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Sławomir Lewandowski

Zmarły w 1992 roku Jan Drzeżdżon we wrześniu po raz 
20. był patronem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zarówno jury – 
w tej roli m.in. Bogumiła Cirocka i Dariusz Majkowski, 
a więc członkowie redakcji miesięcznika „Pomerania” – 
jak i organizatorzy byli zadowoleni z poziomu zgłoszonych 
w tym roku prac, podkreślając bardzo dobrą znajomość języka 
kaszubskiego u autorów, również zasad pisowni.

Wszystkim laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy.  
Na początku lipca miałem okazję trzeci rok z rzędu odwiedzić 
uczestników Kaszubskiego Spływu Kajakowego Śladami 
Remusa. Tym razem spotkaliśmy się w Swornegaciach, nad 
rzeką Brdą. Utrudzeni całodniowym wiosłowaniem, ale 
szczęśliwi – tak bym opisał nastroje wśród uczestników 
trzydziestego czwartego już spływu. Dziękuję Klubowi 
Turystycznemu ZKP Wanożnik i redaktorowi Edmundowi 
Szczesiakowi za zaproszenie. 

Relację z tegorocznego Remusowego spływu  
oraz podsumowanie konkursu im. Jana Drzeżdżona 
prezentujemy oczywiście na łamach październikowej  
„Pomeranii”.

Gorąco zachęcam również do przeczytania wywiadu  
z dr Justyną Pomierską kierującą Centrum Języka i Kultury 
Kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim (strony 3-5). Tematem 
rozmowy, którą przeprowadził redaktor Dariusz Majkowski, 
jest m.in. rekrutacja na etnofilologię kaszubską. W tym roku chęć 
rozpoczęcia nauki potwierdziło 25 studentów. To daje  
nam nadzieję na przyszłość!
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Łońsczégò rokù biôtka ò òtemkniãcé pòsobnégò rokù 
kaszëbsczi etnofilologii warała baro długò i nie skùń-
czëła sã dobrze. Latos szło ju wiele lżi.
Jo. 25 sztudérów zaregistrowało sã, dało swòje dokù-
mentë i pòcwierdzëło chãc ùczbë na tim czerënkù. Na 
tim etapie to je kùńc. Móm nôdzejã, że wikszosc tëch 
lëdzy przińdze i òstónie przez trzë lata, ale z doswiôd-
czeniô wiém, że jaż tak dobrze pewno nie bãdze – kò 
jistno sã dzeje na wszëtczich czerënkach, nié leno na 
najim kaszëbsczim.

Na etnofilologie mómë wiôldżi jiwer z wielëną chãt-
nëch do nôùczi. Na przëmiar na trzecym rokù je blós 
trzech sztudérów, drëdżégò ni ma... 
Troje – ale jaczich! Mdze z nich pòżëtk dlô kaszëbiznë! 
Në jô, z  tim nabòrã bëło rozmajice. Pierszi rocznik, 
jaczi skùńcził te sztudia, zaczãło dwanôsce sztudérów, 
a  skùńczëło szesc. Pierszą absolwentką bëła Paùlëna 
Wãserskô, chtërna pisała prôcã pòd czerënkã prof. Mar-

ka Cybùlsczégò. Pòsobny rok skùńczëło òsmë spòsob-
nëch lëdzy. A pózni béł baro dzywny rok. 42 sztudérów 
złożëło papiorë – przëjãlë wszëtczich – ale na òrgani-
zacyjné zéńdzenié przëszło jich ju mni jak dzesãc. Na 
zajãca chòdzëło kòl szesc, a pò pierszim semestrze òsta-
ła le jedna sztudérka. Dokùńczëła rok i rozsądzëła, że 
nie chce dali sztudérowac sama. To wszëtkò bëło dlô 
naju drãdżé i te wëdarzenia miałë wiôldżi cësk na to, 
jak pózni naji czerënk bél òdbiéróny przez bùtnowé 
strzodowiszcza.

Pòsobny rok jesz ùdało sã òtemknąc, ale pózni jesmë 
doszlë do nowikszégò jiwru w krótczi historie kaszëb-
sczi etnofilologie...
Łońsczégò rokù nie òstôł ùtwòrzony rocznik, chòc zgło-
sëło sã 21 lëdzy. Nie je wiedzec, kùli z nich bë òstało, 
ale téż nie wiémë, czë nie bëło westrzód nich „jaczégò 
Trédra abò Brezë”, jak to mia rzekłé na protesce przed 
rektoratã sp. prof. Éwa Rogòwskô-Cybùlskô. 

DWADZESCE PIÃC NÔDZEJI KASZËBIZNË
Latos nie zafelowało chãtnëch i – jinaczi jak łoni – nowi rocznik zacznie sztudérowac kaszëbską etnofilologiã. 
Ò jiwrach i redoscach sparłãczonëch z tim czerënkã baro wôżnym dlô rozwiju kaszëbiznë gôdómë z dr Justiną 
Pòmierską, czerowniczką Centrum Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë Gduńsczégò Ùniwersytetu.

Sztudérze òbczas rézë do Bëtowa stoją pòd tôflą na wdôr Szëmòna Krofeya. 

ÒD
J. 

AM
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I tegò ju sã nie dowiémë. Latos na szczescé pòszło 
wiele lżi. Chãtnëch bëło bòdôj wicy jak placów?
Jo. Bëło trzech kandidatów wicy, ale Ùniwersytet fòr-
malno przërëchtowôł leno 25 placów na ten czerënk 
i tëli òstało przëjãtëch.

Chcemë na sztót wrócëc do wëdarzeniów łońsczé-
gò rokù. Nie bëło nowégò rocznika, ale na całëch 
Kaszëbach jesmë mielë akcje, co pòkazywałë, że 
Kaszëbóm baro zanôlégô na swòjim czerënkù. To 
cos zmieniło w  zdrzenim wëszëznów Gduńsczégò 
Ùniwersytetu na tã sprawã?
Ùczbòwniô wié, że nama zanôlégô. Chcemë równak 
pamiãtac chòcle ò tim, że wëższé szkòłë są terô w czą-
dze rozmajitëch refòrmów i same nie wiedzą, jak mają 
rozrzeszëc niejedne bënowé problemë. To wszëtkò mô 
cësk téż na etnofilologiã. Chãc pòmòcë ze stronë władz 
Ùniwersytetu pòtikô sã z leżnoscama, jaczé nie są òd 
naju zanôleżné.

A je takô chãc wëszëznów GÙ? Tej-sej letkò bëło w to 
zwątpic? Na przëmiar łońsczégò rokù.
Nié wiedno droga naprost je nôkrótszô. Je wiedzec, że 
jô bë baro chcała, żebë sygło rokroczno kòl dzesãc lëdzy 
do òtemkniãcô czerënkù albò jesz lepi – bez niżódnégò 
limitu. 

Latos rekrutacjô zôs bëła przedłużonô do séwnika. 
To z jedny stronë dôwô wicy czasu na przëchłoscenié 
kandidatów, ale niejedny nie chcą żdac tak długò...
To prôwda. Nié wiedno taczé przedłużanié rekrutacji do 
jeseni je dobré. Nié wiedno sztudéra chce czekac całé 

lato, żebë sã doznac, czë bãdze òtemkłi jegò czerënk. 
Niejedny decydëją, że równak pòszukają so czegòs jin-
szégò. I niemùszebno we Gduńskù. Nié wszëtcë są jaż 
tak zdeterminowóny, żebë sztudérowac blós kaszëbsczi. 

Co sã latos zmieni na kaszëbsczi etnofilologii?
Òd rujana wchòdzą nowé standardë sztôłceniô szkól-
nëch, to je przepisë, jaczé òpisywają wëkònywanié war-
kù szkólnégò. To prawò mùszi miec òdbicé w programie 
sztudiów wszëtczich czerënków i jesz nié wszëtkò ùdało 
sã rozrzeszëc. Dzysdnia na gwës kaszëbskô etnofilolo-
giô je i mdzemë ùczëc szkólnëch do kaszëbsczégò i pòl-
sczégò. I mómë jesz program dlô tëch, co jich do szkòłë 
nie cygnie.

Òsoblëwòscą kaszëbsczi etnofilologii òd samégò zô-
czątkù bëło to, że sztudérze bëlë w rozmajitëch latach 
i apartnilë sã òd se żëcowima i warkòwima doswiôd-
czeniama. Latos téż tak je?
Jesz za wiele nie wiém ò sztudérach, chtërny w rujanie 
zaczną pierszi rok, na gwës równak nié wszëtcë przëszlë 
do naju zarô pò maturze. 

To jaczis jiwer dlô np. prowadzącëch wëkładë czë 
równak wôrtnota?  
Sztudérowanié w taczim karnie je jinszé jak w standar-
dowi grëpie sztudérów, dze przëchòdzą leno lëdze pro-
sto pò szkòle. Nie wiém, czë to lepi, czë gòrzi – prosto 
jinaczi. Młodzëzna je òbeznónô z kómpùtrã, starszëzna 
z żëcym [smiéch]. A w grëpie – a tu wiedno je môłé 
karno – trzeba razã żëc. Niżóden maturzista, chòcbë 
baro angażowôł sã w kaszëbiznã w swòji szkòle, na gwës 
nie wié tëlé ò dzejanim w kaszëbsczim òkrãżim, ò lë-
dzach z nim sparłãczonëch... Na czerënkù bëlë (i skuń-
czëlë!) np. bëlno znóny w kaszëbsczi rësznoce: Brigida 
Michalewicz, Staszk Frimark, Ana Cupa i  Damroka 
Kwidzyńskô. To są lëdze z wiôldżim doswiôdczenim 
robòtë dlô Kaszëb. Mie sã wiedno widzało, że ti përznã 
starszi sztudérzë, dzelącë sã swòjim ùróbkã, dodôwelë 
akademicczi ùczbie taczi aùtenticznoscë.

Czegò ùczą sã sztudérowie kaszëbsczi etnofilologii? 
Tej-sej mòżemë czëc głosë, że lepi je zrobic pòrząd-
ny jãzëkòwi kùrs, bò to téż sygnie do te, żebë pòznac 
jãzëk.
Jãzëk je dzélã kùlturë i juwernotë. Czë jidze o to, bë blós 
gadac pò kaszëbskù bez całi ti wiédzë? Kaszëbskô etno-
filologiô to są sztudia pierszégò stãpnia, to je licencjat. 
Warają szesc semestrów (trzë lata). Pò jich skùńczenim 
dobiwô sã wëższé wësztôłcenié – diplóm, chtëren daje 

Pòznôwanié kaszëbiznë w terenie z prof. Cezarim Òbracht-Prondzyń-
sczim. 

ÒD
J. 

AM
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XXI ZJAZD KASZUBÓW W CHOJNICACHmòżebnosc sztudérowaniô dali. Tegò nie dô niżóden 
kùrs. Òbczas sztudiów sztôłconô je ùmiejãtnosc gôdczi 
i pisënkù, ale i pòznôwô sã wiédzã tikającą sã Kaszëb 
i kaszëbiznë. I ùdostôwô sã téż profesjonalné ùmiejãtno-
scë, to je wôrtnota i papiór. Òb te wszëtczé lata waraniô 
etnofilologii nicht nie zrezygnowôł ze szkólnowsczi spe-
cjalnoscë. Kòżdi absolwent mô tej pò sztudiach prawò 
naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka w spòdleczny szkòle. 
I wnetkã kòżdi szedł na sztudia drëdżégò stãpnia.

Bezterminowé prawò...
Pò prostu: szkólnowsczé ùprawnienia do naùczaniô 
kaszëbsczégò w szkòle. Słowa „terminowé” i „beztermi-
nowé” robią mie nerwés. Zaswiôdczenia dlô szkólnëch 
wëdôwóné przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
miałë bëc leno awarijnym rozrzeszenim i takô praktika 
ni mòże warac latama. Szkólny, co mają ùczëc drëdżé-
gò przedmiotu, mùszą kùńczëc pòdiplomòwe sztudia 
i taczé téż mómë.  

Chcemë wrócëc do programù.
Òkróm baro rozbùdowónégò dërżenia, jaczim je prak-
ticznô nôùka jãzëka: gôdaniô, pisaniô, czëtaniô, mómë 
téż kùlturã żëwégò słowa – robimë to we wespółro-
bòce z  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Je téż ùczba kaszëbsczégò w te-
renie. Wedle mie to prawie ten dzél nôbarżi apartni najã 
filologiã òd jinëch czerënków, co ùczą cëzëch jãzëków. 
Jesmë na Kaszëbach, mómë krótkò do rozmajitëch 
dzélów tegò regionu i mòżemë tak przërëchtowac plan 
zajmów, żebë naji sztudéra wëjéżdżôł dwa razë òb mie-
sąc z robòtnikã Ùniwersytetu na specjalną, aranżowóną 
ùczbã jãzëka. I tej nié leno sóm gôdô pò kaszëbskù, ale 
czëje rozmajité òdmianë kaszëbiznë, pòznôwô kaszëb-
skò-pòmòrsczé strzodowiszcze, kùlturã Kaszëb, spòtikô 
sã z wôżnyma dlô najégò òkrãżô lëdzama. To są baro 
wôrtné elementë sztôłtowaniô juwernotë. Mómë téż na 
sztudiach dzél tikający sã lëteraturë, jãzëkòznajôrstwa, 
ùczimë kùlturë, fòlkloru i historii. Je téż całi part pro-
fesjonalnëch, warkòwëch przedmiotów: psychòlogiô, 
pedagògika, didaktika kaszëbsczégò jãzëka w szkòle. 
I warkòwé prakticzi.

Nie je to równak czerënk leno dlô szkólnëch?
Nié. Je mòżlëwòta wëbòru sztudiów bez szkólnowsczi 
specjalnoscë. Jeżlë chtos sã na to zdecydëje, bãdze miôł 

jiné przedmiotë razã ze sztudérama, chtërny na filolo-
gicznym fakùltece ùczą sã na editora, gazétnika, redak-
tora. Abò jesz jinaczi. W czasu, czedë przińdny szkólny 
bãdą sã ùczëc pedagògiczi, didakticzi itd., òn mdze ùdo-
stôwôł profesjonalné ùmiejãtnoscë w òbrëmiach zrze-
szonëch z jegò wëbòrã. Jidzemë baro dalek w czerënkù 
indiwidualizacje naùczaniô.

Jesce sparłãczonô z kaszëbską etnofilologią òd samé-
gò zôczątkù „na dobré i na lëché”. Ni môce ju dosc? 
I co je dlô Was nôwikszim jiwrã?
Nôwicy problemów je zrzeszonëch z wielëną sztudérów. 
Nôbarżi mie mãczi ta rekrutacjowô niegwësnota i bez-
ùstôwnô biôtka ò bëlną promòcjã czerënkù. Mògą trafic 
sã lepszé lata, ale realno mëszlã, że ni mòżemë sã spò-
dzéwac, że na etnofilologie bãdze wicy jak 10–15 lëdzy 
rok w rok. Jô bë chcała, żebë to òprzestôł bëc problem. 
Ale òkróm tegò etnofilologiô dôwô wiele redoscë. Sama 
robòta ze sztudérama, zdrzenié na jich rozwij, na brzôd 
prôcë absolwentów, jich samòsztôłcenié są baro fejn. Òni 
dôwają nową jakòsc w naùczanim kaszëbsczégò jãzëka.

Widzã, że nôbarżi je Wami blëskò robòta w szkòle, 
ale chcemë dopòwiedzec, że absolwencë i sztudérze 
etnofilologie wiele robią i w jinëch òbrëmieniach.
To prôwda, że dlô mie szkòła i edukacjô są nôwôżniészé. 
Ale i dlô przińdnotë kaszëbiznë to je baro wôżné. Wik-
szosc absolwentów prawie w tim czerënkù szła, ale są 
i gazétnicë, animatorzë kùlturë, ùtwórcë... Ze wszët-
czich jem bùsznô.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI 

Absolwentka kaszëbsczi etnofilologie Paùlëna Wãserskô òbczas ùczbë 
w szkòle.
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Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs m. Jana Drzéż-
dżona wrócył w 2013 r. (po czile latach przerwë) do 

kalãdôrza nôwôżniészich kaszëbsczich wëdarzeniów m.jin. 
dzãka swiãtëjący wnenczas swòje 50-lecé „Pòmeranie”. Òd 
te czasu jegò òrganizacją zajimô sã rokroczno Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, 
ale jesmë rôd, że më mòglë miec w historie tegò kònkùrsu 
wôżny môl. Latos òdbëła sã ju 20. edicjô tegò swiãta naji 
lëteraturë, i jak wiedno chcemë zabédowac najim Czëtiń-
cóm dzélëczi nôlepszich dokazów.

Tim razã na napisanié tekstów na Drzéżdżonowé mión-
czi dało sã dzewiãc ùczãstników. Bë sã chcało wicy... Na 
przëmiar „dwadzesce tekstów na XX-lecé kònkùrsu”. Kò 
corôz wicy mómë piszącëch pò kaszëbskù, widzymë, jak 
wiele tekstów przëchòdzy chòcle do redakcje najégò lëte-
racczégò dodôwkù „Stegna”. A  nôdgrodë òd lat są bël-
né. Dobiwca pierszégò placu w kategórii prozë dostôwô 
2500 zł, a w pòezje – 1600 zł. Nie gôdającë ju ò ùwôża-
nim w òkrãżim kaszëbsczich lëteratów, jaczé dôwô dobëcé 
w tëch miónkach. 

Nie chcemë równak za wiele narzékac. Wôrt przéd-
no pòchwalëc aùtorów, co sã zdecydowelë napisac tekstë 
na kònkùrs. Tak pò prôwdze wszëtczich më bë mòglë 
wëprzédnic za bëlną kaszëbiznã – snôżą słowiznã, czekawé 
frazeòlogòwé parłãcze, a w wikszoscë téż baro dobri pisënk. 
Je to równak lëteracczé wëdarzenié i prawie tã „lëterackòsc” 
je tu mùsz òtaksowac w pierszi rédze. Zdrzącë òd ti stronë, 
zdôwô sã, że nôlepi latos bëło w przëtrôfkù pòezji. Òso-

blëwie dobëtnô wiérzta baro sã widzała òbsãdzëcelóm i bëlë 
zgódny, że je to nôlepszi tekst pòeticczi, jaczi béł napisóny 
na 20. edicjã kònkùrsu.

Prozatorsczé tekstë ùsadzëlë znóny na Kaszëbach pisa-
rze, jich doswiôdczenié, przërëchtowanié do pisaniô, ùdbã 
na tekst bëło pò prôwdze widzec. Tej-sej równak zdôwało 
sã, że aùtoróm nie sygło czasu, żebë „dopieszczëc” niejedne 
dzélëczi, czasã wëzdrzało na to, że òpòwiôdanié je partã 
wikszi całoscë i dlôte niejedne mòtiwë nie są w nim skùń-
czoné i zamkłé. Òglowò równak są to tekstë, jaczé na gwës 
zbògacywają kaszëbską lëteraturã (chòcle ò czekawò òpi-
sóné spòlëznowé i psychòlogiczné témë, jaczich je tu wiele).

Pierszi rôz òstałë téż òtaksowóné przez jurorów dokazë 
na binã – łoni téż bëła takô kategóriô, ale nicht sã nie dôł 
na napisanié dramatu. Tim razã mómë dwa tekstë. Jeden, 
Szkòła na rãbë, to tak pò prôwdze dramatizowóny scenar-
nik ùczbë dlô dzecy, a Nie żëc, nie ùmiérac je czerowóny 
dlô starszich òdbiérców. Òsoblëwie ten drëdżi dokôz pòka-
zywô bëlną znajomnotã kaszëbiznë przez aùtora, dosc do-
brze je téż przemëslónô fòrmalnô bùdowa ti trzëaktówczi. 
Wiôldżima dzélama je to równak barżi zapisóny w dialo-
gach manifest abò prezentacjô pòzdrzatków jak lëteracczi 
ùsôdzk. Na gwës równak wôrt òbëdwa te tekstë przeczëtac 
i zdrzec na pòsobné ùsôdzczi jich aùtorów.

Tradicyjno, w „Pòmeranii” mòżeta przeczëtac wëjimczi 
nôlepszich dokazów, a wszëtczé tekstë òstóną òpùblikòwóné 
w antologii, jaką Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i Mùzyczi we Wejrowie wëdô w przińdnym rokù.

podpis

Hana Makùrôt-Snuzëk i Kristina Léwna dobëłë przédné nôdgrodë w 20. edicje kònkùrsu m. Drzéżdżona. 
W trzech kategóriach szło na miónczi dzewiãc ùtwórców.

Ù T W Ó R S T W A 
SWIÃTO KASZËBSCZÉGÒ 
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  Ò ZMARTWICHWSTANIM ROZMAJITËCH GATËNKÓW ÙMARŁËCH

Wëchôdają z krijówków
tësące sztëczków
ùmarłëch, zaledwie zbłąkónëch
nié leno na bezlëdzach cerpiszczów – 
nëch cëzëch sedlëszczach do nédżi spłakónëch.
Niechtërny dopiérze co skònelë,
jiny ju dôwno wënagùszony z cała
zamieszkiwają ùszłotã.
Pòchiloné nad nima niebò
zableczi nitej nisej.
Sami w sobie
bùten bëtu i nicoscë
jidą w przëòdzéwkach z dôków,
barżi chłodnëchny nigle sniég.
Stolëmné dëchë i niemòwlãtka.
Krótkònodżé i wiôlgòòczé òkôzczi.
Rozmajité gatënczi ùmarłëch
wëchôdają z dzurów kòsmòsu
abò przëkùchniowëch kòmòrów.
Òseroconé dzecë smrocznicë. 
Niżódno z nich nie wiedzało, 
jak długò zamëszliwô żëc.
Z ny przëczënë
ti, chtërnëch smierc dopadła, wrzeszczą 
mòże ùłożony czedës w szafach
abò pòwstôwają z babùszczinëch szufladów strachù.
Zdôwô sã, że nie są to lapsowie z pòdchlastnicama
na głowach, ale ùczniowie rozpaczë.
Leno niechtërny z nich zdelë do klasë aniołów. 

Jinszi jidą pùstinią abò łómią rëmiznë.
Na przëmiôr w niemiérny òmanie
maszerëje szpacérą ùmarłô starzejącô sã dama 
z niewidzalną kòtką na złómónëch pôlcach.
Za to w serzchlënie lasów
trupë drëchów z wòjnë 
zbiérają chłopsczé mòcë i twòrzą dobrodzejny
zbawienny gang dëchów.
Wkół zaczinają latac niewëżëté 
farwë ptôszich zwłoków. 
Bùdzą sã téż pòchòwóné czedës mùchë 
na cerpiszczach òwadów,
a téż martwé mòrza
i kamë, chtërne miałë swòje dësze.
Wcyg na wiéchrzëznã wëchôdô corôz to wicy céniów,
chòc mòżno miec wrażenié, że wikszosc
nie wëchôdô.
Niechtërnym sã przikrzi pò smiercë,
jiny òd czile lat nick nie jedlë
z przëczënë permanentnégò pòstu w zaswiatach.
Równoczasno głodny wdôrzą so, co znaczi bëc 
czims doczasnym abò miãsã, 
nawetka jeżlë ò wszëtczim zabôczëlë.
Pò pòrządnym szarim deszczu
przedzérają sã przez widë,
wałãżą pò krôjnach materii – 
zadzëwòwno długò.
Nawetka czile lat òbchôdają
roczëznã jednégò niebòszczëka – 
w céni widma czasu.
Są nibë wëpòczãti,
chòc niepòceszony,
bò przesadą bëło dlô nich to,
że smiercą zapłacëlë za żëcé.
Colemało nadczidną ò prôwdach wëższich,
chòc z pòzdrzatkù na swòjã strukturã
są w tim òsamiałi pòwôżno. 
Są midzë nima dzecë sromòtë, ale téż ne (na)pòczãté, 
niedowinné a bezmionowé, jaczé sã nie narodzëłë.
Niechtërne dëchë mają skażoné serca,
jiné znôwù robią so z drzewów miłotné krutë.
Są téż taczé, co stoją długò w martwim pùnkce
i kôrbią ò pòdzémnëch témach.
Wszëtcë są zrodzony z przëtrôfkù
i òkrëti gwësnégò ôrtu pùstkòwim.
Z jaczégòs cemnoòczégò dzywnoswiata 
wëchôdają terôzka na jaw. Bògù dzãka.
Nicht nie je òstateczno martwi.

DOBIWCOWIE XX ÒGLOWÒPÒLSCZÉGÒ KÒN-
KÙRSU M. JANA DRZÉŻDŻONA

PÒEZJÔ
1.  Hana Makùrôt-Snuzëk (Ò zmartwichwstanim roz-

majitëch gatënków ùmarłëch), 3. ex aequo Mirela Fie-
dorowicz (Niewidzawny) i Adela Kùik-Kalinowskô 
(To miało bëc swiatełkò do nieba...), wëprz. Stanisłôw 
Frimark (Déj mie cél!)

PROZA
1. Kristina Léwna (Pajczi), 2. Stanisłôw Janka (Smùcëna), 
wëprz. Elżbiéta Bùgajnô (Do drëchów na wzénikù)

DOKAZË NA BINÃ
3. Adóm Hébel (Nie żëc, nie ùmiérac); wëprz. Jolanta 
Pùchalskô (Szkòła na rãbë)

HANA MAKÙRÔT-SNUZËK



8  /    / PAŹDZIERNIK 2019

LËTERATURA

  PAJCZI (WËJIMK)
(...) W to, że ùmar system kòmùnisticzny, nijak ni mògla 
ùwierzëc, bò to tak samò, jakbë òna ùmarla, a òna doch 
żëla. Czëla żëcé kòżdégò pòrénkù, chòc wëzdrza na taką, 
chtërny òno ju sã do niczegò nie przëdô. Smùtnô bialka. 
Przédniczka w dojeniu krów. Nôlepszô robòtnica w latach 
sédemdzesątëch i òsemdzesątëch. Wiérnô. Dobrô i òd-
dónô. Zaprzãglô i wplotlô w nen ùstrój, jak kóń w rozwark, 
i téż chòdzëla w nim prosto, tak, jak nôleżi – realizowa 
kòżdi malinczi plachc dnia: òd dojeniô krów pò rëchto-
wanié wieczerzë i „wëchòwiwanié” stôrégò Pipczi, chtëren 
w ji mniemaniu, bél gadã nié do ùlożeniô. Mia dzéń òd 
pòrénkù do nocë zaplanowóné, ale nôwôżniésze bëlo do ni 
to, że wszëscë jã znalë i szónowalë, bò òna, Pipczënô, doch 
wiedza, jak mô dzéń lecec, co mô bëc, a co nié. Kòżdô gò-
dzëna bëla dobrze wëfùlowónô. Aż tu òni rzeklë, że kùńc, 
że sã nie dô, że to, co Pipczënô robila, to nick nie znaczi, 
i òna krzëcza, bò to bél ji cali swiat i swiat ji chlopa, Pipczi. 
Nôbarżi ji bëlo żôl tegò, że nie ùrodzëla żódnëch môlëch 
Pipków, bò ni mia czasë na wëchòwiwanié krôsniãtów, 
a terô je ju strëszô. 

– Móże, czejbë mia ne swòje môlé Pipczënta…? – roz-
miszla – tej i terô swiat wëzdrzôl bë kąsk jinaczi, lepi. Mia-
bë gdze lézc. Z kògò pògadac. Do kògò żëc i sã zajmòwac 
jich sprawamë; czë doradzëc abò …i tu nawetka jakbë sã 
do se ùsmia, czasã i téż pòkôzabë swòje pazurë, bò bialka 
mùszi czasã na swòjim pòstawic. Mësl, chtërna na sztócëk 
ògrzëwa ji dëszã, chùtkò ùlatiwa i zôs Pipczënô wrôca do 
swòji kùchnie, stolu i zdeptónégò równo eniulejum. Zôs 
krzëcza, bò zrobilo ji sã sebie barëchno żôl. Ùwôża sã za 
dobrą bialkã,  taką, za chtërną sã wszëtcë chlopi òbzéralë, 

a terô zaczã so ne loczi rojëc i palëc cygaretë, chtërne na-
wetka ji szmakalë. Stôri Pipka nôprzód szkalowôl, ale pózni 
sã przëzwëczajil do Pipczëny w lokach i nocny kòszlë i do 
tegò, że òna lubi pòòbserwòwac zgnilé żëcé wsë, ùmiéra-
jącé tak samò, jak òna, co nie wié, co ze sobą zrobic.

– Òni gôdalë, że to minie, że to je blós tak, na jaczis czas, 
że lëdze sã znãcą i naùczą, że nie bdze tak, że òni zapadną 
i bdą czekalë na cos procëm se – pòwtôrza w dëchù bialka 
w lokach, pò czim dodôwa strapionym glosã – że sã milëlë, 
bò òna – Pipkòwô cali czas żda na nen „program profilak-
tyczno-naprawiający”, ale sã bialka ni móże dożdac. Mô 
corôz wicy brózdów na gãbie i coroz mni klatów na glowie.

Pipka, chtëren meslôl, że bél jiny niż jegò bialka, bò 
doch chòdzyl, gôdôl z lëdzamë i cali dzéń sznëkrowôl pò 
gazétach; to to i tamto, milôl sã barżi niż ta jegò. Taczich 
chlopów jak òn, òsta we wsë wiele, jakbë bëlë òd jedné-
gò wiôldżégò Pajka Ptôsznika – żëcodajnégò bòga, z tëch 
samëch jajów wëlãgli. Kòżdi chlop dreptôl w  tã samą 
stronã: do swòji chòwë, chtërna terô baro sã wëzortowa, 
bò ju miast tłëstëch swinków trzimalë pò piãc kùrów i góra 
sztërë kaczczi. Żercé bëlo drodżé. Za co kùpic? Czej kòż-
di gbùr chcôl dëtczi. Ju nie bëlo, że za półlitra dostniesz 
i bùlwë, szrót, paszã… Terô trzeba bëlo placëc, a òni doch 
do taczégò czegò nie bëlë znãcony. Temù Pipka w swòjim 
chléwie miôl jesz kanë z bimbrã i jinszi mielë tak samò. 
Mielë téż kruczi z winã, chtërno nosëlo wënioslą nazwã 
„brzadowé”, bò sztrołs smakòwi bél pòzbiéróny ze wszët-
czich bómów w òkòlim. Czasã jima sã ùdôwa namówic 
bialczi, żebë sã téż dolożëlë do negò misternégò wërób-
kù wina, chtërno bdze jima dôwa wicy redotë niż to jich 
òbzéranie filmów. (...)

KRISTINA LÉWNA
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 SMÙCËNA (WËJIMK)
W jeden piątk wczas reno brifka przëniósł telegram: „Dzys 
ò drëdżi w nocë ùmarł òjc Karlisz Kùrr, różańc je ò szósti 
wieczór, pògrzéb w sobòtã ò dzesąti na Òksëwim”. Lénka 
òcarła fùchtné òczë:

– Pò co òn miôł cerpiec, lepi je, że gò Pón Bóg ju ter’s 
wzął do se – rzekła. Karlisz w młodoscë zachòrzôł na 
suchòtë. Òn sã z tegò jakòs wëlékarził, ale dostôł dëcha-
wicã, z rokù na rok corôz cãżi szło mù òddëchac. 
W òstatnëch latach, czej òn szedł na wòlnym 
pòwietrzim, a nawetka përzinkã wiôł wia-
ter, to òn cygnął w przódk, ale òdwróco-
ny slôdë. Ju nie rëbacził, ale jesz jezdzył 
wózykã pò miesce i zbiérôł żelastwò i pa-
piórë, a to sprzedôwôł na skùpòwiszczim. 
Nicht gò ni mógł òd tegò òdcygnąc. Ledwò 
czurpôł nogama, ale nen swój wózyk wiedno za 
sobą włócził.

– Ale czemù òni tak chùtkò chcą starka pòchòwac?! – jô 
sã spitôł z niedowierzenim. 

– Ale Bòles, tak gwësno chcała mëma – òdrzekła białka. 
– Czejbë trup przez niedzelã przeleżôł doma, to na gwës bë 
dało w rodzëznie zarô nową smierc…

Marénkã më òstawilë kòl sąsôdów, a jachelë na różańc 
do Gdinie. Kòl chëczi i bënë leżałë wietewczi òd danczi. 
W jizbie pôchniało żëwicą. Stark ju leżôł w zarkù, gwësno 
béł ùmëti i ògòlony, na se miôł czôrny ancuch, biôłą kòszlã 
i równo przërzeszony cemny szlips. Równak głowã miôł 
jesz òbwiązóny pielëchą.

– Przed smiercą òn tak cãżkò dichôł, że czej ju skònôł, 
gãbã miôł wcyg mòcno òtemkłą – tłomaczëła Lénce star-

ka Rózela. – Tej më mùszelë mòcą jemù tã gãba zamknąc 
i zarzeszëc tą bawełnowiną. 

Jô so pòmëslôł: „Miôł stark pò ùrodzenim pielëchã i mô 
jã pò smiercë. Je to ale dzywné”. 

Pò sztërkù Rózela przëkródzëła swòje lëpë do ùcha Lén-
czi, ale jô wszëtkò czuł:

– Co jô miała z nim za biédã. Przed smiercą òn nie chcôł 
leżëc w łóżkù, le na sztrózakù na pòdłodze, i nie chcôł bëc 

przëkrëti pierzną, a dekama. Czej przëjachało pògòto-
wié, tej jô sã mùszała przed lékarką tłómaczëc, 

czemù òn leżi na pòdłodze, a nié jak człowiek 
w łóżkù. „Në òn tak chcôł i co jô miała zrobic?!” 
– jô ji gôdała. Òna òdrzekła jaż nieùsłëszno: 
„Ùmrzéc, bëlë nié w łóżkù, co to terô je?!”

Starka gôdała dali:
– Òn wiedno mie gôdôł: „Jak jô mdã ùmiérac, to 

dôj mie do bòlëcë. Niech to mòje tëpniãcé mdze jak nô-
dali òd chëczë”. Në tej jô gò dała do szpitala, ale òn równak 
tamò ùmarł w łóżkù, a tegò òn baro nie chcôł…  

Czej mòja białka to wësłëchała, tej ùwieszëła sã swòji 
mëmie mòcno na szëji. Pò sztërkù Kùrrowô pòprosëła:

– Terô mie le pùszczkôj. 
Starka bëła cwiardô, nie lëdała ani ùżôlënkù, ani we-

spółczëcô.
Rãce Karlisz miôł złożoné jak do pôcerza, tak sëné, że 

jaż cemné, a midzë nima różańc i ksążeczkã do nôbòżeń-
stwa. Przë zarkù òd stronë głowë pôlëła sã gromica. Zédżer 
béł zatrzimóny na drëdżi gòdzënie, a zdrzadło bëło zakrëté 
szarim płótnã, żebë dësza ùmarłégò w nim nie szpéglowa-
ła. Jô kòl kùńca żakétu starka pòstrzégł môłi sztëczk jadra 
z môłima òczkama. (...)

STANISŁÔW JANKA
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Obie rzeki należą do przyjaznych dla kajakarzy, 
co cenią zwłaszcza ci, którzy nad ściganie się 

przedkładają pływanie rekreacyjne. Niewiele tu 
przeszkód wymagających przenoszenia kajaków, 
a jeśli zdarzają się powalone drzewa, to tak przy-
cięte, aby można było przepłynąć wzdłuż brzegu 
bez wysiadania. Szczególnie na szlaku Brdy widać 
dbałość o kajakarzy. 

Pogoda dopisała. Już w  czerwcu pojawiły się 
afrykańskie temperatury, w niektóre dni trudne do 
zniesienia, ale akurat w te, w które przypadł nasz 
spływ (6–14 lipca), upał zelżał, a wyczekiwany przez 
rolników deszcz, kiedy się wreszcie pojawił, nie oka-
zał się dla nas zbyt uciążliwy. 

W takich przypadkach niewiele więcej trzeba, 
aby uczestnicy byli zadowoleni. A przecież „Remus”, 
jak w środowisku wodniaków jest skrótowo nazy-
wany nasz spływ, to nie tylko pływanie. Tym, co 
stanowi o jego wyjątkowości, jest połączenie przy-
gody wodniackiej z bogatym kaszubskim progra-
mem kulturalnym na lądzie. Ta formuła, przyjęta od 
pierwszego spływu w 1986 roku, a zaproponowana 
przez dr. inż. architekta Janusza Kowalskiego, wciąż 
znajduje wielu zwolenników. Dość powiedzieć, że 
„Remus” jest największym spływem na Pomorzu 
Gdańskim.    

FLAGA NA MASZT
W sobotę 6 lipca zjechaliśmy się na to samo pole na-
miotowe „Nad Brdą”, co cztery lata temu. Położone 
kilometr od centrum letniskowej wsi Swornegacie 
(gmina Chojnice), jest wyposażone we wszystko, 
czego oczekuje się od takich miejsc: bliski i łatwy 
dostęp do wody, duża wiata ze stołami i ławkami 
na spotkania, toalety z  prysznicami (kiedyś wy-
starczał kawałek łąki i prymitywne latryny, ale wy-
magania się zwiększyły, i słusznie), duży parking. 
Ulokowaliśmy się na tym polu aż do środy, zgodnie 
z przyjętym przed kilku laty założeniem, żeby jak 
najrzadziej przenosić się z biwaku na biwak (uni-
kając w ten sposób zwijania rano namiotów, a po 
południu ich rozstawiania), a na etapy dojeżdżać 
i z nich wracać wynajętym autobusem. 

Do otwarcia spływu przystąpiliśmy o  godz. 19. 
Pora była podyktowana tym, że tego dnia w Choj-
nicach odbywał się XXI Światowy Zjazd Kaszubów. 
Odkąd termin zjazdu zbiega się z początkiem naszej 
imprezy, staramy się umożliwić udział w nim uczest-
nikom naszego spływu. Uroczystość rozpoczęło od-
czytanie fragmentu arcydzieła literatury kaszubskiej 
Żëcé i przigòdë Remùsa. Spływowi patronuje bohater 
tej powieści Aleksandra Majkowskiego, jej urywki są 
więc czytane codziennie. 

Tegoroczny, trzydziesty czwarty już z kolei, Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa wiódł rzekami 
Zbrzycą i Brdą. 
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Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Bar-
bara Łosińska powitała gości i uczestników spływu, 
a spośród nich szczególnie gorąco seniorkę Barbarę 
Wójcicką (1 kwietnia ukończyła 99 lat i nie jest to 
prima aprilis!) oraz dziatwę (najmłodszy Pax Augu-
styn liczył niespełna trzy miesiące). 

Wprost ze zjazdu w Chojnicach przyjechali na 
motorach członkowie sekcji motocyklowej Klubu 
Wanożnik, aby następnego dnia przepłynąć z nami 
jeden etap. Zaraz na początku ceremonii otwarcia 
szef sekcji, pełniący obowiązki prezesa Wanożni-
ka Włodzimierz Dawidowski, podzielił się wspo-
mnieniem o zmarłym w listopadzie ubiegłego roku 
Bernardzie Hinzu, uczestniku pierwszych spływów 
Remusowych, współzałożycielu Klubu Turystycz-
nego ZKP Wanożnik i jego wieloletnim prezesie. 
Pamięć Bena uczciliśmy minutą ciszy.

Na maszt, przy słowach hymnu kaszubskiego, 
powędrowała czarno-żółta flaga kaszubska, a for-
mułę: „XXXIV Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami 
Remusa uważam za otwarty” wypowiedział koman-
dor Wojciech Kuc.

Kolejną część sobotniego wieczoru wypełniło 
spotkanie poświęcone Stanisławowi Pestce. Ten 
działacz kaszubski, dwukrotny prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, dziennikarz, poeta i pro-
zaik urodził się we wsi Rolbik położonej nad Zbrzy-
cą, na trasie naszego spływu. Od nazwy tej rzeki 
przyjął pseudonim literacki. Stanisław Pestka, który 
zmarł przed czterema laty, w tym roku obchodziłby 
90. urodziny. Z tej okazji jego sylwetkę i dorobek 
twórczy zaprezentował Sławomir Klas, który prze-
czytał także kilka wierszy z tomików Jana Zbrzycy 
Południca (1976) i Wizrë ë duchë  (1986).

Bezpośrednio po tym spotkaniu Klas poprowa-
dził miniwarsztat językowy. Polegał na tym, że jego 
uczestnicy otrzymali przygotowane przez Księgar-
nię Kaszubsko-Pomorską Czec  kartki pocztowe 
z nutami kaszubskimi i na ich odwrocie wypisywali 
w języku kaszubskim pozdrowienia ze spływu, przy 
wydatnej pomocy prowadzącego te zajęcia.

Na tym nie skończyły się sobotnie atrakcje. 
Długo w noc rozbrzmiewały piosenki turystyczne 
w wykonaniu znakomitego duetu Sławskich: Dag-
mary i Marka „Tucia”.

NIEDZIELA Z REMUSEM
W niedzielny poranek można było uczestniczyć 
w polowej mszy św. z liturgią w języku kaszub-
skim, odprawionej w pięknej nadrzecznej scene-
rii. Eucharystię sprawował i homilię po kaszubsku 

wygłosił ks. kanonik Roman Skwiercz, kapelan 
spływu. 

Na miejsce startu do Kaszuby zawiózł nas auto-
bus. Czekały tam kajaki przywiezione z Gdańska, 
a będące własnością Stowarzyszenia Kajakowego 
Wodniak, współorganizatora spływu. Dolina Zbrzy-
cy poniżej młyna (obecnie jest tu mała elektrownia 
wodna), skąd wyruszyliśmy, przechodzi w wąwóz 
o wysokich brzegach. Płynąc potem pośród szero-
kich łąk, zahaczyliśmy o  jezioro Milachowo, aby 
przez lejkowaty jego koniec wypłynąć znowu na 
rzekę i minąwszy Widno, dotrzeć do wsi Laska. Tu 
w stanicy turystycznej pozostawiliśmy kajaki, aby 
nazajutrz popłynąć z tego miejsca dalej. W trakcie 
pływania kilka razy padał deszcz, ale więcej było 
jednak słońca. 

Po południu na biwaku rozpoczęła się tradycyj-
na „Niedziela z Remusem”. Szczególnie interesują-
ce było spotkanie z leśniczym Tomirem Kubickim 
z  pobliskiej Kokoszki, wspaniałym gawędziarzem, 
który swego czasu snuł w Radiu Gdańsk opowieści 
zatytułowane „O czym szumi las”, teraz mogliśmy go 
posłuchać na żywo. Podczas spotkania zaczęło zno-
wu padać, ale przestronna wiata ochroniła zebranych 
przed deszczem. 

Ksiądz Roman Skwiercz, mistrz gawędy kaszub-
skiej, uraczył nas z kolei gadkami ze swojej nowej 
płyty Wszëtczim nie dogòdzy…. 

