się losy moich 
studiów w Gdańsku, trzy mądre kobiety uznały, że warto 
i trzeba mi pomóc. Były to: moja mama Teresa, jej mama, 
a moja babcia – Helena oraz jej siostra Marta, u której 
w Oliwie, na ul. Abrahama, zdobywałem swoje pierwsze 
gdańskie doświadczenia. To one uradziły, że trzeba mnie 
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ulokować u wuja Jerzego na Rudnikach, abym miał ja-
kiś dach nad głową. Warunki życia były tam więcej niż 
skromne, ale spędziłem tu kilka następnych lat, które 
wiele mnie nauczyły.

W  tym też czasie w  moim życiu pojawiły się dwie 
kobiety, które nadały mu sens. Pierwszą jest moja żona 
Jola, której miłości i wyrozumiałości zawdzięczam to, 
kim jestem. Niczym też nie da się zastąpić jej determi-
nacji w przypominaniu i uświadamianiu, co się w życiu 
liczy najbardziej! W tym miejscu dziękuję Joli za każdą 
wspólną chwilę! Drugą jest Hania, jej pojawienie się spra-
wiło, że życie stało się ciągłą radością i nadzieją, którym 
towarzyszy duma i uznanie.  

Jako młody człowiek rozpoczynający studia w Gdań-
sku nie przypuszczałem, że zostanę w  przyszłości nie 
tylko szkólnym, ale też badaczem. Nie stałoby się tak, 
gdybym na swojej drodze nie spotkał prawdziwego Mi-
strza – mentora, opiekuna i nauczyciela, czyli prof. Józefa 
Borzyszkowskiego. Za krótkim słowem „dziękuję” kryje 
się tak wiele treści, że trudno byłoby je wyrazić w długim 
nawet wystąpieniu. Bo rzecz nie dotyczy wyłącznie (choć 
jest to tu i teraz fundamentalnie ważne) spraw związa-
nych z warsztatem badawczym. Równie istotna była i po-
zostaje dla mnie trwająca nieustannie lekcja etyki odpo-
wiedzialności – za jakość naukowej i dydaktycznej pracy, 
za obywatelską postawę i zaangażowanie, za bieg spraw 
w małej i wielkiej Ojczyźnie. Tak więc liczy się nie tylko 
wiedza, opierająca się na badaniach, ale też wykraczająca 
poza nią mądrość, opierająca się na kaszubsko-pomor-
skim etosie, którego składnikami są: praca, odpowiedzial-
ność, rozsądek, „myślenie ku przyszłości”.

Profesor Borzyszkowski wprowadzał mnie nie tylko 
w krąg Mistrzów Nauki, wśród których byli profesoro-

wie: Gerard Labuda, Roman Wapiński, 
Brunon Synak, Władysław Pałubicki 
i wielu innych. Zawdzięczam mu także 
spotkanie z Mistrzami regionalnej pracy: 
Stanisławem Pestką, Tadeuszem Boldu-
anem, Tadeuszem Gleinertem i innymi.

Wszystkim im jestem wdzięczny za 
możliwość korzystania z ich wiedzy i do-
świadczenia oraz za wpojenie mi kilku 
podstawowych zasad, których staram 
się trzymać czy to w pracy zawodowej, 
czy to w działalności społecznej. Cieszę 
się, że dane jest mi współpracować z tak 
wieloma wspaniałymi osobami na Uni-
wersytecie, w  Instytucie Kaszubskim, 
w Elblągu i Bytowie oraz w tych wszyst-
kich środowiskach, z którymi się moje 
życiowe stegnë przecinają. 

Dziękuję wszystkim Państwu za za-
szczycenie swoją obecnością dzisiejszej 

uroczystości. Traktuję to wyróżnienie i dzisiejsze spotka-
nie jako szczególny rodzaj zobowiązania do dalszej pracy 
zgodnie z zasadą Gdańszczan: Nec temere nec timide.

***
W tych gdańskich podziękowaniach kryje się nie tylko 
wdzięczność za indywidualne wyróżnienie. Dziękuję 
także za to, iż taka nagroda w ogóle istnieje. Nie ma po-
dobnych zbyt wiele w Polsce! A to, że nasza funkcjonuje 
już 30 lat, pokazuje, że współcześni gdańszczanie wzorem 
swoich poprzedników zachowują szacunek dla nauki. To 
ważne, bo z nauką dzieją się dziś dziwne rzeczy.

Z jednej strony nauka stała się ostatecznym autory-
tetem rozstrzygającym. Dotyczy to niemal wszystkich 
sfer życia – od medycyny po konsumpcję. Przysłowiowe 
odwoływanie się do stwierdzenia: „amerykańscy uczeni 
dowiedli” jest tego najlepszym świadectwem. Widzimy 
zresztą to zjawisko także w reklamie, gdzie o wyższości 
danego produktu przesądzają ludzie „inscenizujący” ba-
dania, laboratoria etc., a więc odwołujący się do wiedzy, 
nauki…

Paradoksalnie jednocześnie z drugiej strony dyskre-
dytujemy naukę i wiedzę naukową na potęgę. Świadec-
twem tego jest upadek uznania dla wiedzy eksperckiej. 
W  społecznym odbiorze coraz powszechniejsza jest 
postawa: nie lubimy tych, którzy wiedzą więcej, nawet 
(szczególnie!) gdy rzeczywiście wiedzą lepiej. To „wie-
dzenie lepiej” staje się wręcz powodem do wstydu, do 
stygmatyzowania, wytykania palcem jako „uznawanie 
siebie za lepszego”. Nie jest to zresztą cecha wyłącznie 
polska. To trend globalny. Nie tak dawne badania nad 
zaufaniem w skali globalnej pokazały, że spada zaufanie 
do wiedzy eksperckiej. Inaczej mówiąc, „ludzie tacy jak 
ty” są równie wiarygodni jak eksperci akademiccy czy 
też techniczni! Świadectwa tego odnajdujemy stale wokół 

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za 2017 r.  
Nz. laureaci: Prof. Cezary Obracht-Prądzyński i prof. Michał Woźniak.
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nas. Nie tak dawno, w trakcie debat sejmowych i senac-
kich, wielokrotnie słyszeliśmy, że ekspertyzy parlamen-
tarnych ekspertów to „tylko opinie”!

Wiedza naukowa staje się więc „tylko opinią”, która 
zderza się z „wolą większości” lub (a może szczególnie) 
wolą wodza, z racjami rynku, z ideologią itd. Nie może to 
pozostawać bez wpływu na nasze życie – tu i teraz w Pol-
sce, Europie i na świecie. Nieuchronnie prowadzi to do:
1.  Osłabienia albo wręcz pogrzebania zaufania do wiedzy 

i wiary, że nauka ma sens, z jednej strony. W konse-
kwencji dochodzimy do . Bezwstyd 
głupoty i niewiedzy staje się dziś coraz powszechniej-
szy w sferze publicznej. To zjawisko niezwykle niebez-
pieczne, bo prowadzi do uwiądu odpowiedzialności, 
a to otwiera drogę do wszelkich nadużyć. 

2.  Z  drugiej strony mamy do czynienia z  cynicznym 
ignorowaniem wiedzy, zwłaszcza wtedy, gdy jest 
trudna, ujawnia fałsze, uzurpacje i nadużycia. Obok 
głupca występuje więc cyniczny ślepiec, który znajduje 
formułę usprawiedliwienia, mówiąc: „nie wiedziałem”. 
Zadaniem ludzi nauki jest nie dawać komfortu nie-
wiedzy i nie zgadzać się na manipulacje wiedzą.

3.  Trzecią konsekwencją jest nader często spotykane ma-
nipulowanie wiedzą zgodnie z własnymi przekonania-
mi, ideologią, wiarą… Nauki społeczne i humanistycz-
ne, szczególnie historia, narażone są na to w sposób 
szczególny. Bo oto, opierając się na zmanipulowanej 
„wiedzy”, można uzasadnić, legitymizować wszel-
ką niegodziwość, podłość, nieprawość, uzurpację… 
Groźna jest więc dziś nie tylko niewiedza, unikanie 
wiedzy, ale też wiedza zdeprawowana.

4.  Dzieje się tak za sprawą samych ludzi nauki. Zawsze 
bowiem znajdą się ci, którzy chcą się „przypodobać”, 
którzy dają się uwieść władzy, profitom, prestiżowi, 
społecznemu uznaniu, sławie, dostępowi „do ucha 
prezesa” (partii, firmy, korporacji, gazety etc.)
Tymczasem Stanisław Ossowski już w 1956 r. po do-

świadczeniach stalinizmu pisał1: „Pracownik naukowy to 
taki człowiek, do którego zawodowych obowiązków na-
leży brak posłuszeństwa w myśleniu. Na tym polega jego 
służba społeczna, aby pełniąc swe zawodowe czynności, 
nie był w myśleniu posłuszny. Pod tym względem nie 
wolno mu być posłusznym ani synodowi, ani komitetowi, 
ani ministrowi, ani cesarzowi, ani Panu Bogu. Jeżeli jest 
posłuszny, jeżeli poglądy swoje zmienia na rozkaz albo 
jeżeli myśl jego nie jest w zgodzie z jego słowami, sprze-
niewierza się swoim obowiązkom, tak jak sprzeniewierza 
się inżynier, który dla świętego spokoju albo dla zysku, 
albo przez lenistwo, albo przez małoduszność pustakami 
zastępuje żelazobeton albo drewnem granit”. 

Dedykuję to tym wszystkim, którzy bezrefleksyjnie 
szli, idą i  zamierzają iść „na służbę”… Trzeba nie być 

w myśleniu posłusznym! Trzeba mieć krytyczne i ela-
styczne umysły, ale sztywne karki!

Julian Tuwim przed wojną w znanym wierszu dzielił 
ludzi na cztery grupy: 

Ci, Którzy Nie Wiedzą,
Że Nie Wiedzą –
To GŁUPCY, Unikaj Ich.

Ci, Co Nie Wiedzą,
Ale Wiedzą, Że Nie Wiedzą –
To PROSTACZKOWIE, Poucz Ich.

Ci, Co Wiedzą,
A Nie Wiedzą, Że Wiedzą – 
To ŚPIĄCY, Obudź Ich.

Ci, Co Wiedzą i Wiedzą,
Że Wiedzą –
To MĘDRCY, Idź Ich Śladem.

Mądrość to dziś pożądany i ryzykowny „towar”. Nie 
bójmy się z niej korzystać i do niej podążać.

Laureat Nagrody Na ukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza  
w ka tegorii nauk humanistycznych i społecznych za rok 2017 

1    S. Ossowski, Taktyka i kultura, [w:] J. Karpiński, Nie być w myśleniu posłusznym. (Ossowscy, socjologia, filozofia), London 1989, s. 136.
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Pòspólné kibicowanié òbczas pòtkaniô Trefla Gduńsk 
z Cuprum Lubin bëło finałã trzecy edicje pòdjimiznë 
Stowôrë Trefl Pomorze i  Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô – akcje Aktywne Kaszuby. Òne bò wej 
zòrganizowałë plasticzny kònkùrs i wszëtczich jegò 
ùczãstników rôczëłë na mecz. Latos témą dokazów 
bëło 100-lecé ùdostaniô nazôd samòstójnotë przez 
Pòlskã, z òsoblëwim cëskã na pòmòrsczégò heroja tegò 
czasu – Frãcëszka Krãcczégò.

Tim razã dzecë mògłë òbezdrzec mecz chłopsczi 
lidżi sécowi balë. Wôrt pòdczorchnąc, że w promòcjã 
rëszno włącził sã jeden z miónkôrzów Trefla, Damión 
Szulc, chtëren pò kaszëbskù rôcził na òbzéranié tegò 
spòrtowégò widzawiszcza. Pòchôdô òn z  Garcze-
gòrza, gdze òd czile lat téż je ùczony kaszëbsczi jãzëk. 
A òbczas samégò meczu kaszëbiznã bëło widzec wnet 
wszãdze, m.jin. òbczas paùzów midzë setama, czedë 
spiéwała Wérónika Kòrthals. Dlô mie to je wiôldżi za-
szczit, że jô mògã tu wëstąpic, bò tu są dzecë z całëch 
Kaszëb, jaczé spiéwałë razã ze mną taczé ùsôdzczi, jak: 
„Welewetka” czë „Mówiã: Kaszëbë”. Taczé wëdarzenia to 
cos, co mòże zarazëc kaszëbizną. Dzecë chcą tu przëjéż-
dżac, spiewac i gadac pò kaszëbskù. Mòja dësza sã ceszi! 
Dodôwkòwą redoscą je to, że w przërównanim z jinyma 
latama je wicy lëdzy i wicy kaszëbsczich akcentów – gô-
dała pò wëstãpie artistka. 

Pò prôwdze latos béł to richtich „kaszëbsczi mecz”, 
co pòcwierdzywô Lucyna Radzymińskô z  Bióra 

Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. W  pierszi edi-
cje kaszëbsczich elementów wnet nie bëło, w  drëdżi 
pòjawiła sã kaszëbskô spikerka. Latos téż òkróm pro-
fesjonalnégò spikera mómë Justinã Mikòłajczik, chtër-
na zapòwiôdô pò kaszëbskù, a do te przed meczã béł 
dwajãzëkòwi kònkùrs wiédzë ò sécowi balë, kòncert 
Wéróniczi Kòrthals, wëstãp òrkestrë z Przedkòwa, jakô 
grała naje melodie, i karno z Zespòłu Szkòłów w Przed-
kòwie tuńcëjącé i spiéwającé pò kaszëbskù. Òkróm tegò 
bëłë téż stojiszcza m.jin. z wësziwkã, malënkama na 
szkle, rzezbama. Dzecë miałë mòżlëwòtã pòspólnégò 
spiéwaniô pò kaszëbskù dzãka ekranóm, na jaczich 
pòkazywóné bëłë tekstë w naji rodny mòwie. Dërch 
bëło téż widzec kaszëbsczé nôdpisë, jak wezmë na to: 
„Witôjta w jómie lwa”. Nie je wiedzec, czë te zéwisz-
cza wërzasłë miónkôrzów Cuprum Lubin, ale Trefl 
dosc letkò dobéł 3:0, mającë pòwôżniészé jiwrë leno 
w drëdżim sece. Òbzérôcze na stojąco bilë wnenczas 
brawò i kòskelë, żebë dodac swòjémù karnu mòcë do 
biôtczi. Skùtkòwno.

Dlô dzôtków atrakcją béł czãsto sóm wëjôzd i leż-
nosc do òbezdrzeniô sami ERGO Arenë. To mój pierszi 
mecz na żëwò. Mòcno jesmë to przeżiwelë z całą klasą – 
gôdô Kamila Kisel (pòl. Kisiel) ze szkòłë w Niepòczo-
łowicach. Òbzéróm wiele sécowi bale w telewizje, ale 
pierszi rôz jem na halë – dodôwô ùczéń z Lësëch Jóm. 
Knôpi z kl. IVb ze szkòłë w Krokòwie pòdczorchiwają, 
że baro sã jima tuwò widzy i wierzą w dobëcé Tre-

9781 òbzérôczów, w tim kòl 7 tësący dzecy i młodzëznë, co ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka, pòjawiło sã na meczu 
sécowi balë w spòrtowi halë ERGO Arena.
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fla. Z Redkòwic przëjachało 26 ùczniów. Wiele z nich 
kaszëbsczégò ùczi sã dopiérze òd 1 séwnika łońsczé-
gò rokù. To dlô naju dobrô zôchãta do ùczbë – czëc 
je głosë dzéwczãtów z ti szkòłë. Wtórzi jima szkólnô 
Renata Hòpa. To je dlô nich wiôldżé wëdarzenié. Wszët-
czé dzecë, co sã ùczą kaszëbsczégò, ni mògłë sã docze-
kac tegò meczu. Òdliczałë dnie i gòdzënë. To je wiôlgô 
mòtiwacjô do nôùczi jãzëka. Taczich wiãcy, bò to wiôlgô 
pòmòc dlô naju szkólnëch.

Przede wszëtczim dzãka kaszëbsczim dzôtkóm 
ùdało sã ùdostac nôwëższą frekwencjã w Plus Lidze 
òd sezónu 2014/2015. Pòtkanié òbzérało 9781 lëdzy. 
Dzecy, co ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka, przëjachało kòl  
7 tys. Dlô przërównaniô łoni bëło jich kòl 6 tys., a niło-
ni 4 tës. Pòbiti òstôł rekòrd nôwikszégò trzôskù òbczas 
meczu – òd terô je to 117 dB.

Szkòłë, jaczé chcałë wząc ùdzél w tim widzawiszczu, 
mùszałë nôprzód wësłac dokazë swòjich ùczniów na 
plasticzny kònkùrs Aktywne Kaszuby. Jistno jak łoni, 
jesmë dostelë przez 800 malënków. Przëszłë òne z 221 
szkòłów z całégò wòjewództwa. Jesmë jakò òrganizato-
rzë, razã ze Stowôrą Trefl Pomorze, baro rôd, że są to 
môle ze wszëtczich kaszëbsczich pòwiatów, wespół z tima 
na grańcach, jak słëpsczi czë chònicczi – pòdrechòwùje 
kònkùrs Lucyna Radzymińskô.

Winszëjemë Kaszëbskò-Pòmòrsczémù Zrzeszeniu 
i Treflowi ùdbë i ji zjisceniô. Rôczimë Czëtińców do 
òbezdrzeniô òdjimków z kaszëbsczégò meczu w ERGO 
Arenie, a na kùńc przedstôwiómë jesz lëstã dobiwców. 

Kl. I–III spòdleczny szkòłë: 1. Juliô Wilczewskô (Sp. 
Szk. w Prokòwie), 2. Juliô Bréza (Sp. Szk. w Kaliszu),  
3. Martina Tãcza (Sp. Szk. we Wrzescu); wëprzédnie-
nia: Zuzana Petrik (Sp. Szk. w Òbjezdze) a Kinga Slu-
sarczik (Sp. Szk. w Słonowicach).

Kl. IV–VII sp. szk.: 1. Karolëna Reiter (Szkòłowò-
-Przedszkòłowi Zespół w Kòleczkòwie), 2. Kinga Sëch-
ta (Sp. Szk. w Mòjuszu), 3. Kristión Rogala (Sp. Szk. 
w Zôlesym); wëprzédnienia: Klaùdiô Kaszubòwskô 
(Sp. Szk. w Charzëkòwach) a Wiktoriô Adolph (Sp. 
Szk. w Karwi).

Gimnazjum: 1. Mikòłôj Héwelt (Niepùbl. Gimn. 
w Pùckù), 2. Aleksandra Klawikòwskô (Zespół Szkół 
w Miechùcënie), 3. Nataliô Ganżumòw (Gimn. w Dre- 
tiniu); wëprzédnienia: Maksymilión Jakùsz (Zespół 
Sztôłceniô i Wëchòwaniô w Stãżëcë) a Marta Mëszka 
(Zespół Szk. w Brzéznie Szlachecczim).

Wëżigimnazjalné szkòłë: Wëprzédnienia – Nataliô 
Szarmach (Technikùm nr 3 w Chònicach) a Dorota 
Skòczke (Akademicczé Liceùm w Pùckù).

DARK MAJKÒWSCZI
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Łubno to małô wies w gminie Kôłczëgłowë w bëtowsczim 
krézu. W dôwnëch czasach òkòlé nôleżało do Pùttkamerów. 
Je dwór i snôżi XVII-stalatny szachùlcowy kòscółk, jaczi nie-
dalek szkòłë, spòmidzë drzéwiãt, przëcygô swòjim widã. 
Lata mijałë, wszëtkò sã zmieniwało. Pò wòjnie w wikszoscë 
przëcygnãlë tuwò lëdze z jinszich strón. Wiele téż w òbrëmie-
nim akcji Wisła. Wkół bëło dosc tëli dôwnëch PGR-ów. Dzys 
corôz czãscy je tu czëc kaszëbiznã. Tej niechtërny mògą rzec, 
że je òna òdzwëskiwónô. Tak do czësta nie je, doch je ù se, 
chòc kąsk zapajiczonô.

Chcemë zaparkòwac na placu przed spòdleczną szkòłą, 
a téż gimnazjum, a tak pò prôwdze to wcësnąc naje aùto 
midzë jinszé i aùtobùs. Në, stoji. Le jak nim pózni wëjachac? 
Dôł Bóg dzéń, dô i radã – mëslimë i mómë na to namkłé. 

Z HÒRRORU WËSZŁA JIMA KÒMÉDIÔ 
W jizbie szkólnëch pòtikómë sã z Łubno Team. Filip Dzenisz 
[pòl. Dzienisz], Macéj Czubińsczi, Marta Kùlas, Magda 
Kòzeł [Kozieł], Karól Wzątk [Wziątek], Kaja Kònopka, Pa-
tricjô Mòga, Hanna Kapiszka i Wiktoriô Wanagò sôdają 

wkół stołu i òpòwiôdają ò swòjim krãcenim. Le nié tim 
szpòrtownym, szkòłowim, a pòwôżnym – filmòwim. Tak 
midzë Bògã a  prôwdą to za wiôldżégò doswiôdczeniô ni 
mómë. To je naji drëdżi dłëgszi film – zaczinają gadac. Òka-
zëje sã, że swòjã lubòtã do filmòwaniô przësztôłcëlë w gim-
nazjalny projekt. Zwôł sã „Chcemë to nakrãcëc. Jak zrobic swój 
film”. Ùczniowie pòznôwalë na nim m.jin., co to je scenarnik, 
jaczé są etapë pòwstôwaniô filmù i jak gò móntowac – gôdô 
szkólnô Òlga Kuklińskô. Z ôrtów X Mùzë nôbarżi widzôł sã 
jima hòrror. I takô bëła najô ùdba na zaczątkù. Głównym 
bòhaterã je Filëp, chtëren wszëtczim dosc tëli zalôzł za skórã. 
Je przesladowóny bez szkelet z biologiczny klasë. Wszãdze, 
gdze jidze, krok za krokã òn je krótkò niegò. A to wszëtkò 
òkôzało sã pòkrziżawą, mącenim... Në, tegò trzeba ju sã 
samémù wëdowiedzec – gôdô Filip Dzenisz i zachãcywô do 
òbezdrzeniô dokazu „Skazany na strach”, jaczi mòżna 
òbôczëc na starnie YouTube. Chòc pò prôwdze baro bùszny 
z niegò nie są. Miôł bëc hòrror, a wëszło czësto jinaczi i zrobi-
ła sã z tegò kòmédiô – dodôwô. Film miôł swòjã premierã 
w szkòle. Bëłë plakatë, popcorn, nie felowało téż czerwònégò 

Zôczątk to krótczé filmiczi, jaczé pòwstôwałë przë rozmajitëch leżnoscach. Baro chcelë zrobic cos wicy. Czej 
ùczëlë ò filmòwim kònkùrsu, wiedzelë, że to je to. Kąsk jima sã mùnie wëcygnãłë, czej òbôczëlë Wieszczégò 
– dokôz, chtëren gò promòwôł. Tak to më zrobic nie rozmiejemë. Le mòże razã cos wëmëslimë – tak so ùdbelë 
i pò prôwdze sã dało. Gimnazjaliscë z III klasë z Łubna dobëlë pierszi plac w I Kònkùrsu Kaszëbsczich 
Amatorsczich Filmów.

CHCEMË TO NAKRÃCËC!

Wikszi dzél karna Łubno Team z diplómã za dobëcé w Kònkùrsu Kaszëbsczich Amatorsczich Filmów. Pierszô z prawi jich szkólnô òd kaszëbsczégò  
Òlga Kùklińskô
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tëpichù ë bilietów. Baro sã wszëtczim widzôł. Chòc nóm 
zdôwôł sã smiészny, niejedny sã kąsk wërzaslë. Òsoblëwie jeż-
lë jidze ò nëch mniészich – òpòwiôdô Wiktoriô Wanagò.

KÙLISË PÒWSTÔWANIÔ NÔDGRODZONÉGÒ FILMÙ
Czej ùczëlë ò kònkùrsu na kaszëbsczi amatorsczi film, wie-
dzelë, że ni mòże jich w nim felowac. Takô téż bëła ùdba 
òrganizatorów, bë pòdskacëc młodëch, chtërny ju dosc wie-
le nagriwają nié leno kamerą, a móbilką czë òdjimkòwim 
aparatã. Z témą na film gimnazjaliscë z Łubna niżódnégò 
jiwru ni mielë. Na ùczbach kaszëbsczégò jãzëka jesmë 
pòznôwelë rozmajité wierzenia, a w tim te ò Bòrowi Cotce. 
Wkół nas je dosc tëlé lasów. Tak sã zrodzëła najô ùdba – gôdô 
Wiktoriô, filmòwô starka. 

Jich dokôz òpòwiôdô ò Hanie, chtërna jakno malinczé 
dzeckò zgùbiła sã w lese. Ùretała jã Bòrowô Cotka. Pò latach 
òpòwiôdô ji ò tim starka. Dzéwczã nie chce dac temù wiarë, 
a ji drëchòwie z ny historie kąsk sã wëszczérzają. Je logiczny 
scenarnik z czekawą ùdbą i wëzwëskanim kaszëbsczi mitolo-
gie, je aktorstwò, dopasowónô mùzyka – pòdsztrichnął Pioter 
Léssnawa òbczas zéńdzeniô òbsãdzëcelów I  Kònkùrsu 
Kaszëbsczich Amatorsczich Filmów.

W dzélu jich dokôz pòwstôł w „Kaszëbsczi Òstoje”. To 
sedlëszcze chëczi pòłożonëch nad jezorã Granicznym. Na-
griwelë tu m.jin. pòpularny serial „rodzinka.pl”. Tej më téż 
chcelë wëzwëskac nen môl. Jesmë baro wdzãczny miéwcóm za 
pòmòc – gôdô Òlga Kùklińskô (szkólnô). 

Czasã nôleżnicë Łubno Team bëlë ju zmarachòwóny na-
griwanim. Òsoblëwie czej jakąs scenã mùszelë pòwtarzac nié 
rôz, a czilenôsce razy. Tak bëło na przëmiar w scenie ze star-
ką. Mòja rodzonô rodã je z Gôchów i rozmieje pò kaszëbskù, 
chòc małowiele gôdô. Czej òbôczëła naje nagranié, prost nama 
rzekła, że to nie je w rodny mòwie – kôrbi Hanna Kapiszka. 
Tej nick, całą scenã cësnãlë w nórt i zaczãlë jesz rôz. Jinym 
razã pòwtôrzanié zanôlégało òd czësto czegòs jinszégò. Ale 
òglowò szło ò to, że tak do kùńca to pò kaszëbskù nie gôda-
ją. Kò jich familie przëcygnãłë tuwò z rozmajitëch strón Pòl-
sczi. Mòji są z Radomia. A mòji z Kielc. Z òkòlégò Łodzë – 
gôdają jeden bez drëdżégò. Ùczą sã kaszëbiznë w szkòle, to 
równak czasã nie sygnie, bë swòbódno kôrbic. A zanôlégało 
jima na tim, żebë to bëło jak nôbarżi naturalno. Naje szkólne 
Òlga Kùklińskô i  Justina Wrońskô nama kąsk pòmògłë 
i przëpilowałë, czë wszëtkò bëlno wëmôwiómë. Tej doma sã 
ùczëlësma swòjich rolów – wëjasniwô Magda Kòzeł. Równak 
dosc drãgò jima bëło naùczëc sã rolë pò kaszëbskù, kò wcyg 
mùszelë miec bôczënk na wëmòwã. Czej òbczas krãceniô 
filmù ùczëlë jaczis lëchi zwãk, zarôzka całą scenã pòwtôrzalë. 
Przë ògniszczu czilenôsce razy jesmë nagriwelë scenã z Patri-
cją. Wiedno bëła jistnô i  ta sama fela. Kùńc kùńców 
mùszelësmë całą wëcąc – ze smiéchã wspòminô Wiktoriô. 
Patricjô Mòga kąsk sã zasromała, pòdezdrzała na drëchów, 

jakbë chcała rzec: Në jo, doch czasã tak je, do czësta jinaczi 
jak chcemë. Wôrt jesz dopòwiedzec, że gimnazjaliscë z Łub-
no Team dzysô baro kriticzno zdrzą na swój dokôz: Tu je fela, 
tuwò miało bëc jinaczi, a tu lëchi zwãk.

Òpòwiôdają téż ò scenie ze sztërëlatną Zoszą, sosterką 
Hannë Kapiszczi. Ta zagrała w retrospekcje, w jaczi pòkôzónô 
je malinkô głównô bòhatérka, chtërna sã zgùbiła w  lese. 
Jesmë ji nick nie pòwiedzelë i nawetka nie wiedzała, że zagra-
ła w filmie. Chcelësmë, bë wëzdrzało to jak nôbarżi naturalno. 
Przed nagranim jem ji rzekła, że jidzemë na szpacérã. Leno 
rôz za razã pëtała, czemù Marta, jakô grała Bòrową Cotkã, je 
tak dzywno òblokłô i ùmalowónô – òpòwiôdô ze smiéchã 
Hanna i zarôzka zdrôdzô jesz jinszé kùlisë pòwstôwaniô fil-
mù: Je taczi sztërk, gdze Zosza stoji sama krótkò rzéczi. Tak pò 
prôwdze, a tegò nie je widzec, za drzewã stoji Magda i do ni 
machô i jã zabôwiô. Szło ò to, bë mòja sosterka na sztót stała 
na placu i sã nie rëchała, tak cobë sã dało nagrac scenã. 

Na jich filmòwim planie tak pòwôżno do czësta nie bëło. 
Jak na przëmiar tej, czej nagriwelë w „Kaszëbsczi Òstoje”, 
a dorwelë sã do karë i zaczãlë na ni jezdzëc. Równak ta scena 
do filmù nie weszła, chòc nie wiém czemù – szpòrtowno gôdô 
Filip Dzenisz.

Mielë téż jiwrë, a òsoblëwie czej jidze ò sprzãt. Aparat do 
nagriwaniô przënieslë swój. Pierszi rôz krącëlë ze statiwã. 
Ten pòżiczelë to òd jednëch, to òd drëdżich. Wszëtkò taczé: 
zdebło tu, zdebelinkò tam, kąsk òd mie, kąsk òd ce. 

Wiele czasu zajãło jima móntowanié. Bëło przë tim fùl 
robòtë, a jesz skòpicą. Wszëtkò jem robiła w Windows Movie 
Maker. Na sztót zainstalowałam so jinszi, barżi profesjonalny 
program, ale jem nie rozmiała na nim nick zrobic – gôdô 
Hanna. Pierszi plac béł dlô nich wiôldżim zaskòczenim. To 
je wiedzec, że kòżdi mësli ò wëgranim. Më jistno, le bëlësmë 
gwësny, że chtos zrobi film lepi òd nas. Doch to je dopiérkù naji 
drëdżi dłëgszi – gôdelë, czej dowiedzelë sã ò wënikach i rôd 
czëtelë taczé wëpòwiescë jurorów jak ta: Ta produkcjô bëła 
nôlepszô òd czësto filmòwi stronë. Film mô dobrze rozegróny 
i przemëslóny biég akcji. Widzało mie sã téż òtemkłé zakùń-
czenié [to słowa Doriana Zyppera z RedHorizontStudio – 
dop. ŁZ]. W przindnoscë chcą nagrac dokôz promùjący jich 
wies i òkòlé. Mają téż ùdbã, bë nagrac drëdżi dzél filmù „Ska-
zany na strach”.

Czej ju wëchôdómë ze szkòłë, westrzód rozmajitëch kôrt-
ków wiszącëch kòl wéńdzeniô òsoblëwie jedna naju 
przëchłoscëła: „Ògłoszënk. W pòniedzôłk ò 14.30 w zalë  
nr 9 mdze pierszé pòtkanié szkòłowników, jaczi chcą nôleżec 
do Szkòlnégò Karna Filmòwégò Łubno Team. Rôczimë 
wszëtczich z klas IV–VII a téż gimnazjalistów”. Chto mô le-
gòtã?

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Bliskość morza to ogromny potencjał. Nie jest to nic od-
krywczego, wiedzieli o tym już starożytni Egipcjanie, 

Rzymianie czy Grecy, którym sąsiedztwo morza dawało 
wiele możliwości, począwszy od handlu, na podboju no-
wych ziem kończąc. Dzisiaj zalety mórz i oceanów wiele 
się nie zmieniły – choć być może rzadziej patrzy się na 
te akweny pod kątem terytorialnych podbojów, to jednak 
nadal mają ogromne znaczenie w kontekście gospodarki, 
a szczególnie wymiany handlowej. Drogą morską bowiem 
wciąż najłatwiej przewieźć różnego rodzaju towar z najod-
leglejszych zakątków świata. Aby port był konkurencyjny, 
musi być atrakcyjny. I nie chodzi tu wcale o jego piękny wy-
gląd, ale o położenie. Musi też spełniać techniczne warunki 
do tego, aby mogły zawijać do niego np. największe jed-
nostki na świecie. Konieczne jest także portowe zaplecze, 
które pozwoli rozładowywany towar przewieźć dalej w głąb 
kraju lub poza jego granice, korzystając z dróg i autostrad 
oraz ze szlaków kolejowych. 

W granicach Polski mamy cztery duże porty: Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Te dwa ostatnie wymie-
nione porty działają jako jeden podmiot pod nazwą Szcze-
cin-Świnoujście. Nasze porty radzą sobie dobrze, ale nad 
Bałtykiem mają silną konkurencję (np. Kłajpeda, St. Pe-

tersburg) i aby być konkurencyjne, muszą odpowiadać na 
potrzeby rynku, czyli muszą się rozwijać. Proces ten jest 
długofalowy i w przypadku wspomnianych portów trwa już 
od kilku lat. Obecnie w fazę realizacji wchodzą kolejne 
przygotowane wcześniej projekty, są one w dużej mierze 
wdrażane dzięki Unii Europejskiej, która dokłada nawet  
85 procent wartości inwestycji.      

PORT W GDAŃSKU
W 2018 roku największe inwestycje to te współfinanso-
wane właśnie przez Unię Europejską. Zmiany czekają 
przede wszystkim tereny w Porcie Wewnętrznym, gdzie 
zostanie pogłębiony tor wodny i będą rozbudowane na-
brzeża: Obrońców Poczty Polskiej, Mew, Oliwskie, Zbo-
żowe, Wisłoujście oraz Dworzec Drzewny. Szacunkowa 
wartość projektu to ok. 470 mln zł. W Porcie Zewnętrznym 
na rozbudowę i modernizację czeka z kolei sieć drogo-
wo-kolejowa (koszt ok. 180 mln zł). Wszystkie inwestycje 
zakończą się do 2020 roku. W ramach dotacji unijnych po-
wstanie także nowe Nabrzeże Północne wraz z terminalem 
dla ładunków ro-ro. Nabrzeże Północne będzie pierwszym 
elementem planowanego od kilku lat Portu Centralnego. 
Koncepcja jego budowy, uwzględniona w „Strategii rozwoju 
Portu Gdańsk do roku 2027”, zakłada budowę na terenach 
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Koncepcja budowy Portu Centralnego w Gdańsku

PORTY WYCHODZĄ W MORZE 



ŁŻËKWIAT 2018  /    /  13

BLIŻEJ MORZA

„wydartych” morzu nowego portu, który ma powstać między 
ujściem kanału portowego a Naftoportem. Inwestycja ma 
obejmować budowę terminali: drobnicowego, pasażerskie-
go oraz bazy przeładunku kontenerów. Koszt inwestycji 
szacowany jest na około 6–9 mld zł. Będzie to największa 
inwestycja w dziejach gdańskiego portu od czasów budowy 
Portu Północnego na początku lat 70. XX wieku.

PORT W GDYNI
Dla gdyńskiego portu jeden z priorytetów stanowi lepsza 
dostępność transportowa, zarówno drogowa jak i kole-
jowa, stąd oczekiwaną inwestycją jest modernizacja linii 
kolejowej nr 201 Gdynia – Maksymilianowo (dawna ma-
gistrala węglowa). W inwestycji, prowadzonej przy współ-
pracy z PKP PLK, zakłada się m.in. budowę drugiego toru 
i elektryfikację linii kolejowej. Pozwoli to przede wszystkim 
zwiększyć przepustowość kolejowego szlaku oraz poprawi 
bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Dopełnieniem 
tej inwestycji będzie modernizacja infrastruktury kolejowej 
w samym porcie oraz rewitalizacja pasażerskiej linii kole-
jowej w kierunku Oksywia. Władze portu liczą także na bu-
dowę tzw. Drogi Czerwonej, która połączy tereny portowe 
z planowaną (niestety aktualnie wstrzymaną) budową drogi 
ekspresowej S6, która także jest niezbędna do dalszego 
rozwoju gdyńskiego portu. 

Do 2020 roku gotowe mają być takie inwestycje, jak: 
pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 
oraz przebudowa nabrzeży wraz z rozbudową obrotnicy  
nr 2. W planach na najbliższe lata jest także budowa pasa-
żerskiego terminalu promowego oraz budowa infrastruktury 
transportu intermodalnego na terenie Centrum Logistycz-
nego Portu Gdynia. Największą inwestycją planowaną na 
lata 2018–2030 będzie jednak budowa portu zewnętrzne-
go, który powstanie na wodach Zatoki Gdańskiej. Część 
nowego nabrzeża zajmie terminal kontenerowy. Budżet 
ma wynieść 952 mln euro, a sama inwestycja pozwoli na 
zawijanie do Gdyni największych statków na świecie. 

PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE
Zaletą obu portów jest przede wszystkim ich lokalizacja – 
blisko Skandynawii i szlaków żeglugowych prowadzących 
z północnego Bałtyku w kierunku Niemiec i dalej przez 
duńskie cieśniny w kierunku Morza Północnego. Celem 
strategicznym zarządu jest stworzenie dogodnych warun-
ków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu 
jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na 
południowym Bałtyku. Urzeczywistnienie tego celu pozwo-
li temu kompleksowi stać się przodującym portem w tej 
części Europy. Aby to osiągnąć, konieczne są inwestycje 

infrastrukturalne wewnątrz portu, tj. pogłębienie toru wod-
nego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m na całej 
długości, pogłębienie toru podejściowego w Świnoujściu 
od strony morza do głębokości 14,5 m w pierwszym eta-
pie, docelowo do głębokości 16,7 m, oraz budowa portu 
zewnętrznego w Świnoujściu z nabrzeżami o głębokości 
technicznej 17 m. Aby mówić o kompleksowych rozwiąza-
niach, konieczne są także inwestycje drogowe i kolejowe 
obsługujące oba porty. Chodzi tu przede wszystkim o prze-
budowę układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza 
w Szczecinie, przebudowę i rozbudowę układu drogowe-
go w Świnoujściu (droga krajowa S3 w kierunku grani-
cy z Czechami) oraz modernizację linii kolejowych E59 
i C-E59, a także modernizację i rozbudowę infrastruktury 
dojazdowej do portu w ciągu linii kolejowej 401 Szczecin 
Dąbie – Świnoujście Port. Wśród priorytetów decydujących 
o rozwoju Portu Szczecin-Świnoujście jest także moderni-
zacja Odrzańskiego Systemu Wodnego wraz z likwidacją 
barier utrudniających rozwój żeglugi śródlądowej oraz re-
alizacja projektu połączenia Odry z Dunajem.  

Inwestycje w polskich portach to efekt ich dynamicznego 
rozwoju w ostatnich latach, a co za tym idzie wzrostu ocze-
kiwań ze strony kontrahentów. To także to, o czym wspo-
mniałem na wstępie, czyli konkurencja ze strony innych 
nadbałtyckich portów, która nie pozwala stać w miejscu. 
Jeśli mowa o konkurencji, to należy jeszcze wspomnieć 
o trwającej budowie nowego terminala kontenerowego 
i dla ładunków ro-ro Sztokholm Norvik Port. Inwestycja 
powstaje ok. 50 km na południe od Sztokholmu, w miej-
scowości Nynäshamn. Po otwarciu w 2020 roku będzie 
on w stanie obsłużyć rocznie około 500 tys. kontenerów 
i 200 tys. pojazdów (w systemie ro-ro), a dzięki głębokości 
basenów sięgającej maksymalnie 16,5 metrów będzie mógł 
przyjmować największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć 
na Bałtyk. To istotna informacja w kwestii omawianych in-
westycji w polskich portach, które zyskają nowego konku-
renta w obrębie Morza Bałtyckiego. Dobrze byłoby zatem, 
abyśmy sami nie ułatwiali zadania konkurencji i zastanowili 
się nad forsowaniem przez obecny rząd budowy tzw. Via 
Carpatia, która otworzy krajom nadbałtyckim drogę na po-
łudnie Europy, wzmacniając tamtejsze porty i jednocześnie 
osłabiając porty w Gdańsku i Gdyni. Dla nas, w Polsce, 
priorytetem wydaje się budowa ekspresowej S6 na całej 
długości, od Szczecina aż po Gdańsk. Nowa S6 wpłynie na 
rozwój zarówno trójmiejskich portów, jak i tych mniejszych 
położonych nad Bałtykiem, tj. Ustka czy Kołobrzeg.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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Szanowna Redakcjo,
długo zastanawiałem się nad tym, 
czy odnieść się do artykułu pana 
Stanisława Jankego pt. „Doktorek” 
zamieszczonego w  „Pomeranii” 
w numerach 6/2017 i 7–8/2017. Jed-
nak to, że dotyczy we fragmentach 
też i mojej najbliższej rodziny, spo-
wodowało, że postanowiłem napisać 
do Was i uściślić niektóre fakty.

Antoni Czapiewski „Doktorek”  
ukrywał się na gospodarstwie 
u  moich dziadków, Jana i  Elżbiety 
Schützów, w osadzie Belfort, której 
nazwę – według rodzinnych prze-
kazów – nadał brat mojego dziadka 
Leon Schütz (przedwojenny kierow-
nik szkoły w  Wysinie), gdy wrócił 
z niewoli, z francuskiej twierdzy Bel-
fort. Podczas I wojny światowej wu-
jek Leon znalazł się tam jako pruski 
jeniec. Dlatego Belfort z anglosaską 
nazwą nie ma nic wspólnego. Nasz 
Belfort jest położony w  malowni-
czym zakątku Kaszub, pomiędzy 
Kaliszem Kaszubskim a Schodnem 
w odległości 8,5 km od Dziemian, 
a Wygoda, o której również wspo-
mina autor, leży w odległości 9 km 
od Dziemian.

Chciałbym też zwrócić uwagę na 

poprawną pisownię naszego nazwi-
ska – Schütz, natomiast w  tekście 
użyto spolszczenia – Szyc.

Najstarsza siostra mojego Taty, 
Leokadia Wąsikowska „Leośka” 
z  domu Schütz, a  nie jak napisał 
autor Wasilkowska, brała udział 
w  TOW „Gryf Pomorski”. Także 
młodszy brat mojej babci Elżbiety, 
Leon Kleinschmidt „Długosz”, „Ja-
giełło” (przed- i powojenny inspek-
tor szkolny) do niej należał.

Bardzo często na Belforcie do-
chodziło do spotkań kierownictwa 
TOW „Gryf Pomorski” gminy Dzie-
miany. Bywali na nich m.in. Stani-
sław Kinelski (a nie, jak podał pan 
Stanisław Janke, Kindelski), Józef Ce-
giel – leśniczy z Trawic, Leon Klein- 
schmidt „Długosz”, ”Jagiełło”. Do 
spotkań dochodziło również w  le-
śniczówce Głuchy Bór u leśniczego 
Stanisława Kinelskiego. 

Wywózka całej rodziny moje-
go Taty we wrześniu 1943 do obo-
zu w  Potulicach spowodowała, że 
Belfort przestał funkcjonować jako 
miejsce ukrywania się Antonie-
go Czapiewskiego „Doktorka”, jak 
też jako miejsce spotkań członków 
TOW „Gryfa Pomorskiego”.

Dziadkowie wraz ze swoimi 
dziećmi powrócili na Belfort dopiero 
po wyzwoleniu obozu w Potulicach, 
w styczniu 1945 roku, niestety bez 
jednego syna, Jana, data jego śmierci: 
6 sierpnia 1944 r. Pochowany jest na 
potulickim cmentarzu.

W  załączniku dodaję zdjęcia 
z Belfortu i Głuchego Boru, na któ-
rych znajdują się między innymi: 
Antoni Czapiewski, Józef Cegiel 
i członkowie rodziny mojego Taty. 

 Mam nadzieję, że udało mi się 
uzupełnić artykuł pana Stanisława 
Jankego.    

Z poważaniem 
Henryk Schütz, Koszalin

Odpowiedź autora:
Dziękuję Panu Henrykowi Schützowi 
z Koszalina za sprostowanie pisowni 
nazwisk. Pisząc artykuł, korzystałem 
z  pisemnych wspomnień mojego 
wujka Antoniego Czapiewskiego, 
niestety powieliłem błędy w nich za-
warte, jednak nie byłem w stanie ich 
zweryfikować, bo nie żyje już nikt 
z pokolenia „Doktorka”. Dziękuję za 
list, który jest rzeczywiście ważnym 
uzupełnieniem artykułu. 

Szanowny Panie Redaktorze,
w  „Pomeranii” ze stycznia 2018 r. 
jest ciekawy artykuł Jerzego Nacla 
pt. „Ojciec Gabriel Rzączyński SJ”, 
w którym mowa m.in. o terminach 
przyrodniczych podawanych przez 
bohatera tekstu w  języku kaszub-
skim. Niektóre przywołane przez 
autora a użyte przez ojca Rzączyń-
skiego kaszubskie nazwy są trwałe, 
używane do dziś, np. dorsz bałtycki 

(Gadus morhua callarias) nadal na-
zywany jest „pomuchlą” (popr. zapis 
w jęz. kasz.: pòmùchla).

