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Zaprenumeruj „Pomeranię” na 2020 rok  
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*

 * Nakład niektórych tytułów jest ograniczony
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Sławomir Lewandowski

Okładkę listopadowego numeru zdobi zdjęcie rzeźby 
Chrystusa Frasobliwego, która stoi przy drodze 
prowadzącej na groby w Lesie Piaśnickim. Rzeźba 
poświęcona jest Władysławowi Kiedrowskiemu, 
zastrzelonemu w Piaśnicy 11 listopada 1939 roku. 
W „Pomeranii”, na stronach 21–27, publikujemy 
rozmowę z jego synem Jerzym, który wraz z rodziną 
pielęgnuje pamięć o zamordowanym przez hitlerowców 
ojcu oraz o tysiącach innych ofiar zastrzelonych 
w Piaśnicy, określanej mianem pomorskiego Katynia. 

W październiku po raz drugi wręczono Kaszubską 
Nagrodę Literacką (piszemy o tym wydarzeniu na s. 3). 
W ubiegłym roku laureatem tej nagrody został Stanisław 
Janke. W tym roku kapituła, pod przewodnictwem dra 
Artura Jabłońskiego, postanowiła nagrodzić Krystynę 
Lewną za jej opowiadania, które ukazywały się 
w „Stegnie”, literackim dodatku do naszego miesięcznika 
„Pomerania”. Jak uzasadniła kapituła: „W swoich 
utworach pisarka konsekwentnie kreśli portrety 
psychologiczne kobiet i ujawnia sytuacje związane z rolą 
kobiety w tradycyjnym modelu rodziny będące wcześniej 
tabu w literaturze kaszubskiej”. 

Także w październiku, już po raz piąty, odbył się 
Areopag Pelpliński. Tegorocznym tematem przewodnim 
było trzydziestolecie transformacji ustrojowej w Polsce. 
O Areopagu piszemy na stronach 4–5.  

ADRES REDAKCJI
80-837 Gdańsk
ul. Straganiarska 20–23
tel. 58 301 90 16, 58 301 27 31
e-mail: red.pomerania@wp.pl

REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Lewandowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Bogumiła Cirocka
Dariusz Majkowski
Krystyna Sulicka 

Aleksandra Dzięcielska-Jasnoch (Najô Ùczba)
Ka Leszczyńska (redaktorka techniczna)

KOLEGIUM REDAKCYJNE 
Piotr Dziekanowski (przewodniczący kolegium) 
Andrzej Busler
Roman Drzeżdżon
Aleksander Gosk 
Ewa Górska
Stanisław Janke 
Wiktor Pepliński 
Danuta Pioch 
Edmund Szczesiak 
Bogdan Wiśniewski

TŁUMACZENIA NA JĘZYK KASZUBSKI 
Anna Cupa
Dariusz Majkowski

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Rzeźba Chrystusa Frasobliwego w Lesie Piaśnickim 
– dzieło artysty plastyka Andrzeja Arendta 
FOT. SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

WYDAWCA
Zarząd Główny
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20–23

DRUK
Bernardinum, ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
Nakład 1200 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i redagowania artykułów oraz zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść ogłoszeń i reklam.

Od Redaktora

Koszt prenumeraty rocznej krajowej z bezpłatną 
dostawą do domu: 55 zł. W przypadku prenume-
raty zagranicznej: 150 zł. Podane ceny są cenami 
brutto i uwzględniają 5% VAT.

Aby zamówić roczną prenumeratę, należy:
•  dokonać wpłaty na konto: 
PKO BP S.A. 28 1020 1811 0000 0302 0129 35 13, 
ZG ZKP, ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk, 
podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki za-
mawiającej) oraz dokładny adres

•  zamówić w  Biurze ZG ZKP, tel. 58  300 06 83, 
58 301 27 31, e-mail: prenumerata@kaszubi.pl

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: zamó-
wienia na prenumeratę (...) można składać bezpo-
średnio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.  
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres 
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontak-
tując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 
22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 
7–17. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

PRENUMERATA
Pomerania z dostawą do domu!



PAGINA PRAWA

Kristina Léwna to pisarka ùrodzonô w Domôtowie. 
Swòjã lëteracką pierszëznã miała 20 lat temù, czedë 

napisała kaszëbskòjãzëkòwą pòwiôstkã na prozatorsczi 
kònkùrs miona Jana Drzéżdżona, chtëren pòchòdzył z ti 
sami wsë, co òna. Jak czëtómë w ùdokaznienim przëzna-
niô ji nôdgrodë, w  swòjich dokazach kònsekwentno 
„kreśli portrety psychologiczne kobiet i  ujawnia sytu-
acje związane z rolą kobiety w tradycyjnym modelu ro-
dziny będące wcześniej tabu w literaturze kaszubskiej” 
[szerzi ò ùtwórstwie Léwnë na s. 12, gdze pùblikùjemë 
laùdacjã wëgłoszoną przez przédnika latosy kapitułë  
dr. Artura Jabłońsczégò]. Donëchczôs wëdała jednã ksąż-
kã – Mòtowidlo, jakô je zbiérã ji òpòwiôdaniów, a pòsobnô 
je prawie rëchtowónô do drëkù przez Wëdôwiznã Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Nôwicy ji tekstów òstało 
wëdrëkòwónëch w najim miesãcznikù i jegò lëteracczim 

dodôwkù. Ò ùtwórstwie Léwnë pisôł w „Pòmeranii” prof. 
Daniél Kalinowsczi, a ò nôdgrodzonëch òpòwiôdaniach 
z 2018 r. Aleksandra Majkòwskô w „Stegnie”. Jesmë tej 
dëbelt bùszny i winszëjemë pisarce z Domôtowa! 

Òsoblëwą redotą je téż dlô naju latosô nôdgroda za ca-
łosc lëteracczi robòtë, jaką 24 rujana dostôł Aleksander 
Jurewicz, bëlny pòeta, prozajik i esejista. Je òn jednym 
z  nôbëlniészich przedstôwców òglowòpòlsczi pòetic-
czi fòrmacje zwóny „Nowa prywatność”, jaczi centrum 
bëło w  Trzëgardze, a  béł sparłãczony téż z  „Pòmera-
nią” (òsoblëwie w 80. latach), gdze dosc regùlarno bëłë 
pùblikòwóné jegò dokazë.

Òkróm tegò w Centrum sw. Jana nôdgrodë z rãk mar-
szôłka Mieczësława Struka òdebrelë: Mónika Milewskô 
(aùtorka Lëteracczi Ksążczi Rokù – Latawiec z betonu) 
i Éwa Barëlewskô-Szëmańskô, Katarzëna Rozmarënow-
skô, Zofiô Macakòwskô, Wòjcech Szëmańsczi (aùtorzë 
Pòmòrsczi Ksążczi Rokù – Gdańskie ogrody).

W artisticznym dzélu ùroczëznë wëstąpiła Katarzëna 
Groniec.

Wicy na témã wszëtczich nôdgrodzonëch i  sami 
ùroczëznë na starnie Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu Pòmòr-
sczégò Wòjewództwa: https://pomorskie.eu/. Ju terô 
rôczimë téż do lekturë gòdnikòwi „Stegnë”, gdze mdze 
recenzjô òpòwiôdaniów Kristinë Léwnë aùtorstwa Da-
niela Kalinowsczégò.     RED.

WËPRZÉDNIENIÉ DLÔ MÉSTERCZI ÒPÒWIÔDANIÓW
Dobiwczką Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë òstała Kristina Léwna za òpòwiôdania pùblikòwóné w lëteracczim 
dodôwkù do „Pòmeranii” pn. „Stegna”. Ùroczësté wrãczenié tegò wôżnégò wëprzédnieniô bëło 24 rujana 
w Centrum sw. Jana we Gduńskù.

Kaszëbskô Lëterackô Nôdgroda je przëznôwónô òd dwùch 
lat przez Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa. Z bédën-
kã pòwòłaniô taczégò wëprzédnieniô dlô bëlnëch kaszëb-
sczich pisarzów, pòetów i tłómaczów wëstąpiło Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejro-
wie, a wspiarlë tã ùdbã: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
i Kaszëbsczi Institut. Ò przëznanim ti nôdgrodë decydëje 
specjalnô kapituła, jakô je pòwòłiwónô przez wejrowsczé 
mùzeùm. Pierszim laùreatã béł Stanisłôw Janka.

SMÙTAN 2019  /    /  3

ÒD
J. 

W
OJ

EW
ÓD

ZK
A 

I M
IE

JS
KA

 B
IB

LIO
TE

KA
 P

UB
LIC

ZN
A 

W
 G

DA
ŃS

KU



4  /    / LISTOPAD 2019

Otwierający wykład, zatytułowany „Tożsamość 
narodowa w  kontekście teologii małej ojczy-

zny ks. Franciszka Mantheya”, przedstawił ks. prof. 
Jarosław Babiński. Poglądy filozoficzne Mantheya, 
funkcjonującego na pograniczu kulturowym języka 
niemieckiego i polskiego, wypływające z doświad-
czeń Pomorza pierwszej połowy XX wieku warto 
przypomnieć i spopularyzować. Cenne byłoby, aby 
tekst referatu ks. Babińskiego został w najbliższym 
czasie opublikowany.

Następnie prof. Edmund Wittbrodt mówił o swo-
ich doświadczeniach z minionych dekad: z pracy nad 
konstytucją dla Europy i na stanowisku ministra edu-
kacji narodowej. Skalę zmian, jakie zaszły w Polsce po 

roku 1989 r., szczególnie w kwestii rozwoju gospo-
darczego, uzmysłowił słuchaczom Jan Wyrowiński, 
który w wyborach 4 czerwca 1989 roku został wy-
brany na posła sejmu kontraktowego. Przypomniał, 
że Polska weszła w proces transformacji, gdy na jej 
terytorium stały wojska radzieckie i  ich pokojowe 
wycofanie się dopiero miało się rozpocząć. Kondy-
cja przedsiębiorstw państwowych, które stanowiły 
fundament gospodarki, była tragiczna, ich linie pro-
dukcyjne przestarzałe i energochłonne, struktura or-
ganizacyjna niewydolna, a rynki zbytu się załamały. 
W kraju szalała hiperinflacja. Brakowało rodzimego 
kapitału. Środowisko naturalne było w opłakanym 
stanie, czego symbolem był katastrofalny stan wód 

PO V AREOPAGU PELPLIŃSKIM
W sobotę 19 października odbywał się V Areopag Pelpliński organizowany zwyczajowo przez Zrzeszenie  
Kaszubsko-Pomorskie i Kurię Diecezjalną Pelplińską. Tegorocznym tematem przewodnim było trzydziestolecie 
transformacji ustrojowej w Polsce. Konferencję otworzył ks. bp Ryszard Kasyna, który przypomniał o zagadnie-
niach podnoszonych na poprzednich edycjach areopagów, a także odwołał się do organizowanych przed laty 
wspólnie przez ZKP i Kurię – Spotkań Pelplińskich.

Uczestnicy Areopagu na pelplińskim cmentarzu, przy grobie pierwszego wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego.
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WYDARZENIA

Wisły. Między innymi te wspomnienia o warunkach, 
w jakich działał sejm kontraktowy, uzmysłowiły ska-
lę skoku cywilizacyjnego, jaki w ciągu kolejnych lat 
udało się wykonać w Polsce. Jan Wyrowiński przypo-
mniał o konsensusie, jaki panował pomiędzy siłami 
politycznymi co do zabiegów Polski o przyjęcie do 
NATO i Unii Europejskiej. Wskazał też cienie pol-
skiej transformacji. W  pierwszym rzędzie zaliczył 
do nich niezbudowanie w  Polsce korpusu facho-
wej administracji publicznej (służby cywilnej), jej 
przedstawiciele pomagaliby bowiem politycznym 
decydentom władzy publicznej niezależnie od tego, 
która partia aktualnie sprawowałaby rządy. Wskazał 
na problemy wynikające ze zawłaszczania mediów 
publicznych przez kolejne ekipy rządzące. Wyraził 
swój krytyczny stosunek wobec zmian, jakie zaszły 
w wymiarze sprawiedliwości. Ubolewał nad tym, że 
nie przeprowadzono szerszej weryfikacji środowisk 
prawniczych, które zdaniem Wyrowińskiego nie 
okazały się zdolne do samooczyszczenia po PRL – 
prokuratorzy, którzy prześladowali opozycję solidar-
nościową, z honorami byli traktowani przez władze 
III RP. Przypomniał o działaniach, które jako parla-
mentarzysta w latach 90. i członek ścisłego kierow-
nictwa ZKP mógł podejmować w sprawie prawnego 
uregulowania obecności edukacji regionalnej i języka 
kaszubskiego w szkołach. Przywoływał nastawienie 
władz centralnych i  przychylność, z  jaką podcho-
dzono do inicjatyw kaszubskich i pomorskich. Jan 
Wyrowiński mówił też o wyzwaniach, z jakimi musiał 
się zmierzyć ruch kaszubsko-pomorski w przeszłości, 
i o tym, jakie wyzwania czekają go w przyszłości.

Natomiast Tadeusz Kobiela – nieprzerwanie od 
prawie 30 lat wójt gminy Sierakowice – przywołał 

atmosferę i entuzjazm, jakie wiązały się z zaprowa-
dzeniem na Kaszubach w 1990 r. samorządowych 
gmin. Odwoływał się do niezwykłego zaangażowania 
lokalnych społeczności, jakie udało się wyzwolić, by 
podejmować wspólne działania w zakresie rozbudo-
wy infrastruktury komunalnej. Z dumą mówił też 
o najważniejszych osiągnięciach gminy Sierakowice 
i zmianach, jakie zaszły w tej wspólnocie w ciągu mi-
nionych trzech dekad. Wspomniał na zakończenie 
o problemach i wyzwaniach, jakie współcześnie stoją 
przed lokalną społecznością, i planach odbudowania 
linii kolejowej na odcinku Sierakowice – Kartuzy. 

Ks. prof. Janusz Szulist omówił, jak watykański 
dziennik „L'Osservatore Romano” relacjonował 
wybory czerwcowe 1989 roku w Polsce oraz wizyty 
premiera Tadeusza Mazowieckiego i prezydenta Le-
cha Wałęsy w Watykanie w pierwszych miesiącach 
sprawowania przez nich urzędów.

Na zakończenie V Areopagu Pelplińskiego Jan 
Wyrowiński przypomniał sylwetkę pierwszego po 
rozbiorach wojewody pomorskiego dr. Stefana Ła-
szewskiego, gdyż 19 października, czyli w dniu kon-
ferencji, przypadała setna rocznica objęcia przez 
Łaszewskiego tego urzędu. Następnie uczestnicy 
udali się na pelpliński cmentarz, gdzie złożyli wią-
zanki kwiatów na grobie pierwszego wojewody po-
morskiego, którego pomnik znajduje się w central-
nym miejscu tej nekropolii. Zwrócono uwagę, że ten 
pomnik-grobowiec będący już zabytkiem wymaga 
odrestaurowania, a obchody 100-lecia powrotu Po-
morza w granice Rzeczypospolitej może do takich 
działań zmobilizują.  
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Spòdlecznô Szkòła nr 2 miona Tadéùsza Kòscëszczi 
w Słëpskù bëła pò prôwdze snôżô jak kwiat rozkwitłi 

w  maju. W  ni królowałë farwë kaszëbsczégò wësziwkù 
w rozmajitëch môlach: na miedwiédzkù szczescô (symbòlu 
Słëpska) przed bùdinkã szkòłë, na wszëtczich dwiérzach 
i  scanach, w  òbleczënkach szkólnëch i  ùczniów szkòłë, 
a òsoblëwie tëch, jaczi nôleżą do Tuńcowégò Karna „Perlë” 
prowadzonégò przez szkólny z SP 2: Karolënã Keler, Joanã 
Banasik i Malwinã Jagiełło-Zieniuk. Ne farwë bëłë téż roz-
sëpóné pò całi spòrtowi zalë, w jaczi òdbëło sã òdemkniãcé 
diktanda. Tam téż żdałë rozmajité atrakcje: nórcëk wiédzë ò 
Słëpskù i słëpsczim krézu, scana dlô gòscy i plac do òdjim-
ków dlô „Apart Grëpë” i kroniczi, w jaczich wôrt bëło òsta-
wic pò se szlach.

Sto òsmëdzesąt trzë òrmùzdowé skrë, jaczé na codzéń roz-
rzuconé są w rozmajitëch môlach na Kaszëbach, w sobòtã 5 
rujana swiécëło prawie w Słëpskù. To òne bëłë w gòtowòscë 
do pisaniô pò kaszëbskù tekstów sparłãczonëch z żëcym 
i ùtwórstwã Jana Trepczika (zrëchtowónëch przez Centrum 
Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë Gduńsczégò Ùniwersytetu) 
w szesc kategóriach: I – klasë I–III spòdleczny szkòłë (zgło-
sëło sã 26 ùczãstników), II – klasë IV–VI spòdleczny szkòłë 
(zgłosëło sã 56 ùczãstników), III – klasë VII–VIII spòdlecz-
ny szkòłë (zgłosëło sã 60 ùczãstników), IV – wëżispòdlecz-
né szkòłë, licea, technika i branżowé szkòłë (zgłosëło sã 16 
ùczãstników), V – dozdrzeniałi, niesparłãczony warkòwò 

z pisënkã pò kaszëbskù (zgłosëło sã 9 ùczãstników), VI – 
warkòwnicë (szkólny kaszëbsczégò jãzëka, gazétnicë i in.) 
(zgłosëło sã 19 ùczãstników). 

Ò dzewiąti gòdzënie kònferansjerzë, Ana Cupa i Pioter 
Merecczi, pòprosëlë ò wprowadzenié fanów: eùropejsczi, 
pòlsczi i kaszëbsczi. Na binie snôżo òblokłé karno „Perlë” 
z bùchą i redotą wëspiéwało kaszëbsczi himn. Karolëna 
Keler, direktórka SP 2 w Słëpskù, przëwitała gòscy wespół 
z gòspòdinią ùroczëznë – Kristiną Danilecką-Wòjewódzką, 
prezydentką miasta Słëpska. A bëlë westrzód gòscy m.jin. 
przedstôwcowie Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô a  téż państwòwëch, samòrządowëch 
i òswiatowëch wëszëznów i wielny lubòtnicë kaszëbiznë 
a drëszë słëpsczi szkòłë, w jaczi bëło diktando.

Karno „Perlë” òkróm tuńców przërëchtowało niespò-
dzajnosc dlô gòscy: piosenkã „Kaszëbsczé nótë ò Słëpskù” 
(na akòrdionie przëgriwôł Wòjcech Złoch). Ùtwórcama są 
ùczniowie sódmy klasë SP 2 i jich szkólnô Karolëna Keler. 
Tekst ti spiéwë bãdze òpùblikòwóny w nôblëższi „Stegnie”. 
Drëdżim zaskòkniãcym dlô bëtników diktanda bëłë pòzdro-
wienia òd Kaszëbów z Kanadë: filmik z pòzdrówkama dlô 
piszącëch latosé diktando, chtëren nagrôł David Shulist. 

Pò ùroczëstim rozpòczãcu ùczãstnicë razã z òbsądzëcela-
ma ùdalë sã do bùdinkù SP 2, przë sztrasë Henrika Pòbòżné-
gò 2, bë sã zmierzëc z pisënkã tekstów sparłãczonëch z Janã 
Trepczikã. Òbsądzëcele: Danuta Pioch (przédniczka żuri), 

Wnet 200 ùczãstników, 50 òpiekùnów, wiãcy jak 50 artistów i 50 zaangażowónëch robòtników Spòdlecz-
ny Szkòłë nr 2 w Słëpskù – wszëtcë òni pòtkelë sã 5 rujana w ti szkòle na XVIII Kaszëbsczim Diktandze 
„Królewiónka w pałacu”. 

W  S Ł Ë P S K Ù 
XVIII KASZËBSCZÉ DIKTANDO



WËDARZENIA

SMÙTAN 2019  /    /  7

Elżbiéta Bùgajnô, Iréna Damps, Dorota Kerlin, Róbert Klo-
skòwsczi, Bòżena Labùda, Wanda Lew-Czedrowskô, Iwóna 
Makùrôt, Emiliô Maszke, Elżbiéta Prëczkòwskô, Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi, Lucyna Radzymińskô, Marzena Reglińskô, 
Bòżena Ùgòwskô, Paùlëna Wãserskô, Katarzëna Czedrow-
skô-Zagòzdón, pò skùńczeniu I dzélu diktanda zabralë sã 
do sprôwdzaniô tekstów. Ùczãstnicë mielë czas òdpòcząc 
i pòznac dzélëk Słëpska w rozmajitëch zdrzadniach: 1. te-
atrowi – w Teatrze Pùpczi „Tãga” (pòl. Państwowy Teatr Lal-
ki „Tęcza”) specjalnô dlô bëtników diktanda òstôł pòkôzóny 
szpetôczel pt. „Tylko jeden dzień”; 2. technologiczny – ro-
bòtnicë firmë Cortland przeprowadzëlë warkòwnie z iPa-
dama i robòtama Photon (co cekawé – wszëtkò bëło pò 
kaszëbskù, bò programòwanié Photona òstało przetłoma-
czoné przez Karolënã Keler, a kòrektã zrobił Tomôsz Fopke); 
3. rãkòdzelny – w Słëpsczim Òstrzódkù Kùlturë „Rãkòdzel-
ni” i Miastowim Dodomie Kùlturë òdbëłë sã warkòwnie: 
filcowaniô, lepieniô z glënë, malarsczé, decoupage i jinszé.

Ò pierszi pò pôłnim wszëtcë zeszlë sã nazôt w spòrtowi 
zalë, bë ùzdrzec wëstãpë artistów: Karna „Marzenie” z SP 
2 w  Słëpskù, Kaszëbsczégò Karna „Lãbòrsczé słunuszka” 
z Lãbòrga i Tuńcowégò Karna „Jantar” z Mòtarzëna. Òdbéł 
sã téż kònkùrs wiédzë ò Słëpskù i słëpsczim krézu w aplika-
cji „kahoot”, prowadzony przez szkólną z SP 2 Magdalénã 
Kryńską. Przez mòbilczi nót bëło òdpòwiadac na kònkùrsowé 
pëtania. Nôlepszich 25 òsób òstało na kùńc nôdgrodzonëch. 
Pózni òbsądzëcele pòdalë do wiédzë, chto przeszedł do II 
dzélu diktanda, a bëło to 54 lubòtników kaszëbsczégò pisënkù.

W drëdżi czãscë wëdarzenia ùczãstnicë mòglë wëjachac 
w rézã nad mòrze, do Ùstczi (dzãka słëpsczémù MZK), abò 
zwiedzac Słëpsk z prowadnikama – Béjatą i Arkadiuszã Ja-
szulama. 

Òd czwiôrti pp wszëtcë żdelë na pòdrechòwanié diktan-
da i na rozstrzëgniãcé wiédzowëch miónków. Czas ùmilëła 
swòjim bëlnym kòncertã Wérónika Kòrthals-Tartas. 

Òrganizatorama diktanda bëlë: Centrum Kaszëbsczégò 
Jãzëka i Kùlturë Gduńsczégò Ùniwersytetu, Gmina Kòbëlni-
ca, Miasto Słëpsk, Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô, Part KPZ w Słëpskù i Part Zrzeszeniô w Stãżëcë, 
Spòdlecznô Szkòła nr 2 m. Tadéùsza Kòscëszczi w Słëpskù, 
Stowôra „Razã dlô Dwójczi”, Stowôra Szkólnëch Kaszëbsczé-
gò Jãzëka „Remùsowi Drëszë”.

Nôùkòwi patronat nad diktandã òbjãlë: Kaszëbsczi 
Institut i Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, zôs hònorowi: 
Marszôłk Pòmòrsczégò Wòjewództwa Mieczësłôw Struk, 
Pòmòrsczi Kùrator Òswiatë Małgòrzata Bielang, Pòmòrsczi 
Wòjewòda Dariusz Drelich, Słëpsczi Starosta Paweł Lisow-
sczi. Medialnégò patronatu ùdzelëlë: „Dziennik Bałtycki”, 
„Pomerania”, Radio Gdańsk, Radio Kaszëbë, Radio Koszalin, 
TVP 3 Gdańsk.

Kaszëbsczé Diktando bëło zòrganizowóné dzãka wspiar-
cu rozmajitëch lëdzy a  institucji: Minysterstwa Kùlturë 
i Nôrodny Spôdkòwiznë, pòmòrsczégò Ùrzãdu Marszał-
kòwsczégò, Pòmòrsczi Akademii w Słëpskù, Prezydenta 
Miasta Słëpska, senatora RP Kazmierza Kleinë, Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, gminë Kaszëbskô Dãbnica, Pòl-
sczi Stowôrë Przetwórców Rëbów, Wójta Gminë Kòbëlnica, 
a jesz wiele pòdjimiznów – Centrum Narzędzi Kneblewski, 
Corthland, Iluzjon, Jantar, Komfort, Łosoś, Miejski Zakład Ko-
munikacji w Słupsku, piekarnie Lewna i „Na Jaracza”, Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Rolmasz, 
RolPol, Wodociągi Słupsk.

Najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich Pracow-
ników SP 2 w Słupsku za ciężką pracę, kreatywność, życz-
liwość i cierpliwość przy przygotowaniach do Dyktanda 
Kaszubskiego. To wielka duma i przywilej pracować z Wami. 

Karolina Keler
dyrektor szkoły
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HEWÒ DOBIWCË NÔDGRODÓW W XVIII  
KASZËBSCZIM DIKTANDZE
I kategóriô:
1.  môl i titel „MÔŁI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËN-

KÙ” – Juliô Depka Prądzyńskô z ZS w Szlachecczim 
Brzéznie,

2.  môl – Witosława Dzemińskô z ZS w Skòrzewie,
3.  môl – Roksana Głodowskô z ZS w Skòrzewie;
wëapartnienia – Kinga Pòbłockô z SP w Lësëch Jómach 
i Wérónka Chùdzyńskô z SP w Jadamòwim.
II kategóriô:
1.  môl i titel „STRZÉDNY MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ 

PISËNKÙ” – Adóm Szmaglik z ZK w Łubianie,
2. môl – Aniela Makùrôt z SP 4 w Kòscérznie,
3.  môl – Michôł Mòga z SP w Swòrach;
wëapartnienia: Wérónka Scziba z SP w Lëpińcach i Nikòla 
Brzozowskô z SP w Przedkòwie.
III kategóriô:
1.  môl i titel „MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” – 

Patricjô Macuszónk z SP w Przedkòwie,
2. môl – Ameliô Fòrmela z SP w Gòwidlënie,
3.   môl – Kòrneliô Garstka z SP w Górze;
wëapartnienia: Ameliô Chòszcz z SP w Gòwidlënie i Nata-
liô Marczik z ZS w Wiôldżim Klinczu.
IV kategóriô:
1.  môl i titel „MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” – 

Mirosłôw Miotk z I LO w Kartuzach,
2. môl – Juliô Jankòwskô z I LO w Kòscérznie,
3.  môl – Marta Kùjach z I LO w Kòscérznie;
wëapartnienia: Ameliô Wenta z I LO w Kòscérznie i Mag-
daléna Kalkòwskô z ZSZiO w Żukòwie.
V kategóriô:
1.  môl i titel „WIÔLDŻI MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËN-

KÙ” – Krësztof Wòjcechòwsczi z UAM w Pòznaniu,

2. môl – Agata Grénwald z etnofilologie kasz. ÙG,
3. môl – Gracjón Fópka z etnofilologie kasz. ÙG.
VI kategóriô:
1.  môl i  titel „WARKÒWI MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ 

PISËNKÙ”– Tomôsz Fópka z  Mùzeùm Pismieniznë 
i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie,

2.  môl – Wòjcech Mëszk z Mùzeùm – Kaszëbsczégò Parkù 
Etnograficznégò we Wdzydzach,

3.  môl – Ana Cupa z ZK w Łubianie.
Nôdgrodama bëłë m.jin. ksążczi, dëtczi ë tabletë.

Tegò dnia bëłë téż dôwóné nôdgrodë dlô nôlepszich 
latosëch maturańtów, za kònkùrs wiédzë ò Słëpskù 
i słëpsczim krézu, a téż dlô nômłodszégò i nôstarszégò 
ùczãstnika diktanda. 

Na kùńc ùroczëznë wiceprezydent miasta Słëpska 
Mark Gòlińsczi i direktórka SP 2 w Słëpskù a przédnicz-
ka słëpsczégò partu KPZ Karolëna Keler przëkôzalë pióro 
do pisaniô ë tintownik (symbòle diktanda) Łukaszowi Ka-
mińsczémù, wicebùrméstrowi miasta Réda i przedstôwcë 
rédzczégò partu KPZ, bò prawie w Rédze za rok mdą òr-
ganizowalë XIX Kaszëbsczé Diktando. 

Spòdlecznô Szkòła nr 2 w Słëpskù dłudżi czas mdze sã 
mienic czôrno-żôłtima farwama. W miesce nad Słëpią, dze 
Ana Łajming rozpòczãła swòjã pisarską przigòdã, pòsta-
wiony latos Pałac Królewiónczi mdze stôł na strażë kaszë-
biznë. Bò Kaszëbsczé Diktando to nié le kònkùrs pisaniô 
pò kaszëbskù. To swiãto tëch wszëtczich, jaczi mielë starã 
i bôczenié nad tim, bë kaszëbsczi jãzëk w mòwie, pismieniz-
nie, lëteraturze i kùńszce przemikôł przez serca Kaszëbów, 
Pòlôchów i Eùropejczików, bò to prawie rozmajitoôrtnosc 
sprôwiô, że rozmiejemë sã sobą fascynowac. 

KAROLËNA KELER

Òdj. Tomôsz Keler
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Jedną z témów zéńdzeniô béł rozwij kaszëbsczi gôdczi 
w Lëpińcach i òkòlim, dlôte òrganizatorzë rôczëlë na 

pòtkanié całé karno gadëszów. Wespół z nima jesmë 
szukelë òdpòwiedzë na pëtanié, dlôcze tak wiele dobiw-
ców rozmajitëch kònkùrsów dlô gôdkôrzów pòchòdzy 
prawie z tëch strón. Mòże wcyg ùnôszô sã nad Lëpiń-
cama duch dochtora Józefa Brusczégò, chtëren swòjima 
gôdkama bawił Kaszëbów dłudżé lata? Ò to jesmë za-
pitelë m.jin. Janinã Depkã-Prondzyńską, jakô bëła do-
zérôczką w lëpińsczim òstrzódkù zdrowiô w czasach, 
czedë robił tam ùrodzony w Przëtarni dochtór. Òpòwie-
dzała nama ò codniowi robòce Brusczégò, zdrzódłach 
jegò tekstów (colemało bëłë to prôwdzëwé wëdarzenia 

i  słowa jegò pacjentów) i  jegò miłoce do kaszëbiznë 
i gôsczi rodë.

Szlachama gadëszów z Lëpińc prowadzëlë naju miesz-
kający w ti wsë: Ana Glëszczińskô i Łukôsz Zołtkòwsczi. 
Òkróm pòkôzaniô nama placów zrzeszonëch z Brusczim 
òpòwiedzelë téż m.jin. ò jinëch méstrach gôdczi – ks. 
Jarosławie Babińsczim, Stanisławie Gòstomczikù, a téż 
jich młodszich pòsobnikach (a tak pò prôwdze pòsob-
niczkach). Na zakùńczenié pierszégò dnia pòtkaniów 
wëstąpiłë dlô naju z kòncertã szpòrtownëch pòwiôstków: 
Òlga Kùklińskô (latosô dobiwczka nôdgrodë Grand Prix 
we wielewsczim turniéru gadëszów), Ana Glëszczińskô 
i Joana Jester i (1. i 3. plac w tim samim kònkùrsu w ka-

Òd 2012 rokù „Pomerania” wespół z Biórã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô rëchtëje zéńdzenia dlô pi-
szącëch pò kaszëbskù. Pierszé bëłë w Starbieninie, a òd te czasu gazétnicë, lëteracë i młodi lëdze, co chcą sã 
ùczëc kaszëbsczégò, pòtikają sã w rozmajitëch placach na Kaszëbach (i nié blós). Slédné taczé wëdarzenié 
òdbëło sã na Gôchach 28 i 29 séwnika.
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Pòtkanié w Zôpcenim z Lew-Czedrowską i Glëszczińską Kôrbiónka z Depka-Prondzyńską

Ùczãstnicë warkòwniów w pòdijimiznie „Karo”
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ZÉŃDZENIA DLÔ PISZĄCËCH PÒ KASZËBSKÙ / NA GÔCHACH

tegórii m. J. Brusczégò). Swòje dodôł Mateùsz Bùllmann, 
chtëren téż rozmieje bëlno òpòwiadac, czegò dokôz mają 
w slédnëch miesącach czëtińcowie „Pòmeranie” w cyklu 
nordowé pòwiôstczi.

Drëgą wôżną témą séwnikòwëch pòtkaniów bëła 
gòspòdarka na Gôchach i zmianë, jaczé są tam widzec 
w slédnëch latach. Ò swòji firmie Karo, jakô zajimô sã 
produkcją ògrodowëch zachów (to nôwikszô pòdjimi-
zna w  gminie Lëpińce – robi w  ni kòl 150 lëdzy), 
òpòwiedzôł nama ji miéwca Wòjcech Méger. Òsoblëwie 
wôżné bëło dlô naju jegò zaangażowanié w kùlturalné 
żëcé na Gôchach i pòmòc w rozmajitëch pòdjimiznach 
– téż zrzeszonëch z kaszëbizną. Dlôte prosto z sedzbë 
firmë w  Sątocznie më pòjachelë do Zôpceniô, gdze 
m.jin. dzãka pòmòcë Mégra pòwstała zala wëzwëski-

wónô przez môlowëch seniorów, aktorów, ògniarzów 
i môlową dãtą òrkestrã. Ò kùlturalnëch dzejaniach we 
wsë i òkòlim kôrbiła Irena Lew-Czedrowskô, a òkróm 
tegò jesmë sã pòtkelë z Danutą Glëszczińską, jakô òd lat 
rëchtëje kronikã Zôpceniô. 

Ò gòspòdarce òpòwiôdôł téż nama Józef Topka, 
chtëren wespółprowadzy môłi familiowi stolarsczi 
warsztat w Lëpińcach. Wspòminôł drãdżé pòczątczi 
swòji pòdjimiznë w 1993 rokù i prezentowôł ji dzysd-
niową stojiznã.

Òb wieczór pierszégò dnia pòtkaniów jesmë mielë 
leżnosc pòsłëchac czekawégò referatu prof. Duszana 
Pażdżersczégò, chtëren gôdôł ò bùdowanim prestiżu 
môłëch jãzëków. Diskùsjô na tã témã warała wnet dwie 
gòdzënë.

Tradicją warkòwniów są zéńdzenia z  môlowima 
zrzeszeńcama. Jistno bëło tim razã. W  Czedrôjcach 
òdwiedzëłë naju przedstôwczczi gôsczégò partu: Éwa 
Swiątk-Brzezyńskô (przédniczka) i Grażina Cemińskô. 
Dodôwkòwò ò ùczbie kaszëbsczégò jãzëka w Lëpińcach 
jesmë gôdelë z  môlową szkólną Danutą Prondzyń-
ską-Lewandowską. Pòdrechòwanié tëch zéńdzeniów 
w pòstacje repòrtażów, artiklów i kôrbiónków bãdze-
ta mòglë przeczëtac w tim i w nôblëższich numrach 
„Pòmeranii”.

ALEKSANDRA MAJKÒWSKÔ

Pòtkania dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òdbëłë sã 
w séwnikù na Gôchach, bëłë ùdëtkòwioné przez Minyster-
stwò Bënowëch Sprôw i Administracje.

Tak pò prôwdze kaszëbizna pòjawiła sã w lëpińsczi 
szkòle na długò przed ùczbama, a zaczãło sã òd 

spiéwù. Miestné białczi pòjachałë na rozegracjã Kòła 
Wiesczich Gòspòdëniów. Òbôczëłë tam jedno z kaszëb-
sczich karnów. Tak jima sã to ùwidzało, że pòstanowiłë 
taczé ùtwòrzëc téż ù se – gôdô Danuta Prondzynskô- 
-Lewandowskô, chtërna nôleżała do negò karna. Tak na 
zaczątkù 80. lat pòwstało Kaszëbsczé Karno „Gôchë”. 
Nôleżnicë nie tańcowelë, a spiéwelë. Ò tuńcach równak 
nie zabëlë. Przë dozdrzeniałëch w 1993 r. zawiązała sã 
młodszô grëpa „Môłi Gôchë”. Nôleżnikama bëłë dzecë 
z IV klasë spòdleczny szkòłë. Tak so wdôrzã, że bëło òsmë 

pôr. Pò miesądzu przëszlë szkòłownicë z V klasë, chtërny 
gôdelë, że téż bë chcelë tańcowac. Sami zebrelë chãtnëch. 
Tam bëło szesc pôr – wspòminô Prondzynskô-Lewan-
dowskô. Baro dobrze pamiãtô to Ana Glëszczińskô, jakô 
bëła westrzód nich, dzys szkólnô kaszëbsczégò jãzëka 
a téż znónô gadëszka i pisarka. Nie wiém, co nas tedë 
pòdkùsëło. Prosto chcelësmë cos robic, a to nama sã téż 
widzało – òpòwiôdô. Dzôtczi chãtni chòdzëłë na zajmë 
z tuńca niż ze spiéwù. Czedës nie bëło internetu, móbil-
ków, kómpùtra a telewizje. Dzys nié dosc, że długò sedzą 
w szkòle, to jesz w naddôwkù mają tëli zajmów, że felëje 
jima czasu – tłomaczi Danuta Prondzynskô-Lewandow-

Òbczas pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé bëłë na Gôchach, pòjawiła sã leżnosc do kòrbiônczi 
ò rozmajitëch ôrtach ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w Lëpińcach.

KASZËBSCZI STAND-UP W LËPIŃSCZI SZKÒLE 
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Zołtkòwsczi prawi ò historii Lëpińc
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skô. Z nôùką tuńca nie bëło jiwrów. Sygło czile razy 
pòkazac kroczi. Mùszi rzeknąc, że ju pòd kùńc szkòło-
wégò rokù jesmë wzãlë ùdzél w Przezérkù Kaszëbsczégò 
Ùtwórstwa Dzecy i Młodzëznë w Bëtowie, gdze zajãlësma 
I plac – dodôwô. Òkróm wëjazdów pamiãtóm naji stroje. 
Miałësmë snôżé jantarowé sëknie, czôrné serdaczi wëszi-
wóné z tëłu złotą nitką – rzecze Ana Glëszczińskô. Tedë 
w òkòlim nie bëło niżódnëch pracowni haftu. Wszëtkò 
robilësma sami. Leno stroje kùpilësma dzãka wspiarcu 
ùrzãdu gminë. Baro wiele wësziwała Ilza Pasëka [pòl. 
Pasieka]. Òna téż zrobiła ne czôrné serdaczi ze złotim 
wësziwkã – wëjasniwô Danuta Prondzynskô-Lewan-
dowskô, a tej dopòwiôdô: Dzys widzã, że z rokù na rok 
dzecë są corôzka mni sprawné rëchòwò, mają téż jiwrë 
z ritmã. Do te na wëjazdach mało wiele trzeba je wszãdze 
za rãkã prowadzëc. Z chãtnyma jaż tak wiôldżégò jiwru 
ni ma. Dzys w karnie je 36 szkòłowników. 

Lata lecą, dzecë sã zmieniwają i co jinszégò je inte-
resëje. Receptą na to są nowé fòrmë, bez jaczé mòżna 
ùczëc kaszëbiznë i do ni przënãcëc. Tak je na przëmiar 
z Kaszëbsczim Festiwalã Pòlsczich ë Swiatowëch Szla-
grów, jaczi latos òdbéł sã dzesąti rôz. Przë pierszich edi-
cjach czasã mùszôł kògòs përznã pòdskacëc. Chtos piãkno 
spiéwôł, ale miôł strach wëstąpic na binie. Dzys to ùcz-
niowie sami chòdzą za szkólnym i pëtają, czedë mdze 
Festiwal. Dzecë lubią spiewac – gôdô Ana Glëszczińskô. 

Nié leno bez spiéw mòżna przënãcëc do kaszëbiznë. 
W Lëpińcach ùdbelë so, że zrobią to téż przez gôdczi. 
A  wôrt pòdsztrichnąc, że stądka są: Ana Glëszcziń-
skô, Karolëna Keler, ks. Jarosłôw Babińsczi i Stanisłôw 
Gòstomczik – znóny na Kaszëbach gadësze. Bez wiele 
lat lékarził tuwò téż dochtór Józef Brusczi. Na pòtka-
niu lëpińsczégò zarządu KPZ mëslelësmë, jak ùtczëc jegò 
110. roczëznã. Nie chcelësmë, bë kam i  tôfla, jaczé są 

przed òstrzódkã zdrowiô, to bëło wszëtkò. Przëszłam na 
mësl, żebë przë ti leżnoscë zrobic gôdkarsczi kònkùrs – 
wspòminô Ana Glëszczińskô, tej nôleżniczka zarządu 
KPZ. Je widzec, że ùdba chwëcëła. Za pierszim razã 
w miónkach ùdzél wzãło sztërnôsce ùczãstników, latos 
bëło jich ju trzëdzescë. To fejn promòcjô nié leno dochto-
ra Brusczégò, ale téż gôdków, chtërne nie są taczé prosté. 
Dzecë ni mają z nima do ùczinkù na co dzéń. To je wiôl-
gô robòta dlô szkólnëch, żebë nalezc ùczniów, jaczi mają 
w se to cos z gôdkarza. Wierzã, że taczi są, leno mùszi 
jima pòkazac, że mają ne zdolnoscë – rzecze ta szkólnô 
z lëpińsczi szkòłë, a tej dodôwô: Temù téż w nym kòn-
kùrsu je téż kategóriô dozdrzeniałëch, tak bë młodszi mò-
glë pòdezdrzec, jak robią to méstrowie. Chòc w nym rokù 
to dopiérze drëgô edicjô, ju pòjawiłë sã òsobë z talentã. 
Wôrt wspòmniec ò Emilie Sziszce ze Spòdleczny Szkòłë 
w Swòrach, jakô w Lëpińcach zajãła pierszi plac w kate-
górie klas IV–VI, a tej we Wielu téż dobëła w kategórie 
m. Józefa Brzezyńsczégò. Chtos czedës rzekł, że gôdczi 
to taczi kaszëbsczi stand-up. Mëszlã, że je w tim wiele 
prôwdë. Czej sã pòsłëchô Roszmana czë ks. Skwiercza, 
to je to widzec – dopòwiôdô Glëszczińskô. 