Było potem kaszëbsczé mùzykòwanié, ale w wersji 
oszczędnej – posłuchaliśmy kaszubskich piosenek 
z  płyt. Był też poczęstunek przygotowany przez 
ratownika, a kiedyś kucharza spływowego Jerzego 
Rosińskiego: chleb ze smalcem i ogórki małosolne. 
Do tego to, co we własnych koszykach.

Podczas zakończenia najmłodsi otrzymali dyplomy z treścią w języku 
kaszubskim i kubki ufundowane przez Zakłady Porcelany Stołowej 
Lubiana
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SPOTKANIE Z „POMERANIĄ”
Poniedziałkowy etap prowadził przez jezioro La-
ska, które od 1977 roku jest rezerwatem przyrody 
ze względu na występujące tu rzadkie gatunki pta-
ków. Po pokonaniu ciągu czterech kolejnych jezior 
wpłynęliśmy na jezioro Witoczno, a z niego na Brdę. 
Wiosłując pod prąd, dotarliśmy na biwak. 

Wieczorem pod wiatą odbyło się tradycyjne spo-
tkanie z redakcją „Pomeranii”, która najpierw przez  
dziesięć lat była głównym organizatorem spływu, 
przez kolejnych piętnaście – współorganizatorem, 
a  obecnie sprasowuje patronat medialny. Głów-
nym organizatorem jest obecnie Klub Turystyczny 
ZKP Wanożnik. Spotkanie przebiegało pod hasłem 
„Przed stu laty na Pomorzu”: to w roku 1919 de-
cydowały się bowiem losy tej krainy nadmorskiej. 
Redaktor naczelny Sławomir Lewandowski omówił 
opublikowane w „Pomeranii” artykuły o pomor-
skich drogach do niepodległości. A ukazało się ich 
od ubiegłego roku sporo. Uczestnicy spotkania, jako 
zachętę do stałej lektury pisma, otrzymali nowy, lip-
cowo-sierpniowy numer.

WIECZÓR ŚLĄSKO-KASZUBSKI
Wtorkowy etap był tak pomyślany, żebyśmy nie mu-
sieli korzystać z autobusu. Wypłynęliśmy z biwaku 
i na biwak wróciliśmy kajakami. Trasa prowadziła 

najpierw Brdą w stronę centrum Swornegaci, a na-
stępnie jeziorami Karsińskim i Długim, z którego 
krańca przedostaliśmy się pod zwodzonym mostem 
na Jezioro Charzykowskie. Na jego początku, w ta-
wernie przy plaży w Małych Swornegaciach, czekała 
na nas grochówka. Podczas posiłku zaczął padać 
rzęsisty deszcz, ale ustał, gdy wyruszyliśmy w drogę 
powrotną.    

W tegorocznym spływie po raz pierwszy brali 
udział Anna i  Stanisław Kolorzowie z  Jastrzębia 
Zdroju. Okazało się, że stanowią duet nie tylko 
małżeński, ale i śpiewający. Wystąpili wieczorem 
z  repertuarem śląskim, a  potem zaproponowali 
wspólne śpiewanie, w czym pomagały przygoto-
wane przez nich śpiewniki i gitara pana Stanisława. 

DZIEŃ LĄDOWY
W środę rano zwinęliśmy namioty, spakowaliśmy 
bagaże i udaliśmy się na drugi i zarazem ostatni 
biwak – znajdujący się w miejscowości noszącej tę 
samą nazwę, co przepływająca obok pola namioto-
wego rzeka Brda. 

Tegoż dnia, w południe, udaliśmy się autobusem 
na wycieczkę do Chojnic, nazywanych wrotami Po-
morza. Po obiedzie w miejscowej restauracji zwie-
dziliśmy Muzeum Historyczno-Etnograficzne, po 
czym redaktor Kazimierz Ostrowski, dziennikarz, 
znawca historii i zabytków miasta, stały felietonista 
„Pomeranii”, poprowadził nas na rynek. Podczas 
spaceru zaczął padać deszcz, ale większość osób nie 
zrezygnowała ze zwiedzania miasta.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy po-
mniku upamiętniającym słynną bitwę pod Kro-
jantami, którą 1 września 1939 roku stoczył 18 
Pułk Ułanów Pomorskich z piechotą niemiecką. 
Zbyszek Wójcicki przywiózł tam Kazimierę Szark, 
strażniczkę pamięci o tej szarży, byłą dyrektorkę 
szkoły w Nowej Cerkwi, która stworzyła w tej szko-
le Izbę Pamięci poświęconą bohaterskim ułanom 
i do tej pory jest jej opiekunką. Mieliśmy z nią 
się udać na pole bitwy. Zaczął jednak padać tak 
gwałtowny deszcz, że trzeba było się ograniczyć do 
wysłuchania opowieści pani Kazimiery wewnątrz 
autobusu. 

Dziatwa pod dobrą opieką
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Rzeka Brda jak jezioro, a na niej Remusowcy
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ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH
W czwartek zajechaliśmy na biwak w Swornega-
ciach, gdzie przechowywaliśmy kajaki, aby popły-
nąć tym razem z biegiem Brdy, uważanej za perłę 
kaszubskich i  borowiackich rzek. Wiedzie przez 
wiele nanizanych na nią malowniczych jezior, sama 
meandrując pośród lasów i dzikiej przyrody. Nic 
dziwnego, że wiele tu obszarów chronionych: Za-
borski Park Krajobrazowy, Park Narodowy Bory 
Tucholskie, Tucholski Park Krajobrazowy. 

Dopłynęliśmy tego dnia do Czernicy, skąd 
udaliśmy się autobusem na biwak do Brdy. Tu po 
południu wicekomandor Barbara Łosińska zorga-
nizowała dla dzieci gry terenowe, a także miniza-
wody kajakowe, oczywiście dostosowane do wieku 
uczestników. 

A wieczorem… „A wieczorem przy ognisku, to 
śpiewamy po kaszubsku” – głosi nasza piosenka 
spływowa. Potwierdziło się to także tego wieczoru, 
jak również inne słowa: „A najpiękniej Ala śpiewa 
/ konkurentką dla niej Ewa”. Ala Werczyńska była 
przez cały spływ niespożyta, siostra Ewa ją wspo-
magała, dojeżdżając z Kościerzyny z mężem Nor-
wegiem. No i była, po raz któryś już na spływie, 
Damroka Kwidzińska, wokalistka mająca w dorob-
ku dwie płyty z muzyką kaszubską w nowoczesnej 
stylistyce popowo-folkowo-rockowej,  autorka mu-
zyki i tekstów w języku kaszubskim. Też nie oszczę-
dzała głosu. A tego wieczoru poprowadziła wspólne 
śpiewanie piosenek kaszubskich. Było to możliwe, 
bo nie tylko Ślązacy, także my mieliśmy przygoto-
wane śpiewniki.

SKUTKI NAWAŁNICY
W piątek pokonaliśmy odcinek z Czernicy do Ry-
tla. Na tym etapie, a także następnym – do Brdy, 
mogliśmy sie przekonać, jak wielkie szkody wyrzą-
dziła nawałnica, która przeszła przez południowe 
Kaszuby 11 sierpnia 2017 roku. Z rzeki oglądali-
śmy ogołocone z drzew brzegi i skarpy, ale ogrom 
zniszczeń ukazał się nam podczas jazdy autobusem 
do Chojnic. Zaraz za Rytlem pojawiły się po obu 
stronach pozbawione drzew przestrzenie, sięgające 

aż po horyzont. Ale i widać było wielką pracę, jaką 
w ciągu tych dwóch lat wykonano: na większości 
nawiedzonego przez huragan terenu usunięto po-
łamane drzewa, co więcej – zdołano usunąć z ziemi 
ich korzenie.  

Płynąc w sobotę z Rytla do Brdy, znaleźliśmy się  
na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 
mniej poszkodowanego. Nurt rzeki wyraźnie, ale 
niegroźnie przyspieszył. Po minięciu leśnictwa 
w miejscowości Ubogi i wsi Lutomie wylądowali-
śmy na biwaku w Brdzie. 

Ponieważ część osób postanowiła wyjechać już 
w sobotę, komandor Kuc zdecydował się przyspie-
szyć oficjalne zakończenie spływu. Tak więc w go-
dzinach popołudniowych odbyło się spotkanie 
pożegnalne. Były podziękowania dla tych, którzy 
najbardziej zasłużyli się w przygotowaniu i realiza-
cji spływu, słowa podziwu dla dzielnej dziatwy. 

Flaga powędrowała w dół, ale osoby, które pozo-
stały, spotkały się jeszcze wieczorem przy ognisku, 
przecież spływ jeszcze – do niedzieli – trwał. 

Następny, XXXV Kaszubski Spływ Kajakowy Śla-
dami Remusa powinien się odbyć rzeką Wierzycą 
– od 4 do 12 lipca 2020 roku. Szczegóły na wiosnę.

EDMUND SZCZESIAK

Spotkanie z leśniczym Tomirem Kubickim
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WSTĘP OD REDAKCJI
Publikowany na stronach 15–17 tekst autorstwa prof. Józefa Borzyszkowskiego pochodzi z IV tomu przygotowywa-
nej do druku Historii Kaszubów w dziejach Pomorza, to fragment rozdziału zatytułowanego „Inkorporacja Pomorza 
do Rzeczypospolitej – trudne początki. Problemy Kaszubów nie tylko w 1920 roku”. Stanowi on część projektu, któ-
rego celem podstawowym jest wydanie czterech tomów syntezy historii Kaszubów w dziejach Pomorza (od czasów 
nowożytnych po współczesność) opierającej się na szeroko zakrojonych badaniach: archiwalnych, bibliotecznych, 
muzealnych, ikonograficznych, prasoznawczych etc. W ten sposób ma powstać wielotomowe opracowanie będące 
realizacją koncepcji prof. Gerarda Labudy, który jest autorem I tomu Historii Kaszubów (wydanego przez Instytut Ka-
szubski w 2006 roku), opisującego czasy średniowieczne. Cztery kolejne tomy Historii Kaszubów... opracowują: tom 
II Czasy nowożytne (1525–1806) – prof. zw. dr hab. Zygmunt Szultka, tom III Wiek XIX (1806/1815 – 1919/1920) –  
prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski, tom IV Kaszubi w II RP i w czasie II wojny światowej (1920 – 1939 – 1945) 
– prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski, tom V Dzieje najnowsze (po 1945 r.) – prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-
-Prondzyński.

Dzięki przychylności i życzliwości prof. Borzyszkowskiego w kolejnych numerach „Pomeranii” będziemy publiko-
wać fragmenty IV tomu. Na początek, jak już wspomnieliśmy, wybraliśmy rozdział poświęcony inkorporacji Pomorza  
do II Rzeczypospolitej. W przyszłym roku będziemy przecież świętować wydarzenia, które w zbiorowej pamięci 
Pomorzan zajmują szczególne miejsce – dowodem tego są zarówno organizowane corocznie w Pucku uroczystości 
upamiętniające zaślubiny Polski z morzem, które stanowiły symboliczny akt powrotu Rzeczypospolitej na Pomorze, 
jak i ogłoszenie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie roku 2020 rokiem „100-lecia zaślubin Polski z morzem oraz 
powrotu Pomorza do Polski”. Poniższy fragment oraz kolejne wybrane do publikacji wątki mają nie tylko pokazać 
atmosferę panującą wówczas w kraju, ale również pomóc zrozumieć problemy, z którymi na co dzień borykało się 
odrodzone państwo i jego społeczeństwo, także tutaj na Pomorzu.   
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Stwierdzenie „Polska wybuchła” zaistniało już w 1918 
roku. Było ono wówczas szczególnie powszechne nie 

tylko na Pomorzu, stając się z czasem także synonimem 
roku 1920 – momentu przyłączenia Pomorza do odro-
dzonej dwa lata wcześniej Rzeczypospolitej. Radości 
Kaszubów i Pomorzan znad Wisły z powrotu do Polski 
towarzyszyły pielęgnowane od lat marzenia i oczekiwa-
nia – lepszego, godniejszego, a nawet zasobniejszego ży-
cia we własnym państwie1. Wkraczające do kaszubskich 
i pomorskich miast i wsi wojsko polskie witano jako re-
prezentację RP – zapowiadającą realizację marzeń oraz 
dającą w pierwszej chwili spotkania wiele radości i od-
czucie wyśnionej wolności, bycia gospodarzem u siebie, 
a nie obywatelem drugiej kategorii. Mogli się tylko do-
bra także Kaszubi spodziewać, licząc nie tylko na własne 
działania i deklaracje swoich przywódców, ale i na to, 
co mówili – pisali przedstawiciele elity społeczeństwa 
polskiego z Warszawy czy Krakowa.

Wśród licznych wypowiedzi „warszawskich” charak-
terystyczny był i jest m.in. głos Marii Dąbrowskiej, jej 
publikacja pt. O zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach 
i gospodarstwie (Warszawa – Kraków 1919). W rozdziale 
Rozsiedlenie narodu polskiego znajdujemy także wzmian-
kę o Kaszubach, zaliczonych do obszaru czysto-polskie-
go w granicach części Prus Zachodnich, rozciągających 
się aż do morza Bałtyckiego i Sopot, gdzie mieszkają pol-
scy rybacy, Kaszubami zwani. Kaszuby na północy, a Ślą-
zaki na południo-zachodzie, są to jakby ostatnie cyple 
polskiego lądu, broniące się przed zalewem niemieckiej 
fali, która je silnie dotąd podmywała.

Bo dotychczas nie mieli oni ostoi w państwie polskim 
i jego obrończym rządzie. – Teraz będą ją mieli, gdy do 
ojczyzny się wrócą2.  

Autorka, porównując losy Śląska i Kaszub, zauważyła, 
że polskim pozostał głównie lud wiejski i miejski – lud 
pracujący, do którego zaliczyła też inteligencję – pra-
cowników umysłowych. Dodała, że od bytu owego ludu 
pracującego zależy byt całej Polski. Stąd przed rządem 
i narodem wielkie zadanie: Trzeba tym rzeszom stworzyć 
lepszy byt i zabezpieczenie wobec klęski, choroby i śmierci.

– W Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej powinny 
one mieć możność spożywania owoców swej pracy i moż-
ność życia kulturalnego – a wreszcie udziału w rządach 
najukochańszym krajem3.

Analizując stan oświaty narodu polskiego, stwierdzi-
ła, że zabór pruski miał ją bardzo wysoką, ale wrogą Pol-
sce i przez to zbrodniczą. Przyznaje jednak, że nie było 
tu analfabetyzmu i przez to społeczeństwo rozwijało się 
szybciej. Kończy ów fragment znanym już zaklęciem: 
Polska ludowa – musi to być Polska oświecona. Polska 
ludowa bez oświaty – to rządy tyrańskie i upadek narodu4.

Dalej Maria Dąbrowska pochyla się nad Bogactwami 
kopalnymi ziemi polskiej i Bogactwami polskiej gleby oraz 
Obrazem polskiego przemysłu, gdzie siłą rzeczy Kaszuby 
są nieobecne. Nie dostrzegła innego bogactwa Kaszu-
bów i Pomorzan, jakim jest morze. Mocno zaakcen-
towała potrzebę reformy rolnej – parcelacji majątków 
i latyfundiów. Znała wysoki poziom rolnictwa w zaborze 
pruskim [...] uregulowane rzeki z dolną Wisłą na czele 
i gęste kanały; wskazała liczne i dobrze utrzymane drogi, 
koleje [...]. W kontekście ich niedostatku poza zaborem 
pruskim i roli Kaszub w dostępie do morza, stwierdziła: 

Uzyskanie przystępu do Morza Bałtyckiego będzie 
jednym z  najważniejszych tryumfów wyzwalającej się 
Polski5. Marzenia i wyobrażenia Dąbrowskiej, być może 
wówczas mało komu na Kaszubach i Pomorzu znane 

1  Podobne uczucia były udziałem ogółu Polaków zaangażowanych na rzecz odrodzenia Polski. Szczególnie żywe były w roku 
1918, kiedy stawały się one w odniesieniu do uzyskania niepodległego państwa rzeczywistością. Zob. m.in. Rok 1918 – tradycje 
i oczekiwania, red. A. Garlicki, Warszawa 1978 oraz Pomorskie drogi do Niepodległej, pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Ob-
racht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2018 – m.in. artykuły: Andrzej Chwalba, O drogach do szczęśliwego finału; Andrzej Romanow, 
Problem Gdańska i granicy północnej odradzającej się Rzeczypospolitej na łamach wybranych tytułów prasy zachodniopruskiej; 
Józef Borzyszkowski, Ideał państwa polskiego – marzenia Pomorzan o rzeczywistości 1920 roku. 

2  Op. cit., s. 38–39. Dalej czytamy: W dawnym Królestwie Polskim na stu mieszkańców, Polaków wypada 75, a cudzoziemców 25. Cu-
dzoziemcy ci to przede wszystkim Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Nieco jeszcze dalej: Dla państwa polskiego najważniejszem ośrodkiem 
są ziemie czysto polskie ze Śląskiem, Kaszubami, Gdańskiem i Lwowem. Znamienna jest czystość Gdańska i Lwowa. W pierwszym 
Kaszubi i Polacy, dla których był on regionalną stolicą, stanowili mniejszość, podobnie jak Rusini i Ukraińcy we Lwowie...

3 Tamże, s. 47–48.
4  Tamże, s. 52. Zob. też R. Wapiński, Polska wyśniona i rzeczywista (listopad 1818 – grudzień 1922). Przyczynek do dziejów 

świadomości społecznej w pierwszych latach niepodległości, [w:] Od obcego panowania do niepodległego państwa, red. M. Woj-
ciechowski, Toruń 1991, s. 41–55. Warto zauważyć, że w nowej rzeczywistości Wielkopolski i Pomorza kontynuowana była 
pruska akcja parcelacyjno-osadnicza. Zob. Dr. Karasiewicz. Prezydent, Urząd Osadniczy w Poznaniu, Działalność Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego (dawniej Urzędu Osadniczego) w Poznaniu za czas od 16 maja 1919 r. do 31 grudnia 1920, Nakład Księ-
garni św. Wojciecha, Poznań – Warszawa 1921. Publikacja ta zawiera informację o nabyciu resztówki Bolszewo przez TCL na 
Uniwersytet Ludowy oraz wykaz przeznaczonych do rozparcelowania także kilkunastu posiadłości państwowych – domen 
w powiatach kaszubskich; m.in. Gołczewo i Mirachowo w pow. kartuskim oraz Wielki Klincz i Pogódki w pow. kościerskim.

5  Tamże, s. 99. W kontekście dróg w Prusach autorka stwierdziła: Rząd pruski traktował ziemie polskie, jako nieodłączną część państwa 
niemieckiego – dbał też o ich wygody – chciał nawet, aby te ziemie musiały mu jak najwięcej zawdzięczać, choćby materialnie. (op. cit. 
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lub wcale nieznane, bliskie były oczekiwaniom znacz-
nej większości mieszkańców wszystkich ziem polskich, 
nie tylko nad Bałtykiem, w tym szczególnie członkom 
Koła Demokratycznego. Niewielu jednak dostrzegało, 
a raczej doceniało olbrzymie różnice w poziomie zago-
spodarowania i rozwoju cywilizacyjnego, życia i kultury 
różnych ziem polskich i wynikające stąd trudności – nie-
realność wielu marzeń, źródła przyszłych rozczarowań6. 
W momencie zaślubin Polski z morzem państwo polskie 
było jeszcze in statu nascendi – na etapie powstawania, 
walki o terytoria i granice. Niemniej Kaszuby i Pomorze 
stały się jego integralną cząstką. Skończyły się powitania 
i świętowanie; zaczęła się nie ta wyśniona i wymarzona, 
ale realna rzeczywistość. Ważnym elementem nowej 

rzeczywistości było zrównanie marki pruskiej z marką 
polską […].

Maciej Rataj, wspominając swój udział w zaślubinach 
puckich, drogę do Pucka i powrót do Warszawy, napisał:

Pierwszy raz miałem wstąpić na ziemie b. dzielnicy pru-
skiej, pierwszy raz miałem zobaczyć morze i to właśnie mo-
rze polskie w dniu objęcia brzegów jego przez Polskę! Mimo 
iż pociąg był umyślny (…) wlekliśmy się niepomiernie po-
mału w nieopalanych wagonach przeszło dobę. Był czas na 
oglądanie i rozmyślanie. Z podziwem przypatrywaliśmy 
się nietkniętemu zniszczeniem wojennym Pomorzu, ze-
wnętrznej kulturze, uregulowanej Wiśle, wspaniale rozbu-
dowanym węzłom, stacjom kolejowym – z podziwem, ale 
i z lękiem: zrozumiałem, iż Niemcy nie tak prędko i nie tak 
łatwo zrezygnują moralnie z tych ziem, że przyjdzie nam 
jeszcze wziąć się z nimi za bary w śmiertelnym zmaganiu 
o te ziemie. W Tczewie zatrzymaliśmy się kilka godzin. 
Zwiedziłem miasto, zdawało się, wybitnie i wyłącznie nie-
mieckie. Zwiedziłem je i w drodze powrotnej w 48 godzin 
potem. Zmienione jakby różdżką czarodziejską! Już zdo-
łano przetłumaczyć i przemalować szereg wywieszek na 
sklepach, wymalować emblematy polskie na sklepach ty-
toniowych, spolszczyć nazwiska […]. Przymusowy kurs: 1 
marka polska = 1 marka niemiecka, ustalony przez władze 
polskie przy obejmowaniu Pomorza, wywołał niesłychaną 
taniość dla przybywających z dotychczasowych obszarów 
Polski, gdyż marka niemiecka była faktycznie droższa. 
Przyjezdni rzucali się więc łapczywie na towary. Koledzy 
moi niektórzy z delegacji wrócili wyekwipowani od stóp do 
głów, a nawet z zapasami dla rodzin. Kupcy byli bardzo 
radzi ze zbytu towarów, nim się zorientowali, iż marka 
polska mniej warta7.

Pomorze stało się przysłowiowym eldorado dla ro-
daków z  południa. Nie tylko kupcy tczewscy rychło 
uświadomili sobie straty wynikające z obfitych zaku-
pów członków warszawskiej delegacji rządowej. O wie-
le większe straty ponieśli oni i ogół Pomorzan z tytułu 
utraty wartości gromadzonych oszczędności, składanych 
w bankach złotych marek, za które w nowej rzeczywi-

s. 98). W dniu zaślubin Polski z morzem miało miejsce 118 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, który uczcił ten fakt długim prze-
mówieniem Marszałka, w którym ani razu nie pojawiła się nazwa Kaszubi! Obok Pomorza, morza i Gdańska (któremu poświęcono 
wiele uwagi), pojawiła się „Szwajcaria Kartuska”. Postulowano budowę portu, kanału i powołanie Komisji Morskiej z ks. Boltem na 
czele… oraz naukowej stacji dla celów oceanologiczno-rybackich. Zob. Powrót Polski nad Bałtyk 1920–1945. Antologia tekstów 
historycznych, wybór i oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 1997, s. 97–109; J. Kutta, Druga Rzeczypospolita i Kaszubi 1920–1939, 
Bydgoszcz 2003, s. 77.

6  Na trudności w procesie konsolidacji państwa polskiego, wynikające z różnic pomiędzy zaborami, zwrócił wkrótce uwagę Sta-
nisław Kutrzeba w swojej ciekawej książce Polska Odrodzona 1914–1922, Kraków 1920; wyd. II Kraków 1922, gdzie rozdz. XII 
nosi tytuł Konsolidacja (op. cit., wyd. II, s. 145–164). Swoją drogą, można stwierdzić, że autor, relacjonując polskie działania na 
rzecz ustalenia kształtu odradzającej się Polski, akcentując m.in. zmagania z Czechami o Śląsk Cieszyński, referując ustalenia 
traktatu wersalskiego, sprawy Gdańska itd., istnienia Kaszubów nie zauważył.

7  Cytat za: Powrót Polski nad Bałtyk..., s. 125. Zob. też J. Kutta, op. cit., s. 90–92.
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Odezwa do mieszkańców Pomorza wydana w Toruniu przez generała 
Józefa Hallera.
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stości – w postaci papierowej marki polskiej niewiele 
mogli nabyć. Tymczasem rodacy, nie tylko spekulanci 
„z Polski”, przybywali na Pomorze i wykupywali nie tyl-
ko towary, zwłaszcza przemysłowe, ale i nieruchomo-
ści... Jan Karnowski zauważył, iż na zrównaniu marki 
za markę, [...] ludność nasza straciła miliardy8. Było to 
swoiste zderzenie marzeń z  rzeczywistością... mocne 
uderzenie obuchem, obecne w pamięci kilku pokoleń. 
Tymczasem pierwszym i ważnym zadaniem zarówno 
elity kaszubsko-pomorskiego społeczeństwa, jak i re-
prezentującego władze Rzeczypospolitej Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu było wyłonienie lokal-
nych władz i zorganizowanie – spolszczenie wszystkich 
rodzajów administracji – służb publicznych od urzędu 
wojewody zaczynając9. Działo się to z udziałem Pod-
komisariatu Naczelnej Rady Ludowej (PNRL) w Gdań-
sku oraz Powiatowych Rad Ludowych (PRL), których 
przedstawiciele – delegaci – mężowie zaufania od kilku 
miesięcy współpracowali (na ogół zgodnie) z dotychcza-
sową administracją prusko-niemiecką. Dzięki miejsco-
wym Radom Robotniczo-Żołnierskim i PRL, przebieg 
rewolucyjnych wydarzeń w ostatnim okresie panowania 
pruskiego i na początku RP był w miarę spokojny. Wraz 
z wkroczeniem Wojska Polskiego, tuż przed jego przyby-
ciem, oddziały niemieckie opuszczały polskie Pomorze. 
Był to głównie Grenzschutz, którego członkowie niejed-
nokrotnie odgrażali się, że wkrótce tu wrócą10. Przed-
stawiciele pruskiej władzy cywilnej na ogół ze stosowną 
powagą przekazywali klucze do miast, siedziby urzędów 
i akta następcom – Polakom.

Przypomnijmy, że już 17 października 1919 r. szef 
gdańskiego PNRL, komisarz dr Stefan Łaszewski, mece-
nas z Grudziądza, został mianowany przez Ministerstwo 
b. Dzielnicy Pruskiej wojewodą pomorskim, otrzymując 
rangę podsekretarza stanu, z zadaniem zorganizowania 

Urzędu Województwa Pomorskiego. Tydzień później 
dra Józefa Wybickiego z Gdańska mianowano komi-
sarycznym starostą krajowym. (Dziś odpowiada mu 
urząd marszałka województwa). Na początku listopada 
1919 r. mec. Władysławowi Szumanowi z Torunia zle-
cono organizację sądownictwa na Pomorzu, powołując 
go w Wigilię na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego 
w Toruniu, przewidzianym na stolicę województwa11. 
O stołeczność z Toruniem konkurowały wówczas Tczew 
i Starogard […].

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA – TOM IV

8  J. Karnowski, Moja droga kaszubska, s. 128. Pamiętać warto m.in. o doświadczeniach rodziny Trzebiatowskich – rodziców Anny 
Łajming, oszczędzających na zakup gospodarstwa, o bólu jej matki zanoszącej złote marki do Banku Ludowego w Lipuszu,  
gdzie straciły swoją wartość. To także sygnał szerszych skutków gospodarczych w skali systemu ZSZiG, upadku zaufania do ban-
ków, jak i chęci oszczędzania. S. Kutrzeba, Polska Odrodzona, s. 159–160, przywołując sprawy walut i podatki, w tym owe zrów-
nanie marek decyzją z 30 lipca 1919 r., wspomina jedynie wielkie rozgoryczenie Galicji, gdzie sprawa nie była tak drastyczna...

9  Zob. Andrzej Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919–1922), Poznań 1995 oraz Melania Dereszyńska-Romaniuk, 
Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919–1939, Warszawa 1998.

10  Zob. np. K. Dąbrowski, Monografia Chmielna, s. 128, gdzie czytamy: Nadeszła wreszcie upragniona chwila, gdy „Grenzschutz” 
zaczął opuszczać Kaszuby. Dnia 7 lutego 1920 roku oddziały jego zaczęły odjeżdżać w kierunku zachodnim ku granicy niemiec-
kiej. Starszyzna na koniach miała głowy spuszczone, inny krzyczeli: „Auf Wiedersehen, Panie Polak, nach zwei Jahren sehen wir 
uns wieder”. Lecz okazali się na szczęście fałszywymi prorokami. Niestety, niecałe dwadzieścia lat później…

11  Biogramy Łaszewskiego i Wybickiego oraz Szumana m.in. w: Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospo-
litej (1920–1939), Toruń 2001, s. 247–252, 424–429, 374–378. Zob. też Przemysław Olstowski, Wojewodowie pomorscy w latach 
II Rzeczypospolitej (1920–1939). Szkic do portretu zbiorowego, „Zapiski Historyczne”, t. LXXX, R. 2015, z. 3, s. 273–285; M. Kal-
las, Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej (z dziejów podziałów terytorialnych w latach 1919–1939), „Acta Univeritatis Nicolai 
Copernici”. „Historia XXX – Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 322, Toruń 1997, s. 146–161 oraz T. Cieślak, Pomorze Wschodnie 
w XIX i XX wieku..., s. 37–40.
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Puck. Słupek upamiętniający objęcie wybrzeża przez wojsko polskie.
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– Proszę mi powiedzieć, w jakiej formie spożywacie 
tu, w centrum Kaszub, ziemniaki. 

– Nie ma problemu. Frytki, kartofle z wody, bo to naj-
mniej kłopotu, i czasami placki ziemniaczane.

Opadły mi ręce, a w głowie przewinęła się taśma, na 
której była moja rozmowa z redaktorami z wydawnic-
twa Region przygotowującymi przewodnik po kaszub-
skiej kuchni. Otóż powiedzieli mi wówczas, że zdjęcia 
trzeba będzie powtórzyć, bo przecież jako dodatek do 
kaszubskich dań dominują nie gotowane czy pieczone 
ziemniaki, a frytki.

Uparcie tropiąc filary kaszubskiej kuchni, nie zwró-
ciłem uwagi na to, że zwłaszcza ryby podawane są pra-
wie wyłącznie z frytkami. Daniem rybnym podawanym 
z kartoflami jest w zasadzie tylko śledź w sztipie, którego 
nijak nie da się połączyć z frytkami. Koncentracja na 
zasadniczym produkcie osłabiła moją czujność i sprawi-
ła, że nie kontestowałem nienaturalnego połączenia. Co 
robić? Załamać ręce? Krytykować? A może przejechać 
się szlakiem dobrej kaszubskiej kuchni, która stosuje kar-
tofle, a nie frytki, choćby i te ostatnie były produkowane 
na Kaszubach, w Lęborku?

Ponieważ mieszkam w  Gdańsku, podróż szlakiem 
ziemniaka postanowiłem rozpocząć w  Trójmieście, 

a konkretnie w Sopocie, gdzie kuchnię regionalną pro-
muje jeden z  najciekawszych moim zdaniem szefów 
kuchni Pomorza Gdańskiego, Sebastian Cichy. Wymie-
niam go z nazwiska, bo dania, które wyszły z jego kuchni, 
wystąpią tu nie raz.

Nie ma się co oszukiwać. Smaku tych ziemniaków nie 
da się zastąpić najlepszym nawet kartoflem wypełnionym 
nadzieniem i zapieczonym w folii w piecu konwekcyj-
nym nowoczesnej restauracji. Ziemniak z ogniska – bo 
do niego tęsknię – musi być przeprażony na wylot i ma 
mieć silny aromat dymu, a popiół chrzęszczący w zębach 
nie przeszkadza, a wręcz ma moc przenoszenia do cza-
sów dzieciństwa. Mimo że odbywam liczne kulinarne 
podróże, nie mam zbyt wielu okazji do zjedzenia ziem-
niaka z ogniska. Mogę powiedzieć, że w ramach tzw. ży-
wienia zbiorowego tą formą podania ziemniaka zajął się 
jedynie wspomniany wyżej szef kuchni restauracji No-
wosopocka. Kombinacja ziemniaka pieczonego w ogni-
sku z wytrawnie przyrządzonym śledziem w śmietanie 
nie tylko zaskakuje swoją prostotą w lokalu tej rangi, ale 
przede wszystkim dowodzi tego, że zapisana może w na-
szych genach kuchnia ludowa jest doskonałą odpowie-
dzią na zapotrzebowanie klientów. Ciemny od popiołu 
ziemniak z Nowosopockiej jest tym, co zna chyba każda 

Pisanie tego tekstu zacząłem od studiowania starodruków. Sięgnąłem nawet do książek  
powstałych z inspiracji Komisji Edukacji Narodowej, w których po raz pierwszy kompetentnie 
omówiono roślinę o nazwie kartofel. Ciekawostka historyczna nie przekonała mnie jednak  
na tyle, by przyjąć, że jest to treść, którą chcę przekazać odbiorcom. W związku z tym postanowiłem 
pojechać na kaszubską wieś, by zapytać o to, jakie sposoby na ziemniaka mają mieszkańcy naszego regionu.

Powoli rolnicy w ekonomiach królewskich zaczęli od Niemców nabywać kartofli, od których znowu pograniczni. 
Nareszcie gdy kartofle były znajome po Żuławach Gdańskich, po hollendrach wielkopolskich i litewskich, gdy do 
Wielkiejpolski przyszło kilkaset familii szwabów, którymi panowie niektórzy, a mianowicie miasto Poznań, wsie 
swoje całe, wypędziwszy dawnych chłopów polskich, poosadzali, ci przychodniowie, przyuczeni w swoich krajach 
żyć niemal samemi kartoflami, najbardziej do nich polskim chłopom, a od tych szlachcie appetyt naprawili, tak 
że na końcu panowania Augusta III kartofle znajome były wszędzie w Polsce, w Litwie i na Rusi.

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Poznań 1840, s. 433.
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osoba mająca nieco więcej niż 40 lat, bo letnie (wolne) 
wieczory spędzała nie przed komputerem, a przy ogni-
sku na skraju miejskiego osiedla czy wsi i piekła kartofle. 
Sam pamiętam takie wyprawy w miejsce, w którym dziś 
znajduje się jeden z marketów na gdańskim Przymorzu. 
Jakie te ziemniaki były pyszne! Nawet gdy zamiast soli 
posypywane były piaskiem, który zgodnie z naszą wiarą 
jako nadmorski musiał być słony.

Zanim wyjechałem w  głąb Kaszub, skorzystałem 
z  oferty ziemniaczanej kilku trójmiejskich restaura-
cji. Dzięki nim kosztowałem m.in. klasycznej potrawy 
z pogranicza Kaszub i Kociewia. Żuchel czy szandar, bo 
o niego tu chodzi, to potrawa sama w sobie, która nie 
potrzebuje dodatków. Jako danie jesienne z charakteru 
najlepiej smakuje z sosem na bazie prawdziwków, jak 
podają je w Nowosopockiej, gdzie dostaniemy nowocze-
sną interpretację tej potrawy w stylu gratin dauphinois, 
czyli zapiekanki z cieniuteńko ciętych cząstek ziemniaka. 
Podobny w stylu talerz prezentuje Winne Grono z gdań-
skich Aniołków. Gdy chcecie poznać klasyczny smak 
tego dania, wyjedźcie z Trójmiasta, by udać się do re-
stauracji Mùlk w Miszewku albo baru Drewutnia w Ol-
puchu. Ale możecie też je spożyć w centrum Gdańska, 
na Długiej, w restauracji Kaszubska Marina, która podaje 
go w wersji zbliżonej do tej, którą zjecie u borowiackich 
gospodyń wiejskich. 

Pierwszy za Gdańskiem przystanek na mojej karto-
flanej drodze był przy pierwszym rondzie w Żukowie. 
Zjadłem tu zupę gburską. Z pozoru mięsna, bo znajdu-
jemy w niej sporo wieprzowych klopsów, ale jednocze-
śnie mocno ziemniaczana, ponieważ bardzo zawiesista 
smacznym ziemniakiem (przypominającym te z czasu, 
gdy ganialiśmy po osiedlu za furmanką z ziemniakami, 
krzycząc w odpowiedzi na zawołanie woźnicy „Karto-
fleeee” – „Zgniłe i niedobre”; dziś nikt z nas tego oczy-
wiście nie powie, ale ma nadzieję na zakup smacznych 
ziemniaków, takich z furmanki).

Kolejnym miejscem na trasie podróży były Kartuzy. 
W  tutejszej Restauracji Kaszubskiej skomponowano 
danie genialne w swej prostocie. Gbùrsczé jedzenié po-
dane z maślanką to egzemplifikacja tego, co 50-latkowie 
pamiętają z domu, gdy schaby nie zalegały sklepowych 
lodówek. Obiady były wtedy racjonalnie komponowane. 
Często składały się z ziemniaków pozostałych po wczo-
rajszym obiedzie, drobno posiekanych okrawków wędliny 
i cieniutkich plastrów cebuli, które przesmażone na ru-
miano z jajkiem dawały w efekcie smaczne i sycące danie 
jednogarnkowe. Dziś, dopełnione przez kubek zimnej 
maślanki, samym sentymentem za minionymi czasami 
są w stanie zadowolić nawet wybredne gusta.

Bawiąc w Kartuzach i okolicach, można skosztować 
także innych dań bazujących na ziemniakach. Kaszubski 

ziemniak lubi śledzia. Krëlczi, bùlwë w piscówkach poda-
wane ze śledziem to uniwersalne danie zarówno w for-
mie przystawki, jak i dania głównego. W wielu miej-
scach te ziemniaki w mundurkach podawane są zgodnie 
z tradycją w dobrze wyszorowanych łupinach, ale bywa 
i tak, że pùlczi otrzymujemy obrane. Niekiedy śledzio-
wi towarzyszą sztampóné lub zależnie od regionu tłëkłë 
bùlwë. Niezależnie od miejsca, w którym podaje się takie 
danie, ziemniaki dominują w potrawie, śledź jest dodat-
kiem. Ziemniaki ze sztipą śledziową zjecie w Restauracji 
Kaszubskiej, a także w restauracji Kania w Przodkowie 
(w której dostaniecie porcję tak dużą, że nie obejdzie się 
bez rozpięcia paska, ponieważ jej wielkość idzie w parze 
ze smakiem).

Z Kartuz krótka droga do Garcza. Na rozstaju dróg 
znajduje się restauracja Krzëwi Róg. Wstępując w  jej 
progi, stwierdzimy, że ziemniak to warzywo, którego 
popularności w kaszubskiej kuchni nie można deprecjo-
nować i który lubi prostotę. Nie musi mieć eleganckich 
dodatków, by był zjedzony ze smakiem i dał zastrzyk sił 
do dalszej aktywności. Doskonałym przykładem są bùl-
wë sztampóné z kwasnym mlékã, czyli tłuczone kartofle 
podawane z odrobiną okrasy i zsiadłym mlekiem. Do-
bry gatunek ziemniaków, odrobina tłuszczu z subtelnymi 
skwareczkami i kubek mleka, a kubki smakowe wariują.

Erazm Majewski, Nazwy ludowe kartofla i ich słoworód, „Prace Filologiczne”, 
Warszawa 1893, t. 4, s. 650. [Biblioteka Narodowa, Polona]
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Z Garcza do Chmielna droga jeszcze krótsza. A na 
pewno warto tam dotrzeć, by spróbować lokalnej spe-
cjalności, czyli przegotówki. Ta prosta zupa składająca 
się z ziemniaka, kilku kawałków warzyw zagotowanych 
z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego, po za-
laniu maślanką jest doskonałym przykładem na to, że 
jeść biednie, jak to kiedyś na wsi bywało, wcale nie mu-
siało znaczyć – niesmacznie. Dodanie odrobiny skwar-
ków czy kawałków kiełbasy sprawi, że ta zupa stanie 
się wręcz bogata w odniesieniu do klasycznego wzoru. 
Przegotówkę można zjeść na przykład na Wichrowych 
Wzgórzach w Chmielnie.

Z serca Kaszub droga wiedzie do Kościerzyny. W tym 
mieście nie sposób ominąć niezmiernie popularnego 
miejsca, jakim jest Browar Kościerzyna. Warto tu wstą-
pić szczególnie w chłodne dni, bo serwują tu antidotum 
na taką pogodę – zupę dziadówkę, w  formie aroma-
tycznego kremu z mączystych ziemniaków podanego 
z chrupkimi kawałkami okrasy i ziemniaczanymi pyza-
mi. Dobrze skomponowane danie na długo pozostaje 
na podniebieniu.

Z Kościerzyny można się udać w kilku kierunkach. 
Wybrałem najpierw drogę na Wdzydze. Chodziło o zje-
dzenie wspomnianego już klasycznego żuchla w olpu-
skiej Drewutni. Tym razem klasyka podawana jest bez 
interpretacji i nowoczesnego podejścia. Starannie starte 
kartofle wymieszano z cebulką i boczkiem, by zapiec je 
w blaszce. Podsmażona na patelni, podana ze skwarkami 
i sosem ze świeżych grzybów, potrawa satysfakcjonuje go-
ści. Wielu z nich przyjeżdża tu specjalnie, by zjeść to da-
nie, ale równie wielu zabiera dodatkową porcję do domu.

Mówiąc o żuchlu czy szandarze, nie sposób pominąć 
tego, co i jak się podaje na południu Kaszub, w rejo-
nie Chojnic czy na Gochach. Kaszubską cziszkã, czyli 
potrawę będącą kompozycją ziemniaków i gryki ugo-
towaną w specjalnym lnianym worku, a następnie pod-
smażoną na patelni, spożyłem po raz pierwszy w Ho-

telu Aubrecht. Tego dnia podano mi ją ledwo polaną 
sosem grzybowym. Drugiego dnia zamówiłem do niej 
jeszcze mięso, chociaż sama ta kompozycja ziemniaków 
i niepalonej kaszy gryczanej (będącej jedynym chyba 
bogactwem rolnym Gochów) dawała mi kulinarną sa-
tysfakcję. Moje zamówienie zdziwiło kucharza. Kiedy 
w tym miejscu byłem następnym razem, oczywistość 
podawania cziszczi do krwistego steka wołowego była 
wpisana w menu. 