Inna kaszubska nazwa zapisana 
przez Rzączyńskiego to „jerkowicze” 
i  rzekomo dotyczy janowca. Moim 
zdaniem raczej był to nadal znany 
u nas żarnowiec miotlasty (Cytisus 
scoparius) – gatunek krzewu z rodzi-
ny bobowatych rosnący np. w Doli-
nie Chłapowskiej. Tak wskazuje Ber-
nard Sychta w swoim Słowniku gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej, 
(Wrocław – Warszawa – Kraków 
1968, tom II, s. 112: jërkòwiczé). Jest 
wątpliwe, żeby był to np. janowiec 
ciernisty (Genista germanica), o któ-
rym wspomniał Bernard Sychta w VI 
tomie swojego słownika (Gdańsk 
1975, s. 275: żôłcownik).

Niektóre kaszubskie nazwy ojca 
Rzączyńskiego nie brzmią raczej 
swojsko: „swiedwina” to zapewne po 
polsku rokitnik zwyczajny (Hippo-
phae rhamnoides) – gatunek rośliny 
z rodziny oliwnikowatych, nazywa-
ny po kaszubsku „sëdwina”, a  nie 
„swiedwina”. Rokitnik zwyczajny 
występuje głównie wzdłuż wybrzeży 
morskich, także na Kaszubach (czyli 
zgodnie z informacją w cytowanym 
dopisku: in Cassubia ad Mare Bal-
thicum).

Powyższe dane wskazują, że „pò- 
mùchla” i „jërkòwiczé” to stosunko-
wo dawno, bo ok. 300 lat temu, zapi-
sane słowa kaszubskie.

Z pòzdrówkama,
Marian Jeliński

Stanisław Janke 
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LISTY

Od lewej: Zygmunt Schütz, osoba nierozpoznana, Franciszka  Schütz, Jó-
zef Cegiel, jego żona i dwie córki, obok Łucja  Schütz, Leokadia Wąsikowska 
(z d.  Schütz), Jan  Schütz i Stanisław Kinelski. Zdjęcie wykonane w domu  
Schützów na Belforcie

Od lewej: Łucja Huzarek (z d.  Schütz), NN, Zygmunt  Schütz, Stefania Gem-
barzewska (z d.  Schütz), osoba nierozpoznana, Leokadia Wąsikowska (z d.  
Schütz) i "Doktorek". Belfort 24 marca 1942 r.

Od lewej: Jakub Schütz (pradziadek autora listu) i Antoni Czapiewski 
"Doktorek", Belfort

Pierwszy od lewej stoi Antoni Czapiewski, 
obok niego siedzą Stanisław Kinelski i Ma-
ria Kinelska, za nimi stoi Stanisław Kinelski 
junior (syn Stanisława), przed "Doktor-
kiem" siedzi Józef Cegiel. Zdjęcie wykona-
ne w Głuchym Borze 21 maja 1942 r.
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HISTORIA

W czasach średniowiecza, na przełomie pierwsze-
go i drugiego tysiąclecia, św. Wojciech, Bolesław 

Chrobry i cesarz Otton III odegrali istotną rolę w dziejach 
Polski i Europy. .

W roku 992 książę Bolesław, nowy władca Polski, zajęty 
groźbą konfliktu z Rusią, nie mógł się stawić na ogłoszoną 
przez Ottona III wyprawę przeciwko pogańskim Stodora-
nom. Ale młody książę na Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie 
i Wrocławiu mógł już wówczas zwrócić uwagę na zachód. 
Jest to również czas, w którym spotkały się drogi dwóch 
innych znakomitości epoki: starszego o 10 lat Wojciecha 
z czeskiego rodu Sławnikowiców i młodziutkiego, kilku-
nastoletniego króla niemieckiego Ottona III.

W roku 996 bp Wojciech spotkał się w Rzymie z 16-let-
nim Ottonem, który przybył, by koronować się na cesa-
rza. Rok wcześniej Bolesław Chrobry stawił się osobiście 
u Ottona III, by uczestniczyć w wyprawie przeciwko Luty-
kom. Można domniemywać, że Otton już wtedy dostrzegł 
w księciu zza Odry partnera dla swoich dojrzewających do-
piero planów „renowacji Imperium” na nowych zasadach.

Po koronacji na cesarza, która dokonała się w Rzymie, 
Otton zafascynowany świątobliwym biskupem z Pragi, za-
brał go w podróż powrotną do Niemiec. Za zgodą papieża 
Sylwestra II, po rozmowach z Ottonem i porozumieniu 
z Bolesławem, udał się Wojciech wraz z bratem przyrod-
nim Radzymem [Radzimem] Gaudentym w 997 roku do 
Polski. W drodze do krainy Prusów zatrzymał się w Gdań-
sku (Gyddanyzc), gdzie spotkał się z ówczesnym władcą. 
W tym mieście, w przeddzień Wielkanocy, ochrzcił „wiel-
ką rzeszę” nawróconych na Chrystusową wiarę pogan. To 
wydarzenie opisał benedyktyn z rzymskiego klasztoru na 
Awentynie – Jan Kanapariusz. Po męczeńskiej śmierci 
Wojciecha 23 kwietnia 997 roku na ziemi Prusów Bolesław 
polecił wykupione ciało uroczyście pochować w gnieź-
nieńskim kościele.

Otton, niezwykle poruszony śmiercią przyjaciela, sam 
chciał jak najbardziej podnieść rangę Wojciechowego 
świadectwa. W 999 roku na synodzie rzymskim Wojciech 
został oficjalnie uznany za świętego męczennika. Papież, 
za zgodą cesarza, podjął również decyzję o zmianie orga-

nizacji kościelnej na wschodzie łacińskiej Europy. Nowy 
synod, w Gnieźnie (zwany też zjazdem gnieźnieńskim), 
na który papież delegował kardynała diakona i oblacjona-
riusza Świętego Kościoła Rzymskiego, Roberta, odbył się 
z udziałem cesarza Ottona III.

W Żywotach świętych starego i nowego zakonu... Piotra 
Skargi zapisano (w „Żywocie świętego Wojciecha, Biskupa 
i Męczennika”): „Wkrótce [po jego śmierci] imię świętego 
Apostoła Prusaków rozbrzmiało po całej Polsce, a nawet 
i w sąsiednich krajach chrześcijańskich, gdyż Bóg wsławił 
sługę Swego licznymi cudami, które się u jego grobu działy. 
Toteż na początku roku tysiącznego cesarz Otton III, do-
tknięty głęboko śmiercią swego przyjaciela i nauczyciela, 
wybrał się z Rzymu, w świetnym orszaku Biskupów, ka-
płanów, dostojników kościelnych i rycerzy na pielgrzymkę 
do Gniezna i grób świętego Biskupa z wielką pobożnością 
nawiedził; całą drogę, odkąd ujrzał wieże świątyni gnieź-
nieńskiej, szedł Otton pieszo i boso”.

Synod w Gnieźnie utwierdził nowo powołane arcybi-
skupstwo gnieźnieńskie, które powierzono bratu świętego, 
Radzymowi Gaudentemu. (Poznań najprawdopodobniej 
wydzielono wówczas ze struktury nowej archidiecezji). 
Powołano jednocześnie trzy nowe biskupstwa podporząd-
kowane Gnieznu: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 
Erygowane w Kołobrzegu biskupstwo obejmowało całość 
ziemi Kaszubów, Pomorzan od Wisły poza Odrę.

Na zjeździe w Gnieźnie najważniejsza jednak, bo bez-
precedensowa, była obecność samego cesarza. Podczas 
zjazdu Otton III włożył na głowę Bolesława diadem i wrę-
czył mu kopię włóczni świętego Maurycego. W zamian 
cesarz otrzymał od księcia część relikwii św. Wojciecha. 
Nasz pierwszy dziejopis Gall Anonim napisał: „I tak wielką 
owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go 
bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przy-
jacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego”. Zjazd 
gnieźnieński z pewnością przyczynił się do umocnienia 
pozycji księcia Bolesława wobec władców państw sąsia-
dujących z Polską.

JERZY NACEL 

ŚWIĘTY WOJCIECH,  
BOLESŁAW CHROBRY I OTTON III 
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Gotycka kaplica na wzgórzu św. Wojciecha

WZGÓRZE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
Święty Wojciech to najbardziej wysunięta na południe 

część Gdańska. W granicach miasta znajduje się od 1828 r.  
Nazwa nawiązuje oczywiście do postaci praskiego biskupa, 
który w 997 r. przybył na te ziemie chrystianizować plemiona 
pruskie, a na obecnym Wzgórzu Świętego Wojciecha od-
prawił mszę świętą. Choć trasa jego wędrówki na północ 
nie jest dokładnie znana, to bez wątpienia późniejszy święty 
dotarł do Gdańska, gdzie spędził kilka dni, w trakcie których 
ochrzcił „licznych ludzi”, jak zanotowano w jego hagiografii. 
Pobyt biskupa Wojciecha nad Motławą miał ogromne zna-
czenie dla historii Gdańska, którego nazwę, zapisaną jako 
gyddanyzc, po raz pierwszy wymieniono w „Żywocie świę-
tego Wojciecha”, a co więcej Gdańsk został tam określony 
mianem „miasta” (urbs).  

Wracając jednak do Wzgórza Świętego Wojciecha. 
U podnóża wzniesienia stoi zbudowany na początku XIV 
wieku murowany kościół (w miejscu drewnianego, który 
powstał w wieku XIII). W sąsiedztwie świątyni, za kanałem 
Raduni, umiejscowiony został również niewielki cmentarz, 
który spełnia swoją funkcję od początku XIX stulecia. Wcze-
śniej zmarłych grzebano w pobliżu murów kościoła. Idąc 
w górę krętą drogą schowaną pod parasolem drzew, mija-
my kolejno dwanaście stacji drogi krzyżowej, docierając na 
końcu do grobu Jezusa. Tuż za nim, na wysokości ponad 60 
metrów nad poziomem morza, znajduje się polana, na której 
skraju stoi gotycka kaplica z XV wieku. W rocznicę śmierci 
biskupa Wojciecha (w kwietniu) wzgórze jest miejscem co-
rocznych odpustów ku jego czci. W tym dniu przybywają 
piesze pielgrzymki m.in. z Łęgowa i Pruszcza Gdańskiego. 
Tradycja pielgrzymowania do tego miejsca sięga przynaj-
mniej XVII wieku. Jak odnotowują kroniki, już od 1685 r. 

z kościoła jezuitów na Starych Szkotach tysiące pątników 
z całego Pomorza udawało się na Wojciechowe wzgórze. 

Na początku roku członkowie pruszczańskiego oddzia-
łu ZKP zaalarmowali, że po jesiennych wichurach wzgórze 
jest pełne zwalonych gałęzi, a nawet konarów drzew. Nieład 
nie licował z powagą tego miejsca. Obecnie teren jest już 
uporządkowany, można byłoby rzec: gotowy na przyjęcie 
pielgrzymów. Niepokój budzi tylko stan gotyckiej kaplicy, 
której mury są mocno nadszarpnięte upływem czasu, a na 
dachu i oknach widać skutki jesienno-zimowych wiatrów. 

Jak informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, do którego 
z interpelacją zwrócił się w tej sprawie radny miasta Gdań-
ska Andrzej Kowalczys, działka wraz z kaplicą znajduje się 
w użytkowaniu wieczystym Kościoła Rzymskokatolickiego, 
w tym przypadku Parafii pw. św. Wojciecha, w kompetencji 
której – jako administratora przedmiotowego terenu – leży 
realizacja tzw. zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych. Jak 
informują urzędnicy, parafia może się starać o uzyskanie do-
tacji z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Innym 
pomysłem na skuteczne i trwałe uporządkowanie terenu (np. 
modernizację południowego zejścia ze wzgórza, ustawienie 
małej architektury na wzgórzu oraz na podejściu) jest sko-
rzystanie z opcji, jaką stanowi gdański budżet obywatelski. 
W tym miejscu apel do wszystkich, którym to miejsce jest bli-
skie, aby wsparli ewentualne działania, w pierwszej kolejności 
odrestaurowanie kaplicy św. Wojciecha, a w dalszej działania, 
które sprawią, że wzgórze wypięknieje i stanie się chętniej 
odwiedzane nie tylko przez gdańszczan i nie tylko 23 kwiet-
nia – w kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.
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Często pojawiają się przy omawianiu tej sprawy nie-
adekwatne określenia typu mord, zbrodnia, zdra-

da, szczególnie w kontekście Świętopełka gdańskiego. 
Swoistą kwintesencją całkowicie ahistorycznych rozwa-
żań o Gąsawie i wręcz niezdrowego zacietrzewienia są 
wywody Andrzeja Nowaka: „Śmierć Leszka, polskiego 
księcia zwierzchniego, śmierć w bezprecedensowym za-
machu – pozostała niepomszczona. Czy uznano, że się 
upił i przypadkiem spadł z konia? Albo dotknęła tłuścio-
cha apopleksja? Takie brednie, o których z zażenowaniem 
wspomina Marek Chrzanowski, autor najnowszej bio-
grafii Leszka Białego, mogą przychodzić na myśl tylko 
niektórym z dzisiejszych publicystów, zwolenników tzw. 
historii krytycznej. W 1227 r. wszyscy wiedzieli, że Leszek 
został zamordowany, i wszystkie współczesne źródła nie 
pozostawiają co do tego najmniejszej wątpliwości. Ciało 
księcia odwiózł do Krakowa biskup Iwo Odrowąż. Świę-
topełk tymczasem pozostał całkowicie bezkarny... On też 
ma pomnik, tak jego ofiara – polski książę Leszek Biały. 
Brązowy pomnik Świętopełka stanął w centrum Gdańska 
z pięknym napisem na cokole w języku kaszubskim »zrze-
szonych nikt nas nie złamie« [Zrzeszonëch naju nicht nie 

złómie – przyp. red.]. Ten, który swoich pomorskich pod-
danych zrzeszyć próbował przeciwko Polsce (zupełnie 
inaczej niż w przypadku Kaszubów zawsze patriotycznie 
związanych z polskością), który bezwzględnie walczył 
przeciw Piastom i których księcia zwierzchniego kazał 
w końcu zamordować – otrzymał swój pomnik w Polsce 
roku 2010. Tu nie miejsce, by zastanawiać się nad me-
andrami współczesnej polityki historycznej i budowania 
lokalnej tożsamości w Gdańsku owego roku” (Dzieje Pol-
ski, t. 2, Kraków 2015). Dyskusja z takimi absurdalnymi 
tezami jest bezcelowa, ale ich autor zadał jedno sensowne 
pytanie, na które trzeba próbować odpowiedzieć: Dlacze-
go nikt nie pomścił Leszka Białego? 

Rozważając zagadki Gąsawy, nie możemy zapomnieć, 
że w wielu publikacjach nadaje się wiecowi w Gąsawie 
i jego skutkom zbyt duże znaczenie oraz pomija się, iż 
ściśle wpisuje się w epokę zwaną rozbiciem dzielnicowym. 
Podział Polski na liczne księstwa zapoczątkował tzw. te-
stament Bolesława Krzywoustego. Szczegóły statutu oraz 
jego datacja są cały czas przedmiotem dyskusji badaczy. 
Pomijając niuanse, podstawowym założeniem aktu był 
podział Polski pomiędzy synami Bolesława na odrębne 

TAJEMNICE GĄSAWY    część 1

W listopadzie ubiegłego roku minęła 790. rocznica wydarzeń w Gąsawie. Wypadki gąsawskie i śmierć 
Leszka Białego, księcia krakowskiego, pomimo upływu wieków do dziś budzą emocje oraz ożywione 
dyskusje. 

Jan Matejko „Sejm w Gąsawie”, szkic, 1866, Muzeum Narodowe, Wrocław
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księstwa oraz ustanowienie zasady senioratu, czyli praw-
dopodobnie władzę zwierzchnią nad nimi miał sprawo-
wać najstarszy książę piastowski. Oparciem seniora miała 
być rozległa dzielnica składająca się z ziemi krakowskiej, 
łęczyckiej oraz sieradzkiej (pierwotnie dwie ostatnie 
wydzielone były jako oprawa wdowia księżny Salomei). 
Dysputy wśród historyków budzi ewentualna przynależ-
ność do wspomnianego terytorium również części Ku-
jaw i Wielkopolski. Osobnym zagadnieniem jest nie do 
końca pewny zakres władzy księcia zwierzchniego nad 
Pomorzem Wschodnim i Zachodnim. Pierwotny podział 
ustalał, że seniorem został Władysław Wygnaniec, któ-
ry oprócz wspomnianych ziem objął Śląsk we władanie  
dziedziczne. Młodsi synowie Krzywoustego objęli: Ma-
zowsze – Bolesław Kędzierzawy, Wielkopolskę – Miesz-
ko Stary, Henryk natomiast dzielnicę sandomierską. Te-
stament Bolesława nie wymienia natomiast Kazimierza 
Sprawiedliwego, prawdopodobnie urodził się tuż przed 
śmiercią ojca lub nawet był jego pogrobowcem. Krzy-
wousty chciał swoim zapisem zachować jedność kraju, 
a jednocześnie swoim potomkom zapewnić należną część 
ojcowizny, oczywiście jak większość idealistycznych pla-
nów ten również szybko legł w gruzach. Statut Bolesła-
wa był niewykonalny z powodu ambicji poszczególnych 
książąt, niezadowolenia z podziału spadku oraz sporów 
rodzinnych. Jeśli chodzi o waśnie w rodzie, to trzeba przy-
pomnieć, że matką Władysława Wygnańca była pierwsza 
żona Krzywoustego, Zbysława kijowska, natomiast junio-
rzy pochodzili ze związku z Salomeą, hrabianką Bergu. 
Zapominać przy tym nie można, że statut Bolesława od-
zwierciedlał rzeczywisty podział ówczesnej Polski, wpraw-
dzie istniało już wtedy poczucie jedności państwowej, ale 
każdy w pierwszym rzędzie czuł się Wielkopolaninem, 
Ślązakiem, Pomorzaninem itd. Nadto powstały już pewne 
niuanse plemienne i zaczęli się pojawiać Kaszubi. 

Testament Krzywoustego upadł w wyniku wojny do-
mowej i wygnania księcia seniora przez juniorów. Teo-
retycznie zasada senioratu została utrzymana, ponieważ 
władzę objął najstarszy po Władysławie – Bolesław Kę-
dzierzawy, a po nim następny w kolejności Mieszko Stary. 
Zamieszki wewnętrzne i spory wśród Piastów sprzyjały 
jednak wzrostowi znaczenia i wpływów możnowładz-
twa świeckiego oraz duchownego. Przekonał się o tym 
dobitnie Mieszko Stary, który utracił Kraków w wyniku 
buntu zorganizowanego przez biskupa Gedkę. Nadto 
przeciwko seniorowi wystąpił jego syn Odo. Podstawą 
konfliktu Mieszka z możnowładztwem było jego dążenie 
do utrzymania pełnych, starych prerogatyw książęcych, 
a niezadowolenie z ich egzekucji widać doskonale w kro-
nice Wincentego Kadłubka.

Powołanie na tron krakowski Kazimierza Sprawiedli-
wego, a po nim jego syna Leszka Białego należy uznać za 

ostateczne złamanie zasady senioratu. Oczywiście Miesz-
ko Stary nigdy nie pogodził się z utratą należnych praw 
i kilkakrotnie dążył do odzyskania Krakowa, zarówno 
na drodze dyplomatycznej, jak i militarnej. Zbrojna pró-
ba odzyskania senioratu przez księcia wielkopolskiego 
zakończyła się jednak w 1195 r. nierozstrzygniętą krwa-
wą bitwą nad rzeką Mozgawą. Skuteczniejsze okazały 
się pertraktacje, Mieszko odzyskał upragniony Kraków, 
który po śmierci w 1202 r. na krótko przejął jego ostatni 
żyjący syn Władysław Laskonogi. Wszystkie wspomnia-
ne wydarzenia doskonale obrazują rosnącą siłę różno-
rakich frakcji możnowładczych i zmniejszenie realnej 
władzy książęcej. Dodatkowo od lat 80. XI wieku zaczął 
się kształtować zwyczaj wydzielania własnych dzielnic 
kolejnym potomkom książąt piastowskich. Efektem był 
m.in. podział zwartej dotychczas Wielkopolski. Nadto 
często się zdarzało, że dziedzic księstwa nie osiągnął jesz-
cze odpowiedniego wieku i kuratelę nad nim powierzano 
starszemu krewnemu. Przykładem jest objęcie zarządu na 
ziemiach małoletniego Władysława Odonica przez stryja 
Laskonogiego, będące przyczyną późniejszych wielolet-
nich konfliktów. 

Sytuację w  ówczesnej Polsce skomplikowały nadto 
emancypacyjne dążenia Kościoła, kierowanego przez 
ambitnego arcybiskupa Henryka Kietlicza, zwolennika 
reform papieża Innocentego III. Nieuchronny w tej sy-
tuacji był konflikt z Władysławem Laskonogim, twar-
do obstającym za starymi prawami książęcymi, nadto 
przeciwko stryjowi wystąpił Odonic domagający się 
należnej mu dzielnicy. Zapoczątkowało to długotrwały 
spór kościelno-polityczny, w którego pierwszym etapie 
został wygnany młodszy z  wielkopolskich Władysła-
wów, a Kietlicz stracił urząd. Wstępną fazę konfliktu za-
kończyła ugoda, na mocy której Odonic odzyskał część 
przypisanej mu ziemi, a arcybiskup powrócił do Gniezna. 
Niemal jednocześnie Innocenty III w 1210 r. wydał bullę 
przywracającą w Polsce zasady senioratu, w efekcie której 
na krótko Kraków objął Mieszko Plątonogi. Dokument 
papieski oczywiście spotęgował zamęt wśród książąt 
piastowskich. Spór pomiędzy Władysławem Laskono-
gim a arcybiskupem Kietliczem zasadniczo zakończył 
się w 1215 r. Wybuchł jednak na nowo konflikt z Odo-
nicem, sporny jest tutaj rok rozpoczęcia walk oraz data 
wygnania bratanka przez Laskonogiego z Wielkopolski 
(przyjmuje się lata 1216–1218). Podsumowując ten okres 
dziejów Polski, można stwierdzić, że był on niestabilny, 
pełen różnych zatargów, a dzisiaj nader trudno odtworzyć 
rzeczywisty przebieg wydarzeń. Zwyczajem stało się roz-
wiązywanie skomplikowanych spraw państwowych na 
wiecach książąt i notabli

Należy teraz zadać pytanie: Jaka była pozycja Pomo-
rza Gdańskiego i jego princepsów w tamtych czasach? 
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Wszystkie przesłanki wskazują na to, że książęta gdańscy 
(moim zdaniem wywodzący się z rodzimej, pomorskiej 
dynastii) prowadzili ostrożną politykę, starali się nie 
mieszać w polskie konflikty i wykorzystując nieustanny 
zamęt, wzmacniali swój status. Podbój ziem nadbałtyc-
kich był dla Bolesława Krzywoustego kosztowny, przy-
puszczalnie opór Pomorzan nie został do końca złamany, 
można więc przyjąć, że dążąc do spacyfikowania nastro-
jów, pozostawił lokalnych dynastów, za cenę hołdu len-
nego oraz trybutu, ewentualnie pomocy militarnej. Na-
suwa się tutaj oczywista analogia z książętami Pomorza 
Zachodniego. Układ taki oczywiście mógł funkcjonować 
wyłącznie w przypadku istnienia silnej, centralnej władzy 
polskiej. Historiografia od wielu lat lansuje pogląd, że So-
biesławice byli tylko urzędnikami książąt krakowskich, 
co jednak stoi w całkowitej sprzeczności z dostępnymi 
źródłami. Podstawowym problemem jest, budząca do 
dziś dyskusje, interpretacja tytułu princeps. Doskonale 
jednak widać po charakterze fundacji kościelnych, sta-
bilności władzy, że panowie Pomorza Gdańskiego byli 
samodzielnymi książętami. Symboliczny jest wręcz tytuł, 
jakiego użył Mściwoj I – dei gracia princeps. Urzędnik 
z łaski bożej!? Realne wpływy suwerenów krakowskich 
zaś najlepiej obrazuje fakt, że próżno szukać posiłków po-
morskich we wspomnianej już bitwie pod Mozgawą. Ma-
riaże panów Gdańska należy również rozpatrywać w ka-
tegoriach klasycznych dla epoki politycznych związków 
książąt, szukających tą drogą sojuszników. Przypuszczać 
można, że takimi względami było podyktowane pierwsze 
znane nam z pośrednich źródeł małżeństwo Sobiesława I  
z nieznaną przedstawicielką wpływowego rodu woje-
wody mazowieckiego Żyrona. Szacuje się, że ten zwią-
zek został zawarty w latach 50.–60. jedenastego wieku, 
w okresie niepokojów w Polsce związanych z próbami 
odzyskania władzy przez Władysława Wygnańca. Jeszcze 
ciekawiej wygląda małżeństwo Mściwoja I ze Zwinisławą. 
Oryginalne imię księżnej występujące na Rusi, a w Polsce 
znane tylko na Śląsku i Pomorzu sprawiło, że jest łączona 
z różnymi rodami. Obecnie pojawiła się ciekawa hipote-
za Marka Smolińskiego wywodząca matkę Świętopełka 
z bocznej linii czeskich Przemyślidów założonej przez 
Ottona I z Ołomuńca. Przypuszczać można, że małżeń-
stwo Zwinisławy oraz Mściwoja zostało zawarte na prze-
łomie lat 80.–90. jedenastego wieku, możliwe, że w czasie 
kolejnych polskich zamieszek spowodowanych przeję-
ciem władzy przez Kazimierza Sprawiedliwego. Związek 
Sobiesławica z księżną, spokrewnioną nawet z królami 
węgierskimi, ukazywał prestiż oraz aspiracje princepsa 
gdańskiego. Jednocześnie badania Smolińskiego umac-
niają wysunięte wcześniej przeze mnie przypuszczenia, 
że nieprzypadkowo imię Sobiesław pojawiło się jedno-
cześnie w Czechach i na Pomorzu Gdańskim.

Lata dwudzieste XIII wieku przyniosły kolejny wzrost 
napięcia w Polsce, niestety z braku pewnych źródeł prze-
bieg wydarzeń oraz ich chronologia są nader niepewne. 
Zdominowane zostały szczególnie przez nowy etap kon-
fliktu wielkopolskich Władysławów. Losy Odonica po 
wygnaniu przez stryja nie są dobrze znane, przypuszcza 
się nawet, że mógł uczestniczyć w krucjacie. Rok przy-
bycia do Gdańska młodszego z Władysławów jest nie-
znany, a jeszcze większe dyskusje budzą jego koligacje 
rodzinne z książętami pomorskimi. Przypuszczać należy 
jednak, że Eufrozyna, żona Świętopełka, była siostrą Odo-
nica, a Jadwiga, siostra princepsa gdańskiego, poślubiła 
księcia wielkopolskiego. Jeszcze bardziej niepewna jest 
datacja owych mariaży, przyjmuje się lata 1216–1221. 
Małżeństwa z całą pewnością można uznać za trady-
cyjne potwierdzenie sojuszu Świętopełka i  Odonica. 
Postanowienia paktu wydają się również jasne. Młody 
princeps Gdańska miał dość fikcyjnej zależności od 
Krakowa, opartej już tylko na trybucie (w późniejszych 
przekazach jest informacja o pokaźnej sumie 500–1000 
grzywien), a alians z księciem piastowskim wzmacniał 
znacząco jego pozycję. Zupełnie nieprawdopodobna jest 
tutaj relacja Kroniki Wielkopolskiej o przybyciu Leszka 
Białego na Pomorze w celu ustanowienia Świętopełka 
swoim urzędnikiem. Jasne jest, że przy realnych wpły-
wach książę krakowski wezwałby gdańskiego princep-
sa na swój dwór. Oczywistym celem Odonica było od-
zyskanie należnej dzielnicy, problemem natomiast jest 
to, że pierwszym pewnym sukcesem sojuszników było 
zdobycie w 1223 r. Ujścia nad Notecią. Jeśli się weźmie 
pod uwagę prawdopodobne daty małżeństw i zawarcia 
sojuszu, to zadziwiająca może się wydawać bezczynność 
w tym czasie Świętopełka oraz Odonica. Rozwiązania 
problemu możemy szukać na kilka sposobów. Prawdo-
podobne jest to, że Świętopełk gdański, zaabsorbowany 
innymi wydarzeniami, początkowo próbował nacisków 
dyplomatycznych. Uwagę księcia pomorskiego mogły 
skupić także problemy króla duńskiego Waldemara II 
i rozpoczęcie działań o pozyskanie Słupska znajdującego 
się wtedy w jego władaniu (nieznana jest data zdobycia 
ziemi słupskiej przez Świętopełka). Osobnym problemem 
była sytuacja na pograniczu pomorsko-pruskim. Wiado-
mo, że Prusowie poczuli się zagrożeni przez postępującą 
akcję chrystianizacyjną książąt polskich i rozpoczęli do-
tkliwe odwetowe najazdy. Wypadom pruskim próbowa-
no zaradzić wyprawami mającymi charakter krucjat, taka 
z uczestnictwem Świętopełka odbyła się w 1223 r. 

Jeszcze innym problemem princepsa pomorskiego 
było wykorzystywanie przez książąt piastowskich w roz-
grywkach z nim Prusów. Szczególnie dotkliwy był pruski 
najazd w 1226 r. inspirowany z dużym prawdopodobień-
stwem przez Władysława Laskonogiego, możliwe jednak, 
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że za wiedzą i cichą zgodą Leszka Białego i Konrada Ma-
zowieckiego. Prusowie zniszczyli wtedy klasztory w Oli-
wie i Żukowie oraz wymordowali zakonnice oraz mni-
chów cysterskich.

Działania zbrojne Świętopełka i Odonica przeciwko 
Laskonogiemu mogły się jednak rozpocząć również 
dużo wcześniej, niepewne w datacji i oryginalności do-
kumenty oliwskie wspominają bowiem o powinności 
obrony kraju i obowiązku uczestnictwa w zagranicz-
nych wyprawach wojennych poddanych księcia gdań-
skiego. Pewne jest, że zdobycie Ujścia przez młodszego 
Władysława nie było końcem jego sukcesów militarnych 
i jeszcze w 1223 r. zajął Nakło nad Notecią wraz z przy-
ległymi ziemiami. Pokój zawarty w Kcyni w tymże roku 
pomiędzy Odonicem a Laskonogim nie zakończył jed-
nak konfliktu książąt wielkopolskich. Sporne wiadomo-
ści wskazują, iż bratanek starszego Władysława w kilku 
kampaniach miał zdobyć m.in. Poznań oraz Kalisz. Do-
datkowo istnieją informacje, że kontraktak Laskonogie-
go zakończył się jego sromotną klęską pod Ujściem latem 
1227 r. Sytuacja stryja Władysława musiała być nader 
poważna, ponieważ prawdopodobnie w tym roku za-
warł układ o przeżycie z Leszkiem Białym. Mocą aktu 
książę krakowski miał przejąć cały spadek Laskonogiego, 
a więc z racji różnicy wieku zapis był dla niego bardzo 
korzystny. Oczywiście datacja i szczegóły dokumentu, 
podobnie jak w przypadku większości wydarzeń z tego 
okresu, są kontrowersyjne. Dodatkowo nasz pogląd na 
ówczesną sytuację w Polsce mąci wzmianka o wyprawie 
Henryka Brodatego na Kraków w 1225 r. Widać więc, 
jak płynne i niepewne były sojusze pomiędzy Piastami. 
Zapominać nie można, że sytuację skomplikowały rów-
nież niespodziewane narodziny w 1226 r. syna Leszka 
Bolesława, zwanego później Wstydliwym. Generalnie 
przypuszczać należy jednak, że zdobycze Odonica były 
na tyle znaczne, iż zagroziły ewentualnemu spadkowi 
księcia Krakowa. Leszek Biały nie ruszył jednak Lasko-
nogiemu z pomocą militarną, a zgodnie ze zwyczajem 
postanowił zwołać ogólnopolski wiec celem rozstrzy-
gnięcia konfliktów. Pojawiają się tutaj pierwsze zagadki. 
Dlaczego na miejsce zjazdu wybrano Gąsawę? Biskup 
krakowski Iwo Odrowąż skarżył się później, że wiec 
odbył się w miejscu odległym i opustoszałym. Gąsawa 
niewątpliwie była własnością kościelną kanoników re-
gularnych z Trzemeszna, ale niepewna jest jurysdykcja 
polityczna nad tymi terenami, oczywiście rozważa się 
obu Władysławów. Równie istotne jest pytanie o stan so-
juszu Świętopełka i Odonica, a w szczególności o to, kto 
z nich w 1227 r. dzierżył Nakło. Nadto niepewna jest lista 
uczestników wiecu, jego przebieg oraz choćby wstępne 
ustalenia poczynione na zebraniu. Wiadomo jedynie, co 
poświadczono w późniejszych dokumentach, że w wiecu 

wziął udział cały episkopat Polski, tj. arcybiskup Win-
centy, Iwon krakowski, Wawrzyniec wrocławski, Michał 
włocławski, Paweł poznański, Wawrzyniec lubuski oraz 
elekt płocki Guenter. Dodatkowo nie znamy, ważnych 
dla przebiegu późniejszych wydarzeń, warunków zakwa-
terowania książąt, biskupów oraz notabli Polski, trudno 
jednak przypuszczać, aby koczowali w listopadzie pod 
namiotami. Gąsawa zapewne już w tamtych czasach była 
sporą osadą, ale jest prawdopodobne, że część uczestni-
ków wiecu rozlokowała się w okolicznych wsiach. Moż-
liwe, że miejscem pobytu duchowieństwa był pobliski 
Żnin, siedziba rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich. 
Niebagatelnym problemem jest charakter wiecu, istnieją 
także przypuszczenia, iż było to preludium do wyprawy 
wojennej skierowanej przeciwko sojuszowi Świętopeł-
ka i Odonica lub przeciw któremuś z nich. Wskazówką 
może być fakt, że wybrano miejsce położone właściwie 
na linii frontu. Nadchodząca zima nie była przeszkodą 
do ataku, istnieje wiele przykładów, że w średniowieczu 
kampanie przeprowadzano tą porą, wykorzystując m.in. 
zamarznięte przeszkody naturalne. Rzecz jasna dysponu-
jemy jedynie niepełnymi, sprzecznymi przekazami i nie 
znamy odpowiedzi na powyższe kluczowe pytania.

Tak więc wyglądała w ogólnym zarysie sytuacja przed 
Gąsawą. 

TOMASZ SZYMAŃSKI

Ciąg dalszy w następnym numerze

Jan Matejko „Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy”, olej na płótnie, 1865,  
Muzeum Narodowe, Poznań
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Wojna skonała ostatecznie w maju 1945 roku. Od 
Skierniewic do Warszawy, po jednym torze, zaczął 
jeździć pociąg, ciągnięty przez starą przetokową 

lokomotywę. Mogłem wyruszyć na poszukiwanie Babci 
i Ciotki.

Mieszkaliśmy kątem w małym domku w podwarszaw-
skiej miejscowości, znanej okolicznym mieszkańcom, a i lu-
dziom zza Żyrardowa, jako Bimbrówek. Istotnie, prawie 
w każdej chałupie warzono bimber, z mąki razowej albo 
z melasy. Wieś śmierdziała wygotowanym zacierem i wódą. 
Koniec wojny nie zmienił tutejszych zwyczajów, tyle że za-
miast żandarmów, obłaskawianych bańkami domowego spi-
rytusu i połciami słoniny, pojawili się Ruskie, a ci zabierali 
wszystkim wszystko.

Miałem, zachowaną jeszcze ze Lwowa, banieczkę z nie-
złym zamknięciem. We Lwowie nosiliśmy w niej mleko od 
Petra Holaka z Sołonki, teraz przed wyruszeniem do War-
szawy, może i dalej, postanowiłem zabrać do banieczki spi-
rytus wygotowany z razówki. Waluta wymienialna.

Pociąg od strony Skierniewic zjawiał się na naszej stacyjce 
dosyć wcześnie, rozkładu jazdy nie było, podróżni czatowali 
od rana, a oczekujących było dużo. W słoneczny poranek 
wyruszyłem z banieczką i chlebakiem na stację. Około go-
dziny 9 doturlał się pociąg. Jakoś udało mi się wcisnąć do 
wagonu pomiędzy grubą babę i pokaszlującego, chudego 
staruszka i tak dojechałem do Warszawy Zachodniej, to była 
końcowa stacja kolei Skierniewicko-Warszawskiej. 

Przelazłem przez ruiny dworca, na placyku stały furman-
ki, na oponach, a jakże. „Na Pragie, na Pragie, na Mokotów, 
na Zolibóz” – przekrzykiwali się woźnice. Placyk... ledwo 
zagojony strup w poranionej i zrytej przydworcowej ulicy. 
Dwie budki sklejone ze starych desek, pokryte papą. Na jed-
nej apetyczny napis „Flaki”... na drugiej „Chleb”... Między 

budkami stała trójka muzykantów, akordeon, mandolina 
i skrzypce. Przez wrzask woźniców, przekrzykiwanie dopie-
ro przybyłych podróżnych, przebijała się melodia, słyszałem 
ją po raz pierwszy, stała się potem, a może już była, szlagie-
rem... Śpiewał mandolinista, podkreślając słowa mocniej-
szymi akordami.

Warszawo, ty moja Warszawo,
Tyś treścią mych marzeń i snów...
Ulicznym hałasem i wrzawą...
Nie pamiętam dobrze całego tekstu, ale zakończenia nie 

można zapomnieć: „jam gotów ci życie poświęcić!”... Man-
dolinista zagrał jeszcze parę akordów, zdjął kaszkiet i zaczął 
obchodzić słuchających. Nie miałem pieniędzy...

Przez zwały gruzów, wysokie jak piętrowa kamienica, 
przeciskała się droga... ulica... po której odjeżdżały i przyjeż-
dżały furmanki. Ruszyłem w kierunku, jak mi się zdawało, 
śródmieścia. Muzycy rozpoczęli następny utwór: 

Czerwone maki na Monte Cassino 
zamiast rosy piły polską krew... 
po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
lecz od śmierci silniejszy był...
Droga zakręcała obok wysokiego, zupełnie wypalonego 

domu, już nie słyszałem piosenki. Chciałem dotrzeć na ulicę 
Natolińską, obok kościoła Zbawiciela. Na trzecim piętrze, 
w ogromnym mieszkaniu, tuż przed wybuchem Powstania 
mieszkały Ciotka Marysia i Babcia Adela, była tam też część 
naszych rzeczy, bo mieszkaliśmy trochę na Natolińskiej, 
a trochę w Bimbrówku. Mijały mnie furmanki, pełne tłumo-
ków i siedzących na nich ludzi. Jedna zatrzymała się przy 
mnie, obok woźnicy było wolne miejsce na worku z sieczką. 

– Kawaler siada, podwiozę...
– Nie mam pieniędzy... mogę poczęstować łykiem... – od-

powiedziałem. Z chlebaka, który przeszedł służbę i w Po-
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wstaniu, wyciągnąłem banieczkę. Woźnica wsadził lejce pod 
but i otworzył podsuniętą bańkę. Powąchał, chwilę się na-
myślał... Łykał ostrożnie, ale się rozsmakował... myślałem, że 
odda mi bańkę pustą. 

Chlupnął ostatniego łyka: – Z razówki... niezła...
Pozostali pasażerowie spoglądali z zazdrością, woźnica 

zdecydowanie zamknął banieczkę, przesunął się kapkę na 
lewo i zachęcającym ruchem poklepał worek, na którym sie-
dział. Wlazłem na furę, furman splunął na zad konia, cmok-
nął i ruszyliśmy.

– Daleko kawaler?
– Na Natolińską, koło Zbawiciela...
– Jakoś dojadziem... ale czy Natolińska jeszcze jest? Ja na 

Mokotów, nadbrzeżem jeżdżę, mniej gruzu. Przy Marszał-
kowskiej kawaler wysiądzie, dalej się przejdzie...

Koń zrobił kupę, zapachniało stajnią naszego sąsiada 
z Bimbrówka... Woźnica, widać podochocony bimbrem, za-
chęcał konia do szybszego kłusa, klapnięciami lejc po zadzie. 
W Skierniewicach pod sygnałem, dwie panienki zapoznałem... 
– zaczął schrypniętym głosem. Jeden z pasażerów się przyłą-
czył: W Milanówku poprawiłem, a w Pruszkowie dokończy-
łem. Reszta jadących podchwyciła refren: Oj! wojna, wojna 
wszędzie. Kiedy ten koniec będzie?... 

Woźnica zatrzymał konia. – Kurwa, już się skończyła...
Siedzący za mną, siwawy chłop w kaszkiecie, zagadnął, 

wyciągając górala: – Kawaler przepuści banieczkie między 
ludzi... się złożym...

Woźnica zdecydowanym ruchem wyciągnął z mego chle-
baczka bańkę... odemknął, łyknął, tym razem ostrożniej 
i oddał memu sąsiadowi: –Ale po uważaniu, po uważaniu...

Siwy chłop siorbnął ostrożnie, podał bańkę do tyłu, kilku 
pasażerów napiło się po trochu i pusta bańka wróciła do 
mnie, a siwy po zebraniu paru banknotów od tych, co pili, 
wsunął mi w garść pieniądze: – Honorowo! – zaznaczył.

Ruszyliśmy, furka wjechała w wąski przesmyk między 
wysokimi, wypalonymi domami. Minęło już sporo czasu od 
Powstania, a jednak zalatywało spalenizną, tak samo śmier-
dział piecyk-koza w naszym mieszkanku w Bimbrówku, gdy 
płyta rozgrzała się do czerwoności. Popatrywałem na mijane 
ruiny, przed furę. Wystukana w gruzowisku droga kręciła się 
dziwacznie, jak serpentyna w Gorganach, górach naszych 
ostatnich wakacji przed wojną. Kopyta konia podnosiły 
małe obłoczki rudego kurzu. Bruk może tam i był pod 
spodem, teraz droga wiodła przez zwały zmielonych cegieł.

Nad miastem niebieskie niebo z rzadkimi, białymi obłoka-
mi. Takie było w pierwszych dniach Powstania, gdy od Bielan 
przekradałem się na Plac Wilsona, jeszcze polski. W chlebacz-
ku, tym samym, w którym tkwiła teraz pusta już bańka, wtedy 
miałem dwie książki, w nich jakieś meldunki... Oddałem je 
w bramie kamienicy przy placu. Czy dotarły do adresata...? 

Powrót był trudny, pierścień niemieckich oddziałów już 
prawie zamknął Warszawę. A potem, już z Bimbrówka, pa-
trzyliśmy na coraz wyższe kłęby, chmury dymu nad Warsza-
wą. Tam w środku byli... mój Tato, wujek Edek... kapitan Je-
rzy... Wrócił tylko ojciec z obciętą nogą, wrócił, gdy Powstanie 
jeszcze trwało, wciśnięty pod ranne dzieci, które jakiś bardziej 
człowieczy Szkop pozwolił wywieźć do Pruszkowa...

Warszawa się budziła, w mijanych ruinach i resztkach 
domów krzątali się ludzie, ciągnąc jakieś kawały desek, be-
lek okopconych, klecili swoje pierwsze powojenne mieszka-
nia. Co zastanę na Natolińskiej?

Chłop za mną skręcił papierosa z ruskich machorkowych 
krupek, zapalił: – Spaliły skurwysyny Warszawę... Baba 
z tyłu furki pochlipywała: – Sama zostałam... może na Powi-
ślu kto się uchował?... – Dojadziem, się zobaczy, a smarkać 
się nie ma czego... co ma być, to i jest... – skomentował woź-
nica i popędził konia. I tak, raz kłusem, raz wolniej doturla-
liśmy się do wąwozu, który nazywał się Marszałkowska.

– Kawaler pójdzie tam... – pokazał na prawo woźnica... 
– Tylko w ruiny nie włazi... miny się zdarzają.

Zeskoczyłem z furki. Woźnica cmoknął i zostałem przy 
wysokiej pryzmie cegieł i odłamków betonu. To była Mar-
szałkowska. Zza gruzów, zza wypalonych domów majaczyła 
dzwonnica kościoła Zbawiciela. Na lewym skraju ruin ucho-
wała się część niespalonego domu. Dwa okna zabite dyktą 
i jedno już oszklone, a nad nim, całkiem ładnie odmalowany 
szyld: „Kawiarnia”... Ktoś wchodził, jacyś roześmiani ludzie 
w kurtkach zupełnie partyzanckich wysypali się z drzwi, po-
stali chwilę, przypalając papierosy, i ruszyli wąwozem Alei 
Jerozolimskich w stronę Wisły. 

Postałem i ja jeszcze chwilę. Alejami od strony zachodniej 
przez zwały gruzu przedzierał się, rycząc silnikiem, ruski ził. 
Na otwartej skrzyni siedziało kilku żołnierzy w polskich 
mundurach. Jeden wstał i zaczął walić pięścią w dach szofer-
ki. Ciężarówa zatrzymała się, strzeliła z rury wydechowej, 
silnik zgasł. Z szoferki wygramolił się kierowca, Ruski: – Da 
szto ty...? Młody żołnierz w polskim mundurze zeskoczył 
z paki. Podszedł do kierowcy, wyciągnął coś zza pazuchy 
i podał Ruskowi. – Nu i wsio – kierowca podlazł pod przód 
ciężarówki, zakręcił z wyraźnym wysiłkiem korbą, silnik za-
skoczył i ził odjechał w stronę Wisły. Młody żołnierz popra-
wił czapkę i ruszył w stronę Zbawiciela. Poszedłem za nim. 
Żołnierz przeszedł kawałek Marszałkowską, skręcił na prawo 
i skrył się w ruinach narożnika Nowogrodzkiej.