Wspiarcé szkòłów w nôuce kaszëbsczégò jãzëka to 
zadanié dlô partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niégò. Ti, chtërny dzejają w KPZ, dzejają téż w szkòle. 
Òd 25 lat w Spòdleczny Szkòle w Szlachecczim Brzéznie 
òdbiwô sã Gminny Przezérk Kaszëbsczégò Ùtwórstwa, 
nôleżnicë partu pòmôgają w òrganizacje. Nie jidze ò to, 
cobë Zrzeszenié wszãdze bëło na pierszim placu. Jidze ò 
to, żebë sã z wszëtczima dogôdało i wspiarło w dzejanim 
dlô kaszëbiznë – gôdô przédniczka lëpińsczégò partu 
Éwa Swiątk-Brzezynskô. 

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

ÒD
J. 

AM
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RËBË, GRZËBË I CËSZÔ
Jedną z témów latosëch séwnikòwëch warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù bëła gòspòdarka na Gôchach. 
Jesmë mieszkelë w Czedrôjcach w agroturisticznym gòspòdarstwie „Dobri môl”. Ò smùtkach i redotach 
swòjégò zarôbianiô na żëcé òpòwiedzała nama Barbara Ówsnickô, jakô prowadzy ten geszeft wespół ze 
swòjim chłopã Czesławã.

Gôchë zdôwają sã baro atrakcyjnym placã do agroturi-
sticzi. Pëszné lasë fùl grzëbów, Czedrowsczé Jezoro 
z piôszczëtim sztrądã, gdze òb lato fejn mòże sã kãpac, 
i cëszô, jaczi drãgò je szëkac w jinëch dzélach Kaszëb. 
A równak w samëch Czedrôjcach taczé gòspòdarstwa nie 
są jesz pòpùlarné. Mómë tu corôz wicy letników, ale lëdze 

dërch jesz żëją przede wszëtczim z gbùrzeniô, chòc zemie są 
tu baro lëché. Ten agroturizm tu sã dopiérze zaczinô krãcëc 
– gôdô bëlno pò kaszëbskù Ówsnickô.

Òna sama wëùczëła sã za kùcharkã w szkòle we Gduń-
skù, ale dłudżé lata prôcowała w restaùracje w Lëpińcach. 
Tam robiła rozmajité rzeczë: Gòtowało sã, sprzątało, za 
barã stojało, kelnérowało, misczi òbmiwało – wszëtkò, co 
bëło do robòtë – gôdô. To wszëtkò przëdôwô sã terô w pro-
wadzenim swòjégò môłégò geszeftu. Barbara Ówsnickô 
mô téż doswiôdczenié robòtë na gbùrstwie. Przed 
pòbùdowanim sã w  Czedrôjcach na górce, gdze terô 
mieszkô i  przëjimô letników, razã z  chłopã mieszkelë 
w stôri chëczë i prowadzëlë gòspòdarkã. Mielë m.jin. kro-
wë, swinie i celãta.

Zemia na Gôchach je równak baro słabô, tej mùszelë 
téż robic co jinégò. W Lëpińcach prowadzëlë pijalniã piwa 
„U Gocha”. Chùtkò równak òprzestało to dawac zwësczi, 
bò lëdze corôz wicy jezdzëlë aùtama, a szandarzë pilowalë, 
żebë czerowcë nie wsôdelë do swòjich maszinów pò wëpi-
cym jednégò abò i wicy piw. Tej më z chłopã sedlë i mësle-
lë, co tu dali robic – z ti naji zemi 10 ha, to doch sã nie dô, 
bò bãdzemë mielë biédã – gôdô mòja rozpòwiôdôczka. 
W môlu, dze donëchczôs bëła pijalniô, pòwstała tej pizze-
riô. Dzejô do dzysô pòd nazwą „Dobri môl”, a prowadzy 
jã syn Barbarë i Czesława – Sylwester. Baro dobré pizze, 
wôrt pòjachac i pòszmakac – zachãcywô naja gòspòdëni. 
Nie sygło nam równak ju na to czasu, a tak pò prôwdze 
téż i placu w brzëchach, bò domôcégò jestkù w „Dobrim 
môlu” jesmë zjedlë za wiele (òbczas wrôcaniô dodóm nie-
jeden z ùczãstników kôrbił ò tim, że terô mdze brëkòwnô 
dieta). 

Òkróm pizzerii Barbara i Czesłôw zrobilë jesz cos – 
zbùdowelë spółdzelniã w Czedrôjcach: Na pòczątkù nama 
nie szło za dobrze, bò lëdze wnenczas wòlelë jachac do mar-
ketu do miasta – do Realu w Słëpskù – gôdô Barbara Ów-
snickô. Chùtkò w mëslach przëbôcziwóm so mapã Kaszëb 
i rechùjã: z Czedrôjc do Bëtowa je kòl 20 km, z Bëtowa do 
Słëpska kòl 50 km. Wierã dô sã dojachac jakąs krótszą 
drogą, ale 60–70 km do marketu, to mie sã zdôwô kąsk 
wiele. Tej pitóm: Tak dalek sã jima chcało jachac? Czëjã: 

Barbara Ówsnickô
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Tekst je brzadã warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëb-
skù, jaczé òdbëłë sã w séwniku 2019 r. w Czedrôjcach, 
Zôpceniu i Lëpińcach. Òstałë òne ùdëtkòwioné przez 
Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Administracje.

A chcało. Ten Real to béł „zachód”, taczi wëjazd to bëło 
wëdarzenié.

Równak z tim „zachòdã” téż sã dało jic na miónczi. Na 
wszelejaczi przëtrôfk spółdzelniã w Czedrôjcach zbùdo-
welë tak, żebë szło jã letkò przerobic dlô letników, ale nie 
bëło  to brëkòwné. Ta spółdzelniô nama wëszła, bò më 
wiedno robilë wszëtkò, żebë lëdze mòglë tam kùpic téż cos 
naszégò, regionalnégò. Më jima wãdzymë rëbë – pstrądżi 
abò jakąs szczëkã z jezora, më sã téż delë na to, żebë robic 
wôrztã – tim sã zajimô mój chłop – i léberkã, i blutkã, i pa-

rzonô... rozmajité, tak jak to sã tu òd wiedna robiło. Do te 
grzëbë z najich lasów. Turistóm to szmakô – pòdczorchiwô 
Barbara Ówsnickô. Jak chùtkò dodôwô słëchającô naji 
gôdczi Ana Glëszczińskô, chtërna mieszkô w Lëpińcach, 
pôrã kilométrów òd Czedrôjc, jeżdżą tuwò lëdze z całëch 
Gôchów, żebë kùpiwac te regionalné szmaczczi.

Òkòma spółdzelni Ówsnicczi mają téż jizbë dlô turi-
stów. Òkróm placu w atrakcyjnym òkòlim, z widokã na 
jezora, zagwësniwają téż (co ùczãstnicë najich warkòw-
niów mògą pòswiadczëc) bëlné jestkù. Chãtnëch nie felë-
je i to sã wierã chùtkò nie zmieni: Ò letników më jesmë 
dosc spòkójny, bò mómë tu rëbë, grzëbë, spòkój i cëszã.

Na kùńc kôrbiónczi Ana Glëszczińskô jesz dopitiwô ò 
nazwã gòspòdarstwa i pizzerii: Skądka ten „Dobri môl”? 
Doch lëdze na Gôchach tak nie gôdają, barżi „plac”. 
Gòspòdëni ji òdpòwiôdô: Jô to znóm z dzéwczãcëch lat. 
Starszi téż to pamiãtają i jak tu przëjadą, to dobrze wiedzą, 
co to znaczi. Nôwôżniészé, że je pò kaszëbskù. 

DARK MAJKÒWSCZI
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Czesłôw Ówsnicczi z ùwãdzonyma przez se rëbama

Bùdink „na górce”
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Wòjcech Méger z pòchòdzeniô je Gôchã. Jegò òjc béł gbùrã. To człowiek-òrkestra, chtëren gôdô 
ò se: Cãżkò mie zatrzëmac w jednym placu. Kò nié leno je direktorã nôwiãkszi firmë na Gôchach, 
le zajimô sã téż spòlëznową robòtą. Dzejô dlô Stowarë Aktiwny Seniorzë w Zôpcenim, je szefã 
pòwiatowi ògniowi strażë, szoférą aùtobùsu, chtërnym jezdzy na wanodżi z lëdzama z òkòlégò 
i lubòtnikã kòscelny mùzyczi. 

Górczi, dolëznë, jezora, lasë, pòla i wsë, jaczé gdzes 
w nich sã tacą. Dlô wiele lëdzy to prawie Kaszëbë. 

Chto béł na Gôchach, znô, że tam nalézemë to wszëtkò. 
Le chto znô Gôchë? Na ten sztëk kaszëbsczi zemie, dalek 
na zôpadnym ji kraju, zazérómë w séwnikù w karnie ga-
zétników. Tôkle òstôwiómë w Czedrôjcach a tej jedzemë 
do Sątoczna. Nie je dalek. Pôrã minut. Tam westrzód lasu 
widzymë régã aùtów i wiôlgą halã z jesz wiãkszim placã. 
To Karo, firma, co słëchô Wòjcechòwi Mégrowi. 

Sygnie przëzdrzec sã na ùsztaplowóné drzewiané 
płotë, płotczi, lamele, krutopë, słupczi a jesz co tam, żebë 
doprzińc do te, co tu sã robi. Wszëtkò do ògrodów 
a ògródków, na jigrowé place, skwerë. Karo sle to do 
Francje, Belgie, Niemców, Hòlandie, Aùstrie, Szwecje 
a Szwajcarie, le w dzélëkù do Pòlsczi… Je téż zarô widzec, 
że to nie je môl dlô tëch, co chcą robic, „żebë leno bëło 
zrobioné” – tu nawetka żôgòwinë mają bëc czësté.

Trudno dac wiarã, że jesz 30 lat temù bëło tu gbùrstwò 
òjca Wòjcecha Mégra. Zwëczajné, niewiôldżé, na biéd-
nëch gôsczich piôskach…

Miéwca witô nas a zarô prowadzy, żebë pòkazac firmã. 
Zaczinómë òd môla, gdze przëwiozłé drzewò sortëje sã 
wedle wiôlgòscë. Niedôwno robiło tu pôrãnôsce lëdzy. 
W zemã, w latową pragã, w deszczu a sniegù. Doch żebë 
przedac towôr za 50 mln zł w rok, produkcjô ni mòże 
żdac na drzewò, bò prawie wiodro lëché. Dzysô do 
wszëtczégò sygnie dwùch. Jeden sedzy w klimatizowóny 
półsklany jizbie w zeslu, jaczi szlachùje za tima do kóm-
pùtrowëch grów z przëtłocznikama, joystickã. Prôwdac 
téż mô kómpùtr, bò prawie nim rządzy całim sortowa-
nim. Drëdżi chòdzy bùten. Pòdzérô, czë wszëtkò dobrze 
jidze, bò z jizbë, chòc pół sklanô, wszëtczégò nie dô sã 
dozdrzec.

Pòtim òbzérómë wiôldżé wentilatorë, mòcné a cëché. 
Wzérómë na magazynowi plac pòdzelony sztriszkama 
z cyframa, co pilëją pòrządkù. Tu wszëtkò mùszi bëc, jak 
je zapisóné w firmòwëch kómpùtrach. Mómë leżnosc 
zazdrzec téż do òstrzalnie, gdze trôfiô wszëtkò, co rżnie 
drzewò w Karo – piłë a frezë. Módernô maszina cnc mô 
starã wrócëc je na produkcjã jistno òstré jak pierwi. Nasz 

Méger mô wiôlgą starã ò pòrządk. Nawetka w mechanicznym warsztace kòżdô szruwa i klucz mają swój plac. 
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prowadnik pòdsztrichiwô, że ma-
szinë, nawet te nôlepszé z nôlep-
szich firmów to nié wszëtkò. Wôżny 
są lëdze – gôdô Méger. W Karo ro-
bią chłopi i białczi, le òne przede 
wszëtczim w biórze i na mòntażu. 
Miéwca pòdjimiznë z  wiôldżim 
ùwôżanim òpòwiôdô ò białczëny 
precyzje a prôcë. Prôcowników, a je 
jich kòl 200 (w  tim Ùkrajińcë 
i  Biôłorusënowie) jich szef znaje 
z miona. Jak nama tłomaczi, wôżnô 
je higena robòtë. Jo, jegò lëdze ro-
bią nawet pò 10 gòdzënów na 
zmianã, kò nié wiãcy. Dzysô Karo 
to nôwiãkszô firma na Gôchach. 
200 lëdzy! Ale zaczinelë w garażu. 
Na pòczątkù bëło nas leno trzech: jô, 
szwadżer i drëdżi szwadżer – klarë-
je Wòjcech Méger. Firma to rów-
nak nié wszëtkò.

Cos trzeba lëdzóm dac, człowiek 
tu żëje – gôdô Méger. „Tu” dlô nie-
gò òznôczô òsoblëwie zôpceńską 
parafiã. Chcôł jem kùpic nowé òr-
ganë do naszégò kòscoła – òpòwiôdô. 
Tej kùpił jem dobré, kònkretné, bò òne òstóną ju na wieczi. 
Dlô mie òrganowô mùzyka w kòscele to je pół sukcesu. Jidã 
czasama do kòscoła nié le sã pòmòdlëc, a prawie pòsłëchac 
dobri mùzyczi. W Zôpceniu béł służką, lektorã, spiéwôł 
psalmë, nôleżôł do chùru. Mòże temù téż pòkòchôł 
mùzykã. Sóm prôwdac nie graje, në jegò dzecë jo. 

To pewno ta miłota do mùzyczi sprawiła, że czej zôp-
ceńskô òrkestra mia lëchi czas, òstôł ji menadżerã 
a spònsorã. Pierwi grelë blós kòscelné spiéwë. Pózni do-
brelë téż swiecczi repertuar. Baro pòmógł Jan Stec z Bëto-
wa, znóny w bëtowsczich stronach mùzyk. Wòjcech za-
mówił nowé instrumentë a  stroje. Z  piãc dokazów 
repertuar pòwiãksził sã do 84 – gôdô z bùchą. Mómë 
jednã platã wëdóną, a terô chcemë wëdac platã z kòlãda-
ma. Dzysô mùzyków z  Zôpceniô znają na Gôchach, 
w pòwiece, w wòjewództwie. Niedôwno wëstąpilë na 
òżniwinach w Czarnem (człëchòwsczi pòwiôt).  

Òrkestra to nié wszëtkò. Szef Karo je téż radnym, 
przédnikã Radzëznë Gminë. Dzejô téż w Òchòtniczi 
Ògniowi Strażë. W Zôpcenim je prezesã, w Lëpińcach 
gminnym kòmendantã, w pòwiece pòwiatowim prezesã, 
a w wòjewództwie – nôleżnikã prezydium wòjewódzczé-
gò zarządu. Gôdô: Straż to spòlëznowé strukturë. I czej 
robimë spòlëznowò, tej róbmë dobrze abò wcale, bò docz 
je ùdôwanié, że sã cos robi? Tu wôżnô je remiza, sprzãt, 
ksãgòwòsc, bë sa w ni wszëtkò zgôdzało i nawetka wôżny 

je wizerënk strażë, a nié, że strażôk 
òblôkô adidasë do mùnduru.

To jegò nieùdôwanié robòtë 
czasã mô taczi skùtk, że nié wszët-
czim widzy sã jegò dzejanié. Za 
czim mù to? Za czim tëli? – prawią 
niejedny. Kò szef Karo rôd je z lë-
dzama. Rôd dôwô swój czas i pie-
niãdze. A że tej wëmôgô… Chto gò 
równak znaje i z nim wespółrobi, 
gôdô, że to leno zëgrzlëwé, przekã-
sné plestanié. Ten chłop tak ju mô, 
to perfekcjonista, a taczi òsoblëwie 
w  spòlëznowim dzejanim wiedno 
naléze kritikanta, tegò, chtërnémù 
sã prawie nie chce – gôdają.

Wôrt jesz nadczidnąc ò aùtobu-
su. Wòjcech Méger je w nim szo-
férą. To taczi wòlontariat – gôdô 
skrómno. Pierszi kùpił jem, żebë 
wòzëc lëdzy do robòtë – zaczinô 
swòjã òpòwiésc. Stojôł we warszta-
ce, a czej gò òdrestaùrowelë, to jem 
ùdbôł, że sóm bãdã nim jezdzył. 
I  tak bëło. Wòzył Lëpniczónkã 
(karno nożny balë z Lëpińców), sã 

rozmieje zôpceńską òrkestrã i wiesołé karno zôpceń-
sczich „Aktiwnëch Seniorów”. Kò aùtół béł stôri, strach 
nim dali wëjachac. Tej jem ùmëslił kùpic nowi aùtobùs! 
– wspòminô. Naszim aùtobùsã je tóno, bò jô prowadzã 
za darmôka. Terô më bëlë z seniorama trzë dnie we War-
szawie, më wrócëlë dzysô w nocë. 70% z nich pierszi rôz 
bëło w stolëcë! Jem z tegò barżi rôd òd nich – òpòwiôdô 
a dodôwô ze szpòrtã: Terô móm Bióro Rézë Sątoczno. 

Nie je letkò zrozmiec, wedle czegò bismón z Sątoczna 
rôd jezdzy pò Pòlsce swòjim aùtobusã z seniorama, ba-
lownikama, òrkestrą, wëdôwô grëbé dëtczi na spòlëzno-
wé sprawë, miast ladowac je do bankù abò w wòlnym 
czasu sedzec na Majorce. Tegò, chòc bë sã chcało, jaż tak 
wiele ni mómë na Kaszëbach. Lubiã lëdzy – tłomaczi. 
Zdaje sã nama równak, że nié leno. Jesz w knôpiczich 
latach zaczął w zôpceńsczim Teatrze „Bële co” prowadzo-
nym przez Joannã Gil-Slebòdã, znónym wnet na całëch 
Kaszëbach. Grelë przedstôwczi Anë Łajming. Tam pew-
no ùcził sã bëc òdemkłim na jinëch. A mòże mô to z do-
domù…  

ALEKSANDRA DZÃCELSKÔ-JASNOCH
PD

Tekst je brzadã pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òdbëłë sã w séwnikù 
na Gôchach. Bëłë òne ùdëtkòwioné przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Admi-
nistracje.

ÒD
J. 

AM
Méger. 
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Kapituła Kaszubskiej Nagrody Literackiej (...) przyznała 
to wysokie wyróżnienie Krystynie Lewnej – za opowia-

dania, które ukazywały się w „Stegnie”, literackim dodatku 
do miesięcznika „Pomerania”, w  których pisarka konse-
kwentnie kreśli portrety psychologiczne kobiet i ujaw-
nia sytuacje związane z rolą kobiety w tradycyj-
nym modelu rodziny będące wcześniej tabu 
w literaturze kaszubskiej.

Krystyna Lewna, kilkukrotna laure-
atka konkursów prozatorskich im. 
Jana Drzeżdżona, autorka zbioru 
Mòtowidlo z  2016 r., w  swoich 
śmieszno-smutnych opowiadaniach 
opisuje sytuacje społecznego wyklu-
czenia, upadek tradycji rodzinnych, 
karierowiczostwo, materializm, po-
wszechną zazdrość, agresję i  nienawiść. 
Pisarka nie ma złudzeń, ale na szczęście pozo-
stało jej poczucie humoru. Opowiadania Lewnej 
przyciągają ponadto uwagę poprzez sposób widzenia roli 
kobiet w kaszubskim świecie i ich konstrukcję psychologicz-
ną. Bohaterki jej prozy, jeśli z jednej strony bywają troskli-
wymi piastunkami, strażniczkami domowego ogniska, no-
sicielkami tradycji, czy nawet herod-babami biorącymi się 
za bary z życiem i światem mężczyzn, to z drugiej strony 
szukają siebie samych. Ich prawdziwa natura często nie idzie 
w parze z przypisanymi im życiowymi rolami. Podejmują 
próby zmiany swojego życia, ale najczęściej nie znajdują 
oparcia nawet we własnej matce, tym bardziej nie mają go 

u  mężczyzn, wioskowych macho, a  nierzadko damskich 
bokserów nadużywających alkoholu. Porzucone, samotne 
kobiety z opowiadań pisarki uciekają w świat konsumpcji. 
Ich wewnętrzny krzyk przebija się do świata zewnętrznego 

w braku cierpliwości i arogancji. 
Był czas, gdy Krystyna Lewna pozostawała 
pod wyraźnym wpływem pisarstwa Jana 

Drzeżdżona (...). W nagrodzonych opo-
wiadaniach wyraźny jest już własny, 
niepowtarzalny styl pisarki, która od-
krywa przed nami prawdę o ludziach. 
Nie o celebrytach z okładek wiado-
mych pism, lecz o  „człowieku bez 

właściwości” – używając (nie bez po-
wodu) określenia zaczerpniętego z jed-

nego z tekstów Nataszy Goerke. 
Podsumowując werdykt kapituły Ka-

szubskiej Nagrody Literackiej, chcę raz jeszcze 
podkreślić, że najnowsza proza Krystyny Lewnej daleka 

jest od symbolicznych odniesień do realizmu magicznego 
tak wyraźnego w twórczości Jana Drzeżdżona i przebijające-
go się z wcześniejszych tekstów pisarki. To sugestywny, pod-
szyty ironią, a niekiedy czarnym humorem, może czasem 
świadomie przerysowany, obraz współczesnego świata – nie 
symbolicznego, ale fizycznego wręcz uniwersum. 

ARTUR JABŁOŃSKI 

Laudacja wygłoszona 24 października 2019 r. podczas uroczystości 
wręczenia Kaszubskiej Nagrody Literackiej

Poeci oraz prozaicy, pisarze kaszubscy, świadomi odrębności języka kaszubskiego przynależącego do ro-
dziny języków zachodniosłowiańskich, zawsze – czy to w czasie, gdy Rzeczpospolita nie istniała, czy w jej 
II i III odsłonie, czy też w PRL-u – reagowali negatywnie na propozycje wpisania literatury kaszubskiej 
w system literatury polskiej. Jednocześnie zadawano sobie pytanie, czym jest literatura kaszubska. Wśród 
kryteriów typologicznych najczęściej powtarzały się dwa: język i tematyka. Ostatecznie przyjęło się stoso-
wać do pojęcia literatura kaszubska tylko jedno kryterium – to językowe. Z badań nad literaturą kaszub-
ską, prowadzonych zarówno przez pryzmat historii literatury, jak i przy użyciu analiz i interpretacji este-
tycznych czy ideowo-społecznych, wyłania się jej autonomiczny charakter: niezależność i samodzielność. 
Potwierdza to również Kaszubska Nagroda Literacka – przyznana po raz drugi w historii z inicjatywy Sa-
morządu Województwa Pomorskiego, a więc przez przedstawicieli mieszkańców regionu, którzy jednoczą 
się w różnorodności dla Pomorza i wszystkich wolnościowych wartości kształtujących ten region.

FOT. WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GDAŃSKU
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Od momentu inkorporacji Pomorza, Kaszub do wyma-
rzonej Polski szczególnie ważną instytucją w każdym 

zakątku regionu, realizującą politykę władz, kształcącą 
nową rzeczywistość, minimalizującą konflikty, budzącą 
pozytywne uczucia Kaszubów do odrodzonej Rzeczypo-
spolitej, była szkoła powszechna. Rozwinięta sieć szkół 
powszechnych w państwie pruskim, także na Kaszubach, 
znacznie lepsza od istniejącej na innych ziemiach polskich, 
w 1920 r. stworzyła niemały problem z zapewnieniem dlań 
kadry polskich nauczycieli. Wbrew przeróżnym opiniom, 
dominująca w tej dziedzinie była rola dotychczasowych 
nauczycieli pruskich, w nowej rzeczywistości nader często 
otwarcie przyznających się do polskości, uzupełniających 
swoją wiedzę, zwłaszcza na kursach języka polskiego, przej-
mujących kierownictwo – kontynuujących pracę w polskiej 
szkole.

Organizację polskiego szkolnictwa w ramach wojewódz-
twa pomorskiego powierzono znanemu z pracy nauczy-
cielskiej w  gimnazjum wejherowskim oraz z  publikacji 

o Kaszubach i Kociewiu, prof. Józefowi Łęgowskiemu, któ-
ry został przewodniczącym powołanej 16 stycznia 1920 r.  
przez Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej Komisji dla 
Spraw Wyznaniowych i Szkolnych. (Członkiem Komisji był 
również Teofil Zegarski. Dopiero w 1921 r. w jej miejsce po-
wołano Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego)1. Z jej 
nominacji sprawami szkolnictwa powszechnego zajmowali 
się powiatowi inspektorzy szkolni. Wśród nominowanych 
w 1920 r. 32 inspektorów jedynie siedmiu pochodziło z Po-
znańskiego, a jeden z Galicji. Powierzono im inspektoraty 
w Chełmnie, Działdowie (tu szef z zaboru austriackiego), 
Grudziądzu, Sępólnie, Skarszewach i Świeciu II oraz w To-
runiu (Józef Żelazny). Nie tylko ten ostatni był wcześniej 
z Pomorzem związany. 

W przypadku Kaszub szefami inspektoratów, z których 
dwa miały siedzibę na wsi, zostali długoletni nauczyciele, 
cieszący się pozytywną opinią Powiatowych Rad Ludo-
wych, zaangażowani w działalność na rzecz Polski przed 
inkorporacją do niej Pomorza2. Prezentuje ich tabela 23.

SZKOŁA I KOŚCIÓŁ NA KASZUBACH  
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Bieszkowie – ojciec Ferdynand i synowie: ks. Kazimierz i Stefan – współtwórcy nowej rzeczywistości kaszubsko-pomorskiej od 1920 r.

1  Zob. Historia Pomorza, t. V, cz. 1, s. 81 (w przygotowaniu). Bliższe informacje o początkach szkolnictwa polskiego na Pomorzu zob. 
J. Szwemin, Szkolnictwo i oświata na Pomorzu 1920–1930, Lwów 1939 i K. Trzebiatowski, Problem unarodowienia i unifikacji szkol-
nictwa powszechnego w województwie pomorskim w latach 1919–1923, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Prace Pomorzoznawcze”, 
R. VIII, 1965, nr 13. Szkolnictwo w województwie pomorskim w latach 1920–1939, Wrocław – Gdańsk 1986. Istotną cechą systemu 
była dominacja szkół o  jednym nauczycielu. W  murowanych budynkach były obok 1–2 izb lekcyjnych obszerne mieszkania dla 
nauczyciela. Pierwszym kuratorem Okręgu Szkolnego Pomorskiego został pochodzący z Galicji pracownik Ministerstwa, Zygmunt 
Gąsiorowski, a po nim w 1922 r. objął to stanowisko Pomorzanin – Jan Reimer. Jednym z pierwszych zarządzeń zniesiono pruską 
zasadę łączenia we wsi parafialnej funkcji nauczyciela i organisty. W 1921 r. zniesiono formalnie szkolne kary cielesne. W organizacji 
i funkcjonowaniu szkół powszechnych znaczącą rolę odegrał ks. Marceli Strogulski (1880–1943) jako wizytator i naczelnik Wydziału 
Szkół Powszechnych w Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego do 1931 r.
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Inspektoraty bruski i sulęczyński zostały zlokalizowane 
w tych ośrodkach wiejskich ze względu na odległości podle-
głych im szkół od stolic powiatów. Wszyscy niemal inspek-
torzy (poza skarszewskim) byli mniej lub bardziej związani 
wcześniej i rodzinnie z Kaszubami, a Jan Patock był znany 
z działalności naukowej – etnograficznej, związany z Ve-
rein für Kaschubische Volkskunde i  młodokaszubami4. 
Kaszubski rodowód mieli obaj inspektorzy z Wejherowa, 
przy czym pierwszy związany był rodzinnie z Nordą, drugi 
z Zaborami. Napływ nauczycieli polskich spoza Pomorza 
do szkolnictwa powszechnego na Kaszubach nie był zbyt 
wielki, gdyż teren mało dla nich atrakcyjny, a uruchomione 
kursy i seminaria nauczycielskie rychło dostarczyły sporo 
miejscowego narybku. (Już w 1919 r. utworzono trzy prepa-
randy nauczycielskie – w Lubawie, Tucholi i Czersku m.in. 
z inicjatywy Wandy Szuman). Także te wiejskie inspekto-
raty organizowały bardzo ważną akcję dokształcającą na-
uczycieli, w której z czasem uczestniczył m.in. Związek Na-

uczycielstwa Polskiego – do 1930 r. noszący nazwę Związek 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych – z pewnym 
trudem tworzący swoje ogniwa na Pomorzu. Tu bowiem 
większość nauczycieli należała do Stowarzyszenia Chrze-
ścijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych5. 
Przybysze, np. na Zaborach, z reguły dość szybko zakorze-
niali się w nowym otoczeniu. (...) 

Niemniej warto pamiętać, że w 1924 r. na łamach „Urzę-
dowego Orędownika Kościelnego dla diecezji chełmińskiej” 
(nr 4 z 5 maja) ukazało się Zachęcenie do zgłoszenia się do 
seminariów nauczycielskich, w którym czytamy: Doszło do 
wiadomości naszej, że zainteresowanie się dla stanu nauczy-
cielskiego wśród młodzieży Pomorskiej jest zawsze jeszcze bar-
dzo małe, tak iż przeważna część seminarzystów na Pomorzu 
pochodzi z innych dzielnic Polski. Wychowanie dzieci Pomor-
skich winne być w rękach nauczycieli pochodzących z Pomo-
rza. Dlatego prosimy ks. ks. proboszczów i rządców parafii, 
by parafjan swoich oświecali jak ważny i zaszczytny jest stan 

2  Przykładem m.in. Stanisław Grochowski (1875–1939) – inspektor chojnicki, pochodzący z rodziny kaszubsko-kociewskiej. Urodził 
się w Borzechowie, gdzie ojciec był nauczycielem. Wychowanek Collegium Marianum i Seminarium Nauczycielskiego w Grudzią-
dzu od początku pracował na Kaszubach, przenoszony kilkakrotnie do innych miejscowości, także karnie za tajne nauczanie języka 
polskiego. Pracując w Strzepczu, ożenił się w 1898 r. z Walerią Świeczkowską. Pełnił tam dodatkowo funkcję kierownika USC, poczty 
i wzorowo uprawiał szkolną ziemię, będąc ojcem dziewięciorga potomstwa. Ze Strzepcza powołany został w 1920 r. do Chojnic, gdzie 
zasłynął także jako działacz społeczny, m.in. prezes Akcji Katolickiej. Zginął w Dolinie Śmierci. Jego brat Maksymilian (1869–1939) 
zasłynął jako duchowny i działacz narodowy na Krajnie, aresztowany przez gestapo zmarł w wyniku tortur. Zob. ich biogramy w słow-
nikach biograficznych; monografie Chojnic i Krajny oraz opracowaną przez Mariana, Ludwika i Zbigniewa Grochowskich Kronikę 
rodzinną Grochowskich, Chojnice 1948. (Egz. kopii maszynopisu [mps] w zbiorach Józefa Borzyszkowskiego). 

3  W uwagach w odniesieniu do Antoniego Szymańskiego odnotowano, że był w Berlinie od 1896 r. kierownikiem szkoły wydziałowej 
z językiem francuskim i angielskim oraz wyższej szkoły żeńskiej. W maszynopisie dopisano też na końcu wykazu Antoniego Tade-
uszewskiego, ur. 10.6.1965, egz. 15.5.1886, mian. z-cą 2.2.1920, a inspektorem 1.8.1920. W uwagach – od 1.11.1920 członek Komisji 
dla spraw wyznaniowych i szkolnych w Toruniu; od 29.4.1921: referent Wydziału II Kuratorium OSP…

4  Jan Patock (1886–1940) na stanowisku inspektora pracował potem w Brodnicy nad Drwęcą i Grudziądzu do 1930 roku. Później był 
nauczycielem języka niemieckiego w Państw. Semin. Nauczycielskim w Grudziądzu. Jako emeryt od 1932 r. pracował w gimnazjum 
T. Zegarskiego w Gdyni i w prywatnym szkolnictwie niemieckim w Grudziądzu. Zob. Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego  
i A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań 1950, s. 238.

5  Zob. też K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1970 i tenże, Pomoc Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w samokształceniu nauczycieli w latach 1919–1939, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego.  

Tabela 23. Inspektorzy szkolni na Kaszubach w 1920 roku

Powiat –  
inspektorat Imię i nazwisko Data ur. Data zdanego 

II egz.
Data nominacji Lata  

pracyz-ca in. inspektor
Chojnice Stanisław Grochowski 13.02.1875 13.02.1895 04.03.1920 01.08.1920 24
Brusy Jan Hoffmann 02.06.1876 19.03.1896 02.02.1920 01.09.1920 23
Kartuzy I Anastazy Barański 02.05.1875 13.02.1896 02.02.1920 01.09.1920 23
Kartuzy II Leon Adrych 04.04.1882 26.08.1903 02.02.1920 01.09.1920 15
Sulęczyno Jan Patock 10.11.1886 15.01.1908 01.04.1920 01.08.1920 11
Kościerzyna Bernard Chmielecki 25.07.1872 09.02.1893 02.02.1920 01.08.1920 26
Skarszewy Alojzy Jakubowski 07.07.1867 15.02.1889 01.04.1920 01.09.1920 29 [Poznańskie]
Puck Bronisław Górny 02.07.1875 02.05.1895 01.01.1921 - 24
Wejherowo I Antoni Szymański 18.03.1865 18.03.1886 12.02.1920 01.05.1920 33
Wejherowo II Julian Przewoski 23.03.1861 02.06.1881 01.09.1920 - 38

Źródło: Wykaz inspektorów szkolnych na Pomorzu, Toruń 15.IV.22. Rękopis i kopia maszynowa z podpisem m.in. T. Zegarskiego z SJK w zbiorach 
Józefa Borzyszkowskiego (ZJB). Zob. APB, KOSP, syg. 1703.
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nauczyciela katolickiego, a  rodzi-
ców zachęcali, by oddawali swoich 
synów na studia do seminariów na-
uczycielskich. Seminaria męskie są: 
w  Toruniu, Grudziądzu, Tucholi, 
Kościerzynie, Lubawie i Działdowie; 
żeńskie seminaria nauczycielskie są: 
w Toruniu i we Wejherowie. (...) Au-
tochtonów i przybyszy integrowały 
m.in. wakacyjne kursy dokształca-
jące i  im podobne, organizowane 
przez seminaria nauczycielskie, 
a  także przez młody Uniwersytet 
Poznański, na którym nie tylko nie-
jeden z nauczycieli szkół średnich 
kończył – pracując – przerwane 
wcześniej studia6.

Stwierdzona przez niektórych 
przybyszy, a za nimi także history-
ków, niechęć do nich miejscowego 
społeczeństwa, wydaje się dziś nadto 
przesadzona. (Pisali o niej głównie 
ci, którzy mieli po części osobiste 
problemy w adaptacji na Pomorzu). 
Przybysze stanowili w skali całego 
Pomorza około 25% kadry nauczy-
cielskiej, prezentując nie zawsze 
odpowiedni poziom. Zbyt często, 
podobnie jak inni urzędnicy, nie trudzili się, by zrozumieć lo-
kalną specyfikę, a prezentowali swoją repolonizacyjną misję, 
obraźliwą dla Kaszubów będących dotąd u siebie jedynymi 
Polakami. Chodziło niby o „repolonizację” szkolnictwa, „re-
polonizację Pomorza”, o usunięcie „hakatystów”, w czym se-
kundowali im także niektórzy miejscowi, ale ogółowi w 1920 r.  
szło najbardziej o opuszczanie gmachów szkolnych przez 
wojsko.

Bernard Chrzanowski, jako podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie byłej Dzielnicy Pruskiej, w czerwcu 1920 r. odbył 
wraz z towarzyszącymi mu osobami podróż po Pomorzu, 
wizytując szkoły na wybrzeżu – w  Gdyni, Wejherowie, 
Pucku, Swarzewie i Wielkiej Wsi. Stwierdził wówczas, że 

słuszne jest wymaganie posługi-
wania się przez nauczycieli czy-
stym językiem polskim, a zezwa-
lanie dzieciom na posługiwanie 
się narzeczem kaszubskim7. Takie 
postawienie sprawy wymagało 
minimum znajomości, rozumie-
nia języka kaszubskiego i uznania 
jego wartości, o  co niekiedy nie 
tylko wśród przybyszy nie było ła-
two. Praca inspektoratów w takich 
warunkach też nie była łatwa. Nie-
mniej ich większość zapisała się 
pozytywnie w dzieje Kaszubów.

Bardziej masowy, wiele zna-
czący był nabór nauczycieli spo-
za Pomorza do szkół średnich. 
Dotyczyło to tak gimnazjów, jak 
i  seminariów nauczycielskich, 
w  których obok dobrze zapisa-
nych w  pamięci wychowanków 
i w środowisku przybyszy z Króle-
stwa i głównie z Galicji, byli także 
autochtoni8. W niejednym gimna-
zjum nauczycielami przedmiotów 
humanistycznych byli duchowni, 
nie zawsze łącząc to z funkcją ka-

techety, nader ważną w szkole obok 
dyrektorskiej. Wyjątkowa sytuacja była w Chojnicach, gdzie 
dyrektorem został Kaszuba – Ferdynand Bieszk, który wró-
cił na Pomorze z rodziną z Fryburga w Badenii. Jego syn 
Stefan został nauczycielem łaciny, kończącym jednocześnie 
studia na Uniwersytecie Poznańskim9. (...)

Problemem dla pedagogów i  kierowników systemu 
oświaty na Kaszubach był nie tyle niedobór miejscowych 
sił nauczycielskich, ile stosunek do nauki szkolnej wielu 
mieszkańców wsi, zwłaszcza odległych od lokalnych cen-
trów przysiółków i pustkowi, żyjących głównie z pracy na 
roli i z lasu, cierpiących w dwójnasób z powodu biedy – ob-
niżenia poziomu życia, ograniczenia możliwości wyjazdów 
na roboty w głąb Niemiec itp. Julian Galikowski, od 1920 r.  

Przykład kwestionariusza z parafii kościerskiej

Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania”, Nr 5, R. 1975, s. 123–139; Wanda Szuman, w stulecie urodzin, red. J. Huppenthal, 
Toruń 1991, s. 19.

6  Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964), pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2013 oraz 50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
1919–1969, red. Z. Groth, Poznań 1971.

7  Zob. A. Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, s. 120–121. Spis wszystkich szkół i osób pracujących w szkolnictwie pomor-
skim zawiera „Kalendarz Nauczycielski na rok 1925”, Tuchola 1924. W tymże roku ukazał się także Spis nauczycieli szkół wyższych, 
średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, zestawiony pod red. Zygmunta 
Zagórowskiego, Lwów –Warszawa 1924.

8  Janusz Kutta w książce Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939, Bydgoszcz 2003, s. 97 stwierdził, że w latach 1920–1922 napływ 
pracowników umysłowych na Pomorze miał na ogół charakter zorganizowany. W połowie 1921 r. na Kaszubach przybysze z obu 
dzielnic – 1611 osób – stanowili niecałe 1% ogółu ludności (1030 Królewiaków i 581 Małopolan; najmniej – 94 w pow. kartuskim, 
najwięcej – 208 w wejherowskim). Dodał też: Okazało się, że Kaszuby, region biedny, zamknięty w sobie i bardzo tradycyjny, niechętny 
obcym, nie był atrakcyjny dla Polaków z innych dzielnic kraju. To stwierdzenie nijak nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, a tak-
że na dalszych kartach jego cennego dzieła. Zob. też J. Kutta, Ludność napływowa w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918–1926. 
Przyczynek do dziejów integracji społeczeństwa polskiego, [w:] Historia i współczesność, Warszawa 1987.
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nauczyciel w pogranicznym Sko-
szewie, parafia Leśno, w poświęco-
nej tej wsi i okolicy bardzo ciekawej 
a swoistej monografii10, w 1934 r.  
pisząc m.in. z satysfakcją o patrio-
tycznej postawie narodowej miesz-
kańców, stwierdził:

Stan oświaty jest także dosta-
teczny. Analfabetów nie ma. Ale dla 
dokształcenia się i spraw szkolnych 
jest mało zrozumienia. Najwięk-
szym ciężarem dla mieszkańców 
jest posyłanie swych dzieci do szko-
ły. Dla nich jest szkoła niepotrzeb-
nym balastem. Od roku 1920–34 
urządzono w  miejscowej szkole 
sześć kursów wieczorowych dla do-
rosłych. Frekwencja na nich była 
chociaż na tutejsze stosunki niska. 
Czytelnictwo stoi obecnie na niskim 
poziomie. Z gazet czyta się „Obronę 
Ludu”, „Gazetę Grudziądzką”, „Lud 
Pomorski” i „Dziennik Poznański”. W miejscowości nie mają 
wszystkie te pisma razem ponad 15 abonentów. Poza tem 
prenumeruje się „Przewodnik Katolicki”, „Rycerz Niepokala-
nej”, „Mały Apostoł”, a nawet „Tajnego Detektywa”. Książek 
o treści beletrystycznej, naukowej i rolniczej nikt nie kupuje. 
Można śmiało twierdzić, że w przeciągu kilku lat nie kupiono 
oprócz książek religijnych żadnej innej. W miejscowości ist-
nieje jedynie biblioteka uczniowska (…)11. Pesymizm tej oce-
ny rzeczywistości prezentowany przez autora tylko w części 
wydaje się uzasadniony.

