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PRENUMERATA
Pomerania z dostawą do domu!

Sławomir Lewandowski

W połowie sierpnia minie rok od tragicznej nawałnicy, 
której skutki nadal są widoczne i odczuwalne na Kaszubach 
i w Borach Tucholskich. Z pomocą finansową przychodzi także 
Unia Europejska. Kilka tygodni temu Komisja Europejska – 
jej organ wykonawczy – poinformowała bowiem, że Polska 
ma szanse na 12,2 mln euro z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej na likwidację strat, jakie spowodowała potężna 
wichura. Z interesującą inicjatywą wyszedł również po 
raz kolejny marszałek województwa pomorskiego, który 
zaapelował do mieszkańców naszego regionu, aby tegoroczne 
wakacje zaplanować na terenach dotkniętych ubiegłorocznym 
kataklizmem. Zdaniem gospodarza województwa byłby to nie 
tylko gest solidarności, ale również realne wsparcie mogące się 
przyczynić do pobudzenia gospodarczego wciąż atrakcyjnego 
turystycznie regionu. Cały tekst na stronie 3.

O tym, że w Gdańsku są Kaszubi, przypomniano podczas 
tegorocznego (trzydniowego) Święta Miasta Gdańska, 
jego obchody zaczęły się bowiem 25 maja m.in. Dniem 
Kaszubskim. Od godziny 17.00 mieszkańcy grodu Neptuna 
oraz turyści mogli poznawać bogatą kaszubską kulturę 
i tradycję, prezentowaną w różnorodny sposób – od literatury 
i muzyki po smaczną kaszubską kuchnię. Relacja z tego 
wydarzenia na stronie 7 wakacyjnej „Pomeranii”. 

Sezon polowań na foki został oficjalnie otwarty! Jest 
uzasadnienie – powodują straty w połowach ryb. Jest też 
przyzwolenie z góry, przynajmniej takie odnosi się wrażenie, 
słuchając niektórych polityków. Od lat zatruwamy Bałtyk 
ściekami, traktujemy ten akwen jak wysypisko, wrzucając 
w morską toń tony plastiku. Teraz postanowiliśmy pozbyć się 
także ssaków, dla których morze jest domem, a żyjące w nim 
ryby – pożywieniem. Pytanie, czy zabijanie fok przełoży się 
na wyższą sprzedaż ryb, pozostaje jednak bez odpowiedzi. 
Cały tekst na stronie 4.   

Od Redaktora
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PIENIĄDZE Z UNII I URLOPOWICZE 

CZYLI JAK JESZCZE MOŻNA POMÓC POSZKODOWANYM PRZEZ NAWAŁNICĘ MIESZKAŃCOM 

Skutki ubiegłorocznego kataklizmu, który spowodował 
ofiary w ludziach i niewyobrażalne dotąd straty mate-
rialne, nadal są widoczne i odczuwalne na Kaszubach 

i w Borach Tucholskich. To nie tylko zniszczone połacie 
lasów i upraw rolnych, to także zniszczone domy, gospo-
darstwa rolne i ośrodki wypoczynkowe – wszystko, co jest 
potrzebne mieszkańcom do życia i pracy. 

Determinacja lokalnych samorządów, w tym samorządu 
województwa pomorskiego, przyniosła efekty: zapowiedź 
przyznania przez Unię Europejską pieniędzy na likwidację 
skutków ubiegłorocznej nawałnicy. Komisja Europejska 
poinformowała bowiem, że Polska ma szanse na 12,2 mln 
euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych 
m.in. z porządkowaniem lasów, dróg, kolei oraz z naprawą 
uszkodzonej infrastruktury energetycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Ostateczną decyzję będą wspólnie podej-
mować Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Pieniądze mają trafić do województwa pomorskiego, ku-
jawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a więc do regionów, 
które najbardziej odczuły skutki potężnej wichury. 

– Z satysfakcją przyjąłem informację Komisji Europej-
skiej o wsparciu Polski z Funduszu Solidarności. Cieszy 
mnie, że m.in. determinacja poszkodowanych w trakcie 
zeszłorocznej nawałnicy samorządów doprowadziła do zło-
żenia wniosku przez, początkowo sceptyczną w tej kwestii, 
stronę rządową – mówił zaraz po otrzymaniu tej informacji 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

Służby marszałka województwa oszacowały straty po 
sierpniowej nawałnicy w 2017 roku na 2,66 mld zł. Jak 
mówi Mieczysław Struk, potrzeby w naszym województwie 

są ogromne, a wielkość przyznanych przez rząd środków 
jest jak dotąd niewystarczająca. Marszałek liczy zatem, że 
głos poszkodowanych samorządów będzie brany pod uwa-
gę przy rozdysponowywaniu przyznanych Polsce środków 
z Funduszu Solidarności UE. 

Pomorski marszałek wystąpił również z inną inicjatywą, 
która mówiąc wprost, ma wesprzeć turystykę w regionie 
zniszczonym kataklizmem. Kampania, realizowana m.in. 
poprzez spoty radiowe pn. „Spotkamy się tego lata na Ka-
szubach”, ma zachęcić do spędzenia wakacji na terenach 
dotkniętych nawałnicą. Dochody z turystyki mogą pomóc 
mieszkańcom odbudować domy i gospodarstwa. Miesz-
kańcy poszkodowanych przez nawałnicę terenów wciąż bo-
wiem potrzebują pomocy. Wielu z nich odbudowało bazę 
turystyczną, dlatego warto skorzystać z oferowanych przez 
nich noclegów, gastronomii i innych usług turystycznych.  

Ogromne nawałnice przeszły nad północną i centralną 
Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Najbardziej 
dotknęły województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie 
oraz wielkopolskie. W  Pomorskiem poszkodowanych 
zostało 31 gmin z 10 powiatów. Największe zniszczenia 
dotyczyły powiatów: bytowskiego (gminy Parchowo i Stu-
dzienice), chojnickiego (gminy: Brusy, Chojnice i Czersk), 
kartuskiego (gminy Sierakowice i Sulęczyno) oraz kościer-
skiego (gminy Dziemiany, Karsin i Lipusz). Poważne stra-
ty odnotowano w 11 nadleśnictwach należących do Lasów 
Państwowych i w lasach prywatnych w ośmiu powiatach. 
Zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Łącznie 
uszkodzonych zostało kilka tysięcy budynków mieszkal-
nych, a ponad 30 rodzin musiało opuścić swój dom. 

   SŁAWOMIR LEWANDOWSKI     
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Pod koniec XIX w. Hugo Conwentz, 
wybitny przyrodnik i ówczesny dy-
rektor Muzeum Prowincjonalnego 

w Gdańsku, nad brzegiem Zatoki Puckiej, 
w pobliżu Rzucewa, przeprowadził pra-
ce archeologiczne, których efektem było 
znalezienie m.in. kości trzech gatunków 
fok: pospolitej, szarej i  grenlandzkiej. 
Miejsce znane obecnie jako neolityczna 
osada łowców fok jest dowodem na to, że 
Bałtyk od dawna stanowi naturalne sie-
dlisko tych zwierząt, ale także na to, że te 
bałtyckie ssaki już ponad 2000 lat p.n.e. 
były głównym obiektem polowań ludzi, 
którzy osiedlali się na Pomorzu. 

W czasie kiedy gdański uczony do-
konywał swego odkrycia, liczbę fok 
w rejonie Pomorza Gdańskiego i Prus 
Wschodnich szacowano na 1000 osob-
ników. Tak liczna wówczas populacja 
fok postrzegana była, szczególnie przez 
rybaków, jako szkodniki niszczące sieci 
i podjadające ryby. Ten sposób myślenia 
miejscowej ludności stał się przyczyną, 
dla której polowania na foki stały się 
powszechne. Zdanie rybaków podzielał 
również Morski Urząd Rybacki, który 
płacił za zabicie każdej foki i  każdego 
morświna, uważanego wówczas również 
za szkodnika. Premia w wysokości 5 zł 
była jak na tamte czasy na tyle zachę-
cająca, że chętnych do polowań na foki 
nie brakowało. Jako dowód zgłaszający 
musiał dostarczyć szczękę zwierzęcia, 
co powodowało trudności, gdyż zabicie 
foki nie było sprawą prostą. Nie można 
było użyć broni palnej, gdyż ugodzone 

pociskiem zwierzę prawie natychmiast 
tonęło, a  wraz z  nim cenny surowiec 
w postaci mięsa, skóry i tłuszczu. Prze-
padała także premia pieniężna. Tylko 
nieliczni potrafili strzelać w taki sposób, 
aby uderzający pocisk nie przewracał fok 
na grzbiet, co powodowało ujście powie-
trza z płuc i zatonięcie. Stosowano więc 
inne metody. Polowano choćby w okre-
sie linienia, kiedy foki wygrzewają się na 
plaży, są ospałe i niechętnie wchodzą do 
wody. Doświadczony myśliwy potrafił 
to osłabienie wykorzystać, podchodząc 
do leżącego zwierzęcia od strony za-
wietrznej i odcinając mu jednocześnie 
możliwość ucieczki do wody. Następnie 
zabijał fokę za pomocą silnego uderze-
nia pałką w nos lub wbijając w nią spe-
cjalne narzędzie kolne nazywane przez 
rybaków „beką”. „Beka” stosowana była 
także do polowań w okresie zimowym, 
kiedy zabijano zwierzęta wynurzające się 
z otworu w lodzie celem zaczerpnięcia 
powietrza. Postępem w  polowaniach 
na foki było narzędzie skonstruowane 
i opatentowane przez kaszubskiego ry-
baka z Kuźnicy, Pawła Budzisza. „Klatka 
na foki” wykonana z połączonych sieci 
szprotowych i jesiotrowych, ustawiana 
na dnie, na głębokości 30–40 metrów, 
okazała się zabójcza: jednego dnia 
w tego rodzaju sieć łapało się do 14 fok. 
Wynalazek Pawła Budzisza z pewnością 
przyczynił się do znacznego przetrzebie-
nia fok na naszym wybrzeżu. W latach 
1912–1919 udokumentowano ogółem 
zabicie 520 sztuk tych morskich ssaków. 

W ostatnich latach metody zabijania 
fok są nieco inne. Znalezione w ostat-
nich tygodniach na naszych plażach 
martwe foki miały roztrzaskane kamie-
niem czaszki, przywiązane do szyi cegły 
czy rozcięte brzuchy. Podobne przypadki 
zabijania i okaleczania zazwyczaj kilku-
tygodniowych fok miały miejsce rów-
nież w poprzednich miesiącach i latach, 
o czym informuje Stacja Morska Instytu-
tu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskie-
go im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu. 

Za „głowę” foki póki co żaden urząd 
w Polsce nie płaci wynagrodzenia ry-
bakom (rybacy mogą za to starać się 
o odszkodowania za szkody wyrządzone 
przez foki), ale pewnego rodzaju przy-
zwolenie na zabijanie tych morskich 
„szkodników” ze strony pojedynczych 
polityków już niestety jest.

Na koniec smutna refleksja: niedaw-
no oburzaliśmy się, a nawet protesto-
waliśmy przed kanadyjską ambasadą 
przeciwko masowemu zabijaniu dla 
futra małych fok w odległej Kanadzie. 
Gdy zabijane są foki w naszym kraju, 
nad Bałtykiem, oprócz autorów kilku 
artykułów publikowanych w  polskiej 
prasie, chyba nikt głośno nie zaprote-
stował. Może cenniejszym przeżyciem 
dla nas jest to, że możemy zobaczyć te 
morskie ssaki w fokarium w Helu, niż 
świadomość, że pływają wolne w wo-
dach Zatoki Gdańskiej?

   SŁAWOMIR LEWANDOWSKI     

Foki obecne są w Bałtyku od tysięcy lat i od tyluż lat jednym z zagrożeń dla tych ssaków jest człowiek. W ostatnich 
latach, kiedy liczebność fok w naszym akwenie drastycznie zmalała, to właśnie człowiek stara się przywrócić fokę jej 
naturalnemu środowisku. Niestety to również człowiek odpowiedzialny jest za przypadki śmierci tych ssaków.

ZABIĆ FOKĘ!?
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NIEMIECKO-POLSKO-KASZUBSKIE KONTAKTY: 
RELACJA Z WYJĄTKOWEGO PROJEKTU

W ramach projektu pt. „Geschichte und Revita-
lisierung der kaschubischen Kultur” („Historia 
i rewitalizacja kultury kaszubskiej”) od 5/6 do 

12 maja na Kaszubach przebywała grupa dziewiętnastu 
niemieckich studentów wraz ze czterema wykładowcami, 
w tym główna pomysłodawczyni projektu, dr Oliwia Mu-
rawska z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, 
z kierunku etnografia/ antropologia kultury. Do tej grupy 
dołączyli studenci Uniwersytetu Gdańskiego: trzy studentki 
germanistyki (Kamila Gryguś, Beata Knuth i Martyna Łąc-
ka), jeden student etnofilologii kaszubskiej (Gracjan Fop-
ke) oraz praktykant Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej 
i student Uniwersytetu w Lipsku (autor relacji). Studenci 
UG wspierali grupę z Niemiec językowo i własnymi do-
świadczeniami. Podczas tygodnia spędzonego na Kaszu-
bach uczestnicy projektu odwiedzili ważne dla kultury ka-
szubskiej miejsca, poznawali kaszubskie tradycje i obyczaje 
oraz zbierali materiały do własnych projektów badawczych. 

Wyjazd został podzielony na dwie części: do środy 
uczestnicy projektu nocowali w  Dąbrówce (Mëgòwò) 
w okolicach Wdzydz, aby być jak najbliżej miejsca działania 
Gulgowskich oraz wydarzeń z Życia i przygód Remusa. Od 
czwartku grupa miała nocować w Gdańsku.

Pierwszego dnia, w niedzielę, grupa pojechała do Mu-
zeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory 
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Studenci niemieccy 
już wcześniej zajmowali się dziełem Gulgowskich. Zwiedza-
nie muzeum było ich pierwszym kontaktem z prawdziwym 
kaszubskim materiałem.

W poniedziałek cała grupa wędrowała po kaszubskich 
lasach wzdłuż jeziora Gołuń, aby poznać również naturalne 
środowisko Kaszubów.

Trzeci dzień poświęcono zwiedzaniu jednego z najważ-
niejszych kaszubskich miast: Kościerzyny. Uczestnicy pro-
jektu mieli tu okazję porozmawiać z osobą z kaszubskiego 
środowiska podczas prowadzonej w Muzeum Ziemi Ko-
ścierskiej dyskusji o perspektywach rozwoju języka kaszub-
skiego i problemach w tym zakresie.

Środowe przedpołudnie grupa spędziła w szymbarskim 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Oprócz przygody 
w domu stojącym na głowie zaskoczył studentów pierw-
szy kontakt z Kaszubami kanadyjskimi. Kolejnym etapem 
wędrówki po Kaszubach były Kartuzy, gdzie jej uczestnicy 
m.in. odwiedzili grób Aleksandra Majkowskiego. Ważnym 
doświadczeniem dla niemieckich studentów było także 

Zwiedzanie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 
Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
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Wspólne zdjęcie uczestników projektu podczas wędrowania po kaszubskich lasach
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WYDARZENIA

zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Trede-
ra, ponieważ zobaczyli w nim sprzęty i narzędzia używane 
przez Kaszubów w codziennym życiu. 

Piąty dzień zaczął się w nowym otoczeniu, w mieście, na 
którego rogatkach znajdują się tablice z napisem „Gduńsk – 
historicznô stolëca Kaszëb”. Tego dnia w Instytucie Filologii 
Germańskiej uczestnicy projektu obejrzeli film stanowiący 
ekranizację Wróżb kumaka Güntera Grassa (towarzyszyli 
im studenci etnofilologii kaszubskiej) oraz wzięli udział 
w  prowadzonych przez dr Miłosławę Borzyszkowską-
-Szewczyk warsztatach dotyczących inscenizacji obrazu 
Kaszub i Kaszubów w twórczości Grassa oraz jego kontak-
tów i powiązań z Kaszubami. Z wykładowcami spotkał się 
prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. Nauki i Współpracy 
Zagranicznej UG, który w wolnym czasie zajmuje się rzeź-
bieniem w drewnie figur świętych i kapliczek przydrożnych. 
Potem uczestnicy projektu przedstawili swoje obserwacje 
i wstępne wnioski z pobytu na Kaszubach. Wieczorem zaś 
w  kaszubskiej restauracji Tawerna Mestwin spotkali się 
z  prezesem Instytutu Kaszubskiego, prof. Cezarym Ob-
racht-Prondzyńskim. Podczas serwowanej w  Mestwinie 
kolacji mogli spróbować prawdziwych kaszubskich dań, 
np. śledzia w śmietanie z kartoflami.

W  piątek grupa zwiedzała Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Następ-
nie pojechano do Gniewina, by wspiąć się na wieżę wido-
kową pn. Kaszubskie oko, potem do skansenu w Nadolu 
i przez Żarnowiec do Pucka. W Pucku uczestnicy projektu 
zwiedzali Muzeum Ziemi Puckiej. Tutaj zdobyli dużo in-
formacji o kulturze północnych Kaszub, zwanych Nordą, 
i dowiedzieli się, że Norda bardzo się różni od innych części 
regionu. Ten dzień zakończył się odpoczynkiem na plaży 
w Chałupach na Mierzei Helskiej.

Ostatni dzień, sobota, był dniem wolnym, w którym 
można było np. zwiedzać Gdańsk i zachwycać się architek-
turą Głównego Miasta.

Przez cały tydzień studenci niemieccy i polscy wymie-
niali się wrażeniami z objazdów i rozmów z przedstawi-
cielami kaszubskich środowisk. Nieraz miejscowi zacze-
piali grupę, co doprowadzało do różnych przygód, jak np. 
wspólnego wciągania kaszubskiej tabaki (nazywanego tu 
„zażywaniem tabaki”).

Projekt będzie kontynuowany przez cały semestr letni 
oraz przyszły zimowy. Planowany jest również wyjazd pol-
skich uczestników do Niemiec w ramach prezentacji całego 
projektu na uniwersytecie w Moguncji, wystawa w Gdańsku 
i Moguncji oraz trójjęzyczna (polsko-kaszubsko-niemiec-
ka) publikacja – katalog tej wystawy.

PHILIP MIERZWA

Dr Miłosławie Borzyszkowskiej-Szewczyk bardzo dziękujemy za 
pomoc w redagowaniu tego artykułu

Zabawa w szymbarskim Centrum Edukacji i Promocji Regionu
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Ze strony Uniwersytetu w Moguncji ten zaplanowany na 
dwa lata projekt „nauczanie przez badanie” koordynuje 
dr Oliwia Murawska, antropolożka kultury z Uniwersyte-
tu w Moguncji, a organizatorką z ramienia Uniwersytetu 
Gdańskiego jest dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, 
germanistka, wiceprezes Instytutu Kaszubskiego.

Współorganizatorem instytucjonalnym ze strony UG 
jest Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pograni-
cza przy Instytucie Filologii Germańskiej, a partnerami 
Instytut Kaszubski i  Stowarzyszenie Güntera Grassa 
w Gdańsku.

W ramach projektu dr Borzyszkowska-Szewczyk bę-
dzie przebywać w semestrze zimowym 2018/2019 na 
Uniwersytecie w Moguncji jako visiting professor.

Link do koncepcji projektu można znaleźć na stronie 
Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza: 
www.narracjepogranicza.eu.

W Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach
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W piątk 25 maja, w dzéń zaczinający Swiãto Miasta Gduń-
ska, na Wãglowim Tôrgù rządzëlë Kaszëbi. W krómach na 
drodze òd Wiżawny do Złoti Brómë dało pòszmakac kaszëb-
sczé jestkù, kùpic snôżé wërobinë lëdowëch artistów i ksążczi 
na regionalné témë. Na placu Swiãtopôłka, kòl Fòntanë 
Sztërzech Kwartałów i na Rëbacczim Pòbrzegù fòlkloristicz-
né karna z Pruszcza, Kartuz a Serakòjc swòją bëlną mùzyką 
rôczëłë turistów i mieszkańców Gduńska na przédny plac 
rozegracje.

Kòl pôłniô òstałë òtemkłé dlô gòscy dwa wiôldżé celtë na 
Wãglowim Tôrgù, gdze w „Kaszëbsczim nórcëkù” kòżdi 
chãtny mógł wzyc ùdzél w rozmajitëch wëdarzeniach, np. 
w regionalnëch warkòwniach lëdowégò ùtwórstwa, ùczbie 
kaszëbsczich spiéwów, pòznôwanim mòdłów pòdskacy-
wónëch kaszëbsczim wësziwkã, czestowanim tobaką, òb-
gôdkach z mùzykama i artistama.

Téż na môłi binie krótkò Tôrgù òrganizatorzë zagwësnilë 
ùczãstnikóm festiwalu wiele atrakcjów. Gòsce mòglë pòsłë-
chac kòncertów tradicjowi kaszëbsczi mùzyczi, kôrbiónków 
z mùzykama i smiôc sã òbczas wëstãpù kabaretu Pùrtcë. 
Zaczekawienié bùdzył téż pòkôzk terôczasny kaszëbsczi 
módë zòrganizowóny przez Galeriã Kaszëbsczégò Kùńsztu 
z Gduńska i Farwã z Kòscérznë.

Kòncertë na wiôldżi binie zaczãłë sã ò pół piąti pò pôłnim 
wëstãpã Wéróniczi Kòrthals, jakô przekazała swòjã pòzytiw-
ną energiã pùblice pòzeszłi na Wãglowim Tôrgù. Zarô pò ni 
pòjawił sã méster akòrdionu Paweł Nowak, chtëren 
promòwôł swój albùm Accordion Virtuoso. Pózni na binie 
zaczãłë rządzëc dzecë, to je karno Czarodzieje z Kaszub pro-

wadzoné przez Marka Tetericza, jaczé nimò młodégò wiekù  
nôleżników zagrało ju przez 100 kòncertów i wëdało dwie 
platczi. Pò wëstãpie młodëch talentów zagrôł jazzowi kwar-
tet Almost Jazz Group, chtëren òczarził pùblikã sparłãcze-
nim jazzowëch standardów z  kaszëbsczima melodiama. 
Widzôł sã téż kòncert Fucusa, grającégò ju òd 15 lat. Mùzycë 
wprowadzëlë ùczãstników festiwalu w  magiczny swiat 
Kaszëb zrzeszony z irlandzką fòlkòwą mùzyką.

Na zakùńczenié wëstąpiła nôbarżi znónô szeroczi pùblice 
spiéwôczka – Nataliô Szréder. Pòchôdającą z Parchòwa ar-
tistkã mają za jedną z nôbarżi spòsobnëch i pòpùlarnëch 
wókalistków młodégò pòkòleniô. Òbczas kòncertu zapre-
zentowała swòje nôwikszé hitë i zaspiéwała pò kaszëbskù 
„Pòtrzébny je drëch”.

Wiôldżé Bóg zapłac lëdzóm i institucjóm zaangażowó-
nym w  òrganizacjã Swiãta Miasta Gduńska. Òsoblëwie 
dzãkùjemë: Mùzeùm – Kaszëbsczémù Etnograficznémù 
Parkòwi m. Tédorë i Izydora Gùlgòwsczich we Wdzydzach, 
òliwsczémù Òddzélowi Etnografie Nôrodnégò Mùzeùm we 
Gduńskù, Miastu Kòscérzna i Mùzeùm Kòscersczi Zemi m. 
dr. Jerzégò Knybë w Kòscérznie, Kaszëbczémù Lëdowémù 
Ùniwersytetowi, Kòłu Wësziwôrków dzejającémù kòl 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Kòłu Wiesczich 
Gòspòdëniów w  Tëchómiu, Kaszëbsczémù Mùzeùm m. 
Frãcëszka Trédra w Kartuzach, Mùzeùm Pùcczi Zemi m. 
Floriana Cenôwë w Pùckù.

PAWEŁ WICZIŃSCZI,  
BIÓRO KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉGÒ ZRZESZENIÔ

TŁOM. DARK MAJKÒWSCZI

W maju bëło òbchòdzoné Swiãto Miasta Gduńska. Òsoblëwie czekawi òkôzôł sã kaszëbsczi piątk (25 maja), jaczi 
przëchłoscył wiele lëdzy, chtërny chcelë pòznac kùlturã i tradicjã Kaszëbów. Wielné warkòwnie, dokazë lëdowëch 
ùtwórców, wërobinë kaszëbsczi kùchnie i kòncertë karnów zrzeszonëch z regionã – to przédné atrakcje 
przëszëkòwóné tegò dnia dlô ùczãstników rozegracje we Gduńskù.
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W ROBÒCE SĄ PEŁNOSPRAWNY

Waje Centrum òd 2015 rokù prowadzy kwalifikacjowé 
warkòwé kùrsë dlô dozdrzeniałëch niefùlsprawnëch. Na 
czim òne zanôlégają?
Te kùrsë rëchtëją słëchińców do prôcë w kònkretnëch war-
kach, przede wszëtczim pòligraficznëch, np. technik pro-
cesów drëkòwaniô, technik introligatorsczich procesów, 
fòtotechnik, introligatór. Latos przëjimómë téż chãtnëch 
do robòtë jakno archiwista.

Dlôcze prawie taczé warczi?
Wikszosc najich słëchińców mô ruchòwą niepełnospraw-
notã, tej nié wszãdze mògą robic. Mómë starã wëbrac 
warczi, gdze te ògrańczenia nie bãdą zawadzac w bëcym 
fùlprawnym robòtnikã. A do tegò naja wicedirektór ds. 
bùtenszkòłowëch fòrmów Mariô Kluszczik [Kluszczyk], 
jakô zabédowała prowadzenié taczich kùrsów, òb wiele lat 
bëła zrzeszonô ze swiatã pòligrafie.

Jak wiele môta słëchińców òbczas kùrsów?
Na zôczątkù bëło mni jak 10 lëdzy. Terô chòdzy ju wicy jak 
40, a wcyg mómë nôdzejã, że ta lëczba bãdze corôz wikszô.

Waje Centrum je we Gduńskù, patronat nad kùrsama 
mô Prezydent Miasta. To òznôczô, że żdajeta przédno 
na chãtnëch z tegò gardu?
Dzejómë jak pùblicznô placówka i to miasto Gduńsk pro-
wadzy te kùrsë z òswiatowi subwencji. Dodôwkòwò za-
gwësniwô nama transpòrt dlô lëdzy ze Gduńska i wspiérô 
naju na codzéń na rozmajiti ôrt. Nick tej dzywnégò, że 
nôwicy najich słëchińców je z tegò miasta. Równak kùrsë 
są dlô wszëtczich i dlô wszëtczich są czësto darmôk. Baro 

nama zanôlégô na tim, żebë dowiedzelë sã ò nich lëdze na 
całim Pòmòrzu, òsoblëwie na Kaszëbach. Jeżlë bãdą chãt-
ny, to spróbùjemë pògadac z samòrządama i pòprosëc ò 
transpòrt. Wójtowie i bùrméstrowie baro chãtno wespółro-
bią i jak mómë jakąs kònkretną grëpã lëdzy, to nigdë jesmë 
sã nie spòtkelë z tim, żebë chtos nie chcôł pòmòc.

Co jesta w sztãdze zagwësnic swòjim słëchińcóm?
Mómë bëlno wëpòsażoné sale do szkòleniów i warkòwniów. 
Ùczimë nié leno teòrii, ale naji kùrsancë sami rëchtëją ma-
teriałë òd projektu do drëkù, sami twòrzą. Nicht sã z nima 
nie òbchôdô ùlgòwò. Je programòwé spòdlé i  mùszimë 
je realizowac. Wëmôgómë òd nich i mëszlã, że to je dlô 
nich wôżné, czëją swòjã wôrtnotã. Robią to samò, co peł-
nosprawny. Niejedny mëszlą, że òni so z czims w robòce 
nie pòradzą, a czãsto są nôlepszima robòtnikama. Mùszimë 
równak sã wszëtcë naùczëc, że òd niepełnosprawnëch téż 
mòżemë i mùszimë wëmagac. Jinaczi robimë jima krziwdã. 
Kò to są dozdrzeniałi lëdze, a nié dzecë.

Ni môta problemów z zatrudnienim dobrëch szkólnëch?
Naja kadra je dobrze przërëchtowónô do prowadzeniô 
zajimniãców z niepełnosprawnyma. Są to téż lëdze, chtërny 
bëlno znają wark, jaczégò ùczą, pòdjimcowie, gwôscëcele, 
chtërny np. z drëkã i pòligrafią bëlë zrzeszony dłudżé lata, 
nié blós w teòrii. Òni pò prôwdze wiedzą ò tim wszëtkò. 
To wiôldżi plus najégò Centrum. We wszëtczich karnach 
mómë téż pò dwie òsobë wspòmôgającé, żebë słëchińcowie 
czëlë sã jak nôlepi. Je téż jeden szkólny niepełnosprawny, na 
wòzykù. Ùczniowie mają gò za wiôldżi aùtoritet. Zdrzącë, 
jak so bëlno dôwô radã, jak sóm sã biôtkùje z rozmajitima 

Z Béjatą Lost z Centrum Warkòwégò i Bezùstôwnégò Sztôłceniô [Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego] nr 1 we Gduńskù gôdómë ò kùrsach dlô niepełnosprawnëch, jaczé rëchtëją jich do pózniészi 
robòtë i do wikszégò ùdzélu w spòlëznowim żëcym.



LËPIŃC– ZÉLNIK 2018  /    /  9

SPÒLËZNOWÉ SPRAWË

przeszkòdama, chcą za nim szlachòwac, chcą jak òn zajist-
niec na rënkù robòtë, bëc pòtrzébnym, bëc téż wspiarcym 
dlô jinëch.

A jak to wëzdrzi w praktice z tim rënkã robòtë? Je robòta 
dlô niefùlsprawnëch w ùczonëch przez waju warkach?
Mómë ju pierszich absolwentów. Jeden z nich nalôzł ro-
bòtã w drëkarni i jesmë w Centrum z tegò baro bùszny. 
Pòstãpny prawie rëchtëje sã do prôcë. Wierzimë, że téż mù 
sã ùdô. Nie chcemë za baro cësnąc, ale jeżlë chtos chce, 
to próbùjemë pòmòc, jak le mòżemë, w nalezenim robòtë. 
Naji direktór Dariusz Różëcczi [Różycki] chce jesz ùrësznic 
socjalną spółdzelniã dlô najich słëchińców, taczi pierszi môl 
robòtë dlô nich. Wiémë, że dlô kòżdégò nowô robòta je 
sztresã, a dlô niepełnosprawnëch jesz barżi. W spółdzelni 
bãdą mòglë sã przełómac, dobëc doswiôdczenié, pòczëc sã 
barżi gwësno.

W jaczich karnach òdbiwają sã zajimniãca?
Òd piãc do sédmë ùczãstników. Dlô wikszoscë słëchińców 
to nowé doswiôdczenié, bò colemało mielë indiwidualné 
naùczanié i pierszi rôz mùszą robic w karnie, integrowac 
sã, ùczëc sã czegòs òd se, miec wërozmienié dlô jinëch, 
pòczekac, jaż chtos jinszi sã wëpòwié. To dlô nich czãsto 
cos nowégò. 

Òd strëmiannika jesmë rëgnãlë téż z  zajãcama dlô 
dozdrzeniałëch z aùtizmã. Tegò ni ma nigdze w całi Pòl-
sce. Te karna sã òsoblëwé. Słëchińcowie są nadzwëkòwò 
inteligentny, mają równak jiwer ze spòlëznowim dopasowa-
nim i trzeba do nich jinaczi pòdchadac, jinaczi prowadzëc 
zajimniãca, ni mòżemë zmieniwac jima planu, szkólnégò... 
Czedë równak czëją sã w  swòjim karnie bezpieczny, to 
prôcëją bëlno.

Czëtôł jem, że słëchińcowie mògą téż brac ùdzél w do-
gòterapii...
Jo, to prôwda. To naji dodôwkòwi bédënk. Jeden abò dwa 
razy òb miesąc przëjéżdżają przedstôwcowie z  fùndacje 
Grupa Enzo i prowadzą warsztatë, jaczé baro sã widzą najim 
słëchińcóm.

6 czerwińca jesta zòrganizowelë Dzéń Słëchińca, ò jaczim 
bëło głosno w pòmòrsczich mediach. 
To jedno z dzejaniów, dzãka jaczim chcemë pòmòc najim 
kùrsantóm w stanim sã ùczãstnikama spòlëznowégò i kùltu-
ralnégò żëcô. Wespółrobimë z dzélã edukacji Bôłtowi Òperë 

i artiscë stamtąd wëstąpilë dlô słëchińców i jich starszich. 
Bëlë z nama téż gazétnicë, przedstôwcowie władz miasta 
i òrganizacje Pracodawcy Pomorza, jakô baro nama pòmôgô 
w dzejanim. Latos np. płacą za transpòrt jednégò z kùrsan-
tów, ale przede wszëtczim przekònywają prôcodôwôczów, że 
wôrt je brac do robòtë niepełnosprawnëch. Przëjachała téż 
prasowô rzeczniczka z z Szekspirowsczégò Teatru i prowa-
dzëła prezentacjã  na témã dzejaniégò tegò môla.

Sygô wama pieniãdzy na te wszëtczé dzejania?
Subwencjô òswiatowô na dozdrzeniałëch niepełnospraw-
nëch je jistnô jak na kòżdégò jinszégò ùcznia, a  kòsztë 
wiele wikszé, bò mùszą bëc specjalno przëszëkòwóné sale, 
dodôwkòwi asystencë, jaczi zajimają sã niepełnosprawny-
ma. Nie je tej letkò, ale chcã pòdczorchnąc, że warkòwé 
kùrsë dlô najich słëchińców są czësto darmôk.

Kùli lat mają ùczãstnicë kùrsów?
Minimùm 18 i ni ma niżódnëch jinëch ògrańczeniów, ale 
w praktice są to w wikszoscë lëdze, co mają òd 20 do 27 lat. 

Gdze waju szukac i jak sã zapisac na kùrs?
Naja sedzba je we Gduńskù kòl szas. Hallera 16/18. Prak-
ticzné zajãca òdbiwają sã w Centrum Prakticznégò Sztôłce-
niô kòl szas. Sobiesczégò 92. Rekrutacjô prawie warô. Mòże 
sã zapisac na naji stronie www.ckziu1.gda.pl. Tam je załóż-
ka: „kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób z niepełno-
sprawnością”. Wëbiérómë wark i sã zgłosziwómë. Mòże téż 
zwònic, pisac majla do sekretariatu abò do naju przëjachac.

Jak długò warô kùrs?
Òd rokù do dwùch lat. Zajãca są dwa razë na tidzéń òd pół 
dzesąti do pôłniô do pół czwiôrti pò pôłnim.

Ùczita téż jãzëków?
Jo. Przede wszëtczim je to anielsczi jãzëk zrzeszony z warkã.

Mòże wôrt wprowadzëc téż kùrsë kaszëbsczégò?
Jesmë na to baro òdemkłi. Wastnô direktór Kluszczik pòd-
czorchiwô, że to bë bëła dodôwkòwô wôrtnota najégò Cen-
trum. Mùszimë leno zebrac karno chãtnëch. Mòże to sã ùdô 
dzãka ti wëdowiédzë w „Pòmeranii”?

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

Òdjimczi z Dnia Słëchińca, jaczi béł 6 czerwińca 2018 r. Ze zbiérów 
CKZiU nr 1 we Gduńskù
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Czy żeglarstwo może uprawiać każdy i w każdym wie-
ku? Kiedy najlepiej zacząć przygodę z tym sportem 
i od czego w ogóle zacząć? Od razu kupić łódkę i ka-
pok czy może najpierw rozsądniej byłoby zapisać się 
na kurs do szkółki żeglarskiej? Czy pływanie jachtem 
jest bezpieczne i czy można kiedykolwiek powiedzieć, 
że o żeglarstwie wiemy już wszystko, że nic na wodzie 
nas nie zaskoczy? Gdzie pływać? Po jeziorze, zatoce, 
a może od razu wypłynąć na szersze wody? Jak poka-
zuje przykład pochodzącego z Mrągowa, a dzisiaj 
mieszkającego w Gdańsku Krzysztofa Balińskiego, 
najlepiej jest zacząć od najmłodszych lat. Nasz żeglarz 
dodaje jednak, że nie widzi przeszkód, aby nauczyć 
się żeglować również w dorosłym życiu, a o tym, czy 
jest się dobrym żeglarzem, można się przekonać tylko 
na łódce i to najlepiej w ekstremalnych sytuacjach.  
To, że zainteresowałem się żeglarstwem, wynikało trochę 
z przypadku. To był koniec lat 80., chodziłem do 2 lub 3 
klasy szkoły podstawowej. Na którejś z przerw do naszej 
klasy przyszedł człowiek, który jak się później okazało, 
prowadził sekcję żeglarską w Mrągowie. Zapytał nas, czy 
chcielibyśmy spróbować swoich sił w żeglowaniu na ma-
łych „optymistkach”. Aby potwierdzić swoją chęć, po-

trzebna była zgoda rodziców, którzy w moim przypadku 
nie widzieli żadnych przeciwwskazań i wyrazili zgodę. 
Zawieźli mnie na pierwsze zajęcia, na których stawiło 
się także kilku kolegów z klasy. Oczywiście nie od razu 
wsiedliśmy do łódek. Jak to bywa w wielu podobnych 
przypadkach, najpierw trzeba było zapoznać się z teorią, 
zobaczyć, jak wygląda łódka, jak się takluje itd. Trwało 
to kilka tygodni. Było to późną jesienią, a więc nie było 
mowy o wypłynięciu na jezioro. Przez zimę chodziliśmy 
dalej na zajęcia, ale oprócz ćwiczeń teoretycznych były 
też czysto praktyczne prace, takie jak konserwowanie 
łódek na kolejny sezon czy sprzątanie terenu bazy że-
glarskiej. Przez kilka zimowych i wiosennych miesięcy 
grupa początkowych entuzjastów żeglarstwa nieco się 
uszczupliła, być może inaczej wyobrażali sobie ten 
sport, który jak mogliśmy się przekonać, nie polega tyl-
ko na pływaniu. Równie ważne jest przygotowanie sa-
mego siebie, ale także sprzętu. Tak teraz sobie myślę, że 
zebranie grupy na jesieni miało na celu pokazanie, że 
żeglarstwo to również praca na lądzie, bez której nie by-
łoby wyników na wodzie. Tak więc została grupka zapa-
leńców, którym się to podobało. Muszę też dodać, że 
trenerzy zadbali o to, aby ten zimowo-wiosenny czas był 

Zapewne niejeden szczur lądowy, stojąc przy kei czy spacerując wzdłuż brzegu, z zazdrością spoglądał 
nieraz na wodę, na której jachty z rozpostartymi białymi żaglami, pchane siłą wiatru, przecinały morskie 
fale. Pewnie wówczas kilkakrotnie przemknęła mu myśl, że cudownie byłoby spróbować takiej przygo-
dy. Pływanie pod żaglami to niesamowita sprawa i choć wydaje się to trudne, to mając nieco wrodzo-
nego talentu, można szybko nauczyć się podstaw żeglarstwa, a jeśli ktoś ma w sobie wiele determinacji, 
siły i entuzjazmu, to może z czasem zdobyć doświadczenie, które pozwoli mu powiedzieć o sobie, że jest 
żeglarzem.    

Na Zatoce Gdańskiej

ŻEGLARZ
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dobrze przepracowany także pod kątem ogólnorozwo-
jowych zajęć. Wychodziliśmy więc na sanki lub na narty, 
co sprawiało nam dodatkową radość. Mieliśmy poczucie 
fajnie spędzonego czasu.

Po kilku miesiącach na lądzie w końcu nastał ten 
upragniony i długo wyczekiwany moment.
Wiosną każdy z nas dostał pod opiekę „optymistkę”, 
czyli łódkę regatową typu Optimist, taką dla dzieciaków 
do lat 15. Musieliśmy o nią samodzielnie dbać. Każdy 
przyniósł więc szmatkę, gąbkę, wylewaczkę, a więc to, co 
jest niezbędne do opieki nad drewnianą łódką. Kolejne 
miesiące to nauka pływania na tych małych łódkach, 
pogardliwie nazywanych przez nas mydelniczkami. Jed-
nak na wodzie można było na nich zrobić bardzo wiele. 
Był to dla mnie taki wstęp do wielkiego żeglarstwa, tym 
bardziej, że chwyciłem przysłowiowego bakcyla. Chcia-
łem dalej uczyć się żeglarstwa, bo było to fajne, było to 
coś, co dawało mi w tamtym czasie poczucie sensu ży-
cia, a co najważniejsze, czerpałem z tego przyjemność. 
Były ku temu także warunki, bo Mazury to doskonałe 
pole do nauki żeglarstwa.   

Tym sposobem Krzysztof stał się pierwszą osobą 
w swojej rodzinie, która zainteresowała się żeglar-
stwem. Choć cała rodzina pochodzi z Mazur, to wcze-
śniej nikt z jego najbliższych nie żeglował. 
Od początku traktowałem żeglarstwo jako zabawę. Po 
drodze pojawiły się drobne sukcesy, do których mogę 
zaliczyć choćby obecność w kadrze narodowej. Nigdy 
jednak nie byłem gigantem w tej dyscyplinie, nie zdoby-
wałem hurtowo pucharów. Miałem za to w klasie kole-
gów i koleżanki, którzy osiągali wspaniałe wyniki, łącz-
nie z tytułami mistrza świata i Europy dla Piotra 
Przybylskiego i Mistrza Świata dla Mirosławy Rymko. 
Byli też uczestnicy Igrzysk Olimpijskich: Tomasz Stań-
czyk, Tomasz Jakubiak (Sydney 2000, Ateny 2004), dla 
których niejednokrotnie byłem sparingpartnerem, pły-
wając w załodze wraz z Pawłem Łazarskim. Chyba naj-
bardziej utalentowanym i najbardziej znanym żeglarzem 
z Mrągowa jest Karol Jabłoński, wychowanek szkoły 
bazy Mrągowo. Żeglarz z krwi i kości, który dalej rozwi-
ja się w tej dyscyplinie. Te sukcesy były więc gdzieś wo-
kół mnie, ale jak powiedziałem, od początku to była 
moja pasja, ale nie nastawiałem się na wynik. Dla mnie 
miał on zawsze drugorzędne znaczenie.   

Jak i kiedy można zostać żeglarzem?
Żeglarzem, myślę, że można zostać w każdym wieku. 
Nie ma limitu wiekowego czy fizycznego. Także osoby 
niepełnosprawne mogą dzisiaj pływać dzięki specjalnie 
przystosowanym łódkom. Trzeba być jednak świado-
mym tego, że są inne różnego rodzaju ograniczenia. Jeśli 
zaczyna się żeglarstwo później, to nie mamy już pew-
nych predyspozycji fizycznych, nie można robić wszyst-

kiego i w każdych warunkach. Mając małe umiejętności, 
nie porywamy się na rejs dookoła świata, bo sprowadza-
my wówczas niebezpieczeństwo na siebie i na innych. 
Można powiedzieć, że istnieje pewna gradacja: można 
pływać od każdego wieku i z różnymi umiejętnościami, 
ale wszystko zależy od tego, w jakich warunkach będzie-
my się poruszali, na jakich akwenach będziemy pływać 
itd. 

Jak zrobić pierwszy krok? Najlepiej zapisać się na 
kurs żeglarstwa, mieć znajomego żeglarza, który będzie 
w stanie nauczyć nas przynajmniej podstaw, lub popły-
nąć w rejs jako załogant, gdzie nie trzeba mieć żadnych 
patentów. Tutaj przywołam mój ostatni rejs po Morzu 
Północnym. Nie był to trudny czy ekstremalny rejs, był 
bardziej nastawiony na zwiedzanie zachodniego wy-
brzeża Norwegii. W załodze mieliśmy cztery doświad-
czone osoby, które wiedziały, jak wygląda żeglarstwo, 
jak prowadzić łódkę, jak cumować, jak się zachować na 
pokładzie. Reszta załogi nie wiedziała nic. Po 1,5 tygo-
dnia ta niedoświadczona z początku załoga potrafiła 
dochodzić łódką do kei, trymować odpowiednio żagle, 
potrafiła właściwie rzucać odbijacze, cumy. Wiedzieli, 
jak zachować się na łódce, w jaki sposób wychodzić na 
keje, jak przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa itd. Oczywiście nie robili tego perfekcyjnie i nie 
robili tego w każdych warunkach, ale nauczyli się tych 
wszystkich elementów, co jest dowodem na to, że nie ma 
ograniczeń, aby zostać żeglarzem. Wydaje mi się, że naj-
ważniejsze jest dobre podejście, trzeba być otwartym 
i za każdym razem zabierać na łódkę dobry humor.        

Po pierwsze bezpieczeństwo…
Nie rozgraniczając, czy jest to jezioro, morze czy ocean, 
wszyscy odpowiedzieliby: „Safety First!” („Po pierwsze 
bezpieczeństwo!”). Oczywiście, nie jest to tylko domena 
żeglarstwa, ale również wielu innych profesji. W szkole 
zawsze mnie uczono, że nie wolno się bać wody i wiatru 
– trzeba czuć przed nimi respekt. Należy zawsze pamię-

Krzysztof Baliński żegluje od ponad 30 lat
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tać, że mając radość i przyjemność z pływania regatowe-
go czy turystycznego w fajnych warunkach, na atrakcyj-
nym akwenie, trzeba mieć świadomość tego, że jak 
chcemy tam jeszcze wrócić i popływać w tych fajnych 
warunkach, to trzeba… wrócić całym i zdrowym. 

Na bezpieczeństwo wpływa bardzo dużo czynników. 
Można to podzielić na pewne kategorie, tj. umiejętność 
sternika, jego dojrzałość w prowadzeniu łódki, znajo-
mość ogólnie przyjętych zasad, doświadczenie załogi, 
posiadanie środków ratunkowych na łódce oraz umie-
jętność korzystania z nich. Kolejna rzecz: wybieranie 
odpowiednich warunków do pływania, adekwatnych do 
swoich umiejętności oraz umiejętności załogi. Te 
wszystkie czynniki są gwarantem bezpieczeństwa na 
wodzie, choć jak pokazuje moje doświadczenie, zdarza-
ją się także sytuacje, których nie da się przewidzieć. 

Kiedy uczestniczyłem w moim pierwszym rejsie mor-
skim, na pokładzie jachtu był kapitan i trzech oficerów 
(ja nie byłem wówczas oficerem). Oficerowie mieli do-
świadczenie, byli dobrymi żeglarzami, ale jak się okaza-
ło, tylko podczas dobrych warunków pogodowych, przy 
słabym wietrze i niewielkiej fali. Gdy warunki na morzu 
się zmieniły, nadszedł sztorm, choroba morska wyklu-
czyła ich z prowadzenia jachtu, po prostu nie byli w sta-
nie wykonać swoich zadań. Kapitan zdecydował wów-
czas zawrócić jacht w stronę lądu, szukając najbliższego 

portu. Postąpił rozsądnie, kierując się bezpieczeństwem 
całej załogi, z której część była wykluczona z powodu 
wspomnianej choroby morskiej. To jest klasyczny przy-
kład tego, że możemy być dobrymi żeglarzami, podcho-
dzić, odchodzić od kei, nawigować, ale w niektórych 
warunkach pogodowych możemy nie podołać zadaniu. 

W warunkach śródlądowych żeglowanie wydaje się 
z pozoru prostsze. Na przykład na jeziorach mazurskich 
mamy różnego rodzaju systemy ostrzegania, które dzia-
łają lepiej lub gorzej. Często komunikaty podawane są 
z wyprzedzeniem, przez co część żeglarzy niestety je 
ignoruje. Najważniejszy jest więc zdrowy rozsądek i roz-
glądanie się wokoło, co dzieje się na niebie. Na każdym 
kursie żeglarskim jest taki dział, który nazywa się me-
teorologia. I na tej meteorologii wszyscy od początku 
powtarzają, że najważniejszą chmurą dla żeglarza jest 
cumulonimbus, czyli kłębiasta, deszczowo-burzowa 
chmura, która przypomina nieco kowadło. Jeśli widzimy 
taką chmurę, to najlepiej od razu uciekać do brzegu. 

Niebezpieczne sytuacje mogą się zdarzyć nawet do-
świadczonym żeglarzom.
Kilkakrotnie spotkałem się z niebezpiecznymi sytuacja-
mi na wodzie. Pamiętam zdarzenie na jeziorze Tałty, 
była to wówczas skrajna nieodpowiedzialność dwóch 
ojców płynących z dwójką dzieci. Obaj zignorowali wa-
runki pogodowe, płynęli nawet wtedy, gdy zaczął z nie-
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ba padać grad. Dzieci ubrane w kapoki schowali pod 
pokład, tymczasem większy podmuch wiatru przewrócił 
łódkę i gdyby nie płynący obok inny żeglarz, który wy-
ciągnął dzieci spod pokładu, doszłoby zapewne do tra-
gedii. Byłem wówczas tym, który stawiał tę łódkę z po-
wrotem na wodę. Tak więc gdy widzimy nadchodzący 
szkwał, najlepiej natychmiast zrzucić żagle i płynąć jak 
najszybciej do brzegu, wykorzystując, jeśli to możliwe, 
silnik lub korzystając z samego foka. Pogoda nie zmie-
nia się w ciągu paru sekund. Zawsze mamy zapas kilku 
lub kilkunastu minut, ale musimy wcześniej obserwo-
wać niebo. 

Oczywiście zdarzają się innego rodzaju niebezpiecz-
ne sytuacje, które powstają np. na skutek ludzkich błę-
dów. Pamiętam przypadek, gdy jeden z naszych instruk-
torów wypływał z Kanału Tałtańskiego na jezioro Tałty 
i nie opuścił miecza, w którym był schowany cały balast. 
Mimo że łódka nie miała nawet postawionych wszyst-
kich żagli, w wyniku silnego, burzowego podmuchu 
wiatru po prostu się przewróciła. Był to przykład gapio-
stwa, na szczęście żaden z kursantów nie ucierpiał, bo 
wszyscy mieli założone kamizelki asekuracyjne.

Znam także przypadek kolegi, który podczas silnego 
wiatru wpłynął w zatokę i uderzył masztem w linię wy-
sokiego napięcia. Siła zderzenia wyrzuciła go za burtę, 
co paradoksalnie uratowało mu życie. 

Wiele niebezpiecznych sytuacji zdarza się podczas re-
gat, kiedy dochodzi element rywalizacji i nie myśli się 
o zagrożeniach lub gdy żeglarza, szczególnie młode-
go, gubi brawura. 
Pamiętam sytuację z regat na Mazurach, gdzie z powodu 
niefortunnie rozstawionej trasy – z jednej strony łódka 
trenera, z drugiej pomosty – w ferworze walki nie za-
uważyliśmy z kolegą, że nie damy rady zrobić zwrotu 
i wywróciliśmy się. Wylądowałem pod wodą i musiałem 
zdjąć zaplataną w linki kamizelkę, aby wypłynąć na po-
wierzchnię. 

Także podczas treningów dochodzi do sytuacji, które 
mogą doprowadzić do tragedii. 
Taka sytuacja zdarzyła mi się na Zatoce Gdańskiej. Ćwi-
czyliśmy z kolegą pod okiem trenera, gdy przyszła bu-
rza, zerwał się wiatr, spiętrzyły się fale. Nam z kolegą się 
to podobało, mieliśmy zabawę, ślizgając się po dużych 
falach, ale podpłynął trener i w obawie przed uszkodze-
niem przez żywioł żagli, nakazał przewrócić jacht. Byli-
śmy tak daleko od brzegu, że nie zdążylibyśmy wrócić 
do portu. Tak przeczekaliśmy nawałnicę. Gdy minęła, 
zaczęliśmy stawiać łódkę z powrotem na wodę, niestety 
kolega zahaczył kamizelką o miecz i siłą rzeczy znalazł 
się przez moment pod wodą. Po takich momentach 
człowiek zdobywa doświadczenie i unika w przyszłości 
właśnie takich sytuacji. 

Choć „wytrawni” żeglarze czasami ignorują ten na-
kaz, to ważne jest, aby na wodzie mieć założoną przez 
cały czas kamizelkę, nie tylko przy złej pogodzie, nie 
tylko na środku zatoki czy jeziora, także kiedy pływamy 
bliżej brzegu, cumujemy, kiedy odchodzimy od kei. Te 
podstawowe środki bezpieczeństwa w postaci kamizelki, 
pasów lub szelek mogą nas uchronić przed niebezpie-
czeństwem.

Czy można podzielić akweny wodne na bezpieczne 
i na te mniej bezpieczne dla żeglarzy? Jak się okazuje, 
to nie takie łatwe, a niebezpieczeństwo może czyhać 
na wydawałoby się spokojnym jeziorze czy cichej za-
toce.
Wszystkie akweny, gdzie jest odpowiednio głęboko dla 
jachtu, są bezpiecznymi akwenami (śmiech). Musimy 
pamiętać, że czasami nawet rozległe jeziora potrafią być 
płytkie. Przykładem jest największe polskie jezioro – 
Śniardwy. Duże, rozległe, a płytkie i kamieniste, dość 
trudne do pływania. Żeglując po akwenach, których nie 
znam, najpierw zapoznaję się z locją jeziora, zatoki czy 
fragmentu morza. Zwracam uwagę na to, czy są miejsca 
niebezpieczne, gdzie nie wpływać itd. Przydatna jest 
w takich sytuacjach zwykła lub elektroniczna mapa, 
z pomocą której łatwiej poprowadzić odpowiednią na-
wigację. Żeglarz musi znać podstawowe terminy żeglar-
skie, wiedzieć, co to jest oznakowanie kardynalne, musi 
umieć korzystać z map, które często szczegółowo opisu-
ją dany akwen, wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Na mo-
rzu, gdy pływa się bliżej brzegu, gdzie jest płyciej, lub 
gdy pływa się po ruchliwych trasach, w sąsiedztwie 
większej ilości statków i jachtów, czy też gdy pływa się 
w nocy, należy zwrócić większą uwagę na to, co dzieje 
się wokół nas, trzeba mieć zawsze świadomość ewentu-
alnego zagrożenia. Znajomość locji danego akwenu jest 
nieodzowna, kiedy chcemy poruszać się po nim bez-
piecznie.

Zależnie od strefy geograficznej mamy do czynienia 
z innym natężeniem wiatru. Na Adriatyku, u wybrzeży 
Chorwacji wieje np. Jugo lub Bora – dwa charaktery-
styczne wiatry w tym obszarze, Bora pojawia się nagle 
przy pięknej pogodzie, potrafi wtedy osiągać siłę do 8–9 
Beauforta i trwać nawet przez kilka dni, pokazuje, że 
znajomość specyfiki akwenów, na których się żegluje, 
jest bardzo istotna. Biorąc pod uwagę skaliste wybrzeża 
Adriatyku, trzeba umiejętnie nawigować łódką. Gene-
ralnie gdy wybieramy się w rejsy morskie, na akweny, 
których nie znamy, trzeba uzmysłowić sobie to, że nale-
ży solidnie przygotować się od strony nawigacyjnej. 
Maksimum uwagi i rozwagi wymagają również spokoj-
ne akweny. Przykład: Do przystani, gdzie cumuję swoją 
łódkę, przypłynął niedawno na swoim jachcie młody 
Francuz. Opowiadał, że płynąc kanałami w Holandii, 
wpłynął pod most i połamał maszt. Po prostu źle ocenił 
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wysokość prześwitu. Co ciekawe, obok tego mostu swój 
warsztat miał szkutnik, który trudnił się naprawą m.in. 
masztów. Jak się okazało, naprawia ich rocznie ok. 30–
40. To jest klasyczny przykład tego, że musimy być czuj-
ni, płynąc wydawałoby się bezpiecznym akwenem. 

Przyjemnym do żeglugi akwenem jest Zatoka Gdań-
ska, którą bardzo lubię. Mam do niej blisko, panują tutaj 
specyficzne warunki, jest odpowiednia fala. Co ważne, 
jest przestrzeń do pływania, nie ma tak wiele jachtów, 
jak choćby na Mazurach. Sam Bałtyk jest trochę nie-
wdzięcznym akwenem, płytkie wody sprawiają, że fala 
jest krótka i potrafi być zdradliwa.

Jeśli nie chcemy, aby cokolwiek nas zaskoczyło na 
wodzie, to warto sięgnąć po interesującą lekturę, jaką 
przygotowuje Państwowa Komisja Badania Wypadków 
Morskich (strona internetowa: www.pkbwm.gov.pl). To 
jest najlepsza dawka wiedzy, jaką warto studiować, aby 

wiedzieć, jakich sytuacji unikać. Jeśli ktoś chce uprawiać 
zaawansowane żeglarstwo, to powinien być to dla niego 
obowiązkowy element edukacyjny. To jest idealne źró-
dło wiedzy dla żeglarza morskiego, a autorami tekstów 
są eksperci, którzy badali różnego rodzaju wypadki na 
morzu: od pożaru, kolizji, po zatonięcie jednostki. 
Oczywiście literatura książkowa także jest interesująca, 
ale często wiedza zawarta w książkach gdzieś ulatuje, 
czasami jest abstrakcyjna i ciężko odnieść ją do realiów, 
nie tłumaczy wszystkiego. Czytając o faktach – z zato-
nięciem czy zapaleniem się jachtu – łatwiej sobie wy-
obrazić daną sytuacje. To są realne problemy, jakie lu-
dzie mają podczas pływania.

Czy żeglarstwo to drogie hobby?
Dużo ludzi walczy ze stwierdzeniem, że żeglarstwo nie 
jest drogim sportem. Oczywiście można pływać, nie wy-
dając ani złotówki, ale można też żeglować i sporo inwe-
stować w swoją pasję. Dzieci zazwyczaj zaczynają od 
różnego rodzaju szkółek żeglarskich. Zdarza się jednak, 
że „na dzień dobry” trzeba kupić łódkę – Optimist. Do 
tego dochodzą koszty pianki, kamizelki, koszt trenera. 
Sposobem na uprawianie żeglarstwa jest także zaciąga-
nie się na różnego rodzaju rejsy, jako pomocnik, zało-
gant albo zwykły uczestnik rejsu. Można trudnić się 
przeprowadzaniem jachtów z miejsca A do miejsca B 
i jeszcze na tym zarabiać. Można również mieć swój 
prywatny jacht, którym pływamy po pracy, w weekendy, 
ale trzeba wówczas liczyć się z kosztami utrzymania ta-
kiej jednostki. Trudno wycenić, ile to kosztuje, jest to 
bowiem proces ciągły. Pracujesz cały czas przy tym 
jachcie, nie tylko wydając pieniądze, ale również anga-
żując swój czas. W listopadzie, grudniu wyciągasz łódkę 
na ląd, wówczas zaczyna się cały proces: czyszczenie, 
konserwowanie, malowanie – jednym słowem przygo-
towanie łódki na kolejny sezon. Czasami dochodzi na-
prawa silnika, instalacja nawigacji, kupno środków ra-
tunkowych. Zimą i wiosną ciężko pracujesz, ale za to 
latem korzystasz z dobrodziejstw tego, co się urodziło 
w ostatnich miesiącach.

Czy jestem dobrym żeglarzem? Na pewno mogę po-
wiedzieć, że radzę sobie w wielu warunkach. Co więcej 
czuję się komfortowo na łódce, pływając z rodziną, zna-
jomymi czy z ludźmi, którzy nie potrafią żeglować. Jest 
coraz mniej rzeczy, które potrafią mnie zaskoczyć na 
wodzie. Nie czuje się niekomfortowo, pływając w trud-
nych warunkach. To, czy jestem dobrym żeglarzem, nie 
mnie oceniać. Wiem, w jaki sposób zareagować na róż-
ne sytuacje i z tego czerpię satysfakcję.

