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Na latosy Zjôzd Kaszëbów rôczëło do se 7 lëpińca gòscynné Lëzëno. Tradicyjno, przédnyma atrakcjama rozegracje 
bëłë: przemarsz szasëjama wsë, wëstãpë mùzycznëch karnów z Kaszëb i z bùtna, ban Transcassubia, turniér baszczi, 
krómë z rozmajitima kaszëbsczima pamiątkama, òbleczeniama, wërobinama lëdowëch artistów i jesz z jinyma 
rzeczama. Latos òrganizatorzë przërëchtowelë téż dodôwkòwé pónktë programù, jak Mésterstwa Kaszëb w Balã. 
Wëdarzenié, jak rok w rok, zaczãło sã mszą swiãtą, jaką latos z ksãdzama z rozmajitëch dzélów Kaszëb òdprawił 
bp Zbigórz Zelińsczi.

Westrzód gòscy, mô sã rozmiec, nie zafelowało przedstôwców wëszëznów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
z przédnikã Édmùndã Wittbrodtã, samòrządôrzów z Marszôłkã Pòmòrsczégò Wòjewództwa Mieczësławã Strukã 
i wójtã gminë-gòspòdarza Jarosławã Wejerã, a téż pòlitików z rozmajitëch partiów. Hònornyma gòscama bëlë pre-
zydent Pòlsczi Andrzéj Duda i bëti premiéra Jerzi Bùzek. 
Nôwôżniészima ùczãstnikama Zjazdu bëłë równak tësące Kaszëbów, co przëjachelë do Lëzëna wespół sã bawic, 
pògadac, pòtkac z drëchama i pòczëc „kaszëbsczégò dëcha”. Chcemë przeżëc ten dzéń jesz rôz, òbzérającë òdjim-
czi aùtorstwa Arkadiusza Wegnera.                                                                                                                                Red. 
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Za nami jubileuszowy, bo już XX Światowy Zjazd 
Kaszubów, na który do Luzina w pierwszą sobotę lipca 
przyjechało wielu Kaszubów z Polski i zagranicy. Także 
w lipcu świętowali gdańszczanie: w V Światowym 
Zjeździe Gdańszczan uczestniczyli byli i obecni mieszkańcy 
miasta oraz wszyscy, którzy darzą sympatią nadmotławski 
gród. Pod koniec sierpnia swoje święto mieli również 
Kociewiacy, po raz pierwszy organizując w Piasecznie 
swój zjazd: I Walne Plachandry. Dwóm pierwszym 
wydarzeniom poświęcamy wiele miejsca we wrześniowym 
numerze „Pomeranii”. Z kolei do święta Kociewiaków 
wrócimy w październikowym wydaniu naszego magazynu.

W tym roku 50-lecie świętuje Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Z okazji tej okrągłej rocznicy o bieżącej działalności 
Muzeum i planach na przyszłość opowiada jego dyrektor 
Tomasz Fopke w rozmowie z Dariuszem Majkowskim. 
A pracownik tej instytucji Piotr Schmandt w skrócie 
przedstawia jej dzieje, skupiając się na historii Działu 
Przyrodniczego. Czy w MPiMKP jest taki dział? 
Odpowiedź poznają Państwo, czytając wspomniany 
artykuł. 

We wrześniowej „Pomeranii” publikujemy także 
podsumowanie XXXIII Kaszubskiego Spływu Kajakowego 
„Śladami Remusa”, którego uczestnicy tym razem płynęli 
Wdą. 

Od Redaktora
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ZJAZDOWÉ WSPÒMINCZI

Ùroczëstosc zaczãła sã òd przëjazdu banë – Trans- 
cassubii. Ten cug wzął na swój pòkłôd bëtników 
Zjazdu z kaszëbsczich môlów – m.jin. Chòniców, 

Brusów, Lëpùsza, Kòscérznë, Żukòwa, Wieżëcë, Somònina, 
Gduńska, Gdini, Rëmi, Wejrowa, Gòscëcëna. Òkróm banë 
przëjachało wiele aùtobùsów i aùtołów z wszëtczich dzélów 
Pòmòrzô. Na ten snôżi lëpińcowi dzéń Lëzëno stało sã 
stolëcą Kaszëb. Zawitalë do naji lëdze z całégò swiata. Bëlë 
Kaszëbi z Americzi, Ekwadoru, Niemców, gòsce z Ùkrajinë 
i Biôłorusëji. Òsoblëwim bëtnikã Zjazdu béł Prezydent Pòl-
sczi Andrzéj Duda. Nie zafelało państwòwëch i samòrzą-
dowëch wëszëznów z wòjewództwa i wejrowsczégò krézu, 
bëlë pòsélcowie i senatorowie z całégò Pòmòrzô. Mszã Swiã- 
tą w Parafii pw. sw. Wawrzińca òdprawił biskùp Zbigórz 
Zelińsczi w kòncelebrze z ksãżama z Gduńsczi Archidie-
cezji i Pelplińsczi Diecezji, a snôżim spiéwã ùroczëstosc 
wzbògacył chùr Lutnia z Tomaszã Fópką jakno dirigentã. 
Pò mszë wszëtcë przeszlë na plac przed spòrtową halą, gdze 
rozpòczãła sã rozriwkòwô czãsc Zjazdu. W drodze na nen 
môl Prezydent RP złożił wińc przë tôflë na tczã pòmòr-
dowónëch w  Marszu Smiercë. Pòtemù ùroczësto òstôł 
òdsłoniãti kam z pamiątkòwą tôblëcą, chtëren ùpamiãtniô 
profesora Gerata Labùdã – patrona Spòdleczny Szkòłë nr 2  
w Lëzënie. Ten kam pòswiãcył biskùp Zbigórz Zelińsczi. 
Złożoné bëłë téż kwiatë przed tôflą ùwieczniwającą Maceja 
Płażińsczégò, chterën miôł swój ùdzél w bùdowie spòrtowi 
halë w Lëzënie.

Zjôzd w Lëzënie na długò òstónie w naji pamiãcë. Béł 
to snôżi czas dlô mieszkańców Lëzëna. Wszëtczim nôleżą 
sã pòdzãkòwania za robòtã wkół Zjazdu, a òsoblëwò Òrga-
nizacjowémù Kòmitetowi, w chtërnégò skłôd weszlë: wójt 
Gminë Lëzëno Jarosłôw Wejer, prowôdnik Radzëznë Gminë 
Bartłomiéń Fòrmela, ks. Waldémôr Waluk, Mariô Krosnic-
kô, Kristina Pòtrëkùs, Łukôsz Richert (reprezentowôł prof. 
Édmùnda Wittbrodta – przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô), Kadzmiérz Bistroń, Pioter Klecha, Dariusz 
Rompca, Alicjô Klinkòsz, Róman Klinkòsz, Tomôsz Fópka, 
Téófil Syrocczi, Zygmùnd Brzezyńsczi i Mieczësłôw Bistroń. 

XX Swiatowi Zjôzd Kaszëbów béł bòdôj nôwikszą 
pòdjimizną w historii Lëzëna. Baro jesmë rôd, że tak wiele 
lëdzy òdwiedzëło najã kaszëbską wies. To béł czas, chtëren 
w nas ùwòlnił chãc pòspólnégò dzejaniô dlô naji spòlëznë. 
Wôrt pòdzãkòwac wielnym partóm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô za przëbëcé ze swòjima stanicama, 
za kaszëbsczé czëtania na Mszi Swiãti, za złożoné darë, za 
tematiczné zale w szkòle m. prof. Gerata Labùdë, za grã 
w  kaszëbską baszkã, za rozegracje w  balã, za nôwiãkszi 
chléb zjazdowi, za 100 zjazdowëch drzéwiãt, chtërne ro-
zeszłë sã jak cepłé kòłôcze, za pierszé pòspólné spiéwanié 
trzech kaszëbsczich piesniów, za snôżé òdjimczi, za smacz-
ną zjazdową zupã i za wiele, wiele jinëch ùdbów. W miono 
zarządu lëzyńsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô skłôdóm Wszëtczim Bëtnikóm Zjazdu pòdzãkã za 
przëjôzd do Lëzëna.
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Data 7 lëpińca 2018 rokù zapisze sã w historii Lëzëna. Tegò dnia do naszi wsë przëjachało tësące gòscy.  
Wszëtkò za sprawą XX Swiatowégò Zjazdu Kaszëbów. 

PREZES PARTU KPZ W LËZËNIE MIECZËSŁÔW BISTROŃ



PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE 
PRZEZ PREZESA ZKP PROF. EDMUNDA WITTBRODTA

Lubòtny Drëchnë i Drëszë Kaszëbi, Tczëwôrtny Gòsce,
rozpòczinómë XX Swiatowi Zjôzd Kaszëbów, latos 
zwëskiwómë z gòscynnoscë gminë Lëzëno. Witóm ser-
deczno w miono Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
a òsoblëwie witóm najich gòscy hònorowëch: Prezydenta 
Rzeczëpòspòliti Pòlsczi Andrzeja Dudã i bëtégò premiera 
i przédnika Eùropejsczégò Parlamentu profesora Jerzégò 
Bùzka. 

Panie Prezydencie i Panie Premierze, to były słowa 
powitania skierowane do panów, naszych gości honoro-
wych, w imieniu całego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego wygłoszone w języku kaszubskim. Jak mogliście 
się przekonać, język kaszubski, ale i sami Kaszubi nie tacy 
straszni, jak niektórzy to mówią.

Panu Prezydentowi dziękuję za patronat nad naszym 
jubileuszowym Zjazdem. Przypomnę też, że uczestniczył 
Pan w naszym XI Zjeździe w Bytowie, jako minister kan-
celarii Prezydenta.

Na początek jednak dziękuję gminie Luzino, z wójtem 
Jarosławem Wejerem i przewodniczącym rady Bartło-
miejem Formelą na czele, a  także prezesowi oddziału 
luzińskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mie-
czysławowi Bistroniowi za niezwykle staranne przygo-
towanie Zjazdu i za gościnę.

Nasz Zjazd odbywa się w  gminie nie tylko bar-
dzo zadbanej i  gospodarnej, ale też wyróżniającej się 

w sposób szczególny dla kultury kaszubskiej. Tu dzia-
ła Regionalny Teatr Dramatyczny wystawiający sztuki 
w języku kaszubskim, tu powstało teatralne i filmowe 
„Wesele kaszubskie”, tu słychać piękne śpiewy chóru 
Lutnia, którego tradycje sięgają końca XIX w., i  mło-
dych Luzińskich Dzwoneczków, tu odbywa się Pomor-
ski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” 
i Sejmik Kaszubski. To z Luzina wyszedł prof. Gerard 
Labuda, jeden z  najwybitniejszych znawców historii 
Pomorza oraz początków państwowości polskiej, i na 
tutejszym cmentarzu – zgodnie ze swoją ostatnią wolą –  
został pochowany. Macie z czego być dumni i my, całe 
Zrzeszenie jest z Was dumne. Gratulujemy tych wszyst-
kich dokonań i życzymy wielu kolejnych!   

Panie Prezydencie, Panie Premierze, Ekscelencjo Bi-
skupie, Drodzy Kaszubi, tegoroczny Zjazd jest szczegól-
ny. Odbywa się w roku obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Jednak droga Kaszub do 
niepodległej Rzeczpospolitej była dłuższa, wymagała od 
naszych przodków przede wszystkim więcej pracy, samo-
organizacji społeczeństwa, konsekwencji i roztropności, 
niż to wielu osobom w naszym kraju się wydaje. Takie ce-
chy na Pomorzu szczególnie cenimy do dziś. Warto o tym 
przypominać! To przed prawie wiekiem, kiedy w Paryżu 
w 1919 r. zebrali się na konferencji pokojowej przywód-
cy zwycięskich mocarstw zachodnich i wytyczali granice 

4  /    /  WRZESIEŃ 2018

Prof. Edmund Wittbrodt
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XX ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW / WAŻNE DATY

w Europie, szczególnego wydźwięku nabrało zawołanie 
kaszubskiego wieszcza Hieronima Derdowskiego: „Ni ma 
Kaszub bez Pòlonii, a bez Kaszub Pòlsczi”. To trwająca 
przez pokolenia organiczna praca działaczy ruchu ka-
szubsko-pomorskiego pomogła utorować wówczas od-
radzającej się Polsce drogę do Bałtyku, do niezależności 
gospodarczej, otworzyła nam „okno na świat”. 

Dla nas symbolami tej drogi naszego regionu do Nie-
podległej, na której kamieniem milowym były Zaślubiny 
Polski z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 r., stały się ta-
kie postacie, jak Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, 
Franciszek Kręcki, Antoni Abraham czy ks. płk Józef 
Wrycza. Chcemy o nich przypominać! 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na patrona 2018 r.  
wybrało Franciszka Kręckiego, który urodził się w Bo-
rzestowie, a  gimnazjum ukończył w  Kościerzynie. To 
filomata pomorski, doktor prawa po Heidelbergu, mło-
dokaszuba, bankowiec, szef konspiracyjnej Organiza-
cji Wojskowej Pomorza w 1919 r. i założyciel w 1920 r. 
harcerstwa w  powstającym dopiero Wolnym Mieście, 
zabiegający o prawa Polski w Gdańsku. Postawa Fran-
ciszka Kręckiego, który przez cały okres międzywojenny 
wytrwał w Gdańsku, stając się motorem wielu polskich 
inicjatyw gospodarczych, oświatowych i  kulturalnych, 
wspierając też materialnie naszych rodaków studiujących 
na miejscowej Politechnice, warta jest przywołania. Po 
wybuchu II wojny światowej za swoją działalność został 
przez Niemców osadzony w Stutthofie i w styczniu 1940 r.,  
w grupie 22 wybitnych działaczy gdańskich Polaków, roz-
strzelany. To tylko jeden z naszych bohaterów. Było ich 
znacznie więcej. Wszystkim ojcom naszej kaszubskiej, 
pomorskiej drogi do Niepodległej winni jesteśmy pamięć.

To jest XX, jubileuszowy Zjazd Kaszubów. Nasze Zjaz-
dy są organizowane na pamiątkę ważnej dla nas reformy 
samorządowej wprowadzonej w Polsce w okresie rządu 

Jerzego Buzka. W jej wyniku udało się zjednoczyć Ka-
szuby w jednym, samorządowym województwie. Było 
to spełnienie naszych marzeń. Była to realizacja podzie-
lanych przez nas idei naszych wielkich poprzedników: 
Lecha Bądkowskiego, Tadeusza Bolduana, ks. Janusza 
Pasierba dotyczących regionalizmu, samorządności, oby-
watelskości, demokracji. Dla nas stało się to impulsem 
rozwojowym w wielu sferach.

W ostatnich latach przeżyliśmy okres niesamowitej 
prosperity gospodarczej. Zawdzięczamy to w dużej mie-
rze aktywności naszej społeczności i sprawnym samo-
rządom. Silne samorządy to silna Polska, a silna Polska 
to silna Unia Europejska, której jesteśmy ważną częścią. 

Za rządów Jerzego Buzka do szkół w Polsce wpro-
wadzono ścieżkę edukacji regionalnej. Chętni mogą się 
uczyć języka kaszubskiego i od kilkunastu lat (od 2005 r.)  
mogą go wybierać na egzaminie maturalnym. Dziś ję-
zyka kaszubskiego uczy się niemal 21 tysięcy młodych 
ludzi. Wydawanych jest wiele książek i publikacji w na-
szym języku regionalnym. Na Uniwersytecie Gdańskim 
prowadzony jest kierunek etnofilologia kaszubska. Pręż-
nie działa też Instytut Kaszubski, liczący 150 członków 
– doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Jest 
więc za co dziękować.

Nas Kaszubów łączą korzenie, dziedzictwo, kultura, 
wartości, wiara, dbałość o nasz region – Pomorze. To 
chcemy przekazać następnym pokoleniom. Jesteśmy ra-
zem w doli i niedoli, solidarni też wtedy, a może przede 
wszystkim wtedy, gdy któryś z naszych samorządów – za-
kątków naszej Małej Ojczyzny – dotkną klęski żywiołowe, 
jak chociażby w ubiegłorocznej, sierpniowej nawałnicy! 
Dlatego zakończę słowami: Trzymajmy się razem – Bãdz-
më razã, wiedno! Pamiętajmy też o słowach zamieszczo-
nych na sztandarze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
Zrzeszonëch naju nikt nie złómie. 

   
• DZIAŁO SIĘ WE WRZEŚNIU • DZIAŁO SIĘ WE WRZEŚNIU • DZIAŁO SIĘ WE WRZEŚNIU • DZIAŁO SIĘ

·   1 IX 1968 – w Wejherowie powstało Muzeum Pi-

śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Pierw-

szym kierownikiem został Paweł Labuda.

·   3 IX 1958 – w Luzinie rozpoczął się strajk szkolny. 

Rodzice – bez zgody władz państwowych – zawiesili we 

wszystkich klasach krzyże. Przywódca strajku Henryk So-

cha został aresztowany, a ówczesna kierowniczka szkoły 

Ludwika Rekowska została odwołana ze stanowiska. 

·   8 IX 1948 – w Komorowie k. Warszawy zmarł Ta-

deusz Apolinary Wenda, twórca i budowniczy portu 

w Gdyni. Urodził się 23 lipca 1863 w Warszawie i tam 

został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. 

·   8 IX 1958 – w Wejherowie z inicjatywy Jerzego Kie-

drowskiego powstał Klub Młodych Kaszubów im. ks. 

dr. Leona Heykego. W 1964 członkowie utworzyli nowy 

Zarząd Oddziału ZKP w tym mieście.

·   8 IX 1958 – ks. kard. Karol Wojtyła dokonał koro-

nacji Matki Boskiej w Piasecznie na Królową Pomorza.

·   16 IX 1958 – w Krakowie zmarł Kazimierz Nitsch, 

prof. UJ, językoznawca światowej sławy, badacz języ-

ka kaszubskiego. Urodził się 1 lutego 1874 w Krakowie 

i tam został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

·   29 IX 1918 – w Chełmnie zmarł ks. Hieronim Go-

łębiewski, zasłużony proboszcz Jastarni (1872–1887), 

folklorysta, autor słynnych Obrazków rybackich z pół-

wyspu Helu i innych publikacji. Urodził się 13 kwietnia 

1845 w Fordonie, pochowany został na cmentarzu 

parafialnym w Chełmnie.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Pierwszy Światowy Zjazd Gdańszczan zorganizowano 
w 2002 roku. Odbywające się co cztery lata wydarzenie 
ściąga do grodu Neptuna nie tylko jego dawnych miesz-
kańców, dzisiaj rozsianych po całym świecie, ale również 
tych, którzy w  jakiś sposób czują więź z  Gdańskiem. 
W tym roku wśród gości byli m.in. sympatycy naszego 
miasta z Austrii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Niemiec i Ka-
nady. Przybyli także potomek króla Stanisława Augusta 
– hrabia Guillaume de Louvencourt-Poniatowski, rodziny 
gdańszczan upamiętnionych nowymi tablicami oraz ho-
norowi ambasadorowie Gdańska, w tym nowe ambasa-
dorki: Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Zuzanna Stupa. 

Przygotowane przez organizatorów zjazdowe wydarze-
nia przyciągają jak magnes także dzisiejszych mieszkań-
ców Gdańska i, co zrozumiałe, turystów, którzy pokochali 
miasto o barwnej i długiej historii tworzonej przez wieki 
przez Polaków, Niemców, Szkotów, holenderskich men-
nonitów, hugenotów, Żydów i, oczywiście, Kaszubów.

Na gości tegorocznego V Światowego Zjazdu Gdań-
szczan, którego motywem przewodnim były „Tożsamość 
i kultura marynistyczna”, czekało ponad 180 atrakcji i ini-
cjatyw. 

Podczas trzech dni na Zielonym Moście działało cen-
trum informacyjno-kulturalne. Odwiedziło je kilka tysięcy 
osób, które dzieliły się swoimi wrażeniami, uczestniczyły 
w warsztatach, a także zasięgały informacji o poszczegól-
nych atrakcjach.  

Muzeum Gdańska zaprezentowało 40 nowych pamią-
tek związanych z historią miasta. Wśród nich największą 
wartość mają 10-tomowa kronika Bractw Ław Gdań-
skiego Dworu Artusa w Lubece, przekazana przez Ger-
da-Dietricha Ewerta, oraz testament Emilii von Hoene 
z 1917 roku, przekazany przez jej potomkinię Barbarę von 
Hoene, regulujący kwestię przyszłości Parku Oruńskiego, 
który odtąd należy do mieszkańców Gdańska, tak jak so-
bie tego życzyła jego patronka Emilia von Hoene. 

Jedną z  imprez równoległych do zjazdu był 22. zlot 
żaglowców Baltic Sail, którego atrakcję stanowił holen-
derski żaglowiec Mercedes. Przy okazji zlotu żaglowców 
pobity został także rekord Polski w najdłuższym zbioro-
wym wykonaniu szanty „Morskie opowieści”, od 7 lipca 
wynosi on 39 minut i 43 sekundy, czyli o 6 minut dłużej 
niż dotychczas.

Największą frekwencją cieszyły się koncerty Nige-
la Kennedy'ego i Cappelli Gedanensis, które wypełniły 
widownie Centrum św. Jana do ostatniego miejsca. Na 
skwerze Świętopełka z kolei rekordową frekwencję za-
notowano podczas występu „Gra w Komedę”, w którym 
Magdalena Grzebałkowska interpretowała tekst, Olo Wa-
licki grał na kontrabasie, a Jacek Prościński na perkusji.

Tegoroczny Zjazd to również liczne warsztaty, wystawy, 
pokazy filmowe, spacery tematyczne po Gdańsku oraz 
spotkania literackie, m.in. ze Stefanem Chwinem i Jac-
kiem Dehnelem. Odsłonięto także dwie tablice okolicz-
nościowe poświęcone słynnym gdańszczanom: przy ulicy 
Garbary – nadburmistrzowi Leopoldowi von Winterowi, 
a przy zbiegu Długiej i Tkackiej – Frankowi Meislerowi 
(więcej o tym wydarzeniu na s. 7 i 8). 

Tradycją zjazdów jest Rodzinne Zdjęcie Gdańszczan, 
które i tym razem zrobiono na Długim Targu. 

Kolejny Światowy Zjazd Gdańszczan odbędzie się 
w 2022 roku.

OPR. SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

W TYM ROKU POD HASŁEM  
„TOŻSAMOŚĆ I KULTURA MARYNISTYCZNA”

Wspólne zdjęcie gdańszczan
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Frank Meisler urodził się w 1925 roku w Wolnym Mie-
ście Gdańsku. Uratowany z  Holocaustu w  ostatnim 

z  gdańskich Kindertransportów do Wielkiej Brytanii, 
w  sierpniu 1939 roku, osiadł ostatecznie w  1956 roku 
w Izraelu. Warsztat i galeria artysty mieszczą się w Starej 
Jaffie. Jego rzeźby stoją w przestrzeni publicznej od Stanów 
Zjednoczonych po Turkmenistan. Wielu znany jest przede 
wszystkim jako autor cyklu pomników-upamiętnień dzieci 
z „kindertransportów”, które dokumentują szlak akcji ra-
tującej żydowskie dzieci z ogarniętej nazizmem Europy: 
Londyn, Berlin, Gdańsk, Hoek van Holland, Hamburg. 
Frank Meisler to także autor o-powieści autobiograficznej 
On the Vistula facing East, która w języku polskim ukazała 
się pod tytułem Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn – Jaf-
fa (2014)1. Utrwalił w niej słowem wielokulturowy obraz 
przedwojennego Gdańska i regionu, podkreślając swoje 
związki z Kaszubami – regionem i ludźmi.

Napis na tablicy w języku polskim i angielskim głosi:

W TYM MIEJSCU MIESZKAŁ DO 1939
FRANK MEISLER

(1925–2018)
OCALONY DZIĘKI KINDERTRANSPORTOM

TWÓRCA POMNIKÓW KINDERTRANSPORTÓW
AUTOR WSPOMNIEŃ ZAUŁKAMI PAMIĘCI

HONOROWY AMBASADOR GDAŃSKA W IZRAELU 
2014–2018

Symbolicznego aktu odsłonięcia tablicy dokonał Pre-
zydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Lucie 
Feighan – partnerką życiową Franka Meislera – oraz jego 
córkami: Michal Meisler Yehuda i Marit Meisler Barr. Mu-
zycznie dopowiedział uroczystość Mikołaj Trzaska, który 
jako członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Gdańsku reprezentował także współczesną społeczność 
żydowską Miasta.

Inicjatywę upamiętnienia przeprowadził Instytut Ka-
szubski wspólnie z  Departamentem Kultury Urzędu 
Miasta Gdańska. Projekt wzorca jednolitych tablic, które 
będą upamiętniać ważne postacie i wydarzenia związane 
z  Gdańskiem w  przestrzeni miejskiej, na zlecenie pre-

zydenckiego Biura ds. Kultury opracowała Anita Wasik 
z  Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku. Pierwszą, po-
święconą postaci nadburmistrza Gdańska Leopolda von 
Wintera (1823–1893) odsłonięto dzień wcześniej, 7 lipca 
przy ul. Garbary. 

Drugą tablicę, upamiętniającą Franka Meislera, umiesz-
czono w miejscu, gdzie mieszkał z matką przed wyjazdem 
do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1939 roku. Obecnie kom-
pleks kamienic przy Długiej 81/83 należy do bydgoskiego 
przedsiębiorcy Krzysztofa Lipkowskiego – będzie mieścił 
hostel oraz restaurację kaszubską. 

W swoim przemówieniu prezydent Paweł Adamowicz 
nawiązał do osobistych kontaktów z Frankiem Meislerem 
i  jego znaczenia w  odkrywaniu żydowskiej przeszłości 
Miasta. Poniżej teksty przemówień Michal Meisler Yehuda, 
najstarszej córki artysty, oraz Miłosławy Borzyszkowskiej-
-Szewczyk, wiceprezes Instytutu Kaszubskiego.

Panie Prezydencie Miasta Gdańska, członkowie władz miej-
skich, drodzy goście, Szanowni Państwo,
nazwa „Danzig” często rozbrzmiewała w naszym rodzinnym 
domu. Określała ona legendarne, nieistniejące już miejsce 
– „The Free City of Danzig – Wolne Miasto Gdańsk”. Było 
opowieścią, która towarzyszyła naszemu dorastaniu. Dla 

1  Polska wersja wspomnień ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego w serii Stegnami pomorskiego pogranicza w tłum. Aga-
ty Teperek i Andrzeja Szewczyka, w opracowaniu i z posłowiem Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. W 2016 opublikowano 
w Berlinie niemiecki przekład nakładem Fundacji Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, opatrzone posłowiem Miłosławy 
Borzyszkowskiej-Szewczyk i w opracowaniu tejże oraz Uwe Neumaerkera.

W niedzielę 8 lipca w ramach V Światowego Zjazdu Gdańszczan odsłonięto w Gdańsku, na kamienicy przy  
ul. Długiej 81/83, tablicę upamiętniającą postać i twórczość Franka Meislera,  gdańsko-brytyjsko-izraelskiego 
architekta i rzeźbiarza. Zmarł w marcu br.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ  
FRANKA MEISLERA 

MIŁOSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
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naszego ojca Franka Meislera, oznaczała ostatnie momenty 
normalnego, rodzinnego życia. W pewien sposób Danzig – 
miasto duchów – było obecne w nas wszystkich...

Frank nigdy do końca nie uporał się z duchami swojej pa-
mięci. Podobnie jak wielu innych, którzy przeżyli tragedię woj-
ny, pozostał po części dzieckiem, zastygłym w chwili, kiedy jego 
chłopięcy świat całkowicie się rozleciał. Jednocześnie, w wielu 
wymiarach, DANZIG przetrwał w nim na zawsze jako dom.

Ponownie usłyszeliśmy o tym legendarnym mieście, już 
w całkowicie innym aspekcie, przy okazji odsłony pomnika 
kindertransportów „The Arrival – PRZYJAZD” w Londynie. 
Okazało się, że nie jest to tylko legenda, ale wręcz przeciw-
nie, jest to miejsce całkowicie realne i jakże różniące się od 
naszych wyobrażeń. 

Do Gdańska przyjechaliśmy w roku 2009, z okazji odsło-
ny pomnika kindertransportów „ODJAZD – The Departu-
re”. Odkryliśmy dynamiczne, współczesne miasto, wyjątkowe 
i pełne wolności.

Poznaliśmy wtedy również naszą wielką, cudowną przy-
jaciółkę Panią Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, która 
stała się częścią naszej nowej, gdańskiej rodziny i dzięki któ-
rej dowiedzieliśmy się tak wiele na temat rodzinnej historii. 
Miłosława sprawiła, że miasto-legenda z naszych wyobrażeń 
zaczęło dla nas tętnić nowym, realnym życiem. Za to, i za 
wiele więcej, jesteśmy jej bardzo, bardzo wdzięczni.

Jesteśmy wdzięczni Prezydentowi Miasta Pawłowi Ada-
mowiczowi za przyjaźń z naszym ojcem. Przyjaźń, która 
znaczyła dla niego bardzo wiele. Dziękujemy za zaproszenie 
na tą jakże pełną znaczenia i szacunku uroczystość poświę-
coną Jego pamięci.

Frank zawsze uwielbiał opowieści o duchach i  czerpał 
sporą przyjemność ze straszenia nas i naszych dziecięcych 
przyjaciół różnego rodzaju niesamowitymi historiami. Twier-
dził, że to tradycyjny kaszubski zwyczaj, który zapamiętał ze 
swoich dziecięcych wakacji spędzanych na Kaszubach.

Tak więc, Frank, jeżeli jesteś dzisiaj z nami, to mamy na-
dzieję i głęboko wierzymy, że podoba Ci się sposób, w jaki 
Twoja pamięć powróciła do swojego domu... a jeżeli zrobi-
liśmy coś nie tak, jakieś literówki czy inne niedopatrzenia... 
prosimy, nie strasz nas już...

Michal Meisler Yehuda,  
tłum. z języka angielskiego Andrzej Chodań

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie,
„chłopiec z za wielką walizką”, napisała o Franku Meisle-
rze w mediach społecznościowych Anna Czekanowicz po 
jego odejściu. W tej walizce skrywał kilka światów, który-
mi mógłby obdzielić kilka biografii. Furtki do co najmniej 
dwóch z nich – Gdańska z perspektywy żydowskiego chłopca 
i Izraela współczesnego – uchylił przede mną. 

Zostawił nam tak wiele, choć świat jego dzieciństwa to 
spadek z obciążoną hipoteką. Od dziecka zmagał się z na-
warstwionymi uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych. 
Będą mu towarzyszyć przez całe życie, a on będzie je stale 
krytycznie weryfikować. 

Przygotowanie polskiego wydania wspomnień Franka 
Meislera stanowiło okazję do prześledzenia wątków tej opo-

wieści i… do stawiania kolejnych pytań autorowi. Choćby 
o kaszubskie przyjaźnie, bo wśród bogatej palety przedwo-
jennych gdańskich postaci Frank Meisler naszkicował dwój-
kę kaszubskich rówieśników – Bubiego i Ewę. To tu obok 
na ulicy Ogarnej, wówczas Hundegasse, mieszkała rodzina 
Wensierskich (we wspomnieniach Szerszewskich). W domu 
krawca z domu towarowego Walther & Flex Frank-jedynak 
znalazł towarzyszy przygód na gdańskiej ulicy. A w rodzin-
nym gospodarstwie głowy rodziny w kaszubskim interio-
rze chłopak z miasta spędzał wakacje. Zdaje się, że jednym 
z fundamentów tych przyjaźni było właśnie doświadczenie 
inności czy też złożoności, wzajemne wspieranie się w świecie 
ostrych podziałów narodowych, w rzeczywistości wymaga-
jącej od jednostki jednoznacznych wyborów. Może dzięki 
tym wspomnieniom w 2006 roku po kilku rozmowach tele-
fonicznych na linii Gdańsk – Jaffa zgodził się wziąć udział 
w warsztatach pt. „Odczytując mowę kamieni. Śladami ży-
dowskimi po Kaszubach” i tym samym rozpocząć swój po-
wrót do współczesnego Gdańska?

Spotkanie Franka Meislera na swojej drodze uważam 
za niezwykle hojny dar od losu. Szczodry przyjaźnią nie-
zmiennie dawał przykład dystansu do rzeczywistości. Jego 
optymizm i wypracowane opanowanie w obliczu politycz-
nych zawirowań dla niespokojnego ducha stanowiły balsam. 
Ostatnie na linii polsko-żydowskiej skwitował – „to tylko 
szumy, to chwilowe zakłócenia, to minie”.

Wśród licznych wyróżnień miejsce szczególne zajął ty-
tuł Honorowego Ambasadora Miasta Gdańska w  Izra-
elu. W rozmowach podkreślał, że stanowi dla niego swo-
iste zwieńczenie gdańskiego doświadczenia, od urodzenia 
w mieście nad Motławą, przez dyskryminację, społeczne 
wykluczenie i wygnanie żydowskiego chłopca, utratę rodzi-
ców w Holocauście, do powrotu tutaj jako dojrzały człowiek. 
Wprawdzie Izrael stał się jego nowym domem, ale nigdy nie 
rozpakował do końca gdańskiej walizki. 

Tablica, którą dziś odsłoniliśmy, to dla mnie kolejny sym-
boliczny powrót Franka Meislera do rodzinnego miasta. 
Wierzę, że jest dzisiaj z nami i przygląda się z radością, że 
w naszym gronie są jego najbliżsi i przyjaciele, także ci gdań-
scy, bo w tak krótkim czasie zrealizowanie upamiętnienia nie 
byłoby możliwe bez zaangażowania wielu. 

Dziękuję Panu Prezydentowi i jego Zespołowi, w szcze-
gólności pani Annie Czekanowicz i pani Barbarze Frydrych, 
za wspólne działanie. Rodzinie Franka, a zwłaszcza córce 
Michal, za zaufanie, podjęcie wyzwania zorganizowania po-
dróży rodzinnej oraz przyjęcie do rodziny. Panu senatorowi 
Wyrowińskiemu za przetarcie szlaku do Bydgoszczy. Panu 
Krzysztofowi Lipkowskiemu, właścicielowi kamienicy, przed 
którą stoimy, za tak życzliwe wsparcie inicjatywy. Mikołaj 
Trzaska, dziękuję, że bez chwili zastanowienia zgodziłeś się 
być dzisiaj tu z nami na trasie koncertów pomiędzy Szcze-
brzeszynem a Londynem. 

Dziś kamienica na rogu Długiej i Tkackiej odzyskała jed-
ną ze swoich opowieści z przeszłości, a my gdańszczanie – 
kolejny fragment mozaiki społeczności naszego Miasta, tak 
potłuczonej tragediami XX wieku. 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
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SWIÃTOWANIÉ PRZEZ ROBÒTÃ

Jëbleùsze institucji to m.jin. czas, czej wspòminómë pò-
czątczi dzejaniô i lëdzy, jaczi robilë wkół jich ùsadzeniô. 
Wiémë, że wnetka pòjawi sã ksążka na tã témã i ji wëjimczi 
chcemë òpùblikòwac w „Pòmeranie”, ale ju terô prosymë 
ò czile zdaniów ò tim, jak 50 lat temù pòwstôwało MKP-
PiM we Wejrowie.
Na ùsadzenié Mùzeùm złożëło sã wiele rozłożonëch w czasu 
dzejaniów spòlëznowëch dzejarzów (w całoscë z Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô) a téż ùrzãdników i institucjów. 
Bëlë téż taczi, co jima nowé mùzeùm „pôlëło w slépia”. Bëło 
m.jin. rzekłé, że jedno kaszëbsczé mùzeùm w Kartuzach sy-
gnie. Pisze ò tim chòcle prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi 
w  swòji ksążce Kaszubskich pamiątek skarbnice. Pòstrzód 
lëdzy, chtërny przëczënilë sã do pòwstaniô wejrowsczégò 
Mùzeùm, w  pierszi rédze mùszi wspòmnąc Aleksandra 
i Francëszkã Majkòwsczich, Édmùnda Kamińsczégò, Józefa 
Rosenera, Adama Patoka, Irenã Kamecką, Jerzégò Czedrow-
sczégò, Mirona Łukòwicza, Jana Trepczika, Zygfrida 
Strzébrakòwsczégò, Mieczisława Barana i  Pawła Labùdã. 
Dzãka jich dzejanióm doszło do te, że Prezydium Powiatowi 
Nôrodny Radzëznë we Wejrowie ùchwałą nr 97/570/68 

z  dnia 31 lëpińca 1968 rokù pòwòłało do żëcô Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi, co zaczãło 
robòtã 1 séwnika tegò rokù. Na ùchwałã zgòdzałë sã Pòwia-
towô Nôrodnô Radzëzna we Wejrowie a pòlsczi Minister 
Kùlturë i Kùńsztu, co zacwierdzył sztatut mùzeùm. Nasza 
institucjô wanożëła pò miesce. Nôprzódkã miała sedzbã 
w bùdinkù przë dr. Senkewicza 10, tej Sobiesczégò 239, Wa-
łowi 14a i kùreszce przë Zómkòwi 2a (pałac). Całą dôwniészą 
historiã jaż pò dzysdniowé czasë spisôł dr Przemisłôw Ru-
chlewsczi. Jesz latos chcemë wëpùscëc jegò pòpùlarno-
-nôùkòwą mònografiã naszi institucje.

Co wedle Was je nôwikszą zwënégą, dobëcym tëch piãc 
dekadów dzejaniô Mùzeùm?
Bez wątpieniô je to ùwôżanié, jaczé mómë na swiece. Baro 
wôżné je téż to, co mómë przez te lata zebroné, òprôcowóné 
i ùprzistãpnioné – w całoscë z kaszëbsczi kùlturë. Jesmë rôd 
z te, że mòżemë zabédowac cekawą òfertã wëstawów, kòn-
kùrsów, kòncertów, wëdowiznów, kaszëbsczich ùczbów 
a warkòwniów wszelejaczich, co je rozmieją achtnąc i miesz-
kańcowie Wejrowa, Kaszëb, i letnicë, turiscë. 

Z direktorã Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi (MKPPiM) we Wejrowie Tomaszã Fópką gôdómë  
ò roczëznie ti institucje, tj. ji 50-latny historie, ò nôwôżniészich dobëcach, lëdzach i dëtkach.

Przed sedzbą MKPPiM w Noc Mùzeów 2017. Òdj. z arch. Mùzeùm
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Jaczi je znaczënk MKPPiM dlô Kaszëb i Pòmòrzô, a òso-
blëwie dlô najégò jãzëka?
Stolëmny. Kò jãzëk je spòdlim kaszëbsczi kùlturë, a më mómë 
wiele z zôbëtków pismieniznë i wikszosc tegò, co je terô pi-
sóné. Sami do pisaniô pòdskôcywómë przez òrganizacjã 
kònkùrsów. Tam, dze le sã co wôżnégò dzeje wkół naszi rod-
ny mòwë – jesmë, pòmôgómë. Chòclë przë Lëteracczim 
Ògródkù Felicje Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi w  Łubianie 
a Kaszëbsczim Festiwalu Szlagrów w Lëpińcach – na pôłnim 
Kaszub, czë przë 20-lecym dzejaniô karna Kaszubianki we 
Wiôldżi Wsë – na nordze. Z ùczbama, warkòwniama doja-
chelë jesmë ju do Rowów – na zôpadze regionu, a  jednã 
z platk – z kaszëbsczim dżezã – wëdelë jesmë ze… szczecyń-
sczim parta KPZ. Dokùmentëjemë. Wëdôwómë, bò to pò nas 
òstónie. W  całoscë spiéwniczi i  platczi, jaczich jesmë 
wëpùscëlë w òstatnëch latach wicy jak przez chùtczészich lat 
sztërdzescë pôrã. Je to zrzeszoné z kùlturowim pòkrokã, co 
sã przekłôdô na zwikszenié „produkcje”. Nie zabôcziwómë 
téż ò jinëch dzélach kùlturë. Wiele je robioné chòclë wkół 
wësziwù – dwie ju wëdóné nowé teczi haftu a dwie w robòce. 
Skòpicą wëstôwków z kùńsztã, w tim malarsczich, na jaczé 
mùszi sã ùgôdiwac z wielemiesãcznym wëprzedzenim – tëli 
je chãtnëch.

Co je nôwikszą mòcą MKPPiM?
Ti, co w nim robią, mùzealnicë, a ti, dlô jaczich je robioné. 
To, co sã ùdało przez te piãc dzesątk lat – to je zasługa prô-
cowników a téż całégò karna wspòmóżców, dobrëch dëszów, 
tëch, co wespółrobilë i wespółrobią donëchczôs. Kùli no-
wëch, cekawëch ùdbów razã wprowadzëlë w żëcé… Kùli 

priwatnégò czasu (nie òbzérającë sã za żódnyma nadgò-
dzënama) òddelë, żebë bëlno wëszedł wëstôwk, kòncert, 
promòcjô ksążczi ë jiné... Dôgą mùzeùm są lëdze. Téż ti wiér-
ny òdwiedzywôcze, klijencë, co kùpiają ksążczi, platczi – òni 
ùczestniwają naszã, mùzealników, robòtã. Sóm bùdink, na-
wetkã nôpiãkniészi, cëda w zbiorach – bez lëdzy są jak bëlny 
aùtół z wszëtczima „bajerama” bënë, ale zamkłi.

Jak wëzdrzi dzysdniowé Mùzeùm w lëczbach? 
Na etatach i na rozmajité ùmòwë je nas terô kąsk wëżi 30 
òsób. W tim meritoricznëch – 19. Pòdług najégò regùlaminu 
w mùzeùm są taczé dzéle: lëteraturë a gazétnictwa, mùzyczi, 
òswiatowi, digitalizacje, administracje, gòspòdarczi a ksã-
gòwòscë, zbiorów prof. Labùdë, kùńsztu a etnografie, rãkòpi-
sów a stôrodrëków, òdjimków a dokùmentów spòlëznowégò 
żëcô. Te nazwë nie òddôwają całoscë dzejaniów mùzeùm. 
Jesmë w trzech bùdinkach: pałac przë Zómkòwi, kamiéńca na 
Wałowi a (w pòżëczkù) dzél magazynu przë Urzãdze Sznëkro-
waniô za Robòtą [pòl. Powiatowy Urząd Pracy]. Na òmówie-
nié wielënë a wôrtoscë naszich zbiorów ni ma tuwò dosc 
placu. Wôrt je zazdrzec na starnã www.muzeum.wejherowo.
pl, dze je ò tim dosc tëli, a zapisac sã przë leżnoscë na mùze-
alną klëkã, to je newslettera, z  jaczégò dowiéta sã, co kòl  
nas sã dzeje, i òtrzëmieta rôczbë na wëdarzenia. A dzeje sã 
skòpicą. 

Chcemë wząc chòcle ùszłi, 2017 rok, w skrócënkù: do 
zbiorów przëjãté 2352 pòzycje, 32 600 skanów (digitalizacjô), 
335 gòdz. nagraniów wideò, 470 òsób skòrzëstało ze zbiorów 
na môlu, a jesz pôranôsce tës. – w internece, 32 wëstôwczi, 
42 kòncertë, 17 promòcjów ksążk, 5 nôdgrodów za wëdóné 

Finał kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô we wejrowsczim MKPPiM.  
Òdj. z arch. Mùzeùm
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w 2016 rokù ksążki, 3 kònferencje nôùkòwé, seminarium, 
warkòwnie, zajmë dlô dzôtk a mùzealné ùczbë – dlô 5683 
òsób, 27 wëdónëch ksążk i platk, zòrganizowóné trzë òglo-
wòpòlsczé kònkùrsë, a jesz jeden regionalny a jeden interne-
towi. Wcyg pògłãbiwómë naszã wiédzã: jeden mùzealnik mô 
nôùkòwi stãpiéń doktora, czwòro robi doktoratë, pôrã jinëch 
jesz sztudérëje. Robilë jesmë przë 7 ministerialnëch projek-
tach. Òdwiedzało nas wnetkã 37 tes. lëdzy. 

Do tëch lëczbów mùsz je dodac  jesz cos – jak wëzdrzi fi-
nancowanié Mùzeùm?
Ùdëtkòwienié wëzdrzi różnie w różnëch latach. Razã z inwe-
sticjama a ministrowima dotacjama dochòdzy do 2 mln zł 
roczno. Nôwikszi dzél z te to są dëtczi òd samòrządzënë wej-
rowsczégò pòwiatu – 1,4 mln zł (to dóné z pòcz. 2018 r.), 
jaczé pòwiôt zwiksziwô òbczas rokù, czej ùdôwô sã nama 
zwëskac jaczé pieniãdze na projektë òd ministrów: Bënowëch 
Sprôw a  Administracje, Kùlturë i  Nôrodny Spôdkòwiznë 
(tzw. włôsny wkłôd), a na ùprawienié bùdinków, ùtrzëmiwa-
nié parkù wkół mùzeùm ë jiné. Drëdżi wôżny dzél bùdżetu 
to dotacjô òd samòrządzënë pòmòrsczégò wòjewództwa, òd 
lat tëli samò – 350 tës. zł. Samò Mùzeùm „wërôbiô” kòl 200 
tës. zł roczno (dóné z 2017 r.). 

Z sami lëczbë rozmajitëch wëdarzeniów òrganizowónëch 
przez Mùzeùm je widzec, jak wiele dzeje sã w tim môlu. 
Wedle niejednëch jaż za wiele i MKPPiM stôwô sã wnet 
dodomã kùlturë. Direktór téż tak czasã mësli? A mòże je 
to wedle Was dobri czerënk i mùsz je tak dzejac?
Mùzeùm dzys dnia to nie je maùzoleùm, dze sã chòdzy kòl 
trupa cëszi kòta, w szlorkach, żebë nie znerwòwac pòwôżny 
białczi, co sedzy a pilëje. To je òbrôz z ùszłégò stolatégò. Terô 
i mùzea, i biblioteczi mùszą bëc òtemkłima, głosnyma i farw-
nyma institucjama kùlturë, żebë chtos chcôł je òdwiedzëc nié 
z mùszu, ale temù, że je tam dlô nie co cekawégò, cos, co 
przëchłoscywô. Je nama nót sã wcyg przebijac z naszima 
bédënkama do lëdzy przez ten òglowi, internetowi, medialny 
trzôsk. Robimë, co sã słëchô pòdług sztatutu, ale czerëjemë 
sã za tim, co lëdze chcą, i próbùjemë jich zajimnąc kaszëbską 
kùlturą téż przë leżnoscë. Żelë chto mówi, że robimë „za wie-
le” – to znaczi, że je robioné prawie tëli, co trzeba. Dodóm 
kùlturë, òstrzódk kùlturë mô dosc ògrańczony òbjim, cole-
mało do gminë, miasta. Nasze mùzeùm parmienieje dzeja-
nim na całi swiat. 