Po kilku latach, w  czerwcu tego roku, spotkałem 
cziszkã w restauracji Gościniec w Chojnicach. Rzetelność 
podejścia do tematu nie budzi zastrzeżeń. Balans smaku 
ziemniaków i niepalonej gryki jest tu idealny. Skarmeli-
zowana przy podsmażaniu, cziszka z Chojnic jest dosko-
nałym przykładem sprawiania radości klientom prostym 
jedzeniem, którego źródło znajduje się nie w Paryżu, a na 
Kaszubach. Gościniec to dobre miejsce na delektowa-
nie się kaszubską kuchnią. Do głównego talerza z cziszką 
można dodać zupę na bazie ziemniaków. Tutejsza po-
lewka kaszubska jest klasyką gatunku. Ascetyczna zupa 
kartoflana z dodatkiem maślanki dowodzi przywiązania 
właścicieli do tradycji. Nic w niej z udziwnień nowocze-
snych restauracji, w których takie produkty podaje się 
w ramach menu degustacyjnego od wielkiego dzwonu. 
Miłośnicy frelek, bo tak przed laty mówiono na Kaszu-
bach na kartofle, skracając nazwę popularnego warzywa, 
mogą tu spożyć również szare kluski, które w niektórych 
miejscach nazywano nagusami. Te kluski przypomina-
jące swym składem placki ziemniaczane są podawane 
najczęściej w formie podsmażonej z okrasą. Same lub 
w towarzystwie jajka. Można je zjeść również z wody, 
polane tłuszczem ze skwarkami. W Chojnicach podają 
je jako spore ziemniaczane kluchy, choć w większości 
przypadków znamy je jako nieduże kluseczki. Nieważ-
ne, smak nie zamyka się wyłącznie w formie. Nota bene 
Gościniec jest miejscem, w którym liczba dań z frytkami 
jest mniejsza niż liczba dań podawanych z ziemniakami. 

Kartofle pieczone w ognisku i sałatka śledziowa. 
Sopot, Restauracja Nowosopocka

Plińce z sałatką śledziową. Bałachy, Smaczne 
Jadło

Żuchel. Olpuch, Drewutnia
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Jest to rzecz godna najwyższego szacunku i dowód na to, 
że klasyczna sztuka kulinarna nie upadła.

Wracając z Chojnic czy Kościerzyny do Trójmiasta, 
można wybrać trasę przez Przodkowo. I tu znowu się za-
trzymać w restauracji Kania ze względu na coś, co tutejsi 
szefowie kuchni uczynili sztandarowym wyróżnikiem 
regionu. Plińce po przodkowsku. Plińce będące boga-
tą wersją jednego z dań, które tradycyjnie było bardzo 
popularne na Kaszubach. Zacznijmy jednak od klasyki. 
Plińc, riwòwnik, kôłk, czyli placek ziemniaczany, od daw-
na był daniem stanowiącym najprostszy obiad. Smażone 
na patelni lub często wprost na place czy rënkach, wyma-
gały niewiele czasu na przygotowanie, stanowiły więc 
swego rodzaju fast food. Do ich zrobienia wystarczą naj-
prostsze składniki. Ziemniaki starte na riwce, do których 
dodano łyżkę mąki, sól, pieprz i jajko. Ot i cała filozofia. 
Są tacy, którzy mając dobry gatunek ziemniaków, robią 
placki bez dodatku mąki i jajka. Ci z reguły trą placki na 
grubych oczkach.

Wielu czytelników „Pomeranii” zapewne nie pamięta 
tych czasów... otóż wiosną 1974 roku słupska kawiarnia 
Kaprys zmieniła nazwę na Karczma Słupska. Pojawiły 
się w niej wówczas dania kuchni traktowanej jako regio-
nalna. Jednym z nich były właśnie plińce. Dzięki działal-
ności tego lokalu, a następnie Karczmy pod Kluką, stały 
się symbolem kaszubskiego jedzenia. Mało kto myślał 
wtedy o tym, że nie były one kalką ubogiego wiejskiego 
jadłospisu, a „szlacheckim” w swej formie plackiem, bo 
podanym z mięsem, z gulaszem. Taką kombinację zje-
my obecnie w wielu miejscach, choć ja namawiam do 
konsumpcji tego dania w Przodkowie. Placki kartoflane, 
czy jak się mówi obecnie, ziemniaczane podaje się tam 
z gulaszem, choć moim zdaniem można by go nazwać 
szmórowónym miãsã, ponieważ nim (przez duszenie do 
idealnej miękkości) po trochu jest. Smak zarówno sa-
mego placka, jak i mięsnego sosu jest tak doskonały, że 
może stanowić swego rodzaju wyróżnik dla tego rodzaju 

dań. Pamiętam te plińce jeszcze z czasów, gdy dla miasto-
wych były nowością. Muszę przyznać, że 40 lat później 
placki w Kani są nadal tak samo pyszne, chrupiące i po 
prostu ziemniaczane. 

Oczywiście, nie każdego stać było na placki podawa-
ne na bogato. Podstawową wersją było spożywanie ich 
„sauté”, wyłącznie doprawionych podstawowymi przy-
prawami. Kiedy w domu było względnie dobrze, placek 
posypywano cukrem, a z czasem zaczęto dodawać śmie-
tanę. Plińce w wersji tradycyjnej można zjeść na przykład 
w restauracji Pod Dębem w Choczewie. W wykonaniu 
tutejszego szefa kuchni są wyjątkowo puszyste i chrupią-
ce. Placki ziemniaczane stały się dowodem sięgania do 
tradycji na tyle, że występują obecnie w wielu miejscach, 
często szokując ceną. Z reguły jest bowiem tak, że za 
trzy plińce płacimy tyle, ile za trzy kilogramy dobrego 
gatunku ziemniaków. 

W ostatnim czasie popularność zyskują kombinacje 
placków ziemniaczanych z sałatką śledziową czy łoso-
siem. Często są to smaczne dania jak w barze Smacz-
ne Jadło w Bałachach koło Lipusza. Niektórzy próbują 
komponować w ten sposób dania główne, jednak moim 
zdaniem lepiej byłoby poprzestać na tworzeniu z nich 
ciepłych przystawek, które połączą kilka interesujących 
smaków, a nie budować z tego dań, którymi klient ma 
się najeść, bo ryzyko braku akceptacji jest zbyt duże, co 
byłoby niedobre dla kuchni wykorzystującej składniki 
regionalne.

Nie wiem, czy wiecie, ale ziemniak był pierwszym 
warzywem wyhodowanym na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Cieszmy się nim, świadomie wybierając 
smaczne dania z nim w roli głównej lub z jego udzia-
łem. Na samych Kaszubach, z racji ważnej roli kartofla 
w piramidzie żywieniowej, potraw z ziemniaków znamy 
mnóstwo. Moim zdaniem można by jeść dania oparte na 
tym warzywie codziennie, nie popadając w monotonię.

RAFAŁ NOWAKOWSKIV

Ciszka. Chojnice, Gościniec Zapiekłé bùlwë. Kartuzy, Restauracja 
Kaszubska 

Plińce z cukrem. Materiał własny 
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Na ostatniej stronie tygodnika „Polonia” z 23 sierp-
nia 1931 roku odnajdziemy niewyraźne, czarno-białe 
zdjęcie. Grupa mężczyzn w różnym wieku pozuje do 
fotografii na tle trudnego do rozpoznania budynku. 
Wśród zgromadzonych ujrzymy dwóch kapłanów. Je-
den w szatach liturgicznych, drugi w skromnej czar-
nej sutannie. Między grupą a bryłą budynku rysuje 
się jasny, górujący nad zgromadzonymi kształt stojącej 
na postumencie figury. Niestety nie zmieściła się cała 
w kadrze – widocznie postawiony przed dylematem 
fotograf z dwojga złego wolał uciąć posągowi głowę, 

niż nie ująć na zdjęciu dolnych rzędów pozujących. 
Twarz jednego z księży okazuje się znajoma – to Pa-
weł Stefański, wieloletni proboszcz jastarnickiej pa-
rafii. Lokalizację potwierdza podpis pod zdjęciem, 
który głosi: Grupa górnoślązaków z  rzemieślniczego 
obozu letniego w  Jastarni w  dniu poświęcenia przez 
ks. Kurnowicza pomnika Królowej Morza [pisownia 
oryginalna]. Problem w tym, że w Jastarni żadnego 
takiego pomnika nie ma...

KOLONIA LETNIA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY PRZEMYSŁOWEJ  
I RĘKODZIELNICZEJ W JASTARNI
Tropem na drodze do rozwiązania zagadki jest oso-
ba duchownego Mieczysława Kuznowicza. Związa-
ny z Krakowem jezuita w 1906 roku założył Związek 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, organiza-
cję, która w latach międzywojennych stawiała sobie 
za cel odbudowę mieszczaństwa w Rzeczypospolitej  
poprzez pracę z młodzieżą wywodzącą się ze środo-
wisk robotniczych. Dla trwałej i celowej pracy w kie-
runku odrodzenia miast i polskiego mieszczaństwa, nie 
znajdziemy innej drogi, jak zajęcie się gorące młodzieżą 
przemysłową i rękodzielniczą, tem źródłem ożywczem 
mieszczaństwa polskiego, będącego decydującym czyn-
nikiem rozwoju miast polskich i tworzywem bogactwa 
narodowego – czytamy w broszurze Związku1. Orga-
nizacja prowadziła w Krakowie bursę dla młodzieży, 
jednak jej działania nie ograniczały się do zapewnienia 
młodym dachu nad głową. Wychowankowie Związku 
otrzymywali kompleksową formację w zakresie rozwo-
ju duchowego, zawodowego, społecznego i socjalnego, 
a także fizycznego. W Krakowie ks. Kuznowicz zorga-
nizował dla podopiecznych młodzieżowy Park Sporto-
wy „Juvenia”, natomiast w Jastarni kolonię letnią. Dzie-
ło krakowskiego jezuity i historia jego wychowanków 
zasługuje bez wątpienia na oddzielne opracowanie, 
w tym miejscu skupmy się jednak na tym, co łączyło 
jego organizację z Jastarnią.

REGINA MARIS
Wśród figur maryjnych na Kaszubach Tadeusz Bolduan w Nowym bedekerze kaszubskim wymienia trzy wyobrażenia 
Matki Boskiej. Swarzewską i Sianowską, obie o gotyckim, piętnastowiecznym rodowodzie, oraz zaginioną Madonnę 
Morską dłuta Teodora Plińskiego z Wiela, która miała gorszyć wiernych doskonale oddanym pięknem ludzkiego 
ciała. Być może listę tę należałoby uzupełnić o jeszcze jedno przedstawienie Najświętszej Maryi Panny?

Antoni Malec, członek Orkiestry Dętej i Symfonicznej Związku Młodzieży 
Przemysłowej i Rękodzielniczej, spędził w jastarnickim obozie niejedne 
wakacje. Zdjęcie wykonane 15 lipca 1933 roku przed statuą „Regina Maris” 
jest obecnie jedną z nielicznych znanych fotografii, na których uwiecznio-
no figurę. Źródło: zbiory prywatne Stanisława Malca (malcowie.
wordpress.com).

1  Broszura bez daty wydania w zbiorach prywatnych Stanisława Malca (malcowie.wordpress.com).
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W  latach 20. ksiądz Kuznowicz 
otrzymał od ówczesnego ministra 
przemysłu i  handlu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego pozwolenie na zało-
żenie obozu dla młodzieży na Mierzei 
Helskiej  i promesę oddania w dzier-
żawę odpowiedniej działki. Rozważa-
no kilka lokalizacji – w grę wchodził 
Hel oraz teren przyszłego osiedla 
Jurata. Decyzja o usytuowaniu kolo-
nii zapadła zimą 1926 roku, podczas 
wizyty na półwyspie zaangażowanego 
w działanie Związku generała Józefa 
Czikla oraz sekretarza generalnego 
organizacji i  przyszłego wielolet-
niego kierownika obozu Tadeusza 
Dalewskiego. Ostatecznie wybrano 
liczącą 4000 m2 parcelę w  Jastarni 
położoną przy torach kolejowych 
między cmentarzem a pensjonatem 
Pomorzanka. Młodzież księdza Ku-
znowicza zawitała do Jastarni po raz 
pierwszy w roku 1927. Z czasem na 
terenie obozu wybudowano pawilon 
i niewielką kolonię chatek letnisko-
wych. Przy tej okazji należy wspo-
mnieć o  zaangażowaniu w  budowę 
miejscowych rybaków, w szczególności o Aleksandrze 
Konkelu, znanym i szanowanym w Jastarni szkutniku, 
który kierował pracami budowlanymi. I ów nasz Alek-
sander przez lat dziesięć najwierniej nam oddany, był 
budowniczym całej naszej kolonii i najlepszym przyja-
cielem naszym – scharakteryzował rybaka Tadeusz Da-
lewski w mowie okolicznościowej wygłoszonej z okazji 
jubileuszu istnienia letniska2.

Z czasem młodzież z całego kraju coraz liczniej od-
wiedzała nadmorską kolonię. Ogółem szacuje się, że do 
roku 1939 przez obóz przewinęło się znacznie powyżej 
dwóch tysięcy osób, a w szczytowym okresie kolonia 
przyjmowała ponad dwustu pięćdziesięciu obozowi-
czów na sezon. Dzieło to imponuje nawet dziś, a w la-
tach przedwojennych było nie do przecenienia. Dość 
powiedzieć, że dla wielu z odwiedzających Jastarnię 

kolonistów przyjazd nad morze był 
pierwszą podróżą koleją, a dla części 
zapewne w ogóle pierwszą wyprawą 
poza rodzinne strony. Był czas, kiedy 
na wywczasy morskie jeździli tylko 
królowie i wielcy wodzowie; potem bo-
gacze, wreszcie dorobkiewicze. A dziś 
nawet uboga młodzież rękodzielnicza 
ma swój obóz letni na morskiem wy-
brzeżu3 – donosił „Związkowiec”, or-
gan prasowy organizacji.

Terminatorzy i czeladnicy swoim 
entuzjazmem, skromnością, wigo-
rem i szczerą radością, jaką czerpa-
li z  gościny nad morzem – zdobyli 
serca mieszkańców Jastarni i szybko 
wrośli w jej letni krajobraz. Młodzież 
organizowała liczne zabawy i festyny, 
angażowała się też w  życie religijne 
osady. W  okresie letnim orkiestra 
Związku grała codziennie podczas 
nabożeństw, obozowicze uczestni-
czyli też w lipcowych pielgrzymkach 
mieszkańców Mierzei do Swarzewa. 
Rybacy podchodzili do kolonistów 
z dużą życzliwością, m.in. zezwalając 
na wycieczki na łodziach czy kutrach, 

zapoznając z zawodem rybackim4. Atrakcją dla miej-
scowych i  letników były koncerty chóru i orkiestry 
Związku oraz przedstawienia młodzieżowej trupy 
teatralnej. Występy przynosiły skromny dochód, co 
pozwalało podreperować w pewnym stopniu kasę ko-
lonii, były też formą promocji kultury polskiej wśród 
miejscowych. W sprawozdaniu z obozu za rok 1931 
działalność grup artystycznych określono w sposób 
następujący: Dużym czynnikiem propagandy polskości 
wśród ludności kaszubskiej, w tym pięknym pasie hel-
skim są te dwa zespoły nasze, które wraz z młodzieżą 
niosą i popularyzują mało tu jeszcze znaną pieśń pol-
ską i słowa mistrzów, głoszone ze sceny5. Ziarno pa-
dło zresztą na podatny grunt – kontakty z krakowską 
orkiestrą były inspiracją dla muzyków z jastarnickiej 
kapeli rybackiej i okazją do wymiany doświadczeń. 

Figura „Regina Maris” w Jastarni w roku 1931. 
Źródło: „Związkowiec”, zeszyt IV/1931.

2  N.N., Regina Maris, „Związkowiec”, zeszyt VII–XI/1937, s. 16.
3  M. Jabłoński, Regina Maris, „Związkowiec”, zeszyt IV/1937, s. 77.
4  N.N., Sprawozdanie z działalności Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie za rok 1932, „Związkowiec”, 

zeszyt I–II/1933, s. 15. 
5  N.N., Sprawozdanie z działalności Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie za rok 1931, „Związkowiec”, 

zeszyt I–II/1932, s. 31.
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Poza sezonem letnim infrastruktura kolonii służyła 
miejscowej ludności. Odbywały się tam między inny-
mi zebrania jastarnickich organizacji młodzieżowych, 
a w trakcie budowy nowego kościoła odprawiano tam 
msze święte.

Obie strony podkreślały, że najtrudniejsze były 
rozstania. Wzruszającym momentem zawsze to poże-
gnanie, w którem niemal cała ludność Jastarni bierze 
udział. Nie brak wówczas serdecznych uścisków wza-
jemnych, słów, życzeń, ba nawet niejedna spłynie łza po 
wichrem i słońcem spalonem obliczu starych Kaszubów 
– relacjonował „Związkowiec”6. Z kolei ksiądz Paweł 
Stefański pisał we wspomnieniach: Młodzież Krakow-
ska nie tylko rokrocznie pierwszy swój hołd składa na 
plebanii, ale tak samo zawsze przy odjeździe się żegna 
u proboszcza. A kiedy nas opuści, to nam wszystkim tak 
jakoś smutnie we wiosce – tak cicho i głucho, tak nam 
ciężko, jakby nas najlepszy przyjaciel opuścił7.

Realizując jezuicką maksymę ad maiorem Dei glo-
riam, kolonia obok rekreacji kładła duży nacisk na 
dyscyplinę i samodoskonalenie. Innymi słowy mło-
dy terminator nie wygniata godzinami swych śladów 
w piasku8, a jego pobyt nad morzem służy osiągnię-
ciu określonych celów. Organizatorzy definiowali je 
następująco: 1) Poprawa zdrowia drogą umiejętnego 
rozłożenia dnia, codziennych ćwiczeń i kąpieli, plażo-
wania, zdrowego pokarmu, codziennego pobytu i spania 
na otwartym powietrzu. 2) Zbliżenie do przyrody przez 
ciągłe obcowanie z jej cudami. 3) Wyrównanie różnic 
społecznych przez współudział wszystkich uczestników 
na równych prawach w pracy i zabawie. 4) Wyrobie-
nie samodzielności i tężyzny przez wzorowe spełnianie 
nałożonych obowiązków. 5) Wyzbycie się sobkowstwa 
przez danie sposobności do bezinteresownej pracy dla 
ogółu. 6) Wyszkolenie się w kierownictwie przez opie-
kowanie się młodszymi kolegami. 7) Kształcenie ducha 
przez zwracanie uwagi na istnienie rzeczy niewidzial-
nych. 8) Kształtowanie charakterów przez zachęcanie 
do wprowadzania w czyn ideałów ludzkości. 9) Zdro-
wa rozrywka przy wolnem od trosk życiu, w atmosferze 
szczerego śmiechu, radości i wesołości. 10) Wyrabianie 
poczucia obywatelskiego przez branie czynnego udziału 
w życiu i sprawach małego środowiska ludzkiego, ja-
kiem jest Obóz9. W kontekście tak licznych i donio-
słych zamiarów nie powinno dziwić, że harmonogram 
dnia kolonii był dość napięty: 7.30 pobudka, zbiór-
ka, śpiewanie pieśni, podniesienie sztandaru i ranna 
kąpiel w morzu. Następnie o 8.25 msza święta połą-
czona z występem chóru i orkiestry, a także porządki 
obozowe. O 9.15 śniadanie, a po nim plażowanie, gry 
i zabawy oraz sport. Obiad jedzono o godzinie 13.30, 
a po ciszy poobiedniej plażowano, dokonywano nie-
zbędnych prac i porządków w kolonii. Podwieczorek 
przewidziany był na 17.30, a o 20.00 spożywano kola-
cję. Dzień kończył się o 22.00, kiedy przy dźwiękach 
hejnału opuszczano sztandar a  następnie śpiewano 
modlitwy.

Sezon 1931 roku obfitował w liczne wydarzenia ar-
tystyczne. Orkiestra dała blisko trzydzieści koncertów 
plenerowych, a trupa teatralna wystawiła kilkakrotnie 
sztuki „Zrękowiny u Druzgały” i „Werbel domowy”. 
Dodatkowo 15 lipca zorganizowano obchody roczni-
cy bitwy grunwaldzkiej, którym towarzyszyło nabo-

Opublikowany w 1932 roku wiersz poświęcony jastarnickiej Madonnie. 
Źródło: „Od naszego morza”, nr 19/1932.

6  Ibid.
7  P. Stefański, Wspomnienia z Jastarni, Gdynia 1997, s. 183.
8  M. Jabłoński, Regina Maris, „Związkowiec”, zeszyt IV/1937, s. 77.
9  N.N., Kolonje letnie młodzieży przemysłowej i rękodzielniczej, Kraków 1929, s. 5.
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żeństwo i pochód z orkiestrą ulicami wioski. Dużym 
wydarzeniem była także „noc wenecka”, a więc koncert 
orkiestry i chóru na statku w porcie w asyście rozświe-
tlonych łodzi i przy blasku ogni bengalskich, jak też 
pożegnalny festyn zorganizowany w  kolonii, który 
zgromadził dosłownie całą Jastarnię i wiele osób z ca-
łego Helu10. Nim młodzież rozjechała się do domów, 
nastąpiło jednak jeszcze jedno wydarzenie, istotne tak 
dla obozu, jak i całej społeczności Jastarni.

KRÓLOWO I PANI STRZEŻ NAS I MORZE POLSKIE
Kolonia nie była bezimienna. Miała patronkę, którą od 
1930 roku była Matka Boska Królowa Morza. Wtedy 
to nad bramą do obozu umieszczono tablicę o wymia-
rach 190 x 80 cm, na której widniał napis: Obóz letni 
Związku Młodzieży Przemysłowej i  Rękodzielniczej 
„Regina Maris”. W następnym sezonie, 25 lipca 1931 
roku, dokonano odsłonięcia i poświęcenia figury pa-
tronki. Nieliczne zachowane fotografie pozwalają tylko 
na ogólną charakterystykę statui. Posąg nie jest podob-
ny do tradycyjnych figur maryjnych, a przywodzi na 
myśl raczej antyczną rzeźbę. Kobieta w luźnej szacie 
stoi wygięta w kontrapoście, podpierając się lewą ręką 
o  coś, co kształtem przypomina niewielką, sięgają-
cą pół uda, kolumnę. Prawą rękę unosi na wysokość 
piersi – wydaje się, że trzyma coś w dłoni. U jej stóp 
spoczywa oparta o kolumnę kotwica. Spogląda w dal, 
a jej głowę otaczają tworzące koronę promienie, w któ-
re wpisane są litery układające się w napis REGINA 
MARIS. Sentencja na cokole pomnika głosi: KRÓLO-
WO i PANI strzeż NAS i MORZE POLSKIE 1931. Na 
temat statui nie zachowało się zbyt wiele informacji, 
jej istnienie odnotowuje jednak jastarnicki proboszcz, 
który wskazuje też lokalizację pomnika: Ks. Kuźnowicz 
[pisownia oryginalna] jest wielkim wielbicielem Najja-

śniejszej Maryi Panny i, jeżeli tylko możliwe, to do niej 
mszę św. odprawia. Schronisko swoje także oddał pod 
jej opiekę i nazwał je Regina Maris. Aby dać temu i na 
zewnątrz wyraz, ustawiono przy głównym wejściu do 
schroniska figurę przepiękną królowej morza – figurę 
ozdobioną kwiatami. Nawet wieczna lampka tam się 
pali11. Dzięki informacjom zawartym w sprawozda-
niach Związku poznajemy również nazwisko autora 
posągu. To urodzony w 1907 roku rzeźbiarz Zbigniew 
Dunajewski, absolwent krakowskiej Państwowej Szko-
ły Sztuk Zdobniczych i  Przemysłu Artystycznego, 
a w późniejszych latach także warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych.

Dawny pawilon obozu „Regina Maris”, choć peł-
ni już inne funkcje, istnieje do dziś. Figura jednak 
się nie zachowała. Nie wiadomo, jakie były jej losy 
i kiedy zniknęła z krajobrazu Jastarni. W tym miejscu 
autor zwraca się do osób posiadających jakąś wiedzę 
na temat historii pomnika z prośbą o informację. Być 
może ktoś z czytelników „Pomeranii” zna losy statui? 
Może w domowych archiwach zachowały się jakieś jej 
zdjęcia? Warto, żeby ujrzały światło dzienne. Rzeźba 
cechowała się dużymi walorami artystycznymi, waż-
niejsze jest jednak to, że chociaż niewątpliwie na to 
zasługuje, jednak nie jest obecna w pamięci współcze-
snych. Przywróćmy należne jej miejsce! Nadzieję dają 
losy innej zaginionej figury maryjnej związanej z księ-
dzem Kuznowiczem. Na jesieni 2017 roku w Krakowie 
podczas remontu budynku należącego przed laty do 
Związku odnaleziono zamurowaną we wnęce statuę 
Matki Boskiej, która jeszcze w  latach powojennych 
wieńczyła kopułę gmachu. Być może figura Królowej 
Morza Polskiego – „Regina Maris” – także czeka na 
odkrycie?

MARCIN HERRMANN

10  N.N., Sprawozdanie z działalności Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie za rok 1931, „Związkowiec”, 
zeszyt I–II/1932, s. 32.

11 Stefański P., op. cit., s. 183.
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W czwartek rano spotkaliśmy się na wejherowskim dworcu 
autobusowym. Skwar lał się z nieba, pot z czół, a ptaszki 
ćwierkały – zatem wszystko zwiastowało dobry obóz. No 
prawie wszystko… Poza autobusem, który się spóźniał. Cze-
kając na niego, zaczęliśmy omawiać plan obozu. Początkowo 
zgadzaliśmy się we wszystkim. Schody zaczęły się 
przy czwartym punkcie planu pierwszego dnia 
– było wielu chętnych do bycia kucharzem 
(czy dlatego, że kucharz nie musi rozstawiać 
obozu?). Spór został demokratycznie roz-
strzygnięty, trzy rundy w kamień, papier, 
nożyce i... jest kucharz. Około jedenastej 
dotarliśmy na miejsce. Po przywitaniu 
i odprawie przystąpiliśmy do rozstawiania 
namiotów. Skautowym zwyczajem ustawili-
śmy je w kręgu, a na jego środku umieściliśmy 
maszt flagowy. Dochodziła szesnasta, kiedy za-
częliśmy śpiewać (coraz głośniej): Kuchnia, kuchnia, 
żołądek piszczy, a człowiek się niszczy... Zmotywowany sło-
wami pieśni kucharz zawołał nas na obiad. Jedzenie było 
pyszne! Po chwili odpoczynku przyszedł czas na wyprawę 
nad jezioro. Do kąpieliska nie było daleko, dwa, może dwa 
i pół kilometra. Jednak już w połowie trasy niektórym włą-
czył się tzw. syndrom marudera. Na szczęście zanim maru-
derzy ogłosili strajk, byliśmy już nad jeziorem Morzycz 
w Zakrzewie. W powietrzu fruwały koszulki i spodenki, 
a skauci pognali do wody. Wyszli z niej jednak jeszcze szyb-

ciej, niż do niej weszli. Woda była zimna, naprawdę zimna, 
lodowata. Po chwili jednak wszystkim przestało to przeszka-
dzać. Po osiemnastej drużynowy odgwizdał zbiórkę i ruszy-
liśmy do obozu, przecież trzeba było się przygotować do 
wieczornej ceremonii otwarcia. 

O  dwudziestej pierwszej spotkaliśmy się przy 
ognisku z naszymi gośćmi i jednocześnie gospo-

darzami – mieszkańcami Lini, w której rozbi-
liśmy obóz. Wybrzmiały skautowe pieśni 
oraz opowieści Gùczowégò Macka. Po czę-
ści nieoficjalnej przyszedł czas na oficjal-
ną. Skauci przeszli do swojego obozu. Po 
krótkiej przemowie skaut-mistrza obozo-
wego wszyscy stanęli na baczność, naj-

młodszy uczestnik obozu (zgodnie z trady-
cją) wciągnął na maszt kaszubską flagę 

i odśpiewaliśmy pieśń Zemia Rodnô. Nie mogli-
byśmy mówić o obozie skautów kaszubskich bez gorz-

kiej czekolady. I tym razem tradycji stało się zadość. Za-
brzmiały słowa Mariana Roszczynialskiego: Aby takich 
gorzkich akcentów na tym obozie więcej nie było, a po nich 
wspólnie odmówiliśmy modlitwę Ojcze nasz. I tak zakoń-
czył się pierwszy dzień siódmego w dziejach obozu kaszub-
skich skautów S-CSB (pierwszy odbył się w roku 1921, 
kolejne w 1923, 1924, 1937, 1960, 2017 i 2019).

W piątek (po śniadaniu, rzecz jasna) ruszyliśmy ku przy-
godzie – dzień drugi zawsze jest dniem zwiadowców. Z ple-

Wakacje już dawno za nami, na szczęście zostały po nich wspomnienia. Przywołam te kaszubsko-skau-
towe, z blaskiem lipcowego ogniska, smakiem pieczonych w żarze ziemniaków, nocną grą w świetlika, 
niemającymi końca rozgrywkami w kaszëbsczi geszeft oraz niekoniecznie ciepłą wodą jeziora Morzycz. 
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cakami i proporcem na ramieniu zaczęliśmy wędrówkę, 
mieliśmy iść, gdzie nogi poniosą. Tym sposobem wylądo-
waliśmy na kobylaskich pustkach. Stamtąd szliśmy dalej, 
nadal prosto, i już byliśmy nad stawkiem w centrum wsi, 
w centrum, w którym droga... się kończy. Toteż z całą po-
wagą mogę stwierdzić, że kaszubscy skauci dotarli na ko-
niec świata. To nie żarty, ten Kobylasz to chyba naprawdę 
koniec świata, ponieważ przestał nam tam działać kom-
pas. Ale oczywiście nie zgubiliśmy się, skauci ni-
gdy się nie gubią (poza tymi chwilami, w któ-
rych się gubią, ale to dłuższa historia). 
Udało nam się dotrzeć do najbliższej drogi 
asfaltowej, a stamtąd popędziliśmy w kie-
runku obozowiska. Wszyscy bowiem 
czuliśmy już zapach i smak skautowego 
spaghetti. Najpierw modlitwa, i  już po 
chwili wiedzieliśmy, że kuchenna warta spi-
sała się na medal. Potem przyszedł czas na 
kolejną wyprawę nad jezioro. A po powrocie – 
przygotowania do wojny, i to kaszubsko-kaszubskiej. 
Pionki lśnią na planszach, kostki wypolerowa-
ne, pieniądze rozdane. I już. Pierwszy rzut, 
pierwsza szóstka, pierwszy zakup i… 
pierwszy bankrut. Gra w kaszëbsczi ge-
szeft trwała do późnych godzin nocnych 
(żeby nie powiedzieć: wczesnych poran-
nych). Najważniejsze było jednak to, że 
w tej pokojowej wojnie wygraliśmy wszy-
scy. Wygraliśmy coś, czego nie da się kupić 
– żywą kaszubszczyznę. Przy planszy wszyscy 
bowiem posługiwali się tylko i wyłącznie językiem 
kaszubskim (w założeniu podczas większości ak-
tywności obozowych mówi się po kaszubsku). 

Dzień trzeci zaczął się z drobnym pośliz- 
giem, a to wszystko przez ten bëlny geszeft. 
Tak czy inaczej trzeba było ruszyć ku obo-
wiązkom. Wszak dzień trzeci jest dniem 
prac dla dobra lokalnej społeczności. 
W tym dniu skauci stają się, jak głosiło 
hasło minionej epoki, młodymi przodow-
nikami pracy. Część z nas ruszyła do ogród-
ków sąsiadów, pozostali udali się do lińskiego 
domu skautowego. Tego dnia rąbaliśmy drewno, 
kosiliśmy i grabiliśmy trawniki, sadziliśmy kwiaty, robili-
śmy zakupy oraz wykonywaliśmy wszystkie te prace, które 
zostały nam powierzone. To był naprawdę ciężki dzień, 
każdy z nas mógłby się wykąpać w wannie własnego potu 
– termometry wskazywały 38 stopni Celsjusza (w słońcu). 
Późnym wieczorem wszyscy położyliśmy się w namiotach 
z poczuciem, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. I wów-
czas, jak gdyby brakowało nam tego dnia wrażeń, drużyno-
wy odgwizdał zbiórkę. Doskonale wiedzieliśmy, co to zna-

czy. Rozpoczęła się gra w świetlika. Nawet ci z nas, którzy 
początkowo bali się wejść do ciemnego lasu, teraz świetnie 
się bawili. Krótko przed północą, ledwo żywi, wracaliśmy 
do obozu, mając nadzieję, że nazajutrz będziemy w stanie 
się ruszać bez bólu. 

Niedzielny poranek rozpoczął się sielsko i błogo. Na sto-
le czekała na nas pachnąca jajecznica i cieplutkie kakao. To 

jest to, co skauci lubią najbardziej. Przyszedł czas, by 
przywdziać uniformy i ruszyć ku lińskiej świąty-

ni na spotkanie z Żywym Bogiem. Po Mszy 
świętej niecierpliwie czekaliśmy na rodzi-
ców (i, co tu ukrywać, też na to, co przy-
wiozą). Ognisko było już przygotowane, 
patyki gotowe, a skautowe podniebienia 
spragnione słodyczy. Wiadomo, wizyta 
rodziców na obozie czy kolonii to zazwy-

czaj jedna wielka cukiernia. Także tym ra-
zem tak było – ku uciesze skautów-głodomo-

rów. Kiedy zaczął padać deszcz, był dla rodziców 
czytelnym znakiem, że czas już wracać do domu, 

dla skautów zaś oznaczał ciepłą kąpiel. I bynaj-
mniej nie w Morzyczu! – niedziela była bo-

wiem dniem pięciogwiazdkowego hotelu, 
każdy z nas miał możliwość skorzystania 
z najnowszej, ultranowoczesnej... wanny 
łazienkowej. Po tym SPA przyszedł czas 
na pakowanie manatek, następnego dnia 

mieliśmy się już żegnać z Linią. 
Poniedziałkowy rozgardiasz to także stały 

element skautowego obozu. Wszyscy mają wtedy 
ręce pełne roboty… Tak czy inaczej z porannym ape-

lem oraz nominacjami – dwóch chłopaków 
rozpoczęło nowe wyzwania, jeden z  nich 

przygotowuje się do zostania wilczkiem, 
drugi zaś skautem – siódmy obóz kaszub-
skich skautów przeszedł do historii, a tym 
samym my staliśmy się jej częścią. Zapi-
saliśmy się w annałach kaszubskiego ru-

chu skautowego jako niestrudzeni wę-
drowcy oraz odkrywcy końca świata. 
Jeśli miałbym opisać nasz obóz w kilku sło-

wach, to podsumowałbym go tak: „było warto”, 
a warto było dlatego, że wygrał Ormuzd. Na sam koniec 
obozowej przygody od jednego z chłopaków usłyszałem 
takie oto zdanie: Wiesz co, Matis, ten kaszubski to jednak 
fajny jest. Od września zapiszę się na zajęcia. I tym sposo-
bem kaszubszczyzna zyskała jednego jeszcze Remùsa. Na-
wet jeśli byłby to tylko ten jeden jedyny Remùs z tego obo-
zu (a tak nie jest) – było warto. 

Wiedno Kaszëbë!
SKAUT MATEUSZ KLEBBA 
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Kociewskie Gadki Rozaliji to zbiór felietonów napisanych w gwarze 
kociewskiej. Praca stanowi zbiór tekstów, które publikowane 
były wcześniej w lokalnych periodykach: m.in. w „Pomeranii” czy 
w starogardzkiej „Gazecie Kociewskiej”.
Na całość publikacji składają się wstęp autorki, około 40 felietonów 
oraz posłowie autorstwa prof. Marii Pająkowskiej-Kensik. Na końcu 
zamieszczono także słowniczek wyrażeń gwarowych, by publikacja 
mogła być zrozumiana przez szersze grono odbiorców.
Bohaterka książki, niejaka Rozalija, jest to osoba, która ma 
dystans do tego, co robi i jak traktuje siebie, a może raczej „swoje 
wypociny” – z przymrużeniem oka. Imię Rózalija, Rózia, Rózalka, 
Róśka na Kociewiu, a przynajmniej w okolicy Czarnej Wody, ma 
charakter pejoratywny. To imię kojarzy się z osobą postrzeganą 
przez innych jako trochę nierozgarniętą, której nie należy 
traktować zbyt serio. Autorka gadek dodaje do przybranego imienia 
Rozalija zaimek „Wasza”, co pozwala jej na poufałość w wywodach 
i zażyłość z czytelnikiem. Czytając zgromadzone utwory, czuje się, 
że Rozalija kocha ludzi, kocha przyrodę, kocha sztukę, kocha cały 
świat. W jej spojrzeniu na rzeczywistość wybujała wyobraźnia, 
śmieszność opisów ma jeden cel – naukę i morał podszyte swoistym 
kociewskim humorem. I tego życzymy Czytelnikowi, który sięga 
po tę długo wyczekiwaną pozycję – radości z czytania i poznania 
folkloru Kociewia. 
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Jedną z  przëczënów tegò, że Zbi-
gòrzã Talewsczim zainteresowa 

sã pòliticznô pòlicjô Lëdowi Pòl-
sczi bëła jegò dba, żebë wprowa-
dzëc ùczbã kaszëbiznë w  szkòłach. 
Swój pòdrzatk na tã sprawã zamkł 
òn midzë jinszima w  swòjim lësce 
do Lecha Bądkòwsczégò, jaczi òstôł 
òpùblikòwóny w  ósmim numrze 
„Pomeranii” w 1981 r. Z tekstu tegò 
wëchôdało, że pózniészi figùrant 
ewidencjowégò kwestionariusza ò 
tacewny pòzwie „Kaszub” chcôł, 
żebë wprowadzëc regionalné ùczbë 
w szkòłach na Kaszëbach. Miałë òne 
wedle niegò òglowò òbjëmac sprawë 
zrzeszoné z kaszëbską historią, kùl-
turą, jãzëkã i lëteraturą. Òkróm tegò 
pòdsztrichnął téż to, że nié blós 
Gduńsczi Ùniwersytet, ale téż toruń-
sczi i słëpskô Wëższô Pedagògicznô 
Szkòła pòwinny stwòrzëc czerënk, na 
chtërnym mòglëbë sã sztôłcëc szkól-
ny, co bë taczé ùczbë prowadzëlë.

Ùdba wprowôdzeniô regionalnëch 
zajãców do kaszëbsczich szkòłów 
gwësno nie bëła tedë niczim nowim, 
dejade prawie w  cządze pò zélnikù 
1980 rokù, czej przez jaczis czas lë-
dze mielë nôdzejã, że w  kòmùny-
sticzny Pòlsce mdze kąsk wiãcy wòl-
notë, wëzdrzało na to, że bãdze òna 
mògła bëc kùreszce chòc w jaczims 
dzélu zjisconô. Sprawa regionalizacje 
ùczbë w szkòłach naji zemi w 1981 r.  
bëła nawetka témą rëchtowónëch 
przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié Wdzydzczich Zéńdzeniów, 
a żëczné òdniesenié do ni miałë tej 
miec nawetka kùratoria pòùczënë 
i wëchòwaniô we Gduńskù, Słëpskù ë 
Bëdgòszczë. Pòdług tegò, co ùgôdóné 

bëło we Wdzydzach, do pòmòrsczich 
szkòłów wprowôdzonô mia bëc ùcz-
ba wiédzë ò regionie. Miałë to bëc 
dwie gòdzënë w tidzéniu, a w war-
kòwëch szkòłach i technikach – jed-
na. Mia tam bëc ùczonô kaszëbskô 
lëteratura, dzeje Pòmòrzégò i wiédzô 
ò mòwie Kaszëbów (na Kòcewim – 
Kòcewiôków). Òkróm te regionalné 
zamkłoscë miałë bëc włączoné midzë 
jinszima do programów ùczbë geò-
grafie, biologie i spiewù. Dejade zde-
bło pózni przëszedł gòdnik 1981 r.  
i  wòjnowi stón, chtëren sprawił, 
że na zjiscenié rojitwów dzejarzów 
KPZ mùsz bëło żdac jesz dłudżé 
lata, a kòmùnysticzné wëszëznë zôs 
nieżëczno òdnosëłë sã do jich ùdbów. 
Równak nimò to lëdze, chtërnyma 
zanôlégało na tim, żebë kaszëbizna 
bëła ùczonô w najich szkòłach, nie 
òbdelë sã. Dali cygnãlë swòjã biôtkã 
i kôrbilë ò ti sprawie midzë jinszima 
na òglowim zjezdze KPZ, jaczi òdbéł 
sã w gòdnikù 1986 r. Wiadło ò tim 
mòżemë nalezc na przëmiar w  ti-
kającëch sã Talewsczégò papiorach 
słëpsczi Służbë Bezpiekù. 17 gòdnika 
1986 r. jeden z  ji fónkcjonariuszów 
pòtkôł sã z krëjamnym wespółrobòt-
nikã ò tacewnym mionie „Aldona” 
i ùdostôł òd niegò përznã wiadłów 
na témã tegò, co sã dzejało na nad-
czidniãtim wëżi zjezdze. Westrzód 
sprawów, jaczé bëłë tam tej òbgôdi-
wóné, bëło wedle „Aldonë” prawie 
wprowôdzenié ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka òkòma pòlsczégò w môlach, 
gdze mieszkają Kaszëbi. Z  rapòrtu 
swòjégò wiadłodôwôcza SB mògło 
sã dowiedzec, że ùczãstnicë zjaz-
du bëlë dbë, że lëchò je, czej dzecë 

nie rozmieją gadac czëstim lëterackò 
kaszëbsczim jãzëkã, a jednym z tëch, 
co ò tim gôdelë, béł tej prawie Zbi-
górz Talewsczi1.

W  esbecczi teczce, w  jaczi bëłë 
zbiéróné materiałë tikającé sã Ta-
lewsczégò, jidze téż nalezc pôrã nad-
czidków ò zdrzódłach dëtków na 
dzejnotã czerowónégò przez niegò 
słëpsczégò partu KPZ. Je tam napi-
sóné, że w tim parce bëła zgrôwa do 
stwòrzeniô zdrzódła finansowaniô 
jegò dzejaniô na spòdlim handlowi 
placówczi. Jak pamiãtómë, bòhater 
najégò tekstu miôł ju doswiôdcze-
nié w  handlu, bò w  rëchlészich la-
tach òb czas wòjnowégò stanu przez 
jaczis czas sã nim zajimôł. Òpiarcé 
robòtë partu na wzątkù z  samò-
stójno prowôdzony gòspòdarczi 
dzejnotë na zycher zagwësniwało 
dëtkòwą niezależnotã Zrzeszeniégò 
òd kòmùnysticznëch partiowò-ad-
ministracjowëch wëszëznów. Wôrt 
równak przëbôczëc w tim môlu, że 
nié wiedno pózniészi figùrant òpe-
racjowi sprawë „Kaszub” miôł taczi 
pòzdrzatk na sprawã finansowaniégò 
KPZ. Widzec je to w nadczidniãtim 
ju w  tim teksce lësce Zbigòrza Ta-
lewsczégò do Lecha Bądkòwsczégò. 
Bòhater najégò dokazu pisze tam, że 
dzél dzejarzów KPZ bòji sã dëtkò- 
wi pòmòcë państwòwëch wëszëz-
nów abò nie chce z  ni kòrzëstac. 
W  jaczims dzélu kritikùje téż Bąd-
kòwsczégò, że z  jedny stronë je 
za tim, bë nie rezygnowac z  pań-
stwòwëch pieniãdzy, a z drëdżi gôdô 
przédnikóm zrzeszeniowëch partów, 
że dëtczi na dzejnotã òrganizacji jidze 
zarobic blós przez rëchtowanié roz-

Tacewnô pòzwa „Kaszub”, to je Zbigórz  
Talewsczi w papiorach SB

1  Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.