Żeglarze też mają swoje marzenia.  
Moim marzeniem jest wypłynięcie w rejs dookoła świa-
ta. Wierzę, że kiedyś je zrealizuję.   

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Za sterem u wybrzeży Norwegii
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Zaradzić problemowi, a jednocześnie przynieść 
zyski miały kompanie handlowo-żeglugowe, ale 
te wkrótce po powstaniu upadały, często z po-

wodu braku własnych statków. Do takich efemeryd 
można zaliczyć powołane w 1919 roku Towarzystwo 
Polskiej Żeglugi Morskiej, które nawet nie podjęło 
działalności. Nie udała się też próba utworzenia Fran-
cusko-Polskiego Towarzystwa Żeglugi Morskiej. Kolej-
ną kompanią było towarzystwo „Orzeł Biały” powołane 
z inicjatywy Banku Związku Spółek Zarobkowych 
w Poznaniu, które jednak posiadając jeden stary statek, 
rozwiązało się w 1927 roku. W 1922 roku utworzono 
towarzystwo żeglugowe „Lechia”, które dysponowało 
statkiem Gdynia. Jednak firma szybko popadła w długi, 
statek sprzedano, a towarzystwo rozwiązano. Podobnie 

krótki żywot miała Polsko-Amerykańska Żegluga Mor-
ska czy działalność transportowa statkami Polskiego 
Związku Przemysłowców Naftowych. Dłuższą działal-
ność prowadziło Towarzystwo Żeglugowe „Sarmacja” 
z Krakowa dysponujące kilkoma niewielkimi statkami. 
Działalność towarzystwa była możliwa dzięki udziało-
wi kapitału norweskiego. Jednak po wypadkach dwóch 
statków Norwegowie się wycofali, a „Sarmację” na 
przełomie 1926 i 1927 roku rozwiązano1.

Sytuacja taka była motorem do podjęcia działań 
mających na celu powołanie polskiego towarzystwa 
żeglugowego. Podjęli je kapitanowie Mamert Stankie-
wicz2 i Antoni Sprung. Nie udało się ustalić, kto był 
pomysłodawcą tej akcji, ale sam Stankiewicz w liście 
opublikowanym w „Słowie Pomorskim” pisze, że akcję 

Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, a wraz z nią uzyskała także dostęp do morza, choć to for-
malnie nastąpiło dopiero 10 lutego 1920 roku. Niestety nie miała własnego portu handlowego, gdyż 
Gdańsk wolą zwycięzców stał się Wolnym Miastem. Nie miała też Polska własnej floty handlowej, 
a w kraju znalazło się wielu oficerów i marynarzy wykształconych we flotach zaborców. Mogli pływać 
jedynie na statkach obcych flot lub na przyznanych Polsce sześciu małych poniemieckich torpedowcach, 
bez uzbrojenia wykorzystywanych jako patrolowce. Ponadto zakupiono dwie kanonierki i cztery tra-
łowce. Były oczywiście kutry rybackie i szkuty, ale te nie wymagały tak doświadczonych marynarzy. 
Ponadto 8 grudnia 1920 roku uroczyście otwarto w Tczewie Szkołę Morską, której dyrektorem został 
Antoni Garnuszewski. Z czasem zaczęli ją opuszczać kolejni absolwenci, coraz bardziej więc brakowało 
polskich statków. 

Statek przycumowany do nabrzeża w porcie w Gdyni (1932 rok) 

 „O POLSKĄ FLOTĘ HANDLOWĄ”

1 M. Lipka, Trudne początki polskiej floty handlowej, http://historia.trójmiasto.pl
2  Mamert Stankiewicz (1889–1939) ukończył Morski Korpus Kadetów w Petersburgu. Do Polski przybył w 1921 roku i tu, 

mając stopień komandora podporucznika, został skierowany do Szkoły Morskiej w Tczewie. Kapitan żeglugi wielkiej polskiej 
marynarki handlowej, dowódca żaglowca szkolnego Lwów, statków SS Wilno, MS Puławski, MS Polonia oraz MS Piłsudski, na 
którym u wybrzeży Anglii zginął 26 listopada 1939 roku.
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zapoczątkował on wraz ze Sprungiem3. Anna Wiekluk 
w nocie biograficznej Stankiewicza podaje, że w latach 
1922–1924 działał on w Związku Towarzystw Kupiec-
kich Zachodniej Polski i Związku Obrony Kresów Za-
chodnich, które to organizacje propagowały koniecz-
ność rozwoju floty polskiej4. O spotkaniach tych 
organizacji w dalszej części tego tekstu.

Mając listowne deklaracje innych osób o chęci 
uczestnictwa w przedsięwzięciu powołania polskiej 
floty handlowej, kapitanowie zorganizowali 9 grudnia 
1924 roku zjazd w Jabłonowie. Mamert Stankiewicz 
napisał 17 grudnia 1924 roku do pra-
sy, że na zjazd przybyli trzej kapitano-
wie żeglugi wielkiej. Dwaj to Sprung  
i Stankiewicz, natomiast kim był ten 
trzeci kapitan, nie wiadomo. Mamert 
Stankiewicz po zjeździe pojechał do 
Warszawy, aby rozmawiać o tej spra-
wie z przedstawicielami rządu, ale  
nie przyniosło to żadnych efektów.  
Jak pisał, odpowiadając na listowne 
pytania, na razie jest jedynie postron-
nym obserwatorem prac nad powoła-
niem towarzystwa, lecz nie wyklucza 
w przyszłości swego udziału w nim. 
Przypomniał przy tym, że 10 stycznia 
1925 roku upływa termin umowy 
uprzywilejowania w stosunkach han-
dlowych z Niemcami, zagwarantowa-
ny traktatem wersalskim5. 

Niezależnie od organizacji zjazdu Antoni Sprung 
rozpoczął publikację listów i artykułów w sprawie po-
wołania polskiej floty handlowej. Pierwszy z listów, 
który redakcja zatytułowała „O marynarkę handlową”, 
ukazał się w „Słowie Pomorskim” już 4 stycznia 1925 
roku. Interesujące jest tu zdanie poprzedzające ten list, 
które brzmi: Niedawno drukowaliśmy szereg artykułów 
kap. Stankiewicza poświęconych tej samej sprawie, to 
też obecnie ograniczamy się do zacytowania tych ustę-
pów pisma p. kpt. Sprunga, które odnoszą się do tworzą-
cego się nowego towarzystwa żeglugi morskiej. List swój 
Sprung podpisał: Antoni Sprung kapitan maryn. handl. 
Czarnawoda, pow. starogardzki6. Sprung publikował 
artykuły także w prasie lokalnej, np. w „Gazecie Wą-

growieckiej” 8 stycznia 1925 roku7. Kolejny jego arty-
kuł, pt. „Tonący okręt! Ginący zysk marynarki pol-
skiej”, wydrukował już 10 stycznia 1925 roku 
„Nadwiślanin”. Sprung wylicza w nim, ile można zaro-
bić, mając własną flotę, i jakie straty Polska obecnie 
ponosi w związku z jej brakiem. Kończy zaś apelem do 
wszystkich Polaków o rozpropagowanie idei stworze-
nia floty handlowej oraz o zbiórkę pieniędzy na ten cel. 
Na wszelkie pytania, jak deklaruje w tekście, odpowie 
jego autor oraz kpt. Mamert Stankiewicz8. Artykuł 
o identycznej treści Sprung opublikował w „Gazecie 

Polskiej”9. Następny tekst, zatytułowa-
ny „O polską marynarkę handlową”, 
ukazał się 15 stycznia w „Pielgrzymie”. 
Tu także Sprung wyliczał zyski możli-
we do osiągnięcia przez polską flotę. 
Ale pisał też o braku możliwości pod-
jęcia pracy na polskich statkach przez 
polskich marynarzy. Poinformował 
też, że postanowił stworzyć nowe to-
warzystwo żeglugi morskiej, apelując 
o przystępowanie do niego udziałow-
ców i o wpłaty datków na jego rozwój. 
Na koniec pisał, że wszelkich informa-
cji udziela on oraz kpt. Mamert Stan-
kiewicz – dowódca okrętu szkolnego 
Lwów w Szkole Morskiej w Tczewie10. 

Dwaj kapitanowie uczestniczyli 
w dalszym ciągu w różnego rodzaju 

zjazdach. Pierwszym z nich było zebranie Rady Związ-
ków Towarzystw Kupieckich Polski Zachodniej, które 
odbyło się 24 stycznia 1925 roku w Katowicach. Na ze-
branie przybyli dowódca okrętu szkolnego „Lwów”  
p. kapitan Stankiewicz oraz kapitan Sprung – znany pro-
pagator idei utworzenia zaczątku własnej floty handlo-
wej, z życzeniem przedłożenia kupiectwu Polski Zachod-
niej szkicu obecnego położenia oraz programu 
najbliższej przyszłości. Temat ten przedstawił kapitan 
Sprung. Po wysłuchaniu informacji zebrani polecili 
Związkowi Towarzystw Kupieckich w Poznaniu dalsze 
szczegółowe opracowanie projektu akcji11. Tak o wystą-
pieniu Sprunga napisał Urbanyi: Kapitan z Czarnej 
Wody pod Starogardem Gdańskim, wspomniany już An-
toni Sprung, Kaszuba – prawdopodobnie z niemieckiej 

Kapitan Mamert Stankiewicz

3 M. Stankiewicz, W sprawie marynarki handlowej, „Słowo Pomorskie” nr 73, Toruń 28 marca 1925, s. 4.
4 A. Wiekluk, Stankiewicz Mamert, www.ipsb.nina.gov.pl
5 M. Stankiewicz, Nieudany zjazd w Jabłonowie, „Słowo Pomorskie” nr 296, Toruń 21 grudnia 1924, s. 4.
6 O marynarkę handlową, „Słowo Pomorskie” nr 3, Toruń 4 stycznia 1925, s. 4.
7 A. Sprung, Tonący okręt polski, „Gazeta Wągrowiecka” nr 4, 8 stycznia 1925, s. 3.
8 A. Sprung, Tonący okręt! Ginący zysk marynarki polskiej, „Nadwiślanin” nr 3, Chełmno 10 stycznia 1925, s. 1.
9 A. Sprung, Tonący okręt! Ginący zysk marynarki polskiej, „Gazeta Polska” nr 42, Kościan 21 lutego 1925, s. 3.
10 A. Sprung, O polską marynarkę handlową, „Pielgrzym” nr 7, 15 stycznia 1925, s. 1.
11 Kupiectwo a budowa floty handlowej, „Gazeta Polska” nr 28, Kościan 2 lutego 1925 s. 1–2.
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szkoły kapitanów – wcześniej już myślał o założeniu po-
morskiego przedsiębiorstwa armatorskiego. Ba! Z goto-
wą, jakże obiecującą nazwą „Lloyd Polski” wystąpił 25 
stycznia 1925 roku na Krajowym Zjeździe Kupiectwa 
w Katowicach. Jak przystało na prawdziwego Kaszubę, 
Sprung mówił twardym marynarskim językiem, ale… 
przekonywająco. Uparcie dowodził kupcom polskim, jaki 
to wspaniały interes uprawiać żeglugę morską. Kupcy jak 
kupcy. Pomyśleli, przyklasnęli i powiedzieli, że się zasta-
nowią12. Dlaczego Urbanyi nazwał Sprunga Kaszubą? 
Czy dlatego, że mieszkał w Czarnej Wodzie, choć ta 
akurat była i jest kociewską miejscowością?

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w Poznaniu  
7 lutego 1925 roku odbyło się spotkanie, na którym 
miało zostać utworzone akcyjne towarzystwo żeglugo-
we. Mamert Stankiewicz w swoim artykule pisze, że ze-
branie na prośbę Związku Obrony Kresów Zachodnich 
zwołał wojewoda poznański Adolf Bniński, a uczestni-
czyło w nim 27 osób: przedstawiciele przemysłowców, 
bankowców, kupców, adwokatury i rządu. Referat wy-
głosił Alfons Karol Pomian-Hajdukiewicz – konsul ho-
norowy RP w Hamburgu, zalecając utworzenie począt-
kowo linii łączącej Gdynię z Francją i Anglią, którą 
powinny obsługiwać nowe własne statki o pojemności 
do 1000 ton. Poparł go Stankiewicz, powołując się na 
swoje doświadczenie w tym zakresie nabyte na żaglow-
cu Lwów. Konieczność istnienia takiej floty potwierdził 
prezes związku cukrowników (?) Ćwikliński i prezes 
związku kupców poznańskich Edward Mazurkiewicz. 
Bolesław Weber, dyrektor towarzystwa transportowego 
C. Hartwig, poinformował, że jego przedsiębiorstwo 
zgłosiło swój projekt towarzystwa żeglugowego do De-
partamentu Marynarki Handlowej, dodając przy tym, 
że C. Hartwig utrzymuje już komunikację morską 
z portami w Estonii i Finlandii. Statki te jednak nie pły-
wają pod polską banderą. Występujący w imieniu woje-
wody pomorskiego inż. Stanisław Celichowski poinfor-
mował o istniejących i opracowanych w Warszawie 
projektach stworzenia towarzystwa i wskazał na ko-
nieczność zjednoczenia społecznych inicjatyw. Wyraził 
też nadzieję na zwołanie następnego zebrania w Toru-
niu. Efektem spotkania w Poznaniu (uczestniczył w nim 
także kpt. Sprung, z którym kpt. Stankiewicz spotkał się 
wcześniej na żaglowcu Lwów13) było powołanie 7-oso-
bowego ścisłego komitetu, który miał przedłożyć szcze-
gółowy plan działania i statut towarzystwa akcyjnego. 
Zebranie w Toruniu miało się odbyć jeszcze w lutym14. 

Po spotkaniu poznańskim doszło do rozdźwięku 
pomiędzy Stankiewiczem i Sprungiem, a w „Gazecie 
Gdańskiej” ukazał się artykuł, którego część została 
przytoczona w „Pielgrzymie”. Wynika z niego, że 
w sprawie utworzenia polskiej floty handlowej odbyły 
się spotkania w Katowicach, Poznaniu i Toruniu. 
W Katowicach i Poznaniu utworzono komitet organi-
zacyjny mający się zająć tą sprawą. Postanowiono tam, 
że sprzedaż akcji nastąpi dopiero po opracowaniu pla-
nu działalności towarzystwa żeglugowego. Jak wynika 
z oświadczenia kapitana Stankiewcza, Sprung wbrew 
ustaleniom prowadził zbiórkę pieniędzy w Wolnym 
Mieście Gdańsku. W związku z powyższym kapitan 
Stankiewicz zadał Sprungowi publicznie następujące 
pytania: 1. Na podstawie jakiego upoważnienia zbiera 
p. Sprung składki na flotę? 2. Jeżeli p. Sprung żadnego 
upoważnienia nie posiada, czy wiadomem jest osobom, 
które składki już złożyły lub zadeklarowały, że składki 
są i będą składane na odpowiedzialność i do dyspozycji 
p. Sprung. 3. W jakim celu p. Sprung rozpoczął zbiera-
nie składek? Jak zamierza niemi zarządzić? Jaki fundusz 
został już zebrany? 4. Ponieważ z wiadomości zebra-
nych ze źródeł kompetentnych (miarodajnych) wynika, 
że p. Sprung nie posiada dyplomu kapitana żeglugi wiel-
kiej, przeto aby stwierdzić jego prawo do podpisywania 
powyższym tytułem odezw przez niego wystosowanych, 
proponuję p. Sprungowi wykazać swój oryginalny dy-
plom kapitana żeglugi wielkiej w Urzędzie Handlowej 
Marynarki w Gdańsku (Neugarten 27) i obowiązuję się 
to potwierdzić w prasie (w razie okazania)15. Pytania 
takie postawił też w „Słowie Pomorskim” nr 73. Ode-
zwał się na to w liście do redakcji kapitan Juliusz 
Wammert, który poznał Sprunga w 1914 roku jako 
oficera marynarki wojennej i kapitana okrętów. Okre-
ślił go jako dobrego i wymagającego fachowca. Zakoń-
czył swój list zdaniem: Co do propozycyj stawianych p. 
kap. Sprungowi  przez p. M. Stankiewicza w jego czte-
rech pytaniach sadzę, że kap. Sprung jako stary facho-
wiec będzie sam wiedział, jak mu w danym przypadku 
postąpić należy. Nie wiadomo, czy i jak Sprung odpo-
wiedział na oświadczenie kpt. Stankiewicza, gdyż nie 
udało się odnaleźć stosownego artykułu16.

Kolejny zjazd odbył się w Grudziądzu, ale brak szer-
szych informacji. Urbanyi o zjeździe tym pisze m.in.: 
Wtedy Antoni Sprung, człowiek uparty, wystąpił ponow-
nie17. Czy chodziło o posiedzenie Zarządu Głównego 
Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu,o którym 

12 Z. Urbanyi, Od „Daru Pomorza” do „Ziemi Bydgoskiej”, Gdańsk 1973, s. 29–30
13 M. Stankiewicz, W sprawie marynarki handlowej, „Słowo Pomorskie” nr 73, Toruń 28 marca 1925, s. 4.
14 M. Stankiewicz, Krok naprzód. Zebranie organizacyjne w Poznaniu…, „Słowo Pomorskie” nr 37, Toruń 14 lutego 1925, s. 4.
15 W sprawie marynarki handlowej, „Pielgrzym” nr 40, 2 kwietnia 1925, s. 1.
16 Jeszcze w sprawie floty handlowej, „Słowo Pomorskie” nr 80, Toruń 8 kwietnia 1925, s. 5.
17 Z. Urbanyi, Od „Daru Pomorza…, s. 29–30.
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napisano w „Dzienniku Bydgoskim” 12 września 1925 
roku? Tu Sprung przedstawił projekt stworzenia pol-
skiej floty handlowej, który spotkał się z zainteresowa-
niem. Zarząd związku postanowił delegować wicepre-
zesa, posła Krzywińskiego, i kpt. Sprunga do wojewody 
pomorskiego celem omówienia propozycji18. Przypo-
mnieć w tym miejscu warto, że kapitan Mamert Stan-
kiewicz w latach 1923–1926 pływał na żaglowcu Lwów, 
a następnie na statkach handlowych, więc siłą rzeczy 
nie mógł w tym okresie uczestniczyć w pracach nad 
utworzeniem floty handlowej.

Kapitan Antoni Sprung, nie czekając na efekty pracy 
zjazdów i komitetów, kontynuował publikowanie arty-
kułów w polskiej (i nie tylko) prasie na temat utworze-
nia polskiej floty handlowej. Jego teksty ukazały się 
m.in. w „Gazecie Polskiej”19 i w „Biuletynie Daleki 
Wschód” – dodatku do „Tygodnika Polskiego” wyda-
wanym w Harbinie w Chinach20, oraz w dalszym ciągu 
w „Słowie Pomorskim”. 

Walka Sprunga o utworzenie polskiej floty handlo-
wej trwała cały 1926 rok. Znalazł on w Norwegii statek 
Dechton, który można było tanio kupić, za 2500 fun-
tów, tj. 1/10 wartości statku, co pozwoliłoby na natych-
miastowe rozpoczęcie działalności towarzystwa. Uza-
sadnił wyliczeniami opłacalność przedsięwzięcia. 

Pomimo rozmów z wojewodą pomorskim, organiza-
cjami kupieckimi, kołami poselskimi i dyrektorem 
Banku Gospodarstwa Krajowego kapitanowi statku nie 
udało się kupić. Kupił go kto inny i wystawił na po-
nowną sprzedaż, ale tym razem za 17500 funtów, co 
dałoby mu zarobek 15000 funtów, tj. 600000 zł. Dzien-
nikarz kończy swój tekst słowami: Czyż można dziwić 
się wobec tego, że ludziom dobrej woli opadają ręce, że 
zaczynają tracić wiarę, widząc jak najlepsze ich zamia-
ry spełzają na niczem?21. W następnym roku Sprung 
wystąpił w tej sprawie z apelem do władz centralnych. 
Ale nie uzyskał poparcia, gdyż w tym czasie w Gdyni 
powołano już przedsiębiorstwo rządowe „Żegluga Pol-
ska”. Kapitanem jej pierwszego statku s/s Wilno w li-
stopadzie 1926 roku został Mamert Stankiewicz22. 
Urbanyi w swojej książce tak podsumował działania 
Antoniego Sprunga: Tak oto smutnie skończyła się sa-
motna walka Antoniego Sprunga, kapitana z Czarnej 
Wody, o nabycie przez kupców pomorskich z Grudzią-
dza pełnomorskiego statku23.

KIM BYŁ ANTONI SPRUNG? 
Niewiele informacji udało się o nim odnaleźć, poza 
tymi wspomnianymi wcześniej, a dotyczącymi działań 
w sprawie utworzenia floty polskiej. Wiadomo,  

SS „Wisła” – masowiec należący do przedsiębiorstwa „Sarmacja”, w polskiej służbie w latach 1922–1926. Był jednym z pierwszych polskich statków  
handlowych i pierwszym, który zawinął do nowo budowanego portu w Gdyni 12 maja 1926.

18 Ze Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu, „Dziennik Bydgoski” nr 210, 12 września 1925, s. 9.
19 Tonący okręt. Ginący zysk marynarki handlowej, „Gazeta Polska” nr 42, Kościan 21 lutego 1925 s. 3.
20 Polska Marynarka Handlowa, „Daleki Wschód” nr 25, Harbin 29 sierpnia 1926. 
21 Ciekawy przyczynek do historii uruchomienia polskiej żeglugi morskiej, „Słowo Pomorskie” nr 66, Toruń 21 marca 1926, s. 6.
22 Stankiewicz Mamert, www.ipsb.nina.gov.pl
23 Z. Urbanyi, Od „Daru Pomorza…, s. 29–30.
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że urodził się 1 maja 1890 roku w Naguszewie24. Jego 
rodzicami byli Franz Sprung, z zawodu der Gastwirt 
– karczmarz, i Anna Sprung z domu Gehrmann25. 
Sprung ukończył nieustaloną dziś szkołę morską, za-
pewne jako niemiecki obywatel – w Niemczech. Losy 
Sprunga w czasie I wojny światowej przybliża jego zna-
jomy, kapitan Juliusz Wammert, który poznał Sprunga 
podczas wojny. Tak opisuje tę znajomość: Jako stary 
kapitan fregaty rez., który pracował podczas wojny 
światowej przy marynarce wojennej, miałem zaszczyt 
poznać p. kapitana Sprunga osobiście. P. kap. Sprung już 
od roku 1914 był czynnym oficerem marynarki i później 
prowadził jako komendant (kapitan) wojenne statki 
tzw. wyławiacze min i w potyczkach morskich odzna-
czył się niejednokrotnie. P. kap. energiczny, działa szyb-
ko i sprężyście, a do celów swych dąży wytrwale26. Co 
robił Sprung od zakończenia I wojny światowj do 1924 
roku, nie wiadomo.

29 kwietnia 1924 roku, będąc mieszkańcem Nowe-
go Dworu, kawaler Antoni Sprung zawarł w kościele 
parafialnym w Łęgu ślub z mieszkanką Czarnej Wody 
panną Zofią Szelbracikowską, ur. 19 lutego 1906 roku. 
Tu należy uzupełnić, że w księdze ślubów zapisano, że 
zapowiedzi przedmałżeńskie ogłoszono w kościołach 
w Klonówce i w Łęgu. Istotny jest tu fakt ogłoszenia 
zapowiedzi w Klonówce, co wskazuje, że Sprung 
w tym czasie mieszkał w Nowym Dworze należącym 
do tej parafii (dziś to wieś w gminie Pelplin, pow. 
tczewski). Rodzicami Zofii Wiktorii byli Franciszek 
Szelbracikowski i Łucja von Pirch (pochodząca z No-
wej Kiszewy). Franciszek Szelbracikowski był wówczas 
właścicielem oberży (karczmy) w Czarnej Wodzie. 
Świadkami ślubu byli Oswald Burdak i Konrad Szel-
bracikowski. Ślubu udzielał ks. Alojzy Rapior, wikary 
ze Śliwic27. Trudno powiedzieć, dlaczego ślubu udzielał 
właśnie ks. Alojzy Rapior, a nie proboszcz parafii Łąg, 
ks. Aleksander Bukowski. W księdze chrztów Zofii za-
pisano, że urodziła się ona 18 lutego, a nie 19 lutego, 
a jej ojciec był określony wówczas jako Besitzer – wła-
ściciel gospodarstwa28.

Po ślubie Sprung zamieszkał w Czarnej Wodzie, być 
może u rodziny swojej żony. Nie wiadomo, jak długo 

mieszkał w Czarnej Wodzie, ale na pewno jeszcze 
w 1927 roku, o czym w dalszej części tego artykułu. Co 
wiemy o jego przeszłości? Wiadomo, że był kapitanem 
marynarki handlowej i prawdopodobnie służył w cza-
sach zaborów w niemieckiej marynarce29. Trudno po-
wiedzieć, na jakich statkach pływał po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Może na statkach rybackich?

W 1927 roku kpt. Sprung i jego żona stali się przed-
miotem manipulowanej sensacji. „Dziennik Bydgoski” 
doniósł, że jakieś polskie czasopismo w Ameryce po-
dało, że kapitan, mieszkając wówczas w Czarnej Wo-
dzie, sprzedał Cyganom swoją żonę. Oczywiście była 
to nieprawda, przeciw czemu kapitan zaprotestował, 
stawiając się z żoną w redakcji „Dziennika Bydgoskie-
go”. Państwo Sprung o całej tej aferze dowiedzieli się 
właśnie z amerykańskiej prasy30.

Brak informacji o działalności Sprunga w następ-
nych latach. Wiadomo, że był członkiem Centralnego 
Związku Rybaków Wybrzeża Morskiego. W oświadcze-
niu z 30 sierpnia 1932 roku pośród podpisów osób żą-
dających przeprowadzenia postępowania wyjaśniające-
go w sprawie zarzutów postawionych kapitanowi portu 
w Gdyni Władysławowi Zaleskiemu figuruje podpis 
kapitana marynarki handlowej Antoniego Szprunga31. 

Wiadomo, że zimą 1937/1938 roku Sprung pływał 
na lodołamaczu Drewenz na Wiśle. W wykazie trzy-
osobowej załogi został określony jako kierowca statku. 
Wraz z nim pływali palacz Alfons Garnetzki i mary-
narz Władisl. Kalkowski32. W sporządzonej wg stanu 
na dzień 1 maja 1937 roku księdze adresowej dla Gdy-
ni można znaleźć informację, że kapitan marynarki 
handlowej Antoni Sprung mieszkał w tym czasie pod 
adresem ul. Krościeńska 28. Co ciekawe, w tym samym 
budynku mieszkał kupiec Otton Szelbracikowski33. Być 
może był to młodszy brat żony Sprunga, Zofii. Wiado-
mo bowiem, że Zofia miała brata Ottona Franciszka 
urodzonego 23 maja 1910 roku w Czarnej Wodzie34.

Antoni Sprung został aresztowany już 30 sierpnia 
1939 roku. W księdze ewidencyjnej Stutthof w rubryce 
adres zamieszkania zapisano West. Neufahr (Zachodni 
Nowy Port?). Nie wiadomo, dlaczego taki zapisano ad-
res. W 1937 roku mieszkał w Gdyni. Czy przeprowa-

24 Dziś Naguszewo jest wsią w gminie Rybno, pow. Działdowo.
25 Księga urodzeń 1890, nr 46, USC Rybno.
26 Jeszcze w sprawie floty handlowej, „Słowo Pomorskie” nr 80, Toruń 8 kwietnia 1925, s. 5.
27 Księga małżeństw parafii Łąg 1921–1929, ADP.
28 Księga chrztów parafii Łąg 1905–1908, 1923–1929, 1945–1946, ADP.
29 Z. Urbanyi, Od „Daru Pomorza…, s. 29–30.
30 Amerykańskie okropności, „Dziennik Bydgoski” nr 92, Bydgoszcz 22 kwietnia 1927, s. 9.
31 Wyjaśnić jak najprędzej, „Dziennik Bydgoski” nr 213, Bydgoszcz 16 września 1932, s. 4. 
32 Wykaz załogi polskiej na lodołamaczach, Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, APG IV, 2/401.
33  Księga Adresowa Ziem Zachodniej Polski. Gdynia – Wybrzeże Wojew. Pomorskie, Projekt Edukacyjny „Miasto Gdynia  

w okresie II wojny światowej”, Zeszyt nr 11.  
34 Księga chrztów parafii Łąg 1905–1908, 1923–1929, 1945–1946, ADP.
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dził się do Gdańska, czy może tam pracował i został 
aresztowany w pracy, w związku z czym wpisano miej-
sce aresztowania w rubryce miejsce zamieszkania? 
W ewidencji zapisano go wówczas pod numerem 
3692. Nie jest znany powód tego aresztowania35. Po ja-
kimś nieustalonym czasie, ale prawdopodobnie jeszcze 
w 1939 roku, został wypuszczony. 

Po wyjściu na wolność postanowił Sprung zaangażo-
wać się w działalność konspiracyjną. Michał Sikora, 
opisując przerzuty ludzi i dokumentów w czasie okupa-
cji hitlerowskiej z Polski do Szwecji, podaje, że pierwsze 
przerzuty z Gdyni do Szwecji zostały podjęte w grudniu 
1939 roku. Organizowały je polskie organizacje konspi-
racyjne, korzystając z różnych możliwości. Wykorzysty-
wano do tego wszystkich ludzi, którzy mogli w tym 
pomóc. Należał do nich kapitan ż.w. Antoni Sprung, któ-
ry jako jeden z pierwszych – będąc zatrudniony w nie-
mieckiej flocie handlowej – wykorzystał swoje możliwości 
i podjął się przerzucania osób poszukiwanych przez ge-
stapo. Działalność prowadził przez prawie dwa lata – do 
1941 roku – kiedy to pod zarzutem uprawiania tego pro-
cederu oraz prowadzenia działalności konspiracyjnej zo-
stał aresztowany, osadzony w Stutthofie i po pół roku 
w bliżej nieokreślonych okolicznościach zamordowany36.

Leon Lubecki o działalności Sprunga w tym okresie 
pisze tak: Na Wybrzeżu liczną grupę konspiracyjną 
stworzył nauczyciel Alojzy Socha (…). Równolegle 
z działalnością Sochy rozwijał w rejonie Orłowa oży-
wioną działalność b. Członek Rady Portu w Gdyni, ka-
pitan rezerwy marynarki, Antoni Sprung. Jego organi-
zacja podziemna o charakterze międzynarodowym 
nosiła nazwę „Sarmacja”. Skupiała ona około 60 osób 
różnych zawodów i narodowości37.

Bogdan Chrzanowski o przerzutach drogą morską 
pisze, że stało się to możliwe po zawarciu w grudniu 
1939 roku układu handlowego pomiędzy Trzecią Rze-
szą a Szwecją. Od tego momentu szwedzkie okręty 
wpływały do Gdyni do basenu III, co umożliwiło doko-
nywanie przerzutów z ich pośrednictwem. Jedną 
z pierwszych organizacji w Gdyni była „Sarmacja” zało-
żona przez Józefa Żmudzińskiego i Bolesława Głów-
czewskiego. Należał do niej kpt. Marynarki Handlowej 

Antoni Szprung, który pływając na statkach niemieckich, 
a następnie szwedzkich przekazywał informacje wywia-
dowcze w Sztokholmie oraz przerzucał osoby „spalone” 
do Szwecji. W 1941 r. kpt. A. Szprung został aresztowany 
pod zarzutem działalności konspiracyjnej (Niemcy po-
dejrzewali go m.in. o ułatwienie ucieczek do Szwecji)38.

Działalność konspiracyjną Sprunga potwierdza lek. 
med. Zygmunt Tanaś, w czasie okupacji członek Tajne-
go Hufca Harcerzy w Gdyni, ps. Przebiegły Ryś, 
w swym wniosku do wojewody gdańskiego o uczcze-
nie trzech zasłużonych postaci. Tymi zasłużonymi 
wskazanymi we wniosku byli: kapitan żeglugi wielkiej 
Antoni Sprung, poseł Jan Kwiatkowski i por. Jan Belau, 
ps. Mściwoj. W uzasadnieniu dot. Sprunga Tanaś na-
pisał: Kapitan ŻW Antoni Sprung członek „Sarmacji” 
z Gdyni, rozstrzelany w Stutthofie za osiągnięcia Wy-
wiadu przekazanego do Szwecji do Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie39.

Antoni Sprung został ponownie aresztowany, ale 
nie jest znana data tego aresztowania. Wiadomo, że 
został osadzony w niemieckim obozie koncentracyj-
nym Stutthof 22 grudnia 1941 roku pod numerem 
12548. W księdze ewidencyjnej figuruje co prawda 
imię Artur, ale wszystkie inne dane się zgadzają. Jako 
zawód Sprunga wpisano Steuermann (oficer nawiga-
cyjny), a jako miejsce zamieszkania w dniu aresztowa-
nia – Orłowo ul. Krościeńska 2840. Z obozowych doku-
mentów osobowych Sprunga zachowała się ponadto 
karta obrachunkowa (sygn. I-III-55459), która nie 
przynosi żadnych konkretnych informacji. Niestety 
w archiwum Muzeum Stutthof nie ma karty personal-
nej, w której jest więcej danych, ani jakiejkolwiek ko-
respondencji41.

Antoni Sprung zmarł w obozie 27 stycznia 1942 
roku o godz. 11.30. Jako przyczynę zgonu zapisano 
flegmona42  stóp i podudzia43. Dodać należy, że w opra-
cowaniu opisującym straty osobowe w Gdyni zapisano 
jego nazwisko w formie „Szprung” oraz podano, że był 
pracownikiem Polskiej Marynarki Handlowej44.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

35 Księga ewidencyjna nr I-IIE-1, s. 15, Muzeum Stutthof.
36 M. Sikora, Droga wiodła przez Gdynię – część 1, www.gdyniawktorejzyje.blogspot.com 
37 L. Lubecki, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne nr 1–2 (6–7), Gdańsk 1961, s. 38.
38  B. Chrzanowski, Organizacja sieci przerzutów drogą morską z Polski do Szwecji w latach okupacji hitlerowskiej (1939–1945), 

Stutthof Zeszyty Muzeum nr 5, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 16.
39 Zygmunt Tanaś, pismo z dnia 14.06.1993 roku, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, teczka M-42/651, s. 144.
40 Księga ewidencyjna nr I-IIE-5, s. 48, Muzeum Stutthof.
41 D. Drywa, mail do autora, 22.02.2018, Muzeum Stutthof.
42  Flegmona – zapalenie ropne, często występujące u więźniów obozów koncentracyjnych. Nieleczona flegmona powodowała 

zgon.
43 Wpis do ksiąg USC, sygn. Z-V-5, Muzeum Stutthof.
44 Straty osobowe Gdyni w okresie wojny światowej, aktualizacja nr 25, Gdynia 1 maja 2015, www.2wojna.gdynia.pl
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Wprawne oko przechodnia zmierzającego uli-
cą Bałtycką w stronę Wielkiego Morza do-
strzeże na jastarnickim cmentarzu stary 

nagrobek spoczywający w cieniu rozłożystego kaszta-
nowca. Upamiętnienie w swojej formie nie różni się od 
innych zachowanych starych grobów z tego rybackie-
go cmentarza. Jest wręcz typowe – lany z cementu sar-
kofag ze zwieńczonym białym krzyżem o ramionach 
zakończonych motywem lilii postumentem, na którym 
zwyczajowo umieszcza się epitafia. Pomnik, choć leci-
wy i lekko ugięty pod garbem czasu, jest zadbany. Wi-
dać efekty pracy dłoni pielących skrzyp, kwiaty, chwi-
lowo tylko wygasły znicz. Uważny obserwator szybko 
dostrzeże pewien wyróżniający nagrobek brak. Być 
może blaszana tarcza oderwała się albo wykute przed 
laty litery zatarł wiatr? Sprzed cmentarnego ogrodze-
nia postument wydaje się niezapisany – brak imienia 
i nazwiska, dat i zwyczajowo umieszczanych w tym 
miejscu sentencji. Po uchyleniu żelaznej furty i poko-
naniu kilku stopni stoimy przed pomnikiem. Potwier-
dza się, że na zwieńczonym krzyżem cokole nie ma 
żadnych liter. Powierzchnia jest idealnie gładka, nigdy 
nietknięta dłutem kamieniarza.

Krótki spacer po cmentarzu ujawni jeszcze kilka 
podobnych w formie grobów – ostańców, datowanych 
głównie na lata 30. i położonych w starszej, odleglej-
szej od bramy części cmentarza. Żaden z nich nie jest 
jednak anonimowy.  

Dla części odwiedzających cmentarz leżący w cieniu 
kasztanowca grób pozostanie zagadką. Tylko dociekli-
we oko wracającego w kierunku bramy, który raz jesz-
cze skieruje spojrzenie w okolice rozłożystego drzewa, 
dostrzeże na odwrocie bielejącego krzyża czarne litery 
przypominające o tragedii sprzed lat. Na szerokich ra-
mionach krzyża znajduje się napis: Bieźąc do Pucka na 
Bierzmowanie utonęli dnia 14. lipca 1888. Niżej, na co-
kole, wyryte są nazwiska ośmiu ofiar wypadku: Ale-
xander Konka, Maryanna Szomburg, Anna Szomburg, 
Maryanna Kustosz, Albertyna Buda, Franciszka Konka, 
Antoni Konka, Jakub Kakol. Zagadkowy pomnik jest 
świadectwem tragedii, jaka dotknęła Jastarnię, wten-
czas wioskę rybacką liczącą zaledwie kilkadziesiąt 
chat, w lipcowe popołudnie 1888 roku, kiedy część 
mieszkańców udała się przez zatokę do Pucka, by 
uczestniczyć w sakramencie bierzmowania. Niebawem 
mija 130. rocznica tych wydarzeń.

Rejs przez Małe Morze był wtedy właściwie jedy-
nym możliwym sposobem komunikacji izolowanego 
półwyspu ze światem. I choć połączenie to było nie-
pewne z uwagi na zależność od warunków pogodo-
wych, inna możliwość w zasadzie nie istniała. Kolej 

żelazna czy choćby utwardzona droga pojawiły się na 
Mierzei Helskiej parę dziesięcioleci później. Przez stu-
lecia, aż do pierwszych dekad XX wieku, to łodzie sta-
nowiły podstawowy środek lokomocji mieszkających 
na Rybakach Kaszubów. Më Helanie nie znajemë wòza 
ani kòni,/ Bò nas darmò wòzy wiater pò falisty toni – 
mówi rybak Muża, bohater poematu Derdowskiego (Ò 
Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł), a jego słowa 
nie są w żadnej mierze przesadzone. 

Ceremonia miała się odbyć w niedzielę 15 lipca, po 
sumie. Sakramentu miał udzielać doktor Leon Redner, 
biskup archidiecezji chełmińskiej, który od kilku dni 
wizytował pomorskie parafie. W sobotnie popołudnie 
przystępująca do bierzmowania jastarnicka młodzież, 
wraz z rodzinami, w kilka łodzi wypłynęła do Pucka. 
W rejs wyruszył również 44-letni Antoni Budda, któ-
rego córka miała przyjąć sakrament. Na łodzi oprócz 
niego i córki znalazło się jeszcze dwanaście osób: sze-
ściu dorosłych rybaków, matka jednej z przystępują-
cych do bierzmowania i pięcioro młodych – dwóch 
chłopców i trzy dziewczęta.

Dzień był pogodny. Gdańsk notował wiatr z pół-
nocnego zachodu. Tragedia wydarzyła się przed godzi-
ną szóstą, milę morską od Pucka, na wysokości leżącej 
na wschód od miasta osady Seefeld (niemiecka nazwa 
Rozgardu). Na skutek wypadku śmierć w wodach Za-
toki znalazło ośmioro pasażerów jednostki.

Choć obecnie szczegóły katastrofy zatarły się 
w zbiorowej pamięci mieszkańców Jastarni, jednak 
były w niej obecne przez długie dziesięciolecia. Uro-
dzony w dwie dekady po tragedii rybak Alfons Necel 
relacjonował w opowieści utrwalonej przez Romana 
Klima w 1973 roku i opublikowanej na łamach „Pome-
ranii” historię znaną mu z opowiadań rodziców:

Jechali z Jastarni do Pucka na bierzmowanie. Było 
dużo łodzi. Jeden z szyprów – Buda się nazywał – 
miał na pomerance z piętnaście osób. Zaczęli się ści-
gać, a wiatr był duży. Przeładowana pomeranka pra-
wą burtą zaczerpnęła wodę. Zwrócono uwagę Budzie, 
żeby uważał, ale on nie chciał, aby jego pomeranka 
była gorsza od innych, i dalej się ścigał. Jeden drugiego 
wariacko wymijał. I stało się, łódź Budy wywróciła się 
i spłynęła bokiem. Zaczęli się topić. Buda, widząc, że 
wszyscy się mogą potopić, poszedł po maszcie, na sam 
czubek, aby łódź trzymać na boku. I trzymał ofiarnie, 
chciał swój błąd naprawić. Ludzie pakowali się na 
łódź i wywracali ją. Doszło do tego, jak opowiadali, że 
jeden drugiego spychał. Niektórzy mieli na czołach 
uderzenia od obcasów. Walcząc o życie, jeden drugiego 
kopał. On sam był bardzo dzielny. Trzy razy nurkował 
na głębokość czterech metrów i wyciągał swoją córkę, 

BIEŻĄC DO PUCKA…
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ale ona mimo wszystko utonęła. Osiem osób wtedy 
zginęło. 

Choć narrator nie był bezpośrednim świadkiem 
zdarzeń, jednak w przytoczonej po osiemdziesięciu 
pięciu latach relacji odnajdujemy wiele detali. Alfons 
Necel wskazuje, że podróż odbywała się na pomerance 
– płaskodennej łodzi żaglowej przystosowanej dla 6–8 
członków załogi, używanej przez mieszkańców helskiej 
kosy od lat siedemdziesiątych XIX wieku. Podaje pra-
widłowe nazwisko szypra pechowej jednostki i przybli-
żoną liczbę podróżujących nią osób. Rybak, relacjonu-
jąc przebieg wypadku i jego domniemane przyczyny, ze 
szczegółami opisuje panikę pasażerów i postawę Anto-
niego Buddy w czasie zdarzenia. Przedstawiony przez 
niego obraz zdarzeń, ukształtowany zapewne przez 
liczne rozmowy i wielokrotnie wysłuchane opowieści, 
snute z pewnością również przez bezpośrednich 
uczestników wypadku, był być może dominujący 
w zbiorowej pamięci mieszkańców Mierzei Helskiej. 
Czy wiernie oddawał prawdę o morskiej tragedii? 

Choć informacje o wypadku nie były ani szczegól-
nie eksponowane, ani zbyt obszerne, jednak wzmianki 
o nim znajdziemy w gazetach ukazujących się zarówno 
w zaborze pruskim, jak i poza nim. W kilka dni po 
katastrofie jeden z wiedeńskich dzienników w notatce 
zamieszczonej w rubryce „Ze świata” przytacza jego 
przebieg, przywołując jednocześnie anonimową rela-
cję jednego z ocalałych uczestników rejsu:

(...) byliśmy już około jedną milę morską przed Puc-
kiem, nieopodal Rzucewa, wówczas zerwał się strasznie 
silny podstępny podmuch wiatru i przewrócił naszą łódź. 
Ta katastrofa trwała tylko kilka minut. Ja utrzymywa-
łem się nad wodą pływając, słyszałem rozrywające serce 
wołania o pomoc, jednak każdy był skupiony na ratowa-
niu siebie samego i próbował dopłynąć do przewróconej 
łodzi, aby móc się jej przytrzymać. Sześciu mężczyznom 
to się udało, pozostałe osiem osób, bez szans na ratunek, 
pochłonęła głębia. Po około kwadransie pojawiła się na 
szczęście inna łódź, która obrała ten sam kurs. Ludzie 
znajdujący się w tamtej łodzi zauważyli dryfującą łódź, 
podpłynęli do nas i nas uratowali. Jeszcze ponad godzinę 
szukaliśmy pozostałych osób, ale nie udało nam się od-
kryć żadnej ludzkiej istoty: Śmierć zebrała wielkie żniwo. 
Wieczorem dotarliśmy przygnębieni do Pucka. Aby nie 
zakłócać tym wstrząsającym nieszczęściem uroczystości 
bierzmowania, przemilczeliśmy póki co to zdarzenie. (!) 
Dopiero w poniedziałkowy ranek bliscy osób, które uto-
nęły, otrzymali te smutne wieści.

Słowa świadka sugerują, że łodzie płynęły pojedyn-
czo, po różnym kursie i w znacznej odległości od sie-
bie – płynąca zbiegiem okoliczności tą samą trasą 
łódź, która podjęła rozbitków, pojawiła się dopiero po 
jakimś czasie. Obraz ten stoi w opozycji do opisywane-
go przez Alfonsa Necla brawurowego rajdu pomera-
nek ścigających się po wzburzonych wodach zatoki. 
Zapewne szyper chciał dotrzeć do Pucka jak najszyb-

ciej, być może przed innymi, trudno jednak podejrze-
wać go o lekkomyślność, zwłaszcza że załoga łodzi 
składała się z doświadczonych rybaków. Wątpliwe, aby 
ludzie pracujący od urodzenia na morzu podejmowa-
li ryzyko, mając na pokładzie swoich najbliższych. 
Ocalały z katastrofy jako powód wypadku podaje na-
głe podmuchy silnego wiatru, które przewróciły po-
merankę. Z innych relacji wynika, że do wywrotki do-
szło na skutek zerwania się żagla. Na jednej z łódek 
żagiel przymocowany był niedobrze, tak iż się […] ze-
rwał i obaliwszy się na łódkę przewrócił ją – donosił po 
katastrofie poznański „Orędownik”.

Jednoznaczne ustalenie okoliczności wypadku nie 
jest możliwe, jednak z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że był on spowodowany warunkami 
pogodowymi – silnym, porywistym wiatrem i dużą 
liczbą pasażerów utrudniającą prawidłowe balansowa-
nie jednostką. Wątki te są obecne zarówno w materia-
łach z epoki, jak i w późniejszych relacjach.

Spośród czternastu osób znajdujących się na łodzi 
śmierć w katastrofie ponieśli wszyscy młodzi mający 
przyjąć sakrament oraz dwoje dorosłych. Ocalić życie 
udało się tylko najsilniejszym – wszyscy spośród ura-
towanych to stanowiący załogę łodzi rybacy. 

Pomnik na cmentarzu w Jastarni z wyrytymi na cokole nazwiskami ofiar 
lipcowej tragedii z 1888 roku
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Wypadek był jednym z najtragiczniejszych zdarzeń 
na morzu, jakie dotknęły społeczność Jastarni zarów-
no ze względu na liczbę ofiar jak i ich młody wiek. 
Wstrząsnął rybacką wioską tym bardziej, że jego ofia-
rami byli ci, którzy nie doświadczali na co dzień zagro-
żeń wynikających z pracy na morzu. O ile z ryzykiem 
utraty życia liczy się każdy uprawiający rybackie rze-
miosło, o tyle śmierć bieżących na bierzmowanie była 
ciosem niespodziewanym. Odświętny nastrój religijnej 
uroczystości ustąpił miejsca przygnębieniu. Jastarnia 
pogrążyła się w żałobie.

Kim są ci, których nazwiska widnieją na omszałym 
kamieniu pomnika? 

Najmłodsza z ofiar, Anna Szomborg (ur. 1872), 
w momencie katastrofy miała szesnaście lat. Była cór-
ką Ignacego i Wiktorii z domu Kohnke. Jej matka 
zmarła w roku 1880, pozostawiając ojca z sześciorgiem 
dzieci. Wdowiec ożenił się ponownie z młodszą o dzie-
sięć lat Marianną Klosk (ur. 1851). W dniu wypadku 
obie znalazły się na pechowej łodzi. Ignacy Szomborg 
stracił drugą żonę i czwarte dziecko (w przeszłości po-
chował małego syna i dwie córki). Po katastrofie pozo-
stał z piątką dzieci: wchodzącymi w dorosłość Józefem 
i Rudolfem, dorastającą Anną, kilkuletnią Julianną 
i małym Ignacym.

W wodach Małego Morza utonęła również dwu-
dziestoletnia Franciszka Kohnke (ur. 1867), córka Al-
brechta II i Magdaleny z domu Budda. Była sierotą. Jej 
stary ojciec zmarł poprzedniej zimy, a na miesiąc 
przed katastrofą do męża dołączyła matka Franciszki. 
Starszy brat zmarłej, Józef, w ciągu kilku miesięcy stra-
cił wszystkich najbliższych.

Z Pucka nie wrócił też dziewiętnastoletni Antoni 
Kohnke (ur. 1868), pozostawiając zrozpaczonych ro-
dziców, Tomasza i Mariannę z domu Niemoth, oraz 
starszego brata Jana.

Marianna Kustusz (ur. 1869) kilka dni przed wypad-
kiem obchodziła dziewiętnaste urodziny. Była córką 
Michała i Marianny z domu Myślisz. Od śmierci ojca 
w 1883 roku była wychowywana tylko przez matkę. 
Miała troje rodzeństwa: Jakuba, Michała i Katarzynę.

Morze zabrało również Jakuba Konkela (ur. 1870), 
który za dwa miesiące obchodziłby osiemnaste urodzi-
ny. Był najmłodszym z czworga dzieci Piotra Konkela I  
i Konstancji z domu Kohnke. 

Aleksander Konkol (ur. 1860), syn Walentego i Do-
roty z domu Lenc, był jedynym dorosłym rybakiem, 
który zginął w katastrofie. W momencie wypadku miał 
dwadzieścia osiem lat. Od ponad roku był żonaty 
z Anną Lisakowską, z którą miał urodzonego niespeł-
na pięć miesięcy przed katastrofą, syna Edwarda.

Szyper pomeranki, Antoni Budda I, płynął do puc-
kiej fary z osiemnastoletnią córką Albertyną (ur. 
1869), która poniosła śmierć w wypadku. Był żonaty 
z Henryką z domu Kohnke. Albertyna była ich najstar-
szą córką. Antoni zmarł w Jastarni pod koniec lat dwu-
dziestych.

Wydarzenia sprzed stu trzydziestu lat wpisują się 
w trajektorię losu rybackich rodzin zamieszkujących 
przez stulecia na Mierzei Helskiej, które żyjąc z morza 
i na morzu, narażone były na ryzyko nieznane miesz-
kańcom stałego lądu. Ryzyko, które rutynę codzienno-
ści zmieniały w nieobliczalną grę o najwyższą stawkę. 
Skromny cmentarny krzyż poświęcony ofiarom kata-
strofy upamiętnia również tych, którzy w grze tej prze-
grali, a których dziś w większości nie pamiętamy. Jest 
przestrogą, ale też symbolem szacunku mieszkańców 
helskich piachów wobec groźnego sąsiada, który cza-
sem obłaskawia, a czasem zabiera.

Bieżąc Bałtycką, zwróćcie oczy ku rozłożystemu 
kasztanowcowi i odszukajcie bielejący w jego cieniu 
krzyż, symbol losu mieszkańców helskich osad.

ŹRÓDŁA
„Die Presse” z 21 lipca 1888 (rok XLI, nr 201). 
„Dziennik Poznański” z 12 czerwca 1888 (rok XXX, nr 133).  
„Kuryer Poznański” z 18 lipca 1888 (rok XVII, nr 163). 
„Orędownik – Pismo poświęcone sprawom politycznym 
i społecznym” z 19 lipca 1888 (rok XVIII, nr 164). 
„Pomerania” 1978, nr 5 (rok XV, nr 85).
„Thorner Presse” z 18 lipca 1888 (rok VI, nr 166). 
Księgi metrykalne parafii Jastarnia, w zasobach Archiwum 
Archidiecezjalnego w Gdańsku-Oliwie.

MARCIN HERRMANN

Zatoka Pucka na mapie z 1893 roku
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Chciałby wbiec po schodach, jak dawniej, jak kiedyś, gdy był 
młody, gdy miał siłę, którą mógłby obdzielić cały świat. Kie-
dyś wbiegał po schodach, obojętnie, gdzie to było, czy w Ber-
linie, czy na wywczasach w Ostendzie, czy w ich niewielkim, 
ale malowniczym pałacyku w Meklemburgii. Schody wtedy 
albo wydawały z siebie suchy trzask, albo tylko przytłumio-
ne, głuche dźwięki, gdy były wyłożone dywanami. Wiedziała, 
doskonale wiedziała wtedy, że już biegnie, że jej Friedrich, jej 
oficer zaraz weźmie ją w mocne ramiona i nie wypuści z nich, 
aż oboje nie będą już mogli wziąć oddechu.

To kiedyś, w  szczęśliwszych czasach, gdy był znacznie 
młodszy, a wojna zdawała się z jednej strony wspomnieniem 
bardzo odległym, a  z  drugiej zjawiskiem tak nierzeczywi-
stym, nieprawdopodobnym jak meteoryt wielkości całych 
Niemiec uderzający w Ziemię. Jeśliby nawet wojna miała kie-
dyś wybuchnąć, to błyszczałaby ostrymi bagnetami i pikiel-
haubami odbijającymi się metalicznie, lecz radośnie w peł-
nym słońcu, a  nade wszystko barwnymi szamerunkami. 
Taka defilada, tylko znacznie piękniejsza.

Liselotte nie wie, że on już nadchodzi, że za chwilę przy-
garnie ją do siebie. Kroki są ciężkie, staw kolanowy może już 
nigdy nie pozwoli na bieg po schodach. Przeklęty francuski 
granat! Na pewno się ucieszy. Wiedziała, czekała na niego, 
telefonował poprzedniego dnia. Tyle że nie sądziła, iż przy-
będzie tak szybko. Nie musiał czekać na pociąg kolei żelaznej 
ze Szczecina, jakim poruszają się zwykli śmiertelnicy. On 
przebył drogę aeroplanem, prawdziwym aeroplanem. Z dwo-
ma międzylądowaniami, ale przerwy były bardzo krótkie. 

Aeroplan przewoził tajną pocztę do Prus Wschodnich. Wte-
dy każda godzina jest cenna. Zwłaszcza w lutym 1918 roku. 
W kolejnym roku Wielkiej Wojny. Nie zostawił płaszcza pan-
nie pokojowej, rzucił tylko krótko recepcjoniście, kim jest, 
i zapytał, czy pani von Lessenow bawi w apartamencie. Tam-
ten potwierdził, nie zdążył jednak okazać należnego uszano-
wania, bo Friedrich już nie spojrzał na niego. Skierował się na 
schody.

Nie pomyślał nawet, żeby zapukać. Nigdy tego nie robił. 
A  ona, jego Liselotte, lubiła, gdy wpadał niespodziewanie. 
Miał prawo wzbudzić w niej przez ułamek sekundy dreszcz 
lęku. Gdy go ujrzała, znieruchomiała na moment. W jednej 
sekundzie ukazał się jej takim, jakim stał się w nierzeczywi-
stej wojennej rzeczywistości. Ona jej nie doświadczała. Żyła 
pośród koronek, mitynek, mufek, perfum, choć nie francu-
skich, patriotyzm wymagał poświęceń, a jej codzienną lektu-
rą były żurnale mód. I Schubert, nade wszystko pieśni Schu-
berta! W  zapadłej wiosce nad Morzem Bałtyckim, której 
nazwy przedtem nie znała (kuzynka Marie jest niezastąpiona 
w wynajdywaniu takich miejsc), w ogóle można było zapo-
mnieć, że toczy się wojna. A Kurhaus między Orłowem a Ko-
libkami stał na nadspodziewanie wysokim poziomie.

Wyraz jej twarzy nie powinien go zaskoczyć. Wiele razy 
w ostatnim czasie doświadczył, że ci, którzy znali go wcze-
śniej, po prostu nieruchomieli na jego widok. A potem jakaś 
osobliwa litość, troska, pytania, zawsze takie same. Spodzie-
wał się jednak, że ona inaczej, że zrozumie, że radość ze spo-
tkania od razu zwycięży zdziwienie. Odetchnął. Tylko na 

SPISEK
PIOTR SCHMANDT
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ułamek sekundy w jej oczach zabłysnął strach i niedowierza-
nie. Potem już mocno wtuliła się w  jego wychudłe ciało. 
O nogę pytała przede wszystkim. Ale to nie było nic niezna-
czące zainteresowanie, które wypadało okazać. Pomyślała 
nawet o ortopedach. Obiecała się tym zająć. Pochwalił ją 
w myślach za niespodziewany w ich sferach praktycyzm i de-
terminację. Na koniec zadała pytanie, które sprawiło mu naj-
większą przyjemność.

– Mam nadzieję, że zwolnili cię na dobre?
– Kochanie – roześmiał się gorzko – gdybyś wiedziała, 

z jakimi kontuzjami wraca się na front...
– Ale ty chyba nie wrócisz – zmarszczyła brwi –  nie jesteś 

jakimś tam żołnierzem.
– Teraz już nie ma „jakichś tam żołnierzy”, Liselotte – po-

gładził jej policzek. – Teraz każdy jest żołnierzem.  
– Przecież wygrają tę wojnę bez Ciebie, przecież cesarz 

zwycięża na wszystkich frontach, a ci Francuzi potrafią tylko 
uciekać.

– Liselotte, to nie jest ta wojna sprzed prawie pięćdziesięciu 
lat. Oni walczą jak diabły. A są jeszcze Anglicy, Amerykanie.

– Ale cesarz...
– Kochanie, wybacz, jestem głodny.
Przeprosiła go. Nie pomyślała. Pocałowała w  usta, jak 

dawniej. Zeszli do jadalni, która mieściła się tuż obok recep-
cji. Byli jedynymi gośćmi. Wprawdzie w pensjonacie przeby-
wało kilka osób, ale akurat żadnej z nich nie było na dole. 
Solidne dębowe boazerie, ładne obrusy, portret cesarza 
z małżonką, w grubych złoconych ramach. Obok wizerunek 
obwieszonego orderami kronprinza, w  mundurze kawale-
rzysty, jak należało.

Podszedł do nich kelner o nienagannej prezencji. Nie za 
wysoki, nie za niski, szatyn o  twarzy oficera niższej rangi. 
Przyjął zamówienie bez zbytniej uniżoności, która tak często 
irytowała Friedricha. Czuł się zażenowany i jakby winny, gdy 
ktoś okazywał wobec niego nadmierną uległość. Chyba że 
rzecz dotyczyła wojska, wtedy to co innego. Liselotte spo-
dziewała się, że mąż, zgodnie z zapowiedzią, zje Bóg wie ile. 
Tymczasem Friedrich niewielkimi łyczkami wypił bulion 
w niewielkiej filiżance, skubnął nieco pulardy i podziękował 
za suflet, choć, co ona mogłaby poświadczyć, podawali tu 
znakomity. „Pewnie biedak ma żołądek zasuszony przez to 
wojskowe menu”, pomyślała.