Jak wëzdrzi wespółrobòta Mùzeùm z jinszima institucjama, 
pòdjimiznama abò np. z pisarzama czë mùzykama? Z kim 
to wespółdzejanié je nôbarżi rozwité?
Mëszlã, że ze wszëtczima je nama pòde drogą. Ze spòlëzno-
wò-kùlturowima stowôrama, z jaczich wnetkã dzesãc mô 

swòjã sedzbã prawie w naszim bùdinkù, a jaczé piszą ò gran-
të na pòdjimë z nama robioné1. Z wëdôwiznama, z jaczima 
pòspólno wiele wëdôwómë, m.jin. Wëdôwizna Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Region z Gdinie, Kaszëbsczi In-
stitut. Z ùtwórcama, artistama, dlô jaczich mómë zetkania, 
kòncertë, benefisë a kònkùrsë2. Bëlnym przikładã wespółro-
bòtë z jedną òsobą, òżiwcką kùlturë, ùczałą, artistką a przëjô-
celką mùzeùm – je cykel Zetkania z Mùzyką Kaszub, jaczi 
òd pòczątkù tegò stolatégò rëchtëje kòl nas a z nama dr Wi-
tosława Frankòwskô. Z ùczałima, jaczich rôczimë co nômni 
dwa razë w rokù na kònferencje a wëdôwómë jich referatë. 
Wespółrobimë z jinyma institucjama kùlturë, biblotekama, 
ùczbòwniama, w tim: z Gduńsczim Ùniwersytetã (MKPPiM 
je bùtnowim interesariuszã przë czerënkù etnofilogia ka-
szubska) a Mùzyczną Akademią m. S. Mòniuszczi we Gduń-
skù (cykel kòncertów Akademiô w Pałacu i Kùrs Kaszëb-
sczégò Tuńca), a  jesz ze szkòłama. Wiele cekawëch 
rozegracjów, ùdbów bierze sã prawie z wespółrobòtë, chòcle 
wëdôwanié „Wejrowsczégò Rocznika Kùlturalnégò” razã 
z Mieską Bibloteką m. Aleksandra Majkòwsczégò we Wej-
rowie, Mùzyczną Szkòłą m. F. Chopina we Wejrowie a Wej-
rowsczim Centrum Kùlturë. Òsóbno mùszi wspòmnąc ò 
Radzëznie Mùzeùm, jakô je dlô naji rzetelnym sãdzą 
a wspòmóżcą, żelë je nót. Blisczé wespółdzejanié z Kaszëb-
skò-Pòmòrsczim Zrzeszenim, Kaszëbsczim Institutã a Ra-
dzëzną Mùzeùm przekłôdô sã chòcle na ùsadzenié Kaszëb-
sczi Nôdgrodë Lëteracczi, jaką Marszôłk Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa pierszi rôz wrãczi latos kaszëbsczémù 
pisôrzowi. Wspiérają nas téż co rokù pòdjimcowie, jiné 
samòrządzënë a np. Nadlesyństwò w Strzebielënie – dzãka 
nima mòżemë wprowôdzac w żëcé cekawé ùdbë i projektë, 
jak np. nôùkòwą sesjã ò rekù w kaszëbsczi kùlturze. 

Direktór MKPPiM T. Fópka òbczas 25. roczëznë dzejaniô Kapelë BAS. 
 Òdj. z arch. Mùzeùm

1  W Mùzeùm sedzbã mają: Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”, Zespół wokalny  Art`n`Voices, Stowarzy-
szenie Miłośników Muzyki, Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka, Teatr  „Zymk”, Rada Chórów Kaszubskich, Stowarzy-
szenie „Misternicy Kaszubscy”, Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów, Fundacja Rozwoju Ziemi Kaszubskiej „DlaKaszub.org”.
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Òd czile lat jednym z nôwikszich zadaniów MKPPiM, jak 
sã zdôwô, je przejimniãcé, digitalizacjô i ùprzistãpnienié 
zbiérów pò prof. Gerace Labùdze. Jesmë ju piselë, że 
pòwstôwô specjalny bùdink, gdze ta spôdkòwizna pò Pro-
fesorze mô bëc prezentowónô. Jak dalek jesta z robòtą 
wkół ti sprawë?
Wiele wskôzywô na to, że bùdink mdze parôt jesz przed latã 
2019. To, co mdze bënë, w tim wëstôwk ò historie Kaszëb, je 
rëchtowóné przez karno, jaczé jem pòwòłôł z prôcowników 
mùzeùm, z ùdzélã mòderatora dra Andrzeja Hòji, chtëren mô 
bëlné doswiôdczenié w tim òbjimie z jinëch mùzeów. Inwe-
sticje bùdownie Ksążnicë a ji wëpòsażeniô pilëje wejrowsczé 
starostwò3, chtërno do swòjich włożonëch dëtków samòrzą-
dzënowëch, wespółdzejającë z samòrządzëną miasta Wejro-
wò4 – ùdostało ùniowé ùdëtkòwienié òd wòjewództwa5 i do-
tacjã òd Ministra Kùlturë a Nôrodny Spôdkòwiznë6. Òkróm 
nôwôżniészégò môlu bùdinkù, dze chcemë zgromadzëc 
przekôzóną mùzeùm spôdkòwiznã prof. Labùdë – mdze czët-
nica do nôùkòwi robòtë dlô kòrzëstającëch ze zbioru, mùlti-
medialnô jizdebka na ùczbë, môl dlô mùzealników, co òprô-
cowiwają bibliotekã z archiwùm, a môlëk, dze bãdze mógł 
kùpiac regionalné pamiątczi, ksążczi, platczi. Robòta nad 
spôdkòwizną jidze do przódkù. Zebróné mómë na 147 star-
nach i pòdzeloné pòdług zortu i zamkłoscë całą spôdkòwiznã 
Profesora. Òprôcowóny je ju trzecy dzél z 22 tës. ksążk. Kòż-
di chãtny mòże skòrzëstac z tegò, nôprzódkã przezérającë 

internetowi katalog na naszi starnie a téż zazérającë do naszé-
gò dzéla Pòmòrsczi Cyfrowi Biblioteczi.

W jëbleùszowim dlô Mùzeùm rokù jesce òstelë direktorã 
na drëgą kadencjã. Jaczi je Wasz program dzejaniô na te 
nôblëższé lata? 
Òrganizacjô i dobré fąksnérowanié Ksążnicë prof. Labùdë 
(Kaszëbë w Pòznaniu), zmiana stałëch wëstôwków pismie-
niznë i mùzyczi, nowi bùdink dlô dzélu pismieniznë i gazét-
nictwa, rëgniãcé z bùdową Internetowégò Kòrpùsu Kaszë-
biznë, stwòrzenié Katalogù Kaszëbsczi Fònografie 
a ùsadzenié Galerie prof. Janusza Trzebiatowsczégò (Kaszëbë 
w Krakòwie), chtëren zapisôł nama prawie swòjã kaszëbską 
kòlekcjã òbrazów. Do te je nót ùtrzëmac naszã wësoką ni-
wiznã dzejaniô w mòżlëwie wszëtczich czerënkach. Program 
je ambitny, ale wierzã, że wëcmanim – to sã dô!

Jak wëzdrzą i  jesz bãdą wëzdrzec òbchòdë 50-lecô 
Mùzeùm? Na co mòżemë jesz rôczëc najich Czëtińców? 
Fejrëjemë przez robòtã. Pierszé pół jëbleùszowégò rokù za-
brzadowało zrobienim 14 wëstawów, 19 kòncertów,  
12 promòcjów ksążk i płitów, 2 nôùkòwëch kònferencjów. 
Zrëchtowóné òstałë warkòwnie dlô 2036 ùczãstników, mùze-
alné ùczbë dlô 700 òsobów a wëjazdowé dlô 441. Òdwiedzëło 
nas wnetkã 18 tës. lëdzy. Ze znakã MKPPiM wëszło 11 wëdo-
wiznów, w tim 4 CD. Rozrzeszoné òstałë 4 kònkùrsë. Mómë 
ùdostóné i robimë przë dëtkòwim wspiarcym samòrządzënë 
wejrowsczégò pòwiatu przë sétmë ministrowëch projektach. 
Mómë starã nie zabëwac ò tëch, co sã mòckò zasłużëlë dlô 
mùzeùm, m.jin. ò Édmùndze Kamińsczim, ò jaczim rëchtë-
jemë film w òbrëmienim naszégò filmòwégò cyklu „Kaszëb-
sczich Stolëmów”7. Mómë nôdzejã pòtkac naszich Drëchów 
i mùzealnëch Przëstojników na jesénny, jëbleùszowi ùroczë-
stoscë, ò jaczi terminie jesz òdkôżemë, a na pòsobnëch zet-
kaniach, jaczé są co tidzéń, i na jaczé rôczimë przez internetë. 
Robimë swòje nôlepi jak pòtrafimë, a nôlepszim roczëzno-
wim darënkã dlô mùzealnika je achtnienié przez czãsté òd-
wiedzywanié, ksążczi a platczi kùpiwanié i cepłi wspòmink 
w przińdnoscë. Tec kwiatów ju nawetkã na pògrzebë sã nie 
przënôszô, a òrderë, mówią, że nôlepi leżą na rusczich wòj-
skòwëch… 

Tej-sej sedzba Mùzeùm zmieniwô sã w binã. Tuwò aktorzë z gminë 
Szëmôłd òbczas przedstôwka „Chòróbskò”. Òdj. z arch. Mùzeùm 

2  MKPPiM òrganizëje: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trep-
czyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim, Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do 
tekstu w języku kaszubskim, Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Renaty Gleinert na piosenkę (pieśń) w języku kaszub-
skim, Regionalny Kònkùrs dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô” a Internetowy Konkurs Kaszubski.

3  Główną zasługã ze stronë wejrowsczégò pòwiatu mô w ti sprawie starostka dr Gabriela Lisius, chtërną wspiérô w tim nôleżnik 
zarządu Jack Thiel.

4  Dzãka bédënkòwi przekôzaniô bùdinôszkù ze zemią dlô mùzeùm przez prezydenta Krësztofa Hildebrandta – sprawa umôlo-
wieniô bibloteczi rësza z môla. Za to jedna z mùzealnëch jizbów w pałacu òsta namienionô na mieską Salã Zdënków.

5  W sprawã zaangażowóny je przede wszëtczim marszôłk Mieczësłôw Struk.
6  W tã sprawã zaangażowôł sã przede wszëtczim wiceminister Jarosłôw Sellin.
7  Pierszi film, przistãpny na You Tube – je namieniony Andrzejowi Arendtowi: https://www.youtube.com/watch?v=j3GxJbB3mG0
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DZIAŁ PRZYRODNICZY MUZEUM PIŚMIENNICTWA  
I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE.  

FUNKCJONOWANIE I PLANY ROZWOJU

Historia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej (MPiMKP) w Wejherowie obej-

muje pięćdziesiąt lat. W perspektywie życia ludzkiego 
to bardzo dużo. W perspektywie zastanych, przemija-
jących i trwających epok, zważywszy, ile ich mieliśmy 
przez te pięćdziesiąt lat, to także dużo. Przez ten czas 
zmieniło się na świecie wiele. Przemijały państwa, 
tworzyły się nowe, wybuchały wojny i konflikty, ale 
też mozolnie budowano, materialnie i duchowo. Pol-
ska stała się krajem niepodległym, Kaszuby uzyskały 
w sferze kulturowej podmiotowość, a ich mieszkańcy, 
Kaszubi i nie tylko, mają świadomość swojej wartości, 
związanej z genius loci naszej części pobrzeża Bałty-
ku. Można powiedzieć żartobliwie, że z perspektywy 
wielości i rewolucyjności zmian, jakie zaszły na świe-
cie i w Polsce w ostatnim półwieczu, ciągłe istnienie 
wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej samo w sobie uznać należy za 
sukces. Muzea bowiem to wprawdzie instytucje nobli-
we, przez wszystkich szanowane, otaczane zapewnie-
niami o wsparciu i trosce, tymczasem są jednostkami, 
które same na siebie nie w pełni zarabiają, i stąd wyni-
kać mogą niejednokrotnie ich problemy.

Wejherowskie muzeum, powstałe jesienią 1968 r., 
zaistniało w  warunkach diametralnie różnych od 
tych, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Po pierwsze 
i przede wszystkim kaszubszczyzna jako wartość kul-
turowa z trudem torowała sobie drogę w rozmaitych 
urzędach rozmaitego szczebla. Postrzegana była przez 
decydentów często jako coś podejrzanego, zwłaszcza 
w czasach, gdy wszystko ujednolicano na siłę. Końców-
ka rządów Władysława Gomułki była pod tym wzglę-
dem „wzorcowa”. Po drugie względy lokalowe i finan-
sowe sprawiały, że powołanie tego typu instytucji było 
nie lada wyzwaniem. Skoro wielu ludzi w ogóle nie 
miało gdzie mieszkać, lokowanie instytucji muzealnej 
zakrawało niemal na ekstrawagancję. Trzecia wreszcie 
kwestia – gromadzenie zbiorów od zera naprawdę nie 
jest, w żadnej epoce i w żadnym ustroju, rzeczą prostą, 
nawet gdy ma się wokół siebie ofiarnych darczyńców.

A  jednak powstało i  rozwijało się wejherowskie 
muzeum. Od początku, zgodnie z nazwą, największy 
nacisk kładziono na piśmiennictwo, w tym na gro-
madzenie druków rękopiśmiennych, dokumentów, 
literatury i prasy regionalnej, a także fotografii i dzieł 
sztuki związanych z Kaszubami i, szerzej, Pomorzem. 

Zgodnie ze statutem muzeum organizowano wystawy, 
konferencje, prowadzono działalność wydawniczą.

DLACZEGO DZIAŁ PRZYRODNICZY?
Plan powołania do życia Działu Przyrodniczego miał 
związek m.in. z  unikalnym ukształtowaniem prze-
strzennym Wejherowa i  jego tradycyjnie silnymi 
związkami z  okoliczną przyrodą, w  tym lasami na 
wzgórzach, gdzie usytuowana jest zabytkowa kalwa-
ria. Umiejscowienie Kaszubów w środowisku przyrod-
niczym wpływającym na ich kulturę materialną oraz 
duchową zawsze było niezwykle silne i determinowa-
ło kształt swoistego miejscowego etnosu. Istotna była 
idea, aby wejherowskie muzeum zajmowało się możli-
wie całościowo wszystkim, co towarzyszy człowiekowi 
zamieszkującemu ów konkretny obszar – kulturą, ale 
i otoczeniem. Przywołana idea obecna była w muzeal-
nictwie światowym, w tym i polskim, od bardzo daw-
na. Także w czasie, kiedy powstawało wejherowskie 
muzeum, pojawiały się publikacje podejmujące kwe-
stie muzealnej ochrony zasobów przyrodniczych oraz 
ich koegzystencji z wartościami kultury materialnej 
i duchowej określonego terenu, czy wręcz całego kraju. 
Istniał też postulat, aby muzealnictwo przyrodnicze 
było znacznie szerzej i aktywniej propagowane, co wią-
zać by się musiało z jego dalszym rozwojem. Niemal 
każdego dnia nasza prasa przynosi dziesiątki, jeżeli nie 
setki, informacji i artykułów poświęconych zabytkom 
architektury, dziełom sztuki, muzeom humanistycz-
nym czy też specjalistycznym, związanym z różnymi 

Współczesna główna siedziba wejherowskiego Muzeum, Pałac Przeben-
dowskich i Keyserlingków



14  /    /  WRZESIEŃ 2018

50-LECIE MPiMKP

dziedzinami życia. Nie będzie chyba przesadą, jeżeli 
stwierdzimy, że o zbiorach, wystawach, działach czy 
muzeach przyrodniczych nie pisze się wcale albo bar-
dzo mało. To samo możemy zaobserwować w radio czy 
telewizji. A przecież jest to teren wdzięczny, stosunkowo 
mało znany, wymagający propagowania w społeczeń-
stwie. Łączy się on z pięknem kraju ojczystego, przez 
który wędrują miliony naszych turystów, łączy się on 
z podnoszeniem wiedzy o rolnictwie i hodowli i wresz-
cie – co chyba najważniejsze – podnoszeniem wiedzy 
naszej młodzieży o kraju i jego przyrodzie, z pomocą 
w procesie nauczania1.

Idea łączenia obszarów tematycznych w  obrębie 
jednego muzeum, aby w ujęciu całościowym przed-
stawić świat zastany jako wartość godną upamiętnienia 
i opieki, obecna była już znacznie wcześniej. Należy tu-
taj przywołać dość obszerny cytat, ilustruje on bowiem 
charakterystyczny sposób postrzegania rzeczywistości, 
właściwy nie tylko dla doby PRL-u, a także sugeruje 
konkretne rozwiązania. MUZEA REGIONALNE lub 
okręgowe dążąc do wszechstronnego opisu pewnych 
regionów czy okręgów nie tyle administracyjnych, ile 
historycznych lub etnicznych (jakie niekiedy mogą się 
jednak pokrywać z jednostkami administracyjnymi) na-
leżą do instytucyj wielodziałowych. Posiadają bowiem 
często zbiory przyrodnicze, zabytków przedhistorycz-
nych i etnograficzne, czasami także sztuki kościelnej, 
przemysłu artystycznego itp. Muszą zatem swą wystawę 
opierać na normach, wyłuszczonych w rozdziałach na-
stępnych. Ponieważ zaś nie można mieszać np. zbiorów 
przyrodniczych z etnograficznymi i w ogóle artystycz-
no-historycznymi, muzea takie powinny z reguły wy-
odrębniać swe działy. Nie przekreśla to możliwości two-
rzenia gdzieniegdzie stylowego zespołu, z tym że metodę 
tę będzie się stosowało rozsądnie i z umiarem. Zbiory 
przyrodnicze muzeum regionalnego będą się oczywiście 
rządziły zasadami przyjętymi dla normalnych muzeów 
przyrodniczych, zbiory etnograficzne zasadami muzeów 
etnograficznych itd. Co do układu działów, wydaje się 
w tym przypadku najbardziej właściwym układ oparty 
o zasadę ewolucji i następstwo faktów2.

Muzea to nie tylko realizowane idee, ale nade wszyst-
ko ludzie. Należy przywołać postać nietuzinkową, która 
będzie się tutaj pojawiała nieustannie. Dr Kazimierz 
Siudziński, uczony o międzynarodowej sławie, przez 
wiele lat kierujący gdyńskim oceanarium, był nie tylko 
twórcą projektu muzealnego Działu Przyrodniczego, 
ale i autorem koncepcji zakładającej znaczne posze-

rzenie zakresu działalności wejherowskiej placówki.  
Nie wiadomo, jak dziś wyglądałoby wejherowskie mu-
zeum, gdyby plany Siudzińskiego, poparte przez Radę 
Naukową i część władz lokalnych, zostały zrealizowane. 
Były bardzo ambitne i wiązały się z ogólnym rozwojem 
bazy materialnej, zwiększeniem potencjału naukowego 
pracowników, znaczniejszym budżetem.

Nie wiadomo, ponieważ nie tylko koncepcje nie wy-
szły poza etap ogólnego projektu. Można się zastana-
wiać nad tym, czy gdyby doszło do wspomnianych wy-
żej zmian, orientacja kulturocentryczna, nakierowana 
na zachowanie i rozwój spuścizny duchowej Kaszubów, 
musiałaby ustąpić miejsca tematyce przyrodniczej. Ale 
może skala rozwoju muzeum sprawiłaby, że i sfera kul-
turowa byłaby stymulowana przez nieosiągalne dotąd 
środki finansowe, z kolei konkurencja między działa-
mi „humanistycznymi” a przyrodniczymi uaktywni-
łaby badania naukowe. Kto wie? Nie dowiemy się, jak 
wyglądałoby wtedy muzeum. Aby jednak móc snuć 
rozmaite rozważania, trzeba przenieść się w czasie, 
również do lat, w których raczkował Dział Przyrod-
niczy. Wcześniej jednak wypada sobie przypomnieć 
w wielkim skrócie historię placówki i uświadomić so-
bie jej szczególny profil, określony w pierwszych latach 
działalności muzeum.

POCZĄTKI MUZEUM. JEGO PROFIL I ROZWÓJ
Idea powołania w Wejherowie muzeum zajmującego 
się kulturą kaszubską pojawiła się w lokalnym środo-
wisku tuż po zakończeniu II wojny światowej, jednak 
wtedy nie sprzyjały jej realizacji zarówno trudne wa-
runki życia kraju podnoszącego się ze straszliwych 
zniszczeń, jak i atmosfera polityczna.

Kiedy powstał miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszub-
skiego, powróciła myśl o utworzeniu muzeum. Na po-
czątek zaistniały dwie skromne wystawy, w 1962 i 1964 r.  
Pierwsza eksponowała różnorodne pamiątki z terenu 
Wejherowa i Kaszub (prasa, druki, sztuka ludowa, me-
ble), druga natomiast nie była już takim „gabinetem 
osobliwości” w dziewiętnastowiecznym stylu – dotyczy-
ła „Prasy lokalnej i jej rozwoju”. To jednak ta pierwsza 
wystawa zapoczątkowała akcję społeczną polegającą na 
zbiórce przyszłych eksponatów do przyszłego muzeum. 
Dla ich zabezpieczenia wydzielono w końcu 1963 r.  
w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej osobny dział li-
teratury regionalnej3. Po śmierci Franciszki Majkow-
skiej w  sierpniu 1967 r. jej siostrzenica Mirosława 
Kulczyńska przekazała jej zbiory Janowi Trepczykowi, 

1  M. Ptaśnik, Wstęp, [w:] Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce, Materiały z I sympozjum w Cieplicach w dniach 29–30 maja 
1968, red. M. Charytańska, Warszawa 1968, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, T. XXII, s. 7.

2  T. Dobrowolski, Muzea różnego typu, [w:] Muzealnictwo, praca zbiorowa, red. S. Komornicki i T. Dobrowolski, Kraków 1947, 
s. 131.
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Edmundowi Kamińskiemu i Mirono-
wi Łukowiczowi. Ostatnią wolą zmarłej 
regionalistki było, aby stały się zaląż-
kiem zbiorów przyszłego muzeum. 28 
listopada tego samego roku zawiązał 
się Komitet Organizacyjny Muzeum 
Kaszubskiego, na którego czele stanął 
Edmund Kamiński. 31 lipca 1968 Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej 
(PPRN) w Wejherowie podjęło uchwa-
łę o  utworzeniu z  dniem 1 września 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Pierwszym dy-
rektorem został Paweł Labuda.

Początkowo muzeum otrzymało 
skromną siedzibę w starej kamienicy 
przy ul. Sienkiewicza, tymczasem zbio-
ry, wskutek zakupów i napływu daro-
wizn od osób prywatnych, nieustannie 
się powiększały. Wreszcie 13 maja 
1972 uzyskano nową, obszerniejszą 
siedzibę i, co ważne, przeznaczoną w całości na potrze-
by MPiMKP: wolno stojący budynek przy ul. Sobieskie-
go. W 1984 r. miasto przekazało na dodatkową siedzibę 
muzeum zabytkowy budynek gospodarczy z początku 
XX wieku przy ul. Wałowej 14a, gdzie po kapitalnym 
remoncie (od 18 listopada 1988) umieszczono maga-
zyny i pracownie działów prasy, literatury, rękopisów 
i starodruków.

Pałac wejherowski od początku planowano prze-
znaczyć na główną siedzibę muzeum. Urzędnicy po-
wiatowi ustalili to już w roku 1969. Rok 1991 przyniósł 
istotną zmianę. Muzeum zostało podporządkowane 
wojewodzie gdańskiemu. Wtedy też znaleziono siedzi-
bę dla szkoły i internatu dla niesłyszących dzieci, dotąd 
zajmujących pałac. Dopiero jednak w roku 1995, kiedy 
dzieci definitywnie opuściły pałac, MPiMKP stało się 
realnym właścicielem obiektu. Dotychczasową siedzi-
bę przy ul. Sobieskiego muzeum oddało miastu.

Przy muzeum od początku jego istnienia działała rada 
muzealna, w której skład wchodzili naukowcy, działacze 
regionaliści, członkowie innych placówek naukowych 
oraz urzędnicy samorządowi. Przez lata na czele rady stał 
prof. Gerard Labuda, później m.in. Tadeusz Bolduan, Je-
rzy Treder, Zymunt Szultka, Andrzej Ceynowa. Dyrekto-
rami MPiMKP byli: Paweł Labuda, Krystyna Makowska, 
Bogusław Breza i Radosław Kamiński. Obecnie funkcję 
tę sprawuje od roku 2013 Tomasz Fopke.

Misją statutową, fundamentalną było i  jest dla 
wejherowskiego muzeum gromadzenie, konserwacja 
i katalogowanie zbiorów oraz ich późniejsze udostęp-
nianie w formie obsługi zainteresowanych na miejscu, 
w formie kwerend, działalności wystawienniczej i wy-
dawniczej. W ostatnich czasach coraz częściej udostęp-
nia się zbiory w formie elektronicznej, za pośrednic-
twem internetu.

Przez cały okres funkcjonowania placówki, nawet 
w trudnym okresie realnego socjalizmu, systematycz-
nie wzrastały zasoby muzealne. W momencie powsta-
nia muzeum przejęto od Komitetu Organizacyjnego 
oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (PiM-
BP) 637 przyszłych eksponatów. W latach 1968–1975 
pozyskano drogą zakupów, darów i depozytów 11 277 
pozycji. W latach 1975–1980: 7259 pozycji w 12918 jed-
nostkach, a w okresie od 1981 do 1985 r.: 10 842 pozycje 
w 21 215 jednostkach. Łącznie muzeum w pierwszym 
okresie zgromadziło 29 237 zbiorów w 36 194 jednost-
kach, z czego zdecydowaną większość stanowiły zakupy4.

Jeszcze w fazie projektowania, a później tworzenia 
muzeum występowały rozbieżności co do profilu pla-
cówki. Nie było oczywiste, że ma ona mieć profil lite-
racko-muzyczny. Pojawiały się głosy postulujące, żeby 
zakres organizacyjno-tematyczny obejmował również 
sfery sztuki, historii, etnografii czy przyrody. Cha-
rakterystyczny był schemat organizacyjny Muzeum  

Ulotka zachęcająca do przekazywania zbiorów do działu przyrodniczego 

3  C. Obracht-Prondzyński, Wejherowo w latach 1945–1995, [w:] Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998,  
s. 515–516. Kolejne informacje dotyczące powołania muzeum pochodzą z wymienionych stron tejże publikacji.

4  C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i funkcjach spo-
łecznych, Gdańsk 2008, s. 303–304.  
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Kaszubsko-Pomorskiego w  Wejherowie z  listopada 
1967 r., a więc opracowany na niemal rok przed po-
wołaniem muzeum, który zakładał powołanie m.in. 
oddziałów: ziemi, botaniki i  archeologii. Edmund 
Kamiński twierdzi, że działy te miały powstawać do-
celowo przez kilkadziesiąt lat, równolegle z rozwojem 
działów „priorytetowych”, zajmujących się piśmiennic-
twem i muzyką Kaszub. Zdaniem C. Obracht-Pron-
dzyńskiego5  dopiero w  latach 90., również dzięki 
wadze i profilowi zgromadzonych już zbiorów, zdecy-
dowano o ostatecznym przeznaczeniu wejherowskiego 
muzeum – jako kustosza dziedzictwa literacko-mu-
zycznego Kaszub i Pomorza.

Jak silne było już po roku 1989 wśród osób związa-
nych z wejherowską placówką poczucie misji muzeum 
w odniesieniu właśnie do pielęgnowania dziedzictwa 
literatury i muzyki, świadczy choćby tytuł tekstu Bogu-
sława Brezy zamieszczonego w publikacji poświęconej 
pomorskim instytucjom muzealnym6: Specyfika Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie na tle innych muzeów pomorskich. Au-
tor, przedstawiając w tekście rys historyczny placów-
ki, wielokrotnie podkreśla wagę i wyjątkowość profilu 
działalności muzeum, związane immanentnie z zakre-
sem tematycznym zgromadzonych i nadal gromadzo-
nych zbiorów. Jakby nie było, nazwa ta i wynikający 
z niej przedmiot działalności wyraźnie ukazuje kierunki 
działalności instytucji. Ma ona gromadzić, opracowy-
wać i upowszechniać zabytki piśmiennictwa i muzyki 
kaszubskiej oraz pomorskiej7. Oto inny cytat: Przedmiot 
działalności zdeterminował też charakter instytucji pod 
innym względem. To, co w innych muzeach na ogół jest 
częścią uboczną, służebną, w Wejherowie stanowi pod-
stawowe jądro. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 
biblioteki i czytelnie. Bez wątpienia wejherowska pla-
cówka w porównaniu z pozostałymi innymi pomorskimi 
muzeami jest najbardziej zbliżona do biblioteki i archi-
wum. Rodzaj głównej działalności jest tożsamy, jednak 
nieco inne do niego podejście, w uproszczeniu można 
powiedzieć: muzealne8.

Mimo wywalczenia przez założycieli muzeum okre-
ślonego profilu działalności i  mimo nakierowania 
wysiłków wielu osób – kadry kierowniczej, pracow-
ników, ludzi dobrej woli spośród ówczesnej lokalnej 

elity władzy, regionalistów, pasjonatów i (last but not 
least) twórców przekazujących swoje zbiory doraźnie 
i w formie spuścizny – na gromadzenie skarbów pi-
śmiennictwa kaszubsko-pomorskiego paradoksalnie 
wciąż nieoczywisty był ostateczny zakres działalności 
muzeum. Być może przyczyniła się do tego również, 
o czym już wyżej, świadomość potrzeby ochrony i za-
chowania całości dziedzictwa kaszubsko-pomorskiego 
świata, z całą jego unikalnością, złożonością, z całym 
bogactwem – w tym materialnym i przyrodniczym.  

Miał więc powstać Dział Przyrodniczy. Dokonano 
inwentaryzacji dendrologicznej i ornitologicznej parku 
okalającego wejherowski pałac, co już samo w sobie było 
cenne. Powstającym działem opiekował się w tym czasie 
Kazimierz Siudziński, o którego dokonaniach nauko-
wych i społecznych będzie jeszcze mowa. Zatrudnio-
ny był od 1 listopada 1986 do 31 października 1989 r.9 

 na ½ etatu, na stanowisku starszego kustosza.
Wspomniana inwentaryzacja była częścią statutowej 

działalności planowanego działu. Równolegle pojawi-
ły się jednak plany, projekty, które daleko wykraczały 
poza wcześniej przyjęte i realizowane założenia. Nim 
do nich przejdziemy, warto zatrzymać się nad postacią, 
bez której Dział Przyrodniczy nie stałby się obiektem 
dalekosiężnych, choć niezrealizowanych zamierzeń.   

KAZIMIERZ SIUDZIŃSKI10

Urodził się 19 lutego 1934 r. w Wejherowie. Ukończył 
studia magisterskie na UAM w Poznaniu, uzyskując ty-
tuł magistra na podstawie pracy opisującej faunę mala-
kologiczną (mięczaków) okolic Wejherowa i Lęborka. 
W 1966 r. obronił pracę doktorską „Zooplankton stre-
fy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej”. W 1957 r. rozpoczął 
pracę w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, gdzie 
później został głównym specjalistą hydrobiologiem. 
W latach 1968–1979 pełnił funkcję kierownika Zakła-
du Oceanografii, potem Hydrobiologii. W 1979 został 
dyrektorem Muzeum Oceanograficznego i Akwarium 
Morskiego w Gdyni (ta placówka, którą kierował przez 
wiele lat, powiązana z Morskim Instytutem Rybackim, 
jest największą tego typu w kraju). W 1972 r. otrzymał 
nagrodę za opracowanie koncepcji planu badań oceano-
graficznych statku Profesor Siedlecki. W latach 1972– 
–1973 odbył staż naukowy w instytucie morskim w Woods  

5  Tamże, s. 304.
6  Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. S. Kwidzińska, C. Obracht-

-Prondzyński, Słupsk – Gdańsk, 2005, s. 246–254.  
7  Tamże, s. 248.
8  Tamże, s. 249.
9  B. Breza, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w trzydziestoleciu, [w:] Muzea a dziedzictwo 

kulturowe Pomorza. Materiały z konferencji jubileuszowej Wejherowo 24 X 1998, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo – Gdańsk 
2000, s. 141.

10   R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk 2002, s. 305–306.
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Hole koło Bostonu, a w 1976 w instytucie Badań Mo-
rza Uniwersytetu Kilońskiego. Zainicjował utworzenie 
w  Polsce Międzynarodowego Centrum Sortowania 
i Oznaczania Planktonu. Był organizatorem i kierowni-
kiem międzynarodowej ekspedycji dziesięciu statków 
badawczych pn. „Otwarty ocean 1978”. Od najmłod-
szych lat udzielał się w Lidze Morskiej. Wraz z kolegami 
utworzył Komisję Wodną, która przyczyniła się do wy-
budowania przystani wodnej przy kanale wejherowskiej 
cementowni. W późniejszych latach, już jako oceano-
graf, był organizatorem i uczestnikiem wielu sympozjów 
naukowych. Pracował przy tworzeniu Konwencji Gdań-
skiej (ochrona żywych zasobów Bałtyku) i Konwencji 
Helsińskiej (ochrona środowiska bałtyckiego). Był prezy-
dentem organizacji „Bałtyccy Biologowie Morza”, działał 
w Europejskiej Unii Kuratorów Akwariów i Międzyna-
rodowej Radzie Badań Morza. W 1995 r. powołano go 
na członka Nowojorskiej Akademii Nauk. Jest autorem 
300 prac naukowych, o czym poniżej. W latach 1984– 
–1990 pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej 
w Wejherowie. Przewodniczył Oddziałowi Morskiemu 
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Oddziało-
wi Gdańskiemu Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; 
później został honorowym przewodniczącym oddziałów 
wymienionych organizacji.  

Siudziński był nade wszystko badaczem morza. Prze-
ważająca część jego publikacji poświęcona jest badaniom 
oceanograficznym. Oprócz własnej pracy badawczej 
był „przewodniczącym Grupy Tematycznej”, a później  
koordynatorem wielkiego seryjnego wydawnictwa  
oceanograficznego, „Opracowań Morskiego Instytutu 
Rybackiego”.

W kręgu zainteresowań Kazimierza Siudzińskiego 
znalazła się również biografistyka związana z historią 
polskiej oceanografii. Postacie takie, jak prof. prof. 
Mieczysław Bogucki, Kazimierz Demel czy Włady-
sław Mańkowski opisane zostały przez Siudzińskiego 
w  krótkim zbiorze biogramów11. Ślady owych zain-
teresowań syntetyczno-historycznych można znaleźć 
również w pracach zbiorowych dotyczących dziejów 
rodzimej oceanografii12.

Dorobek Siudzińskiego nie ogranicza się do prac 
polskojęzycznych. Badacz znany jest w międzynaro-
dowym środowisku oceanologicznym m.in. dzięki 
pracom takim, jak wydana w Stanach Zjednoczonych 

w roku 1980 publikacja w lapidarnej formie przedsta-
wiająca historię polskich badań nad morzem, począw-
szy od roku 172113. Z kolei np. w Gdyni wydana została 
praca poświęcona śledziom zamieszkującym Morze 
Północne14.

Działalność, w tym naukowa, Kazimierza Siudziń-
skiego nagradzana była wieloma odznaczeniami, m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
medalami: Komisji Edukacji Narodowej, „Zasłużony 
Ziemi Wejherowskiej”, „Zasłużony Pracownik Morza” 
i Nagrodą Remusa15.

Warto zwrócić uwagę, o czym niżej, na zasługi Siu-
dzińskiego we wzbogacaniu zbiorów wejherowskiego 
muzeum o liczne publikacje dotyczące szeroko rozu-
mianego świata przyrody Kaszub, Pomorza i Morza 
Bałtyckiego.

Kazimierz Siudziński zmarł 7 lipca 2010 r.

ZALĄŻEK DZIAŁU
Współcześnie nikła jest wiedza o tym, że w wejherow-
skim muzeum był niegdyś Dział Przyrodniczy, w fazie 
„embrionalnej”. Kiedy w 2013 roku ukazał się z oka-
zji 45-lecia MPiMKP komiks16 ukazujący w skróco-
nej i często żartobliwej formie dzieje muzeum, gdzie 
zamieszczono również obrazek przedstawiający pra-
cownika działu inwentaryzującego przypałacowy drze-
wostan, autora scenariusza niejednokrotnie pytano, 
czy Dział Przyrodniczy naprawdę istniał. Ktoś wyraził 
nawet w odniesieniu do wspomnianego obrazka żal, że 

11   K. Siudziński, Polscy biolodzy morza zasłużeni twórcy organizowanych badań morskich, Gdańsk 1987.
12   K. Siudziński, Historia badań Zakładu Oceanografii, s. 9–14 [w:] „Sympozja naukowe Zakładu Oceanografii. 50 lat polskich 

badań oceanologicznych, Gdynia 21 – 22 czerwca 1971.
13   K. Siudziński, History of Polish Biological Oceanographic Research, Woods Hole, Massachusetts 1980.
14   K. Siudziński, Quantitative distribution of herring larvae (Clupea harengus L.) in The North Sea in 1974, Gdynia, bez roku 

wydania.
15   R. Osowicka, Leksykon wejherowian, Wejherowo 2008, s. 201.

Kazimierz Siudziński. Fot. z książki: Regina Osowicka, Leksykon Wejherowian, 
s. 200
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komiks wprowadza w błąd osoby 
zainteresowane historią muzeum, 
przedstawiając okoliczności, które 
nie miały miejsca.

Kluczowym momentem 
było posiedzenie Rady Na-
ukowej muzeum, które od-
było się 23 marca 1985 r.  
Wtedy to zadecydowano o  po-
wstaniu Działu Przyrodniczego 
i  docelowej zmianie nazwy oraz 
profilu działalności placówki.

Podstawą istnienia i  racją 
bytu każdego muzeum są zbiory. 
W przypadku istnienia muzeum 
o  profilu literacko-muzycznym 
zgromadzenie zbiorów przyrodni-
czych stanowiło pewien problem. 
Różnorodne były formy pozyski-
wania zbiorów do tworzonego 
Działu Przyrodniczego. Dzięki 
ofiarności Kazimierza Siudzińskiego do wejherow-
skiego muzeum trafiła pokaźna „biblioteczka” przy-
rodnicza, mająca stanowić podstawę teoretyczną i ele-
ment zbiorów Działu Przyrodniczego17. Spis tytułów 
obejmuje 291 pozycje. Są wśród nich: Produktywność 
ekosystemu Morza Bałtyckiego, Rośliny wodne krajowe, 
Bory Tucholskie, Klucz do drzewin, Gąbki śródlądowe, 
Botanika rybacka, Rozwój botaniki w  Polsce, Sym-
pozjum naukowe Zakładu Oceanografii 1971, Atlas 
wzniesień morskich, Informator Morskiego Instytutu 
Rybackiego, wiele roczników „Wiadomości Hydrobio-
logicznych”, „Przeglądu Zoologicznego”, „Opracowań 
MIR”, „Studiów i Materiałów MIR”, „Studiów i Mate-
riałów Oceanologicznych”, „Oceanologii”, „Morskiego 
Przemysłu Rybnego”, a także wydawnictwa obcojęzycz-
ne, głównie niemieckie, ale także w języku angielskim 
i językach skandynawskich. Muzeum zwracało się też 
z apelem „do społeczeństwa”, czego przykładem jest 
ulotka wzbogacona rysunkiem przedstawiającym kor-
morana, która zachęcała do przekazywania zbiorów 
przyrodniczych i literatury fachowej na rzecz placów-
ki. Interesujący był dodatkowy apel zawarty w ulotce 
odnoszący się do informowania działu o pomnikach 
przyrody, rezerwatach oraz obiektach zasługujących 
na ochronę i popularyzację.

Zbiory literatury fachowej stworzyły dość pokaź-

ną biblioteczkę. Świadczy o tym 
chociażby podręczny inwentarz18. 
Znaleźć tam można m.in. Florę 
polską W. Szafera z 1930, Stacje 
Hodowli roślin Krokowa z 1969, 
Rośliny towarzyszące człowieko-
wi Z. Schwarz i J. Szober z 1965, 
Ochronę środowiska morskiego 
przed zanieczyszczeniem K. Siu-
dzińskiego z 1971 czy Szatę ro-
ślinną A. Wodiczki z 1929.  

Jeszcze zanim miał powstać 
Dział Przyrodniczy, Kazimierz 
Siudziński, będąc radnym Miej-
skiej Rady Narodowej w Wejhe-
rowie, zajął się problemem Parku 
im. A. Majkowskiego, na którego 
terenie znajduje się pałac, głów-
na siedziba muzeum19. Dział był 
już wtedy planowany, władze 
samorządowe pragnęły dopre-

cyzować rozmaite szczegóły funkcjonowania terenu. 
Wymagało to wypracowania pewnego konsensusu, 
również w zakresie kompetencji, ponieważ park na-
leżał (i należy nadal) do miasta. Siudziński był tutaj, 
w dobrym znaczeniu słowa, lobbystą – pragnął, aby 
muzeum wraz z nowym działem zyskało bazę nauko-
wą i mogło w bardziej znaczący sposób wpływać na 
kształt parku. Według doktora Siudzińskiego park miał 
w sposób optymalny pełnić swoją funkcję, jeżeli stwo-
rzy się dla muzeum możliwość merytorycznej opieki 
nad terenem poprzez: przyjęcie na etat botaników po 
wyższych studiach oraz doświadczonych ogrodników, 
pełną inwentaryzację florystyczną, rozplanowanie i re-
alizację sadzenia nowych roślin, sukcesywne tworzenie 
ogrodu botanicznego, zatrudnienie zoologa i hydrolo-
ga (ichtiologa), którego zadaniem miały być inwenta-
ryzacja faunistyczna parku i właściwe zagospodarowa-
nie ciągów kanałowych. Miały powstać miniinstytuty, 
zakłady naukowe, laboratoria i centra danych – wszyst-
ko to w  ramach wejherowskiego muzeum. Poniżej 
przedstawiona zostanie struktura wymienionych ko-
mórek. W gestii Miejskiej Rady Narodowej i Urzędu 
Miejskiego miała się znajdować administracja parku, 
zadaniem miasta byłoby wybudowanie zaplecza biuro-
wego, gospodarczego, magazynowego oraz mieszkal-
nego (dla dozoru parku), stworzenie etatów dla obsługi 

16 T. Mering, P. Schmandt, O Muzeum w Wejherowie snuta komiksem opowieść, Wejherowo 2013.
17  Lista pozycji przekazanych dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez Kazimierza 

Siudzińskiego, rękopis.
18 Zbiory Działu Przyrodniczego MPiMKP w Wejherowie – podręczny inwentarz, rękopis.
19 K. Siudziński, Problem Parku im. A. Majkowskiego, maszynopis.

Projekt medalu z okazji 20-lecia MPiMKP, autor K. Siu-
dziński 
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parku i przyszłego ogrodu botanicznego, ogrodzenie 
parku płotem z bramami oraz zainstalowanie oświe-
tlenia. Miasto miałoby stworzyć odpowiedni fundusz 
na rzecz parku poprzez pozyskanie sponsorów, w tym 
Ligi Ochrony Przyrody, przeznaczanie stałych środków 
z budżetu miasta, pracę społeczną instytucji i osób pry-
watnych, zysk z imprez organizowanych w amfiteatrze, 
w przyszłości pobieranie opłat za wstęp do ogrodu bo-
tanicznego. Dodatkowo instytucją, która społecznie 
miała dbać o Park im. A. Majkowskiego, było Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej.

Pracując na rzecz działu, Siudziński zbierał informa-
cje, porównywał działalność innych tego typu struk-
tur muzealnych i  odwiedzał różnorakie instytucje. 
Świadczą o tym np. notatki z wyjazdów służbowych20. 
W Warszawie odwiedził Muzeum Ziemi PAN, był też 
w  Departamencie Muzealnictwa i  Ochrony Zabyt-
ków Ministerstwa Kultury i Sztuki. W Lublinie gościł 
w Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodzie Botanicznym 
UMCS, jak również w Muzeum Biologicznym tejże 
uczelni. Później zapoznał się z działalnością Muzeum 
Okręgowego w Chełmie, gdzie odbyło się ogólnopol-
skie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Zna-
czącą część notatki służbowej zajmują wnioski i po-
stulaty w odniesieniu do działalności wejherowskiego 
muzeum i  jego Działu Przyrodniczego, wynikające 
również z ustaleń i wniosków wypracowanych pod-
czas chełmskiego sympozjum. Najważniejsze, zdaniem 
Siudzińskiego, byłoby nawiązanie szerokiej współpra-
cy z rozmaitymi placówkami oraz poszerzenie bazy 
naukowej oraz materialnej, jak również realizacja kon-
cepcji wystawienniczej.

Interesujące są projekty odznak na jubileusz XX-
-lecia MPiMKP zaprojektowane przez Kazimierza 
Siudzińskiego. Muzeum, założone w 1968 r., rocznicę 
tę obchodziło w roku 1988. Obok symboli miasta, pa-
łacu i piśmiennictwa, obecne są wątki ikonograficz-
ne o  zabarwieniu przyrodniczym: mapka Pomorza 
z uwzględnieniem południowego Bałtyku oraz sym-
boliczny wizerunek parku im. A. Majkowskiego.

Etatowym pracownikiem działu został mgr Lech 
Marek Iliszko, natomiast Siudziński pełnił funkcję 
naukowego opiekuna merytorycznego. Lech Ilisz-
ko, stażysta muzealny, a później asystent muzealny, 
zatrudniony był w  muzeum od 1 grudnia 1984 do  
31 grudnia 1986 r. Z zachowanych dokumentów wyni-
ka, że zobowiązany był do końca stycznia 1987 r. spo-
rządzić opracowanie „Wstępne dane o awifaunie Par-
ku Miejskiego im A. Majkowskiego”. 26 października 
2007 r. Iliszko obronił w Instytucie Biologii, Geografii 

i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego pracę doktor-
ską „Wpływ kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax 
carbo w Kątach Rybackich na ekosystem leśny”.

AMBITNE PROJEKTY
Dział Przyrodniczy w zamyśle twórców miał być tyl-
ko jednym z działów i to wcale nie najważniejszym, 
w  obrębie, pamiętajmy, MUZEUM PIŚMIENNIC-
TWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ. Cały 
czas jednak mieć należy na względzie, że powracała 
w pewnych okresach koncepcja oparta na niezreali-
zowanych propozycjach z końca lat sześćdziesiątych, 
wsparta tendencjami i teoriami muzeologicznymi, któ-
re przywołane zostały powyżej. Całościowe potrakto-
wanie zastanego świata Kaszub, z jego historią, kultu-
rą, sztuką, piśmiennictwem, ale i bogactwem świata 
flory i fauny, znalazło, jak się wydawało w połowie lat 
osiemdziesiątych, szansę na zaistnienie w ramach sta-
tutowych zadań wejherowskiego muzeum.

Kazimierz Siudziński, traktując odpowiedzialnie 
plany rozbudowy działu i zmiany profilu działalności 
muzeum, poszerzał swoją wiedzę o funkcjonowaniu 
muzeów przyrodniczych, o czym była już mowa. Był 
autorem notatki stanowiącej opis tego typu placówek21. 
Autor postuluje m.in. przeprowadzenie głębokiej ana-
lizy posiadanego potencjału i utworzenie Narodowego 
Muzeum Przyrodniczego, którego dość szczegółowy 
projekt, mimo szczupłej objętości szkicu, przedstawia. 
Według Siudzińskiego potrzebna byłaby też ogólnopol-
ska organizacja, np. pod nazwą „Muzea Przyrodnicze 
Polski”. Konieczne byłoby oczywiście poszerzenie bazy 
personalnej i finansowej muzeów przyrodniczych.