(dzél 7)
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majitëch rozegracjów. Aùtór ksążczi 
Pomorska myśl polityczna òdpòwie-
dzôł na to, że ni mô nick procëm 
temù, żebë Zrzeszenié wëzwëskiwało 
dëtczi z państwòwëch dotacjów, bò 
to są nasze pieniãdze –wëprôcowóné 
przez całą spòlëznã. Zwrócył dejade 
ùwôgã na to, że wëszëznë, chtërne 
rozdzeliwają pùbliczné dëtczi, mògą 
abò je dac, abò jich nie dac. Temù 
téż lepi òkróm żdaniô na finanso-
wą pòmòc państwòwi administracje 
samémù zeżorgac sobie to, czegò 
òrganizacjô brëkùje, bò prawie to 
mòże zagwësnic richtich samòstój-
notã KPZ. Bądkòwsczi béł dbë, że 
òpieranié zrzeszeniowi dzejnotë blós 
na dëtkach òd państwa je nôgòrszą 
mòżlëwòtą tak z pòzdrzatkù òrgani-
zacje, jak i z pòzdrzatkù administra-

cje. Dodôł téż, że Talewsczi jesz sã ò 
tim przekònô. Wôrt tuwò przëbôczëc, 
że w  czasu, czej Zbigórz Talew-
sczi chcôł rôd kòrzëstac z  dëtkòwi 
pòmòcë wëszëznów, to je w 1981 r., 
béł jesz warkòwim robòtnikã „apa-
ratu” Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi 
Partie i wierził wierã w dobrą wòlã 
ji dzejarzów i państwòwëch ùrzãdni-
ków. Jak wiémë, czësto jinaczi wëz-
drza jegò sytuacjô w pòłowie òsmë-
dzesątëch lat, czej dostôł sztrôfã òd 
swòji partie, a  zdebło pózni zaczął 
bëc krëjamno dozéróny przez słë-
chającé ji krëjamné służbë. Tedë ju, 
jak rzekł rëchli Bądkòwsczi, figùrant 
òperacjowi sprawë „Kaszub” na gwës 
przekònôł sã, że dzejnotë partu KPZ 
w Słëpskù ni mòże òpierac blós na 
dotacjach, ale mùsz je samémù zaro-
bic so pòtrzébné pieniãdze.

Rapòrt „Aldonë” nie béł równak 
jedurnym zdrzódłã wiédzë dlô SB ò 
tim, jak wëzdrzôł zjôzd KPZ z 6 gòd-
nika 1986 r. W ti sprawie do samégò 
Zbigòrza Talewsczégò przëszlë fónk-
cjonariuszowie ti służbë. Dowiedzelë 
sã òd niegò midzë jinszima, kùli de-
legatów brało ùdzél w zjezdze i chto 
dostôł sã do nowëch wëszëznów 
òrganizacji, to je rzeczów, jaczé nie 
bëłë niczim krëjamnym. Z  zôpiskù 
z kôrbieniégò esbeków z „Kaszubã” 
wëchôdô, że nen òstatny miôł nô-
dzejã, że òstónie wëbróny na jedné-
gò z  wiceprzédników Zrzeszeniégò. 
Tak sã nie stało, ale wszedł òn do 
Prezydium Òglowégò Zarządu KPZ. 
Przédnik słëpsczégò partu mùszôł téż 
pòwiedzec swòjim rozpòwiôdôczóm, 
to, co jich na zycher baro intereso-
wało, to je, czë widzec bëło na zjez-
dze jaczés znanczi separatizmù abò 
kaszëbsczégò nacjonalizmù. Rzekł 
jima, że tak cos nie widzôł, ale rzekł 
esbekóm przë ti leżnoscë, że nie wi-
dza mù sã réga artiklów, jaczé ùkôzałë 
sã përznã rëchli w warszawsczim ti-
dzénnikù „Kultura”. Pòwiedzôł tej, 
że artikle te bëłë procëmkaszëbsczé, 
a wëszëznë atakùją kaszëbsczé lëdz-

twò. Esbecë, chtërny z  nim kôrbilë, 
gwësno nie òbdelë sã i  zarô rzeklë 
Talewsczémù, żebë òglowò tak lëchò 
ò wëszëznach nie mëslôł. Swòjã 
dbã ùdokazniwelë w nen spòsób, że 
bëłë doch przikładë rozkòscérzaniô 
w  òglowòpòlsczi telewizje dzeja-
niów KPZ i Kaszëbów w całi Pòlsce. 
Talewsczi, czej to ùczuł, rzekł, że je 
to prôwda, i dodôł, że nawetka sóm 
miôł mòżlëwòtã pòdsztrichnąc w tele-
wizje to, że je dzejarzã Zrzeszeniégò. 
Wôrt jesz przë ti leżnoscë przëbôczëc 
përznã kritikòwóné przez Talewsczé-
gò artikle òpùblikòwóné we warszaw-
sczi „Kùlturze”. Wedle nich w kaszëb-
sczi rësznoce wëstãpiwało baro wiele 
rzeczi szkòdlëwëch dlô Pòlsczi. Bëłë 
to rozmajité „-izmë”, przez chtërne 
wiele lëdzy dłudżi czas krzëwò zdrza-
ło na Kaszëbów i KPZ. Wëbróny tej 
na zrzeszeniowégò przédnika Józef 
Bòrzëszkòwsczi nazwôł je „ùkôz-
kama” (pòl. widma). Jich pòzwë są 
wierã nama znóné. Bëłë to: separa-
tizm, izolacjonizm, klerikalizm i jin-
szé tegò zortu rzeczë. W kòżdim razu 
artikle zamkłé w „Kùlturze” bëłë òb-
gôdiwóné i òstro kritikòwóné przez 
dzejarzów KPZ na zjezdze w 1986 r. 
Pòmión tegò nalezc jidze téż w rapòr-
ce „Aldonë”. Wiadłodôwôcz nen òd-
kôzôł słëpsczim esbekóm, że delegacë 
na zjezdze KPZ bëlë dbë, że niechtër-
ne artikle w gazétach òbrôżają Kaszë-
bów i  że je to czësto niepòtrzebné, 
bò Kaszëbi są Pòlôchama, chcą blós 
ùchòwac niechtërne swòje tradicje.

Òb czas òperacjowi inwigila-
cje „Kaszuba” fónkcjonariuszowie 
słëpsczi SB zbiérelë téż wiadła ò 
tim, z  jaczima lëdzama trzimôł òn 
łączbã. Zrëchtowelë tej czile służ-
bòwëch zôpisków, z  chtërnëch ji-
dze sã tegò wëdowiedzec. Westrzód 
lëdzy, z  jaczima łączbã trzimôł 
w 1985 r. Talewsczi, béł znóny chò-
nicczi dzejôrz Kazmiérz Òstrowsczi. 
Z rujana 1986 r. pòchôdô wiadło, że 
z bòhaterã najégò dokazu kòntakto-
wôł sã mieszkający tedë w Czerskù 
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*  Aùtór je starszim archiwistą w archiwal-
nym dzélu gduńsczégò partu Institutu 
Nôrodny Pamiãcë.

SŁÔWK FÒRMELLA*

2   Pòd mionã „rancho” tacy sã wierã môl Zbigòrza Talewsczégò w Bòrowim Młënie na Gôchach.

Józef Cenôwa. Cekawą rzeczą je téż 
to, że chòc Zbigórz Talewsczi przez 
przédników swòji partie òstôł ùznó-
ny za klerikała i dostôł za to sztrôfã, 
dejade dali trzimôł łączbã z przed-
stôwcama hierarchie katolëcczégò 
kòscoła. W stëcznikù 1987 rokù III 
Wëdzél słëpsczi bezpieczi ùdostôł za-
słëgiwającé na wiarã i pòcwierdzoné 
wiadła, że figùrant kòrespóndëje z bi-
skùpama Marianã Przëkùcczim i An-
drzejã Sliwińsczim. Òdwiedzywelë 
Talewsczégò w  tim czasu téż lëdze 
z bùtna Kaszëb i Pòmòrzégò. Z zôpi-
skù zrëchtowónégò pòd kùńc zélnika 
1986 r. mòżemë sã dowiedzec ò jed-

nym mieszkańcu Warszawë, chtëren 
béł gwôscëcélã òsobòwégò aùta (es-
becë zapiselë to, bò w tim czasu wiele 
mni lëdzy miało aùta jak terô) i òb 
lato tegò [1986] rokù rézowôł pò 
òbéńdze bëtowsczich Kaszëb i pòtkôł 
sã z Talewsczim w jegò rancho2.

Na sóm kùńc tegò dzéla doka-
zu ò Zbigòrzu Talewsczim wôrt 
dac dlô szpòrtu pôrã pòsobnëch 
przikładów na to, jaczé fele tej-sej 
robilë esbecë abò téż jich krëjam-
ny wiadłodôwôcze, przez co mùsz 
je òpasowac na to, co mòże nalezc 
w papiorach bezpieczi. Na przëmiar 
w zôpiskù ò Kazmierzu Òstrowsczim 

widzec je nadczidkã, że wëdôwôł òn 
tej kaszëbsczi cządnik ò pòzwie… 
„Brusy”. Chòdzëło tuwò gwësno ò 
wëdôwóné tedë przez chònicczi part 
pismiono „Bazuny”. Jeżlë zôs chòdzy 
ò zjôzd KPZ z gòdnika 1986 r., czedë 
przédnikã òrganizacji òstôł Józef 
Bòrzëszkòwsczi, to wedle krëjamné-
gò wespółrobòtnika „Aldona” Zrze-
szenim òd tegò czasu czerowac 
miôł… „Jerzy Borzykowski”. 

Pierszi rôz w czersczim kòscele mòżna bëło czëc liturgiã 
w kaszëbsczim jãzëkù. 8 séwnika òdbëłë sã parafialné òż-
niwinë na baro regionalny ôrt. Ksądz probòszcz dr Zbi- 
górz Straszewsczi rôcził karno „Kaszuby” z Wielô i Kôr-
sëna do graniô i spiewaniô òb czas mszë swiãti (i téż 
pò ni przed kòscołã), a ùczniacë klasë VI ze Spòdlecz-
ny Szkòłë nr 1 m. Janusza Kòrczaka w Czerskù razã 
ze swòją szkólną kaszëbsczégò brelë aktiwny ùdzél 
w liturgii – mô sã rozmiec: w rodny mòwie. Martina 
Kaszëbòwskô zaspiéwa psalm, szkólnô Aleksandra 

Dzãcelskô-Jasnoch czëta drëdżé czëtanié, ksądz Da-
mión Klajst (rodã z Gòchów, razã z Dzãcelską-Jasnoch 
wespółprowadzy w parafie Regionalné Pòtkania) czëtôł 
Ewanieliã, a Laùra Kùklińskô i Maksymilión Landow-
sczi czëtelë mòdlëtwã wiérnëch.

Ksądz probòszcz pòdczorchiwôł, że wszëtcë ksãża 
z parafii pòchôdają z Kaszëb i béł baro rôd, że tak wëz-
drzała msza swiãtô.

Òbleczënczi dlô ùczniów ùdostãpnił Òstrzódk Kùl-
turë w Czerskù.

CZERSK. KASZËBSCZÉ ÒŻNIWINË 
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ODEEP ONE 
– tak brzmi nowa nazwa 30-letniej jednostki, która z pomo-
cą gdańskiej stoczni stała się statkiem-fabryką. Po „produkt 
początkowy” jednostka będzie wypływała na otwarty ocean, 
gdzie głębokość wody przekracza 1000 metrów. Tam, z rufy 
jednostki, na głębokość ok. 200 metrów będzie opuszczany 
plastikowy wąż, za pomocą którego nastąpi pobór wody 
morskiej. Ta woda ostatecznie zostanie nalana do plastiko-
wych butelek, które również będą produkowane na pokła-
dzie, zakręcane i w zgrzewkach ustawiane na paletach przy-
gotowanych do rozładunku. Oczywiście, zanim woda trafi 
do butelek, musi przejść proces technologiczny związany 
z  filtracją, oczyszczaniem i  uzdatnianiem minerałami. 

W tym pomoże linia montażowa zamontowana na jednym 
z pokładów, która w powiązaniu z innymi urządzeniami 
tworzyć będzie pływającą fabrykę. Zadaniem stoczniowców 
było przede wszystkim przygotowanie miejsca pod linię 
montażową na pokładach statku i podłączenie do niej zasi-
lania. Aby statek wypłynął ze stoczni i samodzielnie pełnił 
wspomnianą wyżej rolę, konieczne było również przepro-
wadzenie wielu prac związanych m.in. z remontem trzech 
silników głównych i trzech silników pomocniczych.  

W tym miejscu warto wspomnieć o samej przebudowy-
wanej jednostce, która pierwotnie nazywała się Mukran 
i była promem kolejowo-towarowym. Statek został wybu-
dowany dla ZSRR w  1986 roku w  stoczni w  Wismarze 

CZY MOŻNA PIĆ WODĘ Z OCEANU?

Odeep One na Kanale Kaszubskim, na wysokości gdańskiej wyspy Ostrów. 
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Sposób na biznes pewnej francuskiej firmy, która od kilku miesięcy jest właścicielem statku remontowanego 
i częściowo przebudowywanego w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, można uznać za nowatorski, gdyż do tej 
pory najprawdopodobniej nikt jeszcze nie zdecydował się na produkcję wody do picia z wody oceanicznej – na 
skalę przemysłową. Sam pomysł nie jest niczym nowym. Proces odwróconej osmozy, który służy do odsalania 
wody morskiej, wykorzystuje się na statkach od 1953 roku, głównie na potrzeby statków odbywających długie 
podróże. Do przemysłu metoda została wprowadzona dekadę później. Przy dzisiejszym zaawansowaniu techno-
logii najlepsze instalacje gwarantują zatrzymanie do 99 proc. soli zawartej w wodzie. 
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(wówczas NRD). Według tego samego projektu zbudowano 
jeszcze kilka jednostek, m.in. prom Greiswald, który nadal 
pływa po Morzu Czarnym, łącząc Ukrainę (Czarnomorsk) 
i Gruzję (Batumi). Takie promy kolejowe (z większym roz-
stawem szyn) umożliwiały swego czasu połączenie pomię-
dzy NRD i ZSRR z pominięciem Polski, w tym celu na wy-
spie Rugia, w pobliżu Sassnitz, wybudowano nawet terminal 
promowy, wykorzystywany do dzisiaj przez komercyjnych 
przewoźników. 

Tegoroczna wizyta statku na wyspie Ostrów nie była 
pierwszą. Jednostka, jeszcze pod nazwą Mukran, wpłynęła 
do Gdańskiej Stoczni Remontowej w połowie lutego 1995 
roku jako prom kolejowo-towarowy, a wypłynęła na począt-
ku września 1995 roku jako prom pasażersko-samochodo-
wo-kolejowy. Sylwetka Mukrana została wówczas całkowi-
cie zmieniona, w stoczni zbudowano kabiny pasażerskie dla 
144 osób, restaurację i  pomieszczenia socjalne. Była to 
w tamtym czasie największa przebudowa statku w historii 
Gdańskiej Stoczni Remontowej – prestiżowe zadanie i zara-
zem olbrzymie doświadczenie dotyczące przebudowy, któ-
re zaprocentowało później przebudową kolejnych jednostek 
pasażerskich. Mukran po przebudowie wypłynął z Gdańska 
pod nową nazwą – Petersburg. 

Przez ostatnie dwa lata jednostki nie użytkowano, była 
zacumowana przy nabrzeżu estońskiego portu Tallin. Ku-
piony przez francuską firmę prom został przyholowany do 
Gdańska przez należący do Polskiego Ratownictwa Okrę-
towego (PRO) holownik wielozadaniowy Opal. Na począt-
ku października wypłynął po raz kolejny z Gdańska, tym 
razem jako Odeep One i ponownie z nowym zadaniem.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
– mniej więcej w tym samym czasie wypłynął z Gdańskiej 
Stoczni Remontowej prom duńsko-niemieckiego armatora 
Scandlines o tej budzącej wciąż złe skojarzenia nazwie. Choć 
zbudowany w 1997 roku prom nie ma nic wspólnego z pan-
cernikiem o tej samej nazwie, który 1 września 1939 roku 
ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, to za-
równo jego wizycie w stoczni w 2013 roku, jak i w trakcie 
tegorocznej towarzyszyła medialna wrzawa. Dla wyjaśnie-
nia: nazwa promu pochodzi od kraju związkowego (odpo-
wiednik polskiego województwa) na północy Niemiec.

Dla stoczni ważniejsze od historycznych niuansów było 
jednak zadanie, jakie postawił przed nią armator: m.in. wy-
miana agregatu na nowy oraz wymiana na nowe czterech 
pędników azymutalnych łącznie z systemem sterowania. 
Nowy agregat dla promu Schleswig-Holstein przypłynął 
w ładowni innego statku – drobnicowca Wilson Elbe. Przy 
użyciu pływającego dźwigu REM-220 agregat przetranspor-
towano najpierw ze statku na nabrzeże, a następnie na spe-
cjalnie przygotowaną rampę na doku, skąd po ułożonych 
metalowych blokach został zsunięty na wewnętrzny pokład 

promu. Po dostarczeniu nowego agregatu na pokład rozpo-
częła się operacja wydobycia dotychczas użytkowanego. Za 
pomocą wciągów pneumatycznych, przez otwór technolo-
giczny, przetransportowano go z siłowni na wyższy pokład, 
gdzie został umiejscowiony tak, aby bezpiecznie popłynął 
do Niemiec. Po wydobyciu starego agregatu rozpoczęło się 
osadzanie w siłowni nowego. Oba urządzenia są tego same-
go producenta – niemieckiej firmy MaK (Maschinenbau 
Kiel). Nowy silnik z uwagi na większą ilość cylindrów (dzie-
więć, stary był 8-cylindrowy) jest większej mocy, większą 
moc ma również sama prądnica. Niewielka różnica jest 
w wadze obu agregatów – stary waży 85 ton, a nowy 93 tony!

Armator, do którego należy prom, zdecydował się również 
na wymianę czterech pędników azymutalnych – dwa na 
dziobie i dwa na rufie – które dotąd sterowane były hydrau-
licznie. Nowe pędniki będą sterowane elektrycznie. Co war-
to podkreślić, Schleswig-Holstein to prom dwustronny, tzw. 
symetryczny (przelotowy). Symetryczna, dwustronna konfi-
guracja statku pozwala ograniczyć czas przelotu promu 
w każdą stronę w porównaniu z promami konwencjonalny-
mi, dzięki temu, że statek nie musi dokonywać zwrotu w każ-
dej przystani. Do tej oszczędności czasu przyczynia się także 
zastosowanie automatycznego systemu cumowania. Pędniki 
azymutalne – każdy z dwiema śrubami kontrarotacyjnymi 
– z kolei dodatkowo poprawiają zdolność manewrową statku.  

W ciągu roku Gdańska Stocznia Remontowa SA remontu-
je i przebudowuje około 200 statków. Czasami są to standar-
dowe przeglądy i konserwacje. Ale są też prace bardziej 
skomplikowane i czasochłonne, jak w przypadku remontu 
promu Schleswig-Holstein, lub innowacyjne, jak w przy-
padku Odeep One. O tym, czy ostatecznie napijemy się 
wody z oceanu, dowiemy się najwcześniej za kilka miesięcy 
i wcale nie będzie to zależało od stoczniowców, którzy wy-
konali swoją pracę rzetelnie, a od wytrwałości i trafności 
decyzji autorów tego pomysłu. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Schleswig-Holstein w trakcie prac dokowych w Gdańskiej Stoczni 
Remontowa SA.
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

CMENTARZ NA ZASPIE
Miejsce to poświęcone jest ofiarom 
II wojny światowej, ale jego historia 
sięga XIX wieku. W  1895 otwarto 
tutaj miejski cmentarz przeznaczony 
na pochówki dla ubogich z  Gdań-
ska i okolic. Za ich grzebanie płaciło 
miasto. Trafiali tutaj zmarli w  przy-
tułkach, domach starców, samobójcy, 
skazańcy i  niżsi stopniem żołnierze. 
Ludzie, których imiona zostały za-
pomniane. W 1914 roku w Gdańsku 
otwarto krematorium (to dzisiejsza 
cerkiew, siedziba prawosławnej para-
fii przy ul. Traugutta). Od tego czasu 
na cmentarzu przeprowadzano rów-
nież pochówki w  urnach. W  czasie 
I wojny światowej grzebano na Zaspie 
jeńców wojennych różnych narodo-
wości: Rosjan, Rumunów, Francu-
zów, Brytyjczyków i Włochów. 

ŚWIADEK ZBRODNI
W  czasie II wojny światowej na 
cmentarzu Niemcy dokonywali egze-
kucji oraz grzebali Polaków głównie 
w zbiorowych mogiłach. Szacuje się, 
że do momentu wybudowania kre-
matorium w obozie Stutthof w 1942 
roku pochowano tutaj ok. trzech ty-
sięcy więźniów. W późniejszym okre-
sie grzebani tu byli również Polacy 
m.in. z podobozów Stutthofu z Prze-
róbki i Kokoszek, a także Żydzi, oby-

watele ZSRR i przedstawiciele innych 
narodowości. Szacuje się, że Niem-
cy pogrzebali tu kilkanaście tysięcy 
ofiar. Po wojnie składano tutaj pro-
chy z  ekshumacji z  całego Pomorza. 
Obecnie cmentarz ma tytuł pomnika 
oraz sanktuarium kościelno-narodo-
wego Archidiecezji Gdańskiej. Dzi-
siejszy kształt miejsce to uzyskało 
w latach osiemdziesiątych XX wieku, 
choć było niejednokrotnie przebu-
dowywane. Zobaczymy tutaj 2086 
betonowych pomników w  kształcie 
krzyży. Są to nagrobki symboliczne, 
ponieważ w  wielu przypadkach nie-
możliwe jest wskazanie rzeczywistych 
grobów. Dzięki nowym tablicom 
opracowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej możemy zobaczyć zdjęcia 
i przeczytać, kto spoczywa na Zaspie. 
Znajdują się tu prochy działaczy Po-
lonii rozstrzelanych 22 marca 1940 
roku koło Stutthofu, Polaków kole-
jarzy z  Szymankowa zamordowa-
nych pierwszego dnia wojny, a także 
Obrońców Poczty Polskiej.

SPORTOWY DUCH
Na koniec dzisiejszego spaceru prze-
nosimy się na pobliską ul. Tadeusza 
Kościuszki 49. Tam znajdowało się 
boisko sportowe polskiego klubu 
sportowego Gedania. Powołany zo-
stał w  1922 roku. Był największym 

ośrodkiem polskiego sportu w  Wol-
nym Mieście Gdańsku. Prócz sekcji 
piłkarskiej istniały również bokser-
ska, strzelecka, motocyklowa, lekko-
atletyczna, tenisowa i  hokejowa. Od 
1930 roku Gedania zrzeszała również 
kobiety. Niestety od pierwszych dni 
wojny Polacy z  Gedanii byli aresz-
towani i  mordowani. W  1972 roku 
z  okazji 50-lecia powstania Klubu 
Gedania powstał pomnik na dawnym 
terenie klubu. W  2018 roku tablica 
została odnowiona i  uaktualniona. 
Zobaczyć tu możemy nowy napis  
„Pamięci Członków Klubu Sportowe-
go Gedania Niezłomnych Patriotów 
prześladowanych przez Niemców 
za krzewienie Polskości w  Gdańsku, 
z  których wielu oddało życie za Oj-
czyznę”. Po prawej stronie wypisano 
uzupełnioną listę ofiar. Najnowsze 
badania wskazują personalia ponad 
116 osób (wcześniej znano 75) oraz 
co najmniej 128 represjonowanych – 
w obozach koncentracyjnych czy jako 
robotnicy przymusowymi. Tablica 
znajduje się zaraz za bramą wjazdo-
wą na teren dawnego boiska Gedanii. 
Niestety kwestia zagospodarowania 
tego miejsca od kilku lat jest sprawą 
sporną, przez co niestety smuci zanie-
dbaniem i pustką.   

MARTA SZAGŻDOWICZ

KU PAMIĘCI...
Choć obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej już za nami, to jesienne dni nadal przypominają  
o tragicznych wydarzeniach z początku tego konfliktu. Dlatego nasze kroki kierujemy dziś na Cmentarz Ofiar 
Hitleryzmu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Gdańsku. 
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Rozbùdzenié Kaszëbów do zajimaniô sã swòjima 
kùlturalnyma sprawama zaczãło sã prawie 100 

lat temù. Przez wiele stalat Kaszëbi sã nijak swòjima 
sprawama nie zajimelë i zdrzelë na nie wiedno òczoma 
cëzëch. Kùreszce ò se zabôczëlë. Żelë sã przëzdrzimë 
naji dzejom, to duńdzemë do te, że Kaszëbi, ze wszët-
czich strón ògraniczony nôrodama, co dulczëłë na nich, 
ni mielë mòżnoscë ani czasu miec starã stwòrzëc ù se 
wëższi kùlturë dëcha, stwòrzëc swòje pismò, lëteraturã, 
co bë jich ùtrzima przë rodny kùlturze. Kaszëbi déro-
welë bezmała bez ùstónkù w smiertelnëch biôtkach 
na swòje bëcé a wòlą. Gduńsczi – pòréńszi Kaszëbi òd 
czasu, jak sã zrzeszëlë z Pòlską, ùznelë primat kùlturë 
pòlsczi, a Kaszëbi pòmòrzczi dostelë sã do krãga kùl-
turë niemiecczi i kùreszce ji sã pòddelë. 

Drëgą przëcziną niechaniô swòji kùlturë jesz je 
to niezainteresérowanié sã nią przez naji ùczałëch. 
I dzys mùszimë so pòwiedzec, że Kaszëbi sã mało do 
ùczbë garną, a ti, co sã ùczą, to ò swòjim jãzëkù nick 
w szkòłach sã nie dowiedzą. Wiémë, że Kaszëbi wszëtkò 
widzą w kùlturze gòspòdarzczi, a gón za dëtkã, żebë sã 
ùtrzëmac, to jedurnô jich zgrôwa. Kùreszce béł to wied-
no dlô nich mùsz, bo w taczich leżnoscach wiedno żëlë. 
Nôrodnô wiédzô kaszëbskô bëła równak wiedno baro 
żëwô. Wezmë na to Kantzów, co pierszi spisôł naji dzeje 
a béł pisôrzã ksãżëca naszégò Bògùsława X w Szczecë-
nie, ale co z te, czé [czej] nie rozmiôł ju pò kaszëbskù 
gadac? Abò Słowińcë, co do dzys dnia nôrodną wiédzã 
ùchòwelë, ale jãzëk stracëlë i temù czëją sã w Pòlsce 
cëzo: ùszlë a ùchôdają do tëch, co jima ten jãzëk wzãlë. 
Co bëło a je przëcziną tegò? Przëcziną tegò je to, że ni 
mielë jesmë pòezëji, prozë, spiéwów, cobë bëłë charną 
dlô lëdu w jegò grãdim dzejowim bëcu. 

I doszło té [tej] do te, jak [Aleksander] Majkòwsczi 
pisze w bôjce ò biôłim Òrm[ùzdze], co rzek: kasz[ëbsczi] 
krôj to kòlibka a trëma. A kaszëbsczi lud ùmarł a żëje. 
Na biôłi Arkónie stolëmné kamiénie, pò jaczich wanożi 

syn dôwnëch Weletów z wëstëdłą dëszą, mòdlącë sã Bògù 
gôdką swòjich wargów, sóm nieprzëcél swòji krëwi a głëchi 
na jiwer, co wëchôdô z grobów. Nad ùbiegama Wisłë tak 
rëbôk jak gbùr zgarbiałi do zemi tc[z]i ikónë przëwãdrów 
i gòsców, a swòje pòcëskôł w smiece. Jô ale jima pòbù-
dzã spòd kamianëch grobów bòjarzów a wódców i rozeż-
glã płom òd biôłi Hélë pò Stopny Kam, żebë òżëlë znôw 
w mòcë a chwale. 

I  tak zbùdzył sã pierszi bòjôrz kaszëbsczi sprawë 
Florian Cënowa [Cenôwa]. Syn kòwôla ze Sławòszëna, 
co wiãc pòdpisywôł sã Wòjkasyn ze Sławòszëna. 
Sztudérowôł medicynã i béł doktorã. Zetkôł sã jesz 
na uniwersytece ze sztudańtama rozmajitëch słowiań-
sczich nôrodów, co mielë dejã dzejac nad ùwòlnienim 
swòjich nôrodów z  jërzma pò[j]maniégò, w  jaczim 
bëlë: ze Sorbama [Serbama], Czechama, Słowaka-
ma, Pòlôchama, a wspiercé widzelë w Rusëji jakno le 
jednym wiôldżim a wòlnym słowiańsczim nôrodze. 
Florian Cënowa ùdbôł té dzejac dlô Kaszëbów a we-
strzód nich bùdzëc nôrodną wiédzã. Zbiérôł piesnie, 
przësłowia, pisywôł wiele artiklów, chòdzył z rusczi-
ma ùczałima pò Kaszëbach. Swòjim dokôzã pòbùdzył 
swòjich a cëzëch do te, że zaczãlë ò Kaszëbach pisac: 
jich jãzëkã, zwëkama, dzejama a kùlturą sã zajëmac. 
Zbùdzył téż Kaszëbów i  to je jegò nôwikszi dokôz. 
 Ò Cënowie pisôł H.[ieronim] Derdowsczi: Lëdze, jak 
no wiedno lëdze, kąsk krącëlë łbami. / A të chòdzył, serca 
szukôł, midzë Słowianami. / Jeden wzdrëgôł remionama, 
drëdżi wòłôł: nara! / Trzecy grëpkã wąchôł chëbe: A ce 
niesła wiara! Cënowa ùmarł w Bùkówcu, a je pòchòwó-
ny [w Przëserskù] kòle Swieca.

Pòczestny môl w naji lëteraturze zajimô H. Derdow-
sczi. Ùrodzył sã we Wielu, dze w zélnikù przeszłégò 
rokù bëła mù wëstawionô szlachòta – pòmnik. Der-
dowsczi béł pòetą. Żëcé brôł równak letkò i temù téż 
jegò dokôzë są letczé, ùceszné, skòpicą fąfk a  fifów. 
Napisôł Jak Pón Czorlińsczi do Pùcka pò séce jachôł 

Pòzdrzatk na kaszëbiznã,  
rozwicé lëteraturë ë pòstulatë  
dlô Zrzeszeniégò Kaszëbsczégò

Je to tekst napisóny w 1958 r. Z rãkòpisu swòjégò starka przepisôł gò Édmùnd Kamińsczi, rëchtëjącë jesz niewëdóną 
mònografiã Méstra Jana. Bédëjemë gò najim Czëtińcóm w Rokù Trepczika i dzãkùjemë wasce Édmùndowi za zgòdã na 
pùblikacjã w „Pòmeranie”.
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[pòwinno bëc: Ò Panu Czorlińsczim co do...], Jaszek 
z Knieji, Kaszëbi pòd Widnem a jiné. Ùmarł w Americe, 
dze béł redaktorã pisma ,,Wiarus". Pisôł swòje ksąż-
czi a wiérztë pò wielewskù. Nie ùżiwôł kasz[ëbsczégò] 
akcentu, nie zdrzôł baro na sztél kaszëbsczi i temù téż 
dlô ùczbë kaszëbiznë ni mają [òne] wiôldżégò zna-
czeniô. Pò tëch dwùch pisarzach pòczãlë dzejac a pi-
sac jiny. Zrzeszëlë sã òni w Związk Młodokaszëbów. 
Wódcą młodokaszëbów béł Alex Majkòwsczi. Ùrodzył 
sã w Kòscérznie. Ùcził sã w Berlinie, w Mnichòwie 
[Monachium] a Grifii. Całé żëcé pòswiãcył kaszëbsczi 
sprawie. Béł redaktorã ,,Gryfa”, pisma, co roznôszało 
wiédzã ò Kaszëbach, a na całi swiat òpisôł nasze dze-
je [w ksążce] Historia Kaszubów, napisôł pierszą kasz.
[ëbską] pòwiescã Żëcé a przigòdë Remùsa, òn stwòrził 
lëteracką kasz[ëbską] prozã. Majkòwsczi je tim, co ju 
nie zdrzi òczoma cëzëch na nasze sprawë, le mô na 
nie swój gwôsny pòzdrzatk – pòzdrzatk kaszëbsczi. [...] 

Majkòwsczi òpùscył nas, jak miôł 62 lata. Béł òn 
òkòma Cënowë nôwikszim Wòjarzã kasz[ëbsczi] sprawë 
i je jednym z naji nôbëlniészich lëdzy – pamiãc ò nim 

w kasz[ëbsczim] lëdze je a mdze wiedno żëwô. Swiôdczą 
ò tim pamiãtnice robioné kù jegò tczë a trójné referatë 
głoszoné ò jegò żëcym a dokôzach. Bò téż z jegò Remùsa 
– z jegò dzejów bije w nas jak pokrzésnô wòda zdrojowô 
jegò dëch dobëtny, jegò ùlubienié lëdu, jegò wid a miecz, 
jaczi chcôłbë przelôc w nasze serca... W swòjim nôwik-
szim dokôzu Żëcym i przigòdach Remùsa Majkòwsczi 
w nas a całim kaszëbsczim lëdze zbùdzëc chce wiarã 
w prôwdã deji kasz[ëbsczi], wiarã w to, że robòta na 
kaszëbsczi niwie przëniese brzôd i wëdwignie całi naji 
lud ze zôwzãcô, w jaczim wcyg czami.

Wespół z Majkòwsczim piszą a zajimają sã naj spra-
wama ks. dr [Léón] Heyka z Cérzni òd Czelna. Heyka 
pisze nôwicy wierztã. Òpisywô biôtczi Swiãtopełka 
z Krzëżôkama w Dobrogòsce a Miłosławie, Wòjewòdze. 
Napisôł wiele pòezëji, a dlô zdrzadni: Agùsta Szlôgã, 
[téż] Katilinã. Ùmarł w 1939 rokù. Wikszi dzél jegò 
pismion spôlëlë hitlerowce w Kòscérznie.

Jan Karnowsczi òd Chòjnic twòrzi pòezëją a prozã. 
Òn pierszi wprowadzył w  rytmikã swòji pòezëji 
kasz[ëbsczi] akcent i  to je jednym z  jegò wiôldżégò 
dokôzu. Znają jegò Nowòtné spiéwë – wiérztë; jegò te-
atrë: Kaszëbsczé wieselé, Òtrok Swiãtowida a jiné. Béł 
redaktorã pisma ,,Zabory”. Z nima robił wespół Sãdzëc-
czi. Zbiérôł òn piesnie – frańtówczi. Béł pòetą. W pisa-
nim swòjim szedł czësto szlachã Derdowsczégò. Jego 
dokôz to ksążka Jestem Kaszubą i Bôjczi, jaką mòżno je 
dostac w ksãgarni. Z członków Związku Młodokaszë-
bów żëje le jesz dzys w Libanie, w miesce Bejrut, ksądz 
Kamil Kantak.

W cządze dzejaniô młodokaszëbów zbiérôł piesnie, 
pòwiôstczi, legendë pò naji chëczach Jan Patock, òjc 
pani Sãdzecczi z Bólszewa. Òna to mô ù se pò swòjim 
òjcu kòl 1000 strón maszinowégò pisma, jegò zeb-
rónëch bôjk a pòwiôstk kaszëbsczich. Jan Patock na-
pisôł téż smiészné Figle gnieżdżewsczich gbùrów.

Jesz za żëcô młodokaszëbów młodi Kaszëbi wiôldżim 
kòngresã w Kartuzach w rokù 1929 napòczãlë dzejaniô 
Zrzeszeniô Reg[ionalnégò] Kaszëbów i jaż do wòjnë 
wëdôwelë ,,Zrzesz Kaszëbską”. Szlë òni czësto szlachã 
Cënowë a Majkòwsczégò. W tim czasu jak w Kartuzach 
wëchôda ,,Zrzesz Kaszëbskô”, przë kartësczi gazéce 
[„Gazeta Kartuska”] wëchôdałë ,,Kaszuby”, w Chòjni-
cach ,,Zabory”, we Wejrowie ,,Klëka”, a òkòma te jesz 
,,Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” i ,,Bënë ë buten” – razã 
6 pismieniów dlô Kaszëbów. To béłbë jeden z etapów 
kaszëbsczégò dzejaniô.

A terô chcemë sã zapòznac z dzysészima pisarzama 
kaszëbsczima. Do nôwôżniészich nôleżi gwës X. dr 
[Bernat] Sëchta. Napisôł kòl 10 teatrów dlô zdrzadni, 
napisôł wiôldżi słownik etnograficzny1. Mieszkô a robi 
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w Pelplinie. Dali je Jan Rompsczi. Napisôł 4 teatrë [póz-
ni, pò 1958 rokù, wicy], wiele wiérztów a czile nowelów 
– krótczich pòwiescy. 

Paweł Szefka z Wejrowa napisôł: Kaszëbsczé wieselé, 
wëdôł lëdowé piesnie; ùrôbiô dlô zdrzadni naji lëdo-
wé òbrzãdë, jak: Sobótka, Gwiżdże a jiné. Òpisôł a dôł 
wëdrëkòwac nasze kasz[ëbsczé] tuńce. Al[eksander] 
Labùda pisze wiersze, nowele, napisôł słownik, dzeje 
Kaszëbów, a w ti chwilë pisze kasz[ëbską] pòwiescã, 
jaczi I dzél ju ùkùńcził. X. Grëcza ze Sopòt pisze nowe-
le, napisôł religijné misterium gòdowé, St[efan] Bieszk 
– wiersze, teatrë. Léón Roppel – wiersze a  krótczé 
òpòwiescë i zajimô sã ùczbą kaszëbską. To samò Jan 
Pipka [Piepka], dali [Hùbert] Suchecczi pisze sztëczi 
dlô zdrzadni. Tak wëzdrzi do dzysô naji pisarstwò. Òno 
je nôwôżniészą wietwią kòżdi kùlturë, a  w  òdrodze 
Kaszëbów graje nôprzédniészą rolã.

Ale òkòma pisarstwa wôżny môl zajimô lëdowô 
sztëka, jak wësziwk, rzezba, malarstwò a  rozmajité 
kùńsztowné robòtë z bùrztinu, glënë, roga, łupków. Jelë 
jidze ò kasz[ëbsczi] wësziwk, to je wiedzec, że stojôł 
na wësoczim stãpieniu ju w 11, 12 a 13 stalace, a do-
zérałë gò sostrë naji klôsztorów w Żukòwie, Żarnowcu. 
W slédnym stalace wznowiła gò Gùlgòwskô ze Wdzydz, 
a za nią jesz dzys we Wdzydzach prowadzą ji robòtã. 
Tam téż ji chłop założił kasz[ëbsczé] Mùzeùm, jaczé do 
wòjnë bëło jediné na Kaszëbach. Dzys z nądka nôwik-
szi dzél ekspònatów je wëwiozłi do Gduńska. Jelë Gùl-
gòwskô bra stôré wzorë kòscelné do swòjégò wësziwù, 
to nasza tczëwôrtnô Frania Majkòwskô zbiéra wzorë 
lëdowé ze skrzëniów, stółków, szelbiągów a  stwòrza 
nad zwëk pëszné wzorë, jaczich ùczi na naji kùrsach we 
Wejrowie. Szlachã Gùlgòwsczi a Majkòwsczi jidą jiny. 
Tak Lewandowsczi z Kòscérznë, Ptôchòwie ze Żukòwa. 
Do rzezbë i do rozmajitëch kùńsztownëch robòtów 
Kaszëbi mielë wiedno wiele zdatnoscë. Ju kronikôrz 
niemiecczi Thiétmar pisze kòle rokù 1000, że ù Reda-
rów, co rechùją sã do zôchòdnëch Kaszëbów, béł gard 
a w nim jedna kòntina zbùdowónô mésterzkò z drze-
wa, na fùńdameńce z rogów dzëwëch zwierzãt. Ji scanë 
bëłë òbstrojoné figùroma bògów, bògink, rzezbionëch 
w przesnôżi spòsób. Tã zdatnosc do mésterztwa a rzez- 
biarstwa mają téż ë dzys naszi Kaszëbi. Przënôlégô 
mie tu wëmienic naji p. [Òtyliã] Szczukòwską, pana 
[Édmunda] Doeringa, [Léòna] Gòlã z Władisławòwa, 
Stefanowsczégò z Wôrzna. Dali mómë naji méstrów, jak 
Léòna Noetzla z Chmielna abò [Francëszka] Meyera 
z Mirochòwa, czë [Léòna] Bizewsczégò z Gniéżdżewa.

Przë òmôwianim naji kasz[ëbsczi] kùlturë ni mò-

żemë zabôczëc naji chòrank, naji spiéwów ë frantówk. 
Chòc ò Kaszëbach-Pomòrzónach gôdiwelë: Pomerania 
non cantat, to równak mómë swòje piesnie. Zbiérelë je 
[Florian] Cënowa, [Jan] Patock, [Łucjan] Kamieńsczi, 
[Paweł] Szefka i [Franc] Sãdzëcczi ë jô i wiele jinëch. 
Co do mùzyczi, to Kaszëbi nie òprzestôwają le na 
zbiéranim a spiéwanim lëdowëch chòrank, ale twòrzą 
a spiéwają nowé.

Taczi béłbë krótëchny baro nieùdałi òglowi pòz-
drzatk na naji kùlturã. Jesz o  jedny fùńdameńtowi 
sprawie mùszã wspòmnąc: ò ùczbòwim pòspòdlim 
naszi kùlturowi robòtë. Móm òkòma jinëch tu na mëslë 
dwùch ùczałëch lëdzy, co nie bëlë Kaszëbama, ale całé 
żëcé, swòjã wiédzã delë nama Kaszëbom. Bëlë nima: 
Fr[iedrich] Lorentz i St[efan] Ramùłt. Jeden jak i dredżi 
ùczałi lingwiscë – znajôrze jãzëków. Fr. Lorentz, Me-
klenbùrczik, pòtómk Lutëków ùłożił dlô nas pisowniã, 
gramatikã, zebrôł tekstë z  całëch Kaszëbów, zbiérôł 
słowa, napisôł dzeje Kaszëbów a nôwikszą jegò prôcã 

1  Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1967–1976.
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– słownik kaszëbsczi – drëkùją prawie w Berlinie. Je 
pochòwóny na smãtôrzu w Sopòce. Słowińcë, to znaczi 
Kaszëbi w Pòmòrzce, i naszi stôri Kaszëbi nie nazéwelë 
gò jinak jak Kaschubenheiland [mòże Kaschubenbei- 
land?]. Drëdżi, St. Ramùłt pòchòdzył z Krakòwa. Czim 
òn béł dlô Kaszëbów, ò tim nôlepi swiôdczi lëst jegò 
białczi, jaczi napisa do dr. A. Majkòwsczégò pò smier-
cë Ramùłta – swégò chłopa: Ze wszëtczégò, co napisôł 
Ramùłt, je wëdrëkòwóny le I dzél kasz[ëbsczégò] słow-
nika, néga leżi ù prof. [Mikòłaja] Rudnicczégò w Pòzna-
nim. Czé dostną sã do naji rãkù2?   