Długo siedziała przed toaletką. Kremy w malutkich pudeł-
kach, odrobina pudru i  dosłownie dwie kropelki perfum 
o nucie paprociowej. Może niezbyt odpowiednie na wieczór, 
ale Friedrich właśnie takie lubił najbardziej. No cóż, o gustach 
się nie dyskutuje... Chwilę jeszcze siedziała przed lustrem, pa-
trząc uważnie w swoje brązowe oczy. Tylko w oczy, żeby nie 
dostrzegać irytujących i niepotrzebnych zmarszczek. Nie było 
ich wiele, ale sam fakt, że śmiały nieproszone pojawić się 
przed paroma laty, napawał ją niechęcią i zgorszeniem cha-
rakterystycznym w sytuacjach, gdy ma się do czynienia z po-
spolitym chamem nieuznającym dobrych obyczajów. Gdy 
weszła do pokoju sypialnego, nie mogła powstrzymać uśmie-
chu. Jej mąż spał spokojnym, głębokim snem sprawiedliwego. 
Nie miała do niego żalu. Ot, może odrobina melancholii, jakiś 
żal za czymś dobrze znanym, oswojonym.

Zbudził się pierwszy i  długo patrzał na śpiącą żonę. 
Wreszcie i ona otworzyła oczy. Spoglądali na siebie ciekawie, 
jakby poznali się dopiero poprzedniego wieczora.

Początek lutego nad morzem, nawet gdy była to tylko za-
toka, powinien być mroźny, a  porywisty wiatr musiał, po 
prostu musiał targać bezlistne gałęzie drzew i zrywać kapelu-
sze z głów nielicznych kuracjuszy. Tymczasem powietrze sta-
ło nieruchome, a od morza bił świeży, niemal wiosenny za-
pach życia. Mewy wydawały z siebie chrapliwe dźwięki, jak 
zawsze, ale nie kłóciły się między sobą o zdobycz, jakby wie-
działy, że ryb wystarczy dla wszystkich. Tylko gdzieniegdzie 
na wodzie odznaczały się plamy cienkiej zmarzliny. Miało się 
wrażenie, że gdyby na takim lustrze siadł ptak, pod jego no-
gami zarwałoby się od razu. Niedaleko piętrzył się wysoki 
klif. Miało się wrażenie, że drzewo rosnące na samej jego kra-
wędzi zaraz spadnie do wody.

Wciągał głęboko ożywcze powietrze. Brakowało mu 
przedtem tej przestrzeni, tej świeżości. W sztabie i gdy spoglą-
dał na pole walki, zagęszczone do granic możliwości postacia-
mi, armatami, kolorami jaskrawymi i drażniącymi oczy. I za-
gęszczone dźwiękami; krzyki, kwik koni, rzężenie 
umierających. Do tego zapach, właściwie odór zgnilizny, jelit, 
krwi. A teraz był wdzięczny Bogu, Opatrzności, losowi, nie 
wiedział do końca, komu lub czemu. Wiedział, że zaczyna od-
żywać, choć zdawał sobie sprawę, że w jego pamięci na zawsze 
obecne będą śmierć i zniszczenie. I najgorsze ze wszystkiego 
– okopy. Choć akurat on bywał w nich jedynie gościnnie.

Para staruszków (on w śmiesznym słomkowym kapeluszu 
nijak niepasującym do pory roku) minęła ich na krótkim 
molo. Trzy łabędzie kilka metrów od nich ciekawie przyglą-
dały się Liselotte i Friedrichowi. Choć może ich ciekawość 
wzbudziła raczej papierowa torebka, do której sięgała ona, by 
wyjmować okruchy suszonego chleba.  

– Wciąż o  tym myślisz – powiedziała, rzucając na taflę 
wody garść okruchów.

– Nie sposób nie myśleć – uśmiechnął się smutno.
– Ale to minie – położyła dłoń na jego dłoni. – Jeszcze 

trochę, przecież to wszystko musi się skończyć. 
Łabędzie domagały się repety. Nie usłyszała ich. 
– To wszystko musi się skończyć – powtórzyła z naciskiem. 

– Wczoraj byłeś zmęczony, zniechęcony, ja to doskonale rozu-
miem, kochanie. I żal mi cię, i kocham cię coraz bardziej! Tak, 
coraz bardziej. Również za odwagę. Widzisz, mam do ciebie 
zaufanie. I do wojska, do ojczyzny. Ja patrzę na to z dystansu 
i wiem, czuję, tak po kobiecemu, że już niedługo...

– Niedługo: co? – przerwał chrapliwym głosem.
– No, wojna. Defilada pod Łukiem Triumfalnym, obieca-

łeś mi, pamiętasz? Że weźmiesz mnie tam i będę siedziała na 
trybunie honorowej, i rzucę ci kwiaty, jak będziesz jechał na 
czele szwadronu, czy jak to się nazywa.

Zgrzyty wydobywające się z łabędzich dziobów stawały się 
coraz bardziej irytujące. Wyjął z  torebki garść okruchów 
i rzucił im, tylko po to, aby zamilkły.

– Tak. I jeszcze salony paryskie, gdzie miejscowa elita mu-
siałaby zabiegać o twoje względy. I najlepsze restauracje.

– I krawcowe szyjące dla żon członków rządu, te krawco-
we walczyłyby o  to, żebym chciała korzystać z  ich usług –  
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dodała szybko, żeby nie usłyszeć tego, czego usłyszeć nie 
chciała, a co przeczuwała.

Znów ten jego bolesny uśmiech, nie wiadomo który od 
wczorajszego późnego popołudnia.

– Liselotte, nie powinienem ci tego mówić...
– Czego?! – odparła nadspodziewanie ostro.
– Liselotte, posłuchaj...
– Nie, nie chcę tego słuchać. Chcesz mi powiedzieć, że to 

wszystko nieaktualne, że nie będzie żadnego Paryża?! A czy 
ty myślisz, że mi zależało na tych wszystkich zabawkach, na 
świecidełkach z tego zdegenerowanego miasta? Nie! Ja ma-
rzyłam o defiladzie, o sprawiedliwości, o tym, żeby być dum-
na z mojego męża i mojej ojczyzny. Tak nisko mnie oceniasz?

Rzuciła sucharkiem w łabędzia i trafiła prosto w skrawek 
wypukłej piersi wystającej nad wodą. Ptaszysko syknęło, ale 
nie poruszyło się. Para wracająca już z czubka mola ze zgor-
szeniem patrzyła na kobietę, która w taki sposób potraktowa-
ła łabędzia.

– Przepraszam, kochanie. To nie tak. Ja wiem, że ty nie 
jesteś pusta, że myślałaś o  kraju. Ale widzisz, jest już po 
wszystkim.

– Co to znaczy: po wszystkim?
Mówił więc. O tych wszystkich okropnościach, o żołnie- 

rzach, wśród których rozlewała się socjalistyczna zaraza, 
zwłaszcza odkąd w  październiku pojawił się w  Rosji ten 
śmieszny krasnal o  rysach zramolałego Mongoła, niebez-
pieczny jak sam Szatan.

– Przecież sam mi mówiłeś, że to w naszym sztabie zade-
cydowano, żeby go tam  przewieźć jako dywersanta. Więc 
wszystko idzie zgodnie z planem!

– Nie, wszystko wymknęło się spod kontroli.
Spod kontroli wymknęły się masy żołnierskie w samych 

Niemczech. A on? Najgorsze, że on wcale im się nie dziwił. 
Nienawidził tego ich entuzjazmu dla Lenina i wszystkiego, co 
działo się w Rosji, ale nie dziwił się. Bo widział, bo uczestni-
czył w tych potwornościach na pełnych prawach przegrane-
go gracza. I Amerykanie! Diabli nadali tych Amerykanów!

– Naprawdę uważasz, że nie ma nadziei?
– Żadnej, Liselotte – spuścił głowę, jakby poczuł się winny.
– Więc co teraz będzie? – zapytała z  irracjonalną nutką 

nadziei w głosie.
– To proste – odparł jak chłodny analityk. – Najdalej za 

pół roku będziemy zmuszeni się poddać. Ale to nie będzie 
zwykła kapitulacja, na honorowych warunkach.

Stracą Alzację i Lotaryngię. Stracą Księstwo Poznańskie, 
chyba Pomorze i część Śląska. Będą płacić reparacje, o jakich 
świat nie słyszał, przecież Francuzi nie podarują okazji, ze-
mszczą się za swą ostatnią hańbę. Zdemilitaryzują ich. A na 
dodatek te rzesze żołnierskie zrobią rewolucję jak w  Rosji 
i odbiorą majątki ziemskie, fabryki, prasę, wszystko.

– Ty żartujesz.
– Nie, Liselotte, nie.
Nagle przed oczyma Friedricha stanął niewielki, ale ma-

lowniczy pałacyk w Meklemburgii. W pierwszej chwili do-
strzegł przed nim jakiegoś francuskiego oficera podszczypu-
jącego pokojówkę Metę, potem ujrzał dwa ciężarowe 
automobile, na które żołnierze w  błękitnych mundurach 
i śmiesznych spodniach rozszerzonych na wysokości ud ła-
dowali meble wynoszone z pałacyku. Oprócz mebli wynosili 
też pościel, obrusy, zastawę stołową. Nagle wszystko zniknę-
ło. Został tylko pałacyk. Był niemal doszczętnie spalony, 
a przed nim tańczyły wokół wielkiego ogniska korowody pi-
janych mężczyzn. Paliwem dla ognia były te same meble, któ-
re wcześniej mieli wywieźć Francuzi. Meta leżała gdzieś 
obok, całkiem naga i pokrwawiona. A może tańczyła razem 
z nimi? Źle widać. Mimo że te obrazy były jego towarzyszami 
od kilku tygodni.

– Co ci jest? – Liselotte ścisnęła jego dłoń.
– Nic – skłamał, choć wiedział, że musi dostrzec krople 

potu na jego czole. – Widzisz, nie można do tego dopuścić. 
To się nie może zdarzyć. Liselotte, ten kataklizm dotknąłby 
również nas.

– Wiem. Ale dopóki walka trwa... Wreszcie mówisz tak, 
jak zawsze. Jak mój dzielny mąż.

Wyjął dłoń z objęć jej rękawiczki. Odsunął się nieco, lecz za-
raz przytulił ją całą, nie zważając na konwenanse. Wokół zresztą 
było pusto. Tylko łabędzie patrzyły na nich wyczekująco.

– Nie o  tym myślałem, kochanie. Mówiłem przecież, że 
taka walka spowoduje kataklizm. Że wtedy nic już się nie da 
uratować.

– Nie rozumiem – odparła szczerze, z odrobiną złości. Za-
wsze miała się za osobę bystrzejszą od innych.

– Bo to nie jest na ludzki rozum.
– Co nie jest?! Wyrzuć to w końcu z siebie, nie dręcz mnie.
Znów nieco się odsunął i spuścił głowę.
– Należy uprzedzić fakty. Działać, dopóki nasza armia jest 

jeszcze po francuskiej stronie granicy i dopóki nie jest zde-
moralizowana w takim stopniu, który nie pozwalałby już na 
żaden manewr. Dzięki temu będziemy mieli mocną kartę 
przetargową.

– Jaką kartę?! Do czego? Przed kim?!
– No przed Ententą – wydusił z siebie General der Artille-

rie Friedrich hrabia von Lessenow, szef XVIII Korpusu Ar-
mijnego.

Rozdarte na strzępy drzewa wzdłuż alei w miejscowości Locre w Belgii 
(front zachodni)
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Wolałby teraz nie patrzeć na Liselotte, 
pierwszy raz, odkąd ją poznał. Nie mogła 
wykrztusić z siebie słowa. Jej oczy wbiły się 
w niego niby ślepia jakiegoś krwawego po-
gańskiego bóstwa. Wreszcie się odezwała.

– Przecież cesarz nigdy się na to nie zgodzi.
– I dlatego musimy porwać kronprinza.
Nie zrozumiała. W jej spojrzeniu już nie 

było gniewu. Po prostu nie rozumiała. 
A  Friedrich, kiedy już wypowiedział jedno 
z  ważniejszych zdań w  swoim życiu, wie-
dział, że musi powiedzieć do końca to, 
z czym do niej przyjechał.

– Musimy porwać kronprinza. Nic mu nie 
zrobimy. Chodzi o  to, żeby cesarz nie wie-
dział, gdzie jest następca tronu. Będzie go to 
bolało, będzie zachodził w głowę, co się stało. 
I  wtedy się odezwiemy. Poinformujemy go, 
że kronprinz jest w naszych rękach, że chce-
my, aby cesarz podjął rozmowy o zakończe-
niu wojny, żeby dał aliantom do zrozumienia, że wprawdzie 
nadal jesteśmy mocni, ale że nie chcemy już rozlewu krwi, że 
pragniemy, aby ta wojna już się skończyła. Nie uwierzą, ale 
pozory też się liczą. Za dziesięciolecia będziemy się chwalić, 
że byliśmy lepsi od tej krwiożerczej Ententy. Na odpowied-
nim przedstawieniu faktów historycznych to już my się zna-
my. Oczywiście, w związku z tym, że propozycja wyjdzie od 
cesarza, czyli od Niemiec, będą konieczne ustępstwa, może 
nawet znaczne, ale to nie to samo, co w wypadku klęski za 
parę miesięcy. Austro-Węgry w  rozsypce, cesarz Karol jest 
cieniem Franciszka Józefa, po śmierci starego cesarza wszyst-
ko tam się wali i nie możemy na nich liczyć.

– To dlaczego nie porwiecie samego cesarza?! – przerwała 
mu gniewnie. Tak gniewnie, że zabrakło już miejsca na ironię.

– Cesarza? – zdziwił się Friedrich. – Naszego cesarza? Po-
mazańca bożego?! Poza tym cesarz jest tak chroniony, że nikt 
nie zdoła go pochwycić. A  kronprinz? Krąży wzdłuż linii 
frontu albo prowadza się po różnych podejrzanych miej-
scach, gdzie gra się na pieniądze, w dodatku towarzyszą tam 
jemu i jego kompanom kobiety, które… Często też bywa we 
Wrzeszczu, w swojej rezydencji – nie chciał dostrzec, że oczy 
Liselotte płoną coraz bardziej, że na jej twarz wybiły krwawe 
rumieńce. Mówił, aż tchu mu zabrakło.

– Kto to jest „my”? –  zapytała wreszcie.
– Tego nie mogę ci zdradzić.
– No właśnie! A jak się nie uda? Jak was pochwycą?
– Nie wiem, Liselotte – odparł miękko i jakby bezradnie. 

– Wtedy zginiemy. W końcu jest wojna, a my jesteśmy wyż-
szymi oficerami. Przynajmniej będziemy mieli czyste sumie-
nie, że chcieliśmy uratować Niemcy. Będzie żal umierać, nie 
wiedząc, co dalej, ale będziemy mieli czyste sumienie – po-
wtórzył.

Zgniotła trzymaną w ręku torebkę z resztką okruchów.
– Ty mówisz o czystym sumieniu? Ty?!
Nic więcej. Tylko tyle. Odwróciła się i  poszła pewnym 

krokiem w stronę pensjonatu wyglądającego jak jakieś pu-
dełko przykryte wielobarwną koronkową chustką. Chciał iść 

za nią, ale wiedział, że w takich momentach lepiej zostawić 
Liselotte samą. Musi ochłonąć, przetrawić to, co usłyszała. 
Nie miał do niej żalu. Nie co dzień słyszy się takie rzeczy. 
W  dodatku powiedział jej o  tym on, jeden z  najwyższych 
rangą oficerów cesarstwa, który zawsze tak pięknie mówił 
o ojczyźnie. Jej mąż. Zrozumie, musi zrozumieć. Przecież jest 
mądra i rozsądna. A jeśli nie? Jeśli go zdradzi? Nawet gdyby 
zrobiła to dyskretnie, dowiedzą się, że to przez jego lekko-
myślność. Nikt z NICH nie wiedział, że Friedrich ma zamiar 
powiedzieć żonie o planie porwania kronprinza. Gdyby wie-
dzieli, gdyby teraz się dowiedzieli, automatycznie zostałby 
wykluczony z  ich grona. Uśmiechnął się gorzko na słowo 
„wykluczony”, które pojawiło się w jego myślach. Znaleziono 
by go w Szprewie następnego dnia po tym, jakby się dowie-
dzieli. Chyba że nurt porwałby go w dół rzeki. W dół rzeki? 
Niemożliwe, tyle tam meandrów, płycizn, przeszkód, zwłasz-
cza w mieście. Boże, o czym ja myślę? W dodatku nie rozu-
mował logicznie, dostrzegł to. Nie zdążyliby. Gdyby dowie-
dzieli się o  zdradzie, on już dawno byłby w  rękach służb. 
Zgadzałoby się jedno. Też skończyłby w  Szprewie. Choć 
może, może wymyślono by jakąś oficjalną wersję i uhonoro-
wano na wszystkie możliwe sposoby? Zawsze wszystko jej 
mówił. Nie mógł inaczej. Nie zrozumieliby, ale nie mógł ina-
czej. Szukał u niej potwierdzenia słuszności swojego zamia-
ru. Przeklęte wątpliwości. Honor oficera i wszelkie imponde-
rabilia, tak potrzebne w dawnym, przedwojennym świecie. 
Teraz wzięły w łeb. Teraz inaczej było trzeba bronić ojczyzny. 
Przed Francuzami, Amerykanami, Polakami. Kiedy wrócił 
do pokoju, nie zastał Liselotte. Może była w  restauracji? 
Opadł ciężko na sofę. Zasnął. Męczył się tak szybko... I  ta 
przeklęta noga. 

Przebudził się po osiemnastej. Zdziwił się, że spał tak dłu-
go, że w ogóle zasnął. W takim rozedrganiu emocjonalnym, 
w  takim napięciu! A  jednak. Liselotte była w  sypialni. Sie-
działa przed toaletką i ścierała makijaż. Była w swoim najład-
niejszym peniuarze, ale ani przez chwilę nie pomyślał, że 
miała go na sobie dla niego. Nie odezwała się ani słowem. Nie 

Front zachodni – wrak czołgu
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podszedł do niej, milczał jak ona. Co miałby jej powiedzieć? 
Wszystko już powiedział. I miał świadomość, że to „wszyst-
ko”, to było za dużo. Spał na sofie. Zdjął mundur, powiesił go 
starannie na krześle.

Obudził go dotkliwy ból nogi. Czy to się nigdy nie skoń-
czy? Słyszał ciężki oddech Liselotte w pokoju obok. W mał-
żeńskiej sypialni, do której sam pozbawił się dostępu. Prze-
wracał się z boku na bok. Tak bardzo chciał zasnąć i nie mógł. 
Wyspał się w ciągu dnia. Było coraz gorzej. Dotąd był prze-
konany, że pod wpływem bytności na froncie pogorszył mu 
się słuch. Doświadczył tego kilkakrotnie. Tak. Wybuchy, 
krzyki, szrapnele, krzyki, nieustanne krzyki. Jego mózg za-
mieniał się w jeden krzyk. Tymczasem teraz dokładnie usły-
szał szmer naciskanej klamki. Delikatny szmer ostrożnej 
czynności. Otworzył oczy. Nic nie widział, wzrok musiał się 
przyzwyczaić. To zawsze zajmowało chwilę, w tym przypad-
ku o wiele za długą. Cisza. Nic. Może mu się zdawało? Ale 
nie, już widzi postać sięgającą do szuflady, jakieś dwa metry 
od sofy. Ciemniejszy (a może jaśniejszy?) zarys wysokiej po-
staci. Powolne wysuwanie szuflady w komodzie. Nagle hałas. 
Coś przewrócił?! Porcelanowa figurka rozbita w drobny mak. 
Boże, złodziej! Poderwał się jak młodzik. Już był przy intru-
zie. Rzucił się na niego z impetem kawalerzysty. Ból. Noga. 
Przeklęta! Tamten podciął go kopnięciem w nogę, poprawił 
drugim. Upadając, uderzył jeszcze głową o  jakiś mebel. 
I wszystko się skończyło. Zasnął.  

– Szkoda tylko, że ten nikczemnik uciekł. Ale dzięki two-
jemu bohaterstwu nie zdążył nic ukraść, ani mnie napaść. 
Przecież nie wiadomo, po co tak naprawdę się zakradł – Lise-
lotte promieniała. I patrzyła na niego tak jak dawniej.

– Co mi jest? Poza nogą, bo ta boli jak... Mimo tego pań-
skiego zastrzyku i lodu.

Zapytany, wysoki i  zwalisty lekarz, doktor Puppe, 
uśmiechnął się jowialnie, pokazując garnitur dużych zębów.

– Będzie pan zdrów jak rydz, generale – ogłosił. I dopo-
wiedział: – Panie hrabio.

– To znaczy?
– Głowa nieco potłuczona, ale to siniaki. Innych obrażeń 

nie stwierdziłem, a pracuję w tym fachu ładnych parę lat. Bę-
dzie ze, oczywiście wliczając praktykę na studiach w Heidel-
bergu...

– Noga! Doktorze, co z nogą, mówże pan!
Uśmiech na twarzy Puppego nieco przygasł.
– Widzi pan hrabia, pan generał, tu nieco gorzej. 

To czasami bywa klątwa, wcale nie tak rzadko wy-
stępująca, że chory, znaczy się kontuzjowany, które-
mu dolega określona przypadłość tycząca się na 
przykład ręki lub nogi, ma nieszczęście zostać kon-
tuzjowanym w tę samą część ciała. Mój znakomity 
wuj, doktor Puppe, który jest, co prawda, patolo-
giem, no prawdziwa sława...

– Noga! – wrzasnął Friedrich.  
Doktor Puppe spojrzał na futrzany kołnierz 

swojego płaszcza wiszącego na krześle. Przez twarz 
Liselotte przemknął niepokój. Właściwie strach.

– Sytuacja przedstawiać by się mogła lepiej – wyrzucił 
z siebie lekarz. – Gdyby nie poprzednie złamanie... Pan, hra-
bio, raczej już nigdy nie będzie sprawnie chodził. Teraz to jest 
złamanie kłykcia stawu kolanowego i na dodatek złamanie 
wewnątrznasadowe dalszej nasady kości udowej. Te dwie 
rzeczy naraz sprawiają, że, sam pan pojmuje...

– Kiedy będę mógł wstać?
– Wstać?!
– Mój drogi, wstać? – ściśniętym głosem zapytała Liselotte.
– Wstać, do licha, jestem żołnierzem! Jest wojna, może 

pan nie zauważył?
– Wstać, mój panie – Puppe poczuł się nieco dotknięty – 

będzie pan mógł za jakieś trzy, cztery miesiące, i to jedynie 
po to, żeby sobie pochodzić po pokoju, na początku kilka 
kroczków, powolutku. Teraz mamy luty, no tak, to gdzieś 
w połowie lipca może pan wyjść do ogrodu, gdzieś na świeże 
powietrze, ale maksimum jakieś pięćdziesiąt metrów łącznie. 
No, jesień czy zima, z nogą będzie lepiej, ale wtedy na dworze 
mokro albo ślisko, śniegi, jeszcze się pan przewróci, po co 
ryzykować efekty kuracji? Tak łatwo można zaprzepaścić 
cały trud! O, wiosna! Wiosną i  owszem! Każde konsylium 
potwierdzi.

Siedziała na skraju jego łóżka. Gładziła szorstką dłoń 
męża. Patrzyła na zamknięte powieki i czoło przeorane nie-
mal pięcioma latami wojny. A on udawał, że śpi. I było jak 
wtedy, gdy niania Marta przynosiła mu przed snem ciepłe 
mleko z miodem, a kiedy już pił, niekiedy opowiadała bajkę, 
niekiedy zaś tylko siedziała przy nim i patrzyła z radością na 
swojego małego Friedricha. Nie czuł niczego innego. Otępie-
nie było jak kuracja polegająca na redukcji pamięci.

Kelner o nienagannej prezencji jakby jeszcze na coś czekał.
Przecież ci zapłaciłam, tyle, ile miało być.
– Może zjadłaby pani ze mną jakiś deser?
– Co ty sobie wyobrażasz?
– Nie, to nie – wzruszył ramionami, udając lekceważenie.
– A dlaczego ty właściwie nie jesteś na froncie?
Uśmiechnął się z pewnym zakłopotaniem.
– A bo ja mam ciągle jakieś kłopoty ze zdrowiem, poważ-

ne kłopoty, i komisja orzekła w  tysiąc dziewięćset czterna-
stym, że do niczego się na wojnie nie przydam. O, kelnerem 
mogę być, bo nogi to ja mam akurat silne i zdrowe.

Około 7,5 miliona mężczyzn straciło życie na froncie zachodnim podczas 
pierwszej wojny światowej
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– Czë të wiész, co to znaczi nalezc parpac? Taką 
magiczną, ò chtërny të le môsz w  bôjkach czëté? – 
gôda do szpégla Ira i przëcyska swòjã lewą rãkã do 
serca.

– To znaczi nalezc wszëtkò: i  żëcé, i  smierc, bò 
z  jedny stronë môsz to, co le blós so pòmëslisz, 
a z drëdżi jes sóm, bò sã z nym darënkã ni móżesz 
podzelëc. 

– Jô so co wëszukala! – rzekla do se w dëchù i òcar-
la lzë.

W wiôldżim mieszkaniu wszëtkò bëlo biôlé i czësté. 
Wònialo tam bògactwã. Wiôldżé szpinie pòd sóm 
derjerëst zapiarté sprôwialë ùczëcé jaczis jiny krôjnë, 
w chtërnã czlowiek bë chcôl wlezc i w ni òstac. 

Ira wiele razy je smùka. Jich zëmno dôwalo ji jakąs 
môlą redosc, że jesz żëje, bò reszta nie bëla do tegò ani 
przërëchtowónô, ani zainteresowónô nią.

– Biédnô, malinkô Iro, cëż të so wërëchtowa?! – 
pita sã w dëchù i gãbą napiéra na szpédżel. – Żebë jô 
lepi do negò lasu ni mia nëkóné, le tak, jak wszëtcë, 
kòl ògnia sã bawila, tej dzysô móże mie bë bëlo lepi?

– Gówno lepi! – szeptôl glos, chtëren blós òna 
czëla.

– Dobrze gôdôsz! – òdpòwiôda Ira, ale dali jakbë 
w swòjim ùtrapieniu òsta sama. 

– Jô tak pò prôwdze ni móm nic! – pòżalëla sã 
w robòce Ira i  zarô tim swòjim wëznanim wëzwòla 
wiôldżi jôch; że tak sã nie gôdô, że jinszi lëdze chòrze-
ją, są glodny, a òna doch mô wszëtkò, co le dësza za-
pragnie.

– Wa tegò nie rozmiejeta, bò wa za môlé rozëmë 
môta! – rzekla i zdrza, jak sã òd ni lëdze òdwrôcają. 

Dzysô chcala jachac dodóm, do mëmë. Chca kùpic 
miodné jabka i pòtrôwnice, do te jesz kawã i kùcha. 
Widza, jak ji mëma sã do tegò ceszi. Czëla ji glos 
i smùkanié pò pùklu. 

Przeklãtô parpac jednak òdrôdzala i dôwa ò se znac.
Ale to nic. Ira sã nią nie mdze dzysô przejmòwala. 

Wsadla w aùto i zajacha dodóm.

Tam wszëtkò stojalo sztël, jakbë nikògò tam nie 
bëlo, żëwi dëszë. Nikògò ani na pòdwòrzu, ani bënë. 
Blós jaskùleczczi ùwijalë sã kòl dakù i sralë na òkna.

Ira wëlazla i zarô pòczëla chlodny lëft. Chwôcëla za 
klamkã bez klepaniô na dwiérze. Pòzna nã stôrą 
klëczkã, wëslëzgóną òd tëli ùscësków i  zmiartą. To 
bëla dobrô znaka, bò wiele lëdzy jã mialo smùkóné. 
Òpadla ju përznã i nie trzima tak, jak czedës, ale to 
nie òdbiéralo ji szëkù i znaczeniégò.

– Dwiérzowô klamka – pòmëslalo dzéwczã – nibë 
nic, a calé ùrmë lëdzy przez niã sã przeslëzgùją. To 
òna je tim, za co sã wiedno chwôtô dwiérze, chtërne 
sóm nie wiész, dze ce zaprowadzą.

Wlazła w dóm, a  tam w môlim òczenkù, tak jak 
przódë, tak i terô wisa gardina na gùmie, zalożonô na 
dwùch gòzdzach. Ira ni mògla ji zlëdac. Zaczã lezc do 
jizbë. Tam sedza ji mëma. Bëla czësto zgrużdżonô, 
chòc to jesz nie bëla stôrô bialka. Na glowie mia 
chùstã i szërtuch z biôlima knąpama. Na nogach cos, 
co czedës przëpòminalo kòrczi.

Stôrô pòdniosla sã ùceszonô, bò gòsca widza.
– Në, pòj dali! – rzekla i zarô zrobila Irze plac na 

zófie.
Ta sadla i  pitô, co tam kòl mëmë je czëc? Czë 

wszëtkò dobrze? A jak zdrowié?
Stôrô sã na niã wzéra i jã pòchwôlëla, że tak fòrsz 

wëzdrzi.
– A jaczé parfimë të môsz? Kò zarô calô jizba ji-

naczi wòniô.
Zabédowa kawã, ale Ira ji rzekla, że le na sztócëk 

blós wjacha, że to pò drodze bëlo, że zarô mùszi na-
zôd nëkac.

Stôrô jednak napiéra, ale czej wëjãla biksã z mòką 
ze szpinie i chca wsëpac jã w taskã, tej le blós tëlefelka 
w ni zgrzechòta. Bialka zarô zabédowa, że mùszi do 
kléderszpinie zazdrzec, że tam jesz mô kawã, ale Ira ji 
rzekla, że pò prôwdze nie chce, że wòda sama sygnie.

– Në, kò jak të tak gôdôsz! – òdpòwiedza zaklo-
pòtónô bialka i nala do tasczi wòdë z kranu. Ira dlugò 
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przëzéra sã drëżącym rãkóm mëmë, a pózni wzéra na 
ji smùtné, zapadlé òczë. W  jizbie zrobilo sã czësto 
sztël, wnet jak w kòscele. 

– Wa taczi jesta zalôtóny! – zajiscëla sã stôrô i zarô 
gôda, że ani Dóra, ani Frãc ji nie òdwiédzają. Czasã 
blós kôrtkã na swiãta przëslą i  to wszëtkò. Òna ju 
sama nie wié, czë żdac mô na co, czë nié. Żëje so tak 
pòmalë i wëzéro przez òkno. Czasã so léze do sąsôd-
czi, ale ta téż ji pleszcze rozmajité, że to nie je do zlë-
daniô. Tak téż òbzérô telewizór i przënômni co wié ò 
swiece.

Ira wezdrza na scanã, na chtërny tikôl stôri zédżer. 
Jego dësza wëpelnia nym swòjim mrëczenim calą 
jizbã.

– Że ten jesz „żëje”? – rzekla nibë smiészno Ira.
– Në? – òdpòwiedza stôrô. – Kò jo sã sama dzëwiã, 

bò òn ju mdze wiekòwé dobrze. 
Kòl zégra bëlë òbrazë z kòmónie dzecy. Pierszi bél 

Irë, drëdżi Frãca i òstatny Dórë. Stôrô dba ò nie jak ò 
swòje dzecë, bò kòżdi bél czësti i równo wisôl na gòz-
dzu. W nórce, kòl pieca, stojalë kùrpë, ni to zëmòwé, 
ni zymkòwé, ale widzec bëlo, że są òne tu jedne, tak 
jak szlorë. Ira chwôca hantaszã i chca stôri dac pień-
dze, ale nym czasã kwiat na ji lewim przedremieniu 
zrobil sã bladi. Dzéwczã copnãlo rãkã. Zasënãlo taszã. 
Stôrô zwiésëla òczë, bò mia nôdzejã, że chòc përznã jã 
chto wëpòmòże. 

W  cali bùdze smierdzalo wilgòcą. Nie bëlo czëc, 
żebë chtos so robil jaczis môltëch. Zmetlali lëft òsôdôl 
na lómpach Irë i przënëkiwôl mëslë z dzecnëch lat; 
tam stojalo ji lóżkò, môlé i cwiardé, nad nim bél krziż 
i  „krzik”, jak to òna so wëòbrôża. Dzysô wszëtkò 
zdżinãlo, lóżkò wërzucëlë, òstôl krziż. 

– Pò co të to trzimôsz? – spita sã Ira, a stôrô rzekla, 
że tak trzeba. 

– A môsz co jesc? – spita sã bògôczka.
– Kò jô móm wszëtczégò fùl. Mie jaż bòli brzëch – 

òdpòwiedza mëma i  zdrza Irze prosto w  òczë. 
W dëchù so mëslala, że dzewùs je drejbastich, a gbùr-
ka nigdë nie dô na se, że ni mô co jesc. Chòcbë ni mia, 
tej i tak rzecze, że mô.

– Kò tej të mie ùspòkòjila, bò jô mëslala, że cë cãżkò.
– Nié, mie nie je lëchò! Jô móm swòjã emeriturã, 

a fejn òpôl… kò wszëtkò, co trzeba. A jesz jô so chcã 
kùpic fejn czerwioną taszã a  miészk, bò jô w  nym 
swòjim czôrnym żódnëch dëtków ni mògã wëszëkac. 
Ale to jô sã z cotką Irenką wëpùszczã do Miasta, tej 
më so tak to wszëtkò òbéńdzemë, na spokójnie. Cot-

ka mô wiele czasu. Òna sã nie spieszi. Kò jô mëszlã, że 
më jesz so do klôsztoru wstąpimë abò dze.

Ira sã pòdniosla. To, co mia kùpioné, òstalo w aùce. 
Pòmacha mùtrze i wëjacha z pòdwòrzô.

Stôrô sã zakrzëcza. Mia troje dzecy i ni mia co jesc. 
Kòżdé le ò se zabiégô i żorgô. Jakbë jima mialo czegò 
zabraknąc, tej to bél lament, ale pòdzelëc sã? Nie 
znalë tak czegòs? 

Wlączëla so nen telewizór, chtëren dërch mrëgôl, 
bò nie bëlo richtich antenë, i nala so do tasczi wòdë. 
Wezdrza na zédżer i prosëla, żebë nëkôl chùtczi, bò 
żëcé je bez sromòtë i òna ju tu dlëżi nie wëtrzimô. Za 
stôrô je na wiészanié i za stôrô na żdanié. Nie wiedza, 
co dali. Żebë chòc mia kùrë abò co, tej wiedno mò-
glabë tam lezc, a tak? Òsta sama w jizbie i żda. 

Czasã chcalabë jic przed se, do przódkù, i  sã za 
niczim nie czerowac. Jic i  zdżinąc. Klopòt z  òczu 
i z serca. Wiedza jednak, że te ji dzecë bë sã nawetka 
nie zmerkalë, że ji ni ma. Òne bë pòmeslalë, że to je 
żëcé. Tak mùszi bëc – jeden sã rodzy, a drëdżi ùmiérô.

– W rzëc z tim wszëtczim! – rzekla stôrô i schòwa 
glowã w  chùstã. Zaczã so przëpòminac, jak dzecë 
swòje chòwa; dze zrobila nen wiôldżi szlach, dze sã 
pòmilëla? Ale òna doch wiedno dba ò nie i ò swòjã 
mëmã, a to doch sã tak przëjãlo, że jakô të jes, tak i cë 
mdze. Widzec, że dzysdniowi lëdze za nic so mają 
stôré wôrtoscë, że òni sami so cos ùdbalë i tegò sã trzi-
mają. Ni ma ju prôwdë, bò ta je niewëgódnô, pòtrafią 
to jinaczi nazwac. 

Czejbë żil ji chlop, ten na pewno bë wiedzôl, co ji 
rzec. Bò tak doch bëlo wiedno, że òn gôdôl: – Të sã 
nie jiscë! To jakòs mdze. Witro sã wszëtkò wëproscy, 
a jak të mdzesz stôrô, të sã mdzesz z tegò smia!

Dzysô ji do smiéchù nie je. Prawie na òpak. Strëszô 
bialka nie wié, co dali. Dóra z Frãcã le wszëtkò na Irã 
zdrzucają, że ta doch je bògatô, chlopa ni mô, i dzecy 
téż, tej móże mùter do se wząc.

Nim Ira z pòdwòrzô wëjacha, do aùta sã doczwòr-
dôl stôri Józwa – pita. Rznąl kòlo przed aùtã tak, że 
bialka ni mògla dali rëszëc do przódkù.

– Z drodżi! – zawrzeszcza przez òtemklą rutã Ira, 
ale ten jakbë czekôl na to i  sã do dwiérzi dopchôl. 
Òpiar sã ò szpédżel i spitôl, dze òna swòjã mùter mô?

Ira zdzëwionô zaczã na niegò sã wëdzerac, 
a z drëdżi stronë czeka na jegò wëznanié.

– Wa sromòtë ni môta! – gôdôl Józwa. – To bial-
czëszcze dërch w nym jistnym chòdzy, òbdzartô a òb-
trączkòwónô, a  wa… Në, kò zdrzë! Nic dodac, nic 
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ùjic. Wama doch nick nie felô. Fùj! Sromòta a wstid! 
– splënąl stôri a so òbcar brodã.

Ira lapa jegò slowa tak, jakbë mialë òne jã jesz barżi 
dobic. To bél taczi gózdz do trëmë. Mia sã dzysô 
wëkrwawic.

Zamkla òkno. Józwa pòdniós kòlo i  lôz. We we-
strzédnym szpéglu Ira widza, jak chlop sã òdgrôżô. 
Wiedza, że pijôk wiedno cë rzecze prôwdã, tim barżi 
to jã bòlalo. Przëjacha dodóm i  rzuca no pùdlo ze 
sprawùnkama. Pò biôlëch délach pòtoczëlë sã pòtrôw-
nice, chtërnëch Ira wcale nie pòdnôsza. Bëlo ji wstid. 
Sromòta miésza sã z  tim, co mòglabë stracëc. 
Przëpòmnã so, jak sama bëla môlô i że wszëtczégò ji 
felalo. Chca wszëtczégò pòszmakac. Dzysô mia calé 
królestwò. Blós jednégò ji felalo: swiãtégò spòkòju. 
Nigdë bë so nie pòmëslala, że spòkój nie mdze w ji 
zakùpieniu. Mãczëla sã ze samą sobą. Pòdniosla sã 
z zemi i szla sã mëc. Zdjãla lómpë, chtërne wònialë 
stôrą chëczą i ùmëla wlosë. Nalożëla na se krémë. Za-
czãla je wcerac, nôprzód w rãce, pózni w nodżi. Jesz 
rôz pòwònia to, co z se zdjãla. Bëlo ji baro smùtno. 
W czëstëch jizbach nie bëlo żëcô. Wszëtkò stojalo na 
swòjim placu. Òna dërch wrôca do twarzów lëdz-
czich, do mòwë, do smiéchù i czlowieczich sprawów. 
Przeklina parpac, chtërna bëla nôlepszim i  nôbarżi 
przikrim òbrôzkã, jaczi blós mògla so wëòbrazëc. 
Kòżdi chwôlil ji misterny malënk na przedremieniu. 
A òna gôda, że to je taczé bëlné wëkònanié, dze nicht 
ni móże tak cos drëdżi rôz zrobic.

Smùtné i  straszné rzeczë sã w ni przemikalë; rôz 
bëla w lese, drëdżim razã czëla glos, chtëren sã smiôl, 
że òna nen kwiat prawie chwôca i zerwa. Szëderczé 
òznaczi czegòs, co mialo ji dac szczescé, a stalo sã ji 
wiôldżim ùtrapienim. Dzysô so nie wiedza radë; chca 

pòmòc mùtrze, ale sã bòja, że sama mdze bez wszët-
czégò. To ji cofnienié rãczi z hantaszë òstalo w ji glo-
wie, jakbë pierszô kòmóniô. Chcëwòta jã dopadla 
i trzima za gardlo mòcni jak milota. 

Pòstanowila sobie, że na drëdżi tidzéń znôwù do 
mùtrë pòjedze, ale tim razã kùpi to, co trzeba, i òsta-
wi. Mdze kùcha i kawa, pòtrôwnice i bótë... Ju widza, 
jak ji mëma wëcygô je z pùdla, czësto nowé kùrpë, jak 
je wòni, a pózni mierzi i pòdzywiô. Chòdzy pò jizbie, 
jeden i drëdżi rôz, w tã i nazôd, i sã ceszi i gôdô, że te 
stôré zarô spôli, że terô mô wëgódné kùrpë.

To mëszlenié baro Irã ùspòkòjilo. Zaczã sã nawet 
do se përznã ùsmiechac. Zdrza w  szpédżel i  widza 
jakbë lepszą sebie. – Tidzéń to minie, nim sã òbez-
drzã! Co to je tidzéń! Kò nic! Tëli co gòdzëna! – 
mëslala.

Ale nim nadeszed nowi dzéń, òna dosta sms, że 
mùter je chòrô, że jã do szpëtala wzãlë i nie je z nią 
dobrze.

Ira nëka do doktorów i szuka retënkù. Chca sã do-
wiedzec, co i jak.

Mùter kòna w szpëtalu, a òna stoja na dómie i krzë-
cza. Zakrëla chùstą swój kwiat, chtëren bél tak wëra-
zny jak nigdë. Żôltô lamperia chlodzëla ji remiã. Òna 
nie wiedza, czë wlezc na zalã, czë dac pòkù.

Czej sã zdecydowa, bëlo ju za pòzdze. Mëma nie 
żëla. Doktór zamikôl ji òczë, a  sostra nakriwa biôlą 
plôchtã. Ira jesz nigdë nie czëla taczégò znobieniô. 
Zakrëla remiona chùstą, ale to nick nie dalo. Krzëcze-
nié téż nie pòmôgalo. Wëbiegla ze szpëtala i bëla sama 
z parpacą na przedremieniu. 

CZIJÔSZKÒWÔ WËZGÓDKA 
Òbzérającë wëstawë w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, 
w jedny z gablotów mòże trafic na malińczi czijôszk. Zwiedzywający, widzącë tak co, czã-
sto rozmëszliwają, cëż to mòże bëc… Dzywny knëpelk? Nôrzãdło do przewrôcaniô starnów 
w ksążce? Jaczé pisadło? Le niechtërny, ti, co blëżi a cerplëwò sã temù przëzdrzą, kùreszce 
merkają, że je to prosto… pasyjka. 

Nen wërzniony w czijôszkù Christus je na wëstawie namieniony profesorowi 
Geratowi Labùdze. Równak nie je wiedzec, chtëż ną pasyjkã wërznął a miôł 
najémù ùczałémù historikòwi w darënkù dóné.

RD
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Wraz z kolegami z uczelni aktywnie uczestniczy Tata w od-
budowie Gdańska. O tym, jak z ruin dźwigała się gdańska 
Starówka, mógłby opowiadać godzinami. Mniej więcej 
w 1951 przechodzi do cywila, pracuje na państwowym eta-
cie, w typowy „socjalistyczny” sposób, a więc „czy się stoi, 
czy się leży”. Jak długo jednak można grać w karty, popija-
jąc samogonem, a  tak mniej więcej ta praca wyglądała. 
Człowiek z  takim temperamentem nie mógł długo usie-
dzieć na państwowym etacie. W 1957 roku zakłada Tata 
swoją pierwszą firmę budowlaną, by odtąd wciąż bankru-
tując i  zakładając kolejne firmy, dotrwać do emerytury. 
Oczywiście, stając się „prywaciarzem”, myślał, że zdobę-
dzie niezależność i czas na pisanie. Przeliczył się. Prowa-
dzenie interesów pochłonęło go całkowicie i aż dziw, że coś 
zdążył jednak napisać. Szkoda, że nie opisał tych swoich 
firm, bo to prawdziwe panopticum niezwykłych postaci. 
Carscy inżynierowie, budowlańcy, którzy o budowaniu nie 
mieli zielonego pojęcia, ale za to grali dobrze na saksofo-
nie. Zbieranina przeróżnych outsiderów, o  życiorysach 
przetrąconych przez wojnę. Osoby, którym w nowej, socja-
listycznej Polsce było niezbyt wygodnie, ograniczała bo-
wiem ich swobodę i wyobraźnię. Przewinęło się tych ty-
pów przez nasze mieszkanie sporo, bo to w  jednym 
z dwóch naszych pokoi mieściło się całe Taty biuro. I tak 
jak ciągnęli do Taty dziwni wspólnicy, jak np. były więzień 
Berezy Kartuskiej, wzbudzający we wszystkich urzędach 
niebywały szacunek, mało kto bowiem przypuszczał, że 
w Berezie można się było znaleźć nie za komunizm, ale za 
faszyzm. Niestety, ciągnęli też masowo komornicy, zwani 
od zielonych uniformów „zielonkami”.

Władza nie miała żadnych ograniczeń w łupieniu pry-
watnych firm. Nie obowiązywało prawo, panowała dowol-
ność, regulowana łapówkami. W  domu znajdowały się 
tylko najniezbędniejsze sprzęty: stół, biurko Taty, które 
być może przetrwało tylko dlatego, że stał na nim granat 
z dorobioną podstawką, ale wciąż wzbudzający grozę, łóż-
ka dzieci i  rodziców, jedna szafa i  przechodni regał na 
książki, który z domu znikał wynoszony przez „zielonki”, 
by po jakimś czasie wykupiony przez Tatę wrócić. Resztę 

wynosili komornicy. Pierwszy telewizor pojawił się 
w domu w 1968 roku, za lodówkę służyła szafka ustawio-
na pod oknem, przy specjalnie odchudzonej w tym miej-
scu ścianie. Radio bywało tylko czasami i dopiero poja-
wienie się miniodbiorników tranzystorowych w  rodzaju 
„Kolibra” poprawiło sytuację. Pralkę Franię, gdy komor-
nik pojawiał się w drzwiach, wynosiliśmy z siostrą do są-
siadów, a mama w tym czasie zagadywała egzekutora, czę-
stując kawą. Wspomniany regał na książki, który 
otrzymałem, gdy już się usamodzielniłem, w posagu, cały 
oblepiony był kartkami opieczętowanymi wizerunkiem 
orła (oczywiście bez korony) i  informacją, że przedmiot 
podlega zajęciu i nie może być zbywany osobom trzecim. 
W tych zmaganiach Dawida (Taty) z państwowym Golia-
tem zdarzały się momenty humorystyczne. Wypatrzył 
kiedyś „zielonka” na Taty biurku przypominającą puchar 
część przedwojennej lampy naftowej wykonanej z imitu-
jącej mosiądz blachy. Oczywiście rzucił się na zdobycz, 
pytając: „A co to za przedmiot?”. Tata zaczął go błagać, by 
nie zabierał mu ostatniej pamiątki po świetlanej przeszło-
ści, gdy był mistrzem Polski w skoku w dal. „Ten puchar 
otrzymałem z rąk samego prezydenta Bieruta” – dodał. Po 
pewnym czasie, listem poleconym, przyszło do domu za-
wiadomienie, że ów „puchar” okazał się zwykłą podstaw-
ką pod lampę naftową i  został sprzedany na licytacji za 
złotych jeden.

Tata zarabiał duże pieniądze i nawet jeśli nie zabrał ich 
Urząd Skarbowy przez niedopatrzenie, odpowiednio 
opłacone przez Tatę, to i tak natychmiast je tracił: Pod Ko-
minkiem, w Złotym Ulu, Spatifie, a czasem nawet w Grand 
Hotelu. Tata ze stojącego na półce na honorowym miejscu 
Kapitału Marksa zrozumiał, że pieniądze szczęścia nie 
dają i uparcie dążył, by się ich jak najszybciej pozbyć. To 
chyba On był pierwszym w Polsce komunistą, bo do tych, 
którzy się takimi być mienili, pieniądze mocno się lepiły. 
Zdarzyło się, że zamiast pensji przyniósł Tata patefon na 
korbkę i płytę z wierszem Słowackiego „Smutno mi Boże”. 
Mama jakoś nie chciała zrozumieć, a i ja z siostrą także nie 
bardzo, że strawa duchowa ważniejsza niż obiad i kolacja. 

O SENIORZE – JUNIOR*
„OD NASTOLATKA DO MASTOLATKA”

CZĘŚĆ 

2
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W patefonie bardzo szybko pękła sprężyna, więc żeby słu-
chać płyt, musiałem kręcić płytę palcem, przez co bywało, 
że Fiodor Szalapin śpiewał wysokim sopranem, a  diwa 
operowa – głębokim basem. 

W 1950 roku Tata zadebiutował wierszem wydrukowa-
nym w  „Tygodniku Powszechnym”, który zamieścił pod 
pseudonimem Witold Tarasiewicz. To było nazwisko jego 
dobrego przyjaciela jeszcze z  czasów partyzantki. Cztery 
lata później wydał w Czytelniku tomik Wiersze gdańskie.

Bardzo szybko zawiązała się na wybrzeżu nieformalna 
grupa literacka, powiązana towarzysko – a życie towarzy-
skie kwitło wtedy (oj kwitło!), nie to, co teraz, gdy każdy 
zalatany, goni za groszem. Trzeba przyznać, że literaci po-
trafili i lubili się bawić. Corocznie odbywały się dwa bale, 
które obowiązkowo należało zaliczyć: Bal Prasy i Bal Wy-
dawnictwa Morskiego. Poza tym wszystkie imieniny, uro-
dziny były okazją do spotkań i całonocnych niekiedy liba-
cji. Stałymi uczestnikami tych spotkań byli: Róża 
Ostrowska, pisarka, wraz z  mężem Leszkiem, aktorem, 
kolegą Taty z partyzantki, oboje Wileńczuki, poeta i pisarz 
Franciszek Fenikowski, pisarz Lech Bądkowski, Marysia 
Kowalewska, redaktorka Wydawnictwa Morskiego, a tak-
że wspomniany już kolega z  wojska, Tolek Tarasiewicz 
z żoną Marią (moją mamą chrzestną) i rodzeństwem tejże 
Marii, sympatyczną i gościnną rodziną Sierantów, a więc 
Teresą, historykiem sztuki, i jej bratem Emilem, architek-
tem. Chociaż większość mieszkała w  Gdańsku, a  Tata 
i Franciszek Fenikowski w Gdyni, to odległość nie stano-
wiła problemu. Wystarczył telefon, by doszło do spotkania. 
Bawiono się wtedy z pompą i z fantazją. Oprócz tych spo-
tkań spędzali razem wakacje. Początkowo na Mazurach, 
w gospodarstwie starowierów, bo przypominały im wileń-
ski krajobraz, a dopiero pod koniec lat 50. na Kaszubach, 
które dość późno, zdziwieni, odkryli, odnajdując tutaj 
swoją Wileńszczyznę.  Dzieci rosły, kłopotów przybywało, 
więc z  czasem te kontakty trochę się rozluźniły. Róża 
Ostrowska znalazła swoje miejsce w kaszubskiej checzy we 
Wdzydzach. Tata zbudował niewielki domek kempingowy 
w okolicach Wieżycy, które to miejsce szczególnie upodo-
bał sobie Franciszek Fenikowski, i ja, wówczas kilkunasto-
letni młodzieniec, musiałem ulegać jego kaprysom, obwo-
żąc go kajakiem po wszystkich barach, restauracjach 
i  punktach, gdzie serwowano alkohol, od Wieżycy do 
Chmielna, wracając wzbogacony o  niezliczone anegdoty 
i legendy związane z Kaszubami.

Na zauroczenie Taty Kaszubami, odkrytymi po wspo-
mnianej mazurskiej sielance wakacyjnej trwającej od 
wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku do 1957 roku, kie-
dy to spędzaliśmy wakacje we wsi Wierzba, gdzie bliskość 
granicy z ówczesnym ZSRR przynosiła Tacie tchnienie wi-
leńskiego wiatru przy każdym powiewie ze wschodu, moc-
no wpłynęły kaszubskie peregrynacje Róży Ostrowskiej, 

która wraz z  Izabellą Trojanowską poznawała ten bliski 
Róży, znany z  czasów wileńskich krajobraz, odkrywając 
żyjących tu, jakżeż różnych od Wilniuków, a zarazem jak 
podobnych w przeżywaniu swojego w tym krajobrazie za-
korzenienia, mieszkańców, co tak pięknie opisały w Bedeke- 
rze Kaszubskim, umieszczając w nim kilku kresowiaków, 
wśród nich Tatę, zakorzenionych w swojej nowej małej oj-
czyźnie. 

Opowieści przy ognisku we Wdzydzach, gdzie Róża 
Ostrowska w checzy uroczych gawędziarek sióstr Ostrow-
skich (przypadkowa zbieżność nazwisk) spędzała znaczną 
część roku, a także pierwsza większa firma budowlana Taty 
założona wraz z  tutejszym autochtonem, Leonem Pie-
chowskim, w Kościerzynie zbliżyły Tatę do tej nowej dla 
niego, a zarazem tak podobnej do tego, co pozostawił na 
Wileńszczyźnie, ziemi. Historia tej firmy to materiał na 
osobną opowieść, którą mam nadzieję, Tata zdąży napisać. 
Gdy już wiele lat po bankructwie firmy (rzecz to w owych 
czasach gospodarki kolektywnej nieuchronna) Tata prze-
jeżdżał blisko Kościerzyny i jego auto uległo awarii, zatrzy-
mał się jakiś niemłody już kierowca, uruchomił Taty wehi-
kuł, za co nie chciał żadnej zapłaty, mówiąc w  swej 
szeleszczącej – „tak szorstkiej a ciepłej” – trudnej do zrozu-
mienia mowie: „Od pana inżyniera, który dał tylu miesz-
kańcom Kościerzyny dobrze zarobić, nie wezmę ani gro-
sza”. 

Ślub rodziców
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„Jak daleko trzeba było z Wilna wyjechać, by być tak bli-
sko” – zwykł Tata mawiać, snując opowieści z czasów swo-
jej młodości podczas każdego spędzanego wśród kaszub-
skiej przyrody wakacyjnego epizodu. Początkowo były to 
okolice Sycowej Huty, gdzie korzystaliśmy z  gościny po-
tomka legionisty Józefa Piłsudskiego, którego to, pocho-
dzącego zresztą podobnie jak Tata z  Kresów żołnierza, 
Marszałek za dobrą służbę wynagrodził sporym kawał-
kiem ziemi. Później były wynajmowane na lato pokoje 
u gospodarzy w Gołuniu i wreszcie w Ostrzycach, by po 
kilku sezonach osiąść już we wspomnianym, wybudowa-
nym na łące dzierżawionej od Mieczysława Szelezińskiego, 
domku kempingowym. To tutaj powstała większość zwią-
zanych z  Kaszubami Taty wierszy. Ten codzienny, nie-
zmienny rytuał, a więc droga do Szymbarka, by wczesnym 
rankiem zająć kolejkę po najlepszy, jaki jadłem w swoim 
przydługim życiu, chleb z prywatnej piekarni istniejącej do 
dnia dzisiejszego (chociaż chleb już nie taki jak dawniej) 
– droga opisana przez Tatę w wierszu: 

Droga z Szymbarka wąska i wiejska.
W dole pod tobą jeziorny pejzaż,
Lasy dalekie w mgle fioletowej,
Pofalowane wzgórza ogromne,
Zieleń Wieżycy, łąki Gołubia,
Pola w złocisty ubrane łubin.
Drogo nie skuta w żałobny asfalt,
W głogach kwitnących, w gorącym piasku,
Kamień przy tobie od słońca ciepły,
W koronie wiązu gwizdy i szepty,
Nisko nad tobą chmur białych cienie,
Nad lnem niebieski pełga ogieniek,
Wiatr tutaj zawsze porusza kłosy,
Sośniak niewielki i białe brzozy,
Pola po bokach w chabrach i makach,
Świątek na krzyżu oczy wypłakał.
Drogo z Szymbarka wąska i wiejska,
W dole pod tobą jeziorny pejzaż.

A potem całe godziny spędzane na kajaku, a bywało, że 
i  wyprawy przez jeziora: Ostrzyckie, Brodno Wielkie, 
Brodno Małe, Kłodno, Raduńskie, Łukowisko, Dąbrow-
skie, Potulskie, by wrócić do punktu wyjścia – na naszą 
łąkę. Grzybobrania wśród trudnych dla niewprawnego 
piechura wzgórz polodowcowych i  beztroskie wieczory 
przy ognisku z pieczonymi na ruszcie płotkami i okonka-
mi, ubarwione bajkami, które Tata opowiadał wnukom, 
były tym, co w  poecie zaowocowało wieloma wierszami 
znanymi z takich tomików, jak: Pieśń o Ziemi Kaszubskiej 
i Erotyki Kaszubskie.

Tak jak znalazł się Tata w Bedekerze Kaszubskim, tak też 
dosyć wcześnie trafił do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, gdzie wraz z Różą Ostrowską i Zbigniewem Żakie-
wiczem byli, jak zwykł mawiać prof. Józef Borzyszkowski: 
„moimi najwierniejszymi idei Zrzeszenia Kaszubami”. Do 
dzisiaj jest ktoś w posiadaniu tomiku wierszy kaszubskich 
Taty, w których znajduje się dedykacja pióra Güntera Gras-
sa. A zdarzyło się to podczas jakiejś uroczystości poświę-
conej kaszubskiemu nobliście, we wdzydzkim skansenie. 
Do stołu, przy którym siedzieli obok siebie Tata i Günter 
Grass, o  czymś zawzięcie dyskutując, podeszła kobieta 
w stroju kaszubskim z Taty tomikiem w ręku, chcąc, by na-
pisał jej dedykację. Noblista uznał, że to pewnie jakieś tłu-
maczenie jego wierszy, chwycił tomik i szybko wpisał do 
niego kilka słów dedykacji.

Jest jeszcze w Wieżycy ten domek kempingowy, powoli 
chylący się ku upadkowi, gdzie Tata spędza znaczną część 
lata, do niedawna odbywając, już niestety coraz krótsze, 
codzienne przejażdżki kajakiem.

Artur Nowaczewski w swojej książce Trzy miasta, trzy 
pokolenia z dość sporą młodzieńczą dezynwolturą zarzucił 
Tacie i Frankowi Fenikowskiemu, że pisali w duchu socre-
alizmu i  przedstawiali Gdańsk i  Pomorze w  fałszywym 
świetle, jako odwiecznie piastowskie ziemie. Tata tego nie 
ukrywa, że jego Gdańsk jest być może nieco podkolorowa-
ny i  nie wszystko było takie proste, jak opisuje, ale czy 
można się dziwić komuś, kto przyjeżdża do miasta, które-
go właściwie nie ma, a następnie widzi, jak rośnie z ruin? 
Który czuje dumę z tego zmartwychwstania, w którym to 
ma swój niebagatelny udział?

W wierszu: „Takie utrwalić chciałbym moje miasto” pi-
sze: Pokryć pozłotką, że zabolą oczy./ Bo to z daleka, bo to 
i z tęsknoty. Proszę zauważyć, tu jest to, o czym wspomina-
łem. Niby pisze Tata o Gdańsku (wiersz znajduje się w to-
miku, pięknie wydanym z rycinami Jana Miśka, Gdańsk), 
ale gdzieś w podtekście pojawia się miasto rodzinne: bo to 
z daleka, bo to i z tęsknoty.

Artur popełnia ten sam błąd, który popełniają nasi mło-
dzi historycy. Ocenia przeszłość z dzisiejszego punktu wi-
dzenia i odczuwania. Ten prezentyzm prowadzi do tego, że 
w Krakowie ulicę poety Lucjana Szenwalda, wielkiego eru-
dyty znającego doskonale kilka języków, a  łaciną i  greką 

Od lewej: Zbigniew Żakiewicz, NN, Jerzy Kiszkis i tata
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władającego niemal tak jak polskim, tłumacza Szekspira, 
Shelleya, Majakowskiego, próbuje się zmienić na ulicę 
Szymborskiej. A czym się tak naraził historykom z IPN-u? 
Zginął tragicznie w wypadku w 1944 roku i chociaż przed 
wojną należał do KPP, to realnie nikomu zaszkodzić nie 
mógł. Być może nie zdążył. 