Ambitne plany wiązały się już z samymi początkami 
działu. Interesujące jest „Stanowisko Komisji Wycho-
wania, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Miejskiej Rady Narodowej dotyczące działalności wej-
herowskiego muzeum kaszubsko-pomorskiego”. Doku-
ment sygnowany jest podpisem wiceprzewodniczącego 
komisji dr. Kazimierza Siudzińskiego. To już prawdziwa 
rewolucja w podejściu do zadań placówki, w porówna-
niu z jej dotychczasową działalnością. Ważne, że według 
komisji muzeum miało charakter ponadregionalny. Siu-
dziński relacjonuje: W wejherowskim muzeum w dniu 
23 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nauko-
wej MPiMK-P, na którym to w imieniu Prezydium Rady 
Naukowej i Dyrekcji muzeum, członek wyżej wymienio-
nego Prezydium K. Siudziński miał zaszczyt przedstawić 
nową strukturę organizacyjną wejherowskiego muzeum 
oraz przygotowane przez niego opracowanie dotyczące 
nowego działu placówki, tj. Działu Przyrodniczego. Rada 

20 K. Siudziński, Notatka służbowa z wyjazdu służbowego do Warszawy, Lublina i Chełma 1986 11 6–16, maszynopis.
21 K. Siudziński, Współczesne kierunki rozwoju muzealnictwa przyrodniczego w Polsce, maszynopis.
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Naukowa pod przewodnictwem 
prof. G. Labudy zatwierdziła nową 
strukturę organizacyjną placówki, 
w  skład której miał wejść Dział 
Przyrodniczy. W związku z nowo 
zatwierdzoną strukturą powołano 
specjalny zespół pod przewodnic-
twem V-Przewodniczącego Rady 
Naukowej mgr. Józefa Węsierskie-
go do opracowania nowego statutu 
i przyjęcia zaproponowanej przez 
prof. dr. hab. G. Labudę nowej 
nazwy dla tej placówki, a  mia-
nowicie MUZEUM PRZYRODY 
I  KULTURY KASZUBSKO-PO-
MORSKIEJ. W skład tego zespołu 
weszli członkowie Rady Naukowej, 
redaktor T. Bolduan, dyrektor Na-
rodowego Muzeum w  Gdańsku 
– mgr J. Obszański, dyrektor Mu-
zeum Oceanograficznego i Akwa-
rium Morskiego w Gdyni – dr K. 
Siudziński i dyrektor muzeum wejherowskiego – dr K. 
Makowska. Rada poleciła m.in. wydać drukiem opraco-
wanie „Dział Przyrodniczy Muzeum Przyrody i Kultu-
ry Kaszubsko-Pomorskiej” autorstwa K. Siudzińskiego. 
Przewodniczący MRN J. Grabowski przekazał Park im. 
A. Majkowskiego pod nadzór merytoryczny muzeum. 
W  dalszej części dokumentu autor informuje m.in. 
o czynie społecznym w parku oraz planach zasadzenia 
200 drzewek i zagospodarowania kanałów ichtiofauną. 
Istotna jest informacja, że muzeum rozpoczęło całościo-
wą inwentaryzację flory i fauny parkowej. Wspomniane 
opracowanie Siudzińskiego jest świadectwem zamie-
rzeń szalenie ambitnych, których efektem miało być 
funkcjonowanie placówki o ogólnopolskim znaczeniu 
i wielkim potencjale naukowym oraz organizacyjnym.

Dział Przyrodniczy muzeum miał w  pierwszym 
rzędzie dokonać inwentaryzacji i selekcji bibliografii 
przyrodniczej obecnej w placówce, później sukcesyw-
nie dokonywać inwentaryzacji parków narodowych, 
rezerwatów i  parków krajobrazowych znajdujących 
się na terenie Pomorza, inwentaryzacji pomników 
przyrody nieożywionej, pozyskiwania eksponatów 
z  rozmaitych źródeł, rejestracji dewastacji przyrody, 
zabezpieczenia endemicznych i  ginących gatunków 
flory i fauny. Ważnym kierunkiem działalności miało 
być prowadzenie prelekcji i  organizowanie sympoz-
jów naukowych. W strukturze działu miały się poja-
wić: Zakład Biologii, Ekologii i Ochrony Środowiska, 

Zakład Geologii i  Ochrony Śro-
dowiska, Palmiarnia, Centrum 
danych przyrodniczych i  doku-
mentacji naukowych, magazyny 
zbiorów przyrodniczych, kolekcje 
naukowe i kolekcje ekspozycyjne, 
wreszcie sale ekspozycyjne: Flo- 
ry Kaszub i  Pomorza, Bezkrę-
gowców Kaszub i  Pomorza, Mi-
neralogii i petrografii, Bursztynu, 
Historii nauk biologicznych i geo-
logicznych.

„Stanowisko...” nie zostało opa-
trzone datą, chodzi jednak o rok 
1985. Wiadomo z treści, że doku-
ment powstał po 23 marca, kiedy 
to odbyło się posiedzenie Rady 
Naukowej, a  przed 27 kwietnia, 
kiedy planowany był czyn spo-
łeczny.

WAŻNE POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ 

Minął rok od posiedzenia Rady Muzeum, na którym 
podjęto decyzję o zmianie nazwy placówki i perspek-
tywie rozbudowy Działu Przyrodniczego.

6 maja 1986 r. odbyło się kolejne posiedzenie, któ-
rego decyzje były istotne dla dalszego funkcjonowania 
MPiMKP i jego charakteru. Nie będziemy, rzecz jasna, 
zajmować się tutaj wszystkimi tematami poruszanymi 
podczas posiedzenia, jednak warto przyjrzeć się tym, 
które dotyczą Działu Przyrodniczego i  ewentualnej 
zmiany nazwy placówki22.

Posiedzenie otworzył prof. Gerard Labuda, prze-
wodniczący rady. Omówionych zostało kilka istotnych 
spraw. Jeden z  kolejnych punktów był następujący:  
Nawiązując do wcześniejszych ustaleń prof. dr hab. Ge-
rard Labuda zaproponował, aby mimo podjętych decy-
zji, nie zmieniać nazwy muzeum. Obecna nazwa jest 
już przyjęta przez społeczeństwo, zwyczajowo utarta 
i mimo pewnych niedoskonałości powinna chwilowo 
pozostać do wykrystalizowania się, aby nie wprowadzać 
chaosu. Zawsze można wnieść aneks do nowego statutu 
przy zmianie nazwy placówki i nie występuje tutaj żad-
na sprzeczność. Propozycję poparł lek. med. Miron Łu-
kowicz, wycofując swoje poprzednie stanowisko. Rów-
nież pozostali członkowie Rady nie wnieśli sprzeciwu.  

Dr Kazimierz Siudziński nadmienił, że także w Mi-
nisterstwie, w  trakcie niezobowiązujących rozmów, 
poparto taką postawę, uważając, że przyszła nazwa 

Projekt logo parku im. A. Majkowskiego, autor K. Siu-
dziński 

22   Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z dnia 6 maja 1986 roku, 
maszynopis.
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powinna być perspektywiczna, obejmująca docelowo 
cały kompleks zagadnień, którymi zajmuje się i będzie 
zajmowało Muzeum, np. Muzeum Przyrody i Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej.

Członkowie rady wyrażali rozmaite poglądy co do 
nazwy, jedni chwalili (dyr. J. Obszański), inni propono-
wali ponowne rozważenie zmiany (prof. S. Gierszew-
ski), nikt już jednak nie wracał do nazwy związanej ze 
sferą przyrody.

W protokole już tylko raz mowa jest o Dziale Przy-
rodniczym: Muzeum (...) przyjęło do realizacji 4 za-
sadnicze problemy merytoryczne: (...) c/ badania przy-
rodnicze prowadzone pod kierunkiem dr. Kazimierza 
Siudzińskiego w oparciu o przygotowany przez niego 
program. Dotyczą one na obecnym etapie:
–  inwentaryzacji i  selekcji merytoryczno-tematycznej 

bibliografii z zakresu przyrodoznawstwa Kaszub i Po-
morza.;

–  inwentaryzacji Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego 
oraz pomników przyrody nieożywionej Kaszub i Po-
morza.   

PAMIĘĆ
Dział Przyrodniczy wejherowskiego muzeum to epizod 
krótkotrwały. (Nie zachował się nawet dokument odno-
szący się do jego powołania, czy więc istniał organizacyj-
nie? Dwóch pracowników przez kilka lat jednak tworzy-
ło dział...). W historii każdej placówki kulturalnej mają 
miejsce wydarzenia, które na pierwszy rzut oka mogą się 

wydawać nietypowe. Często zostają zapomniane, przy-
gniecione ciężarem sytuacji i spraw aktualnych, które 
później same padają ofiarą swoich następców. W przy-
padku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej wielość i rozmaitość inicjatyw oraz dziejących 
się spraw, zwłaszcza w ostatnich latach, jest tak wielka, 
że proces ten może następować w zawrotnym tempie. 
Z jednej strony świadczy to pozytywnie o aktywności 
wejherowskiego muzeum, z drugiej jednak strony należy 
być szczególnie wyczulonym na potrzebę dokumento-
wania zjawisk efemerycznych. Rozwój nowoczesnych 
technik szczęśliwie daje taką możliwość.

Postaci, sprawy, zdarzenia niejednokrotnie upomi-
nają się o siebie, o pamięć, o powrót do świata żywych. 
Chwile zamknięte w  nieruchomej fotografii, myśli 
przelane na papier, nawet suche dokumenty urzędowe, 
wszystko to są kawałki stłuczonego lustra, przykryte 
grubą warstwą kurzu. Trzeba na nie natrafić, ostrożnie 
je odkurzyć i próbować poskładać.

Każda instytucja ma takie lustra. Wejherowskie 
muzeum, mimo zaledwie pięćdziesięciu lat istnienia, 
jest instytucją z tak bogatą historią, że zapomnianych, 
a wartych odkrycia epizodów ma z pewnością znacz-
nie, znacznie więcej. Niektóre z nich zapewne nie za-
skoczą odkrywcy, inne – jak najbardziej.

PIOTR SCHMANDT

Serdecznie dziękuję za udostępnione materiały i poświęcony czas: Pani Teresie 
Siudzińskiej, Panu Edmundowi Kamińskiemu i Koleżance Małgorzacie Główce.
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RODZYNNO

Płita Rodzynné Klasów mùzykòwanié mô bënë 24 
dokôzczi wëkònóné przez mùzykùjącą familiã Klasów 
zez Serakòjc. Miała òna swòjã promòcjã 16 czerwińca òb-
czas jëbleùszowégò kòncertu we wejrowsczim mùzeùm. 
W Kaszëbsczi Rodzynny Kapeli BAS wëstãpiwają: Henrik 
Klasa (skrzëpice, spiéw, bùrczibas), Teréza Klasa (spiéw, 
bas, diôbelsczé skrzëpice, bùrczibas), Lészk Klasa (akòr-
dión), Pioter Klasa (klarnéta), Łukôsz Klasa (skrzëpice), 
Lucyna Czaja (spiéw) a Paweł Czaja (wiolonczela). Platka 
òstała nagrónô w familijnym sztudiu, a dozér nad pro-
dukcją sprawòwôł i sztëczczi wëbrôł Henrik Klasa. Co 
nalézemë na nônowszim CD 25 lat ju dzejającégò karna, 
chtërno latos dostało wëprzédnienié „Pòmeranie” – Òr-
mùzdową Skrã?

Są tuwò baro znóné spiéwë, jak: „Tata i kòza”, „Kùtro-
wô pòlka”, „Ahoj, Janeczkù”, „Hej, mòrze, mòrze”, „Mòja 
chëcz”, „Frantówka” (Më sã dzysô tu zebralë), „Jô jem 
rëbôk”, „Kaszëbsczé nótë” i „Tam, gdze Wisła”. Òsoblëwą 
wôrtoscą płitë, òkróm czëstëchny kaszëbiznë Klasów, są 
równak wëkònania rzôdzy spiéwónëch piesniów, jak: 
Trepczikòwi „Mùlk”, Tomaczkòwsczégò „Tobaczka”, „Je-

stem Kaszubą” ze słowama F. Sãdzëcczégò, lëdowé3: „Nie-
wiérny” a „Chto sã lubi”.  

Rodzynné Klasów Mùzykòwanié je dokùmentã, zôpisã 
familijnégò spiéwaniô, graniô a nagriwaniô kaszëbsczi 
piesnie – w  25. roczëznã òd pòwstaniô karna. Je to 
zôchãta dlô jinëch familiów, co mùzykùją wëcmanim – 
do nagraniô swòjich dokazów.

NORDOWÒ

Piãc lat młodszé òd kapelë BAS je karno Kaszubianki 
z Wiôldżi Wsë. Na jëbleùsz Kaszëbianków, jaczi béł fëj-
rowóny w wiôlżińsczim Dodomie Rëbôka 28 czerwińca 
– òstała zrëchtowónô mùzycznô mònografiô, zesadzonô 
z  trzech jich donëchczasnëch platk a  magnetofónowi 
kasétë4. Do grëpë zebrôł je Tadéùsz Kòrthals, jaczi béł 
producentã wikszoscë platk. Płita dosta tituł Bialczi 
z Wladislawòwa – bez co òstało nawleczoné do tekstu 
jedny ze spiéwów.

Na platce je 60 dokôzków pò kaszëbskù nagrónëch 
w latach 2000–2015. Karno twòrzą dzysô Jolanta Fiszer 
(spiéw), Mariô Grodzkô (spiéw), Mariô Détlaf (diôbel-
sczé skrzëpice), Elżbiéta Klebba (reńczôk) a  Teréza 
Mùdlaff (akòrdión).

25 A 20 A 25 – JËBLEÙSZOWÉ PLATCZI 
NA 50 LAT MÙZEÙM WE WEJROWIE

Wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi, jaczé latos swiãtëje swòje półwieczé dzeja-
niô, wëpùscëło prawie nowé trzë platczi z kaszëbsczim słowã. Dwie są òbònioné mùzyką1, a slédnô, z gôdkama 
ksãdza Skwiercza2 – sama je mùzyką!

1  Wëdaniô òbù platk dozérała Aleksandra Janus.
2  Wëdaniô gôdk dozérôł Róman Drzéżdżón.
3  Nie nalôzł jem donëchczôs nagróné na platkã tëch frantówk.
4  Zôpis je dokònóny w technologie mp3, bez co szło zmiescëc wszëtczé spiéwë na jedny platce.
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ZWIELOKROTNIK
Jo, jo, przódë to sã mùszôł fëst nakrãcëc, a dzysô 
to le sygnie knąpã na maszinie wcësnąc, bë 
z jednégò zrobic wiele… Ó co jidze? Kò ò 
drëkòwanié, a tak pò prôwdze ò zwielokrotnianié 
(pò pòlskù powielanie). Hewò na, przedwòjnowi 
produkcje, maszinka bëła prawie brëkòwónô do 
robieniô kòpiów rozmajitëch piesniów, zapi-
sónëch bez rodzonégò w Gduńsczim Starogar-
dze Władisława Kirsteina (1901–1987). Brzadã 
jegò zbiéracczi robòtë béł chòcbë wëdóny razã 
z Léònã Ropplã w 1958 r. zbiérk Pieśni Kaszub, 
jaczi rozmajitim mùzykóm służi do dzysôdnia. 

Chto wié, kùliż kòpiów Władisłôw Kirstein na 
swòjim zwielokrotnikù miôł zrobioné?         

rd

„Szczególną wartością tego wydawnictwa są nowe 
utwory, których nie znajdziecie Państwo na innych pły-
tach, z muzyką członkini zespołu Teresy Mudlaff. Pio-
senki i pieśni Kaszubianek oddają ducha Nordy – pół-
nocnych Kaszub. Słychać w nich kołysanie morza, szum 
lasów a przede wszystkim bëlacką gôdkã, jakże piękną, 
charakterystyczną odmianę języka kaszubskiego. Melo-
die wpisane w tonacje majorowe i opatrzone nieskom-
plikowaną harmonią – są przyjemne w odbiorze, łatwe 
do powtórzenia. Akompaniament jest współczujący, do-
skonale wspiera dobrze brzmiące w dwugłosie panie”5.

Òkróm Terézë Mùdlaff jakò ùsôdczëni mùzyczi mùszi 
wspòmnąc ò jinëch „nordowëch” ùtwórcach, co stwòrzëlë 
mùzyczné a tekstowé „miãso” dlô spiéwôczków z Wiôldżi 
Wsë, są to: Mariô Bòszke, Janina Cyskòwskô, Mariô 
Grodzkô, Jerzi Łisk, Anna Pòmieczińskô a Józef Rosz-
man. 

Czerwińcową ùroczëstosc pòprzedzył artikel 
w „Pòmeranie” Kaszëbiankóm bédowóny, do jaczégò bëło 
sã òdwòłiwóné òbczas jich galë 20-lecô. Mùzeùm zgrôwô 
do zebraniô a wëdaniô w przińdnym roku „Spiéwnika 
Nordë”, dze nalézą sã nowé dokazë z antologie a taczé, 
jaczé jesz nie dożdałë sã pùblikacje, téż jinëch, niewëmie-
nionëch wëżi aùtorów.

SZPÒRTOBLËWIE
Tegòroczny Turniér Gadëszów we Wielu, 5 zélnika, béł 
bëlną leżnoscą do zabédowaniô swiatu nowëch nagra-
niów jednégò z nôczãstszich laùreatów tegò kònkùrsu, 
ks. Rómana Skwiercza. Platka òstała pòzwónô WSZËT-
CZIM NIE DOGÒDZY… gôdczi ksãdza Rómana Skwier-
cza.

„Wszëtczim nie dogòdzy, ale na gwës wszëtczich roz-
smiészi. Wierã wiele lëdzy przëbôcziwô so kasétë z 90. lat 
XX st., na jaczich nagróné bëłë szpòrtë a gôdczi Rómana 
Skwiercza. W 2018 r. Wejrowsczé Mùzeùm przëbôcziwô 
dzél z nëch, mòże rzec kùltowëch, nagraniów. Na gwës 
mdą naju rozsmiésziwelë jak przódë lat, doch ksãdza ka-
nonika Rómana, rodzonégò w 1955 r. w Pùckù gadësza, 
a jegò ùtwórstwa lata sã nie jimają. Platka na ùkazëje sã 
z leżnoscë 25 lat kapłańsczich swiãceniów najégò Remùsa 
– jak gò pòzwelë drëszë na czôłenkòwim spłiwie, i Sto-
lema – kò w 2018 r. òstôł bez pòmòrańców nym titlã 
wëprzédniony”6. 

Wszëtczé wspòmnióné platczi mòże ùdostac w sedzbie 
wejrowsczégò mùzeùm.

5  Ze wstãpù do płitë-mònografie.
6  Ze wstãpù Rómana Drzéżdżóna do platczi.
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XXXIII Kaszëbsczé Spłënienié Czôłenkama 
„Szlachama Remùsa”, tak samò jak 

w ùszłëch latach zrëchtowóné przédno bez Turisticzné 
Karno Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô „Wanożnik”, 
miało môl òd 7 do 15 lëpińca. Bëło na ti naji wòdny roze-
gracje kąsk wiãcy jak 70 sztëk lëdzy. I më bë w tim wnet 
dorównalë temù pierszémù spłiwòwi, na jaczim – jak 
pisôł ùdbòdôwca i bez lata lateczné jedna z nôwôżnié-
szich personów przë rëchtowanim tegò wanożeniô rzéka-
ma a jezorama ju sp. Janusz Kòwalsczi – „na start stawiły 
się 82 osoby”, czejbë nié to, że òni zgłoszonëch mielë wie-
le wiãcy jak më, bò zdebło nad 120 sztëk (z czegò mòglë 
przëjąc le 90). Wôrt tu zarô wspòmnąc, że bëłë lata, 
w jaczich na KSC „Szlachama Remùsa” mógł narechòwac 
wiãcy jak 200 czôłenkarzów! Naja latosô wanoga Wdą nie 
bëła tej nôwiãkszô w historie ti rozegracje (le téż i nié 
nômniészô!), le chòc jeden bëlny rekòrd béł nasz – kò nô-
starszô bëtniczka Barbara Wójcëckô skùńcza latos 98 lat! 
I wej niech le sromają sã ti piãcdzesąt- abò szescdzesątlat-
ny „starëszkòwie” (chòc w jich prawie przëtrôfkù to bë 
mòże mùszało równak bëc bez cëzysłowù...), co pòwiôda-
ją, że taczé wòdné wanożenié to ju nie je na jich lata. 
I niech so nicht nie mësli – naju tczëwôrtnô seniorka płi-
wała ze swòjim sënã w czôłnie i jak reszta spała w celce!

Pierszé naju òbòzowiszcze bëło w  Lëpùszu. 
Òtemkniãcé XXXIII KSC „Szlachama Remùsa” miało 
môl 7 lëpińca ò sódmy wieczór, tak bë ti, co jesz tegò dnia 
bëlë jachóny na Zjôzd Kaszëbów w Lëzënie abò na Tôrdżi 

Ksążczi Kaszëbsczi a Pòmòrsczi „Costerina” w Kòscérz-
nie, zdążëlë zjachac na plac. Zaczãło sã jak wiedno, czëta-
nim wëjimka z arcëdokazu Żëcé i przigòdë Remùsa Alek-
sandra Majkòwsczégò. Ksążka ta, co téż je zwëkã, jaczi 
sygô ju tegò pierszégò spłënieniô, towarzëszëła czôłenka-
rzóm téż i bez pòsobné dnie. Tą razą më czëtalë ò ksąż-
kòwim Lëpnie, jaczégò mòdłã béł Lëpùsz, ò zdënkù kró-
lewiónczi z zómkòwi górë i niebezpieczny nimòce 
Remùsa, czej gò to Złé kùsëło... 

W to òtemkniãcé spłiwù zeszłëch a zjachónëch sertno 
przëwita przédniczka Òrganizacjowégò Kòmitetu 
i zôstãpczëni kòmandora Barbara Łosyńskô, minutą cëszë 
sã ùtczëło wielelatnégò pilota najich spłënieniów Mirosła-
wa Walasyka, jaczi na niebné szlachë òdeszedł latos 
w maju, fana pòszła w górã, a òficjalno spłiw òtemkł 
kòmandór Wòjcech Kùc. 

Béł na tim sobòtnym rozpòczãcu przédnik Gminny 
Radë Lëpùsza Janusz Wawer i jegò zôstãpca Stanisłôw 
Lëpińsczi – wielelatny a bëlny spłiwòwi drëch, jaczi baro 
nama pòmógł w przërëchtowanim bëtnoscë w swòjim 
Lëpùszu a wspiérôł òb trzë dni najégò bëcégò w nym 
môlu. Bëlë i jinszi gòsce, jak wej chòc znónô dzejôrka 
a wielelatnô szkólnô Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô (ò jaczi 
Kòwalsczi cepło w 1986 r. pisôł). Zjachalë téż na swòjich 
maszinach nôleżnicë mòtorowégò dzélu „Wanożnika”, co 
to òni pò drodze ze Zjazdu Kaszëbów òdwiedzëlë chòrégò 
przédnika karna Bernata Hinza i przëwiezlë òd niegò lëst 
z pòzdrówkama dlô wszëtczich czôłenkarzów razã z żëcz-
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W 11. numrze cządnika „Pomerania” z 1986 rokù czëtómë, że I Kaszëbsczé Spłënienié Czôłenkama „Szlachama Remùsa” 
sã òdbëło „szlakiem Wdy od Jeziora Wieckiego do Borska nad Wielką Wodą, główną tonią jeziora Wdzydze i dalej Kana-
łem Wdy i Wdą aż do Czarnej Wody”. Terô më na ju XXXIII spłiwie znôw tim samim wnet turã, pò reszce jak co sztërë 
lata, wanożëlë wòdama (a niechtërny drogama) Kaszëbsczi. Le nen szlach, jak pózni sã pòkôże w tim teksce, to niejedurné 
sparłãczenié z tamtą pierszą rozegracją. 
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bama, żebë wiosłując, oddychali pełną piersią, gdyż to lep-
sze aniżeli leżenie plackiem na plaży na Wyspach Kanaryj-
skich. Nie zafelowało i tëch wielelatnëch spłiwòwiczów, co 
tą razą z nama nie płënãlë, le chòc na sztót chcelë bëc 
westrzód naju, m.jin. Sabina i Mark Chòmicczich, Jolanta 
i Adóm Kakòwie, Lucyna Matczińskô, a téż Dagmara 
i Mark Sławscë, chtërny tegò wieczoru przédnikòwalë 
w granim a spiéwanim przë ògniszczu.

Niespòdzónie sã téż pòjawił ks. Stanisłôw Stolz, jaczi 
òb czas pierszégò spłënieniô „Szlachama Remùsa” 
w lëpùsczim kòscele òdprawił mszã swiãtą z liturgią 
w kaszëbsczim jãzëkù (bëła to przë leżnoscë jedna z tëch 
pierszich tegò ôrtu mszów w historie Kaszub). Pòsobnégò 
dnia na naji wòdny rozegracje ks. Stolz, bë historiô znôw 
zakrãcëła kòło, jesz rôz stanął przë spłiwòwim òfiarowim 
stole. Tą razą towarził ks. Rómanowi Skwierczowi, jaczi ju 
téż béł na ti czôłenkòwi wanodze w 1986 r., le tedë jesz na 
pôrã lat przed wstąpienim na dëchòwną stegnã, i chtëren 
latos òbchòdzył ju 25. roczëznã swòjich kapłańsczich swi-
ãceniów, ò czim téż nie zabôczëlë czôłenkarze a wrãczëlë 
tczëwôrtnémù jubilatowi tôflã z wëbrónyma òdjimkama, 
sã rozmieje przédno ze spłënieniów.

XXXIII KSC „Szlachama Remùsa” më zaczãlë òd jezo-
ra Fiszewò (dokądka më w niedzelã reno zaszlë sztrëką), 
tak gdzes z dzesãc kilométrów òd zdrzódła Wdë. Kò 
prôwdą je, że spłëwac ną rzéką jidze ju òd Jezora Wiecczé-
gò, to je na trzecym kilométrze òd ji pòczątkù i tak 
pòreszce zaczãlë w 1986 r., równak niezwëkòwô sësza, co 
ju wierã òd kùńcówczi łżëkwiata w swòje bruné paje najã 
krôjnã schwôcëła, sprawiła, że to na Fiszewie më wsadlë 
w czôłna. Dni płëniãca sã zaczãłë.

Wda to snôżô rzéka. Czasã prowadzy czôłna westrzód 
drzéw, bë tej ùkazac zelonosc łąków, jedną razą krãcy fest, 
a za sztót wëproszczô sã, rôz rozléwô sã szerok, że nót 
òpasowac, bë nie zgùbic negò „centimétra wòdë pòd stãp-
ką”, to znôw ji brzedżi sã do se zbiégają, żôch stôwô sã 
chùtczi, a narôz cemnosc głãbi straszi i człowiek mùszi 
zważac, bë niespòdzónie gdze na zdebło snôdszim placu 
czôłnã z tą nëkwą rzéczi nie wparzëc na jaczi zatopiony 
kam czë drzewò. I tej gdze dali znôw wiôlgô zmiana. 

Brzedżi òd rzéczi ùcékają i wnym czôłenkôrz wpłiwô na 
majestatną, bùszną toniô jezora. Cygnie nią, minutë mija-
ją. Czasã ju nen spłiwôcz zaczinô mrëczëc pòd snëbą, bò 
chòc widzënczi pëszné, to równak mùszi mòcni robic 
paczënama. Dobrze jesz jak wiater w lica nie wieje. I kùńc 
kùńców òna znôw je! Drzewa zamikają sã nad czôłnã, 
żôch bierze je w swòje wòdné rãce. Niese w dół. Rzéka. 
Znôw rzéka! 

Takô je Wda. A mòże lepi bë rzec, takô bëła. Bò wej 
szkòda, że ti, co za dëtkã gònią i z ti widzałi rzéczi tak pò 
prôwdze zrobilë w slédnëch latach aùtodrożëszcze dlô 
tëch nowòmódnëch spłiwòwiczów ôrtu: „Ò, z robòtë 
mómë w łikend spłiw! Bãdze impra!”. A doch jesz 
pôrãnôsce lat nazôt tak wiele razë nót bëło na rzéce drogã 
òbierac, hamòwac, òstro skrãcac, nacëskac na paczënë, bë 
minąc jaką zôwadã, przédno drzewò zwaloné w przék 
rzéczi czë jaczé wietwie, co z wòdë wëstôwałë! Jak wiele 
razë mùszôł człowiek gdze sã pòd jaką grëbą gajdą prze-
cëskac, a i nié jeden rôz nót bëło dobic czôłnã do na wpół 
zatopionégò camra (bò jinszi drodżi nie bëło, no wierã, że 
dobic do lądu i tamtądka minąc zôwadã), wëlezc na niegò, 
a tej z wòdë przez niegò swój bôcëk na drëgą stronã prze-
sadzëc. Czëło sã tedë, że je sã dzélã prôwdzëwi rodë. 
Prôwda, i terô czasã nót bëło i na paczënë nacëskac, 
i czôłen strzëmiwac, drogã òbierac a pòd jaczimas gajda-
ma sã przecëskac, le tegò bëło òstawioné mało, tak bë nen 
naju nowòmódny czôłenkôrz sã za baro nie namòrdowôł 
(kò mòże ju dosc „zmòrdowóny procentama”), a przë tim 
przeżił swòjã „biôtkã” z rzéką. 

Bëło to w sobòtã reno 14 lëpińca, tak tej ju wnet na 
kùńc najégò spłënieniô. Za sztót mielë më płënąc òstatny 
naji sztëczk, do Czôrnégò. Dzéń rëchli na òbòzowiszcze 
przëjachało dosc wiôldżé karno lëdzy (kòl sztërdzescë 
sztëk), przédno młodëch. Aùto przëwiozło jim czôłna. 
Reno pòsobnégò dnia jô so szedł ùmëc taskã pò mòji 
kôwce. Karno prawie spùszczało swòje zeloné bôcëczi na 
wòdã. Trzôsk a rajbach. Jedno blôskniãcé òkã i chùtkò 
pònëkôł jem do kranów. „Nowòmódny”! Piãc minut póz-
ni ju jem cągnął mój czôłen bez trôwã, cobë zdebkò niżi 
nich jic na wòdã, sztót pózni minął jem ju jich ze trzë – 
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sztërë bôcëczi, co zdążëłë wësztartowac i ju jem parził 
wòdą, bë kąsk sã òd nich òdsadzëc. „Ùff, ùdało sã” – jem 
mëslôł ùredowóny. „Jesz sztót, a bë bëlë przede mną. A tej, 
szarp sã, człowiekù, bë jich minąc, òpasôj, bò jich cëskô òd 
brzegù do brzegù”. Nié leno jô na ten ôrt so wëmëslôł, bò 
z najich ju pôrã czôłnów téż szło z przódkù. Czej ju jem 
ùznôł, że mògã spòmalëc, bë ceszëc sã rzéką i ji rodą (a je 
czim, kò bez te pôrã dniów na najim szlachù dało sã wi-
dzec m.jin. jaż pôrã zôrtów kaczków z młodima, w tim téż 
òsoblëwé, jak ta z taką lësowati farwë główką), narôz 
przede mną jem ùzdrzôł drëdżé karno. Znôw „nowòmód-
ny”. Nie bëło radë. Płënąc za nima drãgò, a przë tim czło-
wiek mòże zabôczëc ò cësze a ùbëtkù. Tej wprzódk. I dali 
znôw to samò! Pòsobné karno! Ju jem dostôł strach, że 
mie na tim mijanim całi tegòdniowi dzél płëniãca zminie. 
Le szczescé, nié. Jesz jem sã nacesził rzéką.  

Na najim szlachù rëchli bëło i to królewsczé jezoro – 
Wdzydzczé (jak to sã ù naju gôdô). Latos, czej më nim szlë 
z Czôrlënë do Bòrska, bë tam sã na Wdã dostac, nadzwëk 
spòkójné. Wnet czësto glada. Kòmandór Kùc taczégò nie 
pamiãtôł. Gwësno na dobré, chòc nié jaż taczé jak më, tra-
filë tedë w 1986 r., bò Kowalsczi ò nim pisôł: „Jezioro jest 
nie wzburzone, ale zawszeć to trzeba płynąć przez osła-
wiony Krzyż [tak wëzdrzi z górë to jezoro], gdzie rzadko 
tylko wysokiej fali nie ma”. Prôwda, na Kaszëbsczim 
Mòrzu nót òpasowac. Kò i biôłi szkwôł sã na nim nié je-
den rôz zdarził.

Sësza bëła, jo. Le òd nômni pôrã lat je dërch tak, że na 
spłënienim „Szlachama Remùsa” to mùszi padac. I nié ji-
naczi bëło terô. Pierszi rôz to lugnãło òb czas płëniãcô do 
Czôrlënë, w pòniedzôłk 9 lëpińca. Ti, co szlë pò Wdze 
czôłnama chùtni, zdążëlë przed sekawicą. Resztã to dosta-
ło ju na kùńc dzéla – na Wdzydzczim. Prëczkòwało krót-
kò, le za to tak, że jaż biôło sã robiło. Jaż żôl bëło wzerac 
na tëch, co zawierzëlë słuńcu, a nick, nawet niżódny nylo-
nowi òkrijbiédë na deszcz so ni mielë wzãti. Òd tegò pier-
szégò razu to lugało ju wnet kòżdégò dnia, jaż gòrszégò 
zortu celtë òd dołu przepùszczałë mòkrzëznã. Na wòdze 
równak to jesz naju colemało òbszczãdzëło, co nôwôż-
niészé. Deszcze wiele razy nadchòdzëłë pózni, i to taczé, 

że swiata nie bëło widzec. Jaż rôz, jednégò rena pò nocny 
lugatwie, jeden ze czôłenkarzów pòdeszedł do przédnic-
twa: „Wa wiedno mùszita miec taczé wiodro na spłiwie? 
Co jô na Remùsu jem, to jem dërch mòkri. Móm tegò 
dosc! W przińdnym rokù nie przëjadã!”. Przédnictwò 
wezdrzało pò se. „Le cëż më za deszcz mòżemë?”. „Zróbta 
spłiw w jinszim czasu. W czerwińcu bëła hëc”. Znôw 
wezdrzenié pò se. „Wez so gòrącégò kòtleta. Zrobi cë sã 
zarô lepi” – rzekła na to wszëtkò Bôsza Łosyńskô, jakô 
pòdgrzéwa miãso, co òstało z zabédowónégò dzéń rëchli 
w Brusach pôłnia òb naju tzw. krajowi dzéń i rozdôwa to 
lëdzóm. „A móm gdzes waszégò kòtleta!” – cësnął z gôrzã 
chłop a szedł. Le pózni miãso równak wzął. Czëcowi 
ùstôw gwës mù sã téż zlepsził...

Jo, deszcz znôw z naju chcôł zrobic jaczis surwiwalow-
ców, bë barżi pò naszémù rzec: przetrzimalców. Le nimò 
wszëtkò to sã latos jesz z tim dało. Nié blós na wòdnym 
szlachù nas z wiãksza òbszczãdzôł, le téż i wieczorama, 
czej jak wiedno më mielë naje spłënieniowé zéńdzenia. 
A na te wieczorë, jak wiedno na „Remùsu”, bëło ùdbóné 
tegò kùlturalnégò programù (a czasã nawetka do te jesz 
cos dobrégò do zjedzeniô) dosc tëli. W niedzelã 8 lëpińca 
mszã ùsnôżała a ne pózniészé gòdzënë zlubòtniała Fami-
liowô Kapela BAS ze Serakòjców, a ò Lëpùszu a òkòlim 
cekawie pòwiôdôł wójt gminë Mirosłôw Ebertowsczi (do-
brze bëło téż przë tim ùczëc, że zwalonô łońsczégò rokù 
bez ten straszlëwi wicher z nocë z 11 na 12 zélnika 
Tuszkòwskô Matka nie òstónié pòcãtô a wëwiozłô, a bã-
dze so leża w ùbëtkù tam, gdze padła, jaż do czësta 
strëpieje a zdżinie). Téż przë leżnoscë i pôrã pòwiôstków 
ò tuszkòwianach òstało rzekłé. A całi wieczórk pòprzedzył 
piekłi dzëk, bigòs a lëpùsczi chléb – w czim przédną zasłë-
gã miôł Stanisłôw Lëpińsczi, jaczi je téż jachtarzã. 

W pòniedzôłk nôprzód ò „Pomeranii” gôdôł ji przédny 
redaktór Sławòmir Lewandowsczi, a tej méster kaszëbsczi 
gôdczi ks. Skwiercz pòwiôdôł swòje hùmòresczi. I chòc 
noc ju sã zrobiła, lëdzóm dërch szpòrtu tegò spłënienio-
wégò drëcha a kapelana bëło mało. Jo, słëchac gò bë czło-
wiek mógł a mógł! Szczescé, latos jegòmòsc nagrôł platkã 
ze swòjima tekstama. 
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KASZËBSCZÉ SPŁËNIENIÉ CZÔŁENKAMA „SZLACHAMA REMÙSA” 

We wtórk, ju w Czôrlënie, béł „kòscersczi wieczór” – 
zwëkòwé zéńdzenié ze zdrëszonym z nama kòscersczim 
partã KPZ. Przédnik Sławòmir Szkòbel przëjachôł ze 
swòjima partowima drëszkama, a przëwiozlë kùcha, 
wôrztã do pieczeniô na ògniszczu i Kòscersczich Drë-
chów. Rzeknąc, że ta kapela grała – to bë bëło mało. Kò 
òna czarzëła swòją mùzyką. 

W strzodã béł tak zwóny krajowi dzéń, tak tej bez płë-
niãcô. Aùtokarã më zajachalë do Lesna, nôprzód òbôczëc 
nen słôwny drzéwiany kòscółk, ò jaczim òpòwiedzôł pro-
bòszcz parafie ks. Stanisłôw Pluto Prondzyńsczi. Tej më 
pòdjachalë do lesnieńsczich Kamòwëch Krãgów. Tu do-
piérze przede wszëtczim dało sã widzec, co łońsczégò 
rokù zrobił ten pamiãtny szamòtnik z zélnika. Pò bòrze, 
jaczi jesz rok nazôt so tu ùbëtno szëmiôł a kùrhanóm 
i krãgóm dôwôł pëszną céniã, nie òstało dëcht nick! Le 
ùmarłé, czãsto pòwëriwóné kòrzenie a ju zeschłé wietwie, 
co je prażëło słuńce. Cerpiszcze. Niechtërny lëdze bëlë 
pòd przemòżnym doznanim tegò, co tu to łońsczé wia-
trzëszcze narobiło. Nót nóm równak bëło nëkac dali, do 
Zómkù Zabòrsczégò. Bò wej ju w dôle jakòs, bë zdebkò 
zjinaczëc słowa kaszëbsczégò pòetë, chmùra czôrnô jak 
diôchéł z piekła szła złapac słuńce. W Kaszubie, gdze nen 
gòscyńc nad Zbrzëcą stoji, më sã pòtkalë z jegò miéwcą, 
Stanisławã Frimarkã, jaczi je téż m.jin. dolmaczérą na 
anielsczi jãzëk (razã z Blanche Krbechek) wspòmnieniów 
Anë Łajming. Zéńdzenié z nym cekawim człowiekã prze-
rwa ta chmùra czôrnô, jakô ju złapała słuńce i z nim ùce-
kła. Z pierszima kapkama më nazôt wsadlë w aùtobùs. 
A sztót pózni ju wnet swiata nie bëło widzec. W gòspòdze 
Kaszubska w Brusach më zjedlë dobri òbiôd (nié wszëtce 
równak na wanogã pòjachalë i wej stądka ne kòtletë, co je 
Bôsza pózni òdgrzéwa), a wieczór we Wielu specjalno dlô 
czôłenkarzów (a przë leżnoscë i dlô jinszich chãtnëch) 
môlowé amatorsczé téatrowé karno zagrało binowi dokôz 
„Poseł czy kominiarz” W. Raorta (pseùdonim Józefa Wil-
helma Rappaporta). Lëdze, ùsmióny a ùbawiony, pózni 
gôdalë, że le jedno w tim teatrze sã jima nie widzało – to, 
że karno pòzywô sã „amatorsczé”. Je tej mòżlëwé dostac 
lepszą recenzjã jak ta?

Pòsobné dnie przëniosłë pòsobné wieczórczi. 
W czwiôrtk 12 lëpińca miało môl zéńdzenié z najim Édkã 
Szczesôkã, co to pôrã dni rëchli òstôł ùtczony medalã Za-
służony Kùlturze „Gloria Artis”, a z dobré pół rokù nazôt 
wëdôł drëdżi brzôd wanożeniô za heroją arcëdokazu Maj-
kowsczégò – ksążkã Drogą do nieba. Śladami Remusa. 
Z Édkã so pòwiôdôł Andrzéj Bùsler z Oficynë Czëc (przë 
leżnoscë szło so kùpic ksążczi a rozmajité jinszé kaszëb-
sczé zachë, jak np. tasze czë kòszle z krótczim rãkôwkã). 
W piątk za to na òbòzowiszczu w kòcewsczi Czôrny Wò-
dze mielë më miłé pòtkanié z bùrméstrã tegò gardu Arka-
diuszã Gliniecczim, a do te bëło i dokùńczénié pòwiôst-
ków ò tuszkòwianach (z pùentą, że tak pò prôwdze są òni 
nômądrzészima lëdzama na swiece, le sã sztelëją na 
głëpiélców) i spiéwë do pózny nocny gòdzënë, a westrzód 
spiéwków m.jin. kaszëbsczé szantë i ta spłënieniowô „Śla-
dami Remusa płyniemy od lat...”, co z „Cyganeczki” ju lata 
lateczné jã przerobił Édk (a jesz w ankece pierszégò spłë-
nieniô chtos napisôł, że bë sã przëdôł wiersz spływu, do 
jaczégò mòże i chto ùsadzy mùzykã...).

Na naju spłiwë jeżdżą całé familie. Stąd bëło dosc tëli 
dzëcy. Dlô nich bëłë zrëchtowóné spłënieniowé miónczi 
– cëskanié ratowniczą rzutką do czôłna i szachë Wikin-
gów, a téż kòncert, ò jaczim za sztót.   

XXXIII KSC „Szlachama Remùsa” òstałë òficjalno 
zakùńczoné w sobòtã 14 lëpińca. Dzél bëtników ju tegò 
dnia òdjachôł. A wieczór bëło rozpôloné ògniszcze na òd-
dzãkòwanié sã, w pierszich jegò gòdzënach za sprawą Ali-
cje Werczińsczi i resztë najégò spłiwòwégò kòscersczégò 
artisticznégò karna czerowóné dlô tëch nômłodszich bët-
ników, dlô chtërnëch òni zrobilë pëszny kòncert dzecno-
wëch spiéwków. A taczé to bëło widzałé, że i z jinszich 
strón òbòzowiszcza „cëzé” dzôtczi sã zeszłë...    

W niedzelã równak mùsz bëło i ti reszce wãdrów „Szla-
chama Remùsa” sã rozjachac do swòjich dodomów. Z wie-
le z latosëch spłiwòwiczów zycher sã òbôczimë w przińd-
nym rokù. A i redosc wiôlgô bãdze, jak wiedno, czej 
i nowi z nama pòpłëną turã kaszëbsczégò wanożnika. 

GRÉGÓR SCHRAMKA 
 (ZÔSTÃPCA KÒMANDORA XXXIII KSC „SZLACHAMA REMÙSA”)
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O trudnych biografiach ludzi XX wieku...

Istnieją różne standardy, na które często się powołują 
bojowi publicyści, zazwyczaj w zbożnym pragnieniu 

„dołożenia komuś”. Mamy standardy odwagi cywilnej, 
odwagi w bojach potrzebnej czy standardy ideowe. Te 
ostatnie są skomplikowane, każda opcja polityczna ma 
bowiem własne! Najbardziej się ceni fakt, że ktoś przez 
długie życie na wszystko zawsze miał stale te same po-
glądy bez względu na fakty. Natomiast mistrz felietoni-
styki w dobie PRL-u Stefan Kisielewski napisał kiedyś 
słynne zdanie, że tylko krowa nie zmienia poglądów! 
Dla autora mającego w pamięci perypetie życiorysów 
wielu ważnych osób epoki minionej nie ulega wątpliwo-
ści, iż nie jest to rzecz łatwa – w długim życiu – być za-
wsze bohaterem. To w kręgach weteranów różnych wo-
jen padało stwierdzenie, że bohaterem się nie jest, 
bohaterem się bywa...

Przed Polakami urodzonymi w końcu XIX wieku były 
liczne historyczne wyzwania. Przypomnę tylko niektóre 
daty, których znaczenie można w każdej polskiej ency-
klopedii sprawdzić: rok 1914, lata 1918–1921, rok 1926 
i wreszcie długa epoka lat 1939–1989, w której nie bra-
kło dla wielu momentów tragicznych, decyzji ryzykow-
nych. Złośliwie ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej 
się ceni bohaterów, którzy zginęli w młodym wieku, ni-
gdy nie stali się np. na starość „żołnierzami samochwa-
łami” z komedii rzymskiego twórcy Titusa Plautusa (ok. 
250–185 p.n.e.). Przypomnę tu interesujący przykład 
z polskiego XIX wieku, pięknie opisany z werwą histo-
ryka przez Mariana Brandysa w cyklu pn. „Koniec świa-
ta szwoleżerów”. Punkt wyjścia dla autora stanowiły 
biografie bohaterów wojen napoleońskich, a zwłaszcza 
tych legendarnych szwoleżerów z szarży w bitwie pod 
Somosierrą. Była to więc opowieść o tych, którzy zginę-
li, ale i o wielu innych, którzy przeżyli i których losy, po-

stawy czy czyny w latach 1815–1831 były nieraz zgoła 
odmienne, dalekie od bohaterskich reminiscencji... Tak 
też jest z wieloma trudnymi biografiami epoki lat 1945– 
–1989. Te biografie ulegały nieraz, wbrew wcześniej-
szym wyborom, swego rodzaju przekształceniom czy 
swoistej „rekonstrukcji”. Historyk musi się borykać z ta-
kimi sprawami i nie jest łatwo, za przykładem Conrada-
-Korzeniowskiego, podejmować próbę „oddania naj-
wyższej sprawiedliwości widzialnemu światu”. 

Mój przydługi może wstęp otwiera refleksję nad bio-
grafią polskiego poety, którego perypetie życiowe szcze-
gólnie mnie kiedyś zainteresowały, a nawet przejmowały.

Władysław Broniewski (1898–1962), wybitny poeta 
polski XX wieku, dziś mocno zapomniany, nie tylko 
swoją twórczością, ale i – a może nade wszystko – swo-
im życiorysem był przedmiotem zarówno wielkich po-
chwał, jak i ostrych ataków, i to z najrozmaitszych przy-
czyn politycznych czy ideowych. Ukazać to warto, 
przypominając na początku tzw. gołe fakty, fakty niezbi-
te, różnie może oceniane. Oto urodzony 17 grudnia 
1898 r. w  rodzinie inteligenckiej, uczeń gimnazjum 
w Płocku, rzuca szkołę i jako ochotnik zgłasza się do Le-
gionów Piłsudskiego, jest pod urokiem idei walki o nie-
podległość, polską poezję romantyczną zna na wylot. 
Ten żołnierz Legionów walczy także w latach 1918–1921 
o  niepodległość, głównie z  Armią Czerwoną. Wielo-
krotnie odznaczany za odwagę, kawaler orderu Virtuti 
Militari, odchodzi z wojska w zasłużonym stopniu kapi-
tana. Kończy studia filologiczne na UW, rozpoczyna 
działalność poetycką. W okresie od roku 1926 zbliża się 
do lewicy, do komunistów, choć nigdy w istocie komu-
nistą nie był, ale uznano go za poetę rewolucyjnego, 
zwłaszcza po publikacji słynnego poematu z  1929 r.  
pt. „Komuna paryska”. Mimo wielu ostrych wystąpień 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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antyrządowych, działalności jako pacyfista, wrażliwy na 
biedę wsi i  proletariatu przemysłowego, tylko raz był 
krótko aresztowany; generalnie jego koledzy z  Legio-
nów nie dopuścili do dalszych represji. Był autorem 
wiersza „Zagłębie Dąbrowskie” opiewającego nastroje 
rewolucyjne. Pamiętam z lat pięćdziesiątych, że w dobie 
stalinizmu wiersz ów z reguły był wygłaszany na wszel-
kich urzędowych akademiach „ku czci”. Broniewski nie-
wątpliwie był rewolucyjnym romantykiem, jakby zapo-
minając o  realiach sowieckich. Żył z  twórczości 
literackiej, był znakomitym autorem przekładów poezji 
rosyjskiej, a przez wiele lat sekretarzem redakcji liberal-
nego tygodnika „Wiadomości Literackie”.