Tczëwôrtny zebróny! 
Jelë dzys sã przëzdrzimë na całi nasz òglowi dokôz 

ùczbòwi a kùlturny, jelë dzys sã przëzdrzimë na corôz 
mòcniészé dzejanié wiele Kaszëbów, co wszëtkò ze se 
dôwają, żebë twòrzëc corôz nowé wôrtoscë naszi kùl-
turë, jelë dzys mómë Kaszëbsczé Zrzeszenié, co ùwzãło 
sã dwigac na wszelejaczi ôrt naj kùlturã przez rozwi-
janié naji wszëtczich wôrtosców, przez rozszérzanié ji 
westrzód naszégò lëdu i ùlubienié ji, przez stwòrzenié 
naszi młodzëznie jak nôlepszégò pòspòdlô ùczbë, 
przez imprezë kùlturné a artisticzné, przez zarzeszenia 
klubów młodi inteligencëji, to ni mòże kòl wszëtczégò 
te przeńc nimò, le wszëtcë jak naju wiele je, mùszimë 
dopòmagac w rozwicym ti naszi kùlturë.

A jak to ù nas wëzdrzi – w miesce a na wsë? Nié 
strogò. W miesce je kùrs kaszë[bsczégò] wësziwaniô, 
je chùr przë kòle Z.K. [Zrzeszeniô Kaszëbsczégò], 
w jaczim je dzys 70 młodëch dzéwczãt a knôpów, pro-
wadzy p. [Paweł] Pòhnka ùczbã kasz[ëbsczich] melo-
dii na gitarolach, a to jesz baro mało. Pò wsach je jesz 
gòrzi. Karna ùczbë kaszëbiznë są le w Lëni, Wësoce 
a w slédnëch dniach pòwstôwają w Rëmi. Je te wszët-
czégò baro mało. 

Temù, pò rédze, mùszimë dzys pòmëslëc i  ùsej-
mòwac, co mòżno ù nas i co pòtrzéb[né] je zrobic, 
żebë rësznota kaszëbskô òbjãła naj miasto ë naji wsë. 
Równak nôprzódk, jak duńdzemë do te, co mòżno, a co 
pòtrzéb[né je] w naji Kòłach Kasz[ëbsczégò] Zrzesz[e-
niô] robic, mùszimë so pòwiedzec, co brëkùjemë, żebë 
tã robòtã nacząc. Wëmienił jem wiele naszich pisarzów 
bëlniészich ë mni bëlnëch. Wëmienił jem ùczałëch lë-
dzy, co napiselë grëbé ksãdżi ò nas i dlô nas, wëmienił 
jem wiele Kaszëbów, co znają naj lëdową sztëkã a jã do-
zérają. I pëtajã sã, czë më te ksążczi mómë, czë mòżemë 
je kùpic? Czë rząd nasz dbaje ò to? Nié! Wszëstek dëtk 
jidze na drëkòwanié le ksążk pòlsczich, a na kaszëb-
sczé le krëszënë, co z pańsczégò stołu spadną, a czë sã 
nie gôdô, że co pòlsczé, to kaszëbsczé, a co kaszëbsczé, 

to pòlsczé? Czë naszi lëdowi twórcowie dostôwają 
wspiercé, żebë w szerszim krãgù mielë mòżnosc kòn-
tinuòwac swòją robòtã? Czë to je do pòmëszleniô, że 
Majkòwsczégò pòwiesca Żëcé i przigòdë Remùsa, jelë 
jã mòżno dzes dostac, kòsztô 300 do 500 zł? Czej ju-
wernô ksążka dzys kòsztô 10–20 zł? Dali brëkùjemë 
pismò taczé, cobë zaspòkòjiwało wszelejaczi nasz kùl-
turny głód, a timczasã mómë le cządnik dwatidzenny, 
w  jaczim nie je wiedzec co pisac! Brëkùjemë w do-
zéranim naszi kùlturë radio – chòcbë dwie gòdzënë 
na tidzéń, ale ò ti sami gòdzënie, żebë Kaszëbi czëlë 
w nim swòje żëwé słowò. Dali je nama nót dëtków na 
pòpiéranié naszi kùlturë; jak teater, rozmajité zespòłë, 
imprezë, bùdacjã abò ùprawienié świetlic – paradnic 
kaszëbsczich ëtd. 

Temù z naszi starnë jem ùdbë, że pierszima pòstula-
tama, jaczé dobrze zrzeszony Kaszëbi w Kòłach Zrze-
szeniô Kaszëbsczégò mùszą sã dobijac ù władzë przez 
Zarząd Główny Z.K. są:

a) chùtczi wëdôwk całégò dokôzu kaszëbsczégò,  
b) rozszérzenié mòżnoscë drëkòwaniô pismienia ka- 
szëbsczégò, c) stałi radiowi program, d) dotacje na wes-
przenié robòtë kòl naji kùlturë. To są pòstulatë, ò jaczi 
bądzemë biôtkòwalë przez rozszérzenié i rozbùdowa-
nié Zrzesz[eniô] Kasz[ëbsczégò].

Bò wiedno jesz dzys jesmë wënagùlony z te wszët-
czégò, co pòmòc nama mòże i  je fùńdameńtã naszi 
robòtë: to znaczi kasz[ëbsczich] ksążk. Òkòma te bą-
dzemë òrganizowelë a prowadzëlë tam, dze sã dô, karna 
młodzëznë: jak chùrë, tuńce, teatrë, lëdowé kapele tam 
wszãdze, dze nalézą sã do te lëdze. Dali ùczbã ò naji 
dzejach – i ò kaszëbiznie. Do robòtë nad kaszëbizną 
– sztudérowaniô jãzëka a dzejów zabrac sã mùszi na-
sza młodô inteligencëjô, przede wszëtczim z miasta, 
i zrzeszëc bë sã mia w Klub. Jakùż dobrze bëłobë czëtac 
a prowadzëc dowòdzenié na témã naj dzejów, na témã 
lëteraturë, gwòscëwòsców jãzëka; jakùż dobrze bëłobë 
latem sadnąc na kòła, zapòznac sã z rozmajitima gwa-
roma kaszëbsczima, zbierac ù lëdzy jich bôjczi, piesnie, 
słowa, zwëczi – wszëtkò to spisowac i na téma tã pisac!?

Ale nie mdã jô sóm gôdôł. Jesmë tu zeszłi i z mia-
sta, i ze wsów. Pòwiédztaż Wa, tczëwôrtny zebróny, 
co hewò w miesce i co ù Waji we wsë mòżno bë bëło 
i pòtrzéb[né] bë bëło zrobic z kaszëbsczégò pòzdrzatkù. 

JAN TREPCZIK 

Pisënk Aùtora – chtëren mòże òbaczëc na òdjimkach Jegò manu-
skriptu – òstôł zmieniony na znormalizowóny (wedle ùgôdënkù 
z 1996 rokù), cobë wëpòwiésc Méstra Jana mògła bëc wëkòrzësti-
wónô téż do pòùczënowëch, szkòłowëch célów. 

2  Kawel òkôzôł sã szczeslëwi dopiérze pò 100 latach, czej leżnoscowim zbiegã wastnô prof. Halina Horodyska òdnalazła rãczny zôpis 
drëdżégò dzélu słowôrza i gò wëda drëkã pòd mionã: Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, cz. II, Polska 
Akademia Umiejętności, Kraków 1993 – dopisënk E.K.
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Oczywiście razem z człowiekiem. Słowiańskie, a wła-
ściwie prasłowiańskie nazwy wędrowały na zachód, 
wschód i południe. Na północy Bałtyk stał się natu-
ralną barierą. Podczas wakacyjnej wyprawy na Mo-
rawy, do Czech, musiałam się powstrzymywać przed 
notowaniem form, nieraz zabawnie wprost brzmią-
cych, np. Stezka w oblacich, czyli ścieżka w chmu-
rach. Zaraz pomyślałam o swoich kociewskich stec-
kach czy kaszubskich stegnach...

Wspólnota w europejskiej kulturze ma też, poza 
starożytnym i chrześcijańskim podłożem, barwy re-
gionalne. Niektóre nie 
wyblakły, choć wieki mi-
jają. I dobrze, powinno 
to cieszyć nie tylko hu-
manistów. Między inny-
mi słowo plachandry 
zrobiło ostatnio „karie-
rę”. Na Kociewiu mamy 
za sobą II Walne Pla-
chandry, które tym ra-
zem zorganizowano w Wirtach. Swój poprzedni fe-
lieton kończyłam ich zapowiedzią. Msza nad 
jeziorem była podniosłym przeżyciem. Później wy-
stępy zespołów, konkurs powiatów, stoiska z regio-
naliami, biesiadowanie. Bardzo ważne są przy tej 
okazji spotkania regionalistów, też naszych kaszub-
skich sąsiadów mocno zasłużonych, a młodzi niech 
się uczą. W kategorii zespołów folklorystycznych 
zwyciężyły Świeckie Gzuby i to południowej części 
regionu daje nadzieję. Przy okazji nasze Gzuby mo-
gły zobaczyć, jak tańczy i śpiewa Kociewie Retro. 

Dla mnie wspominany dzień był wielkim świętem. 
Otrzymany tytuł – Ambasador Kociewia zobowiązu-
je. Mam wielkie szczęście w życiu cieszyć się oswo-
joną kulturą, tradycją i mową wyniesioną z rodzin-
nego domu, zbierać „zaostałe kłosy” wg wskazań 
Bernarda Sychty. Utrwalać w nagraniach, opisywać 
w artykułach, nieść w Polskę podczas naukowych 
konferencji. Tyle lat zapalać do dzieła studentów 
filologii, pracujących już nauczycieli, też magistrów, 
doktorów... Wielu osobom mogłabym zadedykować 

tę swoją niezwykłą radość, jednak pierwsza postać, 
o której z wdzięcznością pomyślałam, to niestety już 
świętej pamięci – Andrzej Grzyb. Był prawdziwym 
Ambasadorem Kociewia. Wiemy, co udało mu się 
dokonać na Pomorzu. Ważne, że do sejmu i senatu 
RP niósł swoje regionalne idee. Czuwał nad Biesia-
dami Literackimi w Czarnej Wodzie, co poświadcza-
ją trzy grube księgi tekstów. Dobrze, że u progu je-
sieni znowu spotkamy się przy kulturze zapisanej 
i tworzonej przez słowo. Teksty poświadczają, że 
„Kociewie było, jest i będzie”. Możemy dalej pla-

chandrować, byle w dobrym zamiarze spotkania 
kogoś ciekawego, poznania fragmentu świata, zna-
lezienia inspiracji. Nieraz wystarczy szczegół – jakiś 
ptak, jakiś kwiatuszek w dziwnym kształcie, jakieś 
zapomniane, czyli zabaczóne słowo... Tu jeszcze do-
pisek: „Gazeta Pomorska” wychodząca w Bydgosz-
czy, podobnie jak kiedyś „Dziennik Bałtycki”, zwró-
ciła uwagę, zatrzymując czytelników przy wybranych 
słowach. Wyróżnienia doczekały się szneki z glan-
cem i wspominane na początku – plachandrować... 
Te wyrazy należą też do gwary bydgoskiej, w której 
miesza się żywioł kujawski z pomorskim. Świetnie to 
widać w 3-tomowej powieści Most Królowej Jadwi-
gi Jerzego Sulimy-Kamińskiego. O tym, ile poświad-
czeń gwaryzmów kociewskich można w niej znaleźć, 
na kolejnej czternastej biesiadzie w Czarnej Wodzie 
będzie referować doktorantka UKW. Będą też inne 
ważne tematy. Utrwalać warto zdanie Jana Pawła II: 
człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kul-
turze. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

SŁOWA TYŻ PLACHANDRUJÓ...

Wspólnota w europejskiej kulturze ma też, 
poza starożytnym i chrześcijańskim podłożem, 
barwy regionalne. Niektóre nie wyblakły, choć 
wieki mijają. I dobrze, powinno to cieszyć nie 

tylko humanistów.

R E K L A M A

pomerania.kaszuby Pomerania
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WÒJNOWI KASZËBI 

Sławòmir Bronk prawie òbrónił swòjã habilitacjã. Kaszë-
bi są bez to bòkadniészi ò pòsobnégò ùczałégò, chtëren, 
òkróm dr hab. Witosławë Frankòwsczi – warkòwò zajimô 
sã mùzyką, w tim kaszëbską. Jakô bëła twòja  mùzycznô 
a nôùkòwô darga? 
Pòchòdzã z familie, dze mùzyka wiedno bëła przëtomnô. 
Spiéw a granié na instrumentach towarzëłë òbczas rodzyn-
nëch zjazdów, w rodzynnym dodomie mòjégò òjca. Mòja 
starka – Elżbiéta Bronk, z dodomù Bigùs, w młodëch latach 
bëła nôleżniczką parafialnégò chùru, a téż, co pòdług mie je 
òsoblëwòscą, mandolinowégò karna. Te prawie dwa karna 
dzejałë pòd egidą gòwidlińsczi parafii, a prowadzącym béł 
òrganista – Stanisłôw Klinkòsz. W pózniészich latach, czedë 
na swiece jãło sã pòjawiac mòje pòkòlenié familie Bronków, 
starka swòje mùzyczné pasje a ùmiejãtnoscë zaczãła prze-
kazëwac wnukóm. Do dzysô móm w ùszach snôżi spiéw na 
głosë przë wtórzenim mandolinów.

Mającë trzënôsce lat, jem òstôł ùczniã Mùzyczny Szkòłë 
I stopnia w Kartuzach, w klasy gitarë. Mùszã przëznac, że 
te sztërë lata mùzyczny edukacje bëłë dlô mie drãgą próbą. 
Z jedny stronë bëła redosc, że jem mógł pòznawac krëjam-
notë mùzyczi – ji zasadë, historiã a jiné; z drëdżi zôs starnë 

granié na instrumence, co mie gò tak pò prôwdze z górë na-
mienilë. W 1997 rokù jem dostôł diploma mùzyczny szkòłë 
I stopnia. W tim czasu jem béł ju ùczniã Òglowòsztôłcącégò 
Liceùm na Klôsztorny w Kartuzach. I prawie na tim mòja 
mùzycznô ùczba miała sã skùńczëc. Jednégò dnia na tôblë-
cy ògłoszeniów w mùzyczny pòjawił sã plakat z òrgano-
wim prospektã i wiadło ò przëjimanim do Salezjańsczégò 
Mùzycznégò Liceùm w Lutomierskù k. Łodzë. Długò jem 
sã nie namiszlôł a namówił rodzyców, cobë mie zawiezlë na 
wstãpné egzaminë. 

Czas, co jem spãdzył w  Lutomierskù, je pòdług mie 
jednym z  wôżniészich a  nôpiãkniészich cządów mòjégò 
mùzycznégò rozwiju. Kùreszce mógł jem grac na instru-
mence, co jem gò so miôł ùbrzątwioné – òrganach. Miôł jem 
szczescé, że jem trafił na spaniałą szkólną tegò instrumentu 
– wastnã Katarzënã Sekùrã, chtërna króm te, że bëła artist-
ką, zawòłóną òrganistką – ba téż inspirëjącą i rozmiejącą 
zachãcëc do robòtë pedagòżką. Maturã a diplomã mùzyka-
-instrumentalistë w òbrëmim òrganów jem ùdostôł w maju 
2001 rokù, a po latnëch feriach jem béł ju sztudérą w spe-
cjalnoscë kòscelnô mùzyka, pò tim téż chùrowô dirigen-
turã w pòznańsczi Mùzyczny Akademii. Sztudia w Pòznaniu 
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sprawiłë, że organë zeszłë na drëdżi môl, dobëła chùralisti-
ka. Jem sã ùdzéliwôł jakno chùrzista nié leno w akademio-
wëch karnach, ale téż w jinëch, co dzejają w miesce. Chcôł-
bëm tuwò wspòmnąc chòcle ò Pòznańsczim Kameralnym 
Chùrze, co gò prowadzył Bartosz Michałowsczi, terô szef 
Chùru Nôrodny Filharmónie. 

Pò skùńczenim sztudérowaniô jem wrócył do Gòwidlëna, 
dze dzewiãc lat jem béł òrganistą. Tã praktikã jem parłãcził 
z prowadzenim chùru „Discantus”, pòwstałégò na spòdlim 
parafialnégò chùru, a dalszą ùczbą na Wòkalno-Aktorsczim 
wëdzélu Mùzyczny Akademie we Gduńskù. Diplomã ze so-
lowégò spiéwù òtrzimôł jem równak w Pòznaniu. Doktorat 
òbrónił jem w 2011 rokù na wëdzélu Ùtwórstwa, Interpreta-
cje a Mùzyczny Ùczbë w Mùzyczny Akademii w Krakòwie.

Jes znóny w  całoscë jakno dirigeńt chùru „Discan-
tus”, ùdbòdôwca a  zjiscywôcz wielnëch mùzycznëch 
pòdjimów, co zabrzadowałë wëdanim platk. Co pòdług 
cebie je nôwôżniészé w pòsobnëch pùblikacjach, co wëszłë 
na swiat za twòją mëslą, starą i czënã?
Zakłôdającë pò sztudiach chùr w Gòwidlënie, nie wiedzôł 
jem jesz dokładno, w jaką stronã karno pùdze. Chùr dzejôł 
w sztrukturach parafii, i jegò zadanim bëło przede wszët-
czim ùbòkadniwanié kòscelnëch ùroczëstosców. Chùtkò 
jem równak doprzëszedł do swiądë, jaczé mòżlëwòscë 
mają nôleżnicë chùru. Do dokazów ò kòscelny tematice 
dochôdałë kaszëbsczé. Dwa lata pò ùfòrmòwanim „Discan-
tusa” jesmë założëlë stowôrã, co wzãła òpiekã nad karnã. 
Dzãka ùdëtkòwnienioma z różnëch zdrzódłów jesmë za-
czãlë zamôwiac pierszé dokazë do tekstów kaszëbsczich kòl 
kómpòzytorów. Tak wej w maju 2010 rokù jesmë prawëkò-
nelë dokôz Michała Sławecczégò Kaszëbsczé Magnificat, na 
sopran i  tenór solo, chùr i òrkestrã. Dokôz ten nalôzł sã 
na naszi pierszi płice. Donëchczôs jesmë wëdelë razã 7 plat 
(nie liczącë mòji, solowi, z kaszëbsczima psalmama). Są na 
nich dokazë do tekstów kaszëbsczich (wëjimkã je płita z pie-
sniama pùsti nocë), religijné i swiecczé, na chùr a cappella 
a wòkalno-instrumentalné.

Pòstrzód tëch dokazów są aranżacje lëdowëch spiéwów, 
ale téż czësto nowé ùsôdzczi, równo w dzélach mùzycznym 
i tekstowim. I prawie te platë, na jaczich są dokazë, jaczé 
jem ze swima karnoma prawëkònôł – są dlô mie nôwicy 
wôrt. Je to wspòmnióné ju Kaszëbsczé Magnificat, Kaszëbskô 
Mszô na chùr z organama a Kaszëbsczé Te Deum Adama 
Diesnera.

Nié leno sóm twòrzisz projektë, ale gòscynno bierzesz 
ùdzél w jinëch, np. Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersyte-
tu we Wieżëcë czë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Jaczé bëło i je twòje w nich zadanié?
Baro sã z tegò wespółdzejaniô ceszã i jem mòckò wdzãcz-
ny tima, co mie do nie rôczą. Nie jem w sztãdze wëmienic 
nazwów pòsobnëch projektów, w jaczich brôł jem i wcyg 
bierzã ùdzél a jaczé robi Kaszëbsczi Lëdowi Ùniwersytet we 
Wieżëcë. We wikszim dzélu prowadzã tam zajãca spiéwù, 
òbczas jaczich robimë na lëdowëch piesniach. Pierszi cy-

kliczny projekt, dze jem béł rôczony, to béł kùrs kaszëb-
sczégò tuńca, dze jem zajimôł sã wòkalnym dzélã. W ùszłim 
rokù, przë ùdëtkòwnienim pòlsczégò Nôrodnégò Centrum 
Kùlturë – Kùltura. Interwencje 2018 – EtnoPòlska – miôł 
jem ògromną redosc robic z dôwnyma nôleżnikama karna 
„Hopowianie”. Òd ùszłégò rokù prowadzã zajãca w òbrëmim 
projektu pn. „NESTOR – sztandard wspiarcô starszich lë-
dzy w kartësczim pòwiace”. Zetkania te są robioné w piãc 
klubach: w  Gòwidlënie, Serakòjcach, Wãsorach, Stãżëcë 
a Paczewie. Baro lubiã te zajimë, ùczãstnicë – starszi lëdze 
bierzą w nich ùdzél z wiôlgą starą.

Z  Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim jem czile lat 
dowslôdë robił zadanié, co miało na célu ùretanié piesniów 
kaszëbsczégò òbrzãdu pùsti nocë. Z  ks. Janã Perszonã 
badérowelë jesmë w terenie czilenôsce karnów, co ne piesnie 
spiéwią, a nagriwelë je. Z tëch nagraniów pòwstôł nótowi 
zôpisënk, a reprezentatiwné melodiczné wariantë pòsob-
nëch titułów òstałë wëdóné w spiéwnikù pt. Pieśni pustej 
nocy.    

Òd dzewiãc ju lat òrganizëjesz w Serakòjcach Latny Fe-
stiwal Kameralny Mùzyczi i jes jegò prowadnikã. Jak sã 
robi taczi wiôldżi pòdjim?
Pierszô edicjô festiwalu mia swój môl òb lato 2011 rokù. Szło 
to w pôrze z òddanim môlowi spòlëznie do ùżëtkù òdbùdo-
wónégò drzewianégò kòscoła w  Serakòjcach. Nen snôżi 
môl zainspirowôł mie do zòrganizowaniô cyklu kòncertów 
kameralny mùzyczi, co dzãka przëstojeniémù môlowëch 
władzów a priwatnëch firmów mô wcyg swòjã pòsobnosc. 
W òbrëmim latnégò festiwalu òdbëło sã cziledzesąt kòncer-
tów, co w nich wëstąpilë artiscë z całi Pòlsczi i zeza ji grańc. 
Òrganizacjowò to sã dô. Ceszi mie wespółrobòta i wiôlgô 
pòmòc, jaczé jakno artisticzny direktór festiwalu òtrzëmi-
wóm òd Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Serakòjcach.  

Jes człowiekã-òrkestrą. Spiéwôsz rzôdkò pòtikónym głosã 
(kòntratenorã), dirigùjesz, jes menedżerã, wëkłôdowcą 
– co cebie dôwô kòżdé z nëch dzejaniów? Jaczé je nôwôż-
niészé?
Robòta z chùrã je rozłożonô w czasu. Przërëchtowiwanié 
kòncertu z nowim repertuarã dérëje czile miesądzów. Jak 
jem ju gôdôł chiżni, repertuar chùru „Discantus” òbjimô 
colemało terôczasné mùzyczné ùsôdzczi. Jakno spiéwôk-
-kòntratenór móm leżnosc wëkònëwac jiną mùzykã, co 
jã so móm baro ùlëdóné – dôwną mùzykã. Bez wnetkã 
dzesãc lat jem béł stałim nôleżnikã karna dôwny mùzyczi 
„Cappella Viridimontana”. Jinym karnã, z jaczim pòdobno 
długò kòncertëjã, je biôłostocczé „Diletto”. Je to pësznô we-
spółrobòta, co ji ùczãstnikama są warkòwi mùzycë, co sã 
szpecjalizëją w wëkònywanim dôwnëch dokazów. Kòżdi 
pòsobny kòncert z tim karnã je zrzeszony z przëgòtowa-
nim nowégò programù. Wiédzô, ùmiejãtnoscë, co je zwë-
skiwóm w swim kòncertowim dzejanim, a téż wespółro-
bòta i przëzéranié sã robòce jinëch dirigeńtów gwësno mają 
wpłiw na rozwij mòjich pedagògicznëch mòżlëwòsców. Nen 
zdrój nôrzãdłów òpiartëch na mòji praktice móm starã prze-
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kazëwac sztudéróm – przińdnym chùralnym dirigeńtóm, 
kòscelnym mùzykóm. 

Czim pòdług cebie je i  jak òtaksowiwôsz dzysdniową 
kaszëbską mùzykã. Plusë i minusë, krziżëczi i bemole...?
Je to ale żimczé pëtanié! Mie je trudno òceniwac terôcza-
sną kaszëbską muzykã. Wôrtnym zmerkaniô je to, że ta 
mùzyka corôz to szerzi przedostôwô sã do swiądë, chcemë 
rzec, òglowòpòlsczégò òdbiércë. Temù zjawiszczu, mô sã 
rozmiôc, mùszi pòmagac. Temù achtnąc mùszi m.jin. ro-
bòtã Radë Kaszëbsczich Chùrów, co fùndëje nôdgrodë za 
wëkònanié dokazu z tekstã w kaszëbsczim jãzëkù òbczas 
wôżnëch w Pòlsce chùralnëch kònkùrsów w Rëmi, Wejro-
wie a Czelnie. Jinym wôżnym pòdjimã, sczerowónym do 
strzodowiszcza ùtwórców, je òglowòpòlsczi kómpòzytor-
sczi kònkùrs na chùralny dokôz ò wiôlgòpòstny tematice do 
kaszëbsczégò tekstu. Móm wrażenié, że më, Kaszëbi mómë 
bògati zdrój mùzycznëch dokazów. Chcemë tej promòwac 
naszã mùzykã!

A co w żëcym mô kòl ce przédny môl? Jaczi të jes priwatno: 
poco a poco, sempre in formazione czë barżi a piacere?
Òd wszëtczégò pò përzinkù. Mòże to zabrzëmieje kąsk wëżi-
-blón: dlô mie wôrtnotą, co jã móm wëniosłé z dodomù, je 
zgrôwanié do bëcô  kònsekwentnym w swëch dzejaniach. 
Salezjańsczé wëchòwanié za to miało cësk na jiną wôrtosc – 
cobë nie zmùdzëc niepòtrzebnym dzejanim. W tëch czerën-
kach jidą mòje zgrôwë. W żëcym móm starã pòdchadac do lë-
dzy, do swëch òbrzészków z redotą, bò to òna nëkô do robòtë.

Jaczi të słëchôsz mùzyczi dlô przijemnoscë, czej jedzesz 
nazôd dodóm pò próbach, kòncertach, wëkładach...? 

Jô bë prosto scëganił, czejbëm rzeknął, że nie słëchóm tzw. 
pòwôżny mùzyczi, bò słëchóm. Móm starã przë tim dobierac 
bëlné wëkònania. Òstatną mòją stolëmną pasją je grégòriań-
sczi chòrôł. Móm so baro ùlëdóné nã prostosc, co drzémie 
w jednogłosowim spiéwie. Lubiã wchadac w sztrukturã tegò 
spiéwù, dze słowò je tak mòckò zrzeszoné z mùzyką. Inter-
pretowóny zgódno z zasadama tzw. grégòriańsczi semiolo-
gie, pòzwòliwô ùczëc wôgã słów – zawieszeniô, przëspiesze-
niô, podczorchniãcô...

Jaczé są dalszé twòje ùdbë na dzejanié? Zaskòczisz nas 
pòsobnym nowim dokazã z wëższi mùzyczny pòlëcë? Pù-
dzesz w „profesorë”?
Ni móm starë, cobë za dalek sygac ùdbama w przińdnosc. 
Zjiscywóm to, co je mòżebné. Pòd kùńc rokù mdzemë na-
grëwac snôżi dokôz, co béł prawëkònóny latos w łżëkwiace 
– kaszëbsczé Stabat Mater – Matczi serce Anë Rocławsczi-
-Mùsałczik do słowów br. Zbigòrza Joskòwsczégò. Na latosy 
adwent mdze wëdónô płita z grégòriańsczima spiéwama na 
nen liturgiczny cząd. Wëkònôwcama tëch spiéwów a mszë 
Rorate caeli Grzegòrza Gerwazégò Gòrczëcczégò bãdze 
prowadzoné przeze mie we Gduńskù karno „Vox Intensa 
Ensemble”. 

W  przińdnym rokù, dzãka ùniowémù ùdëtkòwieniu, 
mdzemë prawëkònëwac jiny dokôz wejrowsczi kómpòzy-
torczi – Kaszëbską Mszã na solowé głosë, chùr i òrganë. 
Ùniowô wspòmóżka òbjimnie téż nagranié i wëdanié platë 
z nym dokazã. 

A  profesura? Òbôczimë, jaczé ùdbë mô pòdług mie 
Òpatrznosc.

    

DIEŤAŤA U KAŠUBOV
Ni miéjce strachù, jô niechc wprowadzac nowé-
gò kaszëbsczégò pisënkù… Titel nëch zachów 
je pò słowackù, kò téż kòl najich bracynów ò 
naju, Kaszëbach bëło przódë lat pisóné. Prawie w ny krócëchny notce 
wëdrëkòwóny w cządnikù „Slovenská Pravda” (nr 6, stëcznik 1935 r.) 
słowacczi czëtińc mógł sã dowiedzec, jaczé bëłë kòl naju zwëczi zrzeszoné 
z narodzenim dzecka. Jidze chòcbë ò rozmajité wróżbë – na przëmiar: 
nowò narodzoné dzéwczã wkłôdało sã w mëminą sëkniã, żebë bëło bëlną 
gòspòdënią, zôs knôpa – w séc, żebë béł dobrim rëbôkã jak tatk. Niechtër-
ne z nëch wróżbów są do dzysô dnia żëwé, chòcbë ta, jaką sã robi na roczk: 
czej dzeckò chwacy ksążkã – mdze mądré, czej dëtczi – mdze bògaté.

RD
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Radosłôw wëchòwôł sã i  wikszosc żëcégò spãdzył 
w Òsekach (gm. Bòrzëtëchómié). To tam na òkòlnëch 
jezorach ùcził sã wãdkarsczich krëjamnotów. Na pierszé 
wëprawë do Niedarzëna, czej jô miôł 7 lat, brôł mie mój 
tatk. Jô zaczinôł òd leszczënowégò czija i płutka, a łowił 
jem przede wszëtczim karusë. Ju tej przë hòlowanim ad-
renalina skôkała. Tej nié dzyw, że wcygnãło mie taczé 
spãdzanié wòlnégò czasu – òpòwiôdô 28-latny wespół-
miéwca wãdkarsczi pòdjimiznë. W gimnazjum chòdzył 
téż do wãdkarsczi szkółczi, jaką bëtowsczé kòło Pòlsczé-
gò Wãdkarsczégò Związkù [pò pòlskù: PZW, Polski 
Związek Wędkarski] prowadzëło przë bòrzëtëchómsczi 
szkòle. Przë leżnoscë zdôł na kôrtã wãdkôrza. Nã ùfùn-
dowôł jima direktór. W nym czasu jem òpłôcôł téż ze-
zwòlenié na wãdkòwanié na wòdach PZW. Dlô młodëch 
to bëło 60 zł na rok. Mòjim skùterã marczi Simson abò 
na kòle jô zaczął jezdzëc na jezora Òkòniewsczi i Kronow-
sczi. Mój ùja Andrzéj zabiérôł mie do Òsławë Dąbrowë. 
To òn naùcził mie łowic na spinning. Jak dzys pamiãtóm, 
czej jem gò zapëtôł, skąd bãdã wiedzôł, że chwëcała 
szczëka. Terôzka wëdôwô mie sã to smiészné, ale w nym 
czasu jem sã nie mógł tegò doznac. Òdpòwiedzôł, że czej 
pòczëjã, jakbë chtos chcôł mie wërwac z rãk wãdkã, tej 
to mdze znanka. W wakacje wnetka co dzéń z samé-

gò rena më sã wëbiéralë nad jezoro. Më je òbchòdzëlë 
wkół. To tam jem wëcygnął z wòdë pierszé drapieżniczi. 
Zdôrzało sã, że nawetka sztërë òb czas jedny wëprawë. To 
bëła wiôlgô frajda – z ùsmiéwkã wspòminô Cërsón. Do 
dzys je to jegò nôwikszô pasjô i tak nôchãtni spãdzô 
wòlny czas.

Jegò białka Daniela téż chùtkò zaczinała: Jô mieszka 
òd ùrodzeniô w Miemcach. Czej przëjeżdżalësma do Pòl-
sczi òb lato, to razã z tatkã më łowiła. To òn naùcził mie 
nôwôżniészich rzeczi. 7 lat dowsladë, czej tuwò bëlësmë, 
pòznałam Radka. Przë kòżdi leżnoscë wëbieralësma sã na 
rëbë. Zdënkòwą sesjã téż mielësma w wãdkarsczim stilu. 
Na czôłnie, z wãdką. Baro fejn to wëszło. 

Òb czas wielu lat wãdzbë nie felowało rozmajitëch 
przëtrôfków. Jeden z  nich béł w  Òsławie Dąbrowie. 
Pòjachôł jem nad jezoro na drapieżniczi. Jô tedë łowił na 
baro pòpularną przënãtã, mansa 3, zwóną téż kòpëtkã. 
Jem zarzucôł. Dwa òbrotë i czëjã, że cos sedzy. Na zacząt-
kù jem mëslôł, że mòże jem zahacził ò drzewò. Szarpnął 
jem, ale to nick nie dało. Jô cygnął dali, wiele jô miôł mòcë, 

z  mëslą, że pewno ùrwiã to, co sã 
ùchwëcało na żiłkã. W  nen czas 

ùzdrzôł jem szczëkã. Jô do se, 
a òna w drëgą stronã. To ce bëła 

Jich przënãtë wëzdrzą jak żëwé. Trôfiają m.jin. do Aùstralie a Irlandie. W Pòlsce taczich rãkòdzelników je le 
grëpka.   Ne przënãtë wëzdrzą baro realisticzno, wnetka jak prôwdzëwé rëbë, ale jich nôwikszim dobroctwã, mô sã 
rozmiec, je skùtkòwnosc. Dzãka nim mòżna z wòdë wëcygnąc dosc taczé drapieżniczi – taką òpiniã mòże ùczëc òd 

wielu bëtowsczich wãdkôrzi. To dlôte wëbiérómë sã do jedurnëch w bëtowsczim krézu wëtwórców woblerów. 
Do Danielë i Radosława Cërsónów, co przédno w swòjim garażu zajimają sã wãdkarsczim rãkòdzełã. Jich firma 

to Kaszub-Bait.pl.

    



44  /    / PAŹDZIERNIK 2019

KASZËBSCZÉ PÒDJIMIZNË

ale biôtka. Jô miôł jã wnetkã dohòlowóné do brzegù. Ju jã 
chwëtóm pòdbierakã. Je blëskò. Tej sã zerwała... i tëli miôł 
jem jã widzóné. Bëła naprôwdã wiôlgô. Mëszlã, że to mò-
gła bëc mòja rëba żëcégò. Jem wëzdrzôł na wãdkã, a tam 
agrafka na stalce [tim, co łączi żiłkã z przënãtą] wëpro-
stowónô – gôdô Radosłôw Cërsón.

Jinszim razã, czej młodi ledwò co wrócëlë z wieselny 
rézë, Radk wëjachôł do Danie. Mòżna rzeknąc, że to taczi 
spózniony kawalersczi wieczór – smieją sã żeniałi. Chłop 
bez tidzéń pòznôwôł dëńsczé wòdë. Tak pò prôwdze jem 
béł cekawi, czë nie pòtrafiã łowic, czë w naszich jezorach 
ni ma rëbów. Mój drëch Dark, jaczi tam mieszkô i robi, 
béł najim prowadnikã. Tej më mielë lżi. Wiedzôł, gdze 
kùpic licencjã na łowienié w państwòwëch jezorach w ca- 
łim kraju – tłómaczi. Òb czas wëjazdu złowił swòje 
nôwikszé òkazë. To bëło dlô mie cos niesamòwitégò. Më 
wëpłënalë na wòdã. Minãło mòże pół gòdzënë i ju më 
mielë branié. Pierszô złowionô szczëka mia 96 cm. To ju 
béł mój rekòrd. Pózni dostôł jem téż taczé na 101 i 108 cm 
dłudżé. A do tegò 44-centimétrowégò òkónia. Më wëpłi-
walë na całi dzéń. Nawetka pôłnié bëło jadłé na bôce, cobë 
nie tracëc czasu – wspòminô chłop.

Wãdzba to nié leno jich zamiłowanié. 5 lat dowsladë 
sami zaczãlë robic przënãtë. W internece jem natrafił na 
ne wãdkarsczé, jaczé bëłë rãczno robioné. To mie zaceka-
wiło. Baro wiele jem ò tim czëtôł. Kùńc kùńców jô so 
pòmëslôł, że mòże téż taczé zrobiã? – òpòwiôdô Cërsón. 
Nie dérowało długò, czej òd ùdbë przeszedł do realiza-
cje. Pierszé czitrôczi, mùszi to rzec, bëłë brzëdczé. Baro 
drãgò mie to szło. Na pòlsczich i zagranicznëch starnach 
sznëkrowôł jem za wiadłama, co w całoscë zrobic, żebë 
płiwałë. Jak je pòmalowac, cobë farba nie schôdała? A tu 
na wiele mùszi òpasowac. Jakno materiôł bierze sã lësto-
wé drzewò, bò ni mô żëwicë. Jô wëzwëskôł lëpã, bò je mit-
kô. Baro letkò sã w ni wërzinô òsoblëwie drobnotë, jak 
łusczi czë òczë – gôdô wãdkôrz. To, co zrobił, nôpierwi 

sóm testowôł. Swój pierszi wobler jem ùrwôł na drzewie. 
Jaż mie na chlëch wzãło. Tëli czasu jem gò robił – 
òpòwiôdô chłop. Tej jegò białka, jakô w Miemcach skùń-
czëła chemiczną szkòłã, pòdsënãła mù jinszą ùdbã. 
Mëslałam, jaczégò twòrzëwa ùżëc. Padło na żëwicã – 
wëjasniwô Daniela Cërsón. 

Terôzka całi proces pòwstôwaniô je wiele chùtczészi. 
Żeniałi krok pò krokù pòkazëją, jak wëzdrzi całi proces. 
W szpecjalny sylikònowi fòrmie ùmieszczają drzewiany 
wobler, tzw. mëmkã. To je wzór. Tej dodôwają stelaż. 
Jegò dżãcym z drucëczków zajimô sã Daniela. Nigdë jem 
nie lëdôł tegò robic. Jem baro wdzãczny, że białka sã za to 
wzãła – gôdô Radk. Wôżné je téż docãżenié cãżnikama 
w pasownym placu. Ùmiészczómë je na stelażu. Mùszimë 
je pasowno ùłożëc. Czë blëżi łba, czë srąbù. Òd tegò 
zanôlégô, jak bãdze płiwôł w wòdze – tłomaczi białka, 
pòkôzëjąc gòtowi stelaż. Pòstãpnym krokã je zalanié fòr-
më przërëchtowóną mieszanką żëwicë. Scygómë jã zza 
grańcë. Òd nas zanôlégô, czë i wiele dodóm wëpełnieniégò. 
Te woblerë zwëskiwają wëpòrnosc. Wôżné je téż, bë miałë 
płetwë, tej lepi płiwają. Bùdowa brzëcha téż mô znacze-
nié. Jinaczi zachòwùją sã w wòdze, jeżlë mają zaòkrãglo-
ny brzëch, jnaczi jak płasczi – dodôwô Daniela. Żëwica 
chùtkò zastigô w fòrmie. Mijô kòl 10 minut i ju wëcy-
gómë woblera. Je biôłi. Widzec je na nim wszëtczé znan-
czi rëbë: łusczi, òczë, płetwë. Tej Radosłôw zaczinô ma-
lowac. Ùżiwô aerografù. Jô móm szpecjalné szablónë. 
Jinszé jak chcã zrobic płotkã abò pstrąga. Tej wiém, jak 
ùmiescowic pasczi, kropczi, czë jak céniowac ùfarwienié. 
Samò malowanié òka mô czile etapów. Nôpierwi pãzelkã 
robiã òbwódkã, tej np. przë płotce mùszã wëkònac złotą 
pòswiatã, a na kùńcu szpecjalną zaòkrãgloną sondą – 
zdrzik. Jô móm starã, żebë òstateczny efekt jak nôbarżi 
przëpòminôł prôwdzëwą rëbã. Mùszebné òkôzało sã za-
móntowanié wëcygù, bò wòniô wòdny farbë roznôszała 
sã pò całim pòmieszczenim – òpòwiôdô Radosłôw. Pò 
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malowanim wobler pòkriwô sã szpecjalnym lakerã. Tej 
sã dodôwô nôdpis „Kaszub-Bait.pl” i jesz rôz lakerëje. 
Firmã Daniela mô nié tak długò. Dostalësma dotacjã 
z Ùrzãdu Robòtë i kùpielësma za nią lepszi sprzãt. Nazwa 
je znaczącô. Jesmë z Kaszëb i chcemë, bë wãdkôrze kòja-
rzëlë naji rãkòdzelnictwò z regionã. Bait to, prosto rzek-
nąc, pò anielskù przënãta – tłómaczi miéwcka. Firmã 
założëlë namówiony bez jinszich wãdkôrzi. Pierszé wëro-
bë, òkróm nëch testowónëch bez nas, trafiałë do drëchów, 
jaczi téż łowilë. Baro sã ceszëlësma, czej dostôwalësma 
òdjimczi np. òkónia, jaczi miôł 46 cm, chtërnégò wëcy-
gnãlë na naji sprzãt. To je dlô naju pòdskacënk, bë dali to 
robic. Mómë znajomégò kòl Pòznania, jaczi téż sã tim 
zajimô. Le robi z gùmë. Czej  òbôcził naszé, namôwiôł nas 
do robieniô wikszi jiloscë, bò w Pòlsce taczich lëdzy je 
mało – gôdają Cërsónowie. Ze swòjima przënãtama bëlë 
ju na tôrgach we Warszawie. Czile jem wrzucôł do taszë, 
tak na zôs. Czedë më pòtkalë znajomëch, jô jim pòkôzôł, 
co robiã. Wkół nas zebralë sã jinszi lëdze. Licytowalë sã, 
chto co bierze. Wnenczas jem pòmëslôł, że mùszi to miec 
wzãcé i  sã widzec. Më tedë rozdalë wnetka wszëtkò – 
òpòwiôdô Radk z ùsmiéwkã.