A że Tata i Franek Fenikowski potrafili dla żartów – i co 
tu dużo mówić – dla pieniędzy, skrobnąć jakiś miły uchu 
władzy wiersz, to prawda. Kiedyś, opowiadał Tata, siedzą 
z Frankiem w orłowskim barze Pod Żaglami, kończy się 
zapas alkoholu zakupiony za honorarium, jakie Franek 
otrzymał za wiersz o Chinach. Kończy się też kwota hono-
rarium. Tata mówi: „wiesz Franku, załóżmy się, że napiszę 
wiersz o Albanii i wystarczy na niezłe przyjęcie w Grand 
Hotelu”. Założyli się, Tata przeczytał, co o Albanii napisano 
w „Kalendarzu Robotniczym”, skrobnął wierszyk i zakład 
wygrał. 

Tak jak szewc zeluje buty, bo to potrafi, i nie pyta, czy 
osobie poprawnej politycznie, tak Tata i Franek robili to, co 
potrafili najlepiej. Wszelka sztuka wzięła się z tego, że te-
maty dyktował mecenas, a artysta, jako dobry rzemieślnik, 
te zamówienia wykonywał. Przeglądałem niedawno Taty 
tomik Wierszy Gdańskich, wydany w 1954 roku, i owszem 
znalazłem tam wiele wierszy nieco lukrujących ówczesną 
rzeczywistość, ale też niemało realistycznych, wychwalają-
cych trud robotnika, chłopa, żołnierza – w tym żołnierza 
radzieckiego. Ważne, by realizując zamówienie mecenasa, 
pozostać w zgodzie z sumieniem i arkanami sztuki, która 
blichtru nie lubi. A czy Gdańsk hanzeatycki, jakim chcą go 
widzieć dzisiejsi twórcy, też nie okaże się za jakiś czas nie 
do końca prawdziwy, pokaże czas.

W 1959 roku, w Wydawnictwie Morskim, ukazuje się 
tomik Dnie Niepokoju, a jeden z wierszy w nim opubliko-
wanych, który drukowany był także w „Twórczości”, uzna-
ny został na 50-lecie tego zasłużonego miesięcznika za je-
den z 10 najlepszych, jakie w tym piśmie w owym 50-leciu 
zamieszczono: 

Mario, Płomień!
Księżyc spełza, ćwierka świerszcz za ścianą.
Stoję z tobą w oknie, z rozebraną.
Całkiem nagą, marmurowo białą,
Całkiem nagą, przeraźliwie zapłakaną.
Mario! Mario! – głaszczę twoje dłonie,
Zimny ogień w piersiach moich płonie.
Zimny ogień, gdy dotykam twoich piersi,
Twoich piersi, twoich rąk, a mojej śmierci.

Czarne, czarne, wszystko dookoła.
Śmierci moja, śmierci, ty mnie wołasz!

Czarna noc, gdy dotykam twoich piersi.
O me życie będziemy biedniejsi.

Tobie dzień, tobie świt, tobie radość.
Mnie zabija marmurowa nagość.
Mnie zabijasz lodowym płomieniem
Swoich rąk, swoim płaczem, milczeniem.
Dość już wierszy fałszywych, niech skowyt
Bije ze mnie, jak z trupa bez głowy
Bije czarna krzepnąca krew.
Czarna krew przeraźliwa jak twój śmiech.
Mario! Mario! Taki jestem jak teraz.
Taki byłem i taki umieram. 

Czarne, czarne, wszystko czarne dookoła.
Śmierci moja, śmierci, ty mnie wołasz!

W latach sześćdziesiątych pojawia się na wybrzeżu spora 
grupa młodszych o pokolenie poetów, Czychowski, Kotli-
ca, Stecewicz, Justynowicz, z nową poetyką, innym podej-
ściem do pisania, z poezją bardziej hermetyczną. No, może 
Czychowski wiekiem bardziej był bliski Tacie, ale ściśle 
współpracował z  młodzieżą. Tata próbuje na to zareago-
wać, wydając tomik Wygasanie form, w  którym próbuje 
zbliżyć się do tego, co robią młodsi, ale nie za bardzo mu to 
wychodzi. Chociaż chyba nie tak do końca okazał się Tata 
zaimpregnowany na nowinki poetyckie. Po jednej z wielu 
libacji, którą w  ramach integracji pokoleniowej urządzali 
sobie wybrzeżowi poeci, pozostał wiersz, do którego autor-
stwa pretendowali Mieczysław Czychowski i Tata, ale ża-
den z nich nie mógł sobie przypomnieć, tak na 100 procent, 
czy go napisał. Nie było wyjścia, wobec braku możliwości 
ustalenia autora, wiersz został komisyjnie zlikwidowany. 

Z tomiku Wygasanie form pozwolę sobie zacytować je-
den z zamieszczonych w nim wierszy, który powstał około 
1967 roku, gdy ja przeżywałem własny okres „burzy i na-
poru”, bo znajduję w nim bardzo pesymistyczną, chociaż 
teraz po latach wiem – profetyczną – wizję tego, co czeka 
pełnego złudzeń młodego człowieka: Może dlatego współ-
cześni młodzieńcy, wzbogaceni o wiedzę, którą starał się 
im przekazać poeta, zawczasu golą głowy na łyso?

Tata na spotkaniu autorskim (stoi)
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* * *
Nie spostrzeżesz się kiedy wyłysiejesz chłopcze
Kiedy będziesz bez uszu bo ci je obetną
A tu trzeba się czołgać aby dojść 
Do czegoś
(Dochodzenie do czegoś – dotykanie ręką)

Złote naramienniki i krzyże z emalii
Baretki Świętej Trójcy na gruźliczej piersi

Oj rzuciłbyś to wszystko
I leżałbyś w trawie
Trawożerny wodnisty spalony od środka
Morzem wódki wypitej
(Aby dojść do czegoś)
Nie czołgasz się
Więc staczasz
Beztroski i mały
Prosto w rude słońce
W ramkach czarnej wody

Jak już wspomniałem, wszystkie imieniny Taty były 
okazją do spotkania z przyjaciółmi, z  literatami. W 1968 
roku były to imieniny (17 marca) tuż po słynnym przed-
stawieniu „Dziadów” w reżyserii Dejmka i po protestach 
studenckich, brutalnie stłumionych przez oddziały 
ZOMO.

Podczas tego spotkania pisana była petycja do władz 
z wyrazami poparcia dla studentów. Na reakcję władz nie 
trzeba było długo czekać. Róża Ostrowska straciła stano-
wisko kierownika literackiego w Teatrze Wybrzeże, Lech 
Bądkowski – stanowisko redaktora w „Dzienniku Bałtyc-
kim”. Franciszek Fenikowski nie był pracownikiem etato-
wym, więc tylko objął go zakaz druku, który zresztą objął 
wszystkich z tą petycja do władz związanych. Dostało się 
także dzieciom owych nieprawomyślnych literatów. Elż-
bietka Ostrowska miała poważne problemy na studiach, ja 

nie zostałem dopuszczony do matury, którą miałem 
w  maju zdawać. Żeby było śmiesznie, nie dopuszczono 
mnie z  przystosowania wojskowego, i  był to w  historii 
szkolnictwa jedyny taki przypadek. Na Tatę niczego nie 
mogli znaleźć, bo nie był pracownikiem etatowym, lecz 
prowadził własne biuro projektów. Pomagał, jak mógł, 
przyjaciołom, którzy zostali pozbawieni środków do życia. 
Róża Ostrowska pięknie to opisała w swojej, wydanej już 
po jej śmierci, powieści Mój czas osobny. Tata jest tam 
przedstawiony jako Wićka, produkujący guziki, co niezu-
pełnie odpowiadało prawdzie, ale rzeczywiście przez jakiś 
czas zatrudniał panią Różę na fikcyjnym stanowisku. Jako 
człowiek naiwny nie przypuszczał, jak długie ma władza 
ręce. Długo szukali pretekstu do zaszkodzenia Tacie. Tym 
bardziej, że dobrze wiedzieli, kto podczas wydarzeń grud-
niowych doradzał stoczniowcom, jak i gdzie najlepiej pod-
łożyć ogień pod Komitet Wojewódzki, by się najlepiej palił. 
Denerwowały ich też puszczane w obieg przez Tatę kró-
ciutkie fraszki, w których wyśmiewał się z władzy. W 1970 
roku, gdy wśród partyjnych notabli byli Władysław Kru-
czek (o ile pamiętam, szef Związków Zawodowych), Gie-
rek, sam naczelny, a u nas ta niedojda Kociołek, Tata napi-
sał wierszyk:

Na nic Kruczki,
Na nic Gierki,
gdy w Kociołku,
są obierki. 

Wreszcie udało się władzy znaleźć pretekst – Tata został 
aresztowany i osadzony w katowickim areszcie, gdzie prze-
siedział 4 lata. Był to rok 1973. W tym specyficznym domu 
pracy twórczej napisał kilka worków wierszy i  stron pa-
miętnikarskich. Sam pobyt w  tym sanatorium opisał 
w książce Kić, czyli pod jednym dachem z wampirami, która 
może kiedyś zostanie wydana drukiem, jeśli kogoś jeszcze 
takie historie obchodzą. A  dlaczego z  wampirami? Otóż 
Tata siedział w tym samym czasie, gdy w Katowicach prze-
bywali w więzieniu bracia Marchwiccy: słynny „wampir”, 
uznany za mordercę kobiet Zdzisław, oraz jego brat Jan, 
świetny szachista, z którym Tata regularnie przegrywał. Po 
4 latach sąd Tatę uniewinnił, prokurator, który jakiś czas 
później sam uwikłany był w słynną sprawę o międzynaro-
dowym zasięgu znaną pod kryptonimem „żelazo”, odwołał 
się do Sądu Najwyższego, ale i w SN wyrok zapada unie-
winniający, a prace, które według prokuratora zostały wy-
konane wadliwie i za drogo, zostały uznane za wzorcowe. 

Ten spędzony w  areszcie czas i poznanie specyficznej 
więziennej kultury przydały się w słynnym Sierpniu 1980 
roku. Spotkał się Tata przed stoczniową bramą z aktywnie 
w przebieg strajku zaangażowanym Lechem Bądkowskim: 
„Zbyszku, pójdźmy na godzinkę do mojej pracowni, bym 
mógł się wreszcie wykapać po tych nocach spędzanych na 
styropianie. Razem iść będzie bezpieczniej, bo kręcą się 
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wokół różni dziwni panowie”. Gdy wyszli, od bram oko-
licznych domów odkleiło się kilku drabów, idąc w ich kie-
runku. Tata zaproponował, by kolega poszedł szybciej, 
a on zaczeka na tę podejrzaną eskortę, by im przemówić do 
słuchu. Bądkowski trochę się oddalił, ale jako dzielny wo-
jak, który w czasie II wojny światowej własnym ciałem za-
słonił przed kulami generała, nie wytrzymał i  zawrócił. 
Jego oczom ukazał się taki widok: mocno agresywna grupa 
osiłków i Tata coś do nich mówiący, po czym grupa nagle 
się rozpierzchła. „Coś im takiego powiedział, że zmyli się 
jak niepyszni” – zapytał Tatę. „Tylko wtrąciłem do rozmo-
wy kilka słów więziennej grypsery, wzbogacając wypo-
wiedź o dosyć ekspresywny język wileńskiej ulicy”.

Zmniejszył się krąg Taty przyjaciół. Róża Ostrowska 
zmarła, kiedy przebywał w kiciu. Franek Fenikowski ożenił 
się i  przeniósł  do Warszawy. Początkowo pracował Tata 
przy budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, ale była to 
praca niezbyt zdrowa, bo bez przerwy przyjeżdżały delega-
cje radzieckie i Tata, jako znający doskonale język rosyjski, 
musiał z nimi biesiadować. Zakłada więc Gdańską Oficynę 
Wydawniczą, którą pewnie jeszcze koledzy literaci pamięta-
ją, stara się o przydziały papieru (a nie było to łatwe, oj, trze-
ba było mieć mocną głowę) i drukuje kolegów po piórze. 
Ale powiedzmy sobie szczerze, na działalności wydawniczej 
się nie znał. Gdy na zasadach reprintu wydał 50 tys. egzem-
plarzy przedwojennego przewodnika po Wilnie, spółdziel-
nia (bo to nie było przedsiębiorstwo prywatne, ale spół-
dzielnia) po prostu zbankrutowała. Była nawet interpelacja 
w litewskim parlamencie protestująca przeciwko polskiemu 
rewizjonizmowi. Pokazywano ten przewodnik jako dowód 
na polskie, wciąż niewygasłe, resentymenty terytorialne. 

Tata wraca do tego, co najlepiej umie, czyli budownic-
twa. Mając ponad 70 lat, zdał bardzo trudny egzamin na 
rzeczoznawcę majątkowego i zajął się się wyceną nierucho-
mości. Od czasu wyjścia z kicia wydał kilkanaście książek: 
Przecięcie, Niosący światło (1979), Pieśń o ziemi kaszubskiej 
(1981), Światło, które chronię (1982), Gdańsk (1988), Wilno, 
miasto za mgłą (2005), Taka mi się przyśniłaś (2005) i, dla 
dzieci, wierszem: Opowieści gdańskich zegarów oraz, prozą, 
Przygody Piotrusia na pirackiej wyspie. Ponieważ dobrze 
zna język rosyjski, wiele jego tłumaczeń znaleźć można 
w tomikach z wierszami osiadłego w Polsce Rosjanina, Sy-
biraka, Piotra Kotowa. W  2010, staraniem Fundacji „Po-
mysłodalnia” i  „Gazety Świętojańskiej”, przy wsparciu fi-
nansowym Prezydenta Miasta Gdyni wydany został 
ostatni,  jak na razie, tomik Taty z  wierszami wybranymi 
oraz kilkoma nowymi, niedrukowanymi, Drogi Wy Moje.

Zakończę może wierszem, który Tata zatytułował 
„Wiersz naiwny”, bo to doskonały epitet oddający także 
charakter autora:

Po latach zapomnienia po dniach pełnych trwogi
Kiedy wiem że już nie ma spokojnych przystani
Trudno mi wiersz napisać – serce krytyk srogi
Nie żyje już poezją i nie bije dla niej

I tylko kamienieje z każdym dniem ogromniej
Pracując tak bez przerwy bez celu i sensu
lata pracy i trudu skończyły się klęską –
Nie czytanych szpargałów garść zostanie po mnie

Z tymi nieczytanymi szpargałami to niekoniecznie trze-
ba się zgodzić, bo przecież pozostanie cytat z Taty wiersza 
umieszczony w  przejściu pod Złotą Bramą w  Gdańsku 
jako podpis pod zdjęciem zrujnowanego Gdańska: Ruiny 
jeszcze kto pamięta/ Dziś domy w złotych ornamentach.

Dziękujemy z Tatą za to, że uświetniliście Państwo jubi-
leusz Jego 90-lecia. Tym bardziej czujemy wdzięczność, że 
za kilkanaście godzin ma nastąpić kolejny, zapowiadany 
przez media koniec świata, planeta X uderzy w  Ziemię, 
i baliśmy się, że nikt w takim momencie nie zechce słuchać 
czegoś tak ulotnego, jak poezja, czy też może mniej ulotne-
go, ale nie zawsze budującego, jak biografia poety. Spróbo-
wałem te 90 lat jakoś Państwu opowiedzieć, przybliżyć, ale 
wiem, że nie da się tego zrobić w tak krótkim czasie.

Skupiłem się bardziej na Taty życiu niż jego wierszach, 
ale cóż – tu wspomogę się słowami pani Bożeny Ptak: „Nie 
potrafię czytać poezji jak wytrawni krytycy, teoretycy, ba-
dacze, bo nie jestem ani krytykiem, ani teoretykiem, ani 
badaczem. Może tylko wrażliwym czytelnikiem, odbiorcą, 
który sam próbuje odkryć lub ukryć się w języku poezji, 
w masce metafory”.

ZBIGNIEW RADOSŁAW SZYMAŃSKI

*  Mowa wygłoszona 22 września 2017 roku podczas uroczystości 
z  okazji 90. urodzin Zbigniewa Szymańskiego zorganizowanej 
w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku przez Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich oddział w  Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Nadbałtyckie Centrum 
Kultury w Gdańsku. 

Fotografie z archiwum rodzinnego Szymańskich
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Fanatyzm klubu golfowego...

Słownik Języka Polskiego tak definiuje pojęcie fanaty-
zmu: „nieustępliwa, bezkrytyczna wiara w  słuszność 

jakiejś sprawy, idei, doktryny (...)”. Łączy się to z brakiem 
tolerancji wobec poglądów czy stanowisk odmiennych. 
Fanatyk to człowiek „ślepo oddany jakiejś idei”. Czy to po-
gląd niesłuszny: jeżeli dana idea jest piękna, dlaczego by jej 
nie hołubić? Wielcy jednak mędrcy różnych epok ostrze-
gają przed fanatyzmem. W XVIII w. Denis Diderot napisał 
głośne zdanie: „Od fanatyzmu do barbarzyństwa jest tylko 
jeden krok...”. Poeta zaś starożytnego Rzymu, Horacy, 
uwielbiany przez wieki w Europie, napisał: „Błogosławieni, 
którzy trzymają się środka”. Kto zaś trzyma się drogi środ-
kowej, to wie zapewne, że dobrze jest mieć rację, nieko-
niecznie jednak musimy ją wymuszać na innych. Czyż fa-
natyzm wobec inaczej myślących można pogodzić 
z  wezwaniem Nowego Testamentu: „Miłujcie nieprzyja-
cioły Wasze!”? Święte księgi różnych religii to jedno, 
a  ludzkość niezależnie od panującej religii, kocha wręcz 
decyzje i działania proste, jak przysłowiowa maczuga jako 
argument w dyskusji. 

Porzućmy jednak wielkie hasła i spytajmy się na serio, 
czy w Krakowie miłośnik Wisły może się przyjaźnić z za-
gorzałym kibicem Cracovii? Odpowiedź jest równie jed-
noznaczna, gdybyśmy się spytali, czy gdyński klub Arka 
uważa za swego przyjaciela (zza miedzy) kibiców Lechii. 
Fanatyzm, taki czy inny, miał się przez wieki dobrze i nadal 
ma się dobrze, a fanatyzmy sportowe zastępują (częścio-
wo!) dawne waśnie międzyplemienne. Techniki „popraw-
ności politycznej”, czasem mające zresztą charakter śmiesz-
nych fanatyzmów językowych, niczego nadmiernie przez 
ostatnie 50 lat nie zmieniły w Europie. Istnieją w świecie 
inne cywilizacje, dla których nawet sama koncepcja po-
prawności politycznej jest odległa o  lata świetlne od ich 
rzeczywistości. Tu, choć to dygresja, uwaga, która mi się 
nasuwa. Ostatnio nie brak mądrych i zawiłych rozważań 
na temat rozwoju naszej cywilizacji w kierunku budowy 
panowania sztucznej inteligencji, rezygnacji z pracy fizycz-

nej, wręcz oddawania się niemal wyłącznie rozrywkom 
kulturalnym i wysokiej technice zarządzania. Zawsze za-
dziwiają mnie autorzy takich tekstów, którzy pomijają 
pewne fundamentalne pytania co do przyszłości. Nie trze-
ba być fanatykiem pesymizmu historycznego, by takie py-
tania w tym kontekście postawić. Pytanie pierwsze, może 
najważniejsze, brzmi tak: dlaczego w rozważaniach o przy-
szłości pomija się problem „bomby demograficznej”? Wie-
my przecież, że jeżeli świat nie ograniczy stałego wzrostu 
ludności w  skali globalnej (ale w  tzw. dawniej trzecim 
świecie), to grożą nam klęski głodu, wojny o przeżycie... 
Przyjmijmy prowizorycznie, że klęska demograficzna jesz-
cze nie nastąpiła, podobnie jak klęski klimatyczne. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w obliczu kolejnych rewolucji 
technologiczno-ekonomicznych ogromny (terytorialnie 
większy) fragment kuli ziemskiej, ze swoim bagażem lud-
nościowym, w  tej ewolucji udziału nie bierze w  pełni, 
a może w ogóle! Mam tu na myśli, czego nie trzeba udo-
wadniać, około 2/3 terytorium Afryki, część Azji i Amery-
ki Południowej. Być może do tej ludności „zacofanej” (to 
nie jest obraza ani epitet, lecz fakt cywilizacyjny) należy 
przynajmniej 45% ludności Ziemi. Pocieszajmy się, że być 
może Chiny komunistyczne, osiągając rozwój ekonomicz-
ny i techniczny, wyrwały miliony Chińczyków z tej pułapki 
zacofania. Tak czy inaczej, nie jest rzeczą obojętną, że poza 
przyczynami obiektywnymi istnieje także problem ideolo-
gii agresywnych, głównie muzułmańskich, które – w dal-
szej perspektywie pogłębiania się różnic cywilizacyjnych 
– mogą się znaleźć w konflikcie globalnym (już nie tylko 
rzucać od czasu do czasu bomby) z rozleniwionymi społe-
czeństwami Europy. Czy można budować enklawy techni-
ki i ekonomii na miarę XXII wieku, jeżeli znaczna część 
kuli ziemskiej (przykładowo: Indonezja, Bangladesz, 
Mjanma/Birma, Pakistan, prowincje Indii, „interior” Bra-
zylii czy liczne kraje afrykańskie) pozostają swoją cywiliza-
cją, agresywnymi religiami czy umiejętnościami gospo-
darczymi gdzieś może na poziomie pierwszej fazy budowy 
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kapitalizmu w Europie? Zazwyczaj, wobec silnych konflik-
tów lokalnych, w tych krajach brakuje struktur państwo-
wych, które mogłyby realizować szybkie procesy moderni-
zacji. Oczywiście nie zgłaszam tu żadnych recept, są to 
problemy niezwykle trudne. Świat zachodni pompował 
przez ubiegłe 50 lat miliardy dolarów w różne formy po-
mocy dla krajów afrykańskich. Pomoc ta została skradzio-
na, zmarnowana lub skonsumowana, bez żadnej poprawy 
sytuacji. Siłą rzeczy takich sytuacji nie polepszą globalne 
koncerny nastawione jedynie na globalny zysk. Taki jest 
obecnie stan rzeczy i nie sposób snuć wizje o tabletach czy 
smartfonach o wiele doskonalszych, jeżeli nie znajdziemy 
rozwiązań dla krajów ubogich. Na razie tacy tytani myśli 
społecznej, jak prezydent Trump, wymyślają jako jedyne 
rozwiązanie praktyczne „mur chiński” na granicy z Mek-
sykiem. Jest to chyba symboliczny dowód na fakt, że świat 
nowoczesny nie znajduje żadnej recepty na problemy 
„trzeciego świata”! Klęski modernizacyjne współczesnych 
Indii najlepiej dowodzą, że nawet bogaty formalnie i nie-
zależny kraj, niemal mocarstwo, nie potrafi u siebie roz-
wiązać podstawowych problemów społecznych, religij-
nych, prawnych. Indie współczesne to konglomerat 
sprzeczności jaskrawych, które grożą światu zachodnie-
mu, jeżeli nie znajdzie się recepty na fanatyzmy religijne 
i zacofanie wiekowe mentalności wielkich środowisk ludz-
kich. Intelektualiści afrykańscy mają zwyczaj obciążania za 
wszystkie kłopoty wyłącznie dziedzictwa europejskiego 
kolonializmu. To grube uproszczenie w opinii każdego fa-
chowego antropologa. To zacofanie nie jest oczywiście ja-
kąś szczególną „winą historyczną” ludów afrykańskich czy 
azjatyckich. Chodzi tu o wiekowe przyczyny kształtujące 
odmienny rozwój historyczny, w  którego ramach wiele 
zjawisk, a zwłaszcza klimat i związane z nim możliwości 
gospodarcze, odgrywały w sumie może większą rolę niż 
negatywne skutki kolonializmu. Kolonializm był wpraw-
dzie jakąś próbą modernizacji tych terytoriów, ale wykre-
ślaną egoistycznymi interesami metropolii. Ta próba mo-
dernizacji nie przyniosła sukcesu, to fakt, ale niestety 
fatalny w  skutkach był proces pośpiesznej, wykreślanej 
konfliktami wielkich mocarstw, dekolonizacji, która likwi-
dując zło kolonializmu, właśnie w Afryce stworzyła zarze-
wia konfliktów trwających do dziś...

Wróćmy jednak do fanatyków pomniejszej rangi, fana-
tyków pola golfowego, trofeów myśliwskich czy jakichkol-
wiek innych źródeł niezdrowych rywalizacji. Nawet tak 
miły mi ruch ekologiczny rodził na marginesach swoich 
fanatyków „jednej idei”, oderwanych nazbyt od wszelkich 
realiów, nawet niekiedy niebezpiecznych, gotowych na 
rzucanie bomb „w dobrym celu”. Moim ideałem jest czło-
wiek, który może łączyć realne oddanie wobec trudnych 
wskazań danej religii z dobrymi uczynkami i otwartą po-
stawą wobec ludzi o innych poglądach, ze zrozumieniem, 

że nie każdy widzi tak samo pojęcie „dobrych obyczajów”, 
że nie każdy kocha te same pisarki czy tych samych piosen-
karzy. Mówiąc w skrócie, że miłość do Legii nie powinna 
iść w  parze z  atakami kijami bejsbolowymi na kibiców 
Barcelony czy innej Marsylii, i to tylko dlatego, że są to klu-
by ewidentnie lepsze zawsze od owej Legii, której sam ni-
gdy nie kochałem, ale przecież jej nie zwalczam... Jest takie 
dobre powiedzenie Gogola, pisarza wiecznie aktualnego 
pod każdym rządem i w każdym ustroju. Gogol w „Rewi-
zorze”, sztuce dziś znów aktualnej, umieścił zdanie, które 
można dobrotliwie zadedykować fanatykom całego świa-
ta: „Aleksander Macedoński był niewątpliwie bohaterem, 
ale po cóż łamać krzesła?”. Od fanatyków ISIS czy miłośni-
ków „epopei SS” nie oczekujemy rezygnacji z tępego fana-
tyzmu, nie liczymy, by się nawrócili na wegetarianizm, 
a w każdym razie, by obiecali, że nie będą próbować zabi-
jać ludzi, którzy im nic złego nie zrobili. Fanatycy „w drob-
nej sprawie”, choć formalnie to wymiar lokalny, są jednak 
niebezpieczni, nieraz zatruwają życie społeczne, dzień co-
dzienny. Można, oczywiście, być przekonanym, że Słońce 
krąży wokół Ziemi, a żadne szczepienia nie są pożyteczne, 
ale to drugie przekonanie jest już szkodliwe. Nie mam na-
tomiast nic przeciwko wierze wielu ludzi, że niedawno na 
jakimś polu wylądowali kosmici. Proszę bardzo o dobre 
ich traktowanie! Można jednak być kibicem małego zgoła 
klubu piłkarskiego i pobić sędziego (są takie przykłady!), 
który słusznie czy niesłusznie, podyktował przeciwko uko-
chanej drużynie decydujący rzut karny. Dawniej różnie to 
bywało, ale zazwyczaj wystarczał jako oznaka oburzenia 
głośny krzyk „sędzia kalosz!”. Notabene nie ustaliłem, skąd 
się wzięło to odwołanie do kalosza, ale sam słyszałem takie 
krzyki.

W dzisiejszej rzeczywistości mediów globalnych operuje 
się ciągle słowami bez pokrycia, dewaluacja słów z pewno-
ścią jest największym osiągnięciem ostatnich lat, nie tylko 
w Polsce. Jakaś osoba, zupełnie delikatnie mówiąc, nieza-
sługująca na szersze zainteresowanie, zostaje określona 
mianem „celebryta”, co ma oznaczać, że trzeba się nią za-
chwycać czy że są tacy, których ona zachwyca! Inne osoby 
określa się co krok, że są „fanami”, czyli fanatykami, jakiejś 
kapeli, grupy muzycznej, która natychmiast awansuje do 
miana „legendarnej”. Sugerowałbym może nieśmiało, by 
spróbować statystycznie określić, że słowo legendarny 
może przysługiwać osobie czy zespołowi, którzy wydali 
chociaż 10 mln płyt. Tylko w  Nowym Jorku żyje, wraz 
z okolicą najbliższą, ok. 20 mln ludzi. Jeżeli legendarny ze-
spół nie sprzedał na świecie owych 10 mln płyt, to może 
jest legendarny tylko w Nowym Jorku? I  to by było „na 
tyle” w temacie o fanatykach jakiejkolwiek maści. 
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Wejrowsczi part Kaszëb-
sczégò Zrzeszeniô òkòma 
chònicczégò béł tim, co 

rozwijôł sã nôlepi w  całi òrganizacji. 
W maju 1957 r. miôł òn 438 nôleżni-
ków ë dzewiãc kòłów. Òkróm miesczé-
gò w Wejrowie bëłë to kòła w taczich 
môlëznach, jak: Réda, Lëzëno, Strzépcz, 
Lëniô, Szëmôłd, Łebno, Czelno i Strze-
bielëno. Do zymkù pòstãpnégò rokù 
lëczba jich ùrosła do 13, bò doszłë jesz 
kòła w Rëmi, Nôdolim, Chwaszczënie 
i Òsowi. Nimò felënkù doswiôdczenié-
gò w spòłeczny robòce dzejnota partu 
bëła rësznô, chòc we wspòminkach 
tej-sej nalezc jidze téż kritikã tegò, jak 
dzejalë jegò przédnicë. Taczé kriticzné 
òbtaksowanié robòtë wejrowsczich dze-
jarzów nalezc jidze na przëmiar w pa-
miãtnikach Klémãsa Derca, chtëren jak 
gwës pamiãtómë, béł sekretérą partu 
i człowiekã, co baro mòcno interesowôł 
w tim czasu kòmùnysticzną bezpiekã. 
Wedle niegò wiãkszi dzél nôleżników 
zarządu nié do kùńca bëlno robił to, 
co pòwinien. Sóm przédnik partu, to 
je Jón Trepczik, chòc wedle Derca béł 
całim sercã òddóny kaszëbsczi sprawie, 
ni miôł szëkù do sprawów zrzeszonëch 
z  òrganizatorską robòtą. Kaséra par-
tu, Zygmùnt Milczewsczi, dëcht nick 
nie czerowôł sã za jegò finansowima 
sprawama. Nié za wiele wedle Derca 
robilë w tim czasu téż Alojzy Jagalsczi 
i Józef Gniech, temù téż codniową ro-
bòtą w zrzeszenim zajimac sã mùszôł… 
sekretéra Zarządu Partu, to je prawie 
Klémãs Derc. Mòże to wëzdrzec na to, 
że aùtór wspòminków chcôł sóm se 
achtnąc i òpisôł sebie lepi jak jinszich 
lëdzy, równak wëchôdô na to, że miôł 
w tim dosc tëlé prôwdë.

Wejrowsczi part KZ wëróżniwôł sã 
w tim czasu nié blós swòją aktiwnotą, 

ale téż tim, że béł jednym z tëch, jaczé 
nôbarżi interesowałë krëjamné służ-
bë Lëdowi Pòlsczi. Na spòdlim tegò, 
co wiedzałë òne ò robòce tamecznëch 
dzejarzów (a nié wszëtkò, co do nich 
dochôdało, mùszało bëc prôwdą), jich 
fónkcjonariuszowie napiselë midzë 
jinszima, że przédnictwò Pòwiatowé-
gò Zarządu Zrzeszeniô [w  Wejrowie] 
mòże prowadzëc wrogą dzejnotã, bò lë-
dze ti mają lëché òdniesenié do Lëdowi 
Władzë. Wedle przedstôwców Służbë 
Bezpiekù zarząd wejrowsczégò partu 
skłôdôł sã z  endecczégò elemeńtu, co 
mòcno zrzeszony béł z  katolëcczim 
Kòscołã. Doszlë òni przez to do dbë, 
że przë òrãdzë zrzeszeniégò, chtërnégò 
célã je rozkòscérzanié kaszëbsczi kùltu-
rë, [przédnicë wejrowsczégò partu KZ] 
mògą prowadzëc dzejnotã pòd cëskã 
ksãżi i  dzejanié zrzeszeniô sprowa-
dzëc na falszëwé szlachë, tim barżi, że 
w przédnictwie ni ma ani jednégò nô-
leżnika partii, to je rządzący tej w najim 
kraju Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Par-
tie. Jak ju zdążelë jesmë sã doznac, dzej-
nota pòd cëskã ksãżi nie bëła jedurnym 
„wëstãpkã”, jaczégò wedle SB i wëszëz-
nów PZRP dopùscywelë sã kaszëb-
sczi dzejarze z Wejrowa. Òkróm tegò 
bëlë „separatistama”, chcelë pòdzelëc 
spòlëznã na Kaszëbów i nie-Kaszëbów 
i trzimelë pòdezdrzoną łączbã z zôpad-
nyma kapitalisticznyma krajama.

Òglowò czej przëzérô sã akta bez-
pieczi, chtërne są brzadã krëjamnégò 
dozéraniô wejrowsczich dzejarzów KZ, 
wëapartnic jidze w dzejnoce tamecz-
négò partu czile sprawów. Dzãka temù 
w  papiorach tëch mòże nalezc nad-
czidczi ò rozmajitëch rzeczach, jaczi-
ma żëlë w tim czasu nôleżnicë KZ.

Jedną z  nich je sprawa kaszëbsczi 
gazétë, jakô w  czasu, czej wejrow-

skô SB zaczã rozprôcowiwac swòjich 
„figùrantów”, jesz nie wëchôda, ale 
mia ju niedługò sã ùkazëwac. Nigle 
równak „Kaszëbë”, bò ò ten cządnik 
gwësno tuwò chòdzy, zaczãłë wëcha-
dac regùlarno (rujan 1957 r.), mùsz 
bëło dosc tëlé biôtkòwac sã ò niegò 
z  wëszëznama. Institucjama, chtërne 
kaszëbsczi dzejarze mùszelë prosëc ò 
pasowné zgòdë, bëłë kòmitetë (central-
ny ë wòjewódzczi we Gduńskù) Pòlsczi 
Zjednóny Robòtniczi Partie i cenzura. 
W aktach wejrowsczi SB nalezc jidze 
pòmión nëch biôtków. Przëmiarã 
tegò mòże bëc wspòmniony w  nëch 
papiorach rapòrt wiadłodôwôcza ò 
tacewnym mionie „Kwaśniewski” 
z  łżëkwiata 1957 r., wedle chtërnégò 
Jón Rómpsczi miôł nibë jezdzëc do 
Warszawë, żebë załôtwiac te sprawë. 
Wedle tegò dokùmentu nôleżnicë zrze-
szeniô chcelë, cobë gazéta wëchôda 
trzë razë w tidzéniu, dejade kòmùny-
sticzné wëszëznë zgòdzëłë sã na jeden 
rôz (w kùńcu wëszło na to, że wëchô-
da rôz na dwa tidzenie). Òkróm tegò 
wëczëtac w  nim jidze, że zrzeszenié, 
a tak pò prôwdze wierã jegò wejrow-
sczi dzejarze, chcelë, bë przédnym re-
daktorã przińdny gazétë béł Rómpsczi, 
ale ta ùdba władzóm téż sã nie widza. 
Pòdług tegò, co òdkôzôł esbekóm 
„Kwaśniewski”, nôleżnicë wejrowsczé-
gò partu, w  tim Trepczik, chcelë, bë 
gazétnikama nowégò pismiona bëlë 
stôri dzejarze, a nié kòmùnyscë, a mło-
dim ni mòże dowierzac, bò wëchòwóny 
są w  stalinowsczim dëchù. Ò jiwrach 
sparłãczonëch z  biôtką ò gazétã  
òdkazywôł wejrowsczémù partowi 
Rómpsczi, wedle chtërnégò w pòłowie 
1957 r. zaczinô sã zmieniwac pòlitika 
w òdniesenim do zrzeszeniô i widzec je 
to colemało na dole. [Rómpsczi] gôdôł, 

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 7



LËPIŃC– ZÉLNIK 2018  /    /  41

KASZËBI W PRL-U

że òdgórné [chòdzy tuwò ò centralné 
w Warszawie] władze zgòdzëłë sã na to, 
żebë wëchôda gazéta, ale Wòjewódzczi 
Kòmitet [PZRP we Gduńskù] zaczinô 
bëc procëm. Gwësno nie je to jesz jasno 
rzekłé, ale w kòżdim razu zaczinô sã tã 
sprawã òdwlakac.

Kùreszce pò wiele trudach w ruja-
nie 1957 r. wëszedł pierszi numer 
„Kaszëb”, jak sã równak krótkò póz-
ni òkôzało, béł to pòczątk pòsob-
nëch jiwrów. Tim razã bëłë to sztridë 
i  spiérczi bënë samégò zrzeszeniégò. 
Jedną z  jich przëczënów béł prawie 
nowi kaszëbsczi cządnik, a òsoblëwie 
to, chto i ò czim w nim pisze. Wedle 
agenturowégò rapòrtu wiadłodôwô-
cza SB ò tacewnym mionie „Witold” 
z  17 stëcznika 1958 r. nôleżnikóm 
wejrowsczégò partu, a  òsoblëwie 
Trepczikòwi i Dercowi, nie widza sã 
robòta przédnégò redaktora „Kaszëb”, 
Tadéùsza Bòlduana, i  jegò wespółro-
bòtnika Jana Czedrowsczégò. Wedle 
kritików wëchôdający òd czile mie-
sący cządnik twòrzony je przez lëdzy, 
co ni mają richtich doswiôdczeniô 
i  nie piszą ò rzeczach sparłãczonëch 
z dzejama, gòspòdarką ë pòlitiką, co 
bë interesowałë lëdzy na Kaszëbach. 
Pòdług nadczidniãtëch dzejarzów 
artikle w  ti gazéce pòwinni pisac lë-
dze, chtërne znają sã na historii i  są 
sparłãczony ze zrzeszenim. Trep-
czik chcôł nibë nawetka napisac do 
redakcji w  ti sprawie, bë gazéta bëła 
pò prôwdze kaszëbskô, i  chcôł pòdac, 
jaczé témë kaszëbskô prasa pòwinna 
òbgadëwac w  artiklach. Òkróm tegò 
Trepczik i Derc bëlë dbë, że zadanim 
„Kaszëb” pòwinno bëc wëchòwiwanié 
kaszëbsczi spòlëznë w  kaszëbsczim 
dëchù. Tak sã równak nie dzejało, bò 
jak cwierdzëlë wspòmniony dzejarze, 
redaktorzë ti gazétë nick dobrégò dlô 
Kaszëb nie zrobią, a dokazã tegò miało 
bëc to, że jich artikle są òglowé [i] nie 
tikają sã kònkretnëch żądaniów kaszëb-
sczégò lëdztwa.

Z kùńca stëcznika 1958 r. pòchôdô 
jinszé doniesenié zrëchtowóné przez 
znónégò ju nama „Kwaśniewskiego”. 
Pòdług niegò na przełómanim lat 

1957–1958 Wejrowò i wsë z jegò òkòlô 
òdwiedzywac miôł Jón Rómpsczi. 
Westrzód sprawów, jaczé òbgôdiwôł 
z zeszłima na zéńdzenia lëdzama, bëła 
téż sprawa kaszëbsczi gazétë, jakô bëła 
wedle niegò lëchò prowôdzonô przez 
lëdzy wëchòwónëch w jinszim dëchù. 
Z  wiadłów, jaczé mia wejrowskô SB, 
wëchôdało, że robòta Rómpsczé-
gò, chtëren zresztą rëszno wespół-
dzejôł z  Trepczikã, przënosza brzôd. 
Na przëmiar na zéńdzenim kòła KZ 
w Szëmôłdze, jaczé òdbëło sã w stëcz-
nikù 1958 r., jegò ùczãstnicë gôdelë, 
żebë zmienic Redakcjowé Kòlegium. 
Jistno bëło w  Łebniu, gdze nôleż-

nicë KZ chcelë, bë kaszëbskô gazéta 
szlachòwa za dôwną „Zrzeszą Kaszëb-
ską” i żebë prowadzëlë jã sprôwdzony 
lëdze, bò dzysdniowé Redakcjowé Kòle-
gium je za mòcno partijné, to je za baro 
słëchô kòmùnysticzny partii.

Czej piszemë ò tëch sprawach, mùsz 
je pamiãtac ò szerszim kònteksce, to je 
ò spiérce bënë zrzeszeniégò midzë jegò 
przédnikã Aleksandrã Arendtã i jegò 
wespółrobòtnikama a  zrzeszińcama, 
chtërnyma czerowôł tej Rómpsczi. 
Biôtka ò zmianã Redakcjowégò Kòle-
gium „Kaszëb” mia tej związk z nad-
czidniãtima przed sztërkã sztridama 
w organizacji, a ò jaczich w nëch tek-
stach jesz napiszã.

Na kùńc tegò artikla wspòmnąc 
wôrt, że „Kaszëbë” kritikòwóné bëłë 
nié blós przez zrzeszińców. To, jak bëłë 
òne redagòwóné, nie widzało sã téż 
kòmùnysticznym wëszëznóm, jaczich 
redaktorzë cządnika wedle swòjich 
procëmników mielë nibë słëchac. 
Gduńsczi Wòjewódzczi Ùrząd Kòn-
trolë Cządników, Pùblikacjów ë Wi-
dzawiszczów, bò tak òficjalno zwónô 
bëła cenzura, béł dbë, że redakcjô nie 
robi tegò, co zamkła w swòjim wcza-
sniészim programie, to je ni mô starë 
ò zmòcniwanié jednotë nôrodu ani ò 
to, bë Kaszëbi jak nôrëszni realizowelë 
pòlitikã rządzący partie i rządu Lëdo-
wi Pòlsczi. Dëcht czësto òpaczno. Pò-
dług cenzurë w cządnikù felało prawie 
artiklów, cobë tikałë sã pòliticznëch 
sprawów, a bëłëbë sczerowóné procëm 
niemiecczi rewizjonisticzny propagan-
dze. Òkróm czile tekstów ò gbùrzëznie 
za mało nibë bëło téż w „Kaszëbach” 
ò gòspòdarce. Kùreszce w  ùwôgach 
cenzurë ò czerowóny przez Tadéùsza 
Bòlduana gazéce wëczëtac jidze téż, że 
za nasze dëtczi pòzwòliwómë na ùmòc-
niwanié sã òstrzódka rozkòscérzającégò, 
abò chcącégò szérzwic, separatisticzné 
pòzdrzatczi i  nastawienia westrzód 
kaszëbsczégò lëdztwa.

Co z  tegò wszëtczégò wëchôdô? 
Wëzdrzi na to, że czerowanié kaszëb-
sczim cządnikã w tim czasu (i wierã 
nié blós tedë) bëło drãdżim zadanim. 
Dlô jednëch pismiono za baro słë-
chało rządzący partii i bëło „za mało 
kaszëbsczé”, a  dlô wëszëznów… za 
mało robiło tegò, co PZRP chca, a na-
wetka wëstãpòwałë w nim znanczi se-
paratizmù! Skòrno równak do gazétë 
zastrzédżi mielë lëdze z  rozmajitëch 
strzodowiszczów, tej mòże przińc do 
głowë mësla, że ji redakcjô mia równak 
jakąs starã ò òbiektiwnotã w òpisëwa-
nim dzejów i dzysdniowòscë naji zemi 
i ji mieszkańców.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

NIE TAK DAWNO TEMU
Spacer rozpoczynamy przy głazie będą-
cym pomnikiem patrona skweru Da-
riusza Kobzdeja (1954–1995), ustawio-
nym tutaj 3 maja 1999 roku. Tego dnia 
w 1980 roku odbyła się tu patriotyczna 
manifestacja. Uczestnicy, a wśród nich 
Dariusz Kobzdej, zostali pobici i  za-
trzymani. Dariusz Kobzdej – wtedy 
młody lekarz, działacz opozycji, współ-
założyciel Ruchu Młodej Polski – został 
aresztowany i  osadzony wraz z  Tade-
uszem Szczudłowskim na trzy miesiące 
aresztu. Po zwolnieniu Kobzdej uczest-
niczył w  strajku w  Stoczni Gdańskiej 
w sierpniu 1980 roku. Był przewodni-
czącym Komitetu Obrony Więzionych 
za Przekonania. Ukrywał się w  czasie 
stanu wojennego. W  1995 roku został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Na głazie po-
święconym Kobzdejowi przeczytamy 
fragment wiersza Zbigniewa Herberta 
„Przesłanie Pana Cogito”: IDŹ / WY-
PROSTOWANY / WŚRÓD TYCH / 
CO NA KOLANACH / WŚRÓD OD-
WRÓCONYCH / PLECAMI / I OBA-
LONYCH W PROCH. 

PREZENT Z NIEMIEC 
Nieopodal odpocząć można przy pięk-
nej fontannie. To Fontanna Bremeńska, 
która stanęła na placu w 1999 roku. Zo-
stała ofiarowana miastu Gdańsk przez 
miasto partnerskie Bremę jako symbol 
pojednania Polski i  Niemiec. Fontan-
na jest kopią XIX-wiecznej fontanny 
bremeńskiej. Pełniła ona funkcję wo-
dopoju dla zwierząt. Dlatego też woda 
tryska na poziomie ziemi z pyszczków 
psów – to poidełko dla czworonogów. 
Czasza, w której dziś można zamoczyć 
dłonie, była misą dla koni, stąd zerkają 
na nas końskie łby. Zwieńczenie kolum-
ny to miejsce dla ptaków. Fontanna ma 
ponad dwa metry wysokości, wykonana 
została z brązu i mosiężnych elementów. 
Niemal identyczną fontannę zobaczyć 
można nie tylko w Bremie, ale i w Opo-
lu. W 2017 roku, z okazji 800-lecia mia-
sta, udało się wykonać replikę fontanny, 
która stała w Opolu już od 1840 roku, 
a zaginęła w czasie II wojny światowej. 

UFO?
Złota kula, którą widzimy za fontan-
ną, to pomysł Muzeum Narodowego 

w Gdańsku na promocję dzieła Hansa 
Memlinga „Sąd Ostateczny”. Na obrazie 
kula znajduje się pod stopami Chrystu-
sa, jako symbol Jego panowania nad 
Ziemią. Poza tym jako forma ma wy-
rażać doskonałość stworzonego świata. 
W  2017 roku w  Gdańsku pojawiły się 
reklamy ukazujące złotą kulę w  zna-
nych miejscach miasta – na przykład 
na stadionie czy pomiędzy stocznio-
wymi żurawiami. Plakaty mają zachę-
cić do odwiedzenia siedziby Muzeum 
Narodowego przy ulicy Toruńskiej 
i  zobaczenia najcenniejszego obrazu, 
jaki znajduje się w Gdańsku. Tak zwa-
na złota kampania została docenio-
na za oceanem. TOFU Studio, które 
opracowało projekt graficznie, zostało 
nagrodzone w konkursie International 
Design Award w  Los Angeles. Prace 
z Gdańska pokonały konkurentów z 95 
krajów świata, otrzymując srebro w ka-
tegorii „reklama drukowana” oraz wy-
różnienie w kategorii „plakat”. Kula na 
Placu im. Dariusza Kobzdeja co prawda 
nie jest ze złota, robi jednak ogromne 
wrażenie – ma aż 2,5 metra średnicy, 
a waży 700 kilogramów. Nie wiadomo 
jednak, czy pozostanie tutaj na zawsze. 

PLAC IMIENIA  
DARIUSZA KOBZDEJA 
Przy Targu Drzewnym wzdłuż Podwala Staromiejskiego w Gdańsku rozciąga się Plac im. Dariusza Kobzdeja.  
W ostatnim czasie przechodnie ze zdziwieniem przyglądają się zamontowanej tu potężnej błyszczącej złotej kuli. 

MARTA SZAGŻDOWICZ
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Z KART HISTORII 

GRABINY-ZAMECZEK 
W DOKUMENTACH, PIECZĘCIACH I HERBIE

DOKUMENT Z XIII WIEKU
Grabiny-Zameczek	to	osada	
położona	na	Żuławach	Gdań-
skich,	w gminie	Suchy	Dąb.	
Kiedyś	były	to	dwie	miejsco-
wości : 	 Grabina	 Zameczek	
i Grabina	Duchowna/	Grabiny	
Duchowne,	które	w 1929	roku	
połączono	w jeden	organizm	
(wraz	z przysiółkami	Grabowe	
Pole	i Grabowo).	Najstarszy	za-
pis	o tej	miejscowości	pochodzi	
z 28	sierpnia	1273	roku.	Wów-
czas	książę	Pomorza	Gdańskie-
go	Mestwin	podarował	połowę	
wsi	Christianowi,	zięciowi	soł-
tysa	Tczewa	Jana.	Nowi	właści-
ciele	wcześniej	weszli	w posiada-
nie	pierwszej	połowy,	którą	kupili	
(nie	znamy	nazwiska	wcześniej-
szego	właściciela).	Nadaniem	pra-
wa	lennego	otrzymali	prawo	dzie-
dziczenia	z prawem	sprawowania	
sądownictwa.	Świadkami	 tego	
wydarzenia	byli	m.in.	kasztelan	
gdański	Andreas	i sołtys	Gdańska		
Hinricus	Pape.	Dokument	spisano	
w języku	łacińskim,	na	pergami-
nie,	z przytwierdzoną	pieczęcią	
konną	Mestwina.	Ten	niezwykle	
cenny	i wartościowy	dokument	
zachował	się	do	naszych	czasów.	
Jest	przechowywany	w zbiorach	
Archiwum	Państwowego	w Gdań-
sku.	To	cenne	i unikatowe	źródło	
historyczne	pozwala	odtworzyć	
przeszłość	żuławskiej	wsi	Grabi-
ny-Zameczek	w czasach	średnio-
wiecza.	

PIECZĘĆ KRZYŻACKA Z GRABIN-ZAMECZKU
Nazwa	Grabiny-Zameczek	wywo-
dzi	się	od	nazwy	topograficznej	
Grabino	utworzonej	od	wyrazu	
grab	i dodanego	do	niego	forman-
tu	-ino,	z czasem	zmieniono	jej	
formę	gramatyczną	i dodano	do	
nazwy	rzeczownik	„zameczek”.	
W 1308	roku	rycerze	z czarnymi	

krzyżami	na	płaszczach	nabyli	
Grabino,	które	stało	się	siedzibą	
wójtostwa	na	terenie	Żuław	Ste-
blewskich.	Pierwszym	wójtem	
grabińskim	został	Henryk	von	Kra-
nichborn.	To	za	jego	czasów	rozpo-
częły	się	prace	budowlane,	których	
zwieńczeniem	było	powstanie	pod	
koniec	XIV	wieku	zamku	o cha-
rakterze	dworu	obronnego.	Miej-
sce	to	chętnie	odwiedzali	wielcy	
mistrzowie	krzyżaccy,	zwłaszcza	
będąc	w drodze	pomiędzy	Gdań-
skiem	a Malborkiem,	zatrzymy-
wali	się	w grabińskiej	twierdzy.	
Słynęła	okolica	również	z hodowli	
koni	na	potrzeby	rycerzy	Zakonu	
Szpitala	Najświętszej	Marii	Panny	
Domu	Niemieckiego	w Jerozolimie	
(jak	brzmiała	pełna	nazwa	zakonu	
krzyżackiego).	
Miejscowi	wójtowie	posługi-

wali	się	własną	pieczęcią	od	XIV	
wieku.	Widnieje	ona	na	jednym	
z dokumentów	z roku	1440.	Przed-
stawiono	na	niej	drwala	podczas	
prac	przy	wyrębie	drzewa.	Nawią-
zywało	to	do	czasów	osiedlania	
się	Krzyżaków	na	tych	terenach	
i miało	symbolizować	zagospoda-
rowanie	ziem	Żuław	Steblewskich.
Ponownie	pieczęć	wójtów	krzy-

żackich	powróciła	na	karty	historii	

8	sierpnia	1925	roku.	Wówczas	
Steblewo	otrzymało	decyzją	
senatu	gdańskiego	swój	herb.	
Składał	się	on	z tarczy	trzy-
polowej,	a na	jednej	z części	
umieszczono	pieczęć	wójtów	
z Grabin-Zameczku.	Dzisiaj	od-
tworzona	pieczęć	jest	prezen-
towana	w muzeum	w malbor-
skim	zamku.	Warto	pamiętać,	
że	kiedyś	żuławska	wieś	Gra-
biny-Zameczek	miała	własną	
pieczęć	wójtów	krzyżackich.

ŻUŁAWSKA WIEŚ GRABINY- 
-ZAMECZEK MIAŁA TEŻ HERB
Senat	XX-wiecznego	Wolnego	Mia-
sta	Gdańska	28	listopada	1928	roku	
ustanowił	dla	tej	miejscowości	
herb.	Nawiązywał	on	do	czasów	
krzyżackich	i takiż	miał	charakter.	
Przedstawiał	od	frontu	zamek,	na	
którym	między	dwiema	wieżami	
umieszczona	została	tarcza	z her-
bem	wielkich	mistrzów	krzyżac-
kich.	Na	środku	tej	tarczy	znajdo-
wał	się	krzyż	z tarczą	w środku,	
a na	niej	widniał	czarny	orzeł.	
W dokumencie	senatu	gdań-

skiego	nie	określono	kolorów	
znaku	wsi,	ale	Marian	Gumowski,	
historyk,	numizmatyk	i heraldyk,	
w swojej	książce	Herby	i pieczę-
cie	miast	Pomorza	opisał	 jego	
barwy.	Tarcza	wielkich	mistrzów	
była	koloru	srebrnego	z czarnym	
krzyżem,	a na	nim	znajdował	się	
mniejszy,	złoty	krzyż.	W środku	
tarczy	była	kolejna	tarcza	–	złota	
z czarnym	orłem.	Mury	grabiń-
skiej	warowni,	umieszczonej	na	
białym	tle,	były	czerwone.
Może	warto	przywrócić	herb	

żuławskiej	wsi,	 by	 cieszył	 jej	
mieszkańców	oraz	turystów	od-
wiedzających	tę	miejscowość?

TOMASZ JAGIELSKI
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CZY MOŻNA MÓWIĆ  
O MROKACH  
ŚREDNIOWIECZA?

Przeprowadziłem ostatnimi czasy 
dość długie rozmowy z Józefem Bo-
rzyszkowskim. Pan Profesor troszkę 
z przekąsem stwierdził, że mocno 
się zagłębiłem w „mroki średniowie-
cza”. Miałem to szczęście studiować 
jeszcze w tych czasach, kiedy istnia-
ło pojęcie „mistrz i  uczeń”. Świę-
tej pamięci Jan Powierski, uznany 
mediewista, poświęcał nam wiele 
czasu, prowadziłem z  nim liczne 
fascynujące dyskusje. Zrozumiałe 
jest więc moje „niezdrowe” zainte-
resowanie średniowieczem. Pracę 
magisterską zacząłem pisać u pro-
fesora Powierskiego, ale poniosła 
mnie młodzieńcza niecierpliwość, 
zmęczyło żmudne dłubanie w źró-
dłach łacińskich i staroniemieckich, 
i ostatecznie popełniłem pracę na 
temat 66 pułku u Romana Wapiń-
skiego. Miałem ogromne szczęście, 
ponieważ Pan Profesor, którego nie-
stety już nie ma wśród nas, zapraszał 
mnie do swojego mieszkania, a wła-
ściwie wielkiej biblioteki.

Przepraszam za przydługi wstęp, 
ale chciałem powiedzieć, nie chwa-
ląc się, że przeszedłem dobrą szkołę 
historyczną. Mistrz Borzyszkowski, 
który mnie również nauczał, oczy-
wiście bez żadnego wyrzutu użył 
klasycznego stwierdzenia „mroki 
średniowiecza”. Pomijając już, że 
nader umowne są ramy czasowe tej 
epoki, nie były to lata kompletnej 

ciemnoty. Pamiętać należy, iż po-
zostały po nich wspaniałe katedry, 
dzisiaj niestety bez wiernych. Poko-
lenia mnichów żmudną pracą two-
rzyły piękne manuskrypty. Powsta-
ło wtedy takie arcydzieło, jak ołtarz 
mariacki Wita Stwosza. A w Gdań-
sku mamy takie cudo, jak „Sąd Os- 
tateczny” Hansa Memlinga (złu-
pione przez naszego kapra). Wspo-
mnieć można, że działali wówczas 
minnesängerzy, wędrowni poeci 
i  pieśniarze. Jeden z  najsławniej-
szych, Walther von der Vogelweide, 
napisał przepiękny, subtelny erotyk 
„Under der linden”. Wszystkim 
raczej jest znany pochodzący z tej 
ballady refren Tandaradei z filmu 
„Krzyżacy”, użycie go w  nim jest 
jednak nieporozumieniem. Utwór 
„Under der linden” warto wysłu-
chać w pełnej wersji oryginalnej. 

Walther jest również autorem 
pieśni krucjatowej „Palästinalied”. 
Wyprawy krzyżowe do dziś budzą 
skrajne emocje. Istnieją nawet opinie, 
że rycerstwo Europy ruszyło do Pa-
lestyny tylko z chęci zysku. Owszem, 
istniało wtedy oczywiste prawo łupu, 
ale przede wszystkim kierowały nimi 
głębokie inspiracje religijne. Ujmując 
to inaczej, rzucać rodzinne strony, 
udawać się na kilkuletnią ponie-
wierkę, mając duże szanse na śmierć, 
tylko dla wątpliwych korzyści mate-
rialnych? Pewnym jest udział w kru-
cjacie księcia Kazimierza II, z rodu 
Gryfitów, panów Kaszub. Prawdopo-
dobnie władca Dymina zmarł w 1219 
r. właśnie wskutek ran odniesionych 
w Ziemi Świętej lub chorób, których 
się tam nabawił. Zapewne znalazło 
się również kilku śmiałków z naszego 
Pomorza Gdańskiego, którzy ruszyli 
do Palestyny.

Religijność ówczesnych ludzi jest 
swoistą zagadką. Nie brakowało fa-

natyków, którzy rzucali na stos czę-
sto niewinnych ludzi. Pamiętać jed-
nak musimy, że średniowiecze dało 
nam także wielu głęboko i auten-
tycznie wierzących mistyków. Dale-
ko nie szukając, mamy błogosławio-
ną Dorotę z Mątowych. Związana 
była przez wiele lat z Gdańskiem, 
oczywiście więc w  katedrze oliw-
skiej odbyło się w 1976 r. uroczyste 
nabożeństwo po zatwierdzeniu jej 
kultu przez papieża Pawła VI.

Przypuszczać można, iż pomimo 
długotrwałego procesu chrystiani-
zacji dalej istniały ślady wierzeń 
pogańskich. Przekonany jestem 
niemal na sto procent, że Świętopełk 
Wielki, hojny donator Kościoła, po 
cichutku udawał się pod święty dąb 
przodków i wzywał rodzimych bo-
gów. Pamiętać należy, że chrześci-
jaństwo na Pomorzu w czasach księ-
cia liczyło niespełna 100 lat. Jeszcze 
w XV wieku księża gromili z ambo-
ny swoje owieczki za czczenie sta-
rych bożków. Oczywiście istniało 
wiele zabobonów i dziwnych zwy-
czajów, ale czy dzisiaj jest inaczej?