Niedaleko, na Krakowskim Przedmieściu, przed wojną 
była restauracja Simona i Steckiego. W 1939, wczesną wio-
sną, zabrał nas Tato na obiad do tej knajpy. Dobrze to pa-
miętałem, bo na drugie danie podano sztukamięs w gotowa-
nych jarzynach... Serdecznie tego nie znosiłem, ale władczy 
wzrok Taty wykluczył jakikolwiek protest.

Natolińska była coraz bliżej, nie miałem nadziei na jakiś 
poczęstunek... a może...? Minąłem Koszykową, o dziwo tu 
domy nie były spalone i nawet niezbyt postrzelane. Zbawi-
ciel był nadpalony, główne wejście okopcone, kolorowe 
szybki w okienkach nad wrotami, które tak lubiliśmy z sio-
strą oglądać od środka, wybite. Na resztce schodów siedzia-
ła jakaś starowinka. Na lewo Natolińska... Wypalona do cna. 
Wysoka kamienica zaraz za rogiem, ta w której mieszkały 
Babcia i Ciotka, rozwalona do połowy, oficyny i podwórko 
zasypane gruzem. Wolno podchodziłem. Nie, tutaj ich chy-
ba nie znajdę...

W bramie sąsiedniej kamienicy, nie tak zrujnowanej, ale 
też spalonej stał jakiś mężczyzna... szedłem coraz wolniej... nie 
mogłem się mylić, to był pan Zaleski, dozorca z Natolińskiej.  
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On też mnie poznał: – Przeżyli, wszyscy przeżyli, niech ka-
waler się nie martwi. A co u was?

Wpatrywałem się w rozwaloną bramę domu, w którym 
mieszkały Babcia i Ciotka, powoli zacząłem iść przez rumo-
wisko cegieł zamykające wejście. Jedna strona bramy, nadpa-
lona, wisiała na wygiętym zawiasie, druga wciśnięta widać 
jakimś wybuchem w mur wewnątrz sklepienia, otwierała 
jednak wejście na podwórko. Pan Zaleski szedł za mną, lecz 
gdy chciałem wejść na pokręcone, rozbite, a jednak istnieją-
ce schody, zatrzymał mnie stanowczo: – Chce kawaler do 
aniołków... to wszystko może pieprznąć... 

Wyszarpnąłem rękaw z łapy dozorcy i przelazłem przez 
gruz na podwórko. Czarna studnia oficyn pochyliła się nade 
mną, wydało mi się, że zaraz runą.

– Panie Zaleski... nie wie pan, gdzie Babcia, gdzie wszyscy...?
– Pani Najstarsza to z Anią zaraz na początku wywiała do 

Chyliczek, tam do tej jejnej wili. Ale Babcia i Ciocia, o te były 
twarde, robiły za sanitariuszki... jak zaczęli walić od Ujazdow-
skich, to wszystkie lekarze przenieśli się do „Sanato”, na Lwow-
ską... pod trzynasty... kawaler tam pójdzie, to niedaleko, może 
coś wiedzą... Koszyki i Lwowska jakoś się uchowały, niespalo-
ne, trochę tylko postrzelane, tam blisko powstańców, stojali 
szkopy – coś jeszcze mówił, ale nie słyszałem... 

Pod gruzem, pod połamaną i nadpaloną komodą, do-
strzegłem okładkę książki tak dobrze mi znanej... Przygody 
Piotrusia Pana. Uniosłem resztki komody i wyciągnąłem 
książkę. Była tylko okopcona, jedynie górny róg okładki lek-
ko nadpalony. Dostaliśmy Piotrusia Pana od przyjaciółki 
Mamy, od Zosi Batyckiej, pierwszej polskiej Miss Polonia. 
Gdy mieszkaliśmy we Lwowie... na ulicy Grochowskiej. 
Otworzyłem książkę, na otwartej stronie Piotruś Pan siedział 
na grzybku i grał na fletni, wokół niego tańczyły Elfy.

 – Patrz pan... się nie spaliła...
Zaleski podszedł bliżej. Wsadziłem książkę pod pachę. 

„Chwytaj chwilę za czub, bo umknie. Przybędziesz po 
dzwonku...” Kruk Salomo miał rację... może moja chwila już 
umknęła... czy na Lwowską przyjdę już po dzwonku?

– Panie Zaleski, jakby kto pytał, wszyscy żyjemy, tylko 
Tato zostawił nogę na Żelaznej...

– To jak pan Włodzimierz będzie tera za szofera robił? – 
zastanowił się Zaleski.

Postałem jeszcze chwilę w bramie i ruszyłem na Lwow-
ską. Przeszedłem krótki kawałek resztek Natolińskiej. Babina 
na schodach kościoła siedziała nieruchoma, może zasnęła...? 
Marszałkowską, od strony placu Unii Lubelskiej, zataczając 
się na całą szerokość wąwozu gruzów, szedł jakiś pijany 
mężczyzna, śpiewając na całe gardło, rycząc: „Jeszcze Polska 
Nie Zginęła...” Zarzuciło go koło babci... opadł ciężko na 
najniższym schodku. Opierając się na rękach i szurając tył-
kiem po kamieniu, babcia podpełzła do pijaka, przytuliła 
jego siwą, potarganą głowę do kolan i zaczęła dosyć głośno 
„Pod Twą Obronę, Ojcze na Niebie...”

Żeby dojść do Lwowskiej, musiałem się kawałek cofnąć 
do Koszykowej. Śpiewająca babina została za plecami, gdy 
doszedłem do Koszykowej, doleciały ostatnie słowa: „i chroń 
od zguby, gdy zagraża cios”. Spojrzałem na kościół Zbawicie-
la, babina z pijakiem ruszyli w stronę placu Unii... Krótki 
odcinek Koszykowej do Lwowskiej prawie przebiegłem, 
jezdnia była wolna od gruzu. Pan Zaleski miał rację, naroż-
nik Lwowskiej nie był rozwalony, tak jakby Powstanie 
w ogóle tutaj nie dotarło.

Numer 13. był niedaleko, czwarty dom po prawej stronie, 
gdy się szło od Koszykowej. Duża drewniana brama była za-
mknięta, ale w lewym skrzydle mała furtka otwarta, właści-
wie tylko lekko uchylona. Otworzyłem ją szerzej, zaskrzy-
piała dosyć głośno, mimo jasnego dnia w tunelu bramy było 
ciemnawo. Wyszedłem na podwórze, po lewej i prawej stro-
nie oficyny... w głębi, pośrodku, pałacyk. Wejście po kilku 
schodach, węższych u góry. Piękne, ozdobne duże drzwi, 
a nad nimi, trochę nieczytelny, jakby zamazany serią z pisto-
letu maszynowego, napis SANATO.

– Kawaler uważa? – zachrypiało za mną. Odwróciłem się, 
za mną stała chuda, wysoka, ale przygięta w połowie baba. 
Widać dozorczyni.

– Szukam cioci, także babci, mieszkały na Natolińskiej. 
Pan Zaleski – tamtejszy dozorca – powiedział mi, że może tu 
na Lwowskiej... Babcia Adela...

– Aaa, starsza pani Adelcia... jakże by, przecież się ucho-
wały, a pani Marysia to nawet tutaj posadę posiada... a jak-
że... mieszkają w tej prawej oficynie, na parterze.

Odwróciłem się, popatrując po oknach prawego parteru.
– Nie ma co patrzeć, nie ma ich. Klucza mnie nie zosta-

wiły, nie żeby cóś myślały, ale zawsze...
Stałem bezradny, no... radowałem się, że żyją, ale co ja 

mam teraz zrobić? 
– A nie wie, przypadkiem, kiedy wrócą?
– Cosik mówiła pani Marysia, że do Chyliczek się wybie-

rają. Do tej pani, co to z nią na Natolińskiej mieszkały – do-
zorczyni podeszła bliżej, widać nie miałem za pewnej miny, 
bo i naprawdę nie bardzo wiedziałem, co robić. W Chylicz-
kach byłem kilka razy w czasie okupacji, mała, piękna miej-
scowość niedaleko Piaseczna. Ale teraz jak tam się dostać? 
Było już dobrze po południu.

– Się kawaler nie nerwuje, niech pójdzie pod numer 15... 
tu zaraz obok, tamuj jest taka mała knajpka, można coś 
zjeść... Ma kawaler jakiś pieniądz?
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Widok ulic Warszawy – zrujnowane budynki na Rynku Starego Miasta.  
Widoczna Strona Dekerta, 1945 r.
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Miałem utarg za bimber. Kiwnąłem głową, że mam.
 – Jak kawaler cosik wszama, to wróci tutaj, na lewo 

w bramie jest stróżówka, tam zajdzie, cóś wykompinujem – 
dozorczyni cofnęła się nieco. 

Pomiętosiłem w kieszeni banknoty, jakie od pasażerów 
furki dostałem, i zdecydowanie ruszyłem pod 15. Brama była 
otwarta na oścież, w drzwiach lewej oficyny napis na kawał-
ku dykty: „Jadłodajnia”. Po kilku schodach wszedłem na wy-
soki parter. Drzwi były otwarte, pachniało zachęcająco jakąś 
smażeniną. Wszedłem do środka. Niewielka salka, ze ściana-
mi, na których tapety pomalowano dodatkowo bukietami 
jesiennych kwiatów. Cztery stoliki, widać zebrane z różnych 
miejsc, jeden nawet z pięknie wygiętymi nóżkami, przypomi-
nał nasz dawny, z saloniku na Mazowieckiej we Lwowie. Pod 
oknem, przy najmniejszym stoliku, siedział przygarbiony 
starowinka i zajadle siorbał zupę. Naprzeciw okna krótki 
szynkwas, a za nim drzwi, z których zaraz po moim wejściu, 
wyjrzała pulchna, rumiana na twarzy, widać podgrzanej przy 
płycie kuchennej, paniusia. Biały, a raczej ciemno-biały far-
tuszek ledwo przykrywał środek talii, po obydwu stronach, 
tuż pod brodą, wylewały się z przyciasnej czerwonej bluzecz-
ki ogromne piersi. Czegoś podobnego nigdy nie widziałem. 

– Mamy mielone z marchewką i kartofelkami, i zupkę ja-
rzynową. Dla fachowców – flaki – zaszczebiotała paniusia, 
widać kelnerka i kucharka w jednej osobie. 

– To ja poproszę mielone – bąknąłem nieśmiało.
– Ale jakże to, jakże, bez zupki ani rusz... no flaczki to... 

no, właśnie... Prosiemy siadać, gdzie chęć... Migiem podam 
– paniusia zniknęła za drzwiami kuchni.

 – Ona bierze forsę z góry – zagadał starowinka, który 
skończył już zupę i podnosił się do wyjścia.

Na wszelki wypadek wyciągnąłem pieniądze z kieszeni 
i próbowałem wygładzić banknoty.

 – Ale smacznie daje, smacznie – mruknął staruszek i wy-
szedł.

Po chwili z kuchennych drzwi wysunęły się dwie łapki 
dzierżące talerze, na jednym widać było nawet sporej wiel-
kości mielony, kilka kartofelków i niezłą porcję marchewki. 
Drugi, głęboki, na razie skrywał zawartość.

Kucharka postawiła talerze na bufecie i skwapliwie wycie-
rając dłonie o falbankę fartuszka, podbiegła do mego stolika.

 – Ale my tu zwyczajne z góry pieniążki... z góry.
Dopiero teraz poczułem straszliwy głód. Pośpiesznie wy-

ciągnąłem rękę z pieniędzmi, żeby tylko wystarczyło, żeby 
wystarczyło... – modliłem się w duszy, połykając ślinę.

Wyjęła mi banknoty z dłoni, odwróciła się, pomrukując:  
– Mhm... raz, mhm... dwa – umilkła, ale dalej liczyła pieniądze.

 –Więcej nie mam – wydusiłem.
 – Ależ starczy, starczy... no, może reszty nie będzie, ale 

będzie – zawiesiła głos – kompocik – wydreptała do kuchni 
i zaraz wróciła, oburącz trzymając duży kubek. 

Z mocnym stuknięciem postawiła kubas przede mną: –
No to i niech smakuje, niech smakuje... – I prędko wyszła do 
kuchni.

Przysunąłem zupę do siebie, żadnej łyżki ani widelca nie 
było. Chwilę milczałem, połykając ślinę... – Łyżki, łyżki nie 
ma – krzyknąłem w stronę kuchni.

Różowa bluzeczka, fartuszek i chwytliwe łapki zawirowa-
ły w drzwiach kuchennych: – Ja zawsze, zawsze... taka jestem 
roszczepana... – wysokim sopranikiem krzyknęła kucharka, 
podfrunęła do stolika, z brzękiem kładąc sztućce. Cofnęła 
się trochę i przekrzywiwszy głowę, oczekiwała na mój pierw-
szy łyk, wyraźnie oczekując pochwały.

Zupa parowała na talerzu, gorąca. Zaczerpnąłem pierw-
szą łyżkę, podmuchałem trochę. Przypomniało mi się po-
wiedzenie Ojca, gdy skarżyliśmy się z siostrą, że potrawa 
gorąca: „A wiatr pod nosem to co ...?”. Ostrożnie posmako-
wałem jarzynówki, była wspaniała, z kawałkami wędzonki, 
taka, jaką robiła moja mama.

Popatrzyłem znad talerza na kucharkę: – Pyszna zupa, 
taka, jak mama robi...

– No i widzi... niech ze smakiem... – nie dokończyła i wy-
biegła do kuchni.

Już w ciszy, samotnie, zacząłem jeść. Zupa zniknęła 
w mig, mielony kusił, żeby zjeść go w paru kęsach, od razu. 
Nasycony troszeczkę zupą, rozpocząłem zabawę z kotletem, 
odkroiłem mały kawałeczek, poszurałem nim po talerzu i... 
nabrałem na widelec trochę kartofli, przegryzłem marchew-
ką, ciągle oszczędzając mięsko. Mimo tych zabiegów drugie 
danie szybko zniknęło z talerza. Popiłem kompotem, trochę 
wodnisty, ale miał smak jabłkowy. Na krześle obok mojego 
leżał chlebaczek, a w nim nadpalony Piotruś Pan... Czy Bab-
cia i Ciotka Marysia wrócą z Chyliczek dzisiaj, może jutro? 
Nie bardzo wiedziałem, co robić, do Bimbrówka postanowi-
łem nie wracać, dopóki ich nie odnajdę.

Podniosłem się od stolika, rzuciłem w stronę kuchni:  
– Do widzenia i dziękuję.

Z kuchni doleciało: – Na zdrowie, na zdrowie... a jakże.
Na schodach spotkałem czwórkę młodych, dwie dziew-

czyny z chłopakami. Już od drzwi krzyczeli: – Pani Loniu, 
pani Loniu, umieramy z głodu!.

RYSZARD RONCZEWSKI
Dokończenie w następnym numerze
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Plac Trzech Krzyży – widok w kierunku północnym. Na pierwszym planie 
widoczna figura św. Jana Nepomucena. W głębi widoczne ruiny kościoła św. 
Aleksandra, 1945 r.
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Ò NIEWINNËCH DZÉWCZĄTKACH NICHT 
NIE PAMIÃTÔ... 

A Wë wiéce ò jaczich smiertelnëch òfia-
rach tegò czasu, czej Rusk tu wkrocził?
Kò gwës, że jo. To bëło straszné prze- 
żëcé. To nie je do wëòbrażeniô, co tu sã 
dzejało w 1945 rokù. Kò tu szedł głów-
ny front. Miemcë mielë òbstawiony 
môl kòle môla, a Ruscë napiérelë. Ruscë 
szlë w stronã Gduńska, a Miemcë jich 
copelë. I  tak piãc razy, nim Ruscë 
w kùńcu dobelë. Tu bëło wszëtkò pò-
niszczoné. Nie bëło bùdë, żebë nie 
ùcerpia. Wiele bëło spôloné. Na òstatkù 
sami Ruscë spôlëlë nawetka szkòłã, ale 

to bëło ju pôrã miesądzy pò wòjnie, 
mëszlã dopiérze tak w lipcu.
A  terô, jak ti Ruscë tu wlezlë, tej òni 
swòje robilë. Wiele niewinnëch dzéw- 
czãt tak ùcerpiało òd nich. Mòjã kòle-
żankã z klasë, Danutã Klinkòsz, òna le 
mia piãtnôsce lat, ti Ruscë dorwelë i tak 
długò mãczëlë, że òna pò miesądzu 
ùmarła. To bëło piãkné dzéwczã. Jô jesz 
móm fòtografkã, na chtërny òna je. 
Abò Aniela Pettke, òna bëła kąsk krew-
nô z mòjim chłopã. Z nią bëło to samò. 
Òna mia 24 lata. Lénka Pionk – 17 lat 
– téż ùmarła òd Rusków. Jô je wszëtczé 

dobrze pamiãtóm. Më razã chòdzëłë do 
szkòłë w  Rãbiechòwie, razã robilë na 
pòlach, so pòmôgelë jeden drëdżémù. 
To bëłë wszëtkò niewinné dzéwczãta. 
Czemù òne mùszałë tak wczas ùmrzéc? 
Tu bëło wiele zgwôłconé. Jedne Bògù 
dzãka przeżëłë, ale do kùńc żëcégò ta 
tragediô w nich bëła bënë. Jedna ùmar-
ła le łoni, ale jô nie mdã gôda chto, bò 
to sã lëchò gôdô. A czekawé, że w Żu- 
kòwie za kòmùnystów pòstawilë Ru-
skama pòmnik. Òn stoji do dzys. Tej ti, 
co krziwdzëlë, są wësławiony, a ò tëch 
niewinnëch dzéwczątkach nicht nie pa-

W Rãbiechòwie mieszkô Agnészka Pettka (pòl. Pettke) z dodomù Kòbiela, rocznik 1930. Czej bëła malinczim dzeckã, 
przez Rãbiechòwò przejacha pierszô bana do Gdini. Sztreka bëła bùdowónô w latach 1926–1933. Pòłączëła Górny 
Sląsk z pòrtã w Gdini – wnenczasnym òknã Pòlsczi na swiat. Zôs w tëch czasach, ù kùńca żëcégò, zbùdowelë bliskò 
jich chëczi nową liniã do Gduńska Pòmòrsczi Kòleji Metropòlitalny. Nen „wiôldżi” swiat miészôł sã w żëcym Agnesë 
z „môłim” kaszëbsczim swiatã przez całé żëcé. Jesz niłoni mieszka òna w snôżi chëczë, w chtërny béł wiôldżi kòmin, 
jaczi dzys mòże òbzerac blós we wdzydzczim skansenie. Tacëlë sã w taczich kòminach w wòjnie. Tak wiele dzéwczãtów 
robiło. Czasã sã ùdało. Ale ti Ruscë téż to zmerkelë i òni tam mët zazérelë i wëdostôwelë te dzéwczãta stąd – wspòminô.

Ùczniowie szkòłë w Rãbiechòwie. W górny rédze drëgô òd lewi Agnészka Kòbiela (pózni Pettka). 
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miãtô. Je to tak dobrze? Kò to dôwno 
bë mùszało bëc zdrzuconé w  tim 
Żukòwie! Jô nie gôdóm ò smãtôrzu. To 
bëlë lëdze, niech spòkójno leżą. Më jich 
tu zwòzywelë z pòlów do Żukòwa. Tu 
jich leżałë tësące. Naszi òjcowie i bracô 
jich kłedlë na wòzë i wiozlë do Żukòwa. 
Jô przë tim bëła. Móm to w òczach jak 
dzys. Niech òni spią spòkójno, ale nié 
żebë jich pòmnikama wësławiac, a jich 
òfiarë wëmazac z pamiãcë. Tak ni mòże 
bëc! Jô prawie w  radiu słëcha, że wò-
jewòda nie dôł zdrzucëc ne pòmnika. 
Jô wiém, co òni robilë, i  jô czekóm, 
żebë ta jich chwała sã skùńcza, a chòcle 
skrómną tôblëcã przënôlégô sã pò- 
wiesëc tim dzéwczãtóm. 

To béł kùńc wòjnë, a jak wëzdrzôł pò-
czątk?
Pierszégò wrzesnia przed piątą bëło 
czëc strzélanié. Wszëtcë wstelë. Naszi 
sąsadzë Bastiani mët. Më razã z nima 
zapakòwelë sã na żniwny wóz i jachelë 
jaż do Trzech Rzék za Przedkòwã. 
Rãbiechòwò òstało pùsté. Tam më bëlë 
piãc dni. Tej më przëszlë nazôd. Doma 
béł bałagan, Miemcë mielë wszëtkò 
przeszukóné, ale pòniszczoné nick nie 
bëło. Më mielë jednã krowã. Tu bëła 
òstónô sąsôdka Cymanka. Òna gôda, 
że òna nigdze nie jidze, chòcbë mia 
zdżinąc. Ta wëdoja tã krowã, a  że to 
bëło lato, tej z  głodu òna nie zdechła. 
W tëch pierszich dniach nicht nie béł 
zabiti, le kąsk pózni òni wzãlë Alfónksa 
Majewsczégò z Rãbiechòwa i gò w Bë-
sewie zabilë. Òn béł w tim związkù tëch 
pòlsczich gduńczanów. Pòtemù nick sã 
specjalnégò nie dzejało. Gòspòdarka 
szła dali. 

I tak przez całé piãc lat béł bezpiek?
Jo, specjalnie nick sã nie dzało. Le 
młodëch chłopów brelë na wòjnã. Mój 
bëniel téż béł na wòjnie. Òn jesz ni miôł 
19 lat. Wiele òstało zabitëch. A  tej, 
w  sztërdzestim drëdżim rokù, Miemcë 
wësedlëlë wiele rodzynów i  òbsadzëlë 
tima Bezarabczikama. To bëło baro lë- 
chò. Krefcë z Rãbiechòwa bëlë wënëkó-
ny, naszi sąsadzë Bastiani, Sztenclowie 
i  jesz wiele jinszich. Na Bastianowé 
przëszedł jaczis Kruger, kąsk dali Bu-
blitz, we wsë Gunsch, dali jesz jinszi. Òni 
gòspòdarzëlë, robilë tak, jak më wszëtcë. 

Pòd kùńc wòjnë òni wszëtcë ùceklë. Òni 
jesz przëszlë sã z nama pòżegnac. To nie 
bëlë lëchi lëdze. Òni gôdelë, że jakbë òni 
òstelë, tej Rusk bë jich zabił. 

Wierã tak bë to bëło. Kò òn pò prôw-
dze wnetka wkrocził.
Jo, to sã tu zaczãło wszëtkò 9 marca, 
chòc strzélanié bëło ju czëc òd pôrã 
dni, z  daleka. Miemcë sã bronilë, 
szprengòwelë przez to mòstë. Tu ten 
nad sztreką téż béł wësadzony. Tej më 
mùszelë sã schòwac w  sklepë, bò szło 
òstré strzélanié. 16 marca Rusk z rena 
béł ju tu. Do drëdżi òni walczëlë na  
naszich pòdwòrzach ò ten malinczi 
sztëczk zemi. Tej Miemc béł ju wënëkó-
ny. A më dërch sedzelë w tim sąsado-
wim sklepie. Òni nama nick nie zrobilë. 
Òni gôdelë, pół pò pòlskù, pół pò ru-
skù, że przińdze jesz wiôldżi front, i tej 
më tam mómë dali sedzec. Do te czasu 
më mòglë chòdzëc blós pò pòdwòrzim. 
A  tej jedną razą òni nama kôzelë jic 
précz. Më tej szlë do Zôłãżégò, dze më 
mielë krewnëch. Tam më bëlë do 25 mar-
ca. Tam mielë radio. Òni w nim pòwiô-
delë, że Rãbiechòwò je ju zdobëté i że lë-
dze mòglë wracac. Tej më szlë nazôd. Ale 
më jesz tu zarô ni mòglë przińc. Przez 
trzë dni më bëlë jesz kòl Mielewczików 
w Baninie. Ale tam bëło wszëtkò spôloné. 
Më mieszkelë w spôlonym chléwie. 

A  w  kùńcu czej wa przëszła dodóm, 
tej co tu bëło?
Tu nie bëło nic. Ani krowë, ani kùrë, 
ani swinczëca, chléwë bëłë czësto pùsté. 
Mitë bëłë òdkrëté, bùlwë bëłë wëbróné. 
Żëto téż bëło wëkradłé. A  ù sąsada 
w bùdze bëło fùl naszabrowóné rzeczi: 
pierznë, òbrazë, zégrë, wszëtkò òd 
gbùrów wëkradłé. Za tidzéń òni to 
wszëtkò wëwiozlë. Ruscë tu jesz bëlë 
jaż do lipca i szabrowelë. 

Wë pamiãtôce tëch, co bëlë zabiti?
Jô wszëtczich pamiãtóm. Na fronce 
zdżinął Jan Bòlina. Òn béł òd nich nô-
starszi. Mieczk Bastian béł zabiti, a òd 
Richertów Klémãs, a  trzeji bratowie 
jegò przëszlë dodóm z wòjnë. Przez tã 
wòjnã téż wiele dzecy ùmarło. Wiele 
ùmarło w  lagrach. Në i  te dzéwczãta. 
Wszëtczich razã w Rãbiechòwie ùmar-
ło i zdżinãło w wòjnie kòl sztërdzescë 

lëdzy. Jak na jednã wies to bëło òkrop-
no wiele. A do te całô wies bëła pòtłëkłô, 
bùdë spôloné, szkòła spôlonô. Zarô pò 
wòjnie lëdze mieszkelë w  sklepach. 
Trzeba bëło wszëtkò òdbùdowac.

Dzys ni ma ju żódnëch sladów tëch 
tam czasów, a Rãbiechòwò sã rozwijô. 
Pòwstôwają nowé òsedla. Przëcygają 
nowi lëdze. Ti nick nie wiedzą, jakô 
tragediô przeszła przez tã wies. 
To je prôwda. Temù wôrt to spisac. Tu 
je wiele do òpòwiedzeniô i òpisaniô. Le 
mało chto z tëch lëdzy żëje. Jedny wë-
cygnãlë pò wòjnie do Miemców. 
Z nama sã w wòjnie ùkriwałë mòje trzë 
półsostrë z  môłima dzecama. Òne 
wszëtczé mieszkałë w  Òliwie, bò tam 
zamieszka sostra mòji mëmë. Jich 
dzecë wszëtczé gôdałë pò kaszëbskù. 
W  Òliwie przed wòjną nôwiãcy czëc 
bëło kaszëbską mòwã. Sztërë lata temù 
òni bëlë przëjachóny do nas – te dzecë, 
bò te mòje półsostrë ju nie żëją. Dzys 
òni są ju téż stôri, ale òni wszëtcë mòglë 
jesz pò kaszëbskù z  nama gadac. 
A dzysô młodi ju nie gôdają pò kaszëb-
skù. Ta mòwa wierã sã wnet skùńczi. 

Z AGNÉSZKĄ PETTKĄ GÔDÔŁ  
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI 

Agnészka Pettka
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Mariana Biskupa żywot pracowity

Marian Biskup (1922–2012) był, po Gerardzie Labu-
dzie i po swoim mistrzu Karolu Górskim, człowie-

kiem, który w XX w. najwięcej dokonał dla badania dzie-
jów Pomorza Wschodniego. Nie był Kaszubem ani 
Mazurem, nie był z  urodzenia mieszkańcem Pomorza. 
Wywodził się z Kujaw, zwanych w XIX wieku pruskimi, 
z  Inowrocławia, z  rodziny rzemieślniczej. Odegrał prze-
cież, jak i  niektórzy przybysze z  Wilna w  Gdańsku czy 
w Toruniu, dla humanistyki pomorskiej rolę ogromną.

W  1939 r. jako licealista marzył już o  zamieszkaniu 
w Toruniu, słyszał o planach utworzenia w  tym mieście 
uniwersytetu. Po przebiedowaniu lat okupacji niemieckiej 
i spóźnionej wojną maturze zrealizował swe marzenia, na 
UMK studiując nauki historyczne i z miejsca ulegając fa-
scynacji profesorem Karolem Górskim, który – znakomity 
mediewista – reprezentował w  Toruniu zainteresowania 
historią zakonu krzyżackiego i dziejami Pomorza. Tak się 
jednak w latach pięćdziesiątych złożyło, że nie związał się 
młody historyk z UMK z Toruniem na stałe, lecz po kilku 
latach wszedł w skład tworzonej przez uczonych poznań-
skich i toruńskich filii Instytutu Historii Polskiej Akademii 
Nauk. W Toruniu istniała od roku 1958 Pracownia Histo-
rii Pomorza i Torunia podlegająca zakładowi kierowane-
mu przez wiele lat przez prof. Gerarda Labudę. Później-
szym samodzielnym Zakładem Historii Pomorza 
w Toruniu będzie kierował Marian Biskup aż do przejścia 
na emeryturę, co w niczym zresztą nie obniżało jego dzia-
łalności naukowej. W Zakładzie Historii Pomorza i Kra-
jów Bałtyckich kształtowało się pod jego kierunkiem silne 
środowisko badaczy dziejów Pomorza od Rugii i Szczecina 
po kraje bałtyckie. Nie leży w możliwościach felietonisty 
wyliczenie choćby głównych dzieł naukowych czy rozlicz-
nych jego funkcji organizacyjnych pełnionych w kraju czy 
za granicą. Parę istotnych faktów chciałbym jednak wspo-
mnieć. Po pierwsze, był profesor swego rodzaju alfą i ome-
gą działalności Towarzystwa Naukowego w  Toruniu 
(TNT), zarówno jako długoletni sekretarz generalny, a na-

stępnie, po wielkim prezesie Konradzie Górskim, był nie-
mal do końca swego pracowitego życia prezesem TNT. 
Godności naukowe spływały nań z kraju i z zagranicy. Był 
członkiem rzeczywistym PAN, działał w wielu międzyna-
rodowych gremiach (od Niemiec i Sztokholmu po Paryż), 
był wreszcie jednym z organizatorów, obok Gerarda Labu-
dy, odrodzonej Polskiej Akademii Umiejętności z siedzibą 
w Krakowie. Już w 1998 r. otrzymał doktorat honorowy 
uniwersytetu w Poznaniu, a w roku 2001 – w Gdańsku. Je-
żeli zaś popatrzymy na dzieła napisane czy współtworzone 
przez Mariana Biskupa, to może nawet wbrew pozorom, 
jego dorobek naukowy rozkładał się równomiernie na 
dzieje całego Pomorza Wschodniego, na dzieje trzech 
miast szczególnie przez niego badanych – Torunia, Gdań-
ska i Elbląga – oraz generalnie na dzieje zakonu krzyżac-
kiego i  tematykę kopernikańską, badania nad biografią 
i  działalnością różnorodną Mikołaja Kopernika. Wśród 
opracowywanych przez niego w pierwszym okresie dzia-
łalności ważnych źródłowych monografii, które odbierały 
kolejno wiele tematów historiografii niemieckiej panującej 
dla dziejów Pomorza po rok 1918, wymienić należy dwie 
książki z dziejów Gdańska: jakże istotną dla pozycji tego 
miasta w Rzeczypospolitej pracę pt. Stosunek Gdańska do 
Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 
(1952 r.!) oraz kolejną dużą publikację wydaną już w 1953 
pt. Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej, 
1454–1466. Gdyby nie fakt, że profesor Marian nie przepa-
dał za trunkami, powiedziałbym, że browar gdański pro-
dukujący piwo marki „Kaper” winien był przesyłać rok-
rocznie skrzynię takiego piwa profesorowi do Torunia! 
Swoje badania nad kluczową sprawą dla dziejów Pomorza 
– powstaniem Prus Królewskich – podsumował w mono-
grafii pt. Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z  Polską 
w  połowie XV wieku (1959). Wraz z  Karolem Górskim 
i Gerardem Labudą określili także w Polsce badania nad 
dziejami zakonu krzyżackiego, udatnie je umiędzynarodo-
wiając przez stworzenie nadal działającego w  Toruniu 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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ośrodka badań inicjującego kompleksowe studia nad cało-
kształtem dziejów zakonu, który siłą rzeczy, w dawniejszej 
historiografii badany był wyłącznie w kontekście konflik-
tów z Polską i Litwą. Późniejszym nurtem badań M. Bisku-
pa, także wraz z Karolem Górskim, były istotne studia epo-
ki kopernikańskiej, otwierające szereg nowych wątków 
także w biografii Mikołaja Kopernika. Wydawanie źródeł 
historycznych, zadanie dla badacza, zwłaszcza średniowie-
cza, niezwykle ważne i  trudne, oraz liczne działania wy-
dawnicze i organizacyjne, określają kolejne dziedziny dzia-
łalności Profesora. Znów, nieraz wraz z Gerardem Labudą, 
inicjowali badania, zdobywali sponsorów, organizowali wy-
dawnictwa słownikowe, atlasy map historycznych, słowniki 
biograficzne, syntezy dziejów miast pomorskich. Warto 
podkreślić, że Marian Biskup w  trudnej epoce PRL-u   
potrafił być dyplomatą, omijając rafy cenzuralne i  poli-
tyczne, dążąc jednak zawsze do tego, by jego prace i prace 
przezeń wydawane osiągały rzetelny poziom naukowy. 
Udawało mu się unikać wielu typowych, „antyimperiali-
stycznych” ataków na historiografię niemiecką, którą po-
trafił jednak wielokrotnie skłaniać do przyjmowania usta-
leń nauki polskiej. Dodajmy, nie zawsze się to udawało, 
także w dyplomacji wobec władz PRL-u co do kontaktów 
zagranicznych, ale tylko ten, kto nie pojmuje trudności 
uprawiania międzynarodowej nauki w tej dobie, może to 
krytykować. Publikowany w  2002 r. wybór mniejszych 
prac Mariana Biskupa, liczący blisko 500 stron druku, był 
ważnym dowodem na fakt, że jego liczne prace nadal sta-
nowią ważny głos nauki polskiej (Opera Minora. Studia 
z  dziejów Zakonu Krzyżackiego, Prus, Polski i  krajów 
nadbałtyckich). Nikt nie może zaprzeczyć, że prace Maria-
na Biskupa dla epoki XIII–XVI wieku były zawsze oparte 
na studium źródeł polskich, pruskich, niemieckich, ogól-
noeuropejskich. 

Warto postawić pytanie: Jak jeden człowiek mógł tak 
wiele w swym życiu dokonać? Warunki, w których działał, 
nie były łatwe, z każdego punktu widzenia. Każdy, kto od-
wiedzał skromne mieszkanie Profesora, w którym wycho-
wywał troje dzieci z żoną, także wybitną badaczką źródeł 
historycznych, może być o tym przekonany. Był człowie-
kiem pracowitym, fakt to bezsporny, odznaczał się wybit-
nymi zdolnościami, znakomitą pamięcią, to też fakt. To 
jednak z pewnością by nie wystarczało. Był jednak ponadto 
człowiekiem znakomicie zorganizowanym i mistrzem rze-
czowej rozmowy. Mógł chyba powtarzać, za Komeńskim, 
wielkim czeskim filozofem i pedagogiem wieku XVII: „Tyl-
ko skąpstwo czasu jest szlachetnym skąpstwem!”. Sam kie-
dyś wyznał w  wywiadzie: „Treścią mojego życia jest co-
dzienna praca”. Nie był pozbawiony ani poczucia humoru, 
ani życzliwości dla kolegów czy współpracowników, rozry-
wek jednak raczej nie szukał. Historyk niemiecki uznawał-
by w nim wpływ surowego protestanckiego, pruskiego eto-

su, może mieszczańskie zamiłowanie do rzetelnej pracy, 
uregulowanego trybu życia. W wielu sprawach, zwłaszcza 
w kontaktach z możnymi tego świata, był nieraz i zręcznym 
dyplomatą. Dla zaufanych, co mogę potwierdzić, był bliski 
krytykom reżimu komunistycznego i jego licznych absur-
dów, ale głosił, podobnie jak i Karol Górski, że w istnieją-
cych warunkach należy realizować swoisty program pracy 
organicznej. Dbałość Profesora o  współpracowników, 
o poziom naukowy kierowanego przezeń czasopisma „Za-
piski Historyczne”, które doprowadził do roli pisma o mię-
dzynarodowej renomie, była bezdyskusyjna. „Zapiski” pod 
jego redakcją prowadziły jeden z najlepszych w Polsce dzia-
łów recenzyjnych, pilnie, mimo trudności, śledziły badania 
niemieckie czy skandynawskie. Jak można było godzić te 
liczne obowiązki? Metodę rozmów naukowych z kolegami, 
współpracownikami, z reguły w skromnym gabinecie do-
mowym w godzinach gdzieś między 16 a 18, można było 
(niektórzy tego nie lubili) krytykować, czasami powoływać 
się na hasło typu „Załatw sprawę i żegnaj!”. Osobiście całe 
życie, także jako profesor, uważałem – i wmawiałem stu-
dentom – że tylko „ludzie prawdziwie zajęci mają czas na 
wszystko”. Faktem jest, że znałem w mojej karierze nauko-
wej ludzi nieraz bardzo zdolnych, ludzi, którzy w pewnym 
momencie „zapowiadali się świetnie”, a  następnie padali 
ofiarą przekonania, że są już świetni, że nie muszą się tru-
dzić. Kończyło się to w ten sposób, że ich talenty okazywały 
się „rzucaniem słów na wiatr”, jak pisał o tym jeszcze w do-
bie imperium rzymskiego poeta Owidiusz. 

Szczytem umiejętności Profesora była jego umiejętność 
kierowania pracami zespołowymi. Najczęściej, przy trud-
nych tematach, to jest z autorami droga przez mękę. Profe-
sor Biskup potrafił ludzi mobilizować, nawet ich „straszyć”, 
a rezultaty były w sumie bardzo pozytywne, wiele publika-
cji wychodziło na czas, zgodnie z życzeniami sponsorów 
czy zgodnie z terminami rocznic historycznych. 

Epoka PRL-u nie była dla wielu historyków łaskawa, na 
przykład o  dziejach XX wieku wielu kwestii nawet nie 
można było poruszać, nie brakowało autorów, którzy po-
trafili pisać o niemieckim Katyniu czy o bohaterskiej po-
mocy Armii Czerwonej dla powstania warszawskiego. 
Marian Biskup był mediewistą, ale i tu były różne pułapki. 
Mogę stwierdzić, że należał do tych badaczy, których doro-
bek do dziś jest ceniony i stale żywotny. Oczywiście, jak 
w  każdej nauce, są pewne nowe odkrycia, pewne nowe 
ustalenia, nowe dyskusje, jednakże w sumie każdy z nas 
wie, że dorobek takich historyków, jak Gerard Labuda, Ka-
rol Górski, Marian Biskup, pozostaje dla naszych dziejów 
regionalnych dorobkiem o nieprzemijającej wartości. 
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Klémãs Derc béł òkòma Jana 
Trepczika tim dzejarzã wej-
rowsczégò partu Kaszëb-

sczégò Zrzeszeniô, jaczi baro mòcno 
interesowôł Służbã Bezpiekù „lëdo-
wi” Pòlsczi. Przëczëną tegò bëłë 
gwësno jegò kawle òb czas II swia-
towi wòjnë. Nigle równak do tegò 
przeńdzemë, chcemë le zazdrzec, 
cëż taczégò wëczëtac jidze w esbec-
czich aktach z drëdżi pòłowë lat 50. ò 
żëcym i dzejnoce „figùranta” Derca 
w cządze przed nadczidniãtą przed 
sztótã wòjną. W Planie òperacjowëch 
pòdjimnotów do ewidencjowò-òbser-
wacjowi sprawë na grëpã kript[onim] 
„Apartnota”1 (pòl. „Odrębność”) z 2 
séwnika 1957 r. widzymë, że pòliticz-
nô dzejnota Derca z midzëwòjnowé-
gò cządu nie bëła w tim czasu bez-
piece znónô. Z przëzérkù papiorów, 
jaczé òstałë pò kòmùnysticznëch 
krëjamnëch służbach, wëchôdô, że 
przez półtora rokù, bò do strëmian-
nika 1959 r., jich wiédzô ò przedwòj-
nowim żëcym Klémãsa Derca nie 
pòwiãksza sã za baro. W  jegò cha-
rakteristice, jakô napisónô òsta 
w Wejrowie 13 strëmiannika 1959 r.,  
czëtómë, że Derc òb czas pierszi swia- 
towi wòjnë służił w  niemiecczim 
wòjskù jakno kaprôl. W cządze mi-
dzëwòjnowim (...) robił w szkòłowiz-
nie jakno szkólny w  Gniéżdżewie ë 
w Wejrowie. I to ju wszëtkò. Wëzdrzi 
tej na to, że fónkcjonariuszóm bez-
pieczi nié do kùńca ùdało sã pòznac 

żëcé człowieka, jaczi jich intereso-
wôł, i mielë ò nim baro ògrańczoną 
wiédzã. Timczasã pierszé wnetka 40 
lat żëcégò Klémãsa Derca bëło baro 
cekawé i dzejało sã w nim wiele rze-
czów nié nadczidniãtëch nawetka 
przez piszącëch ò nim fónkcjona-
riuszów.

Pózniészi sekretéra wejrowsczé-
gò partu KZ a  téż czerownik bióra 
Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòchôdôł 
z  Gniéżdżewa, gdze ùrodzył sã 24 
séwnika 1900 r. Òd baro młodëch lat 
interesowôł sã teatrã. Ju jakno czësto 
młodi bëniel w 1915 r. béł jednym 
z  wespółzałóżców i  aktorów ama-
torsczégò teatrowégò karna, co dze-
jało w jegò rodny wsë. W rokù 1918 
wzãti òstôł do niemiecczégò wòjska. 
Nie wòjowôł w  nim dejade długò, 
bò w pòsobnym rokù zaczął służëc 
w  pòlsczim wòjskù, a  tak richtich 
to w  Kaszëbsczim Półkù Piechòtë. 
W 1921 r. skùńcził w Grëdządzu kùrs 
dlô szkólnëch. Òkróm tegò ùdało mù 
sã ùdostac ùprawnienia reżiserów 
lëdowëch teatrów, co przëdało mù sã 
w czile môlach, gdze zajimôł sã pra-
wie jich prowadzenim. W  swòjim 
dzejanim w teatrowi rësznocë dërch 
szedł do przódkù i dzãka temù òstôł 
nawetka sekretérą Òglowégò Zarzą-
du Związkù Lëdowëch Teatrów (pòl. 
Związek Teatrów Ludowych) w War-
szawie. Interesowôł sã téż tuńcama, 
dzãka czemù òstôł przédnikã Sto-

wôrë Lubòtników Pòlsczich Tuńców 
(pòl. Stowarzyszenie Miłośników 
Tańców Polskich). W 1932 r. wëdôł 
ksążkã pòd titlã Zbiór wiadomości 
o  tańcach polskich. W  tim samim 
rokù przeniósł sã do Włocławka, 
gdze téż dzejôł na teatrowim gónie. 
Lata 30. XX stalata to czas, czej Derc 
pisôł dokazë na binã, a w slédnëch 
latach przed wëbùchã wòjnë we-
spółrobił z  wëchôdającą w  latach 
1937–1939 w Wejrowie „Klëką”. Wi-
dzymë tej, że żëwòt najégò bòhatera 
przed 1939 r. béł dosc bògati, czegò 
nijak ni ma widzec w esbecczich ak-
tach. Czemù tak sã stało (nie chcało 
sã jima czë mòże nie bëlë w sztãdze 
ùdostac wiadłów?), òstónie ju wierã 
krëjamnotą.

Sytuacjô sã zmieniwô, czej gôdka 
je ò II swiatowi wòjnie. Ò tim czą-
dze w  żëcym swòjégò „figùranta” 
SB wiedza ju wiele wiãcy i to taczich 
rzeczów, przez chtërne prawie sã 
nim interesowa. Wôrt pòdsztrëchnąc 
w tim môlu, że dzél wiadłów, jaczé na 
jegò témã dochôdałë do bezpieczi, 
pózni ùznóny òstôł za łżélstwò. 
Chcemë le tej przezdrzec sã përzinkã 
kawlóm Derca z tegò czasu i temù, co 
stało sã pózni.