Zagrożenie niemieckie w 1939 r. budzi ponownie po-
etę-patriotę: 9 kwietnia 1939 r. ukazuje się w Warszawie 
jego może powszechnie dawniej znany wiersz pt. „Ba-
gnet na broń”, wzywający do obrony ojczyzny przed gro-
żącą agresją. Po wrześniowej klęsce dotarł do sowieckie-
go już Lwowa. Pije coraz więcej, co i dawniej wyrażało 
kryzysy prywatne czy publiczne. Wkrótce znalazł się 
w sowieckim więzieniu, naprzód we Lwowie, potem na 
słynnej Łubiance w Moskwie. Układał wówczas w pa-
mięci wiersze antyradzieckie (nie miał papieru ani 
ołówka), które do dziś są mało znane w kraju. Dzięki 
paktowi Stalin–Sikorski kapitana Broniewskiego wy-
puszczono jednak z więzienia i dołączył do sztabu gene-
rała Andersa, z którym wędrował aż do Palestyny. Wiek 
i stan zdrowia nie pozwoliły mu wziąć udziału w kam-
panii włoskiej II Korpusu. Pozostał w Palestynie do za-
kończenia wojny. Przed polskimi żołnierzami „na Za-
chodzie” był odtąd trudny wybór: wracać do kraju pod 
rządy komunistów czy wierzyć obietnicom Stanisława 
Mikołajczyka bądź wybrać dolę emigranta. Decydowały 
różne czynniki, także sprawy osobiste. Faktem jest, że 
w 1945 r. wrócił do Warszawy, zapewne namawiany do 
powrotu przez swoich lewicowych przyjaciół sprzed 
wojny. W Palestynie jednak w 1945 r. wydał zbiór liry-
ków Drzewo rozpaczające, w którym przeżycia z wojen-
nej tułaczki znalazły dobitny wyraz. Zbiorek ten pod 
rządami PRL-u w całości nigdy się nie ukazał. 

Wracającego do kraju poetę władza ludowa – w latach 
1945–1947 okresowo liberalna, przyciągająca ludzi da-
lekich od komunizmu (by ich później raczej represjono-
wać) – przywitała radośnie. Zapominano mu pewne 
epizody biografii, potrzebowano jego akcesu do nowej 
rzeczywistości. Tego akcesu rzeczywiście dokonał, za-
pewniano mu „wikt i opierunek”, a także przydzielano 
mieszkania, nagrody. W  latach pięćdziesiątych łączył, 
ale bez harmonii wewnętrznej, wyjazdy poetyckie po 

kraju, suto zakrapiane, pozycję poety reżimu z... wątpli-
wościami, które często prowadziły do pobytów w szpi-
talu czy sanatorium. Jego „paradoksalna biografia” 
(Czesław Miłosz tak to określił) nie uchroniła go nieste-
ty od napisania, publikowanego w 1951 r., „Słowa o Sta-
linie”, w którym było także trudne do zapomnienia zda-
nie „Stalin – słowo jak dzwon!”. Nieraz wieczorami, nie 
bez wpływu używek, kolegom czy wielbicielom przeka-
zywał pogląd, że swoim poematem osiągnął pewne for-
malne mistrzostwo... Po roku 1956, po „polskim paź-
dzierniku”, schorowany Broniewski ważnej roli już nie 
odgrywał, choć potrafił zadziwić kunsztem wierszy 
o pejzażach Mazowsza, o ukochanej od dziecka rzece – 
Wiśle. Poemat o  młodo zmarłej córce jakby zamykał 
poetycką drogę Broniewskiego. 

Czy łatwo się wypowiadać o tak skomplikowanej bio-
grafii? Dla prawicy narodowo-kościelnej, wrogiej Pił-
sudskiemu, był Broniewski „od młodości” raczej daleki, 
a  jako późniejszy człowiek lewicy – przez tę prawicę 
zdecydowanie krytykowany. Piłsudczycy się do niego 
też rozczarowywali, bądź po roku 1926, bądź po II woj-
nie światowej. Jego patriotyczne wiersze w PRL-u były 
spychane na margines lub wręcz zakazane przez cenzu-
rę. Podobnie było z jego służbą w Legionach Piłsudskie-
go. Po roku 1956 Stefan Arski, dziś już zapomniany, ale 
wówczas wpływowy propagandysta reżimu, swoimi 
tekstami, quasi-historycznymi, zwalczał legendę Legio-
nów Piłsudskiego. Jako ówczesny czasem współpracow-
nik „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie, pisma nie-
zależnego, ale podlegającego ścisłej cenzurze władz, 
napisałem wówczas tekst, może nieco patetyczny, o Le-
gionach, pośrednio krytykując Arskiego i parokrotnie 
cytując legionowe wiersze Broniewskiego. Mój tekst się 
jednak nie ukazał i nie wiem do dziś, czy obawiano się 
cenzury, czy w redakcji ówczesnej nadmiernej miłości 
do Piłsudskiego nie było. Faktem jest, że tylko Stefan Ki-
sielewski odwoływał się do dwudziestolecia, ale jego po-
glądy redakcja nieraz pomijała. Po roku 1989 Broniew-
ski za swoją spuściznę stalinowską był oczywiście 
kandydatem do czyśćca. Jako poeta także wśród specja-
listów różnie jest dziś oceniany. Był jednak zawsze pa-
triotą, choć nieraz się mylił, nie był ani nacjonalistą, ani 
„prawdziwym komunistą”. W sumie nie odnalazł spo-
koju wewnętrznego po powrocie do kraju z wojny. Naj-
trudniej jednak przyjąć do wiadomości, że legionista, 
bohater wojny 1920 r., mógł napisać „Słowo o Stalinie”...
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Czas pò zjinakach w  Pòlsce, 
jaczé zadzejałë sã w  1956 r.,  
dlô Wejrowa òznôczôł òżëwie- 

nié kùlturowi dzejnotë. Swój dzél 
miôł w  tim tameczny krézowi part 
Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. Jegò dze-
jarze mielë òsoblëwą starã ò roz-
wij kaszëbsczi kùlturë. Dzãka temù 
w jegò òbrëmienim dzejałë artisticz-
né karna, co zajimałë sã teatrã, tuń-
cã ë spiéwã. Eżlë chòdzy ò teater, to 
w  1957 r. wëstôwiony òstôł binowi 
dokôz ks. Bernata Sëchtë „Hanka sã 
żeni”. Jistno jak przed latama, tak téż 
terô bëło to w wiôldżim dzélu brzadã 
robòtë Klémãsa Derca. Przedstawie-
nié mógł òbezdrzec w tim czasu 11 
razy, a grelë w nim midzë jinszima: 
Mariô Hinc, Stanisłôw Lezner, Wła-
disłôw Naczk, Wiktoriô Slëwickô 
(pòl. Śliwicka), Jón Trepczik, Agnész-
ka Kùpc, Édmùnd Pionk, Gertru-
da Kòłaczińskô i  Zbigórz Slëwicczi. 
Reżiserã béł gwësno Derc, za spiéwné 
partë dokazu òdpòwiôdôł Trepczik, 
a  sprawama zrzeszonyma z  kòstji-
mama zajima sã nadczidniãtô przed 
sztótã Slëwickô. Zdebło pózni (ale 
wcyg jesz w 1957 r.) przedstawienia 
òstałë zawieszoné, bò jak napiselë 
w  òficjalnym zrzeszeniowim dokù-
mence, czile nôleżników teatrowégò 
karna mùszało jic do wòjska.

Czemù tëlé ò tim piszã? Żebë 
bëlno òdpòwiedzec na to pitanié, 
mùsz je przëbôczëc cos, co je baro 
wôżné i ò czim wôrt pamiãtac, czej 
przezérô sã akta krëjamnëch służ-
bów Lëdowi Pòlsczi. Czerowałë sã 
òne w  swòji robòce tim, co zamkłé 

je w  słowach „divide et impera”, to 
je „dzel i  rządz”. Kòmùnyscë mielë 
swiądã, że jeżlë jaczés karno lëdzy je 
pòdzeloné jaczimas sztridama, to lżi 
jidze je kòntrolowac i przeszkôdzac 
mù w  jegò dzejanim. Służba Bez-
piekù wiedno baro chca wiedzec, chto 
kògò nie lëdô i jaczé są bënowé spiér-
czi w  rozprôcowiwónëch przez niã 
grëpach i òrganizacjach. Tak bëło téż 
w  przëtrôfkù wejrowsczi bezpieczi, 
chtërna w  drëdżi pòłowie 1957 r.  
dosta òd swòjich krëjamnëch we-
spółrobòtników wiadło ò spiérkach 
midzë Klémãsa Dercã i grëpą Slëwic-
czi. W aktach ni ma prôwdac miona 
ti slédny personë, ale mùszi chòdzëc 
tuwò ò wspòmnioną ju w nym teks-
ce Wiktoriã Slëwicką. Z materiałów 
SB wëchôdô, że sztrid nen béł dosc 
òstri. Òkôzało sã, że Dercowi derch 
wëpòminelë midzë jinszima jegò 
wòjnową ùszłotã, ò jaczi pisôł jem 
w  pòprzédnëch tekstach. Slëwickô 
i  zrzeszony z  nią lëdze nie gòdzëlë 
sã na to, bë lëdze ò „wrodżi” ùszłoce 
czerowelë kùlturową robòtą w zrze-
szenim. Mia òna nawetka zagrozëc, 
że jak Derc dërch bãdze to robił, tej 
òna òdéńdze i całô kùlturowô akcjô 
sã skùńczi. To, że takô spiérka midzë 
wejrowsczima dzejarzama pò prôw-
dze bëła, pòcwierdzywô nadczidka, 
wedle jaczi Derc pòd kùńc séwnika 
1957 r. pòwiedzôł, że jeżlë tak dali 
pùdze, tej całé karno sã rozpadnie. 

W  rapòrce wiadłodôwôcza ò ta-
cewnym mionie „Kwaśniewski” z 22 
lëstopadnika 1957 r. czëtómë, że tak 
sã stało. Z dokùmentu tegò wëchôdô, 

że karno òprzestało dzejac, a  Trep-
czik jakno przédnik wejrowsczégò 
partu miôł z tim stolemny jiwer, bò 
nie widzało sã to Òglowémù Zarzą-
dowi Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. Tedë 
téż Jón Trepczik zabédowôł znónémù 
ju nama Hùbertowi Suchecczémù, 
bë to prawie nen dzejôrz zajął sã cze-
rowanim kùlturowima sprawama 
w wejrowsczim parce. Òkôzało sã de-
jade, że nie bëła to letkô sprawa, bò 
Suchecczi téż nie chcôł wespółdzejac 
z  Dercã na tim gónie, a  sóm Trep-
czik nie chcôł tegò òstatnégò ùsënąc. 
Mùszało to bëc przëczëną môłégò 
krizysu w wejrowsczim kùlturowim 
żëcym i stôwiô w përznã jinszim wi-
dze sprawã przerwaniô wëstôwianié-
gò „Hanczi” w 1957 r. Nibë przëczëną 
bëło to, że czile nôleżników karna 
szło do wòjska, równak widzymë, że 
teater mógł òprzestac dzejac za spra-
wą sztridów, jaczé w nim kąsk rëchli 
wëstãpiwałë.

Z  gromicznika 1958 r. pòchôdô 
rapòrt esbecczégò wiadłodôwôcza 
„Albatrosa”, w  chtërnym przeczëtac 
mòżemë ò biôtce ò pòwstanié w Wej-
rowie kaszëbsczégò teatru. Òbczas 
zéńdzeniégò KZ, co òdbëło sã 10 
gromicznika 1958 r. w zalë Przédnic-
twa Miesczi Nôrodny Radzëznë (pòl. 
Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej), Klémãs Derc wëgłosył krótczi 
referat, chtëren kùńcził sã scwier-
dzenim, że nót je stwòrzëc warkòwi 
kaszëbsczi teater. Miôł òn rzec tedë, 
że terô brëkùjemë sztërë płatné etatë 
i  dëtków z  Warszawë1. Zarô pò tim 
zaczã sã diskùsjô, òb czas chtërny Pa-

Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò  
partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô  

 WEDLE AKTÓW KÒMÙNYSTICZNY BEZPIECZI dzél 8
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weł Szefka pòwiedzôł, że kaszëbsczi 
teater mùszi bëc, bò mają w Pòlsce te-
atrë Żëdzë i Niemcë, to i Kaszëbi miec 
mùszą. Pòzdrzatk taczi nié wszëtczi-
ma gwësno sã widzôł. Jeden z ùczãst-
ników zetkaniô spitôł sã tej: czemù 
chceta, cobë kaszëbsczi teater grôł blós 
pò kaszëbskù i leno rzeczë pisóné przez 
Kaszëbów? Òdpòwiedzôł na to przëja-
chóny na wejrowsczé zéńdzenié Lech 
Bądkòwsczi (w zdrzódłowim teksce 
wëstãpiwô òn jakno Lef Bonkowski). 
Rzekł òn, że më nie chcemë twòrzëc 
lëchi pòdróbczi pòlsczich teatrów, 
a  chcemë ùsadzëc dobri kaszëbsczi 
teater. Wedle „Albatrosa” pòd kùńc 
zetkaniô diskùsjô zmienia sã w biôtkã 
ò niejistniejącé etatë niejistniejącégò te-
atru. Wôrt téż pòdsztrëchnąc, że nad-
czidniãti przed sztërkã krëjamny we-
spółrobòtnik SB nie ògrańcził sã leno 
do samégò òdkôzaniô wiadłów, ale 
przedstawił téż swój pòzdrzatk na lë-
dzy i zdarzenia, ò jaczich wspòminôł. 
Dzëwił sã na przëmiôr, czemù Przéd-
nicë Miesczi i Pòwiatowi Nôrodny Ra-
dzëznë pòzwòliwają na taczé bzdurë 
[chòdzëło ò kôrbienié ò kaszëbsczim 
teatrze – SF] môłi grëpce lëdzy, co 
przënôszają wstid Kaszëbóm òb czas 
wòjnë i terô. Doszedł téż do swiądë, 
że ti, co czerëją KZ, mają Kaszëbów za 
nôrodną miészëznã, a to widzałobë sã 
Adenauerowi, to je szefòwi „wrodżé-
gò” zôpadnoniemiecczégò rządu. Na 
ògle widzec je, że wiadłodôwôcz „Al-
batros” nie lëdôł Derca. Wspòmnął, 
że rozmajité zastrzédżi do tegò dze-
jarza mielë Slëwickô ë Suchecczi. 
W rapòrce ùzdrzec jidze téż wiadło 
ò artiklach na témã Derca, co òstałë 
mni wiãcy w tim czasu òpùblikòwóné 
w cządnikach. To, że jich aùtorzë do-
brze ò Dercu piselë, dlô „Albatrosa” 
bëło dokazã tegò, że nacjonaliscë 
mają téż pòmôgajków w cządnikach, 
bò wszëtczé te artikle bëłë jistnym 
łgarstwã, jaczégò célã bëło zatacenié 
prôwdzëwi skarnie Derca i  òdwró-
cenié ùwôdżi òd jegò nacjonalisticz-
no-cëgańsczi dzejnotë. Przëstojnikã 

dôwnégò przédnika Teatru miona 
Jana Karnowsczégò béł równak pò-
dług „Albatrosa” Bernat Szczãsny, 
chtëren przëjął gò do robòtë w czero-
wónym przez se Przédnictwie Pòwia-
towi Nôrodny Radzëznë w Wejrowie. 
Krëjamny wespółrobòtnik zwrócył 
téż w swòjim rapòrce ùwôgã na per-
sonã czerowniczczi Wëdzélu Kùlturë 
Pòwiatowi Nôrodny Radzëznë, to je 
wastnë Gòłuchòwsczi, chtërna nie 
stanã w przék Dercowi i Szefce, bò ji 
sã widzałë jich pòzdrzatczi. 

Wôrt nadczidnąc, że òrãdzą do 
tegò, żebë nazwac Derca kaszëbsczim 

nacjonalistą, bëło jegò pùbliczné 
wëstąpienié na zetkanim kùlturo-
wëch dzejarzów wejrowsczégò pòwia-
tu krótkò pò „pòlsczim rujanie”, to je 
pò zmianach z rujana 1956 r. Dôw-
ny wespółrobòtnik przedwòjnowi 
„Klëczi” żądôł tedë, bë kaszëbsczi 
jãzëk trafił do ùrzãdów i  żebë béł 
ùczony w szkòłach. Wedle „Albatro-
sa” Derc gôdôł tedë, że nama nie je 
nót ùrzãdników nié-Kaszëbów, më 
mómë dosc najich lëdzy, co rozmieją 
robic, niech tej nama nie slą cëzëch. Je-
den z ùczãstników zéńdzeniégò rzekł 
Dercowi, że pleszcze głëpòtë, na co 
nen òdpòwiedzôł: Jô głëpòtów nie gô-
dóm – jô le òstrzégóm, że ni mómë ni-

żódny zôrãczi, że rok 1939 nie pòwtó-
rzi sã i przëbëczë bãdą mùszelë znôwù 
ùcekac z  pińdlama. Cytowóny wia-
dłodôwôcz SB nie wiedzôł tedë jesz, 
kògò przedstôwcą béł Derc, përzinkã 
pózni zmerkôł równak, że chòdzy ò 
grëpã kaszëbsczich nacjonalistów, co 
tacą sã w  Kaszëbsczim Zrzeszenim 
w  Wejrowie, chtërnym kòmańdérëje 
prawie Klémãs Derc.

Biôtka ò stwòrzenié (a  tak pò 
prôwdze ò òdrodã) kaszëbsczégò te-
atru w  Wejrowie przëniosła brzôd. 
W  1958 r. pò wielelatny paùzë zôs 
dzejac zaczął Teater miona Jana Kar-
nowsczégò. Dzejanim jegò czerowelë 
Derc i  Szefka, a  rëszno wespółdze-
jalë z nima na tim gónie taczi lëdze, 
jak Jón Trepczik, Jón Szutta, Paweł 
Pawłowsczi, Józef Łapińsczi i Eùge-
niusz Cząstka (pòl. Czonstke). Jak 
widzymë, felało ju w tim karnie pòsz-
tridowóny z Dercã Wiktorie Slëwic-
czi. Jedną ze zwënégów wejrowsczégò 
partu KZ bëło w tim czasu ùdostanié 
(chòc blós na jaczis czas) sedzbë dlô 
se. Chòdzëło tuwò ò môl przë sztrasë 
Wałowi w  Wejrowie zwóny òglowò 
„Paradnicą”. Scanë ji òbzdobioné bëłë 
kaszëbsczima òrnameńtama ùsadzo-
nyma przez Òtiliã Szczëkòwską. „Pa-
radnica” bëła môlã, gdze òdbiwałë sã 
rozmajité zéńdzenia, wëstãpë, próbë 
teatrowégò karna, kòncertë, zôbawë 
i kùrsë wësziwù. Pierszim przedsta-
wienim òdrodzonégò Teatru miona J. 
Karnowsczégò bëłë „Gwiżdże” Pawła 
Szefczi, jaczé mógł òbezdrzec w syl-
westrowi wieczór 1958 r. Jeżlë zôs 
chòdzy ò spiérkã midzë grëpą Slëwic-
czi a Dercã, to nie nalôzł jem prôwdac 
dokazu na to, że bëła òna jakòs òso-
blëwie pòdskacywónô przez SB, rów-
nak to, że do taczich bënowëch sztri-
dów dochôdało, na zycher bëło pò 
mëslë kòmùnysticznëch krëjamnëch 
służbów.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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Nie są to zwykłe liniowe promy, które dobrze znamy 
z portowych krajobrazów Gdańska i Gdyni. Wśród 

chętnie oglądanych wycieczkowców są i najnowsze jed-
nostki, oddane do użytku zaledwie kilka miesięcy wcze-
śniej (Viking Sun), i największe, jakie wpłynęły na Zatokę 
Gdańską (Mein Schiff 1, Marina). Pośród kilkunastu jed-
nostek wpływających w tym roku do wspomnianych por-
tów są także takie, które ani nie wyróżniają się wielkością, 
ani nie grzeszą młodością, a mimo to skupiają równie 
wielką uwagę i ciekawość ludzi obserwujących z nabrzeży 
ich zawinięcia do portu. Mowa o pasażerskich liniowcach, 
np. 70-letniej Astorii, która w tym roku otworzyła sezon 
wycieczkowców w Gdańsku.

MV Astoria to najstarszy pozostający w czynnej eksplo-
atacji liniowiec pasażerski na świecie. Kadłub jednostki 
zwodowano we wrześniu 1946 roku, a armator, Swedish 
American Line, do czynnej eksploatacji włączył statek 
w lutym 1948 roku jako MS Stockholm. Co ciekawe, to nie 
pierwszy statek, który nosił nazwę stolicy Szwecji. Pierw-
szy prom Stockholm spłonął jeszcze przed wejściem do 

służby. Drugi w trakcie wojny został sprzedany Włochom. 
Zwodowany po wojnie MS Stockholm był więc trzecią 
jednostką o tej nazwie, nowocześniejszą i spełniającą ocze-
kiwania podróżnych w cieszących się coraz większą popu-
larnością rejsach przez Atlantyk.

Długi na 160 metrów liniowiec oprócz charakterystycz-
nej linii nadbudówki posiadał wzmocniony kadłub, co 
pozwalało mu swobodnie żeglować nawet przez częściowo 
zamarznięte akweny. Niestety brak stabilizatorów sprawiał, 
że pasażerowie dość mocno odczuwali kołysanie statku, 
szczególnie na Oceanie Atlantyckim, na którym w okresie 
zimowym panują trudne warunki żeglugowe. Dopiero 
w 1952 roku MS Stockholm przy okazji przebudowy zy-
skał stabilizatory, które zdecydowanie przyczyniły się do 
poprawy komfortu podróży. 

26 lipca 1952 roku, w trakcie 103. rejsu przez Atlantyk, 
MS Stockholm, płynąc w gęstej mgle, niedaleko wyspy 
Nantucket u wybrzeży Stanów Zjednoczonych zderzył się 
z włoskim transatlantykiem SS Andrea Doria, który w wy-
niku kolizji po kilku godzinach poszedł na dno. Szwedzki 

Jak pokazuje rzeczywistość, atrakcją turystyczną w naszym regionie w sezonie letnim nie muszą być tylko i wyłącznie 
zabytki kultury, muzea czy miejskie przestrzenie pełne gwarnych restauracji i klubów. Turystów nad Bałtyk, a właściwie 
do Gdańska i Gdyni, równie skutecznie przyciągają statki pasażerskie, potocznie nazywane wycieczkowcami, które co roku, 
zazwyczaj na kilka godzin, wpływają do trójmiejskich portów.  

„STATEK ŚMIERCI” W GDAŃSKIM PORCIE

MS Astoria w trakcie wypłynięcia z gdańskiego portu
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liniowiec, głównie dzięki wzmocnionej konstrukcji kadłu-
ba, utrzymał się na powierzchni i pomimo dużych uszko-
dzeń na dziobie o własnych siłach dopłynął do Nowego 
Jorku. Błędne decyzje załóg obu statków, brak kontaktu 
radiowego pomimo mgły ograniczającej widoczność, nie-
poprawnie działający radar na pokładzie szwedzkiego 
liniowca, to główne przyczyny katastrofy, która pochłonę-
ła życie 52 osób (47 osób na pokładzie SS Andrea Doria 
i 5 osób na MS Stockholm).  

W 1959 roku MS Stockholm został sprzedany wschod-
nioniemieckiemu armatorowi Freier Deutscher Gewerk- 
schaftsbund, dla którego do 1985 roku pływał jako wy-
cieczkowiec Voelkerfreundschaft (niem. Przyjaźń Naro- 
dów) wyłącznie do portów w krajach socjalistycznych. 
W  kolejnych latach wielokrotnie zmieniał właściciela, 
pływając kolejno pod banderą norweską, włoską, kubań-
ską i portugalską, zmieniając jednocześnie nazwy na: Frid-
tjof Nansen, Italia I, Italia Prima, Valtur Prima, Caribe 
i Athena. Pływając pod włoską banderą, były Stockholm 
trafił w 1989 roku do portu w Genui, gdzie zbudowana 

została SS Andrea Doria. Pamiętając o katastrofie sprzed 
lat, włoskie media nazwały jednostkę „La nave della mor-
te”, czyli statek śmierci, przyczyniając się do tego, że ta nie-
chlubna nazwa przylgnęła odtąd do wysłużonego już li-
niowca. 

3 grudnia 2008 roku, płynąc pod portugalską banderą, 
dawny Stockholm, tym razem jako Athena został zaatako-
wany przez piratów w Zatoce Adeńskiej, pomiędzy wy-
brzeżem Somalii i Jemenu. Statek otoczyło aż 29 jednostek 
pirackich, jednak przy użyciu armatek wodnych załodze 
udało się obronić przed napastnikami do czasu dotarcia 
na miejsce samolotu patrolowego US Navy, który odstra-
szył piratów.

Od 2016 roku „statek śmierci” pływa jako wycieczko-
wiec Astoria. Choć nie jest najszybszy, największy i najno-
wocześniejszy, jednak nadal zachwyca swym pięknem, 
a biorąc pod uwagę solidną konstrukcję 70-latka, można 
być pewnym, że będzie cieszył oczy miłośników starych 
liniowców jeszcze przez długie lata.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI     
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MS Stockholm po zderzeniu z SS Andrea Doria
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KONKURENCJA NA POZIOMIE 
Park Oruński wypiękniał dzięki 
przeprowadzonym w  latach 2016– 
–2017 pracom rewitalizacyjnym. Ich 
celem było stworzenie nowej wizy-
tówki miasta – miejsca, które będzie 
mogło konkurować ze słynnym Par-
kiem Oliwskim. Projekt pochłonął 
9,4 miliona złotych, a  przeprowa-
dzony został przez miasto Gdańsk. 
Do parku wchodzimy od strony uli-
cy Nowiny i już tu zauważamy zmia-
ny – wita nas odtworzona brama 
wjazdowa. W cieniu starych buków 
stoi klasycystyczny dworek z począt-
ku XIX wieku, w którym mieści się 
przedszkole. Budowniczym obiek-
tu był kupiec Friedrich Hoene, jego 
córka Emilia w 1917 roku testamen-
tem przekazała park mieszkańcom 
Gdańska. W 100 lat po tym wydarze-
niu Rada Miasta Gdańska nazwała 
park imieniem Emilii Hoene. Jeżeli 
jesteśmy na spacerze z  dziećmi, to 
koniecznie musimy przejść w  lewo 
na potężny plac zabaw, który na 
pewno zachwyci najmłodszych. 

KONCERTOWO
Po zabawie udajemy się z powrotem 
na ulicę Nowiny. W  miejscu, gdzie 

odchodzi od niej ulica Raduńska, 
możemy ugasić pragnienie przy 
miejskim poidełku. W parku space-
rujemy wzdłuż Potoku Oruńskiego. 
Po remoncie możemy wejść na po-
mosty, by zachwycić się stawami czy 
zasiąść na jednej z  licznych ławek. 
Alejki poprowadzą nas także do fon-
tanny, która wieczorem oświetlana 
jest kolorowym światłem. Pojawiły 
się też nowe lampy, a do spacerowa-
nia po zmroku ma przekonać zain-
stalowany monitoring. W centralnej 
części parku zbudowano urokliwą 
altanę, przy której chętnie fotogra-
fują się młode pary. Największa in-
westycja to jednak amfiteatr Orana. 
Dotrzemy do niego, mijając kolej-
ny staw. Od maja tego roku miasto 
Gdańsk zaprasza na darmowe kon-
certy w  plenerze. Scena nazwana 
została na cześć legendarnej Ora-
ny. Dziewczyna miała pięciu braci, 
którzy grabili jadących do Gdańska 
kupców. By zadośćuczynić za ich 
winy, Orana wstąpiła do zakonu. 
Gdy pewnego razu jechała drogą do 
miasta, jej powóz został zaatakowa-
ny. Śmiercionośna strzała przebiła 
młodą zakonnicę – bracia zabili sio-
strę. W pokucie wnosili na wzgórze 
ogromne głazy. Od tamtej pory te-

reny te zwie się Orunią, a amfiteatr 
leży w cieniu tak zwanej Góry Pięciu 
Braci

NOWE WIDOKI 
Dzisiejszy spacer zakończymy, wspi- 
nając się stromą ścieżką, która pro- 
wadzi do platformy widokowej za-
montowanej przy wejściu do zbior-
nika wody „Stara Orunia”. Znalezie- 
nie drogi ułatwią nam strzałki infor-
macyjne. Z wysokości ok. 43 metrów 
n.p.m. rozpościera się piękny widok 
na Żuławy, most wantowy im. Jana 
Pawła II, kościół Mariacki. Można 
wejść na podest, odpocząć na ła-
weczce czy skorzystać z  miejskiego 
poidełka. Warto uświadomić sobie, 
że pod naszymi stopami znajduje się 
zbiornik wody, który został zbudo-
wany w 1869 roku! W tamtym cza-
sie działał na zasadzie wieży ciśnień. 
Doprowadzano do niego wodę 
z ujęcia w Pręgowie, a dzięki różni-
cy poziomów rozprowadzano ją stąd 
na obszar dzisiejszego Śródmieścia. 
W  ramach projektu Gdańskiego 
Szlaku Wodociągowego zbiornik 
został wyremontowany i  w  okresie 
letnim udostępniany jest do zwie-
dzania. To największe siedlisko nie-
toperzy w  województwie pomor-
skim, dlatego nie można tu zaglądać 
od września do maja, czyli w okresie 
zimowania tych zwierząt. 

Więcej o wydarzeniach w Parku Oruń-
skim im. Emilii Hoene:  
www.scenamuzyczna.pl

Informacje o możliwości zwiedzania 
zbiornika „Stara Orunia”: www.giwk.pl

PARK ORUŃSKI   
ODKRYTY NA NOWO
Sześć lat temu pisałam w „Pomeranii” o mało znanym gdańskim Parku Oruńskim. Wiele się tu zmieniło, 
więc ponownie udamy się w to miejsce, by zachwycić się jego nowym obliczem.

MARTA SZAGŻDOWICZ
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HISTORIA

PIECZĘCIE MIASTA KOŚCIERZYNY  
W OKRESIE III RZESZY

Niedawno miałem możliwość obejrzenia 
zbioru znanego rumskiego kolekcjonera 
Waldemara Śliwińskiego, który mimo mło-
dego wieku zgromadził imponującą ilość 
starych zdjęć, pocztówek i  dokumentów 
z  terenu Kaszub i Kociewia. Aby zapoznać 
się z  takim zbiorem, potrzeba sporo czasu, 
więc wygospodarowałem kilka godzin 
i wnikliwie go przejrzałem. Było warto, gdyż 
na dokumentach z okresu II wojny świato-
wej znajdowały się dwie niepublikowane 
w literaturze tematu pieczęcie miejskie z go-
dłem Kościerzyny. Po szczegółowe informa-
cje sięgnąłem do wspomnianego dzieła Be-
aty Możejko i Błażeja Śliwińskiego, z którego 
dowiedziałem się, że 13 marca 1942 roku 
namiestnik III Rzeszy w Gdańsku „zatwier-
dził jako herb Kościerzyny w polu srebrnym 
niedźwiedzia czarnego w lewo, stojącego na 
murawie zielonej, tyłem do drzewa o kona-
rze z pięcioma listkami, zginającym się po-
nad grzbietem zwierzęcia, bez corona mura-
lis”. W  cytowanym opracowaniu nie ma 
jednak żadnej ilustracji przedstawiającej 
wzór herbu Kościerzyny z okresu II wojny 
światowej.

Większa z dwóch pieczęci ze zbioru Wal-
demara Śliwińskiego pokazana jest na dołą-
czonym zdjęciu (ryc. 1). Ma ona średnicę 36 
mm, a znajduje się na karcie podatku od 
wynagrodzeń („Lohnsteuerkarte 1942”) 
obok odręcznie napisanej daty 4 czerwca 
1942 roku. Mniejsza pieczęć (średnica 20 
mm) również znajduje się na takiej karcie, 
ale o dwa lata późniejszej. Jest to „Lohnsteu-
erkarte 1944/1946”, a  na dokumencie nie 
wpisano żadnej daty. Na pieczęciach wid-
nieje ten sam napis otokowy: „STADT BE-
RENT-WESTPR” (Miasto Kościerzyna Pru-
sy Zachodnie). Co ciekawe, na obu 
pieczęciach pod łapami niedźwiedzia nie 
zaznaczono gruntu. Uderzająco podobny 

wzór godła pokazany jest na przedstawieniu 
graficznym pieczęci burmistrza Kościerzyny 
w pracy B. Możejko i B. Śliwińskiego (ryc. 2).  
Niestety oprócz podpisu pod rysunkiem au-
torzy nie podali żadnych informacji o  tej 
pieczęci, zestawiając ją chronologicznie 
z pieczęcią kościerskiego magistratu z 1914 
roku (jako ryc. 9 i 9a). Tak duże podobień-
stwo omawianych pieczęci z  wizerunkiem 
niedźwiedzia bez zaznaczonego podłoża 
pod łapami może prowadzić do ciekawych 
wniosków. Pozostawię to jednak fachow-
com.

Korzystając z  okazji, wspomnę jeszcze 
o pieczęci na dokumencie z innego prywat-
nego zbioru. Widnieje na nim podpis bur-
mistrza Kościerzyny Karla Partikela (1843–
–1939) i data 16 września 1915 roku (ryc. 3). 
Tymczasem B. Możejko i  B. Śliwiński pod 
rysunkiem takiej pieczęci podają, że była 
ona używana w  latach 1912–1914. W  ich 
pracy czytamy: „Ostatni ślad użycia wspo-
mnianej pieczęci znamy z  początków paź-
dziernika 1914, zaś już w końcu tego miesią-
ca pojawiła się nowa pieczęć, przynosząca 
zupełnie nowe przedstawienie miejskiego 
godła, oparte na niedawnej propozycji O. 
Huppa, z rozsuniętymi podstawowymi ele-
mentami niedźwiedzia i  drzewa. (…) Nad 
tarczą herbową umieszczono corona muralis 
w postaci ceglanego muru o trzech wieżach 
z  bramą”. Teraz już wiadomo, że władze 
miejskie Kościerzyny przynajmniej jeszcze 
w 1915 roku używały obu tych pieczęci.

Mam nadzieję, że przekazane informacje 
w jakimś stopniu wzbogacą wiedzę o dzie-
jach godła Kościerzyny i okażą się przydatne 
w  trakcie dalszych prac badawczych doty-
czących tego tematu.

EDWARD ZIMMERMANN

Dziesięć lat temu na łamach „Pomeranii” (nr 5/2008) ukazał się mój artykuł pt. „Ciekawostki heraldyczne Skarszew 
i Kościerzyny”. Zaprezentowałem w nim przedstawienia graficzne herbów znalezione na strychu kamienicy ostatniego 
pruskiego burmistrza Skarszew. I choć w późniejszym czasie nie zgłębiałem wiedzy dotyczącej tego tematu, to przy 
okazji przeglądania starych dokumentów zawsze zwracałem szczególną uwagę na pieczęcie miejskie. Miałem przy tym 
nadzieję, że trafię na następne wzory herbów, które mogłyby stanowić uzupełnienie znakomitego dzieła autorstwa Beaty 
Możejko i Błażeja Śliwińskiego pt. Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego. 

Ryc. 1. Pieczęć miasta Kościerzyny 
na dokumencie z okresu III Rzeszy.  
Ze zbioru Waldemara Śliwińskiego. 
Fot. Edward Zimmermann

Ryc. 2. Pieczęć burmistrza Kościerzy-
ny z czasów I wojny światowej, w: B. 
Możejko i  B. Śliwiński, Herby miast, 
gmin i  powiatów województwa po-
morskiego, Tom II, Malbork 2004, s. 82

Ryc. 3. Pieczęć kościerskiego ma-
gistratu na dokumencie z  1915 r. 
W zbiorach prywatnych. Fot. Edward 
Zimmermann
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WARKÒWNIE NA PÒWÔŻNO I SZPÒRTOWNO

Òd zôczątkù ùdbą òrganizatorów zéńdzeniów dlô gazétni-
ków piszącëch pò kaszëbskù bëło pòtikanié sã w różnëch 
môlach na Pòmòrzim, przed wszëtczim na Kaszëbach, 
i pòznôwanié cekawëch lëdzy. Pò m.jin. Gduńskù, Tëchómiu, 
Bòrowim Młinie, Chònicach, Wąglëkòjcach, Starbieninie 
zéńdzenié karna terôczasnëch abò przińdnëch aùtorów 
kaszëbskòjãzëkòwëch repòrtażów i wëdowiédzów òdbëło 
sã we Wiôldżi Wsë. 

Nôprzód bëtnicë pòtkelë sã z Arturã Jabłońsczim, pisa-
rzã i ùdbòdôwcą dëbeltjãzëkòwi szkòłë. Kôrbiónka z nim 
rok pò pòwstanim Naji Szkòłë szła ò sami ùdbie, jiwrach, 
planach na przińdnotã. Kąsk zafelało czasu na gôdkã ò pi-
sarsczim dzejanim gòspòdôrza, le je to òrądz do pòstãpnégò 
przëjachaniô do Czôrnégò Młëna. Stamtądka karno jachało 
do Wiôldżi Wsë, cobë w pòrce pòsłëchac ò jiwrach kaszëb-
sczich rëbôków. 

Pózni w Gniéżdżewie bëło i pòwôżno, i kąsk szpòrtowno, 
tec w dodomù Józefa Roszmana jinaczi bëc ni mòże. To dosc 
wiele jakno na jeden dzéń. Równak ò to jidze, bë jak nôbarżi 
wëzwëskac czas, jaczi mómë. Pòznac tubëtników, jich pòzdrzatk, 
jiwrë i dzejanié – zgódno gôdelë ùczãstnicë warkòwniów. 

Na wieczór, ju na spòkójno, z nôleżnikama partów Zrze-
szeniégò z Wiôldżi Wsë i Jastarnie, a téż z przedstôwcą Sto-
wôrë Rozwiju Wiôldżi Wsë (SRWW) kôrbilë jesmë ò jich 
dzejanim. Nają robòtą je przede wszëtczim pòdskôcanié re-
gionalny identifikacji. Gôdóm z letnikama i mieszkańcama, 
a ti czasã nawetka nie wiedzą, że są na Kaszëbach. Mieszkô 
tuwò baro wiele nëch, chtërny przecygnãlë z jinszich môlów 
– òpòwiôdôł Pioter Głombiowsczi, wiceprzédnik Stowôrë 
Rozwiju Wiôldżi Wsë. W naddôwkù rzekł ò ùdbie na zmianã 
tegò pòzdrzatkù: Pòtikómë sã z lëdzama, do terô bëłë dwa 
taczé zéńdzenia. Brzadã òstatnégò béł wniósk ò nadanié 
kaszëbsczich nazw. I to ùdało sã zrobic. Latos, jakno pierszô 
gmina w pùcczim krézu, Wiôlgô Wies mô dwajãzëkòwé tôfle. 

To równak nie je wszëtkò. Më pòmòglë w twòrzenim we 
Wiôldżi Wsë Kaszëbsczi Jizbë Regionalny. Nasza ùdba bëła 
takô, bë nie twòrzëc mùzeùm, a barżi môl pòtkaniów dlô turi-
stów, chòc nié leno. Dlô dozdrzeniałëch są plansze i krótczi 
òpisënk, a dlô młodszich mómë zajmë, na przëmiar z historii 
zbògaconé mùzyką kaszëbsczégò karna, chtërno w tim czasu 
grô – gôdôł wiceprzédnik SRWW. Z òdemkniãcym jizbë tak 
letkò nie bëło. Pòjôwiałë sã głosë, że to ni mô cwëkù, nick 
z tegò nie mdze. Ale wszëtkò sã ùdało. Zazérô do ni baro 
wiele turistów, chtërny dopiérze tuwò tikają kaszëbsczi kùltu-
rë. Terôzka òrganizowóné są przë ni pòtkania artistów z roz-
majitëch môlów na Kaszëbach. Mie ceszi to, że są to téż młodi 
lëdze – kôrbił Głombiowsczi. Jegò ùdbą na przińdné dzejanié 
je téż pòmòc w ùczbie kaszëbsczégò jãzëka: Ni mòżemë w tak 

wôżny sprawie òstawiac wszëtczégò blós szkólnym. Më bë mielë 
jich wspòmòc. Zygmùnt Òrzeł z partu KPZ we Wiôldżi Wsë 
dopòwiedzôł: I to je prawie to, na co mùszimë dac bôczënk. 
Przënãcëwac mlodëch do kaszëbiznë, a  téż do Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. A pòtemù jesz rzekł, czerëjącë ne 
słowa m.jin. do przédniczczi Karna Sztudérów Pòmòraniô 
Éwelinë Stefańsczi: Wôrt jich szëkac ju na sztudiach, bë wcyg 
bëlë sparlãczony z kaszëbizną. Stefańskô òdpòwiedza: Prôw-
da. W najim karnie ni ma nikògò z Wiôldżi Wsë, a nawetka 
z nordë, co zaczãło òbgôdkã na témã ôrtów zachãcëwaniô 
młodzëznë do robòtë w Pòmòranie. Zygmùnt Òrzeł kôrbił 
téż ò codniowi robòce wiôlżińsczégò partu. 

Ò kaszëbsczich dzejaniach w  Jastarnie gôdôł pózni 
Riszôrd Struck. Òpòwiôdôł m.jin. ò dwajãzëkòwëch tôflach 
szasëjów, jaczé ju òd lat są w tim miesce i widzą sã tak miesz-
kańcóm, jak i letnikóm. Ùczãstnicë warkòwniów dowiedzelë 
sã téż përznã ò dzejanim Stowôrë Drëchów Jastarnie. Òd 
dwùch lat robimë historiczné szpacérë. Pòznôwómë historiã 
rozmajitëch môlów i bùdinków w Jastarnë. Wcyg są nowi chãt-
ny i to baro ceszi. Do te wëdôwómë téż ksążczi – òpòwiôdôł 
Struck. I dodôł: To na dzys. Mòże za jaczis czas przińdze jin-
szô ùdba na dzejanié. 

Drëdżégò dnia béł czas na pëtania, kôrbiónkã ò roz-
majitëch zjawiszczach w kaszëbsczi lëteraturze, pòdrechòwa-
nié a téż żëczbã, bë chùtkò pòtkac sã na pòstãpnëch war-
kòwniach. 

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Gôdelë jesmë ò dëbeltjãzëkòwi szkòle, zelińtach i jiwrach dzysészich rëbôków, a pòtkelë sã z Arturã Jabłońsczim, Józefã 
Roszmanã i ze zrzeszeńcama z Wiôldżi Wsë a Jastarnie. Na pierszich latosëch warkòwniach dlô kaszëbsczich gazétni-
ków témów bëło baro wiele.

Pòtkania dlô piszącëch pò kaszëbskù òstałë ùdëtkòwioné  
przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Administracje
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Zapisënk kôrbiónczi òbczas „Pòtkaniô dlô piszącëch pò kaszëbskù”, jaczé òdbëło sã we 
Wiôldżi Wsë. Pòtkanié bëło ùdëtkòwioné przez Ministra Bënowëch Sprôw i Administracje.

Dark Majkòwsczi: Jesce szefã nôwiãkszi rëbacczi òrgani-
zacje na bôłtowim sztrądze. To wierã nie je letkô robòta? 
Jack Wittbrodt: Kòl se mómë rozmajitëch rëbôków. 
A wiôldżich, a môlëch. A bôtowëch, a tëch westrzédnëch 
kùtrowëch, a tëch wiôldżich kùtrowëch. Bëc prezesã taczi 
òrganizacje, to nie je einfach. Bò kòżdi mô swòje pòtrzebë, 
swòje interesë.

D.M.: Në i rëbôcë mają mòcné charakterë...
J.W.: Doch jo! Në, më chcemë pòmòc kòżdémù. Kòżdémù 
sã wëdôwô, że òn mô krziwdã. A tak do kùńca nie je. Dzysô 
nôgòrzi sã mają ti môli rëbôcë, co mają bôtë do dwanôsce 
métrów. Dalek we Wiôldżé Mòrze òni jic ni mògą, bò ten 
bôt, co òni mają, jima na to nie pòzwôlô. Są przepisë... Môli 
wiedno bëlë kòl sztrądu. Wszëtkò je dobrze, jak je rëba. 
Terô tak richtich je ji czësto malo abò ni ma nick. Jô wied-
no gôdajã, że më chcemë, żebë ti môli rëbôcë w pòrtach 
abò na sztrądze, ti, co wëcygają ten bôt w taczich môlach, 
jak Dãbeczi, Krënica, Piôsczi, i ti wszëtcë jinszi òstelë. 
Më jakno rëbôcë mómë midzë jinszima na to swój òpera-
cyjny program – ùnijné pieńdze sczerowóné do rëbôków. 
Ale më bë chcelë, żebë to, co je dlô nas przëszëkòwóné, 
bëlo dobrze wëdôwóné a flot wëdôwóné. To ni ma tak, że 

më zlożimë wniósk, że chcemë to czë tamto. To je wszëtkò 
wedle programù. 

Nas bòli to, że ni ma rib. Cãżkò je przeżëc. A më chcemë, 
żebë to môlé rëbaczenié òstalo. Nie chòdzy blós ò nas. Le 
jidze ò to, co më robimë – nié leno dzysô, ale co më robilë 
przed wòjną, jak bëlë maszoperie, pò wòjnie, jak to rëba-
czenié sã òdrôdzalo z môlëch bôtów, bò wiôldżich nie bëlo. 
D.M.: To je wiôldżi dzél naszi tradicji.
J.W.: Në jo! Fejn rzec pò pòlskù: „To należy do naszej kul-
tury i tradycji”. To prôwda. Më mòżemë zrobic so program. 
Wa mdzeta dali pòkazowalë wszëtczim, jak to bëlo. Jô sã 
mògã òbléc w kaszëbsczé bótë, kòszëlã z kaszëbsczim wë-
sziwkã, wzyc westkã a pipã. Jo? A to nié ò to jidze. Më 
gôdómë, że to wszëtkò jidze terô tak richich do tegò, że 
môlégò rëbaczeniô nie mdze. Më bë nie chcelë bëc òstat-
nym czë przedòstatnym pòkòleniã, co rzecze: „Terô kùńc! 
Chcemë zamknąc, wid wëlączëc a jic dodóm”.
Pioter Dzekanowsczi: Tej rëba to je ten klucz?
J.W.: Tak to je i bëlo wiedno. 
P.D.: Są jaczé ùdbë na to, co zrobic, żebë w Bôłce rëbë bëło 
wiãcy? Je jaczis spòsób? A mòże wôrt pòmëslëc ò akwakùl-
turach?

MË BË NIE CHCELË BËC ÒSTATNYM 
PÒKÒLENIÃ – GÔDÓMË Z JACEKÃ WITTBRODTÃ, PRZÉDNIKÃ ZRZESZENIÔ MÒRSCZICH RËBÔKÓW

ÒD
J. 