Sztuka pisania i  czytania nie 
była zbyt powszechna. Dodatkowo 
głównym językiem w piśmiennic-
twie była łacina. Czytamy w Kroni-
ce oliwskiej, że Władysław Łokietek 
miał rozstrzygnąć spór majątkowy 
pomiędzy opactwem a  rycerzami 
pomorskimi. „Ujrzawszy przywile-
je i usłyszawszy ich treść”, zatwier-
dził prawa cystersów oliwskich. 
Najpewniej więc król Polski był 
analfabetą. Oczekiwano jednak od 
ówczesnych władców innych umie-
jętności, w tym sztuki wojowania. 
Przypomnieć należy, że wtedy 
książę na ogół wiódł do bitwy swo-
ich wojów w  pierwszym szeregu; 
warto w tym miejscu wspomnieć,  
że i  Świętopełk Gdański spełniał 
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wymogi swoich czasów i był uzdol-
nionym wodzem, który potrafił wy-
grać w  wielu bitwach. Analizując 
przekazy, czasami mam wrażenie, 
ujmując rzecz trywialnie, że ów-
czesne bitwy były czymś w rodzaju 
„ustawek” współczesnych tzw. kiboli.  
Istniał jednak do pewnego czasu 
swoisty kodeks honorowy rycerstwa. 
Podczas bitwy polsko-krzyżackiej 
pod Koronowem 10 października 
1410 r. strony zarządzały przerwy 
w  walkach, w  czasie której nawet 
wzajemnie częstowano się winem.

Były oczywiście rzezie ludzi 
niewinnych, cywilów, i  naprawdę 
bezwzględne krwawe rozprawy. 
Pamiętać jednak należy, że kopia, 
miecz, a nawet topór bojowy miały 
ograniczoną moc rażenia. Strzała 
ze sławnego długiego łuku angiel-
skiego, którym skądinąd najlepiej 
władali Walijczycy, prawdopodob-
nie przebijała zbroję rycerską do-
piero z odległości ok. 50 metrów. 
Groźna kusza, której użycie zo-
stało oficjalnie zabronione przez 
Watykan w rozprawach pomiędzy 
chrześcijanami (oczywiście zakaz 
powszechnie łamano), była skom-

plikowana w obsłudze i zawodna. 
Wystarczył deszcz, który rozmięk-
czał jej cięciwę, i traciła walory bo-
jowe, dowodzi tego bitwa pod Cré-
cy. Prawdziwe jatki zapoczątkował 
jednak dopiero postęp techniczny, 
wynalezienie broni maszynowej 
oraz innych machin piekielnych. 

Mentalność ludzi wieków śred-
nich pozostanie nierozwiązaną za-
gadką. Wiadomo, że małżeństwa 
władców były elementem rozgry-
wek politycznych. Związki były 
zawierane w bardzo bliskim pokre-
wieństwie, czasami trzeba było się-
gać po dyspensę papieską. Zdarzały 
się więc zapewne zaburzenia gene-
tyczne. Najpewniej jednak istniały 
też prawdziwe romanse, przykła-
dem jest książę Mściwoj II, który 
uwiódł zakonnicę Sulisławę.

Wysoka była w  tych latach, 
w przeciwieństwie do późniejszych 
czasów, higiena. Leszka Białego nie 
przypadkiem próbowano zdybać 
pod Gąsawą w łaźni. Nieco później 
książę śląski Henryk zwany Brzu-
chatym w identycznych okoliczno-
ściach został skutecznie pojmany 
w niewolę przez swojego krewnia-

ka. Jedno z najdostojniejszych od-
znaczeń Anglii, Order Łaźni, zosta-
ło oficjalnie zatwierdzone w 1725 r., 
ale najpewniej jego tradycja wywo-
dzi się ze średniowiecza, kiedy to 
rycerz przed pasowaniem dokony-
wał wręcz rytualnej kąpieli.

Źródła wskazują, że kobiety 
w  tamtych czasach miały wysoką 
pozycję społeczną, oczywiście pro-
porcjonalnie do stanu pochodzenia. 
„Daj, ać ja pobruszę, a  ty poczy-
waj” – brzmi jedna z najstarszych 
pewnych zapisek po staropolsku 
(z Księgi Henrykowskiej). Najpew-
niej mąż wzruszony ciężką pracą 
żony przy żarnach zaproponował 
jej odpoczynek i sam się wziął za 
mielenie mąki. A  prawdziwemu 
rycerzowi wręcz nie wypadało nie 
mieć damy serca...

Reasumując, w  tamtych latach 
ludzie mieli bardzo podobne pro-
blemy jak dziś, aczkolwiek pewnych 
niuansów ich życia chyba nigdy nie 
wyjaśnimy. Tak czy owak średnio-
wiecze to nie mroki, to barwny czas, 
warty rozważań i dysput. 

TOMASZ SZYMAŃSKI

·  6 maja – odbyła się XXIX piesza gdańska pielgrzym-
ka do sanktuarium patrona archidiecezji gdańskiej, św. 
Wojciecha, w Gdańsku-Lipcach. Wśród pątników uda-
jących się na odpust byli także przedstawiciele Kaszu-
bów z pocztem sztandarowym Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego Oddział w Gdańsku reprezentowanym 
m.in. przez Adriana Watkowskiego.

·  9 maja – gdański oddział ZKP zorganizował wyciecz-
kę do ogrodów „Hortulus” k. Koszalina. Zwiedzający 
mogli zobaczyć w zespole ogrodowym (zajmującym 
5,5 ha) tereny zielone inspirowane naturalnym kraj- 
obrazem (skalnym, leśnym, wodnym), kulturą różnych 
narodów (japońskiego oraz francuskiego) oraz orygi-

nalne ogrody zmysłów w stylu angielskim. Szczególne 
podziękowania należą się Halinie Piekarek, która była 
główną organizatorką tej wyprawy.

·  12 maja – wspólnota Kaszubów przy kościele NMP 
Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu 
odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Brze-
miennej w Gdańsku-Matemblewie. Pielgrzymi spotkali 
się przy słynącej z łask figurze Matki Bożej Brzemien-
nej, gdzie zostało odprawione uroczyste majowe nabo-
żeństwo. Następnie przy placu koło kościoła odbył się 
piknik. Pielgrzymi przy akompaniamencie akordeonu, 
na którym grał ks. Tomasz Dopke, śpiewali najpopular-
niejsze kaszubskie i polskie pieśni.  

·  13 maja – w gdańskim Centrum św. Jana odbyła się 
uroczysta msza święta z okazji 25-lecia sprawowania 
liturgii w języku kaszubskim. Mszę świętą koncele-
browali m.in. ks. Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz 
środowisk twórczych, i ks. Leszek Jażdżewski, dusz-
pasterz Kaszubów. Następnie miało miejsce uroczy-
ste poświęcenie tablicy upamiętniającej jubileusz.  
Po wspomnianych uroczystościach w Szkole Podstawo-
wej nr 50 odbyło się walne zebranie gdańskiego od-
działu ZKP. Poruszono na nim m.in. kwestie większej 
aktywności szeregowych członków, czemu ma służyć 
specjalna ankieta opracowana przez członka zarządu 
oddziału Jerzego Koszałkę.

ADRIAN WATKOWSKI, HALINA PIEKAREK
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LEGENDARNÉ KÒNIE
Na mòji pòlëcë stoji takô knéga, co 
z  pòlska zwie sã Koń to jest ktoś. 
W tim krótëchnym zdaniu krëje sã 
prôwda, co dlô kòniôrza nie je ni-
żódną krëjamnotą. Ne snôżé zwie- 
rzãta mają swój, czasã baro mòcny, 
charakter ë rozmieją òstac w lëdzczi 
pamiãcë. Kòżdi ridownik mô ta- 
czégò hiska, co mù na wiedno 
w mëslach stoji. Jô téż. Równak są 
taczé kònie, co òstôwają w swiądze 
cali spòlëznë, nôrodów czë nawet 
jesz szerzi. Czasã dzãka tim, co jich 
dosôdalë, czasã dzãka sobie samim, 
nôczãscy dzãka jednémù ë drë- 
dżémù. Dzys kąsk ò taczich prawie 
kòniach.

BUCEFAŁ
To kóń, chtërnégò wëmienimë mést 
jakò piérszégò, czej chtos nas spitô ò 
znóné kònie. Je znóny dzãka temù, 
chto gò dosôd ë òswòjil. Kò bél to 
Aleksander Wiôldżi. Jeden z nôwik-
szich wódców w historii. Tegò kònia 
(tesalsczégò òdżera) Aleksander miôl 
kùpic, czej bél 13 lat stôri. Widzôl, jak 
dozdrzeniali ni mògą so pòradzëc 
z jegò zajeżdżenim. Kóń bél baro nie-
spòkójny ë zrzucôl ridowników. Mlo-
di ë chitri Aleksander wzérôl bôczno 
i dozdrzôl sã, że kóń mô strach gwô-
sny céni. Rzek, że òn, chòc tëli mlod-
szi, dô so z nim radã. Jak rzek, tak 
i zrobil. Ùstawil kònia do slunuszka, 

tak że nen nie widzôl céni. Tak jegò 
ùspòkòjil, przënãcyl do se ë stelë sã 
drëchama do kùnca.

Bucefał znaczi bùloglowi – mio-
no tegò kònia wzãno sã òd jegò glo-
wë. Są dwie wersje ti legendë: miôl 
òn abò kąsk wikszą glowã niżlë jiné 
hisczi, przez co przëpòminôl bùlã, 
abò jegò gwiôzdka na glowie bëla 
w sztôlce bùlégò lba.

Nosyl swòjégò pana w  wiele 
biôtkach, midzë jinyma pòd legen-
darną Gaugamelą. Zdech téż òd 
biôtkòwëch ren, jaczich doznôl 
w pòbitwie pòd Hydaspes. Miôl tedë 
òstatkã mòcë wëniesc Aleksandra 
z westrzódka biôtczi. Nen kôzôl mù 
wëprawic wiôlgą stipã, ale i  tegò 
bëlo jesz malo wiôldżémù wòj-
skòwémù. Zalożil nowi gard ë na-
zwôl gò Bukefala.

PAŁASZ
W naszi pòlsczi historii zapisôl sã 
téż kóń wiôldżégò pòlsczégò wòdza, 
chòc mòże barżi pasëje – wòdza 
Rzeczpòspólny, w chtërny grańcach 
bëlo tedë wiele nôrodów. Bél to kóń 
króla Jana III Sobiesczégò. Niós gò 
midzë jinyma w biôtce pòd Widnã 
ë téż pòd Parkanama, co nastąpila 
pò wspòmnióny wiôldżi wiktorii. 
Miôl Pałasz co dwigac – król òb nen 
czas wôżil bëlno nad 100 kilo ë we 
wspòminkach wòjskòwëch je zapi-

sóné, że wòzyl ze sobą trapczi do 
wsôdaniô. Kóń pò prôwdze mùszôl 
bëc mòcny, bò zdarzëlo sã, że òb 
szesc dni Sobiesczi jezdzyl na nim, 
wòjëjącë w  trzëch wiôldżich biôt- 
kach (pòd Niemirowã, Kòmarnã ë 
Kałuszã). Miôl król przez nen czas 
przejachac na swòjim drëchù 350 
kilométrów ë òdbic 90 tësący wzã- 
tëch w jasyr (niewòlã) lëdzy. Kóń bél 
plowi farbë (dzys bë sã z  pòlska 
rzëklo „bułanej”).

TARANT
Taczé miono miôl kóń wòdza, co 
z  kòniama bél òsoblëwie mòcno 
sparłãczony. Ze swòjim hiskã mô sã 
rozmiec téż. Bél to twórca partizant-
czi abò lepi – wòjnë pòdjazdowi, 
òpiarti doch ò wëzwëskanié mòc-
nëch ë flotnëch kòniów (co sama 
przezwa taczégò zortu biôtkòwaniô 
wskôzëje). Bél to kóń hetmana Szte-
fana Czarniecczégò. Pòdle legendë 
miôl na nim ridowac òbczas dobi-
waniô mòrsczégò pasa, co òddzélô 
dëńsczi òstrów Als òd lądu òbczas 
wòjne ze Szwédama. Je to zapa-
miãtóné doch w pòlsczim himnie. 
Prôwda je takô, że pòlsczé wòjskò 
przeprôwia sã tedë na bôtach, 
a zmiarzlé kònie plënãlë stroną. Le 
ju to ë cali cząd biôtk ë biôtk, co Ta-
rant mùszôl przebëc ze swòjim panã, 
robi z niegò kònia òsoblëwégò.
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Samò miono gôdô, jaką miôl 
farbã, ë na gwës bél to jeden z przed-
stôwców tamtëch pòlsczich kòni, co 
jich dzysô ju ni ma. Kòni, co „pod 
karą śmierci” ni móg jich przedac za 
grańcã, kòni mòcnëch ë òdwôżnëch, 
co pôrã dniów móg na nich jachac ë 
jich nie zajachac. Co czãsto na kùnc 
biôtczi jesz do swòjich mialë mòc 
docygnąc zahôknionégò szpérą za 
strzemiã trupa swòjégò pana.

Legenda gôdô, że czej hetman 
ùmiérôl w Sokòlówce na Ùkrajinie, 
kôzôl przëprowadzëc do se swòjégò 
Taranta, żebë sã z nim pòżegnac. Tej 
móg skònac spòkójno.

BASK
Negò kònia nót przëbôczëc nié 
z leżnotë jegò wòjnowëch dobëców, 
le z  pòzdrzatkù na jegò spòrtową 
karierã ë to, jak pòlską hòdowlã zro-
bil glosną na swiece. Bask bél sënã 
òdżera, co miôl miono Witraż, ë 
kòblë Bałałajka. Ùrodzyl sã w Stad-
ninie Kòni Albinowa w 1956 rokù. 
Pò karierze miónkòwi na Służewcu 
òstôl przedóny do USA. Tam òstôl 
jedinym kòniã, co zwëskôl titel 
czempiona tak w  kategórii kònie 
hòdowlané, jak kònie ùżëtkòwé. Bél 
òn òb nen czas òdżerã nôbarżi chãt-
no brónym do krëcô. Òstawil pò se 
wicy jak tësąc zgrzébiãt, te dobëlë 
kòle 500 czempionatów. W  1997 
rokù jegò sztatura stanã w  nô- 
wikszim na swiece mùzeùm kònia 
w Kentucky Horse Park.

Pòdobnëch kòni-legend mòże 
wëmienic jesz wiele. Sygnie przë- 
bôczëc Babiekã spansczégò ricerza 
Cyda, Marengo Napòléòna czë 
Szumkã ksãca Józefa Pòniatowsczé-
gò. Ò kòniach zaslużonëch do 
hòdowlë móg na przëmiar pòczëtac 
chòcbë w slédny brawãdze. Bëlo jich 
òsoblëwie wiele. Pòsznëkrôjta, 
a ùzdrzita téż, że wiele z nëch histo-
rii cygnie w pòlsczé – czëdes baro 
kòniarsczé – stronë.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

Wë jesce tak baro znónym 
w Chmielnie Kaszëbą, a pò prôw-
dze z ùrodzeniégò tak nie je. Jak 
to tej richtich bëło z wami?
Mòja mëmka bëła rodowitą Niem-
ką. Pòchòdza z Wãgla na Zëławach. 
Tam mielë dwór, sto hektarów 
zemi, bëlë bògati. Pò pierszim chło- 
pie nazéwa sã Gertruda Witt. Òn 
zdżinął na wòjnie. Tej z  troje 
dzôtkama òna trafiła do Prësewa 
kòl Wierzchùcëna. Mój tatk béł 
jaczims niemiecczim òficérą, ale 
më gò nigdë nie pòznelë i  nick ò 
nim wicy nie wiémë. Jô sã ùrodzył 

25 lutégò 1948 rokù we Wejrowie. 
Jesz pòd kùńc tegò rokù kôzelë 
mëmce sã spakòwac i wëjeżdżac do 
Miemców. To bëła ju òstrô zëma. 
Na trase bëło wòjskò. Òni ùznelë, 
że mëmka nie je w  sztãdze mie 
i mòjégò brata – më tedë mielë kòl 
dzesãc miesądzy – dowiezc. Më bë 
w  tim mrozu i  w  tëch warënkach 
wnet ùmerlë. Kôzelë ji sã nas zrzec. 
Ksądz ògłosył tej w kòscele, że są do 
wzãcô dzecë. Mój brat blëzniôk tra-
fił do Wierzchùcëna, a  jô dwa dni 
pózni do Rédë. Trzë starszé sostrë 
wëjachałë z mëmką do Miemców. 

BRAWÃDË Ò KÒNIACH /  WÒJNOWI KASZËBI

PÒ ÒSMË LATACH PÒZNÔŁ  
BRATA – BLËZNIAKA 
Mało chto w Chmielnie je tak baro zasłużony dlô kaszëbiznë, jak Kaz- 
miérz Grunholz. Pò prôwdze całé żëcé dzejô dlô kaszëbsczi kùlturë. Pro-
wadzył karna, zakłôdôł Chmielanów, sóm je méstrã grë na bazunie 
i brëmzë, a przódë téż wiele robił dlô spòrtu w Chmielnie. Terô mô pri-
watné kaszëbsczé mùzeùm, dze zebrôł setczi ekspònatów: trofea, wsze-
lejaczé mùzyczné statczi ùżiwóné òd pòkòleniów na Kaszëbach i wiele 
jinszich wôrtnëch rzeczi. Czekawé je do te, że ten bëlny i zasłużony 
Kaszëba, co piãkno wiedno w rodny mòwie kôrbi, z ùrodzeniégò nijak 
Kaszëbą nie je. Jegò żëcowé stegnë wëznacza wòjna. 

Kazmiérz Grunholz (stoji, w kòszlë z wësziwã) òbczas Festiwalu Kaszëbsczich Filmów
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WÒJNOWI KASZËBI

I tak wë sã wëchòwelë w czësto ka- 
szëbsczi familii? 
Jo, kò mòji przëbróny starszi to bëlë 
Alojzy i  Anna Grunholzowie. Ni 
mielë môla. Tam bëła òkropnô bié-
da. Òjc béł inwalidą wòjnowim. 
Miôł përznã rentczi. Òni mie nie 
rzeklë, że jô jem wzãti za swòje. Jô 
téż nick nie wiedzôł ò mòjim blëz-
niakù, co mieszkôł we Wierzchùcë-
nie. Jak jô miôł òsmë lat, jô mùszôł 
zarobic na se. Jô sã naùcził grac na 
brëmzë. W  czasu kòlãdów jô chò-
dzył i  grôł, żebë dostac co dëtka. 
Mëmka chòdzëła do lëdzy prac. Jô 
téż z nią chòdzył, żebë dostac co do 
jedzeniô, bò jô béł głodny. Òb lato 
jô pasł krowë ù gbùra. A jesenią pò 
lekcjach jô nëkôł pòd Wejrowò 
zbierac bùlwë, a pózni zrzënac jar-
mùż i  zbierac wrëczi. Z  lasu më 
wòzëlë drzewò na òpôł. Òb lato jô 
téż biegôł do lasa, cobë zbierac 
grzëbë a  jagòdë. Jak jô miôł 
trzënôsce lat, tej jô ju szedł sec kòsą 
z mòjim tatkã. Wszëtkò trzeba bëło 
so zarobic. Za robòtã më dostelë je-
dzenié. 

Pò wòjnie wszëtcë cerpielë biédã. 
Tej jinszé dzecë wierã tak samò 
miałë?
Tak to dëcht nie bëło. Ti lëdze wie-
dzelë tam, chto jô béł, tej i dzecë téż 
wiedzałë. Më szlë rôz dëgòwac na 
Jastrë. A tej ti knôpi so ùdbelë ùkrasc 
kaczkã. Jô rzekł, że jô nie mdã krôdł 
ti kaczczi. Tej òni mie za to sprelë. 
Pòtemù nas wszëtczich złapôł szan-
dara i wzął na pòsterënk. Ale jô jich 
nie wëdôł, bò jô miôł strach, żebë 
òni jesz rôz mie nie pòbilë. 

Jinszi przikłôd. Czej pierszi tele-
wizór sã w Rédze pòjawił, tej jô tam 
szedł do nich, bò to bëlë znajomi. 
Ale òni mie kôzelë zeblec bótë. Jô 
wlôzł, zdrzã, a tam wszëtcë w bótach 
sedzą. Wicy jô ju tam nie szedł. 

Człowiek wiedno sã retôł jak 
mógł, żebë le kąsk dëtka òbszpóro-

wac a jesz zarobic. Më jezdzëlë baną 
na gapã do Wiôldżi Wsë kùpiac 
rëbë òd rëbôków. W Rédze kòlega 
pilowôł. Jak bëła òbława, tej më wë- 
skakiwelë òbczas jazdë do cziskùlë. 
Jeden so rôz pòszarpôł nogã, jin-
szémù sã drewkò wbiło. Tak to bëło. 
Jô rôz wzął mëmce dwa złoté na bi-
lietë do kina. Tej jô sã przez trzë dni 
doma nie pòkazywôł ze strachù. 

A  jak to bëło z  bratã? Czë wa sã 
w kùńcu spòtka?
Òn sã nazéwôł Ùlatowsczi. Jak òn 
miôł òsmë lat, béł rôz ze swòją 
mëmką na banie we Wiôldżi Wsë, 
a tam prawie bëlë knôpi z Rédë, co 
mie dobrze znelë. Mój brat-blëz-
niôk a  jô më bëlë jak dwie krople 
wòdë. Òni pòdeszlë do niegò i më- 
slelë, że ze mną gôdają. A  òn nic. 
Òni gôdelë do ti białczi, że to doch 
je Każik z Rédë, a òna: „Nié, to je 
mój syn!”. I  tej, jak òni przëjachelë 
do Rédë, wëszło na jaw, że jô móm 
blëzniaka.

Òni przëjachelë do szkòłë w Ré-
dze. Më grelë prawie w balã. Knôpi 
przënëkelë i  wòłelë, że przëjachôł 
mój brat. Jô w to nie chcôł wierzëc. 
Tej òni wszëtcë z nym mòjim bratã 
i  jegò mëmką przëszlë do mie do-
dóm na szaséjã Wejrowską. To nie 
je do òpòwiedzeniô, co to bëło za 
przeżëcé. Më sã pierszi rôz w żëcym 
widzelë, nick nie gôdelë do se, le sã 
zaczãlë scëskac a płakac. Wszëtcë sã 
ceszëlë, że jô nalôzł pò tëli latach 
brata. To béł 1956 rok. Jesz w tëch 
wakacjach jô do niegò jachôł. Jô pa-
miãtóm, jak òn przëszedł na aùto-
bùs. Na drodze stojało fùl lëdzy. 
Òni bëlë czekawi, jak më równo 
wëzdrzimë. Wiele dzecy tam jesz 
gôdało pò niemieckù. Jegò tatk Ta-
deùsz Ùlatowsczi zajimôł sã spòrtã. 
Béł nawetka wiceméstrã Pòlsczi 
w gimnastice. Pòchòdzył z Tornia. 
Temù mój brat słabò gôdôł pò 
kaszëbskù. Pòtemù më zaczãlë 

szëkac resztã familii. Lëstë nama 
pisôł Antoni Fąferkò z  Chmielna. 
Jegò syn je dzys probòszczã w Szim-
barkù. Ale to bëło dopiérze w 1974 
rokù. 

I  ùdało wama sã w  kùńcu nalezc 
kògòs w Miemcach? Sostrë, mòże 
rodzoną mëmkã?
Mëma mòjégò brata wiele wicy wie-
dzała ò nich, òna nawetka znała 
naszã rodzoną mëmkã. Ale to nie 
bëło tak letkò w  tëch tam latach. 
W kùńcu, to bëło dopiérze w 1981 
rokù, przëszedł lëst òd Czerwònégò 
Krziża, że w Magdebùrgù mieszkô 
Gertruda Bartchow z rodzyną. I to 
bëła nasza mëmka. Më jich za-
prosëlë do Chmielna. Më sã smielë, 
że jak przëjadą trabantã, tej bãdą 
biédny, ale òni przëjachelë wartbùr-
gã w  1984 rokù. Në tej to ju kąsk 
lëpi wëzdrzało. Mòja mëmka z Rédë 
jesz żëła. Òna bëła ù mie, brat z ro-
dzyną mët. Przëjacha mòja rodzonô 
matka, mòja sostra, razã jich bëło 
czwòro. To mòje rodzeństwò téż 
przedtim nie wiedzało ò naszim 
jistnienim. Òni sã tej dopiérze do-
wiedzelë, jak dostelë lëst òd Czer- 
wònégò Krziża. 

To zéńdzenié mùszało bëc gwës 
téż wiôldżim przeżëcym? 
Jo, chòc to ju bëło czësto jinaczi jak 
wiele rëchli z bratã. Z piersza cãżkò 
bëło sã dogadac. Kò òni le pò nie-
mieckù mòglë, a  jô nie rozmiôł 
nick. Jedna sostra bëła szkólną rus- 
czégò, tej nôwicy më pò ruskù sã 
dogadiwelë. Ale pózni jô sã téż 
naùcził pò niemieckù, tej bëło ju 
lepi. Më sã kòchómë jak familiô, ale 
kòżdi mô jinszé żëcé. Jezdzymë do 
se czãsto. To są baro dobri lëdze. 
Sostrë bëłë wszëtczé szkólnyma, 
terô ju na emeriturze. Mëmka 
ùmarła w  1994 rokù. Mòji starszi 
z Rédë téż ju lata nie żëją. Pôrã lat 
temù zachòrzôł na reka mój brat. 
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WÒJNOWI KASZËBI

Dzysô gò ju ni ma midzë nama. 
Jegò mie je baro szkòda, bò më 
dërch mielë ze sobą łączbã. Òn póz-
ni mieszkôł w  Pùckù, a  czej sã  
òżenił w 1970 rokù, przeniósł sã na 
Kòcewié, do Ocypla. Ùmarł w gro-
micznikù 2009 rokù. Pòchòwóny  
je w  Chmielnie. Tu mieszkô jegò 
córka.

A jak to sã stało, żë wë tak baro sã 
zaangażowelë kòle kaszëbiznë?
Czësto nôtëralno. Jô sã wëùcził za 
cëczernika. Nôpierwi jô robił we 
Wejrowie, tej w Gdini. Tej jô sã brôł 
za swój interes. Jô sã przeniósł do 
Żukòwa, dze jô prowadzył castkar-
niã razã z  Rómanã Wãzłã. Òn do 
dzys jã prowadzy. W 1977 rokù jô 
wënajął jizbë ù Òkrajów w Chmiel-
nie i tu jô założił firmã. Jeden kiosk 
jô miôł òdemkłi w  Kartuzach na 
placu Swiãtégò Brunona. Pòtemù jô 
wëbùdowôł bùdink w  Chmielnie 
i zamieszkôł tu na stałé. 

W tim czasu jô miôł wëjachac na 
wiedno do Miemców. Jô nawetka 
béł tam kąsk, ale tej jô ùznôł, że tam 
nigdë nie òstónã. Jô sã czuł Kaszëbą, 
Pòlôchã. Mie to tam żëcé nie òb-
chòdzëło. 

Przez dwadzesce lat jô prowa-
dzył w  Chmielnie Lëdowé Karna 
Spòrtowé. Jô baro lubił spòrt. Sóm 
jem trenowôł balã, strzélanié, tenis 
i wszelejaczé jinszé. 

A pòtemù jô kùpił kònie i jô wiele 
kùczrowôł. Jô jezdzył briką do slë-
bów a chòc – jak trzeba – do rozwò-
dów téż. Ale terô jô ju ni móm kòni. 
To je ju za cãżkò dlô mie. Chòc jô to 
baro lubił robic. Ale jô dërch robił 
cos nowégò. Czej Trowsczi òdemkł 
ceramiczny zakłôd, tej jô z nim robił 
krutopë z  kwiatama. Jô rëchtowôł 
wanodżi dlô młodzëznë na półwisp 
Paszk. Tam më grelë na brëmzach 
i  rëchtowelë rozmajité kùlturowé 
rozegracje, wszëtkò pò kaszëbskù. 

Gwës białka téż bëła z  Chmielna 
i was wspiéra w tim dzejanim?
Nié, białka bëła ze Starogardu. Jô jã 
pòznôł na slëbie mòjégò brata. Ale 
bëła pò dzélu Kaszëbką z rodu Mò- 
kwów, tegò słinnégò malarza Ma-
riana Mòkwë. Czej òna pierszi rôz 
weszła ze mną do banë z Gdini do 
Kartuz, tej mësla, że je w cëzym kra-
ju, bò wszëtcë gôdelë w  nim pò 
kaszëbskù. Òna robiła w  sądze. 
Ùmarła nôgle na zôtór w 2007 rokù, 
tidzéń pò slëbie naszi córczi. Móm 
jesz dwùch starszich sënów (1972 
i 1974). 

W  Chmielnie je téż wiedzec, że 
prawie wë zakłôdelë karno Chmie-
lanie. Jak do te doszło?
To sã stało w  1984 rokù. Kòle ti 
sprawë chòdzëło wiele lëdzy, ale je 
prôwdą, że më nôwicy z  Wieszkã 
Bëczkòwsczim przë tim deptelë. Òn 
pózni wiedno niósł stanicã chmie-
leńsczégò partu Zrzeszeniô. Zdżi-
nął tragiczno ju przeszło dzesãc lat 
temù. W  pierszich latach Wieszk 
béł czerownikã tegò karna, a na pò-
czątkù lat 90. jô je prowadzył. 
W 1999 rokù jô założił z Zenkã So-
chą kaszëbską kapelã pòdzómkòwą. 
Jak Pòlskô wstąpiła do Ùnii Eùro-
pejsczi, tej më bëlë jachóny do Bù-
dapesztu  i  tam më grelë. Tam nas 
słëchałë tësące lëdzy. Nas zaprosył 
ks. Leszk Kriża. Òn tej tam béł pro-
bòszczã, a dzys òn je direktorã Ze-
spòłu Pòmòcë Kòscołowi na 
Wschòdze i  ùrzãdëje we Warsza-
wie. To je Kaszëba, baro znónô i za-
służonô persona, hònorowi òbëwa-
tel Lëzëna. 

Më wëstãpiwelë wszãdze na Ka- 
szëbach. Jesz dzys móm baro wiele 
rozmajitëch wëstãpów. Tej-sej jeż-
dżã do szkòłów i gôdóm ò kaszëb-
sczi kùlturze a  pòkazywóm roz-
majité ekspònatë. Na mòjim ranczo 
móm terô skansen. Tu më robimë 

rozmajité zabawë, rozegracje i zéń-
dzenia. Në i  tu terô móm swòje 
kaszëbsczé mùzeùm. 

I tu téż je kòlekcjô brëmzów, wierã 
nicht na swiece ni mô jich tak wie-
le? 
To je prôwda, bò jô òsoblëwie pòlu-
bił grã na brëmzë. Jô òbjachôł 
w kaszëbsczim stroju z brëmzą pół 
swiata. Jô béł w Gruzji, Estonii, An-
glii, Miemcach, na Wãgrach i  jesz 
w wiele jinszich krajach. W Pòlsce 
béł jem wnet w kòżdim nórce. Dwa 
razë jô dobiwôł nôwëższé laùrë na 
kònkùrsach grë na brëmzë. Móm 
jich kòle 70. Nôstarszô mô kòl 90 
lat. Pòchòdzy òd generała Andersa. 
Czej béł òn na smiertelnym łożu, tej 
kôzôł jã dac kòmùs, kòmù sã mòże 
przëdac. Në i trafiła do mie. 

Z KAZMIERZÃ GRUNHOLZÃ Z CHMIELNA GÔDÔŁ 
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

ÒDJ. ZE ZBIÉRÓW EP

Bòhatéra artikla ze swòjim ùkòchónym  
instrumentã
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Jak sã czëje Kaszëba w sôdzë? Skądka znajece 
kaszëbsczi a dze je mòżno gò wëzwëskac?
Mòże rzeknąc, że „czëjã sã jak doma”. Jãzëk òstôł wë-
niosłi z rodzynnégò dodomù. Mòji starkòwie ze star-
në òjca pòchòdzëlë z Mirochòwa i Załkòwa, 
a z mëminy stronë: z Gdinie-Òbłużô i Winstaldt nad 
Renã. Kaszëbiznë ùżiwóm colemało w gôdce z we-
spółrobòtnikama w  jednostce a z sôdzewimi 
z Kaszëb. Je wiedzec, że „co wies, to jinô piesń”, tedë 
tej-sej przëchôdô do smiésznëch sytuacjów, czej sô-
dzewi mie delikatno próbùją proscëc, że kòl nich to sã 
mówi jinaczi…  

Jak wasta sã zadostôł do ti robòtë? 
Służbã we wejrowsczim areszce jem zaczął 15 stëczni-
ka 2003 rokù òd stanowiszcza starżnika w dzélu 
òchronë. Tej jem òdpòwiôdôł za procëmpòżarowé 
zabezpieczenié i ùbarnienié – to dërchało 7 lat. Pò-
sobno béł jem zastãpnikã czerownika dzélu òchronë 
jaż do pierszégò łżëkwiata 2012 rokù, czej Òkrãgòwi 
Direktór Sôdzowi Służbë we Gduńskù płk Jarosłôw 
Kardasz (pòl. Kardaś) pòwòłôł mie na zastãpnika 
Direktora Pòdszukòwnégò Aresztu (pòl. Areszt Śled-
czy) we Wejrowie, dze jem do dzysô dnia.  

Chto strzód sôdzewëch gôdô pò kaszëbskù a czedë to?

Kaszëbizna wcyg je czëc, chòcô colemało strzód star-
szich. Młodszi ni mają lësztu na gôdanié pò kaszëb-
skù. Mają na to „namkłé”. Starszi, mówiącë pò 
naszémù, cwierdzą, że dôwô to jima wikszi bezpiek. 
Czëją sã barżi swójskò, wierzą jedny drëdżima.

Jidą Kaszëbi do sôdzë z jednégò, dwùch paragrafów 
le jima pasownëch?
W całoscë nié! Òbjim przesprawów wikszich a mié-
szich je baro szeroczi. Nie zanôlégò òd pòchòdzeniô 
sôdzewégò, co chto „nagrzészi”. 

Je cos taczégò jak „kaszëbskô gripsera”?
Gripsera je ju ùszłô précz. To je archajizna. Ji kaszëb-
sczi zort nawetkã nie zdążił zajistniec, przënômni nié 
w cządze, czej jô służã. Na pòczątkù tegò stolecô 
kaszëbizna czãscy pòbrzëmiéwa w mùrach naszi jed-
nostczi, tej sôdzewi, co bëlë przesprawno zbrzątwiony 
– gripsowelë, a niejedny Kaszëbi to tłómaczëlë. Leno 
tëli. 

W służbie wôżnô je hierarchiô. Kòżdi mô swój môl 
i òbrzészczi. Nawetkã ksądz. Òd direktora aresztu 
we Wejrowie Maceja Ùchmana wiém ò waszim ka-
pelanie, Kaszëbie, Rómanie Skwierczu, chtëren 
bédowôł kòl waji zażiwanié tobaczi… Jaczé 
wspòminczi òstawił pò sobie nen człowiek?
Ksądz kapelón Róman Skwiercz béł pò prôwdze 
żëwim przikładã czëstégò Kaszëbë, dëchòwny òsobë 
mòckò zrzeszony i mdący na jedno z regionã i jegò 
spòlëzną. Wiedno dozérôł kaszëbską tradicjã 
w mòwie, a téż pòdczorchniwôł jã òprzez òblôkanié 
regionalnëch ruchnów, jaczé colemało sóm zesôdzôł 
do grëpë. Baro szpòrtowny i szpandérëjący tobaką. 
Taczégò prawie më gò jesmë zapamiãtelë, czej béł ka-
pelanã wejrowsczégò aresztë. 

Jesz jedno zapitanié „òd głowë”. Direktór Ùchman 
dôł sã pòznac jakno przëstojnik historie a lëtera-
turë naszégò regionu. Jesta wa: wasta i drëdżi prô-
cownicë téż z tim za nim padłi?
Kò pewno, że jo. Nasz direktór wcyg a wcyg zaska-
kiwô nas swòją wiédzą ò historie Kaszub. Baro lubi na 

KASZËBA W SÔDZË
Z kapitanã Radosławã Mrozewsczim, zastãpnikã direktora Pòdszukòwnégò Aresztu we Wejrowie, 
 rozpòwiôdô Tómk Fópka.
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·   1 VII 1818 – powstał powiat kościerski.

·    1 VII 1948 – istniejące od 1872 Muzeum Miejskie 
w Gdańsku przemianowano na Muzeum Narodowe.

·    2 VII 1188 – książę Sambor I ufundował cyster-
som klasztor w Oliwie, nadając im siedem wiosek na 
Kaszubach.

·    10 VII 1978 – w Chojnicach zmarł Julian Rydz-
kowski, kupiec, działacz społeczno-kulturalny na 
Kaszubach i Pomorzu, założyciel i kustosz Muzeum 
Regionalnego w Chojnicach, laureat Medalu Stolema, 
honorowy prezes oddziału ZKP i PTTK w Chojnicach. 

Urodził się 13 lutego 1891 w Bydgoszczy, pochowany 
został w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym 
w Chojnicach.

·    17 VII 1978 – z udziałem najwyższych władz pań-
stwowych otwarto w Będominie jedyne jak dotąd 
na świecie Muzeum Hymnu Narodowego. Wcześniej, 
w 1972 r., staraniem ZKP zapadła decyzja o utworze-
niu w tej wsi placówki muzealnej i odsłonięciu przy 
szosie z Gdańska do Kościerzyny pomnika gen. Józefa 
Wybickiego, dłuta Wawrzyńca Sampa.

·    19 VIII 1978 – we Wielu odbył się I Turniej Gawę-
dziarzy Ludowych. W następnych latach przybrał on 

charakter ogólnopolski. Organizatorami pierwszej 
edycji byli: Jerzy Kiedrowski, ówczesny dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku, i Józef Brze-
ziński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji we Wielu.

·    24 VIII 1868 – w Pierszczewie urodził się Augustyn 
Jakusz-Gostomski, rolnik, urzędnik bankowy i działacz 
społeczny w powiecie kartuskim. Zmarł 11 stycznia 
1944 w Pogódkach i tam został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Z WEJROWA / WAŻNE DATY

nowò òdkrëwac szlachë dôwnëch grańców jesz z cza-
sów zôbòrów, midzëwòjnowégò cządë i II swiatowi 
wòjnë. Nôprzódkã przërëchtowiwô sã do te, wëzwë-
skiwającë historiczné zdrzódła, w całoscë mapë, a tej 
rëgniwô na kòle na wanogã òbôczëc, jak to dzysdnia 
wëzdrzi.

Wejrowsczi areszt niesłôwno zapisôł sã òbczas 
òstatny wòjnë jakno „pòżdôwka” w òstatny drodze 
do Piôsznicë. Je w bùdinkù czëc dëcha tegò tragicz-
négò czasu niemiecczi krzëkwie? 
Dëcha tegò tak smùtnégò cządu jidze ùczëc, czej 
mómë tematiczné wanóżczi pò jednostce. Tedë 
wspòminô sã ò lëdzach, dlô chtërnëch béł to slédny 
przëstónk w żëcym. 

Jesta achtniwóny w pòlsczi sôdzenny sztrukturze 
m. jin. za wësoczi proceńt sôdzewëch, co òdrobiwa-
ją wëroczi. Chãtno kaszëbsczi pòdjimcowie z Wej-
rowa a òkòlô chwôtają sã taczi leżnoscë?  
Zainteresowanié a zaùfanié, jaczé mómë strzód 
kaszëbsczëch pòdjimców, je na baro wësoczi niwiz-
nie. Chãtno wëspółrobią z nama, bierzącë do robòtë 
sôdzewëch, temù mómë taczi wësoczi proceńt za-
trudnieniô. Bédënków robòtë w naszim regonie je 
dzél wiãcy niż lëdzy, co mòglëbë robic za mùrama 
jednostczi – tec më jesmë pòdszukòwnym aresztã 
z wëapartnionyma òddzélama karnégò zakładu pół-
òtemkłégò zortu dlô przesprôwców z recydiwą.

Jak z pòzdrzatkù sôdzowëch mùrów wëzdrzi kùltu-
ralné żëcé Kaszub, w tim samégò Wejrowa?
W 2015 rokù dostelë më stanicã, co je stolëmnym 
ùczestnienim, ale i téż òbrzészkã. Òd nëch czôs bie-
rzemë ùdzél we wszelejaczich patriotnëch ùroczë-
stoscach w miesce, jakno przedstôwcowie sôdzowi 
służbë. To, co sã dzeje w kùlturze Wejrowa, przenikô 
do naszi jednostczi, corôz barżi brzątwi nas z miastã, 
a më jesmë jegò rësznym dzélã.

Co znankùje prôcownika Sôdzowi Służbë? Czë 
kaszëbsczé: robòcosc, nôpiartosc, przërzeszenié do 
tradicje – przëdają sã w codniowi robòce? 
Bëlnosc, rzetelnosc to prawie je to, co znankùje fónk-
cjonariuszów z naszégò regionu. To są pò prôwdze 
lëdze òddóny swòji służbie i wôrt je w nich „inwesto-
wac”. Chùtkò robią sã nôłożny swégò môla robòtë. 
Czãsto a gãsto to trafi na lëdzy, co chùtczi jaczi nôleż-
nik jich familie téż kòl nas służił, i tedë stôwô sã to jak 
dozéranié tradicje.

Kpt. Mrozewsczi czëtô rozwôżanié Kaszëbsczi Drodżi Krziżowi na Górach 
Wejrowsczich, 23.03.2018 r. 
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W SŁOWARZU SËCHTË dz. 7

LËPÙSZ I ÒKÒLÉ W VII TOMIE 
Pòzwë:
- Błażej, Błażul (Tuszkowy), -a, m ‘Błażej’, s. 17

Òsobë:
-  bùksë, -ów, plt, zob. bùksë w znacz. 1., t. I. Marińczëne 

bùksë – ‘młody mężczyzna z usposobieniem dziew-
częcym’: Taczich Marinczënëch bùksów jô nie chcã za 
chłopa (Gostomek, Lipusz), s. 26

-  Òfiarowany, odm. przymiotn. m ‘przezwisko pewnego 
mężczyzny, który opowiadał wszystkim, jak go matka 
ofiarowała Matce Bożej (Bałachy pod Lipuszem), s. 205

-  òczk, -a, m ‘mężczyzna mający wadę wzroku lub tylko 
jedno oko’. Lubiã tegò òczka, jô sã z nim òżeniã. Chto 
wié, gdze ten òczk òstôł kaléką? Wierã na wòjnie (Pło-
cice, Lipusz), s. 207. Por. òkôl, akôla, t. III

-  pôlownica, -ë, f ‘kobieta, która zawojowała swego 
męża’. Bãdã sã z taką pôlownicą żenił, żebë òna mie 
ùpôlowa jak swégò niebòszczika! Ni ma głupëch 
(Puzdrowo, Jamno, Lipusz), s. 216. Por. pôlowac, t. IV. 
Zob. tiderka, tiderbaba, t. VII suplement
•  pôlowac, pôlëje, va, impf ‘za pomocą liny lub łańcu-

cha, zwanych wãzëdło, wiązać krowę, kozę, rzadziej 
konia, do wbitego na polu pôla, żeby nie oddalały się 
od pastwiska’. Comp.: ùpôlowac, va, pf 2. ‘zawojować 
męża’. To je baba, ta swégò chłopa ùpôlowała. Ùpôlo-
wóny – ‘o mężu zawojowanym przez żonę’: Ùpôlowó-
ny chłop bòji sã białczi, t. IV, s. 12

-  tiderka, -czi, f ‘kobieta trzymająca męża pod panto-
flem’. To je tiderka òd babë, ta trzimô chłopa na tidrze 
jak psa (sporad. Wejherowskie), s. 324. Por. tider, 
ùtidrowac pod hasłem tidrowac, t. V. Zob. pôlownica, 
t. VII suplement

-  tiderbaba, -ë, f, zob. tiderka. Są chłopi, co sã nôlepi 
czëją, czej nimi rządzą tiderbabë. Michôł je szczeslëwi 
ze swòją tiderbabą. Jô tam prawie béł, jak ta tiderbaba 
wsadła na to biédné chłopiskò. Jô mëslôł, że òna na 
rogatim ‘diable’ wjacha (Tłuczewo, Lewinko, Potęgo-
wo), s. 324. Por. pôlownica, t. VII suplement. Odpo-
wiednik koc. trzimac na sznurku 

-  przestójka, -czi, f ‘przysłowiowa stara baba’. Ù Malot-
ków są same przestójczi, tam niżóden kawaler nie zbłą-
dzył (Mściszewice, Węsiory, Lipusz), s 246. Zob. 
przestojałô, t. IV

•  † przestojałô, adj. w użyciu rzeczown.: ‘stara panna. 
Przysł.: Chto sã na przestojałą skùsy, czedë òna sã ju 
kruszi? (śr), t. IV, s. 191

-  Rączka, -czi, m ‘przezwisko mężczyzny bez ręki’ (Ba-
łachy), s. 263. Zob. Pazurka, Łapka, t. VII suplement 

-  Skarbnik, -a, m ‘przezwisko złodzieja okradającego 
skarbonki w kościele’ (Dywan pod Lipuszem), s. 287

-  wãdroch, -a, m ‘żebrak’. Tëli wãdrochów sã jesz nigdë 
nie krącëło jak terô (Lëpusz, Łubiana), s. 343

Zwierzãta, ptôchë:
-  gãgnotka, -czi, f, 1. zob. 1. i 2. ‘gąska’. Nasze gãgnotczi 

jidą dodóm (Lipusz, Skwierawy, Karpno), s. 74
-  gnërcz, -a, m ‘chude prosię’. To sã nie òpłacy chòwac 

taczégò gnërcza (Lipusz, Parchowo, Łubiana, Sulęczy-
no, Puzdrowo), s. 79. Zob. gnurczã, t. I
•  gnurczã, -ëca, n ‘prosię’. Zabiedzoné gnurczãta (pn),  

t. I, s. 331
-  truz, -a, m, zool. ‘królik, Oryctolagus cuniculus’. Dwa 

truzë mie zdżinãłë (Lipusz), s. 329. Zob. trus, t. V 
•  trus, -a, m, zool., ‘królik, Oryctolagus cuniculus’. Më 

nie chòwiemë trusów, t. V, s. 395. Zob. kanink, II król, 
mack w znacz. 3., mëtk w znacz. 2., mëck, I maca, 
truzel. Por. koc. truś, augm. truch 

•  kanink, -a, m, zool. ‘królik, Oryctolagus cuniculus’. 
Jeden kanink ùcekł nóm z chléwa (pn), t. II, s. 129. 
Zob. II król, mack w znacz. 3., mëck, mëtk w znacz. 
2., trus, I maca 

•  II król, -a, m ‘królik, Oryctolagus cuniculus’. Chòwac 
króle. Jô królów nie chòwajã. Mòje króle mają młodé, 
t. II, s. 258 

•  mack -a, m, 3. ‘królik’. Pies ùżarł macka (pn-zach),  
t. III, s. 34 

•  mëck, -a, m, zob. mëtk w znacz. 2. Te dwa mëcczi są 
mòje, a ten jeden mégò bracczégò (Gochy, sporad. śr), 
t. III, s. 79 

•  I maca, -ë, f ‘samica królika’. Maca to je starô truska. 
Maca, mac, mac! (pn-zach), t. III, s. 34 

•  † mëtk, -a, m, 2. zool. ‘królik, Oryctolagus cuniculus’. 
Mëtczi rodzą sã slepi (sporad. Gochy), t. III, s. 79

•   truzel, -zla, m (Jastarnia, Bór), zob. trus. Dzëwi truzel 
– ‘dziki królik’, t. V, s. 396
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Stan:
-  gdówstwò, -a, n ‘wdowieństwo’. Nasz tatk sã ju drëdżi 

rôz nie òżenił, le żił do kùńca w gdówstwie (Parchowo, 
Puzdrowo, Lipusz, Potęgowo, Strzebielino, Sławoszy-
no), s. 75

Prognozë pògòdë:
-  grzmòtowac, grzmòtëje, vn, impf, zob. t. I. Comp.: 

pògrzmòtowac, pògrzmòtëje, vn. Impf. Impers. o dale-
kim grzmocie: ‘rozlegać się co pewien czas’. To zaczinô 
pògrzmòtowac, chcemë le nëkac gãsë dodóm. To dzys 
òd samégò rena pògrzmòtëje (Lipusz, Dziemiany, 
Czarlino, Węsiory, Stężyca, Mściszewice), s. 86–87. 
Por. pògrzmòt, t. IV 

Znanczi mòwë:
-  krokòtac, krokòce, va, impf ‘gadać, pleść, ględzić’. Co 

të tak wiele krokòcesz, nie krokòc tëli, a biéj do robòtë! 
(Lipusz, Łubiana, Kościerzyna), s. 136

Anatomiô:
-  kwiat, -a, -u, m, zob. kwiat w znacz. I., t. II. † Dzéwczë-

cy kwiat – anat. ‘błona dziewicza, hymen’: Ta ju dôwno 
bez dzéwczëcégò kwiata chòdzy (Puzdrowo). † Panień-
sczi kwiat – ‘ts’: Nie dôj sobie, córeczkò, zerwac panień-
sczégò kwiata, na to je czas pò slëbie (Lipusz, Sulęczy-
no), s. 145

Krôjòbrôzk:
-  nadwòrze, -a, n ‘przestrzeń otaczająca dom, podwó-

rze, miejsce pod gołym niebem’. Skądka të jidzesz? 
Z nadwòrza (Podjazy, Sulęczyno, Lipusz, Parchowo),  
s. 179. Por. dwór, t. VII suplement

-  dwór, dwòru, m, zob. dwór w znacz. 1., t. I – ‘na dwór’: 
Jidą na dwór sã bawic. Na dwòrze – ‘na dworze’: Dzys 
je zëmno na dwòrze. Z dwòru – ‘ze dworu’: Skąd të ji-
dzesz? Jidã z dwòru, s. 57. Zob. nadwòrze, t. VII suple-
ment, 

Wseczëca:
-  † niezgara, -ë, f ‘nieprzyjazne uczucie względem kogo, 

nieżyczliwość, uprzedzenie’. Nie wiém, ò co òn mô do 

mie taką niezgarã. Jô przez skórã czëjã tã jegò niezgarã 
do mie, òn ji nawet ùkrëc ni mòże (Puzdrowo, Sierako-
wice, Sulęczyno, Jamno, Lipusz), s. 194. Por. zgarac,  
t. VI
•  zgarac, zgôrô, va, impf, tylko z przeczeniem: nie cier-

pieć, nie lubić, nienawidzić. Ni mògã na niegò zgarac. 
Jô nigdë na niã nie zgôra (śr, pd). Por. koc. zgarac – 
‘ts’; ja gó nie zgaróm, t. VI, s. 226

Sprzãt, nôrzãdza:
-  pòdnożëne, -ów, plt ‘pedał przy krosnach’ (Skwierawy, 

Podjazy, Płocice, Tuszkowy), s. 230

ŁUBIANÔ W VII TOMIE
Zwëczi, wierzenia:
-  † kôłtunica, -ë f, wedł. wierzeń lud.: ‘kobieta obdarzo-

na przez diabła mocą rzucania uroków i  czarów, 
szczególnie za pomocą kołtuna’. Tak długò bãdzesz 
łazył do tegò Stajszewa, jaż ce tam jakô kôłtunica za-
sadzy kôłtun. To nicht jinszi ce nie zadôł tegò kôłtuna 
jak na kôłtunica z pùstk (Łubiana, Skorzewo, Szarlota, 
Sulęczyno, Puzdrowo), s. 111. Por. czarownica, t. I, 
kôłtón, t. II

Pòzwë:
-  Kamrocz, -a, m ‘nazwa nieużytków rolnych pod Kor-

nem w pow. kościerskim’, s. 112

Òsobë:
-  klaper, -pra, m ‘obdartus, obszarpaniec’. Z negò taczi 

klaper sã zrobił na staré lata. Że téż temù klaprowi nie 
je wstid miãdzë lëdzy sã pòkazac (Gostomek, Korne, 
Łubiana), s. 116/117

-  wãdroch, -a, m ‘żebrak’. Tëli wãdrochów sã jesz nigdë 
nie krącëło jak terô (Lëpusz, Łubiana), s. 343

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

W związku z realizacją projektu pt. Wydanie teki haftu „Szkoły gdańskiej”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Chwaszczynie prosi o pilny kontakt z rodziną i spad-
kobiercami Anny Konkel (1923–2008), wybitnej wejherowskiej hafciarki i animatorki kultury kaszubskiej. W ramach ww. 
przedsięwzięcia planujemy wydanie teki haftu według rysunków i kompozycji wykonanych przez hafciarkę, które znajdują 
się w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W budżecie projektu przewidziane 
jest honorarium dla spadkobierców za udzielenie licencji wydawniczej. 
Wszelkie informacje w tej sprawie prosimy zgłaszać pod nr tel. (58) 736 18 21, (58) 672 29 56 lub mailowo: 
Tomasz Fopke: dyrektor@muzeum.wejherowo.pl albo Anna Kąkol: doa@muzeum.wejherowo.pl
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DÔWNÔ KÙLTURA TO NIÉ WSZËTKÒ...

Z bëtowsczim mùzeùm sparłãcził sã w pòłowie 90. lat, 
czej zaczął robic w etnograficznym dzélu, dze póz-
ni béł przédnikã. Ùrząd direktora mùzeùm dostôł 

pò Januszu Kòpidłowsczim. W tim rokù prawie minãła 
jegò pierszô 5-latnô kadencjô. Pò zdanim sprawòzdënkù 
z donëchczasnégò dzejaniô, jem przedstawił téż planë na 
przińdnotã – gôdô Tomôsz Semińsczi. To przede wszët-
czim cygnienié rëchlészich dzejnotów. Westrzód nich je 
dofùlowiwanié ju jistniejącégò zbiéru, jaczi dokùmentëje 
materialną kùlturã Kaszëbów. Mùsz je pòdczorchnąc, że 
mómë jednã z wiãkszich kòlekcjów na Pòmòrzim. Równak 
ni mómë wszëtczégò i dlôte wcyg zbiérómë zachë, żebë na bël-
niészi ôrt pòkazac np. nôrzãdza ùżiwóné w dôwnëch warkach  
– wëwidniô direktór. 

Dôwnô kùltura to równak nié wszëtkò. W Bëtowie òbez-
drzec mòże nôwiãkszi zbiér dokazów znónégò żłobiôrza 
i malôrza rodã z Brus – Józefa Chełmòwsczégò. Tuwò téż 
je jeden z  bòkadniészich zbiérów ùtwórstwa lëdowëch 
ùsôdzców. Czej jem zaczął robòtã, bëło jich ledwò czilenôsce. 
Dzysô mómë jich kòl 2 tës. W Bëtowie nalazłë sã përznã 
przez przëtrôfk. Ni mómë dëtkòw na kùpienié zabëtkòwëch 
zachów, dlôte më zaczãlë inwestowac w terôczasny lëdowi 
kùńszt – gôdô dr Semińsczi.

Nie mdze felowało téż projektów sparłãczonëch z lëdo-
wą mùzyką. Jidze tu ò projekt Cassubia Cantat, jaczi roz-
kòscérzô nowé aranżacje dôwnëch kaszëbsczich piesniów. 
W planach direktora je téż cygniãcé donëchczasny dzejnotë 
sparłãczony z wielekùlturowòscą bëtowsczi zemie. Tuwò 
wiôlgą rolã do òdegraniô mô môl w Płótowie. To plac, jaczi 
na òsoblëwi ôrt parłãczi sã z tą témą. Krótkò przebiégała 
grańca, dodôwkòwò bëło to czedës domôctwò familie Stip-
-Rekòwsczich. Nalôżôł sã tam wëstôwk tikający sã jich kaw-
lów a téż dzejnotë Związkù Pòlôchów w Miemcach. Chcemë 
pòwiãkszac te zbiérë, a  téż robic wëstôwczi sparłãczoné 

z témą pògrańcza – dolmaczi Tomôsz Semińsczi. Płótowò 
to równak nié blós historiô, le téż terôczasnota. Òdbiwałë 
sã tam zéńdzenia bëtowsczich  ùtwórców, pòkazywóné 
bëłë téż przikładë dzysdniowëch dokazów pòdskôconëch 
kaszëbsczima mòtiwama. Te téż mdzemë cygnąc dali. Bësmë 
chcelë, żebë môl ten nie béł leno placã do wëstôwianiô, le 
służił do òrganizowaniô kònferencjów. Chcemë téż wspierac 
môlowëch ùtwórców przez pòkazywanié jich prôc – zagwë-
sniwô direktór mùzeùm.

Równak mùzealnicë mają dali fùl pëtaniów ò czerënczi 
swòji robòtë. Tak pò prôwdze nicht nie wié, jaką terôcza-
sną wërobiznã lëdowégò kùńsztu zbierac. Gwësno robòtnicë 
pòlégają na swòjim wësztôłcenim i wiédzë, a téż na doswiôd- 
czenim. Ni ma równak kònkretnëch wskôzów. Nicht nie 
wié, w jaczim czerënkù mdzemë sã rozwijac. Jesz cziledze-
sąt lat temù sprawa bëło jasnô. Zbiéróné bëłë przëmiarë 
dôwny kùlturë, np. tradicjowé, lëdowé ruchna, rzemiãsné 
wërobiznë – scwierdzô Tomôsz Semińsczi. Co tedë zbierac 
i jaczé terô ekspònatë trafiają do zbiérów mùzeùm? Dzél to 
tpzw. etnodizajn, to wërobinë pòdskôconé lëdową kùlturą. 
I tuwò wszëtkò zdôwô sã prosté, le je to téż pòpùlarnô kùltu-
ra. W slédnym czasu jesmë kùpilë z dewòcjonalnégò krómù 
rozmajité figùrczi, żebë wëstawic je dopiérkù za cziledzesąt 
lat. Tedë òne mdą przëmiarã wërobiznë sparłãczony z religią.

W przińdnoce Tomôsz Semińsczi chce zmienic stegnë 
zwiedzaniô bëtowsczégò mùzeùm. Terô ze snôżégò gòticczé-
gò kòritarza zwiedzający wchôdają w biórowi dzél institu-
cje. Jô bë chcôł to zmienic – wëwidniô. Timczasã w zómkù 
je remònt. Rechùjemë, że dostóniemë dodôwkòwé jizbë, 
w jaczich mdą stójné ekspòzycje. Wôżné téż, że bãdze mógł 
wjachac do górë windą – gôdô na kùńc direktór Zôpad-
nokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie.

Ł.Z.

Dr Tomôsz Semińsczi (pòl. Siemiński) przez pòsobné 5 lat mdze direktorã w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie.

Tomôsz Semińsczi

ÒD
J. 
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.
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V

Z KOCIEWIA

U progu lata, które w tym roku zaczęło się wiosną, 
dotarła na południowe Kociewie łaskami słynąca 
figura Matki Boskiej Piaseckiej. Właśnie ta nazy-
wana  jest  królową Pomorza.  Ileż  to  razy  śp.  Jan 
Ejankowski o niej mówił, organizując przegląd ze-
społów artystycznych. Od koronacji  figury przez 
kardynała Karola Wojtyłę minęło 50 lat. Trwa pa-
mięć. Odnawia się nadzieja  jedności. W Świeciu 
nad Wisłą (są też inne miasta o tej nazwie w Pol-
sce) mamy Matkę Boską Świecką. Ciekawa legenda 
mówi o ocaleniu obrazu przez kupca z Sandomie-
rza, który zauważył go w domu gdańskiego here-
tyka. Opowieść ilustru-
je malowidło na ścianie 
zabytkowego klasztoru 
w Świeciu. W przestrze-
ni  tego  niezwykłego 
miejsca  wspomina  się 
zakon bernardynów. Od 
czasu  ich przybycia do 
grodu Świętopełka, po-
tem Mestwina  minęło 
300  lat.  W  księgach  zachowały  się  ich  dzieje. 
Z okazji  jubileuszu odbyło się uroczyste sympo-
zjum, na którym prezentem była obecność  (jak 
podkreślano – prawdziwego) bernardyna z Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. 

