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Swiéc nóm gwiôzdo, swiéc na niebie
I na drogã widu dôj
Lëdze chcą bëc blëżi sebie
Wic do lëdzy z widã biôj.
Glorija, Glorija...

(Jerzi Stachùrsczi, Swiéc nóm gwiôzdo)

Z  leżnoscë Gòdów żëczimë najim Czëtińcóm, żebë chãc bëcégò krótkò se, jaką 
colemało czëjemë, zdrzącë na môłégò Jezësa w kùmkù i na wilijny stół, warała òb 
całi nadchôdający 2020 rok. Niech téż w Wajim żëcym nigdë nie zafelëje lëdzy, 
chtërny bãdą do Was przëchòdzëc z widã redotë, miru i  zgòdë, a  naje kòchóné 
Pòmòrzé niech sã stónie dlô wszëtczich môlã, gdze wôżniészô òd dëtków i chãcë 
rządzeniô je miłota do drëdżégò człowieka. 

Żëczi Redakcjowé Kòlegium i Redakcjô „Pòmeranie”



W NUMERZE:

GÒDNIK 2019

  3 Cassubia Cantat ju dzesąti rôz 
	 Łukôsz	Zołtkòwsczi
  4  Serce Stôrégò Testamentu bije téż pò kaszëbskù
 Red.
  6 Naszym bogactwem jest jedność w różnorodności
	 	Z prof.	inż.	Edmundem	Wittbrodtem	rozmawiał	 

Sławomir	Lewandowski
  9 Z Kaszub do Armenii
	 SL

JESZ	Z WARKÒWNIÓW	DLÔ	PISZĄCËCH	PÒ	KASZËBSKÙ
10 Stolemka ze Zôpcenia
	 Ò	Irénie	Lew	Czedrowsczi	pisze	Ana	Glëszczińskô

12  Szmakôł żëcé. Wspòminanié Józefa Brusczégò 
z Janiną Depka-Prondzyńską 

	 Mateùsz	Bùllmann

14 W gôsczi stolëcë 
	 Pioter	Léssnawa

16 Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (cz. 3). 
 Nie tylko sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu  
 i Kaszubach w 1920 roku
	 Józef	Borzyszkowski

20   Urodziłam się w 1940 roku na wysiedleniu.  
Historia mojej kaszubskiej rodziny

	 Marianna	Mielewczyk	z domu	Blok
27 O Edmundzie Kloskowskim w stulecie narodzin
	 Kazimierz	Jaruszewski	

29 Listy

30   Tacewnô pòzwa „Kaszub”, to je Zbigórz Talewsczi 
w papiorach SB (dzél 9, slédny)

	 Słôwk	Fòrmella

34  Bliżej morza. Jak nie przekop, to polderyzacja
	 Sławomir	Lewandowski

34  Gdańsk mniej znany. Stacja Kobiet Wolności
	 Marta	Szagżdowicz

NAJÔ ÙCZBA. Edukacyjny dodôwk nr 10 (132)

35  Smaki i aromaty Pomorza. Święta pachnące  
choinką i korzennymi słodkościami

	 Rafał	Nowakowski

38  Przëtrôfczi Kaszëbë z Lëzëna. Jiwrë chòrégò  
człowieka 

	 Sławòmir	Klas

39  Ringrafòwô czesta
	 Karolëna	Serkòwskô

42  Bò wòjna wiedno je krótkò nas
	 	Łukôsz	Zołtkòwsczi	gôdô	z Barbarą	Bòrzëszkòwską	

z Zôpadnokaszëbsczégò	Mùzeùm	w Bëtowie

44 Nordowé pòwiôstczi. Żelazné jadra (part I) 
	 Mateùsz	Bùllmann

46   Mùzyka. Czemù kaszëbskô kòza nie chce do pòlsczi 
chałupë? 

	 Z	Joanną	Gòstkòwską-Białek	rozpòwiôdô	Tómk	Fópka

49 Z Kociewia. Czas podarków
	 Maria	Pająkowska-Kensik

50   Niech nowo narodzony Chrystus Pan da nam pszczeli 
zapał

	 Mateusz	Klebba

52   Z południa. Losy pomników
	 Kazimierz	Ostrowski

53   Z pôłnia. Dzeje sztaturów
	 Kadzmiérz	Òstrowsczi,	tłom.	Ana	Hébel

54 Lektury

59 Klëka

67 Sëchim pãkã ùszłé. Ból
	 Tómk	Fópka

68  Z bùtna. Pëlckòwsczé gãsë
	 Rómk	Drzéżdżónk



Sławomir Lewandowski

W tym roku do rąk czytelników trafiła wydana w języku 
kaszubskim „Księga Powtórzonego Prawa”, piąta 
i ostatnia księga domykająca Pięcioksiąg (hebr. Tora) 
Starego Testamentu, który zawiera zarys dziejów 
ludzkości od początków świata do śmierci Mojżesza, 
przepisy prawa religijnego i społecznego starożytnych 
Izraelitów oraz przepisy dotyczące kultu. Tym samym 
po raz pierwszy w historii wszystkie księgi Tory 
przetłumaczono z języka hebrajskiego na język kaszubski, 
co jest podniosłym wydarzeniem, gdyż nie wszystkie języki 
mogą się poszczycić tłumaczeniem Biblii z oryginału.

Tego niezwykle trudnego zadania podjął się urodzony 
w Wejherowie franciszkanin o. prof. dr hab. Adam 
Ryszard Sikora OFM, wybitny uczony Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę 
rozpoczął w 2014 roku, a jej efektem są: „Knéga 
Zôczątków”, „Knéga Wińdzeniô”, „Knéga Kapłańskô”, 
„Knéga Lëczbów” i „Knéga Pòwtórzonégò Prawa”. 