Trudno dzielić go choćby w odniesieniu do czytelnictwa 
prasy, której obecność w maleńkim Skoszewie (103 dusz)12 
wydaje się raczej dość bogata i urozmaicona. Bez wątpienia 
jego ambicje i starania były w tej materii większe. Zgodzić 
też się trzeba z dalszym stwierdzeniem, że Jedynym ośrod-

kiem kulturalno-oświatowym jest 
(...) szkoła powszechna. Urządza 
ona obchody narodowe i państwowe, 
przedstawienia amatorskie i zabawy 
ludowe, w których udział lokalnej 
społeczności jest zróżnicowany 
– mniej liczny na obchodach na-
rodowo-państwowych. A tych ob-
chodów z latami przybywało, przy 
czym rychło zdominowały je te 
„ku czci” – Naczelnika, Marszałka 
i jeszcze podobnych, mało na Ka-
szubach popularnych polityków13. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
większość inspektorów, a  i  wielu 
nauczycieli na Kaszubach praco-
wało i pełniło swoją społeczną rolę 
przez długie lata, będąc związanymi 
niekiedy na równi z władzą świecką 
i duchowną...

Obok szkoły, drugą instytucją od-
działywającą na ogół mieszkańców 

w II Rzeczypospolitej nadal pozostał Kościół katolicki. Rola 
duchownych, zwłaszcza w początkowym okresie II RP, na-
wet wzrosła. Wyrazem tego było m.in. ich zaangażowanie 
w życie polityczne i próby niejednego z księży proboszczów 
odzyskania decydującego wpływu na szkołę14. Tymczasem 
w  samym Kościele chełmińskim, mimo wewnętrznego 
fermentu wśród kleryków i duchownych, życie codzienne 
w 1920 r. płynęło niby dalej starym trybem15. Niemniej na-
stępowały zmiany, których pominąć nie można. Najpełniej 
zasygnalizował je Franciszek Manthey, pisząc o dziejach 
seminarium16, albowiem ówcześni klerycy, z których wie-
lu – także Kaszubów – brało udział w I wojnie światowej, 
wnieśli w mury seminarium nieznane w nim dotąd zjawiska 
i narodowościowe niepokoje. (...)

9  Zob. biogramy Bieszków w SBPN oraz Pro memoria Stefan Bieszk… Z wykazu nauczycieli szkół średnich z 1924 r. wynika, że kilkuna-
stu Kaszubów pracowało w innych gimnazjach i seminariach. Na przykład w Chełmnie – ks. Feliks Żelewski w gimnazjum męskim, 
a w żeńskim Stefan Krefft. Dyr. gimn. w Chełmży był Antoni Bonin. W chojnickim niemieckim gimnazjum koedukacyjnym m.in. 
pracowali Bolesław Roszczynialski i Gertruda Tetzlaff; w toruńskim męskim m.in. Agata Bieszkowa i Kazimierz Bieszk.

10  J. Galikowski, Etnograficzno-historyczne zapiski o  Skoszewie i  okolicy. Rękopis (rkps) zakończony najprawdopodobniej w  1934 r. 
w zbiorach rodziny; kopia w ZJB.

11  Tamże, rękopis bez paginacji.
12  Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 203. (Odległość do kościoła 15 km; liczba dzieci w szkole 30!).
13  W 1921 r. szkoły na Kaszubach organizowały uroczystości i zbiórki na rzecz Górnego Śląska, co odnotowano dobitnie m.in. w Kro-

nice szkolnej z Lipusza. (Oryg. in situ; kopia w ZJB).
14  Zob. R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza w latach 1920–1939, Toruń 1983, s. 45–55; J. Walkusz, Duchowieństwo katolickie diecezji 

chełmińskiej 1918–1939, Pelplin 1992, s. 319–339.
15  Historiografowie diecezji chełmińskiej niewiele uwagi poświęcili doniosłym przemianom na Pomorzu także w codzienności Kościoła 

w 1920 r. do końca rządów bpa A. Rosentretera. (Zob. np. A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 roku, Pelplin 1994, 
s. 106–107), przykładając większą wagę do rządów bpa S. Okoniewskiego…

16  F. Manthey, Sto lat seminarium duchownego w Pelplinie, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, 1949, nr 5, s. 200–206.

Wykaz inspektorów szkolnych 1920 r. (ze spuścizny 
 J. Karnowskiego)
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  Czy pamiętasz ojca? Miałeś pięć lat, gdy go w poło-
wie października 1939 roku aresztowano, a następ-
nie rozstrzelano w Piaśnicy. 

Utkwił mi w pamięci moment aresztowania. Przyszedł 
gestapowiec i  spytał: „Herr Kiedrowski?”. Ojciec po-
twierdził. Wówczas tamten powiedział: „Kommen Sie!” 
(Chodź!). Uderzyło mnie, że zwrócił się do ojca per 
pan… Z biegiem lat nachodzą mnie różne scenki z dzie-
ciństwa. Zastanawiam się wówczas, czy je rzeczywiście 
zapamiętałem, czy może mi o nich opowiadano, a ja je 
przyswoiłem jako własne wspomnienia. 

  Gdy aresztowano ojca, mama już nie żyła…
Zmarła 17 maja 1939 roku, w siedem dni po urodzeniu 
córki Haliny. Z tego, co mówiła potem siostra mamy 
Wanda, wiem, że tuż przed rozwiązaniem miała silne 
bóle. Trafiła do szpitala. Lekarze pocieszali ją, że to nie-
groźne bóle okołoporodowe. A było to zapalenie wy-
rostka robaczkowego. Doszło do zapalenia otrzewnej 
i wkrótce po porodzie mama zmarła. 

  Wybuchła wojna. Niemcy po zajęciu Gdyni areszto-
wali Władysława Kiedrowskiego i uwięzili. Po kilku 
dniach wrócił, ale na krótko. Pozwolono mu poże-
gnać się z rodziną, musiał jednak zaręczyć słowem 

honoru, że nie ucieknie. Czy pamiętasz ten pobyt 
ojca w domu? 

Nie przypominam sobie, ale wiem o nim, gdyż dużo 
mówiło się na ten temat w  naszej rodzinie. Że miał 
możliwość uratowania się i mimo namów najbliższych 
nie skorzystał z okazji. Na ich nalegania odpowiadał, że 
skoro dał słowo honoru, musi wrócić. 

  Znany nam obu Rysiek Ciemiński w  1988 roku, 
w styczniowym numerze „Pomeranii”, opublikował 
reportaż „Ujawnienie pani Marii”, którego bohater-
ka Maria Szymichowska była świadkiem tego wa-
runkowego powrotu. Wiesz może, jak się znalazła 
w waszym domu przy ulicy Tatrzańskiej?

Pani Maria przyjaźniła się z siostrą naszej mamy, Wandą, 
ciocią Duchną, jak ją nazywaliśmy (skrót od Wanduch-
ny). Znały się z Kartuz. Szymichowska po wybuchu woj-
ny została sanitariuszką, opatrywała rannych podczas 
walk w Redzie, na Kępie Oksywskiej, a po kapitulacji 
skryła się u nas. 

  Ciemiński obrazowo relacjonuje to, co opowie-
działa mu po latach pani Maria: W październiku 
trafia do domu gdyńskiego sędziego – Władysława 
Kiedrowskiego, w momencie, gdy sędzia, zwolniony  

ROZMOWA Z JERZYM KIEDROWSKIM, SYNEM GDYŃSKIEGO SĘDZIEGO WŁADYSŁAWA 
ROZSTRZELANEGO W PIAŚNICY 11 LISTOPADA 1939 ROKU
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przez wachmana z więzienia pod przysięgą, po raz 
ostatni widzi się ze swymi dziećmi, dwójką led-
wo od ziemi odrosłych chłopców – Jerzykiem oraz 
Wojtkiem (po latach wyrosną z  nich energiczni 
działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). 
Obaj chłopcy z miejsca opadają ojca. – Tatusiu, 
tatusiu – przekrzykują jeden drugiego – pobawisz 
się z nami w klocki? Sędzia Kiedrowski siada na 
podłodze. Ustawiają w trójkę rozmaite budowle. 
Lecz że robi się już późno, dzieci rychło przy tej za-
bawie zasypiają. Aż nie chce się wierzyć, że ktoś, 
komu udało się wydostać na krótko z obozu, w ten 
sposób spędził darowane mu godziny…

Bardzo kochaliśmy ojca, ale on nas jeszcze bardziej. 
Mimo nawału zajęć znajdował dla nas czas. Sądzę, że 
tamtego dnia starał się nie dać nam odczuć, że dzieje 
się coś niepokojącego. Widział moje przerażenie na wi-
dok gestapowca, który przyszedł go aresztować. I radość 
z powrotu.

  Tadeusz Bolduan, którego ojca, burmistrza Wej-
herowa, Niemcy wywieźli do lasku pod Zamkową 
Górą i tam zastrzelili, tak pisał o tych, którzy nie 
uciekli, chociaż mogli: Wielu wiedziało, że czeka ich 
straszliwy los, a jednak z dwóch możliwości: zabez-
pieczenia się przed agresorem niemieckim lub pozo-
stania na posterunku do końca, wybrało tę drugą. 
Jakąż godność mieli ci ludzie, jak wysoko cenili honor 
osobisty i honor urzędnika państwowego, wolnego 
zawodu, kapłana, kupca, chłopa, a zwłaszcza obo-
wiązek społecznej powinności. 

Ojciec należał do generacji, która wykształciła się jako 
pierwsza w odrodzonej Polsce. Osoby te miały wpojo-
ne poczucie obowiązku, solidności i prawości. W takim 
duchu ich wychowywano. Że powinność i  honor to 
wartości najwyższe. To było pokolenie ponadto bardzo 
patriotyczne. 

  Twój ojciec pochodził z Brzeźna Szlacheckiego, wsi 
leżącej na południowym zachodzie Kaszub, w kra-
inie nazywanej Gochami. 

Mieszkała tu głównie drobna szlachta, bardzo oddana 
Rzeczypospolitej. W 1683 roku wspomagała króla Jana 
Sobieskiego w walce z Turkami pod Wiedniem. Do dziś 
hucznie obchodzi się w Brzeźnie, co roku we wrześniu, 
rocznicę tej wyprawy. Pierwsza wzmianka o Kiedrow-
skich pochodzi z roku 1570. 

  Rodziny Kiedrowskich, jak na szlachtę przystało, 
używały przydomków w  rodzaju: Orlik, Paszk, 
Reszka, Żółtk, ale – jak przekonuje Przemysław 
Pragert w Herbarzu szlachty kaszubskiej: Do czasów 
współczesnych przetrwał przydomek Lew. 

Używał go jeszcze mój dziadek Jan. Przydomkiem po-
przedzał swe nazwisko także jego brat, stryj mojego ojca, 
Augustyn Lew-Kiedrowski.

  Był on nie tylko w Brzeźnie Szlacheckim, ale na ca-
łych Gochach postacią wyróżniającą się. Waleczny 
jak lew, zawsze jednak pro publico bono – dla dobra 
publicznego. 

Należał niewątpliwie w gminie Brzeźno Szlacheckie do 
najaktywniejszych działaczy społecznych i narodowych. 
Był przez kilka lat prezesem Towarzystwa Ludowego, 
propagował czytelnictwo gazet i książek polskich. Wybu-
dował dom z salą i sceną teatralną, w której skupiało się 
życie kulturalne. Od 1908 istniał tu chór – Brzeźnieńskie 
Kółko Śpiewacze, pierwsze takie w powiecie chojnickim. 
W 1918 roku zarejestrowano je jako Polonia. W 1919 
roku stryj Augustyn brał udział w walce o przesunięcie 
granicy polsko-niemieckiej dalej na zachód, niż wyzna-
czono ją w Wersalu. W efekcie w kilku miejscach udało 
się, jak mówiono, oddalić granicę. Po roku 1920 został 

HISTORIA

Brzeźno Szlacheckie, lata 20. XX wieku. Władysław (w krawacie) z rodziną 
po pogrzebie siostry Teresy. W dolnym rzędzie jego matka Balbina, 
w górnym (z sumiastym wąsem) stryj Augustyn, najwyżej stoi brat 
Stanisław. 
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wójtem gminy Brzeźno Szlacheckie. 24 października 
1939 roku aresztowano go i zamordowano w pobliżu 
Chojnic. Miejscowa ludność nazwała to miejsce stra-
ceń „Doliną Śmierci”. Ciała stryja Augustyna po wojnie 
nie znaleziono. Na cmentarzu w Brzeźnie Szlacheckim 
spoczywają dwie jego siostry, między ich mogiłami jest 
tablica mu poświęcona. Własnego grobu nie ma. 

  Stryj miał duży wpływ na postawę i zainteresowania 
twego ojca? 

Jan, ojciec Władysława, zmarł, gdy ten był jeszcze chłop-
cem. Augustyn, brat Jana, zaopiekował się jego rodzi-
ną. Przyjął szwagierkę Balbinę z czworgiem dzieci do 
swego domu na wybudowaniu Janowo. W dużej mierze 
przyczynił się do tego, że mój ojciec zdobył wykształ-
cenie. Dzięki wsparciu finansowemu stryja ukończył 
Collegium Marianum w Pelplinie, potem gimnazjum 
w Chełmnie, gdzie zdał w 1921 roku maturę. Podczas 
studiów na wydziale prawa Uniwersytetu Poznańskiego 
był także wspierany finansowo przez stryja Augustyna.

  Stryj zyskał w bratanku kontynuatora pasji społecz-
nikowskiej. Władysław w  gimnazjum należał do 
tajnego filomackiego Towarzystwa Tomasza Zana, 
a podczas studiów w Poznaniu, już w niepodległej 
Polsce, działał w korporacjach „Pomerania” i „Bal-
tica”. Nie zaprzestał działalności w ruchu kaszub-
sko-pomorskim także później…

Jako sędzia na kierowniczym stanowisku, a był prze-
wodniczącym wydziału handlowego Sądu Okręgowego 
w Gdyni, miał dużo pracy; wykładał ponadto prawo 
międzynarodowe w Wyższej Szkole Morskiej. Mimo to 
bardzo angażował się w sprawy kaszubskie. W jego willi 
przy Tatrzańskiej w połowie lat trzydziestych spotykali 
się czołowi działacze kaszubscy z Aleksandrem Maj-
kowskim na czele. Zbierali się, aby wypracować formy 
organizacyjne nowego ruchu, który miał objąć swym 
zasięgiem całe Pomorze. W rezultacie powołali Zrze-
szenie Miłośników Kaszubszczyzny „Stanica”, z siedzi-
bą w Toruniu, który był wówczas stolicą województwa 
pomorskiego. 

  Co najbardziej naraziło twego ojca na zemstę 
Niemców?

Powodów mogło być wiele. Masowych mordów doko-
nywano wszak w ramach Intelligenzaktion – Akcji In-
teligencja, wymierzonej głównie, jak wynika z nazwy, 
w wykształconą elitę, i to nie tylko na terenie ziem włą-
czonych dekretem Hitlera z 8 października 1939 roku do 
III Rzeszy. Ale u nas rozprawiono się z nią najwcześniej 
i najsurowiej. 

  W książce Dietera Schenka, opartej na dokumen-
tacji przechowywanej w  niemieckim archiwum 

w Ludwigsburgu, zawarta jest informacja o ekster-
minacji tylko w okresie od jesieni 1939 do wiosny 
1940 roku ponad 50 tysięcy osób, w 432 miejscach 
Pomorza Gdańskiego. 

To prawda, że rozprawiono się z polskimi patriotami, 
gdzie tylko ich się doszukano. Ale nie ulega wątpliwości, 
że Piaśnica to miejsce największej zbrodni ludobójstwa 
dokonanego przez Niemców w 1939 roku na Pomorzu 
Gdańskim. Zginęli nauczyciele, duchowni, przedstawi-
ciele wolnych zawodów, emerytowani wojskowi, urzęd-
nicy, społecznicy. Unicestwiono tych, którzy wspierali 
młodą państwowość polską. Wielkie straty poniosła 
Gdynia. Wymordowano kierujących jej życiem pu-
blicznym, gospodarczym i kulturalnym, pracowników 
urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, twórców miasta, 
portu i floty. Stracili także życie zaangażowani w działal-
ność patriotyczną chłopi i robotnicy. Ale na celowniku 
znalazła się przede wszystkim inteligencja.

  Potwierdzają to dane zawarte w  wydanej po raz 
pierwszy w 1978 roku książce Piaśnica Barbary Bo-
jarskiej: Na ogólną liczbę 427 ofiar, których nazwiska 
udało się ustalić, przypada około 300 przedstawicieli 
inteligencji. 

Jeśli chodzi o ojca, to jak powiedziałem, powodów aresz-
towania go i rozstrzelania mogło być wiele. Wystarczyło-
by nawet to, że był sędzią. Zamordowano bowiem wie-
lu gdyńskich prawników, między innymi przełożonego 
ojca, prezesa Sądu Okręgowego Jarosława Czarlińskiego, 
a także prokuratorów i adwokatów. Zdaniem Elżbiety 
Grot, kustoszki Państwowego Muzeum Stutthof, wielo-
letniej badaczki zbrodni piaśnickiej, która przygotowu-
je książkę o moim ojcu, bardzo zaszkodził mu udział 
w stworzeniu Zrzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny 
„Stanica” i potem aktywna działalność w nim. W Toruniu,  

Podczas okupacji w Kartuzach. Od lewej: Wojciech, kuzynka Irena Lniska, 
Halina i Jerzy.
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w którym miało siedzibę, istniało prężne środowisko na-
ukowe, więc jednym z głównych celów stało się utworze-
nie uniwersytetu, który przygotowywałby nowe kadry 
inteligencji, tak potrzebne odrodzonej Polsce. Niemcy 
uważali, że ten zamiar miał na celu mnożenie ich prze-
ciwników.  

  Ojca rozstrzelano 11 listopada 1939 roku. Podaje 
się, że tego dnia zgładzono w Piaśnicy nawet trzysta 
osób, wśród nich wielu gdynian. Wybór tej daty nie 
był przypadkowy…

Aresztowanych w  połowie października 1939 roku 
więziono przez kilka tygodni w  różnych miejscach: 
w Gdyni, Gdańsku, a na koniec, tuż przed egzekucjami, 
zwieziono do Wejherowa. Jest dla mnie oczywiste, że 
przetrzymywano ich tak długo, żeby zamordować wła-
śnie w tym dniu – w święto narodowe. 

  Ciała twego ojca po wojnie nie odnaleziono, podob-
nie jak większości zastrzelonych…

Podczas ekshumacji w 1946 roku odkryto i odkopano 
30 grobów, zbadano 26 z nich, ale jedynie w dwóch 

znajdowały się zwłoki – 305 rozstrzelanych. W pozo-
stałych mogiłach odnaleziono tylko resztki kości, ubrań 
i drobne przedmioty, gdyż w sierpniu i wrześniu 1944 
Niemcy większość zwłok spalili w ziemnych paleni-
skach. Do zacierania śladów zbrodni użyli więźniów 
obozu koncentracyjnego Stutthof, których potem zabili 
i także spalili.

  Członkowie rodzin zamordowanych w czasie eks-
humacji zdołali rozpoznać 55 osób. Ktoś z waszej 
rodziny uczestniczył w tej identyfikacji?

Tak, stryj Stanisław. Oglądając któreś ze zwłok, miał 
podejrzewać, że to może być jego brat Władysław. Po-
nieważ nie był pewien, przywiózł tam następnego dnia 
naszą nianię Marynię, która widziała, jak ojciec był 
ubrany, gdy po pożegnaniu z rodziną opuszczał dom 
przy Tatrzańskiej. Ale i ona nie była pewna. Tym bar-
dziej że wiedza, jak był ubrany sędzia, gdy wracał do 
obozu, okazała się nieprzydatna. Ofiary przed zastrze-
leniem musiały się rozbierać do bielizny, a ich odzież ła-
dowano do samochodów i wywożono do piwnicy w sie-
dzibie gestapo w Wejherowie, a tam esesmani wybierali 
dla siebie lub na sprzedaż co cenniejsze rzeczy. Stryj 
ostatecznie nie potwierdził odnalezienia zwłok brata. 
Nazwisko ojca figuruje na liście osób zamordowanych 
w Piaśnicy, ale jak w wielu innych przypadkach oparto 
się na dokumentach i zeznaniach świadków. 

  Twój ojciec nie ma grobu, za to w lesie przy drodze 
do miejsca straceń upamiętnia go piękna rzeźba 
w  kamieniu przedstawiająca Chrystusa frasobli-
wego, dłuta Andrzeja Arendta.

Wcześniej w tym miejscu postawiliśmy z bratem Wojt-
kiem i siostrą Haliną kapliczkę z pnia buku, z drewnia-
ną figurką Chrystusa w środku. Wykonał ją inny wej-
herowski rzeźbiarz Franciszek Sychowski, a poświęcił 
w  1984 roku ówczesny biskup chełmiński Marian 
Przykucki, który – trzeba mu to oddać – wyjątkową 
troską duszpasterską otoczył tę nekropolię. Pień ka-
pliczki zaczął próchnieć i trzeba było ją po piętnastu 
latach wymienić na coś trwalszego. Od obecnego roku 
ojciec ma także symboliczny grób na Cmentarzu Wi-
tomińskim w Gdyni. Zadbała o to rodzina naszej cór-
ki Joasi. Wnuczki Sława i Małgosia przywiozły ziemię 
z Piaśnicy i umieściły ją w grobie, w którym spoczywa 
od 1939 roku moja mama, a na tablicy dodaliśmy in-
skrypcję poświęconą ojcu. Bardzo mnie cieszy, że moi 
najbliżsi pielęgnują pamięć o dziadku i pradziadku. 
Raz na dwa tygodnie jeżdżą do Piaśnicy i doglądają 
miejsc z nim związanych. Oprócz rzeźby mu poświę-
conej eksponowane są tam w dwóch miejscach jego 
fotografie. 

Zdjęcie ślubne Haliny z Ostoja-Lniskich i Władysława Kiedrowskiego.
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  Cofnijmy się do roku 1939. 
Matka zmarła, ojca zamordo-
wano. Zostaliście sami z nia-
nią. Co działo się potem?

W momencie aresztowaniu ojca ja, 
najstarszy, miałem pięć lat, Wojtek 
niespełna dwa, a Halina zaledwie 
pół roku. Żyła wtedy jeszcze bab-
cia Teresa i ona zdecydowała, że 
trzeba nas przywieźć do Kartuz. 
Na Tatrzańską przyjechał więc 
furmanką wuj Emil, brat naszej 
mamy, zabrał nas, nianię, trochę 
najcenniejszych mebli i pojecha-
liśmy. Rodzina mamy mieszka-
ła w  dużej kamienicy przy ulicy 
Gdańskiej. I  tam, u  Ostoja-Lni-
skich, cała nasza trójka przeżyła 
prawie sześć lat okupacji. Ród ten, 
jak wiesz, wywodzi się z miejsco-
wości Lniska koło Żukowa, a po-
chodziła z  niego matka Józefa 
Wybickiego, autora słów do Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech, 
od 1927 roku polskiego hymnu 
narodowego. 

  Skończyła się wojna…
Po wojnie groziło nam, sierotom, 
zabranie do domu dziecka. Żeby nas przed tym ochro-
nić, stryjek Stanisław wystąpił o prawo opieki nad nami 
i je uzyskał. I zabrał nas do siebie do Wejherowa. Tam 
chodziliśmy do szkoły. Na wakacje jeździliśmy do cioci 
Ireny, do Sławek w pobliżu Somonina. Wojtek, w roku, 
w którym od września miał uczęszczać do siódmej klasy, 
pod koniec wakacji oznajmił, że on zostaje w Sławkach. 
To siostra Halina, że też. Bardzo nam się tam podobało, 
mnie również, postanowiłem jednak wrócić do stryja, bo 
uważałem, że nie możemy go wszyscy tak nagle opuścić. 
Nie zasłużył na takie potraktowanie. Chodziłem ponad-
to już wtedy do liceum, a pozostając w Sławkach, musiał-
bym dojeżdżać do Kartuz, gdy w Wejherowie miałem je 
w pobliżu. W Somoninie szkoła podstawowa była tylko 
sześcioklasowa, więc Wojtek musiał do siódmej klasy 
uczęszczać w Kartuzach. Jego to nie zraziło i skończył 
tam, dojeżdżając pociągiem, także liceum.   

Podczas studiów na Wyższej Szkole Pedagogicznej 
mieszkałem początkowo u małżeństwa Witosławskich: 
u cioci Teresy i jej męża Edmunda. Mieli przed wojną 
w Tczewie dużą kamienicę, dom towarowy, restaurację. 
Niemcy wszystko to im zabrali, a całą rodzinę wywieźli 
na roboty przymusowe do Berlina. Po wojnie z kolei ich 
dobra zabrała nowa władza, mieniąca się ludową. Za-

mieszkali w Gdańsku w jednym 
pokoju. I wyobraź sobie, że mnie 
do siebie przyjęli. Potem znale-
ziono mi stancję, a opłacały ją 
ciocie Duchna i Irena Litewska, 
ta ze Sławek. Bardzo wiele za-
wdzięczam najbliższym. Jestem 
im za to niezmiernie wdzięczny.

  Kiedy zaczęło się twoje zain-
teresowanie kaszubszczyzną?

Czuję, że przejąłem je po ojcu, 
chociaż nie zdążył mnie wpro-
wadzić w sprawy, które tak go pa-
sjonowały. Znaczącym dla mnie 
impulsem był udział w 1957 roku 
w odsłonięciu pomnika Hieroni-
ma Derdowskiego w Wielu. Do 
Wiela zjechało około 25 tysięcy 
osób. Była to pierwsza po wojnie 
taka manifestacja Kaszubów. Dla 
mnie wielkie przeżycie. Jeszcze 
w  czasie studiów zostałem ko-
respondentem dwutygodnika 
„Kaszëbë”. Jeździłem po terenie, 
zbierałem informacje i  składki 
na prenumeratę tego czasopi-
sma. Poznawałem ciekawych 

ludzi, regionalistów. 
W numerze z 13 czerwca 1958 roku znajduje się spra-

wozdanie z II Walnego Zebrania Zrzeszenia Kaszubskie-
go. Jestem tam wymieniony jako delegat z Wejherowa. 
To był początek mojej poważnej działalności w Zrzesze-
niu Kaszubskim, przekształconym później w Kaszub-
sko-Pomorskie. Od tego czasu aż do 2004 roku nieprze-
rwanie zasiadałem w jego władzach. 

  Ojciec byłby niewątpliwie dumny z ciebie i Wojcie-
cha. Plony waszej społecznej pracy na polu kaszub-
skim, które on przed wami uprawiał, są imponu-
jące. Nie sposób wszystkich wymienić, wspomnę 
tylko, że w Wejherowie, z Adamem Patokiem, za-
łożyłeś Klub Młodej Inteligencji Kaszubskiej. By-
łeś prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
W Wojewódzkim Ośrodku Kultury, którym kiero-
wałeś, roztoczyłeś opiekę nad twórcami ludowymi. 
Będąc dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, organizowa-
łeś Sympozja Polonii Kaszubsko-Pomorskiej. 

Niestety po moim odejściu na emeryturę nie znalazł się 
nikt, kto kontynuowałby organizowanie tych spotkań. 
A szkoda, bo były ważne dla wzmocnienia kontaktów 
z diasporą pomorską.

Pomnik Ofiar Piaśnicy
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  W nawiązaniu do głównego wątku naszej rozmo-
wy wspomnę jeszcze o tym, że Społeczny Komitet 
Opieki nad Mogiłami Piaśnicy w roku 1992 przy-
znał ci godność honorowego członka – „za zasługi 
w upamiętnianiu ofiar eksterminacji hitlerowskiej”. 
W słowie wstępnym do III wydania książki Barba-
ry Bojarskiej napisałeś, że wiedza o tej zbrodni jest 
w Polsce wciąż znikoma. Tadeusz Bolduan z kolei 
twierdził, że w latach 1949–1955 otaczało ją wręcz 
milczenie.

O tym, co zdarzyło się w lasach piaśnickich, i o ofiarach 
zbrodni sporo pisano w prasie zaraz po wojnie, przy 
okazji ekshumacji zwłok w 1946 roku. Wiele publikacji 
pojawiło się także w 1949 roku w trakcie gdańskiego 
procesu Alberta Forstera, namiestnika Okręgu Rzeszy 
Gdańsk-Prusy Zachodnie, którego obciążono odpo-
wiedzialnością za masowe egzekucje w Piaśnicy. Zaraz 
potem zapanował wzmożony stalinizm i zapadła cisza 
o Piaśnicy. Zakazano pielgrzymowania w  to miejsce, 

rozwiązano w 1950 roku reaktywowany po wojnie Pol-
ski Związek Zachodni, który miał oddział w Wejherowie 
i troszczył się o tę leśną nekropolię. 

  Tadeusz Bolduan tak tłumaczył to wymuszane re-
presjami milczenie: W lesie piaśnickim spoczywali 
ludzie, którzy od 1920 roku budowali Niepodległą 
na Pomorzu, całym swoim jestestwem zaangażowani 
byli w służbie państwowej, samorządowej i społecz-
nej, w wolnych zawodach, w chłopskich zagrodach; 
byli to ludzie witalni, aktywni politycznie, których 
biografie, niezmiernie urozmaicone klasowo i ide-
owo, nie pasowały do nowej Polski. 

W tej sytuacji niektórzy nie przyznawali się, że ich rodzi-
na należała przed wojną do jakiejś elity, zatajali również 
i i to, że ich najbliższych Niemcy zamordowali w Piaśni-
cy z powodu przynależności do wyższej sfery. Prefero-
wano w tych latach pochodzenie robotniczo-chłopskie 
– przy przyjmowaniu na studia, do pracy. Posłużę się 
własnym przykładem. W 1953 roku zdawałem na wy-
dział historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. 
W komisji egzaminacyjnej zasiadał wtedy tzw. czynnik 
społeczny. Egzamin zdałem, ale „czynnik” dopatrzył się 
w moich dokumentach, że ojciec, sędzia, został zamor-
dowany w Piaśnicy. Uznał, że pochodzę ze środowiska 
niepewnego, reakcyjnego i spowodował, że nie przyjęto 
mnie na studia. Dostałem się na historię, ale dopiero 
po roku.

  Kiedy zaczęto znowu mówić i pisać o Piaśnicy? 
W 1955 roku, gdy w dwa lata po śmierci Stalina poja-
wiły się symptomy nadchodzącej odwilży. Społecznym 
sumptem wzniesiono wówczas pomnik poświęcony za-
mordowanym. W następnym roku nakładem Komitetu 
Budowy Pomnika ukazała się skromna objętościowo, 
ale ważna książka Władysława Sasinowskiego Piaśnica. 
Oprócz opisu zbrodni, zamieszczono w niej wstrząsające 
zdjęcia archiwalne z rozstrzeliwania ofiar i z ekshumacji. 
A także 225 nazwisk ofiar, ich zawody, miejsca ostatniego 
zamieszkania, daty urodzin, istniejące dowody rozstrze-
lania. Inna lista, zawierająca 55 nazwisk, to wykaz tych, 
których zwłoki rozpoznali członkowie rodzin podczas 
ekshumacji. Jest tam także lista 28 gestapowców, którzy 
brali udział w masowych egzekucjach. W budowie po-
mnika, sporządzeniu wykazów i w wydaniu książki duży 
udział miał Leon Prusiński.

  Kim był?
Jego rodzice posiadali przed wojną hotel w Wejherowie, 
który Niemcy im zabrali. Leona uwięzili w Stutthofie. 
Gdy w  1945 roku likwidowano obóz, on znalazł się 
wśród tych, których ewakuowano drogą morską. Zerwał 
się sztorm i prom znalazł się pod wodą. Wielu więźniów 

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego – dzieło artysty plastyka Andrzeja 
Arendta – upamiętniająca Władysława Kiedrowskiego, ufundowana przez 
synów Wojciecha i Jerzego oraz córkę Halinę.
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utonęło. Prusińskiego uratowali Szwedzi, podleczyli i po 
wojnie wrócił do Wejherowa. Zajął się Piaśnicą. Wśród 
pionierów-strażników pamięci o tym miejscu masowych 
egzekucji jego należy wymienić na pierwszym miejscu. 
Był członkiem komisji, która przeprowadzała ekshuma-
cję, oraz Komitetu Budowy Pomnika, a potem Komitetu 
Piaśnickiego. Ale przede wszystkim najpierw indywi-
dualnie, a potem z innymi byłymi więźniami Stutthofu 
– dbał o godne upamiętnienie ofiar, o groby i ich oto-
czenie, o porządek na tym szczególnym cmentarzu. On 
to ciągnął przez lata.        

  Regina Osowicka, dziennikarka, członkini Komite-
tu Piaśnickiego, wspominała, że do tego komitetu 
wciągnął ją Leon Prusiński, długoletni społeczny 
kustosz Piaśnicy – jak go nazwała.  

Mnie również zaangażował. Zgłosiliśmy się do niego 
z kolegą, Henrykiem Czonstke, mówiąc, że chcielibyśmy 
coś zrobić dla Piaśnicy. Dobrze chłopaki, no to do roboty! 
Wykonywaliśmy z drutu kolczastego korony cierniowe 
i umieszczaliśmy je na krzyżach, pomagaliśmy czyścić 
groby. Obaj z Henrykiem byliśmy wówczas studentami. 

  W  1958 roku w  piśmie „Kaszëbë”, w  numerze  
z 1 czerwca, ukazał się twój artykuł o Piaśnicy. 

Pochwalę się, chociaż tego nie lubię: był to jeden z pierw-
szych, po kilkuletniej przerwie, artykułów w  prasie 
gdańskiej na ten temat.

  W 2004 roku przy Pomniku Ofiar Piaśnicy odsło-
nięto dodatkową tablicę pamiątkową, na której wy-
ryto słowa: „Ta nekropolia kaszubska, uświęcona 
krwią męczeńską 12000 ofiar woła o pokój i pojed-
nanie narodów”. W przywoływanym już w naszej 
rozmowie słowie wstępnym do III wydania książki 
Bojarskiej napisałeś, że pamięci o Piaśnicy nie może 
zatrzeć czas. Następne pokolenia muszą wiedzieć, 

że byli Niemcy do tego stopnia ogarnięci zbrodniczą 
ideologią, że z zabijania uczynili cnotę: Z tej wiedzy 
nie mogą jednak wypływać impulsy do nienawiści, 
bo każda nienawiść jest źródłem zła. 

Profesor Gerard Labuda, wybitny historyk rodem z Ka-
szub, uważał, że Polacy i Niemcy, skoro nie zdołali się 
w ciągu setek lat wzajemnie zniszczyć, to powinni następ-
ne stulecie rozpocząć pod znakiem współpracy. Tysiąclet-
nie sąsiedztwo skazuje ich na współpracę. Uważam, że 
powinniśmy o to się starać, ale zarazem zachować wiecz-
ną pamięć o tysiącach ludzi zamordowanych w Piaśnicy, 
naszych bliskich, którzy jakże często w sile wieku zostali 
skazani na śmierć z fałszywą wiarą oprawców, że wraz 
z nimi umrze Polska. 

ROZMAWIAŁ EDMUND SZCZESIAK

Jerzy Kiedrowski ukończył 1 października br. 85 lat.
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DOMÒWI WÔŁTÔRZ
Hewò wôłtôrzk, jaczi pòwstôwôł òd kùńca lat 50. do 70. XX stolata. Króm Jezësa 
na krziżu są na nim m.jin. pòstacje Matczi Bòsczi Wejrowsczi, swiãtégò Francëszka 
i swiãtégò Antoniégò. Nen kùńsztowny dokôz béł wëkùmóny bez wejrowsczégò 
artistã Alojzégò Reutera (1933–2003). Bez wiele lat robił òn jakno kònserwato-
ra zabëtków, zajimôł sã téż malowanim a snycerką. Swòjégò kùńsztu nie ùcził sã 
w niżódny szkòle (skùńcził le spòdleczną szkòłã), leno pòd òkã méstrów. Jegò do-
kazë mòże nalezc chòcbë w gduńsczich kamienicach czë wejrowsczich kòscołach. 
Do kùńca 2019 rokù pëszné rzezbë a malënczi méstra Alojzégò mòże òbzerac na 
wëstawie w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 
Starã ò spôdkòwiznã òjca mô córka Alojzégò – Elżbiéta.

RD
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POLSKIE BALONY NAD WOLNYM MIASTEM
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej staraniem Piotra 
Mazurka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, zorgani-
zowana została poczta balonowa. Choć wydarzenie miało 
przede wszystkim wymiar filatelistyczny, jednak stanowiło też 
nawiązanie do historii pomorskiego lotnictwa – przypomina-
ło, że w latach międzywojennych właśnie nasz region odgrywał 
istotną rolę w rozwoju awiacji w jej rozmaitych odmianach. 
Wystarczy wspomnieć Puck z bazą Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego, Rumię – z lotniskiem pasażerskim i siedzibą Aero-
klubu Gdańskiego – czy Toruń, ówczesną stolicę wojewódz-
twa, gdzie stacjonowały 4 Pułk Lotniczy i 1 Batalion Balonów, 
i gdzie w latach 30. powstał Aeroklub Pomorski. 

Efektem takiego nagromadzenia lotnictwa, zarówno woj-
skowego, jak i cywilnego, były m.in. liczne pokazy i zawody 
sportowe, przy czym szczególne emocje towarzyszyły Krajo-
wym Zawodom Balonów Wolnych o Puchar im. pułkownika 
Aleksandra Wańkowicza; uznawane za najbardziej prestiżowe 
spośród rozgrywanych w Polsce, gromadziły czołówkę rodzi-
mych pilotów. Do wybuchu wojny imprezę zorganizowano 
jedenaście razy, z czego trzy edycje – siódma (w roku 1935), 
ósma (1936) oraz dziewiąta (1937) – odbyły się w Toruniu. Ta 
ostatnia miała epizod związany z Wolnym Miastem Gdań-
skiem, stanowiąc punkt odniesienia do tegorocznej poczty 
balonowej. Przesyłki poczty balonowej z 1 września 2019 r.
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Przygotowanie balonów do startu w zawodach o puchar płk. Wańkowicza. Zdjęcie z zawodów organizowanych w Toruniu w 1935 r., ale podobnie 
wyglądała rywalizacja, która odbyła się dwa lata później.
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LOT POŚRÓD NOCY
Rywalizacja, o której mowa, rozpoczęła się w niedzielę 
30 maja 1937 r. Stanęli do niej: por. Tadeusz Kasprzycki 
i kpt. Witold Paszkiewicz (na balonie Łódź), kpt. Cze-
sław Dratwa i kpt. Czesław Gałecki (Gryf), kpt. Kazi-
mierz Mensch i por. Antoni Narkiewicz (Pomorze), por. 
Stefan Sidor i ppor. Czesław Wrzesień (Mazowsze), por. 
Stanisław Kotowski i kpt. Antoni Stencel (Katowice), 
por. Sergiusz Masłakowiec i por. Michał Ptasiński (Hel), 
inż. Leon Szorc i Mieczysław Gofron (Mościce), inż. 
Franciszek Janik i  redaktor Jerzy Osiński (Syrena),  
Z. Smólski vel Smulski i Feliks Paczkowski (Legionowo), 
por. Bolesław Koblański i inż. Władysław Kubica (Sa-
nok) oraz Witold Pietraszewski i Stanisław Twarkowski 
(Lwów).

Był jeszcze balon Gopło z por. Edwardem Wirszyłło 
i Stefanią Wojtulanis, ale ten wystartował osobno – jako 
„lis” goniony przez automobile.

Zaplanowany na godzinę 18 start obserwowały ty-
sięczne tłumy, na bieżąco relacjonowała go prasa oraz 
Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia.

Balony unosiły się w odstępach pięciominutowych. 
Jako pierwszy uczynił to Lwów, po nim Legionowo, da-
lej zaś Mościce, Łódź, Sanok, Mazowsze, Syrena, Gryf, 
Katowice, Pomorze i Hel.

W dniu startu nad północną Polską znajdował się 
środek wyżu barometrycznego. Wiatry były słabe, 
zmienne, północne, zakręcające ku zachodowi. Rywali-
zację znacząco utrudniała pora, w której ją toczono. Do 
tego przewidywano, że lądowanie nastąpi około półno-
cy w terenie gęsto zaludnionym, poprzecinanym liniami 
wysokiego napięcia, bogatym w rzeki oraz jeziora. Pro-
blemem była też bliskość granicy państwowej. Wylądo-
wanie za nią oznaczało dyskwalifikację, choć podobno 
niektórzy z zawodników liczyli na to, że uda się im prze-
lecieć ponad Wolnym Miastem Gdańskiem i wylądować 
na polskim wybrzeżu. 

W powietrzu balony podzieliły się na trzy grupy i, 
można powiedzieć, w nich wylądowały. Jako pierwszy 
zakończył podróż Hel z Wojskowego Klubu Balonowego 
Legionowo, który osiadł w okolicy Szymankowa na te-
rytorium gdańskim. Drugi, o godz. 23.45, wylądował 
Sanok. Załodze udało się dotrzeć na północ od Tczewa. 
Pięć minut później, w tej samej okolicy, zakończył lot 
balon Pomorze z Wojskowego Klubu Balonowego w To-
runiu. Pozostałe balony wylądowały: Mazowsze – tuż 
przed granicą polsko-gdańską, Gryf i Katowice w miej-
scowości Rybaki w powiecie tczewskim, Łódź i Syrena 
w Międzyłężu pod Gniewem, Lwów w Małej Słońcy, 
natomiast Legionowo i Mościce zakończyły rywalizację 
na terenie Wolnego Miasta. Ten ostatni miał wyjątkowe-
go pecha. Chcąc uniknąć dyskwalifikacji, załoga próbo-

wała zakończyć lot w Miłobądzu, gdy jednak zbliżała się 
do ziemi, na pobliskich torach kolejowych pojawił się 
pociąg. Parowóz silnie sypał iskrami, wobec czego zaist-
niała obawa, że dojdzie do wybuchu zgromadzonego 
w balonie wodoru. Aby tego uniknąć, lotnicy wyrzucili 
balast i wzbili się w górę. Wiatr zniósł ich na terytorium 
gdańskie. 