Na terenie przyklasztornym funkcjonują obec-
nie szkoły katolickie.  I  tu ważny patron – ks. dr 
Bernard  Sychta,  który w  latach 1933–1935 był 
w Świeciu wikarym. Chciałoby się powiedzieć po-
tocznie: ale nam się ulazło. Dwaj wielcy Kaszubi, 
ze swoimi pochodniami mądrego i żarliwego re-
gionalizmu, dotarli do kociewskiej części (wielkie-
go, a co tam…) Pomorza. Przed ks. Sychtą swoje 
życiowe dzieło właśnie na Kociewiu  tworzył  dr 
Florian Ceynowa. Szkoły noszą ich imiona, są pa-
tronami ulic. Kolejnym pokoleniom trzeba mówić 
o  ich zasługach, utrwalać ślady.  I  tak się dzieje. 
Uczniowie szkół katolickich (szkoła podstawowa, 
gimnazjum,  przedszkole)  na  swój  jubileusz  – 

20-lecie  – wystawili  przedstawienie  pt.  „Duchy 
w klasztorze – bis”, gdyż tekst Bernarda Sychty się 
nie zachował, ważna jest jednak inspiracja. Tu mu-
szę wspomnieć, że bydgoski oddział ZKP sprzyja 
poczynaniom regionalnym oświatowej placówki. 

Taki sam jubileusz, 20-lecie, obchodziło Towa-
rzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, działające bardzo 
prężnie  u  południowych  wrót  Kociewia,  czyli 
w Grucznie. Działalność towarzystwa wpisuje się 
w srebrny jubileusz Nadwiślańskiego Parku Kraj- 
obrazowego. Ochrona walorów krajobrazowych 
i cudów przyrody to podstawowe zadanie tego 

parku. Chroni się tu zarazem krajobraz kulturowy, 
m.in. stary młyn, zabytkową, okazałą chatę poolę-
derską. Organizowany z dużym rozmachem Festi-
wal Smaku, w tym roku będzie 13., promuje re-
gionalne jadło, rękodzieło itp. 

Bardzo mnie ucieszyło, że TV Gdańsk, przekro-
czywszy  granice  województwa  pomorskiego, 
przygotowuje też prezentację z południa regionu. 
Nakręcono materiał w  Izbie Regionalnej, wokół 
starego młyna w Grucznie. Tytuł – „Dycht Kocie-
wieʺ– zobowiązuje. No, a co tera – chciałoby się 
powiedzieć. Tera rychtujim się na sierpniowe Wal-
ne Plachandry. Pjirsze bandó w Piasecznie, w siyr- 
pniu. Tyż w siyrpniu wybjirómy się na jarmark do 
Gdańska… Wszystkim, co majó choc ździebko sy-
rca tyż dla Kociewia, życza wiela dobrygo – jak nie 
zawdi, to choc zamanówszy.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

DYCHT KOCIEWIE?

U progu lata (...) dotarła  
na południowe Kociewie łaskami  

słynąca figura Matki Boskiej Piaseckiej.  
Właśnie ta nazywana jest królową Pomorza.
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PIELGRZIMKA I MANIFESTACJÔ 
KASZËBSKÒSCË

Ju czwiôrti rôz na Swiãti Pòlanowsczi Górze zebrałë sã 
rzmë lëdztwa. Wiele z nich z czôrno-żôłtima fanama 
abò w kaszëbsczich òbleczënkach weszło piechti pòd 
francyszkańską pùstelniã, gdze òstała òdprôwionô òd-
pùstowô mszô. To pielgrzimka, ale téż manifestacjô tegò, 
że te zemie bëłë i są kaszëbsczé – pòwtórziwelë niechtër-
ny z jidącëch pòd górã. Më przëjéżdżómë, bò òjc Janusz 
Jãdrëszk nama przëpòminô strzédné wieczi, jak Kaszëbi 
sygelë za Szczecëno, jaż do Roztoczi bróm. A tu jesmë 
w sercu tëch strzédnowiecznëch Kaszëb – gôdôł Riszôrd 
Wenta, przédnik lãbòrsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô. Z Lãbòrga kòl 50 personów przëja-
chało aùtobùsã, a do te jesz wiele lëdzy swòjima aùta-
ma. To jedno z nôwielniészich karnów pielgrzimów. Na 
gwës je tu naju tak wiele téż temù, że dërch pamiãtómë 
zasłëdżi òjca Jãdrëszka dlô kaszëbiznë w najim miesce, 
chòcle to, że w 80. latach zòrganizowôł pierszą piel-
grzimkã piechti do Swiónowa – dodôwô Wenta.

Wspòmnióny òjc Janusz to pùstelnik z Pòlanowa, 
chtëren je ùdbòdôwôczã i przédnym òrganizatorã 
rokrocznëch kaszëbsczich òdpùstów w tim môlu. Pòd-
czorchiwô, że chòc nie je Kaszëbą, to pòkòchôł najã 
kùlturã, a na mszach – téż latos – cytëje m.jin. Żëcé 
i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò. Dzãka 
jegò miłoce do kaszëbiznë pielgrzimòwie wchôdający 
na Swiãtą Pòlanowską Górã òb drogã mijają pôrãdze-
sąt kapelków wëkùmónëch przez kaszëbsczich żłobia-

rzów i nôdpisë na płôchtach nad drzewama zdobioné 
dzélëkama z najégò wësziwù abò grifã: Pomerania Ter-
ra Mariae (Pòmòrzé Zemia Marije) i Tu felix Cassubia 
salutis indubia (to pierszé słowa stôri spiéwë na tczã 
sw. Faùstina, jaczi zôczątk w tłómaczenim na kaszëb-
sczi brzëmi: Szczestlëwô Kaszëbskô, na skùtk gwësnégò 
zbawieniô, jaczé dôwô błogòsławioné sprowadzenié tu 
głowë Faùstina). Są téż kamë z kaszëbskòjãzëkòwima 
cytatama ze Swiãtëch Pismionów i ze spiéwë Jana Trep-
czika „Zemia rodnô”.

Na òdpùstowi mszë 16 czerwińca òkróm Kaszë-
bów z Lãbòrga tradicyjno bëło m.jin. wiele nôleżni-
ków słëpsczégò KPZ. Wikszosc stoji krótkò 13-latné-
gò kasztana, chtëren przedstôwcowie tegò partu sami 
tu pòsadzëlë. W zòrganizowóny grëpie przëjachało tu 
naju kòl 40 lëdzy, ale razã je wiele wiãcy – gôdô Al-
fónks Kleppin. Dlô słëpsczich Kaszëbów Pòlanów stôł 
sã wôżnym dëchòwim môlã. Je tu corôz wicy pamiątków 
zrzeszonëch z najim partã – dodôwô pò sztóce. Òd la-
toségò òdpùstu je westrzód nich téż tôfla z kaszëbską 
wersją mòdlëtwë „Zdrowas Marijo” ùfùndowónô przez 
tamecznëch zrzeszeńców.

Òbczas pòlanowsczégò swiãta wiedno są téż 
przëtomny nôleżnicë szczecyńsczégò Zrzeszeniô. To 
dokôz, że jesmë dzélã wiôldżi kaszëbsczi familie – gô-
dają. Jesmë w kòntakce z Zarządã Zrzeszeniô, czëtómë 
kaszëbską prasã... Pòczątczi Kaszëbów bëłë ù naju. 

Witómë Kaszëbów z rozmajitëch strón, witómë tëch, co dopiérze tu ùswiądnią so, że są Kaszëbama, i witómë wszët-
czich lubòtników Kaszëbów i kaszëbiznë – tak bùrméster Pòlanowa Grzegórz Lipsczi zaczął swòjã przemòwã  
do pielgrzimów, chtërny brelë ùdzél w kaszëbsczim òdpùsce na tczã Matczi Bòsczi Wastnë Pòmòrzô.
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Z ZÔPADNËCH KASZËB

Chcemë razã sã pòmòdlëc, òdpòkùtowac za grzéchë – 
pòdczorchiwô Bruno Naczk ze Szczecëna.

Przed mszą ji ùczãstnicë òbezdrzelë tradicyjny tuńc 
feretronów, a prowadzący Eùcharistiã ks. bp Édwôrd 
Dajczak dostôł òd Kaszëbów tobaczérã. Kaszëbiznã 
bëło czëc na Górze wiele razy: w czëtaniach, psalmie, 
ewanielii (czëtóny w dwùch jãzëkach), mòdlëtwie 
wiérnëch, spiéwach. Kôzanié bëło pò pòlskù, ale ks. 
biskùp prosył ò błogòsławieństwò dlô Kaszëb i całégò 
Pòmòrzô, pòdczorchiwającë znaczënk pòmòrsczich 
górów dlô rozwiju kùltu Bòżi Matczi. Przëbôcził słowa 
szwajcarsczégò pisarza Merciera Pascala, chtëren pisôł: 
„Nie chcã żëc w swiece bez katédrów, brëkùjã jich 
pësznotë i pòczestnotë. Brëkùjã jich procëm pòspòli-
toscë tegò swiata”, i dodôł, że mieszkańcë Pòmòrzô 
brëkùją swiãtëch môlów, taczich jak Pòlanowskô 
Góra, żebë pamiãtac ò tim, że je cos wicy òkróm co-
dniowòscë. Mszã òdprôwiało wespół czilenôscy ksãżi, 
a òsoblëwie gòrąco òstelë przëwitóny francyszkanowie 
pòchôdający z Kenii. 

Jak rok w rok z leżnoscë Kaszëbsczégò Òdpùstu 
òstôł przëszëkòwóny specjalny wëdôwk pismiona 

„Polanowskie Wiadomości Samorządowe”, chtëren 
béł rozdôwóny wszëtczim pielgrzimóm. Bënë je wie-
le infòrmacjów ò historie Marijnégò Sanktuarium na 
Swiãti Górze, kôrbiónka z ò. Januszã Jãdrëszkã, wiadła 
ò pòchòdzenim zwëkù wëkònywaniô tuńca feretronów 
i czekawé swiôdectwa lëdzy, co nie są Kaszëbama, ale 
pòkòchelë najã kùlturã i jãzëk. Westrzód nich wôrt 
dac bôczenié na tekst Editë Pawlak, jakô wëchòwała 
sã w Chòdzeżë we Wiôlgòpòlsce, ale ùpiarła sã, że mù-
szi naùczëc sã najégò jãzëka i dzysdnia je jegò szkól-
ną, a òbczas łońsczégò i latoségò òdpùstu deklamòwa 
czëtanié pò kaszëbskù. Terô dzeli sã swòją miłotą do 
kaszëbiznë z ùczniama ze szkòłë we Włënkówkù kòl 
Słëpska, jaczi z wiksza téż nie są Kaszëbama. Jak napi-
sała, robi to „z prostego powodu, bo właśnie tu miesz-
kamy. Chodzi mi (...) o wypracowanie u młodego czło-
wieka postawy, która pozwoli docenić różnorodność 
kultury i obyczajów innych ludzi”. I prawie tegò ùwôża-
niô dlô rozmajitoscë ùczą òd sztërzech lat Kaszëbsczé 
Òdpùstë w Pòlanowie.

DARK MAJKÒWSCZI 
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Trudno o niej mówić bez sentymentalnych wzruszeń 
– tyle się z nią wiąże młodzieńczych przeżyć, tyle dni 

niezapomnianych. Harcerska Funka to bowiem miejsce, 
do którego powraca się we wspomnieniach przez resztę 
życia. Tegoroczne lato także zapisze się w pamięci wielu 
setek młodych istnień, od zuchów poczynając. Ja sam, 
będąc w wieku zuchowym, przeżyłem w Funce pierwszy 
biwak, dumny z obecności wśród kilkunastoletnich dru-
hen i druhów. A był to czas powojenny, gdy pobyt w ogo-
łoconym obozowisku przypominał modne dziś surwiwa-
le – szkoły przerwania. 

Osada istnieje już siedem wieków. Lustratorzy królew-
scy w 1664 r. napisali: Młyn Czarzykowski alias Funk. Na 
strudze od Chojnic płynącej (…). Przywilej na ten młyn 
pokazano krzyżacki anni 1334. W XVII w. młyn dzierża-
wiła rodzina Funków (Funk) i to jej nazwisko utrwaliło 
się jako nazwa miejsca. Ale prawdziwa kariera Funki roz-
poczęła się w latach 30. XX wieku. W 1934 r. odbył się tu 
zlot harcerek Pomorskiej Chorągwi ZHP z udziałem po-
nad trzystu dziewcząt. Kiedy 
w 1936 r. Główna Kwatera Har-
cerek poleciła pomorskim dru-
hnom znaleźć miejsce na bu-
dowę ośrodka wodnego, bez 
wahania wskazały leśny teren 
na wyniosłym brzegu jeziora 
Łukomie, czyli Charzykow-
skiego, opodal leśniczówki 
Funka. Wszystko potoczyło się 
szybko. Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych wydzierżawiła har-
cerkom teren na czas nieokreślony za symboliczną zło-
tówkę, na miejsce zwieziono materiał budowlany, 
zgromadzony poprzednio na Helu, a pochodzący z cen-
tralnego zlotu harcerskiego w Spale. Rozpoczęła się budo-
wa drewnianej stanicy wraz z hangarem na sprzęt wodny. 
W  1937 r. wspólnie z  Polskim Związkiem Żeglarskim 
zorganizowano pierwszy kurs sterniczek jachtowych oraz 
obóz żeglarski dla dziewcząt z całej Polski i obóz pływac-
ki. Latem 1938 r. – 80 lat temu – solidny pomost zwieńczył 
dzieło budowy. Duszą przedsięwzięcia, organizatorką 
i komendantką obozów szkoleniowych była druhna Ja-
dwiga Bartkiewicz z Torunia. 

Po wojnie w pustym ośrodku pierwsze obozy zorgani-
zowali harcerze chojnickich drużyn. Wędrowali nad je-
zioro leśnymi bezdrożami, nocowali w namiotach z woj-
skowych pałatek. Na obozie Chojnickiego Hufca ZHP 
niezapomniany ks. Brunon Riebandt odprawiał niedziel-
ną mszę, z tego powodu już następnego dnia obóz brutal-

nie rozwiązano. Podjechały ciężarówki – wspominał ko-
mendant, dh Witold Rolbiecki z  Brus – i  rozwieziono 
harcerzy w różne strony. 

Harcerki powróciły w 1947 r. i zaczęły mozolnie odbu-
dowywać swą flotyllę. Odbywały się znów obozy szkole-
niowe. W pobliskich lasach Funki rozlokowały się obozy 
harcerzy z pomorskich hufców. Trwało to zaledwie trzy 
lata, po rozwiązaniu ZHP, czyli w l. 1950–1956, ośrodek 
był w  obcych rękach, a  sprzęt wodny „rozpłynął się”. 
W 1957 r. reaktywowany ZHP odzyskał Harcerski Ośro-
dek Wodny (HOW), a  jednocześnie Kwatera Główna 
przekazała go Komendzie Chorągwi Bydgoskiej. Nastąpił 
trzeci start, znów pod wodzą hm. J. Bartkiewicz (1957– 
–1960). Kolejne dziesięciolecia to okres niebywałego roz-
woju, przede wszystkim budowy licznych obiektów miesz-
kalnych (szałasy-wigwamy, murowane domki „jole”) 
i socjalnych (stołówka z zapleczem, szpitalik, Dom Zucha, 
świetlice obozowe, sanitariaty i in.), hangarów, uzbrojenia 
terenu. Jednocześnie ogromnie rozbudowany został pro-

gram działalności HOW. 
Funka, oczywiście, wciąż 
była rajem dla miłośników 
żagli, którzy uczyli się na-
wigowania i  zdobywali 
patenty. Obok tego jednak 
nieustająco odbywały się 
obozy, które rzeszom 
dziewcząt i chłopców po-
zwalały poznać smak 
skautingu z całą gamą jego 
wartości. Funka słynęła 

m.in. ze zlotów tzw. drużyn sztandarowych, obozów Nie-
przetartego Szlaku, tj. dzieci i młodzieży z zakładów lecz-
niczych i wychowawczych, z obozów międzynarodowych, 
szkoły instruktorskiej. 

Współczesny etap dziejów harcerskiego miasteczka 
zaczął się w 1996 r. wraz ze zmianą nazwy na Harcerskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej. W  szumie stuletnich 
sosen życie toczy się tu w trzech kręgach: zuchowym, har-
cerskim i żeglarskim. Wiosną zaczynają się klasowe biwa-
ki i zielone szkoły, a w letnich wakacjach obozy sportowe, 
przyrodnicze, ornitologiczne, warsztaty i ścieżki dydak-
tyczne – Funka wszak znajduje się w Zaborskim Parku 
Krajobrazowym, tuż obok Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie”. Wśród obfitego wyboru zajęć nigdy nie może 
zabraknąć programu dla tych, co umiłowali rozbryzgiwa-
nie fal o burty i łopot żagli na wietrze. Bo Funka na zawsze 
kojarzyć się będzie ze swobodą na rozległej tafli jeziora. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

MAGICZNA FUNKA

A wieczorami znów siadają 
wokół ogniska i niesie się 

w niebo pieśń „Choć burza 
huczy wkoło nas…”. Nie, nie 
zapomina się tego nastroju.
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Z PÔŁNIA

MAGICZNÔ FÙNKA
Nie dô sã ò ni pòwiadac bez sentimentalnégò skrësze-

niô – tëli je z  nią sparłãczonëch przeżëców 
z młodëch lat, tëli niezabôczonëch dni. Harcerskô Fùnka 
to je môl, do jaczégò pamiãc wrôcô przez całé żëcé. La-
tosé latné miesące téż zapiszą sã we wspòminkach wiele 
setków młodëch jistnieniów, zaczinającë òd zuchów. Jô 
sóm, w zuchòwëch latach, prawie w Fùnce przeżił swój 
pierszi biwak, bùszny z przebiwaniô westrzód pôrãnôsce-
latnëch drëchnów i drëchów. A bëłë to czasë pòwòjnowé 
i bëtnosc w zniszczony stanicë szlachòwa za módnyma 
dzys surwiwalama – szkòłama przetrzimaniô.

Sedlëskò liczi so ju sédmë wieków. Królewsczi lustra-
torzë w 1664 r. napiselë (pò pòlskù – dop. red.): Młin 
Czarzëkòwsczi alias Fùnk. Na Strëdze òd Chòjnë płënący 
(…). Na nen młin przëwilej òkôzóny béł krzëżacczi anni 
1334. W wiekù XVII młin béł w arãdze rodzënë Fùnków 
(Fùnk) i ji nôzwëskò przedërchało w nazwie tegò môla. 
Ale znaczenié Fùnczi tak pò prôwdze zaczãło sã w la-
tach 30. XX wiekù. W 1934 r. òdbéł sã tuwò zlot harcer-
ków pòmòrsczi Chòrągwie ZHP, na jaczi przëbëło prze-
szło trzësta dzéwczãtów. Czedë w  1936 r. Przédnô 
Kwatéra Harcerków wëznaczëła pòmòrsczim drëchnóm 
wënalezc môl na wëstawienié wòdnégò òstrzódka, tej 
òne dorazu zabédowałë lesné òkòlé na ùrzmistim sztrą-
dze jezora Łukòmié, to je Charzëkòwsczégò, niedalek 
lesyństwa Fùnka. Tej wszëtkò rëszëło baro chùtkò. 
Direkcjô Państwòwëch Lasów na czas nieòznaczony 
wëarãdowa gruńt harcerkóm za przësłowiowi grosz. Tej 
na plac òstôł zwiozłi materiôł do bùdacji, jaczi ju rëchli 
béł skłôdóny na Hélu, a pòchòdzył z centralnégò har-
cersczégò zlotu w  Spale. Rozpòczãło sã bùdowanié 
drewniany stanicë razã z hangarã na wòdné sprzãtë. 
W 1937 r. razã z Pòlsczim Związkã Żeglarsczim zòrga-
nizowóny béł pierszi kùrs jachtowëch sterniczków, a do 
te żeglarskô stanica dlô dzéwczãtów z całi Pòlsczi i sta-
nica płëwackô. Òb lato 1938 r. – 80 lat temù – bëlny 
pòmòst dokùńcził bùdacjowi dokôz. Dëszą ti pòdjimiznë, 
òrganizatorką i kòmendantką szkòleniowëch zjazdów 
bëła drëchnô Jadwiga Bartkewicz z Torunia.

Pò wòjnie w pùstim òstrzódkù pierszé latné zlotë 
zòrganizowelë harcerze z  chònicczich zdrëszënów. 
Wanożëlë nad jezoro lesnyma barabónama, spelë w cel-
tach z wòjskòwëch pelerinów. Czej zjachelë tu harcerze 
z Chònicczégò Hùfca ZHP, niedzélną mszã dlô nich 
òdprawił do dzys wdôrzóny ks. Brunon Rieband. To 
bëło òrãdzą do rozwiązaniô zlotu ju na drëdżi dzéń. 
Zajachałë cãżarowé aùta – wspòminôł kòmendant, dh 
Witóld Rolbiecczi z Brusów – i  rozwiozłë harcerzów 
w rozmajité stronë.

Równak w 1947 r. harcerczi wrócëłë i z wiôlgą ùce-
miãgą zaczãłë òdbùdowëwac swòjã flotillã. Zôs bëłë tu 
òrganizowóné òbòzë szkòleniowé. W lasach wkół Fùnczi 
rozkłôdałë sã stanice harcerzów z pòmòrsczich hùfców. 
Ale tak bëło leno przez trzë lata. Pò zawieszenim przez 
ZHP dzejaniô, to je w latach 1950–1956, òstrzódk prze-
szedł w cëzé rãce, a całi sprzãt płiwający „rozpłënął sã”. 
Pò reaktiwòwanim ZHP w 1957 r. òdzwëskało Harcer-
sczi Òstrzódk Wòdny (HÒW), a  Przédnô Kwatéra 
przekôza gò Kòmendze Chòrągwie Bëdgòsczi. Drëchnë 
trzecy rôz rëszëłë òd nowa, za to znôw pòd przédnictwã 
hm. J. Bartkewicz (1957–1960). Pòstãpné dekadë to cząd 
nadspòdzéwónégò rozwiju, przede wszëtczim wëstawie-
niô wielënë bùdinków do mieszkaniô (szałasë-wigwamë, 
mùrowóné chôtë „jole”) i socjalnëch (stołówka z kùch-
niowima pòmieszczeniama, szpitalëk, Dodóm Zucha, 
òbòzowé paradnice, wichódczi i jin.), hangarów, ùzbro-
jeniô terenu. Równoleżno widzało òstôł rozbùdowóny 
program dzejaniô HÒW. Fùnka, co je zrozmiałé z leż-
notë pòłożeniô, wcyg bëła rajã dlô lubòtników żôglów, 
chtërny ùczëlë sã nawigòwaniô i dobiwelë patentë. Ale 
króm tegò bezùstôwno òdbiwałë sã tam òbòzë, jaczé 
karnóm dzéwczãtów i knôpów dozwôlałë pòznac szmakã 
skaùtingù z całim òbrëmim jegò wôrtnotów. Fùnka sta 
sã znónô m.jin. ze zlotów tpzw. stanicowëch drużinów, 
òbòzów Nieprzecartégò Szlachù, òbjimającëch dzecë 
i młodzëznã ze szkòłów specjalnëch i zakładów leczni-
czo-wëchòwawczich, a téż z midzënôrodnëch zlotów czë 
szkòłë instruktorsczi.

Dzysdniowi cząd dzejów harcersczégò sedlëska zaczął 
sã w 1996 r. razã ze zmianą miona na Harcersczé Cen-
trum Ekòlogiczny Edukacje. Westrzód szemaru stolat-
nëch chòjnów żëcé nëkô tu w  trzech zôkrãżach: zu-
chòwim, harcersczim i  żeglarsczim. Na zymkù 
zaczinają sã biwaczi klasowé i zeloné szkòłë, a òb czas 
latnëch feriów òbòzë spòrtowé, przërodniczé, òrnitolo-
giczné, warkòwnie i didakticzné stegnë – kò Fùnka leżi 
w òbrëmim Zôbòrsczégò Krôjmalënkòwégò Parkù, krót-
kò Nôrodnégò Parkù „Bòrë Tëchòlsczé”. Westrzód roz-
majitoscë zajimów nigdë ni mòże zafelac programù dlô 
tëch, co so òblubilë rozbrëzgiwanié wałów ò bórtë i fër-
kòtanié żôglów na wietrze. Doch Fùnka na wiedno mdze 
parłãczonô z wòlnotą na nieòbjimny gladze jezora. 

A wieczorama zôs sôdiwają wkół ògniska i niese sã 
pòd niebò piesniô „Choć burza huczy wkoło nas…”. Nié, 
tegò wseczëcô sã nie dô zabôczëc. 

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI,  
TŁOMACZËŁA BÒŻENA ÙGÒWSKÔ
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Na początku XV wieku w „wielkiej 
głuszy” nad małym Jeziorem Szty-

norckim, na półwyspie między jeziora-
mi Dargin, Kirsajty i  Mamry, osiedli 
Lehndorffowie (Legendorfowie) przy-
byli tu z Mgowa w ziemi chełmińskiej. 
Za protoplastę sztynorckiej linii rodu 
przyjęło się uważać Fabiana von Lehn-
dorffa. Umiejętność radzenia sobie 
w trudnych czasach oraz przemyślane 
koligacje z wielkimi rodami pozwoliły 
Lehndorffom nie tylko na wzniesienie 
imponującej siedziby oraz zbudowanie 
przynoszącego znaczne dochody klucza 
dóbr, ale i  na obejmowanie ważnych 
stanowisk państwowych oraz kościel-
nych (biskup warmiński Paweł Legen-
dorf, 1415–1467), w  XVII i  XVIII w. 
także w służbie Rzeczypospolitej. 

Położenie rodowej rezydencji i zało-
żenia przypałacowego parku wzbudza-
ły podziw przedstawicieli wielu poko-
leń. Georg Christoph Pisanski pisał 
o  Sztynorcie (1793) jako o  „perle 
w  wieńcu czarujących widoków”, za-
uważając, że „nawet ten, kto widział 
dużą część Europy, musi zaliczyć [tutej-
sze] ogrody (…) do najprzedniejszych 
rzeczy, jakie można ujrzeć”, Albert Ec-
kert nazwie to miejsce (1858) „kulmi-
nacją wszelkiej cudowności na Mazu-
rach”.

Pierwsza rodowa siedziba w  Szty-
norcie została zniszczona w  XVI w., 
druga, z lat 1554–1572, miała paść ofia-
rą Tatarów, którzy wtargnęli do Prus 
(1656) jako sprzymierzeńcy króla pol-
skiego w odwecie za wsparcie, jakiego 
Fryderyk Wilhelm I udzielił Szwedom 
w  czasach „potopu”. Ordyńcy wzięli 

w  jasyr ówczesną właścicielkę dóbr, 
Mariannę Lehndorff ze Szlichtyngów, 
a że zubożałej rodziny nie stać było na 
wykup, dokończyła żywota jako „nie-
wolnica jakiegoś Żyda w Konstantyno-
polu” (Mieczysław Orłowicz).

Dzieła odbudowy rezydencji podjęła 
się w latach 1689–1691 Maria Eleonora 
z Doenhoffów, trzecia żona Ahasverusa 
Gerharda Lehndorffa (1637–1688), wy-
bornego żołnierza i dobrego dyplomaty, 
któremu cesarz Leopold nadał (1687) 
w  dowód uznania dziedziczny tytuł 
hrabiowski. Nowy dwukondygnacyjny 
pałac, wzniesiony z  wykorzystaniem 
fundamentów wcześniejszej budowli, 
pokryto wielkim, czterospadowym, 
stromym dachem. W  tym czasie po-
wstały też, flankujące pałac, dwa ciągi 
budynków gospodarczych z  bramą 
przejazdową, tworzące wewnętrzny 
dziedziniec, z otwartym widokiem na 
Jezioro Sztynorckie. Rezydencję otaczał 
od północy kilkunastohektarowy park. 
Jak zauważyła Małgorzata Jackiewicz-
-Garniec, sztynorckie założenie parko-
we, ozdobione rzeźbami, z posadzony-
mi w poł. XVIII w. alejami dębowymi 
[przetrwały do naszych czasów!], boga-
tymi parterami kwiatowymi i ciekawy-
mi gatunkami drzew oraz krzewów, 
słusznie „było przedmiotem zachwy-
tów, tak pięknie opisywanych w listach 
Ignacego Krasickiego do Ernsta Lehn-
dorffa”. Ernst (1727–1811), wnuk wspo-
mnianego wyżej Ahasverusa, przyjaźnił 
się z warmińskim biskupem przez lat 
prawie trzydzieści, często gościli się 
w  swoich rezydencjach. Krasicki za 
Sztynortem przepadał, bywał tu na 

przedstawieniach teatralnych, fascyno-
wały go nie tylko znakomite zbiory  
Lehndorffów i  cudny park, ale także 
urządzane na jego cześć iluminacje 
i inne dworskie zabawy. 

Dobra rodu były imponujące, na po-
czątku XIX w. sztynorcki klucz liczył 17 
majątków i 5,8 tys. ha ziemi. Dopóki nie 
przypadł on kolejno trzem rozrzutnym 
Carlom (dziadek, syn i  wnuk, 1811– 
–1936), dopóty wydawało się niemoż-
liwe, by dało się takie bogactwo roz-
trwonić. Anna Hahn Basedow, żona 
drugiego z  Carlów, która uratowała 
Sztynort (1870), wprowadzając fideiko-
mis (ordynację rodową) i ocalając ma-
jątek przed podziałami spadkowymi, 
nie zdołała uchronić go przed własnym 
synem. W  ciągu ledwie trzech lat 
(1894–1896) tak zadłużył majątek, że 
trzeba było wprowadzić zarząd przy-
musowy, przyznając hrabiemu pałac 
i roczną pensję. Na początku XX w., po 
sprzedaży części majątku celem zaspo-
kojenia najpilniejszych długów, dobra 
sztynorckie liczyły jeszcze pięć folwar-
ków i 3,6 tys. ha (tysiąc hektarów zaj-
mowały jeziora). Po bezpotomnej 
śmierci Carla III Sztynort przypadł jego 
najbliższemu krewnemu z drugiej linii 
rodu w Prusach Wschodnich, Heinri-
chowi Lehndorffowi z Preyl (Sambia). 
Był on dobrym gospodarzowi, który 
„ze znajomością rzeczy, tudzież nigdy 
niesłabnącą pasją, unowocześniał me-
tody gospodarzenia, zmieniając je tak 
na bardziej zmechanizowane, jak i na 
przykładnie socjalne”. Tak oceniała 
działania Heinricha jego kuzynka, Ma-
rion Gräfin Dönhoff (1909–2002), lu-



 

ZROZUMIEĆ MAZURY

LËPIŃC– ZÉLNIK 2018  /    /  61

biąca bywać w Sztynorcie, „bez wątpie-
nia najpiękniejszej posiadłości w Pru- 
sach Wschodnich”, w  czasach swego 
dzieciństwa i młodości. 

Druga wojna światowa odebrała Le-
hndorffom i Sztynort, i Preyl, a Heinri-
chowi – życie. Za udział w spisku prze-
ciwko Hitlerowi, zakończonym nie- 
udanym zamachem płk. Clausa von 
Stauffenberga (20 VII 1944) w Wilczym 
Szańcu k. Kętrzyna, ostatni sztynorcki 
hrabia zostanie powieszony w berliń-
skim więzieniu Plötzensee. Trzeba 
w tym miejscu zauważyć, że z polskiego 
punktu widzenia może i dobrze się sta-
ło, że zamach się nie powiódł. Spiskow-
cy jako punkt wyjścia do rozmów 
z aliantami przyjmowali bowiem grani-
ce Rzeszy z 1914 r., a więc z Wielkopol-
ską, Pomorzem i Śląskiem, a w Pola-
kach widzieli jedynie tanią siłą roboczą. 
Już po wrześniowej kampanii Stauffen-
berg pisał, że [polska] „ludność to nie-
słychany motłoch, wielu Żydów i mie-
szańców. To lud, który czuje się dobrze 
tylko pod batem. Tysiące jeńców wo-
jennych posłuży nam dobrze w pracach 
rolniczych”. 

W setną rocznicę urodzin Heinricha 
Lehndorffa (2009) odsłonięto w Szty-
norcie pamiątkową tablicę ufundowaną 
przez niemieckie Ministerstwo Kultury. 
W  uroczystości wzięły udział cztery 
córki hrabiego. Najmłodsza z nich uro-
dziła się już po śmierci ojca, a najbar-
dziej znana, niegdyś supermodelka, 
Vera (Veruschka), zadebiutowała jako 
aktorka w  filmie „Powiększenie” Mi-
chelangelo Antonioniego. Wszystkie 
marzą o  przywróceniu Sztynortowi 
świetności, Veruschka, która zobaczyła 
rodzinną rezydencję po raz pierwszy po 
wojnie dopiero w 2008 r., miała podczas 
tej wizyty usłyszeć dobiegający z pałacu 
„głos, by go ratować”. Polodowcowy 
głaz, na którym umieszczono tablicę, to 
dla córek symboliczny grób ojca (miej-
sca pochówku spiskowców nie zostały 
ujawnione rodzinom) i  – co jest dla 
nich ważne – „znajduje się w miejscu, 
które on tak kochał”.

Obecny kształt zespołu pałacowego 
to efekt XIX-wiecznej przebudowy. Ro-
zebrano wówczas zabudowania gospo-
darcze, wykorzystując fundamenty 

dawnego browaru, wzniesio-
no w  pobliżu pałacu spi-
chlerz, główny budynek 
wzbogacono o skrzydła (za-
chodnie zamknęła wieża), 
od ogrodu do naroży dobu-
dowano wieże alkierzowe. 
W parku stanął neoklasycy-
styczny budynek herbaciar-
ni, a na cyplu Jeziora Szty-
norckiego – neogotycka 
kaplica rodowa (z  kryptą 
grobową), która służyła tak-
że celom kultu religijnego. 
Odbywały się w niej nabo-
żeństwa dla mieszkańców 
pałacu i pobliskiej wsi. 

Sztynorcka rezydencja przetrwała 
do naszych czasów jako jedna z nielicz-
nych niezrujnowanych (choć mocno 
zaniedbanych) siedzib wschodniopru-
skiej arystokracji. „Cud” ten zawdzię-
czamy kilku okolicznościom, jedną 
z nich trudno jednak uznać za „szczę-
śliwą”: czerwonoarmiści uczynili bo-
wiem w 1945 r. z majątku bazę przerzu-
tową dla trofeów, także zwierząt 
gospodarskich, wywożonych z terenów 
podbitych Niemiec do Związku Ra-
dzieckiego, w samym pałacu stacjono-
wało dowództwo. Nie przepuszczono 
by, oczywiście, i wielowiekowemu do-
robkowi samych Lehndorffów, ale zna-
komitą większość wyposażenia (obrazy 
i meble, flamandzkie gobeliny, porcela-
nę, zbiory miniatur i  numizmatów) 
ewakuowali Niemcy jesienią 1944 r. na 
zamek Kriebstein w  Saksonii, skąd 
zresztą i tak trafiły w końcu do Rosjan 
jako część reparacji wojennych. Kiedy 
w  1947 r. Sztynort przejmować będą 
polscy urzędnicy, w pozbawionym cen-
nych rzeczy pałacu zastaną jedynie kil-
ka obrazów (dziś w Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie), archiwum rodo-
we z lat 1795–1929 (w Archiwum Pań-
stwowym w Olsztynie) i zdewastowane 
wnętrza. 

Przez kolejne dziesięciolecia Polski 
Ludowej ratował Sztynort miejscowy 
PGR. Jego pracownicy wykorzystywać 
będą zabudowania gospodarcze, w pa-
łacu kadra będzie miała biura, wszyscy 
zaś stołówkę. W 1983 r. obiekty przejął 
Polski Związek Żeglarski, właściwie 

jego spółka „Interster”, z myślą o pro-
wadzeniu tu portu jachtowego oraz pla-
cówki szkoleniowej dla adeptów żeglar-
stwa. Czerpano zyski, ale odkładano 
inwestycje, więc mogło być już tylko 
gorzej. I było. Sztynort zmieniał właści-
cieli, stan budynków stale się pogarszał, 
jedynie nielicznych poruszał los „nie-
mieckiego” pałacu. Przytomnie urato-
wano jeszcze z parku zegar słoneczny 
z 1741 r. (dzisiaj przed pałacem Doh-
nów w Morągu), a piękny drewniany 
dwór łowczego pozwolono Alexandro-
wi Potockiemu przenieść do Gałkowa 
w Puszczy Piskiej. Na parterze mieści 
się w nim obecnie restauracja, na pię-
trze zaś m.in. Salon Marion Dönhoff.

Biskupowi Ignacemu Krasickiemu 
przypisuje się słowa, że „ten, kto ma 
Sztynort, ten posiada Mazury” (w ory-
ginale pewnie: Prusy Wschodnie – 
WM). Patrząc na to, co dzisiaj się dzie-
je z  historyczną siedzibą rodu 
Lehndorffów, na nieodpowiedzialność 
jej kolejnych po PGR-ze właścicieli, 
bezradność władz samorządowych 
i konserwatorskich, cwaniactwo krót-
koterminowych inwestorów i pobożną 
życzeniowość marzącej o dotacjach nie-
miecko-polskiej fundacji, która obecnie 
jest gospodarzem tego ważnego i pięk-
nego miejsca, zaryzykuję stwierdzenie, 
że tak naprawdę Mazur nie posiada dziś 
nikt. Niemcy stracili je w 1945 r., my 
zaś, choć minęło już prawie trzy czwar-
te wieku, odkąd nam przypadły, nie 
potrafiliśmy ich dotąd uczynić „swo-
imi”.  

WALDEMAR MIERZWA

Los sztynorckiego pałacujest teraz w ręku Niemiecko-Pol-
skiej Fundacji Ochrony Kultury i Zabytków. Fot. Mieczysław 
Wieliczko
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FRANCISZEK KWIDZIŃSKI – SPIRITUS MOVENS  
KARTUSKIEGO ZESPOŁU „KASZUBY”

Spędzając mile czas w towarzystwie pana Franciszka 
w siedzibie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ka-
szuby” w Kartuzach, z którym jest związany od 1962 

roku, dowiaduję się, że w latach 50. XX wieku istniała realna 
szansa na powstanie zespołu równego randze i walorom 
artystycznym „Mazowsza” czy „Śląska”. Tylko prozaiczne 
przeszkody (jak to zwykle bywa) uniemożliwiły utworzenie 
Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”.

Franciszek Kwidziński urodził się 21 lipca 1935 roku 
w  Kartuzach w  wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej. 
Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył 
w Kartuzach. Studiując w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Sopocie, równolegle pracował na różnych stanowiskach. 
Po latach został dyrektorem administracyjno-ekonomicz-
nym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kartuzach. Był rów-
nież kierownikiem administracyjnym Szpitala Rehabilita-
cyjnego w Dzierżążnie. Przez całe swoje życie angażuje się 
społecznie, od wielu lat działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim (obecnie pełni funkcję przewodniczącego Sądu 
Koleżeńskiego przy Radzie Naczelnej tej organizacji). Jest 
człowiekiem skromnym i towarzyskim, któremu Kartuzy 
i Kaszubi wiele zawdzięczają.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz 
odgrywa dużą rolę w  szerzeniu i  kształtowaniu kultury 
kaszubskiej. Istnieje od 1946 roku, prezentując bogactwo 
folkloru kaszubskiego w kraju i poza jego granicami. Reper-

tuar grupy składa się głównie z piosenek, melodii i tańców 
pochodzących z Kaszub, nawiązuje do kaszubskich zwycza-
jów i obrzędów (noworoczni przebierańcy, noc świętojań-
ska itp.). Zespół używa dawnych instrumentów ludowych, 
jakimi są: bazuna, diabelskie skrzypce oraz burczybas (in-
strument znany tylko na Kaszubach). Założycielem RZPiT 
„Kaszuby” była Marta Bistroń. Z okazji pierwszej rocznicy 
odzyskania Gdańska dla Polski na Targu Węglowym tego 
miasta miał miejsce inauguracyjny występ „Kaszub”. Ten 
dzień, 30 marca 1946 roku, uznano za oficjalną datę naro-
dzin zespołu.

Obecnie kierownikiem i spiritus movens „Kaszub” z Kar-
tuz jest Franciszek Kwidziński. Już w wieku 17 lat został 
jego członkiem, a od 1961 roku pełni społecznie funkcję 
kierownika, będąc od 1985 roku także instruktorem tańców 
kaszubskich. Zespół z jego udziałem wystąpił w obyczajo-
wym filmie Ryszarda Bera „Kaszebe”. Pan Franciszek dba 
o stroje, prowadzi świetlicę zespołu i od wielu lat – jego 
kronikę. Jego silva rerum to zbiór 78 tomów notatek o wy-
stępach grupy i o wszystkim, co się wokół niej wydarzyło. 
Pisze scenariusze do wszystkich krajowych i zagranicznych 
występów zespołu, który może się poszczycić niemałymi 
osiągnięciami artystycznymi. Obecnie przygotowuje reper-
tuar do 90. wyjazdu zagranicznego. Będzie to już dziewiąty 
występ w Danii, a równocześnie jeden z sześciu tysięcy wy-
stępów, jakie zaprezentował zespół. 

Pierwszy od lewej bohater artykułu
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W lipcu Franciszek Kwidziński kończy 83 lata, z których 66 poświęcił kaszubskiemu folklorowi muzycznemu  
i, oczywiście, nie zamierza na tym poprzestać. 
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AMBASADORZY KASZUB

W roku 1997 został wybrany przez czytelników „Dzien-
nika Bałtyckiego” najbardziej popularnym człowiekiem 
roku Ziemi Kaszubskiej. Ten człowiek-legenda, jak o nim 
mówią, był pierwszą osobą, która w 2011 roku otrzymała 
tytuł Honorowego Obywatela Kartuz. Wśród 23 odzna-
czeń i wyróżnień najwyżej ceni sobie Krzyż Oficerski Od-
rodzenia Polski (takiego wyróżnienia nie dostał żaden ze 
współczesnych mieszkańców Kartuz i powiatu kartuskie-
go; w 1923 roku otrzymał je dr Aleksander Majkowski) 
oraz Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, ponadto Złoty 
i Srebrny Krzyż Zasługi. Wśród innych jego odznaczeń są 
medale: Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, Zasłużony Działacz 
Kultury, Gloria Artis, Senatu RP oraz Medal Stolema, o któ-
rym mówi ze szczególnym sentymentem. Otrzymał rów-
nież wyróżnienia zagraniczne, w tym Medal Miasta Ystad 
i Medal Loreto Festiwal de Folklore.

Zespół „Kaszuby”, mający w swoim składzie kolejne po-
kolenia mieszkańców Kartuz i okolicy: świetnych muzyków 
grających na akordeonie, skrzypcach i kontrabasie, a także 
tancerzy, zwiedził już całą Europę, dotarł też do Ameryki 
i Afryki. Swoimi występami przybliża światu Polskę i Ka-
szuby. Pan Franciszek w  2008 roku został Honorowym 
Członkiem Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie za pro-
pagowanie folkloru kaszubskiego wśród Kanadyjczyków 
i kanadyjskiej Polonii, jej część stanowią bowiem potomko-
wie emigrantów z naszej kaszubskiej ziemi, którzy nie zapo-
minają o swoich korzeniach. Franciszkowi Kwidzińskiemu 
zawdzięczamy nazwanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Kartuzach imieniem Janusza Żurakowskiego, 
pilota i oblatywacza żyjącego wśród kanadyjskich Kaszu-
bów.

Bohater tego artykułu jest ponadto autorem dwóch pu-
blikacji: R.Z.P I T. Kaszuby z Kartuz oraz Kaszubskie stroje 
ludowe. Wartość tej drugiej pozycji polega przede wszyst-
kim na tym, że korzystając ze źródeł i tradycji, autor przed-
stawia w niej i dokumentuje stroje kaszubskie, wskazując 
na ich odrębność.

O zespole napisano pięć prac magisterskich i dwie licen-
cjackie. Patronował im Franciszek Kwidziński, będąc nieja-
ko promotorem poczynań młodych absolwentów uczelni.

Pan Franciszek od wielu lat zabiegał o to, by jego rodzin-
ne miasto stało się „wszech Kaszub głową” (cytat z wiersza 
Maryli Wolskiej opublikowanego w 1909 roku w 2. numerze 
„Gryfa”). Walczył również, z powodzeniem, o wprowadze-
nie nazwy Kartuzy na drogowskazach przy zjeździe z trój-
miejskiej obwodnicy (z Gdańska w kierunku Kartuz).
Bohater tego artykułu na pierwszym miejscu stawia rodzi-
nę, pracę i naukę, a potem zespół, w którym stara się wpro-
wadzić rodzinną atmosferę, co mu się udaje. Za wszystkie 
prace, które wykonuje w zespole, i za czas, który mu po-
święca, nigdy nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Jego 
praca społeczna zasługuje na wielkie uznanie. To człowiek, 
którego nazwisko zapewne znane jest na całych Kaszubach. 
Nie bez powodu w Kartuzach nazywają go „naszym naj-
większym ambasadorem”.     

JERZY NACEL

Franciszek Kwidziński z pamiątkami z występów zespołu 
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A
Czerwińcowi pòrénk. Jadã szaséjama kartësczégò 
krézu. Serce a gãbã mie sã ceszą do dëbeltjãzëkòwëch 
pòlskò-kaszëbsczich tôflów z nazwama najich môlëz-
nów. Prawie jem dojacha do gminë Stãżëca, w jaczi, 
równo 10 lat temù (w lëpińcu) pierszi pòstawilë taczé 
tôblëce. Bòrëcëno... i ju Szlacheckô Kamiéńca. Wier-
tel dzesąti – maricznóm, kò zarô sã zacznie! 

Nëkóm do szkòłë, widzã dzéwczãta w  tpzw. 
kaszëbsczich òbleczënkach, jedna z nich pòspiéw-
no prowadzy mie do aùlë. Òb drogã pòdzywióm 
krómiczi z rozmajitima kaszëbsczima „fizmateńta-
ma”. Kòl binë wiôlgô tôblëca (czedës bë rzekł „gazét-
ka”), a na ni òdjimniãca latosëch dobiwców Ringra-
fów Witosława. Mòże dorazu przërównac òbrôzczi 
do żëwëch lëdzy – laùreacë: Tomôsz Fópka i Moto-
ki Nomachi (gôdô sã: Nomaczi) sedzą czësto krót-
kò. Pierszégò proszą na binã gòsca z kąsk dalszich 
strón, bò z Krôjnë Kwiacący sã Wisznie, profesora 
z Ùniwersytetu w Sapporo, dr. Motokégò Nomachi. 
Japóńczik, piãkną pòlaszëzną, òpòwiôdô i  czëtô 
ò swòjich badérowaniach nad kaszëbizną i ò tim, 
jak do ti témë doprzeszedł (ten referat bãdze mógł 
przeczëtac w séwnikòwi „Pòmeranie”). Pò nim głos 
(i to jaczi!) weznie gòsc z chwaszczińsczi Rewerendë 
Tomôsz Fópka, jaczi wcygnie wszëtczich bëtników 
zéńdzeniô (i szkòlôków, i kąsk barżi dozdrzeniałëch) 
w swój swiat: kaszëbsczi pismieniznë i mùzyczi... to 
je pòwié swòjã wiérztã, przeczëtô felietónk, zarôczi 
słëchińców do rapòwaniô swòjégò tłomaczeniô do-
kazu Brzechwë, cos zaspiéwie... Zdrzã na zalã: wszët-
czich gąbczi sã smiejkają!

Pò kôwce i nié blós (jesz czëjã szmakã swójsczich 
wôrztów i kaszëbczi malënë...) jidzemë do gimna-
sticzny zalë, a  pò prôwdze celtu. Tuwò ùczenczi 
z Bòrzestowa, przezeblokłé w kaszëbsczé ruchna, 
tańcëją z farwnyma sztofama w rãkach do piesnie 
Léònarda Cohena „Hallelujah”. 

Jednôstô – czas na ùroczëznã pasowaniô latosëch 
laùreatów Ringrafù Witosława na jegò, Witosława, 
Ricerzów. Równak nim do te duńdze, na binie jesz 
sã naléze karno Iskierki z môlowi szkòłë (Zrzeszë 
Sztôłceniô i Wëchòwaniô), chtërno zaspiéwie dwie 

piesniczczi ks. Antona Peplińsczégò, szkòłowégò pa-
trona. Kùreszce równak Kaszëba i Japóńczik mùszą 
sadnąc na drzewianëch krzasłach, co nick a nick nie 
wëzdrzą za wigódnyma, ale pasëją do scenografie. Ni-
gle przińdze na binã Ricérz Witosława òd 2012 rokù, 
Bruno Cërocczi z mieczëszczã, bãdą słëchac ò tim, 
cëż zdzejalë, że taczé wëprzédnienié na nich przëszło. 

Na pòczątk Mamelsczich Janusz czëtô to, co 
Bòbrowsczich Witôłd z Głodnicë napisôł w „laù-
dacëje abò pòchwôlny mòwie na òsobã Fópków 
Tómka”. Hewò wëjimczi z ti mòwë („je znóné” i „to 
sã wié” pòwtôrzelë, na prosbã czëtającégò, słëchińcë):
„Że ùkùńcził Mùzyczną Akademią we Gduńskù jak-
no spiéwôk i teatrownik – je znóné, 
że je kómpòzytor ë runita z Chwaszczëna – je znóné,
że je dirigeńt chùru Lutnia z Lëzëna – je znóné,
że je nôleżnik Zrzeszeniô, a téż dzejôrz kaszëbsczi 
kùlturalny rësznotë – je znóné,
że òn je Człowiek z Pasją, z Kaszëbską Pasją, z Pier-
szą Kaszëbską Pasją – je znóné,
że ju 10 lat jezdzy z Borëszonków Riszekã We dwa 
konie – je znóné. 

Chòdzył téż Szlachama kùsków i  Szlachama 
wzdichnieniów, ale mù ksądz proboszcz pôlcã pò-
grozył. Téj chùtuszkò wesłôł ESEMESË do Pana 
Bòga (...).
(...) że jimają sã gò Szpòrtë swójsczé ë kùpczé – to 
sã wié,
że nawetka Mòrtualia nie są mù cëzé – to sã wié,
że z Drzeżdżonów Rómkã to mô blós przecywiónka 
– to sã wié,
że lubi sledze ë na Głodnicë a Stôrëcë mô ju sztërë 
zjadłé – to sã wié (...)”.

A jesz na kùńc sóm chwôlony mùszôł zaspiewac 
swòjã piesniã... sobie na chwalbã. I  tedë ju mógł 
klëknąc i fòrmalno òstôł Ricerzã Witosława – w re-
miã mieczã dostôł, a do rãczi – ringraf i diplóm.  

I na drëdżégò laùreata béł ju czas. Z westrzód lëdzy 
wëszedł zeszłoroczny dobiwca Ringrafù Witosława, 
prof. Alfréd Majewicz (z UAM w Pòznanim). Ju béł 
na binie, ale flot z ni zlôzł – wëtrekôł z nórta płôchtã 
papioru, na jaczi bëłë nacéchòwóné japóńsczé  

ÙCZESTNIENIÉ ROZSZÉRZNIKÓW  
KASZËBIZNË I WIÉDZË Ò NI  
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lëtre. Pòkazëjącë na słowa pisóné z  górë w  dół 
(w  pionie), a  czëtóné od prawi do lewi starnë 
kôrtczi, gôdôł: „Z  tym jego imieniem i  nazwi-
skiem to sprawa nie aż tak prosta: u  nich pisze 
się to tak: 野町素己 (tu nazwisko jest pierwsze, 
imię po nim, bo taki tam panuje urzędowy oby-
czaj), jest on profesorem (教授, to piszemy za albo 
pod imieniem) slawistyki (スラブ語学) w  Cen-
trum Badań Slawistycznych i  Euroazjatyckich  
(スラブ･ユーラシア研究センター) w – jednym 
z wiodących w Japonii – Uniwersytecie Hokkaido 
(北海道大学) w mieście Sapporo (札幌) na półno-
cy Japonii. (...)”. A pòtemù òpòwiôdôł dali: „Motoki 
Nomachi (ur. 1976 w Tokio) ma naukowy stopień 
doktora w zakresie językoznawstwa slawistycznego 
uzyskany w Uniwersytecie Tokijskim. Aktualne jego 
badania koncentrują się na problematyce związa-
nej z kontaktem językowym, szczególnie interesują 
go tzw. słowiańskie mikrojęzyki literackie (...). Jest 
autorem ponad 50 ogłoszonych artykułów akade-
mickich oraz redaktorem naukowym (i współauto-
rem) chyba ponad tuzina monografii zbiorowych. 
Sprawuje też funkcję dyrektora Międzynarodowego 
Ośrodka Informacji przy Międzynarodowej Radzie 
Studiów nad Środkową i Wschodnią Europą (Inter-
national Council for Central and East European Stu-
dies, International Information Centre Director). (...) 
Publikuje w językach badanych i po japońsku, ale 
w znacznym stopniu ogłasza swoje wyniki na forum 
ogólnoświatowym w języku angielskim. Jest niewąt-
pliwie pierwszym Japończykiem, który zauważył po-
lityczno-prawną zmianę statusu językowego kaszub-

szczyzny (...). Gdzieś wspomniał (...), iż dla niego 
to »fenomen, że kaszubski okazał się nie dialektem, 
a odrębnym językiem«, a chęć poznania tego »feno-
menu« pojawić się u niego miała (...) kiedy, pracując 
jako lektor własnego języka w Uniwersytecie War-
szawskim, trafił na wykłady o kaszubszczyźnie – już 
wtedy postanowił, jak to on, po prostu… nauczyć 
się kaszubskiego. Teraz można zupełnie bezpiecz-
nie określić go mianem ambasadora kaszubszczyzny 
w jego ludnym kraju, ale również w skali globalnej”.

Pò pasowanim drëdżégò latoségò Ricerza Witosła-
wa òbadwaji mielë leżnosc pòdzãkòwac za wëprzéd-
nienié. Nomachi przeczëtôł, pò kaszëbskù, to, co 
w tim jãzëkù (bez niżódny felë!) doma so napisôł. 
Hewò wëjimk: „Wiôldżé Bóg zapłac za nã nôdgrodã. 
»Ryngraf Witosława« je dlô mie, i to nie je niżódnô 
łeż, jednym z nôwôżniészich ùczestnieniów w cał-
im mòjim żëcym. Prôwda, do dzys dnia jô dostôł 
czile rozmajitëch nôdgrodów i ùhònorowaniów za 
swòje skrómné zwënédżi na slawisticznym gónie, le 
to je mòje pierszé ùtczenié dóné mie bez Kaszëbów, 
jaczich jãzëk jô badérëjã ju 13 lat i jaczi ju òd pier-
szégò pòtkaniô z nim je dlô mie baro wôżny i blisczi 
mòjémù sercu. Tak tej jô jem baro rôd, że dzys, tuwò, 
jô mògã sã z Wama pòdzelëc ną mòją wiôlgą redoscą”.

A Fópka pòdzãkòwôł za nôdgrodã, mô sã roz-
miôc, spiéwającë, przed wszëtczim... mëmóm, trzë 
nôwôżniészé wëmienił, to Matka Bòżô, jegò gwôsnô 
mëma i mëma jegò dzôtk. 

Bëłë jesz gratulacje, kwiatë, darënczi, òdjimczi...
TOPÓRKÓW LÉNA

Ringrafë Witosława òd 2012 r. przëznôwô rok w rok Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùso-
wi Drëszë”, za „szczególny wkład w rozwój, ochronę i promocję języka kaszubskiego w szkolnym, uczelnianym 
i powszechnym jego wydaniu”. 

Do dzysdnia mómë ju (z latosyma) 15 Ricerzi Witosława. W ùszłëch latach wëprzédnienié dostelë: prof. Édwôrd 
Bréza, Bruno Cërocczi, prof. Jerzi Tréder, Janina Kwiecień, prof. Hana Pòpòwskô-Tabòrskô, Eùgeniusz Gòłąbk, 
prof. Jadwiga Zeniukòwô, Stanisłôw Pestka (post mortem), Édmùnd Kamińsczi, Danuta Pioch, Witôłd Bòbrowsczi, 
Danuta Stenka i Alfréd Majewicz.  

 * * *
Mòcno a gòrąco gratulëjã całi spòlëznie szkòłë w Szlacchecczi Kamiéńcë za pëszné, arcybëlné zòrganizowanié 
Kaszëbsczégò Dnia, jaczégò piãknô ùroczëstosc dôwaniô Ringrafów Witosława bëła dzélã. 

Czësto pierszim partã tegò Dnia bëłë warkòwnie dlô ùczniów. Prowadzëlë je: Iréna Brzéskô (téater kaszëbsczich 
pùpków), Paùel Sela (grónkòwizna), Alicjô Serkòwskô (malënk na drzewie), Eùgeniô Mëszk (héklowanié), Teréza 
Baranowskô (papioroplastika), Bòżena Kùpper (przãdzenié na kółkù), Sylwiô Bòrzëszkòwskô i Riszôrd Trzoska 
(żłobienié), Andrzéj Òlszewsczi (wërôbianié tobaczi).
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KÒŃSKÔ DEKADA

We dwa kònie ùsadzëlë i do dzysô razã „cygną 
ten wóz” dwaji absolwencë gduńsczi Mùzycz-

ny Akademie: Tomôsz Fópka (baritón) i akòrdionista 
Riszôrd Bòrësónk (pòl. Borysionek). Swòje pòspól-
né wëstãpë zaczãlë 31 maja 2008 r. w Chmielnie. 
Naje, dwùch kòni, zajistnienié zawdzãcziwómë dwùm 
nadzwëkòwim białkóm zaangażowónym w promòcjã 
kaszëbsczi kùlturë: Doroce Mùżë-Szlas, direktorce wej-
rowsczi mùzyczny szkòłë, i Gabriszë Jóskòwsczi, jakô 
wnenczas bëła przédniczką partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w Chmielnie i rôczëła naju na pierszi 
kòncert – pòdczorchiwô Tomôsz Fópka. 

Òbczas jëbleùszu artiscë dzãkòwelë téż swòjim 
białkóm i Halinie a Witołdowi Bòbrowsczim, chtërny 
òrganizëją w prowadzonëch przez sebie szkòłach na 
Głodnicë i w Stôri Hëce „Śledziki kaszubskie” z ùdzélã 
Kaszëbsczégò Artisticznégò Duo. 

Jak czëtómë w wëdónym na 10-lecé katalogù 
dobëców duo We dwa kònie, wëstãpiwają òni „we 
wiôldżich zalach institucji kùlturë, w plenerze, jak téż 
w skrómniészich, wiesczich bibliotekach i remizach”. 
W 2010 r. dostelë pierszą nôdgrodã Festiwalu Żôł-
niérsczi Spiéwë w Pierwòszënie w kategórii karnów, 
a w 2013 mielë II plac na Festiwalu „Cassubia Cantat” 
w Bëtowie.