DM

Ùczãstnicë pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù òbczas zéńdzeniô 
z Jackã Wittbrodtã (drëdżi z prawi) we wiôlżińsczim pòrce
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J.W.: Nié. Më mòżemë tak sobie gadac, co bë bëlo, jak bë 
bëlo. Dzysô, tu a terô, më nie wiémë, w jaką stronã to pù-
dze. Jak bãdze wiele rëbë, wszëtcë zarobią a kòżdi mdze 
miôl spòkój. Chcemë na sztót gadac ò pòmùchlë, to bëla 
wiedno takô rëba, co wszëtcë jã lowilë – wiôldżi, môli, gdze 
të nie szed. Rëbë bëlo. To szlo na mączkã. Pierszą szkòlą, 
jaką jô skùńczil, bëla w Gdini, takô rëbackô. Jak jô przëszed 
na praktikã w sétmëdzesątim czwiôrtim czë piątim rokù, to 
stojalë tej wiôldżé, drzewniané kastë. W nich bëlë pòmùch-
le. Nie wiedzelë, co z tim robic. Nicht nie wiedzôl. Tak 
to jachalo w Pòlskã, a za trzë dni bëlo nazôd, a to smier-
dzalo. Ten pòmùchel sóm wëlôżôl, tej to szlo na mączkã. 
Tegò bëlo wiele. Dzysô wszëtcë sã jiscą, że gò ni ma. Më 
sã pëtómë – dlôcze? Òdpòwiôdają: „Przëczënë są różné. 
Klimaticzné zmianë, zmianë mòrsczégò strzodowiszcza, 
ekòsystemù”. Mòżemë tak gadac za tima z MIRu [Mòrsczé-
gò Institutu Rëbaczeniô] abò z PANë [Pòlsczi Akademie 
Nôùk]. Ale to nama rëbë nie przëdô. Rëbôk czasã widzy na 
czôrno abò na biôło. To, co je szaré, to òn sã nad tim nie za-
stanôwiô. Òd 2004 rokù më jesmë w Ùnii. Jô nie gôdajã, że 
to je lëchò, bò czejbë nié programë 2004–2006, 2007–2013, 
2014–2020, tej tu to bë tak nie wëzdrzalo. Mie sã wëdôwô, 
że bëlobë gòrzi, jakbë z rëbą bëlo tak, jak je dzysô. Ale to je 
tak – z jedny stronë Ùniô tobie dô, a z drëdżi stronë stôwiô 
pewné grańce. Czemù? Bò Wiôldżé Mòrze òd tegò czasu 
nie je blós nasze. Òno je wszëtczich. A wszëtcë mògą tu 
tak przińc a fiszowac. 
P. D.: A fiszëją?
J.W.: Fiszëją. To Eùropejskô Kòmisjô zarządzô wszëtczim. 
Midzë jinszima Wiôldżim Mòrzã, dze są Dunowie, Miem-
cowie, Szwédowie, Finowie i jinszi a më téż jesmë. Rusowie 
tu są. Òni téż mają cos do gôdczi. Wszëtcë sã spòtikają. Je 
Midzënôrodnô Kòmisjô Badérowaniô Mòrza, a òna dôwô 
prognozã, że wa, co fiszëjeta na Wiôldżim Mòrzim, w tim 
rokù abò na drëdżi rok mòżeta wëlowic tëlé pòmùchla, tëlé 
lososa, tëlé sledza, a tëlé szprotë. A tej ministrë na kùńc 
rokù sã spòtikają i tegò kùcha òni dzelą: „Wa dostónieta 
tëlé”. To je traktatowò zapisóné, chto jaczi mô ùdzél w ti 
torce. Ale z rokù na rok je ti rëbë corôz mni. Jedny gôdają 
tak: „Ten rocznik bél lëchi. Tarlo pòmùchla slabé. I to, co 
më mòżemë wëlowic, tegò wiedno je mni ò 10%, 20%, 
30%. 
P. D.: Tak co rok?
J.W.: To je z rokù na rok. Jô pamiãtajã dzesãc lat nazôd, 
jô miôl na bôt do dzesãc métrów 50 tón pòmùchla na 
òdlowienié na rok. W tim rokù jô móm do òdlowieniô 
15 tón. A wiéta wa, kùli jô dostónã na drëdżi rok? Wedle 
prognozë minus 79% òd 15 tón. „Czemù?” – pitóm? Òd-
pòwiedzą: „Më mùszimë robic wszëtkò, żebë pòmùchel 

z Wiôldżégò Mòrza czësto nie zadżinął”. A ministrë rzeką 
tak: „Nié, wa, nôùkòwcë, gôdôta 79% w dół. To tak ni mòże 
bëc”. Òni pòdejmą decyzjã, że nié 80, a blós 50%. Tak mie 
spadnie z 15 do 7,5 tón pòmùchla. Pòmùchla sprzedóm 
pò 5 zlotëch za kilo. A cëż wiãcy? Lososów dostónã 10–12 
sztëk na rok. 

Z ti tortë, co Pòlskô wëkroji, je jesz pòdzeloné na kòż-
dégò rëbôka, pòrt, kùter. Tak to wëzdrzi. Jak je wiele, tej 
wszëtcë mają wiele. A jak je malo, tej kòżdi ni mô nick. 
Pò to je ùtwòrzony ten òperacyjny program dlô rëbôków: 
„Miesąc wa ju stojita dobrowòlno w  pòrce, nie lowi-
ta pòmùchla, më wama to zrekómpensëjemë. Wiôldżé 
Mòrze je zawaloné sécama, jadrama, to je pògùbioné. Wa 
to wszëtkò wëbagrôjta”. A më to loni robilë. Tej më jakò 
Zrzeszenié razã z KIPRã [Krajewô Jizba Produceńtów Rib] 
z Ùstczi wzãlë 185 bôtów i më wëbagrowelë Môlé Mòrze, 
a tej Wiôldżé Mòrze tak do szósti, niechtërny do dwanôsti 
milë. Më przez całé lato wëcygnãlë przeszlo 80 tón tegò 
wszëtczégò. 
P. D.: Za to płacëlë?
J.W.: Jo. Òni rzeklë: „Wa môta malo rëbë, a më chcemë zro-
bic cos, co wama pòmòże, ale bãdze zgódné z òperacyjnym 
programã”. Jô rzekã rëbôkóm, że jima nie pòstawiã szafë 
z pieńdzama na sztrądze. To są pùbliczné piniãdze i mùszą 
bëc wëdôwóne zgódno z procedurą. Më ni móżemë rzec 
tak: „Pòstaw mie ta szafã z pieńdzama tu na sztrądze, dôj 
mie do tegò kôrtã, a jak jô mdã brëkòwôl, to jô so weznã”. 
Tak to nie chòdzy. 

To ticzi sã téż lososa. Më jesmë w taczim trochã sztridze. 
Më sã pò pëskach nie bijemë, ale rëbôk rzecze: „Jô móm 
malo rëbë, jô móm pôrã sztëk lososa do òdlowieniô, a jesz 
zelińt mie to weznie a zjé”. 
P.D.: Prawie z zelińtama dało terô medialny trzôsk...  
J.W.: Rëbôcë czasã nie są cerplëwi. „Mùszi bëc na mòje”. 
Ale to téż nie je tak do kùńca, jak chtos w  telewizor-
kù pòkôże. Tej wszëtcë rzeczą: „To jesta wa, co jedzeta 
w mòrze, a dotlëczeta”. Òd miesąca jô móm glowã taką, 
bò wszëtcë chcą wiedzec: chto zabil, czedë a czemù. A to 
je tak. Jô jem rëbôkã i chòdzã w mòrze. Na zymkù je-
dzemë wësok. Bãdzemë lowilë lososa. Më ju wiedzelë, cëż 
mdze. Bez noc të zbiérôsz i reno të jes w pòrce. Në, stalo 
sã. Ùlowioné piãtnôsce rib. Wiéta wa, kùli jô przëwióz do 
pòrtë? Szesc. Reszta bëla zjadlô. Jô przëwióz 6 kòtów, jak 
më to gôdómë, taczé 3–4 kila, a z tëch, co mialë 9–12, to 
blós òstôl taczi lep jak òd prósca, a resztë nie bëlo. Jô bél 
ò czwiôrti reno w pòrce, zajachôl w chëcz, nie wlôz w jiné 
aùto ë nie jachôl na sztrąd z knëplã abò z bejsbòlã, ani nie 
szëkôl tegò diôblińca, co mie wząn i zeżar. Nawet jak jô 
bë chcôl, to sã nie dô. W mòrzu jô gò nie dostónã, bò to 
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nie je glëpasé, to nie przińdze. Jô blós widzã lep, òn mie sã 
weznie a pòkôże. To je mądré stwòrzenié. To je téż zwiérz, 
co pije mëmë mlékò. I terô òn sã przëzdrzi: „Wa môta ten 
plot tak pòstawioné. Tej jidzemë do westë, a tej òn jidze 
i tam cos zjé. To je mòcniészé òd niegò. Òn nie je glodny, 
òn calégò tegò nie zeżre. Ale bãdze sã z tim zabôwiôl tak 
dlugò, jaż to sã rëbôkòwi nie przëdô do niczegò. Òn skórã 
zedrze i jak të tak cos dostóniesz, to të nie wiész, co môsz 
z tim zrobic. Rëbôk przeliczi wszëtkò na pieńdze. 10 kila 
pò 30 zlotëch… Tak to je… W programie òperacyjnym më 
mómë na to piniãdze, 4 miliónë eùro. To je wiele.
D.M.:  Jidze ò òdszkòdowania za zelińtë, jo?
J.W.: Jo, ale nicht nic nie dostôl. Przez 3–4 lata minister-
stwò nie wiedzalo, kùli mô zaplacëc za jednã zjadlą rëbã. 
W przeszlim rokù bëlo 178 wniosków ò òdszkòdowanié. 
Jak më mómë pòżartą rëbã, më z tim przëchôdómë do 
pòrtu ë móme inspektora. A òn robi òdjimk i pòmalëje 
farwą, żebë mądri rëbôcë tim nie òbrôcalë ë robi protokół: 
„Të môsz zeżartëch 9 lososowatëch rib”. Òn nie gôdô, czë 
to je richtich losos, leno lososowaté… Dostóniesz ten kwit 
ë sélôsz to do ministerstwa. Môsz na to dwie niedzele. Tej 
to leżi, a pich na tim rosce i rosce. Terô agencjô bë mia 
òglosëc nabór na wniosczi, tëlé a tëlé zeżartëch, tëlé a tëlé 
piniãdzy. Ti, co lowią na bôtach do 12 métrów, dostóną 
blós 80% z tegò, co je wôrt ta rëba, a ti, co na 6 métrów – 
50%. Tedë rebôk sã drapie w glowã a gôdô tak: „Wa môta 
rëbã, taką 5-kilową, wëcenioné na 120 zlotëch, a jô móm 
dostać 60? Ale zelińt mie zjôd za wicy… Tej na 10 rib òn 
mô namklé, bò wicy zaplacy za zrobienié wnioskù i żebë 
jachac do agencje 3–4 razë. Cëż mô glowã sobie sëszëc? 
A pózni jesz to, co zelint mô zjadlé, òni mù òdbierzą òd 
limitë. 
P.D.: Rozmiejemë, że te 178 wniosków to nie je całô 
wielëna, jakô bë mia bëc, to nie pòkazëje prôwdë...
J.W.: Tegò nicht nie weznie a nie pòrechùje.
D.M.: Tej chcemë wëzgadnąc, jak to je pò prôwdze: rëbôcë 
wërzucywają te rëbë, òstôwiają w wòdze. Òd limitu nick 
jima tej nie wezną, nie bãdą mùszelë pisac wniosków, cze-
kac òb rok, jaż chtos kùreszce jima zapłacy. Lepi ùtopic 
i wëłowic sobie nową rëbã...
J.W.: Në jo... Tak to je. Temù ministerstwò nigdë nie do-
stónie tego, jak to richtich wëzdrzi. Môlim trzeba pòmòc 
– wszëtcë ò tim wiedzą, blós nicht nie wié JAK. Më gô-
dómë z ministerstwã, z agencją, midzë sobą, rëbôcë z cali 
Pòlsczi. Më móme 191 miliónów eùro na lata 2014–2020, 
a do dzysdnia je wëdóné na rëbôków z tegò le 8%, tak tej 
ò czim më gôdómë... 
D.M.: To jak bãdze z fiszowanim?

J.W.: Të ni móżesz przewidzec, co mdze za rok abò za dwa, 
bò wszëtkò zależi òd tegò, kùli të mdzesz móg rëbë ùlowic. 
Rozëmny czlowiek to rozmieje, glëpi gôdô, że jakòs to mdze. 
Më mómë téż kòl se baro mądrëch lëdzy, co gôdają richtich, 
jak to je abò jak to móże bëc, abò mają jaką receptã. Më 
rozmiejemë, że czasã trzeba przëcësnąc, żebë pózni ten pa-
syk trochã wzyc ë pòpùszczëc, bò mdze lepi. Lëdze równak 
mają téż grańce cerplëwòtë. Chto mô kòl sétmëdzesąt lat, to 
ju do zarkù mdze swòje robil. Ale jegò knôp rzecze: „Tatkù, 
dôj mie pòkù. Cëż Të mie gôdôsz ò fiszowanim na Môlim 
Mòrzim, na Pùcczim Wikù, jak tu nick ni ma?”. A przódë 
lat, nawet jô to pamiãtajã, jô móm szescdzesąt lat, jak bëlë 
przëwiozlé calé beczczi wãgòrza… A dzysô co? Na sztëczi, 
nawet nié na kila, na sztëczi ùfiszowóné...
P.D.: To je jaczi retënk dlô tradicyjnëch rëboków?
J.W.: Jak chlop weznie a zlowi beńtkã, a pózni sprzedô za 
dwa zloté za kilo, òn ni mô nic. Ale jak so tã beńtkã sprzedô 
za pińc zlotëch za jednã, bò letnik weznie a kùpi, to ju ji-
naczi. Są taczi, co mają ten szmak, co za nim szukają. We 
Wiôldżi Wsë taczi dzéwùs kùrzi beńtczi. Ji òjc kùrzil, òni 
kùrzëlë wiedno. Jak jô chcã zjesc kùrzoną beńtka, tej kastã 
pòlożã a gôdajã tak: „Pòlowa je twòja, pòlowa je mòja”. Tej 
jô dostónã taką beńtkã! Czasã më wezniemë to na bôt. Jidą 
letnicë, dómë jima spróbòwac, a òni: „Cëż to je? Më taczi 
dobri kùrzony rëbë nigdë nie jedlë”.  
D.M.: Je to ùdba na dodôwkòwi dëtk, òsoblëwie dlô 
môłëch rëbôków.
J.W.: Jo. Mie wiedno kòl serca bãdą môli rëbôcë, bò òni są 
nié tak mòcny. Ten wiôldżi to mô chòcbë dëtczi na prawni-
ka, a ten môli, òn brëkùje, żebë na przikłôd w Zrzeszenim 
bëc. Òni wiedzą, że jak òni przińdą, to nie òstóną sami. 
P.D.: Mòże razã sprawita, że rëbacczé tradicje przedërchają 
na Kaszëbach nad Bôłtã.
J.W.: Móm nôdzejã.

SPISAŁË: ÉWELINA STEFAŃSKÔ I ÉWA NOWICKÔ

Rëbacczi bôt we wiôlżińsczim pòrce
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NA MARGINESIE ROZMOWY Z ADAMEM HE-
BLEM O SPEKTAKLU „SOBÓTKA”
Sztuka nie powinna usprawiedliwiać 
głupoty, powinna ją obnażać. I to się 
udało, choć nie jestem przekonany, 
czy zgodnie z intencją autora. Mam 
na myśli wywiad z Adamem Heblem 
dotyczący przedstawienia pt. „Sobót-
ka” udzielony „Pomeranii”, a opubli-
kowany w jej czerwcowym numerze. 
Pan Adam wyłożył nam swoją kawę 
na ławę. Jak tłumaczy, by oczyścić 
atmosferę. Myśl jest taka: kaszubska 
społeczność dzieli się na tych, co bili, 
bitych i młodych. Uszczegółowiając 
zaś: w komunistycznych czasach dzi-
siejsze pokolenie 60+ biło uczniów 
w  szkołach, co miało ich oduczyć 
używania rodny mòwë. Robiło to 
tak metodycznie i powszechnie, że 
kaszubszczyzna się załamała. Język 
zaczął gwałtownie obumierać. Na-
stąpiła jego „destrukcja”. Dziś w erze 
postdestrukcyjnej ci sami ludzie or-
ganizują imprezy kaszubskie, są tzw. 
działaczami kaszubskimi. Na szczę-
ście pan Adam napisał i  wystawił 
„Sobótkę”. Dzięki tej sztuce nie tylko 
prawda ujrzała światło dzienne, ale 
i sumienie pokolenia 60+ znów może 
stać się czyste...

Przyznam, że kiedy pierwszy raz 
przeczytałem ten wywiad, zamuro-
wało mnie. Pomyślałem sobie o po-
koleniu 60+, zwłaszcza o działaczach 
kaszubskich. Czy można o nich po-

wiedzieć, że to właśnie oni są winni 
załamaniu kaszubszczyzny, że to po-
kolenie bijących? Oczywiście, że nie 
można. To niesprawiedliwe, to jawna 
głupota, i to, że wypowiada ją arty-
sta, nie ma znaczenia. Po pierwsze, 
każdy, kto choć trochę interesuje się 
naszą mową, wie, że jej załamanie nie 
rozpoczęło się przed 40 czy 50 laty. 
Kaszubszczyzna zaczęła tracić teren 
już w średniowieczu. Traciła nie tyl-
ko obszar, na którym jej używano, ale 
i pozycję społeczną. Z czasem wy-
tworzyła się opinia, że to mowa wiej-
ska, byle jaka mieszanka polskiego 
i niemieckiego, świadcząca o zapóź-
nieniu użytkowników itd. Tak o niej 
zaczęli myśleć ludzie z zewnątrz, ale 
i sami Kaszubi. To jedna z podwalin 
kaszubskiego kompleksu niższości. 
Gen językowego samozniszczenia 
wszczepiony dawno i pomału. Cey-
nowa próbował wyrwać go z kaszub-
skiej mentalności, próbowali potem 
kolejni. Również działacze wspo-
mnianego pokolenia 60+. Jednak 
ten proces ciągle trwa, bo kompleks 
i dziś ma się całkiem dobrze, czego 
świadectwem mogą być okołosobót-
kowe wyznania pana Adama (wrócę 
do tego na końcu). Po drugie, rozcią-
ganie na całe pokolenie, zwłaszcza 
działaczy kaszubskich, określenia 
„ti, co bilë” delikatnie mówiąc, jest 
nieuprawnione. Ilu spośród pokole-
nia 60+ to nauczyciele, nie mówiąc 
o tym, ilu spośród tychże szkólnëch 
biło za używanie kaszubskiego? No 
i jeszcze jedna sprawa. Skoro nawet 
się tacy „bijący” zdarzyli, ale potem 
zaczęli pracować na rzecz kaszub-
szczyzny, i robią to od wielu lat, an-
gażują się, może czasem dłużej niż 
pan Adam chodzi po świecie, to czy 
rzeczywiście potrzebują od niego 

rozgrzeszenia, oczyszczenia? Trochę 
to śmieszne. 

Przy okazji pan Adam pokazał 
nam też coś mniej do śmiechu. Nie 
jestem przekonany, że świadomie. 
Chodzi mi o wręcz masochistyczne 
podejście do kaszubszczyzny. Uci-
śnionej, sponiewieranej, zdezinte-
growanej. Zrozumiałbym jeszcze, 
gdyby trapiło to kogoś z przeszłości, 
starszego, kto rzeczywiście doznał 
upokorzeń, żywot miał ciężki, bied-
ny. Pan Adam jednak żyje dziś, kiedy 
możliwości rozwoju naszej kultury 
zależą przede wszystkim od nas sa-
mych. Nie mogę oprzeć się wraże-
niu, że znów na wierzch wychodzi 
niewiara, niemoc, przekonanie, że 
kaszubszczyzna rzeczywiście jest 
tylko przeszłością. Pan Adam, chy-
ba wbrew zamierzeniom, na temat 
swojej sztuki wybrał temat wyduma-
ny, nieistotny dziś z punktu widzenia 
dalszego trwania i rozwoju kaszubsz-
czyzny. Nieświadomie? W mało wy-
szukany sposób powielił to, o czym 
mówi się od czasów Hilferdinga czy 
nawet wcześniejszych, zmodyfiko-
wał, znajdując współczesnych win-
nych? I co...? No właśnie, co dalej? 
Inkwizycja, zakładanie teczek? Na-
prawdę tylko na tyle stać młodego 
Kaszubę? Czy ciągle będziemy się 
skupiać na tłumaczeniu, że jest źle? 
Pan Adam biadoli, jak wielu przed 
nim i jak wielu obecnie. Do tego ob-
raża całe pokolenie. Tani chwyt. Je-
żeli pan Adam chce rozpętać ważną 
debatę, powinien się skupić na praw-
dziwych problemach. Tak jak to jest 
w dobrych sztukach.

Piotr Dziekanowski
Tytuł pochodzi od redakcji

pomerania.kaszuby
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Szanowny Panie Redaktorze,
moim zdaniem publikacja artykułu 
Jerzego Nacla pt. „Wprowadzenié do 
geneticzi” oraz słowniczka pt. „Sło-
wôrzk kaszëbskô-pòlsczi” w dziale 
Nôùka w  „Pomeranii” z  czerwca 
2018 r. jest bardzo potrzebna i by-
łaby konieczna kontynuacja tego 
działania. Nie nastąpiło bowiem 
wydanie całego „encyklopedyczne-
go” podręcznika biologii, który przy-
gotowaliśmy z J. Naclem. Projekt ten 
ma twórczy charakter – prowadzi 
do stworzenia nowego elementu 
kaszubskiej kultury, do tej pory nie 
ma przecież podręcznika biologii po 
kaszubsku.
Na to, że podręczniki tego typu 
należałoby przygotować, wskazuje 
pośrednio np. Komitet Ekspertów 
Rady Europejskiej, który w piśmie 
z 1 grudnia 2015 r. zauważa potrze-
bę prowadzenia lekcji po kaszubsku: 
„The Committee of Experts urges the 
Polish authorities to make available 
education in Kashub at preschool, 
primary and secondary levels and 
to ensure continuity from preschool 
to secondary education within the 
territories in which Kashub is used” 
(Komitet Ekspertów wzywa władze 
polskie do udostępnienia eduka-
cji w języku kaszubskim na pozio- 
mie przedszkolnym, podstawowym 
i średnim oraz do zapewnienia cią-
głości od przedszkola do szkoły 
średniej na terytoriach, na których 
używa się tego języka). Podkreślmy, 
że nie chodzi tu o przedmiot język 
kaszubski, bo do niego są książki, ale 
o uczenie po kaszubsku np. biologii. 
Jest to związane z ratyfikacją przez 
Polskę Europejskiej Karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych, 
sporządzonej w Strasburgu 5 listopa-
da 1992 r. (Dz.U. 2009, nr 137, poz. 
1121).
Dalszym etapem – czyli po publika-
cjach w „Pomeranii” lub w ich trak-
cie i po wydaniu encyklopedycznej 
„Biologii” po kaszubsku – byłaby 

swoista kontynuacja tego działania, 
a dotycząca podręczników biologii 
dla uczniów różnych klas. Protest 
Fundacji Skansenu Pszczelarskiego 
dotyczący odmowy finansowania 
przez Lokalną Grupę Działania Sto-
warzyszenie Turystyczne Kaszuby 
w 2017 r. zgłoszonego do niej pro-
jektu – pt. „Opracowanie i wydanie 
drukiem podręczników do biologii 
po kaszubsku zgodnie z nową pod-
stawą programową kształcenia ogól-
nego dla szkoły podstawowej” – był 
nieskuteczny. Trafił on do Zarządu 
Województwa Pomorskiego, ale nie 
został uwzględniony. W uzasadnie-
niu odmowy otrzymanym z  De-
partamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (DPROW) 
w Gdańsku potwierdzono, że projekt 
podlegał ocenie rady ww. stowarzy-
szenia oraz dodano, że „uwzględnia-
jąc wynikające z  przepisów prawa 
kompetencje Rady w zakresie oceny 
projektów, protest rozstrzyga się jak 
na wstępie”. Napisano ponadto, że 
„Wnioskodawca sam potwierdza, 
że istnieją na rynku już podręczniki 
w języku kaszubskim do nauczania 
chemii, a zatem samo opracowanie 
i  wydanie podręczników do na-
uki biologii nie jest nowoczesnym/ 
nowatorskim wykorzystaniem ele-
mentu kultury kaszubskiej”. Takie 
uzasadnienie byłoby do obronienia 
w przypadku chemii, została bowiem 
wydana Chemiô òglowô i òrganicznô 
(2013), której autorem jest Jerzy Na-
cel (czyli jeden podręcznik, a nie jak 
napisano „podręczniki”...). Nie ma 
natomiast podobnego opracowania 
w przypadku biologii, podkreślmy to 
jeszcze raz: nie wydano dotąd pod-
ręcznika biologii przydatnego do na-
uczania w języku kaszubskim. I nie 
chodzi tu o  naśladowanie jakiejś 
istniejącej już książki, projekt jest 
innowacyjny, gdyż wykorzystuje się 
w nim język kaszubski w sposób no-
watorski, potrzebne bowiem będzie 
tworzenie neologizmów, np. płazińce 

(po polsku) – według wiedzy autora 
– wymagają utworzenia nowego wy-
razu w języku kaszubskim. Podkre-
ślę raz jeszcze, że chodzi o wydanie 
drukiem podręczników do biologii 
po kaszubsku zgodnie z nową pod-
stawą programową, zatem o  nowe 
rozwiązanie. Podręcznikami do bio-
logii po kaszubsku zainteresowanych 
jest wiele szkół, ze Szkołą Podstawo-
wą w Mojuszu na czele.
Jednak takie podręczniki obecnie nie 
zostały dofinansowane, czyli nie uka-
żą się drukiem. Pismem DPROW 
w Gdańsku z czerwca 2018 r. skie- 
rowanym do Fundacji Skansenu 
Pszczelarskiego poinformowano, że 
nasz wniosek pozostaje bez rozpa-
trzenia – brak bowiem dostępnych 
środków na udzielenie wsparcia 
w  ramach limitu. Pewnie jest to 
przyjazny niewiążący gest? Może po 
pewnym czasie nasz wniosek uzyska 
wsparcie? Liczba osób mówiących 
od dzieciństwa po kaszubsku, dla 
których jest to pierwszy język, jak 
np. dla niżej podpisanego, jednak 
zapewne tymczasem się zmniejszy, 
czynnik czasu nie jest zatem bez 
znaczenia...
Po opublikowaniu naszych materia-
łów w „Pomeranii” osoby zaintere-
sowane mogłyby z  nich korzystać, 
np. przygotowując scenariusze lek-
cji biologii po kaszubsku lub pisząc 
podręczniki do poszczególnych klas. 
Gdyby zatem przydatne do nich ma-
teriały ukazywały się w „Pomeranii” 
w częściach, pozwoliłoby to również 
nauczycielom na dzielenie się uwa-
gami np. z  autorami podręcznika, 
którzy mogliby je uwzględnić przed 
jego wydaniem w  formie książki 
(nie tracimy bowiem nadziei na to, 
że doprowadzimy do skutku swoje 
zamierzenie).

Z pòzdrówkama,
dr Marian Jeliński
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KIERUNEK POMORZE
Jan Penconek nie był Kaszubą z pochodzenia. Urodził 
się 9 grudnia 1912 r. w Powsinie (niedaleko Warsza-
wy), jednak swoje losy związał z Pomorzem Gdańskim 
i tu pozostał, by w obronie ojczyzny złożyć najwyższą 
ofiarę – swoje życie. Już w  dzieciństwie udzielał się 
w  harcerstwie. Prawdopodobnie właśnie wtedy zro-
dziła się jego fascynacja wojskiem. Jesienią 1931 r.  
rozpoczął naukę w  Szkole Podchorążych Piechoty 
w Komorowie, jednej z najbardziej prestiżowych szkół 
kształcących przyszłą kadrę Wojska Polskiego. Ukoń-
czył ją z wyróżnieniem, co dało mu przywilej wyboru 
przydziału służbowego. Jan Penconek wybrał polskie 
wybrzeże Bałtyku. W latach 1934–1939 służył w wejhe-
rowskiej jednostce wojskowej nazywanej kolejno: Ba-
talionem Morskim, 1 Morskim Batalionem Strzelców  
i 1 Morskim Pułkiem Strzelców. Penconek przygotowy-

wał się do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Wojsko-
wej, niestety wybuch wojny mu to uniemożliwił i wy-
musił sprawdzenie dotychczas zdobytych umiejętności. 

NIEZŁOMNY DOWÓDCA
W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. porucz-
nik Jan Penconek, wówczas już (od marca) dowódca  
2. kompanii w I Batalionie 1 Morskiego Pułku Strzel-
ców, odebrał telefonogram z  Dowództwa Marynarki 
Wojennej o wprowadzeniu stanu wojennego. Powiado-
mił o tym fakcie dowódcę, podpułkownika Kazimierza 
Pruszkowskiego, i zarządził alarm bojowy dla wszystkich 
pododdziałów pułku. 7 września, gdy po zaciętej walce 
broń złożyli obrońcy Westerplatte, dla por. Penconka 
nadszedł czas najwyższej próby. Już pod wieczór 6 wrze-
śnia Lądowa Obrona Wybrzeża została zaatakowana 
przez niemiecką 207 Dywizję Piechoty Landwehry, która 

WSPOMNIENIE O POR. JANIE PENCONKU
„Tu spoczywają śp. szeregowi i oficerowie 1 Morskiego Pułku Strzelców z kompanii 2, 4, 5 i 6 z Wejherowa, którzy polegli 
w dniach 7 i 8 września 1939 r. w obronie polskiego wybrzeża w bohaterskiej walce z przeważającymi siłami pancernymi 
najeźdźców hitlerowskich. Cześć ich pamięci!” – taki napis znajduje się na obelisku w Białej pod Wejherowem. Jednym 
z poległych żołnierzy wspomnianego tu 1 Morskiego Pułku Strzelców był dowódca 2. kompanii Jan Penconek.

Uroczystości z okazji 105. rocznicy urodzin por. Jana Penconka
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w kolejnych dniach uderzyła na Oddział 
Wydzielony „Wejherowo” (w jego skład 
wchodził m.in. 1 Morski Pułk Strzelców). 
7 września niemiecka artyleria rozpo-
częła ostrzał. Lądową Obroną Wybrze-
ża dowodził pułkownik Stanisław Dą-
bek, który zgodnie z przypisywaną mu 
dewizą: „co nam za dnia wezmą, nocą 
odbierzemy”, zarządził z 7 na 8 września 
przeprowadzenie wypadów na wroga. 
Wypad 1 Morskiego Pułku Strzelców na 
Gowino (pierwsza akcja pod wodzą por. 
Jana Penconka) zaskoczył niemiecki 2 
Batalion 322 Pułku Piechoty, dowodzo-
ny przez majora von der Osten-Wisbu, i doprowadził 
do prawie zupełnego jego zniszczenia. Niezwykle cenne 
były zdobyte wówczas rozkazy i mapy zawierające in-
formacje o zamierzeniach najeźdźcy na następne dni. 
Niestety już kolejnego dnia hitlerowcy odpowiedzieli, 
przeprowadzając generalny atak na obronę 1 Morskiego 
Pułku Strzelców. Jan Penconek z 2. kompanią bezzwłocz-
nie zajął polanę leśną Biała, gdzie później rozgorzała za-
cięta i krwawa walka z mającymi olbrzymią przewagę 
Niemcami. Porucznik został trafiony w głowę i stracił 
przytomność. Żołnierze przetransportowali rannego 
z pola bitwy do wejherowskiego szpitala. Kiedy ten do-
wiedział się, że jego kompanii grozi niebezpieczeństwo, 
uciekł ze szpitala, by się stawić na Kępie Oksywskiej 
u swojego dowódcy i wkrótce wrócić na front. Obrońcy 

Kępy Oksywskiej poddali się Niemcom 
dopiero 19 września. Kilka dni wcześniej, 
13 września, por. Jan Penconek poległ 
w walce niedaleko Dębogórza.

PAMIĘĆ WCIĄŻ ŻYWA
Dużo racji miała Stanisława Fleszarowa-
-Muskat, pisząc: „Odwaga jest właściwie 
najpiękniejszym rodzajem szaleństwa”. 
Takim pięknym szaleństwem wykazał się 
Jan Penconek, oddając życie w  obronie 
niepodległości państwa polskiego. Jego 
męstwo zostało pośmiertnie upamiętnio-
ne. 25 lipca w 1947 r. Kapituła w Londynie 

odznaczyła go Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Obec-
nie procedowana jest sprawa o mianowanie porucznika 
na wyższy stopień wojskowy – kapitana, ze względu na 
szczególne zasługi na polu bitwy, zwłaszcza za umiejętne 
dowodzenie dwoma plutonami, które pokonały batalion 
niemiecki stacjonujący w Gowinie, oraz za heroiczną 
walkę niedaleko Wejherowa. 

JUSTYNA ZAWADZKA

Wiele informacji na temat Jana Penconka znalazłam 
na stronie internetowej www.cawio.pl, na której Grze-
gorz Kłos zgromadził niezwykle bogaty materiał bio-
graficzny. Do wiedzy o por. Penconku dotarłam tak-
że poprzez stronę internetową Szkoły Podstawowej 
w Gowinie, która nosi jego imię.

Jan Penconek w mundurze wojsko-
wym
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Uroczystości patriotyczne w Białej. Fot. www.wejherowo.pl Grób por. Jana Penconka na Cmentarzu Wojennym Obrońców Wybrze-
ża w Gdyni-Redłowie. Fot. z archiwum Grzegorza Kłosa
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MIEMCË RËCHTOWELË, ŻEBË  
SWÒJI SWÒJICH ROZSTRZELIWELË

Wë bëlë tej dzeckã, ale kò te òbrazë 
nôbarżi òstôwają w  pamiãcë, tim 
barżi, czej òne bëłë tak dramaticz-
né. Jak Wë je pamiãtôce? 
Jô to dobrze pamiãtóm. Starszé 
dzéwczãta jima nosëłë chléb. A më 
dzecë jima szmërgelë sztëczi wrëków. 
Òni sã na to rzucelë. To nas z pòcząt-
kù ceszëło. Cëż jô tam miôł? Szesc lat. 
Jô tegò nie rozmiôł. Ale jô to chùtkò 
zrozmiôł, co to bëło. Në i tam dwùch 
ùcekło za Elwartowim lasã w Kãbło-
wie. Òni sã schòwelë w taczim szónie. 
I òni przëszlë do nas. Tatë nie bëło, òn 
béł na niemiecczich kòlumnach ro-
bòczich w  Norwegii, a  mëma jich 
przëjãła. Òni sã leglë spac. Më le 
mielë tej jednã jizba. I w tim przëszedł 
do nas taczi Syldatka. Òn béł w wòj-
nie szôłtësã. To béł Kaszëba. Òn 
z Miemcama gòspòdarził, ale nikògò 
ze swòjich nie zdradzył. Òn wiedzôł 
ò tëch dwùch sztutofòwëch i  rzekł 
mëmie, żebë òni jak nôrëchli òd nas 
szlë wëg, bò Miemcë ju ò nich wiedzą. 
Chtos to doniósł. Ti dwaji to czëlë 

i  sami ùceklë. A za chwilã przëszlë 
szandarzë. Në i czejbë òni jich ù nas 
dostelë, tej më bë wszëtcë bëlë zabiti. 

A  czemù òni mielë òjca wzãté na 
robòtë?
Mój òjc miôł przed wòjną wiôldżi ma-
jątk, kòl 120 hektarów. Jak Miemcë 
wkroczëlë, tej òni nama kôzelë sã 
wënaszac, bò òni chcelë w to wlezc. 
A tata béł nerwòwi i te Miemca zła-
pôł, jednégò mù werznął i z trapów 
spùscył. Ale kò to bëła wòjna. Òn sã 
nie zdôwôł sprawë, co òni mògą. Òni 
przëjachelë i wzãlë òjca na rozstrzela-
nié. Le że jegò mëmka, mòja starka, 
bëła z Weńtów òd Miastka. Òna mia 
krewnëch czë znajomëch w Berlënie 
w  Abwehrze. Dzãka temù ùdało sã 
òcalëc żëcé tatë, ale bez całą wòjnã gò 
tu nie bëło. A  pò wòjnie wlazła 
kòmùna i wzãła nama całé gòspòdar-
stwò i më òstelë bez niczegò. Bëła bié-
da jak kòrka. Jô mùszôł dërch tacëc to, 
że jô pòchòdzył z majątkù. Jedny to 
i tak wiedzelë i chcelë mie ùsënąc z Li-
ceùm Pedagògicznégò we Wejrowie. 
Ale jô sã dobrze ùcził i delë mie pòkù. 
Pózni jô skùńcził przirodniczé studia 
na ùniwersytece w Toruniu. Ale tej jô 
ju mieszkôł w Bãdargòwie.

Jak przëszło do të, że Wë jakno 
szkólny trafilë do Bãdargòwa?
Mòja mëma bëła czerowniczką szkòłë 
w  Kãbłowie. Jô béł tam szkólnym, 
mòja sostra téż bëła szkólną, szwa-
dżerka téż. Nas bëło za gãsto. A  jô 
wiedno tak robił, żebë sã nie sztrido-
wac. Jô zaczął szëkac jinszi plac. Jô béł 
jachtarzã, në i mie baro òdpòwiôdało 
Bãdargòwò, chòc bëło ju czëc, że òno 
mòże przińc do lëkwidacji. Ale mie 

nôbarżi pòcygała ta zwierzëna. A kò 
tu doch są fejn lasë. Szaséju jesz wten-
czas nie bëło. To bëła przódë wies 
òdcãtô òd swiata. Pò deszczach tu 
bëło tak mòkro, że bótë òstôwałë 
w zemi. Rôz przëszłë tu panie inspek-
torczi, tej òne miałë bótë ùtopioné 
w glënie. Jô nawetka lubił kąsk taczé 
żëcé z  nôtërą. A  pòtemù, jak bëła 
mòżnosc, tej jô sã miôł ò tã drogã do 
Bãdargòwa. Òna bëła zbùdowónô na 
pòczątkù 70. lat XX stolatégò. A do-
piérze terô, latos, je bùdowóny dalszi 
sztëk do Kòloni. Tej jaż pò tëli latach 
nareszce òstałë tu pòłączoné pòwiatë 
wejrowsczi i kartësczi.

Ale lëdze za to bëlë przódë baro 
pòmòcny. Òni gwës wiedzelë, co ro-
bic, żebë szkólny sã tu dobrze czuł. 
Lëdze bëlë wspaniałi! Tim barżi, że 
jak jô widzôł lëdzy kòl robòtë, a  jô 
rzekł „Bòże pòmagôj”, tej jô béł zarô 
swój. Òni gôdelë: „O, to je nasz szkól-
ny, Kaszëba!”. Jô tu z wszëtczima zarô 
pò kaszëbskù gôdôł. Mie to sã wiedno 
widzało. Chòc mòja mëmka nie gôda 
pò kaszëbskù, òna pòchòdzëła ze 
szkólnowsczi familii z Nowégò Sącza, 
to tatk gôdôł dobrze pò kaszëbskù. 
Òn pòchòdzył òd Swiónowa. A  to 
doch je krótkò stąd. Dzél mòjich ùcz-
niów bëło z parafii swiónowsczi, jak 
ò. Benedikt Belgraù i  wszëtcë Bel-
graùowie z Bòrówca czë Prëczkòwscë 
ze Stążk. Temù mie te tu stronë bëłë 
wiedno baro blisczé. 

W czasach czej kaszëbizna bëła to-
talnie diskriminowónô, tu, w  Bã-
dargòwie i Łebińsczi Hëce, tak nie 
bëło. A to doch w tëch tam czasach 
nie bëło tak letkò. Jak to bëło mòż-

Lészk Grzenia, ùrodzony w 1939 rokù i wëchòwóny w szkólnowsczi familii w Kãbłowie kòl Lëzëna, na 
pòczątkù 70. lat zeszłégò stolatégò zamieszkôł w Bãdargòwie w gminie Szëmôłd. Tam béł czerownikã 
szkòłë, a pò ji lëkwidacji w 1975 rokù czerowôł szkòłą w Łebińsczi Hëce do 1991 rokù, czej przeszedł na 
emeriturã. Z dzecnëch lat pamiãtô tragediã wòjnë, òsoblëwie marsz smiercë, chtëren szedł przez Kãbłowò. 

Na jëbleùszu 50-lecô Sp. Szk. w Łebińsczi Hëce
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WÒJNOWI KASZËBI

no, że tu dało sã promòwac kaszë-
biznã? 
To je prôwda. Jô nawetka przez to nie 
béł lëdóny przez mòje zwierzchné 
władze. Kò jô dërch na wëwiadów-
kach gôdôł pò kaszëbskù. I wikszosc 
ze mną téż tak gôda, ale jedny bëlë 
taczi, co nie chcelë gadac, chòc sami 
nie pòtrafilë bëlno pò pòlskù. 

Kò jô béł ùczniã ti szkòłë i  jô pa-
miãtóm taką wiérztã, co wisa na 
scanie. Nie pamiãtóm wszëtczich 
słów, ale to bëło ò tim, żebë sã nie 
sromac gadac pò naszémù. Wë 
mòże bëlë ji aùtorã?
Jo, to jô miôł napisóné. To szło tak:

Kaszëbiznë nie wòlno sã sromic,
trzëmôj to w swòji głowie. 
Swiãtą sprawą je chronic, 
co delë nóm naszi òjcowie.
Niech kaszëbskô zemia 
bãdze przez ce szónowónô
Tczë Kaszëbë jak òjca,
a mòwã twòjã jak matkã rodzoną. 
Jô miôł wicy taczich tekstów 

pòwiészoné. W jinszich placach bëłë 
rozmajité hasła. Przódë, zarô pò wòj-
nie, tu w Bãdargòwie béł czerownikã 
Aleksander Labùda – Gùczów Mack. 
Òn sã òżenił z Jadwigą òd Kreftów 
z  Bôrwika, co tu w  szkòle sprząta. 
I  òn wiedno gôdôł: „Kaszëbsczim 
jesmë lëdã, nim wiedno chcemë bëc. 
Niech ten sã spôli wstëdã, chto ò tim 
nie chce czëc”. To jô téż miôł pòwié-
szoné. Przedtim nie bëło pisowni tak 
richtich i òn mie gôdôł, żebë pisac 
tak, jak më to czëjemë i  gôdómë 
doma. To bëło dobrze na te tam 
czasë. Temù jô miôł òdwôgã, żebë 
pisac pò naszémù. Tu rôz przëjéżdża 
mòji białczi kòleżanka, Marisza 
Ridzkòwskô. Òna bëła magistrã hi-
storii. I òna sã pita, co to je, bò òna 
nick nie rozmieje. Jô ji gôdôł, że cëzé 
jãzëczi wôrt je znac. A  òna tej 
straszëła, żebë za miesąc to zdżinãło. 
Jô sã z nią nie sztridowôł, ale hasła 
wszëtczé wisałë dali, jak przedtim. 

A wë dobrze znelë Gùczowégò Mac-
ka? 
Jo, jô z nim wiele razy béł w grëpie. 
Kò òn pózni mieszkôł w Tłuczewie. 

Më sã tej-sej spòtikelë. To béł szpòr-
towny chłop. Jak òn jesz tu béł, tej òn 
rôz zajachôł do ùrzãdu we Wejrowie. 
Tam na kòritarzu wisôł òbrôz Stalina, 
chtëren przechôdôł so fejn w plónie 
żëta. A sedza tam białka, co żdała na 
przëjãcé w nym ùrzãdze i dërch tak 
zdrza na ten òbrôz. Tej Labùda sã 
spitôł jã: 

– Wami sã widzy nen chłop na tim 
òbrazu? 

– Jo, òn je taczi fòrsz.
– Në jo, a wë wiéce, chto to je?
– Nié, ale to je fejn spòsobny chłop. 

A wë wiéce? 
– Jo, to je ten, co tëch Miemców 

wënëkôł tu stądka! A, tej to pò prôw-
dze je fejn chłop. To bë bëło jesz lepi, 
żebë òn terô tak jesz tëch Rusków 
stąd wënëkôł!

Labùda béł mądri chłop, ale òni gò 
przez to gnãbilë. Béł taczi profesor 
Bùkòwsczi. Òn gò baro brzëdkò òpi-
sywôł, że Labùda béł w wòjskù nie-
miecczim. A tu nie szło jinaczi. To 
trzeba mëslëc w dwie stronë. To bëła 
wòjna.

Në, òsoblëwie tu, w  Bãdargòwie, 
dze tëli lëdzy òstało zabitëch. 
Në jo, jakbë ti Landze nie sedzelë 
w  bąkrze na Różnym Dãbie, to je 
dzélëk Bãdargòwa, a szlë na wòjnã, tej 
tëli lëdzy bë nie zdżinãło. A  tak tu 
òstało dzesãc niewinnëch zabitëch. 
Na Różnym Dãbie je jich pòmnik. 
W  naszi łebińsczi parafii zdżinãło 
razã kòl szescdzesąt òsób. To jaż nie 
je do wiarë. Kò to je môłô parafiô. Tu 
w wòjnie grasowôł taczi Bisewsczi. To 
béł straszny człowiek. Nôgòrszé bëło 
to, że przez niegò zdżinãło tëch 
dzesãc Kaszëbów. Òn zaszedł razã 
z drëdżim szandarą Piéprã do Miot-
ków na Różnym Dãbie, a tam sã ùkri-
welë ti Landze. Në i ten jeden Langa 
zabił Piépra, a  Bisewsczi drëdżégò 
Langã. A drëdżégò dnia jich zajacha-
ło fùl i wzãlë dzesãc chłopa, w tim 
dwùch Miotków: Ignasza i Fabiana, 
dwùch Doszów: Władégò i  Wòjce-
cha, a jesz Beniamina Krefta. Wszët-
czich straszno pòbilë, a tej na widokù 
białk i dzecy zamòrdowelë kòl chëczi 
Miotków, jaczé zarô pòtemù spôlëlë. 

A jô czuł, że w plutonie egzekùcyj-
nym téż bëlë lëdze stąd. Mòże to 
bëc prôwda?
Jeden béł z Trzech Rzék. Òn przed 
smiercą pisôł lëst do Franca Dosza. 
To béł syn tegò zabitégò. Chcôł sã 
spòtkac, ale do te nie przëszło. Òni so 
nie wiedzelë za baro radë. To bëłë 
czãżczé wëbòrë. Miemcë to tak spe-
cjalnie rëchtowelë, żebë swòji swòjich 
rozstrzeliwelë. Ten Dosz Władi jich 
pòznôł, jak òni w niegò strzélelë. 

Pòwiédzce jesz, czë bëłë z górë jaczé 
nôkazë, żebë zakazëwac dzecóm ga-
dac pò kaszëbskù? 
Jo, bëłë. Òni dobrze wiedzelë, że tu 
wszëtczé dzecë gôdają pò kaszëbskù. 
Ale kò to béł jãzëk òjczësti tëch dzecy, 
tej jak mòżna bëło gò zwalczac? Në 
i më sã nie stosowelë do tëch nôka-
zów. Òni wiele razy nama tam gniotlë 
cos, ale że tu bëło dalek òd miasta, tej 
to wiedno jakòs przeszło. Më nigdë 
nie zakôzywelë dzecóm gadac pò 
kaszëbskù. Mało tegò, wiedno zachã-
cywelë, żebë sã trzimałë swòji mòwë 
a tradicji.