STEMPLOWANE PAMIĄTKI
Pamiątką po rywalizacji są przesyłki z okolicznościowymi 
stemplami i datownikami odbiorczymi. W przypadku 
balonów lądujących po stronie polskiej listy opatrzono 
datownikami urzędów pocztowych Tczew 2, Miło- 
bądz, Subkowy, natomiast te, które zakończyły podróż na 
terenie Wolnego Miasta, trafiły do urzędów Hohenstein 
[niemiecka nazwa Pszczółek] oraz Polskiego Urzędu 
Pocztowego Gdańsk 2. W sumie przygotowano do lotu 
1037 przesyłek, przy czym w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach zaginął worek z pocztą przewożoną przez balon 
Mazowsze. Przypuszcza się, że został wyrzucony omyłko-
wo przy okazji pozbywania się przez załogę balastu.

Wysłane pocztą balonową przesyłki stanowią dziś 
filatelistyczną gratkę, ale mają też wartość historyczną, 
chociażby przez wzgląd na osoby, które miały związek 
z  tą korespondencją. W  zestawieniu sporządzonym 
przez Hansa Vogelsa, eksperta Polskiego Związku Fila-
telistycznego, można na przykład znaleźć list wysłany 
przez Heliodora Beckera, starszego asystenta Poczty 
Polskiej w Gdańsku. Dwa lata później Becker znalazł się 
w gronie obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, za co 
został przez Niemców zamordowany 5 października 
1939 r. Mniej znany jest fakt, że był on zapalonym fila-
telistą i zbierał m.in. tego rodzaju walory pocztowe.

MAREK ADAMKOWICZ

List ze stemplem odbiorczym Polskiego Urzędu Pocztowego Gdańsk 2. 
Przesyłka została przewieziona przez balon Mościce, który wylądował na 
terenie Wolnego Miasta, przez co załoga została zdyskwalifikowana.
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Jednym z nôwôżniészich gónów, na 
jaczich dzejôł Zbigórz Talewsczi, 

bëła dzejnota w kùlturowim żëcym 
swòji òbéńdë. W òsmëdzesątëch la-
tach XX wiekù, to je w czasu, chtëren 
nas tuwò òsoblëwie interesëje, 
przënôlégôł do dosc tëlé rozmajitëch 
òrganizacjów i włącziwôł sã w robòtã 
w wiele strukturach, co zajimałë sã 
pòdskacywanim i dozéranim kùltu-
rë. Dzejôł midzë jinszima w Związkù 
Wiesczi Młodzëznë (ZWM), w chtër-
négò òbrëmienim béł nôleżnikã 
Prezydium Lëdowi Binë – Spòłecz-
no-Kùlturowi Rësznotë ZWM. W la-
tach 1987–1989 béł wiceprzédnikã 
Krajewégò Klubù Animatora Kùlturë 
Pòlsczi Wsë, a w 1988 r. przënôlégôł 
do karna załóżców Stowôrë Ani-
matorów Kùlturë. W  swòji dzejno-
ce dlô kùlturë nie zabôcziwôł téż ò 
kaszëbiznie. W  latach 1986–1987 
béł òrganizatorã słëpsczich Dniów 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùlturë „Sło-
wińska Kluka”. Tam mòżno bëło 
sã zapòznac z  kùlturą rozmajitëch 
grëpów lëdzy, jaczi zamieszkelë 
na słëpsczi zemi pò 1945 rokù, jak 
na przëmiar Ùkrajińców, Kùrpiów 
i  gwësno Kaszëbów. Dlô miesz-
kańców Słëpska i jinszich gardów ë 
wsów słëpsczégò wòjewództwa bëła 
to leżnosc, cobë zapòznac sã përznã 
z kaszëbską kùlturą. Tim, co sprawi-
ło, że Talewsczi miôł mòżlëwòtã bar-
żi dozerac kaszëbską (i nié leno) kùl-
turã, bëła tej jegò warkòwô robòta. 
Òd lëpińca 1985 r. do kùńca stëcz-

nika 1988 r. zajimôł òn stanowiszcze 
direktora Wòjewódzczégò Dodomù 
Kùlturë w Słëpskù. Co cekawé, òfi-
cjalno béł òn równak blós pełniącym 
òbrzészczi direktora i  przez sztrôfã 
za klerikalizm i  kaszëbsczi nacjo-
nalizm, jaką dostôł òd słëpsczich 
przédników kòmùnysticzny partii, 
ni mógł dożdac sã zacwierdzeniégò 
na tim stanowiszczu. To, że mòżlëwé 
bëło rëchtowanié kaszëbsczich roze-
gracjów w słëpsczim WDK, wëchô-
dało midzë jinszima téż z  tegò, że 
westrzód jegò robòtników bëlë nô-
leżnicë słëpsczégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Równak 
z akt tameczny bezpieczi mòżemë sã 
dowiedzec, że dozéranié i prezento-
wanié kaszëbsczégò fòlkloru i  kùl-
turë w WDK w Słëpskù nie widzało 
sã niechtërnym jegò prôcownikóm. 
Kùreszce z  kùńcã stëcznika 1988 r. 
òstôł ze swòji fónkcje w  słëpsczim 
WDK zwòlniony, co wedle wëszëz-
nów i SB miało ògrańczëc jegò mòż-
lëwòscë pùbliczny dzejnotë.

Krótczé òbtaksowanié robòtë póz- 
niészégò przédnégò redaktora „Na- 
jich Gòchów” jakno pełniącégò 
fónkcjã direktora WDK w  Słëpskù 
nalezc mòżemë w rapòrce krëjamné-
gò robòtnika ò tacewnym mionie 
„Orion”. Òglowò zdrzącë, nie bëło 
òno lëché. Wedle „Oriona” Zbigórz 
Talewsczi béł rësznym òrganizatorã. 
Wespółrobòtnicë dowierzelë mù 
i mielë gò w ùwôżanim. Trzimôł òn 
téż łączbã ze słëpsczim kùlturowim 

strzodowiszczã, a òsoblëwie z plasti-
kama, lëteratama i  Biórã Artisticz-
nëch Wëstawów. Gòrzi za to wia-
dłodôwôcz SB òbtaksowôł robòtã 
na gónie kùlturë bùten Słëpska, to je 
„w terenie”, zwrócył przë tim równak 
ùwôgã, że bëło to brzadã niezanôleż-
nëch òd Talewsczégò przëczënów, 
westrzód chtërnëch wëmienił lëchą 
kadrã.

Cekawą rzecz nalezc jidze w pasz- 
pòrtowëch aktach Talewsczégò, ja- 
czé przechòwiwóné są w archiwùm 
partu Institutu Nôrodny Pamiãcë we 
Gduńskù. Mùszimë w tim môlu przë- 
bôczëc, że z  wëjachanim za grań-
ce Lëdowi Pòlsczi nie bëło tak ejn-
fach. Żebë ùdostac paszpòrt, mùsz 
bëło złożëc pòdanié do pasownégò 
wëdzélu Wòjewódzczégò Ùrzãdu 
Bënowëch Sprawów, a i tak ni mia-
ło sã gwësnotë, czë dostónie sã òd 
ti institucje zgòdã na wëjôzd. Tak 
czë jinak paszpòrtowé akta baro 
wiele pòlsczich òbëwatelów trzima 
w swòjich rãkach bezpieka. Jeżlë chò-
dzy ò tegò zortu akta Talewsczégò, 
to wôrt wspòmnąc ò jednym z jegò 
wëjazdów za grańcã Pòlsczi. Chòdzy 
tuwò ò rézã do Niemiecczi Demòkra-
ticzny Repùbliczi (NDR), to je dôw-
nëch kòmùnysticznëch Wschódnëch 
Niemców, w  jaką figùrant òpera-
cjowi sprawë „Kaszub” wëjachôł 
w  strëmiannikù 1986 r. Béł tedë 
òpiekùnã baro pòpùlarny w tim cza-
su w NDR Słëpsczi Baletowi Grëpë 
„Arabeska”. Wôrt przëbôczëc przë ti 

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

1  Wôrt zwrócëc ùwôgã, że tacewné miono krëjamnégò wespółrobòtnika bezpieczi je jistné, jak pòzwa klubù „Orion”. Nie wiémë 
ju terô, czë béł to blós przëtrôfk, czë wspòmniony wiadłodôwôcz SB béł téż nôleżnikã tegò jachtklubù i òd tegò prawie wzął 
sã jegò pseùdonim.

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

(dzél 8)
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leżnoscë to pòwstałé w 1968 r. tuńco-
wé karno dzewùsów i młodëch biał-
ków. Bëło jich dwadzesce, a  kòżdô 
z nich mia nen sóm rost ë òbleczenié. 
Grëpa zwëska pòpùlarnotã w sétmë- 
dzesątëch latach XX stolecégò a òd 
1976 r. pòdléga òna słëpsczémù 
WDK, to je institucji, chtërną dzesãc 
lat pózni czerowôł bòhater najégò 
dokazu. W strëmiannikù 1986 r. razã 
z nôleżniczkama „Arabesczi” jachôł 
òn do NDR. Òdbëło sã tam tedë czi-
lenôsce kòncertów karna, a wschód-
noniemieckô telewizjô nagrac mia 
specjalny program z jegò ùdzélã.

Òkróm dzejaniô na gónie kùltu-
rë Zbigórz Talewsczi zajimôł sã téż 
sprawama sparłãczonyma ze spòrto-
wą i turisticzną rësznotą. Òd pòłowë 
sétmëdzesątëch lat ùszłégò wiekù béł 
nôleżnikã Pòlsczégò Turisticzno-Kra-
joznajôrsczégò Towarzëstwa (PTKT, 
pòl. PTTK). W  latach 1977–1980 
czerowôł jachtklubã PTKT „Orion” 
w  Słëpskù. Przez to, że w  miesce 
tim felëje richtich placu do żeglowa-
niô, hôwinga tegò klubù pòwsta we 
Wiôldżi Gardnie nad Gardneńsczim 
Jezorã, a ùdbòdôwcą pòstawieniô tam 
hòtelowò-szkòleniowi bazë „Oriona” 
béł prawie Talewsczi. Włącziwôł sã 
téż w  dzejanié w  jinszich pòdjimi-
znach sparłãczonëch z  żeglarstwã. 
Na przëmiar w latach 1979–1980 béł 
Przédnikã Òkrãgòwégò Żeglarsczégò 
Związkù w  Słëpskù. W  tim samim 
mni wiãcy czasu béł téż sekretérą 
Radzëznë Żeglarstwa w  słëpsczim 
wòjewództwie, równak jegò dzejno-
ta w  jachtklubie „Orion” òsta czile 
lat pózni nié za bëlno òbtaksowónô 
przez nadczidniãtégò ju przed sztótã 
krëjamnégò wiadłodôwôcza SB ò 
pseùdonimie „Orion”1. W  swòjim 
rapòrce z  4 strëmiannika 1986 r. 
scwierdzył òn, że Zbigórz Talewsczi 
swòjim dzejanim w Żeglarsczim Klu-
bie nie przëczënił sã do jegò rozwiju2. 
Trzimôł òn z  niecekawima wedle 
„Oriona” lëdzama, westrzód chtër-
nëch wiele bëło przedstôwców pri-
watny inicjatiwë, to je lëdzy, co pro-

wadzëlë tej samòstójną gòspòdarczą 
dzejnotã. Personë taczé w  czasach 
kòmùnysticznëch rządów w  Pòlsce 
nie bëłë lëdóné przez rządzącëch 
krajã, temù téż ti lëdze òstelë òkreslo-
ny jakno niecekawi. To, że figùrant 
„Kaszub” drësził sã z  nima, z  pòz-
drzatkù kòmùnysticznëch wëszëznów 
nie bëło za bëlné. „Orion” òdkôzôł téż 
słëpsczi bezpiece, że w czasach, czej 
Talewsczi czerowôł klubã, zwëczaj-
ny jegò nôleżnicë bëlë dbë, że bëło 
to leno półpriwatné towarzëstwò na-
wzôjny adoracje. W tim môlu mùsz 
dejade pamiãtac, że béł to blós su-
biektiwny pòzdrzatk wiadłodôwôcza 
„Orion” na témã żeglarsczi dzejnotë 
najégò bòhatera.

Òkróm tegò, w tim samim rapòrce 
nadczidniãti krëjamny wëspółrobòt-
nik òglowò scharakterizowôł pòz-
drzatczi Talewsczégò na témã, jakô 
na zycher baro interesowa SB i Pòl-
ską Zjednóną Robòtniczą Partiã, do 
chtërny zresztą „Kaszub” przënôlé-
gôł. Wedle „Oriona” dôwny robòtnik 
„aparatu” PZRP w Słëpskù i Kòłczë-
głowach nie béł richtich marksëstą 
z przekònaniégò, a pòdsztrëchiwanié 
laicczich pòzdrzatków i przënôleżno-
ta do partii bëłë mù pòtrzébné blós 
do zmòcnieniô swòji pòzycje.

Skòrno jesmë ju kòl sprawów 
zrzeszonëch z  pòliticznyma pòsta-
wama pózniészégò redaktora „Najich 
Gòchów”, mùsz je wspòmnąc ò tim, 
że nimò to, że dostôł sztrôfã òd 
wëszëznów swòji partii, nie wëstąpił 
z ni. Dali béł nôleżnikã PZRP, a pòd 
kùńc òsmëdzesątëch lat zwrócył sã 
do slédnégò I Sekretérë Wòjewódz-
czégò Kòmitetu PZRP w  Słëpskù 
Jana Riszarda Kùrilczika ò zamaza-
nié sztrôfë z  1984 r. Nie dożdôł sã 
równak tegò i  w  kùńcu partiô òsta 
rozwiązónô a sztrôfa na Talewsczim 
dali cąża. Zapisôł sã tedë do ùsadzo-
ny na spòdlim dôwny PZRP Socjal-
demòkracje Rzeczëpòspòliti Pòlsczi 
i dali biôtkòwôł sã ò zdjãcé ze se karë 
za „klerikalizm” i  „kaszëbsczi na-
cjonalizm”. Dożdôł sã tegò kùreszce 

w pòłowie dzewiãcdzesątëch lat, czej 
Wòjewódzczi Partiowi Sąd SdRP 
w  Słëpskù zdjął z  niego tã sztrôfã. 
Dejade nimò to, że czuł sã skrziw-
dzony przez swòjã partiã, w póznié-
szich cządach swòjegò żëwòta (na 
przëmiar ju w  XXI stolecym, czej 
wëdôwôł i redagòwôł „Naji Gòchë”) 
pòdsztrëchiwôł, że serce mô sã pò 
lewi starnie i dërch blësczé bëłë mù 
lewicowé deje równoscë i  sprawie-
dlëwòscë. Jegò partiowô przënô-
leżnota sprawia, że nié za żëczno 
zdrzelë na niegò niechtërny dzeja-
rze KPZ. W 1996 r. napisôł òn na-
wetka do Przédnégò Zarządu KPZ 
pismiono, w  chtërnym nadczidł ò 
szkòdach, jaczich doznôł przez nie-
sprawiedlëwé z jegò pòzdrzatkù òb-
taksowanié jegò personë i dzejnotë. 
Chòdzëło tuwò przede wszëtczim ò 
jegò wespółrobòtã z szerok rozmióną 
kòmùną. W swòjim wspòmnionym 
wëżi lësce do wëszëznów KPZ Zbi-
górz Talewsczi zagwësniwôł, że nie 
béł partiową „wticzką” w Zrzeszenim 
i że pò prôwdze rzetelno dzejôł dlô 
dobra kaszëbsczi sprawë.

KASZËBI W PRL-U

*  Aùtór je starszim archiwistą w archiwal-
nym dzélu gduńsczégò partu Institutu 
Nôrodny Pamiãcë.

SŁÔWK FÒRMELLA*
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W latach 2014–2018 łączne obroty ładunkowe portów 
Gdańska i Gdyni wzrosły o 37 proc. Obecnie Gdańsk jest 
jedynym w skali Regionu Morza Bałtyckiego tzw. hubem, 
czyli punktem węzłowym, do którego przypływają naj-
większe kontenerowce świata, i skąd kontenery są prze-
wożone dalej statkami dowozowymi (tzw. feederami) do 
innych portów Morza Bałtyckiego. Przeładunki kontene-
rowe gdańskiego terminalu głębokowodnego DCT się-
gają już niemal 2 mln TEU (jednostka pojemności uży-
wana często w  odniesieniu do portów i  statków). 
Dobrymi wynikami może się poszczycić także Gdynia, 

której oba terminale kontenerowe przeładowały w mi-
nionym roku ok. 800 tys. TEU. Branże związane z logi-
styką, transportem, intermodalnością i żeglugą śródlądo-
wą odgrywają kluczową rolę w  gospodarce naszego 
województwa, co jest również konsekwencją naszego 
nadmorskiego położenia, na skrzyżowaniu międzynaro-
dowych korytarzy transportowych. 

Porty od zawsze były oknem na świat. Nie inaczej jest 
dzisiaj. Jak potwierdzają badania, ok. 40 proc. polskiego 
handlu zagranicznego obsługiwane jest właśnie przez 
polskie porty (Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnouj-

ROLA GOSPODARKI MORSKIEJ W NASZYM 
REGIONIE I KRAJU

Barka z kontenerami wpływa do portu śródlądowego w Tczewie.
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Jedną z kluczowych branż województwa pomorskiego jest gospodarka morska. Choć poziom zatrudnienia 
w tej gałęzi przemysłu kształtuje się tu na poziomie ok. 6 proc., jednak należy pamiętać, że jedno miejsce 
pracy w tym sektorze generuje co najmniej cztery miejsca pracy w branżach pokrewnych. Aby nie być goło-
słownym, przytoczę w tym miejscu kilka danych statystycznych. 
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ście). Szacuje się, że roczne wpływy do budżetu państwa 
z tytułu należności celno-podatkowych, tj. VAT, cło, ak-
cyza z działalności portowej, tylko w 2018 roku wyniosły 
40,6 mld zł, co stanowi 11 proc. całości dochodów pań-
stwa. To pokazuje, jak kluczowa jest branża morska nie 
tylko z perspektywy Gdańska, Gdyni, Szczecina czy Świ-
noujścia, ale również z perspektywy reszty kraju. Przy-
najmniej tego byśmy sobie życzyli, aby patrzeć na gospo-
darkę morską jak na podstawę polskiego przemysłu.

Choć polskie porty morskie od lat uzyskują pozytyw-
ne wyniki, jednak nie oznacza to, że branża portowa nie 
mierzy się z problemami. Największym zmartwieniem 
jest dostępność transportowa polskich portów, która ge-
neruje przestoje i wąskie gardła. Rozwój gdańskiego por-
tu mniej więcej idzie w parze z rozwojem infrastruktury 
transportowej (budowa Trasy Sucharskiego, Obwodnicy 
Południowej Gdańska, modernizacja linii kolejowej  
nr 226 do Portu Północnego wraz z budową nowego mo-
stu nad Martwą Wisłą), nie jest tak niestety w przypadku 
gdyńskiego portu, co powoduje, że choć systematycznie 
rosną w nim przeładunki – głównie towarów drobnico-
wych, ale także węgla, koksu, rudy, zboża, drewna, paliw 
oraz innych towarów masowych – ale zapełnianie nimi 
portowych nabrzeży, magazynów i silosów oraz wywóz 
ich z portu nie przebiegają tak sprawnie jak w Gdańsku. 
Porty inwestują w infrastrukturę na swoim terenie, mo-
dernizują się, ale nie mają wpływu na to, co dzieje się za 
portową bramą, a jeśli w kwestii infrastruktury dzieje się 
tam niewiele, to może to spowodować utrudnienia w ich 
rozwoju.

Mówi się, że w ciągu najbliższych kilku lat przeładun-
ki w polskich portach wzrosną dwukrotnie, co oznacza, 
że będzie potrzebne dwa razy więcej ciężarówek i dwa 
razy więcej pociągów. W pewnym momencie żaden sys-
tem komunikacyjny tego nie wytrzyma, co zmusi zain-
teresowanych do szukania alternatywnych dróg trans-
portu.Najlepszym rozwiązaniem są drogi wodne 
– tańsze i przyjazne dla środowiska. Jednak aby skorzy-
stać z infrastruktury na wodzie, musi być spełnionych 
kilka warunków. Przede wszystkim odpowiednia że-
glowność rzeki oraz port, który te ładunki przejmie 
i rozładuje na wagony kolejowe i na transport kołowy. 
Z  perspektywy naszego województwa jedyną rzeką 
zdolną spełnić te warunki jest Wisła – rzeka kapryśna 
i wymagająca wielomilionowych inwestycji. Najwięk-
szym problemem na dziś są niskie stany wody. W dol-
nym odcinku rzeki brakuje też zbiorników takich jak we 
Włocławku, a od tego typu inwestycji zależy dzisiaj roz-
wój tej drogi wodnej i rozwój terminali śródlądowych, 

do których mogłyby być transportowane towary z trój-
miejskich portów.

Im większy rozwój trójmiejskich portów, tym większa 
szansa na rozwój wiślanych portów, czego przykładem 
może być budowany terminal intermodalny w Solcu Ku-
jawskim w województwie kujawsko-pomorskim, w któ-
rym mają być wykorzystywane wszystkie rodzaje trans-
portu – drogi lądowe, wodne, tory i transport lotniczy. To 
jest duża szansa rozwojowa także dla pobliskiej Bydgosz-
czy i dla całego regionu, który jest bardzo mocno zwią-
zany z Wisłą. Królowa polskich rzek przepływa przez 
wszystkie większe miasta województwa kujawsko-po-
morskiego: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. 
To jest też szansa dla tych miast oraz dla pozostałych le-
żących w korycie Wisły. Rozwój terminala w Solcu Ku-
jawskim zależy od tego, czy droga wodna na Wiśle zosta-
nie udrożniona, ale to rozwój polskich portów morskich 
jest niezbędnym warunkiem do tego, aby był sens ekono-
miczny tej inwestycji. 

Dzisiaj możemy być pewni, że kontenery nadal będą 
transportowane z portów Gdańska i Gdyni z wykorzy-
staniem dróg i szlaków kolejowych. Tego, czy doczekamy 
się widoku barek z kontenerami na Wiśle, pewni być nie 
możemy.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

W przewozach towarów z portów i do nich istotną rolę odgrywa transport 
szynowy. 
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BIBLIOTECZNE SKARBY
Wystawa została otwarta 18 paź-
dziernika tego roku, czyli dokładnie 
w  dzień setnych urodzin Brunona 
Zwarry. W  2000 roku pisarz przeka-
zał swój osobisty księgozbiór w darze 
dla Biblioteki Gdańskiej. Wcześniej 
biblioteka nabyła maszynopisy trzech 
tomów Wspomnień gdańskiego bów-
ki. Przez ostatnie pół roku kuratorki 
wystawy Sabina Drożdziecka i  Maria 
Sokołowska przeglądały archiwalia, 
by wybrać najcenniejsze i zaprezento-
wać je publiczności. Wielką radością 
jest otwierać wystawę w tym budynku, 
ponieważ to właśnie pierwszy dyrektor 
Biblioteki Gdańskiej Marian Pelczar 
namówił Brunona Zwarrę do spisania 
wspomnień – mówiła w dniu wernisa-
żu dyrektor dr Anna Walczak. 

Z ŻYCIA WZIĘTE 
Dopełnieniem wystawy znajdującej 
się w  budynku są tablice ustawione 
przy wejściu głównym do Biblioteki 
Gdańskiej na ulicy Wałowej 15. Zaty-
tułowane Brunon Zwarra. Miasto mło-
dości gdańskiego Bówki, przypominają 
historię Wolnego Miasta Gdańska ze 
szczególnym naciskiem na działalność 
Polaków w  tamtym okresie. Stano-
wią dobre wprowadzenie, więc warto 
od nich zacząć. Wystawa archiwaliów 
Brunona Zwarry mieści się natomiast 
na pierwszym piętrze historycznego 

gmachu biblioteki. Wśród ekspona-
tów zobaczymy świadectwa szkolne 
Brunona Zwarry. W  tamtym czasie 
uczniowie otrzymywali cenzurki aż 
trzy razy w  roku: jesienią, w  grudniu 
i  na koniec roku szkolnego. Brunon 
Zwarra uczęszczał do Gimnazjum 
Polskiego w  Gdańsku. Choć dziś za-
chwycamy się jego książkami, z języka 
polskiego przynosił oceny dostateczne! 
A gdy się patrzy na zeszyt od języka an-
gielskiego piętnastoletniego Brunona, 
można odetchnąć z ulgą, że większość 
dzieł swego życia spisywał na maszy-
nie... Wystawa przybliża nam również 
życie rodzinne pisarza. Zobaczymy tu 
fotografie, z których najciekawsze są te 
przedstawiające zakochanych Brunona 
i  przyszłą żonę Kunegundę Kolendę 
w dniu ich zaręczyn w 1944 roku. 

NIE TYLKO TE ZNANE 
Oczywiście w  gablotach prezentowa-
ne są również rękopisy dzieł Brunona 
Zwarry. Zobaczymy tu m.in. słynne 
Wspomnienia z  życia Polonii w  Wol-
nym Mieście Gdańsku, które stanowią 
pierwszy tom Wspomnień gdańskiego 
bówki. Autor opisał w nich okres swo-
jego dzieciństwa i  wczesnej młodości, 
aż do wybuchu wojny. Przybliżył tam 
również postać swojego ojca Wojcie-
cha Zwarry, który działał w  Zjedno-
czeniu Zawodowym Polskim, a  zmarł 
w  obozie w  Sachsenhausen w  1940 

roku. Na wystawie zobaczymy jego 
zdjęcia oraz pamiątki, np. Kalendarz 
Polonii Gdańskiej na 1939 r. wydawa-
ny rokrocznie staraniem ZZP. Wśród 
rękopisów warto też zwrócić uwagę na 
nieopublikowaną powieść Milcz, czło-
wieku! Milcz, bo...! z 1979 roku. Brunon 
Zwarra opisał w niej swoją batalię o fir-
mę Wytwórnia Szyldów „Futura”, którą 
prowadził od 1946 roku, a która upadła 
na skutek walki z przepisami niesprzy-
jającymi prywatnym inicjatywom. 

ŚLADY PAMIĘCI 
Jeśli mamy ochotę na dłuższy spacer, to 
udajmy się na Biskupią Górkę. W dniu 
100. urodzin Brunona Zwarry została 
tam odsłonięta tablica przypomina-
jąca, że to właśnie tutaj przyszedł na 
świat. Niestety dom rodzinny przy ul. 
Biskupiej 2 nie przetrwał wojny, dlate-
go zobaczymy ją na fasadzie budynku 
pod numerem czwartym. Oczywiście, 
chcąc poznać Brunona Zwarrę, najle-
piej jest sięgnąć po jego książki. Mu-
zeum Gdańska zapowiada, że zostaną 
wznowione. Pierwsza Gdańszczanie 
1939 ma się ukazać w grudniu, kolejne 
w ciągu najbliższych trzech lat. 

Wystawę Brunon Zwarra (1919–2018). 
Z archiwum gdańskiego bówki oglądać 
można do 20 grudnia w godzinach pracy 
biblioteki: pon., wt., czw. 9.00–19.00, śr.,  
pt. 9.00–15.00, ul. Wałowa 15, Gdańsk.

SPACER URODZINOWY
Minął rok od śmierci Brunona Zwarry – publicysty, autora książek o Gdańsku, więźnia obozów koncentracyjnych. 
Gdyby żył, właśnie skończyłby 100 lat! Z tej okazji wybieramy się dziś na spacer do Biblioteki Gdańskiej Polskiej 
Akademii Nauk, by obejrzeć wystawę Brunon Zwarra (1919–2018). Z archiwum gdańskiego bówki. 

MARTA SZAGŻDOWICZ
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T ydzień przed swoimi 100. urodzinami, które chcie-
liśmy uczcić w gdańskim Ratuszu Staromiejskim, 

odszedł z tego świata Tadeusz Jabłoński (23.10.1919–
16.10.2019) – Mistrz i Stolem nie tylko w dziedzinie 
dziennikarstwa. Był ledwie odrobinę młodszy od Od-
rodzonej Rzeczypospolitej, Jego piękne życie wpisane 
jest zatem zarówno w obchodzone 100-lecie Niepodle-
głej, jak i 100-lecie powrotu Pomorza do Polski w 1920 
roku. Zamierzaliśmy również uczcić drugi Jego jubileusz 
– 50-lecie pobytu i twórczej pracy zawodowej i społecz-
nej w Gdańsku, także dla Kaszub i Pomorza. To przykład 
wspaniałego zakorzenienia w morskich i kaszubsko-po-
morskich tradycjach Gdańska i Polski.

Mistrz Tadeusz – znany także jako 
Paweł Dzianisz – urodził się w Pozna-
niu jako najmłodszy, w licznej rodzinie 
księgarza Ludwika i Marii. Drugą woj-
nę światową przeżył głównie w Śremie. 
W Śremie i Poznaniu zdobył wykształ-
cenie i tuż po zakończeniu wojny podjął 
pracę dziennikarską. Szedł dalej przez ży-
cie nie tylko polskimi drogami i morski-
mi szlakami świata, zawsze jednak wła-
snym oryginalnym traktem, ale i śladem 
swego wielkiego a bliskiego nam ziomka 
– mecenasa Bernarda Chrzanowskiego, 
który na początku XX wieku „Poruszył 
wiatr od morza” i otwierał oczy ogółowi 
rodaków na piękno i bogactwo Bałtyku 
i  Kaszub, krajobrazu i  ludzi tej ziemi. 
Chrzanowski był współzałożycielem 
w 1912 roku w Gdańsku Towarzystwa 
Młodokaszubów, jednym z filarów ru-

chu młodokaszubskiego i miesięcznika „Gryf ”. Paweł 
Dzianisz był jego godnym następcą i kontynuatorem.

Tadeusz Jabłoński jako młody dziennikarz, redaktor 
sportowy i publicysta kulturalny już w 1946 roku związał 
się z kujawską z korzenia Bydgoszczą – konkurującą od 
dziesiątków lat nie tylko z Toruniem o miano stolicy 
Pomorza. Tam też w tym samym roku założył rodzinę, 
żeniąc się z Ireną Thomas, córką powstańca wielkopol-
skiego i pułkownika Wojska Polskiego. W kolejnych la-
tach urodziły im się trzy córki: Hanna oraz bliźniaczki 
Janina i Elżbieta. Także w Bydgoszczy nawiązała się jego 
znajomość i przyjaźń ze Stanisławem Pestką. 

Stamtąd, będąc inicjatorem m.in. od-
budowy i adaptacji pałacu w Śmiełowie 
na Muzeum Adama Mickiewicza, w 1969 
roku zjawił się w Gdańsku, zostając se-
kretarzem redakcji „Głosu Wybrzeża”, 
z  którą rozstał się w  pamiętnym 1981 
roku. (Red. Zofia Giedrojć wspominała, 
że na zebraniu pracowników redakcji, 
w czasie którego komisja weryfikacyjna 
ogłaszała swój werdykt, Tadeusz znalazł 
się w grupie zweryfikowanych pozytyw-
nie. Wówczas poprosił o głos. W czasie 
Jego wypowiedzi koleżanki popłakiwały, 
a komisja zweryfikowała swoją decyzję, 
dopisując go do zweryfikowanych nega-
tywnie). Początkowo był bez pracy, co 
w niczym nie osłabiło jego aktywności 
twórczej – dziennikarskiej na innych ła-
mach, także jako autora nagradzanych 
scenariuszy filmowych, reportaży, np. 
z Irlandii, Łużyc, Oksywia... Z tym ostat-
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nim związał się szczególnie silnie jako swoistą nekropolią 
ludzi morza – będąc inicjatorem i współorganizatorem 
z red. Anną Kościelecką realizacji marzenia Bernarda 
Chrzanowskiego, by spocząć na tym, najpiękniejszym 
jego zdaniem cmentarzu w Polsce. W 1986 roku prochy 
Chrzanowskiego zostały przeniesione ze Skolimowa na 
Oksywie, a mogiłę mecenasa uwiecznił oryginalny ka-
szubski nagrobek. Ustanowiona została również hono-
rowa nagroda – Medal im. B. Chrzanowskiego „Poruszył 
wiatr od morza”, przyznawana przez kapitułę powołaną 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Od początku 
współtworzyli ją Tadeusz Jabłoński i Anna Kościelecka, 
a Medal przyznawano tym, którzy żyjąc poza naszą małą 
ojczyzną, wzbogacają i promują tradycję i kulturę ka-
szubsko-pomorską w świecie. Pierwszym laureatem tej 
nagrody został ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb, który 
podczas uroczystości wręczenia w Kaplicy Królewskiej 
wygłosił niezwykłą przemowę, esej godny przypomi-
nania, może szczególnie dziś, na temat wyjątkowości 
Gdańska i mieszkańców naszej małej ojczyzny. Są w nim 
słowa o pięknie krajobrazu Kociewia i Kaszub, z którymi 
ponoć tylko Toskania może się równać.

Piękno Pomorza i  wyjątkowość tak jego dziejów, 
jak i historii Gdańska, również tej bohaterskiej, zwią-
zanej choćby z Westerplatte (Jabłoński był inicjatorem 
sprowadzenia prochów dowódcy obrony mjra Henryka 
Sucharskiego) Paweł Dzianisz jako pisarz prezentował 
w swoich licznych dziełach. Z jego książek wspaniałą 
zawartością i niepowtarzalnym klimatem wyróżniają 
się współautorskie – te, które powstały dzięki wspól-
nym wędrówkom śladami wybitnych ludzi i  historii 
z red. Anną Kościelecką. To m.in. 
Nadbałtyckie spotkania oraz mi-
lenijno-wojciechowe Najpierw 
do miasta Gdańska, Wojciechowa 
Europa [2000 – Książka Jesieni!], 
Z krzyżem i włócznią, Adalbertiana, 
którymi zasłużył m.in. na gdański 
Medal Świętego Wojciecha. 

Tadeusz Jabłoński był również 
inicjatorem budowy repliki Ło-
dzi Wojciechowej. Jako wybitny 
żeglarz (a  i alpinista, marzący do 
końca także o  szczytach Himala-
jów) był i  jest współinicjatorem 
ustanowienia prestiżowej nagrody 
żeglarskiej „Rejs Roku” oraz zało-
życielem Bractwa Kaphornowców, 

Członkiem Klubu Polarnego – inicjatorem budowy po-
mnika Josepha Conrada w Gdyni i więcej niż przyjacie-
lem Biblioteki jego imienia w Gdańsku.

Już w 1972 r. został odznaczony Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski, a ponadto wieloma in-
nymi honorowymi wyróżnieniami. Zabrakło wśród nich 
jedynie kaszubskiego Nobla, czyli Medalu Stolema... 
A przecież, bez wątpienia, był także gdańsko-kaszub-
skim Stolemem – nie legendarnym, lecz rzeczywistym. 
Jego dorobkiem można by obdzielić wielu wybitnych 
dziennikarzy i działaczy społecznych. Jego społeczni-
kostwo, w  środowisku dziennikarskim i  w  szerokim 
świecie, obejmującym na dobre od Sierpnia’80, „Solidar-
ności” i stanu wojennego także Społeczność Zrzeszoną, 
realizowane również kosztem najbliższej rodziny – jest 
wyjątkowe. A towarzyszyła temu wyjątkowa skromność.

Koniecznie trzeba też przywołać Jego trud jako 
współredaktora – i  tu również m.in. z Anną Koście-
lecką – „Komunikatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego” w latach 80. oraz Jego współpracę z „Pomeranią” 
i wydawnictwem ZKP, Oficyną spod znaku Pierścienia 
Świętopełka Wielkiego, a  także z  powstałym w  1996 
roku. Instytutem Kaszubskim, którego był oddanym 
Przyjacielem.

Z wdzięcznością pamiętamy o Jego owocnej współ-
pracy m.in. ze śp. Izabellą Trojanowską, Tadeuszem Bol-
duanem i Stanisławem Pestką. Nie zapominamy o Jego 
i ich współpracy z niezapomnianą „Gwiazdą Morza”. Na 
jej łamach Tadeusz prowadził m.in. własną, niepowta-
rzalną kronikę wydarzeń kulturalnych, obejmując swo-
imi zainteresowaniami, zaangażowaniem (m.in. jako 

juror Konkursów Literackich im. 
ks. J. Pasierba w Pelplinie) Gdańsk, 
Trójmiasto, Pomorze i inne regiony 
Polski i świata, zwłaszcza chrześci-
jańskiego.

Wyjątkowym pomnikiem jego 
słowa jest publikacja Pawła Dzia-
nisza pt. Raptularzyk z  początków 
Trzeciego Tysiąclecia, wydana przez 
Instytut Kaszubski (Gdańsk 2014), 
a  obejmująca jego kronikę z  lat 
2001–2004. Na kartach tej książki 
każdy z nas może sobie uświadomić 
niezwykłość postaci Autora i  Jego 
pióra oraz przypomnieć wydarze-
nia, w których uczestniczył, a przede 
wszystkim zmiany i dokonania, ja-
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kie zaistniały m.in. w naszym ukochanym Gdańsku. Jest 
w niej również multum portretów tych, którzy są nadal 
wśród nas. Pierwotnie miałem ochotę przywołać sporo 
z nich, lecz dziś, odsyłając do indywidualnej lektury, 
przywołam stańczykowe motto, jakie całemu Raptula-
rzykowi nadał Autor: „Marne to nasze czuwanie, skoro 
czas wciąż znika nam w ucieczce”. 

Piętnaście lat temu Mistrz Tadeusz w ostatnim rap-
tularzyku zapisał:

Z drętwiejącymi palcami siadam do maszyny, mając 
świadomość, że przyszło mi poddać się rytuałowi poże-
gnania. Jest to moment tyleż wzruszający, co dotkliwy 
przez spowodowaną nieobliczalnością zdarzeń nagłość.

Raptularzyk, z natury swego gatunku poddany bezdy-
stansowej doraźności, w swym medialnym przeznaczeniu 
sięgał do wybranych z pamięci zdarzeń, refleksji, nieprze-
widywalnego rytmu bardzo osobistych doznań o mającej 
dopiero dojrzeć wyrazistości. Zapamiętane miesza się ze 
spostrzeżonym, przeżyte z nabytym – wszystko jakby na-
znaczone czasem przeszłym niedokonanym.

W moim – nie tylko – rozumieniu rubryka, którą mi 
przychylnie otwarła zacna Redakcja „Gwiazdy Morza”, 
była bezgłośną rozmową z Nieznajomym. Zwracałem się 
do niego ze sprawami, które znał podobnie dobrze, a może 
nawet lepiej ode mnie, podobnie je odczuwał i oceniał. 
Zgadzał się ze mną albo ze mną spierał, a znaki, które 
odbierałem od niego, akceptacja lub protest, utrwalały 
we mnie wrażenie, że nie piszę na wiatr.

Rozstanie się z  tą formą porozumiewania i  poszu-
kiwania przyjaźni zmusza mnie do zagryzienia warg 
w postawie zagubionego w niepojętych zawiłościach dróg 
wędrowca.

Pisząc ostatnie słowa do tego Raptularzyka, kieruję 
do wszystkich życzliwych Czytelników podziękowania za 
pisemne czy telefoniczne słowa uzupełnień, sprostowań, 
słowa aprobaty lub przygany. Wystarczająco długi okres 
porozumiewania się poprzez tę rubrykę pozwala mi, jak 
sądzę, przypuszczać, że przeżyliśmy wspólnie wiele chwil 
w przyjaźni i odwzajemnianej sympatii. Wiemy wszyscy, 
że „nigdy” nigdy nie istniało i nasze pismo jeszcze kiedyś 
odżyje, przypominając swe rozliczne zasługi edukacyjne, 
formacyjne, organizatorskie, które przez lata współuczest-
nictwa w życiu społeczności diecezjalnej i – szerzej – re-
gionalnej zgromadziło niebłahy majątek duchowy i inte-
lektualny. Da Bóg – nie zniszczy go ani czas, ani podatni 
na zapomnienie ludzie.

Inaczej żegnam się z pracownikami redakcji, z któ-
rych trudu wspomniany majątek powstawał. Pozostanie 

dla mnie dobrym wspomnieniem czas, w którym było 
mi dane współpracować z nadzwyczajnym redaktorem 
naczelnym ks. infułatem Wiesławem Lauerem i tak nie-
zwykłymi w swych indywidualnościach redaktorami, jak 
Ewa Górska, Anna Kowalczykowa, Bogusław Olszono-
wicz. Jeśli nie fizycznie, to będziemy się nadal spotykali 
myślami – mam nadzieję.

W antologii polskiej poezji maryjnej znalazłem luźną 
kartkę z wierszem śp. Urszuli Ledóchowskiej. Może jego 
fragment nutą niezbywalnej nadziei wspomoże słowa 
pożegnania:

Gwiazdo Morza! Ucisz burze,
Duszą moją co miotają.
Gwiazdo cudna, tam, na górze,
Rozkaż wiatrom, niech ustają!
Koniec… a może?

Dziękując dziś Tadeuszowi, pamiętamy, że był on 
również wspaniałym historykiem i bibliofilem, a także 
miłośnikiem sportu. Dziękując za Jego wspaniałe doko-
nania i inicjatorską obecność wśród nas, słowa wdzięcz-
ności kieruję również w stronę Jego najbliższych, ro-
dziny i przyjaciół – współtwórców i opiekunów tego 
niezwykłego dorobku. 

Drogi Tadeuszu!
Na zawsze pozostajesz z nami! Oby do Twoich tek-

stów – publicystycznych, literackich, reporterskich, 
wspomnieniowych i innych – sięgali także młodzi czy-
telnicy i podobnie jak Ty zakorzeniali się w bogactwie 
tradycji naszego miasta i małej ojczyzny kaszubsko-po-
morskiej, reprezentując ją jak najlepiej i jak najmądrzej 
w kraju i świecie!