Baro wiele milecznëch słów dostalësma za przënãta, 
jakô szlachùje za pstrągã. Mómë starã, bë wëzdrzałë jak 
żëwé – gôdô Daniela. To, co pòwstôwô w jich prôcownie, 
zanôlégô òd klienta. Wòlą mniészé woblerë, ale są téż 
taczi, co chcą wiôldżé. I chcą na przikłôd miec baro mòc-
kò nasycóné farwë, jak chòcbë jaskrawòzeloną, a do te jesz 
brokat. Ni ma z tim niżódnégò jiwru. Taczé téż zrobimë 
– zagwësniwô. Chòc jich internetowô starna i fùnpage 
na Facebookù krótkò dzejają, ju mielë zamówienia 
z Aùstralie, Anglie czë Kanadë. W najich stronach nié tak 
baro czãsto łowi sã bòlenie, ale ju w jinszich jak nôbarżi. 
Zrobił jem ùklejã, bò na to bierzą. Më dostalë wiele ko-
meńterów, że wëzdrzi jak żëwô. Tej pòsëpałë sã wikszé 
zamówienia. Sóm sprôwdzóm kòżden wobler, jak za-

chòwùje sã w wòdze. Czë nie tonie, czë bëlno sã nim robi. 
Më robimë téż òdjimczi i filmiczi, czasã pòd wòdã, żebë 
klience widzelë, jak to wszëtkò wëzdrzi – tłomaczi Rado-
słôw.

Czasã zdôrzają sã òsoblëwé zamówienia. Na Face- 
bookù napisała do nas białka. Widzała, że ji chłop baro 
czãsto zazérô na najã starnã. Na gebùrstach chcała mù 
zrobic darënk. Wëpëtalësma, na co łowi i gdze nôczãscy 
jezdzy. Òkôzało sã, że do Norwegie na łosose. Dora-
dzëlësma. Pò jaczims czasu òdezwôł sã nen chłop i pò-
dzãkòwôł za przënãtã.. Stwierdzôł, że jegò slëbnô trafiła 
w  dzesątkã – gôdô Daniela. Sami do znajomëch téż 
wëbralë sã z nietipòwim darënkã. Ùrodzëło jim sã dzec-
kò. Më chcelë dac coś òriginalnégò. Zrobił jem wiôldżégò 
woblera, a  do westrzódka jem wrzucył kùleczczi. Tak 
pòwsta grzechòtka w sztôłce rëbë. Na spòdlim kreskówczi 
ò Nemò jem jã pòmalowôł na jistné farwë. Dzecuszkò 
baro so nową zabôwkã òblubiło – ceszi sã Cërsón.

Bez całi czas ùsprawniwómë proces. Dlôte mómë silikò-
nowé fòrmë. Dzãka nim mòżemë jednoczasno zrobic wicy 
sztëk. Do te tôbela, a w ni zapisóné, do jaczégò woblera 
dodac wiele òłowiu. Do wszëtczégò më dochòdzëlë sami. 
Czasã sã ùdało, jinszim razã nié. Szablónë téż sprôwiają, 
że proces je chùtszi. Lżi je robic wikszé partie nëch samëch 
przënãtów, bò za kòżdim razã ni mùszi czëscëc aerografù 
– tłomaczi Rôdk. 

Jakòs gòdzymë wszëtkò – chëcz, ògród, a do te terôzka 
firmã, jaką wespół prowadzymë. Mëslimë, cobë wëremón-
towac i pòwikszëc garaż i tam sã z wszëtczim przeniesc. 
To na gwës jesz barżi przëspieszi całą robòtã – gôdô chłop. 
Wãdzba to pasjô, a terô i spòsób na żëcé. To na gwës nas 
téż parłączi. Mómë jednã pòspólną drogã – dodôwô na 
kùńc Daniela.

DIANA KRYWIAK, SKASZËBIŁ ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Jeden chlop z  Warblëni wëbrôl sã 
nawiedzëc swòjégò drëcha w  Par-
szkòwie. Ti dwaji znalë sã jesz 
z dzecnëch lat, a terô ju dôwno sã nie 
widzelë. Ni móże sã tedë dzëwic, że 
chcelë sã nakôrbic, nasmiôc a kąsk 
pòdpic. Ksawer pòdnôszôl sã ze stól-
ka ju czile razy, le jegò drëch wiedno 
scygôl gò nazôt.

– Në sadôj! Òstani jesz sztócëk, 
gdze tobie sã tak spiészi?! Të doch ju 
dzys nick robil nie mdzesz.

Tak czas nëkôl dali, jaż zrobil sã 
wieczór a przëszla szaruzniô. W ten 
czas Ksawer pòdniós sã ë rzek, że 
terô ju pò prôwdze mùszi jachac, bò 
dodóm jesz sztëk drodżi mô, a zarô 
zrobi sã ju cemno. Chlopi wzãlë jesz 
pò kòrnuskù ë wëszlë bùten. Kóń 
Ksawera skùbôl so sano kòle chléwa, 
le slów ni miôl zjãté, tak że jegò pón 
chùtëszkò móg zalożëc gò do wòza. 
Sôd na kùczernikù ë zacząn sã òd-
dzãkòwiwac.

– Tej z Bògã, do ùzdrzeniô. Terô 
të mùszisz mie nawiedzëc.

– Jo, jo! Móg të leno chòc do witra 
òstac. Më bë sã jesz pòsmielë.

– Dôj pòkù, jô doch móm òd rena 
robòtã.

– Ò pòrénôszk të bë jachôl, wëspôl 
sã na wòzu, a terô straszno kąsk ja-
chac na noc. Tu wszeljak gôdają ò ti 
drodze przez pòla.

– Jo! Wez mie nie rozsmiészôj. 
Stôri graf mie móże w rzëc ùgrëze? 
– smiôl sã Ksawer, a  cmòknąn na 
swòjégò jiska.

– Të sã trzëmi, të slëwò warbliń-
skô! – zasmiôl sã jegò drëch – ë 
òpasôj na se.

– Joke! Të mackù jeden!
W tim sztóce wóz wëtoczil sã ju 

z òbòrë na drogã. Robilo sã cemno.
Ksawer jachôl so pòmalinkù ste-

gną przez pòla. Bëlo dosc ceplo, 
a chlopòwi bëlo smiészno na dëszi, 
jak wspòminôl so ne wszëtczé szpòr-
të, jaczé so z drëchã wspòminalë. Pò 
jaczims czasu wzeszed miesądz. 
Chòc bëla noc, to bëlo dosc jasno, na 
stegnie ë na pòlach, na ląkach 
wszëstkò bëlo dosc widzec. Kóń 
dreptôl pòmalinkù, spòkójno, le czë-
de przë drodze pòjawil sã gãsti 
drżón, czegòs zacząn sã jakbë bòjëc, 
jakbë pòzérac pò tëch krzach. Ksa-
wer nie bél strachlëwi, wiedzôl, że to 
ni mùszi bëc nick lëchégò. Lëdze gô-
dają, że kònie czëją dësze – pòmëslôl 
chlop, bò téż cãżkò, żebë taczé mëslë 
w taczi sztót nie przëchôdelë, le wie-
dzôl, że pò prôwdze kóń bòji sã 
czasã, jak widk mieni sã na wëslizgô-
nym kamieniu abò jak wiater rëszô 
jaczims stôrim miechã czë pòwróz-
kã. Nie wërzas sã nawetka, czedë cos 
bëlo czëc, jak jidze przez nen drżón. 
Miôl prôwdã. Jegò jisk zatrzimôl sã, 
a sztëk przed nim przez stegnã prze-
szlo czile dzëków, chtërne pònëkalë 
w pòle pò drëdżi stronie. Ksawer wi-
dzôl, że bëla to wiôlgô locha z lato-
symë mlodimë, a  jesz dwa lóńsczé 
òdroslé dzëczi. Jachôl sã wiesol dali, 
ë cëszil sã, że tak cos ùzdrzôl.

Chlop dôl kòniowi drawòwac. 
Spòkójno jachôl tak jaż za Redëszewò. 
Tu zôs zwòlnil, żebë jisk sã za baro nie 
zmãczil, bò stegna szla përzinkã pòd 
górã. Tu Ksawer ùzdrzôl, jak cos rëszô 
sã stroną drodżi. O! Zôs cos cekawégò 

– pòmëszlôl, bò lubil zwierzãta, a wi-
dzôl, że je to zajc. Taczi wiôldżi, mùszi 
bëc stôri zajc – mëslôl, czedë nen sta-
nąn w slupk. Wóz bél corôz blëżi nie-
gò, a  nen nie wiornąn. Tegò sã téż 
chlop nie dzëwòwôl, bò w kònie mòż-
na bëlo czasã dosc krótkò do dzëczich 
zwierzãt pòdjachac – kóńskô pôcha je 
mòcniészô òd lëdzczi, a tegò òne doch 
sã bòją.

Przëszlo do tegò, że òn jachôl, 
a  zajck sajdôl stroną. Prawie przë 
jegò łôwce. Zajc kąsk pòsajdôl ë doż-
dôl, bò bél doch flotniészi òd pòma-
łu depcącégò kònia. Zrobil tak rôz ë 
drëdżi. Òsoblëwie, jakbë pò prôwdze 
żdôl na chlopa. Nawet tak sã òbzérôl 
na niegò. Ksawrowi zrobilo sã 
smiészno. Tak cos òn jesz ni miôl 
widzôné. Kóń równak përznã tanco-
wôl pò drodze, bò nerwòwôl sã, jak 
mù cos kòle szpérów tak sã krãcëlo, 
temù chlop wëstraszil zajca, żebë nen 
ùcek. Jesz gò, biédôka, kóń kòpnie – 
przeszlo mù przez glowã. Zajc pòsaj-
dôl flot do przódkù, a wskòk na niską 
bómã, a z gajdë dali wzérôl na wóz. 
Terô równak chlopù zrobilo sã jakòs 
dzywno. Zajc na bómie?! Mijôl òn 
tegò zajca ë òbëdwaji jakbë sã w òczë 
wzéralë. Wtim zwiérz pòkôzôl swòje 
dwa wiôldżé zãbë, a zacząn są trzisc 
ë jakbë sã smiôc. Tegò bëlo ju dosc. 
Ksawer zagwizdôl na kònia ë dôl mù 
jic w  chùtczi drôw. Òbezdrzôl sã, 
a zajc zeskòk z bómë, na wëstrzódkù 
drodżi stanąn w slupk ë jakbë wzérôl 
za wòzã.

Gòspòdôrz jachôl dali ë dali, 
a zwòlnil dopiérze, jak wjachôl mi-
dzë pierszé chëcze Môlégò Starzëna. 

Kaszëbi lubią prawic ò strôszkach. Móże dzys përznã mni, le sami wiéta, jak czedës, òsoblëwie z wieczo-
ra, lëdze sadalë ë prawilë ò wszeljaczich ùkôzkach, ò chòdzenim na pòkùtã. Starszi strôszëlë dzôtczi, a na 
kùńc sami mielë ju wiôldżé òczë. Z pòwiôstków z nëch dôwnëch lat czãsto czëc bëlo, że ne ùkôzczi bëlë 
tak czë jinaczi związôné z sedzącymë tu niemiecczimë pónamë czë junkramë. Òsoblëwie na nordze, gdze 
tëch nie felowalo.



Nie wiedzôl pò prôwdze, co mô 
mëszlëc ò tim, co widzôl. Skrãcyl 
w lewò, a pò sztóce w prawò, prze-
jachôl midzë stôwã ë wòdnym 
mlënã, a  przed brómą pónsczégò 
majątkù wëkrãcyl jesz rôz w prawò 
na drogã, co ju prosto mia gò zapro-
wadzëc do jegò Warblëni. Ùspòkòil 
sã ju czësto, le czedë tak mijôl mùrë 
majątkù tegò niemiecczégò grafa, 
przëbôczil so gôdczi môlowëch lë-
dzy. A ti gôdalë, że nen pón bél far-
mazónã, że òn nibë pòtrafil bëc 
w dwùch môlach w jeden czas. Móg 
bëc wërézowôny abò spac doma, ë 
w tim samim sztóce dozerac swòjich 
robòtników abò zemi. Jesz w  tëch 
gôdkach bëlo cos, że ni mùszôl tegò 
robic jakò czlowiek, ale prawie jakò 
zwiérz. Terô Ksawrowi zrobilo sã zôs 
përznã straszno. Ten zajc to czasã nie 
bél ten cali farmazón? – pëtôl sóm 
sebie w mëslach. Timczasã wëjachôl 
za zakrãt ë ùzdrzôl, jak drogą jidze 
wësoczi pón, na czôrno òblokli, 
w czôpkù, z palëcą, a stroną przë jegò 
szpérze jidze wiôldżi czôrny scyrz. 
To mùszi bëc nen tu graf – mëslôl – 
blós to doch ju bãdze kòle dwanôsti 
w nocë. Marija Józef! Jemù spòd tegò 
czôpka ni ma nick gãbë widzec. Mój 
Bòże. Blós temù scërzowi sã tak te 
òczë swiécą. Mijôl Ksawer ten ùkôzk 
pòmaleczkù, a cali w se drżôl. Nen 
czôrny graf szed ze spùszczoną glową, 
a scyrz wzérôl sã chlopù w òczë. Ksa-
wer jesz pamiãtôl, że do taczégò 
strôszka ni móże nick gadac, bò tedë 
mùszôlbë chòdzëc na pòkùtã abò jesz 
co gòrszégò. Jachôl blós, a czej jich 
wëminąl, tedë trzas kònia léckamë ë 
pòdrawòwôl dali.

Terô Ksawer ju bél ùrzasli. Chòc 
jakò czlowiek, chtëren nié za baro 
wierzi w taczi sprawë, jesz próbòwôl 
so tlomaczëc, że móże tamten zajc to 
bél normalny zajc, a ten czlowiek ze 
scërzã to pò prôwdze czlowiek. Doch 
ti pónowie mają wszeljaczé ùdbë. 
Móże so szpacerëje tak ò cemnicą. Le 
w tim sztóce chlop ùczul jôch. Gdzes 
zewslôdë bëlo czëc kònie, jakbë szlë 

skòkã, szczekającé psë. Wlosë stanãlë 
mù na glowie. Do mësli przëszlë mù 
ju wszëtczé straszné gôdczi, jaczé 
czasã pòwiôdalë so doma, abò chòc 
z  tim samim drëchã kòl chtërnégò 
bél. Dzëkô jachta! Tak nibë brzmi. 
Ùkôzczi jachtôrzów, co òb noc nëka-
ją przez pòla ë lasë. Ksawer zjachôl 
flot z drodżi. Zeskòk z wòza. Ùrzeszil 
kònia do krzów, sôd na zemi za bómą. 
Zamk òczë ë żdôl, co bãdze. Jachta 
jakbë przenëka drogą, a pò jaczims 
sztóce zrobilo sã cëchò. Ksawer rëszil 
dali, blós nôprzód, żebë kąsk sã 
ùspòkòjic, wëcygnąn z  kùczernika 
bùdlã sznapsë. Ju w pórtce przetk jã 
do lëpów ë trzimôl dlugò.

Ksawer òtemk òczë. Swiecëlo 
slunészkò. Merkôl, że leżi na wòzu. 
Ùsôd ë ùzdrzôl, że wóz z kòniã stoji 
na jegò pòdwórkù. Mùszôl ùsnąc na 
nim. Wtim cos mòkrégò ùderzëlo gò 
w glowã.

– Cëż zôs?! – zariknąn, miôl ju 
dosc dzywnëch zdarzënków.

– Jô ce dóm! Të pijôkù! Żebë cebie 
kóń sóm mùszôl dodóm przëwiezc! 
Të wstëdu ni môsz!

To bél glos jegò nënczi! Jak Ksa-
wer sã w  tim sztóce ùceszil. Chòc 
mùter bëla zlô jak piorën, òn sã 
smiôl, że calo dojachôl do chëczë.

– Të kaluna jeden! Jesz sã smie-
jesz?

– Nënkò, mie w  nocë taczé 
ùkôzczi straszëlë! Jak jô sã ceszã, że 
jô ce widzã!

– Strôszczi? Tak të jes ju dalek? 
Kùńc z picym! Sóm fùzel òd cebie je 
czëc.

Nënka rozgòrzonô gònila Ksawe-
ra wkól wòzu, a òn wiornąn, smiejąc 
sã w glos, szczeslëwi.

MATEÙSZ BÙLLMANN
Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszë-
biznë
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Kiedy w 1964 roku obchodziliśmy w Chojnicach 25. 
rocznicę śmierci Jana Karnowskiego, żyło jeszcze dużo 

ludzi, którzy go znali i pamiętali, także jako współmiesz-
kańca spotykanego na co dzień w różnych okolicznościach. 
Najwięcej jednak wspomnień zachowali panowie z kręgu 
naszego Zrzeszenia: Franciszek Pabich i Julian Rydzkow-
ski. Opowiadał nam Pabich, który przed wojną i po wojnie 
był urzędnikiem sądowym, że sędzia Karnowski dyktował 
mu na maszynę swoje artykuły historyczne i  inne do 
„Dziennika Pomorskiego” i „Zaborów”. Żałował ponie-
wczasie, że nie zabierał wówczas wyrzucanych do kosza 
rękopisów. Wspominał wspólną z  Karnowskim wizytę 
u  pani Sikorskiej we dworze w  Wielkich Chełmach 
i w domu poety w Czarnowie. Przypominał sobie, że sędzia 
pisał zwięzłe i treściwe uzasadnienia wyroków, że ogarniał 
go czasami refleksyjny i melancholijny nastrój. Rydzkow-
ski, który na 250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej (1933) 
przygotował przedstawienie „Kaszubë pòd Widnem”  
i „Wesele kaszubskie”, zapamiętał, że autor był bardzo za-
dowolony z  inscenizacji, 
chwalił aktorów i reżysera. 
Spotykał się pan Julian z Ja-
nem Karnowskim w gronie 
zarządu Towarzystwa Miło-
śników Chojnic i  Okolicy 
(TMChiO) oraz w  domu 
doktora Jana Łukowicza, 
gdy omawiano wydanie ko-
lejnego numeru miesięczni-
ka.  

Okruchami wspomnień 
ze swoich spotkań z Janem Karnowskim dzielili się także 
inni (np. Józef Bruski, Albin Makowski), dzięki czemu od 
dawna już nieżyjący poeta i myśliciel kaszubski stawał się 
nam bliski. I choć z biegiem lat ubywało ludzi, którzy oso-
biście z nim się zetknęli, to szczególnie w zrzeszeniowym 
kręgu (lecz także szerzej) na dobre zagościło przekonanie, 
że Karnowski to nasz człowiek. Co prawda żył w czasach 
przedwojennych, ale jednak był kimś spośród chojnickiej 
społeczności, kogo wspomina się jak swego.

I nie było w tym przeświadczeniu wielkiego błędu, Kar-
nowski bowiem od wczesnych lat życia w pewien sposób 
związany był z Chojnicami. Jako uczeń Collegium Maria-
num przed wyjazdem do Pelplina odwiedzał z rodzicami 
powiatowe miasto, aby zaopatrzyć się w ubiór i inne po-
trzebne rzeczy; czynna już była (od 1902 r.)  kolej z Choj-
nic do Lipusza. Później w latach 1905–1907 kształcił się 
w chojnickim gimnazjum i, jak wiadomo, należał do taj-
nego koła młodzieży polskiej, był jego przewodniczącym. 
W późniejszym czasie wykorzystał swe doświadczenia z tej 
działalności jako współzałożyciel Związku Filomatów Po-
morskich i historyk ruchu filomackiego. Do Chojnic po-

wrócił dwadzieścia lat później. W 1927 r. opuścił Toruń, 
stolicę województwa pomorskiego i prężny ośrodek kul-
turalny, aby objąć posadę sędziego w chojnickim Sądzie 
Okręgowym.

Rzecz jasna nie był to awans w karierze zawodowej, lecz 
wśród kilku motywów, jakie wpłynęły na tę decyzję, była 
chęć poświęcenia się pracy literackiej – wyjaśniał w pa-
miętniku Moja droga kaszubska. No, i bliskość ukochanych 
Kaszub. Pisał: Pod względem kaszubszczyzny był mój pobyt 
w Chojnicach korzystny i produktywny. Zetknąłem się po 
długoletniej przerwie znów bezpośrednio z ludnością ka-
szubską, miałem możność wnikania w jej duszę, co dopro-
wadziło do coraz większego zespolenia własnego „ja” z tą 
duszą ludu. Często jeździłem do Czarnowa, do gniazda 
rodzinnego, nie tkniętego ani nie spaczonego nowoczesną 
wybujałą i  niwelującą cywilizacją. Zastałem Czarnowo 
mimo wielkiej wojny, mimo Polski, takim, jakim było w cza-
sach mej młodości przed wojną.

Włączył się w nurt życia społecznego, rychło stał się 
filarem środowiska kultural-
nego. Zasiadał w sejmiku po-
wiatowym, został prezesem 
nowego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawcze-
go, wygłaszał wykłady histo-
ryczne w  różnych organiza-
cjach, publikował artykuły 
w  lokalnych gazetach, był 
w  ścisłym gronie założycieli 
wspomnianego TMChiO oraz 
autorów pisma „Zabory”. Jed-

nocześnie był najważniejszym łącznikiem chojnickiego 
ośrodka z głównym nurtem regionalizmu kaszubskiego 
(m.in. „Gryfem” i „Stanicą”). W połowie 1937 r. Karnowski 
ze względów zdrowotnych przeszedł w stan spoczynku 
i  zamieszkał wraz z  bratem Leonem i  siostrą Elżbietą 
w Krostkowie k. Wyrzyska. Również wtedy bywał w Choj-
nicach, np. w lipcu 1938 r. jako członek honorowy Bractwa 
Kurkowego na obchodach 550-lecia tej organizacji.

Jan Karnowski zmarł 80 lat temu, wkrótce po wybuchu 
wojny, 3 października 1939 r. w szpitalu w Wyrzysku. Po 
wojnie zgodnie z jego wolą pochowano go na cmentarzu 
w Brusach. W 2017 r. podczas nawałnicy potężne drzewo 
zniszczyło nagrobek, lecz ofiarni Kaszubi prędko zbudo-
wali nowy okazały pomnik swemu poecie. W Chojnicach 
zaś świadomość, że wybitny młodokaszuba był naszym 
współmieszkańcem, przeniosła się na nowe pokolenia. 
Piękne świadectwo pamięci daje, w różnych formach, spo-
łeczność Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego. 
W panteonie wielkich Kaszubów jest wciąż naszym czło-
wiekiem.

NASZ CZŁOWIEK JAN KARNOWSKI

W Chojnicach (...) świadomość, że 
wybitny młodokaszuba był naszym 

współmieszkańcem, przeniosła 
się na nowe pokolenia. Piękne 

świadectwo pamięci daje (...) 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 

7 im. Jana Karnowskiego.
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NASZ CZŁOWIEK JÓN KARNOWSCZI
Czej w 1964 rokù w Chònicach më jesmë fejrowalë 

25. roczëznã smiercë Jana Karnowsczégò, żëło tej 
jesz wiele lëdzy, chtërny gò znalë a pamiãtalë, téż jakò 
wëspółmieszkańca, co gò sã pòtikało òb rozmajitëch 
codniowëch leżnotów. Równak nôwicy wspòminków 
mielë chłopi z karna naszégò Zrzeszeniô: Frãcëszk Pa-
bich ë Julión Ridzkòwsczi. Pòwiôdôł nam Pabich, 
chtërny przed wòjną a pò ni béł sądowim ùrzãdnikã, że 
sãdza Karnowsczi diktowôł mù na maszinã gwôsné 
historiczné i jinszé artikle do gazétów „Dziennik Po-
morski” ë „Zabory”. Pózni Pabich żałowôł, że nie brôł 
mët tedë wëwalonëch do smieców rãkòpisów. Òn 
wspòminôł pòspólną z Karnowsczim gòscënã kòl pani 
Sykòrsczi we dwòrze we Wiôldżich Chełmach, a téż 
w dodomù pòétë w Czôrnowie. Przëbôcził so, że sãdza 
pisôł krótczé ë kònkretné wëjasnienia òbsądów, że 
czasã miôł refleksjowi ë mãkòlëjowi ùstôw. Ridz-
kòwsczi, chtërny z leżnotë 250. roczëznë wiedeńsczi 
pòmòcë (1933) zrëchtowôł przedstôwk „Kaszubë pòd 
Widnem” ë „Wesele kaszubskie”, zapamiãtôł, że aùtór 
béł baro rôd z inscenizacje, chwôlił aktorów ë reżisera. 
Pòtikôł sã pón Julión z Janã Karnowsczim w karnie 
Zarządu Towarzëstwa Lubòtników Chòniców ë Òkòlé-
gò ë też rôz òb miesąc w dodomù doktora Jana Łukòwi-
cza, czej bëła kôrbiónka na témã wëdaniô pòstãpnégò 
numra gazétë.

Stebło wspòminków ze swòjich pòtkaniów z Janã 
Karnowsczim rzeklë też jiny (np. Józef Brusczi, Albin 
Makòwsczi), dzãka temù nen pòéta ë kaszëbsczi znôw-
ca, co nie żëje ju wiele lat, béł krótkò nas. A chòcle 
z czasã bëło corôz mni lëdzy, co gò personalno znalë, 
to òsoblëwò w zrzeszeniowim karnie (le téż dali) gwës 
stało sã to, że Karnowsczi to je nasz człowiek. Prôwdą 
je to, że òn żił przed wòjną, ale równak béł tim z chò-
nicczi spòlëznë, kògò wspòminô sã jak swòjégò. 

Ë nie bëło w tim mëszlenim wiôldżi felë, Karnowsczi 
bò òd młodégò na jaczis ôrt béł sparłãczony z Chòni-
cama. Jakò ùczéń Collegium Marianum przed wëjacha-
nim do Pelplëna, òdwiédzôł ze starszima krézowi gard, 
cobë kùpic tam òbleczenié ë jinszé brëkòwné rzeczë; 
òtemkłô ju bëła (òd 1902 r.) bana z Chòniców do Lëpù-
sza. Pózni w latach 1905–1907 ùcził sã w chònicczim 
gimnazjum, jak je wiedzec, béł nôleżnikã krëjamnégò 
karna pòlsczi młodzëznë, béł tam przédnikã. Pózni òn 
wëzwëskôł swój doswiôdczënk z ti dzejalnotë jakno 
wëspółzałóżca Zrzeszë Pòmòrsczich Filomatów ë hi-
storik filomacczi rësznotë. Do Chòniców wrócył dwa-

dzesce lat pózni. W 1927 r. wëjachôł z Tornia, stolëcë 
pòmòrsczégò wòjewództwa ë mòcnégò kùlturowégò 
òstrzódka, cobë òstac sãdzą w chònicczim Krézowim 
Sądze. 

Je wiedzec, że to nie bëła pòdwëżba na warkòwny 
stegnie, le westrzód czile przëczënów, jaczé miałë ùdzél 
w ti zmianie, bëła to chãc òddaniégò sã lëteracczi ro-
bòce – tak też pisôł w pamiãtnikù Moja droga kaszub-
ska. Në, ë bëcé krótkò ùkòchónëch Kaszëb. Pisôł: Jeżlë 
jidze ò kaszëbiznã, mòje bëcé w Chònicach bëło kòrzist-
né a produktiwné. Pò wiele latach znôwù jem pòtkôł 
kaszëbsczi lud, mógł jem wlezc w jegò dëszã, czegò efek-
tã bëło corôz wikszé sparłãczenié gwôsnégò „jô” z tą dë-
szą lëdu. Czãsto jem jachôł do Czôrnowa, do môlu mòji 
familie, co nie òstôł tkniãti nowòmódną skażoną ë prze-
risowóną cywilizacją. Czôrnowò òbacził jem, nimò 
wiôldżi wòjnë, nimò Pòlsczi, taczé, jaczé bëło, czej jem 
béł młodi przed wòjną.

Òn sã włącził w spòlëznowé żëcé, chùtkò òstôł filarã 
kùlturowégò strzodowiszcza. Òstôł wëbróny do krézo-
wégò sejmikù, béł przédnikã nowégò òddzélu Pòlsczé-
gò Krôjznôwczégò Towarzëstwa, wëgłosziwôł historicz-
né wëkładë w rozmajitëch òrganizacjach, pùblikòwôł 
artikle w môlowëch gazétach, béł w karnie załóżców 
Towarzëstwa Lubòtników Chòniców ë Òkòlégò ë aùto-
rów pismiona „Zabory”. Równoczasno òn béł nôwôż-
niészim parłãcznikã chònicczégò òstrzódka z przédną 
deją kaszëbsczi regionaliznë (m.jin. „Gryf ” ë „Stanica”). 
W pòłowie 1937 r. Karnowsczi z pòzdrzatkù na swòje 
zdrowié skùńcził z warkòwą aktiwnoscą ë zamieszkôł 
razã ze swòjim bracyną Léònã ë sostrą Elżbiétą w Krost-
kòwie k. Wërzëska. Téż tedë biwôł w Chònicach, np. 
w lëpińcu 1938 r. jakò hònorowi nôleżnik Kùrkòwégò 
Bractwa na fejrowaniu 550. roczëznë ti òrganizacje.

Jón Karnowsczi ùmarł 80 lat nazôd, zarôz pò zôcząt-
kù wòjnë, 3 rujana 1939 rokù w bòlëcë w Wërzëskù. Pò 
wòjnie zgódno ze swòją wòlą òstôł pòchòwóny na 
smãtarzu w Brusach. W 2017 r. òb czas nawałnicë wiôl-
gô bóma skazëła jegò grób, le pòmòcny Kaszëbi chùtkò 
zrobilë nowi pòmnik swòjémù pòéce. W Chònicach zôs 
swiąda, że wiôldżi młodokaszëba béł najim wëspół-
mieszkańcã, przeniosła sã na nowé pòkòlenia. Piãkny 
dokôz pamiãcë dôwô, w rozmajitëch fòrmach, spòlëzna 
Spòdleczny Szkòłë nr 7 miona Jana Karnowsczégò. 
W panteonie wiôldżich Kaszëbów òn je wcyg najim 
człowiekã. 

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOM. PG



50  /    / PAŹDZIERNIK 2019

ÒDDZÃKÒWANIÉ Z CZESŁAWÃ BIRRÃ

Drogô Sylwio, kòchóny dzecë, krewny, drëszë!
To bëło w czerwińcu 1992 rokù. Na rénkù w Kar-
tuzach béł I Jôrmark Kaszëbsczi. Czech na wòzykù 
kòl swòjégò stolika z pierszima rzezbama. Cesził sã 
baro, że tëli lëdzy je òbzérało, a niechtërny – jô téż 
– z redoscą nabëlë jedne z nich. To béł pòczątk arti-
sticznégò wzrôstaniô pò czãżczi drodze cerpieniégò 
òd wëpadkù na bùdowie. 

Zaczãło sã dzãka dobrim lëdzóm, sąsadóm, òd 
wërzezbieniô – dzys swiãtégò – Jana Pawła II. Swiã- 
ti papiéż pòmógł òdkrëc wiôldżi artisticzny talent 
Czecha. Ten papiéż, chtëren rzekł nama Kaszëba-
ma: Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które 
stanowią o Waszej tożsamości. Was wszystkich, Wa-
sze rodziny i wszystkie Wasze sprawy składam u stóp 
Matki Chrystusa, czczonej w wielu sanktuariach na tej 
ziemi, a zwłaszcza w Sianowie i Swarzewie. Wnetka 
téż Czech całi pòswiãcył sã rzezbiarsczémù kùńsz-
towi. I robił colemało swiãté rzeczë. Jegò dokôzë są 
na całëch Kaszëbach i dalek pòza nima. Są w chë-
czach, kòle drogów, w ògrodach, w kòscołach, dëcht 
wszãdze. Wiele z nich je ju dzélã skôrbca kaszëbsczi 
kùlturë, jak Swiãtô Zofiô z  papiesczégò wôłtôrza 

w  Sopòce, jak czwiôrtô stacjô z  Drodżi Krziżewi 
w Swiónowie czë chòcbë Stolem z Mscëszéjc. 

Równak nôwiãkszima lëtrama zapisóné òstóną 
w  naszich dzejach repliczi Kaszëbsczi Królewi ze 
Swiónowa, chtërnëch Czech zrobił kòl piãcdzesąt. 
Nôwiãcy jich je na Kaszëbach, jedne są w głãbi kraju, 
jinszé na zôchòdze, a dwie nawetka w Kanadze, w tim 
jedna – pòswiãconô przez biskùpa Riszarda Kasynã 
– òd 2016 rokù je w centralnym kòscele Kaszëbów 
Kanadijsczich. Dzys je òbiektã, wkół jaczégò skùpi-
wają sã mòdlëtwë do Mariji setków lëdzy. 

Repliczi Swiónowsczi Matinczi Czesław robił pra-
wie do samégò kùńca. Nastãpné ju czekałë za nima 
w rédze. Tim barżi szczestlëwi ti, co je mają w swòjich 
chëczach, kaplëczkach, na placach i w kòscołach, 
i mògą pòdzëwiac wspaniałi kùńszt artistë, mògą 
sã rozmëszlac, jak swiãti pamiãcë Czech swój talent 
w całoscë òddôwôł Ti, chtërny Jan Paweł II rzekł To-
tus Tuus – Całi Twój. Mògą so wëòbrazëc, jaką tczã 
artista miôł dlô Matinczi Królewi Kaszëb, chtërnã 
tësące razy òbjimôł rãkama, òczama i głową. 

Dzys Królewô Kaszëb, w  co głãbòk wierzimë, 
bierze w  swòje òbjãca Czesława. Gwësno mô 
przërëchtowóny mù dobri môl w niebie, dze ùzdrzi 
Jezësa, chtërnégò twôrz tëli razy fòrmòwôł w swòjich 
rãkach, dze bãdze mógł pòdzãkòwac swiãtémù Jano-
wi Pawłowi II za òdkrëcé rzezbiarsczi stegnë, dze ù 
nich bãdze mógł sã wstawiac za wszëtczich, jaczich 
spòtkôł na swòji drodze i co bëlë mù na ni pòmòc-
ny. Òdpòcziwôj terô, Czechù, pò ti trudny drodze 
naznaczony cerpienim i redoscą, w ùbëtkù w Twòji 
ùmiłowóny Kaszëbsczi Zemi. 

Mòwa, jaką Eùgeniusz Prëczkòwsczi wëgłosył na pò-
grzebie Czesława Birra w Mscëszejcach, 25 séwnika lr.
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W sobòtã 7 séwnika ùmarł nasz tatk, Édmùnd Klas, 
spòlëznowi dzejôrz z òkòlô gminë Lëzëno. Z warkù 
krôwc, wiele lat robił jakno banowi, równak òd wied-
na towarzëła mù mùzyka. Rodnym môlã ùmarłégò 
je Kãbłowò, gdze sã ùrodzył 13 rujana 1939 rokù. 
Òdnąd pamiãtô, wiedno na czims grôł: nôprzód na 
brëmze, pózni na saksofónie i akòrdionie. Czej skùń-
cził spòdleczną szkòłã, zapisôł sã do kòscelnégò chó-
ru Alfónksa Lorka, môlowégò òrganistë, a bëłë to lata 
60. ùszłégò wiekù. Mùzycznô wrazlëwòsc òtemkła 
mù w wòjskù dwiérze przed dobiwanim w miónkach 
na nôlepszich telegrafistów jak téż granié w mùzycz-
nym karnie. W tim téż czasu ze swòjima bratama 
twòrził zespół mùzyczny pn. Klasowie, z  jaczima 
w  rozmajitëch składach griwôł na saksofónie bez 
mała 30 lat. W rokù 1985 przez dwa lata béł nôleż-
nikã wejrowsczégò chóru Harmonia, wstąpił téż do 
Téatru Regionalnégò przë GÒK w Lëzënie, jaczi pro-
wadza Mariô Krosnickô. Czej w latach 90. ùszłégò 
wiekù w Lëzënie òstôł znowiony chór Lutnia, béł jed-
nym z jegò pierszich spiéwôków i spiéwôł do òstatka. 
W tim téż czasu wstąpił do reaktiwòwónégò amator-
sczégò téatru w Lëzënie, jaczi rézowôł ze swòjima 
przedstôwkama pò całim kraju. Òbez wszëtczé lata 
swòjégò żëcégò béł widzec wszãdze tam, gdze ba 
mùzyka. W tim òbrëmim mòckò robił z lëzyńsczim 
Karnã Wiesczich Gòspòdëniów (widzawiszcza), jak 
téż ze spòdleczną szkòłą w Lëzënie. Griwôł na wsze-

lejaczich mùzycznëch rozegracjach (kòlãdowanié, 
gwiżdże), przez wiele lat wespółrobił z dzecnym kar-
nã Luzińskie dzwoneczki prowadzonym òbez Alicjã 
Klinkòsz, béł téż wielolatnym akómpaniującym na 
lëzyńsczim festiwalu „Kaszëbsczé Spiéwë”. Wiele razë 
prezentérowôł gminã Lëzëno w kòntaktach ze zdrë-
szonym niemiecczim Stolzenau. Òd zôczątkù béł 
w karnie ùczãstników pòspólny grë na akòrdionach 
òbczas Dniów Jednotë Kaszëbów. Griwający na òżni-
winach, niezrechòwónëch wanogach i pielgrzimkach 
– wszãdze z akòrdią. Przeżił 79 lat.

Spòcziwôj ùbëtno, Tatkù.
KLASOWIE
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POŻEGNANIE

W niedzielę wieczorem (22 września) zmarł Brunon 
Szpica, kaszubski śpiewak, muzyk, działacz i komen-
tator, jedna z najpopularniejszych postaci Luzina, 
człowiek znany tak na całym Pomorzu, jak i poza 
jego granicami. Za dwa miesiące skończyłby 85 lat.
Mówiono o nim Bruno. Urodził się 27 listopada 1934 r.  
w Luzinie, ale początkowo mieszkał w Wejherowie 
na Śmiechowie. Tam chodził do szkoły i przeżył woj-
nę. Po wyzwoleniu przeniósł się z rodziną do Luzina. 
Mieszkał w starym domu przy ul. Kościelnej, naprze-
ciwko świątyni pw. św. Wawrzyńca. Ze swą pierwszą 
żoną Heleną z domu Wicon z Luzina miał pięcioro 
dzieci. Po jej śmierci (1981) ożenił się z Krystyną 
Glaeser z Wejherowa i został ojczymem jej córki. 
Doczekał się sporego grona wnucząt i prawnucząt, 
rozsianych po kraju i świecie.
Zawodowo zajmował się wodociągami i był w tej 
branży znawcą. Równolegle działał na rzecz kultu-
ry kaszubskiej. Prezesował luzińskiemu oddziałowi 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W  kaszub-
skim stroju brał udział we wszystkich spotkaniach 
i imprezach lokalnych i regionalnych, które często 
uświetniał śpiewem i grą na akordeonie. Miał wielkie 
poczucie humoru, za które też go ceniono.
Był Kaszubą tradycyjnym. Mowę i obyczaje wyniósł 
z dzieciństwa. Już po wojnie zetknął się z twórcami 
i działaczami kaszubskimi, co potem kontynuował 
przez długie dziesięciolecia, powoli sam stając się 
postacią tej rangi – nestorem tutejszego środowiska. 
Bywał krytyczny, ale miał swoje zdanie o wszystkim, 
co go poruszało i interesowało. Czasem też je zapisy-

wał, prozą i wierszem. Brał udział w lokalnych kon-
kursach i zdobywał nagrody. Otrzymał taką m.in. za 
pracę poświęconą Leonowi Kowalewskiemu, zamę-
czonemu po wojnie przez UB.
Brunon Szpica otrzymał od losu długie życie, które 
sobie bardzo cenił, owocnie wykorzystywał i które 
przeżył w  dobrym zdrowiu. Wiele pamiętał, znał 
tysiące anegdot, sam też był bohaterem niejednej. 
Dużo czytał, śledził życie kulturalne i  polityczne, 
w którym brał udział.
Jeszcze 6 lipca br. senior był na Zjeździe Kaszubów 
w Chojnicach. Kilka dni później dopadł go udar, który 
wymagał hospitalizacji. Rokowania były pomyślne, ale  
22 września br. Bruno odszedł z grona żywych. Jego 
pogrzeb przyciągnął tłumy. Pewne jest, że pamięć 
o nim przetrwa długie lata. 

(SC)
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L E K T U R Y

W  2014 r. ukazało się niewielkie 
opracowanie Moniki Tomkiewicz pt. 
Wybrane aspekty historii Dziemian 
(Sophienwalde) w  latach II wojny 
światowej, do którego krytycznie od-
niosłem się na łamach „Pomeranii” 
(2014, nr 4, s. 46–47). Niewątpliwie 
jego kontynuacją, uzupełnieniem 
jest praca dwójki historyków: An-
drzeja Gąsiorowskiego i ww. autorki 
pt. Konspiracja w gminie Dziemiany 
w l. 1939–1945. Jak wynika ze wstę-
pu, Gąsiorowski jest autorem części 
Konspiracja i jej zwalczanie w Gminie 
Dziemiany w l. 1939–1945, a Tomkie-
wicz pisze o Losach partyzantów na 
terenie powiatu kościerskiego w 1944 r.  
(s. 7). Jednak ten ostatni tytuł wystę-
puje jedynie we wstępie i jest mylący, 
bo w dalszych partiach tekstu autor-
stwo Moniki Tomkiewicz zaznaczono 
tylko przy kilku rozdzialikach przed-
stawiających okoliczności śmierci 
wybranych kościerskich partyzan-
tów i  rodzin z  nimi współpracują-
cych, a brak całościowego omówie-
nia dziejów uczestników partyzantki 
w Kościerskiem w 1944 r.   

Należy się zgodzić z autorami, że 
ich opracowanie stanowi efekt naj-
nowszych badań i z pewnością znacz-
nie poszerzy dotychczasową wiedzę 
o konspiracji na terenie gminy Dzie-
miany (tamże). Z  uznaniem należy 
też przyjąć współpracę środowiska 
zawodowych historyków z władzami 
gminy Dziemiany, które były inspi-
ratorem i sponsorem całego przed-
sięwzięcia. Taka współpraca daje 
wspólnotom samorządowym szansę 
umocnienia własnej tożsamości i po-
znania najbliższej sercu historii, a na-

ukowcom – możliwość spojrzenia na 
historyczną rzeczywistość i  przed-
stawienia jej od dołu, nie tylko przez 
bardziej ogólne procesy dziejowe. 
Omawiane wydawnictwo jest tego 
dobrym przykładem, chociaż moż-
na wyrazić żal wobec reprezentan-
tów gminy, że nie pomogli autorom 
w dotarciu do najstarszych mieszkań-
ców, by ci podzielili się z historykami 
wspomnieniami z  okresu okupacji, 
a do historyków, że sami nie dopro-
wadzili do spotkania z nimi. Gdyby 
to nastąpiło, ich praca z pewnością 
byłaby bogatsza i ciekawsza. W części 
mieli tego świadomość, na przykład 
wspominając, że nie ma (pisemnych) 
informacji o wzajemnych stosunkach 
miejscowej ludności z tutejszymi par-
tyzantami (s. 36).