Donëchczôs wëdelë platkã We Dwa Kònie – kaszub-
skie piosenki kabaretowe (2010). Jich dokazë są téż na 
platkach Cassubia Cantat 2013 (2014) i Tarta z kaszub-
skimi truskawkami. Vol I (2014). W internece mòżemë 
òbezdrzec teledisczi: Letkò bez dëtka (www.youtube.
com/watch?v=ukJeN2arXSg) i Zupka (www.youtube.
com/watch?v=hxuiPkj35uc). Pierszi z nich dobéł drëgą 
nôdgrodã òbczas Festiwalu Kaszëbsczich Teledisków 
w Kòscérznie w 2010 r.

Akademiô Głodnica wëdała trzë spiéwniczi z leż-
noscë kòncertów Kaszëbsczégò Artisticznégò Duo: 
Kaszubski Śpiewnik Śledzikowy 2 – Francja, Kaszubski 
Śpiewnik Śledzikowy 3 – Szwecja, Kaszubski Śpiewnik 
Śledzikowy 4 – Mieczysław Fogg. Są w nich tłómacze-
nia Tomasza Fópczi, chtëren przełożił znóné hitë na 
kaszëbsczi jãzëk. 

Prawie te dokazë spiéwelë wespół z artistama z duo 
We dwa kònie ùczãstnicë jëbleùszu. Na Champs 
Elysées, To je niedz`la òstatnô, Pieńdze, pieńdze czë 
Czerwòny aùtobùs brzëmiałë w drëdżim dzélu kòn-
certu. W pierszim, przë akómpaniamence Riszarda 
Bòrësónka, Tomôsz Fópka spiéwôł dokazë w wikszoscë 
swòjégò aùtorstwa zaaranżowóné przez akòrdionistã 
Kaszëbsczégò Artisticznégò Duo. Nie zafelowało téż 
sztëczka Kùczrowô balada, òd jaczégò refrenu „Jadã, 
jadã we dwa kònie – nicht mie zarô nie przegòni” 
pòchòdzy nazwa tegò duetu.

Wëstãp skùńcził sã brawama na stojąco i pò-
dzãkòwaniama òd pòzeszłëch gòscy.

DM

7 czerwińca swòje 10-lecé swiãtowało Kaszëbsczé Artisticzné Duo We dwa kònie. Z ti leżnoscë òdbéł sã ùroczësti 
kòncert w Kaszëbsczi Filharmónie we Wejrowie. 

Od lewi: T. Fópka i R. Bòrësónk

ÒD
J. 

DM
ÒD

J. 
DM
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XIII Miejski Konkurs „Moja pomorska rodzina” 
zorganizowany został przez Zrzeszenie Kaszub-

sko-Pomorskie Oddział w Gdańsku, Szkołę Podstawową  
nr 27 w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, Stowarzysze-
nie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku, Pomorskie 
Towarzystwo Genealogiczne oraz Fundację im. Stanisława 
Flisa Archiwa Pomorskie.

Patronat medialny nad konkursem objęli: „Dziennik Bał-
tycki”, Radio Gdańsk i „Pomerania”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawo-
wych: klas od IV do VII, uczniów gimnazjów i szkół ponad-
podstawowych z Gdańska. Na konkurs wpłynęły 83 prace w 
trzech kategoriach: I – drzewo genealogiczne lub korzenie 
rodziny, II – album „Historia mojej rodziny”, III – prezentacja 
multimedialna.

Prace złożyli uczniowie z gdańskich Szkół Podstawowych 
nr 8, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 27, 33, 39, 48, 49, 58, 70, 75, 79, 81, 
85, 89, 92, Gimnazjum nr 20, 25, 33 i 49, Szkół Ekonomicz-
no-Handlowych, XII Liceum Ogólnokształcącego z klasami 
sportowymi oraz Państwowej Szkoły Budownictwa.

Jury konkursu, przewodniczący Krzysztof Kowalkowski 
(gdański oddział ZKP) oraz członkowie: Iwona Kossakowska 
(UM w Gdańsku), Hanna Jaszkowska (Stowarzyszenie Archi-
wistów Polskich Oddział w Gdańsku), Iwona Flis (Fundacja 
im. Stanisława Flisa Archiwa Pomorskie), Mariusz Momont 
(Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne), Joanna Albecka 
(wicedyrektor ZSO nr 1 w Gdańsku) i sekretarz konkursu 
Joanna Niwińska (Szkoła Podstawowa nr 27), przyznało na-
stępujące nagrody:

SZKOŁY PODSTAWOWE
. drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny

I Jakub Duszyński (SP nr 85) i Olga Grumowicz (SP 
nr 48), II Zuzanna Dekowska (SP nr 49) i Martyna Pie-
karska (SP nr 11), III Zuzanna Knigawka (SP nr 75); 
wyróżnienia: Magdalena Curyło (SP nr 33), Klara 
Gzowska (SP nr 39), Viktoria Kotłowska (SP nr 27), Alek-
sander Kotłowski (SP nr 27) i Łucja Kozłowska (SP nr 27) 

. album „Historia mojej rodziny” 
I Aleksandra Krawczykiewicz (SP nr 7) i Kacper Knera (SP 
nr 19), II Jeremi Śliwka (SP nr 19) i Paweł Potrzebowski (SP 
nr 58), III Wiktor Książek (SP nr 19) i Zofia Gaweł (Szkoła 
Podstawowa nr 19); wyróżnienie za ciekawą formę plastycz-
ną: Maksymilian Markowski  Szkoła Podstawowa nr 70

. prezentacja multimedialna
I Michał Kalbarczyk (SP nr 20), II Paweł Laskowski (SP nr 8),  
III Bartłomiej Wiśniewski (SP nr 27) i Stanisław Kozak  
(SP nr 24)

GIMNAZJA I SIÓDME KLASY SZKÓŁ  
PODSTAWOWYCH
. drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny

I miejsce Marcin Hyla (Gimn. nr 20) i Kinga Tomaszewicz 
(Gimn. nr 25), II miejsca nie przyznano, III Weronika Ko-
perska (Gimn. nr 20); wyróżnienie za ciekawą formę pla-
styczną: Marcelina Preuss (SP nr 75)

. album „Historia mojej rodziny”
I Rafał Curyło (Gimn. nr 33), II Agata Twardy (Gimn.  
nr 49), III miejsca nie przyznano; wyróżnienie: Zofia Szwast 
(SP nr 81)

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
. drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny

I, II, III miejsca nie przyznano; wyróżnienia za ciekawą for-
mę plastyczną: Inez Kaszuba (XII Liceum Ogólnokształcące 
z klasami sportowymi) i Weronika Młyńska (Szkoły Eko-
nomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej)

. album „Historia mojej rodziny”
I Gabriela Maksymiuk (Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. 
Macierzy Szkolnej), II i III miejsca nie przyznano; wyróż-
nienie: Sandra Tokarska (Państwowa Szkoła Budownictwa)

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z rozdaniem 
nagród miało miejsce w gdańskiej Szkole Podstawowej nr 
27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w dniu 18 maja. Zdjęcie 
ilustrujące tekst, na którym uwieczniono opiekunów uczest-
ników konkursu, zrobiono podczas tej właśnie uroczystości. 

„MOJA POMORSKA RODZINA” 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R.
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Powyższy cytat zaczerpnięty z  pracy 
Tomasza Szaroty, znanego polskie-
go historyka, stanowi swoiste motto, 
drogowskaz prezentowanej publika-
cji Marka Andrzejewskiego Kto sieje 
wiatr… Alianckie bombardowania Trze-
ciej Rzeszy, warty stosowania w opisach 
wielu innych zagadnień z przeszłości 
i  teraźniejszości. Dotyczy to także 
historii naszego regionu i naszej spo-
łeczności, z czego, jak się wydaje, zbyt 
często nie zdajemy sobie sprawy. Jest to 
też niewątpliwie jeden z ważkich po-
wodów, dla których warto sięgnąć do 
tej książki, chociaż w żadnym miejscu 
nie mówi ona wprost o Kaszubach, Po-
morzu, a jedynie marginalnie wymie-
nia trzy miejscowości z  tego terenu: 
Gdańsk, Gdynię i Rumię.

Publikacja dotyczy bardziej ogólne-
go problemu, a jej narracja odnosi się 
do większości krajów europejskich oraz 
w mniejszym stopniu Ameryki Północ-
nej (Stany Zjednoczone) i Azji (Japonii). 
Jej autor podjął się trudnego zadania 
przedstawienia krótko i  w  przystępny 
sposób genezy, przebiegu, skutków oraz 
późniejszych opisów i  upamiętnienia 
walk powietrznych w trakcie II wojny 
światowej z  perspektywy uczestniczą-
cych w niej narodów, jak się okazuje, bę-
dących jednocześnie ofiarami i katami. 
Ujmując rzecz możliwie syntetycznie, 
pomijając wiele ciekawych wątków, Ma-
rek Andrzejewski mocno podnosi, że to 
Niemcy rozpoczęli brutalną, pozbawio-
ną cech humanitarnych walkę powietrz-
ną, znacznie przekraczając rzeczywiste 
potrzeby militarne. Najpierw w Polsce 
w 1939 r., a następnie w Belgii, Holandii 
i Wielkiej Brytanii z powietrza bezsen-
sownie atakowali cele pozawojskowe, 
w tym ludność cywilną, niszczyli szpi-

tale, bezcenne zabytki, dzielnice miesz-
kalne itp. To jednak też ich kraj najbar-
dziej został doświadczony alianckimi 
bombardowaniami lotniczymi. Zginę-
ło w nich prawie milion osób spośród 
ludności cywilnej, w większości kobiety 
i dzieci. W Niemczech zostały znacznie 
zniszczone, w części nawet prawie cał-
kowicie, nie tylko niemalże wszystkie 
większe miasta, ale także niektóre wsie. 
Bezpowrotnie utracono znaczący frag-
ment ogólnoeuropejskiego dziedzictwa 
kulturowego: „Miejski pejzaż Niemiec, 
niegdyś kraju ustępującego jedynie 
Włochom pod względem urody miast 
i  miasteczek, jest dziś ziemią jałową, 
pełną nowoczesnej, ale niespójnej, bez-
dusznej architektury” (s. 251). Po woj-
nie w większości nie odbudowano za-
bytkowej substancji, co spowodowało, 
że dzisiaj odrestaurowana gdańska sta-
rówka „wzbudza nieskrywaną zazdrość 
niemieckich turystów” (s. 252). Wiedzę 
o tym szczególnie można polecić tym 
(spośród nie tylko Czytelników „Pome-
ranii”), którzy czują kompleks wobec 
zachodniego sąsiada.

„Do diabła z dziećmi i niemowlęta-
mi. To są także Niemcy. Zabić ich” (s. 
111). To jeden z wielu cytatów, opisów 
zaczerpniętych z prezentowanej książki, 
ukazujących, że alianckie bombardowa-
nie III Rzeszy znacznie przekroczyło 
militarną konieczność i  nieprzypad-
kowo wzbudza kontrowersje. Jego 
skalę Andrzejewski tłumaczy dwie-
ma głównymi przyczynami. Była to 
przede wszystkim błędna ocena części 
alianckich dowódców, że w ten sposób 
upadnie morale ludności niemieckiej 
oraz znacząco się zmniejszy potencjał 
gospodarczy przeciwnika. Wykazuje 
jednocześnie, że było to błędne rozu-

mowanie, bo niszczenie dzielnic miesz-
kalnych niemieckich miast wzmagało 
opór Niemców, a złamano niemiecką 
gospodarkę dopiero pod koniec wojny, 
kiedy zmieniono cele lotniczych ata-
ków na infrastrukturę komunikacyjną 
i zakłady przemysłowe, przede wszyst-
kim wytwarzające paliwo niezbędne 
dla czołgów i  samolotów. Ponadto 
uzasadnia niszczycielskie działanie 
aliantów, szczególnie Brytyjczyków, ich 
chęcią odwetu za terrorystyczne naloty 
Luftwaffe na ich kraj w początkowych 
latach wojny. Z  perspektywy bardziej 
lokalnej, w  tym wielowiekowej ger-
mańsko-słowiańskiej rywalizacji o Po-
morze, co niestety autor pominął, warto 
podnieść w tym miejscu jeszcze jedną 
potencjalną przyczynę. Czy celowe 
działania zmierzające do zmniejszenia 
liczby Niemców, a trochę także ukierun-
kowane na zniszczenie ich kraju, miało 
ułatwić po zakończeniu wojny okrojenie 
granic niemieckiego państwa, w którym 
zamierzano zmieścić miliony przesie-
dleńców z  utraconych przez Niemcy 
prowincji, także z Kaszub, Pomorza?

W  opracowaniu Andrzejewskiego 
znajdują się oczywiście podstawowe in-
formacje o nalotach na pomorskie, ka-
szubskie miejscowości podczas II wojny 
światowej, w tym na przykład próba wy-
jaśnienia, dlaczego alianci nie zniszczyli 
Gdyni w stopniu podobnym do miast 
niemieckich. Przyczyną tego miał być 
dobrze działający tutaj ruch oporu, jego 
możliwości wywiadowcze, dzięki czemu 
alianci mogli dysponować pełniejszą 
wiedzą o charakterze tego miasta i mieć 
precyzyjne rozeznanie, gdzie znajdują 
się w nim urządzenia wojskowe i porto-
we. Jednak nie z powodu tych informacji 
zachęcam do sięgnięcia do omawianej 
publikacji także pomorskich, regio-
nalnych historyków. Otóż ta książka, 
co zdarza się nieczęsto, przedstawiając 
bardziej ogólne historyczne zagadnie-
nia, jednocześnie znacznie ułatwia zro-
zumienie losów pojedynczych osób i ro-

„Licytacji na nieszczęścia 
żaden naród jeszcze nie wygrał”
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dzin, ludzi żyjących w naszym regionie 
podczas II wojny światowej. Wystarczy 
tutaj wspomnieć o kaszubskich robot-
nikach przymusowych, którzy zginęli 
podczas bombardowań III Rzeszy, czy 
o uczestnikach zorganizowanych bądź 
indywidualnych ewakuacji, ucieczek 
z bombardowanych niemieckich miast 
na tereny wiejskie Kaszub, Pomorza. 
To tutaj wówczas chodzili oni do szkół, 
podejmowali pracę itp. W pojedynczych 
przypadkach, szczególnie gdy los rozłą-
czył ich z  rodziną, w naszym regionie 
zostawali także już po wojnie.

Takie nawiązania ułatwia charak-
ter prezentowanej publikacji. Ma ona 
oczywisty walor naukowy, stanowi 
swoiste podsumowanie historycznych 
badań nad omawianą tematyką, bez 
szerszej, własnej analizy źródłowej, 
w  tym kwerendy archiwalnej. Jedno-
cześnie jednak w znacznej części jest 
oparta na popularnych opracowaniach 

i  wspomnieniach, które ukazywały 
się nawet w codziennej prasie, w tym 
gdańskiej. Nie do końca można się 
zgodzić z zastosowanym przez autora 
podziałem geopolitycznym, w którym 
za decyzją hitlerowskiego najeźdźcy, 
zaliczył on Pomorze Gdańskie, Wielko-
polskę do III Rzeszy, w przeciwieństwie 
na przykład do krajów okupowanych 
takich jak Francja czy Norwegia.

Podsumowując, za największy walor 
pracy Marka Andrzejewskiego można 
uznać wielostronną analizę europej-
skiej wojny powietrznej w latach 1939–
–1945, zmierzającą do jej obiektywnej 
oceny, niezależnej od subiektywnego 
spojrzenia zwycięzców i pokonanych, 
katów i ofiar, a przez to także bliższej 
wszystkim odcieniom ówczesnego 
życia codziennego, trudów zarówno 
bombardowanej ludności, jak i atakują-
cych lotników, których straty niekiedy 
były porównywalne. Przez ten pryzmat 

nie tylko najbardziej można się zbliżyć 
do prawdy, ale też wczuć się w sytuację 
tzw. przeciętnego obywatela, również 
ówczesnego mieszkańca Kaszub. 

BOGUSŁAW BREZA

Marek Andrzejewski, Kto sieje wiatr… Alianckie bom-
bardowania Trzeciej Rzeszy. Wybrane zagadnienia, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2016.     

(...) Niedawno otrzymałem dwa po-
etyckie tomiki Elżbiety Mosielskiej 
mieszkającej na Kaszubach kanadyj-
skich. (...) Chociaż są to dwa zbiory, to 
tak naprawdę jeden, ponieważ drugi 
to Wybór wierszy dokonany z pierw-
szego, chociaż zdarza się w nim kilka 
nowych, o czym za chwilę. Niemniej 
tytuł pierwszego tomiku Zbliżając się 
do światła dopełnia i  jednocześnie 
tłumaczy przydane nieobojętne tym 
wierszom motto z  Ewangelii według 
św. Jana: „Kto spełnia wymagania 
prawdy,/ zbliża się do światła”. Ponadto 
zwraca uwagę dwójka autorów wydanej 
w Toronto w 2011 r. książki poetyckiej. 
Zazwyczaj podaje się na pierwszym 
miejscu nazwisko poety, a potem wska-
zuje, czyjego autorstwa jest szata gra-
ficzna, tutaj mamy inaczej, odwrotnie, 
co okazuje się sensownym zamysłem. 
Ponieważ najpierw dowiadujemy się, że 
autorem „obrazów [jest] Bogusław Mo-
sielski”, a poetyckiego „słowa Elżbieta 
Mosielska”, więc podobnie jak w przy-
padku motta nie można być wobec tej 
informacji obojętnym, trzeba uznać, że 

ikonografia znaczy tu podobnie wiele, 
co wiersze. 

Ze skąpych biogramów przydanych 
na ostatniej okładce możemy się wy-
wiedzieć, że Bogusław Mosielski, mąż 
Elżbiety Mosielskiej, to malarz, grafik, 
fotograf, ilustrator książek, uznany 
w 2003 roku za „najlepszego pejzażystę 
w akwareli w krajach angielskojęzycz-
nych”. Natomiast poetka Elżbieta Mo-
sielska, polonistka, mieszka obecnie 
w  Barry’s Bay w  Kanadzie, w  domu, 
gdzie miał swoją „ostatnią pracownię” 
jej mąż, który zmarł w roku 2004. Jak 
można się zorientować z  przydanych 
wierszom dat i miejsc, do Kanady Mo-
sielscy przybyli bodaj w  latach sześć-
dziesiątych, mieszkając prawdopo-
dobnie najpierw w  Toronto, a  potem 
w Maynooth, Ottawie i Barry’s Bay. 

W Wyborze wierszy Bogusławy Mo-
sielskiej poetyckich tekstów jest niema-
ło, poza publikowanymi w roku 2011 
znajdujemy w nim wiersze nowe i takie, 
które mają treść bliską poprzednim, jak 
„Rozłączenie” kojarzące się z z utwo-
rem „Kobieta wiejska emigruje”, ale nie 

można go uznać za drugą redakcję tego 
ostatniego. Nowych wierszy w  tomie 
jest sporo, jak: „Haiti”, „Noc wigilijna 
(w stylu ludowym)”, „Leczenie”, „Stary 
człowiek”, „Zimowe melodie”, „Rozłą-
czenie”, „Fotografując”, „Do znajomych 
w Europie”, „Widzę kiedy”, „Być anio-
łem”, „Do mojego anioła”, „Koneksje 
z  przeszłością”. I  nawet gdyby wśród 
wierszy wybranych były jeszcze inne 
niepublikowane poprzednio, to tym 
lepiej, bo przynajmniej wiadomo, że 
poetka nadal jest twórczo aktywna, co 
przecież najważniejsze. 

W  pierwszym tomiku wiersze 
poddane zostały selekcji, i to głównie 
tematycznej, a dopiero potem gatun-
kowej (osiem utworów zaliczono do 
prozy poetyckiej). Wskutek dokonania 
klasyfikacji tematycznej powstały ta-
kie części, niczym rozdziały powieści: 
„Rozstania i powroty”, „Takie czasy”, 
„Poszukując odpowiedzi”, „Krytycz-
nie o…”. Ułatwia to nie tylko lekturę, 
ale i orientuje w poetyckich treściach. 
Drugi tomik został podzielony na 
dwa takie rozdziały: „Współcześni” 
i „Autoportret”, więc też osiągnął te-
matyczny zakres, ale już nie tak skon-
kretyzowany jak poprzedni, co zdra-

Wiersze z kanadyjskich Kaszub 1 

1 Pierwodruk recenzji: T. Linkner, Wiersze z Puszczy Kanadyjskich Kaszub, „Goniec” (Toronto), 2018, nr 2, s. 27.
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dzają nawet jego trzy motta przejęte 
ze starotestamentowej Księgi Królew-
skiej, które w porównaniu z mottem 
z pierwszego tomiku wzbudzają wię-
cej refleksji. Nadto Wybór wierszy za-
dedykowano „córce Jaśminie”, co też 
ma swoje znaczenie, gdy się pamięta 
o tym, że pierwszy tomik, pomimo że 
dedykacji był pozbawiony, to odbior-
cy pozwalał pamiętać o  Bogusławie 
Mosielskim, którego obrazy zamiesz-
czone w  książce budziły skojarzenia 
z poetyckim słowem.

Relacje ikonografii z  poezją, i  to 
w  obu tomikach, zostawmy sobie na 
inny czas, podobnie jak omówienie 
wierszy z pierwszego zbiorku, Zbliżając 
się do światła, tu natomiast zajmiemy 
się niektórymi utworami z Wyboru... 

Ponieważ nauczyłem się nie wierzyć 
autorom, kiedy powiadają, że w kolej-
nej edycji mamy li tylko teksty z po-
przednich zbiorów, więc i  tutaj zde-
cydowałem się to sprawdzić. Okazało 
się to tym bardziej konieczne, skoro 
w  Wyborze wierszy utworzono nowe 
rozdziały. Nadto gdy wcześniej już 
tytuł pierwszej części, „Rozstania i po-
wroty”, zdradzał emigracyjny charakter 
wierszy, tak tytuły poetyckich rozdzia-
łów Wyboru... słowami „Współcześni” 
czy „Autoportrety” tego nie czynią. 
Tak więc dopiero wejrzenie w ich treść 
pozwala wiedzieć więcej. Co prawda 
„Zaproszenie” to wiersz nowy, ale ten 
akurat doskonale oddaje aurę utworów 
z „Rozstań i powrotów”, kiedy to matka 
zdecyduje się wyjechać do syna, ale już 
nie zdąży, bo zabije ją już samo tejże 
tęsknoty bliskie spełnienie. Natomiast 
kolejne z wybranych wierszy, pomija-
jąc ten z adresem do Beethovena czy 
„Nasz wspaniały wiek” (pierwotnie 
„Wspaniały wiek dwudziesty”), po-
chodzą głównie z  drugiego pierwot-
nego rozdziału, opowiadającego „Takie 
czasy”. Wiersz o Beethovenie, otwiera-
jący najnowszy tomik, zdaje sprawę 
z artyzmu muzyki tego kompozytora, 
której stworzenie wymagało genial-
nych, nadludzkich umiejętności. (Że 
natomiast tutaj akurat mowa o „Odzie 
do radości”, która ze słowami Schillera 
została wykorzystana przez Unię Euro-
pejską, to już inna sprawa. Warto by się 
jednak zastanowić, ile dzieła Mistrzów 
zyskują lub tracą w takich sytuacjach 
i jaka byłaby reakcja ich autorów, gdy-

by o tym wiedzieli). Drugi z utworów, 
„Nasz wspaniały wiek”, jest już w swej 
myśli inny, opowiada bowiem z ironią, 
daną już w tytule, jak to wszelkie cywi-
lizacyjne nowinki czynią nam dobrze, 
oczywiście w  cudzysłowie, bo wcale 
nie dając „szczęścia”! Ale to przecież 
„Takie czasy”! (s. 70–71). Podobnie 
można by powiedzieć o wierszu „Po-
szukiwania współczesnych”, chociaż 
już mu bliżej do cyklu wierszy geria-
trycznych, opowiadających kłopoty ze 
starością, której obecnie tak bardzo się 
nie docenia. Takimi utworami są tutaj 
„Leczenie” i „Stary człowiek” (nowy) 
oraz „Poniedziałek w  domu senio-
rów”, którym blisko zarazem do wier-
szy szpitalnych („Szpital we wrześniu”, 
„Krzesło szpitalne”) oraz do utworu 
o  podmiejskich dzielnicach, metafo-
rycznie wpisującego się w ten temat. 
I to nawet z oglądaniem starych zdjęć, 
ożywiających wszelkie wspomnienia 
(„Fotografując”, s. 67). A wtenczas tak 
bliski tamtym okazuje się w tym miej-
scu wiersz „Rozłączenie” (s. 45), który 
aż się prosi, by go zacytować:

Jeszcze niedawno wspólny spacer
jeszcze wczoraj wspólny posiłek
jeszcze niedawno wspólne bycie
dzisiaj jedno zabiera śmierć
drugie – skazane na  życie. 

Są to wiersze trafne i realistyczne, 
pozwalające kojarzyć ze sobą treści 
poetyckie i, co godne uwagi, tworzyć 
wręcz poetyckie opowieści. A przy tym 
odbiera się je jeszcze inaczej, wiedząc, 
że powstawały na obczyźnie. Dlatego 
tym bardziej przejmująca jest tutaj 
wymowa wierszy wigilijnych: „Noc 
wigilijna (w  stylu ludowym”) i  „Nie 
było miejsca w  Betlejem”. Zarówno 
z pierwszego, który jest wierszem no-
wym, jak i z następnego wybrzmiewa 
melodyka znanych kolęd, ostających 
się najdłużej w  pamięci. Przy czym 
modlitewny zaśpiew w wigilijną noc 
nie pozwala zapomnieć o ziemskich 
kłopotach tych wszystkich, którzy od 
nas daleko i  którzy czują się tak sa-
motnie jak Chrystus, który „wędruje 
ulicami miast/ ciągle obcy/ wciąż nie-
zauważony” (s. 40). Podobnie zresztą 
jak wigilijna macierzyńska miłość, 
którą można dostrzec w matczynej tę-
sknocie za dzieckiem w „Sprzedanym 
macierzyństwie” (s. 59)  

Jeżeli teraz przydamy tym kwestiom 
cykl wierszy religijnych, okaże się to 
mentalnie i kompozycyjnie spójne, od-
dając negatywny obraz współczesnego 
świata, i to przede wszystkim tamtego, 
zaoceanicznego i zachodniego świata! 
Gdzie kościoły zamknięte i aby się po-
modlić, „uprasza się o zamówienie wi-
zyty” (s. 21), i gdzie „każdego dnia/ po-
wtarza się/ męka Chrystusowa” (s. 23),  
wobec ludzkich nieszczęść „po twarzy 
Jezusa/ spływają święte łzy” (s. 27),  
a zagonieni ludzie nie dostrzegają „ob- 
jawienia miłości/ w wiosennym zmar-
twychwstaniu ziemi” (s. 25). Zresztą 
cierpienie Jezusa można nawet do-
strzec w  tak prozaicznym zdarzeniu, 
jak w rozpaczy „zranionego” (s. 55–56) 
przez zwykłą kosiarkę. 

Natomiast gdy przyjdzie czas na 
lekturę drugiej części tychże wierszy 
wybranych, może zastanawiać przy-
dany im tytuł „Autoportrety”. Jak bo-
wiem poprzednia tematyka utworów 
odpowiadała zapowiadanym współ-
czesnym sytuacjom i zachowaniom, 
tak tutaj poprzez tytuł rozdziału po-
etyckie treści zyskują cokolwiek sur-
realny wygłos. Dzięki „ptakom” (s. 75) 
podmiot jednego z wierszy może się 
zwierzyć z niewiadomych nam mło-
dzieńczych snów i marzeń, których 
nie zdradzi „łąka” (77) ani „natura” 
tak panteistycznie bliska „ludzkim 
myślom” (s. 77), ani „wykrzykniki 
fal” (s. 79) swą schopenhauerowską 
obojętną monotonią. Bo jeżeli nawet 
chciałoby się, „żeby po ziemi chodzi-
ły anioły” (s. 81), niewiele to zmieni, 
jeżeli człowiek coraz bardziej się od-
dala od człowieka niczym ci „znajo-
mi w Europie” (s. 83). Nadzieja tylko 
w pamięci, kiedy to nawet „świąteczne 
życzenia” (s. 85) okazują się formal-
nością. Może jeszcze wejrzenie w to 
symboliczne „okno” pozwoli „się-
gnąć do młodości, do miłości/ i oca-
lić od zapomnienia” (s. 87), ale już za 
późno, wszak Czas jest nieubłagany. 
Pozostają więc tylko wspomnienia – 
tamtego lata i powrotu z wakacji, tych 
róż, muzyki „tych naszych melodii”  
(s. 93), a przy tym „czekając odpowie-
dzi stamtąd” (s. 97). Wobec samotno-
ści po odejściu najbliższej osoby jest to 
jak najbardziej zrozumiałe, że mamy 
w  tych ostatnich wierszach – „Nie-
bieski adres”, „Czekając odpowiedzi 



LËPIŃC– ZÉLNIK 2018  /    /  71

LEKTURY

stamtąd”, „W co wierzyć”, „Ukojenie”, 
„Widzę kiedy…”, „Być aniołem”, „Do 
mojego anioła” – tyle lirycznych kon-
fesyjnych treści.

Rezygnując już z wyliczania wierszy 
nowych, nie można jednak przemil-
czeć ostatniego z nich, który pomimo 
niespecjalnie poetyckiego tytułu: „Ko-
neksje z  przeszłością”, doskonale su-
muje w sobie wiele poprzednich treści. 
Przede wszystkim czytamy w nim o tej 
polskiej wiośnie i o spotkaniu z Tym, 
którego już nie ma, ponieważ „umknę-
ło gdzieś czterdzieści lat” (s. 112), a po-
została tylko „codzienność kanadyjska/ 
przeplatana dawnymi wspomnieniami” 
(s. 113). Co prawda nie mamy tu, jak 
było w poprzednim tomiku, informa-
cji, gdzie i kiedy zapisano te słowa, ale 
zdarzyło się to zapewne na kanadyj-
skich Kaszubach, czyli jak czytamy na 
ostatniej stronie okładki, „niedaleko 
Algonquin Park, w  Ontario”, a  kon-
kretnie w Barry’s Bay. Tam, gdzie każ-

da pora roku jest piękna. Na przykład 
zima, i to o każdej porze dnia (s. 33):

Mroźne poranki wychylają się leniwie
spod błyszczącej białości 

brylantowych kołder
sosny pochylają koronkowe korony
śpiewając Hosanna wysoko w błękicie.

Południa zjawiają się nagle
kreślą złotem zarysy pagórków
i kopiują kształty drzew na śniegu
w ostrym fiolecie.

Wieczory zawsze zaczajone w lesie
wypełzają mieszając szarość mgły
z granatem nieba
kluczą między domami
chwytając zazdrośnie zaproszenia 

do stołu
pisane dymem. 

I  tyle o  tych wierszach, poetycko 
umiejętnych i  zarazem polonistycz-
nych, co nie tylko zawodową wiedzę 
autorki ma znaczyć, ale przede wszyst-

kim tych utworów słowiańską pol-
skość, opowiadaną tak sugestywnie za 
oceanem, w kanadyjskiej puszczy, gdzie 
niegdyś osiedlili się Kaszubi, którym 
tamten krajobraz bardzo przypominał 
rodzinną ziemię

TADEUSZ LINKNER 
Bogusław Mosielski (obrazy), Elżbieta Mosielska (sło-
wa), Zbliżając się do światła, Toronto 2011. 
Elżbieta Mosielski, A selection of poems. Wybór wier-
szy, Pelplin 2017. 

Oczywiście liczba pokoleń ujęta w tytule 
jest umowna, nie sposób bowiem usta-
lić, ile ich było w konkretnym przedzia-
le czasowym, tym bardziej, że nacho-
dzą one na siebie, nierzadko wujek jest 
młodszy od siostrzeńca. Nie zmienia to 
faktu, że istotą omawianej książki pt. Po-
granicza. Stara Kiszewa jest autentyczny, 
bezpośredni przekaz mieszkańców tej 
i okolicznych wsi oraz przysiółków od 
końca XIX w. do przełomu społeczno-
-politycznego w naszym kraju z 1989 r.  
Od razu należy zauważyć, że chociaż 
wiele pobliskich obszarów było w nie-
mal identycznej sytuacji, a  ich miesz-
kańcy mogli udzielić równie interesu-
jących przekazów, to nieprzypadkowo 
zespół Ośrodka KARTA, który je zebrał 
i w części opublikował, zainteresował się 
właśnie wymienioną okolicą. Była tego 
jedna główna przyczyna: działalność 
wybitnego niemieckiego etnografa, 
Alexandra Treichela, dziedzica i miesz-
kańca Wilczych Błot w  gminie Stara 
Kiszewa w latach 1876–1901. Nie tylko 

publikował on prace o  mieszkańcach 
swojego majątku (głównie kaszubskich 
i kociewskich) i ich sąsiadach z innych 
osad oraz o zwyczajach tych pierwszych 
i drugich, ale także stworzył stosunko-
wo obszerną, zachowaną do dzisiaj, do-
kumentację fotograficzną, nieocenione 
źródło informacji o  tamtych czasach. 
Stanowiło to wyśmienitą podstawę, 
punkt wyjścia do snucia relacji o dal-
szych losach tej lokalnej społeczności, 
o wpływie, jaki na nią wywarły dziejowe 
kataklizmy (I i II wojna światowa, wkro-
czenie Armii Czerwonej, okres PRL-u), 
o  współpracy i  konfliktach tutejszych 
Niemców, Polaków, Kaszubów, o  ich 
codziennych radościach i troskach. 

Już samo to zestawienie ułatwia sa-
modzielne formułowanie poglądów na 
historię i jej dalekosiężne skutki bądź 
rozumienie poglądów już istniejących. 
Dzieło Treichela zaowocowało między 
innymi tym, że to właśnie Wilcze Błota 
i sąsiednia okolica stały się przedmio-
tem szczególnego zainteresowania za-

wodowych historyków, jej miłośników 
i  publicystów. Można powiedzieć, że 
przez to ten teren miał bezpłatną re-
klamę, a jego obecni mieszkańcy mogą 
odczuwać niekiedy przesyt kolejnymi 
falami zainteresowania potencjalnych 
poszukiwaczy, badaczy, by coś nowe-
go wnieść do zaprezentowanych już 
historii. Bardziej to uogólniając, war-
to rozejrzeć się szerzej, nie tylko na 
Kaszubach, Pomorzu takich miejsc 
jest więcej, w których nietypowa, wy-
bitna osobowość byłego mieszkańca, 
szczególne wydarzenie czy budowla 
zdeterminowały spojrzenie na lokal-
ną, regionalną historię, niekiedy także 
na ogólnokrajową czy światową wizję 
przeszłości, do tej pory determinując 
fragmenty obecnej codzienności. Tak 
najprawdopodobniej też będzie w od-
niesieniu do przedstawiania w  przy-
szłości naszych czasów, to jednak 
przyszłe pokolenia zdecydują, co było 
w nich wyjątkowego, dającego podob-
ną podstawę do historycznych refleksji 
jak osiągnięcia Treichela.

Jednym z  ważnych, przełomowych 
wydarzeń w zebranych przez Ośrodek 
KARTA relacjach była I wojna świato-
wa i będące jej skutkiem przeobrażenia 
społeczno-polityczne, w  tym zmiana 

Wspomnienia czterech  
pokoleń
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państwowego suwerena Starej Kiszewy, 
która przestała być częścią niemieckich 
Prus, a stała się integralnym terytorium 
odrodzonej Polski. Jednocześnie jednak 
te relacje ukazują, że duży wpływ na te 
zmiany miały również doskwierające tu-
tejszej ludności ograniczenia niemiec-
kiego państwa i trudności ówczesnego 
życia codziennego, szczególnie dla 
swobodnego rozwoju polskiego życia 
narodowego, ale też żebractwo, bieda, 
pijaństwo. Mimo to okres ten był na 
ogół wspominany z nostalgią, jako czas 
spokoju, beztroski itp. Wpływ na to na 
pewno wywarł nie tylko ogólnie znany 
fakt, że z upływem lat w pamięci naj-
szybciej zacierają się złe wspomnienia, 
przez co wyrazistsze staje się to, co było 
dobre. Miało to jednak i takie uzasad-
nienie, że kilka dziesięcioleci poprze-
dzających wybuch I  wojny światowej 
stanowiło okres znacznej stabilizacji, 
bez większych wstrząsów, w przeciwień-
stwie do czasu po 1914 r., właściwie do 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Przeszłość przedstawiana przez jej 
bezpośrednich uczestników ma inny 
koloryt niż ta poznawana w naukowych 
opracowaniach czy dostosowywana 
do aktualnej polityki historycznej. 
Jest mniej jednoznaczna, posiada wię-
cej odcieni. W prezentowanej książce 
najbardziej to widać w odniesieniu do 
skomplikowanych, tragicznych stosun-
ków narodowościowych. W tym frag-
mencie narracji na przykład spotkamy 
Niemców, którzy w pojedynczych przy-
padkach bardziej krytykowali politykę 
i działalność nazistów i się im sprzeci-
wiali niż część polskiej społeczności. 
Przedstawiani są też, w większości bez 
podawania imion i nazwisk, „niektórzy 
Polacy [, którzy] byli bardziej fałszywi 
niż niejeden Niemiec” (s. 234). Nawet 
jednak opierając się na bezpośrednich 
przekazach, nie sposób wyeliminować 
z historii niejednoznaczności, sprzecz-
ności. Opinie, relacje osób, które funk-
cjonowały w takiej samej dawnej rze-
czywistości, często są odmienne, nie 
przystają do siebie. Jak chociażby po-
godzić liczne informacje o Niemcach, 
którzy nie angażowali się politycznie, 
chcieli tylko spokojnie żyć i pracować, 
ze stwierdzeniem, że wszyscy Niemcy 
z sąsiedztwa bezpośrednio po zajęciu 
omawianych terenów „założyli mun-

dury SS z opaskami z hakenkreuzem, 
wzięli karabiny...” (s. 121). 

Bez wątpienia przedstawiana publika-
cja jest ważnym przyczynkiem do pozna-
nia lokalnych i regionalnych odrębności 
w  stosunku do historii ogólnopolskiej. 
Można tutaj wspomnieć, na co też zwró-
cił uwagę w  posłowiu Józef Borzysz-
kowski, o krytycznej opinii miejscowej 
ludności o powojennej działalności od-
działu mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”, dalekiej od wizerunku żołnierza 
wyklętego jako „rycerza bez skazy”. 
W tym nurcie mieszczą się też ówczesne 
informacje o międzywojennym nauczy-
cielu z Kobyla (gm. Stara Kiszewa), Jó-
zefie Dambku, przyszłym bohaterskim 
współtwórcy konspiracyjnej organiza-
cji z  lat okupacji hitlerowskiej, „Gryfa 
Kaszubskiego”. W znacznej części były 
one krytyczne, kwestionujące jego pracę 
społeczną, posądzające o alkoholizm itp. 
Wydaje się oczywiste, że głównym tego, 
chociaż będącym w ukryciu, powodem, 
było propagowanie przez niego kultu Jó-
zefa Piłsudskiego, który – o czym często 
zapominamy – przed wojną na Pomorzu 
był bardzo niepopularny, odnoszono się 
do niego krytycznie. To ostatnie jest mię-
dzy innymi znane z  wielu naukowych 
opracowań opierających się na innych 
źródłach niż wydane przez KARTĘ. Uka-
zuje to, że aby zbliżyć się do poznania 
pełni historycznej prawdy, warto pozna-
wać różne źródła, wydawnictwa.

Czytelnikom „Pomeranii” warto po-
wiedzieć, że w przedstawianej publikacji 
jest niewiele bezpośrednich nawiązań 
do Kaszubów czy przypadków użycia 
przymiotnika „kaszubski”, co jest o tyle 
zrozumiałe, że dotyczy ona pogranicza 
kaszubsko-kociewskiego. W większości 
są to ogólne nawiązania, bez nadawania 
tym słowom, wypowiedziom jakiegoś 
specyficznego znaczenia. Dwie odmien-
ne od nich przywołam: 1. Jeden z auto-
rów relacji podał, że miejscowy Niemiec 
lepiej rozumiał i mówił po polsku niż 
„my Kaszubi” (s. 193), 2. Oficer powo-
jennego Urzędu Bezpieczeństwa nama-
wiał mieszkańca Nowych Polaszek, by 
tutejszych „wszystkich Kaszubów wy-
czyścić” (s. 234), czyli okraść.

Wartość wydawnictwa podnoszą licz-
ne ilustracje i starania, żeby ujęte w nim 
przekazy były możliwie reprezentatyw-
ne. Najprościej to unaocznia fakt, że 

nie ograniczono się do relacji ludności 
polskiej, lecz także opublikowano liczne 
fragmenty wspomnień Niemców. Nie 
udało to się jednak w pełni. Trzymając 
się tego samego wątku, warto zauważyć, 
że zawarto w  epilogu wyłącznie relacje 
Niemców, przyjmujących – to prawda, 
że po wielu latach – ze spokojem losową 
konieczność opuszczenia gminy Stara Ki-
szewa po 1945 r., wręcz nieczujących się 
„wypędzonymi” (s. 292). Trudno przyjąć, 
że tak podeszli do tego wszyscy byli nie-
mieccy mieszkańcy tego terenu, a  brak 
wypowiedzi bardziej krytycznych, emo-
cjonalnych w tej kwestii świadczy o tym, 
że autorzy publikacji albo je pominęli, 
albo – co jest bardziej prawdopodobne – 
że tacy interlokutorzy nie zgodzili się na 
rozmowę z nimi lub ujawnienie ich sta-
nowiska. Trzeba również powiedzieć, że 
znaczna część publikowanych w książce 
źródeł była już drukowana, upowszech-
niana wcześniej w innych opracowaniach, 
czego w żaden sposób nie  zaznaczono.

Jak napisali w  słowie wstępnym 
twórcy prezentowanej pracy, zależało 
im na tym, by poruszyła wyobraźnię lo-
kalnych patriotów, regionalistów także 
innych „małych ojczyzn” (s. 6). Obser-
wując w  ostatnich latach wzrastającą 
liczbę wydawnictw przybliżających 
specyfikę różnych niewielkich obsza-
rów, życzeniu temu stało się zadość, 
chociaż zapewne jest to także skutkiem 
innych czynników. Na pewno jednak 
swoją cegiełkę umieścili w tej budow-
li także pracownicy Ośrodka KARTA. 
Miałem możność to obserwować, gdyż 
mój egzemplarz opisywanej książki zo-
stał już – z zainteresowaniem – prze-
czytany przez kilku moich znajomych. 

BOGUSŁAW BREZA

Pogranicza. Stara Kiszewa, Ośrodek KARTA, 
Warszawa 2013.     
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Jesienią ubiegłego roku za sprawą kra-
kowskiego Wydawnictwa Literackiego 
ukazała się powieść Martyny Bundy 
pt. Nieczułość. Wzbudziła ona zainte-
resowanie ogólnokrajowych salonów 
literackich i  zyskała kilka recenzji 
w  czasopismach branżowych. Więk-
szość krytyków bardzo dobrze przyję-
ła tę prozę, dziwiąc się tylko, dlaczego 
autorka wcześniej nie sięgnęła po pió-
ro, by publikować rzeczy artystyczne, 
a  tak długo trwała przy reportażach 
i  innych formach publicystycznych. 
Trochę w pochwałach dla Bundy bra-
kło krytykom świadomości, na jakim 
gruncie jest ona kulturowo osadzona 
i jakiej przestrzeni geograficznej doty-
czy jej opowieść. Tymczasem właśnie 
uświadomienie sobie kilku punktów 
odniesienia w  tradycji kaszubskiej 
i pomorskiej pozwala zrozumieć pięk-
no i surową prawdę artystyczną jej pi-
sania.

Nieczułość jako powieść to wielowąt-
kowy i wielowarstwowy portret kobiet 
żyjących w bardzo trudnych czasach II 
wojny światowej i kilku dziesięcioleci 
po niej. Czytelnik za sprawą rzeczowej 
narracji poznaje Ildę, Trudę i Gertę – 
córki Rozeli i wnuczki Otylii (które do-
świadczyły podobnego napiętnowania: 
urodziły się jako nieślubne dzieci). Bo-
haterki książki to reprezentantki trzech 
pokoleń kobiet, którym wiele rzeczy 
w ich otoczeniu i życiu się nie udało, 
ale jednak nie popadły w bezwolę i po-
stanowiły zawalczyć o szczęście własne 
i  swoich najbliższych. Każda z  nich 
ma odmienne cechy charakterologicz-
ne, od prowokacyjnego stylu bycia do 
skromności, od hałaśliwie uzewnętrz-
nianej zmysłowości do cichej powścią-
gliwości, od spontanicznej beztroski do 
bezustannej autokorekty. Mimo wyda-
wałoby się ogromnych różnic między 
nimi, kłótni czy nawet psychicznego 
okrucieństwa, owe kobiety potrafią się 
zjednoczyć we wspólnym przeżywaniu 
bólu, potrafią stworzyć warunki do 
wspólnotowego działania i myślenia.

Powieściowi mężczyźni wypadają 
dość blado w porównaniu do postaci 
kobiet. Abram Groniowski – mąż Ro-
zeli i ojciec jej trzech córek – jest znany 

czytelnikowi jedynie z kilku zachowań, 
niekoniecznie chwalebnych. Zegar-
mistrz Edward Strzelczyk – mąż Gerty 
– wydaje się poczciwym człowiekiem, 
który pod wpływem alkoholu zyskuje 
na... odwadze. Rudy Cygan (w istocie 
Jan Kotejuk) – mąż Trudy – to z pozoru 
bezczelny spryciarz, ale pod tą maską 
ukrywa niezabliźnione rany. Rzeźbiarz 
Tadeusz Gelbert – kochanek Ildy i mąż 
innej kobiety – nie tylko zachwyca się 
córką Rozalii i nie tylko artystycznie. Są 
jeszcze inni, m.in.: niedoszły mąż Tru-
dy, Niemiec Jakob Richert, i Rosjanie 
– żołnierze-wyzwoliciele i  jednocze-
śnie gwałciciele. W zasadzie wszyscy 
mężczyźni (także dwaj reprezentanci 
najmłodszego, czwartego pokolenia) 
pojawiający się w  książce przynoszą 
ze sobą kłopoty, ból i rozczarowanie. 
Można by nawet posądzić autorkę po-
wieści o mizoandrię, programową nie-
chęć do mężczyzn, tak dużo pokazano 
w tej książce negatywnych cech tej czę-
ści ludzkości… Bunda ani nie wyraża 
tu jednak uprzedzeń wobec mężczyzn, 
ani nie opowiada się wyłącznie po stro-
nie kobiet, gdyż nade wszystko jest pi-
sarką, a dopiero w drugiej, trzeciej linii 
– krytyczką zjawisk społecznych nie-
równości płci. Zdecydowanie bardziej 
jej zależy na pełniejszym wyrażeniu 
głosu kobiet aniżeli na zmuszaniu do 
milczenia mężczyzn, a czyni to w róż-
noraki sposób, sięgając do kilku kon-
wencji i technik…

W pierwszym odczytaniu tej prozy 
można by pomyśleć, że jest to powieść 
rozwojowa. Mamy tutaj ramy histo-
ryczne wydarzeń (ok. 1920–1980) roz-
grywających się w  północnej Polsce, 
dokładnie: na Kaszubach. Występuje 
zestaw wyraziście zarysowanych boha-
terek reprezentujących różne genera-
cje, zostają pokazane ich życiowe do-
świadczenia od czasów dzieciństwa do 
dorosłości. Dokładność i sugestywność 
opisów losów biograficznych Ildy, Tru-
dy i Grety, wzajemnych relacji emocjo-
nalnych i związków z najbliższym oto-
czeniem, wreszcie procesu budowania 
własnego „ja”, powoduje, że formuła 
powieści psychologicznej jest bardzo 
silnym punktem odniesienia dla formy 

gatunkowej Nieczułości. Kontekstem 
jednakże nie jedynym…

Ze względu na konsekwentnie wybi-
jany motyw swojszczyzny postrzeganej 
przez kobiecego narratora, przestrzeni 
osobnej i własnej, leżącej gdzieś z boku 
dużych ośrodków miejskich i cywiliza-
cyjnych, powieść Bundy przesuwa się 
ku poetyce utworu mitycznego. Bo-
haterki żyjące z  dala od hałaśliwości 
świata zewnętrznego, najpierw zajęte 
są własną, domową egzystencją na 
uboczu wsi, potem mieszkając w róż-
nych miejscach, stale są nieufne i po-
dejrzliwe wobec innych ludzi, boleśnie 
przechodząc przez kolejne akty inicja-
cji w dorosłe życie. Ich losy rozgrywają 
się wśród czterech pór roku, w ciągu 
wydarzeń roku obrzędowego i obycza-
jowego. Pobrzmiewa tutaj gdzieś w tle 
powieściopisarstwo Olgi Tokarczuk, 
która wielokrotnie ukazywała samo-
rozwojową drogę kobiet. Martyna Bun-
da, zarysowując zbliżony proces, ogni-
skuje go jednak na przykładzie kobiet 
Kaszub. Dostrzega się to w nagroma-
dzeniu szczegółów mentalnościowych 
występujących postaci oraz stylu bycia 
w  rozlicznych epizodach i  partiach 
obyczajowych…

Geograficzna obecność Kaszub 
w powieści jest dobrze przemyślaną de-
cyzją. Widzimy tutaj okolice rzeczywi-
stych, topograficznie rozpoznawalnych 
Kartuz, z widokiem miasta, zabudowy 
klasztornej, pobliskich wiosek i osad, 
słowem: wieloma elementami kultu-
rowymi charakterystycznymi dla pół-
nocnej części Polski. Poznajemy także 
sugestywnie i  dramatycznie zaryso-
wane wydarzenia dwudziestowiecznej 
historii, które podane są z perspekty-
wy mieszkańców, nie zaś beznamięt-
nego historyka, opisującego dawną 
rzeczywistość znad foliałów własnej 
biblioteki. Jednakże na plan topografii 
i chronografii realistycznej nakłada się 
w utworze Bundy filtr imaginacji i fik-
cji. Kaszuby nie mają tutaj być kon-
kretnym powiatem kartuskim, lecz od-
pryskiem mitu Północy, który jeszcze 
w XVIII wieku skonstruował Johann 
Gottlieb Herder, Dziewcza góra (głów-
ne miejsce akcji) to nie tyle rodzinna 
wioska bohaterek, której mamy szukać 
wśród podkartuskich wybudowań, co 
archetypiczne wyobrażenie kaszubskie-

Kobiety i strategie przeżycia 
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go domu na pustkach, znanego z pro-
zy Aleksandra Majkowskiego czy Anny 
Łajming. I wreszcie, skupienie narracji 
na wydarzeniach rozgrywających się 
w  wiosce lub małym miasteczku, to 
nie tyle (lub nie tylko) odwzorowanie 
potwierdzalnej demograficznie mapy 
Pomorza Wschodniego, co literackie 
wyzyskiwanie motywu wieś – miasto, 
natura – kultura oraz swojskość – ob-
cość. Nieczułość Bundy może się za-
tem kojarzyć nie tyle z Czasem kobiet 
Christiana Grafa von Krockow, książką 
stanowiącą zapis wspomnień Libussy 
Fritz-Krockow, co raczej z pisarstwem 
Güntera Grassa. Dla pisarki ważniejsza 
niż faktografia jest pamięć emocji. Poza 
tym nie szuka ona wsparcia w tradycji 
literackiej, aby przedstawić kobiecy 
punkt widzenia świata.

Stałe nawiązywanie w powieści do 
tego typu perspektywy oglądu rzeczy-
wistości nakazuje czytelnikowi rozwa-
żyć jeszcze jeden typ lektury: powieść 
feministyczną. Jest to bardzo bogato 
rozgałęziona tradycja pisania. Jeśli 
sytuować Bundę w tej odmianie twór-
czości i  w  odniesieniu do literatury 
polskiej, to warto zauważyć, że blisko 
jej raczej do Magdaleny Tulli, nie zaś 
do Manueli Gretkowskiej. Nieczułość 
odbierana w optyce feminizmu wyda-
je się nieść ze sobą najwięcej emocji. 
Bardzo wyraźnie wybrzmiewa wów-
czas kwestia (nie)obecności kobiet 
w  gwałtownych aktach dziejowych. 
Wykorzystując klasyczną w dyskursie 
feministycznym grę terminami „hi-sto-
ry” versus „her-story”, trzeba zauwa-
żyć artystyczną prawdziwość narracji 

Bundy. To jedynie głosy kobiet mogą 
wyrazić ogrom niespektakularnego, 
wręcz banalnego cierpienia, upodlania, 
fizycznej przemocy, jakie stają się ich 
udziałem podczas wojen i konfliktów 
zbrojnych. To głównie kobiety mogą 
tak wnikliwie opisać ciężar codzienne-
go, powtarzalnego ucisku życia przeży-
wanego w dusznej atmosferze politycz-
nego zniewolenia. Bunda ukazuje bez 
egzaltacji, bez ideologicznego zacie-
trzewienia i bez formalnych ozdobni-
ków mały/wielki heroizm pomorskich 
i kaszubskich kobiet, które gdyby nie 
tytułowa dla utworu nieczułość (tu 
rozumiana jako twardość, rzeczowość 
i silne osadzenie w rzeczywistości) zgi-
nęłyby pod walcem dziejów…

I w tym momencie trzeba się pochy-
lić nad decyzją autorki, aby powieści 
nadać tytuł Nieczułość. Choć nie od 
razu staje się to jasne, ale właśnie ów 
tytuł stanowi jeden ze sposobów wyra-
żenia kobiecej siły. Autorka sięga do ste-
reotypowego wyobrażenia kobiety jako 
istoty czułej i wrażliwej (nadwrażliwej? 
przewrażliwionej?), a co za tym idzie: 
słabszej i wymagającej opieki. Tymcza-
sem czasy, w jakich przyszło żyć boha-
terkom utworu Bundy, a więc lata mię-
dzywojenne, wojenne i powojenne aż 
do lat osiemdziesiątych, to okres wybit-
nie wystawiający na próbę jakąkolwiek 
wrażliwość i czułość. Kobiety w owych 
czasach, jeśli chciały godnie żyć, jeśli 
pragnęły szczęścia własnego i  swych 
rodzin, to nie mogły być delikatne, nie 
mogły okazywać słabości. Takie zacho-
wanie rzuciłoby je w podległość histo-
rii, polityce i… mężczyznom. Tylko 

powściągliwość, brak uzewnętrzniania 
uczuć, emocjonalny chłód sprawiały, 
że kobiety mogły dopracować się uzna-
nia, szacunku i podziwu. To jest właśnie 
moment opisu pozytywnego aspektu 
kobiecej nieczułości, zasadniczej war-
tości utworu Bundy. Nieczułość stawała 
się strategią przeżycia w ciężkich cza-
sach – sposobem egzystencji odważnej, 
ale i godnej. Była to niemal jedyna moż-
liwość wywalczenia sobie własnej prze-
strzeni życiowego spełnienia. Kobiety 
z Pomorza i Kaszub inaczej niż kobiety 
np. ze wschodnich i południowych re-
gionów dzisiejszej Polski doświadczone 
przez II wojnę światową, a potem żyjące 
w realiach państwa socjalistycznego dą-
żącego do nacjonalistycznego ujednoli-
cania społeczeństwa – wiedzą o tym aż 
nadto dobrze… I o tym właśnie aspek-
cie kaszubsko-pomorskim warto w lek-
turze powieści Bundy stale pamiętać.

DANIEL KALINOWSKI

Martyna Bunda, Nieczułość, Wydawnictwo  
Literackie, Kraków 2017.

 

GDINIÔ. FILMÒWÒ-MÙZYCZNY WIECZÓR

13 czerwińca w Kaszëbsczim Fòrum Kùl-
turë òstôł zaprezentowóny dokùmentalny 
film „Historie w sieci zaplątane, czyli opo-
wieści z północnych Kaszub”. Je to farwnô 

òpòwiésc ò dżinącëch ju zwëkach i òbrzã-
dach na nordze Kaszëb, przede wszëtczim 
tëch kòlmòrsczich. Aùtorzë filmù, Éwelina 
Karczewskô i  Pioter Zatoń, pòkazywa-
ją sztërë cządë rokù na nordze – robòtã 
lëdzy, òsoblëwie rëbôków, jich zabawë, 
sprawë, jaczima sã interesëją, i tradicje.

Pò pòkôzkù filmù béł czas na òbgôdkã 
z  jegò ùtwórcama. Aùtorzë pòdczorchi-
welë, że w  pòwstanim „Historii w  sieci 
zaplątanych” pòmògło jima wiele lëdzy, 
jaczim zanôlégało na ùchòwanim w pa-
miãcë kaszëbsczich zwëków, jak Mirosłôw 
Kùklik, Éwa Kòwnackô, Róman Drzéż-
dżón i przédno rëbôcë z Hélsczégò Cypla. 

Zapòwiedzelë téż, że pòstãpnym jich fil-
mòwim dokazã bãdze „Kaszëba Remùs” 
òpiarti na kaszëbsczi epòpeji Aleksandra 
Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa. 

„Historie w sieci zaplątane, czyli opo-
wieści z północnych Kaszub” mòże òbez-
drzec w  internece na starnie: https://
www.youtube.com/watch?v=0rs1TsDVc-
NY&t=1337s. 

Wieczór w  gdińsczim KFK zaczął sã 
i skùńcził wëstãpã Gdińsczégò Kameral-
négò Chùru dirigòwónégò przez Piotra 
Klemensczégò. Zaspiéwôł òn dokazë zrze-
szoné z rëbaczenim, Bôłtã i kaszëbsczima 
zwëkama.

Òd lewi: Prowadzący pòtkanié D. Majkòwsczi,  
É. Karczewskô i P. Zatoń. Òdj. É. Nowickô



 CHLAPÒWÒ. CZËTELË  
PÒ KASZËBSKÙ

W dniach 2–10 czerwińca w całi Pòl-
sce òdbiwałë sã rozmajité rozegracje 
zachãcywającé do czëtaniô ksążków – 
pòtkania z aùtorama dokazów dlô dze-
cy i młodzëznë, kònkùrsë, zabawë zrze-
szoné z dzecną lëteraturą. Wszëtkò to 
w òbrëmienim XVII Òglowòpòlsczégò 
Tidzenia Czëtaniô Dzecóm „Czytanie 
łączy”.

Do akcji włączëła sã téż Spòdlecznô 
Szkòła w Chlapòwie, gdze òb piãc dni 
warało czëtanié pò kaszëbskù. Robilë 
to nié blós szkólny, ale téż gòsce rôczo-
ny przez Dorotã Madalińską ùczącą 
kaszëbsczégò jãzëka w tim môlu. Pòja-
wilë sã m.jin. ùtwórcë lëteraturë dlô 
dzecy – Tomôsz Fópka, Aleksandra 
Majkòwskô, Róman Drzéżdżón i gazét-
nik Pioter Léssnawa.                                          

RED.

 WEJROWÒ. ZÉŃDZENIÉ  
ZE ZNAJÔRZAMA KASZËBSCZI  
LËTERATURË
29 maja w sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we 
Wejrowie òdbëło sã pòtkanié namie-
nioné kaszëbsczi lëteraturze. Leżnoscą 
do òbgôdczi na tã témã bëła promòcjô 
dwùch ksążków: Z Kaszub do Austrii. 
Korespondencja literatów kaszubskich 
do Ferdinanda Neureitera, jaką òprô-
cowała prof. Adela Kùik-Kalinowskô, 
i  Kaszëbsczé Vademecum. Kaszëbskô 
lëteratura. Wëzdrzënë aùtorstwa ji 
i prof. Daniela Kalinowsczégò. 