JÓZEF BORZYSZKOWSKI
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Günter Grass (pierwszy z lewej) przyjmuje gratulacje od prof. Gerarda 
Labudy (pierwszy z prawej) z okazji wręczenia Medalu im. Bernarda 
Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza” (1993). W środku red. Tadeusz 
Jabłoński (z archiwum Instytutu Kaszubskiego).
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W ielu powie, że jesień to brukiew i gęś. Oczy-
wiście, to ważne, choć nie jedyne dary natury, 

które należałoby postawić na jesiennym kaszubskim 
stole. Obok nich znajdą się bowiem grzyby, kasze, 
rośliny strączkowe, a także, z racji zbliżającego się 
Świętego Marcina, dania obrzędowe wiążące się ze 
zwyczajowym wypowiadaniem służby na okres zimy.

Zacznijmy jednak od brukwi. Od dawna była waż-
nym składnikiem jadłospisu naszych przodków. Co 
ważne, składnikiem, który gwarantował regenerację 
sił. Szczególnie gdy zawiesistą zupę przyniesioną na 
pole w glinianym garnuszku wzbogacono sporą por-
cją skwarków lub obony, czyli siekanego mięsa z gęsi. 

Zupa z brukwi (zupa z żôłtëch wrëków) jest nie-
wątpliwie klasycznym przykładem sycącego jesien-
nego kaszubskiego posiłku. Choć nie znalazłem 
wyraźnego porównania, jestem przekonany, że 

brukwiankę możemy nazwać klasycznym eintop-
fem. Podawana na pôłnié, zapewniała pracującym 
w polu siłę. Na wersję zbliżoną do tej tradycyjnej za-
praszam do restauracji Krzëwi Róg w Garczu lub Ka-
nia w Przodkowie. Choć trzonem bardzo podobne, 
to jednak mam wrażenie, że wrëkòwô z Garcza jest 
bardziej zbliżona funkcjonalnie do pierwowzoru, bo 
jest miło tłusta, a smak brukwi podkreśla dodatek 
cząbru i majeranku. Kiedy ją jadłem, mimo jesieni 
– na zewnątrz obiektu, gęsi tłuszcz z wywaru miło 
rozgrzewał żołądek. Oczywiście, moje zamiłowanie 
do zupy z Garcza nie oznacza, że przodkowska jest 
gorsza, jest bardziej fit. Jeżeli podróżujesz po połu-
dniowej części regionu, myśląc o zupie z brukwi na 
gęsinie, nie powinieneś omijać miejsc takich, jak re-
stauracja Stary Browar Kościerzyna czy Gościniec 
w Chojnicach.

Dni są coraz krótsze, wieczorami coraz chętniej rozgrzewamy się herbatką z miodem 
i imbirem, w parkach brodzimy w dywanach z suchych liści, zbieramy kasztany, żołędzie 
i grzyby. Jednak nie samymi rzewnymi obrazami jesieni żyje człowiek, musi też się odpowied-
nio odżywiać. Z racji obniżającej się temperatury, a także nasilenia pracy w polu dawny mieszkaniec Kaszub mu-
siał jeść treściwie i zapewnić sobie energię do codziennej aktywności. To treściwe jedzenie – jesienne dary natury 
– stanowi temat dzisiejszych kulinarnych peregrynacji.

Czy wiecie, że w niektórych częściach Polski ludzie nie wiedzą, jak 
wygląda brukiew?

Krzepka zupa z żółtej brukwi, Chëcz ù Kaszëbë, Chmielno. 
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Mimo że powszechnie kojarzona z biedą i przez to 
często lekceważona, zupa brukwiowa bywa obiektem 
prób szefów kuchni także renomowanych restauracji. 
Jedną z najładniejszych moim zdaniem sporządził 
Sebastian Cichy, zakochany, jak sądzę, w kuchni re-
gionalnej. Zjesz ją sezonowo w restauracji Nowo-
sopocka w Sopocie. Ta zupa, w przeciwieństwie do 
tych klasycznych, podana jest w formie gładkiego, 
esencjonalnego kremu pełnego aromatów jesieni, 
na którego powierzchni delikatnie ułożona została 
gęś w najpopularniejszej, szarpanej formie. Piękny 
jesienny kolor potęguje uczucie ciepła rozlewające 
się po ciele.

Pisząc o brukwi i zupie brukwiowej, wymieniłem 
gęsinę, bez niej nie byłoby kaszubskiej i pomorskiej 
kuchni. Gdy mówimy o gęsinie, na ogół wyobraża-
my sobie gęś pieczoną w sporych rozmiarów gęsiarce 
włożonej do pieca chlebowego, bo piekarnik west-
falki nie zawsze był wystarczająco duży. Intensywnie 
doprawiona majerankiem i podlewana wytapiającym 
się tłuszczem, z racji powszechnej dostępności była 
chętnie wykorzystywana na obiady. 

Jeżeli chcecie spróbować dobrej gęsi pieczonej, to 
namawiam do wizyty w lokalu, którego szefem kuchni 
jest Tomasz Szydzikowski. To człowiek, który z ro-
bienia gęsi zrobił sztukę. Jego dania z ostatnich lat są 
znane większości kaszubskich i pomorskich smako-
szy, którzy uważają, że na gęsinę trzeba jechać tam, 
gdzie Tomasz w danym czasie pracuje. Obecnie jest to 
restauracja Walter, która znajduje się na ostatniej kon-
dygnacji sopockiego domu towarowego (przy Monte 
Cassino) i nawiązuje do restauracji znajdującej się 
w tym budynku na początku XX wieku. Jedźcie tam, 
jeżeli lubicie pieczoną pierś z gęsi z żurawinowo-śliw-
kowym sosem i modrą kapustą podaną w zapieczo-
nym jabłku. Jeżeli jeszcze jej nie lubicie, to ją polu-

bicie. Polubicie dlatego, że Szydzikowski jest osobą, 
która cały swój rozwój zawodowy wiąże z lokalnymi 
produktami, a więc również i z gęsią. Kuchnię To-
masza Szydzikowskiego, i to niezależnie od miejsca, 
w którym pracuje, cechuje dbałość o dorobek regio-
nu, o korzystanie z produktów wytworzonych w naj-
bliższej okolicy. Mimo że nie jest kucharzem staro-
modnym, na pewno nie zatracił się w kuchni fusion, 
a oczywistość wyboru gęsi w jego restauracji wiąże 
się z renomą wystudiowanego smaku. Smaku, który 
został doceniony przez wpis na listę Dziedzictwa Ku-
linarnego. Tomasz Szydzikowski jest autorem dania 
„szmurowana gęś”, za które otrzymał Bursztynowy 
Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomor-
skie Smaki” za najlepszą potrawę regionalną.

Z pieczoną gęsią i Szydzikowskim kojarzy mi się 
też następująca historia. Otóż dokładnie dwa lata 
temu, 11 listopada, w białym uniformie uczestniczy-
łem w Tomaszowym misterium gęsi. O ile dobrze pa-
miętam, mimo że to był 11. dzień miesiąca, dań było 
13. Każde z gęsią. Święto gęsi, bo to o nim piszę, od-
bywa się cyklicznie w Zielonej Bramie w Przywidzu. 
Warto w nim uczestniczyć, szczególnie że w tym roku 
za pokaz live cooking odpowiadają Krzysztof Robert 
Szulborski i Andrzej Ławniczak.

Teoretycznie każdy wie, co to drób pieczony. Mimo 
to przywołam gęsie pipki. Dla jednych to potrawka, 
czy jak to mówią niektórzy: gulasz z gęsich żołądków 
podany najczęściej w czerwonym lub pieczeniowym 
sosie – jak w restauracji Mùlk w Miszewku. Dobrze 
uduszone i pozbawione błon są rzeczywiście smacz-
ne, choć zdecydowanie wolę gęsie pipki w innej wer-
sji. Aby je przyrządzić, trzeba z pietyzmem potrak-
tować gęsią szyję, z której należy ściągnąć delikatnie, 
nie uszkadzając jej, skórę, bo ta posłuży za worek na 
nadzienie. A ono powinno być zrobione z podrobów 

Tomasza Szydzikowskiego, autora tego dania, już dawno obwołano 
królem kaszubskich potraw z gęsiny.

Gęsie żołądki w sosie pomidorowym, Mùlk, Miszewko.
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Zupa z brukwi kojarzy się nam z czymś gęstym, zawiesistym, można ją 
jednak podać także w inny sposób. Studium brukwianki na gęsinie 
(materiał własny).

Brukwianka często bywa na tyle pożywna, że po jej zjedzeniu nie ma się 
już ochoty na drugie danie. Restauracja Kania, Przodkowo. 

i podobne do tego, którym nadziewa się same ptaki. 
Szyje napełnione nadzieniem po upieczeniu mogą 
być podawane z szarymi kluskami, żuchlem, ciszką, 
a w razie ich braku – z kartoflami. Oczywistym do-
datkiem jest duszona, lekko zakwaszona czerwona 
kapusta. Niestety nie znalazłem dotąd takiej wersji 
w  żadnej restauracji. Choć wielu uważa, że danie 
w gęsiej szyjce jest żydowskie, to większość moich 
rozmówców przywołuje jako regionalną, pomorską, 
właśnie taką wersję gęsich pipek. Zapewne wiąże się 
to z faktem, że na terenach, gdzie wywierała wpływ 
pruska kultura gastronomiczna, występowały różne 
farsze, nadzienia czy klopsy, zatem szyjka wypełnio-
na smacznym nadzieniem wydaje się tu czymś oczy-
wistym. 

Mówiąc o daniach na gęsinie, nie sposób pomi-
nąć czerniny. Ta potrawa, która dla wielu jest nie 
do przyjęcia, stanowi swego rodzaju dowód na to, 
że kuchnia wiejska Kaszub była bardzo oszczędna 
i racjonalna. Nic się nie mogło zmarnować. Czerninę 
można zjeść na przykład w Borowie. W Gospodzie 
u Szadego jest bowiem stałym elementem oferty. Po-
dana z kluskami może nie zaspokoi oczekiwań tych, 
którzy są przyzwyczajeni do wersji z kartoflami, ale 
można poprosić o zamianę klusek na kartofle. Se-
zonowo ta smaczna zupa charakterystyczna dla re-
gionu, w którym gęś była w każdym gospodarstwie, 
pojawia się w Gościńcu w Chojnicach i Starym Bro-
warze w Kościerzynie. Smaczną wersję kaczą można 
zjeść w restauracji Słupskie Smaki. Zawiesista, pełna 
suszonych owoców zupa daje wiele satysfakcji zgłod-
niałemu smakoszowi. Szczególnie, choć wielu woli 
kartofle, że jest podawana z przecierakami okraszo-
nymi smacznymi skwarkami.

Kiedy mówimy o gęsi, nie powinniśmy zapominać 
o półgęsku, czy jak też mówiono: pierśniku. To do-

piero pyszna rzecz. Zamarynowane w soli (lub nie-
kiedy solance) wzbogaconej dużą ilością majeranku 
i  czosnkiem, półgęski przez kilka dni przechodzą 
aromatem przypraw i nabierają szlachetności, która 
pozwoli serwować je przy ważnych okazjach lub na 
eleganckich przyjęciach. Choć są tacy, którzy jedzą 
je od razu po osuszeniu, to jednak najsmaczniejsze 
są te, które na zakończenie procesu produkcji trafiły 
do wędzarni, gdzie praktykuje się zimne wędzenie. 
Mówiąc o gęsinie, warto powiedzieć, że gęś w prze-
ciwieństwie do innych ptaków najczęściej hodowana 
jest na otwartej przestrzeni. Ma dostęp do natural-
nej karmy, a jak to mówią, drób, który może sobie 
szczypnąć to trawkę, to robaczka, to gówienko, jest 
najsmaczniejszy. 

Na listopadowe półgęski udam się do Przodkowa, 
do restauracji Kania, lub do Gospody u Szadego. Co 
ważne, mam nadzieję spożyć w każdym z tych miejsc 
obonę, czyli smarowidło z siekanego mięsa gęsiego. 
Dziś wykonywane ze starannie trybowanego mięsa, 
kiedyś było robione na zasadzie „jak leci”, więc tra-
fiały się w niej kawałki kostek i chrząstek.

Rozmawiając o kaszubskich daniach jesiennych, 
nie można zapomnieć o  grzybach. Nie wiem, jak 
kiedyś przyrządzano grzyby na tzw. drugie danie, 
ale jestem przekonany, że w okresie jesiennym ka-
szubska kuchnia nie mogła się obyć bez zupy grzy-
bowej, a właściwie grzybowego eintopfu. Sądzę, że 
poprzestawano na grzybach, kartoflach i warzywach 
podawanych jako zupa na tyle gęsta, że stanowiła 
danie jednogarnkowe. Dziś, gdy już się nie twierdzi, 
że grzyby nie mają składników odżywczych i nie są 
treściwe, zupy grzybowe powracają po przerwie, 
w której jedyną grzybową była pieczarkowa. 

Prawdziwą zupę grzybową zjadłem w Ustce w małej 
restauracji Familia, która proponuje w niedzielę gęstą 
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zupę grzybową sporządzoną na ziemniaczanej bazie 
dającej oparcie dla smacznych kapeluszy pływających 
w niej niczym łososie w pobliskiej Słupi. Ta dobra 
zupa nie jest miksowanym kremem. Jej aksamitna 
konsystencja to dowód cierpliwości kucharza, który 
poświęcił jej wiele czasu, pozostawiając ją na ledwo 
widocznym płomieniu, by w spokoju przenikała aro-
matami lasu. Podobną zupę grzybową zjadłem w Bo-
janie. Niestety mimo obfitości prawdziwków w tym 
sezonie, obecnie nie widzę jej w karcie. Jeżeli lubisz 
zupy grzybowe, a eintopf jest formą jedzenia, którą 
akceptujesz, udaj się do Szadego. Jestem fanem jego 
zupy grzybowej z kurek gotowanej na cielęcych kost-
kach, a podawanej z dużą ilością zacierek i koperku. 
Smaczną zupę z borowików i maślaków znajdziesz 
w centrum Kościerzyny. W Starym Browarze i zjesz 
smaczną zupę grzybową, i jeśli masz w zespole niepiją-
cego kierowcę, skosztujesz piw z tutejszego browaru...

Klasyka jesienna to nie tylko grzyby. To także so-
czewica. O ile kremy z soczewicy pojawiają się na 
szlakach moich kulinarnych peregrynacji (choć bez 
powiązania ich z dawną kuchnią, mimo że zupa z so-
czewicy na wzór królewiecki była popularna na ca-
łym Pomorzu), o tyle o kombinację leśnych grzybów 
i soczewicy jest bardzo ciężko. To niedrogie danie 
znalazłem jednak w Bałachach. W niepozornej re-
stauracji Smaczne Jadło podaje się je jako dodatek do 
dorodnego szczupaka z patelni. Mimo że w okolicy 
są inne lokale, z chęcią wrócę do tego zestawu przy 
pierwszej podróży na południe Kaszub.

W podróży, której celem jest odszukanie kaszub-
skich smaków jesieni, nie może zabraknąć kartofli. 
Choć pisałem o daniach z nich miesiąc temu, jed-
nak dla porządku przypomnę, że w większości miejsc 
oferujących szandar, żuchel czy cziszkã podaje się te 
smaczne i proste dania z sosami grzybowymi. 

Ktoś mógłby pomyśleć, że jesień to tylko lądowa 
część Kaszub, że na Nordzie nie znajdzie się niczego, 
co będzie się z tą porą roku kojarzyć. Nic bardziej 
mylnego. Toż pieczona gęś dębogórska czy półgęski 
dębogórskie od lat cieszyły amatorów dobrych sma-
ków. To, że ferma w Dębogórzu zaprzestała hodowli 
gęsi i produkcji smacznych wyrobów, z pewnością 
nie oznacza, że na Nordzie gęsi nie będą kulinarnym 
standardem. Jednym z miejsc, które tego dowodzi, 
jest restauracja Nordowi Môl w Celbowie, można 
w niej bowiem zjeść wiele dań na bazie gęsiny. Warto 
też zatrzymać się przy tamtejszej ladzie z produktami 
regionalnymi, bo znajdziemy w niej półgęski wędzo-
ne. W lokalu oferuje się też zupę z podgrzybków zbie-
ranych w pobliskiej Puszczy Darżlubskiej, klasyczną 
czerninę podawaną z kartoflami, a nawet sandacza 
w borowikowym sosie, czy też dla wegetarian – ka-
szotto w takimż sosie. 

Po podróżach wracam zawsze do Gdańska. Już 
w domu sprawdzam, czy w gdańskim lokalu znaj-
dującym się tuż przy siedzibie redakcji „Pomeranii” 
(w Domu Kaszubskim) także znajdę jesienne dania, 
o których pisałem. Może karta zaprezentowana na 
internetowej stronie tamtejszej tawerny nie jest aktu-
alna, ale z przykrością odnotowuję, że nie ma w niej 
słowa „gęś”, a zestaw zup nie zawiera klasycznej dla 
Kaszub zupy brukwiowej na gęsinie. Mam jednak 
nadzieję, że ma to związek z ciepłą aurą i tym, że ku-
charz myśli jeszcze o lecie, ale w najbliższych dniach 
w menu pojawią się dania bogate w kaszubskie je-
sienne smaki. Oby, bo przecież to jedno z najlepszych 
miejsc do prezentowania naszej kultury, również tej 
gastronomicznej.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

Czernina, Mùlk, Miszewko. W jesiennym menu Sebastiana Cichego nie może zabraknąć smaku 
brukwi. Choć danie zostało podane zgodnie ze standardami nowoczesnej 
restauracji, jest przykładem lokalnej kultury kulinarnej. Restauracja 
Nowosopocka, Sopot. 
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Dawid Zły Kaszubski Hip Hop. Tak pòzwóny je fejsbùkòwi profil tegò artistë. Przezéra-
jąc starna za starną, na samim zôczątkù rokù 2019 rokù natrafiwómë na link do jegò 
pierszégò albùmù, pò pòlskù. Aùtór pisze: „Skowyt” to mój pierwszy długogrający album. 
Stworzenie go zajęło mi cały rok, jest pełen osobistych przemyśleń i alternatywnych wycie-
czek na pogranicza hip hopu z czymś, co mi w duszy gra. Większość kawałków dedykowane 
są konkretnym osobom w moim życiu, dlatego ten projekt jest bliski memu sercu jak ci ludzie, 
którzy są dla mnie inspiracją. Polecam rzucić uchem na to, jeśli lubisz coś nietypowego. 
Pełno tu klasycznych gitar, których brzmienie kocham, i bębnów tak czarnych jak dupa. 
Dopieszczona jak nigdy a pewnie mierna jak zawsze, ale puszczam to, bo to mój rok z życia 
nagrany na tych kawałkach1.

MUZYKAWÒJNOWI KASZËBI 

Pòsòbné sztëczczi na You Tube pòkôzywają, jak zmieniwô 
sã, dozdrzeliwô kaszëbizna artistë. 
22 gromicznika. „Rôz-dwa”: 
Jô bë kòzełkòwał z zadowòlenim czejbë wa mòglë wysłëchac 
moje nagranié i zaznaczëc wiôldzi pôlc w górë. To dopiérk 
pòczątk drodżi z kaszëbsczim Hip hopem. Bądze tegò wicy 
temù wôrto czekac: 
Mùsze Grac Jak Ritm Mi Gra
Rëszëc Z Miesca Flot Rôz-dwa
Żebë Dobré Czasë Bëlë Z Nama
W Pamiãcë Trzeba Miec Czedë Się Spiérkama
Jaż skòpicą sana leże wzeram a wezdrzenié me spòkójne
A i czujne, bo piãkno je nawkół.
Leże Nie Pòsune Się Nie Ùgne (...)2

Pòd nagranim, pòstrzód kòmańtérów je téż taczi: Bëlné! Je 
vjidzec fest taleńt do rapù ë bëlno, że pò-kaszëbskú! Czasã 
Cë vlôżajõ pòlskjé fòrmë, np. rAz zamjast rÔz, grA zamjast 
grAJE, SIĘ zamjast SÃ, achtnõĆ zamjast achtnõC, ale to je 
zicher vszëtkò do doprôcovanjô! :) Robji le dalé, jô żdżã za 
nastãpnima sztëczkama :)
Na co je òdpòwiedzóné: Jô jesz nie je wëtrenówany na richich 
ale robie cos w kòżdi dzéń w tim czerënku.

Rôczã „Złégò” do wejrowsczégò mùzeùm, dze kôrbimë ò 
jegò kùńszce. Przëchòdzy jich dwùch.
DZ: Jô jem Dawid ZmarZŁY. Móm 28 lat. Jem z Wiôldżi 
Wsë. Taczi prosti knôp, co czëje ten blues. 
TF: Blues czë rap?
DZ: To sã przenikô.
TF: Co robisz w żëcym?
DZ: Piwò sprzedôwóm. 
TF: A kòlega? 
DZ:To je mòje òkò a rãka. Kamerzista. 
[Sztërë lata młodszi. Kamil. Priwatno robi pizzã i je bratã 
Dawida Złégò. Jednym ze sztërzech młodszich bratów].

10 strumiannika. „Przódë lat”3:
(...) czedës przóde lat lëdze bëlë rozómno
nie to co terô, wszëtcé wsio rowno
o co cho, chiże tedë jô czo!
gôdka płëniã czôrny, żôłti vzor, nekam
òbòjãtno we jesta twardi czy mitczi
cziwam a glepasy wszëtci cenci jak nitci
jô nie skùńcze gra bez dobitczi (...).

TF: Skądkaż sã wzãła ùdba robieniô rapù?
DZ: Òb całi 2018 rok jem ò tim mëslôł. Nagrôł jem „de-
mówkã”. Przësłëchało jã kòl 200 sztëk lëdzy, ale to jesz nie 
bëło to. Felowało mie swójskòscë, klimatu pòspólnégò se-
dzeniô przë stole. To jem chcôł ùchwacëc w mùzyce. Z fa-
milie jidze wspiarcé, w całoscë òd starków, co znają jãzëk.

31 strumiannika. „Wôżné że...”4 i wnetkã tësąc wëswiéce-
niów. 
Jô jem prosti knôp, co wiedno czëje ten blues
Nieùstãplëwé, przeszekowany jô je wprzódk
A lëdze z kôżdim raza mówią
Dawid, dôj na lùz (...)

TF: Czemù rap?
DZ: Rap je dzélã hip-hopù. Òd wiedna w ti kùlturze jem. Na 
Szląskù mają wiele taczi mùzyczi. A kòl nas co?
TF: Hip-hop colemało sã parłãczi z  wiôldżim miastã, 
z blokama. A tu Wiôlgô Wies... 
DZ: Je leno jedna droga z blokama. Rap bierze sã z roz-
mòwë, na szasym. Pózni przenôszóm to do sklepù, do sztu-
dia. Wcyg donôszóm nowé sprzãtë. Òczë mie sã swiécą na 
nowé diôbelsczé skrzëpice. I móm ùdbã, cobë zjachac całé 
Kaszëbë. Na pòczątk òd Wiôldżi Wsë pò Hél. Wszãdze 
nagrómë sztëczczi. Tematë łapiã òb drogã. Jadã na kòle do 
robòtë, do Pùcka. Je szóstô reno. Jastarniô. Widzã rëbôków 
òpiartëch ò brómë. I to je ten klimat. To mie pòdskôcô do 

1  https://dawidzly.bandcamp.com/album/skowyt?fbclid=IwAR1eChHXZrSdpB0Txv9_o8iUVf-K7Gqd93nY_NjZfcndo0FcCd-
9PGIVtQjw [przëstãp 24.10.2019]



SMÙTAN 2019  /    /  43

MÙZYKA

twórzbë. Móm swòjã pòdrãczną taszã, a w ni kaszëbsczi 
zsziwk z wszëtczima tekstoma. Tekst pòwstôwô w tidzéń, 
mùzyka téż. Pózni mëslimë, dze nagrac òbrôz i nëkómë... 
jak białka dô wòlné (ùsmiéwk). Mómë dwòje môłëch dzecy.

13 łżëkwiata. „Hùlaj”5:
(...) Rôz to szpôs szpôrt pësk smiôc sã chce
Nie zwësk Jezësk, ti dzeje żëcô jidã jak w dim
Nie ma z tima rimami to sã grëpë trzëma
Jak z karabina òriginal, jidze nowina
Dopadô wała, fala doprzińc hùlala zarô pudze bùjana
To sama bele nie nosama cziwac
trzëmac za kaszebsczi rap, rapy czidac (...).

TF: Jak je z  internetosznëkrownikama? Chwôlą? Nie 
chwôlą?
DZ: 75% lëdzy chwôli, reszta bë mie chãtno ùkrziżowała. 
Chwôlą, bò patriotizm, bò nowé. Gnërzą, bò nie rozmieją 
jãzëka. Czeszczi? Fińsczi? – pitają. Temù pòd filmkama i na 
òbrôzu pòdôwóm tekstë, tłómaczenié na pòlsczi. To pòmô-
gô, a do te je widzec i czëc, że to je jiny jãzëk, ze wszëticzma 
swòjima sztriczkòma.

27 łżëkwiata. „Swòji zdanié”6:
(...) Jô gôdôm jo zamiast tak tak czë jinak sã nie dô òpak
Jaż za wiele jë spraw na tim swiece pòpltónëch
W mòji mùzyce nie môm czasu z òwijanim
Mòji rëchë i gôdka co ucechë ce przëniesë 
Co mie le przińdze do głowë
Wit to nowé natëchmiastowi trzeba miec swòji zdanié (...).

TF: A mòże was òbôczëc, ùczëc dze dali sklepù a inter-
netu?
DZ: Jesz wcyg mómë cząd na letników. Jak to sã skùńczi, 
zaczniemë sã rëchtowac. Pôrã graniów mómë zaklepóné. 
Rëszimë òd maja.

3 maja. „Baro fejn”7:
Jô bë wnet zabôcził në tej czesc jô jëm Dawid
Piãcdzesąt kilo wôdzi wnet dwa razë tëlé òdwôdzi
Sztek biésa chto zniesã tegò ùrwisza
Ceszô nie dlô wekpisza rëjbach sã zaczinô
Czedë czëje ritm 
Ju sygnie jô wycygne nawetka z czôrny dzury
Czôrny rap bë wama dac jindze slamaza na bãbnach grac

Cindaba! i gãba nie zamikô kaszëbë nie zdichô
Wszëtkò stikô jë baro fejn (...).

TF: Ti, co robią rap, apartno sã òblôkają. Jinaczi wëzdrzą. 
Môsz lózbùksë?
DZ: Dzysô sã noszô rożewé „rórczi” i rożewé „dredë”. Mòja 
mùzyka je takô, co jô jã mògã mòji starce pòkôzac. I tak 
samò sã òblôkóm. Móm mùcã z nëbą. Mòże czedës zrobiã 
so żôłto-czôrné „dredë”... (smiéch).

18 maja. „Jak wësoczi je szpëc swiata”8:
Jak wësoczi je szpëc swiata
Ji czë sygne gò
To nie je wôżné terô
Sygôm pònad atmòsferë
Z mëslą ò tich dalek w dôlë
Gòniącëch swòj ògón
A wszëtko mimo wòlë
Jô gôdôm…
Aùtór tak pisze ò tim sztëczkù:
To je sztëczk mùzyki ò tich co dò célu w żëcym jidą wiedno 
pòd górę. A Jak wësok je twój cél to je twòja wiédzô. Bele sã nie 
pòddac i smiało zmierzëc sã z procëmnotama. I të nie mësl, że 
të òstaniész kò jaczims kosmonautą czë kowbojem, bo môsz 
przerzniãté! Trzeba zlesc na zemie i mëslec ò tim co je tu.

14 czerwińca. „Je wòda co żëwi nas”9:
(...) òdpòwiadô brac całi czas przez Nas je wërwas ten
I w nen spòsób òstanié z Nas skansen

2  https://www.youtube.com/watch?v=U7rlvRvd4no&fbclid=IwAR2P7S0W-02kfkhDjahYuSmbi8jrLybmf1Y3a8d7UyIYXJl-
FuwKlSeUaBuA [przëstãp 24.10.2019]

3  https://www.youtube.com/watch?v=durbryTPLjg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bROO6T5CC9Vxmd_HQqd-
1W0zMtvYTPbwEAVJAKMFvaDM1ZcJHqcnzf-60 [przëstãp 24.10.2019]

4  https://www.youtube.com/watch?v=XxOIrwc4jak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sTpIJrbrp17IW9BTe37HER3_aEhB_Pl-
hq7eEGsmsuXPKHLFiKiUkv5u0 [przëstãp 24.10.2019]

5  https://www.youtube.com/watch?v=-kL5OxDWThg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OU1fTNJd6HCJDQTj9DYqePsX-
-wfVPEEn6Xx7t4TfUf_KnJZa1U5NJN3c [przëstãp 24.10.2019]

6  https://www.youtube.com/watch?v=MWDaFBPVwNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fxgUHQ9PgCQ6kJt2aW9LRu-
i2i9zHKb7SgyGafVcHIEe-lQoukNQ6cizs [przëstãp 24.10.2019]

7  https://www.youtube.com/watch?v=wOiNgmA8Mq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z6EgJqTkwzpKBAcaQk7oGcjpSi4r-
SqQ98dT5XBNj3Rtdsh5wMfPRsLGE [przëstãp 24.10.2019]

8 https://www.youtube.com/watch?v=Rl9OQQCtyqA [przëstãp 24.10.2019]

Òdjimczi z telediskù Dawida Złégò  „Słonô wòda”
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Tak dzys to wëzdrzi pewno ò wiele lepi
Czëjbe wë chcële brac përznã mni
òbrazek wzãti z wëòbrazni ni ma szans bë zatrzëmac
Dërch aptit na wicy nie ma co zajëmac problemama
Le same zdziną jak dëch
Mòrzé dô i zabierze taczi to geszeft (...).

TF: Twòje tekstë mają w  sobie cos, co mòże nazwac 
pòezją. Tej-sej wplôtiwôsz lëdowé rzeklanë. Tematika je 
módernô.
DZ: Lëdze sami nalinają: zrób ò tim, zrób ò nym...

9 lëpińca. „Pludra”:
Słodczë słówka jaż mie bierze na rzëgłéwinë
Miodnô gôdko Jô wëbierôm spòsób jinny
Prosto z mòstu fest tekst sã czestuj
wiedno rëchtuj kawe na ławe
Trzeba miec wprawe ażebë sprawe zapiãc bez òbawe
Taczim lëdzą AVE nawetka mëslec mie sã nie chce
Co je w głowach jinnych co za plecama szepce
A niech go diôchôl wezne! (...).

TF: Jaczi je priwatno Dawid Złi. Co denerwùje Złégò?
DZ: Pekaesë są taczé drodżé... (smiéch) Pòtrzebùjã sã wëga-
dac. Do tegò dobri je prawie rap...

3 zélnika. „Czôrné pòdniebienié”10:
(...) Achtnienié, zgòda, pùsté słowa chtëre jindą jak wòda
Wzeram przez pôlce szkòda
Jô jak sã achtne za cos to dzejam, w nôdzeji spiéwam
To je jasni jak słuńce, jak bùrzô w szklónce kòmuda ni ù mie
Je robòta tuńce. Pózni kùszni mie w sztërë lëtre
Czëde nié czëjesz a niejedne plestasz brëdnie
Chwôlisz, jak Kalisz kaszalot kùpisz

Cëż të môsz. Me jesme glëpi za baro
Të téż je nasz! (...).

TF: Tematika sakralnô Ce nie krãcy?
DZ: To je baro wôżny dlô mie temat, tak jak familiô, ale 
nie czëjã sã na sëłach, żebë np. rapòwac ò Matce Bòsczi 
Swôrzewsczi...

15 zélnika. Matczi Bòsczi Zélny. „Pòjce bënë do Nas”11:
(...) Rap òstri jak wasapi taczi krzòn sã seje sóm 
Tak zajawke w sercu móm
Głowa wiôlgô jak krôm sztël!
òd Wiôldżi Wse pò Hél kaszëbsczë rapy zdrzeta le!
Welcome i Willkommen, Przińdz w naju stronë
Pòjce bënë do Nas (...).

TF: Gôdô sã, że rap to je mùzyka bùńtu. Jak to je kòl Ce-
bie?
DZ: Chca cos zabrac, cos òstawic. Lubiã òbserwòwac, słë-
chac wspòminków jinëch lëdzy. Przedzegwiwóm to i twòrzã.

8 séwnika. „Sebie w słuńcu stôwiómë”12:
(...) Sebie w słuńcu stôwiómë a jinszëch z bòkù
Co rusz më mómë tôrg zamiast dac pòkù
Jak czôrni warny dërch sã kłócëc
Je taczi wiôldżi, nieprzemògli głód
Co nié pòzwôlô ùcec (...)

TF: Jak robisz mùzykã?
DZ: Kòrzëstóm z  kómpùtrowëch samplów, ale nôchãtni 
grajã na gitarze i na akòrdionie. Szukómë akòrdionistã do 
karna.

18 rujana. „Słona wòda”:
(...) Mni wôżne czedë przëgryzama sól
Na pôlnié sëma sól
Ji nic jinszëgò ni mô na stółk
Co swiat mô przëszëkowune na dzys
Dobri sprawë czë słono zôs
Ni mòga żëc jednim le blós
Brac co daje nastãpni pòrénk (...).

TF: Co bãdze dali?
DZ: „Czôrny proch” nadchòdzy. Kaszëbskò-Szląsczi RAP! 
Jesz trochã i bãdze fardich :)

Òdjimczi z telediskù Dawida Złégò „Słonô wòda”

9 https://www.youtube.com/watch?v=-IhVTg2d9Tk [przëstãp 24.10.2019]
10  https://www.youtube.com/watch?v=reGuLLbEbCE&fbclid=IwAR0Py2sySF7lYtS93UIKEGyo4OUAWqaRkYPj2EhZR-

w9U3PRCdepitg4Y8nU [przëstãp 24.10.2019]
11  https://www.youtube.com/watch?v=sQ4YO8mM94Y [przëstãp 24.10.2019]
12  https://www.youtube.com/watch?v=xmTPpXVm3oM [przëstãp 24.10.2019]
13  https://www.youtube.com/watch?v=X6BBWtPV11E [przëstãp 24.10.2019]
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Òpòwiôdania spisywóné pò latach bez Edith Robbins 
to le je czile kôrtków – òpisënk wòjnë i żëcégò we 

wsë òbczas hitlerowsczi òkùpacje. Trafiłë do mie bez 
Dareka Pacorka, znónégò nié leno w bëtowsczim krézu 
wanożnika a paralotniarza. Przëniósł je, pòkôzôł i za-
pëtôł, czë jem zainteresowóny kòntaktã z aùtorką. Tak 
pò prôwdze na zôczątkù jem mëslôł, że mdą jak jinszé. 
Nëch nierôz jem słëchôł, je czëtôł. Cekawé, ale... Rów-
nak ze starnë na starnã ji losë mie wcygnãłë. Chcôł jem 
sã doznac wiãcy. Napisôł jem mejl... Kùreszce przëszła 
òdpòwiédz. Ceszã sã, że zacekawiła Ce mòja historiô – 
òdpisała Edith.

Ji starëszka ùrodzëła sã w 1884 r. w Piôsznie. Stark 
w Bëtowie przë rënkù miôł króm z zédżerkama. Hań-
dlowôł téż złotã. W 1915 r. bez jaczés finansowé tôkle 
mùszôł pòdjimiznã zamknąc. Z familią przecygnął do 
Berlina, gdze w 1937 r. na swiat przëszła Edith. Kò i tam 
żëcé dlô nich letczé nie bëło. Òbczas II swiatowi wòjnë 
mòja mëmka bëła gdową z trójką môłëch dzecy. Za wiele 
më ni mielë. Do ti jadłobë doszło jesz bómbardowanié. 
Pòstanowiła przecygnąc w  rodzëznowé stronë swòjich 
starszich. Tak trafiłësma do Bòrëszk – wëjasniwô w mejlu. 
Zamieszkałë w bùdinkù szkòłë. Parterowi, z czerwiony 

cegłë. Jeden dzél zajimałë ùczbòwé zale, a w drëdżim 
mieszkôł szkólny. Przed szkòłą bëło môłé bòjiszcze. Dzys 
szkòłã ze wszëtczich strón òbjimają drodżi, wëzdrzi jak 
òstrów we westrzódkù wsë. Mëmka Edith robiła za szkól-
ną. Ùczëła nié leno miestné dzecë, ale téż te z Òstritégò 
[tak na Gôchach gôdają na Òstrowité – dop. red.], jaczé 
òddaloné je kòl 2 km òd Bòrëszk. Miałam tej czile lat 
i mało wiele pamiãtóm – kąsk ùsprawiedliwiô sã Edith. 
Równak pôrã przeżëc ùtkwiło w ji pamiãcë.

Òb noc zbùdzëła mie głosnô kôrbiónka. Dwiérze do 
naszi jizbë bëłë ùchiloné i czëłam, jak mëmka gôdô z jaczi-
mas chłopama. Pò sztócëkù przëszła i nas ùspòkajała. Rze-
kła, że wszëtkò je dobrze. Dopiérze wiele lat pò wòjnie 
wëjasniła, ò co tej szło. W szkòle pòjawilë sã partizancë 
i prosëlë, żebë ùkrëła jednégò z nich. Na drëdżi dzéń ge-
stapò miało wszëtczich rewidowac. Partizancë bëlë dbë, 
że nama jakno Niemcóm dadzą pòkù – wspòminô Edith, 
a tej òpòwiôdô dali: Pò prôwdze reno zaczãło sã sznëkro-
wanié pò bùdinkach. Przëszlë i do naju. Mëma rzekła, że 
ò niczim nick nie wié, a tej w dodôwkù, że Bòrëszczi to 
môłô wies, a lëdze tuwò są pòtcëwi. Gestapò dało pòkù. 
Pòszlë. Nie pamiãtóm, jak długò nen chłop tacył sã na 
najim pòddaszim. Wszëtkò sã pò mëslë skùńczëło, ale nié 

Żëcé czasã je pòmachtóné. Na najim kaszëbsczim pògrańczu cos ò tim wiémë. Wié téż Edith Robbins. Ji wspòminczi 
pòrëszają niejednã strënã naji dëszë. Wëfùlowóné dzecnym ùsmiéwkã, grozą wòjnë i... krzikã dzéwczãtów.

NIGDË WIÃCY NIE ÒBÔCZISZ 
NEGÒ PLACU

Edith (we westrzódkù) i Pawłowscë z Piôszna. Òdj. z archiwùm Edith Robbins.
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bez dërgòtë. Mëma miała strach, ale jak pózni wspòmi-
nała, jinszégò wëbòru téż ni mia. Miestny lëdze bëlë dlô 
naju wiedno baro żëczlëwi. Jesma mielë wiedno swiéżé 
mlékò, dzelëlë sã miãsã, jesma dostôwalë mąkã, a mëm-
ka, razã z jinszima białkama ze wsë, piekła chléb w jed-
nym piecu. W òkòlim nie bëło dochtora, tej baro czãsto 
przëchôdelë i ù nas szukelë doradë. Pò wòjnie nicht nas nie 
wëdôł Rusczim, brónilë nas przed nima. To baro wiele dlô 
nas znaczëło. Móm czëté, że w jinszi wiosce miemiecczégò 
szkólnégò pòwiesëlë – czëtóm w ji wspòminkach. 

Edith wdarzëła so téż jinszą historiã, òsoblëwie dlô 
ni wôżną. Rok w rok we wsë bëła procesjô na Bòżé Cało. 
Nié jinaczi bëło i tą razą. Dzéwczątka w dwùch rzãdach 
sëpałë kwiôtczi, jidąc przed ksãdzã. Bëła jem bùsznô, 
że ną razą jô téż jem westrzód nich. Przed nym dniã 
mielësma próbë. Szłësmë bez wies i  głosno pò pòlskù 
licziłësma: jeden, dwa, trzë i na sztërë rzucałësma kwiôt-
czi. Do dzys nie wiém, skądka, ale mëmie ùdało sã nalezc 
biôłą sëczenkã. Wszëtcë mie pòwtôrzalë, że pòwinnam bëc 

baro szczestlëwô, że taką móm. Jô równak miałam jinszą 
jadłobã. Na głowie kòżdégò dzéwczãca w nym dniu mùszi 
bëc wiónk. Mëmka ni mògła gò zrobic, bò miała złómóną 
rãkã, a starëszka ni miała na to czasu. Pòbiegłam do swòji 
drëszczi, jakô niedalek wiedno pasła krowë. Baro czãsto 
do ni zachòdzëłam pòbawic sã, abò sedząc na trôwie pò-
gadac. Zwierzëłam sã ze swòji zgrëzotë. Rzekła, że mie 
gò ùplece, jeżlë sã z nią czims wëmieniã. Za sztót mòjã 
głowã zdobił nôpëszniészi wiónuszk z mòdrëch a żôłtëch 
kwiatów. Dzys pòtrafiã plesc i jem dbë, że to je nôbarżi 
widzałô òzdoba dlô dzewùsów – kùńczi nen wspòmink 
Edith. Tuwò ton ji òpòwiescë sã zmieniwô. Pamiãtóm jã, 
snôżé młodé dzéwczã, wieleż pòtwòrnoscë wëdarzëło sã 
kòl ni i jinszich. Jaczi dzywny je nen swiat. Pëszny i taczi 
brzëdczi i absurdalny równoczasno.

Czëtóm dali relacjã Edith: Z òkna naszégò mieszka-
nia ù Pawłowsczich wzéróm na swòje dôwné szkòłowé 
pòdwòrzé. Wcale nié tak długò jem sã tam bawiła. Razã 
z frontã przëszlë miemiecczi żôłniérze i brëkòwelë placu 
do spaniô. Kôzelë sã wëniesc. Przenieslësma sã do chëczë 
pò drëdżi stronie drodżi. Nad krómã bëłë dwie môłé 
jizbë, chtërne jesmë zajãłë. Pò żôłniérzach miemiecczich 
szkòłã przejãlë Ruscë. Czerwioną Armiã przëjãlësma 
z  letkòwiernoscą na bezpiek. Pamiãtóm. Razã z 20 lë-
dzama sedzelësma w  sklepie. Pòd scanama ùstawioné 
bëłë matrace. Czile pétrochòwëch lãpów òswietliwało we-
strzódk. Bënë bëlë Ruscë. Trzimelë dzéwczã. Znałam jã. 
Le miesąc chùdzy chòdzëła do szkòłë w Bòrëszkach. Nicht 
ji nie pòmógł. Żôłniérz òdpiął klamrã pasyka. Scygnął 
bùksë. Dopiérze terô mëmka rozeznała sã, że nie spiã. Òd-
wrócëła mòjã głowã i przëtrzimała. Do dzys czëjã krzik 
tegò biédnégò dzewùsa. A tej ji pëtanié do mëmczi: czë 
mùszã sã wëspòwiadac z „negò grzéchù”? – pò 74 latach 
wspòminô Edith Robbins. 