Czej wòjna sã zaczã, bòhater 
najégò tekstu robił we Włocławkù 
w  Skôrbòwim Ùrzãdze. W  jednym 
z  esbecczich papiorów wëczëtac ji-
dze, że miôł òn nibë sóm starac sã 
ò niemiecczé òbëwatelstwò, to je 

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 4

*  Wszëtczé wëzwëskóné w artiklu cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.
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ò wpisënk na niemiecką nôrodną 
lëstã (Deutsche Volksliste, DVL). 
Sóm Derc w pismionie, jaczé wësłôł 
w 1945 r. w sprawie swòji rehabili-
tacje do Grodczégò Sądu w Pùckù, 
pisze, że pò zarabczenim Włocławka 
przez hitlerówców wszëtcë prôcow-
nicë henëtnégò Skôrbòwégò Ùrzãdu 
mielë przińc na swòje môle robòtë. 
Sóm Derc òstôł kasjérą ùrzãdu. Jak 
napisôł w swòjim pismionie do pùc-
czégò sądu, pò jaczims czasu czile 
dôwnëch pòlsczich ùrzãdowników 
òstało aresztowónëch i  wëwiozłëch 
w nieznónym czerënkù. W tim czasu 
zawòłôł mie do se przédnik ùrzãdu 
[…] i zapitôł mie, czë zaregistrowôł 
jem sã, wedle wezwaniô niemiecczich 
wëszëznów, w  niemiecczi nôrodny 
lësce. Òswiôdcził jem, że jem Pòlôchã 
i temù téż nie zgłosył jem sã do regi-
stracje. Òkróm te przédnik rzekł mie, 
że eżlë sã natëchstopach nie zgłoszã, 
bãdã wërzucony z  robòtë, pòjmóny 
i wëwiozłi. Dërno kôzôł mie, żebë jô 
zarô ùdôł sã do Miesczégò Zarządu, 
bë sã zaregistrowac. Mòje òsobisté 
zgłoszenié do Miesczégò Zarządu nie 
przëniosło brzadu, bò ni mógł jem 
wëkôzac sã jaką le dzejnotą dlô Niem-
ców przed 1939 r. Pò telefònicznym 
kôrbienim przédnika [Skôrbòwégò] 
Ùrzãdu z sekretérą Miesczégò Zarzą-
du, przédnik kôzôł mie jesz rôz jic do 
Miesczégò Zarządu, gdze wëdelë mie 
timczasowé zaswiôdczenié ò wcygnie-
nim mie na niemiecką nôrodną lëstã. 
Zarô pò tim […] bióro niemiecczi 
nôrodny lëstë żądało òd mie przënie-
seniô papiorów (mãtrëków) òsobistëch 
i  mòjich starszich ë starków. Jô nie 
pòspiéwôł sã z  halanim nëch dokù-
mentów, a òkróm tegò na rozmajiti ôrt 
pòmôgôł jem Pòlôchóm […], temù téż 
òstôł jem aresztowóny 28 strëmianni-
ka 1941 r. i wëwiozłi do kòncentracjo-
wégò lagru w Inowrocławiu. Pò wara-

jącym sztërë tidzenie bëcym tam òstôł 
jem zwòlniony. Wezwóny òstôł jem na 
Gestapò, gdze kôzelë mie przeczëtac 
i pòdpisac òstrzeżenié, co zabróniwa-
ło mie kamrôceniégò sã z Pòlôchama 
z  zagrôżbą wsadzeniô na nieògrań-
czony czas do lagru w przëtrôfkù pò-
wtórzeniô sã przestôwaniégò z Pòlô-
chama. Delë mie pòlét, żebë jô dali 
robił i wëznaczëlë mie termin złożeniô 
papiorów na volkslëstã. Dokùmentë 
jem złożił, bò nie chcôł jem trafic jesz 
rôz do lagru, a za zgòdą skôrbòwëch 
wëszëznów przëcygnął jem do Toru-
nia, gdze jem robił w Miesczim Za-
rządze i gdze mie w lëpińcu 1941 r.  
przesłelë òsobisti dokôz III grëpë nie-
miecczi nôrodny lëstë z  dopisënkã, 
że móm niemiecczé òbëwatelstwò do 
òdwòłaniô. W Toruniu nimò òstrze-
żeniégò kamrôcył jem sã leno z Pòlô-
chama i  wspiérôł jem jich, jak jem 
mógł, a  mòjich włocławsczich zna-
jemnëch òdwiedzywôł jem nocama. 
[…] Z Torunia òstôł jem delegòwóny 
do Pòwiatowégò Starostwa w  Swie-
cym i  robił jem w Zarządze Gminë 
w  Drzëcymiu, gdze béł jem òglowò 
znóny jakno Pòlôch, bò òb czas służ-
bë i pò ni gôdôł jem z Pòlôchama blós 
w pòlsczim jãzëkù. […] W nen spò-
sób wëkazywôł jem pòlską nôrodną 
apartnotã, za co grozëłë òstré sztrôfë. 
W  swòjim pismionie bòhater negò 
dokazu wëmieniwô jesz to, jak kòn-
kretno pòmôgôł Pòlôchóm òb czas 
wòjnë, i  dołącził do tegò spisënk 
òsmë swiôdków (razã z  môlama 
jich zamieszkaniégò), jaczi mòglëbë 
pòcwierdzëc to, że pisôł òn prôwdã. 
Jak ùzdrzimë pózni, nie ùchroniło gò 
to òd rozmajitëch jiwrów.

Pòd kùńc wòjnë Klémãs Derc 
wcygniãti òstôł do niemiecczi pòli-
cje, w jaczi służił òd 28 gromicznika 
1944 r. do lëstopadnika tegò rokù. 
Môlã jegò służbë bëło Laon w nor-

dowò-wschòdnym dzélu Francje, 
a  przëczëną jegò zwòlnieniô bëłë 
chòrosc i niezdatnosc do dalszi służ-
bë. Pózniészi sekretéra wejrowsczé-
gò partu KZ wspòmnął ò tim dzélu 
swòjégò żëwòta w nadczidniãtim ju 
pismionie do pùcczégò Grodczégò 
Sądu z zélnika 1945 r. Dejade chòc 
przëznôł sã do służbë w niemiecczi 
pòlicji w Laon, równak wëzdrzi na 
to, że pózni i tak ùrząd pùblicznégò 
bezpiekù nie dôł mù pòkù. Z aktów 
wëchôdô, że w  1955 r. Pòwiatowô 
Delegatura do sprawów Pùblicznégò 
Bezpiekù w  Pùckù mia ù se jaczés 
papiorë, co tikałë sã prawie Klémãsa 
Derca, a tak richtich to jegò służbë 
w niemiecczi pòlicji we Francji. Nie 
wiémë terô, czedë tikającô sã tegò 
sprawa bëła prowôdzonô, ale na zy-
cher mùszało to bëc przed lëstopad-
nikã 1955 r., bò prawie tedë ji akta 
dóné bëłë do ùbecczégò archiwùm, 
jaczé miescëło sã w X Wëdzélu Wò-
jewódzczégò Ùrzãdu do sprawów 
Pùblicznégò Bezpiekù we Gduńskù.

W lëstopadnikù 1944 r. Derc pò 
wiele latach wrócył do rodny wsë 
i  zamieszkôł w  Gniéżdżewie. Tam 
téż przebiwôł, czej skùńcza sã wòjna. 
1 séwnika 1945 r. òstôł czerownikã 
gniéżdżewsczi szkòłë, a  jesz zdebło 
przed tim, bò 28 zélnika tegò rokù, 
napisôł do Grodczégò Sądu w Pùckù 
wniósk ò zaczãcé rehabilitacjowégò 
pòstãpòwaniô, chtërno bëło pòtrzéb-
né do tegò, cobë bòhater najégò do-
kazu, jistno jak baro wiele Kaszëbów 
w tim czasu, dostôł nazôd straconé 
òb czas wòjnë pòlsczé òbëwatelstwò. 
Òkôzało sã dejade, że nie bëło z tim 
tak ëjnfach...

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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20 KM NA WSTECZNYM
Rodã béł z  Przëtarni, a  w  drobnotach z  pùstków 
zwónëch Robaczkòwò. Ùrodzył sã 11 gromicznika 
1908 r. Jegò òjc miôł dosc wiôldżé gbùrstwò, a do te 
wicy jak 100 ha lasu. Nié dzyw, że béł téż jachtôrzã, 
a młodi Józef jistno jak òn. Baro ò nen las dbelë. Na 
przëmiar zajczi do rozmnażaniô sprowôdzelë jaż 
z Francëji – dzys wspòminô syn Brusczégò, Andrzéj. 
Wiele mielë do ùczinkù z dzëczima strzélcama. Jed-
négò razu Józef sã do czësta rozgòrził. Wzął flińtã 
i pòstanowił sã z nima rozprawic. Le doch nié tak na 
amen. Nôprzód wëjimnął szrót strzélniczy i nasëpôł 
w jegò plac grëbi solë. Jednégò z nëch pòstrzélił w slôdk. 
Òni sã pòzni pòtkalë i ò se wiedzelë, le nick pò se nie 
dalë pòznac – smieje sã Andrzéj Brusczi.

Józef Brusczi ùcził sã m.jin. w  Pelplënie i  Cheł-
mnie, gdze zdôł maturã w 1927 r. Pózni sztôłcył sã za 
dochtora, le sztudiów nie skùńcził. Òbczas wòjnë, 
z pòleceniô Pòmòrsczégò Grifa, zacygnął sã do mie-
miecczégò wòjska, gdze krëjamno miôł òrganizowac 

Pòlôchów, jaczi òstelë wcelony do Wehrmachtu. Tra-
fił do Francji, a tej do partizantczi i ną stegną do pòl-
sczégò wòjska. 

Józef béł wiôldżim lubòtnikã mòtorizacje. Prawò 
jazdë zrobił we Włoszech. Òjc wspòminôł, że czej 
ùcził sã jezdzëc w Alpach, mùszelë czasã nawetka 20 
km jachac na wstecznym – òpòwiôdô Andrzéj Brus- 
czi. Szło ò to, że na wąsczi szasëji nie je letkò sã mi-
nąc. Tej jeden mùszôł jachac do tëłu i wëszëkac jaczis 
szerszi môl. We Włoszech, a kònkretno w Bòlonie, 
skùńcził sztudia mediczné, a tej w 1947 r. przëjachôł 
nazôd do Pòlsczi. Robił m.jin. w  Słôwnie ë Człë- 
chòwie. Nen czas pamiãtóm ju baro bëlno. Wnenczas 
chòdzył jem do spòdleczny szkòłë. Ale wicy mòżna mie 
bëło òbaczëc na gbùrstwie, chtërno nôleżało do bòlëcë 
– wspòminô syn Józefa. Pòmôgôł w gbùrsczi robòce, 
a tej na kùńc miesądza, razã z jinszima robòtnikama, 
ùstôwiôł sã, bë òd swòjégò òjca dostac kùwertã 
z dëtkama. Baro jem béł z tegò bùszny, jesz barżi, czej 
jem doma òddôwôł wszëtkò mëmce – dodôwô An-

drzéj. Czej je rolô, tej i są gbùrsczé zwëczi. 
Jeden z nich baro mòckò òstôł w jegò pa-
miãcë. Pamiãtóm, że jak jem béł môłim 
knôpiczkã, dosc mòckò fejrowelë dożniwk. 
Tej, czej jachalë z  òstatną fórą, pòléwelë 
wszëtczich wòdą. Le nié tak zdebło. Jeden 
z chłopów brôł ògniowi szlaùch i lôł wszët-
czich równo – smieje sã mój rozmòwnik.

W CZŁËCHÒWIE I CZERSKÙ
Dlô dochtora Józwë równak béł to czas 
baro drãdżi. Na kùńc gromicznika miôł 
ju zrobionëch sto òperacjów. A  do te 
mùszôł mëslec nié le ò bòlëcë, chtërna 
dosc mòckò ùcerpiała òbczas wòjnë, ale 
téż ò gbùrstwie a  jesz ò zaòpatrzenim. 
W  bùdinkù felowało łóżków, jizbë téż 

W nym rokù przëpôdô 110. roczëzna ùrodzeniégò Józwë Brusczégò. Czej dzysô chtos ò nim wspòmni na Gôchach, 
ùczëje czile abò i wicy szpòrtów. Òpòwiedzą ò jegò gôdkach, zajimanim sã kaszëbizną, a do te, ni mòże bëc jinaczi, 
ò lékarzenim. Béł bëlny, bò béł prosti, to je bezpòstrzédny i żëczlëwi – tak wspòminôł gò Kadzmiérz Raepka, dôwny 
jegòmòsc z Bòrzëszków. 

Pògrzéb Józefa Brusczégò
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mùszôł remóntowac, drãgò bëło z lëdzama do robòtë. 
Tej nie dzyw, że dochtór ùmëslił zbùdowac hòtel dlô 
prôcowników. Ten pòwstôł przë sz. Szczecynsczi (pòl. 
ul. Szczecińska). To bëła baro dobrô ùdba, bò tej 
w Człëchòwie felowało nié le lékarzi, ale téż dozérôcz-
ków.

W tim czasu dosc wiele miôł do ùczinkù z tpzw. 
służbama. Równak wiele sobie z tegò nie robił. A do 
te jesz so z  nich wipkòwôł. Wieczór wiedno słëchôł 
Radia Londyn abò Wolna Europa. Tej òdmikôł szerok 
dwiérze òd balkónu i  gôdôł do nich: Në, pòjta téż 
pòsłëchac, co sã w Pòlsce ë w Eùropie dzeje – wspòminô 
Andrzéj. Tec nie bëło tak, że le co do smiéchù z tegò 
dało. Bezpieka nie chcała mù pòpùscëc i  co sztót  
ò cos gò sã jimalë.

Pò Człëchòwie trafił do Czerska. Tuwò baro czãsto 
do Brusczégò przëjéżdżiwała redachtórka z  Radia 
Bëdgòszcz. Òjc miôł tam baro cekawą aùdicjã. Tikała 
sã rozmajitëch gùsłów. Nibë pòwôżno, a tak pò prôw-
dze szło ò pòdkôrbianié z lëdzy, chtërny w to wierzëlë 
– gôdô mój rozmòwnik. Miałë bëc szpòrtë, le bëlë téż 
ti, co sã na to delë nabrac. Mëmka miała z jedną taką 
białką do ùczinkù. Ji chòwa bëła wcyg chòrô. Nick nie 
pòmôgało, tej ta ùmëslëła so, żebë jachac do tegò do-
chtora, co tak prawi w radio. Przëjachała wënajãtim 
aùtołã jaż spòd Biôłégòstokù. Tatka akùrôtno nie bëło 
doma. Tak letkò nie bëło, bò przëjachała jesz rôz. Nie 
dała sã przegadac. Òjc cos ji tam rzekł, równak jachac 
nie jachôł do ni, tak jak ta to so ùmëslëła – òpòwiôdô 
syn Brusczégò.

SZPÒRTOWNY DOCHTÓR
Pòd kùńc 1960 r. òstôł dochtorã w Lëpińcach. Tuwò 
robił m.jn. z  Janiną Depka Prondzynską. Baro mi-
leczno gò wspòminóm. Wiedno cos szpòrtownégò rzekł 
– gôdô białka. Robiła jakno dozérôczka, a tej prowa-
dzëła téż aptékã. To je dosc wiôldżé słowò jak na dwie 
szafë z lékama. W nym czasu tak to wëzdrzało i sygło 
– dodôwô. Rodã je z Gôchów, z Bòrowégò Młëna, tej 
ni miała żódnëch jiwrów z dogôdanim sã z lëdzama, 
chtërny tej (jak dzys) w wikszoscë gôdalë pò kaszëb-
skù. Sóm Brusczi z nima téż gôdôł w rodny mòwie. 
A w òkòlim znóny je jegò szpòrtowny charakter. Tec 
nié dzyw, że taczé wspòminczi mô téż Janina. Przë-
szła rôz do niegò białka, cos kòle 80–90 lat stôrô. Jãła 
narzékac, że jã tak straszno jãzëk bòli. Na co dochtór 
prost ji rzekł: „Jo, jô wiém, czemù òn ce tak mòckò bòli. 
To òd tegò, że të nim za wiele pëtlëjesz” – smieje sã 

Depka Prondzynskô. Taczich przëtrôfków bëło wiele 
wicy. Za wiele, bë je wszëtczé spamiãtac – gôdô dôw-
nô dozérôczka. Za sztócëk równak cygnie dali. 
Czedës jachała jem dac zastrzik. Le to nie bëło tak, jak 
terôzka – jachac aùtołã. Przëjachôł pò mie chłop, ale 
trëkrã. Jô miała stac z tëłu. Na drodze to tak sztukrota-
ło, że na jaczis dzurze jô spadła z trëkra. Tej nen chłop 
sã òdwrócył i  ùceszno pòwiedzôł: „Jenë, të spadła? 
A stało cë sã co?” – ùsmiéchô sã na nen wspòmink 
wastnô Janina. I  tej dodôwô: Jinym razã w  kònia 
przëgnalë chłopë pò dochtora. Chùtuszkò, bò jich ma-
tinka je baro chòrô, a  ju pewno ùmiérającô. Tej jem 
jachała z dochtorã. To bëła zëma, a do te noc. Òb dro-
gã Brusczi głosno rzekł: „Ò, wejleno, lës!”. Ti chłopi, jak 
to ùczëlë, skòczëlë za nym lësã, a nas òstawilë samëch 
we westrzódkù pòla. Tej ju matince dochtór nie béł tak 
brëkòwny – smieje sã Janina Depka Prondzynskô. 

Czasã òfiarą szpòrtów òstôł téż sóm Brusczi. Jedna 
białka pòwadzëła sã ze swòjim slëbnym i sã do niegò 
nie òdzéwała. Ten zazwònił do òstrzódka zdrowiô. 
I gôdô, że z jegò kòbiétą je lëchò, òna mòwã stracëła. 
Dochtór na to, że to nie je tak zle, to më ji naprawimë. 
Tej nick, trzeba bëło jachac i òbaczëc, cëż je lóz. Czej 
razã jesmë weszlë do jizbë i òbôczëła nas na białka, 
rzekła do swòjégò chłopa: „Në czës të òszalôł?”. Ten 
leno rzekł do naji: „Në, terô widzec je ju ji lepi” – 
òpòwiôdô mòja rozmòwniczka.

Jinszim razã pò akt skònu swòjégò starka przëszedł 
młodi knôpiczk. Prost rzekł do Brusczégò, że doma 
wszëtczi są zajãti i nie bëło komù jic. Tej dochtór sã gò 
zapëtôł, czë òn wié, na co stark ùmarł. Ten rzekł, że jo 
– na smierc – wdarzi so pòstãpną historiã wastnô Ja-
nina.

Òdkrëcé tôflë na wdôr Brusczégò
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WRAZLËWI CZŁOWIEK, CO MIÔŁ CZAS DLÔ JINËCH
Gôchòwie baro bëlno wspòminają swòjégò dochtora. 
Òsoblëwie za to, że wiedno miôł dlô nich czas. Dzéń 
czë noc mòglë do niegò przińc i pòwiedzec, co jima 
je. Nie jidze tu leno ò chòroscë. Wszëtczich wësłëchôł, 
kòżdémù cos doradzył. Z ùszłëch lat Janina Depka 
Prondzynskô wspòminô téż jegò wrëjarzenié. Zda-
rzëło sã, że Brusczi i  jeden ze stôrëch kawalérów 
spòtkalë sã w Brusach. Pòzni razã z nim jachôł nazôd. 
Dochtór chùdzy zazwònił do swòji białczi, ù chtërny 
tej bëła ji sostra, i gôdôł, żebë ta bëła doma, bò òn do 
ni przëjedze z kawalérã. Jô akùrôtno téż tam bëłam. 
I Brusczi przëjachôł z nym chłopã, le òn tej miôł cos 
kòl 70 lat. Tej nié dzyw, że z tegò nick nie dało – smie-
je sã dôwnô dozérôczka z Lëpińc. Równak to nie béł 
jedurny przëtrôfk. Baro czãsto, czej gdze jachôł, pëtôł: 
„A të i jes żeniałô? Jô bë dlô ce jednégò kawaléra miôł” 
– tak dopòwiedzała Janina. Czej chcemë sã dowie-
dzec jesz czegòs wicy, rozkłôdô rãce: Nëch różnëch 
przëtrôfków bëło wiele. Tak w drobnotach jô tegò ju 

dzys nie pamiãtóm. Za sztócëk równak wspòminô za-
bawë, jaczé òrganizowôł òn m.jin. dlô robòtników 
òstrzódka, a do te téż dlô redakcje „Pòmeranie”. Baro 
czãsto tej dało zupã z  reków. Zbiéralë je bëńlowie 
z Wòjska, Lëpińc czë z Czedrôjc. Òjc wiedno gôdôł, że 
mòżna sã nima najesc dopiérze tej, czedë dwùch lëdzy 
sedzy naprocëm se, a midze nima je tëlé skòrëp, że sã 
nie widzą – dopòwiôdô Andrzéj Brusczi. 

Jegò òjc to nié leno dochtór, gôdkôrz a kaszëbsczi 
dzejôrz. Tej-sej dało sã czëc jegò refleksyjną nôtërã. 
Czasã mie nick, tobie nick pòtrafił sã zatrzëmac we we-
strzódkù pòla. Za pierszim razã jem sã zastanôwiała, ò 
co jidze. Kòl naji nikògò nie bëło, nic sã nie dzeje, a òn 
stoji i wzérô – wspòminô wastnô Janina i òd razu wëja-
sniwô: Pòzni, czej to sã ju czile razy przëtrafiło, jem 
wiedzała, że òbzérôł, jak rosce żëto abò jinszé zbòżé. 
Mëszlã, że kąsk teskniączka gò brała za gbùrsczima 
czasama. Stądka òwce, jaczé miôł, a téż krowë, chtërne 
pasłë sã kòl òstrzódka. Le nié leno to. Baro lubił spiéw 
ptôchów. Tej sã zatrzëmiwôł i gôdôł: „Òbôcz, Janinkò, 
jak òne snôżo swiérgòlą. A pòsłëchôjma jich sztót. Chto 
wié, czë na drëdżim swiece òne téż tak swiérzkają”. 

Tec ni ma w tim nick dzywnégò. Czej w kògùms 
wetkłô je skra czëłotë, chùtinkò jinaczi zdrzi na kąsk 
zapajiczoné Gôchë ze snôżotą jich krôjmalënkù. Tak 
bëło téż z Józwã Brusczim. Dôł sã tuwò pòznac jakno 
bëlny dochtór, chtëren wipkòwôł wnetka tak jak jegò 
pacjencë. Ti sã nie òbrażalë, bò wiedzelë, że lżi je 
smiôc sã jak płakac. Wiedzelë téż, że w kòżdim czasu 
mògą do swòjégò dochtora przińc i pòprosëc ò radã. 
Tej nié dzyw, że jegò smierc lëdze przëjãlë z wiôldżim 
żôlã. Pòjachôł do Bëdgòszczë tłómaczëc sã z  jaczégòs 
zwòlnieniô, chtërno wëstawił. Jesz sã z aùtoła wrócył, 
bò zabéł dokùmentów. Jem do niegò rzekła, że jak chtos 
sã copie, to lechò wróżi. Rzekł, żebë lepi tak nie gadac. 
Z Chònic miôł szoférã. Nen, czej jachalë nazôd, chcôł, 
bë Brusczi òstôł w Chònicach. Òn równak wòlôł jachac 
dodóm. To bëła zëma, a do te baro slëskò. Ju w Lëpiń-
cach, wnetka na môlu, miôł wëpôdk. Ùmarł w bòlëcë 
w Człëchòwie 14 gòdnika 1974 r. Na pògrzéb do Brus 
jachało stądka baro wiele lëdzy – òpòwiôdô Janina 
Depka Prondzynskô.

Terôzka lëpnicczi part Zrzeszeniégò przed henët-
nym òstrzódkã zdrowiô pòstawił kam z tôflą, na jaczi 
je nôdpis: „Doktorowi z Lëpińc w 110. roczëznã ùro-
dzeniô mieszkańcë Gòchów”.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Janina Depka Prondzyńskô
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OdNowa NA OGARNEJ
Zaczynamy na ulicy Ogarnej od stro-
ny Bramy Krowiej. Z tego miejsca mo-
żemy podziwiać efekt szóstej edycji 
projektu „Gdańskie Fasady OdNowa”. 
Jego celem jest pomoc wspólnotom 
mieszkaniowym Głównego Miasta 
w  odnowieniu i  upiększeniu elewa-
cji budynków, które nie są wpisane 
do rejestru zabytków. Za stronę arty-
styczną odpowiada Fundacja Urban 
Forms, której działalność finansuje 
miasto Gdańsk. Zadaniem właścicieli 
kamienic jest natomiast przeprowa-
dzenie remontu przygotowawczego. 
Do programu zgłoszono już ponad 
120 elewacji. W  2017 roku praco-
wano na ulicy Ogarnej i  Szerokiej. 
Zwróćmy uwagę na północną pie-
rzeję. Kamienice przy Ogarnej 74–78 
prezentują nowe oblicze. Najbardziej 
wyróżnia się najwyższa, której artyst-
ka, Justyna Posiecz-Polkowska, nada-
ła wyraźny pomarańczowo-czerwony 
kolor. Wrażenie przestrzenności do-
daje poziomy wzór. Kamienica kon-
trastuje ze spokojnymi sąsiednimi  
fasadami. Lewą (nr 77) zdobią deli-
katne detale ceramiczno-aluminiowe, 
a  prawą (nr 75) obrazy akwarelowe, 
na których malarka Wilga Badowska 
ukazała lwy i szachownice. Z Ogarnej 
skręcamy w ulicę Mieszczańską, gdzie 
zobaczymy dopiero co zbudowany 
hotel grupy IBB. Inwestor odnowił fa-
sady od strony Długiego Targu, warto 
więc nacieszyć nimi oko.

WIOSNA NA CHLEBNICKIEJ
Spacer kontynuujemy, idąc w  stronę 
ulicy Chlebnickiej 13/16. Niedawno 
zakończył się tutaj remont elewacji 
Domu Angielskiego będącego w  rę-
kach gdańskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Mieści się w nim dom studencki.  

Akademik zachwyca wyjątkową re-
nesansową fasadą. Została ona zbu-
dowana w  1570 roku na podstawie 
projektu Hansa Kramera, twórcy Zie-
lonej Bramy. Ma aż osiem kondygna-
cji. Zwróćmy uwagę na monumen-
talny portal – to część fasady, która 
przetrwała zniszczenia wojenne. Łby 
lwów zdobią postumenty pod ko-
lumnami. W  XVII wieku kamienica 
dzierżawiona była przez angielskich 
kupców, stąd jej nazwa. Organizowali 
oni tutaj swoje zebrania, a nawet na-
bożeństwa. W  XIX stuleciu pełniła 
funkcje hotelowe. Kamienica znisz-
czona pod koniec II wojny światowej 
odbudowana została w  1974 roku. 
Od tego czasu nie była odnawiana. 
Renowacji poddano także przedpro-
ża przylegających kamienic. Na balu-
stradzie po prawej stronie zobaczymy 
płaskorzeźby personifikacji pór roku. 

KAMIENICA POD MEDUZAMI
Przecinamy ulicę Mariacką i Święte-
go Ducha. Tutaj zwróćmy uwagę na 
nową kostkę brukową, chodniki, ła-
weczki i stojaki na rowery. To wszyst-
ko efekt programu rewaloryzacji ulic 
na Głównym Mieście. Spacer kończy-
my na ulicy Szerokiej. Ponownie mo-
żemy podziwiać fasady odnowione 
w ramach projektu „Gdańskie Fasady 
OdNowa”. W edycji w 2017 roku pra-
cowano nad budynkami numer 58/60 
i 61/63. W efekcie na Szerokiej zago-
ściły... meduzy! Można je oglądać na 
fasadzie kamienicy 61/63. Zostały 
wykonane w  technice odlewów alu-
miniowych, a  ich pomysłodawcami 
byli Alicja i Dymitrij Fankidejscy. Ce-
lem artystów było odwrócenie uwagi 
przechodniów od formy budynku, 
który przypomina raczej blok, a  nie 
gdańską kamieniczkę. 

SZLAKIEM NOWOŚCI 
PO GŁÓWNYM MIEŚCIE 
Podczas dzisiejszego wiosennego spaceru zatrzymamy się przed fasadami, których oblicze 
zmieniło się w ostatnim czasie. Przecinając turystyczne szlaki z Ogarnej, dotrzemy do ulicy 
Szerokiej.

MARTA SZAGŻDOWICZ
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DEBATA O PATRIOTYZMIE  
W STOLICY DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W tym roku to wydarzenie trwało 
dwa dni: 24 i  25 lutego. W  sobotę 
prowadzono trzy debaty problemo-
we. Może w  przyszłości warto by 
ograniczyć się do dwóch? W niedzie-
lę w bazylice katedralnej był czas na 
dziękczynienie i modlitwy w intencji 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
oraz uczestników Areopagu Pelpliń-
skiego. Tegoroczny Areopag przy-
padł na kulminację zimy. W Biblio-
tece Diecezjalnej im. Jana Bernarda 
Szlagi w Pelplinie, gdzie odbywały się 
debaty, mieliśmy bardzo dobre wa-
runki do rozmów i dyskusji. Ale na 
mszy świętej w  katedrze było na-
prawdę zimno. Wytrwaliśmy. Za 
oprawę mszy świętej chwała się nale-
ży celebransom, głównie ks. dr. Win-
centemu Pytlikowi i ks. prof. Janu-
szowi Szulistowi. 

IV Areopag Pelpliński rozpoczął 
się od powitania uczestników przez 
biskupa pelplińskiego, dr. Ryszarda 
Kasynę. Biskup przywołał List Epi-
skopatu Polski nt. „Chrześcijańskiego 
kształtu patriotyzmu”, podkreślił zna-
czenie postawy służby, troski o  los 
bliźnich i z uznaniem skonstatował, 
że Areopag nawiązuje do tradycji 
Spotkań Pelplińskich. Następnie prof. 
Edmund Wittbrodt, prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, wyeks-
ponował ideę naszego pomorskiego 
dziedzictwa, w tym kaszubskiej i ko-
ciewskiej tożsamości. Nawiązał także 
do 100-lecia niepodległości w kon-
tekście małej i  wielkiej Ojczyzny, 
wskazując na pomorskiego patrona 
roku 2018, Franciszka Kręckiego, 
oraz przypominając, jak wiele wysił-

ków i starań podejmowano, „aby Po-
morze było częścią Polski”. 

Podczas IV Areopagu Pelplińskie-
go „Miłość małych i  wielkich oj-
czyzn” zrealizowano trzy panele wy-
kładowe. 

I panel, prowadzony przez prof. E. 
Wittbrodta, dotyczył trzech tematów. 
Najpierw o  „Tożsamości religijnej 
i tożsamości narodowej” mówił ks. 
prof. Mirosław Mróz (UMK Toruń). 
Drugi prelegent, dr Michał Kargul 
(ZKP, Instytut Kaszubski) zatytuło-
wał swoje pierwsze wystąpienie „Po-
morskie tożsamości regionalne for-
mą nowoczesnego patriotyzmu”, a po 
wygłoszeniu ww. referatu zaprezen-
tował najnowszy numer rocznika 
„Teki Kociewskie”.

II panel, „pilotowany” przez ks. 
prof. Janusza Szulista (UMK Toruń), 
także obejmował trzy tematy. Pierw-
szy z nich, „Rodzina jako społecz-
ność pośrednia”, omówił ks. dr hab. 
Wiesław Łużyński (UMK Toruń), 
następnie „Wychowanie do patrioty-
zmu w nauczaniu arcybiskupa Lesz-
ka Sławoja Głodzia” wykazał ks. dr 
Jarosław Lisica (WSKS Gdynia), na 
koniec Józef Belgrau (dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Borkowie, ZKP) 
dowodził, że „Edukacja regionalna 
[jest] drogą do miłości małej ojczy-
zny”.

Podczas III panelu, moderowane-
go przez Łukasza Grzędzickiego  
(wiceprezesa ZKP), również przed-
stawiono trzy zagadnienia. O „Miło-
ści do ojczyzny jako wspólnoty natu-
ralnej w nauczaniu św. Jana Pawła II” 
mówił ks. dr Ireneusz Smagliński 

(dyrektor Radia Głos), postać „Ks. 
Alfonsa Szulza (1872–1940) – dusz-
pasterza, patrioty, społecznika na 
Pomorzu Gdańskim” przybliżył słu-
chaczom ks. dr Wiesław Szuca (Col-
legium Marianum), a  „Pomorską 
małą ojczyznę w działalności patrio-
tycznej księdza Józefa Wryczy (1884–
–1961)” ukazywał dr Krzysztof Kor-
da (ZKP, Instytut Kaszubski).     

W dziewięciu prelekcjach zawarto 
wiele wartościowych treści, wzboga-
conych cennymi refleksjami modera-
torów poszczególnych paneli. Miej-
my nadzieję, że te referaty zostaną 
opublikowane (w wersji papierowej 
i elektronicznej). Podczas przyszło-
rocznego, już piątego Aeropagu, war-
to by też upowszechnić, przede 
wszystkim z myślą o młodszym po-
koleniu, dorobek legendarnych Spo-
tkań Pelplińskich (I–XX). Byłaby to 
również okazja do uhonorowania 
jego współtwórców...    

IV Areopag Pelpliński został sta-
rannie, profesjonalnie przygotowany. 
Organizatorzy skorzystali ze wsparcia 
i autorytetu patronów honorowych: 
biskupa pelplińskiego dr. Ryszarda 
Kasyny i  Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława Struka. Za 
przyjazną i jak zawsze twórczą atmos-
ferę podziękowania należą się gospo-
darzowi miejsca, Kurii Diecezjalnej 
Pelplińskiej, Wydziałowi Teologiczne-
mu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu oraz władzom Zrzesze- 
nia Kaszubsko-Pomorskiego. Meryto-
ryczna i partnerska kooperacja mię-
dzy nimi doskonale się sprawdziła. 

Areopag Pelpliński staje się dobrą tradycją. Jego czwarta edycja została poświęcona wielkiemu 
i zobowiązującemu wyzwaniu: „Miłości małych i wielkich ojczyzn”.

JAN KULAS
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VIII OGÓLNOPOLSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY 
„WISŁA W KRAJOBRAZIE POMORZA”
W ramach cyklu „Mijające krajobrazy Polski” po raz ósmy 
zorganizowano Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy, w 2017 r.  
odbywał się pod hasłem: „Wisła w krajobrazie Pomorza”. Wio-
dącym organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie 
Oddziałów PTTK, współpracowały z nim Oddział Gdański Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe i Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku. 
Bezpośrednimi organizatorami tej imprezy były Pomorskie Ko-
legium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i Pomorska Komisja 
Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. Honorowy patro-
nat nad sejmikiem sprawowali: Marszałek Województwa Po-
morskiego, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Prezes Zarządu 
Głównego PTTK. Patroni medialni to: „Gazeta Uniwersytecka” 
(UG), „Gościniec” (ZG PTTK), „Pomerania” (Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie) oraz „Dziennik Bałtycki”.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w całej Polsce obcho-
dzono święto naszej największej rzeki. Na Pomorzu obchody 
zainaugurowano pod koniec lutego w Muzeum Wisły w Tczewie. 

Sesja naukowa VIII Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznaw-
czego pt. „Wisła w krajobrazie Pomorza” odbyła się na Uniwer-
sytecie Gdańskim 14 października 2017 r. Uczestników powitał 
Ryszard Józef Wrzosek, przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Sejmiku. W imieniu Marszałka Województwa Pomor-
skiego przywitała uczestników Marta Chełkowska, Dyrektor 
Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 

Otwarcia sesji naukowej dokonała prof. Joanna Fac-Bene-
da, prodziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Była też 
jej moderatorem. W pierwszej części sesji wygłoszono pięć 
następujących referatów pod hasłem Od początku do końca 
z jej biegiem: Ryszard J. Wrzosek „2017 – Rok Rzeki Wisły”, 
Józef Partyka „Mijające krajobrazy Polski”, Mariusz Szmidka 
„Autostrada wodna na Wiśle. Akcja społeczna Dziennika Bał-
tyckiego”, Joanna Angiel „Krajobrazy kulturowe widziane z rzeki 
i ich wartości edukacyjne” oraz Krzysztof Kruszyński „Miasta 
nadwiślańskie w dawnej kartografii i obrazach”. Następnie, 
podczas przerwy, prowadzono dyskusję i oglądano wystawę 
fotograficzną „Wisła – królowa rzek polskich”, przygotowaną 
przez Alicję Wrzosek. Drugiej części sesji przewodniczył R.J. 
Wrzosek. Jej hasło brzmiało: Gdzie wody Wisły osiągaja kres 
wędrówki. W tej części wygłoszono także pięć referatów: Woj-
ciech Majewski „Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony 
przeciwpowodziowej”, Paweł Jarczewski „Jak przekop Wisły 
zbudowano”, Katarzyna Krawczyk „U ujścia Wisły – wczoraj 
i dziś”, Paweł Raczyński, Włodzimierz Sakwiński „Wokół dolnej 
Wisły”, Alicja Wrzosek „Wycieczki krajoznawcze PTTK w roku 
Wisły”. Po referatach zaprezentowano film pt. „Najpiękniejsza 
droga wodna MDWE 70”. Na zakończenie sesji odbyła się dys-
kusja poświęcona Wiśle i jej znaczeniu dla Polski.

W sesji uczestniczyło ponad 150 krajoznawców, w tym 
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK z jej prze-
wodniczącym dr. Szymonem Bijakiem z Warszawy. 

W drugim dniu sejmiku, czyli 15 października 2017 r., 
odbyła się sesja terenowa na Żuławach Wiślanych, głównie 

w dolnym odcinku ujściowym Wisły. Wycieczkę poprowadzili 
przewodnicy turystyczni PTTK, Grzegorz Litwińczuk i R.J. 
Wrzosek. Tunelem pod Martwą Wisłą dojechaliśmy do Świb-
na, a stąd wzdłuż przekopu Wisły na południe do Przegaliny, 
gdzie zwiedziliśmy dwie śluzy. Następnie po obejrzeniu ważnej 
śluzy Gdańska Głowa udaliśmy się do Przepompowni w Rybi-
nie. Potem pojechaliśmy do Tczewa, gdzie zwiedziliśmy w Fa-
bryce Sztuk stałą wystawę z historii tego miasta. Następnie 
odwiedziliśmy Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków, 
oprowadzani przez przewodników muzeum. Po ośmiu godzi-
nach zwiedzania Żuław Wiślanych wróciliśmy do Gdańska. 
W wycieczce uczestniczyło prawie 50 osób.

Organizatorzy zamierzają wydać materiały sejmikowe, 
w czasopiśmie krajoznawczym „Jantarowe Szlaki”, w „Go-
ścińcu”, „Gazecie Uniwersyteckiej” oraz w „Pomeranii”.

RYSZARD JÓZEF WRZOSEK

VI TORUŃSKI KIERMASZ KSIĄŻKI REGIONALNEJ
W ramach Tygodnia Bibliotek we współpracy z Biblioteką Uniwer-
sytecką w Toruniu 14 maja br. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział w Toruniu organizuje VI Toruński Kiermasz Książki Re-
gionalnej. Coroczna impreza, która ma promować wydawnictwa 
regionalne dotyczące Pomorza Wschodniego i Zachodniego, 
Warmii, Mazur, Powiśla i województwa kujawsko-pomorskiego, 
odbędzie się na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Na 
Kiermasz zgłaszają się wydawcy z Pomorza Gdańskiego, Mazur 
i województwa kujawsko-pomorskiego. Są to m.in.: Informacja 
Turystyczna w Grudziądzu, Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Aleksandra Skulteta w Tczewie, Towarzystwo Miłośników Torunia, 
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oficyna Wy-
dawnicza „Retman” z Dąbrówna, Towarzystwo Naukowe w Toru-
niu, Wydawnictwo STOTOM z Torunia, Toruński Antykwariat Księ-
garski, Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 
„PROWINCJA” oraz IPN z Bydgoszczy. Na stoisku Wydawnictwa 
ZKP będzie też można nabyć publikacje Instytutu Kaszubskie-
go. W promocyjnych cenach zainteresowani będą mogli zakupić 
wartościowe wydawnictwa, które nierzadko trudno znaleźć w księ-
garniach. Osoby, które wypełnią ankietę przy stoisku organizatora 
Kiermaszu, otrzymają najnowszy numer „Tek Kociewskich” (do 
rozdysponowania będzie kilkadziesiąt egzemplarzy czasopisma). 

Oficjalne otwarcie VI Toruńskiego Kiermaszu Książki Regio-
nalnej zaplanowane jest na godz. 11. Przewidziane są promocje 
trzech książek o tematyce regionalnej.

Wstęp na Kiermasz i imprezy mu towarzyszące jest wolny. 
Bieżących informacji o wydarzeniu prosimy szukać na Facebooku. 
Serdecznie zapraszamy.
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DZECNÉ 
Pòstrzód corôz wielniészich spiéwów dlô dzôtk 
„zëmòwé” tematë nie sa wcale jaż tak rzôdczé. Kòl 
Stachùrsczégò a  Prëczkòwsczégò mómë chòcle 
„Sznëpã”1, dze bùten biôło piãkno je i jesz mróz je bùten, 
sniegù rzma. Zëmie dedikòwónô je jich frantówka 
„Zëmòwé rozegracje”2. W refrenie mómë: Zëma, zëma 
czëc w lëfce. Rôd są dzéwczãta, ceszą sã bówce. Òbrôz 
mróz-malôrz zrobił. Sniég biôłą deką całi swiat zdobi.

Zëmie swòje dzecné spiéwë dedikòwôł téż Jan Trep-
czik. Pòdobno jak w „Zëmòwëch rozegracjach” w jegò 
redotny piesni „Spadłë sniedżi”3 mómë rôczbã do 
dzôtk, cobë sã bawiłë, bò: spadłë, spadłë sniedżi. Leżą do 
kòlón. Wëzdrzi jakbë z nieba ùpôdł biôłi blón. Pòdobno 
je z programòwą „Zëmą”4, co sã rozgòrza, zemiã w kòp-
nią pòzmiarzła. Wòdë przëkrił lodny mòst. Wiater sczidł 
ju slédny lëst. Melodiô „Zëmòwégò wiatru”5, jaczi bãdze 
wiedno (…) zyb ë zëmã niósł, czësto przék słowòma – je 
tak letkô jak zymkòwi wiaterk, co zapòwiôdô słuńce. 
Zôpòwiédz bëlny zabawë pòpiartą letką melodią dôwô 
téż „Pùrgówka”6, bò spiéwómë: mdze jachanié tej na 
miónczi, lód cwiardi jak stôl. Pòzwòniewac mdą nóm 
zwónczi, smiéchë pùdą w dôl! 

Do nôdelikatniészich zëmòwëch dzecnëch spiéwów 
nôleżą te ò snieżenkach a szwatołkach, płatkach sniegù. 
Słowa są tu zdrobniwóné. Méster Jan dôł temù dokôz 

w  „Snieżenkach”7. Pisze: Je z  nich pierzëninka bie-
lenëchenkô, co calëchną zëmã zemiã òkriwô. Pòdobno 
je kòl Fópczi w „Szwatołczënym snienim”8 z mùzyką 
Tomasza Perza: rôz szwatołk na zemiã spôdł bielëszinczi, 
wdzãczno sôdł na, co w zëmë strój sã òblôkł, kwiôtk... 
Mùzyka jidze drëszno słowòma z pòmòcą.

Do zëmòwëch kòlibiónków Tomasza Fópczi za-
rechòwac mùszi… „Zëmòwą żużónkã”9. W ji refrenie 
rozlégô sã: padô sniég, niebny zbiég. Z wiatrã chùtkò rôd 
tuńcëje, pierzną krëje naj. Mùzyka Jerzégò Stachursczé-
gò akùrôtno skłôdô sã z tekstã. Pòsobną spiéwą tegò 
ôrtu je „Biżónka dlô Mëmczi”10 do dżezëjący mùzyczi 
Tomasza Perza. Jinaczi jak wiedno, to dzeckò spiéwô 
mëmie żużónkã: Lulkôj, bibkôj le. Jô przë Tobie jem. 
Kruk kòl nogów dobrze grzeje. Bùten mróz, jesz wiater 
wieje. Spië, Matinkò, spië. Do kòlibiónk zalicza Wito-
sława Frankòwskô11 téż „Dwanôsce pùgów”12, dze kąsk 
mòkré pùdżi sztërë so drogą szłë: tup, tup! Zgrochòta! 
Trzë są. Zabrôł òd òdsniéżaniô pług… Ze szpòrtã je 
téż dokôzk zëmë sã tikający, z mùzyką Stachursczégò,  
pt. „Rëmë zëmë”13. Zëma je tuwò baro nieżëcznô: zëma 
wcąg òd rena kùrzi, znobi. Lëdzóm przék cos chãtno robi 
i leno dzôtczi wstec sã ceszą, czej na sónkach z górë zrë-
szą. Ta spiéwa dożdała sã m.jin. bëlnégò wëkònaniô 
przez kwartét „Òrganiscë z Białkama” z towarzenim 
akòrdiónowim Cezarégò Pôcórka14. Jiné bëlné karno, 

1  Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Serce miec, Banino 2015, s 31.
2 Ibidem, s 32–33.
3 Kaszubski Śpiewnik Szkolny pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdynia – Wejherowo 2016, s. 184–185.
4 Jan Trepczyk, Lecë choranko. Pieśni kaszubskie,Wejherowo 1997, s. 34.
5 Ibidem, s. 35.
6 Kaszubski Śpiewnik Szkolny..., s. 122–123.
7 Jan Trepczyk, op. cit., s. 96.
8 Kaszubski Śpiewnik Domowy pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdynia – Wejherowo 2014, s. 52–55.
9 Kaszubski Śpiewnik Szkolny..., s. 190–191.
10 Kaszubski Śpiewnik Domowy..., s. 30–31.
11 Redaktórka m.jin. wskôzywónëch w przëpisach spiéwników: domòwégò, gòdowégò a szkòłowégò.
12 Kaszubski Śpiewnik Domowy..., s. 44–47.
13 Kaszubski Śpiewnik Szkolny..., s. 192–193.
14 CD Kaszëbi na Gòdë, Region, „Dziennik Bałtycki”, 2003.

AZËMA W KASZËBSCZI PIESNI – 
SPIÉWNIKÒWÔ WANÓŻKA NA ZMIARZŁËCH NÓŻKACH 

(DZÉL 2) 
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MÙZYKA

Bel Canto zez Serakòjc15, wëkònało jedną z pierszich 
spiéwów napisónëch przez Fópkã dlô programù TV 
„Rodnô Zemia”. Béł to „Biôłi rock and roll”16 , w jaczim: 
padô sniég, biôłi sniég – pùch tuńcëje wkół. Zapadóny 
całi swiat. Dzôtczi na to żdżą. Je to jeden z  dwùch 
„zëmòwëch” tuńców w kaszëbsczi piesni. Drëdżi tuńc 
je… dzywny. Mùzykã do „Dzywnégò tuńca”17 stwòrził 
jediny żiwcã òdlóny z akòrdiónã Kaszëba – Tadéùsz 
Dargacz18. Na spiéwa je lékã dlô tegò, chto zëmòwim 
spikã spi. 