Ale to je terô dzywno, że w cza-
sach czej je wòlno, mòżna maturã 
pisac z kaszëbsczégò, wszëtcë gôdają 
pò pòlskù. Në i  ten jãzëk zadżinie 
w czasach, czej mógłbë sã bëlno roz-
wijac. Co tu wiele gadac, jô znajã 
przëkładë, że lëdze tu wëchòwóny nie 
chcą pòsëłac dzecy na kaszëbsczi. 
Żëją w taczim kómpleksu i nijak ni 
mògą sã z tegò wëzwòlëc. Ale zôs jin-
szi robią wiôldżé rzeczë dlô kaszë-
biznë, jak chòcbë Bòżena Szimańskô, 
terô òna je Ùgòwskô. Kò to bëła téż 
mòja ùczennica. Ta nasza czãżkô 
i nawetka kąsk niebezpiecznô wnen-
czas robòta wëdała brzôd. Niedôwno 
më mielë 50-lecé nowi szkòłë w Łe-
bińsczi Hëce. Przëszło naprôwdã 
wiele lëdzy. I tam jô mógł ò tim z re-
doscą w sercu pùbliczno rzec. To je 
dlô mie wiôlgô nôdgroda w  jeseni 
mòjégò żëwòta.

Z LÉSZKÃ GRZENIĄ GÔDÔŁ EÙGENIUSZ 
PRËCZKÒWSCZI



46  /    /  WRZESIEŃ 2018

Wëdarzenié zaczãło sã 16 czerwińca w Żukòwie. Òtemklë 
je ùroczësto: bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi 
i przédnik Radzëznë Miasta Witóld Szmidtka wespół 
z przédniczkama partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô w Baninie (Elżbiéta Prëczkòwskô) i Żukòwie (Lid-
wina Kreft).

Na pòczątk òrganizatorzë zabédowelë dokùmental-
ny film zrealizowóny przez Eùgeniusza Prëczkòwsczégò 
z òdjimkama Zbigòrza Grubë „Nieustraszeni żołnierze 
z Kaszub”. Òpòwiôdô òn historiã żôłnérzów 66. Kaszëb-
sczégò Piechtnégò Półkù m. Marsz. Józefa Piłsudsczégò. 
Wôrt dodac, że w pierszim dniu festiwalu brelë ùdzél 
m.jin. ùczãstnicë religijno-patrioticzny ùroczëznë, 
jakô kąsk rëchli òdbiwała sã w  Mariacczim kòscele 
w Żukòwie, a pòtemù na placu kòl kòscoła pw. sw. Jana. 
W tim slédnym môlu òstała òdkrëtô tôfla na wdôr Ma-
riana Hirsza, znajôrza historii 66. Półkù i aùtora ksążczi 
Nieustraszeni. 

Pòstãpné festiwalowé zéńdzenia bëłë ju w restoracji 
Mùlk w Miszewkù. 5 lëpińca òstałë zaprezentowóné trzë 
filmë zrealizowóné przez Eùgeniusza Prëczkòwsczé-
gò: „Król Kaszëbów – Karol Krefft” (dokôz pòwstôł 
z wiôldżim wespółùdzélã młodzëznë zrzeszony w klu-
bie Cassubia, jaczi dzejô kòl banińsczégò partu KPZ), 
jesz rôz „Nieustraszeni żołnierze z Kaszub” i dzélëk cy-
klu „Skarbë Kaszëb”, jaczi je emitowóny na antenie Twòji 

Mòrsczi Telewizje, namieniony Karolowi Kreffce. W ar-
tisticznym dzélu wëstąpiła m.jin. Wérónika Prëczkòwskô 
i karno Mùlczi z Miszewa. Ten festiwalowi wieczór skùń-
cził sã wrãczenim legitimacjów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô nowim nôleżnikóm banińsczégò partu.

Na pòsobnym zéńdzenim – 12 lëpińca – béł prezen-
towóny dokôz Éwelinë Karczewsczi i Piotra Zatonia, 
chtërny ju czile razy pòkazywelë swòje filmë òbczas fe-
stiwalu. Tim razã béł to trzëdzélowi dokùmeńt „Żywio-
ły 2” namieniony Bartłomieniowi Piasecznémù, karnu 
Czarodzieje z Kaszub i Sławòmirowi Bronkòwi. Dokôz 
òbezdrzało kòl 160 lëdzy. Do Miszewka przëjachelë 
m.jin. herojowie filmù Karczewsczi i Zatonia. To mòje 
nôwikszé szczescé, że mógł jem zamieszkac na Kaszëbach 
– pòdczorchiwôł Piaseczny, treséra i  dozérôcz psów, 
jaczi mieszkô terô w Skrzeszewie kòl Żukòwa. Drëdżi 
bòhatéra dokazu – Mark Tetericz z Sëtna – ùsadzył bëlné 
mùzyczné dzecné karno, chtërno mô ju wiele dobëców 
nié leno na Kaszëbach. Mùzyką zajimô sã téż Sławòmir 
Bronk, załóżca m.jin. chùru Discantus w Gòwidlënie, 
jaczi wëdôł ju czile platków i znóny je z widzałëch kòn-
certów. Nama zanôlégô na tim, żebë promòwac w piãkny 
spòsób spiéw. Nôwiãcy spiéwómë pò kaszëbskù. Chcemë 
snôżotą spiéwù dwigac kaszëbiznã – òpòwiôdôł. Ò ar-
tisticzny dzél zéńdzenia mielë tim razã starã: Kazmiérz 
Grunholz i Róman Pòtraca. 

ÒB LATO DZESĄTÔ MÙZA JE KASZËBKĄ
Czileset òbzérającëch, dokazë dlô młodzëznë i përznã starszich, dokùmentë, teledisczi, a nawetka hòrror ò wieszczim. 
Ósmi Festiwal Kaszëbsczich Filmów béł nadzwëkòwò bòkadny. 

Rozrzeszenié kònkùrsu karaoke òbczas slédnégò dnia Festiwalu. Òd lewi Witóld Szmidtka, Elżbiéta Prëczkòwskô i ùczniowie z przedkòwsczégò Zespòłu 
Wëżigimnazjowëch Szkòłów ze swòją szkólną Dorotą Wilczewską
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KÙLTURA

19 lëpińca béł festiwalowim dniã namienionym 
Matce Bòsczi Królewi Kaszëb. Òrganizatorzë pòkôzelë 
dwa filmë zrzeszoné ze Swiónowską Mariją i tamecz-
nym sanktuarium. Pierszi z nich to „Królowa Kaszub” 
z 1998 r. Jegò przédnym heroją je Aùgùstin Kòwalew-
sczi, chtëren miôł wiôldżé zasłëdżi w rozwiju kùltu w tim 
môlu. Drëdżim dokazã béł film pt. „Swiónowskô nasza 
Matinkò”, jaczi prezentëje dzysdniowé przikładë tczeniô 
Królewi Kaszëb w Swiónowie a téż westrzód kanadnëch 
Kaszëbów. Na pòkôzk przëjachôł m.jin. Stanisłôw Wã-
sersczi z Toronto, chtëren rozkòscérzô kaszëbiznã za òce-
anã. Na zakùńczenié tegò wieczora òstôł jesz pòkôzóny 
program „Skarbë Kaszëb” ò sanktuarium w Swiónowie 
i relacjô z ùroczëznë òdkrëcô w ti wsë pamiątkòwégò 
kama namienionégò Florianowi Cenôwie. Promòwónô 
bëła téż ksążka Sanktuarium sianowskie a tożsamość ka-
szubska, jakô je zbierã referatów wëgłoszonëch dwa lata 
temù òbczas kònferencje w Stajszewie.

Festiwal skùńcził sã 26 lëpińca. Frekwencjô bëła 
nadzwëkòwô – kòl 200 òbzérników. Slédny pòkôzk 
òtemkłë dzélëczi filmù „Bòrowô cotka” przërëchtowóné-
gò przez karno młodzëznë z Łubna. Dobéł òn pierszi môl 
w  latosym Kònkùrsu Kaszëbsczich Amatorsczich Fil-
mów. Pózni ùczãstnicë zdrzelë na „Wieszczégò” aùtorstwa 
młodëch lëdzy ze Gduńska twòrzącëch jakno RedHori-
zontStudio. Jesmë chcelë dotrzéc z nową filmòwą fòrmą 
do młodzëznë. Dlôte jesmë sygnãlë do głãbi kaszëbsczi 
demònologie. Czedës ò wieszczich prawilë wszëtcë, wierzëlë 
w nich. Dzysô mòże to bëc bëlnô téma do ùtwórczich pòd-
skacënków – gôdôł Dorión Zypper. Heroją pòsobnëch 
dwùch filmów béł ks. Antón Peplińsczi – nôprzód òsta-
ła zaprezentowónô historiô jegò nôbarżi znóny spiéwë, 
dokôz pt. „Jak powstała pieśń Kaszëbsczé jezora”, a pózni 
dzél „Skarbów Kaszëb” nagróny m.jin. w Mscëszejcach, 
gdze ten ksądz-pòeta je pòchòwóny. Pò filmach ò swòjich 
wspòminkach z pòtkaniów z Peplińsczim gôdelë Jerzi 

Stachùrsczi, Riszôrd Tusk i Wanda Lew-Czedrowskô. 
A jesz Tomôsz Fópka przëwiózł ze sobą nônowszą ksążkã 
ò ks. Antonim: Żebë wrócył ten czas. Òstôł téż pòkôzóny 
film „Notacje” ò Édwardze Pałłaszu, Kaszëbie, chtëren 
béł m.jin. direktorã Drëdżégò Programù Pòlsczégò Radia 
i prezesã Stowôrë Aùtorów ZAIKS. 

Festiwal skùńcził sã rozrzeszenim kònkùrsu „Kaszëb-
sczé Karaoke” i pòspólnym spiéwanim znónëch kaszëb-
sczich hitów. Òrganizatorzë pòdzãkòwelë Dariuszowi 
Labùdze, miéwcë restoracje Mùlk, gdze òdbiwałë sã wnet 
wszëtczé festiwalowé wieczorë, białkóm z KGW w Mi-
szewie, Pãpòwie, Niestãpòwie i Tokarach, chtërne rëchto-
wałë jestkù dlô ùczãstników rozegracje, i wëszëznóm 
gminë Żukòwò z bùrméstrã Wòjcechã Kankòwsczim za 
wszelejaką pòmòc. 

Festiwal Kaszëbsczich Filmów zòrganizowôł banińsczi 
part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, prowadzony 
przez Elżbiétã Prëczkòwską, ze wspiarcym Òstrzódka 
Kùlturë i Spòrtu w Żukòwie.

DARK MAJKÒWSCZI

Òd lewi: Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Mirosłôw Piepka, Wòjcech Kankòwsczi  
i Witóld Szmidtka. 
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Dobrze, że „Pomerania” po wakacyjnym odpoczyn-
ku znowu będzie się ukazywać co miesiąc. Nie trze-
ba czekać lata lateczne jak na kolejne – niezwykłe 
– zaćmienie księżyca. Tyle się dzieje na Pomorzu. Od 
przybytku wydarzeń, przeżyć, spraw... głowa niby 
nie powinna boleć. Trudny wybór, o wielu przeży-
ciach chciałabym wspomnieć, by na chwilę zatrzy-
mać czas. Będą więc w felietonie swoiste migawki. 

Zacznę od morza, czyli od bliskich mi Kaszub. 
O kolejnym wielkim zjeździe nie muszę pisać. Za-
pewne w tym numerze 
można będzie o tym po-
czytać. Ja tylko pochwa-
lę nasz oddział ZKP Byd-
goszcz, że byliśmy wi- 
doczni, znowu budząc 
zdziwienie zgromadzo-
nych w Luzinie, że na-
wet w Bydgoszczy... Jako 
Kociewianka kolejny 
zjazd zapisałam w życiowym pamiętniku, na następ-
ny już czekam, tym bardziej, że odbędzie się w na-
szych Chojnicach, przez które wybrałam się w poło-
wie lipca ze Świecia nad Wisłą (Brusy – Kościerzyna 
– Łubiana), by dotrzeć na niezwykłe spotkanie w sie-
dlisku znanej wszystkim pomorskim regionalistom 
Felicji Baski-Borzyszkowskiej. W ogrodzie (już po raz 
kolejny) spotkali się ludzie pióra, ale i inni ciekawi 
twórcy. Około 30 osób. Nauczyciele, absolwenci Ka-
szubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, 
artyści z Pomorza (np. z Teatru Snów), regionaliści-
-pasjonaci. Zabrałam kopię listy, by utrwalić sobie, 
może wymienić, podkreślić. Tylko kogo pominąć? 
Felicja wszystkich przedstawiała, wielu czytało swo-
je teksty. Niezwykły nastrój, rozmowy do późnych 
godzin w gościnnym ogrodzie. Poczęstunku też nie 
zabrakło. Spotkaniu patronowało Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Przypomnia-
ły mi się dawne Spotkania Wdzydzkie. Z gospodynią 
wieczoru snułyśmy potem plany, w których spotka-
ją się twórcy z Kaszub, Kociewia i Krajny. Ci, którzy 
chwilom nadają kształt, ocalają przemijające, co-
dzienność zamieniają w niedzielę. Potrzebne są po 
dniach mrówczej pracy jarmarki (na wdzydzkim 
w następny dzień byliśmy!), ale i inne, bardziej re-
fleksyjne spotkania. Coś musi zachęcić do pracy, 

zachwycić. Bo piękno jest, by zachwycało... dokończ-
my na własny użytek mądrą myśl C.K. Norwida.

Praca naukowa, popularyzatorska, organizacyjna 
na Kociewiu też trwa. Jej owoce warto docenić. Gdy 
się je pozbiera, jest tego dużo. Na uroczystym jubi-
leuszu (45-lecie) Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim było jak na 
żniwach. Plon wielki, dorodny. By nie zabrakło ro-
botników, tego życzę. 

Cieszy mnie to, co wyrasta na kociewskiej ziemi, 
i cieszy wiatr od morza... Podczas wakacji dotarł też 
do Bydgoszczy. W letnim programie regionalnej TV 
było Kociewie, jego emblemat i smaki. Na przykład 
zwykły szandar. Zwykły, a łączy Kociewie z Kaszuba-
mi. Chto nie wji, co to je i jak się to ji..., niech zajrzy 
do Bernarda Sychty.

Od smaków może być nawet cały festiwal. 
W Grucznie (u bram Kociewia) po raz 13. zorganizo-
wano wielkie święto regionalnej kuchni. Panie z koła 
gospodyń smażyły ruchanki (por. kasz., por. koc.). 
Na namiocie starostwa radował mnie napis Kociewie 
i ten modraczek, który o Krajnie też każe pamiętać. 

Ponieważ nie samym szandarem żyje człowiek, 
też śpiewa, tańczy, maszeruje, więc maszerowaliśmy 
podczas Święta Kociewia w dniach Jarmarku Domi-
nikańskiego. Od Bramy Zielonej do Targu Węglowe-
go. Delegacje z całego Kociewia, rozbitego na dwa 
województwa. Cieszy to bardzo tych, którzy czekali 
na wspólne działanie dla regionu i potem świętowa-
nie, czego nie muszę właściwie dodawać. Na kóniec 
gwarowo: Nie zawdi, ale zamanówszi można a na-
wet trzeba iść na plachandry... I pódzim latoś w Pia-
secznie i to na pjirsze walne...

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

ZAMANÓWSZI TRZA JIŚĆ  
NA PLACHANDRY

Nie zawdi, ale zamanówszi można  
a nawet trzeba iść na plachandry...  

I pódzim latoś w Piasecznie  
i to na pjirsze walne...

Z KOCIEWIA
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GADKI RÓZALIJI

Jednygo dnia wymiślilim zez Matuló, że pojedzim na lófri 
do Szczewa do wujostwa Alosiów. Ruk cuk słiszim gwjizd! 
Got zaj dank, jedzie to czarostwo! Mninuta osiam siedzie-
lim wew kupe, jak mówjó ruske. Siedzim jak te torti na 
weselu ji sia glacujim bez łokno na śłat bożi. Co chwiyłka 
cuch sia zatrzimiwał, bo byli stacje – taka ji owaka! Ale 
nóm sia chciało do Szczewa! Nó ciyrpliwości śłanti ji je tan 
Szczew! Wilazujim zez ti bani ji żgómi do ti ciotki Alosio-
wi. Ciotka postawjyła nóm zupi grochowi. Jano że ta zupa 
była bez kwaśni kapusti. Ale co głodnamu po rozumnie 
– na niy? Mnie sia zrobjyło nudno ji polazłóm na wieś, tj. 
na podwórko. Jakaś wielga woda ji most. Jile mostów je 
wew tim Szczewie?

Ale skórno sómi wew tim Szczewie, to ja zara Wóm 
opowjam, co mnie sia tam przitrawnyło, tam to znaczi wew 
ti jadłodajni, abo jak wolita restałraciji. Owóż srodze mnie 
sia zachciało coś zjeść! A tak najbardzi lubawygo. Got zaj 
dank – miśla sobje – je okazija! Czekóm tedi, cobi prziszła 
owa niweka zez tim heftam ji gryflam ji nagryzmolyła, co 
ja chca wcinać! Jó wej wlecze sia ji stanyła kele mnie. A że 
ja nic nie gadóm, to łóna rzecze: Co Pani sobje życzi? Mi-

śla: Co tera? Ja nie wjam, jak sia nazywa to lubawe, co ja 
to tak lubja! Tedi łóna jana sia wiliczać, co łóne majó wew 
zanadżu: klopsi, schabowy, sznycel itp.! Ja dali siedza ji jano 
dłubja se wew gylónie! Tedi szlag mnie trawsiył ji ciepłam 
sia wew golań ji gadóm: A kawał łod świński nogi! Aaaa! 
Golónko – rzecze owa, co obsługiwa, kelnerka znaczi. Jak 
łóna mnie przytargała to lubawe, to mnie sia jano łuszi 
trzansłi, tak frigałóm! Zabaczyłóm o Bożim śłecie! Ale jak 
byłóm łusz po wszistkamu, to sia zaczanóm łobglądać, czi 
wszitke sia na mnie nie glacują ji gadają, że jezdóm bełch. 
Jak ja żam ło tim pomiślała, to natychmniast czapnyłam 
swoje manatki ji wiprisłóm na zbjiti pisk!!! Dobre 3 lata, 
abo wjanci, nicht mnie tam nie łobaczył! Dopjyrku jak 
łóne zrobjyłi remónt ji mnie sia widawiwało, że ji obsługa 
sia witmnianiyła, to tedi żam sia łodważyła wlyźć ji sko-
rzistać zez jejych łusługów! A swojó drogó lepsi wjedziyć, 
jak sia nazywa jadło, na chtórne masz Waćpan ochota. Ja 
timczasam żicza Wóm smacznygo ji do łusłiszania!

Rózalija
Tekst w gwarze kociewskiej, w pisowni Autorki

JAK TO ZEZ TÓ RAJZÓ BYŁO?
ZYTA WEJER

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Akademia Pomorska w Słupsku

zapraszają na seminarium

Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki
Emigracja kaszubska to problematyka wielowątkowa, rozgrywająca się nie tylko w sferze ruchów społecznych połowy XIX wieku dostrzeżonych 
najpierw w Europie a potem na wszystkich kontynentach. Swoim odziaływaniem dotyczyła w głównej mierze Kaszubów poszukujących w bo-
gatszych krajach Europy a później świata możliwości polepszenia swej sytuacji ekonomicznej. Ich wyjazdy o kilkaset, a następnie o kilka ty-
sięcy kilometrów od własnego domu były dramatyczne, gdyż rozdzielały rodziny i związki kulturowe. Były wszakże nie tylko szansą na zdoby-
wanie dóbr materialnych, ale i możliwością zmierzenia się z odmiennymi wartościami kulturowymi lub cywilizacyjnymi.

Kaszubi, osiedlając się w krajach niemieckojęzycznych, Francji, USA, Kanadzie, Brazylii czy Australii, przywozili ze sobą swoje umiejętności, 
język, religię. Nowa rzeczywistość stawiała przed nimi trudne zadania, z których wychodzili z różnymi efektami. Niektórzy wracali do ziemi 
ojczystej, inni wtapiali się w nowe otoczenie, gubiąc swoją tożsamość, jeszcze inni zachowywali najważniejsze składniki swych dawnych 
tradycji, przyjmując wszakże model społeczeństwa, w jakim się znaleźli. Każda ze wskazanych grup ma własną opowieść o emigracji, w której 
występują konkretni ludzie, specyfika ich doświadczeń lub projekty przyszłego życia…

W dzisiejszej sytuacji zmienności postaw społecznych, wśród zjawisk niestabilnych modeli tożsamościowych okazuje się, że zarówno 
środowiska emigracyjne Kaszubów żyjących na obczyźnie jak i wspólnoty rodzime odwiedzające ośrodki emigracyjne mogą się od siebie 
wielu rzeczy nauczyć i wzajemnie wzbogacić.

Właśnie do takiego spotkania zapraszamy w gościnnych murach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
29 września 2018 r., kiedy kilku zaproszonych dyskutantów z Kaszub rodzimych i Kaszub zagranicznych będzie prezentować swoje uwagi 
o zaskakujących drogach kaszubskiej emigracji.

Kierownik merytoryczny seminarium dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski oraz dyrektor MPiMKP Tomasz Fopke



PAGINA LEWA

 

50  /    /  WRZESIEŃ 2018

ZROZUMIEĆ MAZURY

Jeszcze wiele lat po II wojnie świato-
wej zdarzali się wśród niemieckich 

turystów na Polach Grunwaldzkich 
tacy, którzy zdziwieni byli faktem, że 
tutejsze muzeum poświęcone jest ja-
kiejś średniowiecznej bitwie, a nie upa-
miętnieniu zwycięstwa Paula von Hin-
denburga nad Rosjanami w  sierpniu 
1914 r. Zgadzała się im jedynie nie-
miecka nazwa pobliskiej wsi – Tannen-
berg, która teraz zwała się Stębark.

„Polska” bitwa pod Grunwaldem 
(15 VII 1410), między siłami polsko-li-
tewskimi a wojskami zakonu krzyżac-
kiego, zakończona imponującym zwy-
cięstwem wojsk Jagiełły i  Witolda, 
w historiografii zachodniej zwana była 
bitwą pod Tannenbergiem. Niemcy 
mieli więc dwie bitwy pod tą wsią, śre-
dniowieczną i  tę z  1914 r. Mówiąc 
szczerze, nawet dla wielu ich history-
ków bitwa z 1410 r. nie była znaczącym 
wydarzeniem, ot, porażką „niemieckie-
go” zakonu rycerskiego na wschodzie. 
Dopiero manifestacyjne obchody 500. 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem 
z licznym udziałem Polaków ze wszyst-
kich zaborów, zwieńczone odsłonię-
ciem pomnika w Krakowie, na którym 
obok napisu „Praojcom na chwałę – 
braciom na otuchę” rzeźbiarz Antoni 
Wiwulski u  stóp zwycięskiego króla, 
a  właściwie kopyt jego konia, złożył 
ciało poległego wielkiego mistrza, 
uzmysłowiły niemieckim elitom zna-
czenie tej bitwy dla niepodległościo-
wych dążeń narodu polskiego. 

Nie trzeba było długo czekać, by za-
równo pomniejszyć znaczenie grun-
waldzkiej bitwy z 1410 r., jak i stworzyć 

własny symbol niemieckiego zwycię-
stwa nad Słowianami na wschodzie. 
W lipcu 1914 r. wybuchła I wojna świa-
towa, w sierpniu rosyjskie armie gene-
rałów Samsonowa i  Rennenkampfa, 
liczące ok. 400 tys. żołnierzy, wkroczy-
ły do Prus Wschodnich. Naprzeciw 
nich stanęła dwukrotnie mniej liczna  
8 Armia niemiecka. Dość szybko do-
wództwo nad nią powierzone zostało 
emerytowanemu gen. Hindenburgowi. 
Sytuacja militarna była już na tyle zła, 
że w nowym wodzu upatrywano zbaw-
cy. Udało mu się nim zostać. Kontro-
fensywa doprowadziła do okrążenia 
i  rozbicia sił Samsonowa. Zachodnie 
Mazury odbito z  rąk Rosjan. Sukces 
przerósł wyobrażenia zwycięzców. 
W  toczonej między 24 a  30 sierpnia 
bitwie zginęło ok. 30 tys. żołnierzy car-
skich armii, a ponad 90 tys. dostało się 
do niewoli. Straty własne wyniosły 13 
tys. zabitych. Prusy Wschodnie – przy-
pomnijmy: jedyna niemiecka prowin-
cja, która doświadczyła zniszczeń w la-
tach I  wojny światowej – zostały 
uratowane. 

Nie uda się już zapewne ustalić, kto 
podjął decyzję o nazwaniu tych toczą-
cych się na ogromnym obszarze walk 
bitwą pod Tannenbergiem. Większość 
przypisuje ją gen. Erichowi Ludendorf-
fowi, nie brak takich, którzy za autora 
pomysłu uznają Maksa Hoffmana, ofi-
cera sztabu 8 Armii, pomysłodawcę 
planu całej bitwy. „Nowy” Tannenberg 
stanie się odtąd „odkupieniem za tam-
tą bitwę z 1410 r.”, a walka z Rosjanami 
o Mazury – „sztandarowym przykła-
dem niemieckiej woli przetrwania”. 

Zniszczenia wojenne były ogromne. 
W  mazurskich powiatach rejencji 
olsztyńskiej doliczono się 700 zabitych 
i 2700 wywiezionych przez Rosjan cy-
wilów, szkody całej prowincji oszacowa-
no na 1,5 mld marek. W dramatycznej 
sytuacji pospieszyły Wschodnioprusa-
kom na pomoc miasta i gminy zachod-
nich i środkowych Niemiec, np. Kolonia 
objęła patronatem pow. niborski, Frank-
furt n. Menem – Lec, rejencja opolska 
– Ełk, a Wiedeń – „co miało dać wyraz 
poczucia więzi ponad granicami Rze-
szy” – Szczytno. Odbudowa prowincji, 
wsparta pieniędzmi Ostpreussenhilfe 
(Pomoc dla Prus Wschodnich), postę-
powała szybko, piękniały miasta, wraz 
z  nowymi budynkami wkraczała na 
wieś nowoczesność. Wszystko to 
wzmacniało więź między Rzeszą a zapo-
mnianą dotąd prowincją. 

Już w  piątą rocznicę bitwy (1919) 
Związek Weteranów Prowincji Prusy 
Wschodnie ogłosił konieczność upa-
miętniania zwycięstwa wzniesieniem 
pomnika i zaczął gromadzić fundusze. 
W dziesiątą (1924) powołano komitet 
budowy i rozpisano konkurs na „Tan-
nenberg-Nationaldenkmal”, sam zwy-
cięski wódz Hindenburg (wówczas 
prezydent Rzeszy) wmurował kamień 
węgielny. Spośród 352 prac konkurso-
wych wybrano projekt braci Krügerów: 
monument nawiązujący w kształcie do 
krzyżackiego zamku – wielką ośmio-
boczną budowlę, z ośmioma wieżami 
o podstawie 9x9 m i wysokości 20 m, 
umieszczonymi w  połowie długości 
każdej ze ścian. W krypcie na środku 
dziedzińca złożono szczątki 20 niezna-
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nych niemieckich żołnierzy poległych 
w  tannnenberskiej bitwie. Uroczyste 
otwarcie mauzoleum nastąpiło 18 
września 1927 r., w 80. urodziny Hin-
denburga, w obecności jubilata.

Jak zauważył Robert Traba (Wschod-
niopruskość), „kult Marszałka Hinden-
burga i  zwycięstwo pod Tannenber-
giem w regionalnym odbiorze tworzyły 
nierozerwalną i wzajemnie uzupełnia-
jącą się symboliczną jedność”. Tannen-
berskie mauzoleum stało się dla Niem-
ców nie tylko symbolem bohaterstwa 
niemieckiego żołnierza, ale i  nowym 
symbolem Prus Wschodnich. Lekce-
ważone zaś dotąd Mazury stawały się 
częścią wielkoniemieckiej ojczyzny. 
Wzywano do ich odwiedzania, „ponie-
waż najbardziej niemiecki kraj lasów 
i jezior jako mogiła wspaniałego nie-
mieckiego bohaterstwa musi się też stać 
celem niemieckich pielgrzymek”.

Na miejsce budowy wybrano teren 
w  pobliżu Olsztynka (niem. Hohen- 
stein), mazurskiego miasteczka zniszczo-
nego w  działaniach wojennych 1914 r.  
W bezpośredniej bliskości późniejsze-
go mauzoleum znajdowały się dwa wo-
jenne cmentarze oraz osiem mogił ze 
szczątkami ponad 500 żołnierzy car-
skiej armii. Jednak to nie „pobitewny 
krajobraz” zadecydował o  lokalizacji 
upamiętnienia, ani nawet nie bliskość 
miejsca zmagań polsko-krzyżackich, 
lecz niemiecki pragmatyzm: dogodne 
położenie Olsztynka przy szlakach dro-
gowych i kolejowym, co gwarantowało 
całoroczną możliwość dojazdu patrio-
tycznych pielgrzymek do miejsca ger-
mańskiej chwały. W 1937 r., aby uatrak-
cyjnić turystyczną ofertę okolicy, 
podjęto decyzję o przeniesieniu z Kró-
lewca obiektów tamtejszego Muzeum 
Wsi. (Przetrwały one wojenny czas i do 
dzisiaj stanowią część olsztyneckiego 
skansenu).

Sam Adolf Hitler podjął decyzję, by 
po śmierci zwycięskiego dowódcy  
(2 sierpnia 1934) jego ciało spoczęło 
w jednej z tannenberskich wież. Tłumy 
towarzyszyły przejazdowi trumny Hin-
denburga przez niemieckie miasta 
i wioski, rzesze, nie tylko mieszkańców 
Prus Wschodnich, zgromadziły uro-
czystości pogrzebowe (7 sierpnia) 
w mauzoleum. Obiekt został przebudo-

wany, po zlikwidowaniu grobu niezna-
nego żołnierza centralnym miejscem 
pamięci stała się krypta von Hinden-
burga wraz z  jego monumentalnym 
posągiem. W  tym samym roku całe 
upamiętnienie otrzymało podniosłą 
nazwę Tannenberg-Reichsehrenmal 
(Tannenberg-Pomnik Chwały Rzeszy). 

Umiejętne wykorzystanie sierpnio-
wego zwycięstwa także przez propa-
gandę narodowosocjalistyczną owoco-
wało niezmiennym zainteresowaniem 
tak samą bitwą, jak i  jej bohaterami. 
Nie zapomniano o  zwykłych żołnie- 
rzach, także rosyjskich, spoczywają-
cych w  setkach często bezimiennych 
mogił. Jak zauważył Dennis E. Showal-
ter (Tannenberg 1914, Zderzenie impe-
riów), „młodzież szkolna, której za-
pewniono zniżki, przyjeżdżała tu 
pociągami z całej Rzeszy na wycieczki, 
wędrując z plecakami z Olsztyna czy 
Nidzicy ku wsiom wymienianym 
w przewodnikach i składając kwiaty na 
grobach poległych. Wyprawy te koń-
czyły się przy pomniku, gdzie dzieci 
stawały z  rozdziawionymi buziami 
w obrębie wielkiego monumentu, przy-
pominającego o więzi Prus Wschod-
nich z  niemieckością”. Podróż do 
miejsc związanych z „bohaterską histo-
rią Niemców na Wschodzie” stała się 
ważnym elementem edukacji młodzie-
ży, krajoznawstwo i sport zaczęły z po-
wodzeniem służyć ideologii. 

Żadna inna bitwa I wojny nie obro-
sła taką mistyką jak tannenberska, żad-
na inna nie odcisnęła tak mocnego 
piętna w  świadomości Mazurów. Po 
wojennej traumie, ale i szybkiej odbu-
dowie prowincja zmieniła swe oblicze. 
Jak zauważy Andreas Kossert (Prusy 
Wschodnie. Historia i mit), jej miesz-
kańcy będą mieli „coraz silniejsze po-
czucie, że są częścią narodu niemiec-
kiego, na dobre i  na złe związanego 
z losem Rzeszy. Ostatnie resztki ponad-
narodowej świadomości znikały, ustę-
pując ogólnoniemieckiemu patrioty-
zmowi”. 

Trzeba zauważyć, że w obu „tannen-
berskich” bitwach śmierć poniosło wie-
lu Polaków, w tej z 1914 r. walczyli oni 
w  szeregach obu armii zaborczych. 
Największe ofiary przyniósł jednak na-
szemu narodowi Tannenberg trzeci – 

niemiecka operacja mająca na celu 
eksterminację polskiej warstwy przy-
wódczej i inteligenckiej (Liquidierung 
der polnischen Führungsschicht) prze-
prowadzona jesienią 1939 r. Na przy-
gotowanych jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej listach proskrypcyj-
nych znalazło się 61 tys. osób, wśród 
nich duchowni, politycy, ludzie nauki, 
kultury i  biznesu, powstańcy śląscy 
i wielkopolscy oraz działacze plebiscy-
towi. Tylko do 25 X 1939 r. w 760 ma-
sowych egzekucjach w  Wielkopolsce 
i  na Pomorzu Niemcy zamordowali 
ponad 20 tys. z nich, w tym właściwie 
całą inteligencję kaszubską.

W styczniu 1945 r., tuż przed wkro-
czeniem Rosjan, niemieccy żołnierze 
wysadzili w  powietrze dwie z  ośmiu 
tannenberskich wież. Wcześniej zdoła-
no wywieźć trumny ze szczątkami mał-
żonków Hindenburg do zachodnich 
Niemiec, gdzie spoczęły w końcu w ko-
ściele w  Marburgu. „Masywny pean 
teutońskiej chwały”, jak nazwał pomnik 
Melchior Wańkowicz w   , rozbierano 
powoli. Dziś nie ma po nim właściwie 
śladu. Rozbiórkowe materiały trafiły do 
Warszawy, m.in. na budowę Pałacu 
Kultury i  Nauki im. Józefa Stalina. 
Z części granitowych płyt wzniesiono 
Pomnik Wdzięczności Armii Czerwo-
nej w Olsztynie, dziś Pomnik Wyzwo-
lenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, 
popularnie, od nazwiska jego autora, 
zwany „szubienicami Dunikowskiego”. 
Od lat toczy się spór, czy ten „dowód 
sowieckiego zniewolenia” powinien zaj-
mować jeden z najważniejszych placów 
miasta.

WALDEMAR MIERZWA

Denkmal Tannenberg odegrał ważną rolę w na-
rodowosocjalistycznym wychowaniu młodych 
Niemców. Fot. Archiwum Oficyny „Retman”
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Wdrapać się na piąte piętro, pod sam dach Bramy 
Człuchowskiej, nie jest łatwo ludziom „w pewnym 

wieku”. No cóż, takie warunki ma muzeum w Chojnicach: 
salon wystawowy na szczycie. Ale po wielekroć warto tam 
wejść, bo jest rzadka okazja zobaczyć unikatowe dzieło 
Leonarda Brzezińskiego z Wiela, artysty hafciarza, kolek-
cjonera, muzealnika. Niezapomniane są niegdysiejsze wi-
zyty w  jego muzeum, prawdziwym panopticum rzeczy 
osobliwych i wartych zachowania, od ciekawych minera-
łów i znalezisk archeologicznych po pamiątki przeszłości, 
zabytki kaszubskiej kultury i sztuki ludowej. I co najważ-
niejsze, wytwory własnego talentu, zadziwiające prace 
hafciarskie oraz regionalne pamiątki. Każdy eksponat ma 
swoją historię, opowiedzianą w dość oszczędnych słowach. 

Talenty ludzkie nie zostały równo rozsiane. Podobnie 
jak są ziemie mniej i bardziej urodzajne, tak też są okolice 
uboższe lub bogatsze w niezwykłych i sławnych ludzi. Do 
szczodrze obdarzonych należy niewątpliwie kaszubskie 
Wiele wraz z okolicą. Poczynając od najsłynniejszego wie-
lewiaka Hieronima Derdow-
skiego, ojca kaszubskiej litera-
tury, biegnie ta sztafeta nie- 
pospolitych postaci aż do dnia 
dzisiejszego. Na wdzięczność 
i pamięć zasługują proboszczo-
wie ongiś wielkiej parafii, naj-
pierw budowniczy nowej świą-
tyni ks. Jan Fethke, którego 
siostra, artystka Teodora Gul-
gowska, wskrzesiła rękodzieło 
kaszubskie z niepowtarzalnym 
haftem. Jego następca ks. Józef 
Szydzik przedsięwziął budowę kaplic kalwarii na „wielew-
skich górach”, obiektów pięknej architektury i dzieł sztuki, 
a kontynuował dzieło ks. Józef Wrycza, działacz niepodle-
głościowy, podczas II wojny moralny autorytet gryfowców. 
Ma swoje miejsce w lokalnej historii ludowy muzyk i pie-
śniarz Wincenty Rogala (druh Wick), któremu rodacy 
postawili pomnik, tak jak poecie Herusiowi. Wśród zwią-
zanych z wielewską ziemią jest urodzony w Przytarni ks. 
Bolesław Domański, wybitny przywódca Związku Polaków 
w Niemczech, jest pochodzący z bliskich Malar wielki ma-
larz Marian Mokwa, jest także niezrównany folklorysta 
i gawędziarz dr Józef Bruski, rodem z Robaczkowa. 

Pośród tej plejady jasno świeci sylwetka Leonarda Brze-
zińskiego (1904–1984). Urodzony w Wielu, nauczyciel po 
seminarium w Kościerzynie oraz wyższym kursie nauczy-
cielskim, geograficzno-przyrodniczym, w Warszawie. Pra-
cował od 1923 r. w  kilku miejscowościach, na końcu 
w Grudziądzu. Jesienią 1939 r. był internowany, a po uwol-
nieniu ukrywał się przez cały okres okupacji, współpracu-
jąc z pomorskim ruchem oporu. Po wojnie powrócił do 
macierzystej szkoły w Grudziądzu, lecz w 1954 r. z powo-

du złego stanu zdrowia uzyskał rentę i zakończył pracę. 
Wówczas bez reszty oddał się swej pasji gromadzenia mu-
zealiów oraz artystycznemu hafciarstwu, czynności raczej 
rzadkiej w męskiej populacji. 

Wyszywaniem kaszubskich wzorów zajmował się od 
młodości, za przykładem swych sióstr. Potem w mrocz-
nych latach wojennych (m.in. na poddaszu jednej z kalwa-
ryjnych kaplic) i po wojnie, po powrocie na stałe do ro-
dzinnego Wiela nie rozstawał się z  igłą i  kordonkiem. 
Doszedł w  tej twórczości do mistrzostwa. Wypracował 
własny styl, tworzył niepowtarzalne kompozycje, a w pre-
cyzji wykonania nie miał sobie równych. Tylko tak wyko-
nane prace dawały mu satysfakcję. Był też pionierem 
w tworzeniu jednobarwnych haftów kaszubskich; na mia-
no arcydzieła zasługuje m.in. cykl serwet pt. „Cztery pory 
roku”. Ozdabiał także przedmioty użytkowe, pokazując 
praktyczne zastosowanie haftu. Etnografowie i  znawcy 
kunsztu hafciarskiego jednomyślnie uznają, że wniósł do 
rozwoju tej dziedziny rękodzielnictwa wkład nieoceniony. 

Rozmiłowany w ojczy-
stej ziemi, kolekcjonował 
związane z  nią pamiątki 
i w tym celu niestrudzenie 
eksplorował południowe 
Kaszuby. Pozyskane eks-
ponaty stały się podstawą 
muzeum regionalnego, 
które udało mu się utwo-
rzyć w  1971 r. w  swym 
domu przy pomocy choj-
nickiego oddziału PTTK. 
Cały swój dorobek, czyli 

zgromadzoną kolekcję oraz owoce własnej twórczości, 
zapisał w  testamencie mieszkańcom Wiela, lecz wraz 
z jego śmiercią muzeum przestało funkcjonować. Trzy lata 
później (1987) w nowo zbudowanym segmencie domu 
kultury zostało otwarte Muzeum Ziemi Zaborskiej im. 
Leonarda Brzezińskiego, gdzie znalazła się większość 
zbiorów. Na co dzień jednak wielewianie i  turyści nie 
mogą oglądać wspaniałej kolekcji haftów Brzezińskiego, 
ponieważ wciąż pozostają w depozycie jego siostrzeńca 
Stefana Wittstocka i nie są eksponowane. Tym większa 
radość z wystawy urządzonej przez Muzeum Historycz-
no-Etnograficzne w Chojnicach pod nazwą „Z kaszub-
skiej skrzyni”, na której pokazano blisko 400 prac hafciar-
skich (cały zbiór liczy grubo ponad pięćset) oraz 
kilkadziesiąt innych wytworów Brzezińskiego, w  tym 
pięknych tabakierek z rogu. Trudno było wyselekcjonować 
eksponaty, bo wszystko jest piękne – mówiła podczas wer-
nisażu kurator wystawy Maria Czaplewska. Zapowiada, 
że wystawa będzie czynna do końca roku. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

ZE SKRZYNI BRZEZIŃSKIEGO

Talenty ludzkie nie zostały  
równo rozsiane. (...) Do szczodrze 
obdarzonych należy niewątpliwie 
kaszubskie Wiele wraz z okolicą.

F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

LI
E

T
O

N
 /

 F
E

L
IE

T
O

N
 /

 F
E

L
IE

T
O

N



SÉWNIK 2018  /    /  53

Z PÔŁNIA

Z BRZEZYŃSCZÉGÒ KASTË
To nie je letkò wdrapac sã lëdzóm „w pewnëch latach” 

na piąti szos, pòd sóm dak Człëchòwsczi Brómë. Në 
jo, taczé warënczi mô chònicczé mùzeùm: ekspòzycëjô 
na szpëcu. Le pò prôwdze wôrt je tam zazdrzec, bò to 
jedurnô leżnosc, cobë ùzdrzec òsoblëwi dokôz Léònarda 
Brzezyńsczégò z Wielégò, artistë, wësziwôcza, kòlek-
cjonérë ë robòtnika mùzeùm. To nie jidze zabôczëc dôw-
nëch gòscënów w jegò mùzeùm, prôwdzëwim panopti-
cum wëfùlowónym òsoblëwòscama, jaczé nót je 
ùchòwac, zaczinającë òd niecodniowëch mineralów, bez 
archeòlogiczné wëkòpaliska, a na pamiątkach z ùszłotë 
i zabëtkach kaszëbsczi kùlturë ë lëdowi artiznë kùńczącë. 
A co nôwôżniészé, wëtwòrë jegò taleńtu, zadzéwiającé 
wësziwkòwé prôce, a téż pamiątczi z òkòlégò. Tuwò kòż-
di ekspònat mô swòjã historiã, rzekłą dosc òbszczãdno. 
Lëdzczé taleńtë nie są rozdôwóné sprawiedlëwie. Jak 
zemie są mni i barżi płodné, tak téż òkòlé biédniészé 
i bògatszé ò znónëch i bëlnëch lëdzy. 

Kaszëbsczé Wielé i jegò òkòlé òstałë pò prôwdze ùjno 
òbdarowóné. Nen maratón niezwëkłëch pòstacëjów za-
czinô sã òd wielewiôka Heronima Derdowsczégò, òjca 
kaszëbsczi lëteraturë, i biegnie do dzysô. Na wdzãcznotã 
i  pamiãc mają so zasłużoné probòszczowie przódë 
wiôldżi parafie, nôprzód bùdowôcz nowégò kòscoła ks. 
Jón Fethke, a  jegò sostra, artistnô dëszô Tédora Gùl-
gòwskô òbùdzëła z  ùmarłëch kaszëbsczé rãkòdzeło 
z òsoblëwim wësziwkã. Jegò nôstãpca ks. Józef Szydzëk, 
zaczął bùdacjã kaplëców kalwarie na „wielewsczich gó-
rach”, placów snôżich architektoniczno i dokazów ar-
tiznë, a cygnął to dali ks. Józef Wrëcza, samòstójnotowi 
dzejôrz, òb czas II swiatowi wòjnë mòralny aùtoritet 
grifòwców. W regionalny historie swój plac mô téż lëdo-
wi mùzykańt i piesniôrz Wińcent Rogala (drëch Wick), 
chtërnémù naszi wëbùdowelë sztaturã, jak pòéce Der-
dowsczémù. Westrzód zrzeszonëch z wielewską zemią 
je ùrodzony w  Przëtarnie ks. Bòlesłôw Domańsczi, 
wiôldżi przédnik Zrzeszë Pòlôchów w  Niemcach, je 
pòchòdzący z blësczich Malarów znóny malôrz Marión 
Mòkwa, je téż niedoscëgłi znajôrz fòlkloru i plesta dr 
Józef Brusczi prosto z Robôczkòwa. W westrzódkù ti 
plejadë mòcno swiécy swòjim widã pòstacjô Léònarda 
Brzezyńsczégò (1904–1984).

Òn sã we Wielu ùrodzył ë béł szkólnym pò semina-
rium w Kòscérznie i wëższim, geògrafno-rodowim kùr-
su dlô szkólnëch we Warszawie. Òd 1923 r. òn robił 
w czile môlëznach, na kùńcu w Grëdządzu. Òb jeséń 
1939 r. òn béł aresztowóny, a pò wëpùszczenim, ùkriwa-

jącë sã w czasu òkùpacje, wespółrobił z pòmòrską rësz-
notą procëmstawieniô. Pò wòjnie òn przëszedł nazôd do 
swòji szkòłë w Grëdządzu, le w 1954 r. z przëczënë lëché-
gò stanu zdrowiégò dostôł reńtã i przestôł robic. Tedë 
bez kùńca òddôł sã swòji pasje kòlekcjonowaniô mùze-
alnëch ekspònatów a téż artistnémù wësziwkòwi, robò-
ce, jaką rzôdkò jidze pòtkac kòl chłopów.

Òd młodoscë zajimôł sã wësziwkã kaszëbsczich wzo-
rów jak jegò sostrë. Pózni w drãdżich wòjnowëch latach 
(m.jin. na przãtrze jedny kalwarijsczi kaplëcë) i pò wòj-
nie, pò wrócenim na wiedno do familiowégò Wiela 
wiedno miôł przë se jigłã i kòrdónk. W kùńcu òstôł 
w tim ùtwórstwie méstrã. Miôł sã wërobioné swój sztil, 
twòrził niespòtikóné sparłãczenia, a  jegò precyzjô 
wëkònaniô ni mia kònkùrencje. Le blós tak wëkònóné 
dokazë bëłë dlô niegò achtnienim. Béł téż òjcã jedno-
farwnëch kaszëbsczich wësziwków; na pòzwã arcëdoka-
zów zasłëgiwô m.jin. cykel tôflôków pt. „Sztërë cządë 
rokù”. Òzdôbiôł téż rzeczë codniowégò ùżëtkù, cobë 
pòkazac prakticznosc wësziwkù. Etnografòwie i znajôrzë 
kaszëbsczégò wësziwkòwégò kùńsztu jednomëslnie ùz-
nelë, że wniósł òn do rozwiju samòrobny témiznë 
wiôldżi wkłôd. Zakòchóny w swòji zemie, zbiérôł zrze-
szoné z nią pamiątczi i  temù téż całi czas badérowôł 
pôłniowé Kaszëbë. Zwëskóné ekspònatë bëłë zôczątkã 
regionalnégò mùzeùm, jaczé sã ùdało òtemknąc w 1971 
r. w jegò chëczë z pòmòcą chònicczégò partu PTTK. Całi 
swój ùróbk, to znaczi zebróną kòlekcjã a téż brzôd swòjé-
gò ùtwórstwã òn miôł zapisóné w testameńce mieszkań-
cóm Wielégò, le razã z jegò smiercą mùzeùm przestało 
jistniec. Trzë lata pózni (1987 r.) w nowim bùdinkù do-
domù kùlturë òtemklë Mùzeùm Zôbòrsczi Zemi miona 
Léònarda Brzezyńsczégò, dze trafił wikszi dzél jegò do-
kazów. Na co dzéń mieszkańcë Wielégò i turiscë ni mògą 
òbzerac bëlny kòlekcje wësziwków Brzezyńsczégò, bò 
wcyg òstôwô òna w rãkach jegò sostrzeńca Sztefana Wit-
tstocka i nie je ekspònowónô. Tim wikszô je redota ze 
zrëchtowónégò bez Historiczno-Etnografné Mùzeùm 
w Chònicach wëstôwkù, co sã zwie „Z kaszëbsczi kastë”, 
na jaczi je przërëchtowóné wnet 400 sztëk wësziw-
kòwëch dokazów (całi zbiérk mô wicy jak piãcset) a téż 
cziledzesąt jinszich prôc Brzezyńsczégò, w tim snôżich 
różków do tobaczi. To bëło drãgò wëbrac ekspònatë, bò 
wszëtkò je piãkné – rzekła òb czas wëstôwkù kùrator eks-
pòzycejë Mariô Czaplewskô. Gôdô, że wëstôwk mdzë 
òtemkłi do kùńca rokù.