Żôłniérze na dobré rozlokòwelë sã w bòrëszkòwsczi 
szkòle, a môłô Edith czasã przëzérała sã jima z drëdżi 
stronë drodżi. Jednégò dnia, wzérając bez òkno, mëma 
zawrzeszczała: „Mëją zãbë!”. Tegò ù nich nigdë nie wi-
dzałësma. Za sztócëk wëwiesëlë fanã, jaczi nie pòtrafiłam 
rozpòznac. „To italskô” – ùczëłam òd mëmczi. Mëszlã, że 
mòglë to bëc italsczi kòmùniscë. Bez wies przechòdzëlë téż 
miemiecczi pòjmańczikòwie. Ùtikający, zataczający sã, 
z renama. Czej mëslałësma, że to ju òstatny, szła jinszô 
grëpa. Mëma cëchò płakała. Pò pôrã dniach ną samą trasą 
pãdzëlë stada bëdła na pòrénk – òpisëje Edith. Nen czas 
nie béł dlô nich bezpieczny. Żëłë w strachù. Bawiłam 
sã na pòdwòrzu. Wnym òbôcziłam żôłniérza w dłudżim 
mańtlu, wëzdrzôł baro òficjalno. Za nim szlë wachtôrzë 
z  karabinama na remionach. Rëgnãłam dodóm. Òni 
za mną. Dwiérze bëłë zamkłé òd bëna. Walëłam w nie, 
wrzeszczałam. Miałam strach. Dogònilë mie, ale sã za 

 Papiór òd rusczégò òficérë kòsztôł mëmkã Edith zédżerk.

Mëma i starka Edith wëstarałë sã ò rozmajité zaswiôdczenia, jaczé bëłë 
brëkòwné do wëjazdu z Pòlsczi w 1945 r. Hewò jedno z nich.
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mną nie czerowelë. Cos głosno wòłalë pò ruskù. Chtos 
jima òdemknął. Mërgnãłam midzë nima i wlecałam do 
najégò mieszkaniégò. Na trapach ùczëłësmë głos cãżczich 
bótów. Mëma chùtkò zjãła sëkniã i wskòczëła do łóżka. 
Rusk pòdeszedł do ni, a òna pòkôzała na swòjã złómóną 
rãkã. Starëszka cos rzekła pò pòlskù i pòkôzała na nas, 
dzecë. Òdeszlë. Mëmka zaczãła płakac – czëtóm dali ò 
wòjnowëch przëtrôfkach familie Edith.

Ni ma sã co dzëwòwac, że mëma Edith ze swòją 
mëmą, jakô òstała z nima òbczas wòjnë na Kaszëbach, 
bò ni miała jak sã zadostac do Berlina, ùdbałë so wrócëc 
do tegò miasta. Wëstarałë sã ò wszëtczé zaswiôdczenia. 
Zebrałë kąsk biżuterie, zédżerków i zaszëłë to w dzecné 
ruchna. I tak rëgnãłë do Bëtowa: Edith z mëmą, soster-
kama i starëszką. Mëslałë, że wszëtkò sprawno pùdze. Na 
banowiszczu òkôzało sã, że ni mómë papiora òd òficérë 
z Czerwònë Armie. To bëło mùszebné. Ruskô, a pò prôw-
dze „radzeckô”, armiô òkùpòwała w  nen czas Pòlskã. 
Mëma wzãła mie do szituza i wërwała zaszëti zédżerk. 
Pòdeszła do żôłniérza, jaczi na mùndurze miôł przëszëté 
baro wiele beretków, wëdolmaczëła, ò co jidze, i  dała 
darënk. Òn rôcził jã do gabinetu i  zamkł dwiérze. Za 
sztërk wëszła stamtądka baro pòrëszonô. Pózni òpòwiôda-
ła, że bëła gwësnô, że jã przëmùszi. Òn równak pòdrobno 
òbzérôł zédżer. Tej wëpisôł dokùmentë, a na kùńc pòdôł 
ji rãkã. Pòtkalësmë bëlnégò Ruska, dobrą dëszã we we-
strzódkù terroru – òpisëje Edith. 

Pòstãpnégò dnia wsadłë do banë. Mëma pòsadzëła 
mie przë òknie. To mie sã widzało. To béł snôżi dzéń. 
Pùchòwaté blónë pòkriwałë niebò. Nôgle mëmka rze-
kła: „Przëzdrzi sã, nigdë wiãcy nie òbôczisz negò môlu”. 
W przedzélu bëłam jô, mëma, òbòk ni Kitzi, starka i Mar-
git. A òkróm tegò jesz jeden chłop z karabinã. Òstôł wierã 
wënajãti do òchronë. Nick to nie dało. Pózni do banë do-
stelë sã złodzeje. Brelë wszëtkò. Lëdze wrzeszczelë, dzôtczi 
płakałë. Kùreszce jesmë dojachałë do Piłë. Spałësmë na 
banowiszczu. Pòrządkù pilowała żôłniérka z radzecczi ar-
mii. Czedë szła spac, zaczãło sã jistné piekło. Jiny żôłniérze 
pilë, spiéwelë. Pòstãpnégò dnia dotarłësmë do Kòstrzëna – 
pisze Robbins. Chëcze bëłë wëpôloné. Ni miałë dokądka 
jic. Noc spãdzëłë w spôlonym aùtobùsu. Drëdżégò dnia 
wsadłësmë do banë w czerënkù Berlina. Za sztërk kôzelë 
nama wëlezc, bò to je wòjskòwi transpòrt – jak nama 
rzeklë. Pierszô na perón trafiła Margit. Tej bana rëszëła. 
Mëma zaczãła wrzeszczec. Wachtôrz pòdniósł sosterkã 
i cësnął jã do przedzélu. 

Pò trzech dniach dotarłësmë do Berlina. Głodné i zma-
rachòwóné. Starëszka prosëła, żebësmë wzãłë taksówkã. 
Nie rozmiała, że terô jich ni ma, że mùszimë dali jic 
piechti. Mëmka trzimała Kitzi, a jô za rãkã prowadzëłam 
Margit. Starëszka szła slôdë. Dlô mëmë i starëszczi wi-

dok gruzowiszcza mùszôł bëc straszny, to miasto stało sã 
dzywné, niezrozmiałé. Czej dochôdałësmë do Maassen- 
strasse, mëmka ni mia ju sëłë jic dali. Pòprosëła mie, bëm 
pòbiegła i  sprôwdzëła, czë na Goltstrasse jesz je nasza 
chëcz. Pòdrawòwałam. Wzéróm. „Stoji” – wrzeszczałam. 
Mëma zaczãła płakac. Starka jakbë nie spòdzała sã jinszi 
òdpòwiedzë. Rëszałësmë w rézã nazôd do żëcégò – tak 
kùńczą sã wspòminczi Edith Robbins, ale doch nié ji 
historiô.

W 1967 r. wëjachała do robòtë w USA. Tam pòzna-
ła swòjégò chłopa. Mają dwòje dzecy. Sëna, chtëren 
mieszkô w Berlinie, i córkã, co żëje w New Jersey, a do 
tegò troje òtroków. Sama mieszkô w stanie Nebraska. 
Nie sprôwdzëłë sã słowa ji mëmë, że ju nigdë nie òbôczi 
bëtowsczich strón. W 2012 r. razã z sostrą, jakô w 1945 r.  
bëła trzë lata stôrô, òdwiedzëłësma môle swòjich dzec-
nëch lat. Mieszkałësmë w  Bëtowie. Òbôczëłësmë, gdze 
stark miôł króm. Wënãjełësmë téż aùto i pòjachałësmë do 
Bòrëszk. Bëłam baro zadzëwòwónô, że stôrô szkòła i chëcz 
Pawłowsczich wcyg stoją. Przëbôczëłam so snôżi kòscółk. 
Zaszłësmë na smãtôrz. Cos bënë scësnãło, czej dozdrza-
łam nôzwëska lëdzy, jaczich miałam w pamiãcë z ùszłëch 
lat. Òdwiedzëłësmë Piôszno, gdze pòtkałam mòjégò rów-
nolatka Achillesa Pawłowsczégò, daleczégò krewnégò mòji 
starczi. Rôcził nas na kawã i kùcha. Pòlskô òdemkłosert-
nosc i gòscëna to cos, co wiedno chwëtô za serce. Òbczas 
rézë òdjimków zrobiłam skòpicą. W  wikszim dzélu to 
krôjmalënczi. W  USA mieszkóm na prerie, wszëtkò je 
sëché, plaskaté. A tuwò tëlé môłëch jezór, lasów – pisze 
Robbins, na kùńc dodôwającë: Dzãka za cerplëwòtã 
w czëtanim mòjégò lëstu i przesélóm mòje nôbëlniészé 
żëczbë i pòzdrówczi z Nebrasczi.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Dwa bùdinczi z czerwòny cegłë wôżné w żëcym Edith. Ten z przódkù to 
szkòła w Bòrëszkach, a pò drëdżi stronie drodżi chëcz Pawłowsczich (dzys 
miéwcowie sã zmienilë, ale starszi mieszkańcë wcyg gôdają  „ù Pawłow-
sczich”. 

ÒD
J. 

ŁZ
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WIDU NI MA

Bëlo to w jedny wikszi nordowi 
wsy kòle Pùcka. W sobòtã wie-
czór trzech mlodëch chlopów 
spòtka sã w chëczach kòl drëcha 
na piwò a  kôrbiónczi. Przëszlë 
wszëtczi na czas, chòc bùten bél 
deszcz a robil sã dosc mòcny wia-
ter. Zebloklë mòkré jaczi, kùrpë 
a zasedlë we wiôldżi jizbie.

– Ale to dzysô dôwô! Jô jem 
cali zmòkli, wierã dostónã sznërã 
– jiscôl sã Tómk – mùszimë cos 
wzic, wa wiéta, tak na zdrowié.

– Jo, jô mògã cë zarô sparzëc 
arbatkã miãtową – pòdsmiôl sã 
Pioter, gòspòdôrz.

– A môsz të taką z ląk?
– Në a jak.
– Tej nié, bò wiész, tam to rosce 

na nëch krowincach.
– Të jes sóm krowinc – zasmiôl 

sã trzecy chlopk, Mateùsz – wòdë 
mù wléj!

– Nié nié, wòdë téż nié, bò 
wiéta wa, wòdë jô nie pijã, bò w ni 
rëbë figlëją.

Wszëtczi trzeji zasmialë sã na 
cali gôrdzel. Pioter przeniós 
z kùchnie piwò, pòkrajaną wòrsz-
tã, sklo grzibków, a ze szpini we-
stawil kùfle. Kòżdi sóm wléwôl so 
zloti napitk z bùdlë. Pòmalinkù, 
tak żebë nie zrobilo sã za wiele 
pieniznë.

– Në że!
– Chcemë le.
– Prost!

Czedë mielë ju przëtknąc lëpë 
do kùflów, a wąsë òzabòtac biôlim 
prëskã, zatrzimôl jich jaczis 
trzôsk.

– Co to tak wëje?
– To doch je syrena!
Òni prawie wszëtczi bëlë doch 

strażakamë w swòji wsy. Flot pòd-
nioslë sã òd stolë, wskòklë w kùr-
pë a wënëkalë z chëczi.

Flot drawòwalë pò plëtach. 
Wiater dmùchôl dosc mòcno. 
Skrãcëlë w lewò, syrena cali czas 
wëla. Ju trzecy rôz. Czedë nëkalë 
kòl gòspòdë, chtos òtemk òd ni 
dwiérze. Nôprzód wëpùscyl dim 
òd cygaretów, a  tedë ùzdrzelë 
w progù jednégò starszégò straża-
ka. Nëkalë dali. Tómk pòmëslôl, 
że bëlno sã sta, że plëta przed 
dwiérzamë bëla dosc wiôlgą prze-
szkòdą dlô niegò.

W  remizë żdôl ju czerowca 
a jesz jeden. Przed bùdinkã stojôl 
jich wóz, star òsmëdzesąti ósmi 
rocznik. Miôl slëżëc w atomòwi 
elektrownie w  Żarnówcu, le ti 
doch nigdë nié zbùdowalë, a tak 
òn trafil do jich jednostczi. Òkôza 
sã, że pòd Lebczã zapôlëlë sã 
jaczés smiecë kòl bansztreczi. 
Wiater to rozdmùchôl a zajãla sã 
trôwa. Wszëtczégò bëlo tam 
sztërë zastãpë. Za dobrą gòdzënã 
drëszë bëlë ju nazôt, a szlë dokùn-
czëc rozlôné ju piwò. Wiater 
dmùchôl corôz to barżi.

Sadlë zôs we wiôldżi jizbie. 
Spragli wëpilë pò żdającym kùflu, 
a  rozlalë pò drëdżim. Birna 
w lãpie nad stolã co sztócëk letkò 
przëgasa, to mrëga, to nazôt swie- 
cëla swòjim widã.

– Uuu, òni wierã wid wezną – 
rzek Mateùsz.

– Niééééé – smiôl sã Pioter – to 
tak je co wieczór.

– Czemùż to?
– Sąsôd mô knadżi. Më tu 

mieszkômë na kùńcu linie, jak òn 
dojarkã wlączi, to birnë kòl nas 
tak robią.

Zasmielë sã wszëtczi jesz rôz.
– Tak to je, ze sztrómã a  jesz 

z  czims szpòrtë ni ma – gôdôl 
Tómk.

– Zbicha, co na bùdowach robi, 
wa znajeta? – cignąn Pioter.

– Jo.
– Në kòl niegò w robòce je taczi 

chlop, co mô w zwëkù dërch so tak 
spiewac, nócëc. Tak bez slów. Në 
a nó to ju nicht nie dôwôl òbachtë. 
Rôz bëlo tam jaczés przebicé ë jegò 
sztróm chwôcyl. Òn zacząn krzikac 
tak: aaaa eeeee aaaaa. Òn bél pra-
wie zdżiniony, bò wszëtczi mëslelë, 
że òn zôs te swòje spiéwczi hërlëkô.

– Jo, ze sztrómã ni ma szpòrtu 
– zasmiôl sã Tómk – a czëla wa to? 
Co to je milota?

– Në?
– Milota je jak wid! A co to je, 

jak lëdze są ju pò slëbie?

Przódë na Nordze wiatrë biwalë wikszé jak dzysô. Terô rzôdkò sã zdôrzô, żebë sztorëm zwrôcôl 
bómë. Pierwi na jeséń wnet wiedno taczi wiater przëchôdôl, a jô sóm pamiãtajã, jak sztrómù nie 
bëlo nawetka cali tidzéń. W ti pòwiôstce je czile przëtrôfków prôwdzëwëch prawie z taczich dni.



– Në gadôj...
–To je ju priza za ten wid.
Tak òni trzeji sã pòwiôdalë a sã 

szpòrtowalë, czedë w  jednym 
sztóce wid pò prôwdze zgas.

– Uuu, sztróm wzãlë! A slëchôj-
ta, terô to pò prôwdze fest dmùchô 
bùten. Dożdżëta, jô zarô wësz-
nëkrëjã jaką swiécã.

Chlopi przë swiéczce jesz sztó-
cëk pòsedzelë, a  czedë bùten 
përzinkã sã ùspòkòjilo, tedë sã 
rozeszlë. Kòżdi w swòjã stronã.

Nôdali dodóm miôl Mateùsz, 
bò òn mieszkôl na samim kùńcu 
wsy. Terô to bëlo czësto cemno, 
bò zrobilo sã ju pózno w noc, a na 
niebie bëlë blónë. Deszcz ju 
przënômni nie padôl. Jesz przez 
wies, tam gdze chëcze stojelë tak 
gãsto, to òn szed dosc drist, bò 
tam-sam widzôl w òknach chòc 
jaczis môli widk. Gòrzi zrobilo sã 
na taczim sztëkù, gdze nikt nie 
mieszkôl. Tam bëlo tak cemno, że 
jak co jaczis czas jachalo aùto 
a  zaswiécëlo widamë, to òn wi-
dzôl, że jidze westrzódkã drodżi 
miast stroną. Dodreptôl òn do 
taczégò placu, gdze przez czile-
dzesąt métrów cignąn sã stôri za-
rosli ògród. Bëlo tam wiedno wie-
le brzadowëch bómów, a terô ju 
do tegò pòroslo wszeljaczich 
dzëczich krzów. Tam spòtkalo 
jegò cos, czegò òn bë sã wcale nie 
spòdzôl.

Widzec, jakno sã rzeklo, nie 
bëlo za wiele, le tak sztôltë to dalo 
radã rozeznac. Terô nen chlopk 
wzérô, a tam w tim ògrodze, mi-
dzë drzewiãtamë, cos sã rëchô. 
Cëż to? Dzëk jaczis? – òn sã 
pòmëslôl. Le nié, zdrzi òn richtich 
a widzy, jak w tim szunągù drãgò 
jidze jakôs persona. Òbloklô 
w mantel, z  cylindrã na glowie. 

Terô òb noc chto tam lazy?! – szu-
kôl jaczis mëslë w glowie – jenë 
jo! Tak òblokli jak przódë lat. Jak 
jakô dësza! Zarô mù sã téż 
przëbôczëlo, że doch bënë w tim 
ògrodze je stôrô òpùszczonô 
chëcz. Nen stôri kawaléra, co tam 
mieszkôl, ju dôwno bél ùmarli. 
Terô mù sã zrobilo straszno. Prze-
żegnôl sã a  tak wzérô na tegò 
strôszka, a òn jakbë z nim w jed-
nym czerënkù lôz. Mateùszowi 
wlosë pòd mùcą stanãlë, serce 
zaczãlo bic flot, a ceplo zrobilo sã 
tak, że wnet ruchna na nim 
wëschlë. Blós zarô jesz gòrzi! Òn 
widzôl, że no szlo tak kąsk w jegò 
stronã, a za sztót windze z krzów 
przed nim na stegnã. Tak téż sã 
sta. Ùkôzk stanąn przed nim. 
W  mantlu do zemi, w  czôpkù. 
Jemù ze strachù ju sã prawie 

w glowie krãcëlo. W tim to cos do 
niegò zaczãlo gadac:

– Tfu! Pan mie mô wëstra-
szoné.

– J-j-j-jô? – òdrzek òn, jikając sã.
– Jo! Jô tu bëla wlazlô za pòtrze-

bą, tedë jô ni mògla richtich 
wëlezc z tëch krzów, a tu jesz chto 
jidze ò cemnicą.

– Jô baro panią przeprôszóm.
Tak òn ji rzek, zlapôl lëft a sã 

pòdsmiôl. Dali szlë ju razã. To 
bëla pò prôwdze jegò sąsôdka, co 
z  gebùrstagù szla nazôt. Jak to 
starszô bialka, mia taczi ju dlëgszi 
mantel, a bialoglowsczi czôpk na 
glowie. Co sã nen chlop strachù 
najôd, to sã równak najôd. Ze 
sztrómã szpòrtë ni ma.

MATEÙSZ BÙLLMANN
Tekst z niechtërnyma znankama nordowi 
kaszëbiznë
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Jakby to było wczoraj, pamiętam moje pierwsze spotkanie 
z panem Brunonem Rhode – niezwykłym człowiekiem. 
Jego życie zostało naznaczone walką, której jak mawiał, nie 
życzy nikomu. Była to walka o życie i ojczyznę ze skauto-
wym kapeluszem na głowie. O tym, o jak wielką stawkę 
walczono, najlepiej świadczy wiersz, który raz po raz, z wol-
na wybrzmiewał w domu pana Bruna przy filiżance stygną-
cej herbaty:

Héne gdzes dalek, dalek,
Dze żôli sã smólnica, 
Héne skaùt niese klëkã jaką, 
Klëkã bëlniészégò dnia, lecëznã nôdzeji,
Kùńc jegò mãczi – krótkò, 
a nigle òna sã spôli,
Dobéł !
bò…
– wiedno Kaszëbë!

 Jesiennymi wieczorami przesiadywałem bowiem u pana 
Brunona, wsłuchując się w jego niezwykłe opowieści o mi-
nionych czasach, o skautach, szlachcie, obyczajach i innych 
sprawach, o jakich mojemu rozmówcy się przypomniało. 
Można by powiedzieć, że były to rozmowy de rebus omni-
bus et quibusdam aliis (o wszystkich i niektórych innych 
sprawach). Ciekawego świata małego chłopca niesamowi-

cie zajmowały i  inspirowały. Wyobrażałem sobie wtedy 
bitwy jako wielką grę w chowanego po lasach, z pieczeniem 
bùlew w ognisku... Nie zdawałem sobie jeszcze wówczas 
sprawy z tego, o jak trudnej historii właśnie słyszę. Jednak 
bardzo przeżyłem opowieść o dzieciństwie Bumsa (taki 
pseudonim skautowy nosił pan Brunon; łężyczanie do dziś 
mówią o nim Rhoda-bums), które kojarzyło mi się z Przy-
godami Tomka Sawyera. Teraz zapraszam także Państwa do 
wojennego świata skautów kaszubskich – świata z Placu 
broni, ale też świata z horroru…

Nadeszła jesień. Pierwsze jesienne deszcze, zapach 
pierwszej w tym roku zupy grzybowej i piekących się po-
marańczowych rydzów. Jednak ta jesień jest inna niż po-
przednie. Tata Bruna został powołany do wojska, z rzadka 
przysyła pocztówkę lub zdawkowy list. Mama płacze po 
kątach. A dziadkowie... dziadkowie mówią, że idą straszne 
czasy. Bums we wrześniu 1939 roku miał już 14 lat, rozu-
miał, że coś jest nie tak. Od ponad miesiąca nie organizuje 
się skautowych spotkań, we wsi prawie nie ma mężczyzn, 
wszędzie tylko ci odmawiający po cichu różaniec starusz-
kowie. No i ten inny język, niezrozumiały dla chłopca – 
wszechobecny teraz niemiecki. Któregoś dnia pocztą skau-
tową dociera do Bruna wiadomość o spotkaniu drużyny. 
Jakaż była jego radość. W końcu zobaczy się z kolegami, 
w końcu rozpalą ognisko! Wiadomość ta jednak nie ucie-

Gdy byłem małym chłopcem, często się przyglądałem gromnicom płonącym co wtorek w oknach łężyckich do-
mów. Kilka lat później dowiedziałem się, jaką skrywały tajemnicę – zapalano te świece dla tych, którzy odeszli, 
dla młodych przyjaciół, którzy ramię w ramię, skaut przy skaucie nieśli nadzieję i pomoc, na szali kładąc niejed-
nokrotnie własne życie.

Rajd szlakami partyzantów i skautów kaszubskich.
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HISTORIA

1  Nazwa wielkiego dołu znajdującego się w lesie w pobliżu Łężyc.
2  Pseudonim łącznika dostarczającego wiadomości pomiędzy partyzantami z TOW Gryf Pomorski a leśniczym Mellerem. 
3  Część wsi Łężyce, ówczesny przysiółek. 

szyła matki Bruna, ona już wtedy czuła, co się święci. Zbiór-
ka odbyła się zgodnie z  planem o  szóstej po południu 
w Péterjasu1. Drużynowy opowiedział o nowych zadaniach, 
sprawnościach, o tym, że tym razem nie możemy zawieść 
i że musimy dać z siebie wszystko. Szczerze mówiąc, to 
wszystko nie do końca podobało się Bumsowi, przecież on 
miał obowiązki w domu, trzeba było jeszcze wykopać ostat-
nie ziemniaki, a on był najstarszy w domu. Ale polecenie to 
polecenie, a na słowie skauta polegaj jak na własnym. Bru-
no został oddelegowany jako parobek do nowego leśnicze-
go, Jana Mercka z Rogulewa, który przyjął grupę niemiecką 
i zapomniał kaszubskiej mowy, a przecież przed wojną znał 
ją wyśmienicie... Poranne dojenie krów i palenie w piecu, 
to tylko niektóre z obowiązków młodego skauta, 
a teraz parobka leśniczego Mercka. To jed-
nak tylko oficjalne obowiązki. Bruno tak 
naprawdę był agentem, a jego zadanie 
polegało na dostarczaniu informacji 
o planowanych przez leśnika dzia-
łaniach wyznaczonemu łącznikowi 
– Lësowi2. Lës z otrzymanymi wia-
domościami udawał się leśnym 
traktem do leśniczego z Głodów-
ka3, Güntera Mellera. Ten leśnik był 
rodowitym Niemcem, przybył do 
Łężyc z  niemieckiej Kolonii, żeby 
krzewić wśród krnąbrnych Kaszubów 
ideologię aryjską (cytuję słowa Rhodego). 
Misji swojej jednak nie realizował, wręcz 
przeciwnie – zajął się wspieraniem kryją-
cych się po okolicznych lasach partyzan-
tów, czym bardzo się naraził Janowi Merckowi, który zażar-
cie z  nimi walczył. Nieprzyjaźń, a  właściwie nienawiść 
między tymi dwoma leśnikami była na tyle silna, że miej-
scowi, kiedy ktoś się kłóci, mawiają: Merck i Meller, ogień, 
woda, nigdy tu nie będzie zgoda. 

Działania partyzanckie rozpoczęły się na dobre, a skau-
towi wysłannicy, kurierzy oraz sanitariusze z największym 
zaangażowaniem nieśli pomoc walczącym o wolność par-
tyzantom. Razem z żołnierzami ci kaszubscy młodzi chłop-
cy ukrywali się w lasach i bunkrach. Wiosną 1940 roku 
skautów wezwano do Lwiej jamy (głównej kwatery party-
zantów w Łężycach), niestety ktoś ich wydał, co poskutko-
wało rozpoczęciem pościgu. Sytuacja była krytyczna, kry-
jówka mogła przepaść. Wtedy to pomysłowi, ale nieznani 
dziś z imienia, skauci wpadli na równie genialny, co tragicz-
ny w skutkach pomysł. Okoliczne lasy znali jak własną kie-
szeń, toteż doskonale wiedzieli, że nieopodal Lwiej jamy 
swoją piwniczkę z winem ma leśniczy Meller. W tym czasie 
przechowywał tam również partyzanckie materiały wybu-

chowe. Chłopcy pobiegli więc do piwniczki. Jeden z nich 
podpalił ładunek, ale... nie zdążył uciec. Na miejscu zginę-
ło również dwóch ścigających skautów żołnierzy Wehr-
machtu. Pozostali doszli do wniosku, że Lwia jama na za-
wsze zniknęła z powierzchni ziemi, co przynajmniej na 
jakiś czas zapewniło partyzantom względny spokój. Ka-
szubski „Ordon” jednak zginął. Zginął, ratując wielu in-
nych, ratując wielką sprawę. Koledzy i partyzanci nigdy mu 
tego nie zapomnieli. 

Bruno o swojej dywersyjnej działalności opowiadał cza-
sem jak o przygodzie, w której zdarzały się też zabawne 
momenty. To jeden z nich: miało się ku wakacjom, kiedy 
skauci postanowili zrobić kawał leśniczemu Merckowi. 

Rozkruszonym węglem przemalowali na czarno 
trzy dorodne knury i wypuścili je wprost na 

patrolującego las leśnika. Merck tego 
dnia nie miał ze sobą strzelby, więc 

przerażony widokiem dzików wspiął 
się na drzewo – ku uciesze skautów. 
Ci zaczęli strzelać do niego z procy. 
Wówczas leśniczy zorientował się, 
co jest grane, i chciał zejść z drze-
wa, ale… zahaczył się o gałąź, na 
której wisiał dobrych kilka godzin.

Skautowy akcent w  działaniach 
zbrojnych na Kaszubach był i tragiczny, 

i  chwalebny. Zasługuje na docenienie, 
a już na pewno – na pamięć. Może dobrze 
byłoby postawić choćby drewniany krzyż, 
z tabliczką… pamięci tych, którzy swoje 

młode życie oddali za wolność kaszubskiej ziemi – wdzięczni 
za wszystko Kaszubi. 

Brunon Rhode powiedział mi, że od 1939 do 1941 roku 
skauci kaszubscy roznieśli ponad siedemset meldunków, 
opatrzyli około trzystu rannych, wydali kilka tysięcy skrom-
nych, ale treściwych posiłków. Ale nie o liczby tu chodzi, 
a o czyny. Czyny, na które być może dzisiaj niewielu byłoby 
stać. Cześć i chwała pamięci kaszubskich skautów, pamięci, 
której tak często się im odmawia. 

Pan Brunon do ostatnich bodaj dni nucił sobie skauto-
wą-partyzancką piosnkę (na melodię „Święty Boże”). Niech 
ona pozostanie i w naszych sercach. 

A jô wama dzysô nie pòwiém, 
dokądka dzysô nëkóm sobie,
Bò jô nëkóm na nã wòjnã,
Wòjna czë nié wòjna, 
Co sã dzysô wòjną zowie,
Wòjna, wòjna, wòjna!

Czëj dëch! KLEBBÓW MATIS

Péterjas – miejsce konspiracyjnego  
spotkania skautów.
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Całe nasze Pomorze Gdańskie przygotowuje się do 
obchodów setnej rocznicy powrotu do odrodzonej 

ojczyzny. Tworzą się miejscowe komitety i głowią się, jak 
godnie i doniośle wyrazić pamięć o wydarzeniach sprzed 
stu lat. Najgłośniejsze uroczystości odbędą się zapewne 
w Pucku na pamiątkę zaślubin Polski z Bałtykiem, ale 
wielkie – w lokalnej skali – wydarzenia działy się w owym 
czasie w wielu miejscowościach. Wraz z wojskiem przez 
bramy powitalne do naszych miasteczek i wiosek wkra-
czała Polska.        

Dzień triumfu i radości poprzedzony był latami ocze-
kiwania, a w końcowej fazie pruskich rządów szczególnie 
wytężoną pracą nad przygotowaniem społeczeństwa pol-
skiego do objęcia we władanie swoich miejscowości – 
małych ojczyzn. Na czoło wysuwali się działacze, którzy 
nie szczędzili wysiłku, aby obudzić ducha i  umocnić 
narodową tożsamość, a potem organizowali nowe formy 
życia społecznego w wolnej Polsce. Święcąc jubileusz 
niepodległości, musimy 
wskrzesić pamięć o bohate-
rach tamtych historycznych 
wydarzeń, bo jesteśmy im 
winni niegasnącą wdzięcz-
ność. 

W Chojnicach do pierw-
szego szeregu działaczy na-
leżał ks. Józef Szydzik 
(1871–1939) z Wiela, który 
jako prezes sprawnie kiero-
wał działaniami Powiatowej 
Rady Ludowej oraz stanowczo domagał się praw należ-
nych ludności polskiej. Zapisał się w dziejach regionu 
także jako budowniczy (od 1915 r.) kalwarii Wielewskiej. 
Zastępczynią prezesa była przedstawicielka patriotycznej 
rodziny z Cołdanek koło Chojnic Władysława Wolszle-
gierówna, która na początku 1919 r. werbowała ochotni-
ków do powstania wielkopolskiego i z narażeniem życia 
przeprowadzała ich przez kordon graniczny. Należała do 
wąskiego grona założycieli chóru „Lutnia”, który ogrom-
nie się przyczynił do wzbudzenia polskiego życia kultu-
ralnego w Chojnicach w ostatnim roku zaboru. 

Pomimo ogromnej przewagi liczebnej Niemców oraz 
ich wrzaskliwych protestów wobec postanowień traktatu 
wersalskiego, w drugiej połowie 1919 r. inicjatywę poli-
tyczną w Chojnicach przejęli Polacy. Z ramienia Powia-
towej Rady Ludowej delegatem polskim przy landraturze 
(urzędzie powiatowym) został mianowany Stanisław 
Sikorski (1855–1929), ziemianin z Wielkich Chełmów 
koło Brus. Gorliwie pełnił swoją misję, m.in. broniąc 
przed grabieżą i wywozem polskiego majątku, a lasy ka-

szubskie przed rabunkową wycinką. W 1920 r. Sikorski 
został pierwszym polskim starostą chojnickim, pełnił tę 
funkcję ponad 3 lata. Zbliżający się kres pruskiego pano-
wania nasunął problem zapewnienia bezpieczeństwa 
i spokoju podczas przejmowania władzy. Plan działań 
w tym zakresie przygotował i wcielał go w życie komen-
dant powiatowy Straży Ludowych Antoni Ulandowski 
(1979–1939). Jednym z przywódców i rzecznikiem Po-
laków w  niemieckiej radzie miejskiej był Jan Kaletta, 
który współpracował z tajną Organizacją Wojskową Po-
morza. W dniu 31 stycznia 1920 r. Kaletta przejął władzę 
w mieście od niemieckiego burmistrza, a następnego 
dnia złożył ją w ręce pierwszego polskiego burmistrza 
Alojzego Sobierajczyka.        

Dr Sobierajczyk (1870–1934), lekarz, działacz niepod-
ległościowy ze Złotowszczyzny, utrwalił się w historii 
Chojnic jako dobry gospodarz, zmarł po 14 latach wier-
nej służby na stanowisku burmistrza. Ks. infułat Józef 

Szydzik (od 1924 r. pro-
boszcz w Chełmży, następ-
nie w Fordonie) 29 września 
1939 r. został zamordowany 
w siedzibie gestapo w Byd-
goszczy. Antoni Ulandowski, 
w dwudziestoleciu wybitny 
działacz społeczny, 24 paź-
dziernika 1939 r. został wraz 
z synem Leonem rozstrzela-
ny w  podmiejskiej Dolinie 
Śmierci. Jan Kaletta, wpły-

wowy samorządowiec i polityk w Chojnicach, w 1942 r. 
zginął na ulicy w Warszawie, prawdopodobnie podczas 
łapanki. Władysława Wolszlegier-Obertyńska, uczest-
niczka powstania warszawskiego, do końca długiego 
życia pielęgnowała pamięć o swej aktywnej i patriotycz-
nej młodości w Chojnicach.

Każde miasto pomorskie, niejedna gmina i wioska 
kaszubska ma w swoich kronikach zanotowane nazwiska 
jednostek, które w owym czasie wybiły się na pierwszy 
plan. Wielu ludzi działających przed stu laty na naszej 
ziemi miało bowiem udział w przygotowaniu historycz-
nego przełomu, a potem przyczyniło się do zrzucenia 
nawarstwień półtorawiekowej germanizacji. Budowali 
nową rzeczywistość i kształtowali nowe społeczeństwo 
pomorskie. Ich praca i zasługi nie mogą utonąć w niepa-
mięci. Niektórym ufundowano tablice pamiątkowe, inni 
widnieją w nazwach ulic, ale powinni przede wszystkim 
istnieć w zbiorowej pamięci kolejnych pokoleń.

LUDZIE WIELKIEGO PRZEŁOMU

Wielu ludzi działających 
przed stu laty na naszej 

ziemi miało bowiem 
udział w przygotowaniu 

historycznego przełomu [...]. 
Ich praca i zasługi nie mogą 

utonąć w niepamięci.
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LËDZE WIÔLDŻI ZMIANË
Całé nasze Gduńsczé Pòmòrzé szëkùje sã do fej-

rowaniô setny roczëznë przińdzeniô nazôd do 
òdrodzony pòlsczi tatczëznë. Twòrzą sã môlowé 
kòmitetë i  rozmiszlają nad tim, jak pòczestno 
i pòwôżno pòkazac pamiãc ò wëdarzeniach, co bëłë 
sto lat dowsladë. Nôgłosniészé ùroczëznë òdbãdą sã 
gwësno w Pùckù na wdôr zaslëbinów Pòlsczi z Bôłtã, 
ale wiôldżé – na môlowi ôrt – wëdarzenia dzejałë sã 
tedë w wiele môlëznach. Razã z wòjskã przez pòwi-
talné brómë do naszich môłëch gardów i  wsów 
wchôdała Pòlskô.

Dzéń dobëcô i redotë ùrëchlony béł latama żda-
niégò, a w kùńcowim dzélu prësczégò panowaniô 
òsoblëwie zwieloną robòtą nad przërëchtowanim 
spòlëznë do przejãcô wëszëznë w swòjich môlëznach 
– môłëch tatczëznach. Na przódkù stojelë dzejarze, 
jaczi mielë wiôlgą starã zbùdzëc dëcha i zmòcnic 
pòlską nôrodną juwernotã, a  pòtemù szëkòwelë 
nowé ôrtë spòlëznowégò żëcô w wòlny Pòlsce. Tczącë 
jëbleùsz samòstójnotë, më mùszimë òżëwic pamiãc 
ò bòhaterach tamtëch historicznëch wëdarzeniów, 
bò më jesmë jima winny wieczną wdzãcznotã.

W Chònicach w pierszi rédze dzejôł ks. Józef Szë-
dzyk (1871–1939) z Wiela, chtëren jakno przédnik 
spòsobno czerowôł Krézową Lëdową Radzëzną, a téż 
dërno domôgôł sã prawów, co sã słëchałë pòlsczémù 
lëdztwù. Òn téż béł sã zapisôł w dzejach Kaszëb jak-
no bùdownik (òd 1915 r.) Wielewsczi kalwarie. Za-
stãpniczką przédnika bëła przedstôwczëni rodzëznë 
z Cołdanków kòl Chònic Władisława òd Wòlszledże-
rów, jakô na zôczątkù 1919 r. zbierała chãtnëch lëdzy 
do wiôlgòpòlsczégò pòwstaniô, i dającë sã na niebez-
piek, przeprowôdza jich przez grańczny kòrdón. 
Przënôleżała do wąsczégò karna załóżców chùru 
„Lutnia”, chtëren miôł wiôldżi cësk na rozskacenié 
pòlsczégò, kùlturalnégò żëcô w Chònicach w sléd-
nym rokù zôbòrów.

Nimò wiôldżi wielënowi przemòdżi Niemców, 
a téż jejich trzôskòwaniô na dogôdënczi wersalsczé-
gò traktatu, w drëdżi pòłowie 1919 r. pòliticzné pro-
wadzenié w Chònicach przejimnãlë Pòlôszë. Z re-
mienia Krézowi Lëdowi Radzëznë pòlsczim delegatã 
przë landraturze (pòwiatowim ùrzãdze) béł òstôł 
Stanisłôw Sëkòrsczi (1855–1929), pón dobrów z Du-
żich Chełmów kòl Brusów. Òn rãdo sprôwiôł swój 
ùrząd, czedë m.jin. barnił pòlsczégò majątkù przed 
rabùsznictwã  i wëwiezenim, a téż przed dzëczim 

spùszczanim kaszëbsczich lasów. W 1920 r. Sëkòrsczi 
òstôł pierszim pòlsczim chònicczim starostą i nen 
ùrząd sprôwiôł przez wicy jak 3 lata. Czedë zbliżiwôł 
sã kùńc prësczégò panowaniô, pòkôzôł sã jiwer za-
gwësnieniô bezpiekù i  miru òbczas przejimaniô 
przédnictwa. Plan dzejaniô na to przëszëkòwôł i re-
alizowôł pòwiatowi kòmeńdant Lëdowëch Starżów 
Antón Ùlandowsczi (1879–1939). Jednym z przéd-
ników i przedstôwców Pòlôchów w niemiecczi gar-
dowi radzëznie béł Jón Kaletta, jaczi wespółrobił 
z  krëjamną Wòjskòwą Òrganizacją Pòmòrzô.  
31 stëcznika 1920 r. Kaletta przejimnął rządzenié 
w gardze òd niemiecczégò bùrméstra, a na drëdżi 
dzéń òddôł je w rãce pierszégò pòlsczégò bùrméstra 
Alojzégò Sobierajczika.

Dr Sobierajczik (1870–1934), dochtór, samòstój-
notowi dzejôrz ze Złotowszczëznë, ùwiecznił sã w hi-
storie Chòniców jakno bëlny gòspòdôrz, ùmarł pò 
14 latach wiérny służbë na ùrzãdze bùrméstra. Ks. 
infułat Józef Szëdzyk (òd 1924 r. probòszcz w Cheł-
mżë, a pózni w Fòrdonie) 29 séwnika 1939 r. òstôł 
zamòrdowóny w sedzbie gestapò w Bëdgòszczë. An-
tón Ùlandowsczi, w dwadzescelecym nadzwëkòwi 
spòlëznowi dzejôrz, 24 rujana 1939 r. béł razã z sënã 
Léònã rozstrzélóny w Dolëznie Smiercë kòl Chòni-
ców. Jón Kaletta, znóny samòrządówc i  pòlitik 
w Chònicach, w 1942 r. zdżinął na szaséje w Warsza-
wie, bòdôj òbczas łapówczi. Władisława Wòlszle-
dżer-Òbertińskô, ùczãstniczka warszawsczégò 
pòwstaniô, do kùńca dłudżégò żëcégò dozérała pa-
miãc ò swòji aktiwny i patrioticzny młodoscë w Chò-
nicach.

Kòżdi pòmòrsczi gard, niejedna gmina i kaszëb-
skô wies mô w  swòjich kronikach zanotérowóné 
nôzwëska personów, jaczé w tamtëch czasach bëłë na 
przódkù dzejaniégò. Skòpicą lëdzy, co dzejalë sto lat 
nazôd na naszi zemi, miało ùdzél w przëszëkòwanim 
historiczny zmianë, a pòtemù zdrzëcëwało pòsobné 
szëchtë półtorastalatny germanizacje. Òni bùdowelë 
nową jawernotã i  sztôłtowelë nową pòmòrską 
spòlëznã. Jejich robòta i zasłëdżi ni mògą jic w nie-
pamiãc. Niejednym ùfùńdowóné mają pamiãtkòwé 
tôfle, jinëch je widzec w nazwach szaséjów, le òni bë 
mùszelë przede wszëtczim bëc przëtómny w wëcma-
nowi pamiãcë pòsobnëch pòkòleniów.