Slédną spiéwą, wësznëkrowóną w dzecnëch spiéw-
nikach a  dedikòwóną zëmie je „Zëmòwi czas” kar-
tësczich ùtwórców: Mieczësława Kilarsczégò a Mare-
ka Serkòwsczégò. Jistno jak w chùtczi wspòmniónëch: 
„Zëmòwëch rozegracjach” a w „Zëmie” – aùtorzë mają 
starã pòkôzac, co w zëmã mòże robic. W całoscë dzecë. 
I kąsk zadzywno rzucają: chòc je bùten sëwi mróz, nama 
zëma nie dô w twôrz! A nie żałują przë tim spiéwają-
cyma synkòpów.

JINÉ
„Zëmòwą” spiéwą, co ni mòże ji nazwac ani gòdową, ani 
dzecną, je „Ach, Sybir nen”19, jaką ùczuł w swiónow-
sczich stronach i przedolmacził na nasze Genk Prëcz-
kòwsczi. Je to piãknô, baro „zëmnô” w teksce piesniô, 

dze wszãdze sniég jak sygô zdrok i górë z lodu cawny 
rok. Smùtk dokazu łagòdzy dumkòwô melodiô, jakô 
równak trzimie sã w durowim szturze jaż pò tragicz-
né zakùńczenié, dze zesłónégò na Sybir: chwôcył mróz 
i z bëna żôl mù scësnął głos. Òstatnô z òczu wëszła łza. 
Do nieba prosto dësza szła. Cekawé, że w wëdónym piãc 
lat pózni spiéwnikù Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie20  
pòdónô je czësto jinô melodia, marszowô i redotnô…

Kùreszce ksądz Antoni Peplińsczi, co latos bë fejro-
wôł swòją 100. roczëznã – ùżił „zëmòwëch” słowów 
w trzecy sztrófce swòji snôżi chòranczi pt. „Czemù le-
cysz?”21. Spiéwómë: Zdżiną sniedżi, zdżiną lodë, zakwit-
nie na łące kwiat – dze stôwiô kòmùdną zëmã procëm 
zymkòwi, co zwiastëje nôdzejã. Nôdzejã na warcenié 
dodóm, bò mrozny czas nie je dlô ptôszków.

Mòże rzec, że zëma w  kaszëbsczich piesniach 
pòjôwiô sã jakno òrãdzé: do redotë (dzecné piesnie), 
do smùtkù („Ach, Sybir nen” i „Czemù lecysz?”) i jakno 
pòeticczé i mni pòeticczé tło przë i przed narodzenim 
Jezësa (gòdowé spiéwë). Nôpełni wëzwëskóny ji temat 
òstôł w dzecnëch piesniach, a padający sniég, trzôska-
jący mróz, zacynający wiater wcyg pòdskôcywają do 
twórzbë ùtwórców.

TOMÔSZ FÓPKA

15 CD „Bel Canto. You’ve Got a Friend”, GOK Sierakowice 2004.
16 Kaszubski Śpiewnik Szkolny..., s. 194–195.
17 Kaszubski Śpiewnik Szkolny..., s. 142–143.
18  Jidze ò baro pòpùlarną figùrã grającégò akòrdionistë w wejrowsczim parkù m. Aleksandra Majkòwsczégò, krótkò sedzbë 

Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi. Tadéùsz sedzy na łôwce i graje pôrã melodiów, pò wcësniãcym wëb-
róny knąpë w basach instrumeńtu. Je to òstatny dzél Szlachù Kaszëbsczich Nótów, turisticznégò produktu Wejrowa.

19 Tomôsz Fópka, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 68.
20 Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie, przërëchtowôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Banino 2008, s. 70.
21 Antologia lëteracczich dokôzów. Antón i Aleks Peplińscë, Gmina Sierakowice 2009, s. 40.
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KÙCZRÃ BËC
Swiat, czej kóń bél zwierzãcã ùżët- 
kòwim, dôwno je miniony. Dzysô 
gôdô sã, że je to stwòrzenié towarzë-
szącé abò spòrtowé. Chòc czasã je 
jesz czëc pòmión tamtëch czasów, 
czedë kóń bél jak dzys aùto, a prawie 
kòżdi pòtrafil chwacëc za lécczi. Kóń 
ùżëtkòwò robi jesz w naszich stro-
nach w  państwòwëch lasach, gdzë 
sprôwdzô sã w cãżczim terenie przë 
zriwce. Gwës téż w  pôrã slédnëch 
gbùrstwach. Chcemë le pòmëslëc, 
jak to przódë bëlo ë czë bë më sã dzys 
z taczim „aùtã” delë radã.

NA GBÙRSTWIE
Co to je ùżëtkòwô robòta z kòniã? To 
nick jinégò jak wëzwëskanié jegò do 
normalnëch, codniowëch sprôw. Do 
robòtë w pòlu, w lese czë za prosta 
jachanié kòniczkã do miasta abò 

krómù. Tak doch bëlo przez calé sta-
lata. Dzys jesz mòżemë pamiãtac, jak 
z  kòniã robilo sã na gbùrstwach. 
Czasã czëjemë, że te kònie bëlë biéd-
né. Nié do kùnca. Mòże tak bëlo kòl 
lëchëch gbùrów, równak nen pòrząd-
ny gòspòdôrz wiedzôl, jak bëlno sã 
zajimac swòjima hiskama. Mùszôl ò 
nie fejn dbac, żebë mielë mòc, bëlë 
zdrów ë slużëlë jemù przez wiele lat. 
Chlop mùszôl wiedzec, jak robic, 
żebë kònia nie zmarachòwac, a ro-
bòtë nen miôl doch fùl. Mòże rzek-
nąc, że na gbùrstwie robil za aùto, 
trëker czë napãd do wszelejaczich 
maszinów. Nie robil tegò za gbùra, 
robilë razã.

Gbùr mùszôl sã lepi z kòniã roz-
miec jak na przëmiar prosti kùczer. 
Prawie przez to, jak wiele zortów ro-
bòtë mùszôl razã ze swòją mërą ro-
bic. Mùszôl nié blós pòwòdowac 

kònia léckama, ale téż tak sã z nim 
dogadac ë jegò wëùczëc, żebë kóń 
wiele rzeczi rozmiôl sóm abò blós na 
glos czlowieka. Tikô to sã chòcle 
nibë prostégò òraniégò w  pòlim. 
Pòmëslëta: doch gbùr rãkama 
trzëmie plug. Timczasã lécczi za-
klôdôl so na remiona, a kòniã czero-
wôl glosã. Żebë kóń rëszil do przód-
kù, mùszi rzeknąc „hije”, a żebë sã 
zatrzimôl „prr” – to równak wnet 
kòżdi téż dzysô wié. Ale gòspòdôrze 
ùczëlë téż kònie skrãcac na glos: 
w  prawò to „Hùjt-je” abò „wit”, 
w lewò to „czuder”. „Curik” to kò-
menda na copnij.

Czasã gòspòdôrz ë kóń ni mùszelë 
sã nawetka widzec. Wszelejaczé ma-
szinë stojalë w  stodole, a  rozwark 
przed nią. Òd rozwarkù (to taczé 
wiôldżé zãbaté kòlo, chtërnym krący 
kóń) do maszinë jidze sztãga, co 

„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.

Przed kùlingã w Kòlanie
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przenôszô mòc. Mój ópa robil to tak, 
że stojôl przë maszinie w stodole ë 
nie widzącë kònia, wòlôl do niegò 
„hije” abò „prr”, czej chcôl, żebë np. 
draszmaszina dzejala abò nié. Czej 
ópie stôri kóń zdech, mlodi jesz nie 
bél tak bëlno naùczony – żebë sã slë-
chac, mùszôl widzec, że chtos trzi-
mie w rãce batug. Tej ópa wiązôl do 
remienia rozwarkù za kòniã sónczi, 
sôdzôl na nich swòjã mlodëchną 
córkã ë dôwôl ji w rãkã batużk. Ni 
mùszala òna jegò ùżëwac, syglo, że 
kóń jegò widzôl ë ju sã slëchôl, jak sã 
nôleżalo.

Tak czlowiek mùszôl sã z mërama 
swòjima dogadëwac w  żëcym, bò 
żëlë razã. Przëmiarów mòżna bë 
szëkac wiele. Czedës mądri kòń bél 
chòcbë naùczony stojec w môlu, czej 
czlowiek cos robil przë wòzu abò 
briczce. Dzysô widzymë czasã, że nie 
je to tak bëlno.

MÒŻNA SPRÓBÒWAC
W wiele kòniarniach na Kaszëbach 
mòżemë sã ùczëc ridowaniégò. Ju 
gwës barżi drãgò je nalezc taczi plac, 

gdze mòżemë jic na ùczbã kùczrowa-
niô. Chòc jak pòsznëkrowac, to sã 
naléze. To je czësto co jinégò jak ja-
chac na kòniu. Czãsto jô czëjã, że to 
doch je prosté. Kò sygnie sadnąc fejn 
na wasążkù, zlapac za lécczi ë cygnąc 
w lewò, prawò. Nié tak flot.

Biwô, że chtos spróbùje, tak so 
prawie sadnie ë kùnc – ni mòże na-
wetka rëszëc z môla. Czãsto téż lëdze 
wòlają – znającë to ze zdrzélnika na 
gwës – „wio!”. Doch kòl nas tak do 
kònia sã nie gôdô. Jak chto ju rëszi, 
to pò prôwdze mòże bëc dosc prosto. 
Równak pòd warënkã, a  nawetkã 
dwùma! To mùszą bëc stôré, mądré 
kònie, a dosc prostô stegna. Co zro-
bic jak na przemiar kóń przëstąpi 
nama pòstrónk? Co jak cos sã òdep-
nie? A co jak mùszimë jachac z górë 
abò jedze na nas jaczis wiôldżé aùto 
ze straszącą plandéką? Tedë mómë 
tak zwóny klops! Bëcé kùczrã wcôle 
a wcôle nie je taczé prosté, jak to na 
filmach wëzdrzi.

Do tegò doch negò calégò kònia 
mùsz je przërëchtowac. Tej le trzeba 
sã naùczëc, jak sã zaklôdô sla (abò 

szle), a co to je. Mùsz je pòtrafic za-
piąc lécczi do jednégò kònia abò do 
dwùch (ju nie gôdajã ò trzech abò 
wicy). Wiele wszelejaczich slów mù-
szi znac: diszla, diszelczi, pòstrónczi, 
wôga ëtd. Równak je to wszëtkò do 
zrobieniégò, mùszimë le pamiãtac, 
że to je tak samò jak z ridowanim: 
mùsz sã tegò ùczëc, a nié blós sadnąc 
ë jachac. Wprawë nawetka mòże mù-
szi miec wicy jak przë jachanim sa-
mim kòniã.

To je ta apartnosc. Midzë tim 
wëzwëskanim kònia „ùżëtkòwim” ë 
rekreacjowim. W tim pierszim to, co 
robimë, je naturalné, wchôdô w krew 
przez lata ë pòkòlenia. Je żëcym na 
jaczis jiny, dôwny ôrt. To drëdżé – téż 
mòże bëc snôżé, a mòże doprowa-
dzëc do taczi wprawë jak no pierszé. 
Równak mùszi wiedzec, że to nie je 
blós cos pòtrafic czë nié. To je cos 
wicy – dzél kùlturë ë historii. 
W chtërnã mòżemë wchadac nazôd. 
Sygnie chãc.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

WIESELNY KÙRIER 
Czej Kaszëbi sã bawilë, tej na zôbawã dëtka 
nie skamżëlë, òsoblëwie żlë jidze ò wiesoła. 
Hewò w zbiorach wejrowsczégò mùzeùm nalôzł 
sã „Kurjer Weselny” – gazétka, co bëła apart 
wëdónô na wieselé Gertrudë òd Klinkòszów 
a Aleksandra Fòrmelë z Kartuz. Na wiesołô 
a szpòrtownô jednodniówka bëła rozdôwónô 
gòscóm, tak abë midzë jednym tuńcã a drëdżim 
mòglë so co pòczëtac. Bëła to téż pësznô  
pamiątka z wieselégò. 

Òkazëje sã, że dzysô dnia taczé gazétczi téż 
rëchtowóné są na wiesoła. Mòże wôrt bë bëło 
zabédowac żeniącym sã „gòłąbkóm” z Kaszëb, 
bë taczé „kùrjerë”, w jaczich bë pò kaszëbskù  
stojało napisóné, swòjim gòscóm na wdôr  
zdënkù rozdôwelë?

  RD
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Jubileuszową Biesiadę Krajeńską w dniach 29–30 września 
2017 r. zorganizował jak zwykle Gminny Dom Kultury 

w Miasteczku Krajeńskim. Gmina niewielka, bo liczy tylko 
ok 3200 mieszkańców, ale aktywności kulturalnej mogłoby 
jej pozazdrościć niejedno większe miasto. Wśród wielu im-
prez kulturalnych, które się tu odbywają, Biesiady Krajeńskie 
rozsławiają gminę Miasteczko Krajeńskie w całym kraju. Jed-
ną z inicjatorek i główną organizatorką biesiad jest dyrektor-
ka Gminnego Domu Kultury Ewa Stachowska. Stałymi gość-
mi i zarazem współprowadzącymi są: konserwator zabytków 
z Piły Roman Chwaliszewski, zespół Krajniacy z Wielkiego 
Buczka oraz Barbara i Henryk Szopińscy wraz z zespołami 
Rodlanie i Wrzosy z Domu Polskiego w Zakrzewie. 

Założeniem krajeńskich biesiad była promocja gminy 
poprzez poznawanie tradycji, historii, obyczajów, kultury, 
krajobrazu i kuchni na Krajnie. Uczestnikami, oprócz miesz-
kańców gminy, przez 20 lat są też goście – autorzy cieka-
wych referatów, nauczyciele uniwersytetów ludowych z całej 
Polski, a także przyjaciele z Kaszub i innych regionów. 19 
biesiad miało swoje, co roku inne, wiodące tematy, XX Bie-
siada Krajeńska była podsumowaniem i wspomnieniami. Na 
każdej biesiadzie odbywa się koncert lub spektakl teatralny 
w wykonaniu zaproszonych gości. Pewnie miałyby one nieco 
skromniejszy wymiar, gdyby nie wsparcie finansowe Staro-
stwa Powiatowego w Pile i pomoc wielu sponsorów.

W 2017 r. dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego w miejscowym kościele parafialnym pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego można było posłuchać wspaniałego 
koncertu w wykonaniu sekstetu Affabre Concinui z Pozna-
nia. Sześciu śpiewających a’ capella muzyków sprawiło słu-
chaczom niebywałą ucztę duchową, przedstawiając muzykę 
sakralną, klasyczną i współczesną. Utwory Bacha, Vivaldiego 
i Mozarta, ale też zespołu The Beatles oraz niezwykłe wyko-
nanie utworu „Wspomnienie” Czesława Niemena spotkały 
się z gorącym przyjęciem słuchaczy.

Następny dzień biesiady tradycyjnie zaczął się wycieczką, 
którą „Krajeńskim szlakiem przez wioski, huby i osady... śla-
dami przemian osadniczych” poprowadził Roman Chwali-
szewski. Ziemia krajeńska w toku historii przechodziła z rąk 
do rąk. Kolonizowana przez Niemców za czasów pruskiego 
króla Fryderyka II w drugiej połowie XVIII w., po 1919 r. po 
odzyskaniu niepodległości była odzyskiwana i parcelowana. 
W wyniku reformy rolnej Władysława Grabskiego przekazy-
wana w formie tzw. poniatówek osadnikom z biedniejszych 
regionów Polski, terenów nękanych powodziami oraz by-
łym wojskowym. Ówczesny minister rolnictwa Juliusz Po-
niatowski wspierał parcelacje dużych majątków ziemskich. 
Poniatówki były to gospodarstwa od 2 do 10 ha z drewnianą 
zabudową. Budowano je według jednego wzoru, z drewna 
świerkowego: dom z  łamanym dachem z  sześcioma po-
mieszczeniami (sień, kuchnia, dwa pokoje, spiżarnia i pod-
dasze), obok stodoła i obora, również drewniane. W wielu 
wsiach na Krajnie poniatówki stoją do dziś. 

Nasza wycieczka pierwszy postój miała w Pobórce Wiel-
kiej w Regionalnym Centrum Sadownictwa. Do tej wsi trafili 
osadnicy ze Śląska. We wsi jest 17 gospodarstw sadowni-
czych. Spotkaliśmy się tam z autorką monografii wsi Hali-
ną Drab i obejrzeliśmy ciekawą wystawę o historii Pobórki. 
Potem pojechaliśmy do Podróżnej, gdzie w kaplicy prze-
robionej z dawnego dworu sołtys pokazał nam zabytkowy 
sztandar Polsko-Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
z roku 1927, przechowywany w czasie II wojny przez rodzinę 
znanego dialektologa, wykładowcy WSP w Słupsku, Włady-
sława Brzezińskiego. Jest on autorem m.in. obszernego dzieła 
Gwara wsi Podróżna w Złotowskiem. Następnie we wsi Głub-
czyn zwiedziliśmy kościół i przy grobie bojownika o pol-
skość i wolność Krajny ks. Maksymiliana Grochowskiego 
odśpiewaliśmy Rotę. Wędrując po Krajnie, co rusz natykamy 
się na ślady bliskich związków z Kaszubami. Ks. Grochowski, 
urodzony w 1869 r. w Borzechowie (pow. starogardzki), po 

XX BIESIADA KRAJEŃSKA

Uczestnicy XX Biesiady przed poniatówką w skansenie w Osieku n. Notecią Zespół Affabre Concinui z Poznania
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ukończeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie trafił na-
pierw do parafii w Oksywiu, a potem na Krajnę. Od 1907 r.  
do końca życia służył jako proboszcz w Głubczynie. Był 
aktywnym działaczem polonijnym, zabiegał o  naucza-
nie języka polskiego, m.in. jako prezes Polsko-Katolickie-
go Towarzystwa Szkolnego w rejencji pilskiej. Po śmierci 
ks. Bolesława Domańskiego został prezesem V Dzielnicy 
Związku Polaków w Niemczech. 11 września 1939 r. został 
aresztowany, w wyniku ciężkiej choroby zmarł 7 listopada 
1939 r. Potajemnie pochowany przez siostry elżbietanki 
przy kościelnej dzwonnicy w Tucznie. W 1947 r. ciało księ-
dza ekshumowano i uroczyście pochowano na cmentarzu 
parafialnym w Głubczynie. Jest tam patronem miejscowej 
szkoły. Z Głubczyna trafiliśmy do wsi Stare, gdzie czekali 
na nas sołtys wraz z Radą Sołecką. Wcześniej jednak odda-
liśmy hołd pierwszym ofiarom II wojny przy pamiątkowym 
kamieniu w tej wsi. Ostatnim punktem naszej wycieczki był 
skansen w Osieku nad Notecią, gdzie zobaczyliśmy typową 
poniatówkę – drewniany dom z oborą i stodołą.

Po południu odbyła się zasadnicza część XX Biesiady 
Krajeńskiej. Po tradycyjnym odśpiewaniu „Hymnu Krajny” 
autorstwa Pawła Jaśka z Zakrzewa i oficjalnym otwarciu 
i powitaniu przybyłych gości przez Małgorzatę Włodarczyk, 
która pełni funkcję wójta Miasteczka Krajeńskiego, odbył się 
koncert. Najpierw wystąpił Chór Towarzystwa Śpiewu im. 
I.J. Paderewskiego z Szamocina pod dyrekcją Marka Frącko-
wiaka, a następnie zespoły z Domu Polskiego w Zakrzewie, 
prowadzonego przez Barbarę Matysek-Szopińską. Rodlanie 
brawurowo wykonali polskie tańce, zespół seniorów Wrzo-
sy przy akompaniamencie Henryka Szopińskiego zaśpiewał 
pieśni ludowe, a pod koniec wieczoru do tańca przygrywała 
kapela Rypcium-Pypcium. Współpraca zakrzewskich zespo-
łów z Miasteczkiem trwa od pierwszej Biesiady Krajeńskiej, 
podobnie jak przyjaźń z zespołem Krajniacy z Wielkiego 
Buczka pod kierunkiem prof. Jowity Kęcińskiej-Kaczma-
rek. Profesor miała też podczas jubileuszowej XX Biesiady 
Krajeńskiej zadanie: zrobić krótkie podsumowanie poprzed-
nich biesiad. Wywiązała się z tego znakomicie, komentując 
po kolei najciekawsze wydarzenia. Przy okazji wspomniała 

o kaszubskich zespołach, m.in z Tuchomia, Łubiany i Lip-
nicy, które występowały na biesiadach. (Wspomnę tylko 
tytuły niektórych poprzednich biesiad: „Krajeńskie wesele”, 
„Michał Drzymała – symbol trwania na Krajnie”, „Krajna 
mlekiem i  miodem płynąca”, „Wielkanocne zwyczaje na 
Krajnie”, „Jak na Krajnie uroki rzucano”, „Ziemia i jej gospo-
darze”, „Krajeńskie ogrody”, „Darcie pierza”, „Adwent i Boże 
Narodzenie na Krajnie” oraz bardzo ciekawa ubiegłoroczna 
„Krajna 3 kultur i 3 religii”). 

Wraz z Krajniakami cała sala odśpiewała pieśń o przyjaźni 
Miasteczka Krajeńskiego i Wielkiego Buczka, a potem bie-
siadowano przy tradycyjnych regionalnych potrawach przy-
gotowanych przez nauczycieli, uczniów i pracowników Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie 
pod okiem Marii Kujawskiej  Do stołu podawali uczniowie 
w strojach krajeńskich. Scenografię przygotowała nieocenio-
na Magdalena Jeszka, a całość prowadziła Ewa Stachowska. 

Dla mnie Biesiady w Miasteczku Krajeńskim, gdzie urodziła 
się moja Mama, są nie tylko przyjemnością, ale przede wszyst-
kim źródłem wiedzy o Krajnie i jej mieszkańcach oraz okazją 
do poznawania historii i co roku nowych, ciekawych ludzi. 
Warto dodać, że z Miasteczkiem Krajeńskim związany był nasz 
bohater narodowy Michał Drzymała, zamieszkały po latach 
tułaczki w pobliskim Grabównie i pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Miasteczku Krajeńskim. Na jednej z biesiad 
jemu poświęconej niezwykle ciekawy wykład pt. „Drzymała 
i drzymalici pomorscy” wygłosił prof. Józef Borzyszkowski. 
Tu też – w Nadleśnictwie Grabówno – mieszkał komandor 
Bolesław Romanowski, dowódca okrętów podwodnych w cza-
sie II wojny światowej. Z pobliskim Brzostowem związany 
był patriota i ziemianin Wacław Popiel, zamordowany przez 
Niemców w Stutthofie, spoczywający na gdańskiej Zaspie. 
W należącym niegdyś do niego pałacu w Brzostowie mieści się 
dziś Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Podczas 
biesiad krajeńskich poznałam jego wspaniałą córkę, przybyłą 
z Kanady śp. Annę Poray-Wybranowską i innych członków 
rodziny. 20 Biesiad Krajeńskich za nami. Życzę organizatorom 
zapału i dalszych wspaniałych pomysłów.

JOANNA GIL-ŚLEBODA, DRETYŃ 

Historyczny sztandar z Podróżnej Kamień we wsi Stare upamiętniający pierwsze ofiary wojny na Krajnie
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KS. ANTONI PEPLIŃSKI – PIEŚNIARZ Z KASZUB

Urodził się 26 kwietnia 1918 r. w Wielkim Klinczu 
niedaleko Kościerzyny jako pierwsze dziecko z dru-

giego małżeństwa Justyny z domu Szreder (Szroeder? – 
przyp. red.), która była siostrą mego dziadka Antoniego 
z Kłączna (w pow. bytowskim). Z racji tego pokrewień-
stwa i tego, że był również moim wielkim dobrodziejem, 
nazywałem go wujkiem. W czasie moich studiów na UMK 
w Toruniu (1964–1969) bardzo często gościł mnie (z moją 
przyszłą żoną Elżbietą) na plebanii w Czarnowie koło To-
runia, a po ich ukończeniu wyprawił nam (jak zresztą 
wielu innym parom) na własny koszt ucztę weselną, na 
którą zaprosił, bez naszej wiedzy, licznych krewnych.

Tam bardzo chłonęliśmy atmosferę plebanii, w której 
mimo że znajdowała się z dala od Kaszub, obowiązywał 
język kaszubski. Będąc proboszczem, ks. Pepliński trady-
cyjnie raz do roku, najczęściej około pierwszego kwietnia 
odprawiał mszę św. za duszę mego dziadka Antoniego, 
który za działalność propolską został 1 kwietnia 1943 r. 
zgilotynowany w więzieniu Ploetzensee w Berlinie. Udział 
w tych nabożeństwach nie był jednak jedyną przyczyną 
naszych odwiedzin. Na czas pobytu mogliśmy sprzedać 
bony stołówkowe i uzyskać trochę grosza. Szczególnie 
nam smakowała wiejska szynka, którą nas częstowano, 
gdyż ks. Antoni wraz z dwiema siostrami, Anusią i Wan-
dą, prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha, bo 
z tzw. tacy by nie wyżył. Na msze, mimo że Czarnowo jest 
dogodnie położone na trasie pomiędzy Bydgoszczą a To-
runiem, przychodziło bardzo mało ludzi, czasami nawet 
było tak, że byliśmy na nich sami z Anusią, ale mimo to 
odbywały się one z całym ceremoniałem; przypominam 
sobie, że kiedyś ksiądz (przyjezdny, kolega Antoniego) 
wszedł na kazalnicę i dla naszej trójki wygłosił dłuższe 
kazanie, tak jakby kościół był pełen wiernych.

Sam ks. Antoni żył bardzo skromnie, chociaż ciężko 
pracował, m.in. zajmował się orką i zasiewami w gospo-
darstwie oraz utrzymaniem i wychowaniem dzieci po 
tragicznie zmarłym w 1962 r. Franciszku Leszczyńskim, 
który osierocił 10 dzieci, a był jego bratem z pierwszego 
małżeństwa matki. Z tych jego wychowanków najbardziej 
utkwiły w mojej pamięci Zosia i Celina (aktualnie Lesz-
czyńska-Rubin), która bardzo pięknie śpiewała, i z nią 
ksiądz komponował swoje pieśni. Pełniła ona zresztą od 
14. roku życia obowiązki organisty w miejscowej parafii 
i z nich nie zrezygnowała nawet w czasie studiów w pobli-
skim Toruniu. Na plebanii rezydował również brat księ-
dza Aleksy, który jako były nauczyciel, dopisywał niekie-
dy kolejne zwrotki do pieśni księdza, jak np. trzecią do 
pieśni „Rëbôcë” czy drugą do „Kòchanô zemia”. Mimo 

rozlicznych obowiązków ks. Pepliński znajdował czas na 
rozgrywki piłkarskie z młodszymi parafianami, dla których 
urządził przy plebanii boisko sportowe. Z ministrantami, 
a zwłaszcza z Mirkiem Gajdemskim (który był muzykan-
tem na naszym weselu) stworzył zespół muzyczny, dający 
występy m.in. w pobliskiej Bydgoszczy i zdobywał tam na 
przeglądach zespołów amatorskich nagrody i wyróżnienia.

Ksiądz Antoni ubolewał, że musi pełnić służbę duszpa-
sterską poza Kaszubami. Jego wieloletnie starania w kurii 
pelplińskiej o przeniesienie na Kaszuby wreszcie poskut-
kowały: w roku 1983 przeszedł na probostwo w Mścisze-
wicach, niedaleko rodzinnego Łyśniewa, w którym się wy-
chowywał od 1922 r., kiedy to jego rodzice przeprowadzili 
się tam z Wielkiego Klincza. Do tego czasu odwiedzał 
2–3 razy w roku swoje rodzinne miejscowości kaszubskie, 
jeżeli znalazł zastępstwo duszpasterskie, aby – jak mawiał 
– „òddichnąc kaszëbsczim lëftem”. Warto wspomnieć, że 
w czasie jednego z takich pobytów, podczas pieszej wę-
drówki ze Studzienic do Kłączna (w 1967 r.), powstała 
pieśń: „Stëdnicczé jezora”, bodajże najważniejsza w jego 
twórczości, śpiewana w różnych wersjach, w tym jako 
„Kaszëbsczé jezora”, na całych Kaszubach. Jej oryginalna 
pierwsza zwrotka nawiązuje do tej historii (cytaty pieśni 
w pisowni współczesnej – przyp. red.):

Chto chce przeżëc dobré wczasë,
Niech w stëdnicczé jedze lasë.
Tam kaszëbsczi dobri lëdze
Pòmògą mu w kòżdi biédze.
Ref.: Stëdnicczé jezoro, stëdnicczi las,
Stëdnicczé Kaszëbë wòłają nas.
Stëdnicczé jezoro, stëdnicczi las,
Kaszëbë wòłają nas.

O  szczególnej popularności pieśni ks. Peplińskiego 
świadczy m.in. to, że 5 czerwca 1999 r. na hipodromie 
w Sopocie, kiedy w homilii Jan Paweł II powiedział: „Po-
zdrawiam lud kaszubski, odwiecznych gospodarzy tej 
pomorskiej ziemi (…). Pragnę raz jeszcze zachęcić Was, 
abyście nadal strzegli swojej tożsamości, podtrzymywa-
li więzy rodzinne, pogłębiali znajomość swojego języka 
i  starali się przekazywać swoją bogatą tradycję kaszub-
ską młodemu pokoleniu. Trzymajcie z Bogiem zawsze!”, 
tysiącosobowy chór Kaszubów zaśpiewał inną pieśń  
ks. Antoniego „Nie je co żôl?”:

Nie je ce żôl ti òjczësti chôtë,
òjczësti mòwë, òjczësti nótë,
òjczësti zemi, òjczësti wsë?
Czej ni môsz w swòjich òczach ju łzë.



ŁŻËKWIAT 2018  /    /  45

ROCZNICE

Żlë nie je cë żôl, to jedz bez trwóg,
niech błogòsławi ce Dobri Bóg.
Żle nie je cë żôl, to jedz bez trwóg,
Niech błogòsławi ce Dobri Bóg. (...)

Na zakończenie tego historycznego spotkania, na żą-
danie zgromadzonych tłumów, chór odśpiewał jeszcze 
wspomniane „Kaszëbsczé jezora”.

Wujka bardzo ucieszyła wiadomość, że po studiach 
z żoną pojechaliśmy do pracy w Bytowie, gdyż do Zie-
mi Bytowskiej, z której wywodzili się jego rodzice, miał 
szczególny sentyment. Wyrazem tego jest kolejna piosen-
ka, „Bëtowskô zemia”:

Bëtowskô zemia, naszich òjców gónë,
Bëtowskô zemia, naszich òjców krew.
Bëtowskô zemia to nôlepszé stronë,
ò twòjã wòlnosc lud bił so jak lew.
Ref.: Dzys z twòji krwi wëroslë nowi wòje,
co bãdą strzéc swich stôrëch òjców las.
A skòrno przińdze òddac żëcé swòje,
pòwstaną nowi, chòc nie bãdze nas,
pòwstaną nowi, chòc nie bãdze nas. (…) 

Ks. Antoni Pepliński w Czarnowie bardzo tęsknił za 
rodzinnymi Kaszubami. Tęsknotę do rodzinnych stron 
wyraża m.in. pieśń „Gdze mòja wies?”:

Gdze so pòdzała mòja wies?
Czë jô jã jeszcze ùzdrzã czejs.
Czë jô za dôwnëch swòjich lat
pòznôł jem jaczi piãkny swiat,
piãkny swiat.

Tam mie na łąkach pôchnął kwiat.
Tam dlô mie kòżdi béł jak brat.
Tam dlô mie wszëtczich ptôchów spiéw,
tam leno dlô mie wiatru wiéw,
wiatru wiéw. (…)

Wakacyjne pożegnania z Kaszubami też nie były łatwe, 
co oddaje nostalgiczny ton kolejnej pieśni „Pòżegnanié”, 
a zwłaszcza „Żeby wrócył ten czas”.

Pòżegnanié
Dzysô më so rozéńdzemë,
òdejdzemë z waju wsë.
Ale wama òstawimë
w wajich wòdach nasze łzë. (…)

Żebë wrócył ten czas
Na naszi łące jô bëdło pasł.
To béł nôlepszi w mim żëcu czas.
Spiéwôł jem trele o naszi wsë
a dzysô teskno mie za nią je.

Ref.: Żebë wrócył ten czas
czedëm bëdełkò pasł.

Żebëm mógł wrócëc do swòjich strón,
gdze mój ojczësti dóm, gdze mój ojczësti dóm. (…)

Do ckliwego nastroju jesieni, kiedy zazwyczaj wracał 
z Kaszub do Czarnowa, dopasowuje się pieśń „Czemù 
lecysz?”:

Czemù lecysz w cëzé stronë,
czë ce ptôszkù ù nas zle?
Më téż tobie wszëtkò dómë,
môłi ptôszkù, òstańże. (…)

Ksiądz Pepliński zmarł 6 sierpnia 1995 r., na jego 
pogrzebie ówczesny wicewojewoda pomorski Józef Bo-
rzyszkowski, wśród licznych żałobników, przywołał pieśń 
„Pòrénczny wiéw”, która najlepiej charakteryzowała pa-
nujący wówczas nastrój. 

Pòrénczny wiéw so zriwô
i szëmi cemny las
a jô na czôłnie biwóm,
bò do òdjazdu czas.

A czôłën ten na fali
jak serce skacze mie
i płënie corôz dali
òd mi ojczësti wsë. (…)

Słupscy Kaszubi przypomnieli wówczas, że dla nich 
odprawiał msze w  języku kaszubskim w  kościele św. 
Jacka, chociaż z tym były początkowo problemy, np. 15 
czerwca 1992 nie otrzymał na to zgody od ówczesnego, 
nowo mianowanego ordynariusza Czesława Domina 
(dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kato-
wickiej), zapewne obawiającego się „separatyzmu kaszub-
skiego”. Gwoli sprawiedliwości należy jednak podkreślić, 
że w krótkim czasie przyjął on kierownictwo oddziału 
słupskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na tzw. 
posłuchaniu, w wyniku którego zezwolił na sprawowanie 
mszy kaszubskiej na terenie swojej diecezji oraz obiecał 
powołać kapelana, „jeżeli znajdzie się ksiądz z biegłą zna-
jomością języka kaszubskiego”.

Wyrazem wdzięczności dla Pieśniarza z Kaszub jest 
obranie go na patrona szkół w Kamienicy Królewskiej 
i  Studzienicach, a  wyrazem uznania – umieszczenie 
sześciu jego utworów w wydanej w Monachium w 1973 
Kaschubische Antologie, opracowanej przez Ferdinanda 
Neureitera, oraz zorganizowanie w Wejherowie w 2004 r. 
przez Instytut Kaszubski seminarium literacko-językowe-
go dla pisarzy kaszubskich poświęconego literaturze braci 
Aleksego i Antoniego Peplińskich.

ANTONI SZREDER
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W SŁOWARZU SËCHTË dz. 4

LËPÙSZ I ÒKÒLÉ W IV TOMIE
Pòzwë: 
-  Pieczełkò, -a, n, 2. ‘nazwa jeziora pod Lipuszem’. Czej 

chto w Pieczełkù ùtonie, to òn w Reduni ‘jeziorze Ra-
duńskim’ wëpłënie’, s. 248

-  Psniôk, -a, m ‘nazwa stawu w Lipuskiej Hucie”, s. 266
- Rosochi, -ów, plt ‘nazwa łąki w Tuszkowach”, s. 342

Swiat roslënny i zwierzãcy:
-  pachãcëna, -ë, f, 2. ‘marne zboże, stojące jeszcze na 

pniu’. To le takô pachãcëna ùrosła (Kościerskie, zwł. 
okolica Lipusza). Zob. mërlëna w znacz. 1., s. 8–9 

-  pażãc, -ëcë, f, 2. bot. ‘torfowiec kończysty, Sphagrum 
euspidatum’ Ehrh. (Łubiana, Lipusz), s. 46

-  rãpa, -ë, f, 1. ‘stara krowa’. Ta starô rãpa le je na miãso 
(Strzepcz, Linia, Sierakowice, Puzdrowo, Lipusz, 
Dziemiany). 2. fig. ‘stara panna’. Chto bë sã spòdzôł,  
że ta rãpa jesz chłopa dostónie (jw.), s. 301

Òsobë:
-  parobk, -a, m, 2. ‘robotnik najemny w prywatnym go-

spodarstwie rolnym, służący we dworze lub karczmie’. 
Facecja (informator lat 31, Gostomko): Pierwi parob-
cë mieszkelë w kóńsczim chléwie. Jeden parobk schòwôł 
sobie w łóżkù pôrã jabków, żebë òne mù ùleżałë i pò 
dwùch niedzelach chcôł je zjesc. Czej òn chcôł te jabka 
jesc, tej kóń miôł je ju wëżarté i zamiast jabków kóńsczé 
kòłôcze òstawioné. Ale ò tim ten parobk nie wiedzôł. 
Jak òn włożił rãkã pòd pierzënã, tej òn chwëcył cos 
miãtczégò. Jak òn to òpôchniôł, tej to smiérdzało, a jak 
òn to lizôł, tej òn widzôł, co to bëło. Tak to parobkòwi 
szło z jabkama, s. 33

-  pãgwica, -ë, f 2. ‘kobieta otyła’, Ta pãgwica ledwie léze 
(Lipusz, Kościerzyna, Łubiana), s. 48

-  pòkrôknik, -a, m ‘pokraka, niedołęga’. Wëzdrzi jak 
òstatny pòkrôknik (Stężyca, Zdunowice, Czarlino, Go-
stomie, Lipusz, Łubiana), s. 117

-  pòtrôs, -asa, m, 3. ‘człowiek kłótliwy”. Pòtrasowi nôleżi 
wiedno wińc z drodżi (Kościerskie, zwł. Lipusz), s. 149

-  † przekùrécznik, -a, m ‘mężczyzna przekorny’. Z tobą, 
przekùrécznikù, ani diôbeł bë sã nie zgòdzył (Puzdro-
wo, Lipusz, Brusy, Męcikał), s. 186

-  pùra, -ë, mf, 1. ‘łgarz, bajarz, opowiadacz niestworzo-
nych rzeczy, gaduła, pleciuga’. Tegò bë nicht nie 
ùwierził, co to je za pùra (Wiele, Karsin, Lipusz,  
Borzyszkowy, Ugoszcz, Parchowo, Mściszewice). Zob. 
pùrzéla, s. 224

-  pùrzéla, -e, mf ‘opowiadacz niestworzonych rzeczy, 
bajarz, łgaż’. Pùrzéla pùrzi, co mù do głowë przińdze. Të 
pùrzélo òpùrzonô! (pn, śr). Zob. pùra w znacz. 1., s. 231 

-  psënka, -czi, mf, 2. ‘mały chłopiec’. Wëlézesz të mie 
z  tegò grochù, të psënkò të (Strzepcz, Miłoszewo,  
Lipusz, Chmielno), s. 266

-  pińdarińda, -ë, f ‘kobieta lekkich obyczajów’. Pińdariń-
dów nigdë nie zabraknie (Tuszkowy, Lipusz). Por. koc. 
pińderinda, s. 275

-  rińda, -ë, f, ‘kobieta rozpustna’. Czë ce, sënie, nie je 
wstid z taką rińdą sã zadawac (Sulęczyno, Parchowo, 
Tuszkowy, Ramleje). Zob. pińdarińda, pizdarina, sza-
farinda, s. 329

-  pùszczikrewka, -czi, m (Parchowo, Jamno, Lipusz), 
zob. pùszczôłk; pùszczôłk, -czi, m (śr), zob. pùszczad-
nik. Zob. [téż] krewpùszczôłka, pijówka w znacz. 4 

-  pùszczadnik, -a, m ‘ znachor leczący za pomocą pusz-
czania krwi’. Biéj le do starégò Zmùdë, to je dobri pùsz-
czadnik (pd.), s. 232

-  krewpùszczôłka, -czi, f ‘znachor leczący za pomocą 
pùszczaniô krwi’. Mùszi jic za krewpùszczôłką, co ti 
swini krew spùscy, bò òna zdechnie (okolice Stężycy, 
Parchowa, Sulęczyna), t. 2, s. 254.

Demònologiô, wierzenia, zwëczi, przesądë:
-  pérzëk, -ù, m ‘urok, oczarowanie’. W Tuszkowach od-

różniają dwojaki urok: ùrok i pérzëk. Rzucëc… zjąc 
pérzëk. Zdejmując urok, powtarzają: Zjimóm ùrok abò 
pérzëk zadóny òd chłopaka abò dzéwczãca (Lipusz, 
Tuszkowy), s. 60

-  Płocëce, plt ‘nazwa wsi Płocice pod Lipuszem’. Przysł.: 
W Płocëcach kòzë kùją – ‘aluzja do dawnej biedy na 
wsi’. Por. òdpùst w znacz. 1. Wierzenie: Płocice należą 
do rzekomych siedzib czarownic. Opowiadają, jak 
ktoś podczas oddawania stolca za stodołą, widząc 
miotelnika, czyli diabła lecącego ze skarbami do Pło-
cic, zawołał: „Lec, lec do Płocëc, gãbą Bògù, dupą to-
bie”. Zob. wsie czarownic pod hasłem czarownica, 
miotelnik w znacz. 5, s. 88

-  pùrtin, -a, m 3. † ‘zły duch, diabeł’. Czë w cebie pùrtin 
wlôzł (sporad. Lipusz, Korne, Łubiana). 4. ‘czarownik’. 
Lëdze sã bòją tegò pùrtina (Lipuska Huta, Krugliniec, 
Płocice), s. 228

-  pùrtinka, -czi, f, 2. † ‘czarownica’. Pùrtinka pòtrafi cza-
rowac (Tuszkowy, Lipusz), s. 228

-  pieniądz, -a, -ãdza, m ‘pieniądz’. Zwroty i przysł.: Gark 
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mù wëpôdł z pieniãdzama – ‘stracił coś kosztownego’: 
Michałowi wëpôdł gark z pieniãdzama. A cëż sã stało? 
Kóń mù zdechł (Gostomek, Gostomie, Lipusz).