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

Jednym z wartościowych elementów ju-
bileuszu 150-lecia przybycia Sióstr Fran-
ciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześci-
jańskiej na ziemie polskie było wydanie 
popularnonaukowej publikacji Przed 
wielu laty… przez wiele lat… w Chojni-
cach. Autorką książki jest siostra Fabiola 
Irena Szreder OSF, doskonale znająca re-
alia życia konsekrowanego oraz historię 
polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek. Placówka chojnicka stała 
się, jak podaje s. Fabiola, kolebką sióstr na 
terenach polskich w latach zaborów (s. 7).

Zgromadzenie powstało w  1835 r. 
w Holandii za sprawą Katarzyny Damen 
– Matki Magdaleny. Siostry opiekowa-
ły się chorymi, potrzebującymi, dzieć-
mi i  młodzieżą, prowadziły też zakłady 
lecznicze i  edukacyjno-wychowawcze. 
Trzydziesta szósta placówka sióstr fran-
ciszkanek z  Holandii została założona 
w Chojnicach, w ówczesnej diecezji cheł-
mińskiej. 9 października 1867 r. przybyło 
do Chojnic osiem franciszkanek. Zgod-
nie z poleceniem władz pruskich wszyst-
kie były Niemkami. Jak napisała autorka 
publikacji: siostry zostały przyjęte przez 
chojniczan bardzo życzliwie i procesjonal-
nie wprowadzone do klasztoru, który na-
zwano Zakładem św. Boromeusza (s. 12). 
W  przekazanym zakonnicom budynku 
szybko rozpoczęto działalność opiekuńczą 
i oświatową; już w kwietniu 1869 r. fran-
ciszkanki miały pod opieką 55 uczennic, 
21 pensjonarek i 42 przedszkolaków. Pręż-
nie działała też szkoła krawiecka. Represje 
Kulturkampfu doprowadziły jednak do 
zamknięcia instytucji w roku 1875. 

Siostra Fabiola Irena Szreder opisuje 
następnie okoliczności reaktywacji Zakła-
du św. Karola Boromeusza (1885) i jego 
późniejsze losy. W  podzielonej na pięć 
rozdziałów popularnonaukowej książce 
analizuje również działalność Polskiego 
Komisariatu Sióstr Franciszkanek z sie-
dzibą w  Chojnicach i  przybliża dzieje 
kolejnych placówek. Możemy zatem za-
poznać się z krótkim rysem historycznym 
kilku franciszkańskich ośrodków, m.in. 
Zakładu św. Józefa w  Orliku, Zakładu  

św. Antoniego w  Więcborku, Domu 
Dziecka w  Ciechocinie czy Ośrodka 
Zdrowia w Lipnicy. Na uwagę zasługuje 
również wspólnota sióstr w Człuchowie. 
Franciszkanki pracowały tam w szpitalu, 
prowadziły przedszkole, opiekowały się 
sierotami i ubogimi.

Autorka koncentruje się ponadto na 
analizie relacji Kościoła i państwa po II 
wojnie światowej i ukazuje wpływ władz 
politycznych w tym czasie na służbę sióstr. 
Z  publikacji wyłania się obraz Chojnic 
i  ich mieszkańców w  czterech okresach 
historycznych: w latach zaboru pruskie-
go, w dwudziestoleciu międzywojennym, 
w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej. 
Franciszkanki zapisały swój trwały ślad 
w  dziejach miasta i  przyczyniły się do 
rozwoju nie tylko życia duchowego i re-
ligijnego, ale prowadziły, w omawianych 
ramach czasowych, jakże pożyteczną dzia-
łalność pielęgniarską, opiekuńczo-wycho-
wawczą, oświatową i charytatywną. Obec-
nie siedzibą polskiej prowincji jest Orlik, 
a w Chojnicach służą potrzebującym dwie 
wspólnoty sióstr (z  siedzibami przy ul. 
Wysokiej i ul. Ogrodowej).

Atutami publikacji są liczne fragmen-
ty pochodzące z materiałów źródłowych, 
do których autorka dotarła. Widać też, 
że przeprowadziła rzetelną kwerendę ar-
chiwalną i biblioteczną. Brak jednak ty-
powego aparatu naukowego, przypisów, 
odsyłaczy etc. Na uznanie zasługuje za-
warty w książce materiał ikonograficzny, 
szczególnie zdjęcia archiwalne. Bogate są 
również pomieszczone w publikacji dane 
statystyczne (przejrzyste zestawienia i ta-
bele, np. lista sióstr zmarłych w Chojni-
cach, s. 143).

Warto byłoby w  kolejnym wydaniu 
pamiętać o konsekwentnym podawaniu 
jednej – polskiej nazwy miasta: poja-
wiają się wymiennie Chojnice/Konitz 
(np. w tytułach podrozdziałów: Sytuacja 
społeczno-religijna w Konitz oraz Siostry 
Franciszkanki w  Chojnicach – a  chodzi 
przecież o II połowę XIX w.). 

Jeden z  podrozdziałów przyszłej 
franciszkańskiej monografii można by 

poświęcić ofiarodawcom i  darczyńcom 
Zakładu św. Karola Boromeusza. W tym 
miejscu trzeba wymienić bardzo liczną 
grupę duchownych poprzez swe mło-
dzieńcze losy ściśle związanych z Chojni-
cami. Mamy tu na myśli wychowanków 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum, 
funkcjonującego w tym mieście w latach 
1815–1919. Zachowały się informacje 
źródłowe na temat dziewiętnastu uczniów 
i absolwentów chojnickiego gimnazjum, 
którzy będąc kapłanami diecezji chełmiń-
skiej, wspierali materialnie Zakład św. Ka-
rola Boromeusza. W tym gronie był rów-
nież współzałożyciel placówki i pierwszy 
prezes jej kuratorium – ks. proboszcz Au-
gustyn Behrendt (maturzysta z 1847 r.).  
Honorowym członkiem kuratorium był 
natomiast niezwykle zasłużony dla roz-
woju tego zakładu ks. dr Antoni Wolsz-
legier (maturzysta z 1874 r.).

Podsumowując te krótkie rozważania, 
należy podkreślić, że książka siostry Fa-
bioli Ireny Szreder stanowi cenny przy-
czynek do dalszych badań nad dziejami 
wspólnot zakonnych w Chojnicach i na 
ziemi chojnickiej oraz nad historią Za-
kładu św. Karola Boromeusza, Zakładu 
Mariańskiego i całego kompleksu zabu-
dowań, wpisanego od wielu lat w miejski 
krajobraz. Lekturę ułatwia przystępny ję-
zyk, a dopełnieniem publikacji są liczne, 
trafnie dobrane ilustracje.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

S. Fabiola Irena Szreder OSF, Przed wielu laty… przez 
wiele lat… w Chojnicach, wyd. Franciszkanki od Poku-
ty i Miłości Chrześcijańskiej, Chojnice – Orlik 2017.

Chojnickie losy franciszkanek
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Jest dobrze... Nawet bardzo dobrze… 
Temat kaszubski wchodzi w obieg ogól-
nopolskiej kultury popularnej i to za po-
mocą ciekawej literatury, w której mimo 
przyjętego schematu formalnego kon-
wencji próbuje się ukazać choćby cząstki 
autentyzmu życia... Odbywa się to w ra-
mach wypowiedzi sformułowanej w języ-
ku polskim, bez etniczno-narratorskiego 
protekcjonalizmu oraz bez silenia się na 
egzotyzm tematu.

Stało się to za sprawą Hanny Cygler, 
jednej z  najpopularniejszych w  Polsce 
autorek powieści popularnych, pisarki 
mającej dar do tworzenia poczytnej pro-
zy o romansowo-obyczajowej specyfice. 
W  paśmie wydawania drukiem coraz 
to nowych historii miłosnych rozgry-
wających się w  różnych przestrzeniach 
i w różnym czasie (do dziś opublikowała 
niemal dwadzieścia powieści!) Cygler 
dotarła również do problematyki ka-
szubskiej i za kanwę swej powieści Nowe 
niebo wydanej w 2018 r. przez poznańskie 
wydawnictwo Rebis wybrała opis losów 
kaszubskiej emigracji osiedlającej się od 
drugiej poł. XIX wieku w Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych. Od razu trzeba tu-
taj podkreślić, że mimo poetyki powieści 
romansowo-popularnej, autorka zanim 
przystąpiła do pracy pisarskiej, wyko-
nała dobrą kwerendę i skonsultowała się 
z  wieloma osobami, co umożliwiło jej 
nasycenie powieści wieloma szczegółami 
historyczno-obyczajowymi, wzbogacają-
cymi schemat fabularny utworu. Widać 
więc, że kontaktowała się z ojcem Paulem 
Brezą i  wolontariuszami Muzeum Pol-
skiego w Winonie oraz z Karoliną Serres 
i Józefem Borzyszkowskim, co pozwoliło 
jej stworzyć nie papierowe, ale pogłębio-
ne portrety występujących postaci.

Kogóż tu z Kaszubów nie odnajdzie-
my… Najczęściej i najpełniej jest opisy-
wana rodzina Hallmannów (Halmanów) 
z  podbytowskiego Sitna, oprócz nich 
z tego rejonu pochodzą również Bronko-
wie, Cierzanowie, Prondzyńscy czy Ja-
szewscy. W kontekście kaszubskim poja-
wia się również charakterystyczna postać 
Hieronima Derdowskiego, który osiedlił 
się w Winonie nad Missisipi i przez pe-
wien czas współtworzył życie kultural-
ne tego miasta. Kaszubscy osadnicy nie 
mieszkali jednak w etnicznej enklawie, 
ponieważ w miejscowości napotkać moż-
na było Irlandczyków, Niemców, Nor-

wegów, Czechów i Żydów. Każda z grup 
imigrantów poszukiwała swojego miejsca 
na ziemi, choćby w niewielkim wówczas 
mieście tartaków, w skromnym, naprędce 
zbudowanym domu, w którym wreszcie 
będą bogaci, szczęśliwi i spełnieni. W za-
stanej różnorodności językowej, religij-
nej i kulturowej Kaszubi musieli stanąć 
twarzą w twarz z nowym językiem, no-
wym państwem i nowym modelem życia. 
Okazało się, że to, co przywieźli ze swoich 
ojczyzn, nie zawsze daje się zastosować 
do codziennej egzystencji w  Ameryce. 
Niekiedy trzeba zrezygnować z dawnych, 
tradycyjnych zachowań, przyzwyczajeń 
i  stylu myślenia. Innym znowu razem, 
aby nie roztopić się w  wieloetnicznej 
rzeczywistości Stanów, to właśnie naj-
bardziej sprawdzone więzy rodzinne po-
zwalały Kaszubom przetrwać.

Powieść Hanny Cygler rozgrywa się 
głównie w Winonie leżącej na pograniczu 
stanów Wisconsin i Minnesota, w ostat-
nim dziesięcioleciu XIX wieku i począt-
kowych latach XX wieku. Rodzina Hall-
mannów trafiła jednak do tego miasta po 
ciężkich latach życia w Renfrew w Kana-
dzie (w okolicy najstarszego osadnictwa 
kaszubskiego). Jak do tego doszło? Życie 
na Kaszubach było wówczas zbyt trudne, 
głównie z  powodu biedy, wielodzietne 
rodziny wegetowały z brakiem perspek-
tyw na pracę, a pruski aparat państwowy 
konsekwentnie niszczył ekonomicznie 
i kulturowo wszystkich tych, którzy nie 
wierzyli w  misję cywilizacyjną żywio-
łu niemieckiego na Pomorzu. Rodzina 
Hallmannów – w  osobach najstarszej 
Matyldy, nastoletnich sióstr Felicji i He-
leny oraz ich brata Józefa – ruszyła na 
zaproszenie kuzyna Augusta za wielką 
wodę, aby zmienić swój los. Osiedlenie 
się najpierw w Kanadzie, a potem w USA 
nie oznaczało natychmiastowej poprawy, 
tutaj również trzeba było ciężko praco-
wać, choć rezultaty ekonomiczne były 
bez porównania szybciej odczuwalne 
aniżeli na starym kontynencie.

Jak pokazuje to powieść Cygler, ży-
cie w nowym kraju wymuszało nabycie 
nowych umiejętności i  nawiązywanie 
nowych relacji. Kaszubi bardzo szybko 
potrafili się odnaleźć jako farmerzy, pra-
cownicy zakładów drzewnych, handla-
rze czy rzemieślnicy. Napotykali jednak 
czasami na sytuacje, w których nie wie-
dzieli, jak mają się zachować. Cygler nie 

rozwija motywu stosunku imigrantów do 
Afroamerykanów, dotyka wszakże jednej 
z mniej chlubnych kart w historii USA, 
czyli postępowania coraz to nowych 
rzesz osadników wobec rdzennej lud-
ności Ameryki Północnej, wypędzanej 
z własnych ziem, prześladowanej i wręcz 
eksterminowanej. Wyrazicielem tej pro-
blematyki jest Tom Scott, pół-Indianin, 
mąż Kaszubki Felicji Hallmann, stale po-
dejrzewany o niecne intencje, odrzucany, 
wyśmiewany i marginalizowany. Jednak-
że w założeniu autorki utworu to właśnie 
na jego przykładzie, oczywiście w ujęciu 
romansowo-awanturniczym, przywo-
łane zostały dramatyczne wydarzenia 
zachodzące pomiędzy Indianami a rzą-
dem amerykańskim, przybierające po-
stać relacji, w której wyrachowani i bez-
względni „biali ludzie” dopuszczają się 
wielu oszustw, a „czerwonoskórzy” stają 
się ofiarami chciwości kolonizatorów. 
Tom jest etniczno-rasowym mieszań-
cem (z matki Indianki i ojca Anglika), 
a w powieści wzbudza więcej strachu niż 
sympatii. Społeczność Winony akceptuje 
go tylko z racji posiadanych przez niego 
umiejętności dekarskich. Mimo tego fak-
tu, właśnie on, po nieludzkiej edukacji, 
jaką przeszedł w  szkole prowadzonej 
przez chrześcijańskich misjonarzy, mimo 
życiowych zakrętów z alkoholem w tle, 
stał się dla Felicji ukochanym mężczy-
zną, dzięki któremu poczuła się kobietą 
kochaną i spełnioną. Takiej przyszłości 
nie mógł jej natomiast zapewnić, wy-
dawałoby się swojski Kaszuba, Hubert 
Jaszewski, dla którego nie tyle prawdzi-
we uczucie, co ekonomiczna kalkulacja 
oraz zewnętrzne pozory towarzyskie były 
ważne w staraniu się o  jej rękę. Miłość 
pomiędzy Felicją i  Tomem na tle całej 
powieści Cygler wygląda niczym pozy-
tywny obraz uczucia, które jest w stanie 
zniwelować wszelkie różnice: rasowe, et-
niczne, religijne i kulturowe. To ukazanie 
wagi i siły konsekwencji oraz wzajemne-
go wsparcia outsiderów, którzy z czasem 
wyrastają na liderów.

Dla kaszubskiego czytelnika powieść 
Hanny Cygler nie będzie odkryciem 
nowego tematu. O  emigracji do Kana-
dy i  Stanów Zjednoczonych wiadomo 
od dawna. Wiele lat temu pisał o  tym 
obyczajowo-anegdotycznie Augustyn 
Necel, przetłumaczono na polski wspo-
mnienia Ruth Kriehn o życiu rybaków 
na kanadyjskiej Wyspie Jonesa, powsta-
wały reportaże Jana Drzeżdżona, prace 
dokumentacyjne Władysława Szulista 
i  Józefa Borzyszkowskiego, zorganizo-

Romans kaszubsko-indiański 
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Artystyczny projekt Verba Sacra powstał 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Prapremiera odbyła się 
w styczniu 2001 roku w najstarszej pol-
skiej świątyni – bazylice Archikatedralnej 
pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu. Pro-
jekt zakładał czytanie fragmentów Pisma 
Świętego przez wybitnych aktorów. Ta 
forma popularyzacji Biblii spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Gdy inicjaty-
wa po paru latach trafiła do Wejherowa – 
do tutejszej kolegiaty – fragmenty Pisma 
Świętego zabrzmiały po kaszubsku, w wy-
konaniu wybitnej aktorki Danuty Stenki. 
Autorem przekładu biblijnych tekstów od 
początku jest franciszkanin o. prof. Adam 
R. Sikora (ur. 1955), któremu języko-
znawczą pomocą służył prof. Jerzy Treder, 
a obecnie po jego śmierci zajmuje się tym 
członkini Rady Języka Kaszubskiego Da-
nuta Pioch. Coroczne wydarzenie przy-
ciąga tłumy miłośników kaszubszczyzny. 
Poza kaszubskim słowem organizatorzy 
– miejscowy proboszcz i władze samorzą-
dowe Wejherowa – proponują słuchaczom 
ambitną oprawę muzyczną. 

W bieżącym roku w styczniu, podczas 
XV edycji wejherowskiej odsłony pro-
jektu, Danuta Stenka czytała fragmenty 
Apokalipsy św. Jana. Lekturze towarzy-
szyła wystawa malarska poświęcona tej 

części Biblii autorstwa Macieja Tamkuna 
(1955). Z tej okazji wydano ponadto al-
bum z dziesięcioma obrazami oraz frag-
mentami Apokalipsy w języku polskim 
i  kaszubskim w  tłumaczeniu z  greki 
przez o. Adama Sikorę. Franciszkanin, 
by zrozumieć klimat i otoczkę duchową 
powstania Apokalipsy, udał się na grec-
ką wyspę Patmos, gdzie św. Jan doznał 
ewangelicznych objawień. Teolog i bibli-
sta A. Sikora, z pochodzenia wejherowia-
nin, naukowo pracuje na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza. Ma w  swoim 
dorobku m.in. tłumaczenia z greckiego 
na kaszubski czterech Ewangelii. 

Maciej Tamkun, również wejhero-
wianin, chociaż rodem z  warmińskich 
Jezioran, jest nie tylko artystą malarzem, 
ale także pedagogiem i magistrem teolo-
gii ogólnej. Najwięcej w swoim dorobku 
ma prac portretowych, w  tym „Poczet 
władców pomorskich z  dynastii Sobie-
sławiców” i „Poczet pisarzy kaszubskich” 
(we współpracy ze Stanisławem Jankem). 
W jego dziesięciu obrazach odwołujących 
się do Apokalipsy uwagę przykuwają ko-
lory oraz alegoryczne i metaforyczne uję-
cia. Na obrazie „Ukrzyżowany daje nam 
nadzieję” Chrystus na krzyżu pokazany 
jest z góry, w bliskości z Księżycem i Zie-
mią. Z kolei w scenie intronizacji i glory-

fikacji Jezusa, ten wydaje się zamknięty 
w diamencie w otoczeniu różnych biblij-
nych symboli. Na obrazie „Niewiasta ob-
leczona w słońce” Maryja z Dzieciątkiem 
wieńczy okazałą katedrę, a do niej zbliża 
się smok-bestia. Intrygujący jest obraz 
„Siedem plag” z paletą barw, przepełnio-
ny owadami i zbliżającymi się do ziemi 
asteroidami. W  wizerunku „Sąd – go-
dzina zbiorów” artysta malarz umieścił 
dziesiątki ludzkich postaci wpatrzonych 
w Boga-słońce, ale Boga bez twarzy, a cały 
obraz przesączony jest mnogością kolo-
rów, z kolei ludzkie postacie przypomi-
nają instalację abakany Małgorzaty Aba-
kanowicz. Mnie szczególnie urzekł obraz 
„Nowe Jeruzalem”, miasto wznoszące się 
ku górze, ukazane w odcieniach złota. 

Poza obrazami i komentarzami arty-
stycznymi Macieja Tamkuna w książce 
pomieszczono przedsłowie pióra fran-
ciszkanina o. prowincjonała poznań-
skiego Bernarda J. Marciniaka, słowo 
wstępne starosty wejherowskiego Ga-
brieli Lisius oraz wprowadzenie do Księgi 
Apokalipsy Adama Sikory. Warto jednak 
nade wszystko smakować w tym albumie 
ciekawe i  frapujące malarstwo Macieja 
Tamkuna. 

JAN LIPUSKI

Apokalipsa św. Jana. Impresje artystyczne Macieja 
Tamkuna. Wprowadzenie i przekład tekstów biblij-
nych o. Adama R. Sikory OFM, Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
2018.

Kaszubska Apokalipsa

wano na ten temat wystawy w różnych 
muzeach. Jednakże w kontekście lektur 
przeciętnego polskiego odbiorcy litera-
tury popularnej jest to świeży motyw. 
Cygler, ukazując przede wszystkim pe-
rypetie miłosne Felicji Hallmann oraz 
Toma Scotta, zarysowuje jednocześnie 
kilka scenek, które tłumaczą, dlaczego 
Kaszubi wyjeżdżali ze swoich osad do 
Ameryki, jaki był wówczas model rodzi-
ny i jakie zachowania były akceptowalne. 
Oczywiście powieść nie została napisana 
po to, aby jedynie koloryzować dawnych 
ludzi i  czasy. Choć więc główna boha-
terka jest konsekwentnie przedstawiana 
w pozytywnym świetle, to już taki Frank 
Bronk, jeden z  najbogatszych Kaszu-
bów, wygląda na „okaz” odpychającego 
mężczyzny niewiernego w małżeństwie 
i dopuszczającego się przemocy rodzin-
nej. Podobnie krytycznie ukazana została 

siostra Felicji. Cóż z tego, że jest począt-
kowo radosną i rezolutną dziewczyną ze 
wsi, skoro z czasem staje się zapatrzoną 
w materialne dobra nuworyszką, zapomi-
nającą o swoich korzeniach…

Hanna Cygler zatytułowała swoją po-
wieść Nowe niebo. To trafne miano utwo-
ru, który kończy się szczęśliwie, a niemal 
wszyscy pozytywni bohaterowie dzięki 
własnej pracy i uporowi osiągają sukces. 
„Nowe niebo” to wszakże określenie do-
tyczące sfery emocjonalno-obyczajowej, 
której doświadczają Felicja: dziewczyna, 
która z wieśniaczki przekształca się w ab-
solwentkę uniwersytetu, i Tom: mężczy-
zna, który z zahukanego osobowościowo 
pół-Indianina staje się wziętym specja-
listą budowlanym. Właśnie nie tylko 
powodzenie ekonomiczne, ale i głębsze 
osadzenie się we własnym systemie war-
tości, w którym panować będzie wolność 

i krytycyzm, pozwala postaciom w po-
wieści żyć pełniej.

DANIEL KALINOWSKI

Hanna Cygler, Nowe niebo, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2018.
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Rok 2018 obchodzimy jako Rok Jubile-
uszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, więc z minionego stu-
lecia w różny sposób są i będą przypo-
minane wydarzenia radosne, ale także 
dramatyczne i tragiczne. Dużo wiemy 
o  tamtym stuleciu, żywa jest pamięć 
o wielu zdarzeniach, o naszych bohate-
rach i ofiarach, jednak są również karty 
historii mało znane lub wręcz nieznane.

Mieszkańcy Pomorza mają wraże-
nie, że w  głębi Polski nadal mało się 
wie nawet o  tych najbardziej tragicz-
nych faktach z  naszych stron, takich 
jak masowe egzekucje w Piaśnicy, La-
sach Szpęgawskich, o obozie Stutthof 
i  „marszach śmierci” czy o  obozie 
w Potulicach. A czy znane są okupacyj-
ne losy mieszkańców Pomorza, w tym 
Kaszubów i Kociewiaków, których nie 
zamordowano, ale pozbawiono całej 
własności? Ci z  tysięcy wypędzonych 
gdynian, którzy jeszcze żyją, a  przy 
okazji rocznic opowiadają w telewizji 
o tamtych ponurych czasach, wystawili 
w centrum Gdyni nawet symboliczny 
pomniczek. Jednak czy np. próbowano 
prześledzić dalsze losy wygnańców, któ-
rzy zostali najpierw zapędzeni do trans-
portów, a  potem wyrzuceni na bruk 
w  rozmaitych punktach Generalnego 
Gubernatorstwa? Jeśli nawet tak, to ta 
wiedza nie dotarła do ogółu naszego 
społeczeństwa (patrz Internet). A żyją-
cych świadków jest coraz mniej…

15 lutego br. zmarł zasłużony gdań-
ski architekt i  rzeźbiarz, Franciszek 
Troszczyłów, który w książce pt. Los wy-
pędzonych Pomorzan 1939–1945 przed-
stawił przejmującą relację z  przejść 
głównie swojej rodziny, ale również 
sąsiadów i  innych ludzi z  okolic No-
wej Karczmy (powiat kościerski). Kie-
dy wybuchła wojna, autor miał 17 lat 
i był najstarszy wśród siedmiorga dzie-
ci. Ojciec pochodził z Wołynia, a jako 
oficer bronił w 1920 r. Warszawy przed 
bolszewikami, matka była Pomorzan-
ką, miała korzenie gdańskie. Mieszka-
li w pobliżu granicy Wolnego Miasta 

Gdańska, w Skrzydłówku, gdzie ojciec 
za wojenne zasługi dostał 14 hektarów 
ziemi i lasu po parcelacji okolicznego 
majątku. Na spisanie okupacyjnych 
wspomnień Franciszek Troszczyłów 
zdecydował się dopiero w latach 2008–
–2010, a więc będąc w sędziwym wieku. 
To częsty przypadek, że o zdarzeniach 
traumatycznych ludzie mówią albo 
piszą niechętnie, zwłaszcza gdy giną 
bliscy (autor stracił ojca i najmłodszą 
siostrę). Troszczyłów w kilku miejscach 
żali się, że wielu Polaków nie chce wra-
cać do odległych już czasów. Nie ukry-
wa głębokiego urazu do Niemców i za-
pewne nie ufał polsko-niemieckiemu 
zbliżeniu po ustrojowej transformacji.

Dlaczego wspomnienia Francisz-
ka Troszczyłowa można określić jako 
taką nieznaną albo mało znaną kartę 
historii? 

Po pierwsze dlatego, że opisywany-
mi wysiedleńcami już w 1939 r. są m.in. 
Kaszubi i Kociewiacy (szerzej Pomorza-
nie), co było sprzeczne z ogólną polity-
ką władz III Rzeszy. Owszem, to wiado-
mo, że osobom tutaj urodzonym często 
zabierano ich własność, ale w zasadzie 
zostawiano je na terenie wcielonym do 
Rzeszy. W pewnym miejscu autor przy-
tacza wypowiedź jakiegoś niemieckiego 
urzędnika już z nieco późniejszych lat, 
że te wysiedlenia to była „pomyłka”. 
Niemniej według autora aż ok. 26 tysię-
cy Pomorzan – Kaszubów i Kociewia-
ków, głównie z powiatów kościerskiego 
i starogardzkiego, ale i z Gdańska – po-
traktowano w taki sposób (10 pociągów 
po kilkanaście wagonów). Nie podaje, 
skąd pochodzą te dane… 

Po drugie wręcz zaskakująca jest in-
formacja podana przez autora, że wte-
dy wysiedleni mieli trafić do ZSRR (na 
Sybir?). Jak wiadomo, po ustaniu wrze-
śniowych działań wojennych Niemcy 
i Sowieci dokonali wymiany polskich 
jeńców, zwykłych żołnierzy. Później 
na tereny okupowane i zaanektowane 
przez Niemców przesiedlali oni swo-
ich rodaków z  krajów nadbałtyckich, 

Ukrainy i z Powołża, ale czy faktycznie 
w zamian Rosjanie zażyczyli sobie już 
jesienią 1939 r. dostawę polskiej siły ro-
boczej? Ponoć zostało to ujęte w tajnym 
protokole-załączniku do paktu Ribben-
trop–Mołotow. W każdym razie trans-
port, który wraz z rodziną Troszczyło-
wów dotarł do stacyjki w Niemojkach, 
w pobliże nowej granicy niemiecko-so-
wieckiej, nie został przez grupę radziec-
kich oficerów przyjęty, gdy zobaczyli, 
że tam „sami starcy, kobiety i dzieci”. 
Zostawili ten kłopot Niemcom, a  ci 
przerzucili go na lokalne samorządy 
Generalnego Gubernatorstwa. Tutaj, 
na Podlasiu, wójtami i sołtysami nadal 
byli, jak przed wojną, Polacy. To im 
przypadło zadanie rozlokowania wy-
siedleńców po okolicznych wioskach. 
Autor sugeruje, że Sowieci odmówili też 
przyjęcia innych transportów, a w póź-
niejszych latach okupacji na Podlasie 
trafiła jeszcze część mieszkańców Za-
mojszczyzny. 

Zanim w swojej relacji Troszczyłów 
przedstawił losy rodziny na okupowa-
nym Podlasiu, skupił się na tym, co się 
działo po wybuchu wojny na Pomorzu. 
Porażająca jest gwałtowna przemiana 
spokojnych dotąd sąsiadów-Niemców. 
Wcześniej układni, choć zachowują-
cy dystans, teraz poczuli się „panami”, 
a zachowywać się zaczęli jak drapieżne 
bestie (z jednym wyjątkiem). Na wła-
sną rękę przejmowali co lepsze polskie 
gospodarstwa. A  w  połowie listopa-
da akcją rugowania Polaków zajął się 
zmotoryzowany oddział SS. Akcja ta 
nastąpiła wkrótce po dniach fizycznego 
likwidowania we wsi Nowy Wiec osób 
uznanych za polskich patriotów, wro-
gów Rzeszy. 

Nocne wyrzucanie całych rodzin 
z  mieszkań, koszmar 5-dobowej jaz-
dy pociągiem w ogromnym ścisku do 
nieznanego miejsca – to przypomina 
liczne opisy sowieckich wywózek Po-
laków do Kazachstanu. Włącznie z wy-
noszeniem trupów osób, które nie wy-
trzymały tych warunków. Tyle że w tym 
przypadku część pociągu składała się 
z wagonów osobowych, nie było jesz-
cze silnych mrozów, jazda trwała mimo 
wszystko krócej, a podczas niektórych 
długich postojów miejscowa ludność 
mogła przekazać przynajmniej części  

Wypędzeni z Kaszub  
i Kociewia
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nieszczęśników butelki z napojem i nie-
co żywności. No i szczęśliwie okazało 
się, że ostatecznie trafili na tereny za-
mieszkałe przez ludność polską. Sam 
rozładunek ok. 2,5 tys. osób przebiegł 
w miarę spokojnie i nawet nadzorują-
cy transport Niemcy tam zachowywali 
się inaczej niż na Pomorzu. W tamtych 
stronach terror miał się zacząć dopiero 
w połowie roku 1941.

Interesujące są spostrzeżenia autora 
dotyczące wyglądu okolic, do których 
wygnańcy trafili, oraz tamtejszych 
mieszkańców. To Podlasie, przedwojen-
na tzw. Polska B, a konkretnie powiat 
siedlecki. Podlasie mocno różniące się 
krajobrazowo i kulturowo od południo-
wych Kaszub i Kociewia. Inaczej wyglą-
dały tam wtedy ludzkie ubiory, końskie 
uprzęże, chłopskie chaty. Do obiadu nie 
używano talerzy i każdy łyżką nabierał 
potrawy ze wspólnej misy. W izbie stało 
krosno, na ścianach wisiały piękne kili-
my, ale robienia na drutach tamtejsze 
kobiety nauczyła dopiero matka autora. 
W stodole młócono nadal cepami. Za-
chowały się dawne podziały społeczne. 
Były dwory z setkami hektarów ziemi 
oraz wsie „szlacheckie” i chłopskie z za-
ledwie kilkuhektarowymi lub morgo-
wymi gospodarstwami. Ów areał brany 
był pod uwagę przez wójta czy sołtysa 
przy przydziale liczby osób z transportu 
do noclegu i wyżywienia. Poza konty-
gentami był to dla biednych Podlasian 
dodatkowy „dopust boży”, bo musieli 
wydzielić izbę, dzielić się jedzeniem, 
a wcale nie potrzebowali nowych rąk 
do pracy, zwłaszcza o  tej porze roku. 
Większość mieszkańców jednak okazy-
wała wygnańcom współczucie i polską 
gościnność, za co im autor wielokrotnie 
gorąco dziękuje. 

Troszczyłowowie, jadąc wozem do 
wioski Kornicy, z zaciekawieniem pa-
trzyli na mijane wsie oraz na miastecz-
ko Łosice i tamtejszych mieszkańców, 
licznych Żydów. W  ich rękach były 
sklepiki i warsztaty, a po wsiach dzia-
łały jedynie kuźnie i młyny. Na razie 
ci Żydzi nie mieli jeszcze wyraźnego 
powodu do obaw o  swój los. To też 
miało się zmienić w  1941 r. po na-
jeździe Niemców na ZSRR; najpierw 
zrobiono w Łosicach getto, a w 1942 r.  
tych, których nie zabito na miejscu, 

wywieziono na śmierć do obozu za-
głady w Treblince.

Przez dwa lata liczna rodzina Trosz-
czyłowów była przerzucana w  różne 
miejsca i nawet dzielona między sąsia-
dujące gospodarstwa, by było „sprawie-
dliwie”, co autor odbierał ze zrozumiałą 
przykrością. Wspomina, że czuli się 
jak żebracy albo hinduscy pariasi. Soł-
tysi, chcąc się pozbyć problemu lub też 
chronić „swoich”, starali się wygnań-
ców kierować do niemieckich komisji 
kwalifikujących do przymusowych ro-
bót w Rzeszy. Śmiertelne żniwo zbierał 
tyfus. Stąd też było sporo wygnańców, 
którzy różnym sposobem wracali na 
Pomorze, ryzykując tam jednak pobór 
młodych mężczyzn do Wehrmachtu 
albo przymusową pracę „u Niemca”, bo 
własnego domu czy gospodarstwa nie 
mogli odzyskać. 

Do Troszczyłowów uśmiechnęło się 
szczęście na Podlasiu; z chat w wiosce 
Czeberaki udało się całej rodzinie prze-
nieść do gospodarczego budynku przy 
tamtejszym dworze. Majątkiem zarzą-
dzał Polak, który zatrudnił autora jako 
mechanika i kierowcę motocykla, a jego 
siostrę jako pokojówkę swojej żony. Oj-
ciec otworzył warsztat szewski, Franci-
szek zaś mu pomagał, ale głównie woził 
motocyklem swojego pracodawcę. Był 
on tajnym członkiem Armii Krajowej 
i  na strychu dworu leczono rannych 
partyzantów. W połowie 1942 r. rów-
nież autor wspomnień złożył przysięgę 
pod pseudonimem „Pomorzak”. Nie 
brał udziału w akcjach zbrojnych, ale 
korzystając z  motocykla i  oficjalnych 
dokumentów, miał za zadanie wywiad 
i  łączność. Zbierał różne informacje, 
a raz udało mu się zebrać także drobne 
części od V-2 z okolic Sarnak, i woził 
meldunki. Jak wyżej wspomniano, ra-
czej spokojne wcześniej Podlasie od 
1941 r. zupełnie się zmieniło. Działał 
tam oddział „Zenona”, a  taka aktyw-
ność AK budziła wśród mieszkańców 
nadzieje, ale też pociągała za sobą liczne 
represje okupanta. Tak było aż do wkro-
czenia Armii Czerwonej w roku 1944, 
co autor określił jako drugą okupację. 
Powrotu na Pomorze nie doczekał oj-
ciec, a także najmłodsza siostra.

Wspomnienia sędziwego autora za-
wierają, zwłaszcza na początku, liczne 

odwołania do historii. Tej dawniejszej, 
jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej, i tej 
nowszej z  XX wieku. Ponadto autor 
chętnie dzieli się z czytelnikami swo-
imi refleksjami i przemyśleniami, ape-
lując o pamięć i rozwagę m.in. w oce-
nie ludzi. Nie ukrywa swoich uczuć. 
Ujawnia nie tylko wspomniany uraz 
wobec Niemców, ale również niechęć 
do powojennych polskich partyjnych 
aktywistów, z których część z Niemca-
mi kolaborowała.

Czy słuszne są ubolewania autora 
na zbyt małe zainteresowanie Polaków 
tamtymi czasami? Z jednej strony nie da 
się zaprzeczyć, że nawet w późniejszym 
PRL temat ocierający się o współpracę 
III Rzeszy z ZSRR uchodził za politycz-
nie drażliwy. Z drugiej strony autor zde-
cydował się przystąpić do spisywania 
wspomnień dopiero w 2008 r., czyli po 
upływie prawie 20 lat od transformacji 
ustrojowej. Zachętą do ich ukończenia 
i  wydania było z  pewnością stypen-
dium twórcze Marszałka Województwa 
Pomorskiego z marca 2010 r. Książka 
została wydana w  grudniu 2010 r.  
przez Wydawnictwo Region z „zacho-
waniem specyficznego sposobu wypo-
wiedzi autora” (m.in. fonetycznego za-
pisu wyrazów niemieckich). W 2012 r.  
egzemplarz Losu wypędzonych Pomo-
rzan 1939–1945 jako darowizna autora 
trafił do Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Nakład książki został wy-
czerpany. Może warto ją wznowić? Za-
pewne przydałaby się jakaś konsultacja 
kompetentnego historyka, jak to było 
z ową niemiecką „pomyłką” i transpor-
tami Pomorzan „na Sybir” w roku 1939. 

JERZY HOPPE 

Franciszek Troszczyłów, Los wypędzonych Pomorzan 
1939–1945, Wydawnictwo Region, Gdynia 2010.
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 ŁUBIANÔ. REMÙS CZËTÓNY  

NA GŁOS

Nad Garczińsczim Jezorã w môlu zwó-
nym „Placã Trzech Wiat” 22 lëpińca 
òdbëło sã czëtanié kaszëbsczi epòpeji 
Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przi-
gòdë Remùsa. Zéńdzenié zòrganizowôł 
łubiańsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô. W pòtkaniu wzãlë ùdzél 
naji nôleżnicë i rozlubiony w kùlturze, 
historie i  tradicje Kaszëb. Westrzód 
nôwôżniészich célów rozegracje bëło 
rozkòchanié w snôżoce kaszëbsczégò 
jãzëka. Imprezã prowadzëła Ana Cupa-
-Dzemińskô. Kòżdi z  bëtników miôł 
leżnosc pòsłëchac i  głosno pòczëtac 
Remùsa, a téż pòszmakac kaszëbsczé 
jestkù przërëchtowóné przez najich 
mieszkańców.

Na zakùńczenié przédniczka partu 
Iréna Marszewskô òbiecała, że òb jeséń 
wrócymë do czëtaniô kaszëbsczi epò-
peji. Ju terô rôczimë wszëtczich na to 
zéńdzenié. Rozegracjô mògła sã òdbëc 
dzãka ùdëtkòwieniu z Ùrzãdu Gminë 
Kòscérzna.

PIOTER KWIDZYŃSCZI

 SWIÓNOWÒ. SNÔŻÉ WIODRO I BËLNÔ FREKWENCJÔ

Na latosy lëpińcowi òdpùst Matczi Bòsczi Królewi Kaszëb w Swióno-
wie przëszło abò przëjachało nadzwëkòwò wiele pielgrzimów. Pòmògło 
w tim na gwës bëlné wiodro. Pòjawiło sã téż czile nowëch pielgrzimków, 
m.jin. ze Swôrzewa. Ùroczëstą mszã ksãża òdprôwielë pòd przédnictwã 
pelplińsczégò biskùpa Riszarda Kasynë. Bëła òna na żëwò transmitowónô 
przez Radio Głos. 

Latos bp Riszôrd Kasyna przed zôczãcym òdpùstowëch ùroczëznów 
pòswiãcył nową tôflã ò sanktuarium i jegò historii. Ji tekst ùsadzył dr Eù-
geniusz Prëczkòwsczi, aùtór pùblikacjów ò Swiónowie i nôùkòwi redaktór 
nônowszi ksążczi na jegò témã pt. Sanktuarium sianowskie a tożsamość 
kaszubska. Tekst na tôflë je w dwùch jãzëkach: kaszëbsczim i pòlsczim.

RED.

Òdj. z arch. partu KPZ w Łubianie

Òdj. z archiwùm EP

 GDINIÔ. ARTISTICZNY PLENER
W dniach 27–29 lëpińca na gdiń-
sczim Òksëwim òdbéł sã IV Plener 
Stowôrë Lëdowëch Ùtwórców. Gdiń-
sczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô i Kaszëbsczé Fòrum Kùl-
turë gòscëlë jednôsce artistów z roz-
majitëch dzélów Kaszëb i Kòcewiô. 
Przédnym placã pòtkaniô bëła sedzba 
Caritas kòl garnizonowégò kòscoła 
Wòjnowi Marinarczi w Gdini. Òbczas 
trzech pierszich dniów pleneru arti-
scë twòrzëlë dokazë w rozmajitëch 
technikach. Do te karno zwiedzy-
wało Gdiniã, a òsoblëwie ji kòlmòrsczé partë – Rëbacczé Sedlëszcze na 
Òksëwim, òksëwsczi kòscół pw. sw. Michała Archanioła i garnizonowi 
kòscół, òkrãtowniã Wòjnowi Marinarczi i Kòlmòrsczi Bùlwar.

Ju terô rôczimë artistów na pòsobny plener. Partnérã w zjiscywanim 
pleneru bëła Kaszëbskò-Pòmòrskô Ksãgarniô CZEC.

ANDRZÉJ BÙSLER

Òdj. http://kaszubskieforumkultury.pl
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 SZIMBARK, KASZËBË. DWIE NIEDZELE Z KASZËBIZNĄ
Òb pierszé dwie niedzele lëpińca warała w òkòlim Wieżëcë, 
ale i w jinëch placach Kaszëb, IV Latowô Szkòła Kaszëbsczégò 
Jãzëka i Kùlturë. Ji ùczãstnicë (a westrzód nich szkólny i kan-
didacë na szkólnëch, ùczałi z rozmajitëch pòlsczich ùczbòw-
niów, sztudérowie i lubòtnicë regionu) pògłãbiwelë znajem-
notã kaszëbsczégò jãzëka abò ùczëlë sã gò òd zôczątkù. Ten 
kùrs kaszëbiznë zanôlégôł na lektoratach, jaczé prowadzëlë 
doswiôdczony wëkłôdowcë: Dariusz Majkòwsczi, Edita Jan-
kòwskô-Germek i  Iwóna Makùrôt, a  téż na pòpôłniowëch 
i weekendowëch studiowëch wëjazdach do czekawëch môlów 
na Kaszëbach (m.jin. Wdzydz, Bãdomina, Kòscérznë, Òliwë, 
Płótowa i Bëtowa). Ùczãstnicë Szkòłë pòjachelë téż baną Trans- 
cassubia na XX Zjôzd Kaszëbów do Lëzëna. 

Òbczas spłëniãcô czôłnama rzéką Zbrzëcą niejedny mielë 
leżnosc pierszi rôz w żëcym pòznac snôżotã pòmòrsczi zemi òd 
stronë wòdë. Bëło to tim wôżniészé doswiôdczenié, że rzécz-
ka, jaką jachelë, miała cësk na kaszëbską lëteraturã, òsoblëwie 
dzãka Stanisławòwi Pestce, jaczi sã kòl ni wëchòwiwôł.

Program Latowi Szkòłë òstôł dofùlowóny wëkładama lë-
dzy zaangażowónëch w kaszëbskò-pòmòrską rësznotã i ùdzél 
w przedstôwkù w Chmielnie, jaczi pòkazowôł kaszëbsczé wie-
selé. IV edicja Szkòłë skùńczëła sã pisemnym i gãbnym egza-
minã.

Òb te dwie niedzele dzejało sã baro wiele, a  ùczãstnicë 
pòdczorchiwelë, że ten czas pòdskacył jich zainteresowanié 
Kaszëbama.

 ŁUKÔSZ GRZÃDZËCCZI Òdj. Łukôsz Grzãdzëcczi

 MISZEWKÒ. TRZË PIERSZÉ 
PLACE
Drëgô edicjô kònkùrsu „Kaszëbsczé 
karaoke” òstała rozrzeszonô. Latos 
pòwstało òsmë filmów (dwa wicy 
jak łoni), jaczé òbzérało i taksowało 
karno òbsãdzëcelów pòd przédnictwã 
Mirosława Piepczi, chtëren je m.jin. 
aùtorã scenarnika do filmù Kamer-
diner. Òkróm niegò w zestôwk jury 
weszlë: Jerzi Stachùrsczi i Katarzëna 
Kankòwskô-Filëpiôk.

Jurorzë rozsądzëlë ò przëznanim 
jaż trzech pierszich nôdgrodów. Jed-
ną z nich dostała młodzëzna z Ka-
tolëcczi Spòdleczny Szkòłë w  Kar-
tuzach. Baro sã nama widzôł dokôz 
„Dalek”. Je w  nim wiele wseczëców. 
Gôdô ò tim, jak żëc, żebë w przińdno-
ce bëło dobrze – wspòminała szkól-
nô w  ti szkòle Grażina Recław. To 
je dlô naju baro miłé doswiôdczenié. 
Jesmë za nie wdzãczny òrganizatoróm 
i mómë nôdzejã, że bãdą mielë chãc 
do realizowaniô pòsobnëch edicjów – 

dodôł direktór KSS w Kartuzach ks. 
Grzegórz Kùdelsczi.

Jinszi z dobiwców – dzecë ze szkòłë 
w Miszewie w swòjim filmie pòkôzałë 
rézã absolwenta ti szkòłë do Gduńska 
na wrãczenié stipendium m. Izabellë 
Trojanowsczi dlô młodëch kaszëb-
sczich gazétników.

Hewò całownô lësta dobiwców la-
toségò „Kaszëbsczégò karaoke”:
I môl 
Katolëckô Spòdlecznô Szkòła m. Jana 
Pawła II w Kartuzach za dokôz Dalek
Spòdlecznô Szkòła m. Jana Trepczika 
w Miszewie za Rézã
Spòdlecznô Szkòła m. Jana Heweliu-
sza w Żukòwie za Òrmùzdową Skrã
II môl
Zespół Wëżigimnazjowëch Szkòłów 
w Przedkòwie za Serce sã rwie
Spòdlecznô Szkòła we Wiôldżim 
Pòdlesu za Smiało w przódk
III môl 
Zespół Szkół w Lëpińcach za Jedno 
wspòmnienié

Spòdlecznô Szkòła we Wiôldżim 
Pòdlesu za Dze płënie spiéw.
Wëprzédnienié
Zespół Wëżigimnazjowëch Szkòłów 
w Przedkòwie za Wiedno Kaszëbë.