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOMACZËŁA ANA CUPA
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27 listopada 1994 r. Radio Głos – powołane dekretem ks. 
bpa Jana Bernarda Szlagi – wyemitowało pierwszą audy-
cję. Jakie były początki diecezjalnej rozgłośni?

Po 1989 roku Kościół katolicki w Polsce otrzymał możliwość 
zakładania swoich mediów, w tym rozgłośni. Z tej propozy-
cji postanowił skorzystać śp. ks. biskup Jan Bernard Szlaga. 
Ponieważ miałem roczne doświadczenie w przygotowywa-
niu audycji radiowych w  jednej z prywatnych rozgłośni, 
biskup pelpliński zlecił mi zadanie tworzenia Radia Głos. 
Rozpocząłem od poszukiwania współpracowników, kom-
pletowania sprzętu. Miałem również zaszczyt odbierania 
w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji pierwszej koncesji 
dla rozgłośni w naszej diecezji. Było wiele radości  i pionier-
skiego entuzjazmu.

Radio w ciągu minionych 25 lat systematycznie docierało 
do coraz większej liczby odbiorców. Początkowo był tyl-
ko jeden nadajnik, w Pelplinie. Później pojawiły się dwa 
nowe: w Chojnicach i Szymbarku. Jaka jest potencjalna 
liczba słuchaczy? Czy jest szansa na kolejny nadajnik, na 
przykład na północy Kaszub?
Zasięgiem obejmujemy około 400 tysięcy mieszkańców Po-
morza. Nie licząc tych, którzy słuchają nas przez Internet, 
w tym z wykorzystaniem specjalnych aplikacji. Czynimy 
od lat starania o zwiększenie zasięgu, ale na skali UKF jest 
bardzo gęsto i nie jest to łatwe. Wszystko wskazuje na to, że 

z dotarciem do nowych słuchaczy pomogą nam nowości 
techniczne. Istotną rolę odgrywa także systematycznie od-
nawiana strona internetowa oraz fanpage. 

Każde dzieło potrzebuje ludzi: profesjonalnych i odda-
nych. Kim są ci, z którymi współtworzy ksiądz dyrektor 
tak ważne zadania?
Zespół radiowy, szeroko rozumiany, bardzo się zmienił 
w przeciągu ćwierćwiecza. Mamy jednak kilku pracowni-
ków z ponaddwudziestoletnim stażem w naszej rozgłośni. 
Ważne, że pojawiają się nowe głosy i osoby na zapleczu 
radia, a ci z wieloletnim stażem są otwarci na potrzebne 
zmiany. Bardzo wiele do technicznej i wizerunkowej stro-
ny radia wniósł ks. wicedyrektor Zbigniew Gełdon. W tym 
przez stworzenie i pełne sukcesów prowadzenie muzyczne-
go zespołu ewangelizacyjnego „Na cały głos”.

Jakie zadania stają dzisiaj – w dobie sekularyzacji i laicy-
zacji – przed mediami katolickimi? 
Media katolickie powinny być elementem szeroko rozumia-
nego duszpasterstwa diecezji. Promować je, inspirować do 
niego i je współtworzyć. To jest wyzwanie, ale i zaszczyt, że 
jako radio diecezjalne możemy wspomagać utrwalone for-
my głoszenia Ewangelii oraz promować nowe pomysły, które 
właśnie w laicyzującym się świecie przybliżają człowieka do 
Chrystusa i do Jego Kościoła. 

Oprócz funkcji formacyjnej, duszpasterskiej pelplińska 
rozgłośnia ma wiele innych zadań. Które z nich uważa 
ksiądz dyrektor za szczególnie istotne?
Jesteśmy rozgłośnią regionalną. Ogromnie ważne jest dla 
nas przybliżanie kultury Kociewia, Kaszub, Borów Tuchol-
skich, a także Powiśla, czyli całego Pomorza. Prace w dziale 
wiadomości, reportażu, transmisji koncentrujemy na tych 
regionach. Tak bardzo bogatych przecież we własną kulturę. 
Dbamy, aby nasze radio wspomagało kulturową tożsamość 
Polski, budowaną na chrześcijańskich korzeniach. 

Wiosną 1994 r. pelplińscy licealiści zapytali ks. bpa Jana 
Bernarda Szlagę, jaki charakter będzie miało Radio Głos, 
czy będzie zbliżone do Radia Maryja, czy raczej do Radia 
Plus. Padła wtedy odpowiedź: pelplińskie radio będzie 
czerpało z doświadczeń tych dwóch rozgłośni. A jak to 
wygląda obecnie?
Z perspektywy 25 lat możemy śmiało powiedzieć, że jeste-
śmy sobą. Warto pamiętać, że katolicki wymiar programu 
radiowego w Polsce znajdziemy w przedwojennym Polskim 
Radiu oraz Radiu Niepokalanów, którego twórcą był św.  
o. Maksymilian Kolbe. Staramy się rzeczowo towarzyszyć 
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słuchaczom w duchowym, kulturalnym i społecznym wy-
miarze ich życia.

Co uważa ksiądz dyrektor za największy sukces w 25-let-
nich dziejach Radia Głos?
Sukcesem, który nie byłby możliwy bez życzliwości biskupa 
Jana Szlagi i biskupa Ryszarda Kasyny, jest fakt, że istnieje-
my od 25 lat wspierani przez diecezję. To jest sprawa fun-
damentalna. Daje to nam wielki komfort. Nie zamieniono 
nas bowiem na narzędzie poprawiania budżetu diecezji, lecz 
pozwolono nam, abyśmy wspierali Nową Ewangelizację. To 
dało nam niezwykłą szansę działalności wolnej od brutalno-
ści, która niekiedy cechuje rynek medialny. Zysk finansowy 
staje się wówczas ważniejszy od prawdy i dobra. 

Radio Głos jest obecne w wielu miejscach diecezji pelpliń-
skiej, relacjonuje – często na żywo – wydarzenia o charak-
terze religijnym, ale także społecznym, kulturalnym, spor-
towym. Które z nich szczególnie zapadły księdzu w pamięć?
Bezdyskusyjnie najważniejszym wydarzeniem była wizyta 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie w 1999 roku. Mia-
łem nawet szczęście witać papieża przy helikopterze, którym 
przyleciał do naszego miasta. Wówczas biskup Jan Szlaga 
przedstawiał mnie Ojcu Świętemu jako dyrektora radia, 
które również przygotowywało wizytę papieską, jak powie-
dział. Po chwili, gdy już przywitałem się z papieżem Janem 
Pawłem II i odchodziłem od niego, Ojciec Święty zatrzymał 
mnie i zapytał: A jak się radio nazywa? Poza tym były tysią-
ce wspaniałych wydarzeń, spotkań, które relacjonowaliśmy, 
i przez to wiele z nich jest utrwalone w naszym archiwum.

Pisał pelpliński poeta ks. Janusz St. Pasierb: Małe ojczyzny 
uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi. 
Na ile te słowa są dzisiaj aktualne? 

Ojczyzna pozostaje ojczyzną. Jesteśmy częścią naszej wspa-
niałej Polski, a jednocześnie naszych środowisk lokalnych. 
Jednym z najważniejszych zadań Radia Głos jest ukazywa-
nie lokalnej historii, bo w niej widzimy bohaterstwo, miłość 
do Boga i do ludzi cechujące miliony Polaków. Osobiście 
porusza mnie zawsze, gdy możemy na naszej antenie przy-
bliżać słuchaczom wspaniałych Polaków, którzy pochodzą 
z naszej diecezji, tu otrzymali rzetelne, patriotyczne wycho-
wanie i poszli służyć, a niekiedy walczyć i umierać za Polskę. 
Dobrze, że ten kierunek badania i odkrywania kart historii 
jest obecnie tak wspaniale w Polsce praktykowany. Że mo-
żemy oddawać cześć prawdziwym bohaterom.

Po 1989 r. powstawały, jak grzyby po deszczu, rozgłośnie 
radiowe, w tym sporo katolickich. Dzisiaj wielu z nich 
już nie ma, z różnych powodów zaprzestały nadawania. 
Radio Głos działające – z całym szacunkiem dla Pelplina 
i dla diecezji pelplińskiej – na prowincji ma się całkiem 
dobrze. Rozszerza swoją ofertę programową, nadaje 
przez całą dobę, jest słyszalne także na terenie archidie-
cezji gdańskiej i diecezji elbląskiej. Gdzie tkwi klucz, nie 
boję się użyć tego słowa, fenomenu tej rozgłośni?

Powtórzę, że ma to swoje umocowania w życzliwości oraz 
pasterskiej trosce naszych księży biskupów, a także pasji ze-
społu redakcyjnego i wykorzystaniu przez nas nowych form 
działalności, w tym współpracy z innymi, niezależnymi roz-
głośniami katolickimi w Polsce. 

Dziękuję za rozmowę, życząc, aby życzliwości przełożo-
nych, pasji zespołu redakcyjnego i zadowolenia słuchaczy 
nigdy nie zabrakło. 

     
• DZIAŁO SIĘ W LISTOPADZIE • DZIAŁO SIĘ W LISTOPADZIE • DZIAŁO SIĘ W LISTOPADZIE •

·  10 XI 1919 – grudziądzki adwokat i poseł  
dr Stefan Łaszewski został mianowany woje-
wodą pomorskim.

·  11 XI 1939 – w Piaśnicy została zamordo-
wana bł. Alicja Kotowska, przełożona Domu 
Zmartwychwstanek w Wejherowie oraz dy-
rektorka Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum 
i dwuletniego LO. Urodziła się 20 listopada 
1899 w Warszawie. W miejscu kaźni, gdzie zgi-
nęła, wystawiono jej pomnik.

·  20 XI 1939 – w Klamrach k. Chełmna został 
zamordowany ks. Anastazy Sadowski, działacz 
społeczny na Kaszubach, długoletni proboszcz 

w Wygodzie. Upowszechnił on uprawę truska-
wek na Kaszubach. Pod koniec życia był pro-
boszczem w Szynwałdzie k. Grudziądza. Urodził 
się 20 lutego 1873 w Słupie k. Grudziądza.

·  23 XI 1939 – komisarz Rzeszy dla umocnienia 
niemczyzny, szef SS Heinrich Himmler wydał 
instrukcję pt. Sprawa traktowania ludności 
byłych polskich obszarów z rasowo-polityczne-
go punktu widzenia. Jeden z fragmentów tej 
instrukcji brzmiał: „W Prusach Zachodnich (tj. 
na Pomorzu Gdańskim) mieszka zwarta masa 
ok. 200 tysięcy do 300 tysięcy Kaszubów. Nie są 
oni Polakami, ich gwara zachodnio-słowiańska 
różni się bardzo od mowy polskiej”.

·  26 XI 1989 – w Wejherowie odbyło się pierw-
sze spotkanie północnych oddziałów ZKP. Akces 
do Radë Partów Nordowëch podpisało 9 preze-
sów oddziałów z Głodnicy, Jastarni, Leśniewa, 
Luzina, Pucka, Rumi, Szemuda, Wejherowa 
i Władysławowa. 

·  29 XI 1899 – w Wierzchucinie urodził się 
Stanisław Okoń, kaszubski działacz i poeta. Do 
niektórych swoich tekstów kom komponował 
melodie. Wydał tomik poezji, za który otrzymał 
Medal Stolema. Zmarł 25 grudnia 1976.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Wędruję pomorskimi steckami. Dziękuję Bogu, że tyle 
już lat. Jesienią po dywanach z liści. Myślę – jedne opa-
dły, ale będą nowe... Nadzieja jest nieuleczalna. W ofia-
rowanym mi tomiku wierszy ks. Zenona Myszka znaj-
duję „Smutną modlitwę”, a w niej – smutek na kamień 
zamień / życie na ocean... Lubię kamienie, i te z kociew-
skich pól, i te z przedómku rodzinnego domu strzegące 
pamięci, i te z układanego w dzieciństwie kręgu.

Właśnie w książce znalazłam zakładkę z wypisanym 
zdaniem każdy czyn jest jak kamień, można nim ude-
rzyć, ale można też nim 
budować. Ważna myśl, 
motto do rzeczywistości, 
zwłaszcza gdy się pamię-
ta o słonecznej stronie 
życia i chce żyć refleksyj-
nie. A tych refleksji mnó-
stwo, kłębią się, trzeba je 
prostować, zatrzymywać 
– myślałam podczas ko-
lejnego Areopagu w Pelplinie. A to nam się wydarzyło 
– wielokrotnie przywoływane słowa świętego Jana 
Pawła II. 1989 rok – o roku ów, chciałoby się powie-
dzieć. Czy wystarczająco dobitnie powiedziałam o tym 
swoim dzieciom, by potem przekazały swoim? Ważne 
pytanie, a tu życie pędzi, zadania wzywają. 

Wiele dobrych ziaren padło na dobrą glebę. Przy-
kłady – referaty moich Doktorantek (Anna Łucarz już 
doktor) przygotowane na kolejną Biesiadę Literacką 
w Czarnej Wodzie. Wszystkie poświadczały, że Kocie-
wie było, jest i będzie w tekstach... Ważnym wydarze-
niem w kulturze południowego Kociewia była wielo-
etapowa akcja Jo, Kociewie je w Jeżewie. Świadomi 
tego, że i w Tczewie, Zblewie, Gniewie... ożywili regio-
nalną tożsamość. Było spotkanie – narada wokół 
uczby. Goście z wszystkich powiatów regionu. Konkurs 
na rękodzieło przypomniał, że wiele do pokazania mają 
też nasi sąsiedzi Borowiacy. Wszystkich ożywił pokaz 
mody, na czerwonym dywanie ciekawie przedstawio-
no, że wybrane motywy polnych kwiatów mogą upięk-
szyć nawet ślubne suknie, też stroje sportowe. Na 
drugim już udanym Festiwalu Rękodzieła i Folkloru 
było kolorowo, radośnie. Regionalistów ucieszyły wy-
stępy zespołów ze Starogardu Gdańskiego i Mo-
rzeszczyna. Że tak u nas było – to zasługa Magdy Po-
tulskiej i Doroty Piechowskiej. Młode, przełamujące 
bariery, niosące Kociewie w nowy świat... też atrakcyj-
ny dla młodych. 

O przekazie pokoleń myślałam podczas konkursu 
kulinarnego na brukwiankę (tak oficjalnie określono 

zupę z brukwi), na Kociewiu powinna to być brukwión-
ka, jednak mówiono po prostu: brukew na łobiad bań-
dzie. Prezentujący zupę ciekawie opowiadali, że to 
eintopf i że przepis od mamy, babci. Tu muszę przyto-
czyć fragment jednej narracji. Mój tato, który jako 
dziecko spędzał wojnę na kaszubskiej wsi, mówił: 
wiesz, w czasie wojny była taka bida, że myśmy bru-
kiew jedli, a ja na to: tato, a my nadal brukiew jemy, 
a zupa z brukwi to kociewski przysmak. Nie ma już 

wspominanej biedy, a trzeba wiedzieć, że na gęsinie 
najlepsza. Ktoś podał przepis w całości po kociewsku. 
Gdzie może być mniaso zez gasi? Gwara jako przypra-
wa specjalna. I ta brukiew łącząca Kociewie z Kaszuba-
mi. Temat godny „Pomeranii”... 

Tak dodaję ni z gruszki, ni z pietruszki, ktoś może 
pomyślał, a ja chcę przywołać kolejne Sympozjum Ku-
linarne w Subkowach, którego motywem przewodnim 
była właśnie gruszka. Znowu miałam przyjemność mó-
wić o tym, jak w języku odbija się kultura ogólna i re-
gionalna. Inspiracja dla humanistów wielka, droga do 
wspólnoty. Szczególnie liczą się te, które można ogar-
nąć, nazwać, które łączą bliskie korzenie i pamięć prze-
szłości. Muszę tu wspomnieć o niezwykłym spotkaniu 
w Kamienicy Szlacheckiej. Zaprosiła mnie Wanda Lew-
-Kiedrowska. Też była kiedyś u bydgoskich studentów. 
Często przywoływałam dzieło na temat języków świa-
ta Alfreda Majewicza. Obok mistrza też Tomasz Wi-
cherkiewicz, który i dla Kociewia ma serce. Ryngrafy 
Witosława, ważna uroczystość i niezwykłe spotkanie. 
Takie spotkania zachęcają do działania. Na zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych ZKP snujemy też plany. 
Oddział w Bydgoszczy pamięta, że jedna z dróg na Ka-
szuby prowadzi przez Kociewie. Na przyszłoroczne 
Walne Plachandry też się zapewne wybiorą. Ogólnie 
dzieje się, trudno nadążyć. Zresztą nawet babie lato 
latoś ledwie zdążyło... Dobrze, że jesień o swoich ko-
lorach nie zapomniała. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

KOCIEWIE BYŁO, JEST I BĘDZIE W TEKSTACH 

A to nam się wydarzyło – wielokrotnie  
przywoływane słowa świętego Jana Pawła II.  

1989 rok – o roku ów, chciałoby się powiedzieć. 
Czy wystarczająco dobitnie powiedziałam o tym 

swoim dzieciom, by potem przekazały swoim?
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Franciszek Fenikowski to postać 
dobrze znana wszystkim pomo-
rzoznawcom. Któż by nie czytał 
choć jednej z licznych powieści tego 
autora? Któż by nie natknął się na 
tego, kto współtworzył środowisko 
literackie Trójmiasta i konsekwent-
nie powiększał zasób literatury 
kaszubsko-pomorskiej? O  tym, że 
oprócz epiki również pisał wiersze, 
wie mniej osób, choć znawcy tematu 
wskażą istniejące w tradycji badaw-
czej osobne analizy literaturoznaw-
cze, które pokazują tę sferę analitycz-
nie i  z  konkluzjami niekoniecznie 
sławiącymi Fenikowskiego-liryka. 
To bowiem, że próbował mowy 
wiązanej, nie zawsze okazywało się 
frapujące czy odkrywcze, choć nie-
wątpliwie świadczyło o tym, że życie 
literackie na Pomorzu Wschodnim 
rozwijało się nieźle, a on sam dopra-
cował się w  nim silnej pozycji nie 
tylko autora, ale i  recenzenta oraz 
redaktora.

W  2016 r. nakładem Instytutu 
Kaszubskiego pojawił się wśród 
pomorskich tomików poetyckich 
jeszcze jeden, Franciszka Fenikow-
skiego, przygotowany przez ostatnią 
żonę literata – Irenę. Materiał zbior-
ku zatytułowanego To dla Ciebie… 
opracował i wstępem opatrzył Józef 
Borzyszkowski, a składa się na nie-
go ponad osiemdziesiąt wierszy na-
pisanych do trzech adresatek: Róży 
Ostrowskiej, Teresy Sierant-Miki-
cicz oraz Ireny Fenikowskiej. Tak 
silny czynnik biograficzny utworów 
powoduje, że w trakcie lektury po-

jawia się pokusa, aby traktować je 
jako zapis sytuacji prywatnych lub 
romansowych, potwierdzanych nie-
jako w zapisach poetyckich. Trzeba 
jednak uważać na pokusę takiego 
czytania, ponieważ w  zbiorku za-
brakło jeszcze jednej miłości pisarza, 
jego pierwszej żony – Teresy Zagó-
rowskiej, która także była inspirator-
ką i odbiorczynią wierszy. A zatem 
jeśli sądzimy, że mamy w  zbiorku 
jakiś niby to historyczny obraz życia 
uczuciowego Fenikowskiego, to trze-
ba wziąć pod uwagę, że jest on nie-
pełny. Może lepiej zatem rozpatry-
wać owe utwory nie w perspektywie 
potwierdzalnych faktów życiowych, 
ale projekcji… Wówczas, w  doce-
nieniu ich ukształtowania artystycz-
nego, odsłoni się zamysł literacki, 
którzy rządzi się odmiennymi, zgoła 
rozleglejszymi aniżeli rzeczywistość 
historyczna perspektywami.

Wiersze Fenikowskiego pisane 
do Róży Ostrowskiej w latach 1953–
–1955 są od strony stylistycznej naj-
ciekawsze, choć nie ma wśród nich 
form awangardowych czy szczegól-
nie wymyślnych stylistycznie. Ich 
wdzięk polega na prostocie wyra-
żenia emocji podmiotu połączo-
nej z  obrazem świata natury oraz 
oszczędnie dawkowanych motywów 
kultury uniwersalnej. Spośród nich 
wyróżniają się te, w  których autor 
zestawia ze sobą obrazy starego 
Gdańska i  młodziutkiej dziewczy-
ny [Gdy czerwienieje liść dzikiego 
wina…], dostojnej i majestatycznej 
Wisły oraz przekornej, zaskakującej 

Róży [Tego nie wie nawet Teofil…], 
czy wreszcie wtedy, gdy liryczne „Ty” 
staje się uosobieniem nocy [Gdy 
przez gałęzie…]. Ponadto w innych 
utworach liryczna bohaterka Róża 
powraca do świadomości podmiotu 
w aktach wspomnienia czy marze-
nia wypowiadanego gdzieś daleko, 
poza Pomorzem: na drugim końcu 
Polski, w Rumunii lub Austrii. In-
tensywność uczuć przedstawianych 
w  wierszach Fenikowskiego nie 
jest największa, są to raczej łagod-
ne, tradycyjne ujęcia, które lekko 
tylko poruszają nuty dramatyczne. 
Widać w  utworach kierowanych 
do Ostrowskiej, że poeta dobrze się 
porusza jedynie wśród tradycyjnych 
metafor i konceptów, zadowalając się 
efektami emocjonalnie ciepłymi, ale 
przecież dość przewidywalnymi czy 
nawet banalnymi. Najciekawszy jest 
natomiast w  tych formach, w  któ-
rych nie sili się na artyzm i mowę 
ozdobną, ale na własny, prywat-
ny głos poetycki, nawet jeśli on się 
wydaje mało odkrywczy i  wtórny 
(zwłaszcza wiersze Kolumbowie albo 
Ptak).

Drugą grupę wierszy, napisanych 
w latach 1956–1968, dedykował Fe-
nikowski Teresie Sierant-Mikicicz 
(swojej drugiej żonie). Różnią się 
one od wcześniejszych tym, że te-
matycznie dotyczą nie tyle emocji 
podmiotu, co zewnętrznego opisu 
znaków kulturowych w postaci eg-
zotycznych krajów, znanych miast 
czy zabytków. Poeta ze względu na 
profesję swojej ukochanej układał 
dla niej poezję nieco uczoną i eru-
dycyjną, w której to głównie historyk 
sztuki mógł w pełni odkryć walory 
zastosowanych opisów. Przywo-

Poezja i kobiety 
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łując miejscowości, jakie się tutaj 
pojawiają, można wyznaczyć im-
ponującą trasę podróży podmiotu 
po przestrzeniach polskich: Łagów 
Lubuski, Kańsk, Czarna Woda, Bał-
tyk, oraz zagranicznych: Rzym, We-
necja, Berlin, Weimar, Antwerpia, 
Portugalia, Liban, Egipt, Szwecja 
i Norwegia. W dzisiejszych czasach 
wyprawy Fenikowskiego pewnie 
 nie robią już wrażenia na czytelni-
kach, lecz w latach sześćdziesiątych 
uchodziły za globtroterstwo i  po-
wiew wielkoświatowości. Fenikow-
ski-poeta, zarysowując w poetyckich 
wersach pejzaż miast czy zabytków, 
dość fotograficznie i  zdawkowo 
przedstawia świat. Rzuca od nie-
chcenia dwa–trzy szczegóły i budu-
je tradycyjną opowieść z  podróży. 
Jako poeta nie epatuje obcością czy 
innością odwiedzanych przestrze-
ni, a raczej wykorzystuje elementy, 
które pozwalają odnaleźć w  nich 
coś swojskiego. W konsekwencji na 
przykład w wierszu Zamek powaga 
starej budowli z  postacią rycerza 
maltańskiego rozpływa się w ostat-
nim wersie we wzmiankę o myszy 
albo w  wierszu Fontanna di Trevi 
spotkanie z ukochaną przy zabytko-
wym rzymskim wodotrysku jest nie 
tyle wnikliwym opisem dzieła sztuki, 
co zarysowaniem dość oczywistej re-
lacji między podmiotem lirycznym 
a adresatką utworu.

Ostatnią grupą wierszy do kobiet 
jest zestaw dwudziestu kilku form 
zaadresowanych do Ireny Fenikow-
skiej (primo voto Orzechowskiej) 
powstałych w  latach 1975–1982. 
Przynajmniej połowa z nich napisa-
na została w sposób dobrze już przez 
Fenikowskiego opanowany i prakty-
kowany. Są tutaj „liryki podróżne”, 
które powstały jako literacka reakcja 
na wyprawę do ówczesnej Jugosławii 

(zwłaszcza do Dubrownika), do Za-
toki Meksykańskiej czy na Ocean 
Atlantycki, jest również kilka żar-
tów literackich, w których podmiot 
dworuje sobie z własnych snów czy 
zamieszkiwania na warszawskim 
Mokotowie. Najciekawsze wszakże 
są te z utworów, w których Fenikow-
ski nie dąży do olśnienia adresatki, 
tylko wyraża swą egzystencjalną 
myśl z  rodzajem stonowanej me-
lancholii. Nietrudno w tym dojrzeć 
sytuację biograficzną: niewątpliwie 
poeta młodzieńcze porywy serca 
ma już za sobą i nadchodzi oto czas 
ocen własnych dokonań. Pojawia się 
zatem kilka wierszy z nutą sapien-
cjalną, pozwalających wyrazić świat 
nie w  naiwnym nieco uśmiechu 
optymistycznego rymowania, jak 
się to działo w jego wcześniejszych 
utworach, ale w dystansie, spokoju 
i  zgodzie na upływający czas. Nie 
przypadkiem więc dopiero w 1976 r. 
napisany został jeden z najlepszych 
wierszy poety pt. Próba bilansu, 
który zawiera obrazowanie w stylu: 
„Miałem ja ziemię tę całą / i zorzę 
w technikolorze / i gwiazdy…// Cóż 
mi zostało?/Jedynie ty, noc i morze”. 
Dopiero ostatnie lata życia pozwoliły 
Fenikowskiemu na wyrażenie szer-
szej (szczerej?) perspektywy swego 
doświadczenia, wreszcie nie czuł się 
zobowiązany do opiewania, sławie-
nia, zapewniania, przekonywania 
czy służenia zewnętrznym porząd-
kom. Niestety dla poezji takiego 
okresu twórczej wolności nie było 
zbyt dużo…

Po zaprezentowaniu utworów 
Fenikowskiego w  zbiorku pojawia 
się jeszcze cząstka zatytułowana Za-
miast posłowia. Zbigniew Szymański 
– wiersze dla Róży i Tereski. Zabieg 
taki sam w sobie jest bardzo cieka-
wy i pozwala na zaistnienie jeszcze 

jednego literata z kręgu twórców ka-
szubsko-pomorskich. Szkoda tylko, 
że poza jednym zdaniem o Szymań-
skim nie dowie się czytelnik, dlacze-
go owych kilka wierszy się pojawia. 
Krótki opis relacji Fenikowski–Szy-
mański byłby pożądany, gdyż literaci 
poza biograficznym faktem kontak-
towania się z  tymi samymi osoba-
mi, podjęli podobną decyzję o kul-
turowym osiedleniu się na ziemi 
gdańskiej, podobnie zareagowali na 
zadanie repolonizowania Pomorza 
Wschodniego i wreszcie w zbliżony 
sposób pisali wiersze.

Tomik To dla Ciebie przypomina 
postać bardzo ważną dla rozwoju 
literatury kaszubsko-pomorskiej 
i można mieć nadzieję, że jego wy-
danie choć trochę utrwali postać 
Fenikowskiego we współczesnej pa-
mięci kulturowej. Czy tak się stanie, 
trudno przewidzieć, ponieważ tra-
dycyjne obrazowanie, rymowanie 
i  programowy optymizm publiko-
wanych wierszy nieco dzisiaj irytują. 
Jednakże można do zbiorku podejść 
inaczej: jeśli wśród 85 wierszy zna-
lazło się 5 prawdziwie ciekawych, to 
warto było wydać ten tomik.

DANIEL KALINOWSKI
Franciszek Fenikowski, To dla Ciebie…, Instytut Ka-
szubski, Gdańsk 2016.

R E K L A M A

pomerania.kaszuby Pomerania
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 80. ROCZNICA MORDU 
1 września 1939 r. wraz z niemieckim 
atakiem na Polskę rozpoczęła się ak-
cja Tannenberg, czyli działania skie-
rowane przeciwko Polakom przygo-
towane i realizowane przez gestapo, 
policję oraz Samoobronę – Selbst- 
schutz. Również tereny Kociewia zo-
stały objęte tymi działaniami. Główne 

ostrze niemieckiej akcji skierowane 
zostało przeciwko polskim koleja-
rzom, celnikom, księżom, nauczycie-
lom, harcerzom oraz aktywnej części 
polskiego społeczeństwa. Rozpoczęły 
się aresztowania na podstawie przy-
gotowanych list proskrypcyjnych. 
Szacuje się, że w Lesie Szpęgawskim 
Niemcy między wrześniem 1939 r. 
a  styczniem 1940 r. wymordowali 
od 5000 do 7000 osób. Ofiarami byli 
mieszkańcy Kociewia, Żydzi oraz 
pacjenci szpitala psychiatrycznego 
w Kocborowie. 

29 września 2019 r. w 80. rocznicę 
tych wydarzeń mieszkańcy Pomo-
rza i  Kociewia oddali hołd i  cześć 
pomordowanym. Poczty sztanda-

rowe, wojskowa orkiestra i  asysta, 
politycy, samorządowcy, działacze 
regionalni, harcerze, młodzież oraz 
licznie przybyli mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości zebrali się w Lesie 
Szpęgawskim. Msza święta za pomor-
dowanych, wmurowanie kapsuły pa-
mięci, apel poległych i salwa honoro-
wa towarzyszyły spotkaniu. Ważnym 
momentem uroczystości było odsło-
nięcie pomnika ofiar mordu w Lesie 
Szpęgawskim.

Warto pamiętać o  ofiarach nie-
mieckiej polityki agresji i przemocy 
w 1939 r. Na Pomorzu jest wiele ta-
kich miejsc zbroczonych krwią nie-
winnych ofiar.

TOMASZ JAGIELSKI

             

 BÒRZESTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ Z BISKÙPÃ KASYNĄ
We czwiôrtk 3 rujana nôleżnicë Remùsowégò Krãgù 
pòtkelë sã z ks. biskùpã Riszardã Kasyną. Zéńdzenié tra-
dicyjno zaczãło sã òd przeczëtaniô wëjimkù z ksążczi Żëcé 
i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò – tim razã 
ò tim, jak Remùs w òliwsczi katédrze sã mòdlił za dësze 
kaszëbsczich ksążãtów. Pózni pelplińsczi biskùp kôrbił 
m.jin. ò kòrzeniach Eùropë, jakô wërosła na trzech górach: 
Akropòlu (to symbòl grecczi filozofii), Kapitolu (rzimsczé 
prawò) i Kalwarie (chrzescëjaństwò). Dôł téż bôczenié na 
niebezpiek dobëcô kùlturë smiercë, jaczi merkã je chòcle 
ùcékanié w narkòzënë. Pòdczorchnął téż, że wiele dzeja-
niów w pelplińsczi diecezji je terô sczerowónëch na wikszé 
zaangażowanié òsoblëwie młodëch lëdzy w sprawë wiarë 
(np. przez seminaria òdrodë wiarë, jaczé pòwstôwają 
w rozmajitëch parafiach).

Pózni ks. biskùp òdpòwiôdôł na wielné pëtania tika-
jącé sã przede wszëtczim dzysdniowi stojiznë Kòscoła. 

Na zakùńczenié wszëtcë razã zaspiéwelë czile piesniów 
pò kaszëbskù.

Wôrt pòdczorchnąc, że westrzód ùczãstników rujano-
wégò pòtkaniô bëła m.jin. nowô direktorka bòrzestowsczi 
szkòłë Katarzëna Klinkòsz i wójt gminë Chmielno Michôł 
Melibruda.  

RED. 

Òdj.TJ

Òdj. ze zbiérów Remùsowégò Krãgù 
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 GÒRÃCZËNO. SZTËRË 
DZESÃCLECA DZEJANIÔ
W sobòtã 21 séwnika 40-lecé swòjé-
gò dzejaniô swiãtowelë zrzeszeńcë 
z Somònina. Tameczny part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô zaczął 
òbchòdë jëbleùszu òd mszë swiãti 
z kaszëbską liturgią słowa w kòscele 
pw. Swiãti Trójcë i Wszëtczich Swiã- 

tëch w  Gòrãczënie. Òdprawił jã ks. 
kan. Hùbert Kitowsczi wespół z ks. Da-
widã Braùnã. Pò pòspólny mòdlëtwie 
ùczãstnicë przeszlë do gòrãczińsczi 
remizë, gdze pò przëwitanim gòscy 
Elżbiéta Bùgajnô zaprezentowała 
historiô somònińsczégò partu KPZ 
i nôwôżniészé wëdarzenia, w jaczich 
brelë ùdzél jegò nôleżnicë. Bëła téż 
leżnosc do recytacje kaszëbsczi pòezje, 

m.jin. dokazów latoségò patrona rokù 
Jana Trepczika. Zasłużony nôleżnicë, 
załóżcowie i dobrzińcë dostelë medale 
przëszëkòwóné na 40-lecé partu. 

Westrzód gòscy béł przédnik 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
prof. Édmùnd Wittbrodt, przedstôwco-
wie samòrządowëch wëszëznów i zrze-
szeńcë z Somònina i jinëch partów.

RED.

 GDUŃSK. KÒNKÙRS  
NA NÔÙKÒWĄ NÔDGRODÃ
Kaszëbsczi Institut mô ògłoszoné kòn-
kùrs na nôùkòwą nôdgrodã m. Gerata 
Labùdë. Mògą jã dostac młodi ùczałi 
za ùtwórczé prôcë tikającé sã kaszëbò- 
i  pòmòrzoznajôrstwa, mającé bëlną 
hùmanisticzną rówiznã, bãdącé inter-
discyplinarné i do te napisóné snôżim, 
zrozmiałim nié le dlô badérów, jãzëkã. 
Nôdgroda bãdze przëznónô za nôù- 
kòwi dokôz òpùblikòwóny w slédnëch 
trzech latach (abò za cykl prôców, 
z jaczich slédnô òstała wëdónô òb trzë 
òstatné lata). Mògą téż bëc zgłoszoné 
nieòpùblikòwóné tekstë (np. dochtor-

sczé rozprawë), jaczé pòwstałë w tëch 
latach. 

Kandidat do ti nôdgrodë ni mòże 
miec wicy jak 40 lat. Zgłoszenia mògą 
pòchòdzëc òd idiwidualnëch lëdzy 
i  akademicczich institucjów, bùten-
rządowëch òrganizacjów, mùzeów, re-
dakcjów itd. Żebë zgłosëc kandidata, 
je mùsz wëfùlowac fòrmùlôrz, jaczi je 
na starnie: www.instytutkaszubski.pl.  
Tam nalézeta téż drobnotë tikającé sã 
kònkùrsu.

Nôùkòwé dokazë mdze taksowac 
Kapituła Nôdgrodë, w jaczi są: prof. 
Józef Bòrzëszkòwsczi (przédnik), 
prof. Hana Pòpòwskô-Tabòrskô, prof. 

Witóld Mòlik, prof. Jerzi Strzelczik 
i prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi.

Prôce mùszą bëc wësłóné do 15 
gòdnika 2019 r. Wësokòsc nôdgrodë 
to 25 tës. zł.                                  

 KASZËBË. STIPENDIA DLÔ 
PISZĄCËCH PÒ KASZËBSKÙ
Do kùńca lëstopadnika ùtwórcë kùltu-
rë mògą pisac wniósczi ò stipendium 
Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewódz-
twa. Równoczasno kùńczi sã czas re-
alizacje stipendiów przëznónëch łoni, 
jaczé ùdało sã ùdostac téż na kaszëb-
skòjãzëkòwé projektë. Jeden z  nich 
zjiscywô Tomôsz Fópka, chtëren tak 
ò tim gôdô: Je to projekt napisaniô 14 
tekstów spiéwów dlô dzecy, do chtër-
nëch mùzykã stwòrzi dżezmen Cezari 
Pôcórk. Ùdbôł jem so, cobë te tekstë 
pòwstałë na spòdlim wëwiadów z mô- 
łima dzecama na pòwôżné tematë. Do 
nich zarechòwôł jem m.jin. sprawie-
dlëwòtã, mądrosc, wòlnosc, òdpòwie-

dzalnotã. Dzecë w  swòji wëpòwiedzë 
nie znają grańców, bò jich wëòbrazniô 
nie je ògrańczonô, temù zebranié jich 
przemësleniów do grëpë a  zrobienié 
z tegò tekstu pòd mùzykã bëło dlô mie 
wëzwanim. Nie je letkò pisac dlô dzecy. 
Mùszi przë tim rozmiôc sã wczëc w jich 
jãzëk, jakbë wlezc na nowò w môg môłé-
gò człowieka, w jegò mëszlenié, przëji-
manié swiata nieskażoné kònwenansa-
ma, pòprawnoscą, zôkazama (tegò ni 
mùszi, tegò nie je wòlno). 

Stipendium zjiscywô téż Dark Maj-
kòwsczi, chtëren napisôł tekst pierszi 
ksążczi fantasy pò kaszëbskù. Ji titel 
to „Pòd òkã Jastrë” i  je òna òpiartô 
na kaszëbsczi mitologie, òsoblëwie na 
wiadłach zamkłëch w Słowniku gwar 

kaszubskich na tle kultury ludowej  
ks. Bernata Sëchtë, a téż na rozmajitëch 
dokazach Jerzégò Sampa. Akcjô dzeje 
sã w  wëmëslonym swiece, w  jaczim 
pòjôwiają sã m.jin. znóny z najich le-
gendów stolemë, krôsniãta, klabaternicë, 
Szôlińc, Gòsk. A całim tim „universum” 
rządzy bòdżini Jastra – klarëje Dark 
Majkòwsczi. Dzélëk tegò dokazu dobéł 
pierszi plac w Òglowòpòlsczim Lëte-
racczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona 
w 2018 r.                RED.

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Województwa Pomorskiego

  RED.
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 KARTUZË. PRZEZÉRK 
DZECNËCH KARNÓW
W  Kartësczim Centrum Kùlturë 22 
rujana pòtkałë sã dzecné kaszëbsczé 
karna ze szkòłów gminë Kartuzë. 
Òrganizatorã bëła Stowôra Drëchów 
Spòdleczny Szkòłë nr 2 Copernicus, 
a w realizacji pòmògła Gmina Kartuzë 
i Kartësczi Pòwiôt.

W  przezérkù brałë ùdzél ze-
spòłë z  Kartuz, Kôłpina, Stajszewa 
i Dzérzążna, jaczé na binie prezento-
wałë kaszëbsczé spiéwë i  tuńce. Jich 

wëstãpë taksowelë: direktorka Cen-
trum Kùlturë w Kartuzach Aleksan-
dra Macybòrskô-Pëtka [pòl. Macibor-
ska-Pytka], direktorka Kaszëbsczégò 
Mùzeùm w Kartuzach Barbara Kąkòl 
i wielelatnô nôleżniczka Kaszëbsczé-
gò Karna Spiéwë i  Tuńca Kaszuby 
Nataliô Gronda. Wedle nich na nôd-
grodã za òglowi artisticzny wëzdrzatk 
miało zasłużoné Dzecné Kaszëbsczé 
Karno Spiéwë i Tuńca „Krôsniãta” ze 
Spòdleczny Szkòłë nr 1 w Kartuzach. 
Nôdgrodã za profesjonalny tuńcowi 

ùłożënk dostało karno „Skòwrónczi” 
ze Spòdleczny Szkòłë w  Stajszewie, 
nôdgrodã dlô nômłodszégò zespòłu  
– „Wesołe Ludki” ze Spòdleczny Szkò- 
łë w Kôłpinie, za profesjonalny wókal-
ny i instrumentalny wëstãp „Skòwrón-
czi” ze Spòdleczny Szkòłë w Dzérząż-
nie, a za wësoką rówiznã tuńca Dzecné 
Karno Spiéwë i Tuńca „Słunôszka” ze 
Spòdleczny Szkòłë nr 2 w Kartuzach.               

NA SPÒDLIM WIADŁA  
NA WWW.SP2.KARTUZY.PL

 CHÒNICE. SWIÃTO 
KASZËBSCZÉGÒ TEATRU
W Chònicczim Centrum Kùlturë 19 i 20 
rujana bëłë Teatrowé Pòtkania „Zdrzad-
niô Tespisa”. W jich òbrëmienim akto-
rzë amatorsczich kaszëbsczich teatrów 
i  lubòtnicë naji kùlturë mòglë wzyc 
ùdzél w  warkòwniach prowadzonëch 
przez nôleżników Chònicczégò Rap-
sodicznégò Studia, a  òkróm te karna 
rôczoné na „Zdrzadniã” prezentowałë 
na binie swòje kaszëbskòjãzëkòwé wi-
dzawiszcza.

Pòtkania zaczãłë sã òd przëwitaniô 
ùczãstników przez przédniczkã chònic-
czégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô Janinã Kòsedowską. Pózni 
béł czas na warkòwnie. Latos òstałë za-
bédowóné taczé hewò témë: „Dialog, 
rytm i podejmowanie decyzji na scenie” 
(prowadzący: Łukôsz Sajnaj), „Dykcja 
i emisja głosu” (prowadzący: Błażéj Ta-
chasiuk), „Elementarne zadania aktor-
skie” (prowadzący: Pioter Rutkòwsczi), 

„Aktor w obrazie” (prowadzący: Grzé-
górz Szlanga). 

Pózni ùczãstnicë prezentowelë 
przërëchtowóné przez se szpetôkle. 
„Kaszëbskô Bina” z  Chòniców pòka-
zała „Bë pòznac swòjégò ògardnika” 
na spòdlim kòmedii Miłosza Kùcz-
kòwsczégò (real. Łukôsz Sajnaj i Janina 
Kòsedowskô), Adóm Hébel przedstawił 
mònodram „Naju krëwia” (na spòdlim 
òpòwiôdania Rómana Drzéżdżona, 
reż. Mark Czoska), a Teater Lëdowégò 
Òbrzãdu „Zaboracy” – widzawiszcze 
„W niedzelã” na spòdlim zôbòrsczich 
lëdowëch tradicjów.