Wierzenia: Na Kaszubach, podobnie jak na całym Po-
morzu, istnieje mnóstwo podań wierzeniowych o ukry-
tych skarbach. Według ogólnej wiary obowiązek strze-
żenia skarbów przyjmuje na siebie chętnie diabeł, 
ponieważ dusza człowieka, który je zakopał i powierzył 
jego pieczy, należy po śmierci do niego, o ile ktoś inny 
nie wydobędzie ich na światło dzienne. W Kartoszynie 
na Kępie Żarnowieckiej nazywają takiego diabła skar-
bówc, w Lubkowie mamón, niekiedy także skamżoch 
‘skąpiec’. Wielką przysługę oddają mu tu niezliczone 
jego oczy w postaci błędnych ogników, zwanych switka-
mi lub diôblima slépiama. Por. diôblé slépia pod hasłem 
diôbli. W obawie, by pieniędzy rdza nie pożarła w ziemi, 
zapala skarbówc co pewien czas ogień i je w tym ogniu 
suszy i czyści. Ludzie powiadają wówczas, że to pieniã-
dze sã przesuszają lub przecziszczają albo że diôbeł prze-
suszô lub czëszczi pieniãdze. W Lipuszu i okolicy nazy-
wają takie pieniądze smëkôcze. Zob. smëkôcz, przesuszné 
pieniãdze pod hasłem przesuszny. Zachowując pewne 
warunki, można pieniądze wydobyć z ziemi. Od chwili 
ujrzenia ognia należy przede wszystkim milczeć, nie 
śmiać się, lecz śmiało iść przed siebie i rozgarnąc òdżin 
na krziż. W tej chwili ogień gaśnie, a pieniądze pojawia-
ją się na powierzchni ziemi, s. 250/251
-  rosc, rosce, vn, impf, 2. o cieście: ‘rosnąć’. Chléb dzys 

lëchò rosce. Casto ju rosce, czas z chlebã do pieca. Prze-
sąd (z Lipusza): Z chwilą włożenia ostatniego bochen-
ka do pieca, chùtkò dwigają kòrëto w górã, żebë chléb 
rosł, bò jinaczi òn bãdze nisczi i miôł zakalec, s. 341

Sprzãt, nôrzãdza:
-  pòdłacëna, -ë, f, 2. ‘żelazne okucie, tzw. skrãt u wozu’ 

(Parchowo, Lipusz). Por. skrãtë, s. 102 
-  rãpa, -ë, f ‘drabina umieszczona nad żłobem, za którą 

zakłada się siano, słomę itp. dla bydła’. Włóż za rãpã 
sana krowóm. Odm.: rifa (Lipusz), s. 364

-  rup, -a, m, w znacz. pejor. 6. ‘szmata’. Wez kawał rupa 
i wëtrzij pòdłogã (Tuszkowy, Lipusz), s. 369

-  pitroch, -u, m ‘nafta’. Kùp mie liter pitrochù z karczmë. 
Odm. pitrich (Wiele, Lipusz, Brusy, Dziemiany), s. 282

Czas:
-  pòjutrze, adv. ’pojutrze’. Pòjutrze bãdze niedzela (zwł. 

pd). Odm.: pòjitrze (śr), pòitrze (Lipusz, Dziemiany). 
Zob. pòwitrze, niewitro, s. 116

Lëteratura:
-  pòwiôdka, - czi, f, ‘powiastka, krótkie opowiadanie, 

historyjka, bajka'. Cotka pòwiedzała nóm pòwiôdkã ò 
wilkù i lësu (Nakla, Parchowo, Jamno, Lipusz), 154

Anatomiô:
-  przedródk, -a, m ‘płód poroniony, foetus praema-

turus’. Mie ju trzë przedródczi szłë w las (Parchowo, 
Jamno, Lipusz). Por. kòmin w  znacz. 1., grzebanie 
zwłok pod hasłem pògrzéb, s. 182

Zabawë, bawidła:
-  Pùck, -a, m ‘Pùck’. Jachac do Pùcka. Zabawa: Pùck wi-

dzec – a) ‘zabawa dziewcząt obliczona na nabieranie 
chłopców’. Dziewczyna pyta: Chcesz të Pùck widzec? 
Gdy otrzyma odpowiedź twierdzącą, podnosi sukien-
kę i pokazuje ciekawemu tylną część ciała, dodając: 
Terô të widzôł Pùck (pn, sporad. także na pd, np. Łu-
biana, Lipusz), s. 215/216

-  piszczółka, -czi, f ‘piszczałka, fujarka’. Kùpce mie, tatkù, 
piszczółkã (Hel, Kartuzy, Goręczyno, Lipusz), odm. 
piszczôłka, s. 281

-  rachòwac, rachùje, va impf, 1. ‘rachować, liczyć’. 
Rachòwac na mãdle… na kòpë. 2. ‘liczyć na kogo’.  
Na mie nie rachùj, jô nie przińdã. Comp.: dorachòwac 
sã, òbrachòwac, òdrachòwac, przërachòwac sã, 
wërachòwac, pf, mają składnię i znaczenie ogólno-
polskie (pn). Odm. (pd, śr): rechòwac. Òdrechòwanié, 
czyli odliczanie przy grach dzieci (Gostomek):  
Gdi bidi, dwa dna, trzë wszë, sztërë bëre, piãc zãc, 
szesc wiesc, sedim bidim, òsém bòsym przëszła baba 
z  kòszim, jednôsce, dwanôsce bùlwë są na misce,  
s. 292/293

- Jôda, brzôd:
-  pinuszka, -ków, plt, zob. pińtczi. To mòże skrobac 

i  skrobac te pinuszczi, a  do pół wãbórka jesz dalek 
(Podjazy, Lipusz, Sulęczyno, Parchowo); pińtczi, -ków, 
plt ‘małe, drobne ziemniaki, mały owoc, np. śliwki, 
jabłka, gruszki’. Taczich małëch pińtków przëwiózł, że 
je mùszã gòdzënama skrobac. To le latos taczé pińtczi 
ùrosłë, to nie je żóden brzôd (Zabory), s. 276

Rëmë:
-  pòsôg, -agù, m ‘posag’. Cëż ten biéduła mòże swim cór-

kóm dac za pòsôg?! Dac w pòsagù. Rymy żartobliwe: 
Stôré kònie, fóra sana/ Je to pòsôg (tu wymienia się 
nazwę mieszkańca wsi, np.) tuszkòwiana. Albo: Miska 
klósków, zbón maslónczi/ Je to pòsôg (np.) lipùszónczi. 
Zob. spòsôg, przëdôcô, spòsób w znacz. 4, s. 143

ŁUBIANÔ W IV TOMIE
Sprzãt, nôrzãdza:
-  pôłcza, -ë, f ‘wiosło przymocowane do łodzi’. Zwykle 

są dwie pôłcze, które chòdzą w knagach. Rëbôk òdbił 
pôłczã òd brzegù (Kościerskie, zwł. okolica Łubiany). 
Por. pùnel, s. 16

-  † pùnel, adv. ‘wiele’. Dzys je pùnel wiatrë – ‘o silnym 
wietrze’, s. 223
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-  pùta, -ë, f, 3. ‘pływak korkowy u sieci’. Przëpraw te 
òderwóné pùtë do sécë (Kościerskie, zwł. Łubiana 
i okolica), s. 234

Òsobë:
-  pòdgajdzony, adj. (Łubiana), zob. pòdgajony. Por. gaj-

da i pochodne
-  gajda, -ë, f, 1. ‘długa noga’. Mô gajdë jak bòcón. Jak cë 

wërznã w pësk, to të le gajdë do górë zniesesz!, 3. ‘dry-
blas, drągal’. Co za gajda! (Gochy), t. 1., s. 299

-  pòdgajony, adj. o ludziach i zwierzętach: ‘długonogi, 
chudy’. Pòdgajoné swinie wiele nie ważą. Pòdgajony 
chłop wëzdrzi straszno, s. 98

-  pùrtinka, -czi, f, 1. ‘niemowlę płci żeńskiej”. Pùrtinka 
to je taczé dzéwczątkò, co eszcze w pieluszkach leżi (Łu-
biana i okolica), s. 228

Jôda, brzôd:
-  psónka, -czi, f, zwykle psónczi pl ‘odmiana małych, 

okrągłych, nieszczepionych śliwek’ Dała mie klin 
psónków do sëszeniô (pn., sporad. śr, np. Będargowo, 
Staniszewo, a  nawet Łubiana pod Kościerzyną),  
s. 266

Zwëczi:
-  raczba [radżba], -ë, f, 1. ‘dawne rymowane zaproszenie 

na wesele, utrzymane w tonie żartobliwym, jakie wy-
głaszał niegdyś drużba zwany także rôczk. Odm. rôcz-
ba. Drużba piãkną pòwiedzôł raczbã. Przysł.: Eszcze 
raz delë waju prosëc na hamham ‘ucztę’ na dërdë ‘mu-
zykę’, na tuptë ‘taniec’ (Łubiana), s. 289–290

Swiat roslënny i zwierzãcy:
-  rozstropest, -u, m, bot. (Łubiana), zob. roztropòsc; roz-

tropòsc, -u, m, bot. ‘bieluń dziędzierzawa, Datura 
stramonium’ L. (Gowino, Zbychowo, Reda, Rumia). 
Por. òstropòsc, s. 357 i 358

-  przasny, adj., 1. zwykle tylko w wyrażeniu: przasnô 
wòda – ‘woda po deszczu z grzmotem, w jeziorze lub 
rzece, pomyślna dla połowu ryb’ (Zabory od Łubiany 
aż po Wdzydze), s. 177

Krajòbrôzk:
-  przedwies, przedewsë, f ‘pole tuż przed wsią’. Na 

przedewsë zaczinają dzys bùdowac (Łubiana i okolica), 
s. 182

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Pod koniec roku 2017 Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie (ZKP) wydało trzecią 
część podręcznika Jô w Kaszëbsczi, Kaszëb-
skô w swiece autorstwa Felicji Baski-Bo-
rzyszkowskiej i Wojciecha Myszka. Na tę 
część, w zamierzeniu dopełniającą cykl, 
uczniowie i nauczyciele szkół ponadgim-
nazjalnych, w których naucza się języka 
kaszubskiego, czekali z niecierpliwością. 

Promocja podręcznika odbyła się 15 
lutego br.  w Kaszubskim Liceum Ogól-
nokształcącym (KLO) w Brusach.  Pro-
wadziła ją Lucyna Radzimińska, absol-
wentka KLO, obecnie specjalistka ds. 
edukacji w  Biurze Zarządu Głównego 
ZKP. Autorów i  gości przywitał dyrek-
tor szkoły, Zbigniew Łomiński. Słowo 
o podręczniku wygłosił prezes ZKP, prof. 
Edmund Wittbrodt, podkreślając, jak waż-
nym wydarzeniem dla całej społeczności 
kaszubskiej jest jego publikacja. Głos za-
brał także Stefan Rymon-Lipiński, przed-
stawiciel Kuratorium Oświaty (delegatury 
w Kościerzynie). Następnie goście mogli 
się zapoznać z podręcznikiem w czterech 
odsłonach: uczniowskiej, akademickiej, 
nauczycielskiej i autorskiej – jak je nazwa-
ła Lucyna Radzimińska. Pierwszą odsłonę 
przygotowała grupa uczniów KLO pod 
kierunkiem Katarzyny Główczewskiej, 
także absolwentki szkoły, obecnie nauczy-

cielki języka kaszubskiego w Technikum 
nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojan-
tami w Chojnicach. Uczniowie w atrak-
cyjny sposób zaprezentowali strukturę 
podręcznika i zawarte w nim treści. Wy-
głoszenia laudacji podręcznika (odsłony 
akademickiej) podjęła się prof. Jowita Kę-
cińska-Kaczmarek, znawczyni literatury 
kaszubskiej. Pięknie mówiła o bogactwie 
tekstów i ukrytych skarbach czekających 
na użytkowników podręcznika oraz o pro-
mowanych przezeń szlachetnych ideach. 
Trzecia odsłona należała do Doroty Wil-
czewskiej, poetki, członkini Rady Języka 
Kaszubskiego (RJK) i nauczycielki języka 
kaszubskiego z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w  Przodkowie, która przed-
stawiła rozliczne możliwości edukacyjne 
oferowane przez podręcznik. I wreszcie, 
w czwartej odsłonie, sami autorzy ciepło 
mówili o ludziach, którym bliski jest ję-
zyk kaszubski i kultura kaszubska, a także 
o inspiracjach i literaturze kaszubskiej.

Promocję podręcznika uświetniły wy-
stępy artystyczne w wykonaniu zespołu 
Krajniacy z Wielkiego Buczka i utalen-
towanych absolwentek KLO: Ewy No-
wickiej oraz Pauliny Szymlek i Weroniki 
Weltrowskiej. 

Po występach nadszedł czas na gratu-
lacje, składane przez przedstawicieli ZKP 

(z Brus, Chojnic, Gdańska, Lipnicy, Li-
pusza), Rady Języka Kaszubskiego, władz 
oświatowych i samorządów (Brus i Byto-
wa), Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego 
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 
Wdzydzach, przez nauczycieli-regionali-
stów z Borowego Młyna, Brus, Brzeźna 
Szlacheckiego, Bytowa, Chojnic, Czerska, 
Kościerzyny i Słupska oraz przez przyja-
ciół (m.in. z  ziemi dretyńskiej i  USA) 
i rodziny autorów.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie 
chętnie korzystają z pierwszej i drugiej 
części podręcznika a  także wysoko je 
oceniają. Jestem przekonana, że i trzecia 
część spotka się z  ich entuzjastycznym 
przyjęciem. Składając gratulacje, wiele 
osób pytało autorów o plany dotyczące 
kolejnej części podręcznika lub innych 
projektów edukacyjnych. Felicja Baska-
-Borzyszkowska i Wojciech Myszk odnie-
śli się do tych sugestii pozytywnie, choć 
na razie dosyć ostrożnie. Należy zatem 
im życzyć, by – oczywiście po krótkim 
odpoczynku od pisania – znaleźli siły, 
inspiracje i pomysły na tę następną część 
podręcznika Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô 
w swiece, którą – jak się okazuje – są już 
zainteresowani uczniowie i nauczyciele.  

         DANUTA STANULEWICZ

BRUSY. PROMOCJA PODRĘCZNIKA JÔ W KASZËBSCZI, KASZËBSKÔ W SWIECE
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Z KOCIEWIA

I dopadły nas na południowym Pomorzu iskry, co nie 
gasną, bo są Ormuzdowe. Muszę zacząć uroczyście, 
z wysoka, od samego C.K. Norwida i  jego ponadcza-
sowych zdań: Nie jest światło, by pod korcem stało/ 
ani sól ziemi do przypraw kuchennych/ Piękno jest, by 
zachwycało do pracy/ praca by się zmartwychwstało… 
W czasie wielkanocnym też, a może tym bardziej trze-
ba o tym pamiętać, robiąc swoje, pomnażając otrzy-
mane talenty. Nie można „kręcić się wokół własnego 
ogona” – tak prozaicznie mówił ktoś bardzo mi bliski, 
więc robimy, rodzinnie, coś ponad, dla sprawy przez 
lata.  Kiedyś  zatrzymało 
mnie zdanie: Nagrodą za 
czynienie dobra jest wła-
śnie  (tylko!)  to  dobro, 
które  powstało…  Może 
nie być laurów. Kiedy się 
jednak zdarzą,  to cieszą 
i  zobowiązują,  by  nie 
spocząć. 

Chciałam ten felieton 
zacząć nie tak górnolot-
nie, ale prosto – w naszej rodzinie aż iskrzy… Jednak 
to mogłoby się kojarzyć z kłótnią, która  jest bardzo 
obcą mi  „przestrzenią”. By w niej nie uczestniczyć, 
ucinam: Szkoda mojego pięknego (i tu znowu samo-
chwała) życia na kłótnie. Po raz trzeci szare trudy dnia 
rozświetliła nam Skra Ormuzdowa. Ostatnio otrzyma-
ła ją moja córka – polonistka organizująca przez wiele 
lat konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia” i stale czu-
wająca, by w Szkołach Katolickich w Świeciu duch pa-
trona, czyli ks. dra Bernarda Sychty, czuł się dobrze. 
Właśnie  szykujemy  się  do  jubileuszu  szkół,  czym 
wkrótce nie tylko w kwietniu będzie się można po-
chwalić. Tak, tak wielcy Kaszubi – dr Florian Ceynowa, 
później ks. dr Bernard Sychta – tworzyli na Kociewiu 
ponadczasowe dzieła. Podczas uroczystości wręczenia 
Skier podkreślono, że nauczycielka z Kociewia, jedna 
wśród zasłużonych Kaszubów. Tu gratuluję im serdecz-
nie, szczególnie rodzinnemu zespołowi BAS, czytają-
cemu też „Pomeranię”. Rodzinne działanie to wartość 
dodatkowa, dlatego muszę  się pochwalić,  że przed 
laty ucieszyła mnie Skra Ormuzdowa, która otrzymał 
mój syn dbający o ochronę krajobrazu kulturowego 
w pięknym parku nad dolną Wisłą. W moich zbiorze 
zobowiązujących wyróżnień Skra Ormuzdowa też zaj-
muje ważne miejsce. 

Pamiętne będzie dla mnie także latosie przedwio-
śnie. Dobre rzeczy – sprawy też idą parami, niekiedy 

nawet trójkami… Podczas uroczystej gali zorganizowa-
nej w Zblewie przez Towarzystwo Społeczno-Kultural-
ne im. Małgorzaty Hillar otrzymałam Kociewskie Pióro 
2017 za… comiesięczne felietony drukowane w „Po-
meranii”. Tyle radości żadna kipa nie pomieści. Nie 
piszę dla chwalby, ale z potrzeby serca, by przypo-
mnieć,  że na Pomorzu  jest  też Kociewie, w którym 
DZIEJE SIĘ, w którym mamy szkoły  imienia Floriana 
Ceynowy i Bernarda Sychty. Właśnie w pierwszy dzień 
wiosny Szkoły Katolickie w Świeciu obchodzą swoje 
święto, urodziny patrona. W tym roku uroczyście roz-

poczęto jubileusz, 20 lat temu powstała szkoła, która 
była darem na 800-lecie grodu. Nie tylko rozległe ob-
szary wiedzy, czyli solidna uczba, ale równocześnie 
formacja – wychowanie do godnego przeżywania ży-
cia, tworzenia dobra – została obrana za cel. Miałam 
szczęście  przed  laty  być w  grupie  inicjatywnej  (też 
w radzie programowej ), pierwszą klasę uczyć języka 
polskiego i przy okazji przypominać, że gwary nie są 
językiem zepsutym, lecz języka odmianą. Również to, 
że ich patron zbierał słowa jak zastałe na polu kłosy. 
Szkoła rozrasta się, pięknieje. Przed nią  jest  jeszcze 
Aniołowo, czyli katolickie przedszkole. Podczas pro-
gramu artystycznego pojawiły się duchy z przeszłości 
starego grodu nad Wisłą, później przebywające w za-
bytkowym  klasztorze  pobernardyńskim.  Trzysta  lat 
historii obiektu na chwilę zostało przywołane. Zapew-
ne  nie  dowiemy  się,  o  jakich  duchach  pisał  kiedyś  
ks.  Sychta w  swojej  sztuce  („Duchy w Klasztorze”), 
o której wspomina się w opracowaniach, że powstała 
w Świeciu. Niestety zaginęła. Pole dla wyobraźni sze-
rokie. Wiarygodnie wyglądała scenka wsłuchiwania 
się „księdza” w mowę Kociewiaka, który wyznał, że 
zamanówszy jestaj frechowny… Niejednemu zdarza 
się być w czasach szkolnych brojkiem lub nawet bro-
jónem.  Ważna  jest  świadomość  życiowych  postaw 
i ich poprawy. O to w tej szkole dbają.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

O SKRACH, CO NIE GASNĄ

Podczas uroczystej gali zorganizowanej  
w Zblewie przez Towarzystwo Społeczno- 

-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar otrzymałam 
Kociewskie Pióro 2017 za… comiesięczne  

felietony drukowane w „Pomeranii”.  
Tyle radości żadna kipa nie pomieści.
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ZROZUMIEĆ MAZURY

Zakończony w połowie XIX w. pro-
ces uwłaszczeniowy na Mazurach 

przyniósł gwałtowny wzrost wielkiej 
własności, przede wszystkim kosztem 
ziemi chłopskiej. Historyk Robert Stein 
pozwoli sobie na uwagę, że w wyniku 
tych zmian, zapewne nawet wbrew in-
tencjom ustawodawcy, „chłopi zostali 
rozłożeni na łopatki o wiele bardziej niż 
w XVI i XVII w.”. Duża część wiejskiej 
ludności popadła w nędzę, tylko nie-
liczni znaleźli zatrudnienie w  nowo 
powstałych folwarkach. Tysiące robot-
ników rolnych, czeladzi i  służby nie 
miało żadnych szans na znalezienie ja-
kiejkolwiek pracy. Za „chlebem” wyru-
szano w różne strony świata, do wybu-
chu powstania styczniowego (1863), 
a właściwie ukazów uwłaszczeniowych 
(1864), celem ekonomicznej migracji 
niemałej liczby Mazurów było także 
Królestwo Polskie. Latem wyjeżdżano, 
by zarobić przy żniwach w Meklembur-
gii czy Brandenburgii, sporo robotni-
ków rolnych znajdowało tam w gospo-
darstwach robotę także poza letnim 
sezonem. Podejmowano też pracę na 
budowach w  niemieckich miastach, 
przede wszystkim Berlinie, oraz stocz-
niach Hamburga i Bremy.

Rozbudowa sieci połączeń kolejo-
wych przyniosła wprawdzie mieszkań-
com Prus Wschodnich możliwość 
szybkich podróży, ale i unicestwienie, 
i tak marnego w ich krainie, przemysłu. 
Zalew tańszych produktów z głębi Prus 
przyczynił się do zamknięcia ostatnich 
papierni, hut i kuźnic, przed poważny-
mi problemami stanęli miejscowi su-
kiennicy, płóciennicy, garbarze, stola-

rze, a  nawet szewcy i  krawcy. Nim 
polepszyła się koniunktura (po 1871, 
dzięki szerokiemu otwarciu rynku zjed-
noczonych Niemiec na wschodniopru-
skie zboże), wielu Mazurów zdążyło 
wyprawić się w daleką drogę. Niektórzy 
wyruszyli przez niemieckie porty do 
Ameryki, największa grupa trafiła jed-
nak do kopalń i  hut Zagłębia Ruhry 
w Westfalii. W 1880 r. Mazurów i War-
miaków było tu już ponad 16 tys., 
a prawdziwa fala wyjazdów dopiero się 
zaczynała. W  roku wybuchu I  wojny 
światowej (1914) w  Zagłębiu Ruhry 
mieszkało już 180 tys. samych tylko 
Mazurów, co oznacza, że w  krótkim 
czasie przybył tu, opuszczając swą 
„małą ojczyznę”, co trzeci Mazur! Tylko 
w latach 1895–1900 mazurskie powiaty 
straciły ponad 10 proc. ludności. Mię-
dzy 1881 a 1910 rokiem ubytki emigra-
cyjne we wsiach Prus Wschodnich były 
większe niż przyrost naturalny. Z poło-
żonej niedaleko Świętajna wsi Piasutno 
aż 60 proc. osób urodzonych w latach 
1880–1914 wyjechało na Zachód, więk-
szość do Westfalii.

Ci, którzy wyjechali, znaleźli pracę 
i dach nad głową, namawiali do przy-
jazdu członków swoich rodzin, sąsia-
dów i  znajomych. Poszukiwanej na 
Mazurach pracy było w  Zagłębiu aż 
nadto. Werbujący do kopalń i hut agen-
ci nie mieli problemu z pozyskaniem 
chętnych. Trudno było się oprzeć pro-
pozycji stałego zatrudnienia, dziesię-
ciogodzinnego dnia pracy i wysokich 
zarobków. Choć kreślona w ulotkach 
i na plakatach wizja nowego życia by-
wała często przerysowana, jednak ma-

zurscy biedacy z  łatwością ulegali jej 
czarowi. Głodnemu zawsze jest zresztą 
łatwiej uwierzyć, że prócz pracy czeka 
nań „kolonia położona całkiem jak wieś 
mazurska”, a w niej nowe domy, a w każ-
dym „cztery mieszkania (...). Każde 
mieszkanie ma 3–4 pokoje (…), do każ-
dego należy dobra i sucha piwnica. Po-
nadto obszerna obora, gdzie każdy 
może trzymać świnię, kozę i  kury. 
Wreszcie przynależy do każdego miesz-
kania także ogród. (…) Cała kolonia 
jest poprzecinana pięknymi, szerokimi 
ulicami, są wodociągi i  kanalizacja. 
Wieczorami ulice oświetla światło elek-
tryczne”. I choć wodociągi, kanalizacja 
i „elektryka” nie należały do świata po-
jęć znanych mazurskiej wsi, odzew był 
gremialny. Zachęcający w ten sposób 
do pracy w jednej z kopalń twierdzili, 
że nie „chcą nikogo namawiać do 
opuszczenia stron ojczystych”, chcą tyl-
ko „porządnym ludziom, którzy w swo-
ich stronach nie mają pracy albo jedy-
nie niewielki zarobek, pomóc zarabiać 
więcej i jeszcze ekstra zaoszczędzić, aby 
nie musieli głodować na starość”, za-
pewniając, że „ten plakat nie mami. 
Wszystko to jest prawda”.

Początkowo Mazurzy wyjeżdżali sa-
motnie i sezonowo, jesienią, po skoń-
czonych pracach w polu, by przed wio-
senną orką powrócić. Dość szybko 
jednak wyjazdy nabrały charakteru 
rodzinnego. Westfalscy pracodawcy na-
wet nalegali, by przybywały całe rodzi-
ny, choć i samotni robotnicy nie spra-
wiali im poważniejszych problemów. 
Mazurscy emigranci cieszyli się opinią 
ludzi zdyscyplinowanych, religijnych 
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i  niewymagających, niewykształco-
nych, przyzwyczajonych do ciężkiej 
pracy i  bycia rządzonym. Mówiąc 
wprost, byli ucieleśnieniem marzeń 
każdego kapitalisty.

Przybysze z Mazur starali się trzy-
mać razem. Ci, którzy przybyli jako 
pierwsi, robili wszystko, by swoim 
krewnym i znajomym, a  także kraja-
nom z jednej wioski czy parafii zapew-
nić pracę i mieszkanie w pobliżu swego 
miejsca zamieszkania. W  ten sposób 
powstały w Westfalii centra mazurskie-
go osadnictwa. W  1912 r. Gelsen- 
kirchen zamieszkiwało 48 tys. Mazu-
rów, w Recklinghausen było ich 38 tys., 
w  Essen 19 tys., w  Bochum 24 tys., 
a w Dortmundzie 12,5 tys. Dotychcza-
sowi mieszkańcy okolic Niborka (Ni-
dzicy) i Działdowa osiedlali się w pobli-
żu Bochum, Mazurzy z okolic Szczytna 
upodobali sobie Gelsenkirchen. Schal-
ke, wieś, która stała się później górniczą 
dzielnicą tego miasta, zwana była Klein 
Ortelsburg (Małe Szczytno). Skala emi-
gracji była tak wielka, że nie było ma-
zurskiej, ale i też warmińskiej rodziny, 
która nie miałaby krewnych w Zagłębiu 
Ruhry.

Im więcej „rodaków” zamieszkało 
w pobliżu, tym bardziej prawdopodob-
ne było, że językiem domu i  handlu 
pozostawał polski. Michał Lengowski 
wspominał (Na Warmii i w Westfalii), 
że na przełomie XIX i XX w., „gdyś po-
szedł na rynek po zakup warzywa, ryb, 
jaj, toś nie potrzebował znać języka nie-
mieckiego, bo handel tym towarem był 
w rękach polskich. Uświadomiony Po-
lak, gdy w składzie towarowym, odzie-
żowym chciał coś kupować, żądał po 
polsku, przez co powodował odnośną 
firmę do zatrudnienia polskiej obsługi 
i do ogłoszeń swej firmy w »Wiarusie 
Polskim«”.

Pierwsi Mazurzy wyjeżdżali jeszcze 
z myślą o powrocie i wielu rzeczywiście 
wracało do swej „małej ojczyzny”. Na 
obczyźnie starali się zachować tradycje, 
mocno też trwali przy wierze. Konsy-
storz Kościoła ewangelickiego zaczął 
prowadzić duszpasterstwo dla Mazu-
rów w Zagłębiu dopiero w 1897 r. Jego 

wieloletnią bierność znakomicie wyko-
rzystali gromadkarze, którzy ostali się 
zresztą w religijnym krajobrazie West-
falii aż do naszych czasów. Jak słusznie 
zauważy Andreas Kossert, „duszpaster-
stwo ewangelickie w  języku polskim 
było już tylko reakcją na działalność 
gromadkarską”. Na początku XX w. 
w 14 gminach westfalskich działali albo 
dwujęzyczni pastorzy, albo kościelnicy 
(pomocnicy), którzy w  kolejnych 16 
gminach odprawiali nabożeństwa w ję-
zyku polskim. Warto zauważyć, że 
w Westfalii kontynuowana była nawet 
tradycja bożonarodzeniowej jutrzni. 
Sporym powodzeniem cieszyły się pol-
skojęzyczne gazety, słane z  Prus 
Wschodnich „Kalendarze”, amatorskie 
koła teatralne i koncerty. Robotnicy za-
częli wstępować do „polskich” związ-
ków zawodowych. Kolejne pokolenia 
mazurskich emigrantów ekonomicz-
nych coraz mocniej wtapiały się w nie-
mieckie otoczenie. Na świat zaczęły 
przychodzić dzieci, które o Mazurach 
dowiadywały się jedynie z opowiadań 
rodziców. Coraz częściej bywało tak, że 
ojciec nauczył się niemieckiego w pra-
cy, dzieci znały go jako jedyny język, 
a niepracująca matka pozostawała przy 
mazurskiej gwarze. 

Niemieccy sąsiedzi nie odróżniali 
oczywiście Mazurów od innych polsko-
języcznych mieszkańców Westfalii (Ślą-
zaków, Pomorzaków czy Warmiaków), 
nazywając ich wszystkich „Ruhrpolen” 
i mając za gorszych od siebie („Polacz-
ki”), nawet wtedy, gdy odnosili znaczą-
ce sukcesy, jak choćby piłkarze Schalke 
04 Gelsenkirchen, klubu założonego 
przez mazurskich emigrantów osiad-
łych w „Małym Szczytnie”. Drużyna ta 
dominowała w piłce nożnej w latach 30. 
i 40. XX w. Legendami niemieckiego 
futbolu zostali dwaj jej zawodnicy: 
Ernst Kuzzora (rodzice spod Ostródy) 
i Fritz Szczepan (rodzice spod Szczyt-
na). W mistrzowskim zespole grali jesz-
cze m.in. Tibulski, Czerwinski, Urban, 
Burdenski, Sobotka, Kalwitzki i Bado-
reck. Od kunsztu piłkarzy dla wielu 
Niemców ważniejsza była jednak ich 
pozycja społeczna i pochodzenie, stąd 

Schalke nazywano „klubem proli i Po-
laczków” (proli – proletariuszy, tu: ro-
botników – WM). Sławomir Ambro-
ziak zwrócił uwagę, że do zespołu miał 
słabość sam Adolf Hitler. Hitlerowcy 
mieli dostrzegać „podobieństwo mitu 
tej piłkarskiej drużyny z  mitem, jaki 
sami tworzyli. Oto wywodzący się 
z górniczych rodzin piłkarze wznieśli 
się na wyżyny. Świetnie miało to paso-
wać do robotniczych korzeni NSDAP”.

Westfalia stała się też miejscem wy-
jazdów Mazurów po 1945 r. Dziś miesz-
ka ich tam więcej niż na samych Mazu-
rach. Niewielu potrafiło się oprzeć 
mocy uchodźczej fali. Wszyscy spotka-
li się z pomocą niemieckiego państwa, 
wielu z chłodnym przyjęciem dawnych 
krajan. Wyjechała m.in. cała rodzina 
Ericha Urbana z Niedźwiedziego Rogu 
nad Śniardwami. On sam pojechał raz 
(1976), by się rozejrzeć, i  wrócił. Jak 
wspominał (Zasmakuj w  Mazurach), 
„Westfalia była wówczas krainą hut 
i kopalń, wszędzie brudno, czarno od 
pyłu, na wszystkich ścianach sadza, po-
wietrze jak zatrute. (…) Starzy Mazu-
rzy, którzy tam trafili, żyli niedługo, 
a  żeby w  ogóle przeżyć, nauczyli się 
oddychać krótko, jak zmachane psy”. 
Urban uznał, że niemieckie życie, pełne 
pozorów i fałszywego blichtru, nie jest 
dla niego. Zmarł (2014) za swoją stodo-
łą. Pękło mu serce, gdy zobaczył leżącą 
bez życia ukochaną kobyłę.

WALDEMAR MIERZWA

Erich Urban (1936–2014), któremu dano imię 
gauleitera Kocha, nie wyjechał do Westfalii jako 
jedyny z rodziny. Fot. Michał Karpowicz
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Mieszkańcom Chojnic, Człuchowa i Czerska zaświ-
tała nadzieja na cywilizacyjny postęp, przynaj-

mniej w dziedzinie komunikacji kolejowej. Przedsta- 
wiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) rozto-
czyli bowiem, apelując do wyobraźni słuchaczy, wizję 
rozbudowy i elektryfikacji regionalnych linii, po któ-
rych mknąć będą szybkie (120–160 km/godz.) i nowo-
czesne pociągi PKP Intercity. Byłby to rzeczywisty  
przełom w życiu południowo-zachodniej części woje-
wództwa, generujący rozwój społeczny i gospodarczy. 
Kiedy to się stanie? Terminu realizacji nikt nie odważy 
się przyobiecać, na razie trwają studyjne prace przed-
projektowe. 

Kilkanaście lat temu w perspektywicznym progra-
mie rozwoju województwa pomorskiego zapisano, że 
Chojnice i Człuchów wespół będą pełnić na południu 
funkcję ponadlokalnego ośrodka, zaspokajającego po-
trzeby ponad 100 tys. mieszkańców w sferze życia spo-
łecznego, kultury, usług, handlu, do pewnego stopnia 
stanowiącego przeciwwagę 
dla odległego Trójmiasta. Nic 
takiego oczywiście się nie sta-
ło, ani na to się nie zanosi. Wy-
daje się, że w naszym regionie 
nadal obowiązuje myślenie 
o metropolii trójmiejskiej jako 
życiodajnym słoneczku, w któ-
rego promieniach samorzutnie 
i bez niczyjej pomocy rozkwit-
ną wszystkie miasta i  mia-
steczka. Jak dotąd powiatowe 
i mniejsze ośrodki na obrze-
żach Pomorza nie doświadczyły tego dobrodziejstwa; 
a im dalej od centrum, tym promieniowanie słabsze. 
Przed dwoma laty głośno odtrąbiono sukces: Pomor-
ska Kolej Metropolitalna połączyła Kaszuby z Trójmia-
stem, tymczasem wagony PKM dojeżdżają tylko do 
Kartuz i  Kościerzyny. Ale Kaszuby sięgają dalej, 
a  oprócz kaszubskiego rdzenia są w  województwie 
jeszcze inne ziemie. 

Tak więc elektryfikacja linii z Tczewa do Chojnic ure-
alniłaby powstanie południowego bieguna społeczno-
-gospodarczego na Pomorzu. Koncepcja modernizacji 
zakłada wybudowanie całkiem nowego odcinka kolei 
Człuchów – Wierzchowo (8 km), który stanowiłby swo-
isty bypass, spinający dwie linie – na Szczecin i na Po-
znań. Pozwoliłoby to przeprowadzić ruch z Chojnic do 
Piły (nieco wydłużoną trasą) przez Człuchów, który tym 
samym uzyskałby wreszcie połączenie kolejowe ze sto-
licą województwa – Gdańskiem, oraz w drugą stronę 
– z Poznaniem. Innym elementem szeroko zakrojonych 
planów jest modernizacja szlaku z Chojnic przez Tucho-

lę do Bydgoszczy. Przewiduje się także całościową elek-
tryfikację linii 201 między Gdynią a Bydgoszczą, niemal 
na całej długości dwutorowej. Ponadto nie wyklucza się 
elektryfikacji odcinka Bąk – Czersk – Szlachta – Śliwice, 
dzięki temu część pociągów PKP Intercity z Gdyni do 
Bydgoszczy mogłaby być skierowana na nową trasę 
przez Czersk.

Te wszystkie ambitne założenia są na razie na etapie 
studiów, ale ukazują jakąś szansę, choć zapewne odległą, 
na włączenie miasteczek i wsi na dużej połaci w krwio-
bieg województwa. Oby nie skończyło się na projekto-
waniu. Starsi mieszkańcy naszego regionu z pewnością 
pamiętają z „epoki gierkowskiej” (lata 70.) plan elektry-
fikacji alternatywnej linii kolejowej ze Śląska przez Ja-
rocin – Gniezno – Nakło – Chojnice – Kościerzynę do 
Gdyni. Wiele elementów tej wielkiej inwestycji było już 
w trakcie realizacji; przebudowywano stacje kolejowe, 
wiadukty, torowiska. Aż nagle okazało się, że dla gospo-
darki państwa ważniejsza jest budowa magistrali siar-

kowej, z Tarnobrzega na 
Ukrainę. O elektryfikacji 
linii Chojnice – Gdynia 
zapomniano, a  pociągi 
z  Chojnic do Nakła po 
pewnym czasie w  ogóle 
przestały kursować. Ale 
to historia, pomyślmy ra-
czej o przyszłości.

Bliższa niż unowocze-
śnienie szlaków jest 
kompleksowa moderni-
zacja dworca kolejowego 

w Chojnicach, w stadium realizacji wkracza bowiem 
budowa tzw. węzła integracyjnego. Obliczona na kilka-
dziesiąt milionów złotych inwestycja obejmuje m.in. 
restaurację zabytkowego gmachu głównego i innych 
budynków dworcowych, peronów i otoczenia, wybu-
dowanie tunelu z dworca do ul. Warszawskiej, budowę 
dworca autobusowego, parkingów i  ścieżek rowero-
wych w mieście, zakup nowoczesnych autobusów ko-
munikacji miejskiej. Zakończyły się trudne negocjacje 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, trwają już 
zakupy oraz przetargi na wykonawstwo poszczegól-
nych zadań, można więc uwierzyć, że na zamiarach się 
nie skończy. Od wielu lat dworzec chojnicki (niegdyś 
wzór kolejowej architektury i estetyki) wręcz zdumiewa 
skalą zaniedbań i przynosi wstyd miastu. Jeżeli szumnie 
zapowiadany węzeł integracyjny stanie się faktem, 
a szybkie pociągi na zelektryfikowanych liniach przy-
bliżą chojnicko-człuchowski rejon do świata, to jest 
nadzieja na przełamanie marazmu.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

CZAS NA KOLEJ

Jeżeli szumnie zapowiadany węzeł 
integracyjny [w Chojnicach] 

stanie się faktem, a szybkie pociągi 
na zelektryfikowanych liniach 

przybliżą chojnicko-człuchowski 
rejon do świata, to jest nadzieja 

na przełamanie marazmu.
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Z PÔŁNIA

CZAS NA BANÃ
W mieszkańców Chòniców, Człëchòwa i Czerska 

wstąpiła nôdzeja na cywilizacjowi pòkrok, 
przënômni w òbrëmienim banowi kòmùnikacje. Przed-
stôwcowie spółczi PKP Pòlsczé Banowé Lënie (PBL) 
zaprezeńtowelë przez òdwòłanié sã do wëòbraznie słë-
chińców, zamëslënk òdbùdowë a téż elektrifikacje linii 
regionalnëch, pò jaczich nëkac bãdą chùtczé (120–160 
km/godz.) i terôczasné cudżi PKP Intercity. To béłbë pò 
prôwdze nowi cząd w  żëcym pôłniowò-zôpadnégò 
dzéla wòjewództwa, jaczi bë dôwôł spòlëznowi i gòspò-
darczi rozwij.

Czilenôsce lat dowslade w przińdnoscowim progra-
mie rozwiju pòmòrsczégò wòjewództwa napiselë, że 
Chònice i Człëchòwò bãdą na pôłnim wespółrobic, peł-
niącë fónkcjã wëżilokalnégò òstrzódka, jaczi mô zagwë-
snic brëkòwnotë wicy jak 100 tës. mieszkańców 
w  òbrëmienim spòlëznowégò żëcô, kùlturë, ùsłëgów, 
hańdlu, do pewnégò sztótu bãdącë procëmwôgą dlô da-
leczégò Trzëgardu. Nick taczégò sã prawie nie stało, na-
wetka nick na to nie wskazywô, żebë sã stac miało. 
Wëdôwô sã, że w  naszim òkòlim dali je mëszlenié  
ò trzëgardowi metropòlie jakno dôwającym żëcé 
słunészkù, w jaczégò parmieniach same òd se, nie brëkù-
jącë pòmòcë, zakwitną wszëtczé wiôldżé i môłé gardë.
Do tegò sztótu krézowé i mniészé òstrzódczi w òbrëmie-
nim Pòmòrzô nie doznałe tegò ùbëtkù, a czim dali òd 
ceńtrum, tim słuńcowé parmieniowanié je słabi czëc. 
Dwa lata nazôd głosno òdtrąbilë dobëcé: Pòmòrskô Me-
tropòlitalnô Banowizna sparłãczëła resztã Kaszëb 
z Trzëgardã, timczasã wagónë PKM dojéżdżają blós do 
Kartuz i Kòscérznë. Le Kaszëbë sygają dali, a òkróm 
kaszëbsczégò pòchôdaniô są we wòjewództwie jesz jiné 
zemie.

Tej za elektrifikacją linie z Dërszewa do Chòniców 
realno mógłbë pòwstac pôłniowi, spòleznowò-gòspò-
darczi biegùn na Pòmòrzim. Célã mòdernizacjowi kòń-
cepcje je wëbùdowanié czësto nowégò dzéla banë 
Człëchòwò – Wierzchòwò (8 km), jaczi bë twòrził 
swòjégò zortu bypass, zrzeszający dwie lënie – na 
Szczecëno i Pòznań. Dzãka temù dałobë radã przepro-
wadzëc rëszbã z Chòniców do Piłë (përznã wëdłëżoną 
trasą) bez Człëchòwò, jaczé tim samim miałobë kù resz-
ce banowé sparłãczenié ze stolëcą wòjewództwa – 
Gduńskã, a téż w drëgą starnã – z Pòznaniã. Jinym ele-
meńtã szerok rozmiónëch planów je mòdernizacjô 
szpùru z Chòniców bez Tëchòlã do Bëdgòszczë. Prze-

widiwô sã téż całowną elektrifikacjã szpùru lënie 201 
midzë Gdinią a  Bëdgòszczą, wnetka na całi dwasz-
trekòwi długòscë. Co wicy elektifikacjô dzélu Bąk – 
Czerskò – Szlachta – Slëwice nie je wëkluczonô, dzãka 
temù dzél cugów PKP Intercity z Gdinie do Bëdgòszczë 
mòże sczerowac na nowi szpùr bez Czerskò.

Wszëtczé ambitné wizje na nen czas są na etapie sztu-
diów, le dôwają nôdzejã, pewno dalek wësëniãtą, na 
doparłãczenié gardków i  wsów na wiôldżim terenie 
w òbiég krëwie naszégò wòjewództwa. Żebë sã blós nie 
skùńczëło na projechtowanim. Starszi mieszkańcowie 
naszégò regionu zycher pamiãtają z „gierkòwégò cządu” 
(70. lata) ùdbã elektifikacje alternatiwny banowi lënie 
ze Szląska bez Jarocën – Gniezno – Nakło – Chònice 
– Kòscérznã do Gdinie. Wiôldżi dzél ti pòwôżny inwe-
sticje béł ju realizowóny, przebùdowiwelë banowé sta-
cje, wiaduktë, sztrekòwiszcza. Nôgle sã òkôzało, że dlô 
państwòwi gòpòdarczi wôżniészô je bùdowa sarkòwi 
magistralë, z Tarnobrzegù na Ùkrajinã. Jedną razą za-
bëlë ò elektrifikacje lënie Chònice – Gdiniô, a cudżi 
z Chòniców do Nakła pò jaczims czasu przestałë kùrso-
wac. To ju historiô, a terô mùszimë mëszlec ò przińd-
nocë. 

Barżi realnô do zjisceniô jak ùnowòczasnienié 
szpùrów je całownô mòdernizacjô banofù w Chòni-
cach, chcą téż zjiscëc bùdowã tzw. integracjowégò 
wãzła. W òbrechòwóną na pôrãdzesąt mëliónów złotëch 
inwesticjã wchôdają m.jin. òdnowienié zabëtkòwégò 
przińdnégò gmachù i drëdżich banowëch bùdinków, 
peronów i òkòlégò, wëbùdowanié tunelu z banofù do 
sztr. Warszawsczi, bùdowa aùtobùsowiszcza, parkpla-
ców i kòłowëch szpùrów w gardze, kùpianié terôcza-
snëch aùtobùsów gardowi kòmùnikacje. Je ju kùńc 
drãdżich negòcjacjów z wòjewódzczim kòńserwatorã 
zabëtków, dérëją ju sprawùnczi a  téż przetôrdżi na 
wëkònanié rozmajitëch zadaniów, mòże tej ùwierzëc, że 
na planowanim sã nie skùńczi. Òd dôwna chònicczi 
banof (czedës mòdło banowi architekturë i esteticzi) je 
tak baro zaniedbóny, a jedurné, co przënosy dlô gardu, 
to wstid. Jeżlë głosno zapòwiôdóny plan integracjowégò 
wãzła stónie sã faktã, a  chùtczé cudżi na zelektri-
fikòwónëch lëniach przëblëżą chònickò-człëchòwsczi 
rejon do swiata, to je nôdzeja na przełómanié tegò za-
stëgniãcégò.

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁÓMACZËŁA ANA HÉBEL
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L E K T U R Y

Òd pierszégò wëdaniô zbiérkù wiérzt-
ków dlô dzôtk Stanisława Janczi w 2017 
rokù minãłë 33 lata. Je to dłudżi sztërk 
i  òb nen czas zadzejało sã tak wiele, 
że wëdôwóny terô na nowò ùsôdzk 
Żużónka jak mrzónka / Kołysanka 
z marzeń pùblikòwóny razã z tomikã 
Krôjczi pôjczi nalôżô sã w  czësto ju 
jiny kùlturowi kònfigùracji. Ju tak nie 
je jak przódë, czedë jakno aùtór pòezji 
dlô dzecy Janka miôł òdniesenié do 
jednégò leno pòetë zajimającégò sã 
tą tematiką – Alojzégò Nôgla. W XXI 
wiekù kaszëbskòjãzëcznô lëteratura 
dożda sã wielënë nowëch bédënków 
i  aùtorów piszącëch mòwą wiązóną 
dlô nômłodszégò òdbiércë. Nimò ti 
strzodowiskòwò-artisticzny jeleżnoscë 
i  minionëch trzech dekadów pòetic-
czé ùtwórstwò Janczi dlô dzecy wcyg 
zdôwô sã cekawé, a zdrzódłã tegò mòże 
bëc jegò lëterackô empatiô i inwencjô. 

Wôrt rozezdrzec, jak pòeta do-
przëszedł do te, że jegò wiérztczi 
z pierszégò zbiérkù, przeważno krót-
czé i bezpòstrzédné, dali chłoscą do se 
czëtińców. Wej, òd artisticzny stronë 
nie są to jaczés apartné fòrmë, aùtór 
nie stosëje òsoblëwie zaznacziwający 
sã lëteracczi grë, òbszcządno ùżiwô 
ònomatopeje czë strzódków pòdsztrë-
chiwającëch wëpòwiésc. Tak tej wëbrôł 
jiną drogã niżlë pòecë-klasycë chòcbë 
pòlsczi lëteraturë dlô dzecy – Julión 
Tuwim czë Jón Brzechwa, chtërny 
zwãkòwò-semanticzné zabawë zrobilë 
nieòdłączną znanką swòjich strofków. 
Janka pòstawił na prostotã, swójné 
emòcjonalné cepło, spòkójny, chòc 
téż bôjkòwò-brawãdowi przedstôwk 
swiata. Mòże przëjąc, że jemù barżi 
sã rozchòdzëło ò bezpretensjonalnosc 

fòrmë, skrómnosc i kòmùnikatiwnosc 
niżlë sklënienié włôsnyma fòrmalnyma 
ùdbama czë zabôwianié czëtińca.