Ponieważ miałem możliwość przy- 
słuchiwania się rozmowom miesz-
kańców gminy Dziemiany na tema-
ty okupacyjne, czasem zadając im 
dodatkowe pytania, trochę mogę 
uzupełnić ten brak. Jak wszystkie 
stosunki międzyludzkie, również te 
okupacyjne pomiędzy „cywilami” 
a  „konspiratorami” były uzależnio-
ne od osobowości, ale też sytuacji 
ogólnej i  osobistej poszczególnych 
mieszańców gminy. Zmieniały się 
one w  czasie. Oczywiście najbar-
dziej wspierali ukrywające się osoby 
członkowie ich rodzin. Wspomina się 
między innymi, że niektórzy miesz-
kańcy byli wobec partyzantów bardzo 
krytyczni do czasu, gdy któryś z ich 
bliskich trafił „do lasu”. Wtedy zmie-
niali zdanie i angażowali się na rzecz 
partyzantki. Na ogół następowało 
to, kiedy synowie rodzin wpisanych 

do III grupy niemieckiej listy naro-
dowościowej (nln), unikając wcie-
lenia do Wehrmachtu, chronili się 
w  „bunkrze”. Większość dziemiań-
skiej społeczności ciężko pracowała 
na roli i była głęboko wierząca, przez 
co, nawet wspomagając podziemie, 
negatywnie przyjmowała wszystkie 
złe, niemoralne przejawy jego funk-
cjonowania, jak bezczynność, picie 
alkoholu, pozamałżeńskie kontakty 
seksualne, nałogową grę w karty itp. 
Sam fakt przetrwania organizacji 
podziemnych, „bunkrarzy” w dzie-
miańskiej okolicy poświadcza, że 
stale byli w niej ludzie, którzy z po-
budek patriotycznych czy osobistych 
stanowili dla nich konieczną bazę. 
Byli jednak i  tacy, którzy dla mate-
rialnej korzyści bądź też ulegając sile 
hitlerowskiej propagandy, wydawali 
władzom okupacyjnym ludzi przez 
nie poszukiwanych. Jednym z  nich 
był Kozikowski z Kalisza, który po-
dobnie jak komendant żandarmerii 
w Dziemianach zmienił nazwisko na 
Kozler.

Na kartach książki znalazł się opis 
najbardziej dynamicznego, tragicz-
nego ze znanych mi związków cywili 
z partyzantami, chociaż ten związek 
nie został – wobec niepowiązania ilu-
strujących go relacji – w pełni ukaza-
ny. Na s. 23 jest mowa o ukrywaniu 
rodziny Janikowskich i miejscowych 
partyzantów w  gospodarstwie Bre-
zów w Kaliszu. Na s. 37 zamieszczo-
no z  kolei nieautoryzowaną relację 
Edwarda Brezy o zemście partyzan-
tów na jego stryju Stachu. Niezorien-
towany czytelnik nie domyśli się, że 
ów stryj był właścicielem gospodar-
stwa, w którym uzyskała schronienie 
rodzina Janikowskich i dziemiańscy 
konspiratorzy. Warto więc przed-
stawić jego historię. Stanisław Breza 
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przed 1939 r. odziedziczył spore go-
spodarstwo w Kaliszu na wybudowa-
niu w kierunku Schodna, na skraju 
lasu. Ożenił się z Marianną z d. Ja-
nikowską, pochodzącą z bytowszczy-
zny, wówczas będącej za nieodległą 
granicą polsko-niemiecką. Wywodzi-
ła się z rodziny zaangażowanej w pol-
ski ruch narodowy w  przedwojen-
nych Niemczech. Na skutek represji 
hitlerowców jej krewni byli zmuszeni 
opuścić III Rzeszę i znaleźli schronie-
nie właśnie u Marianny i Stanisława 
Brezów. Po wybuchu wojny udzielali 
też wsparcia okolicznym partyzan-
tom, którzy u nich nocowali, stoło-
wali się itp. W porozumieniu z nimi 
Stanisław Breza przyjął III grupę nln, 
gdyż gdyby tego nie zrobił, najpraw-
dopodobniej zostałby wysiedlony, 
wraz z częścią rodziny mieszkającej 
u  niego legalnie – tym samym po-
zbawiając kryjówki zarówno krew-
nych swojej żony, jak i konspiratorów. 
Problemy się zaczęły, gdy na skutek 
tej decyzji na początku 1944 r. powo-
łano go do Wehrmachtu. Partyzanci 
nakłaniali go, by zdezerterował i po-
szedł z nimi „do lasu”. On się wahał, 
z  jednej strony chciał zapewnić byt 
rodzinie, z drugiej poczuwał się do 
solidarności z podziemiem. W koń-
cu zdecydował się przywdziać mun-
dur okupanta, poświęcić się dla ro-
dziny. Zginął pod koniec wojny, na 
przełomie stycznia i  lutego 1945 r. 
Jak mi przekazywano, bliscy, którym 
się zwierzał z  rozterki, potem mie-
li wyrzuty sumienia, że umacniali 
go w powziętej decyzji. Towarzysze 
z podziemia nie pogodzili się z nią 
i pewnej nocy zemścili się za to, że 
poszedł walczyć za „III Rzeszę”: po-
bili, zmaltretowali jego domowników 
do tego stopnia, że ściany spływały 
krwią (tak mi opowiadała kilkadzie-
siąt lat później, cały czas wstrząśnięta 
tym wydarzeniem, Marta Breza, bra-
towa Stanisława, która widziała to 
miejsce następnego dnia).

Jeżeli ktoś z rodziny był w konspi-
racji, ukrywał się, to bardzo często 
(może najczęściej) inni jej członkowie 

nie decydowali się w przypadku po-
wołania do Wehrmachtu na dezercję, 
by nie pozbawiać bliskich – członków 
podziemia – oparcia. Moim zdaniem 
to mówi więcej o bohaterstwie oraz 
specyfice pomorskiej egzystencji 
i  walki niż wielokrotnie opisywane 
osiągnięcia czy porażki konspiracji 
i  jej działaczy. Taka refleksja towa-
rzyszyła mi nawet wtedy, gdy byłem 
w Piechowicach, u rodziny Bruskich/
Golników, skąd wywodził się jeden 
z najsłynniejszych pomorskich par-
tyzantów, Alojzy Bruski „Grab”. Tak-
że jego brat, ks. Józef Bruski, jako 
katolicki duchowny musiał się ukry-
wać i współpracował z podziemiem  
(s. 24–26). Po wojnie był wielolet-
nim proboszczem w Pruszczu koło 
Gostycyna. Obaj na tyle mocno za-
służyli się w pomorskiej historii, że 
powstają poświęcone im tablice, pu-
blikowane są ich biogramy itp. Moją 
uwagę przyciągnął jednak los naj-
młodszego z braci, Ambrożego, który 
na ogół, jakby wstydliwie, jest pomi-
jany w publikacjach. W dorosłe życie 
wszedł już podczas wojny. Przymuso-
wo wcielony do Wehrmachtu, poległ. 
Można powiedzieć, że on także – jak 
Stanisław Breza – umożliwił bliskim 
pozostającym w domu legalny w nim 
pobyt i  ułatwił udzielanie pomocy 
ukrywającemu się w  jego pobliżu 
bratu Józefowi.

Nie piszę powyższego, żeby zdys-
kredytować sens istnienia partyzant-
ki, ukazać, że udział w niej prowa-
dził do demoralizacji (chociaż to się 
zdarzało, ale najczęściej historycy 
ten problem pomijają, także w oma-
wianej publikacji). Przeciwnie, mam 
świadomość jej sporego znaczenia 
politycznego i propagandowego (po-
twierdzenie polskiego charakteru 
Pomorza, podtrzymywanie morale), 
militarnego (konieczność utrzymy-
wania większych sił okupanta dla 
jej zwalczania i wywoływania wśród 
Niemców poczucia zagrożenia). Ro-
zumiem też, że wobec straszliwego 
terroru nazistów był to jedyny sposób 
na uratowanie życia przez wielu Pola-

ków – patriotów. Zależy mi tylko na 
ukazaniu, że równie ważne w prezen-
towaniu działalności konspiracyjnej, 
jak powstawanie i  przekształcenia 
organizacji, akty zbrojne, broń, bun-
kry, jest życie codzienne konspirato-
rów i osób ich wspierających, w tym 
ubiór, jedzenie, sposób spędzania 
wolnego czasu, rozrywki, stosunki 
koleżeńskie itd. Szkoda, że większo-
ści tej problematyki w prezentowanej 
pracy zabrakło, mój żal jest tym więk-
szy, że przecież Andrzej Gąsiorowski 
należy do jej największych znawców 
i na pewno wiele o niej mógłby po-
wiedzieć. Ta tematyka jest warta 
omówienia także dlatego, że pamięć 
zbiorowa dziemiańskiej społeczno-
ści łatwiej przyswoiła negatywne 
przejawy partyzanckiego życia niż 
pozytywne. Część partyzantów wy-
korzystywała czas spędzany „w lesie” 
na samokształcenie, lekturę książek, 
modlitwę, a  na przykład Stanisław 
Paczocha z Kalisza wyróżniał się pi-
saniem patriotycznych wierszy (Li-
pusz – Dziemiany. Monografia, pod 
red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 
1994, s. 368). Warto też przywołać 
postać pochodzącego z  Wiela Le-
onarda Brzezińskiego, który w czasie 
okupacji brał udział w ruchu oporu 
i  ukrywał się w  rodzinnej okolicy, 
czyli zapewne także na terenie gminy 
Dziemiany. Pobyt w bunkrach łączył 
z haftowaniem, w czym doszedł do 
takiej wprawy, że po wojnie stwo-
rzył własną szkołę haftu (zob. m.in. 
J. Borzyszkowski, L. Brzeziński, [w:] 
Słownik Biograficzny Pomorza Nad-
wiślańskiego. Suplement II, pod red. 
Z. Nowaka, Gdańsk 2002, s. 48).

Celowo wyżej podałem dwa przy-
kłady osób wspierających konspira-
cję, które chroniąc ją, poległy w nie-
mieckim mundurze. Członkowie 
ruchu oporu, szczególnie ci przeby-
wający w  leśnych bunkrach, mogli 
sobie pozwolić (na ogół zmusiła ich 
do tego sytuacja), by zerwać wszelkie 
więzi formalne z okupacyjną władzą. 
Osoby, które ich ukrywały, wspoma-
gały – już nie. Ich ewentualny kon-
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flikt z nazistami oznaczał, że nie tyl-
ko oni tracili podstawy utrzymania, 
ale też konspiratorzy. Dlatego ludzie 
wspierający ruch oporu mocno się 
kamuflowali i starali się być w moż-
liwie dobrych relacjach z niemiecką 
administracją. Z tego punktu widze-
nia najłatwiej było wspomagać pod-
ziemie miejscowym Niemcom. Jak 
celnie zauważyli autorzy książki, tacy 
byli również na terenie gminy Dzie-
miany. Dla egzemplifikacji wymienili 
niemieckiego rolnika i rybaka z Wy-
równa k. Kalisza o nazwisku Fenske, 
który między innymi ostrzegał par-
tyzantów przed obławami (s. 37–38).

Bez wątpienia chodzi tutaj o Emila 
Fenskego, który rzeczywiście u więk-
szości tutejszych starszego pokolenia 
Kaszubów zapisał się bardzo dobrze 
w  pamięci, jako osoba uczynna, 
służąca radą, wspierająca ich tak-
że podczas okupacji, w tym polskie 
podziemie. Jego postawa może stano-
wić jednocześnie ciekawy przedmiot 
badań nad przyczynami i celami ta-
kich działań mniejszości niemieckiej 
w naszym regionie, czy wręcz swo-
istej symbiozy mieszkańców Kaszub 
w latach 1920–1945, niezależnie od 
narodowości. O ile bowiem Kaszubi 
ocenili go wyjątkowo pozytywnie, 
o tyle w międzywojennych sprawoz-
daniach policyjnych i administracyj-
nych on i członkowie jego rodziny są 
wymieniani wyłącznie w  negatyw-
nym kontekście: jako Niemcy szkalu-
jący państwo polskie, dążący do jego 
ponownego przyłączenia do Rzeszy 
nawet poprzez antypolskie powsta-
nie zbrojne. Taki też ich obraz wynika 
z polskiej literatury przedmiotu, cze-
go nie skojarzono w omawianej pra-
cy (np. J. Kutta, Druga Rzeczpospolita 
i Kaszubi 1920–1939, s. 184). Ponadto 
Karl Fenske, brat Emila, który pocho-
dząc z Wyrówna, często w nim bywał 
w  czasie okupacji, niemiecki żan-
darm, komendant okupacyjnego po-
sterunku w Kościerzynie, jest wręcz 
oskarżany o  udział w  hitlerowskim 
ludobójstwie Polaków w rodzinnych 
stronach, o czym pisała także Moni-

ka Tomkiewicz w  Zapomniani kaci 
Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz 
w okupowanej Polsce 1939–1940 (pod 
red. I. Mazanowskiej i T. S. Cerana, 
Bydgoszcz – Gdańsk 2016, s. 99–100 
i 114–115).

Ciekawe jest takie zróżnicowanie 
opinii zawartych w literaturze i opinii 
miejscowej społeczności, ale jeszcze 
bardziej zastanawia, w jakim stopniu 
życzliwość Emila Fenskego wobec 
Polaków wynikała z jego osobistego 
nastawienia, zżycia z  nimi, z  chę-
ci ochrony siebie i  swojego mienia 
(gdyby naraził się partyzantom, ci 
łatwo mogli wziąć odwet, mieszkał 
bowiem na uboczu), lub z jeszcze in-
nych powodów. Prawie pewne jest to, 
że informacje o obławach uzyskiwał 
od brata policjanta. Przekazywał je 
partyzantom za jego wiedzą czy bez 
jego wiedzy? Pytanie o tyle zasadne, 
że niektóre jego działania, przyjmo-
wane przez kaszubskich sąsiadów za 
dobrą monetę, wpisywały się także 
w bardziej ogólną politykę okupanta. 
Do takich zaliczam przekonywanie 
przez niego do wpisywania się na 
nln, jego wpływ w ramach poufałych 
rozmów był nieraz skuteczniejszy 
od administracyjnego nacisku (Mo-
nografia..., s. 356). Jeżeli wspomagał 
partyzantów za wiedzą okupacyjnej 
policji (w uzgodnieniu z nią), ozna-
cza to, że był to jeden ze sposobów 
na kontrolowanie miejscowej party-
zantki ze strony hitlerowców. Sprawa 
ta może świadczyć o tym, że Niem-
cy rozpracowywali pomorski ruch 
oporu nie tylko poprzez inwigila-
cję, zdrady jego członków, ale także 
przez świadczenie im pomocy przez 
niektórych przedstawicieli mniejszo-
ści niemieckiej. Uzmysławia też, jak 
duże znaczenie dla współczesnego 
wyjaśniania tajemnic podziemia ma 
konfrontacja źródeł archiwalnych i li-
teratury z pracą w terenie.

W moim odczuciu prezentowane 
wydawnictwo zbyt ogranicza tytu-
łową „konspirację” do struktur pod-
ziemia, partyzantki i jej działalności 
oraz pomocy dla więźniów (s. 35), 

a  pomija między innymi kolportaż 
prasy konspiracyjnej, przejawy taj-
nego nauczania czy życia religijnego. 
To ostatnie, z uwagi na wprowadzo-
ne przez nazistów duże utrudnienia, 
ogromne zapotrzebowanie i  ukry-
wających się księży, wydaje się bar-
dzo interesujące. Przykładowo: ks. 
Józef Bruski ukrywał się w drewnia-
nej przybudówce rodzinnego domu. 
Swoją posługą duszpasterską objął 
członków największej organizacji kon-
spiracyjnej na Pomorzu. Szczególnie 
cenna w spotkaniach z partyzantami 
była dla niego posługa sakramentu 
pojednania. Stułę, którą wtedy zakła-
dał, zachował do końca swojego życia 
(https://plus.pomorska.pl, dostęp 
24.08.2019). Z  kolei ks. Franciszek 
J. Wołoszyk opisał w swoich beletry-
zowanych wspomnieniach pt. Ogień 
i  łzy (Detroit 1982) uczestnictwo 
mieszkańców parafii Dziemiany i są-
siednich miejscowości w  tajnie od-
prawianych przez siebie mszach św. 
na wyspie jeziora Wdzydze. Można 
mnożyć przedstawianie podobnych 
wydarzeń.

Trzeba przyznać, że autorzy książ-
ki zrobili sporo, żeby podnieść rangę, 
sukcesy kościerskich partyzantów. Na 
s. 22 można przeczytać, że niemiecki 
dowódca, oficer osławionego SS, po 
pokonaniu partyzantów broniących 
się w bunkrze koło przysiółka Rów  
2 lutego 1944 r., stawia ich za wzór 
własnym podwładnym: gdybym miał 
takich żołnierzy, to bym przeszedł 
przez całą Rosję, co ujęto w  jednej 
z pisanych relacji. Nie można wyklu-
czyć, że tak było istotnie, chociaż jest 
to mało prawdopodobne, gdyż nazi-
ści pomorskich partyzantów uznawa-
li za bandytów, nie żołnierzy, a człon-
ków SS nawet specjalnie szkolono, 
by wpoić im pogardę i  uodpornić 
na ludzkie odczucia wobec polskich 
„podludzi”. Już całkiem nierealne jest, 
by ten sam dowódca kilka miesięcy 
później i w innym miejscu w taki sam 
sposób docenił partyzantów, depre-
cjonując tym samym własnych żoł-
nierzy i właściwie też samego siebie 
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(s. 60–61). Swoją drogą, jako młody 
człowiek obserwowałem, jak w miarę 
upływu czasu niektórzy członkowie 
dziemiańskiego ruchu oporu coraz 
barwniej opisywali okupacyjne prze-
życia. Niekiedy powstrzymywały ich 
przed tym podczas opowieści kpiące 
uśmieszki członków rodziny, daw-
nych towarzyszy czy sąsiadów pamię-
tających okupacyjną rzeczywistość. 
W  ten nurt można jeszcze między 
innymi wpisać określenie potyczki 
(bitwy) partyzanckiej pod Łubianą 
26 maja 1944 r., w  której przy sto-
sunkowo niewielkich stratach wła-
snych kilkudziesięciu partyzantom 
udało się ujść z hitlerowskiej obławy, 
spektakularnym zwycięstwem (s. 60). 
Ponadto w opisie tego wydarzenia nie 
uniknięto sprzeczności i  potknięć. 
O wiele mniej liczebni i więcej niż go-
rzej uzbrojeni partyzanci mieli okrą-
żyć wojska niemieckie z trzech stron 
(tamże), chociaż ilustrująca tę tezę 
relacja podaje, że zaskoczeni party-

zanci podjęli walkę, a później wycofali 
się (s. 61). Relacja mówi o uzbrojeniu 
partyzantów w  karabiny maszyno-
we, w tekście odautorskim takie ich 
uzbrojenie jest pominięte, a więc któ-
ra wersja jest prawdziwa? Poza tym 
mam wątpliwości, czy w stosunku do 
poległych w walce partyzantów moż-
na użyć sformułowania o ich zabój-
stwie (np. s. 71–72).

Należy pozytywnie przyjąć umiesz-
czenie na końcu książki bibliografii, 
chociaż w „źródłach drukowanych” 
ujęto także pozycje z literatury przed-
miotu i maszynopis, praca zbiorowa 
jest odnotowana pod nazwiskiem jej 
redaktora, a  także pominięto datę 
roczną ukazania się jednego z  cza-
sopism. Całość uzupełniają ciekawe 
ilustracje.

Reasumując i zgadzając się z au-
torami, że ich opracowanie poszerzy 
wiedzę o  konspiracji podczas oku-
pacji hitlerowskiej na terenie gminy 
Dziemiany, warto wyrazić nadzieję, 

że pobudzi także dalsze badania i po-
wstawanie kolejnych publikacji, uka-
zujących dzieje tego obszaru w peł-
nym ich kolorycie i specyfice.

BOGUSŁAW BREZA

Andrzej Gąsiorowski, Monika Tomkiewicz, Konspi-
racja w gminie Dziemiany w l. 1939–1945, Muzeum 
Stutthof w Sztutowie Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, 
Gdańsk 2017.   

Człowiek chcący dzisiaj świadomie 
uczestniczyć w  kulturze nie ma ła-
twego zadania. Jest przecież tyle sys-
temów wiedzy, tyle filozofii oraz tak 
dużo sposobów życia. Trudno współ-
cześnie zgodzić się na pogląd, że tyl-
ko jedna z wizji świata wyraża pełnię 
ludzkiego doświadczenia czy też daje 
wszystkie możliwości autoekspre-
sji. W pewnym uproszczeniu pisząc, 
dzisiejszy literat, który tworzy sztukę, 
musi dokonać wyboru: czy współist-
nieć z aktualną rzeczywistością wraz 
z jej płynnością i tymczasowością, czy 
raczej sprzeciwić się jej, a zwłaszcza 
presji kultury popularnej nieroze-
rwalnie z nią istniejącej i stale sięgać 
do tradycji, odnajdując w niej kultu-
rowy ratunek. W konsekwencji este-
tycznej zarysowują się dwie postawy 
twórcze: liberalno-awangardystyczna 
albo konserwatywno-tradycjonali-

styczna. Obydwie z mnóstwem odcie-
ni światopoglądowo-stylistycznych, 
które czynią z  utworów literackich 
międzyludzką komunikację.

W pomorskim kręgu twórców po-
etą, który z problematyki zderzenia 
się codzienności i  tradycji kulturo-
wej uczynił główny temat wyrazu, 
jest Andrzej Waszkiewicz (ur. 1970). 
Ten działający w Bytowie literat pisze 
już od dłuższego czasu. W  2013 r.  
opublikował swój pierwszy tomik pt. 
Między niebem a ziemią, trzy lata póź-
niej wyszedł drukiem zbiorek Przeła-
mane pokolenie, a w roku 2018 poja-
wiła się trzecia książeczka pt. Po co. 
W ten sposób Waszkiewicz ukończył 
tryptyk poetycki, zapowiadany przez 
niego już dużo wcześniej, będący for-
mą literackiego komentarza wobec 
świata zewnętrznego i  jednocześnie 
autokomentarzem, określającym wła-

sne prerogatywy ideowe i estetyczne. 
Już w takim podejściu do kompozycji 
i tematyki widać, że bytowski poeta 
wyraża postawę literata cierpliwego, 
metodycznego, nieco ideowego, któ-
ry nie traktuje swoich wierszy jako 
jedynie wyraz spontanicznych stanów 
umysłu, lecz jako formę dobrze prze-
myślaną i opublikowaną jako akt in-
telektualny będący przewartościowa-
niem dostrzeganych wokół zjawisk.

Całościowo patrząc na trzy to-
miki Waszkiewicza, można w  nich 
wyznaczyć kilka grup tematycznych, 
które w  różnym nasyceniu wystę-
pują w  każdym z  nich. Pierwszym, 
najsilniejszym chyba motywem jest 
obecność sacrum, przy czym nie 
mamy tutaj do czynienia z literaturą 
dewocyjną lub ściśle religijną, a  ra-
czej z opisem procesu sekularyzacji 
i  próbami zatrzymania go. Drugim 
tematem Waszkiewicza jest wyraża-
nie doświadczenia pokolenia, któ-
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remu przyszło wzrastać w  różnych 
światopoglądowo epokach. Poeta, 
rozpoczynając od dostrzeżenia men-
talności i realiów PRL-u, przechodzi 
przez euforię czasów „Solidarności” 
lat osiemdziesiątych i dociera do cha-
rakterystyki bolesnych rozczarowań 
kapitalizmu i liberalizmu lat dziewięć-
dziesiątych. Trzecim tematem jest au-
toekspresja i opis lirycznego „ja”, które 
zmaga się z codziennością, zwykłymi 
obowiązkami męża, nauczyciela, oby-
watela, ale nade wszystko człowieka 
myślącego, który swój status osiągnął 
dzięki dziedziczonej religii, modelowi 
edukacji i samodzielnie wybieranym 
lekturom.

Ostatni z motywów tematycznych 
jest w tomiku Po co najsilniejszy, napi-
sany najodważniej, choć nie dla efek-
tu wywołania skandalu został użyty, 
a dla poetyckiego confiteor. Wyzna-
nie poczynione serio to w dzisiejszej 
poezji temat przyjmowany podejrzli-
wie, częściej bowiem literaci skłonni 
są ukrywać swoje „ja” w przeróżnych 
figurach stylistycznych. Dzieje się 
tak, gdyż łatwo jest sobie znaleźć ar-
tystyczne maski i odpowiednio nimi 
żonglując, tworzyć wiersz za wier-
szem, tomik za tomikiem. Natomiast 
dużo trudniej – odkryć taki sposób 
pisania, aby nie dystansując się zbyt-
nio od świata i swojego prawdziwego 
„ja”, zaprezentować autentycznie wła-
sne myślenie o rzeczywistości. Lite-
raci obawiają się takiego samookre-
ślenia, któż bowiem by się nie lękał 
etykiety lub zaszufladkowania. Wasz-
kiewicz ma świadomość zagrożeń, 
jakie wiążą się z  przyświadczeniem 
do istniejących dziś systemów warto-
ści, ale mimo wszystko decyduje się 
na wyrażenie swego światopoglądu. 
Najkrócej pisząc w dyskursie kulturo-
znawczym, jest to przestrzeń zmoder-
nizowanego chrześcijaństwa, w któ-
rym zinterpretowano problem zła za 
sprawą filozofii Martina Heideggera 
czy Leszka Kołakowskiego (bezpo-
średnio wspomnianych w wierszach 
bytowskiego autora). Używając z kolei 
języka estetyki i literaturoznawstwa, 

można ująć propozycje Waszkiewicza 
jako klasycyzującą lirykę rozpiętą po-
między etyczno-wartościującą twór-
czością Zbigniewa Herberta i morali-
styczno-religijnymi utworami księdza 
Jana Twardowskiego.

Nie oznacza to, że każdy z wierszy 
zbiorku Po co zawiera dyskusje doty-
czące kondycji cywilizacji zachodnio-
europejskiej i polskiej albo też kon-
sekwentnie odnosi się do wzorców 
literackich poważanych autorów/
klasyków. Decydującą rolę w autode-
skrypcji przynosi tytułowy dla tomi-
ku liryk, w którym pada znaczące wy-
znanie: „a ja przyszedłem żyć / i pełną 
piersią / jak apostoł / głosić dobrą 
nowinę / o miłości”. Trzeba przyznać, 
że to chyba jeden z najambitniejszych 
celów, jaki może sobie postawić arty-
sta w pisaniu. Aż można zadrżeć, jeśli 
się rozważy, dlaczego piszący wybiera 
taki sposób komunikacji. Albo posta-
wi się pytania: Skąd ma pewność, że 
propagowany system jest najlepszy? 
Czy jest to kwestia doświadczenia? 
Rozumowania? Wiary?

Odpowiedzi na te pytania nie są 
oczywiste. Waszkiewicz więc ostroż-
nie sprawdza, co z  dziedziczonej 
kultury daje mu możliwość zbudo-
wania fundamentu dla tożsamości. 
W wierszu prostak próbuje się odna-
leźć w poetyce naiwności, choć prze-
cież nie zapomina, że to obrazowanie 
wybiórcze i  swoiście tendencyjne. 
Bardziej już pewny jest tego, co przy-
nosi ze sobą tradycja religijna, dla-
tego w takich wierszach, jak: x. Józef 
i ja oraz dokładny czas zwraca się do 
postaw chrześcijańskiej agape czy 
koncepcji czasu sakralnego, aby uza-
sadnić swoje miejsce na ziemi. Dys-
kusyjne byłoby wszakże umieszczać 
Waszkiewicza wyłącznie po stronie 
poezji religijnej. Nie widać bowiem, 
mimo kilku lirycznych deklaracji, 
gdzie dokładnie w  jego utworach 
przebijałaby się „dobra nowina” albo 
w jak rozumianym Bogu zawierało-
by się ludzkie zbawienie. Poeta nie 
wchodzi w  przestrzeń teologii, nie 
zagłębia się w problematykę teodycei, 

natomiast zajmują go silnie czynniki 
społeczne i egzystencjalne.

Życie wspólnotowe, w  którym 
podmiot próbuje zaznaczyć swą 
obecność, to ważki temat zbiorku Po 
co. Z zestawienia tego, co zbiorowe, 
i  tego, co jednostkowe, nie tworzy 
się w poezji Waszkiewicza nic pozy-
tywnego. Świat zewnętrzny istniejący 
w swych niby to zwartych społeczno-
ściach ma dla wrażliwego człowieka 
głównie zasadzki, złudzenia, pomie-
szanie, umniejszenie oraz strywializo-
wanie. Grupy polityków, inżynierów 
dusz oraz celebrytów proponują jedy-
nie półprawdy i wytrychy myśli, na-
tomiast podają je niczym najwyższe 
prawdy objawione, i to jeszcze w spo-
sób nachalny, głośny i  pełen pychy. 
Tak właśnie postrzega rzeczywistość 
podmiot liryczny w wierszach tożsa-
mość i piętno czasu nasyconych po-
czuciem kryzysu związków między-
ludzkich. Waszkiewicz nie jest jednak 
totalnym anarchistą, nie sądzi, aby nie 
było możliwe zgodne współistnienie 
ludzi w ramach jakiejś wspólnoty ję-
zyka, kultury czy wartości. Pytanie, 
jakie wielokrotnie w  wierszach to-
miku się stawia, dotyczy następującej 
kwestii: co miałoby trwale spajać jed-
nostki w społeczeństwie? Raczej nie 
są to filozofie współczesności (egzy-
stencjalizm i fenomenologia w wier-
szach objawienie Fryderyka N. albo 
traktat o współżyciu), jakie przywołuje 
podmiot, gdyż nie zostały one, zdaje 
się, w pełni zrozumiane i uwewnętrz-
nione. Być może przez ich abstrakcyj-
ny język albo odległość od bólu co-
dziennego doświadczenia? Może więc 
dziś jednoczy ludzi pogoń za dobra-
mi materialnymi, kariera, medialna 
obecność? Z utworów Waszkiewicza, 
na przykład z wierszy natura szczura 
i  gloria, wyłania się odpowiedź po-
twierdzająca tę tendencję...

Czy tomik bytowskiego poety jest 
więc aktem pesymizmu? Nie, gdyż 
stale wybija się ze zbiorku przeko-
nanie w  moc ponadkatechizmowo 
rozumianego chrześcijaństwa. Siła 
religii oddziałuje wszakże jedynie 
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w  wymiarze życia wewnętrznego 
i jednostkowego, kiedy pojawiają się 
czas, spokój i przestrzeń na autore-
fleksję (jak w  wierszach wiekuistość 
i Opus Dei), natomiast w życiu pu-
blicznym sacrum staje się towarem 
oraz duchowym nadużyciem, fałszy-
wością, za którą nie można podążać 
(jak to widać w lirykach na cenzuro-
wanym). Pozostaje więc zogniskować 
swoją uwagę i aktywność na rzeczach 
najbliższych oraz najbardziej oczy-
wistych, ale za to autentycznych 
i  prawdziwych. A  zatem „zbawić” 

mogą wiersze Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego lub Zbigniewa Herberta 
(w wierszu mistrzowie i  ja), a  także 
spotkanie z żoną (patrz liryk raport), 
uszczęśliwić potrafi doświadczenie 
obecności drugiego człowieka (np. 
ślad, dla Ciebie), sens zaś przynosi do-
brze napisany wiersz (od poety, lekka 
śmierć). Może Pełnię osiąga się tylko 
na chwilę, ale zawsze to jakiś począ-
tek...

DANIEL KALINOWSKI

Andrzej Waszkiewicz, Po co, Bytów 2018

             

     
• DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU • DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU • DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU •

·  2 X 1919 – ukazał się pierwszy numer „Dzien-
nika Starogardzkiego”, jego pierwszym re-
daktorem naczelnym został publicysta i poeta 
kaszubski Franciszek Sędzicki.

·  3 X 1999 – Günter Grass otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla. Dzięki niemu, autorowi m.in. 
Blaszanego bębenka, współczesny świat dowie-
dział się o istnieniu Kaszubów. Grass urodził się 
w Gdańsku i wielokrotnie przyznawał się do ka-
szubskich korzeni. Jego matka była Kaszubką, 
a ojciec Niemcem.

·  5 X 1939 – o godz. 6.15, obok wału strzel-
niczego na Zaspie, rozstrzelano 38 (niektóre 
źródła podają 39) obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku. W większości byli to Kaszubi.

·  8 X 1939 – Adolf Hitler wydał dekret o struk-
turze i administracji terenów wschodnich, 
w wyniku czego utworzono Okręg Rzeszy Prusy 
Zachodnie, którego nazwę 2 listopada zmienio-
no na Okręg Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie. 
Tym samym Kaszuby weszły w skład III Rzeszy.

·  15 X 1919 – powstała jednostka wojskowa 
pod nazwą Kaszubski Pułk Strzelców Pomor-
skich. Większość żołnierzy była rodowitymi 
Kaszubami. Później pełna nazwa jednostki 
brzmiała 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

·  15 X 1939 – okupant hitlerowski wydał komu-
nikat, w którym obwieścił, że gdynianie mają 
obowiązek bezwarunkowego opuszczenia mia-
sta. Opustoszałe mieszkania przeznaczono dla 

Niemców przyjeżdżających do pracy w stoczni 
i bazie Kriegsmarine, a także tych, którzy pod-
pisali niemiecką listę narodowościową.

·  16 X 1939 – w Lesie Szpęgawskim w ma-
sowej egzekucji zostali rozstrzelani m.in. ks. 
Leon Heyke, ks. Leon Borowski, ks. Stanisław 
Hoffman. W Karpnie k. Lipusza hitlerowcy za-
mordowali 17 mieszkańców Lipusza.

·  23 X 1989 – w Leśniewie powstał oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Prezesem 
został Franciszek Okuń.

·  26 X 1989 – w Głodnicy k. Lini powstał od-
dział ZKP. Prezesem został Witold Bobrowski.

Źródło: F. Sikora,  
Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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 CHMIELNO. WIENIEC LUB 
KORONA DOŻYNKOWA SYMBOLEM 
SZACUNKU DLA CIĘŻKIEJ PRACY
Choć większość prac polowych zo-
stała zmechanizowana, więc niewie-
lu ludzi zbiera zboże w snopy, z czym 
łączyło się niegdyś wiele obrzędów, to 
jednak nadal kultywowane są zwy-
czaje związane z  podsumowaniem 
roku ciężkiej pracy rolnika – święto-
wanie pomyślnego zebrania plonów, 
popularnie zwane dożynkami. 

W tym roku na dożynki wybrałem 
się do Chmielna. Gmina Chmielno 

nie należy do tych, które mają łatwe 
ziemie, ale wbrew trudowi gospoda-
rowania na uroczystej mszy stawił się 
tłum ludzi. Ludzi, którzy przynieśli ze 
sobą wieńce dożynkowe będące wy-
razem radości z zakończenia z powo-
dzeniem kolejnego sezonu uprawo-
wego. 

Po nabożeństwie zebrani udali się 
na nieodległy stadion. Kiedy wy-
chodziły kolejne sołectwa ze swoimi 
wieńcami, zrozumiałem, że komisja 
konkursowa (której miałem zaszczyt 
przewodniczyć) nie będzie miała ła-
twego zadania – poziom wykonanych 
prac okazał się bardzo wysoki. 

Dożynki rządzą się swoimi pra-
wami. Musi być zabawa, festyn czy 
jarmark z zabawkami i słodkościami 
dla dzieci, muszą być stragany z jedze-
niem i piwo. Równolegle jednak trwa 
rywalizacja – wybór najładniejszego 

wieńca dożynkowego – i  niełatwa 
praca jurorów. Muszę się przyznać, 
że w Chmielnie przeszedłem egzamin 
ze znajomości roślin... Ostatecznie 
członkom komisji udało się wypraco-
wać wspólną metodę oceny wieńców 
i dokonać wyboru. Wchodzący w jej 
skład przedstawiciele sołectw za naj-
lepszy wieniec uznali ten z Borzestow-
skiej Huty, wysoko oceniając też wień-
ce z Kożyczkowa i Miechucina.

W Chmielnie 18 i 19 sierpnia  moż-
na też było podziwiać występy mu-
zyczne i taneczne oraz wziąć udział 
w konkursie zażywania tabaki (mi-
strzostwach Polski w  tej „dyscypli-
nie”) – uroczystościom dożynkowym 
towarzyszył bowiem Festiwal Trady-
cji Kaszubskich. A dzięki obecności 
mobilnej piekarni każdy chętny mógł 
się sprawdzić w roli piekarza.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

             

 SERAKÒJCE, WARSZAWA. GWIÔZDKA  
NA KRAJEWI LËSCE
Kaszëbskô gwiôzdka òstała wpisónô na Krajewą Lëstã Nie-
materialny Kùlturowi Spôdkòwiznë. 27 zélnika pòcwier-
dzył to specjalnym pismã minyster kùlturë i  nôrodny 
spôdkòwiznë Pioter Glińsczi. Napisôł m.jin.: „Mam na-
dzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego oraz zwiększania świadomości 
ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu międzypo-
koleniowego”.

Wpisanié gwiôzdczi na lëstã bëło mòżlëwé dzãka 
pòspólny akcji Nôrodnégò Mùzeùm we Gduńskù, Gmi-
nowégò Òstrzódka Kùlturë w Serakòjcach i przedstôwców 
kòlãdowëch karnów, jaczé jistnieją na terenie gminë Se-
rakòjce. Pierszé zéńdzenié w ti sprawie òdbëło sã niłoni 

i òd tegò czasu dzejôł kòmitet, jaczégò przédnikã òstôł 
dr Sławòmir Bronk. Mùszã pòdczorchnąc przede wszët-
czim robòtã Iwónë Swiãtosławsczi z Nôrodnégò Mùzeùm, 
bò to òna m.jin. przërëchtowała dokùmentacjã brëkòwną 
do złożeniô wnióskù w sprawie wpisaniô gwiôzdczi na lëstã 
– pòdczorchiwô  Bronk. Òb dwa lata jesmë mùszelë ùdo-
kaznic m.jin., że je to żëwô tradicjô, jakô wcyg je przeka-
zywónô z pòkòleniô na pòkòlenié, a do te je przëszëkòwóny 
plan ji òchronë – dodôwô.

Szerok ò dzejaniach sparłãczonëch z wpisanim kaszëb-
sczi gwiôzdczi na Krajewą Lëstã Niematerialny Kùlturowi 
Spôdkòwiznë Bronk gôdô w kôrbiónce w Radiu Głos, jaką 
mòże pòsłëchac na starnie http://www.radioglos.pl/ w za-
łóżce: wiadomości regionalne.

RED. 

     
• DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU • DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU • DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU •



60  /    / PAŹDZIERNIK 2019

 KÒSCÉRZNA. SWIÃTO 
KASZËBSCZI I PÒMÒRSCZI  
KSĄŻCZI
W sobòtã 12 lëpińca na kòscersczim 
rënkù bëłë XX Tôrdżi Kaszëbsczi 
i Pòmòrsczi Ksążczi. Jich òrganizatorã 
je Gardowô Biblioteka w Kòscérznie 
wespół z Radzëzną Miasta i Bùrméstrã. 
W  artisticznym dzélu wëstąpił latos 
m.jin. Paweł Ruszkòwsczi (chtëren 
pòchòdzy prawie z Kòscérznë). Jak rok 
w rok òbczas Tôrgów swòje pùblikacje 
prezentowałë i przedôwałë rozmajité 
wëdôwiznë, aùtorzë i ksãgarnie. We-
spół pòjawiło sã 42 wëstôwców. 

Wôżnym pónktã imprezë je ògło-
szenié rezultatów kònkùrsu na nôlep-
szé kaszëbsczé i  pòmòrsczé ksążczi 
łońsczégò rokù. Latos òbsãdzëcela-
ma bëlë: prof. Tadeùsz Linkner, prof. 
Kadzmiérz Nowòselsczi, Bògùmiła 
Cërockô, Iwóna Makùrôt i  Grégór 
Schramka. 

W  kategórii kaszëbskòjãzëkòwëch 
pùblikacjów òstałë nôdgrodzoné niżi 
wëmienioné pùblikacje.
Lëteratura
Wëprzédnienia: Adela Kùik-Kalinow-
skô, Z pòla dodóm i Ludmiła Mòdze-
lewskô, Miłota ùkrziżowónô
Nôùkòwé i  pòpùlarnonôùkòwé 
òbrobienia
1.  môl: Adela Kòżëczkòwskô, Ka-

szubszczyzna. Pedagogicznie o  ję-
zyku i  tożsamości a  téż Tadeùsz 
Sadkòwsczi, Katalog tradycyjnego 
budownictwa w  Muzeum – Ka-
szubskim Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach 

2.  môl: Aleksandra Kùrowskô-Sus-
dorf, Oswoić śmierć. Edukacyjny 
potencjał kaszubskich rytuałów po-
grzebowych

3.  môl: Antón Kònkel, Kaszubski lek-
sykon rybacki i ks. Marión Miotk, 
Recepcja kaszubskich przekładów 
Biblii

Wëprzédnienié: Józef Bòrzëszkòwsczi, 
Teodora z Fethków i Izydor Gulgowscy 
– ich życie i dzieła, rodzina i przyjacie-
le we Wdzydzach
Editorstwò
Wëprzédnienia: Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi – 
Ignatius Przebendowski, Wilkierz, a téż
Historiczno-Etnograficzné Mùzeùm 
m. Juliana Ridzkòwsczégò w  Chò-

nicach i  Towarzëstwò Drëchów 
Mùzeùm – Twarze niepodległości zie-
mi chojnickiej
Mùzykalia
Wëprzédnienié: Mark Rocławsczi, 
Rëbôcë òd Wiôldżégò Mòrza. Pieśni 
kaszubskie na chóry jednorodne i mie-
szane
Specjalnô nôdgroda
sp. prof. Jerzi Samp za wkłôd do pò- 
mòrsczi kùlturë, a òsoblëwie za ksążkã 
Gdańsk. Baśniowa Stolica Kaszub

W kategórii pòmòrsczi lëteraturë lësta 
dobiwców wëzdrzi tak, jak niżi.
Proza
1. môl: Agatha Rae, Psychopomp
2.  môl: Stanisłôw Załusczi, Pozostał 

Bóg i honor
3.  môl: Stach Szulist, List z Limbaži
Wëprzédnienié: Zyta Wejer, Gadki 
Rozaliji
Dzecnô i młodzëznowô lëteratura
2.  môl: Agata Półtorak, Bajki z  dna 

Bałtyku
3.  môl: Gabriel P. Oleszek, Kiedy by-

łem średnim chłopcem
Wëprzédnienia: Marta Galewskô-
-Kùstra, Pucio na wakacjach i Mag-
daléna Witkiewicz, Mateusz i  zapo-
mniany skarb
Nôùkòwé òbrobienia  
1.  môl: Tomôsz Gliniecczi, Walki Ar-

mii Czerwonej w delcie Wisły, sty-
czeń–maj 1945

2.  môl: Wòjcech Gruszczëńsczi, Leib- 
husaren. Historia Czarnych Huzarów

3.  môl: Krësztof Jażdżewsczi, Nadle-
śnictwo Kaliska. Dzieje leśnictwa 
na skraju Borów Tucholskich a téż 
Eùgeniusz Wiązowsczi, Z Kobylni-
cą przez wieki i Gmina Kòbëlnica 
za redakcjã

Pòpùlarizacjô nôùczi i kùńsztu
1. môl: Barbara Kanold, Wizjoner
2.  môl: Katarzyna Kòrczak, Ślad. Opo-

wieści gdańszczan
3.  môl: Macéj Krzeptowsczi i  Janina 

Krzeptowskô, Zasolony Król
3.  môl: Kamil Wicik i  Mariusz No-

waczëńsczi, Sax Club Pana Dy-
akowskiego

Albùmë i editorstwò
1.  môl:  Nadlesnieństwò Kalëska, 

Arboretum Wirty w czterech odsło-
nach.