Nôdgrodzoné filmë òstałë pòkôzóné 
zarô pò ùroczëstim rozrzeszenim 
kònkùrsu, jaczé òdbëło sã 26 lëpińca 
òbczas VIII Festiwalu Kaszëbsczich 
Filmów.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU (JD)

Òdj. K. Kankòwskô-Filëpiôk
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 ŁUBIANÔ. TÔFLA NA TCZÃ 
PARTIZANÓW
24 czerwińca w kòscele pw. sw. Mak-
symiliana Marie Kòlbe bëła ùroczësto 
òdkrëtô tôfla na tczã partizanów, co 
bëlë zabiti w pòbitwie pòd Łubianą 
26 maja 1944 r. W ùroczëznie brelë 
ùdzél m.jin. nôleżnicë familiów żôł-
niérzów, wójt gminë Kòscérzna Grze-
górz Piechòwsczi, przedstôwcowie 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
z Łubianë z przédniczką Iréną Mar-
szewską, skaùcë z XXIII Harcersczé-
gò Karna z Łubianë (...).

Ùroczëzna zaczãła sã mszą w łu-
biańsczim kòscele. Pò ji zakùńcze-
nim w  kaplëcë bł. Jerzégò Pòpie-
łuszczi, gdze je Tôfla Pamiãcë, òdbëło 
sã ji ùroczësté òdkrëcé. Chcemë 
przëbôczëc, że 26 maja 1944 r. nie-
miecczé wòjska zaatakòwałë trzë òd-
dzéle partizanów, jaczé tacëłë sã w la-
sach kòl Łubianë: Pòmòrsczégò Grifa, 
Krajewi Armie i tpzw. „Dzëczich” (lë-
dzy, co ùceklë z Wehrmachtu abò nie 
chcelë do niegò wstąpic). Zdżinãlë 

tuwò: Władisłôw Eichman, Aùgùstin 
Keiser, Téófil Keiser, Hùbert Lan-
dowsczi, Józef Mãcykalsczi, Bernat 
Miloch, Władisłôw Skwierawsczi, 
Alfónks Turzińsczi. Nieznóny je môl 
pòchòwaniô tëch zabitëch. W 1984 r. 
w Kòrnym pòwstôł pòmnik na wdôr 
tegò wëdarzeniô (naji harcerze òd  
9 lat mają starã ò ten môl). 

Z  pòdskacënkù ks. probòszcza 
Mieczësława Gajewsczégò, partu 
KPZ w Łubianie i XXIII Harcersczé-
gò Karna w kòscele je terô tôfla na 
tczã tëch, co zdżinãlë.

Pò zakùńczenim òficjalnégò dzéla 
naji harcerze rozdôwelë leżnoscową 
kôrtã zrzeszoną z  tim wëdarzenim. 
Wôrt jesz dodac, że òbczas ùroczëznë 
prezes Stowôrë Piłsudczików Pòl-
sczi Repùbliczi, Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi òkrãg w Kartuzach, wëprzédnił 
Strzébrznym Krziżã Irénã Marszew-
ską i Brunym Krziżã – Jerzégò Skwie-
rawsczégò.

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
w Łubianie baro dzãkùje nôleżnikòwi 

najégò zarządu J. Skwierawsczémù za 
wiôlgą robòtã zrzeszoną z òrganiza-
cją ti ùroczëznë.

PIOTER KWIDZYŃSCZI 

 NÔDOLÉ. SCYNANIÉ KANI W SKANSENIE I NAD JEZORÃ
W Nôdolim młodi aktorzë z teatrowégò karna Naniby zaprezen-
towelë „Scynanié kani” przërëchtowóné na binã przez Bòżenã 
Hartin-Leszczińską. Òkróm młodëch artistów prowadzonëch 
przez Jolantã Jeka-Roeske w przedstôwkù zagrała téż Jadwiga 
Kirszling z krokòwsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô i nôleżnicë fòlklorowégò karna Nadolanie. 

„Scynanié kani” zaczãło sã w  Gbùrsczim i  Rëbacczim 
Domôctwie w Nôdolim, gdze młodi aktorzë òbwinilë kaniã 
za wszëtczé grzéchë we wsë, a pózni ùczãstnicë przeszlë nad 
sztrąd Żarnowsczégò Jezora, gdze kania òstała scãtô. Wszët-
czémù towarzëłë spiéwë w wëkònanim karna Nadolanie.  RED.

 WIELÉ, WEJROWÒ. PLATKA  
Z GÔDKAMA KS. SKWIERCZA
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie wë-
dało platkã pt. Wszëtczim nie dogòdzy...   
Ji pierszô promòcjô òdbëła sã 5 zélnika 
2018 r. òbczas ùroczëstégò zakùńczeniô 
41. Wielewsczégò Turniéru Gadëszów. 
Na binie pòjawił sã aùtór tëch gôdk, 
ksądz kanonik Róman Skwiercz, chtëren 
rozbawił pùblikã swòjima pòwiôstkama. 

Ne gôdczi – je jich 17 sztëk – to razã 
70 minut smiéchù. Platkã, z  leżnoscë 

25-lecô kapłaństwa ks. Rómana, czãsté-
gò ùczãstnika wielewsczich kònkùrsów, 
wëdało wejrowsczé Mùzeùm ze wspiar-
cym gminë Kôrsëno a Dodomù Kùlturë 
m. H. Derdowsczégò we Wielu.

Gôdczi ks. Skwiercza mòże kùpic w se-
dzbie Wejrowsczégò Mùzeùm kòl szasé 
Zómkòwi 2a. Platka kòsztô 25 złotëch!

Kòòridinatorã projechtu ze stronë 
MKPPiM béł Róman Drzéżdżón. 
Platkã nagrało i wëdało North Studio 
Tadeùsza Kòrthalsa ze Swôrzewa.

NA SPÒDLIM TEKSTU (RD)

Òdj. dm

Òdj. Łukôsz Grzãdzëcczi

Òdj. K. Kankòwskô-Filëpiôk



62  /    /  WRZESIEŃ 2018

KLËKA

 WEJROWÒ. NA 50 LAT MÙZEÙM
W Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie- 
niznë i Mùzyczi we Wejrowie 20 lëpińca 
òstôł òtemkłi jëbleùszowi wëstôwk z leż-
noscë 50-lecô dzejaniégò tegò môla.

Pòzeszłëch gòscy pòwitôł direktór 
Mùzeùm Tomôsz Fópka, mùzyczny kòn-
cert zaprezentowa Nicole Modzelewskô, 
a ò wëstôwkù òpòwiedzôł jegò kùratór 
Macéj Kùrpiewsczi. Przemôwiała téż 
wejrowskô starosta Gabriela Lisius i wice-
direktór Wejrowsczégò Centrum Kùlturë 
Waldémôr Czaja.

Wëstôwk òtemkł, wespół ze starostą 
wejrowsczégò pòwiatu, Édmùnd Kamiń-
sczi, jeden z ùdbòdôwôczów i załóżców 
Mùzeùm.

Nôwôżniészé ekspònatë prezentowóné 
z leżnoscë 50-lecô pòchòdzą z bòkadnëch 
zbiérów MKPPiM. Są to m.jin. papiorë, 
jaczé mają czileset lat, snôżo zdobioné 
stôrodrëczi, pùblikacje z XIX i XX w., co 
sã tikają Kaszëb i Pòmòrzô. Òkróm te ji-
dze òbezdrzec dokazë z kartograficznëch, 
fòtograficznëch, numizmaticznëch i fila-
telisticznëch zbiérów, a téż malarsczich  
i lëdowégò kùńsztu.

Wëstôwk béł òtemkłi do kùńca zélnika 
i òdwiedzëło gò w tim czasu czileset òd-
wiedzającëch.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU  
MACEJA KÙRPIEWSCZÉGÒ

 LËZËNO. SWIÃTOWANIÉ  
NA SPÒRTOWÒ
18 zélnika na całëch Kaszëbach jesmë òb-
chòdzëlë Swiãto Kaszëbsczi Fanë. Przëcziną 
je roczëzna pòwieszeniô kaszëbsczi stanicë 
òbczas zjazdu, jaczi zaczął dzejanié Regio-
nalny Zrzeszë Kaszëbów 18 zélnika 1929 r.

W Lëzënie z ti leżnoscë òstôł zòrgani-
zowóny Turniér Fanë – Turniér Kaszëb-
sczich Spòrtów. Ùczãstnicë pòznôwelë 
wskôzë jigrë w  knypã, zwóną jinaczi 
klóskã, i  próbòwelë jak nôdali wëbic 
knëpla zaòstrzonégò z dwùch strón. 

Nôwôżniészim pónktã programù béł 
turniér kaszëbsczi bùczczi. Òbsãdzëcél 
i  òrganizatór Adóm Hébel zaczął òd 
wëdolmaczeniô zapëzglonëch reglów ti 
stôri kaszëbsczi jigrë, w  jaczi ùżiwô sã 
métrowëch czijów, a zadanim bùczkòwni-
ków je trafic môłą balą w pónktowé pòle. 
Do tegò historicznégò, pierszégò w dze-
jach turnieru zgłosëłë sã sztërë karna. Kòż-
dé miało pò trzech miónkôrzów. Pò òstri 
biôtce dobiwcama òstelë: Dorota Miszew-
skô, Kristión Andriskòwsczi i Dark Majkò
wsczi.                                                       RED.

Òdj. dm

 ŻUŁAWY. XI RAJD 
ROWEROWY 

Już po raz jedenasty miłośni-
cy podróżowania na dwóch 
kołach mogli uczestniczyć 
w Żuławskim Rajdzie Rowe-
rowym. 28 lipca około 200 
rowerzystów z  wojewódz-
twa pomorskiego, m.in.  
ze  Słupska, Trójmiasta, Prusz- 
cza Gdańskiego, Przywidza, 
Suchego Dębu, Cedrów Wiel- 
kich, Tczewa, Malborka 
i Kwidzyna, stanęło na star-
cie rajdu. 

W  tym roku uczestnicy 
poznali uroki Żuław Gdań-
skich i  Wiślanych. Trasa 
licząca 80 km miała swój 
początek oraz koniec w Ce-
drach Wielkich, a  wiodła 
przez Ostaszewo, Nowy Staw,  
Malbork, Tczew. Trudy trasy  
oraz ulewny deszcz nie za-
łamały uczestników rajdu. 
Wszyscy zmęczeni, ale za-
dowoleni odebrali na mecie 
pamiątkowe medale i dekla-
rowali uczestnictwo w kolej-
nej edycji za rok. 

Uważamy, że uczestnic-
two w  rajdzie to dobra for-
ma aktywnego wypoczynku, 
relaksu i zwiedzania Żuław 
w okresie wakacji – podsu-
mował Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Cedrach 
Wielkich.

TOMASZ JAGIELSKI

Òdj. B. Grzenkòwicz-Ropela
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 KÒSCÉRZNA. SWIÃTO  
KSĄŻCZI
Ju 19. rôz w Kòscérznie òstałë zòr- 
ganizowóné Tôrdżi Ksążczi 
Kaszëbsczi i Pòmòrsczi. Tradicyjno 
jich célã je promòcjô aùtorów, jaczi 
piszą dokazë zrzeszoné z  najim 
regionã, i  wëdôwiznów, chtërne 
taczé prôce rëchtëją do drëkù. Je 
to wiedno leżnosc do pòtkaniô sã 
z pisarzama, pòetama i badérama, 
a  przede wszëtczim do kùpieniô 
ksążków w promòcjowëch prizach. 

Westrzód kaszëbsczich pùblika-
cjów w kònkùrsowëch kategóriach 
dobëlë wëpisóny niżi.
Przédné nôdgrodë (I môle)
Dzecnô lëteratura:
Róman Drzéżdżón, Mariolka i  ji 
przigòdë
Nôùkòwé òbrobienia:
Hana Makùrôt, Duszan Pażdżer-
sczi, Kaszëbskò-serbsczi słowôrz
II môle
Translacjô: ò. Adóm Riszôrd Sy-
kòra OFM, Knéga Kapłańskô. 
Leviticus; Duszan Pażdżersczi, 
Kaszëbsczé lëdowé pòwiôstczi
Edukacjowé pùblikacje: Adela 
Kòżëczkòwskô i Tomôsz Rembal-
sczi, Literatura kaszubska. Kaszu-
bi w dziejach Pomorza. Konteksty 
edukacyjne 
Nôùkòwé òbrobienia: ks. Jan Per-
szón, Vir fidelis. Ksiądz Mieczysław 
Sumiński…; Andrzéj Chludzyń-
sczi, Nazwy miejscowe powiatu 
gdańskiego (pruszczańskiego) 
Albùmë i  editorstwò: Katarzëna 
Kùlikòwskô i Pioter Zatoń, Znaki 
tożsamości. Wzór haftu kaszubskie-
go w przestrzeni publicznej 
III môle
Dzecnô lëteratura: Ana Glëszcziń-
skô (tekst) i Aleksandra Glëszcziń-
skô (malënczi), Bycio herbu kasz-
tan
Edukacjowé pùblikacje: Daniél 
Kalinowsczi i  Adela Kùik-Kali-
nowskô, Literatura kaszubska. 
Kaszëbskô lëteratura
Nôùkòwé òbrobienia: Krësztof 
Jażdżewsczi, Nadleśnictwo Koście-

rzyna. Dzieje leśnictwa w  sercu 
Kaszub; Adela Kùik-Kalinowskô, 
Z Kaszub do Austrii. Koresponden-
cja literatów kaszubskich do Ferdi-
nanda Neureitera 
Wëprzédnienia
Proza w  kaszëbsczim jãzëkù: 
Słôwk Fòrmella, Wùnderwaffe 
i jinszé Fef-Lotë 
Edukacjowé pùblikacje: Cezari 
Òbracht-Prondzyńsczi, Dylema-
ty edukacyjne. Z Kaszubami i Po-
morzem na pierwszym planie; Jan 
Mòrdawsczi, Atlas dziejów Pomo-
rza i jego mieszkańców – Kaszubów 
Nôùkòwé òbrobienia: Arkadiusz 
Kawałkò, Dzieje Gałęzinowa do 
1945 roku; Cezari Òbracht-Pron-
dzyńsczi, Wielokulturowe Pomorze. 
Wielokulturowy  Gdańsk. Szkice 
z pogranicza 
Albùmë i editorstwò: Mùzeùm – 
Kaszëbsczi Etnograficzny Park m. 
Tédorë i Izydora Gùlgòwsczich we 
Wdzydzach za òprôcowanié al-
bùmù pt. Wdzydzanie 

Westrzód pòmòrsczich pùblika-
cjów w kònkùrsowëch kategóriach 
dobëlë wëpisóny niżi.
Przédné nôdgrodë
Dzecnô lëteratura: Andrzéj Pere-
peczkò, Dzika Mrówka i tajemnice 
gdańskiego Wybrzeża 
Albùmë i editorstwò: Wëdôwizna 
Kosycarz Foto Press, Od czar-
nych huzarów do niebieskich bere- 
tów. Dzieje garnizonu w Gdańsku 
Wrzeszczu 
Nôùkòwé òbrobienia: Andrzéj Ro-
manow, Gazeta Gdańska w latach 
1891–1939 
II môle
Pòezjô: Zdzysłôw Drzewiecczi, 
W bielszą stronę dni 
Wspòminczi i wdôrniczi: Édwôrd 
Pałłasz, Na własną nutę 
Dzecnô lëteratura: Wioletta Pia-
seckô, Opowieści patriotyczne: Ig-
naś, Faustynka 
Albùmë i editorstwò: (za projekt 
i  graficzné òbrobienié) Grażka 
Lange, Polska szkoła  książki  ob-
razkowej 

Nôùkòwé òbrobienia: Tadeùsz 
Jastrzãbsczi, Ikonografia mary-
nistyczna w  sztuce sakralnej na 
Pomorzu; Andrzéj Januszajtis, Od 
Aksamitnej do Żytniej 
III môle
Pòezjô: Jerzi Frickòwsczi, Stany 
nagłe 
Wspòminczi i wdôrniczi: Zbigórz 
Szëmańsczi, Od Kaługi do Gdańska 
Albùmë i editorstwò: Dariusz Pia-
sek, Żuławy Gdańskie na dawnej 
pocztówce; Wòjcech Misukewicz 
(pòl. Misiukiewicz), Bóbr praco-
wity mąciwoda 
Nôùkòwé òbrobienia: Zygmùnt 
Szultka, Szkolnictwo wiejskie na 
Pomorzu Zachodnim od reforma-
cji do początku XIX wieku; Riszôrd 
Leszczińsczi, Katastrofy i wypadki 
morskie floty pomocniczej PMH 
(1926–2016) 
Wëprzédnienia
Pòezjô: Édwôrd Jakiel za òprôco-
wanié zbioru wiérztów Rómana 
Landowsczégò pt. Poezje... 
Wspòminczi i wdôrniczi: Jan Hle-
bòwicz, Ksiądz w  smoczej jamie; 
Zofiô Mariô Smalewskô, Saga ro-
dziny Grzeszczaków 
Dzecnô lëteratura: Mónika Bro-
nickô, Przygoda na rafie cz. I i II 
Albùmë i editorstwò: Józef Gòlic-
czi, Album tczewski. Tczewski most 
przez Wisłę – 160 lat historii 

Kòscersczé Tôrdżi Kaszëbsczi i Pò- 
mòrsczi Ksążczi òdbëłë sã 7 lëpiń-
ca. Òbsãdzëcelama bëlë: prof. 
Tadéùsz Linkner, prof. Kadzmiérz 
Nowòselsczi, doktorant Grégór 
Schramka i red. Bògùmiła Cëroc-
kô.

Winszëjemë wszëtczim dobiw-
cóm, a òsoblëwie najémù wëdôwcë 
– Kaszëbskò-Pòmòrsczémù Zrze-
szeniu, jaczé ùdostało razã 7 nôd-
grodów. 

RED.
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 WARSZAWA, CAŁI SWIAT.  
ZNÓNY AKTÓR ÙCZI KASZËBIZNË
Sebastión Fabijańsczi, chtëren graje 
przédną rolã w nowim filmie Filëpa 
Bajona „Kamerdiner”, dôł sã na cze-
kawé wëzwanié. Chòc sóm nie je 
Kaszëbą, nagrôł krótczé filmë, jaczé 
mają pòmagac w ùczbie kaszëbsczé-
gò jãzëka. Dzãka serii ùsôdzków „Ucz 
się kaszubskiego z  Kamerdynerem” 
doznómë sã, jak pòwiedzec w najim 
jãzëkù „kocham cię”, „na zdrowie” 
abò jak pò kaszëbskù rôczëc do 
tuńca. Jak w kòżdim z  tëch filmów 
zagwësniwô aktór: „To doch nie je 
taczé drãdżé naùczëc sã kaszëbsczé-
gò jãzëka”.

Trzë dzéle ti serie filmów jidze 
nalezc w  internece. Hewò adresë: 
https://youtu.be/-7mVRW8CDYM 
(dzél 1. namieniony zabawie), https://

youtu.be/sjRJ2c9BczI (dzél 2. ò mi-
łoce), https://youtu.be/0xm748Psi9o 
(dzél 3. ze słowama zrzeszonyma z la-
towiskã).

Wôrt pòdczorchnąc, że Sebastión 
Fabijańsczi gôdô bëlną kaszëbizną, 
a kòżdi z filmików je równoczasno 

zôchãcbą do òbezdrzeniô „Kamer-
dinera”. Film w kinach pòjawi sã 21 
séwnika, a ju òd 5 séwnika w ksążni-
cach jidze kùpic ksążkã pòd jistnym 
titlã. Ji aùtorama są Mark Klat, Paweł 
Palińsczi, Mirosłôw Piepka i Michôł 
Prusczi.                                          RED.

Òdjimk z filmù-ùczbë ò miłoce

 GDUŃSK. FISCHMARKT, TO JE 
SKÒPICĄ ATRAKCJÓW

18 zélnika na Dominikańsczim Jôr-
markù we Gduńskù rządzëlë kaszëb-
sczi rëbôcë. Przëjachelë na Òłowiankã 
tradicyjnyma bôtama – pòmeranka-
ma. Kòl Bôłtowi Filharmónie pòwsta-
ła historicznô rëbackô wies, gdze 
bëłë kùrzoné złowioné òb noc rëbë, 
pòwstôwałë kaszëbsczé wësziwczi, 
sécë i tobaka. Starszi Kaszëbi z Hél-
sczégò Cypla òpòwiôdelë słëchińcóm 

ò zwëkach rëbôków z Jastarnie, Pùcka 
i Wiôldżi Wsë.

Wiele historicznëch czekawinków 
mógł téż pòznac w celce pòmòrsczich 
mùzeów, gdze bëlë przedstôwcowie: 
Nôrodnégò Mòrsczégò Mùzeùm 
we Gduńskù, Mùzeùm Pùcczi Zemi 
w  Pùckù, Kaszëbsczégò Mùzeùm 
w  Kartuzach i  Mùzeùm – Kaszëb-
sczégò Etnografnégò Parkù we Wdzy-
dzach. W tim samim môlu òdbiwałë 
sã téż warkòwnie dlô młodëch ùczãst-
ników rozegracje.

Fischmarkt òficjalno miôł òtemkłé 
prowadzący to wëdarzenié Pioter 
Léssnawa, jaczémù towarzëła Dãtô 
Òrkestra z Jastarnie. Pózni przemó-
wił Marszôłk Pòmòrsczégò Wòje-
wództwa Mieczësłôw Struk, chtëren 
béł rôd z wróceniô do Gduńska Rëb-
négò Tôrgù i pòdczorchnął, że dzãka 
Fischmarktowi je mòżlëwòta zapre-
zentowaniô wôżnégò dzéla pòmòr-
sczi kùlturë. Pòzeszłëch przëwitôł 
téż Mieczësłôw Kònkòl z Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, wespół-
pòczãtnik wëdarzeniô.

Pózni Kaszëbi przeszlë ùroczësto do 
Gardowégò Rôtësza. Przed Dwòrã Ar-
tusa żdałë na nich wëszëznë Gduńska. 
Z karilionu rôtëszowi wieżë brzëmiałë 
zwãczi kaszëbsczégò himnu, a  na 

bùdinkù wisałë czôrno-żôłté fanë.  
W tim czasu na Òłowiance zaczął sã 
ju Festiwal Kaszëbsczi Spiéwë. Na 
binie wëstãpòwałë taczé karna jak: 
Manijôcë, Kaszëbsczé Karno Spiéwë 
i Tuńca Sierakowice, Dãtô Òrkestra 
z Jastarnie i na zakùńczenié Fucus.

Na Rëbnym Tôrgù bëłë téż tegò 
dnia celtë Kòłów Wiesczich Gòspòdë-
niów z  Pilëców, Hélu i  Szimbarkù. 
Na lubòtników dobrégò jestkù żdałë 
kùchë, kùrzoné rëbë, chléb ze szmôł-
tã. Lëdowi ùtwórcë prezentowelë 
swòje dokazë. W czôrno-żôłtim celce 
Wëdôwiznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô bëłë do kùpieniô ksążczi, 
w  tim pùblikacjô na témã Rëbnégò 
Tôrgù pt. Fischmarkt w Gduńskù.

Òrganizatorama wëdarzeniô bëlë: 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié, Stowôra Pòmeranków, Nordo-
wòkaszëbsczé Môlowé Rëbacczé 
Karno i  Samòrząd Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa. Latosy Fischmarkt 
dofinancowelë: Eùropejsczi Mòrsczi 
i Rëbacczi Fùndusz Eùropejsczi Ùnie 
w  òbrëmienim Òperacjowégò Pro-
gramù „Rybactwo i  Morze”, Miasto 
Gduńsk i Minyster Bënowëch Sprôw 
i Administracje.    

NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE KASZUBI.PL

Òdj. A. Wegner
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 ÙSTKA. BÙDOWA  
INTEGRACJOWÉGÒ WÃZŁA

Òbczas dwùch lat w Ùstce pòwstónie no-
wòczasny transpòrtowi wãzeł zrzeszony 
z banową, aùtobùsową, kòłową i piechtną 
kòmùnikacją. 11 lëpińca marszôłkòwie 
pòmòrsczégò wòjewództwa Mieczësłôw 
Struk i Wiesłôw Bëczkòwsczi pòdpiselë do-
gôdënk z wëszëznama miasta na dofinan-
cowanié ti inwesticji ze strzódków Eùro-
pejsczi Ùnie w òbrëmienim Regionalnégò 
Òperacjowégò Programù Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa na lata 2014–2020. 

Inwesticjô je wôrtnô przez 23 mln zł 
(ùdëtkòwienié z Ùnie to wnet 16 mln, to 
je 85%). Zletczi òna mieszkańcóm przistãp 
do pùblicznégò transpòrtu, a  co wôżné 
przez bùdowã parkingów ôrtu „park&ride” 
i „bike&ride” pòzwòli na wëgódną zmianã 
fòrmë transpòrtu z aùta abò kòła na aùto-
bùs czë banã. Wedle dogôdënkù mô jesz 
pòwstac aùtobùsowé òbrotniskò z  pero-
nama pòd dakã w òbrëmienim bùsowisz-
cza i banowiszcza, mô téż pòwstac dwórc 
dlô pasażérów z żdalniama i bilietowima 
kasama, a jesz mają bëc zrobioné remònt 
i  przebùdowa zabëtkòwégò banowiszcza 
PKP. Wedle projektu pòwstac mają kòłowé 
stegnë i system pasażersczi infòrmacji.

Wôrt dodac, że téż w Słëpskù, jaczi je mni 
jak 20 km òd Ùstczi, krótkò banowiszcza 
mô bëc zbùdowóny transpòrtowi wãzeł. 
Słëpskô inwesticjô bãdze zjiscywónô w tim 
samim czasu, co inwesticje PKP zrzeszoné 
z bùdową nowégò dwórca i módernizacją 
peronów i  sztrëczi, w  tim m.jin. banowi 
lënii nr 405, jakô cygnie sã òd grańców 
pòmòrsczégò wòjewództwa przez Miastkò, 
Kãpice, Kòrzëbié, Słëpsk do pòrtu w Ùstce.

 PÒMÒRZÉ. PIÃC NOWÒCZA-
SNËCH BANÓW NA SZTRËKACH
Samòrząd pòmòrsczégò wòjewódz-
twa pòdpisôł w  lëpińcu dogôdënk 
z  firmą Newag SA na kùpienié 
nômni piãc nowòczasnëch Elek-
tricznëch Trakcjowëch Zestôwków 
z serie „Impuls”. Jidze ò nowòczasné 
pòjazdë, piãcdzélowé, dopasowóné 
dlô niefùlsprawnëch, starszich z dze-
cama i kòłowników.

Donëchczôs wëszëznë wòjewódz-
twa inwestowałë przédno w spalëno-
wi tabòr, żebë zagwësnic òbsłëgòwa-
nié pasażérów na lëniach, gdze ni 
ma elektriczny trakcje. Terô czas na 
elektriczné banë, co je skùtkã m.jin. 
mòdernizacje i elektrifikacje bano-
wi lënie nr 201 Gdiniô – Kòscérzna 
i lëniów Pòmòrsczi Metropòlitalny 
Banë na turach: Przédny Gduńsk/
Gduńsk Wrzeszcz – Gduńsk Lata-
wiszcze – Gduńsk Òsowô – Przéd-
nô Gdiniô, Kòscérzna – Gduńsk/
Gdiniô, Kartuzë – Gduńsk i  Kar-
tuzë – Somònino. Wedle planów 
nowé pòjazdë mają bëc sczero-
wóné téż do òbsłëgòwaniô bano-
wëch pasażérsczich przewòzënków 
w  pòmòrsczim wòjewództwie na 
lëniach: Słëpsk – Lãbórg – Wejrowò 
– Przédnô Gdiniô, Elbing – Malbórg 

– Tczew – Przédny Gduńsk – Przéd-
nô Gdiniô.

Jak pòdczorchiwô wicemarszôłk 
Riszôrd Swilsczi, chtëren òdpòwiôdô 
m.jin. za banowé przewòzënczi 
w  pòmòrsczim wòjewództwie, 
w  pòdpisónym dogôdënkù je za-
pisóné, że samòrząd mòże jesz 
òbsztëlowac piãc dodôwkòwëch ba-
nów. Jich kùpienié je równak zanô-
leżné òd ùdostaniô dëtków.

Nowé pòjazdë bãdą jezdzëc pò 
pòmòrsczich sztrëkach ju pòd kùńc 
pierszégò czwiercrokù 2019 r. Ca-
łowny kòszt kùpieniô „Impulsów” 
dlô pòmòrsczégò wòjewództwa 
to kòl 123 mln zł. Przez 92 mln zł 
dofinancowaniô z  Ùnie pòchòdzy 
z Regionalnégò Òperacjowégò Pro-
gramù Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
na lata 2014–2020. Jaż 30,3 mln zł 
je ze strzódków wòjewódzczégò 
samòrządu.

 PÒMÒRZÉ. PÒWSTÓNĄ  
DWA SZLACHË
Dzãka rozsądzeniu Zarządu Pòmòr-
sczégò Wòjewództwa òstónie ùsa-
dzony Szlach Kòscołów Pòmòrsczich 
Ksążãtów i  Szlach Marijnëch Sank-
tuariów Pòmòrzô. Dzélã òbëdwùch 
projektów, òkróm szerok rozmióny 
promòcje, są renowacjowé i  kòn-
serwatorsczé robòtë, jaczima òb-
jimniãtëch mdze 11 pòmòrsczich 
kòscołów: Katedralnô Parafiô Wnie-
bòwzãcô Nôswiãtszi Marije Pannë 
w  Pelplënie, kòscół pw. sw. Barbarë 
w  Kòkòszkòwach, parafialny kòscół 
pw. sw. Marii Magdalénë w Czerskù, 
kòscół pw. Pòdwëższeniô Swiãtégò 
Krziża w Tczewie, kòscół pw. sw. Sta-

nisława Kòstczi w Tczewie, parafialny 
kòscół pw. Narodzeniô Nôswiãtszi 
Marije Pannë – Królewi Pòlsczégò Mò- 
rza w Swôrzewie, parafialny kòscół pw. 
Narodzeniô Nôswiãtszi Marije Pan- 
në w Swiónowie, parafialny kòscół pw. 
Narodzeniô Nôswiãtszi Marije Pannë 
w  Piasecznie, parafialny kòscół pw. 
Swiãti Trójcë w  Tczewsczim Lubi-
szewie, rzimskòkatolëckô parafiô sw. 
Mikòłaja – Kalwarijsczé Sanktuarium 
we Wielu i parafialny kòscół pw. Swiã- 
ti Trójcë w Kòscérznie.

Cawny kòszt òbëdwùch projek-
tów to wnet 40 mln zł. Dofinanco-
wanié z Eùropejsczi Ùnie przechôdô 
23 mln zł.
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SAMÒRZĄDOWÔ KLËKA

BLIZA WE GDUŃSKÙ-NOWIM PÒRCE. BLIZOWI SZTEFÓN MICHALAK ÒBCZAS MIDZËNÔRODNÉGÒ DNIA 
BLIZÓW 2018 (18–19 ZÉLNIKA) KÔRBIŁ Ò HISTORIE GDUŃSCZICH BLIZÓW I Ò KÙGLË CZASU,  
JAKÔ ÒD 10 LAT ZÔS JE NA CZËPIE KÒPÙŁCZI BLIZË W NOWIM PÒRCE. ÒDJ. SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 PRZEZ PÓŁ MILIONA ZŁOTËCH DLÔ 
PÒMÒRSCZICH ÒGNIÔRZÓW
Ò przekôzanim dëtków ògniôrzóm rozsądzëlë 
jednomëslno radny òbczas XLVIII sesji Sejmikù 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa. Nowi sprzãt do-
stónie 77 òddzélów dobrowòlny ògniowi star-
żë z 44 gminów najégò wòjewództwa, m.jin. 
Serakòjce, Bëtowò, Przedkòwò i  Chmielno. 
Pieniãdze bãdą namienioné na nowé pómpë, 
agregatë i  retowno-gaszeniowi sprzãt. Rad-
ny przëznelë téż dodôwkòwą dotacjã 5 tës. zł 
dlô zasłëżonëch òddzélów OSP w  Kôrsënie, 
Dzérzążnie i  Czôrny Dąbrówce. Kùpią za to 
strażacczé taszlãpë, saperczi, szkòleniowi defi-
brilatór i ùrządzenié do czerowaniô fantomã do 
cwiczënków pierszi pòmòcë.

Dogôdënczi z pòmòrsczima òddzélama OSP, 
w miono samòrządu wòjewództwa, pòdpiselë 
30 zélnika marszôłkòwie Mieczësłôw Struk 
i Krësztof Trawicczi.

 W KÒSCERSCZI BÒLËCË  
PÒWSTAŁO CENTRUM PSYCHICZNÉGÒ ZDROWIÔ

8 zalów chòrëch z  30 łóż-
kama, razã 42 place dlô pa-
cjeńtów – tak wëzdrzi nowé 
Centrum Psychicznégò Zdro- 
wiô w Specjalisticzny Bòlëcë 
w  Kòscérznie. Pacjeńcë są 
przëjimóny òd zélnika.

Centrum Psychicznégò  
Zdrowiô pòwstało na spòd- 
lim psychiatricznégò òd-

dzélu, doradni psychicznégò zdrowiô i zespòłu strzodowiszczowé-
gò lékarzeniô. Òstało pòwikszoné ò dniowi òddzél psychiatriczny 
i zgłoszeniowò-kòòrdinacjowi pónkt. Ten slédny bãdze ôpen òd 
ósmi reno do szósti wieczór. Bãdą téż dôwóné telefònowé doradë. 
Pòd specjalnym numrã telefónu 58 686 07 77 bãdze miôł służbã 
psychòlog, chtëren przëjimie zgłoszenia, dô pasowné infòrmacje, 
a jeżlë bãdze nót – doradzy.

Psychiatriczny òddzél je namieniony dlô 30, a dniowi dlô 12 pa-
cjeńtów. W òbrëmienim dniowi terapie bãdze mòżlëwòta skòrzësta-
niô z pòmòcë doktora, psychòloga, zajmòwégò terapeùtë. Lëdze òb-
jimniãti dniowim dozérã dostóną téż jeden môltëch.

Pilotażowi program mô przetestowac tpzw. strzodowiszczowé 
mòdło psychiatricznégò dozéru. Jidze ò dzejanié procëm stigma-
tizacje lëdzy, co cerpią na psychiczné chòroscë przez przeniesenié 
psychiatricznégò dozéru do môlowégò òkrãżô. 

PRZËR. SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI, TŁÓM. DM 
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KASZËBSCZÉ PIEKŁO

C o to je „piekło”? Jedny mówią, że cobë sã tegò 
doznac, mùszi przińc na jedną mszą a pòsłë-
chac òrganistë… A kaszëbsczé piekło? Je tak 

cos? Jak to wëzdrzi? Chto tam je? Za jaczé grzéchë 
mòże tamùj trafic? Tegò sã doznómë wszëtcë, czej 
kùreszce skùńczimë nasze zemsczé wanodżi. W nieb-
ny brómie stanie psotnik Derda z Żëcô i przigòdów 
Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò i mdze pôlcã 
wskôzywôł, chto dze pùdze. 

Równak nié wszëtcë mùszą jic do piekła. Dzél – 
kaszëbsczi dzejôrze zrzeszony, ksãża, co msze kaszëb-
sczé òdprôwiają, profesorzë, co mądré ksążczi piszą, 
lëteracë, co przënômni półtora knédżi w cwiardi òb-
kłôdce stwòrzëlë, szkól-
ny òd kaszëbsczégò,  
co nie robią felów w pi- 
sënkù, wszëtcë, co jich 
nôdgrodzëlë Medalã Sto- 
lëmã, a czerowca aùto-
bùsa z Wejrowa, co jak 
jachôł, tej wszëtcë pa-
sażérowie sã gòrlëwie 
mòdlëlë – wierã pùdze 
żiwcã do kaszëbsczégò 
nieba. 

Do kaszëbsczégò cziszczca pewno trafią dzejôrze, 
co są niezrzeszony, ksãża Kaszëbi, co nie òdprôwiają 
kaszëbsczich mszów, letkò ùczałi – dochtorzë, a téż 
czësto letkò ùczałi – magistrowie i magistrë, pisôrze, 
co skriblą jinaczi, jak przëkôzywô Radzëzna Kaszëb-
sczégò Jãzëka, szkólny, co jima kaszëbsczi je nót leno 
do warkòwégò pòkrokù, jiny lëdze, co jesz ni mają 
Medalu Stolema, a ten, co napisôł „Czãstkówó” 
w môl „Czãstkòwò” na tôblëcy przë dardze.

Tej chto sã zadostónie do piekła? Wszëtcë za żëcô 
niedogrzóny. Znajeta taczich, co jima nawetkã òb 
lato je zëmno? Co rãcëska a nożëska mają jak z lodu? 
Tec prawie w piekle je wiedno globalné òceplenié. 
To jima mdze plażëc. Diôbli méster òd kòcłów na-
pôli bùkòwim drzewã a wszëtcë zazëbłi sã kùreszce 
pòtëmają na wieczi. Ti, co niechają ùżiwaniô kaszë-
biznë, bò „nie chcą kaleczyć tego pięknego języka”. 
Jich jãzëcëska mdą wëcygnioné szczëpcama zez gã-
bów a mdze z nich zerznioné cëzé jãzëkòwé miãso 
òd kòlonizatorów narosłé. Spiéwôcë, co spiéwią na 
sermater, falszëwie, przez wiecznosc mdą cwiczëc tã 
nótã, w jaką za żëcô tak nie trôfielë. Kùchôrczi, co wa-
rzëłë bële co, mdą wcyg a wcąg jadłë to, co ùwarzëłë. 

Zgniélusów nierzetelnëch, co nie robilë, chòcô jima 
bëło zapłaconé, te nieùtczëwie zarobioné eùrodët-
czi mdą niemiłoserno pôlëc. Klapétnicë, co òbgôdi-
welë ùmarłégò òbczas pògrzébù, bez kùńca mdą pò-
wtarzac „Òjcze nasz” pò łacënie òd kùńca. Bankòwi 
ùrzãdnicë, co namôwielë lëdzy do braniô na bórg we 
szwajcarsczich frankach, wieczno bãdą przelicziwac 
jich kùrs pòdług kaszëbsczégò dëtka i wstec nie mdze 
sã jima zgôdzało. Pòliticë, co co jinégò przëòbié-
celë, a co jinégò robilë, bdą wieczno pòdnaszac rãce 
w głosowanim, jaż remiona jima òmgleją – i zôs òd 
nowa. Krómòwi, co przedôwają stôré towôrë z „prze-
bitą” datą, mdą mielë za sztrôfã codzynné wertowa-

nié kalãdôrzów, jaż òd te 
przecągù jich rozbòli głowa 
– i tak na òkrãgło. Szpece  
òd drogów bãdą wpôdelë 
w swòje niezalëmioné dzu- 
rë. Dochtorzë, co zle òbsą- 
dzëlë zdrowié lëdzy, chòrzec  
bdą na to, czegò nie nale-
zlë kòl pacjentów. Przepò- 
wiôdôcze pògòdë mdą sã na 
òtmianë: rôz skwarzëc na 

słuńcu, a rôz mòkrzëc òd deszczu. Ti, co jurzą na se-
bie nôrodë, cobë zwëskac jich bògactwò – bãdą pù-
cowac swòjima rãkôwama bótë tima, co przez nich 
ùmerlë. Mechaników, co pòdmieniwają we warsz-
tatach dobré czãscë aùtołów na złé, sóm Lëcëpierz 
mdze na żelôzny karze wòzył pò nôwikszich piekło-
wëch rëklënach. Òsobny môl mdą mielë państwòwi 
ùrzãdnicë, co jima kòżdô lëdzkô krziwda mdze przez 
megafón trąbionô do ùszów pò szesc razów. Ti, co 
sëchim pëskã zeżerlë dëtczi lëdzy, co je na emeriturã 
ùżorgelë w ZUS-u, bãdą mielë przesëniãti emeri-
talny wiek na 120 lat. Ti, co kradną drëdżima czas, 
bdą gò mielë wcyg za mało. Tima, co za żëcô za wie-
le pilë kòlë, jedlë czipsów a sedzelë w internetach, 
diôblë kôżą pòrechòwac a zgrëzc kòżdé zdebło na 
Czôrny Pażãcy. Dzecóm, co pëskùją rodzycoma, mdą 
zarzeszoné jãzëczi. Starszima, co mają dlô swëch 
dzôtk za mało czasu, szatani dołożą do dozéraniô pò 
dwadzesce sztëk wicy. Złi lëdze, co za żëcô gnãbilë 
zwierzãta, bądą terô gnãbiony przez nie. Tima, co 
cëganią, wëroscą na lëpach drżónë. Mùr’zowie za 
żëcô – w piekle robic mdą kabaretë. A Fópka pùdze 
do piekła za ten felietón.

TÓMK FÓPKA

Tej chto sã zadostónie do 
piekła? (...) Pòliticë, co co 
jinégò przëòbiécelë, a co 

jinégò robilë, bdą wieczno 
pòdnaszac rãce w głoso-
wanim, jaż remiona jima 
òmgleją – i zôs òd nowa.
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Ò TIM A NYM, TO JE Ò TIM, 
CO SÃ W LATOWIM CZASU DZEJAŁO  
W NAJIM PËLCKÒWIE

Tak pò prôwdze òbez no latosé lato, òbez ną pieczelną, 
diôbelską hëc, më tuwò w Pëlckòwie jesmë tak zazgnilałi, 
że nama sã nick niechc… nawetka pisac. Ale cëż, jak mùsz, 
to mùsz… Bierzemë sã tej za òpisanié najégò, zapadłégò na 
kùńcu swiata Pëlckòwa, a tak pò prôwdze ò tim chcemë 
napisac, co sã kòle naju òb lato dzejało. A Wë… Wë wezce 
sã za czëtanié (chòc më tuwò dobrze wiémë, że Wóm jist-
no czëtac sã niechc, jak nama pisac).

Chcemë zaczic òd ti pie-
czelny hëcë. 

Czerwiony jak rek a zmòkłi 
jak rëba brifka, czej dó miã òb 
lato przëjéżdżiwôł, tej wiedno 
zaczinôł gôdkã taczima hewò 
słowama:

– Je to ale gòrąc! Taczi 
hëcë jô nie pamiãtajã!

– A jô jo – òdpòwiôdôł jem 
krótkò a dobitno.

– Jô równak nié… – leno tëli wëdobëc ze se mój drëch 
rozmiôł.

Pò ti krócëchny gôdce zgniło wsadiwôł na kòło a pãda-
łowôł dali pòcztowé kôrtczi z pòzdrówkama roznaszac, kò 
lëdze kòl naju bògati a na wiwczasë rôd jadą, chòcbë do 
taczégò Miasta abò Pùcka czë nawetkã jesz dali, bò jaż na 
Hél.

Jo, wejle taczé to bëłë naju krócëchné gôdczi ò latosym 
latowim wiodrze. Czej w zélnikù kąsk sã òchłodzëło, më 
Bògù dzãkòwelë, że nick wicy nama sã nie chcało gadac. 
Wë doch wiéce, jakbë to sã skùńczëło. Gôdka do gôdczi 
a to bë zarôzka zeszło na globalné òceplenié, zmianë kli-
matu, topnienié antarkticznëch lodów, pòdnôszanié sã 
wòdë w òceanach i mòrzach, dżiniãcé zwierzãtów, ëtd, ëtd. 
Na gwës naju gôdka bë przeszła w szkalingã, a w kùńcu to 
bë dało jaką domòwą wòjnã. Wszëtkò bez ną hëc a ne 
dzurë, co brifka mô w swòjim zabôczlëwim rozëmie. Kò jô 
dobrze pamiãtajã, bò wiedno pamiãtajã, co przeczëtóm, 
a pamiãtajã dobrze, że miôł jem dzes czëtóné ò lece 1999 
rokù abò 1966… Nié, wierã bëło to w 1666 abò 666… Më 
tuwò w Pëlckòwie lat za régą nie rechùjemë – kò to bë òd 
negò rechòwaniô do czësta zgłëpiôł. Tak tej w rokù 666 téż 
takô hëc bëła i lëdze przeżëlë. Skądkaż je wiedzec, że 
przeżëlë? To doch je ale prostô sprawa – jakbë nie przeżëlë, 
tej bë naju dzysôdnia tuwò nie bëło. 

Jo, jo. Jak më ju jesmë w ne lëczbë wëszłé, to Wë pew-
no czëlë ò aùtobùsu numer 666, co bez Karwią do piekła 

letników wòzy. Do piekła znaczi na Hél. Më sã tuwò w Pëlc-
kòwie z negò szatańsczégò aùtobùsa nôprzód smielë… Do 
czasu. Ale czej Rucënô z hélsczich wiwczasów wróca, 
a nama ò jezdze numer 666 òpòwiedza, to niejeden na 
klëczkach natëchstopach do kòscoła nëkôł a w czipã ksã-
dzowi dëbelt włożił.

Ma z brifką za baro Rucënie nie dowiérzelë, temù më sã 
w rézã na Hél pùscëlë i… pò prôwdze Rucënô mia prôwdã: 

w aùtobùsu 40 stãpniów gòrą-
co, jeden kòl drëdżégò, krzik, 
rik a chlëchanié – richtich jak 
w pieczelnym kòcle! Tëli do-
brze, że z naju kąsk sëtégò 
spłënãło, a dodóm ma przë-
szła ò dzesãc kilo lżészi (pò 
piãc na jednégò) – to bëło jed-
no dobré, a drëdżé dobré, co 
ma z ny jazdë wëniosła, to ma 

chcema hélsczémù bùrméstrowi sprzedac. 
Hewò tak: czej ma dwaji ju doszlë do se, to ma 

wëmëslëła bëlną promòcjã miasta: na 666 lat Hélu mùszi 
wzyc 666 sztëk lëdzy, wsadzëc jejich w aùtobùsë, rozmieje 
sã kòżden ò numrze 666, a jejich bez 666 kilométrów w ce-
płoce 66,6 stãpniów wësłac bez Piekło Górné a Dólné 
w rézã na Hél. Ma jesz sedzyma nad lëstą rôczonëch do ti 
promòcëjny jazdë. Brifka wpisôł ju wszëtczich pòsélców, 
senatorów, minystrów ë tëch, co ną lëczbã szatana na nym 
aùtobùsu dozdrzelë. Chcema jesz dożdac do welacjów, co 
mają na jeséń bëc, tedë pòmëslima, kògò bë jesz zarôczëc. 
Në ùzdrzimë, bò wëdôwô sã, że latosô welacjô mdze 
gòrącô jak lato.

Jo, jednym òb lato bëło gòrąco, ale bëlë téż taczi, co 
jima mést zëmno bëło. Widzôł chto tak co? Jidze tuwò ò 
negò Neptuna, kòl naju pòzywónégò Krësztofã, jaczi we 
Gduńskù na dłudżi szasy stoji a pis… pis… piszkô mù z wi-
dłów. Jaczis dobri lëdze sã nad tim gòłim zmiarzlochã zlito-
welë a jegò w kòszulkã òbleklë. Mést temù, że w zélnikù 
nocë są ju dosc zëmné. 

Jo, jo, to bë mógł jesz wiele pisac, le wnetkã wëbiéranié 
bùlwów sã zacznie, a Wë nie mdzece mielë czasu, żebë no 
wszëtkò do nédżi przeczëtac. Tej Bòże Wóm pòmagôj a do 
ùzdrzeniô w Pëlckòwie za miesąc. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

(..) na 666 lat Hélu mùszi 
wzyc 666 sztëk lëdzy, wsadzëc 

jejich w aùtobùsë, rozmieje  
sã kòżden ò numrze 666, 

a jejich bez 666 kilométrów 
w cepłoce 66,6 stãpniów 
wësłac bez Piekło Górné 

a Dólné w rézã na Hél.
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