Dokazë na stronach wznowionégò 
zbiérkù zapisóné są w dwùch wersjach: 
pòlsczi i kaszëbsczi. Nie są to równak 
bezpòstrzédné òdniesenia òriginału 
i tłómaczeniô. Za wiele je w tëch doka-
zach stilisticznëch pòzmianów, apart-
niącëch sã ritmicznëch rozwiązaniów 
a  nawetka mionów bòhaterów, cobë 
mòżna bëło przëjąc ùkłôd kómpòzy-
cyjny zbiérkù za jednosc. Za to tak 
w  kaszëbskò- jak i  pòlskòjãzëcznëch 
wiérztach dôwô sã widzec dbałotã 
pòetë ò zaznaczenié jinaczącëch sã 
pòdrobnotów artisticzny wëpòwiescë 
w nibë tëch samëch równoległo zesta-
wionëch fòrmach. Niejeden rôz mô sã 
wrażenié, że kaszëbskô wersjô je barżi 
ùdałô i wërazniészô, a przë tim swójnô 
i nôteralnô. Mòże je to sprawa artisticz-
ny swiéżoscë kaszëbiznë, jakô w  do-
kazach dlô młodégò czëtińca jesz nie 
wpadła w sydła wërobieniô i spòdzyw-
notë. Jakbë na to nie zdrzec, w przewô-
żającym dzélu wiérztë z  Żużónczi.../ 
Kołysanki... są lëteracczima zadzëwie-
niama nad sprawama z  codniowòscë 
znónyma baro młodémù człowiekòwi, 
tëczącyma sã taczégò spòdlégò, jak 
bùtnowé òbrëmié, familijny dodóm, 
włôsny wëzdrzatk, bez wchôdaniô 
w barżi abstrakcyjné zagadnienia. Je to 
wërazno widzec w przëtrôfkù dokazów 
òdnôszającëch sã do naòkòlny nôtërë. 
Janka rozmieje empaticzno wmiknąc 
we wrazlëwòtã i  zòbrazënã czëtińca 
w przedszkòlnym wiekù i òddac dzecné 
nastawienié do kùra, kòta, pawa, skòcz-
ka czë mòtila. Taczi spòsób narzesziwa-
niô do pòstrzéganiô swiata wëwòłiwô 

doznanié blisczi parłãczë z òpisywóny-
ma jistnieniama, a òbserwacjô atmòsfe-
ricznëch zjawiszczów czë òpisywanié 
pòzmianów w  cządach rokù òkazëją 
sã wôżnyma mòtiwama pòznôwaniô, 
corôz to nowima próbama szeroczégò 
ju òtmikaniô òczów przez młodégò 
człowieka.

Drëdżi z  przëbôcziwónëch dzysô 
zbiérków Janczi nosy tituł Krôjczi pôj-
czi, a  pierszi rôz béł wëdóny w  1995 
rokù. Wiãcy jak dzesãc lat dzelącëch 
òbie wzmiónkòwóné wëdôwiznë ad-
resowóné do dzecy brzadowało tim, 
że bédowóné wiérztczi bëłë ju barżi 
ambitné. To samò òdniesenié mô sã 
téż i  dzysô. W  dokazach z  drëdżé-
gò tomikù, chòc dali czerowónëch 
do môłégò, przedszkòlnégò czëtińca, 
mòże sã równak doznac barżi abs-
trakcyjny zawiartoscë i widzec w nich 
wiãkszą kómpòzycyjną dbałotã. 
Wiérztë ni mają tak lapidarny fòrmë 
jak w  òmôwiónym pierszim zbiérkù, 
a stôwają sã głãbszima charakteristika-
ma stilu mësleniô i zachòwaniô dzecy. 
Te prawie znanczi zdôwają sã òso-
blëwie zajimającé, wezmë na to dokazë 
„Krôjczi pôjczi”, „Mrëczk”, „Chwalisza”, 
„Rómk Sómk”, „Dosebny Marcelik” 
pòkazëją ze szczëptą szpôsownoscë 
i didaktizmù zachòwania rozmajitëch 
òsobòwòscowëch pòstawów dzecy. Na 
brzadną ùdałosc wiérztów mòże tu za-
rechòwac zachãcbã, kritikã czë òbsądë 
òdmalowónégò sprawòwaniô sã dzecy, 
przë czim nie są to cwiardé, szkòło-
wé marczi, ale apartnô chãc nieseniô 
pòmòcë. Janka zbùdowôł psychòlo-
giczné céchùnczi, z  pòdezdrzónyma 
gestama, mùniama, sprawòwanim sã 
za baro ambitnëch, zgnilcowatëch abò 
bùsznëch dzecy, chtërne na taczi ôrt 
domôgają sã dôwaniô na nie wiãkszé-
gò bôczeniô czë miłotë. Kò doch dzecë 
mòże jesz zachãcëc do pòzmianë pro-

Òtmikanié òczów
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wadzeniô sã, mòże jesz nadżąc do do-
brégò, chòcbë przez taczé wëchòwiwa-
jącé wiérztë…

Jesz jedną jinaczącą znanką 
tegò zbiérkù je głãbszé wmiknienié 
w òpisënk swiata zwierzãtów, jaczé nie 
òbgrańcziwô sã leno do òdzdrzadleniô 
bòkadoscë faùnë. Nalezc tu jidze téż 
pòkôzanié prawów rządzącëch w tim 
swiece, lëterackò òddónëch zastoso-
wóną antropòmòrfizacją zwierzãcëch 
pòstacjów, a tim samim nadanié jima 
wieleôrtnëch lëdzczich mòtiwacjów 
dzejaniô. Pòkazëjącé sã we wiérztkach 
zwierzãta (zajc, skòczk, mëszi król, pa-
pùga, mróweczka) są w dokazach – jak 
nakazywô kònwencjô klasyczny bôjczi 
– zataconyma pòstawama jawernégò 
swiata lëdzy dozdrzeniałëch. Janka 
w łagódny fòrmie perswazji i pòzytiw-
négò abò negatiwnégò òbrazu òdsło-
niwô przed młodim czëtińcã nen òbjim 
egzystencje, a przë tim nie demónizëje 
jistnieniô tegò, co lëché.

A skòrno ju gôdka ò òbrazu, wôrt 
przëzdrzec sã graficznémù òbrobie-
niémù zbiérkù. Je òno czësto jiné i bò-
gatszé w przërównanim do te, co bëło 
w pierszich wëdôwiznach nëch wiérzt-
ków. Joana Kòzlarskô jesz rôz pòcwier-
dzëła swój kùńszt ilustratorczi, stosë-
jącë fòrmë plakatowò-wëcynankòwé 
i malarskò-kòlażowé z òbszcządnoscą 
i ùdałoscą. 

Zdrzącë całowno na seriã lëtera-
turë dlô dzecy wëchôdającą z  òficy- 
në Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô, mòże sã doznac ò naznaczonym 

czerënkù w  trzimanim sã linie pla-
sticzny nëch ksążków. Ùzbiérôł sã ju 
dosc bòkadny zbiér bédënków (np. 
Stanulewicz, Mamelsczi, Fópka) i baro 
dobrze, że jich òbrazowim wëapartnie-
nim są prawie prôce Kòzlarsczi. Wôrt-
né je téż to, że wëdôwcë ti lëteraturë 
nie copają sã przed doparłãcziwanim 
do ksążczi platków (CD) z czëtónyma 
wersjama dokazów. Wiérztë Janczi 
recytëje Tomôsz Fópka, a  skłóniô sã 
òn do dosc dinamiczny interpretacji, 
kąsk zmierzwiony, zachãcywający do 
te, żebë samémù sã wząc za czëtanié 
dzecóm pòezji. I to nié jaczis pòjedin-
czi, przëtrôfkòwi lekturë, ale prawie 
bezùstôwno, rozskôcającë młodégò 
człowieka do swòjich przemësleniów 
i samòòkresleniów…

Dlô młodégò czëtińca nôbar-
żi drãdżé, ale òd artisticzny stronë 
nôcekawszé, mògą bëc sztërë òstat-
né wiérztë zbiérkù Janczi z  lirikama: 
„Malowónô ròzegracjô”, „Bestri plac”, 
„Cëdowny swiat” i  „Òddzãkòwanié 
dnia”, w  jaczich na pierszim placu 
òdmalowónô je cëdownô zamkłosc 
swiata. Rozprzenôszô sã tu snôżota 
nôtërë w ji majestace, pòzmianach, roz-
majitëch farwach i sztôłtach. Pòdmiot 
wiérztów mô starã ùwrazlëwic dzec-
négò òdbiércã na zataconé òbrëmia 
przërodë, dôwô leżnosc pòznaniô bò-
gati słowiznë, rozmajitoscë epitetów 
i zapôdającëch w pamiãc òbrazów. To 
ju nie je leno lëteratura, jakô òpòwiôdô 
ò spòdlim… To pòezjô, jakô pòwiôdô 
ò wôrtoscach, òdnieseniach i  òd-

pòwiedzalnoscë. Spòstrzód wszëtczich 
dokazów zbiérkù ne sztërë liriczi są 
nôbarżi malarsczé i òsoblëwò namikłé 
nieprzikrzącą sã metafizyką òpisów, co 
pòswiôdcziwô, że Stanisłôw Janka téż 
dlô nômłodszégò czëtińca szukôł am-
bitnégò spòsobù przedstôwianiô jawer-
notë. Te prawie fòrmë, chòc są zawiarté 
w zbiérkù sprofilowónym generacyjno, 
tak pò prôwdze dotikają dozdrzelałi, 
ùniwersalny problematiczi, òdnôsza-
jący sã do kòżdégò… Taczé ùtwórstwò 
dozwòliwô òtemknąc òczë nôprzód na 
włôsną wrazlëwòtã, wiédzã i òdniese-
nia. Pòtemù òtmikô òczë na naòkòlną 
nôtërã i swiat, dającë leżnosc zrozmie-
niô, skądka bierze sã redosc, snôżota 
czë dobro. Tak tej pòsobny rôz òkazëje 
sã, że pòezjô dlô dzecy je w swòji jistwie 
lëteraturą dlô wszëtczich lëdzy.

DANIÉL KALINOWSCZI,  
TŁOMACZËŁA BÒŻENA ÙGÒWSKÔ

Stanisław Janke, Wiérztë dlô dzecy: Żużónka 
jak mrzónka. Kołysanka z marzeń/ Krôjczi pôjczi, 
Gdańsk 2017 (+ audiobook).

Tytułowy wrzesień odnosi się do na-
zywania w  Polsce „kampanią wrze-
śniową” przebiegu wojny z niemiecką 
Rzeszą w 1939 r., naznaczonej klęską 
państwa polskiego, także na Pomorzu. 
Omawiana książka Ericha Muraw-
skiego pt. Bój o Pomorze. Ostatnie wal-

ki obronne na wschodzie, wydana po 
raz pierwszy w niemieckim oryginale 
w 1969 r., ukazuje wiele podobieństw 
pomiędzy dwoma konfliktami zbroj-
nymi, jakie przeszły przez nasz re-
gion w XX w.: najazdem Niemiec na 
Rzeczpospolitą w 1939 r. i zwycięską 

ofensywą Armii Czerwonej, z  so-
juszniczymi oddziałami Ludowego 
Wojska Polskiego, znad Wisły na po-
czątku 1945 r. Nie ma przy tym więk-
szego znaczenia, że w 1939 r. wojenna 
zawierucha przeszła przez fragment 
Pomorza (tzw. Gdańskiego) będącego 
w granicach międzywojennej Polski, 
a w 1945 r. także przez jego pozostałą 
część, Pomorze zwane w Polsce Za-
chodnim, a po drugiej stronie Odry – 
Przednim (zaodrzańskim). To właśnie 
toczącym się w 1945 r. walkom w tej 

Niemiecki wrzesień  
na Pomorzu
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drugiej części regionu poświęcona jest 
prezentowana pozycja.

W zawartych w niej opisach mocno 
uderza podobieństwo opinii i sytuacji 
do tych funkcjonujących w polskiej li-
teraturze wspomnieniowej, w nauko-
wych i  popularnych opracowaniach 
przedstawiających walki, położenie 
ludności cywilnej w  trakcie zajmo-
wania polskiego fragmentu Pomorza 
(Kaszub) przez niemiecki Wehrmacht 
w 1939 r. Zmieniają się tylko strony 
konfliktu i  ich ocena. W  polskich 
książkach w  odniesieniu do 1939 r. 
niewątpliwym agresorem jest zbrodni-
cza niemiecka armia, między innymi 
zastraszająca, terroryzująca ludność 
cywilną, polskie wojsko natomiast 
stawia jej bohaterski opór. Z kolei dla 
Murawskiego najeźdźcą jest Armia 
Czerwona i towarzyszące jej polskie 
wojsko, walczące okrutnie i zbrodni-
czo. Polska historiografia podkreśla 
wszystkie nieudane ataki, niedosko-
nałości niemieckiego przeciwnika, 
autor omawianej książki – czerwono-
armistów i ich polskich sojuszników. 
Na tym tle rysują się jeszcze wyraźniej 
osiągnięcia obrońców, którzy prze-
grywają pod względem wojskowym, 
ale są moralnymi zwycięzcami. Prze-
grywają tylko dlatego, że druga stro-
na dysponowała ogromną przewagą 
w  liczbie żołnierzy, sprzęcie, moż-
liwościach technicznych itp. Wręcz 
zaskakuje skala tego podobieństwa. 
Jeden i  drugi agresor wygrywa nie 
tylko dlatego, że dysponuje przewa-
gą lotnictwa i  broni pancernej, ale 
także z tego powodu, że obrońcy nie 
zdążyli przygotować wszystkich pla-
nowanych i koniecznych umocnień, 
mieli ogromne problemy z  łączno-
ścią, zapanowaniem nad wywołanym 
wojną chaosem na terytorium, które 
dotychczas było prawie oazą pokoju. 
Wszystko to ma unaocznić, że gdyby 
siły, warunki były wyrównane, mniej 
więcej tak jak w rywalizacji sportowej, 
niewątpliwe, oczywiste zwycięstwo 
byłoby po stronie obrony. Na pewno 
warto polecić polskiemu, także ka-
szubskiemu, Czytelnikowi publika-

cję Ericha Murawskiego także z tego 
względu, że jak mało która uzmysła-
wia, jak w gruncie rzeczy wszyscy lu-
dzie są do siebie podobni, mają takie 
same odczucia, zachowania, opinie 
w porównywalnych sytuacjach. Szcze-
gólnie dotyczy to sąsiadów w narodo-
wościowych tyglach, w tym Polaków, 
Kaszubów i Niemców.

Tym bardziej, że Murawski, sądząc 
z  brzmienia jego nazwiska, praw-
dopodobnie mógłby być Polakiem, 
gdyby inaczej potoczyły się jego – lub 
jego przodków – losy. Przynajmniej 
jednak na kartach przedstawianej 
pracy taka refleksja jest mu całkowi-
cie obca. Przeciwnie, prowadzi w niej 
narrację wyłącznie z  niemieckiego 
punktu widzenia jako niemiecki pa-
triota, bez jakiekolwiek zrozumienia, 
wiedzy o możliwym innym, polskim, 
radzieckim czy nawet alianckim, 
spojrzeniu. To, że Armia Czerwona 
atakuje Pomorze, jest według niego 
wyłącznie skutkiem chęci dokona-
nia „azjatyckiej zemsty” (np. s. 258), 
i nawet nie wyjaśnia, co było jej po-
wodem. Wszystkie jednostki radziec-
kie były zahartowane, doświadczone 
w bojach, niemieckie – świeżo sfor- 
mowane, nieprzeszkolone, jakby woj-
na dla Niemiec zaczęła się w 1945 r., 
a wcześniej Armia Czerwona nie tra-
ciła swoich żołnierzy itp. W  części 
dotyczy to nawet, co powinno szcze-
gólnie zainteresować kaszubskich hi-
storyków regionalnych, 207 dywizji 
Landwehry, która we wrześniu 1939 r. 
przekroczyła granicę polsko-niemiec-
ką w okolicach Bytowa i Chojnic, do-
cierając później do ówczesnego pol-
skiego wybrzeża Bałtyku, następnie 
brała udział w kolejnych hitlerowskich 
kampaniach wojennych, by wiosną 
1945 r. bronić wtedy niemieckiego 
Szczecina (s. 220). Z będącego przed 
zaborami i po 1918 r. w polskich gra-
nicach Wyrzyska, dzięki dzielnej po-
stawie niemieckich żołnierzy, mogła 
być ewakuowana ludność niemiecka. 
Pozostali w nim nie Polacy, lecz jak 
to ujmuje: „mieszkańcy o  polskich 
przekonaniach” (s. 115). Podobny eu-

femizm zastosowano wobec Polaków 
przymusowo pracujących w Wałczu, 
którzy byli w nim po prostu „zatrud-
nieni” (s. 119). Nie ujawnia też Mu-
rawski, że będąca dla niego katastrofą 
porażka niemieckiej armii nad Wisłą 
w styczniu 1945 r., pozwalająca Armii 
Czerwonej na ofensywę w kierunku 
Pomorza, była jednocześnie, mimo 
wszystkich negatywnych konsekwen-
cji, dla miejscowej ludności wyzwo-
leniem spod straszliwej niemieckiej 
okupacji. Niezorientowany czytelnik 
będzie pewny, że tam również były 
niewątpliwie niemieckie tereny. Nie 
ma też dla autora różnicy pomiędzy 
niemieckimi prowincjami Pomorzem 
(Zachodnim) i  Prusami Zachodni-
mi (Pomorzem Gdańskim), które 
przecież zostały zajęte zbrojnie przez 
Niemcy w 1939 r., a ludność niemiec-
ka wówczas nie miała tam liczebnej 
przewagi. Między innymi w  opisie 
walk o Chojnice, utracone „bezpow-
rotnie” (s. 100) przez niemiecką ar-
mię, nie ma nawet wzmianki o tym, 
że był to co najmniej teren mieszany 
narodowościowo.

Z  perspektywy bardziej lokalnej 
należy z  pewnym uznaniem odno-
tować niewątpliwy pomorski patrio-
tyzm autora książki, „jako Pomo-
rzanina z urodzenia” (s. 13). Jest to 
jednak patriotyzm bardzo subiek-
tywny, zaściankowy. Ogranicza się on 
właściwie do sentymentu do Pomorza 
jako jednej z wielu prowincji Niemiec 
i to w bardzo ograniczonym zakresie. 
Przede wszystkim jest to ograniczenie 
chronologiczne, liczone od 1815 r.,  
kiedy Pomorze po obu brzegach Odry 
stało się częścią Prus i pozostawało 
w nich do 1945 r., chociaż z tej zasa-
dy autor wyłącza wschodnią część tak 
rozumianego Pomorza, która weszła 
w  skład niemieckiego państwa już 
w XVII w. Na przykład na stronie 264 
podaje, że od tego wieku było pięć ob-
lężeń Kołobrzegu (w ten sposób po-
mija średniowieczne, zbrojne zajęcie 
tego miasta przez Bolesława Krzywo-
ustego). Zabieg ten w pełni wpisuje 
się w drugie ograniczenie: narodowo-
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ściowe. Dla Murawskiego pełnopraw-
nym Pomorzaninem, spadkobiercą 
jego tradycji, wyłącznie może być 
(była) osoba narodowości niemiec-
kiej, tym samym pozbawia Pomorza 
jego etnicznego kolorytu. W  takiej 
narracji oczywisty się staje brak na-
wiązań do słowiańskiej przeszłości 
tego regionu czy prastarych gospo-
darzy tej ziemi, Kaszubów, w  tym, 
co raczej autorowi w ogóle nie było 
wiadome, znaczenia, jaka ta prze-
szłość miała w mitologii kaszubskiego 
ruchu regionalnego. Pod tym wzglę-
dem w książce znajdują się dwa nie-
wielkie wyjątki. W zadaniach polskiej 
1 Armii w jej pomorskich działaniach 
autor słusznie upatruje oprócz celów 
militarnych – jeszcze większe zna-
czenie polityczne w dążeniu do od-
zyskania „starej, słowiańskiej krainy” 
(s. 62), w zrealizowaniu mitu Polski 
morskiej. Zbywa jednak milczeniem, 
że miało to jakieś realne podstawy, 
a w historii niewątpliwie ten region 
był dłużej pod zwierzchnictwem ro-
dzimych władców i miał słowiańskie 
oblicze, niż podlegał niemieckiemu 
panowaniu i w wyraźnej przewadze 
była na nim niemczyzna. Przymiot-
nik „kaszubski” został użyty tylko raz, 
gdy przyznano, że powiat bytowski 
był zamieszkały w sporej części przez 
„mniejszość kaszubską”, która – jak 
należy domniemywać – według auto-
ra sympatyzowała „z przeciwnikiem” 
i w liczbie około tysiąca, mimo moż-
liwości ucieczki, „pozostała jednak na 
miejscu” (s. 209). Na marginesie moż-
na zauważyć, że pośrednio to ostatnie 
ukazuje, że jednym z subiektywnych, 
tożsamościowych wyznaczników ów-
czesnych niemieckich Pomorzan było 
podjęcie ewakuacji przed nacierającą 
Armią Czerwoną. Osoby, które zosta-
wały, nie podejmowały prób ucieczki 
na Zachód, według tych kryteriów 
nie były prawdziwymi, pełnopraw-
nymi mieszkańcami Pomorza. Autor 
najbardziej odmawia prawa bycia 
Pomorzanami powojennej polskiej 
ludności, która zasiedliła Pomorze 
po 1945 r. Dotyczy to także rdzen-

nych, słowiańskich, kaszubskich jego 
mieszkańców.

Jednak opis ostatnich walk na 
zachodnich krańcach zaodrzań-
skiego Pomorza ukazuje, że nawet 
po ponadstuletnim panowaniu na 
nim niemieckiej władzy i  przyjęciu 
przez jego mieszkańców niemiec-
kiej tożsamości narodowej, nadal 
zachowali oni specyficzne cechy wy-
odrębniające ich w  ramach narodu 
niemieckiego. Otóż to właśnie tu-
taj, w tak znaczących w pomorskiej, 
kaszubskiej historii i  świadomości 
miejscowościach, jak w Stralsundzie 
(Strzałowie), Greifswaldzie (Gryfii) 
i na nieodległej od nich wyspie Rugii 
z kultową, mityczną dla świadomych 
Kaszubów Arkoną, mieszańcy wrogo 
odnosili się do Wehrmachtu, oka-
zywali chęć paktowania z  wrogiem, 
poddania się bez walki itp. Były to tak 
silne nastroje, że niemieccy oficerowie 
określali je jako „wręcz antyniemiec-
kie” czy zdradzieckie (s. 372). W ich 
wyniku między innymi Greifswald 
poddał się czerwonoarmistom bez 
walki, a  mający go bronić żołnierze 
pod naciskiem mieszkańców oddali 
się dobrowolnie do niewoli wraz ze 
swoimi dowódcami, co było jedynym 
takim przypadkiem „na całym froncie 
niemiecko-sowieckim” (s. 361). Nato-
miast na Rugii taka postawa ludności 
była jedną z  przyczyn, że niemiec-
cy oficerowie nie podjęli tam wal-
ki, tylko doprowadzili do ewakuacji 
podległych im oddziałów na zachód. 
W  jakim stopniu takie zachowanie 
mieszkańców było wynikiem coraz 
większego rozprężenia społeczeństwa 
niemieckiego, wzrastającej świado-
mości bezsensowności dalszego opo-
ru, a w jakim zachowanego poczucia 
odrębności, możliwej jeszcze tradycji 
własnego, odrębnego pomorskiego, 
kaszubskiego państwa?

Czytelnika może zdziwić wiele 
występujących w  prezentowanym 
wydawnictwie opisów poszczegól-
nych batalii, niekiedy wręcz specjali-
stycznych, trzeba tu zatem wyjaśnić, 
że autor to były wojskowy, uczestnik 

przedstawianych wydarzeń. Ponadto 
wcześniej był m.in. wysoko postawio-
nym oficerem propagandowym Wehr- 
machtu, co w części może tłumaczyć 
jego bezkrytyczny stosunek do tej 
formacji, jej dowódców średniego 
i  niskiego szczebla. Trudno też nie 
zauważyć, że w sporej części książka 
się zdezaktualizowała, powstawała 
bowiem pięćdziesiąt lat temu, niewła-
ściwe więc by było poddanie jej tra-
dycyjnej recenzji. Zachowała jednak 
znaczną wartość poznawczą, szczegól-
nie w kontekście konfrontacji różnych 
punktów widzenia na przeszłość na-
szego pomorskiego regionu. Chciało-
by się wręcz, by czasem sięgali do niej 
turyści korzystający coraz bardziej 
masowo z plaż Pomorza Zachodniego 
dla uświadomienia sobie, że miejsce 
ich wypoczynku miało bogatą prze-
szłość, niewolną od wielu osobistych 
i grupowych tragedii. Mówiąc bardziej 
ogólnie, ujawniony także w tej publi-
kacji brak świadomości słowiańskiej 
przeszłości Pomorza (jego znaczenia 
w kaszubskiej, a także polskiej, tożsa-
mości), również po stronie niemiec-
kiej, stanowi dla kaszubskich regiona-
listów poważne, stałe wyzwanie, żeby 
bardziej skutecznie upowszechniać 
wyznawane idee.

BOGUSŁAW BREZA

Erich Murawski, Bój o Pomorze. Ostatnie walki 
obronne na wschodzie, tłum. Grzegorz Bębnik, 
Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015.  
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W  gdyńskim przewodniku Wybrzeże 
i Kaszuby z 1935 roku można znaleźć 
krótki opis neogotyckiego kościoła wy-
budowanego w 1880 roku w Swarzewie 
nad Zatoką Pucką. W tej świątyni znaj-
duje się słynąca cudami rzeźba Matki 
Boskiej, która „wg tradycji, ma pocho-
dzić ze starego kościoła w Helu, skąd ją 
usunięto po opanowaniu tej miejscowo-
ści przez ewangelików. Według podania 
przypłynęła do Swarzewa morzem”. Hi-
storycy sztuki datują powstanie rzeźby 
swarzewskiej Madonny na pierwszą 
połowę XV wieku. Ta niezwykle cenna 
późnogotycka figurka pochodzi z pra-
cowni mistrzów gdańskich. Z dokumen-
tu dotyczącego 1487 roku dowiadujemy 
się, że Królowa Polskiego Morza zado-
mowiła się w pierwotnym ówczesnym 
drewnianym kościółku. Cudowna figur-
ka przechodziła różne doświadczenia na 
przestrzeni wieków. Ta nieduża, mają-
ca 52 cm wysokości, rzeźba dziś stoi 
na tronie koronacyjnym z  1937 roku, 
przedstawiającym kulę ziemską opasaną 

różańcem i podtrzymywaną przez anio-
łów. Jest to nawiązanie do uroczystej ko-
ronacji Madonny, która jest strażniczką 
polskiego wybrzeża.

Staraniem krakowskiego wydawnic-
twa Astraia w ubiegłym roku ukazała 
się pierwsza monografia swarzewskiego 
sanktuarium. Autorem zamieszczonego 
w  niej tekstu jest proboszcz tutejszej 
parafii Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, ks. Stanisław Majkowski, foto-
grafiami opatrzył ją zaś Rafał Monita. 
Ks. Majkowski przedstawia w  książce 
historię parafii i opowiada o pojawieniu 
się w Swarzewie figury Matki Bożej oraz 
o jej niezwykłych losach. Ten piękny al-
bum jest też przewodnikiem po Sank-
tuarium Matki Bożej Korony Polskiego 
Morza w  Swarzewie, miejscu niezwy-
kle ważnym dla Kaszubów, Pomorzan. 
Publikacja ułatwia poznawanie wypo-
sażenia sanktuarium w aspekcie histo-
rycznym i artystycznym, co może być 
bardzo przydatne podczas wędrówki po 
nim. Piękne fotografie eksponują detale, 

które może trudno byłoby dostrzec i do-
cenić w naturze. Książka przybliża rów-
nież postaci związane z  sanktuarium 
swarzewskim, wśród których poczesne 
miejsce zajmuje Sługa Boży ks. bp Kon-
stantyn Dominik, urodzony w nieodle-
głym Gnieżdżewie na kaszubskiej ziemi.

Jednym z patronów medialnych wy-
dania jest nasz miesięcznik społeczno-
-kulturalny „Pomerania”.  

JERZY NACEL

Swarzewo – Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Polskiego Morza, tekst: ks. Stanisław Majkowski, 
fotografie: Rafał Monita. Wydawnictwo Astraia, 
Kraków 2017.  

Album o swarzewskiej 
Madonnie

Ten album fotograficzny stanowi ewe-
nement na skalę światową. Jego autor, 
Zenon Mirota, jest chyba jedynym fo-
tografikiem, który poświęcił swój ta-
lent jednemu zakładowi pracy, Stoczni 
Gdańskiej, gdzie przez 50 lat tworzył 
artystyczne zdjęcia. 

Album zawiera około tysiąca staran-
nie wybranych i  opracowanych zdjęć 
autorstwa tego wybitnego polskiego 
fotografika. To jedyny w swoim rodza-
ju fotograficzny zapis historii Stoczni 
Gdańskiej, „ukazujący, czym była stocz-
nia jako firma, kim byli ludzie tworzący 
jej załogę, co złożyło się na to, że w ciągu 
stosunkowo krótkiego czasu w kraju bez 
większych tradycji okrętowych powsta-

ła jedna z  największych i  najlepszych 
stoczni świata”, jak czytamy we wpro-
wadzeniu autorstwa pomysłodawcy al-
bumu Zbigniewa Szczypińskiego.

Znajdujące się w  książce zdjęcia, 
będące w  większości reprodukcjami 
odbitek, mają niepowtarzalny klimat 
i ekspresję. Wiele negatywów przepadło, 
a część zaś została zarekwirowana w sta-
nie wojennym przez władze wojskowe, 
które wprowadziły zarząd komisaryczny 
w stoczni (przepadły wówczas m.in. ne-
gatywy z grudnia 1970 r., sierpnia 1980 r.  
i z początku stanu wojennego).

Część zbiorów ukazanych w albumie 
była prezentowana na wystawie w Euro-
pejskim Centrum Solidarności.

Ze względu na ograniczony nakład 
ten absolutnie unikatowy na polskim 
rynku wydawniczym album monogra-
ficzny można kupić wyłącznie na stronie 
internetowej www.portalmorski.pl

GRZEGORZ LANDOWSKI

Zenon Mirota, Stocznia, jaka była. Stocznia Gdańska 
– powstanie, rozwój, upadek, wydawcy: Temat sp. 
z o.o. i Remontowa Holding SA, Gdańsk 2015.

„STOCZNIA GDAŃSKA –  
powstanie, rozwój, upadek”
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 KARTUZË. NA WDÔR MÒKWË

W sedzbie Kaszëbsczégò Mùzeùm 
w Kartuzach 22 gromicznika bëło 
zéńdzenié z dr. Romùaldã Tadéùszã 
Bławatã, aùtorã ksążczi Stolem 
z morza i Kaszub. Życie i twórczość 
Mariana Mokwy (1889–1987).

Pòtkaniu towarził wëstôwk czi-
le dokazów artistë pòchôdającëch 
ze zbiérów Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie. Pùblikacjô ò Maria-
nie Mòkwie – bëlnym malarzu ma-
rinisce, rézownikù i spòlëznowim 
dzejarzu – je dochtorską robòtą 
R.T. Bławata dofùlowóną nowima 
wiadłama i czekawinkama z żëcégò 
artistë. Jak gôdôł aùtór, wrôcô òna 
pamiãc i  môl słëchający Mòkwie 
w pòlsczi historie kùńsztu.

Bławat kôrbił ùczãstnikóm zéń-
dzeniô ò pòstacje ùtwórcë, pòkazy-
wającë jegò malarsczé, spòlëznowé 
i patrioticzné dzejanié. Nie felowa-
ło téż mało znónëch infòrmacjów, 
jak ta, że prawie Mòkwa dôł pieniã-
dze na rézã Tónë Ôbrama na kònfe-
rencjã w Wersalu. Bëtnicë pòtkaniô 
doznelë sã téż m.jin. ò tim, że doka-
zë malarza przedstôwiającé dobëca 
pòlsczégò wòjska òstałë spôloné 
przez Niemców pò zajãcym przez 
nich Gdinie w 1939 r.

NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE KASZËB-
SCZÉGÒ MÙZEÙM W KARTUZACH

Piątô Regionalnô Kùlinarnô Pòbi-
twa òdbëła sã 3 strëmiannika 
w  Spòdleczny Szkòle w  Krokòwie. 
Dzãka żëcznoce direkcje tegò môla 
– Andrzeja Rożka i  Marie Wis- 
niewsczi – òrganizëjący rozegracjã 
krokòwsczi zrzeszeńcë i miónkôrze 
mòglë wëzwëskac nié leno plac, ale 
téż brëkòwné sprzãtë i ùrządzenia. 

Na miónczi szłë trzë karna. 
Z  Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô w Chwaszczënie przëjachałë: 
Dómnika Klawikòwskô, Małgòrzata 
Siewert i Mariô Kwiatkòwskô. We-
spół z nima pòjawił sã Tomôsz Fóp-
ka, przédnik partu. Przedstôwcama 
lëpùsczégò partu bëlë: Karola Bòber, 
Béjata Kluk i Édwôrd Kluk. Pòmô-
gała jima téż Felicjô Bòrzëszkòwskô. 
Z wielnym karnã òbzérôczów przë- 
jachałë białczi z  Wejrowa: Anna 
Kwiatkòwskô, Halina Machòl i Jolan-
ta Hébel. Wspiérôł je przédnik wej-
rowsczégò partu Mirosłôw Gaffke 
i wiceprzédniczka Bòżena Szczëpior.

Nôwôżniészô òbczas Pòbitwë bëła 
bùlwa. Miónkôrze mielë za swój cél 
òb 99 minut przëszëkòwac z ni zupã 
– przegòtówkã, bùlewné plińce, a na 
dopôłnik radikùchë. Òbsãdzëcelka-
ma bëłë dobiwczczi z łońsczégò rokù 
z kònkùrsu w Jastarnie – Éwa Kùr, 
Mariô Littwin i Bòżena Hartin-Lesz-
czińskô. Miałë òna BARO drãdżé za-
danié, żebë wëbrac nôlepszich. Òb-
czas degùstacje szmakało wszëtkò, 
a òczë jaż barchniałë òbczas takso-
waniô esteticzny stronë jôdë. 

Turniér na Kùlinarnégò Arcë- 
méstra KPZ dobëłë nôleżniczczi 
Zrzeszeniô z  Chwaszczëna. Ledwò 
co za nima bëło karno KPZ Lëpùsz, 
jaczé ùdostało titel Kùlinarnégò 
Méstra. Trzecy môl i  miono wice- 
méstra miałë latos przedstôwczczi 
KPZ Wejrowò.

Wszëtcë miónkôrze òstelë ùczest-
niony diplomama i nôdgrodama. Na 
pòdzãkòwania mają zasłëżoné do-
brzińcowie, a westrzód nich pùcczi 
starosta za ùfùndowanié przédny 
nôdgrodë, wójt Gminë Krokòwò za 
nôdgrodã za II môl i direktór KCK 
w Krokòwie, chtëren wrãcziwôł nôd-
grodã za III plac.

Jestkù dlô wszëtczich, co przëszlë 
òbzerac miónczi, zawdzãcziwómë 
Nordowòkaszëbsczémù Môlowémù 
Rëbacczémù Karnu z Wiôldżi Wsë. 
Ùczãstnicë dostelë téż miechë z bùl-
wama òd CN w  Nidzycë i  rëbné 
przerobinë z  firmë Graal. Swòje 
nôdgrodë przërëchtowelë téż òrga-
nizatorzë kùlinarny pòbitwë – part 
KPZ w Krokòwie. 

Wiele bëło darënków i titlów do 
rozdaniô, bò słëchało sã to ùczãst-
nikóm za jich zaangażowanié i  ro-
bòtã a téż trud dojazdu do Krokòwa. 
Nôwôżniészé bëłë równak emòcje 
miónkôrzów i òbzérôczów, jaczé jesz 
pòdskacywało karno Manijôcë z Ra-
fałã Pòtrëkùsã. Òglowi Zarząd KPZ, 
jaczi piãc lat temù béł pòczãtnikã ti 
kùlinarny rozegracje, mòże bëc baro 
rôd, jistno jak nôleżnicë Zrzeszeniô 
w Krokòwie, bò i latos ta rozegracjô 
bëła baro ùdałô.

BÒŻENA HARTIN-LESZCZËŃSKÔ

Białczi z Chwaszczëna òdbiérają miech bùlew.  
Òdj. K. Kòrthals

 KROKÒWÒ. KÙLINARNÔ PÒBITWA 2018

II plac miało karno z Lëpùsza. Òdj. K. Kòrthals
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 GDINIÔ. SZLACHAMA REMÙSA 
ZE SZCZESÔKÃ
Gòscã Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë 
w Gdinie 7 strëmiannika béł Édmùnd 
Szczesôk, chtëren prezentowôł swòjã 
ksążkã Drogą do nieba. Śladami Re-
musa. Pòtkanié zaczãło sã òd redotny 
infòrmacje wespółwëdôwcë pùblika-
cje, Jarosława Ellwarta, jaczi rzekł, 
że pierszi nakłôd òstôł ju wëkùpiony 
i brëkòwny béł dodrëk. To nie trôfiô 
sã czãsto w przëtrôfkù wëdôwiznów 
na kaszëbsczé témë, tej winszëjemë 
wszëtczim, co włączëlë sã w pòwstanié 
ti ksążczi. Aùtór òpòwiôdôł ò swòjich 
wanogach szlachama Remùsa – przéd-
négò bòhatérë epòpeje Aleksandra 

Majkòwsczégò. Nawlékôł do pierszégò 
dzélu romana namienionégò pôłnio-
wim Kaszëbóm, ale przede wszëtczim 
kôrbił ò zbiéranim materiałów do Dro-
gą do nieba, jakô òpòwiôdô ò kòscer-
sczi pielgrzimce do Wejrowa. Jistno 
jak lëteracczi Remùs (i Majkòwsczi) 
Szczesôk rëgnął w drogã z pielgrzima-
ma, co zamanówszë zdrzącë wkół se 
i szëkającë czekawëch repòrtersczich 
témów. Czãsto przërównywôł téż 
òbrôz Kaszëb z kùńca XIX w. z  tim, 
jak wëzdrzą òne dzysdnia. Brzôd tëch 
òbzérków je òpisóny w  promòwóny 
w KFK wëdôwiznie. 

Òbczas promòcji wiele bëło téż gô-
dóné ò Żëcym i przigòdach Remùsa, 

bò prawie ten dokôz béł pòdskacënkã 
i pónktã wińdzeniô do pòwstaniô nô-
nowszi ksążczi Édmùnda Szczesôka.

RED.

 WEJROWÒ. GRYF LITERACKI DLÔ ÉDMÙN-
DA SZCZESÔKA

Ju jednôsti rôz Mieskô 
Pùblicznô Biblioteka we Wej-
rowie miała ògłoszoné kòn-
kùrs „Gryf Literacki” na ksąż-
kã rokù. Nominowónëch bëło 
36 ksążków. Kòżdô z  nich 
mùszała bëc wëdónô na te-
renie wejrowsczégò pòwiatu 
abò aùtór pòchòdzył z  tegò 
krézu, abò témizna bëła zrze-
szonô z tą òbéńdą. W zestôwk 
Kapitułë rokroczno wchô-
dają dobiwcowie nôdgrodë 

z ùszłëch lat, direktorka Biblioteczi i czerownik 
Wëdzélu Kùlturë, Spòlëznowëch Sprôw, Promò-
cje i Turisticzi Ùrzãdu Miasta we Wejrowie. Kòżdi 
z òbsãdzëcelów mô do rozdaniô 10 pónktów.

Latos nôwëżi òtaksowelë ksążkã Édmùnda 
Szczesôka Drogą do nieba. Śladami Remusa, wë-
dóną przez Wëdôwiznã Region z Gdinie i Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we 
Wejrowie. 15 strëmiannika ùroczësto aùtorowi 
òstało wrãczoné wëprzédnienie Gryf Literacki 
2017. Òkróm przédny nôdgrodë bëłë téż przëz-
nóné dwa wëapartnienia – Wejrowsczégò Starostë 
za ksążkã w kaszëbsczim jãzëkù (dostelë je Tomôsz 
Fópka i Róman Drzéżdżón za Rómka & Tómka 
przecywiónkã wëdóną przez Kaszëbskò-Pòmòr-
sczé Zrzeszenié) i Wójta Gminë Wejrowò (latosym 
dobiwcą tegò wëprzédnieniô òstôł Tomôsz Mering 
za historiczny kòmiks Las Piaśnicki).

W artisticznym dzélu wëstąpiło teatrowé karno 
Errata, jaczé dzejô kòl wejrowsczi biblioteczi pòd 
czerënkã Éwelinë Magdzarczik-Plebanek.

RED.

Red. Szczesôk pòdpisywô swòje ksążczi. 
Òdj. ze zbiérów KFK

 TËCHLËNO. „ZŁOTO LARWA” DLÔ GÒSPÒDÔRZÓW
Ju 19. rôz òstôł zòrganizowóny Krézowi Przezérk Szkòło-
wëch Teatrów „Kaszëbskô Bina”. Latos 23 strëmiannika 
w  Spòdleczny Szkòle w  Tëchlënie prezentowałë przed-
stôwczi trzë karna: z Miszewa, Mòjusza i Tëchlëna. Latosô 
„Złotô Larwa” i dëtkòwô nôdgroda ùfùdowónô przez Sta-
rostã Kartësczégò Pòwiatu i serakòjsczi part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô trafiłë do gòspòdarzów prze-
zérkù. Rozsądzëlë ò tim òbsãdzëcele, chtërnyma bëlë: 
Tomôsz Fópka, Irena Kùlwikòwskô i  Mariô Krosnickô. 
Tëchlińsczim teatrã czerëje Éwa Warmòwskô. Drëdżi plac 
òstôł przëznóny dzecóm z Mòjusza (pòd czerënkã Danutë 
Pioch), a  trzecy – nômłodszim ùczãstnikóm kònkùrsu, 
dzôtkóm ze spòdleczny szkòłë w Miszewie prowadzonym 
przez Elżbiétã Prëczkòwską.

W artisticznym dzélu wëstąpił m.jin. finalista Kaszëb-
sczégò Idola Matéùsz Pawelczik.

Òrganizatorã przezérkù béł Gminowi Òstrzódk Kùlturë 
w Serakòjcach.             RED.

 WEJROWÒ. KASZËBSKÔ KRZIŻEWÔ DROGA
W piątk 23 strëmiannika na Wejrowsczi Kalwarie òstała 
òdprôwionô Krziżewô Droga w kaszëbsczim jãzëkù. Pòpro-
wadzył jã ks. Tomôsz Syldatk, chtëren wëgłosył téż kôzanié 
òbczas mszë, òd jaczi zaczãła sã ùroczëzna. Kaszëbizna bëła 
przëtomnô na Eùcharistie téż dzãka wejrowsczim zrzesziń-
cóm – Eùgenii Kònkòl, Radosławòwi Kamińsczémù i Al-
fónksowi Grubbie. 

Rozmiszlania czëtóné na stacjach Krziżewi Drodżi 
przërëchtowała latos dr Ludmiła Mòdzelewskô. Czëtelë 
je Kaszëbi z rozmajitëch strón: Mirosłôw Gaffka, Bòżena 
Ùgòwskô, Kazmiérz Zorn, Karolëna Keler, Jerzi Kreft, Ga-
briela Lisius, Radosłôw Mrozewsczi, Dorota Miszewskô, 
Tomôsz Fópka (kòòrdinatór całégò wëdarzeniô), Anna 
Klein, Bòżena Szczëpior, Barbara Kąkòl, Riszôrd Sylka 
i Édmùnd Wittbrodt.       RED.
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 LËZËNO. SZKÒŁA PÒD PATRO-
NATÃ WIÔLDŻÉGÒ PROFESORA
Spòdlecznô Szkòła nr 2 w  Lëzënie 
6 strëmiannika òbchòdzëła swiãto 
sparłãczoné z òficjalnym nadanim ji 
miona Gerata Labùdë. Rëchli, bò ju 
w  czerwińcu 2017 r., direktór Kaz- 
miérz Bistroń złożił do lëzyńsczé-
gò Ùrzãdu Gminë wniosk w  spra-
wie wëbòru Profesora na patrona. 
Òstôł òn pòzytiwno przëjimniãti , co 
przedstôwcowie samòrządu òficjalno 
pòcwierdzëlë òbczas ùroczëznë.

Na zôczątk swiãtowaniô Kaz- 
miérz Bistroń pòwitôł gòscy i kôrbił 
ò niejednëch prôwdach z  biogra-
fie Profesora. Pózni Nataliô Kùpskô 
przeczëtała lëst napisóny przez sëna 
patrona, Adama Labùdã, chtëren wie-
le razy pòdsztrichnął, że dlô òjca baro 
wôżnô bëła kaszëbskô spòlëzna.

Pòstãpnym pónktã swiãta béł 
wëkłôd prof. Józefa Bòrzëszkòwsczégò 
ò profesorze Labùdze. Pòtemù szkòło-
wé teatrowé karno, jaczémù towarził 
mùzyczny zespół dirigòwóny przez Zo-
fiã Meyer, zaprezentowało przedstôwk 
Òbrôzczi z żëcégó Gerata Labùdë.