Latos òrganizatorzë przëznelë téż 
jëbleùszowé nôdgrodë dlô wëdôwiz-
nów (za nômni dwie nôdgrodzoné 
ksążczi w  donëchczasnëch edicjach 
Tôrgów abò za bëtnosc na Tôrgach 
òd zôczątkù przez wiele pòsobnëch 
lat). Dostelë je: Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we 
Wejrowie, Region, Kaszëbskò-Pòmòr-
sczé Zrzeszenié, Bernardinum, Mar-
press, Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnogra-
ficzny Park we Wdzydzach i Czec.

Dobiwcóm winszëjemë, a òrgani-
zatoróm dzãkùjemë za promòcjã naji 
lëteraturë.

RED.

W latosy edicje òstałë nôdgrodzoné 4 ksążczi wëdóné przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. 
Òdj. kaszubi.pl



 KOSZALIN. XIV SPOTKANIA 
KULTUR 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, czynnie 
uczestniczyło 31 sierpnia br. w  Spo-
tkaniach Kultur Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych. Impreza odbyła się 
w samym sercu miasta – na Rynku Sta-
romiejskim, pod ratuszem. Na scenie 
– obok zespołów Nadija z Przemkowa 
(Związek Ukraińców), romskiego Hi-
tano z Olsztyna i Studia BIS z Leśnicy 
(Śląsk Opolski) – wystąpiła Ziemia 
Bobolicka z godzinnym programem ka-
szubskim. Zespół nie tylko śpiewa, ale 
i tańczy, i to w strojach kaszubskich, pre-
zentuje grę na diabelskich skrzypcach 
i  burczybasie. Program przygotowali 
instruktorzy Wojciech Konieczny i Li-
dia Małgorzata Szymańska (członkini 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). 
Był już prezentowany na różnych prze-
glądach w kraju, a nawet poza granica-
mi Polski. Choć korzenie kaszubskie 
posiadają nieliczni członkowie zespo-
łu, ważna jest świadomość kaszubskiej 
przeszłości Pomorza oraz fascynacja 

miejscowym folklorem. Warto tutaj 
zaznaczyć, że na terenie lokowanego 
w 1350 roku miasta Bobolice znajdują 
się obecnie aż dwa dawne grodziska: 
pierwsze nizinne, nad Chocielą, czynne 
od VIII do XI wieku; drugie – wyżynne, 
powstało podczas drugiej fali osadnic-
twa Kaszubów na Pomorzu w IX wieku 
i przetrwało do XII stulecia. Dziś jest 
częściowo zniwelowane infrastrukturą 
rekreacyjną (stadion, park miejski).

Na stoisku rękodzieła kaszubskiego 
dominowało hafciarstwo siedmioko-
lorowe, ale było też reprezentacyjne 
wykonane złotą, a także srebrną nicią. 
Prezentowane było przez Gabrielę Recę 
z  Tuchomia (właścicielkę Pracowni 
Haftu Ręcznego i  Renowacji Tkanin 
Unikatowych). Zainteresowaniem pu-
bliczności Spotkań cieszyły się przede 
wszystkim drobne przedmioty zdobio-
ne motywami zaczerpniętymi z haftu 
kaszubskiego. Tradycyjnie już Kaszubki 
i Pomorzanki przygotowały dla licznie 
zgromadzonej na rynku publiczności 
poczęstunek prawdziwym kaszubskim 
kùchem – 350 porcji! 

Jak ważne są takie prezentacje dla 
edukacji regionalnej i integracji współ-
czesnej społeczności Pomorza Zachod-
niego, przybyłej tutaj najczęściej nie 
z  własnej woli po 1945 roku wraz ze 
swoją kulturą i obyczajami, nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. To wła-
śnie w wyniku tejże integracji powstało 
nowe społeczeństwo naszej Małej Oj-
czyzny, a  w  proces jego powstawania 
swój wkład wniosły również mniejszo-
ści narodowościowe oraz etniczne. 

WACŁAW NOWICKI

Fot. z archiwum koszalińskiego koła ZKP
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 KAMIENICCZI MŁIN.  
CZÔRNO-ŻÔŁTI MARSZ
Z  leżnotë Swiãta Kaszëbsczi Fanë, 
zabédowónégò pôrã lat temù przez 
Kaszëbską Jednotã, w  ti snôżi wsë 
westrzód lasów i jezór w niedzelã 18 
zélnika béł ùroczësti marsz z czôrno-
-żôłtima stanicama. Na rôczbã òrga-
nizatora, Stowôrë Kamienicczi Młin, 
cziledzesąt lëdzy, nié leno z nôblëższé-
gò òkòlô, pòtkało sã w lasu pòd henët-
ną Zómkòwą Górą, z jaką parłãczą sã 

môlowé òpòwiednie. Tamstądka – 
z  fanama na remionach i  kaszëbską 
spiéwą a  akómpaniamentã dwùch 
bënlów grającëch na akordionach – 
przez całą wnetkã wies szlë jesmë na 
łąkã, gdze béł drëdżi dzél swiãtowaniô. 
Pò zmòcnienim dëcha młodzowim 
kùchã, pòléwką abò piekłą wôrztą, 
mógł wząc ùdzél w miónkach z wié-
dzë ò Kaszëbach abò w rozmajitëch 
jigrach, w nym spòrtowëch, i  to dlô 
calëchny familie!, jaczé prowadzył 

Marión Wnuk-Lipińsczi z  serakòj-
sczégò Ùrzãdu Gminë. Czedë më, 
gòsce, ze szmaką jedlë i  pilë abò so 
fejn grelë np. w mölkky, pòd celtã dlô 
naji wëkònywalë kaszëbsczé frantów-
czi dzéwczã i dwùch akordionistów. 
Òbczas całi rozegracje Sabina Krefta 
(ji ùdbòdôwczka i przédnô òrganiza-
torka wespół z Janiną Wentą, téż nô-
leżniczką Stowôrë) ze swòją familią 
dbelë ò to, cobë nikòmù niczegò nie 
zafelowało.                 LÉNA ÒD TOPÓRKÓW

Òdj. z archiwùm Stowôrë Kamienicczi Młin 
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 PŁÓTOWÒ. SWIÃTO BÒROWI 
COTCZI

Dlô aùtów nie sygło placu na par-
kingù. Stołë jaż sã dzãłë òd swójsczé-
gò jestkù, a do tegò chcemë dodac 
warkòwnie i  stojiszcza lokalnëch 
ùtwórców. Ju czwiôrti rôz w domôc-
twie Stip-Rekòwsczich w Płótowie, 
filii Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm 
w Bëtowie, na swój mionowi dzéń – 

na kùlinarné i etnograficzné swiãto 
– rôczëła Bòrowô Cotka. 

15 zélnika ti, co zdecydowelë sã 
przëjachac kąsk pózni, ni mòglë na-
lezc placu do zaparkòwaniô. Jak sã to 
ju jima ùdało, mòglë pòszmakac np. 
bùlwòwëch plińców, gùrkòwi zupë, 
waflów piekłëch na place, sledzów 

z pùlkama abò salôtczi z ògardowiznë. 
Nie felowało téż rozmajitëch kùchów.

Òrganizatorzë przërëchtowelë sto- 
jiszcze z rzezbama Józefa Walczaka, 
Zofii Mùchë, Zygmùnta i Frãcëszczi 
Kãdzersczich. Bëlë téż pszczolnicë 
z  Dzerzgònia, warkòwnie lepieniô 
z glënë, ùplotanié wiónków z kwiatów 
i zelô. Chãtny mòglë téż spróbòwac 
malënkù na skle abò sprawdzëc na 
stojiszczu Nadlesyństwa Bëtowò, 
czë rozmieją rozeznac wszelejaczé 
grzëbë. Do te chcemë dodac mòż-
lëwòtã kùpieniô swójsczégò chleba 
i licytacjã naléwków, jabkòwégò òctu 
i  miãsnëch wërobinów. Pò prôw-
dze atrakcjów nie felowało. Dzãkùjã 
wszëtczim gòscóm. Pòjôwiô sã kòl mie 
corôz wicy lëdzy, jaczim sã tu widzy 
i szmakô jima swójsczé jestkù. Corôz 
wicy je téż taczich, chtërny tak planëją 
swòje ùrlopë, żebë mòglë bëc na mio-
nowim dniu – pòdczorchiwô Bòrowô 
Cotka, to je Barbara Bòrzëszkòwskô 
z Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm.

Nômłodszi mòglë robic misczi abò wazónë 
z glënë

 GDINIÔ. NOWÔ „KLËKA”
Gdińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô wëdôwô swòjã gazétã 
– „Gdinską Klëkã”. Prawie ùkôzôł sã 
ji nônowszi numr, w  jaczim òstałë 
òpisóné wszelejaczé dzejania zrze-
szeńców w pierszi pòłowie 2019 rokù. 
Nôszerzi je òpisóny przedstôwk Przi-
gòdów Remùsa w Miastowim Teatrze 
m. Witólda Gómbrowicza w Gdinie 
(premiera bëła 26 stëcznika 2019 r.)

Westrzód rozmajitëch infòrma-
cjów ò kaszëbsczich pòdjimiznach 
w miesce wiele placu zajimô dzejanié 
Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë. Są téż 
òddzãkòwania z zasłëżonyma gdiń-
sczima Kaszëbama: sp. Aleksandrã 

Jutrzenką-Trzebiatowsczim i Władi-
sławã Prangą. 

Nie zafelowało relacji z wrãcziwa-
niô nôwôżniészi nôdgrodë gdińsczich 
zrzeszeńców – Strzébrzny Tobaczerë 
Ôbrama, jaką latos dostelë: ks. Daniél 
Nowak, Mirosłôw Piepka i Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi.

„Gdinską Klëkã” jidze nalezc 
w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdi-
nie (al. Marsz. Józefa Piłsudsczégò 
18), w sedzbie Gdińsczégò Centrum 
Bùtenrządowëch Òrganizacjów (szas. 
3 Maja 27), w Ùrzãdze Miasta Gdini 
i w tamecznëch kòscołach pò mszach 
z kaszëbską liturgią słowa.

RED.

Ł.Z

Tradicyjno, òbczas rozegracji bëła licytacjô 
swójsczich wërobinów

             
 LEŚNO. ZÓMK ZÔBÒRSCZI WYDAWCĄ ALBUMU

Pod redakcją Stanisława Frymarka, absolwenta etnofilologii kaszubskiej na Uniwersy-
tecie Gdańskim i wieloletniego konsultanta Blanche Krbechek, współtłumaczki m.in. 
angielskiej wersji powieści Żëcé i przigòdë Remùsa, ukazała się praca zbiorowa Leśno 
– monografia wsi i okolicy, tom I. Jak czytamy na stronie księgarni Czec, która oferuje tę 
książkę: (...) to zapowiedź większego projektu mającego za cel utrwalić historię tej wsi i jej 
okolicy. W publikacji zawarto artykuły m.in. na temat nazwy wsi, jej właścicieli i historii 
miejscowego kościoła następujących autorów: redaktora tomu, Roberta Kloskowskiego, 
Zenona Licy, Tomasza Rembalskiego, Daniela Rożka i Leona Stoltmanna. 

RED. 



 KÒSCÉRZNA. KSĄŻCZI, BÔJCZI I HIP-HOP
Dzewiątô edicjô akcje „Kaszubskie Bajania” òdbëła sã 
na kòscersczim rënkù. W niedzelã, 22 séwnika, òbczas 
Bôjkòwégò Familiowégò Festinu bëła tam promòwónô 
dzecnô lëteratura pò kaszëbskù. Czileset dzôtków wespół 
ze swòjima starszima, szkólnyma i starkama brało ùdzél 
m.jin. w promòcji Wiérztów starka dlô dzôtk Jana Trep-
czika i audiobooka Żëcé i przigòdë Remusa w interpretacji 
Zbigniewa Jankòwsczégò.

Òrganizatorzë przërëchtowelë wielné jigrë, kònkùrsë 
i warkòwnie. Na binie wëstąpiłë m.jin. karna: „Mała Koście-
rzyna”, „Łubiańsczé Gzubë” z Łubianë i laùreatka Kaszëb-
sczégò Idola 2018 Zofiô Mùchòwskô, a gazétniczka i szkólnô 
Ana Cupa wespół ze swòjima ùczniama z Łubianë rôczëła 
wszëtczich do tuńcowaniô hip-hòpòwégò „Remùsa”.

„Kaszubskie Bajania” to spòlëznowô kampaniô zji-
scywónô m.jin. przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. 
Ji nôwôżniészim célã je promòwanié kaszëbsczi dzecny 
lëteraturë i zachãcywanié do czëtaniô pò kaszëbskù.

KLËKA

 ŁUBIANÔ. ZMIANË PÒ SZESC 
LATACH
20 séwnika zeszlë sã nôleżnicë partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
z Łubianë. Òbczas sprawòzdënkòwò-
-welacjowégò pòtkaniô jednogłosno 
wëbrelë na nową przédniczkã Stani-
sławã Szwabã. 

Wôżnym pónktã zéńdzeniô bëłë 
pòdzãkòwania dlô donëchczasny pre-
zesczi Irenë Marszewsczi, chtërna rzą-
dzëła partã òb dwie slédné kadencje. 
Westrzód zadaniów, jaczé ùdało sã zjis- 
cëc w ùszłëch szesc latach, są m.jin.: 
ùdostanié swòji stanicë, dobëcé prawny 
òsobòwòscë i òrganizacjô rozmajitëch 
rozegracjów, wezmë na to: kaszëbsczi 
swiãtojańsczi nocë, festinów z leżno-

scë biôtczi pòd Łubianą, lëteracczich 
pòtkaniów.

Zrzeszeńcë z łubiańsczégò partu czã-
sto pòjôwielë sã téż na òglowòkaszëb-
sczich ùroczëznach, jak Zjazdë Kaszë-
bów i Dnie Jednotë Kaszëbów.

Bóg zapłac dlô wastny Irenë Mar-
szewsczi i ùszłégò zarządu, a nowim 
wëszëznóm żëczimë brzadnégò dzeja-
niô w pòsobnëch latach.

  RED. (NA SPÒDLIM RELACJE  
PIOTRA KWIDZYŃSCZÉGÒ)
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Òdj. ze zbiérów partu w Łubianie
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 ŻARNÓWC. ÒTEMKŁI DZÉŃ  
W SKARBCU
W klôsztorze benediktinków w Żar-
nówcu dërchô „remònt stolecô”. 
Remòntowé robòtë są m.jin. w krziż-
gankach, wiridarzu i w skarbcu, w ja- 
czim są trzimóné zabëtczi jesz ze 
strzédnowiekòwëch czasów. 

Nimò wcyg warającëch prôców 
8 séwnika, w  òbrëmienim Eùro-
pejsczich Dniów Spôdkòwiznë, 
nen bòkadny skôrbc òstôł òtemkłi 
dlô wszëtczich zainteresowónëch. 
W  krziżgankù bëła téż mòżlëwòta 
òbezdrzeniô wëstôwkù aùtorstwa 
Danutë i Jana Pawła Dettlaffów. Béł 
òn namieniony skarbóm dôwnëch 
cysterków i benediktinków i jich in-
wentarizacji. Òstałë téż zòrganizo-
wóné warkòwnie dlô młodzëznë pt. 
„Skarby kultury kaszubskiej Nordy – 

Skarbiec Benedyktynek w Żarnowcu”, 
òbczas jaczich ùczãstnicë mòglë sã 
m.jin. naùczëc warkòwi terminologie 
mùzeòwników. Bëła téż òbgôdka na 
témã „Dziedzictwo kulturowe – ba-

lastem czy szansą?”. Prowadzëła jã 
Marzena Bakòwskô z Radia Gduńsk.

Na zakùńczenié gòsce mòglë sã na-
ceszëc szmaczkama z „benediktińsczi 
kòmòrë i ògardu”.                          RED.

Òdj. am
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 RËMIÔ. DEJA CSB I WERÓNKA  
W HAŃDLOWI GALERIE 
W sobòtã 21 séwnika lëdze, co robilë sprawùnczi w Hań-
dlowi Galerie „Port Rumia”, mielë leżnosc wząc ùdzél 
w akcji „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù” i pòznac Werón-
kã – bòhaterkã kaszëbskòjãzëkòwëch ksążeczków dlô 
dzecy. Aùtorka, Aleksandra Majkòwskô, przëszëkòwała 
téż rozmajité farwòwónczi i jigrë z jinyma pòstacjama ze 
swòjich ksążków – mòdrima mëszkama i królewiónką 
Gertrudą. Nie felowało téż kònkùrsów z nôdgrodama.

Do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka zachãcywelë téż 
tegò dnia miéwcowie szkòłë Deja CSB z Rédë, gdze 
jednym z wëkładowëch jãzëków je prawie kaszëbsczi 
i gdze wcyg chãtny mògą sã zapisëwac na szkòłowi 
rok 2019/2020.

RED.

 KOŚCIERZYNA. NARODOWE 
CZYTANIE PO POLSKU 
I PO KASZUBSKU

Akcja Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez Prezydenta RP od 
2012 roku. W ósmej edycji tej inicja-
tywy popularyzującej czytelnictwo 
Para Prezydencka zaproponowała 
do czytania osiem krótkich utworów 
reprezentujących różne epoki i style 
– od romantyzmu po dwudziestolecie 
międzywojenne.

Spośród nich na Narodowe Czyta-
nie w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Kościerzynie wybrałam nowelę pt. 

Katarynka Bolesława Prusa (...). Jej 
fragment przetłumaczyła na język 
kaszubski i pięknie przeczytała Marta 
Majewska, absolwentka I LO, uczen-
nica pani Iwony Makurat.

W piątek 6 września przy pełnej 
sali słuchaczy nowelę Bolesława Pru-
sa znakomicie przeczytali: Starosta 
Powiatu Kościerskiego Alicja Żuraw-
ska, Burmistrz Miasta Kościerzyna 
Michał Majewski, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego Edyta Bławat 
oraz młodsze pokolenie absolwen-
tów tej szkoły: aktorka Magdalena 
Fennig, muzyk Paweł Ruszkowski, 

studentka filologii polskiej w Pozna-
niu Agata Knopik i studentka zarzą-
dzania w Gdańsku Marta Majewska. 
Serdecznie dziękuję współorganizato-
rowi tej ważnej akcji, I Liceum Ogól-
nokształcącemu z Panią Dyrektor na 
czele, oraz pozostaję pod wrażeniem 
pięknego czytania zaproszonych Go-
ści – byliście Państwo wyjątkowi. 

Informacje o Narodowym Czyta-
niu w  Kościerzynie można znaleźć 
na stronie https://www.prezydent.pl/
kancelaria/narodowe-czytanie/naro-
dowe-czytanie-2019/

JUSTYNA KUJACH, DYREKTOR BIBLIOTEKI 
MIEJSKIEJ W KOŚCIERZYNIE

 GDUŃSK. SZKÓLNY KÔRBILË  
Ò ÙCZBÒWNIKACH

Na Filologòwim Wëdzélu Gduńsczé-
gò Ùniwersytetu 17 séwnika òdbëła 
sã kònferencjô pt. „Ùczbòwniczi do 
kaszëbsczégò. Warsztat pracy kaszu-
bisty”. Zòrganizowelë jã: Kaszëbskò-
-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Centrum 

Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë a téż 
Institut Pòlsczi Filologie GÙ. Chãt-
nëch do ùdzélu bëło wiele – przëja-
chało wicy jak 140 szkólnëch kaszëb-
sczégò jãzëka.

Ùczãstnicë mòglë pòsłëchac re-
feratów wëgłoszonëch przez dr Éwã 
Andrzejewską z Institutu Germa-
nisticzi GÙ (Podręcznik pod lupą 
– metodyczne propozycje autorów a 
potrzeby i oczekiwania nauczycie-
li), dr Justinã Pòmierską z Centrum 
Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë GÙ 
(Podręcznik przez pryzmat podsta-
wy programowej „Język regionalny 
– język kaszubski”) i Danutã Pioch – 
przédniczkã Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka (Ùczbòwnik a jinszé didakticz-
né pòmòce).

Pò wëkładach szkólny wzãlë ùdzél 
w przëszëkòwónëch dlô nich war-
kòwniach, jaczé prowadzëłë aùtorczi 
ùczbòwników do ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka: Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, 
Elżbiéta Prëczkòwskô, Emiliô Masz-
ke, Jaromira Labùdda i Lucyna Sorn. 
Pòkazywałë òne rozmajité mòżlëwòtë 
wëzwëskaniô ùczbòwników òbczas 
zajimniãców z dzecama i młodzëzną. 

Jak wiedno wiôlgą wôrtnotą kònfe-
rencji bëłë téż zéńdzenia ji ùczãstni-
ków i wëmiana doswiôdczeniów.

Òrganizacjô tegò wëdarzeniô bëła 
mòżlëwô dzãka dotacji Minystra Bë-
nowëch Sprôw i Administracje.

Òdj. Z. Bëczkòwsczi

Òdj. am

 NA SPÒDLIM WIADŁA NA WWW.KASZUBI.PL



 CZËSTI LËFT W BËTOWSCZIM KRÉZU
W bùdinkach pùblicznégò pòżëtkù w gminie Bëtowò, 
Czôrnô Dąbrówka, Kòłczigłowë, Lëpińce, Parchòwò, 
Stëdnice, Tëchómie i Miastkò bãdą zamóntowóné 23 kò-
cłë na biomasã i jeden gazowi kòceł. Robòtë bãdą zjiscy-
wóné m.jin. w strażacczi remize we Wiôldżim Pòmëskù, 
spòdleczny szkòle w Jaséni, wiesczi swietlëcë w Sëlcznie 
i Gminowim Òstrzódkù Zdrowiô w Tëchómiu. Dzãka 
inwesticje dofinancowóny z Eùropejsczi Ùnie, z Regio-
nalnégò Òperacjowégò Programù Pòmòrsczégò Wòje-
wództwa na lata 2014–2020, skùtkòwnosc wërôbianiô 
cepła mdze wikszô. Spadnie téż emisjô cepłownëch ga-
zów do lëftu. Inwesticjô bãdze kòsztac wnet 1,5 mln zł, 
z czegò kòl 1,2 mln òstónie ùdëtkòwioné z EÙ.

Szlachòwny projekt zrzeszony z módernizacją kòcłow-
nie mdze realizowóny w Debrznie (człëchòwsczi pòwiôt). 
W bùdinkù kòl szas. Miłi òstóną zlikwidowóné trzë wã-
glowé kòcłë. W jich môl pòjawi sã kòceł na biomasã ò 
mòcë 1,5 MW. Òkòma mdze zamóntowóny téż silos na 
biomasã, a òbéńda wkół bãdze ùpòrządkòwónô. Mô téż 
bëc zbùdowóné 760 métrów nowi sécë razã z parłãczama 
do bùdinków. Dzãka inwesticje emisjô cepłownëch gazów 
zmiészi sã ò 1850 tón równowôżnika dwaòksydu wãgla 
òb rok. Całi projekt mdze kòsztac przez 4,5 mln zł. Do-
financowanié z Ùnie to kòl 2,4 mln zł.
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 MÒRSKÔ ÙCZBA SAMÒRZĄDNOTË 
Jaż 600 ùczniów pòmòrsczich szkòłów – slédnëch 
klasów spòdleczny szkòłë i  licealiscë, m.jin. z Gdi-
nie, Żukòwa, Lãbòrga, Chmielna, Gduńska i Kartuz 
– wzãło ùdzél w rejsach „Pomorze na Morze”. Mło-
dzëzna płiwała pò Gduńsczim Wikù midzë 16 a 20 
séwnika. Pierszi na pòkłôd żeglôcza Zawisza Czarny 
wsedlë ùczniowie Zespòłu Ekòlogiczno-Transpòrto-
wëch Szkòłów w Gdinie, a pò nich w dwagòdzënowi 
rejs pòjachała młodzëzna z  Salezjańsczégò Liceùm 
w Rëmi. Razã òdbëło sã 20 dwagòdzënowëch rejsów, 
òbczas jaczich młodi lëdze mielë leżnosc pòznac 
znóny żaglówc òd bëna, przëzdrzec sã robòce òbsadë 
i pòszmakac mòrsczi rézë. Przed kòżdim rejsã bëło 
òbòwiązkòwé szkòlenié, bò jak zapòwiedzôł kapténa 
żeglôcza, na jachce ni ma gòscy – kòżdi, chto nim je-
dze, stôwô sã nôleżnikã òbsadë i bierze rëszny ùdzél 
we wszelejaczich robòtach sparłãczonëch z  rézą. 
Kòżdi ùczéń dostôł téż cédel ùkòńczeniô rejsu na 
mòrzu.

Pò ti wòdny réze na Gduńsczim Wikù ùczniowie 
brelë ùdzél w specjalny ùczbie samòrządnotë, òbczas 
jaczi robòtnicë Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu Pòmòr-
sczégò Wòjewództwa gôdelë z nima ò fónksnérowa-
nim môlowégò samòrządu.

Òrganizatorã akcji „Pomorze na Morze” je 
Pòmòrsczi Żeglarsczi Związk z  pòmòcą Marszôł-
kòwsczégò Ùrzãdu Pòmòrsczégò Wòjewództwa. 
Hònorny patronat nad wëdarzenim mô marszôłk 
Mieczësłôw Struk. Donëchczôs w  rejsach wzãło 
ùdzél kòl 5 tës. lëdzy.
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 PÒMÒRSCZÉ LIDERÃ INOWACJOWÒSCË
Naje wòjewództwò ju lata lateczné je westrzód liderów 
inowacjowòscë. Mómë wiôldżé wëdôwczi na badérowa-
nia i  rozwij a  téż wësoką spòrosc robòtë. Jesmë przed 
sląsczim i  lubelsczim wòjewództwã, a nié za wiele felô 
ju nama do Dólnégò Sląska. Na pierszim placu niezmie-
niwno je Mazowsze, a na drëdżim Môłopòlskô.

Czwiôrti plac to bëlny rezultat. Pòkazywô, że Pòmòr-
sczé to mòcny i  rozpòznôwalny merk – pòdczorchiwô 
Riszôrd Swilsczi, wicemarszôłk pòmòrsczégò wòje-
wództwa. W  òglowim rankingù jesmë m.jin. przed slą-
sczim i  lubelsczim regionã. Zdrzącë np. na wëdôwczi 
na badérowania i  rozwij, jesmë lepszi jak Dólny Sląsk. 
Wszëtczich sztërzech liderów parłãczi jedno. Mómë 
mòcno rozwitą pòdjimnotã, wësztôłconëch robòtników 
i baro dobré edukacjowé spòdlé – dodôwô wicemarszôłk. 
Pòcwierdzenim je ranking wësoczich szkòłów, w jaczim 
Gduńskô Pòlitechnika mô czwiôrti môl w  Pòlsce. Na 

inowacjowòsc mô téż cësk dobrô kòmùnikacjô. To aùto-
darga i  banowé sparłãczenia, latawiszcze z  baro dobrą 
sécą sparłãczeniów i pòrtë z  rekòrdowima przeladënka-
ma. Mómë téż plusowé saldo migracje i dosc wësoką ró-
wiznã żëcégò – gôdô Riszôrd Swilsczi.

Na wësoczi môl w  rankingù mają téż cësk dosc za-
chtné wëdôwczi na badérowania i  rozwij. Tuwò jesmë 
na trzecym placu, a Dólny Sląsk je za nama. Co wôżné, 
w wikszoscë są to wëdôwczi firmów, a nié – jak w jinëch 
regionach – pùbliczné dëtczi. To pòkazywô prôw-
dzëwą mòc pòdjimców, chtërny nie bòją sã wëzwaniów 
i òdwôżno zdrzą w przińdnotã. Mieszkańcë pòmòrsczé-
gò wòjewództwa czãscy jak jinszi ùsadzywają firmë. 
Wëższi jak krajewô strzédnô je téż dzejnik warkòwi ak-
tiwnotë. Są równak téż òbrëmia, dze naji môl w rankin-
gù je nisczi. Tikô to sã m.jin. lëczbë patentów. Mómë 
jich leno 49, to mni jak np. lubelsczé wòjewództwò.

Òbr. S. Lewandowsczi, tłom. DM

JACHTË, JACZÉ WËJÉŻDŻAJĄ NA PÙCCZI WIK ÒB SOBÒTNY SÉWNIKÒWI PÒRÉNK,  
WIDZÓNÉ Z HARCERSCZÉGÒ MÒRSCZÉGÒ ÒSTRZÓDKA W PÙCKÙ. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII
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PÒLICZËC BIAŁKÃ

J u w VI stolatim przed naszą erą Pitagòrôs z Samòs, 
grecczi filozóf a ùczałi, miôł rzekłé, że lëczba je 

spòdlim wszëtczégò a wszëtkò pòdług lëczbë sã dzeje. 
Drãgò sã z nim nie zgòdzëc. Kò chcemë wząc chòcle 
90/60/90 – co to je? Nie je to gwës jaczi termin, chiba 
że dze na jaczi daleczi planéce Kaszëbóma nieznóny. 
W internétach piszą, że to są idealné białczënë wëmiarë. 
A dze sã białkã mierzi? W piersach, w pasu a w bio-
drach. A je to taczé wôżné dlô chłopów? Jaczi chłop, 
widzącë białkã, szukô za suwmiarką czë jiną lënijką...? 
Pewno jaczi krôwc abò skarbòwi ùrzãdnik. Në jesz ten, 
co trëmë robi, ale to je ju 
kąsk pózno na liczenié... Jak 
liczëc białkã? Ji sã nie dô 
pòrechòwac, bò żódné jed-
nostczi miarë bez chłopów 
wëmëszloné tuwò nie pasë-
ją. Jakùż zmierzëc ji codnio-
wą ùsmiéwnosc? Kùli to 
mdze i czegò? A kùszkòw-
nosc rãków? A całowną cała 
spòsobnosc? A zmieniw-
nosc òbdniową? A wëgôdajnosc? Drãgò. Drãdżissimò. 
Dlô chłopa białka mùszi bëc prosto spòsobnô a zaradnô. 
Dlô białk wôżné je, cobë nen ji sómc sã rozmiôł przë ni 
nalezc. Czej mùszi wspierac – stanąc za nią. Czej brónic 
– przed nią. Czej pòmòc – przë bòkù. Czej zle wiater 
dmùsze – dalek. Czej mùszi pòceszëc – krótkò. (Mòże 
bëc téż na abò pòd, jak białka ùwôżô, ale to je temat na 
czësto jiny felietómk). Czej są białeczce pieńdze brëkòw-
né – chłop sã meldëje z zafùlowonym kòntã w bankù. 
A czej białka kòchô tegò swégò chłopùlka – tej òn na-
wetkã nôzmiarcészégò dëtka ni mùszi przë se miec. 
Mòże bëc nieòklëczny jak klãpiskò na lodze a niepôch-
nący jak rusczé fùslapë. Mòże nie wëmówic „r”, feflotac 
a sã zajikac. Mòże miec òblokłé grëbé, wełniané stréfle 
do zandałów w zélnikù a zatobaczëc sã òd szëji pò prost-
kã. Grublińcã mòże bëc jak biôtkòwnik sumò abò zmiar-
tim jak swini włos na przedzymkù. W całoscë brzëdczi 
bëc mòże jak zamiar’złi nachstop z wkłôdką pòd zapad- 
łima wëroma. Nick sã tej nie liczi, bò òna gò kòchô. Biał-
czënô miłota nie znô grańców, chiba że chto pòdpad-
nie... Za taczé numerë mòże rechòwac leno na bòsczé 
zmiłowanié. 

Mówią, że chłopi liczą w métrach długòsc 
dzéwczëcëch nogów. W centimétrach – drapné nok-
cëska – tipsë; w mërgnieniach rzãsoma na sekùńdã – 

kôrkòwnosc; w kilach – nadszczescé; w dichnieniach na 
minutã... – numer pszãtra do wtrëkaniô sã bez windë. 
Ò jaczich numrach chłopóma przë białkach je nót pa-
miãtac? Hewò je „dekalóg grzecznégò chłopa”.
1. Robi tak, cobë sygło wipłatë do pierszégò. 
2. Dwa razë to je mało.
3. Trzë zabrónioné „p”: nie pic, nie pôlëc, nie pëskòwac.
4. Na sztërzech sã dodóm nie wrôcô.
5. Piãc szmëksów toptuchã na mòkro barżi bòli.
6.  Szesc cëzëch kùchôrków nie dô tak zjesc, jak jedna 

swòja.
7.  Sódmégò dnia Bóg ju òd-

pòcziwôł, a të jesz ni 
môsz zómkù w dwiérzach 
ùprawioné.

8.  Białka mô wiedno 
òsmënôsce lat.

9.  Dze wińc? Lepi sã nie 
pëtac. 

10.  Robi białce tak, żebë ce-
bie przë ti leżnoscë téż 
bëło dobrze.

Pewno są jesz jaczé białogłowskò-chłopsczé 
przëkôzania, ò jaczich w samim Watikanie ni mają czëté. 
Są ùstawë, ùchwałë, co na nie w pòlsczim parlameńce 
jesz nie wpedlë. Jaczé chëczowé zarządzenia, dekretë, 
co jich w Brukselë jesz nie klepnãlë. Je wôżnô institucjô 
tescowi, co òd ni ni ma òdwòłaniô. Tescowô to je téż 
białka, leno kąsk jinaczi sã jã mierzi – w zanôleżnoscë 
òd te, czë mier’zy. Tescowé są dlô zãców colemało 
pòszerzwienim tegò, co mają z jich córkama, a córczi są 
dlô tatów przedłużenim szczescô z jich mëmóma.

A co piãkniészi zort lëdztwa mô do matematiczi? Gô-
diwô sã, że białka codzynno matematiczno dzejô: 
òdjimô lata żëcô, dodôwô ùrodë, dzeli dołożnoscë i nie-
dołożnoscë, a mnożi, zwielniwô dobëtk. Chłopi za to 
lubią pierwiastczi (mòja pierszô) i pòtãdżi (pò – tãdżi ból 
głowë). Kòl białk ból głowë je w jinym czasu... Białczi 
w całoscë bólów mają dzél wicy, ò czim chłopi ni mają 
pòjãcô, bò jima je krodzy do bólów pisónëch bez „ù”, 
jak to jeden pòlsczi rôz czedës prezydeńt napisôł... Wik-
szosc chłopsczich „bùlów” miescy sã midzë bùlwòma 
do jedzeniô a tej-sej bùlowanim...

A jaczé są chłopsczé idealné wëmiarë? 42/42/42. 
Bótë, kòlniérz i...

TÓMK FÓPKA

Dlô chłopa białka mùszi  
bëc prosto spòsobnô  

a zaradnô. Dlô białk wôżné 
je, cobë nen ji sómc  

sã rozmiôł przë ni nalezc. 
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NAJU PÒ SWIECE RÉZOWANIÉ
Brifkã wënëkelë z robòtë na wòlné. Miôł biédôk nëch 
ùrlopòwëch dniów z grëpą nazbiéróné, tej zgódno 
z nowim prawã robòtë mùszôł je wszëtczé wëbrac. 
Nôprzód mù bëło fejn, ale pò dwùch tidzéniach drëszk 
w chëczach wësedzec ju ni mógł. Kò taczégò zgniłégò 
żëcégò òn nie béł nôłożen. Przënãcony doch béł do 
rëchù na swiéżim lëfce. Cos gò do swiata nëka, do 
lëdzy. Kùreszce rzekł „dosc”, kùsznął białkã, pòsmùknął 
dzôtczi, spakòwôł pińdel, wsôdł na kòło a… przëpãda-
łowôł do mie.

– Jedzemë! – riknął 
òd progù. 

– Dokądkaż? – òd-
krziknął jem ze swini- 
kùchnie.

– W swiat naùczac! 
– riknął nen pùrtôk 
jesz głosni.

Co bëło robic, 
spakòwôł jem swój pińdel, a më w nen swiat wërézo-
welë. 

Nôprzód më szlë piechti… do lesnégò. Kò z naju 
trzech le òn mô aùtół zdatny do te, bë swiat òbjachac.

– Jedzemë! – riknął brifka w las.
– Dokądkaż? – òdkrziknął z chòjnë lesny. 
– W swiat – òdkrziknãlë ma dwaji.
Tak téż lesny swój pińdel flot spakòwôł, a më ja-

chalë.
Tak richtisz, to më nie wiedzelë, w jaczi swiat më 

chcemë jachac, temù më sã pùscëlë przed se. Le dali 
òd Pëlckòwa – kò czasã to mùszi òd swòjich strón 
domôcëch òdpòczic – jinaczi, òd negò wzéraniô na ne 
same gãbë a słëchaniô nëch samëch jiscënków, to 
człowiekòwi bë w głowã zaszło. 

Jachalë më òb całi dzéń, bë pózdnym wieczorã sta-
nąc kòle rzéczi. 

– Hewò – rzekł lesny, chtëren béł nôbarżi òbeznóny 
z geògrafią – to je Niemen. 

– To dze më jesmë? – brifka béł prawie òdeckłi 
z aùtołowégò spikù. 

– Na Lëtwie, „gdze je raps bùrsztinowi, bùkwita 
bielëchnô, gdze czerwòni sã kléwer jak brutka 
calëchnô” – lesny zacytowôł sztëczk Pana Tadeùsza 

Adama Mickewicza, na naju gôdkã przełożony bez 
najégò drëcha, Staszka òd Janków.

– Aj, drëchù, drëchù, cebie le brutczi w głowie – 
skrzëwił mùniã brifka. 

Brutczi niżódny më nie pòtkelë, le jednégò Litwina, 
jaczi cos w swòji gôdce do naju gôdôł – më le roz-
mielë słowò „jo”, co znaczëło to samò, co naju „jo”. 

Jo, jo – w nym fërtlu Lëtwë, jistno jak w naju, za-
padłim na zbërkù swiata, Pëlckòwie „jojują”. Bez no 

„jo” më pôrã dniów w jedny 
wsë sedzelë, a ùszë szpëcowelë, 
bë jak nôwicy wespólnëch 
lëtewskò-pëlckòwsczich słów-
ków pòzebrac. Brifka je wszët-
czé spisowôł, a chto wié, mòże 
czedës jaczi słowôrzk zrëchtëje. 

Chòc krôj lëtewsczi snôżi, tej 
równak czas naju dali w swiat 

nëkôł. Lesny wcësnął gaz, a më jachalë przed se, dze 
kòła aùtoła naju dowiozą. 

Tak dojachelë më na nordã Niemiecczi, krótkò 
òlãdersczi greńcë, dze lëdze witelë sã z nama kòl naju 
le jesz czasã ùżiwónym pòzdrowienim „mojn”, co 
znaczi tëli, co „witóm”, „dobri dzéń”. 

Brifka za blifk chwacył, a całi czas w gòspòdze we-
strzód lëdzy sedzącë, notérowôł słówka, jaczé wedle 
niegò w pëlckòwsczi gôdce jistno brzëmią a jistno 
znaczą. Timczasã më z lesnym wsë a miasteczka Dól-
ny Saksonie zwiedzywelë. Më sã wnetka czëlë jak kòl 
naju doma, le ta plaskatosc krôjòbrazu nama nijak nie 
służëła. 

Jistnô plaskatosc bëła w Òlãdrach, dze më jedną 
nogą stanãlë. Tak pò prôwdze trzema – jedną brifczi, 
drëgą lesnégò, trzecą mòją. Kò na dłëgszé rézowanié 
czasu nie sygło. Biédny brifka mùszôł nazôd do robòtë 
nëkac.

Tak më flot pòde dodóm nëkalë. Brifka z fùlnym 
zsziwkã rozmajitëch słówków, lesny z lózym bakã 
w aùtolë a trzema mańdatama, a jô z taką hewò 
mëslą:

Nen swiat je dłëgszi jak szerszi, a szerszi jak dłëgszi, 
chòc tak pò prôwdze baro môłi. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

(...) kò czasã to mùszi òd 
swòjich strón domôcëch 

òdpòczic – jinaczi, òd negò 
wzéraniô na ne same gãbë 

a słëchaniô nëch samëch 
jiscënków, to człowiekòwi 

bë w głowã zaszło. 



– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*

„Niniejszy zbiór materiałów do nauki ję-
zyka kaszubskiego powstał na podstawie 
wybranych bajek ze zbioru Zaklãta stegna 
Jerzego Sampa i jest przeznaczony dla dzie-
ci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III. 
Zaproponowane zadania można wykorzy-
stać w różnych kontekstach edukacyjnych, 
uwzględniając program nauczania, umie-
jętności uczniów i kompetencje nauczycieli. 
Treści nauczania i rodzaje aktywności zosta-
ły podporządkowane poznawczym, emocjo-
nalnym i komunikacyjnym potrzebom dzie-
ci. Podstawowym materiałem językowym są 
teksty bajek, a sposób pracy opiera się na me-
todzie narracyjnej, co ma zapewnić dogodne 
warunki dla przyswajania języka (…)”.

 dr Ewa Andrzejewska 
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