Òbczas zéńdzeniô lëteraturoznajôrze 
z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù kôr-
bilë m.jin. ò tim, jak pòwstôwałë jich 
ksążczi, ò jiwrach z  ùdostanim do 
nich zdrzódłowëch materiałów, a  téż 
ò swòjim òdniesenim do dokazu Fer-
dinanda Neureitra Historia literatu-
ry kaszubskiej. Òsoblëwie ta slédnô 
téma baro zaczekawiła ùczãstników 
zéńdzeniô, westrzód chtërnëch bëlë 
téż lëdze, jaczi piselë lëstë do aùstriac-
czégò badérë kaszëbiznë. Stanisłôw 
Janka wspòminôł, że Neureiter roz-
miôł zachãcëc ùtwórców do tegò, żebë 
nie òprzestelë pisac i  pòmôgôł jima 
ùwierzëc, że jich tekstë są wôrtné. Éd-
mùnd Kamińsczi dodôł, że w lëstach 
òpùblikòwónëch w  ksążce prof. A. 
Kùik-Kalinowsczi je pòkôzóny sztëczk 
historii Kaszëb i to nié leno ti lëteracczi.

Prof. D. Kalinowsczi, kôrbiącë ò Va-
demecum, pòdczorchnął, że ta nônow-
szô historiô lëteraturë mògła pòwstac 
w dzélu téż dzãka Neureitrowi i  jegò 

robòce. Dodôł równak, że òd te czasu 
pò kaszëbskù pisało i pisze wiele no-
wëch ùtwórców. Jich ùsôdzczi i krótczé 
żëcopisë są òpisóné prawie w Kaszëb-
sczim Vademecum. Kaszëbskô lëteratu-
ra. Wëzdrzënë. „Czëtińc naléze tam téż 
wiele infòrmacji ò ksążkach, jaczé są 
mało znóné abò nieznóné, jak np. do-
kazë Hùberta Suchecczégò. Wedle nas 
wôrtnotą naji ksążczi je téż próba pò-
dzeleniô aùtorów piszącëch pò II swia- 
towi wòjnie wedle rozmajitëch krite-
riów, przëpasowanié jich do apartnëch 
lëteracczich żochów” – gôdôł prof. Ka-
linowsczi.

Na kùńc Ana Dunst z  wëdôwiznë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
òpòwiedzała jesz ò editorsczi robòce 
wkół promòwónëch ksążków.

Òrganizatorama aùtorsczégò pòtka-
niô „Historie kaszëbsczi lëteraturë 
wedle Adelë i Daniela Kalinowsczich” 
bëlë: Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie 
a téż Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô. 

                                  RED.

 WIÔLGÔ WIES. DËBELTNÉ 
NAZWË SĄ I NA NORDZE
Kùreszce! Dëbeltjãzëkòwé kaszëbskò-
-pòlsczé tôfle z nazwama môlëznów 
docarłë w kùńcu i do pùcczégò krézu. 
Jakno pierszi zdecydowelë sã na to we 
Wiôldżi Wsë. Letnicë, co przëjéżdża-
ją nad naje mòrze, nie bãdą ju mielë 
wątplëwòtów, że òdpòcziwają na Ka- 
szëbach. 

Wprowôdzenié taczich tôflów w  ti 
samòrządzënie warało trzë lata. Spòlëz-

nowé kònsultacje dałë bëlny brzôd 
w  wikszoscë wiôlżińsczich môlëznów, 
òb drogã bëłë môłé sztridë z  Radzëz-
ną Kaszëbsczégò Jãzëka ò brzëmienié 
kaszëbsczich nazwów, ale kùńc kùń-
ców ùdało sã wszëtkò bëlno sprawic 
i òd 15 czerwińca to prawie ta gmina 
dôwô przikłôd jinym samòrządzënóm 
pòwiatu. Żdajemë leno na pòwtórzenié 
spòlëznowëch kònsultacjów w Rozewim 
i Tëpadlach z nôdzeją, że i w tëch môlach 
bãdą naju witac kaszëbskò-pòlsczé tôfle.

Winszëjemë Wiôldżi Wsë i pitómë 
zaòstałëch samòrządôrzów pùcczégò 
krézu, jak długò jesz mdzemë żdac na 
taczé tôfle w jinëch gminach. Kò pier-
szé dëbeltjãzëkòwé tôblëcë w gminie 
Stãżëca stoją ju 10 lat (òd 21 lëpińca 
2008 r.), a pierszim miastã, jaczé sã na 
to zdecydowało, bëło Bëtowò w 2010 r.  
Përznã czasu ju minãło! A są w pùc-
czim pòwiece taczé gminë, gdze na-
wetka nie są mùszebné kònsultacje... 
Do robòtë, bò to ju je sromòta.
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 CZECZEWO. NOWOCZESNA 
FORMA RĘKODZIEŁA  
KASZUBSKIEGO
Czy kaszubski folklor może być 
atrakcyjny dla dzieci i  młodzieży? 
Oczywiście! Wystarczy trochę wy-
obraźni i  talentu, a  można o  tym 
przekonać współczesnych uczniów. 
Szkoła w  Czeczewie zaprosiła An-
gelikę Szulfer, właścicielkę galerii 
i  pracowni kaszubskiej Farwa, aby 
pokazała uczniom, jak można uno-
wocześniać tradycyjną kulturę ka-
szubską.

Młodzież gimnazjalna malowała 
worki uczniowskie za pomocą spe-
cjalnych farb do tkanin i szablonów 
według własnych pomysłów i  pro-
jektów. Powstały m.in. bardzo inte-
resujące kompozycje z  elementami 
kaszubskiego haftu w  nowoczesnej 
aranżacji. Najmłodsi uczestnicy 

warsztatów przygotowali według in-
strukcji pani Angeliki „Kaszubskie 
zabawki” – drewniane samochodzi-
ki i koniki. Uczniowie z klas IV–VII 
komponowali drewniane szkatułki. 
Wszyscy pracowali z wielkim zaan-
gażowaniem i zapałem. Wytworzone 
prace uczestnicy warsztatów zabrali 
do domu, na pamiątkę.

Cel warsztatów – przekazanie 
wiedzy o  tradycji kaszubskiego rę-
kodzieła ludowego, zaznajomienie 
z autentycznymi wartościami kultu-
ry ludowej oraz nabycie praktycznych 
umiejętności w wybranych dziedzi-
nach sztuki w połączeniu z nowocze-
snością – został osiągnięty. Uczniowie 
poznali wiele technik artystycznych, 
ucząc się malarstwa, rysunku, kom-
pozycji itp.

Kaszubskie warsztaty odbyły się 
w  ramach projektu: „Nowoczesna 

forma rękodzieła kaszubskiego”. Jego 
inicjatorem jest Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły w Czeczewie, które otrzy-
mało na ten cel dotację dla organizacji 
pozarządowych z gminy Przodkowo. 
Projekt był realizowany w  Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Czeczewie już po raz czwarty. 

LR-S.

 KOŹLINY. POWRÓT GRANICY

Niecodzienny widok zobaczyli kie-
rowcy i pasażerowie 2 czerwca w Koź-
linach: szlabany i  słupki graniczne 
oraz polskich żołnierzy kontrolują-
cych ruch pasażerski. Były to elemen-
ty wydarzenia pod hasłem „Polska 
w Koźlinach”. Grupa rekonstruktorów 
i historyków przypomniała o wyda-

rzeniach sprzed lat, gdy istniała gra-
nica pomiędzy Polską i Wolnym Mia-
stem Gdańskiem. Kontrola graniczna, 
próby przemytu, przekraczanie niele-
galnie granicy, strzały i pościgi stano-
wiły część tej rekonstrukcji. Ta żywa 
lekcja historii pozostanie zapewne 
w pamięci jej uczestników i zostanie 
zapamiętana jako „Epizod graniczny 
w Koźlinach z 1938 roku”. Mieszkańcy 
Koźlin odsłonili również tablicę histo-
ryczno-turystyczną, która przedstawia 
tło tych zdarzeń.

28 czerwca 1919 r. „Mocarstwa 
Sprzymierzone i Skojarzone” podpi-
sały w Wersalu traktat pokojowy z po-
konanymi Niemcami, kończąc I wojnę 
światową. Artykuł 102. traktatu zo-
bowiązywał mocarstwa do utworze-
nia Wolnego Miasta Gdańska. Ponad  
290 km granicy nowego państwa prze-
biegało przez wiele wsi i osad Pomo-
rza, jedną z nich były Koźliny. Granica 
została podzielona na sekcje, ozna-
czone literami od A do G. Sekcja D 
przebiegała od punktu Postołowo do 
Wisły. Liczyła ponad 30 km i ustawio-
no na niej 170 słupków granicznych. 
Wyznaczono również trzy przejścia 
graniczne, a jedno z nich mieściło się 
właśnie w Koźlinach. Był tutaj punkt 
kontroli celnej całodobowy dla ruchu 

pieszego i  samochodowego. Nocą  
1 września 1939 r. przez granicę 
w Koźlinach przejechała jedna kom-
pania wojsk niemieckich i pięć wozów 
pancernych, które zaatakowały Tczew 
z zamiarem zajęcia mostów wiślanych. 

W  roku 1945 wraz z  zakończe-
niem II wojny światowej i  zmianą 
granic rozpoczęła się wędrówka ludzi. 
Dotychczasowi mieszkańcy Koźlin 
uciekali na zachód, a na ich miejsce 
przybywali nowi – z centralnej Polski 
i Kresów Wschodnich II RP. 

Organizatorami wydarzenia „Pol-
ska w Koźlinach” byli: Urząd Gminy 
Suchy Dąb, Stowarzyszenie „Wczoraj. 
Dziś i  jutro”, Lokalna Grupa Dzia-
łania „Trzy Krajobrazy”, Starostwo 
Powiatu Gdańskiego, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie Oddział Kociew-
ski w  Tczewie, sołtys i  mieszkańcy 
Koźlin, Koło Gospodyń Wiejskich 
„Koźlinianki” oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Suchym Dębie. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął prof. 
Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Wydarzenia w Koźlinach były ele-
mentem obchodów 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
w roku 1918.

TOMASZ JAGIELSKI

Fot. T.J.

Òdj. L. Reiter-Szczëgeł



 WEJHEROWO. BORKOWSCY 
UCZNIOWIE W DUCHOWEJ  
STOLICY KASZUB
Uczniowie nauczania początkowego 
(klas I–III) ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Borkowie udali 
się do Wejherowa poznawać dzieje, 
przyrodę, tradycje, kulturę i muzykę 
swojego regionu. Wędrówkę po świę-
tym mieście Kaszub rozpoczęli od 
klasztoru franciszkanów, w  którym 
znajduje się wizerunek Matki Bo-
skiej Wejherowskiej. Tu byli świad-
kami przybycia kilku pielgrzymek na 
odpust Trójcy Świętej. Na pobliskim 
rynku borkowskie dzieci obserwowa-
ły uroczystości Dnia Jakuba: bractwo 
kurkowe, orkiestra, Kaszubi w parad-
nych strojach świętowali narodziny 
miasta. Następnie wycieczkowicze, 
prowadzeni przez Radosława Ka-
mińskiego, byłego dyrektora miej-
scowego muzeum i członka Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, udali się na słynną 
kalwarię wejherowską. 25 malowni-
czo ulokowanych kapliczek ma swój 

początek w połowie XVII wieku, zo-
stały ufundowane przez Jakuba Wej-
hera – założyciela kalwarii i miasta. 
Tutejszy szlak kalwaryjski jest jedną 
z  architektonicznych i  krajobrazo-
wych pereł na polskiej mapie turysty-
ki sakralnej, a dla pokoleń Kaszubów 
– celem pielgrzymek oraz miejscem 
wznoszenia gorących modłów w ich 
trudnych dziejach. Po zejściu z kal-
warii dla borkowskich dzieci nastał 
czas odpoczynku. W Parku Miejskim 
in. Aleksandra Majkowskiego czekały 
na nich trzy bogato wyposażone place 
zabaw. Po dłuższych igraszkach gru-
pa udała się do Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w pięknym pałacu Przebendowskich 
i  Keyserlingków. Tu uczniowie po-
znali historię miejsca i regionu oraz 
brali udział w ciekawych warsztatach 
muzycznych, podczas których grali 
na tradycyjnych kaszubskich instru-
mentach. Bogatsi o nowe wrażenia, 
wiedzę i umiejętności, z uśmiechami 
na twarzach, wrócili do Borkowa. 
Wyjazd zorganizowała Zyta Forme-

la, muzyczka i  kaszubolożka, przy 
wsparciu Kasi Gruchały, wychowaw-
czyni kl. III b, i Józefa Belgraua, dy-
rektora szkoły.                 JÓZEF BELGRAU

LËPIŃC– ZÉLNIK 2018  /    /  77

KLËKA

Fot. Józef Belgrau

 WARSZAWA. NÔDGRODË DLÔ 
PÒMÒRSCZICH MÙZEÓW
Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnograf-
ny Park m. Tédorë i  Izydora Gùl-
gòwsczich òstało wëprzédnioné 
w kònkùrsu na mùzeòwé wëdarze-
nié rokù – Sybilla 2017. Wëapart-
niony òstôł wëstôwk „Muzeum do 
zabawy?”, jaczi òstôł przëszëkòwó-
ny w chëczë przeniosłi do Wdzydz 
z Òseka. Ceszã sã, że wëprzédnienié 
w tak prestiżowym kònkùrsu dostôł 
wëstôwk, jaczi ùczi bôcznégò i  re-
fleksjowégò przëzéraniô sã swiatu. 
Winszëjã wszëtczim, chtërny zaan-
gażowelë sã w ùsadzenié ti ekspòzy-
cje – pòdczorchiwô dr Katarzëna 
Kùlikòwskô, direktórka Kaszëb-
sczégò Etnografnégò Parkù. 

Kònkùrs Sybilla je òrganizowóny 
rok w  rok pòd patronatã Minystra 
Kùlturë i  Nôrodny Spôdkòwiznë, 
a  realizëje gò Nôrodny Institut 
Mùzeòwiznë i  Òchronë Zbiérów 
(pòl. Narodowy Instytut Muzeal-
nictwa i  Ochrony Zbiorów). Célã 

kònkùrsu je promòcjô nôlepszich 
pòdjimiznów pòlsczich mùzeów.

Jurorzë Sybillë achtnãlë téż jinszé 
pòmòrsczé môle: w kategórie Histo-
riczné i  Archeòlogòwé Wëstôwczi 
wëprzédnienié dostało Mùzeùm 
II Swiatowi Wòjnë we Gduńskù za 
„Podróż w  czasie. Historia pewnej 

rodziny (1939–1945)”.  Òkróm tegò 
w  ti kategórie wëapartniony òstôł 
wëstôwk „Wikingowie w  Polsce? 
Zabytki skandynawskie z ziem pol-
skich”, jaczégò wespółòrganizatorã 
je Òstrzódk Archeòlogie Strzéd-
nëch Wieków Nadbôłtowëch Kra-
jów Institutu Archeòlogie i Etnolo-
gie PAN w Szczecënie. W kategórie 
Wëstôwczi ò Rodze i  Technyczné 
wëprzédnienié dostało Mùzeùm 
Miasta Gdini  za „Szkło, metal, de- 
tal. Architektura Gdyni w  szcze-
gółach”. Przédną nôdgrodã, to je 
Sybillã, dobëło Mùzeùm Gduńska 
za projekt „Od Komory Palowej do 
Galerii Palowa. Badania, konser-
wacja, adaptacja” (kategóriô Kón-
serwacjô i  Òchrona Spôdkòwiznë 
Kùlturë).

Ùroczëzna wrãcziwaniô nôdgro-
dów w  kònkùrsu Sybilla òdbëła sã 
21 maja w Nôrodnym Mùzeùm we 
Warszawie.

RED.
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 CZELNO. DZÉŃ Z DOKAZAMA 
NÔGLA
W czeleńsczi bibliotece pierszi rôz òdbéł 
sã Pòwiatowi Recytatorsczi Kònkùrs 
ùtwórstwa Alojza Nôgla. Zgłosëło sã 18 
ùczãstników, przédno z gminë Szëmôłd, 
ale pòjawiłë sã téż dzecë z jinëch môlów 
wejrowsczégò krézu. Recytatorzë wëbié- 
relë przede wszëtczim wiérztë, jak np. 
„Nie zabôczta” abò „Malińczi plachc”, 
chòc tej-sej próbòwelë sã téż z  prozą, 
òsoblëwie w starszich kategóriach. Òb-
sãdzëcele (Dark Majkòwsczi – przédnik, 
Małgòrzata Filëp, Zenón Héwelt i Éwa 
Peliksze) rozsądzëlë, że pierszi plac we-
strzód nômłodszich ùczãstników (kl. I– 
–III sp. szk.) dostónie Zoja Sygùda, 
drëdżi Kòrneliô Pùpacz, trzecy Juliô 
Szwichtenberg, a wëprzédnienia Marta 
Pranga i  Maja Hébel. W  karnie dzôtk 
z  kl. IV–VI dobëła Nikòla Matkòwskô 
przed Wiktorią Kalkòwską i Filëpã Hin-
cã. Wëapartnioné òstałë Katarzëna Gru-
bba i Wiktoriô Czedrowskô. W nôstarszi 
kategórie wëstąpiłë leno dwa dzéwczãta. 
Òbëdwie bëłë bëlno przërëchtowóné 

i  drãgò bëło wëbrac dobiwczkã. Pò 
dłudżich òbgôdkach òbsãdzëcele ùz-
nelë, że pierszi plac słëchô sã Wiktorie 
Sychòwsczi, a drëdżi Mónice Hińc. Swòje 
nôdgrodë przëznelë téż przedstôwcowie 
familie Alojza Nôgla. Dostelë je: Marta 
Pranga, Nikòla Matlakòwskô i òbëdwie 
ùczãstniczczi nôstarszi kategórie.

Kònkùrs pòprowadzëła Iwóna Pia-
stowskô, direktorka Pùbliczny Biblioteczi 
Gminë Szëmôłd, jakô wespół z Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mù- 
zyczi we Wejrowie zòrganizowała to wë-
darzenié.

RED.

 RÃBIECHÒWÒ.  KASZËBSCZI 
PISÔRZ PATRONÃ RONDA

W dniu 9 czerwińca ùroczësto bëła òd-
krëtô tôfla z mionã rãbiechòwsczégò ron- 

da. Patronã òstôł kaszëbsczi pisôrz Aùgù-
stin Chrabkòwsczi (ùchwôlënk w ti spra-
wie przëjimnãła Radzëzna Miasta Żukòwò 
na wniósk banińsczégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô). W ùroczëznie 
brelë ùdzél m.jin. przedstôwcowie familie 
pisarza, mieszkańcë wsë, samòrządzëno-
wé wëszëznë z bùrméstrã Wòjcechã Kan-
kòwsczim i przédnikã radzëznë Witoldã 
Szmidką (pòl. Szmidtke). Ten patrón 
bëlno wpisywô sã w dejã ùpamiãtniwaniô 
i achtaniô môlowëch bòhatérów, chtërny 
robilë dlô ti zemi, dlô ni òddôwelë swòje 
taleńtë i żëcé. Chrabkòwsczi tu mieszkôł, 
robił i twòrził – pòdczorchiwôł bùrméster 
Żukòwa. 

Pò òdkrëcym tôflë i  ji pòswiãcenim 
przez banińsczégò probòszcza, ks. Danie-
la Knapińsczégò, ùczãstnicë przeszlë do 
szkòłë w Baninie, gdze wspòminelë pisa-
rza i òbzérelë snôżé wëstãpë dzecy òbczas 
III Pòwiatowégò Kònkùrsu Wókalno-Tań-
cowëch Karnów.

RED. NA SPÒDLIM NOTCZI (JD)

 WARSZAWA. PÒ KASZËBSKÙ 
MÒDLËLË SÃ ZA ÒJCZËZNÃ

Òbczas mszë w  Centrum Bòżi 
Òpatrznoscë we Warszawie, jakô òsta-
ła òdprôwionô z leżnoscë 100-lecô 
samòstójnotë Pòlsczi, pòjawiła sã 
téż kaszëbizna. Jedno z wezwaniów 
mòdlëtwë wiérnëch przeczëtôł pò 
kaszëbskù Eùgeniusz Prëczkòwsczi, 
chtëren przëjachôł na ùroczëznã 
wespół z  wielnym karnã nôleżni-
ków banińsczégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. „Chcemë 
sã mòdlëc za Òjczëznã, w  setną 
roczëznã òdzwëskaniô samòstój-
noscë naszégò kraju, żebë swiãtô 
Òpatrznosc przëjãła naszã dzãkã 
za òtrzimóną wòlnotã i za przedër-
chanié drãdżich doswiôdczeniów, 
a  czerowa nas stegną wiarë, mą-
droscë, jednotë i ùbëtkù. Cebie më 
prosymë” – tak brzëmiałë słowa, 
jaczé wespół z tësącama lëdzy z roz-
majitëch strón Pòlsczi czëlë m.jin.: 
prezydent RP, marszôłk sejmù, czile 
minystrów pòlsczégò rządu, 5 kardi-
nałów, 30 biskùpów. 

Dzejało sã to òbczas Eùcharistie, 
jakô bëła nôwôżniészim pónktã 
kòscelnëch òbchòdów 100-lecô ùdo-
staniô nazôd wòlnotë przez pòlsczé 
państwò. Przédnym celebransã béł 
abp Wòjcech Pòlak (primas), a kôza-
nié wëgłosył abp Grzegórz Risz (pòl. 
Ryś). Òkróm banińsczich zrzeszeń-
ców, z przédniczką Elżbiétą Prëcz-
kòwską i karnã Mùlczi z Miszewa, 
bëlë na ùroczësti mszë m.jin. Kaszë-
bi z Kòlbùd, Żukòwa, Lãbòrga. Wë-
darzenié transmitowała na całi swiat 
Telewizjô Polonia.

NA SPÒDLIM TEKSTU (JD)

Przemôwiô I. Piastowskô. Òdj. dm

Òdj. M. Górlikòwsczi

Òdj. ze zbiérów EP
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 WEJROWÒ. Ò KASZËBIZNIE  
DLÔ SERBÓW 
W  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi  
Pismieniznë i Mùzyczi bëłë promò- 
wóné dwie ksążczi z serii Кашупска 
библиотека (Kaszëbskô biblio-
teka): Słowôrz kaszëbskò-serbsczi 
(Кашупско-српски речник) i Kaszëb-
sczé lëdowé pòwiôstczi (Кашупске 
народне приповетке). 

Pierszi z tëch dokazów ùsadzëlë: 
prof. Duszan Pażdżersczi i dr Hana 
Makùrôt. Je to pierszi tak rëmny (kòl 
300 starnów) i przërëchtowóny przez 
ùczałëch badérów słowôrz rzeszący 
kaszëbiznã z jinym jãzëkã jak pòlsczi. 
Jegò wôrtnotą je téż wstãp, w jaczim 
są zamkłé spòdlowé infòrmacje ò 
kaszëbsczim jãzëkù, jak historiczny 
rozwij, môl westrzód familie słowiań-
sczich jãzëków abò wiadła ò fleksje. 

W słowarzu nalézemë téż zapisënk 
wëmòwë kòżdégò kaszëbsczégò 
zéwiszcza i doraznik, co – jak pòd-
czorchiwają aùtorzë – je baro wôżné 
dlô lëdzy, jaczi nigdë rëchli ni mielë 
kòntaktu z kaszëbizną. 

Kaszëbsczé lëdowé pòwiôstczi to 
drëdżi wëdôwk ksążczi, jakô widzała 
sã serbsczim czëtińcóm i  pò przeda-
nim całégò nakładu, rozszerzwionô ò 
czile bôjków, wrôcô na tameczny rënk. 
Wëbrôł je i przetłómacził prof. Pażdżer-
sczi.

Òbëdwòje aùtorzë bëlë òbczas 
wejrowsczi promòcje i òpòwiôdelë ò 
swòji robòce wkół dokazów, prezen-
towelë metodologiã prôcë i kôrbilë 
ò planach na przińdnotã (m.jin. ò 
ùsadzenim słowôrza kaszëbskò-a-
nielsczégò). Kôrbiónkã z nima pro-
wadzëła prof. Danuta Stanulewicz. 

Chcemë dodac, że donëchczôs 
w  òbrëmienim serii Кашупска 
библиотека wëszedł pierszi wëdôwk 
Kaszëbsczich lëdowëch pòwiôstków 
i zbiér rozmajitëch referatów i infòr-
macjów ò Kaszëbach i  kaszëbiznie 
aùtorstwa prof. Duszana Pażdżersczé-
gò (Кашупске теме).                        RED.

Òdj. R. Drzéżdżón
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 MISZEWÒ. KÒNKÙRS SPIÉWË 
MÉSTRA JANA 
W  XI Wòjewódzczim Kònkùrsu 
Spiéwë m. Jana Trepczika wëstąpiło 
25 ùczniów spòdlecznëch szkòłów. 
Kòżdi solista abò duet mùszôł 
wëkònac jeden ze sztëczków Méstra 
Jana i  jeden równo jaczégò aùtora. 
Latosyma jurorama bëlë: Aleksandra 
Janus z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie (przédniczka), Bògna Wòsyń-
skô z Mùzyczny Szkòłë w Kartuzach 
i  Eùgeniusz Prëczkòwsczi. W  prze-
rwie midzë kònkùrsowima spiéwama 
na binie pòjawiło sã téatrowé dzecné 
karno z Miszewa. Dzôtczi zaprezen-
towałë nowi przedstôwk òpiarti na 
kaszëbsczi ksążeczce Szorëm Òlë.  

Wëdarzenié prowadzëłë: ùczenka 
Martina Pòdles i  szkólnô Elżbiéta 
Prëczkòwskô. 

Dobiwcama w  kategórie kl. 0–1 
òstałë Małgòrzata Laskòwskô i Alek-
sandra Chùstak z  Banina, drëdżi 
plac mielë Kòrneliô Sykòra z Lëzëna 
a  téż Juliô Pastwa i  Léna Labùda 
z Chmielna, a trzecy – Maja Kwidzyń-
skô z  Żukòwa. Wëprzédnioné bëłë: 
Eliana Ceszińskô (pòl. Cieszyńska) 
i Karolëna Machalewskô z Miszewa, 

Kinga Masôk (pòl. Masiak) i  Dariô 
Żëgòwskô z Dzérzążna. W klasach II– 
–IV òbsãdzëcelóm nôbarżi widzałë sã 
spiéwë Zofie Jelińsczi i Antóninë Hirsz 
z Lëzëna (1. môl), Aldonë Cybùlsczi 
i Nikòlë Mòszczańsczi z Dzérzążna (2. 
môl), Nataszë Warmòwsczi z Banina, 
Martë Czarnecczi i Izabelë Strumsczi 
z Kòlbùd (3. môl).

W nôstarszi kategórie (kl. V–VII) 
dobëła Aleksandra Biłanicz z Banina, 
na drëdżim placu bëlë Michôł i An-

drzéj Galińscë z Bòrkòwa a téż Jakùb 
Czoska z Miszewa, a na trzecym Zofiô 
Markòwskô z Kòlbùd.

Wikszosc nôdgrodów dlô do-
biwców ùfùndowôł Ùrząd Miasta 
Żukòwa, kònkùrs wspiarło téż Pòwia-
towé Starostwò w Kartuzach. Òrga-
nizatorama bëlë: Spòdlecznô Szkòła 
w Miszewie i banińsczi part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a part-
nerã – wejrowsczé MKPPiM.

NA SPÒDLIM NOTCZI (JD)

Òdj. ze zbiérów EP
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 CHMIELNO. NÔLEPSZI RECYTATORZË 
NA KASZËBACH
Pò wiele miesącach biôtków nôprzód w szkòłach, póz-
ni w gminach, pòwiatach i kùreszce na wòjewódzczi ró-
wiznie w Chmielnie jesmë pòznelë nôlepszich latosëch 
kaszëbsczich recytatorów.

Wedle karna òbsãdzëcelów (ks. prof. Jan Walkùsz – 
przédnik, Zbigórz Jankòwsczi, Tomôsz Fópka, Bòżena 
Ùgòwskô, Karolëna Keller) z 52 ùczãstników wiôldżégò 
finału na dobëcé mają so zasłużoné:
Kategóriô przedszkòlôków i klas 0
1. Agata Miotk, 2. Jakùb Chichłowsczi, 3. Nikòdém 
Zynkel (pòl. Zinkel), wëprzédnienié Hùbert Krzebietka 
(Krzebietke)
Kategóriô kl. I–III spòdlecznëch szkòłów
1. Zofiô Tartas, 2. Éwa Kòtłowskô, 3. Łucjô Kitowskô, 
wëprzédnienié Milena Kòska
Kategóriô kl. IV–VI spòdlecznëch szkòłów
1. Dawid Lemańczik, 2. Nikòdém Bladowsczi, 3. Marta 
Melibruda, wëprzédnienié Hùbert Òssowsczi
Kategóriô kl. VII i gimnazjalistów
1. Zuzana Glëszczińskô, 2. Aleksandra Pilarskô,  
3. Môrcën Majewsczi, wëprzédnienié Magdaléna 
Mikùlskô

Kategóriô ùczniów branżowëch i  wëżispòdlecznëch 
szkòłów
1. Sławina Etmańskô, 2. Marta Lidzbarskô, 3. Marta Ma-
jewskô, wëprzédnienié Sylwiô Szréder

W kategórie dozdrzeniałëch nie òstałë przëznónë nôd-
grodë. Wëstąpiło tu blós dwùch ùczãstników. 
Specjalné nôdgrodë
–  za nôlepszą recytacjã dokazu Alojza Nôgla – Marta Me-

libruda
–  za nôlepszą recytacjã dzélëka Żëcégò i przigód Remùsa 

Aleksandra Majkòwsczégò – Marta Majewskô
–  za nadzwëkòwą interpretacjã ùsôdzkù – Aleksandra 

Pilarskô
–  dlô nômłodszich ùczãstników: Milena Mëszka (pòl. 

Myszke) i Jakùb Chichłowsczi.
Finał 47. Recytatorsczégò Kònkùrsu Kaszëbsczi Lëte-

raturë „Rodnô Mòwa” òdbéł sã w  dniach 26–27 maja 
w  Gminowim Òstrzódkù Kùlturë, Spòrtu i  Rekreacje 
w Chmielnie. Zéwiszczã latosy edicje bëłë słowa ks. An-
tona Peplińsczégò „Kaszëbë wòłają nas”. Òkróm rok-
rocznëch pónktów programù, jak ùroczëstô mszô swiãtô 
w  intencji ùczãstników i  jich szkólnëch czë zéńdzenié 
z jurorama kònkùrsu, béł téż téater rzezbë Irenë Brzesczi 
pt. Kania – drewniany ptak i warkòwnie tradicjowégò rze-
miãsła.                     RED.

 KOSZALIN. II DZIEŃ KASZUBSKI Dzień Kaszubski (9 czerwca) rozpo-
czął się Mszą św. w intencji członków 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w kościele pw. św. Józefa Rzemieślni-
ka, podczas której ks. Tadeusz Kan-
thak niektóre elementy liturgii słowa 
wygłosił w języku kaszubskim. 

Kolejna część obchodów Dnia 
Kaszubskiego odbyła się w ramach 
NOCY ARCHIWALNEJ 2.0, na 
dziedzińcu Archiwum Państwowego 
w Koszalinie. Na scenie pieśni i tańce 
kaszubskie zaprezentował profesjo-
nalny zespół Ziemia Bobolicka. Tam 
też mieszkają Kaszubi, co prawda 
nieliczni, ale razem z Pomorzanami 
utworzyli ciekawą grupę. Była nauka 
kaszubskich nut oraz gra na diabel-
skich skrzypcach i burczybasie. Arty-
ści wystąpili w strojach kaszubskich, 
najbardziej rzucały się w oczy prze-
piękne czepce i  „liwki” haftowane 
złotymi i srebrnymi nićmi.

Ponieważ nie mamy w  Koszali-
nie kaszubskich twórców, o pomoc 
w  prezentacji rękodzieł i  pamiątek 
regionalnych poprosiliśmy inne od-
działy Zrzeszenia. Bardzo pomogły 
nam hafciarki oraz wytwórca burczy-

basów z Pruszcza Gdańskiego, była 
prezentacja haftu tak siedmiokolo-
rowego, jak i paradnego z użyciem 
złotych nici. Ekipa z Zespołu Szkół 
im. Jana III Sobieskiego (oddział 
ZKP w Lipnicy) przywiozła ze sobą 
przedmioty użytkowe i pamiątki ze 
zdobieniami nawiązującymi do wzo-
rów kaszubskiego haftu oraz praw-
dziwego kaszubskiego kùcha. Pu-
bliczność miała też okazję spróbować 
domowych koszalińskich wypieków.

Podczas prelekcji multimedialnej 
Wacław Nowicki przedstawił wielki 
herb księstwa Gryfitów. Było również 
o gryfie kaszubskim, który w wielkim 
herbie zajmuje poczesne miejsce, 
pieczęci księcia Bogusława II – pier-
wowzorze obecnego herbu miasta – 
oraz o zasięgu księstwa kaszubskiego, 
na którego terenie znajdował się Ko-
szalin w średniowieczu. Publiczność 
miała też okazję obejrzeć film fabu-
larno-dokumentalny o  odchodzą-
cych zwyczajach kaszubskich.

                      WACŁAW NOWICKI   
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Stoisko oddziału ZKP w Pruszczu Gdańskim. 
Fot. W. Nowicki
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 TURSKÒ. BÒKADNY  
PROGRAM I NADZWËKÒWÔ 
GÒSCYNNOSC
Na II Kaszëbsczi Dzéń ju òd samé-
gò rena 6 czerwińca rôczëlë do se 
gòscynny mieszkańcë Òstrzódka 
Szkòłowò-Wëchòwawczégò m. Drë-
chów Dzecy w Turskù. Rozegracjów 
bëło bòkadosc, a  leżnosc jich òbez-
drzeniô miało wiele gòscy, westrzód 
chtërnëch bëlë: Zbigórz Batkò – wi-
cestarosta bëtowsczégò pòwiatu, 
Róman Ramión – bùrméster Miastka, 
Mirosłôw Batruch – radny Sejmikù 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa, Dariusz 
Glazyk – przédnik Wëdzélu Edukacji, 
Kùlturë i Spòrtu Bëtowsczégò Krézu, 
Kónrôd Remelsczi – naczelnik Roz-
wiju Môlowégò i  Promòcji Mie-
sczégò Ùrzãdu w  Miastkù, Szimón 
Należiti – nadlesny Nadlesyństwa 
Dretiń, Grażina Przëbëlôk – kòn-
sultant Midzëkùlturowi i  Hùmani-
sticzny Edukacji w ODN w Słëpskù, 
Agata Òchromòwicz – szôłtëska wsë 
Turskò, szôłtësowie jinych wsów, 
radny, direktorzë szkòłów, kaszëbsczi 
dzejôrze, przédnicë stowôrów, przed-
stôwcë mediów, spònsorzë i fùndato-
rzë pòtkaniô. 

Przed bùdinkã witelë serdeczno 
ùczniowie, chtërny òbdarowiwelë 
programama i  bëlë prowadnika-
ma pò swòjim Òstrzódkù. Ò karno 
ùczniów Kaszëbsczégò LO z  Bru-
sów miôł starã Kùba. Rôcził do jiz-
bów swòjich drëchów w  Òstrzódkù, 
a wszãdze bëło farwno, nie gôdającë 
ò òsoblëwim tu pòrządkù. Widzôł sã 
nama wëstôwk kaszëbsczégò wësziw-
kù mieszkańców SOSW w Turskù. 

Pòtkanié prowadzëlë szkólnô 
Izabella Marczińskô i  Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi. Wastna direktor Re-
nata Machalewskô witała serdecz-
no i  dzãkòwała dobrodzejóm za 
wspòmóżkã pòtkaniô. Prowadzący 
rôczilë do stanowiszczów z artisticz-
nyma dokazama i  czestowaniô sã 
kùszkama a kôwką. 

Malowaniô na szkle ùczëła Hana 
Banaszôk, licealiscë wëcynelë z fòli-
szu kaszëbsczé kwiatë. Do kaszëb-
sczégò salonu piãknoscë „Króle-
wiónka” rôczëła frizérka Katarzëna 
Stankòwskô i Sylwiô Nowak – ùdze-

liwającô kòsmeticznëch pòradów. 
Ana Balcérzôk prowadzëła kùlinarné 
warczi: warzëła tradicyjną kaszëb-
ską pòléwkã i  ùczëła kùcharzeniô 
kaszëbsczich rogalików. Szło téż 
pòznac lëteracczé mòżlëwòscë wast-
në Anë a  pòznac ji ksążczi. Warczi 
kaszëbsczégò wësziwkù prowadzëłë 
téż môłé i  młodëchné instruktorczi 
z Kòłczigłowów. Ù Elë Depczi-Pron-
dzyńsczi szmakòwelë jesmë kaszëb-
sczi galaretczi, a  lasfóra pò kaszëb-
skù ù mésterczi jôdë z  rëbów Joanë 
Zalesczi. Warczi decoupage’u  pro-
wadzëła Julita Gasztëch.

W klimã kaszëbsczi kùlturë wpro-
wadzëło pòzeszłëch karno Spiéwné 
Kwiôtczi. Nad jezorã (gdze téż Mał-
gòrzata Petrina i  Magda Jãdraszkò 
rôczëłë na czółenka) miałë môl roz-
majité rozegracje. 

Zeloné Òczkò – karno z  môlowi 
spòdleczny szkòłë – tańcowało pòlo-
neza i kòwôla, a jesz spiéwało naj nótë 
i „Kaszëbsczé jezora” ks. Peplińsczé-
gò. Krutã kaszëbsczich tuńców òbez-
drzelë jesmë dzãka Bómkóm z SOSW 
w Bëtowie pòd czerënkã Lidii Pietru-
lewicz i Kristinë Kòżikòwsczi. Wizy-
tówką Lesnégò Technikùm w  War-
cynie (z  niedaleczégò sąsedztwa 
gòspòdarzów) je karno Sygnalistów 
dzejającé ju 40 lat! Jich sygnałë nio-
słë sã tu dalek a  szerok. Karno arti-
stów szkòłë w Szlachecczim Brzéznie 
zrëchtowałë Éwa Swiątk-Brzezyńskô 
i  Stanisława Bastian Brzezyńskô. 
Wsłëchiwelë sã jesmë m.jin. w  tło-
maczoné na kaszëbsczé przez Éwã 
słowa piesniów „Pół kroku stąd” z fil-
mù Vaiana a  „Meluzyna” i  „Kochaj 
mnie” Justina Biebera. Jantar z Mòta-
rzëna, pò zaprezentowanim swòjé-
gò repertuaru, wspòmógł gòspò-
darzów w  piesni „Mój tata kùpił 
kòzã” – brzôd edukacyjnégò projek-
tu. Dzãka szkólny Mònice Richter 
dzecë z  Bòrowégò Młëna mògłë 
pòchwôlëc sã znajôrstwã pòlonéza, 
szewca, „Òkrąc sã wkół” i  „Za co 
Mackù”. Ùczniowie ze Spòdleczny 
Szkòłë Nr 2 w  Miastkù, chtërnëch 
przërëchtowała Helena Bińczik, 
prezentowelë w  swòjim repertu-
arze m.jin. „Kaszëbsczé abecadło”. 
Ana Stefanickô i  Andrzéj Bòhdan 

przëszëkòwelë ùczniów z  Dreti-
nia: Nataliô Ganżumòw wëkòna-
ła mùzyczny przedstôwk wëjimkù 
Pana Tadeùsza pt. „Warzenié bigòsu”, 
Mieszkò Topòlewsczi grôł na akòr-
dionie, a  Dagna Lewandowskô na 
skrzëpicach. Szkòłownicë Spòdlecz-
ny Szkòłë w  Słosynkù bùsznilë sã 
w kruce kaszëbsczich tuńców i zaba-
wów. Kristina Gòłuńskô ze Spòdlecz-
ny Szkòłë w Piôszczënie przërëchto-
wała z ùczniama do te wôżnégò dnia 
kòsédra, szewca, òwczôrza i  piesniã 
„Jô chcã tobie spiewac”. Éwa Kòwa-
lik spiéwała z  ùczniama Spòdleczny 
Szkòłë w  Miastkù „Hej, tu ù nas na 
Kaszëbach”. Zuchterny z  Przedkòwa 
i  jich szkólnô Dorota Wilczewskô 
pòkôzelë brzôd swòji negòrocz-
ny robòtë, tj. „Shrek” pò kaszëbskù  
i  teledisczi do piesniów „Serce sã 
rwie” i  „Wiedno Kaszëbë”. Widzôł 
sã téż pòkôzk karna z Lëpińców pòd 
czerënkã szkólny Anë Glëszczińsczi.

Wiôldżima brawama pòzeszłi 
nôdgrodzywelë jesz kòncert Wéró-
niczi Prëczkòwsczi, chtërna m.jin. 
promòwała swòjã nową platkã Dwie 
stegnë.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Òdj. dm 



KLËKA

30 CZERWIŃCA WE GDUŃSKÙ, NA PÒGRAŃCZIM DZÉLÓW PRZËMÒRZE I ZASPA, ÒDBËŁA SÃ PÒSOBNÔ EDICJÔ 
TURNIÉRU DLÔ BALÔRZÓW DO PRZERWY 0:1. ÙDBÒDÔWÔCZÃ I WESPÓŁÒRGANIZATORÃ MIÓNKÓW, JACZÉ 
ÒD 2004 ROKÙ PRZËCËGAJĄ NA BALOWÉ BÒJISZCZA DZECË I MŁODZËZNÃ Z GDUŃSKA, GDINIE, WEJROWA, 
ŻUKÒWA, A NAWETKA Z DALECZICH CHÒNIC, JE ANDRZÉJ KÒWALCZIS [KOWALCZYS], SPÒLËZNOWI  
DZEJÔRZ I RADNY MIASTA GDUŃSKA. W RUJANIE I W GÒDNIKÙ PÒSTÃPNÉ EDICJE TEGÒ TURNIÉRU –  
JESÉNNÔ I ZËMÒWÔ.ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 DRETIŃ. DËCHÒWÔ CZESTA
Stowôra Rozwiju Dretińsczi Zemi 
a dretińskô Szôłtëskô Rada przërôczëłë 
naju 9 czerwińca do Dretinia na IV 
Wiesczé Artisticzné Kònfrontacje. 
Rozegracje bëłë w òsoblëwim placu, 
parkù z Lesną Szkòłą Pòd Jodłą – edu-
kacyjną stegną, mdącym pòd starżą 
Nadlesyństwa Dretiń, ale przekôzó-
nym spòlëznie Dretinia. Béł òn strój-
no zrëchtowóny: wiôlgô bina, wkół 
stanowiszcza z  jedzenim i  dokaza-
ma lëdowëch artistów: Reginë Białk 
z Kòscérznë i Małgòrzatë Swiątk z Të-
chómia, wëgódné łôwczi i stołë… Kòl 
drzewów w wiôldżim parkù bëło farw-
no òd strojów artistów z rozmajitëch 
môlëznów. W cemnomòdrëch ancu-
gach krącëlë sã ògniôrze, w zelonëch 
– lesny, a westrzód nich Hùbert Na-
leżiti, co òdegrôł na jachtarsczim rogù 
sygnał „Pòwitanié”. Pòtkanié òdemkła 
szôłtëska Dretinia, Emiliô Seńkò. Wi-
tała bùrméstra Miastka Róvmana 
Ramiona, wicestarostã bëtowsczégò 

pòwiatu Zbigòrza Batkò, nadlesnégò 
Szimòna Należitégò, a do prowadze-
niô prosëła inicjatorkã kònfrontacjów 
i dzejôrkã na miastecczi krôjnie, Jo-
anã Gil-Slebòdã. Rozegracjów bëła 
bòkadosc. Michalëna Karwackô i Jo-
ana Òlëk spiéwałë szantë. Tańcowała 
i  spiéwała młodzëzna Pòwiatowégò 
Dodomù Kùlturë z Miastka. Wsłëchi-
welë sã jesmë w wëkònanié piesniów 
przez Klub Seniorów „Sami swoi” 
z Tëchómia. Piesniô „Żebë wrócył ten 
czas” przëwòłała ji ùsôdzcã ks. Anto-
na Peplińsczégò. W wëkònanim dzecy 
i młodzëznë Spòdleczny Szkòłë mio-
na Pòlsczich Noblistów z Dretinia słë-
chelë jesmë kaszëbsczich piesniczków, 
òklaskiwelë misterną jigrã Mieszka na 
akòrdionie i Dagnë Lewandowsczi na 
skrzëpicach.  

Dëchòwą czestã dało pòzeszłim 
karno Krajniacy z Wiôldżégò Bùcz-
ka òbrzãdowim spektaklã „Najlepiej 
sadź w Wielki Czwartek”. Ùsôdzczë-
nią scenarników i  reżiserã bòkado-

scë wëstãpów Krajniaków je wiedno 
niezmarachòwónô Jowita Kãcëńskô-
-Kaczmark. Ni mògło zafelowac we-
ków z  miodã znajôrza krëjamnotë 
pszczołów i ùsôdzcë magicznëch kre-
acjów ò pradzejach Krajnë, Kónrada 
Kaczmarka. Zadzywòwała naju gim-
nasticznyma akrobacjama Nataliô 
Wieczórk. Wołodia Drozda nôpierwi 
akómpaniowôł karnu „Sami swoi”, 
a  pózni grôł na rozmajitëch instru-
mentach, a w spiéwie towarzëszëła mù 
Kristina Chwòjnickô. Bëtnicë dretiń-
sczich rozegracjów nie dôwelë zlezc 
z binë karnu pn. Spod Kicek z Mòr-
darczi kòl Limanowi. A òni pòsobicą 
wòłelë na binã dobrodzejów, chtërny 
wspòmòglë jich bëtnosc na artisticz-
nëch kònfrontacjach. 

Gòsce i  wespòlëzna Dretinia 
i òkòlégò òstelë pòtemù rôczony na  
zabawã pòd gòłim niebã. 

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ
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KÒL KRÓMÙ

W ikszi króm w môłi wsë. Pòczątk  letnikòwa-
niô. Lëdze i wszëtczé jich codniowé sprawë. 
I krómòwô:

– Co je czëc kòl gwiôzdów? – pôdô w stronã dwùch 
dzéwczãt z miejska òblokłëch. Tu sã wszëtcë znają. Do 
szkòłë razã chòdzëlë. Krewny są. Pò sąsedzkù mieszka-
ją. Wiedzą co, chto, czedë, dze,  z kògùm a kùli. Chto 
mô kògò żeniałé. Co chto kòmù je krewny.

– Wiele mô bëc? – òna ni mùszi pëtac, za czim òn 
przëszedł.  To  sã  prosto  wié.  Drëdżi  klijent  je  jaczis 
dzywny, cëzy, bò próbùje z nią szpòrtowac: 

– Satczi nie brëkùjã. Zjém na môlu – òstôwô sóm ze 
swòjim ùsmiéwkã. Nie wié,  że  z  krómòwą Kriszą  żar-
tów ni ma. 

Przëtrãptałë  dwie 
starëszczi. Jedna na ró-
żewò  òblokłô,  a  drëgô 
na szaro, ale w sztrépczi.

–  Dobri  dzéń.  Słu-
cham? Proszę? Do ùzd- 
rzeniô. 

Bùten,  w  aùtole,  je-
den  słëchô  jak  swinia 
na grzmòt na krómòwé 
zwãczi a pòpijô jadłé kò- 
łôcze. 

Mùcha  sprôwdzô,  czë  co  jesz nie òstało pò mòjim 
„firmòwim pasztece”. We wsë òdezwôł sã gòłąbk. 

– To nie je twój!
– Jak nié mój?!
Dwùch,  na  òkò  sztërdzescëpôrãlatnëch  òbzérô 

bùten mòtór jednégò z nich. 
– Të terô na mòtorze?
– A jak? (tu czëc jedno słowò na „k”). Lato je, nié?
Stôrô, wiôlgô bóma zwiészô sã nad aùtołowim czi-

krajkã  a  pòdsłëszkã.  Ji  môlinczé  lëstczi  zazérają  bez 
òtemkłé òkno. Cekawi je, co piszã.

Przejachało aùdi. Pózni familia na kòłach. Jiny piechti.
Jedno chłopiskò do bëna krómù wcygnãła mùcowô 

nëba. Mùcha zazérô do mòji plastikòwi bùdelczi pò jo-
gùrce  zortu „malëna – granat”. Wëżi dwadzesce piãc 
gradów cepła. Mòk spłiwô zdłuż krzéla.

Wiôldżé chłopiszcze ze sëwim wąsã grużdżi sã w mô- 
łim aùtkù. Gôdô do mòbilczi. Z jegò radia czëc wiadło ò 
sztrajkù sztudérów procëm „gòwiniany” ùstawie.

–  Jo,  kòchanie  –  krómòwô  znô  wszëtczich.  Mówi 
głosno i wërazno. Òna tuwò je panią.

Wszãdze są pòlsczé, biôło-czerwioné fanczi. Do sto-
jeniô, do jachaniô, do noszeniô. Tec w Rusëji mùndial 
je. Mùszi bëc patriotą, to je terô baro módné – sto lat 
pòlsczi  samòstójnoscë!  Czegò??  Swiãtëją,  póczi  jima 
nie wdraszëją  jaczi balôrze  z daleczich  lądów. Më  lu-
bimë fëjrowania. Nawetkã bez leżnosców.

Chłopùlk w latach. Z zybiącym krokã. Wierã maréna. 
Mô  taszã  czerwòno-czôrno-kracastą.  Wpłënął  do 
krómù. Grëbùlk z brzuszkã i bródką na skùtrze. Bùksë 
mòro. Mô  lëstã,  co mù białka przërëchtowała.  I òdli-
czoną kasã w miészkù mô. 

Kasa domôgô sã miesãcznégò rapòrtu. Przezérk gło-
sów  kòlkrómòwëch:  sznaps-baritonë  a  sznaps-basë, 
altë  zmãczoné  i  sopranë wësëszoné. Kibic  z dresowi-
ma  bùksëskòma  z  dwùma  bùdlama  pò  piwie  wsôdô 
pewno na kòło. Damkã. Mô rozpiãtą kòszlã, a za nim 
wiérno pòbiegiwô pies. Bruny. 

– Szesnôsce dwadzesce.
Dzéwczątkò w brëlach wzãło loda. Liże, póczi zëmny.
Pik, pik, pik. Białka z dzeckã w wòzykù. Drëdżé dzeckò 

szło do stojiszcza z kwasną ka-
pùstą.  Sygô  rãczką do beczczi. 
Dwa  dzéwczãta  w  krótczich 
bùkskach  zajachałë  biôłą  fórą. 
Zagraniczną, jak jaczi szejk.

–  Dzãkùjã.  Ania,  nabijesz? 
Dôsz mie satczi? 

Mandarinka  skùlnãła  sã 
z  pòlëcë  pòd  lodówkã.  Sąsôd-
czi perocą, jak to sąsôdczi. 

–  Pózno  przëszedł?  Dujas 
jeden!  Do  kòledżi?!  Jemù  do 

wiarë ni ma! Bótë òkaloné? Pewno kòl ti Grablowsczi… 
Tamùj je glëna… 

Knôpk,  co  z  tatkã przëszedł,  przezérô  gazétã  z  pił-
karzama. 

– „Lewi”, tata, to je „Lewi”! 
Góra òpału za sąsadowim płotã. Czësti pòl-kasz:
– Laska, a wy dzisiaj nie kupiły gazety do domù?
Zajacha  dostawa.  Czôrny  bùs.  Bùfs!  Bùfs!  Bùfs! 

Bùfs!  Łësy napakòwóny wnôszô pòrã  zgrzéwk  „tóale-
towégò”. Dobrze dzysô w krómie bąbelwòda schòdzy. 
Ni ma masła w grużelkach, chińsczich zupków, ùkrajiń-
sczégò barszczu…

–  Dwadzesce  sédem,  sztërdzescë  –  brzdingnãłë 
drobné pieńdze ò tómbak. 

Na drucanym płoce piłkôrz  reklamùje soczi za  trzë 
sztërdzescë dzewiãc. Cos nie je mù do smiéchù. 

Chłop  50  plus, w  kòrkach, wlecze  sztëropak  piwa. 
Krowa bãczi  za przepôlowanim. Czëc  jak we wsë kóń 
trãpce  pò  asfalce.  Òstrzi  na  szmérglu  chtos  cos.  Se-
czerã…?  Przejachało wëstrzódkã wsë ósmé  aùto w  ti 
gòdzënie.  Wiater  rôczi  do  tuńca  drobnëchné  lëstczi 
na przedkrómòwim placu. Krisza zarô skùńczi zmianã. 
Mùszi bąbelwòdów zgrzéwk domówic. Bãdze hëc…

TÓMK FÓPKA

Wszãdze są pòlsczé,  
biôło-czerwioné fanczi. 

Do stojeniô, do jachaniô, 
do noszeniô. Tec w Rusëji 

mùndial je.
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ZJAZDOWÉ SPRAWÒZDANIÉ
Na latosy Zjôzd Kaszëbów w Lëzënie nôleżnicë naju 
pëlckòwsczi  stowôrë  Pëlckòwskô  Zrzesz  zajachalë 
w 100% składze: przédnik i skarbówc PZ – brifka, wi-
ceprzédnik i hònorowi nôleżnik PZ – lesny, sekretéra 
i kronikôrz PZ – jô. 

Temù że naju Pëlckòwò zataconé je na zbërkù swia- 
ta, na Zjôzd wëjachalë më dwie niedzele rëchli: brifka 
cësnął  na  kòle  bez  skandinawsczé  krôjnë,  lesny 
swòjim firmòwim aùtołã bez afrikańską dżunglã, a jô 
bez górë a dolëznë piechti jidącë, pòtemù aùtostopã 
jadącë, a na kùńc baną rézëjącë. 

Zeszlë më sã trzeji równo na czas 7 lëpińca 2018 
rokù na lëzyńsczim banowiszczu. Tam më sã zarôzkã 
zgùbilë w wiesołi a farwny hùrmie drëchów a drësz-
ków  z  kaszëbskò-pòmòrsczich  partów  Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
nôleżników Kaszëbsczi Jed-
notë, niezrzeszonëch, par-
tijnëch dzejarzów wszele-
jaczich  ôrtów,  wielnëch 
kańdidatów  na  wójtów, 
bùrméstrów, prezydeńtów, 
radnélców, przëtrôfkòwëch 
letników i dwùch glacbóm-
bòwatëch knôpów z karna 
Młodzież Wszechpolska. 

Czej më sã trzeji nalezlë, to dało krótką, le òstrą 
szkalingã – lesny zabéł (jak wiedno) najégò trańspa-
reńtu. Bez to w pòchòdze, jaczi pòmalëczno a statecz-
no szedł bez Lëzëno, najégò Pëlckòwa nie bëło wi-
dzec. 

Zó to czëc bëło naju zjazdowé zéwiszcze: „Jo, jo, jo 
Pëlckòwòòòò! Jo, jo, o, to je to!”, jaczé më pùszczi-
welë na całą mòc z brifkòwégò smartfòna. 

Òbczas mszi lesny, chcącë miec czësté sëmienié, 
wlôzł w pluderkastã, z jaczi flot wëskòkł czerwiony jak 
gùlôcz. Za pòkùtã, zarôzka pò „Òstanita z Bògã”, mielë 
më wtrekac na Kùkówkã, dze przódë lat béł ewanie-
licczi kòscół, a dzysôdnia bibliotéka. Równak tã më 
lesnégò pòkùtë nie òdprawilë. Zasztëkóné bëło, tak 
tej na ksążka, co jã lesny miôł dwadzesce lat temù 
nazôd pòżëczoné, mdze mùsza na jegò pòlëcë w gło-
wie, pòd pòzwą ‘sëmienié’, jesz trochã pòleżec. Chtëż 
wié, czedë mdze pòstãpny Zjôzd w Lëzënie?

Zmarachòwóny kùszkanim kùkówkòwi klëczczi szlë 
më na zjazdowi plac. Òb drogã më sã jesz pòkłonilë 

sztaturze Gerata Labùdë – profesora,  co  żôłti kam 
w wëcygniony rãce trzimô. Më bë rôd kòl niegò dłëżi 
pòstojelë, kò dobrze jak w karnie chòc jeden je mądri, 
le czas a zwãczi, jaczé dochôdałë naju spòd zjazdowi 
binë, nëkałë naju dali. 

Na placu pòwitała naju  góralskô mùzyka.  Brifka 
skrzëwił mùniã,  a  kąsk pòwôżno,  kąsk do  szpòrtu, 
szepnął: „Jem czekawi, czë òni, jak są tak dobri, roz-
mieją téż w baszkã zagrac”. Lesny, czej le ùczuł słowò 
„baszka”, przëbôcził so, za czim òn tuwò tak pò prôw-
dze przëjachôł. Jak wërwôł, to ma dwaji z brifką leno 
zwònienié drobnëch dëtków czëlë, co lesny je wiedno 
w taszi nosy. 

Z najim lasowim drëchã më sã ùzdrzelë dopiérkù 
kòle wieczora. Ùsmióny na gãbie niósł pòd pazëchą 

dwie  grëbé  ksążczi.  Jakno 
kronikôrz  naju  stowôrë 
bùszno  nacéchòwôł  jem 
pòtemù  krédą  w  kòminie 
trzë notczi: – 7 lëpińc 2018, 
Lëzëno,  lesny  dobiwô 
w  turnéru baszczi  piątégò 
Pana Tadeùsza. – 7 lëpińc, 
Costerina  2018,  lesny 
kùpiwô  na  Kòscersczich 
Tôrgach Kaszëbsczi i Pòmòr-

sczi Ksążczi szóstégò Pana Tadeùsza.  – 7 lepińc 2018, 
Lëzëno kòle wieczora, më sã doznelë, że lesny mô dôr 
bilokacji!!! 

Z brifką òbeszlë më trzë razë wkół bùdë z rozmaji-
toscama. Rozmieje sã, że dëtków më nie scyskelë, le 
wszëtczé, co më je mielë, rozëmno wëdelë. Nôwicy 
szło przelewã… Przëszło to stądka, że prawie negò 
dnia  më  najich  wszëtczich  drëchów  a  znónëch 
pòtkelë. W pòdrechòwanim wëchôdô: stón zrzeszowi 
kasë pò Zjezdze Kaszëbów 0 (słowno zero) dëtk.

Òcemnicą, rozgrzeszony, nasłëchóny mùzyczi, na-
jadłi lëzyńsczim chlebã ze szmôłtã, z lózyma taszama, 
wërézowelë më pòde dodóm – do najégò zataconégò 
midzë pólkã, laskã, błotkã a grzëpką Pëlckòwa. Naju 
rézowanié mdze warało nômni dwa miesące, temù 
pòtkómë sã dopiérkù w séwnikù. 

Timczasã  wszëtczégò  bëlnégò  przed  Zjazdã,  na 
Zjezdze  i  pò  Zjezdze  żëczą  Wama  nôleżnicë  Pëlc-
kòwsczi Zrzeszë – brifka, lesny a jô. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Nié dosc, że më sã 
 tim najim, zapadłim na 

kùńcu swiata Pëlckòwã òb 
dnie całé jiwrëjemë, to jesz 

w nocë òno naju mòrzi. 
– Taczi je kawel pëlc-

kòwsczégò dzejôrza (...)
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Nôlepszé kaszëbsczé title nalézesz wiedno na  
www.KaszubskaKsiazka.pl



Sponsorzy

Patronat
medialny