Òbczas ùroczëznë bëłë téż ògło-
szoné rezultatë dwùch kònkùrsów: 
Wòjewódzczégò Pòetickò-Prozator-
sczégò Kònkùrsu „Miłość, Przyjaźń, 
Dobro” i plasticznégò a historicznégò 
kònkùrsu ò Gerace Labùdze. W pier-
szim z nich, w kategórie pòezje do-
bëła Éwelina Cyman ze Spòdleczny 
Szkòłë nr 2 w  Lëzënie, drëgô bëła 
Magda Jereczek z Pùblicznégò Gim-
nazjum w Skòrzewie, a trzecô Kinga 
Pòbùdzkô ze Sp. Sz. nr 2 w Serakòj-

cach. W kategórie prozë dobiwczka-
ma òstałë: I. Juliô Gòrący (Szkòło-
wò-Przedszkòłowi Zespół nr 3 
w Kòscérznie), II. Nataliô Kwidzińskô 
(Sp. Sz. nr 2 w Lëzënie), III. Wiktoriô 
Rajzyngier (Sp. Sz. w Żelëstrzewie).

Drëdżi ze wspòmniónëch kònkùr-
sów òstôł pòdzelony na dwa partë. 
Pierszi z nich – plasticzny – miôł titel: 
„Gerard Labuda – Wielbiciel Kaszub 
i Miłośnik Nauki”. Hewò jegò dobiw-
cowie:

Kat. VII kl. sp. szk.: I. Macéj 
Schmidke, II. Kinga Czech, III. Mak-
symilión Tempsczi i Karolëna Bòjke; 
wëprzédnienia: Igór Pikron, Marta 
Tempskô, Karolëna Reszke;

Kat. II i III kl. gimnazjum: I. Szë- 
món Skiba, II. Martëna Pallach, III. 
Julianna Pòst i  Klaùdiô Mëszke; 
wëprzédnienia: Mónika Héwelt, Na-
taliô Nowickô, Juliô Kepke.

Historiczny dzél kònkùrsu ò prof. 
Gerardze Labùdze dobëlë: I. Agata 
Klawikòwskô, II. Kacper Jaszewsczi, 
III. Mariola Dampc.

NA SPÒDLIM TEKSTU KRISTINË LÉWNË

 CHOJNICE. REGIONALIŚCI 
PATRONAMI ULIC
Wskutek uchwał Rady Miejskiej 
w  Chojnicach dwóch zasłużonych 
działaczy regionalnych zostało pa-
tronami ulic. Działania te miały 
związek z  wprowadzeniem zmian 
nazw ulic i  placów w  ramach tzw. 
ustawy dekomunizacyjnej. W gronie 
patronów chojnickich ulic pojawili 
się Franciszek Pabich i Witold Look. 
Obaj w 1964 r., wspólnie z Julianem 
Rydzkowskim, założyli ukazujący się 
do dziś rocznik „Zeszyty Chojnickie”, 
obaj też ogłaszali drukiem niektóre 
swoje publikacje na łamach „Pome-
ranii”. 

F. Pabich był wybitnym, w  skali 
międzynarodowej, znawcą filigranów 
(znaków wodnych na papierze) i dzie-
jów papiernictwa, natomiast W. Look 
zajmował się przede wszystkim boga-
tą historią ziemi chojnickiej.

Obu regionalistów rekomendował 
Radzie Miejskiej działający od dwóch 
lat w chojnickim ratuszu Zespół ds. 
Nazewnictwa Miejskiego.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Gôdô K. Bistróń. Òdj. z archiwùm szkòłë

 CHOJNICE. SYMPOZJUM DLA 
MŁODZIEŻY
Już po raz jedenasty w LO im. Filo-
matów Chojnickich – w ramach Dni 
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej – 24 
października 2017 r. odbyło się sym-
pozjum edukacyjne dla młodzieży. 
Tym razem sympozjum miało aż dwa 
rocznicowe akcenty, prelegenci wspo-
minali bowiem postać ks. Leona Lew 
Kiedrowskiego, maturzysty z 1891 r. 
W 2017 r. przypadała 150. rocznica 
jego urodzin i 100. śmierci. 

Wygłoszono trzy prelekcje. O ro-
dzinnych stronach (Gochach) kapłana 
i działacza patriotycznego w okresie 
zaborów opowiedział Paweł Piotr My-
narczyk, o jego drodze życiowej i po-
słudze duszpasterskiej – Kazimierz 
Jaruszewski, natomiast o  pruskim 
gimnazjum w Chojnicach – Olgierd 
Buchwald.

Była to wartościowa lekcja regio-
nalnej historii, ale również patrioty-
zmu.

KJ

 CHMIELNO. NOWÉ ÙDBË  
„GARECZNICË”
Pòd czerownictwã nowégò przédnika 
„Garecznicë” Łukasza Mëszka òstało 
zòrganizowóné zéńdzenié tegò mło-
dzëznowégò klubù z  Chmielna. Bëło 
òno sparłãczoné z pòkôzkã dokùmen-
talnégò filmù „Król Kaszubów”, jaczégò 
heroją je Karól Krefft, chtëren m.jin. béł 
wespółzałóżcą chmieleńsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Referat na témã ti pòstacji wëgłosył 
Eùgeniusz Prëczkòwsczi.

Òbczas pòtkaniô młodzëzna szu-
kała drogów rozkòscérzaniô kaszëb-

sczi kùlturë i jãzëka w swòjim òkòlim. 
Wiceprzédnik Pioter Chistowsczi 
zapòwiedzôł, że planowóny je m.jin. 
turniér dôwny kaszëbsczi jigrë zwóny 
„bùczka”, jaczi mô bëc zòrganizowóny 
w Miechùcënie.

Bãdący na zéńdzenim gòsce: Ró-
bert Groth z  młodzëznowégò klubù 
„Cassubia” i przédniczka banińsczégò 
partu KPZ Elżbiéta Prëczkòwskô, za-
chãcywelë do wzãcô ùdzélu w kònkùr-
su „Kaszëbsczé karaoke”.

Pòtkanié „Garecznicë” òdbëło sã 
w  Gminowim Òstrzódkù Kùlturë, 
Spòrtu i Rekreacje w Chmielnie.

NA SPÒDLIM NOTCZI JD
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 GDUŃSK. DJK W STOLËCË
Òbchòdë Dnia Jednotë Kaszëbów (tedë 
jesz nié z tą nazwą) – na pamiątkã pier-
szi pisemny wzmiónczi ò Kaszëbach – 
zaczãłë sã we Gduńskù w 2004 r. A òd 
czile lat w tim miesce 19 strëmiannika 
gduńsczi part KPZ òrganizëje Kaszëb-
sczi Dzéń. 

Latosô rozegracjô zaczãła sã w samò 
pôłnié pòd pòmnikã Swiãtopôłka 
Wiôldżégò na skwerze miona tegò 
ksãca (kòl. sz. Szeroczi). Tuwò béł òd-
czëtóny dzélëk bùllë papieża Grzegòrza 
IX z 19 strëmiannika 1238 r., w  jaczi 
pierszi rôz pòjawiła sã nazwa Kaszëbë 
(w łacyńsczim jãzëkù). Wòjcech Józef 
Kònkel òpòwiedzôł ò żëcym i  dobë-
cach Swiãtopôłka II, a  pòd sztaturą 
tegò panownika kwiatë złożëlë m.jin. 
marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa 

Mieczësłôw Struk i prezydent Gduńska 
Paweł Adamòwicz.

Pózni ùczãstnicë òbchòdów z towa-
rzenim snôżo grający Òrkestrë Wòjno-
wi Marinarczi przeszlë szas. Szeroką na 
Dłëdżi Pòbrzég, a dali do Zelóny Brómë 
i  Dłëdżim Tôrgã w  starnã tôflë na 
wdôr Frãcëszka Krãcczégò, chtërnégò 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié ògło-
sëło latosym patronã. Tuwò delegacjô 
gduńsczégò partu Zrzeszeniô złożëła 
kwiatë. A  pòtemù swiatëjący rëgnãlë 
do Przédnégò Rôtësza Miasta Gduńska, 
gdze béł artisticzny dzél wëdarzeniô. 
Henë wiceprzédnik KPZ Łukôsz Grzã-
dzëcczi wëgłosył referat ò Krãcczim. 
Wiodro bëło latos nadzwëkòwò pëszné, 
a przede wszëtczim jesmë rôd z wielënë 
ùczãstników. Dzãkùjemë stanicóm 
z jinëch partów Zrzeszeniô, wszëtczim 

bëtnikóm, a òsoblëwie dzecóm z gduń-
sczich (i nié leno) szkòłów. Dzãka nima 
naji przemarsz béł baro farwny i fùl re-
dotë – gôdô Jerzi Nacel z gduńsczégò 
partu KPZ, òrganizatora Kaszëbsczégò 
Dnia.

Ò piąti pò pôłnim pòd sztaturą ksã-
ca Swiãtopôłka pòtkało sã jesz jedno 
karno Kaszëbów. Zaspiéwelë piesniã 
Jana Trepczika „Zemia rodnô”. Bëlë 
westrzód nich ùczãstnicë pierszégò 
swiãta, z 2004 r., chtërno tedë bëło na-
zwóné w rôczbach na zéńdzenié pòd 
sztaturą bòga mòrza na Dłudżim Tôr-
gù – „kaszëbsczim Nôrodnym Swiãtã”. 
A pòtemù zéńdzony szlë do karczmë, 
cobë wëpic kąsk jantarowégò napitkù 
na ùczestnienié wszëtczich Kaszëbów. 

RED.

 WIÔLGÔ WIES. SWIÃTOWELË  
NA SWIÉŻIM LËFCE
Dzéń Jednotë Kaszëbów béł swiãto-
wóny w rozmajitëch placach. Jednym 
z nich bëła Wiôlgô Wies, gdze òdbéł 
sã ju trzecy Biég Jednotë Kaszëbów 
i drëdżi Marsz Jednotë Kaszëbów. We-
strzód célów ti rozegracje je nié leno 
parłãczenié Kaszëbów, ale téż promòcjô 
zdrowégò żëcô i spãdzywaniô czasu na 
swiéżim lëfce. Òrganizatorã tegò wëda-
rzeniô bëło tradicyjno Centrum Kùltu-
rë, Promòcje i Spòrtu we Wiôldżi Wsë 
wespół z Kaszëbską Jednotą i wiôlżiń-
sczim partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô.

17 strëmiannika na starce stanãło 
250 ùczãstników. Westrzód nômłod-
szich, jaczé biegelë 1238 m (to na wdôr 
pierszégò pòjawieniô sã pòzwë Kaszëbë 
w òficjalnym dokùmence 19 III 1238 r.),  
dobéł Rôdk Bùdzysz, a westrzód dzéw- 
czãtów Milena Cyskòwskô. W  biegù 
na 5 km pierszi bëlë Michôł Szweda 
i Katarzëna Òwczarek, na 10 km – Pio-
ter Jãdrëczka i Anna Sliwak-Błońskô, 
a w miónkach nordic walking Môrcën 
Grzegòrczik i Wiktoriô Naczk.

Nôwôżniészé równak bëło pòspólné 
swiãtowanié i redosc, jaczi nie felowało, 
chòc bùten béł wiater i mróz.

RED.
Òdj. A. Sipajło
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 CZELNO, SZËMÔŁD. GRAND 
PRIX DLÔ CHÙRU NADZIEJA
W XII Pòmòrsczim Festiwalu Wiôl-
gòpòstny Piesni wzãłë latos ùdzél 
23 chùrë. Przesłëchë òdbiwałë sã 17 
strëmiannika w kòscołach w Czelnie 
i  Szëmôłdze. Bezkònkùrencjowi béł 
chùr Nadzieja z  Nakła nad Notecą, 
jaczi dostôł Grand Prix festiwalu i téż 
specjalną nôdgrodã gduńsczégò me-
tropòlitë. Jem baro rôd. Nôdgroda je 
dlô naju wiôldżim wëprzédnienim, ale 
i zaskòczenim, bò wëstãpòwałë tu bëlné 
karna – gôdôł Michôł Gacka, dirigent 
negò karna.

Wôrt pòdczorchnąc, że òkróm ka-
tolëcczich wiôlgòpòstnëch spiéwów 
pòjawiłë sã latos téż lëtersczé i  cer-
kwiowé. Dzãka temù Festiwal stôł sã 
barżi farwny i rozmajiti. Całownô lësta 
nôdgrodzonëch karnów wëzdrzi tak:
–  nôdgroda dlô nôlepszégò chùru 

wëbrónégò przez pùblikã – mło-
dzëznowi chùr Kamerton z  Jaswi-
łów,

–  nôdgroda dlô nôlepszégò dirigenta 
festiwalu szëmôłdzczégò dzélu –
Tomôsz Chëła,

–  nôdgroda dlô nôlepszégò dirigenta 
festiwalu czeleńsczégò dzélu – Béja-
ta Snieg-Wądołowskô,

–  nôdgroda za nôlepszé wëkònanié pas- 
jowi piesni w kaszëbsczim jãzëkù – 
kameralny białczëny chùr kòl I Òglo-
wòsztôłcącégò Liceùm w Kòscérznie 
(szëmôłdzczi dzél) i chùr Music Eve-
rywhere z Gduńska (czeleńsczi dzél),

–  I  môl westrzód schòlów i  wókal-
nëch karnów – parafialnô liturgicz-
nô schòla kòl parafii NMP Królewi 
Swiãtégò Różańca we Gduńskù,

–  I môl westrzód parafialnëch chùrów 
– Sine Nomine z Gdini, 

–  I  môl westrzód młodzëznowëch 
chùrów i karnów – kameralny biał-
czëny chùr kòl I Òglowòsztôłcącégò 
Liceùm w Kòscérznie,

–  I môl westrzód chùrów dzejającëch 
kòl òstrzódków kùlturë – Music 
Everywhere ze Gduńska, 

–  I môl westrzód chùrów i kameral-
nëch karnów – chùr Appasionata 
w Lubawie, 

–  specjalny diplóm – chùr Appasiona-
to z Gniewina,

–  Grand Prix Festiwalu i  specjalnô 
nôdgroda gduńsczégò metropòlitë 
– chùr Nadzieja.
Òkróm wëprzédnieniów zrzeszo- 

nëch z Festiwalã wrãczoné òstałë téż 
nôdgrodë w V Òglowòpòlsczim Kóm-
pòzytorsczim Kònkùrsu na chùrowi 
pasjowi dokôz do tekstu w  kaszëb-
sczim jãzëkù. Nôlepszim kómpòzy-
torã òkôzôł sã Filip Ceszińsczi ze 
Gduńska, drëdżi plac miała Joanna 
Widera, a trzecy Krësztof Falkòwsczi. 
Kómpòzytorsczi Kònkùrs zòrganizo-
wało Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie 
w wespółrobòce z Gminowim Cen-
trum Kùlturë, Spòrtu i  Rekreacje 
w Szëmôłdze a téż Radzëzną Kaszëb-
sczich Chùrów.

RED.

 PRZEDKÒWÒ. ÙTWÓRCË 
Z NAJICH STRÓN 
W Pùbliczny Biblotece Gminë Przed-
kòwò m. Henrika Héwelta 1 strëmian-
nika ju szósti rôz pòtkelë sã lëdze, dlô 
chtërnëch je wôżnô lëteratura pisónô 
przez môlowëch ùsôdzców. W  tim 
dniu bò wej òdbiwôł sã latosy Pòwia-
towi Kònkùrs „Ùtwórcë z najich strón”. 
Tą razą nie bëłë to miónczi recytator-
sczé jak w  rëchlészich edicjach, leno 
Kònkùrs Bëlnégò Czëtaniô Kaszëb-
sczich Brawãdów „Bursztynowe drze-
wo” z prowadnym titlã „Wyobraźnia to 
jest taka sfera... – twórczość Edmunda 
Puzdrowskiego”. 

Na rôczbã do ùdzélu w miónkach òd-
pòwiedzelë ùczniowie klas òd IV do VI 
z szesc spòdlecznëch szkòłów: w Czecze-
wie, Dzérzążnie, Kartuzach, Pòmieczë-
nie, Prokòwie i Przedkòwie. W pierszi 
dzéń strëmiannika do bibloteczi przëja-
chało 29 szkòłówników ze swòjima 
szkólnyma. Kòżdi ùczãstnik czëtôł jednã 
starnã brawãdë z ksążczi Pùzdrowsczé-
gò Bursztynowe drzewo. Baśnie kaszub-
skie; chtërnã starnã i z chtërnégò z szesc 
bédowónëch dokazów, dowiadiwôł sã 

dopiérkù òbczas kònkùrsu. Tim spòsobã 
ùczniowie, jedna szkólnô i òbsãdzëcel-
czi przeczëtelë sztërë calëchné brawãdë! 
Czëtaniô słëchôł téż Édmùnd Pùzdrow-
sczi (na òdjimkach), chtëren òbczas pò-
sedzeniô juri òpòwiôdôł ùczãstnikóm 
miónków i  jich dozérôczóm ò swòjim 
żëcym (pòchòdzy z  Kartuz), prôcë 
i bibliofilsczich zainteresowaniach, pò- 
kôzywôł téż arcëczekawé wëdôwiznë, 
czësto jiné niżlë te, jaczé mòże ùzdrzec 
w ksãgarniach...

Czedë kònkùrsowô kòmisjô (Ka-
zmiera Nowickô, Dorota Wilczewskô 
i  niżi pòdpisónô – przédniczka juri) 
dogôdała sã, kòmù dac jaką nôdgrodã 
a  kòmù wëprzédnienié, wrócëła na 
miónkòwą zalã, ji przédniczka ògłosëła 
niżi pòdóné wëniczi.

Pierszi nôdgrodë òbsãdzëcelczi nie 
przëznałë. Zato drëdżich placów bëło jaż 
sztërë, hewò dobëtniczczi: Domnika Cza-
plińskô, Sonia Groszek, Klaùdiô Hirsz, 
Victoriô Wolff. Trzecy plac, téż ex aequo, 
dostelë: Sandra Bòbkòwskô, Matéùsz 
Fòrmela, Liwiô Tobys. A wëprzédniony 
òstelë: Paweł Drewniak, Sandra Mar-
kòwskô i Adóm Wesołowsczi. 

W  miono òrganizatorów rôczã na 
miónczi w  przińdnym rokù, wiadła 
ò nich bãdze mógł nalezc na pòcząt-
kù 2019 r. na starnie: www.biblioteka.
przodkowo.eu

BÒGÙMIŁA ÒD CËROCCZICH

Òdj. L. Templin



 BRUSË, BËTOWÒ. TWÒRZËLË 
W RODNY MÒWIE
Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Li-
ceùm w Brusach i Zespół Szkòłów 
Ekònomiczno-Ùsłëgòwëch w Bëto-
wie ju piąti rôz zòrganizowelë kòn-
kùrs „Twòrzimë w  rodny mòwie”. 
Pòdrechòwanié kònkùrsu razã 
z wrãczenim nôdgrodów òdbëło sã 
20 strëmiannika 2018 r. w Kaszëb-
sczim Òglowòsztôłcącym Liceùm 
w Brusach.

Na kònkùrs latoségò rokù bëło 
przësłónëch 30 dokazów: w  kate-
górii klas 7 spòdleczny szkòłë i gim-
nazjum – 10 dokazów (5 wiérztów 
i 5 prozatorsczich dokazów), w ka-
tegórii wëżigimnazjalnëch klas – 17 
dokazów (10 wiérztów, 2 dramë 
i 5 prozatorsczich dokazów), w ka-
tegórii maturantów kaszëbsczégò 
jãzëka – 3 dokazë (2 wiérztë, 1 pro-
zatorsczi dokôz). 

Spòmidzë nadesłónëch ùsôdz-
ków òbsãdzëcelë (Dark Majkòwsczi, 
Anna Różk i Wòjcech Mëszk) przëz-
nelë nôdgrodë. Dobiwcama òstelë:

W kl. 7 spòdleczny szkòłë i gim-
nazjum w kategórii pòezji:

I  môl – Agnészka Szulc 
(Spòdlecznô Szkòła w  Lubni), II 
môl – Samanta Naczk (Gimnazjum 
w Gòwidlënie), III môl – Agata Kò-
stuch (Gimnazjum w Gòwidlënie).

W kl. 7 spòdleczny szkòłë i gim-
nazjum w kategórii prozë:

I môl – Zuzana Glëszczińskô (Ze-
spół Szkòłów w Lëpińcach), II môl 
– Aleksandra Wysockô (Spòdlecz-
nô Szkòła nr 2 w Brusach), III môl 
– Kristión Nowik (Spòlëznowô 
Spòdlecznô Szkòła w Czerskù).

W  wëżigimnazjalnëch szkòłach 
w kategórii pòezji:

I môl – Juliô Fòrmela (Òglowò- 
sztôłcącé Liceùm m. H. Derdow-
sczégò w Kartuzach), II môl – Al-
dona Czapiewskô (Technikùm nr 3 
m. Bòhatérów Szarżë pòd Krojanta-
ma w Chònicach), III môl – Agata 
Czedrowskô (Technikùm nr 3 m. 
Bòhatérów Szarżë pòd Krojantama 
w Chònicach); wëapartnienia: Zu-

zana Frimark (Kaszëbsczé Òglo-
wòsztôłcącé Liceùm w  Brusach), 
Patricjô Knitter (Kaszëbsczé Òglo-
wòsztôłcącé Liceùm w  Brusach), 
Mateùsz Stanisławsczi (Zespół  
Ekònomiczno-Ùsłëgòwëch Szkòłów 
w Bëtowie).

W  wëżigimnazjalnëch szkòłach 
w kategórii prozë:

I môl – Nataliô Czucha (I Òglo-
wòsztôłcącé Liceùm w Kòscérznie), 
II môl – Mikòłôj Rëdëger (Kaszëb-
sczé LO w Brusach), III môl – Ka-
tarzëna Niemczik (Technikùm nr 3  
w Chònicach); wëapartnienié: Kas- 
per Rudtka (Technikùm nr 3 w Chò-
nicach).

W  wëżigimnazjalnëch szkòłach 
w kategórii drama:

I  môl – Magdaléna Wantoch 
Rekòwskô (Zespół Ekònomiczno-
-Ùsłëgòwëch Szkòłów w Bëtowie), 
II môl – Agnészka Megier (Zespół 
Ekònomiczno-Ùsłëgòwëch Szkòłów 
w Bëtowie).

Westrzód maturantów kaszëb-
sczégò jãzëka w kategórii pòezji:

I môl – Katarzëna Główczewskô, 
II môl – Éwa Nowickô.

Westrzód maturantów kaszëb-
sczégò jãzëka w kategórii prozë do-
biwcą òstôł Stanisłôw Frimark.

RED. NA SPÒDLIM PROTOKÒŁU KÒMISJI 
ÒBSÃDZËCELÓW
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 ŻUKÒWÒ. KASZUBY BIEGAJĄ, 
TEJ BIEGÔ I „POMERANIA”

W  sobòtã 24 strëmiannika nad 
żukòwsczim Jezórkã béł zaczątk 
drëdżégò cyklu pn. Biegowe Grand 
Prix Kaszub (GPX) i drëdżé ju latosé 
miónczi w òbrëmim nowégò cyklu Ka-
szuby Biegają na 5 km (pierszô kaszëb-
skô „piątka” bëła 17.03 w Chwaszczë-
nie). Przédnym òrganizatorã tëch 
dwùch cyklów biegów je Kaszubskie 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
w Żukowie, z direktorã biegów Hen-
rikã Miotkã na przódkù. W sobòtnëch 
miónkach GPX na milã (a mógł jesz 
nëkac na 5 abò 10 km) wzãlë ùdzél 
przedstôwcë najégò cządnika – dwòje 
nôleżników biegòwégò karna „Cządnik 
Pomerania” i synk przédnégò redak-
tora: Jaszk.          

RED.

Òdj. A. Glëszczińskô
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 LËZËNO. PART MÔ STANICÃ 
W Lëzënie 17 strëmiannika 2018 rokù 
z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów òsta-
ła pòswiãconô stanica. Pòdskôcënkã 
do dzejaniô wkół ti sprawë bëła zgòda 
samòrządowëch wëszëznów Lëzëna 
(z wójtã Jarosławã Wejrã) ë Òglowégò 
Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô (z prezesã KPZ Édmùndã Witt-
brodtã) na òrganizacjã XX Swiatowégò 
Zjazdu Kaszëbów w Lëzënie. Zacwier-
dzenié projektu stanicë òdbëło sã 14 
rujana 2017 rokù na wëjazdowim zéń-
dzenim Przédny Radzëznë Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Sëlëczënie.

Stanica symbòlizëje przëwiązanié 
do tradicji i  kùlturë regionu i  môlu 
zamieszkaniô. Dobrą żëczbą bëłobë, 
żebë ze stanicą zeszlachòwała sã całô 
spòlëzna lëzyńsczi zemi, stądka naw-
leczenié do herbu gminë Lëzëno. Na 
stanice je wëapartniony kaszëbsczi 
grif, to je znanka, céch wielestalatné-
gò dérowaniô Kaszëbów na pòmòrsczi 
zemi. Nôdpisë na stanicë są w pòlsczim 
jãzëkù i naju rodny mòwie. Je to pòzwa 
partu i  môl dzejaniô: „Zrzeszenie  
Kaszubsko-Pomorskie Oddział Lu-
zino” a  téż zawòłanié pò kaszëbskù: 
„Niech Stanica Grifa Prowadzy Nas”. 
Projekt stanicë pòwstôł w  dzewiãc-
dzesątëch latach dwadzestégò stala-
ta. Wëkònôwcą projektu béł szkólny 

z Lëzëna Marión Mielewczik. Z wsze-
lejaczich zanôleżënów projekt mùszôł 
pòczekac do 2018 r. 

Dzãkùjemë wastnie Marii Witt-
stock za przechòwanié projektu sta-
nicë. Stolemné pòdzãkòwanié za jich 
robòtã słëchô sã nôleżnikóm partu 
w  Lëzënie: Alicji i  Rómanowi Klin-
kòszóm, Téòfilowi Syrocczémù, Regi-
nie i Markòwi Mùdlawóm, Aleksandrze 
i  Mieczësławòwi Bistronióm. Snôżo 
wëszëła stanicã Kristina Bargańskô.

Pòswiãcenié òdbëło sã w kòscele pw. 
sw. Wawrzińca w Lëzënie. Mszã Swiãtą 
i kôzanié w rodny mòwie wëgłosył ks. 
prof. Jan Perszon. Stanicã pòswiãcył 
ks. Leszk Krëża, chtëren w tim samim 
dniu dostôł Medal Hònornégò Òbëwa-
tela Gminë Lëzëno. Prezes lëzyńsczégò 
partu Mieczësłôw Bistroń sczerowôł do 
zebrónëch m.jin. taczé słowa: 

Pòswiãcenié stanicë to nôwôżniészi 
dzéń dlô najégò partu. Mòżna rzec, że 
to ùkòrónowanié 37 lat dzejaniô. Jesmë 
46. partã KPZ, chtëren mô stanicã. Dzys 
jesmë nômłodszi. Jesmë rôd z  bëcégò 
w rodzëznie kaszëbsczich staniców. To 
bùdëje najã juwernotã w  zùnifikòwó-
nym i  zglobalizowónym dzysdniowim 
swiece. Mając stanicã, czëjemë sã gwë-
sno i smiało wzérómë w przińdnotã, nie 
bòjimë sã bùsznëch planów, jak chòcbë 
òrganizacji XX Zjazdu Kaszëbów.

Jesmë wdzãczny wszëtczim dobrziń-
cóm za żëczlëwòtã i pòmòc. Bez wajégò 
wiôldżégò serca nie bëłobë stanicë Kaszëb-
sko-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w  Lëzë- 
nie. Za kòżdą pòmòc materialną i dobré 
słowo baro, baro dzãkùjã. 

Part w Lëzënie dzãkùje wszëtczim, 
chtërny przëjachelë do naju na Dzéń 
Jednotë Kaszëbów, òsoblëwie Bóg za-
płac partóm, chtërne pòjawiłë sã ze 
swòjima stanicama.

         PART KPZ LËZËNO

 WEJROWÒ. DRZIDŻÔDZ W PAŁACU
Pałace rozmajice sã kòjarzą. Jeżlë zamknąc òczë, mòże 
przińc òbrôz zajéżdżającëch przed szeroczé rozeswietloné 
pòdwórca briczków, z chtërnëch wësôdają elegancczé damë 
i szëkòwno òblokłi chłopi. Dochôdają zwãczi mùzyczi i re-
dosnëch smiéchów, przësłëchiwają sã jima strzëgący ùsza-
ma kònie i parkòwé drzewa…

Ech, chtëżbë nie rojił ò taczim balu w salach pamiãta-
jącëch czasë Keyserlingków. Latos òkôzało sã, że te rojenia 
zjiscëłë sã dlô karna sztudérów kaszëbsczi etnofilologii. 
Swój strzódsemestralny, a dlô III rokù ju òstatny „drzi-
dżôdz” (tak le sztudérzë etnofilologii mògą sztôłtowac no-
wòczasné pòjãca i czënic so jãzëk kaszëbsczi pòddónym) 
przeżiwelë prawie w mùrach wejrowsczi sedzbë dôwnëch 
grafów, zawiadëjącëch w XVIII i XIX w. Wejrowã, a to-
warzëlë jima jich profesorowie i wëkładowcë z gduńsczi 
Alma Mater. Rozegracjô mia baro ùroczësti charakter. Na 
pòczątku, w ramach pòdzãkòwaniów, na tczã kòżdégò ze 
szkólnëch òsta wëgłoszonô szpòrtownô laùdacjô, a do leż-

noscowégò kwiôtka doparłãczoné bëłë dwa snôżé talérze 
òbzdobioné kaszëbsczima mòtiwama. Po dzélu dëchòwëch 
przeżëców przëszedł czas na pòkrzésnik, i jak to na ùcztach, 
stołë ùdżibałë sã òd naszëkòwónëch wiktuałów.

Parafrazëjące wieszcza, mògã le dodac, że i jô tam bëła, 
strawë dëcha i cała zażëła, redoscą sã dzelëła, a na pòswiôd- 
czenié òdjimk doparłãczëła.

BÒŻENA ÙGÒWSKÔ

Òdj. R. Klinkòsz
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 PRZEDKÒWÒ. RECYTOWELË 
PANA TADEÙSZA PÒ KASZËBSKÙ…

6 strëmiannika w aùlë Zespòłu Wëżi-
gimnazjalnëch Szkòłów w Przedkòwie 
béł Kaszëbsczi Recytatorsczi Kòn-
kùrs „W romantycznej scenerii – rzecz 
o Panu Tadeuszu”. Młodzëzna z gimna-
zjum i wëżigimnazjalnëch szkòłów de-
klamòwała pò kaszëbskù dzélëczi dokazu 
Adama Mickewicza zrzeszoné z kùlina-
riama. Òbsãdzëcelczi (Danuta Rzepka – 
direktorka Pùbliczny Biblioteczi Gminë 
Przedkòwò, Izabella Marczińskô – szkól-
nô ze Szkòłowò-Wëchòwnégò Òstrzód-
ka w Turskù, a Bògùmiła Cërockô – re-
daktorka miesãcznika „Pomerania”) pò 
wësłëchanim 16 recytatorów przëznałë 
hewòtné place:

Gimnazjum – I. Kamila Domarus,  
II. Anna Szreder, III. Marta Stolc; 
wëprzédnienia: Nataliô Ganżumow 
a Éwa Nirëch;

Wëżigimnazjalné szkòłë – I. Prze- 
mësłôw Birr, II. Sandra Drążkòwskô, 
III. Martëna Skòrowskô.

Młodzëzna dobrze dała so radã z re-
cytacją wëbrónëch wëjimków tłóma-
czeniô Stanisława Janczi. W pòsobnëch 

latach chcemë òdkrëwac jinszé dzélëczi 
epòpeji, a przez to rozkòscerzac snôżą 
lëteraturã i kaszëbiznã.

Przed recytacjama wëstąpił wice-
przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze- 
szeniô Łukôsz Grzãdzëcczi, jaczi 
òpòwiôdôł ò ùdzélu Kaszëbów w ùdo-
stôwanim samòstójnotë Pòlsczi a téż ò 
Frãcëszkù Krãcczim, patronie 2018 rokù 
w KPZ. Pózni ùczniowie Zespòłu Wëżi-
gimnazjalnëch Szkòłów w  Przedkò- 
wie (latosy maturańcë) zaprezentowelë 

sã w  kùńsztowno przërëchtowónym 
tuńcu. Na zakùńczenié wëstąpił jesz 
Przemësłôw Bruhn, dobiwca Kaszëb-
sczégò Idola w  2016 rokù. Òb całi 
dzéń towarzëła nama i kibicowała re-
cytatoróm wizytatórka z  Kùratorium 
Pòùczënë we Gduńskù, delegatura 
w Kòscérznie, Halina Knapińskô.

Tak jak pòdpòwiôdôł titel latosy edi-
cje kònkùrsu, na stole nie zafelowało 
dobrégò jestkù. Do ùzdrzeniô za rok!

    DOROTA WILCZEWSKÔ, TŁÓM. DM

Òdj. z archiwùm ZSW w Przedkòwie
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MIDZË CZÔRNYM A BIÔŁIM

I  zôs pòlsczi parlameńt zaczął co czwarzëc. Białczi sã 
ùprocëmniłë.  I zrobiłë czôrné piątczi.  Jiné białczi na 
to zrobią biôłé piątczi. A czej jem wëpùscył szesnôsce 

lat temù mòje eroticzné wiérztë – to dało trzôsk. Kaszë-
bi ò takczims nie mówią, nie piszą! Czëstô pògòrcha! Nié? 
Nie mówią, nie piszą? Przekartowôł jem dwa tomë Ksã-
dzaSëchtowégò Słowarza i… je tegò skòpicą, co swiôdczi 
ò tim, że òd wiedna Kaszëbi mielë z seksã do czënieniô 
i... z jegò skùtkama. 

Knôp, melkùs, szcząker, smôrszcz, srajk, srôl1 zaczinô 
sã przëzerac firlitkòma, czijónkòma, piżuloma, syków-
kòma,  jesónkòma,  syksoma,  smùszkòma,  srajduli- 
noma, sraldoma, szãtkòma, sziksama, traldama2 i – jesz 
mô w tutce3.

Pòmału  sã  zaczinô 
chòdzenié wkół se. Knôp 
mùszi  dzéwczã:  wëgël-
dzëc, ùszczipnąc a brodą 
wëszorowac  (colemało 
w  tuńcu).  Szaropùtczi  so 
nócą4. Trzimią sã za rãce, 
wzérają w òczë, wzdicha-
ją  –  jakbë  jima  w  głowã 
zaszło. Czasã sã szwania-
ją5 abò gnëbają6. 

Biwają pòrządny knôpi  i dzewùsë, co  leno pò slëbie 
jidą  razã  do  wërów.  Równak  biwô  téż  jinak.  Trafi  sã 
bôbiôrz7,  zwòdzyjôsz8,  bùklin9,  przëpùta,  sułtan10  abò 
grużdżélk,  smùlnik,  szatónk,  szmechta,  szmektał11  czë 
szparkòwnik12.  A  pòtrafią  chłopi  na  rozmajité  ôrtë  do 
białk sã zabierac. I stądka je: pòdchwôtajk, pòdszczipajk, 
macoch, macykùra, skùbajk13, smùkała14 a szwania15. Nie 
je letkò bëc sybrzónã16! A z białeczków téż są trôpnice17 
a taczé, co chłopòma sostrzą18. Nôprzódka niedowinnô 
sybrzónka, szôlëca, szlëcznica, szlëza, szmektôłka19 – co 

to  zaczinô  kramòwac,  kitrowac20  abò  mnizgac,  mùsz-
kac a skajac sã21 – jaż pò smrodnicã22, czwiérzadło23 czë 
trzãska  i  trzãsëdło24.  Od  kramówczi25  do  gałganieniô26, 
pieskòwaniô, rëmcëkòwaniô27 – jaż pò jistną kãtrzëtwã, 
sodomë  i  gòmòrë28. Mòże  tedë  kòzaczëc  sã29  a  żëc  na 
kaspra,  na  knébel30.  Prosto:  bëc  zlazłim.  Letkò  jidze 
rozmôłpic  sã31.  Czej  nańdze  szemarzëca32  –  zdżinie  fla-
gòwanié,  krëwawienié  w  dole,  czas,  cotka,  krwawica, 
cządzawica  a  sowa33.  A  białka  mòże:  miec  môłé,  spò-
dzéwac sã môłégò, chòdzëc ò môłim, chòdzëc z môłim, 
bëc spranô, dyk,  zaòdzónô, òtwarnô, na òstatnëch no-
gach, òstóną, na rozwalenim, w jinszim stónie a chòdzëc 
z szopką34. Prosto: szopnica35, co mô bãben,  je òspónô, 

sprónô  a  spùchłô36  –  chòcô 
je  pin37.  Zarô  nańdą  sã  taczi, 
co  mdą  ò  ni  mówic:  kòzôcz-
nica,  kùfa,  kùrwica,  lafirińda, 
ludrzëca,  òbdojonô,  òbeck-
niãtô,  òbkòchónô,  pòpôsnica, 
ridówka,  włóczëdło,  sakwa, 
sëka, skùszbaba, szafarijô, sza-
farinica, szafarińda, szafarnica, 
szôrcka  a  szlapiroch38.  Pòsob-
nô  skòczka,  panna  z  felą,  na-
pùchłô jak kątór a òberit39 – co 

to ji jeden òkò pòdbił, przespôł jã, zesrôł jã a strzasnął40. 
Jesz pół biédë, żlë bëło to zgódno z wòlą białczi – mògła 
to bëc prosto  jakô wiôlgô miłosc. Czasã  je tak, że  je to 
procëm białce – tej  je to gwôłt, za jaczi sprôwca mùszi 
jic do sôdzë. Biwô tak, że białka òstôwô sama z brzëchã 
a  niesama,  bò  ji  „mùlkòwi”  sygnãło  leno  tëli  rozëmkù 
a òdpòwiedzalnotë i zrobił „nóżka-pón”. Żlë ni ma skąd-
ka  pòmòcë  –  przëchòdzy  pònëknąc  w  las,  ùskrómnic 
a zwalëc to41. Jic za płot, tak cobë dzeckò ùcekło42. Niesz-
czescé nieszczeri miłotë.

Przekartowôł jem dwa 
tomë KsãdzaSëchtowé-
gò Słowarza i… je tegò 
skòpicą, co swiôdczi ò 

tim, że òd wiedna Kaszëbi 
mielë z seksã do czënieniô 

i... z jegò skùtkama.

1  Chłopiec dorastający, smarkacz, młokos, 
wyrostek.

2  Podlotek, podfruwajka, kociak.
3  O mężczyźnie, który nie miał jeszcze sto-

sunku.
4  Piosenka o treści miłosnej.
5  Całować się.
6  Lizać się wzajemnie.
7  Kobieciarz.
8  Uwodziciel.
9  Facet, który ugania się za kobietami.
10  Mężczyzna prowadzący niemoralny tryb 

życia.
11  Mężczyzna kokietujący kobiety, zalotny, 

przymilający się, pochlebca.
12  Podrywacz.
13  Mężczyzna podszczypujący kobiety.
14  Mężczyzna zalecający się do kobiet po-

przez głaskanie ich po twarzy.

15  Mężczyzna znienacka całujący kobiety, 
bez przyzwolenia.

16  Mężczyzna zabiegający o względy kobiety.
17  Kobieta uwodząca mężczyzn.
18  Kobieta, która żyje w nielegalnym związ-

ku z mężczyzną.
19  Kokietka.
20  Flirtować.
21  Wdzięczyć się, umizgiwać, zalecać się, 

przymilać.
22  Kobieta skąpo odziana, opalająca się 

w miejscu publicznym.
23  Kobieta prowokująca ubiorem.
24  Dziewczyna poruszająca przesadnie po-

śladkami.
25  Schadzka miłosna, randka.
26  Stosunek płciowy.
27  Oddawać się nierządowi, uprawiać seks.
28  Wyuzdanie, rozpusta.

29  Prowadzić życie nierządne.
30  Żyć w konkubinacie.
31  Stać się rozpustnym.
32  Stan wzmożonego popędu płciowego 

u kobiety.
33  Miesiączka, okres, menstruacja. 
34  Być w ciąży, ciężarną, brzemienną.
35  Kobieta ciężarna.
36  Być w ciąży poza małżeństwem.
37  Krótko po stosunku.
38  Kobieta rozpustna, lekkich obyczajów, 

prostytutka.
39  Kobieta niezamężna z dzieckiem.
40  Uczynić brzemienną.
41 Przerwać ciążę, poddać aborcji.
42 Poronić.

TÓMK FÓPKA
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MÒJE CZASU MÙDZENIÉ
Lubiã mùdzëc czas. Taczi ju jem, a zmieniwac sã nijak 
nie mëszlã. 
Hewò lësta mòjégò zmùdzonégò czasu:
Mùdzã czas, czëtającë ksążczi.
Mùdzã czas, przezérającë gazétë.
Mùdzã czas, sznëkrëjącë w internece.
Mùdzã czas, òbzérającë filmë.
Mùdzã czas, sedzącë w kintopie.
Mùdzã czas, zdrzącë bez òkno.
Mùdzã czas, spòtikającë sã z lëdzama.
Mùdzã  czas,  gôdającë  a  
z lëdzama plestającë (òso-
blëwie  z  brifką a  lesnym, 
jaczi jistno jak jô nadzwëk 
czas mùdzëc lubią). 
Mùdzã  czas,  wëszczérza-
jącë sã a smiejącë.
Mùdzã  czas,  spiéwającë 
(prôwdac  falszëwie,  le 
strachù ni miéjta – na papiorze mòjégò spiéwaniô nie 
dô sã wëdrëkòwac).
Mùdzã czas, wanożącë pò swiece.
Mùdzã czas, bùszniącë sã z nëch pëlckòwsczich fanów, 
co je mòże òbezdrzec òb czas telewizjowëch relacjów 
z rozmajitëch spòrtowëch imprezów (në ni miôł  jem 
pòjãcégò, że westrzód Pëlckòwiôków je jaż tëli lubòtni-
ków  skôkaniô  na  délach,  co  widzec  sã  dało  chòcbë 
w Norwegie a Słowenie!).
Mùdzã czas, rozmiszlającë.
Mùdzã czas, piszącë (téż òbczas pisaniô negò krótëchné-
gò felietónë).
Mùdzã czas na jiscënczi a szkalindżi (òsoblëwie mòjégò 
drëcha brifczi).
Mùdzã czas, słëchającë filozófòwaniô (znôwù nen bri-
fka).
Mùdzã czas, klapiącë bez telefón.
Mùdzã czas, nawetkã czëtającë „Pòmeraniã”, co mie jã 
miesąc w miesąc brifka przënôszô.
Mùdzã czas, piszącë ò mùdzenim.
Mùdzã, Tczëwôrtny Czëtińcowie, Waju czas, jaczi nen 
felietónk czëtôta.

Òsoblëwie mùdzã czas nëch, co terôzka mùszą pò 

słowôrzach sznëkrowac, bë sprawdzëc cëż do pùrtka (!) 

no pëlckòwsczé słowò „mùdzëc” znaczi!

Jak Wa widzyta, na  lësta mòjégò mùdzeniô  je tak 

długô, jak stegna z jednégò kùńca Pëlckòwa na drëdżi. 

A że naju, zataconé na zbërkù swiata, Pëlckòwò ani zô-

czątkù, ani kùńca ni mô, tej no mòje mùdzenié je nie-

skùńczono wiôldżé.

Jo, jo, jô dobrze wiém, wiele z Waju rzecze, że to, co 

je  wëżi  wëpisóné,  je  czasu 

mùdzenim  do  kwadratu,  kò 

prôwdzëwi Pëlckòwiôk czasu 

nie mùdzy, czej:

òrze,  brónëje,  haczkùje, 

rozdrzucô,  kòpie,  rąbie, 

rëbaczi,  szëje, warzi,  piecze, 

strzélô, rzôgùje, pierze, platë-

je, dozérô, pielãgnëje, fùtrëje, 

figlëje, rodzy a wëchòwùje, ëtd, ëtd.

Jesz jedno – pewno mie jak téż Waju gòrzi, czej chtos 

mùdzy nóm czas! Naju czas je naji czasã, a nie lubimë, 

czej chto z negò najégò czasu chòc minutã kradnie. Nie 

robi Waju nerwés, że w nocë z 24 na 25 strëmiannika 

jaczis nipòcy lëdze ùkradlë nama całą gòdzënã?!

Në biôjta a gôdôjta, a rzeczëta, czemùż nie dadzą sã 

człowiekòwi wëspac? Tegò ani gbùrka, ani rëbôk, ani 

szkólnô, ani szoféra pòjic nie są w sztãdze.  

Ùfff!

Në jo, gratulëjã tima, co zmùdzëlë swój czas, czëta-

jącë do kùńca nen felietónk. Serdeczné Wama w tim 

môlu skłôdajã Bóg zapłac! 

PS. Wëbaczëta, że dzysô nie bëło kòl mie Waju ùkò-

chónégò brifczi, le òn slédnym czasã mùdzy czas, jeż-

dżącë donąd a nazôd pò Pëlckòwie na kòle. Wierã cos 

wicy lëdzëska lëstów piszą a sélają – jednym słowã mù-

dzą swój a jinëch czas.

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Mùdzã czas, bùszniącë sã  
z nëch pëlckòwsczich  

fanów, co je mòże òbez-
drzec òb czas telewizjowëch 

relacjów z rozmajitëch 
spòrtowëch imprezów (...).
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