Pò przezérkù kaszëbsczich amator-
sczich teatrów na binie wëstąpilë akto-
rzë Chònicczégò Rapsodicznégò Teatru 
w dokazu „Dziecko dla początkujących”.

Na zakùńczenié pierszégò dnia Grzé-
górz Szlanga òbgôdôł teatrowé kònwen-
cje i zachãcywôł  kaszëbsczich ùtwór-
ców do próbòwaniô nowëch fòrmów 
przedstôwków.

Drëdżi dzéń „Zdrzadni Tespisa” za-
czął sã òd prelekcji Łukasza Sajnaja pt. 
„Aktor w teatrze amatorskim”. Pòtemù 
w bazylice pw. Scãcô sw. Jana Chrzcëce-
la òstała òdprôwionô mszô z kaszëbską 
liturgią słowa.

Projekt béł zrealizowóny dzãka do-
tacji Minystra Bënowëch Sprôw i Ad-
ministracji. 

Dobrzińcą latosy „Zdrzadni Tespisa” 
béł PKO Bank Polski. 

NA SPÒDLIM WIADŁA NA WWW.KASZUBI.PL

Wëstãp Teatru Lëdowégò Òbrządu 
„Zaboracy”. Òdj. Aleksander Fùdali

 GDUŃSK. PÒD PATRONATÃ 
BĄDKÒWSCZÉGÒ
W  przińdnym rokù Gduńsk bãdze 
swiãtowôł Rok Lecha Bądkòwsczégò, 
wespółzałóżcë Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô, pisarza, gazétnika, 
regionalistë i  tłómacza. Tak rozsą-
dzëła Radzëzna Miasta òbczas sesji 
24 rujana. Wôrt pòdsztrichnąc, że ta 
pòstacjô, wôżnô m.jin. dlô kaszëb-
skò-pòmòrsczi rësznotë, sparłãczëła 
wszëtczich radnëch, chtërny jed-
nomëslno welowelë za tą kandidatu-

rą. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz 
pòdczorchiwała, że Bądkòwsczi miôł 
wiôldżi ùdzél w  ùdostanim nazôd 
wòlnotë przez Pòlskã i  baro kòchôł 

pòmòrską zemiã i  ji mieszkańców.  
Òbczas diskùsji i welowaniô w spra-
wie ùchwôleniô rokù wespółzałóżcë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
béł przëtomny dzysdniowi przédnik 
ti òrganizacje prof. Édmùnd Witt-
brodt, chtëren mô Lecha Badkòwsczé-
gò za jeden z nôwikszich aùtoritetów 
i  mòdło dlô zrzeszeńców a  téż dlô 
samòrządôrzów na Pòmòrzim. Gòscã 
òbczas òbradów bëła téż córka patro-
na 2020 rokù Sławina z Bądkòwsczich 
Kòsmùlskô.                RED.É. Wittbrodt i S. Kòsmùlskô. Òdj. Ł. Richert
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 WEJROWÒ. SPRAWÒZDËNCZI 
I ÙROCZËSTI KÒNCERT
28 séwnika we Wejrowie bëło zéń-
dzenié Òglowi Radzëznë Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Nô- 
wôżniészim pónktã òbradów bëło 
przedstawienié sprawòzdënkù Przéd-
nika i Radzëznë za kùńczącą sã XX 
kadencjã (lata 2016–2019). Rôczimë 
do przeczëtaniô i  òbezdrzeniô tegò 
dokùmentu, jaczi nalézeta na starnie: 

http://www.kaszubi.pl/images/do-
datkowe/A%2010.2019/Sprawozda-
nie_ZKP_28-09-2019.pdf.

Na zakùńczenié zéńdzeniô òdbéł 
sã we wejrowsczi Kaszëbsczi Filhar-
mónie ùroczësti kòncert „Bo Cebie 
le wëspiewac mòżna…” namieniony 
patronowi 2019 rokù Janowi Trep-

czikòwi. Wëstąpilë: Aleksandra Kù-
charskô-Szefler, Anna Fabrello, Wòj-
cech Winnicczi, Paweł Janota wespół 
z instrumentalnym karnã (Maja Mi-
ro-Wisniewskô, Józef Raatz, Paweł 
Kùklińsczi, Aleksandra Szëmańskô, 
Błażéj Maliszewsczi, Tadeùsz Same-
rek, Damión Wdzãkońsczi, Cezari 
Pôcórk). Na klawirze grała Witosława 
Frankòwskô, jakô przërëchtowała téż 
mùzyczną aranżacjã wszëtczich doka-
zów. Òkróm wielnëch spiéwów napi-
sónëch przez Jana Trepczika ùczãst-
nicë kòncertu mòglë téż pòsłëchac 
wiérztów patrona rokù recytowónëch 
przez Zbigòrza Jankòwsczégò. 

RED. NA SPÒDLIM KASZUBI.PL

 GDINIÔ. ÙTCZËLË KASZËBSCZI 
PÓŁK
19 rujana w Gdinie-Wiôldżim Kackù 
bëła òdkrëtô tôfla z nazwą Placu m. 66 
Kaszëbsczégò Półkù. Ùdbòdôwôczã 
taczégò patrona dlô placu béł gdiń-
sczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô. W  séwnikù Radzëzna 
Miasta Gdini przëjimnãła ùchwôlënk 
w ti sprawie. 

W ùroczëznie wzãlë ùdzél m.jin.: 
wiceprzédnik Radzëznë Miasta An-
drzéj Bień, senatór Sławòmir Rëbic-
czi, gdińsczi radny i przedstôwcowie 
KPZ w Gdinie. Całé wëdarzenié pro-

wadzył nowi przédnik môlowégò par-
tu Frãcyszk Gùrsczi. 

Drëdżi dzél ùroczëstoscë òdbéł sã 
w  kòscele pw. sw. Wawrzińca, gdze 
trzë chùrë: Gdińsczi Kameralny Chùr, 
Miészóny Chùr „Dzwon Kaszubski” 
i Kameralny Chùr z Rédë zaprezento-
wałë kòncert patrioticznëch piesniów. 
Przed kòncertã ò historie 66. Półkù 
i  jegò pierszégò wódcë mjr. Léòna 
Kòwalsczégò òpòwiedzôł wiceprzéd-
nik gdińsczégò partu KPZ Andrzéj 
Bùsler.

Wôrt téż pòdczorchnąc, że 15 ruja-
na, w  100. roczëznã pòwstaniô 66. 

Kaszëbsczégò Półkù, szasëjô Swiãto-
jańskô w Gdini òstała wëòzdobionô 
kaszëbsczima fanama.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU  
ANDRZEJA BÙSLERA

Òdj. R. Kamińsczi

Òd lewi: wiceprzédnik Radzëznë Miasta  
A. Bień i przédnik KPZ Gdiniô F. Gùrsczi.  
Òdj. Renata Gleinert

 GNIEWINO. PROMÒCJÔ  
NOWÒCZASNÉGÒ KÙŃSZTU
Stowôra „Mòje Stronë” z  Nôdolô  
zjiscywô projekt „Wyjątkowy obiekt 
na mapie Europy”. Je òn sparłãczony 

z  dokazama kùńsztu w  kòscele pw. 
sw. Józefa w Gniewinie, a òsoblëwie 
z witrażama i mòzajkòwima stacjama 
krziżewi drodżi. Wëkònôł je Jarosłôw 
Wójcyk, absolwent ASP w Krakòwie, 
ùtwórca m.jin. papiesczégò wôłtôrza, 
jaczi stojôł w Pelplinie òbczas wizytë 
w tim miesce Jana Pawła II. 

Projekt mô za cél edukacjã miesz-
kańców – pòkôzanié jima wôrtnotë 
nowòczasnégò kùńsztu, chtëren 
mògą òbzerac kòżdégò dnia. 

Zaczął sã ju cykl prelekcjów na tã 
témã (pòsobné bãdã 9 i 16 smùtana 
w  gniewińsczim kòscele pò szósti 

wieczór), a w planach je jesz wëdanié 
farwòwónczi dlô dzecy namieniony 
prawie witrażóm i stacjóm krziżewi 
drodżi, pùblikacjô dwùch ksążecz-
ków na tã témã i  przërëchtowanié 
specjalnégò wëstôwkù, jaczi mdze do 
òbzéraniô w kòscele i Centrum Kùl-
turë, Spòrtu, Turisticzi i  Bibliotece 
w Gniewinie.

Strzódczi na realizacjã projektu 
ùdało sã ùdostac dzãka LGD Bursz-
tynowy Pasaż.

RED. 
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 LËZËNO. JËBLEÙSZ LUTNI
Chùr Lutnia z Lëzëna spiéwô ju òd 25 lat. 19 rujana nô-
leżnicë karna i jegò lubòtnicë swiãtowelë ten jëbleùsz 
– nôprzód òbczas mszë w  lëzyńsczim kòscele pw. sw. 
Wawrzińca, a pózni w tameczny Spòdleczny Szkòle nr 
2, gdze òdbéł sã ùroczësti kòncert, a pòtemù béł czas na 
wspòminczi i pòdzãkòwania òd jegò drëchów.

Dirigent Lutni Tomôsz Fópka pòdczorchiwôł, że òso-
blëwie wôżną znanką tegò chùru je to, że mają sebie za 
familiã. Òkróm te wëprzédniwają jich próbë, jaczé wiedno 
òdbiwają sã pò kaszëbskù. Westrzód nôwikszich wëdarze-
niów w historii Lutni dirigent wëmienił m.jin. kòncertowé 

rézë z „Pierszą Kaszëbską Pasją” i „Mszą na chùr i diôbel-
sczé skrzëpice”. 

Lutnia czãsto kòncertëje w kòscołach, spiéwô òbczas 
mszów z kaszëbską liturgią słowa, w planach mô ùdzél 
w kaszëbsczim òdpùsce w Pòlanowie w przińdnym rokù. 
Chór wëstąpiwô nôczãscy w swòji rodny gminie, ale czãsto 
stôwô sã téż ji ambasadorã dzãka kòncertóm w całi Pòlsce. 
Achtnãłë to lëzyńsczé wëszëznë, jaczé z leżnoscë 25-lecô 
Lutni przëznałë ji titel Zasłużony dlô gminë Lëzëno.

Lutnia mô dzysdnia wicy jak 30 nôleżników.
   RED.
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 KRAKÓW. NÔDGRODA 
ZA KARTÃ NADWISLAŃSCZÉGÒ PÒMÒRZÔ
Stowôra Pòlsczich Kartografów òbczas 42. Òglowòpòl-
sczi Kartograficzny Kònferencje, jakô bëła 17 séwnika 
w  Krakòwie, przëznała Kaszëbskò-Pòmòrsczémù Zrze-
szeniu pierszi môl w kategórii „Jinszé mapë i drëkòwóné 
atlasë” za „Historiczno-kùlturową kartã Nadwislańsczégò 
Pòmòrzô”. Dokôz ten prezentëje òbrôz bòkadny historii 
i kùlturë Kaszëbów zrzeszony z rozmajitima placama na 
Pòmòrzim. 

Pónktã wińdzeniô do zrobieniô kartë bëła ksążka Michała 
Kargùla i Krësztofa Kòrdë Kaszuby przez Wieki. Poradnik 
dla nauczycieli. Mapa mô bëc didakticzną pòmòcą, na jaczi 
ùczéń naléze historiczné môlëznë, zmieniwającé sã grańce 
państw, môle pòbitwów, mirnëch dogôdënków, pòwòłaniô 
pierszich lëdowëch towarzëstwów, rólniczich kółków i histo-
riczné szlachë – gôdô aùtór kartë Łukôsz Richert. Westrzód 
zdrzódłów, òkróm wspòmnióny ksążczi Kargùla i Kòrdë, 
aùtór wëmieniwô m.jin. pùblikacje z cyklów „Kaszëbsczé 
vademecum” i „Pro memoria”, i téż Słownik biograficzny 
Pomorza Nadwiślańskiego.

Nôdgrodzony dokôz nie òbjimô leno dzysdniowégò 
pòmòrsczégò wòjewództwa, ale je na nim np. Toruń – wôż-
ny plac dlô historie i kùlturë Pòmòrzô. Òbzérôcz naléze téż 
môle zrzeszoné ze znónyma pòstacjama. Wôżnym dzélã 
kartë je kalendarium historiczno-spòlëznowò-kùlturowëch 
wëdarzeniów. Na mapie mómë téż lokalizacjã mùzeów, te-
atrów i teatrowëch karnów, òperów, filharmóniów, zóm-
ków, nôwôżniészich zabëtków, sedzbów karnów spiéwë 
i tuńca, dwòrów i pałaców. Są téż elementë pòjedincznëch 
szkòłów wësziwkù, jaczé mómë na Pòmòrzim.

Za rok mdzemë swiãtowac 100. roczëznã wróceniô 
Pòmòrzô do Pòlsczi, dlôte na karce są pòdóné datë wchada-
niô pòlsczich wòjsków w stëcznikù i gromicznikù 1920 r. do 
pòjedincznëch môlëznów. Òkróm te są tu nôwôżniészé môle 
straceniów òbczas niemiecczi òkùpacje. Pòdskacënkã bëło tu 
dlô mie òdkrëcé Pòmnika Òfiarów Pòmòrsczégò Mòrdarztwa 
1939 w Toruniu, jaczégò inicjatorã béł Jan Wërowińsczi – 
pòdczorchiwô Łukôsz Richert. 

Nazwë na terenie Kaszëb (grańce wedle Jana Mòrdaw-
sczégò) są w kaszëbsczim jãzëkù. 

Móm nôdzejã, że karta pòzwòli ùcznióm pòznac lëdzy, 
wëdarzenia w nôblëższim òkòlim, w gminie, a pózni rozsze-
rzwi zainteresowania, stónie sã pòdskacënkã do òbzéraniô 
tegò, co je kąsk dali – w jinëch gminach i pòwiatach. Mòże 
téż bëc pòmòcą w  przëszëkòwanim czekawëch wanogów 
abò w nalezenim karna spiéwë i tuńca czë teatrowégò. Chcã 
pòdzãkòwac wszëtczim, co pòmòglë w ùsadzenim ti mapë, 
tłómaczce Iwónie Makùrôt, kòrektorce Bògùmile Cërocczi, 
pòdjimiznie CartoTeam z Wrocławia, jakô òbrobiła jã kar-
tograficzno, pòmôgającym òd meritoriczny stronë: prof. 
Józefòwi Bòrzëszkòwsczémù, Tomaszowi Damaszkòwi, Ra-
dosławòwi Kamińsczémù i wszëtczim jinym, co bëlë zaan-
gażowóny w ji pòwstanié – dodôwô Richert.

„Historiczno-kùlturowô karta Nadwislańsczégò Pòmò- 
rzô” mô 140 x 110 cm. Je do kùpieniô m.jin. w internetowi 
ksążnicë www.kaszubskaksiazka.pl.

 RED.
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 WĄGLËKÒJCE. ZÉŃDZENIÉ 
Z KASZËBSCZIMA ZABËTKAMA
28 rujana w Spòdleczny Szkòle w Wą-
glëkòjcach òdbëłë sã warkòwnie zrze-
szoné z cyklã filmów i òpòwiôdaniów 
„Òpòwiém cë ò jednym zabëtkù”. 
Célã całoscë je przekôzanié młodim 
lëdzóm na zrozmiałi dlô nich ôrt wié-
dzë ò zabëtkach, jaczé są w jich òkòlim 
i na całëch Kaszëbach – gôdô aùtorka 
cyklu Aleksandra Majkòwskô. 

Òbczas pòtkaniô w  Wąglëkòj-
cach ùczniowie òbezdrzelë film ò 
zabëtkòwi wsë Juszczi, chtërna jak-
no ruralisticzny zespół je na lësce 
pòmòrsczich zabëtków. Dlô młodëch 

lëdzy, co brelë ùdzél w warkòwniach, 
bëła to òsoblëwô ùczba, bò Juszczi są 
leno 4 km òd sedzbë jich szkòłë. 

Pózni na spòdlim materiałów ò 
kartësczi kòlegiace ùczãstnicë zéń-
dzeniô pòznelë definicjã zabëtkù 
i warkòwą słowiznã zrzeszoną z jegò 
ochroną. Na zakùńczenié òdbëłë sã 
plasticzné zajimniãca.

Filmë i  jiné materiałë ò kaszëb-
sczich zabëtkach nalézeta na star-
nie www.farwnyswiat.pl. Wszëtczé 
te materiałë, jistno jak warkòwnie, 
òstałë zrealizowóné w  òbrëmie-
nim stipendium Minystra Kùlturë 
i Nôrodny Spôdkòwiznë.

RED.

 OPALENIE. REPUBLIKA  
GNIEWSKA, PRZEMYTNICY  
I „KOCIEWSKI MAGAZYN  
REGIONALNY” 
Miłośnicy historii regionalnej już 
po raz trzynasty mogli wziąć udział 
w  Nadwiślańskich Spotkaniach Re-
gionalnych, tegoroczne odbyły się 
5 października w Opaleniu. Uczest-
nicy spotkania obejrzeli wystawę 
„Republika Gniewska w  100-lecie 
powstania”. O  losach tego małego 
kociewskiego państwa opowiedział 
Marek Kordowski, który wspólnie 
z  Urzędem Miasta i  Gminy Gniew 
jest autorem tej instalacji. 

Kolejna część uroczystości odbyła 
się w opaleńskiej Szkole Podstawo-
wej im. Józefa Czyżewskiego. W jej 
trakcie Marek Kordowski wygłosił 
referat pt. „Polski ruch narodowy na 
ziemi gniewskiej przed 1914 rokiem”, 
a Jakub Borkowicz – „Przestępstwa 
przemytnicze na terenie powiatu 

tczewskiego w  latach 1920–1939”. 
Jacek Cherek zaś przedstawił za-
wartość ostatniego numeru „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalne-
go”, który jest poświęcony sprawom 
Kociewia, opisuje historię regionu, 
a także współczesne oblicze tej czę-
ści Pomorza Gdańskiego. Pytania, 

a także dyskusje w kuluarach ukaza-
ły potrzebę rozwijania wiedzy w tych 
tematach.

Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie Koło w Opaleniu i ZKP Oddział 
Kociewski w Tczewie. 

TOMASZ JAGIELSKI

 WEJROWÒ. KÒNKÙRS  
NA KASZËBSKĄ KÒLÃDÃ
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie 
òrganizëje Òglowòpòlsczi Kóm-
pòzytorsczi Kònkùrs na kaszëbską 
kòlãdã. Żebë wzyc w  nim ùdzél, 
mùsz je przësłac òriginalné aùtor-
sczé kòlãdë, nigdze rëchli nieprezen-

towóné i nienôdgrodzoné w jinëch 
kònkùrsach. Kòżdi ùczãstnik mòże 
zgłosëc 2 dokazë, sélającë je w fòr-
mace pdf razã z wëfùlowóną kôrtą 
zgłoszeniô do 31 gòdnika 2019 r. na 
adres: dm@muzeum.wejherowo.pl. 

Pierszô nôdgroda to 1000 zł. 
Ògłoszenié wëników kònkùrsu je 
planowóné na 11 stëcznika 2020 r. 

òbczas I  Pòmòrsczégò Przezérkù 
Kaszëbsczich Kòlãdów m. Frãcëszka 
Òkùnia w Lãbòrgù. Całowny regùla-
min i wszelejaczé doparłãczniczi są 
na starnie wejrowsczégò mùzeùm.

Pëtania zrzeszoné z Kònkùrsã pro-
symë czerowac do Dzélu Mùzyczi 
MKPPiM we Wejrowie (tel. 58 672 
29 56).             RED.

Fot. ze zbiorów TJ



 WICY BANÓW NA LËNIE PKM  
(PÒMÒRSCZI METROPÒLITALNY BANË)
Òd pòłowë rujana sétmë dodôwkòwëch banów 
mô zletczoné pasażéróm rézã ze stacje Przéd-
nô Gdiniô (pòl. Gdynia Główna) do Gduńska-
-Wrzeszcza i Kartuz. Samòrząd pòmòrsczégò 
wòjewództwa, miéwca lënie PKM, òdpòwie-
dzôł na taczi ôrt na zwikszającé sã przewòzën-
kòwé pòtrzébnotë i na żdania pasażérów, chtër-
ny zgłosziwelë, że w robòcé dnie niejedne banë 
są wëfùlowóné skòpicą. 

Dodôwkòwëch banów je wespół sétmë: 
szesc midzë Gduńskã-Wrzeszczã a  Przédną 
Gdinią i jedna dodôwkòwô, jadącô reno z Kar-
tuz przez stacjã Gduńsk Òsowò, z òminiãcym 
lënie PKM, do Przédny Gdinie. Jeżdżą leno 
w robòcé dnie. Z Przédny Gdinie wëjéżdżają 
ò gòdzënach: 8.41, 14.31, 17.31, z  Gduńska 
Wrzeszcza ò 10.01, 15.31 i 19.16, z Kartuz do 
Gdinie ò 7.17. 

Dodôwkòwé banë są òbsłëgiwóné przez 
dwadzélowé sztrëkòbùsë SA133, jaczé mają kòl 
130 sedzącëch placów.
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 ROZBÙDOWA TERMINALA T2 GDUŃSCZÉGÒ  
LATAWISZCZA
Òb dzewiãc miesąców 2019 rokù Latawny Pòrt m. Le-
cha Wałãsë we Gduńskù mô òbsłużoné pònad 4 mln pa-
sażérów. To przez 6 procent wicy niżlë w łońsczim rokù. 
Zwikszëła sã téż lëczba latawnëch òperacjów. Bëło jich 
przez 37 tësący. Rosce dzãka temù mòżlëwòta, że latos la-
tawiszcze òdprawi 5-miliónowégò pasażérã. Latawny pòrt 
we Gduńskù je równoczasno dobrze òtaksowóny przez 
pasażérów, jaczi ùznelë gò za jeden z nôlepszich w swie-
ce. Gduńsczé latawiszcze òstało niedôwno wëprzédnioné 
w prestiżowim swiatowim rankingù AirHelp 2019. 

Pòpùlarnota i  równoczasny rost lëczbë rézëjącëch 
brzadëje tim, że wëszëznë latawiszcza inwestëją w  roz-
bùdowã infrastrukturë. 15 rujana òstôł pòdpisóny do-
gôdënk midzë Zarządã Latawnégò Pòrtu m. Lecha Wałãsë 
we Gduńskù a Bùdowlaną Kòrpòracją Doraco na bùdo-
wã nowégò pirsu. Dobùdowóny pirs zwikszi wiéchrzëznã 
terminala ò kòl 30%. Zwikszi sã m.jin. wielëna pónktów 
paspòrtowi kòntrolë i lëczba paczétowëch karaselów. Na 
dólnym szosu bùdinkù mdą òbsłëgiwóné przëlecënczi, 
a na wëższim szosu òdlecënczi. W pirsu bãdą stanowisz-
cza non-schengen, jaczé dzysdnia mają swój môl w ter-
minalu T1. Pò zakùńczenim ti inwesticje zbùdowóny 
w 1997 rokù terminal T1 bãdze rezerwòwim w przëtrôf-
kù zwikszony rësznotë. Bùdowa mô warac kòl dwùch lat 
i bãdze kòsztac wicy jak 225 mln zł. Pierszi pasażérowie 
mdą kòrzëstac z pirsu na przełómanim 2021 i 2022 rokù.
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 PÒMÒRZÉ JIDZE NA MIÓNCZI Z CËKROWĄ 
 CHÒROSCĄ
9 rujana Zarząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa pòdpisôł do-
gôdënk z Zarządã Pòmòrsczich Bòlëców ò dofinancowa-
nim programù profilakticzi cëkrowi chòroscë ôrtu 2.

W Pòlsce cëkrzëcã mô wnet 3 milióna lëdzy, równak 
nié wszëtcë mają swiądã, że są chòri. Na diagnozã żda-
je jesz przez pół milióna lëdzy. Dzãka dofinancowaniu 
programù realizowónégò przez wëcmaniznã Pòmòrsczé 
Bòlëce (w òbrëmienim spółczi dzejô m.jin. Specjalisticz-
nô Bòlëca m. F. Cenôwë we Wejrowie, Mòrskô Bòlëca 
m. PCK w Gdini i Bòlëca sw. Wincãta a Paùlo w Gdi-
ni) mieszkańcë najégò regionu bãdą mòglë kòrzëstac 
z badérowaniów i ùdostac wspiarcé. 

Program je sczerowóny do mieszkańców pòmòrsczé-
gò wòjewództwa, co mają òd 35 do 64 lat, i nie mieszkają 
w  Metropòlitalny Òbéńdze Gduńska, Gdinie i  Sopòtu. 
W  òbrëmienim programù 89 100 lëdzy wëfùluje fòr-
mùlôrz òtaksowaniô zagrôżbë pòjawieniô sã cëkrzëcë, 
a 10 000 lëdzy zgłosy sã na profilakticzné badérowania. 
Całownym wspiarcym (dochtór, dietetik, fizjoterapeùta) 

òstónie òbjimniãtëch 1667 mieszkańców wòjewództwa.
W  nôblëższich miesącach w  14 krézach bãdze wëb-

róny subiekt (nôwikszi i nôbarżi przistãpny, jeżlë jidze ò 
dojachanié do niegò, òstrzódk zdrowiô abò szpëtôl), jaczi 
przeprowadzy profilakticzné badérowania. Do badéro-
wania mdą zakwalifikòwóny lëdze w przedcëkrzëcowim 
stónie, jaczi òb całi rok bãdą pòd dozérã specjalistë.

Projekt dostôł wspiarcé ze strzódków Regionalnégò 
Òperacjowégò Programù dlô Pòmòrsczégò Wòjewódz-
twa na lata 2014–2020. Jegò wôrtnota to przez 4,3 mln zł 
(dofinancowanié z EÙ to wicy jak 4,1 mln zł). Program 
bãdze zjiscywóny do strëmiannika 2023 rokù.

Przerëchtowôł Sławòmir Lewandowsczi, przełożił Dark Majkòwsczi

PIÔSZNICCZI LAS, MÔL MÃCZI NIEDOWINNËCH LËDZY NA GDUŃSCZIM PÒMÒRZIM ÒBCZAS II SWIATOWI 
WÒJNË. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI
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BIAŁKÓW A CHŁOPÓW JACHANIÉ
L ubita jachac aùtã? Ale tak za kòłã czeru? Jô lubiã. 

Ceszi mie, że mògã jachac dze chcã, jak chùtkò 
chcã, z kògùm chcã, czedë chcã, kądkã i tak dali...

Cëż je fëjnégò w prowadzenim aùta? Mòżnosc 
wanożeniô z môla w môl. Chùtczégò a bezpiecznégò. 
Przëjemnégò. Sëchò a cepło. Mùszã jachac z Chwa- 
szczëna do Kòscérznë – 40 minut jazdë. Do Gduńska 
– pòdobno. Na Hél? Òb lato nawetkã pôrã gòdzënów, 
bò drodżi są zapchóné letnikama. Prawie sztopë, 
drodżi zapchóné jinyma aùtama są tim, co nie plażi 
w jezdze. Niedołożnoscoma są téż dzurë w drogach. 
Je to uprawiwóné, równak tej-sej jaczé sã trôfiają. 

Trôfiają sã òb drogã 
chãtny do wsadnieniô bë- 
në. Czësto niedôwno, czej 
jem wrôcôł póznym wie-
czorã, òb cemnicą, z chù- 
rowi próbë w Lëzënie – 
przescygnął jem zarô za 
wsą, cobë zażëc tobaczi. 
Leno co jem stanął, narôz 
tilnyma dwiérzama wskò- 
kła białka i gôdô pòspiéw-
no: Jô so tak prawie mësla, jesta wa to, czë nié? Flot 
jem odpòwiedzôł, że to nié më, a białka mòckò ùrza-
słô wërwała nazôd w nocną cemżą. 

Białczi wierã chãtni „scygają òkazje”. Niejedne sã 
nawetkã wëspecjalizowałë w TIR-ach... Chłopów, co 
jeżdżą warkòwò, za to je dzél wicy za czerownicama. 
Czemù chłopów? Bò jeżdżą chùtczi, a czas to pie-
niądz. Białczi za to jadą bezpieczno, bò biwô, że wio-
zą dzecë. 

Aùto dlô białczi a aùto dlô chłopa – to są dwa róż-
né aùta. Nie mówiã tuwò ò farwach, chòcô dlô białk 
farwa aùta biwô wôżniészô niż jegò marka. Je w tim 
wiele prôwdë, bò dzys dnia maszinë mają swòje 
sztandartë i są pòdobné do se, chòcle Mercedes kòm-
bi, Vòlvò kòmbi, Toyota kòmbi, BMW kòmbi – to je 
jeden pies, przeprôszóm, aùtół. W białkòwëch 
aùtkach je skòpicą schówków a schówùlków, taszków 
a taszulków i wszëtkò je krótkò czerowcczi. Kòl chło-
pów wôżny lëft przë jachanim. Chłop nie sedzy 20 cm 
òd przédny rutë, bò mô dłëgszé szpérë a brzëch – 
temù je kąsk òdsëniãti. Białczi lubią sedzec wësok, 
chłopi – wòlą sã wigódno zapadnąc. Jinszé są pindałë. 
Chłopi mają stopiska plaskaté, temù co pòd stopã  
mù wpadnie – to równo wëdepce. Białeczczi stopczi 
mają mniészé a czãsto w òbzdobné bótë òblokłé, 

z pôrãcôlowima hafzecoma. Czedë białka w taczim 
bóce deptnie – wszëtkò je dëbelt: i gaz, i hamùlc, 
i sprzãgło. Sprzãgło to je taczi dzywny dings, co gò 
niechtërny chãtno pôlą, czedë sztiwnieje jima lewô 
noga. Szpédżel dlô chłopów służi do zazéraniô do 
tëłu, białczi ùżiwają gò téż do przezéraniô sã 
a pòprôwianiô tegò, co i tak piãkné. Paczétnicã (ba-
gażnik) białczi wòlą wikszą, bò zakùpów wiãcy wlôżô, 
chłopi mùszą tam zmiescëc zapasowé kòło a statczi 
do jegò zmieniwaniô. Chiba że to je jaczi szpecjalny 
ageńt i wòzy tam swiéżo zabitégò jinégò ageńta. 

Chłopi różnie dbadzą ò swòje aùta. Są taczi jak 
aùtór tegò felietómka, co 
chce leno lôc a jachac. Są 
ti, co swòje aùtkò prosto 
kòchają barżi jak białkã 
jaką, i chùchają, dmùchają, 
mùjkają, a na noc bòdôj 
kùszkają w wëdechòwą 
rórã. Białczi wiedno mają 
dobrze zadbóné swòje 
aùtóleczczi, bò dbadzą jak 
ò sebie. 

Są taczi, co złostlëwie pleszczą, że czim wikszi aùtół 
mô chłop – tim je mniészi i òn sobie wërównywô 
swim blaszôkã to, co mù nie ùrosło. To je gwësno łeż, 
bò jô móm dłudżi aùtół, a... 

Radio je wôżné równo i dlô chłopów, i dlô białk. 
Mòżna ùczëc nowé wiadła, dze są sztopë, jak òbja-
chac. Mòżna pòsłëchac mùzyczczi. Dobrze dobrónô 
mùzyka òbczas jazdë mòże wpłënąc na jazdã. Żelë 
lecy jaczi marsz – aùto jedze ruksóma. Jak discò – 
letkò wlôżô w zôkrãtë. Jak je czëc cãżką mùzykã na 
elektricznëch gitarach, pòdobną do żôgòwaniô – do-
brze je wjeżdżac pòd górã. Z górczi nôlżi jedze sã przë 
hip-hopie. 

Dobré je to, że mògã wëbrac sobie drogã. Nawetkã 
czej jedze sã dali a dłëżi. Gòrzi, czej ni mògã jachac 
pùbliczną drogą, bò je zamkłô, bò... jadą kòlôrze na 
kòłach... Biédny strażacë mùszą sã nasłëchac a na-
tłómaczëc, a të mùszisz nadłożëc pôrãdzesąt ki-
lométrów, spózniec sã, bò... chtos sobie dlô rozriwczi 
jedze na kòle w karnie. Taczi jeden z drëdżim na kòle 
a ten, co piechti jidze, téż mògą człowiekòwi w aùto-
le krëwi napsëc. Jesz jidze zgarac na człowieka, co zez 
sąsedny wsë sprawùnczi zahaliwô. Gòrzi, czej kògòs 
rozriwka przeszkôdzô cë dojachac do robòtë...

TÓMK FÓPKA

Cëż je fëjnégò  
w prowadzenim aùta?  

Mòżnosc wanożeniô  
z môla w môl. (...)  

Dobré je to, że mògã  
wëbrac sobie drogã.
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REMÙSOWÔ LËTANIJÔ

Żdającë za mòjim lubòtnym drëchã brifką, chtëren 
przëòbiecôł mie natëchstopach przënëkac dó miã 

z premierë nônowszégò filmù ò żëcym i przigòdach 
Remùsa, sznëkrowôł jem pò internetach remùsowima 
stegnama. Zaczął jem mòjã wirtualną wanogã w Pëlc-
kòwie a skùńcził w…  Mądri wùja Gógel tak co mie 
rzekł: Remùs – bòhatéra pòwiescë, Remùs – ôrt 
lëchégò dëcha, Remùs – legeńdarny zakłôdca Rzimù, 
Remùs – chłopsczé miono, Remùs – pòzwa ksãżëca 
planetoidë, Remùs – rzéka w Meksykù… 

Czej jem ną remùsowatą rzéką płënął, na dwiérze 
zaklepôł brifka a na nick nie zdrzącë, miast òpòwiescą 
z premierë, taką mie hewò lëtaniją òd progù mòji za-
tacony na zbërkù Pëlckòwa chatińczi, pòwitôł: 

Remùsu w naju gôdce napisóny.
Remùsu we wielnëch wëdaniach drëkòwóny.
Remùsu na cëzé mòwë przekłôdóny.
Remùsu na platkach nagriwóny.
Remùsu głosno czëtóny.
Remùsu w szkòłach naùczóny.
Remùsu bez ùczałëch zbadérowóny.
Remùsu w mùzeach ekspònowóny.

Remùsu marketingòwò wëzwëskóny.
Remùsu w nôdgrodach rozdôwóny.
Remùsu w kómpùtrë wgróny.
Remùsu w piesniach wëspiéwóny.
Remùsu w drzewie wëkùmóny.
Remùsu w sztaturach òdlóny. 
Remùsu artisticzno òdjimóny.
Remùsu blifkã nacéchòwóny.
Remùsu pãzlã wëmalowóny.
Remùsu ùdokùmeńtowóny.
Remùsu na binach wëstôwióny.
Remùsu zanimòwóny.
Remùsu sfabùlarizowóny…
Tuwò jô chcôł drëchòwi przerwac, doch żdôł jem 

na recenzjã filmù! Ale nen pùrtôk, mie nic tobie nic, 
wząn stolemny szluk a cygnął dali:

Remùsu w biksã wlóny…
Wzdichnął, pòprawił a dali prawił:
Remùsu szkòłowi.
Remùsu nôdgrodowi.
Remùsu krómòwi.
Remùsu binowi.
Remùsu filmòwi. 
Remùsu tczony.
Remùsu ùwielbiony.
Remùsu, Remùsu, Remùsu! Biédny Remùsu! Jes Të 

ale ùmãczony!
– A film? 
– Film?
– Jo, film…
– Kòżden bë miôł jegò òbezdrzec – rzekł brifka 

a szedł dodóm.
RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

 – A film? 
– Film? 

– Jo, film… 
– Kòżden bë miôł jegò  

òbezdrzec – rzekł brifka 
 a szedł dodóm. 

S K R Y  O R M U Z D O W E  2 0 1 9
Do 20 grudnia 2019 r. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej Skry Ormuzdowej. 

Nagroda ta jest przyznawana od 1985 r. przez Kolegium Redakcyjne i zespół re-
dakcyjny „Pomeranii” – za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez 
rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicja-
tywy w dziedzinie kultury.

Kandydatów do Skry Ormuzdowej 2019 (z krótkim uzasadnieniem dokonanego 
wyboru) można zgłaszać osobiście w redakcji „Pomeranii” znajdującej się w siedzi-
bie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przy ul. Straganiarskiej 20–23 w Gdańsku, 
oraz mailowo – nasz adres to: red.pomerania@wp.pl. 



– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*

PONIŻSZE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU DZIĘKI DOTACJI  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI:

1.  Działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2019 roku
2. Cantate Domino Canticum Cassuborum
3. Kaszuby od kuchni
4. Teczka do nauczania języka kaszubskiego cz. II
5. Timeline: Polska-Kaszuby  historyczna gra karciana
6.  Organizacja konferencji metodyczno-dydaktycznych  

dla nauczycieli języka kaszubskiego w 2019 roku
7. Warsztaty regionalne „Remusowa Kara 2019”
8. Akademia Bajki Kaszubskiej w 2019 roku
9. Kaszëbë Music Festiwal – VII Festiwal Piosenki Kaszubskiej

10.  Wanoga pò Kaszëbach – wydanie edukacyjnej gry  
planszowej

11. Po kaszubsku na YouTube na 2019
12. Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub
13. Spotkania teatralne „Zdrzadniô Tespisa”
14. Spotkania piszących po kaszubsku
15.  Wydanie Księgi Powtórzonego Prawa w języku kaszubskim 

i zamknięcie projektu „Wydanie Pięcioksięgu w tłumaczeniu 
na język kaszubski”

16.  Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2019 roku – wydanie 
publikacji

17.  Język kaszubski w „Pomeranii” – wydawanie czasopisma  
ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków  
kaszubskojęzycznych „Najô Ùczba”  i  „Stegna”

18.  Wydanie kaszubskiej prozy dla dzieci pod roboczym tytułem 
„Zajęcze Wzgórze”

19.  Publikacja książki artystycznej dla dzieci pod roboczym 
tytułem „Zelony pùjk”

20.  Wydanie Vademecum kaszubskiego – tom 6 pod roboczym 
tytułem „Najnowsza historia Kaszubów”

21.  Wydanie zbioru współczesnej prozy kaszubskiej pod tytułem 
„Mój z mòją”

22.  Kaszubska książeczka kreatywna dla dzieci pod roboczym 
tytułem „Czerwony guzik”

23.  Wydanie publikacji „Nowi Testameńt. Bibliô dlô dzecy” 
z audiobookiem

24. Skarbnica Kaszubska – kaszubski portal edukacyjny

Gra edukacyjna

„Kaszëbsczé  słówka"
Szanowni Państwo
Prezentujemy Państwu nową grę edukacyjną w języku kaszubskim 
„Kaszëbsczé Słówka"!

Dzięki grze „Kaszëbsczé  słówka " zarówno dorośli, jak i dzieci 
rozwiną znajomość języka kaszubskiego i mile spędzą czas 
z rodziną lub przyjaciółmi! Rozgrywkę uatrakcyjnią karty 
z zabawnymi ilustracjami polskich zwierząt i roślin. To świetna 
zabawa w domu i w szkole!

Gra dostępna w cenie  39 zł:
• w naszej księgarni internetowej pod adresem:

http://kaszubskaksiazka.pl/800-gra-edukacyjna-slowka- 
kaszebscze.html

•  w księgarni stacjonarnej w Domu Kaszubskim  
na ul. Straganiarskiej 20-23 w Gdańsku

•  szkoły i inne instytucje mogą składać zamówienia  
drogą mailową; wystawiamy faktury VAT z 14-dniowym 
terminem płatności.

OPIS GRY
•  Grając w „Słówka”, masz szansę zostać mistrzem słowa!
•  2 typy rozgrywki, podzielone dodatkowo na 2 poziomy trudności, zapewniają  

znakomitą zabawę dla graczy w różnym wieku.
•  Zadaniem graczy jest ułożenie na planszy nazw zwierząt i roślin występujących 

w Polsce.
•  Nie jest to proste, bo każdy gracz losuje jedną kartę w rundzie i układa dokładnie  

to słowo, które umieszczone jest na karcie. Zasady określające możliwe sposoby 
ułożenia wyrazów na planszy są dodatkowym utrudnieniem. Pamiętaj, że każde  
słowo musi przecinać się ze słowami ułożonymi wcześniej. Aby zostać mistrzem, 
układaj wyrazy w taki sposób, żeby jak najczęściej przecinały się z innymi i zakrywały 
pola specjalne oznaczone trzema kolorami.

•  Tylko tak zyskasz dodatkowe punkty i pokonasz przeciwników.
•  Gra ćwiczy koncentrację, rozwija spostrzegawczość i umiejętności językowe.
•  Karty z obrazkami stwarzają doskonałą okazję do tego, żeby lepiej poznać faunę  

i florę, która nas otacza.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA:
• duża podwójna plansza
• 384 dwustronne żetony z literami alfabetu kaszubskiego
• 96 żetonów punktów
• 56 kart do gry z obrazkami i nazwami zwierząt i kwiatów występujących w Polsce
• 24 karty specjalne z poleceniami w języku kaszubskim
• WIEK: 5 +
• wymiary opakowania: 33 x 23 x 6 cm

Trefl SA
ul. Kontenerowa 25
81-155 Gdynia, Poland
www.trefl.com

Made in Poland

OSTRZEŻENIE 
Istnieje ryzyko zadławienia się małymi elementami.

Proszę zachować opakowanie ze względu na ważne informacje na nim zawarte.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od wizerunku na opakowaniu.

00
00
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POLAND
made in

Zachęcamy do składania zamówień !



KANDYDATÓW DO MEDALU STOLEMA (OSOBA, ZWIĄZEK LUB INSTYTUCJA) 
MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 15 LISTOPADA 2019 ROKU NA ADRES KLUBU  
(ZARÓWNO POCZTĄ TRADYCYJNĄ, TJ.: UL. STRAGANIARSKA 20-23,  
80-837 GDAŃSK, JAK TEŻ MAILOWĄ: POMORANIA.SEKRETARIAT@GMAIL.COM).

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE KANDYDATURY. 

KLUB STUDENCKI POMORANIA