4 listopada br. w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-
-Oliwie miała miejsce promocja Pięcioksięgu. Poprzedziła 
ją odbywająca się w Auli im. Jana Pawła II Gdańskiego 
Seminarium Duchownego naukowa konferencja, w trakcie 
której podsumowano pięcioletnią pracę nad przekładem 
dzieła. O tym wydarzeniu piszemy na stronach 
grudniowej „Pomeranii”.
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Nôpierwi ùczãstnicë festiwalu wëzwëskiwalë leno piesnie, 
jaczé nalazłë sã na place Cassubia Incognita, a na nią trafiłë 
dokazë ze zbiorów Pòlsczi Akademii Nôùk. W ùszłim rokù 
repertuar òstôł zwikszony ò piesnie zebróné przed wòjną 
bez Łucjana Kamieńsczégò. Dzél z nich nalôzł sã na krążkù 
Cassubia Incognita Novum. Terôzka òrganizatorzë òdemklë 
sã na jesz jinszé ùsôdzczi. Mùzykancë mòglë wëkòrzëstac 
kòżden zdrzódłowi materiôł, jaczi ùznalë za wôrt jich arti-
sticznégò zainteresowaniô – gôdô Jaromir Szréder z Zôpad-
nokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie, jaczé wespół z Bëtow-
sczim Centrum Kùlturë (BCK) zòrganizowało latosy festiwal. 
Chòc to je kònkùrs, chcôłbëm, żebë to bëło barżi pòtkanié wkół 
kaszëbsczi mùzyczi jak riwalizacjô – dopòwiôdô Szréder. 

W nym rokù 26 rujana na binie BCK pòkôzało sã sédmë 
grëp. Chto chce dobrą białkã miec, do Bëtowa mùszi biec – na 
zaczątkù zaspiéwelë seniorzë z tëchómsczégò chùru Sami 
Swòji. Pò nich swòjim spiéwã òczarzëło wszëtczich karno 
Mòdrôczi z Parchòwa. Mòże rzec, że jeżlë jidze ò spiéw, to 
je dzys nôlepszô grëpa w bëtowsczim krézu. Słëchińcowie 
z lubkòscą słëchalë zaspiéwónëch bez nôleżników karna do-
kazów: „Rëbôk”, „Òd błotka do błotka”, „Pòd bòrã” czë „A të 
ptôszkù”. Pòtim na binie pòjawilë sã jiny miéstny lëdze, tj. 
Knôpi z Wòjska pòd wòdzą Grzégòrza Wantoch Rekòwsczé-
gò. Jegò mòcny głos i aranżacjô to nômòcniészi element jich 
wëstãpù. Tej nié dzyw, że to do nich trafiła głównô nôdgroda 
ùfùndowónô bez Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa. 

Swòją mùzyczną interpretacjã kaszëbsczich piesni 
pòkôzała téż rodzëzna Drążkòwsczich z Łączégò (gm. Lëpiń-
ce). Tak jak przed rokã liderã béł Cyril, syn Éwë i Tomasza. 
Jich wëstãp tikôł sã lat 60. XX stolata. Òkróm nich w przesłë-
chaniach ùdzél wzãłë jesz dwa jiné karna: Kiev Office a De-
mono Kłączno. Pierszé z nich to gdińskô grëpa fónksnérëjącô 
òd 2008 r., w swòjim repertuarze mô dokazë ò kaszëbsczi te-
matice. Wëstąpiwalë ju m.jin. na Lëtwie i w Szwecji. W Bëto-
wie zagralë m.jin. dokazë inspirowóné ksążką Heronima 
Gòłãbiewsczégò Obrazki rybackie z półwyspy Helu. 

Całosc dofùlowôł finałowi kòncert. Na nim zaprezento-
walë sã latosy jurorzë. Jakno pierszi wëstąpilë Macéj Richłi 
i Mateùsz Richłi (pòl. Rychły), a tej Joana Gòstkòwskô-Białk, 
jakô zaspiéwała m.jin. pùstonocné piesnie, a na kùńc do-
biwczëni ùszłi edicje Magda Leseckô. Ni mógł wëstąpic kòn-
tuzjowóny Sebastión Wëpëch (pòl. Wypych). Òstatno wëdôł 

platã „Polska Enter”, na jaczi nalazłë sã téż piesnie z bëtow-
sczégò krézu. Do słëchińców festiwalu Cassubia Cantat 
m.jin. tak gôdôł bez móbilkã: Żôl mie, że ni mògã dzys do Was 
przëjachac. Wiôldżé dzãka za dokazë, jaczé ùczuł jem przë 
zbiéraniu materiału do mòji platë „Polska Enter”. Pùstonocnô 
piesń zaspiéwónô bez Zofiã i Piotra Chamier Glëszczińsczich 
z Kłączna widzało zamikô mój krążk. Terôzka òstało nama le 
żdac na pòfestiwalową platã z wszëtczima wëstãpama.

Festiwali namienionëch kaszëbsczi mùzyce mómë dosc tëli. 
Zajimają sã równak terôczasnym repertuarã. Cassubia Cantat 
je jedurnym, jaczi copie sã do nôstarszich zdrzódeł. Òrgani-
zatorów mùszi pòchwôlëc za kònsekwencjã i za to, że wszëtkò 
je dokùmeńtowóné i je do tegò przëstãp nié leno na place, ale 
téż bez internet. To baro wôżné. Ùmiejãtno są do niegò wcy-
góné òsobë z Pòlsczi, w tim znóny mùzycë, jak Macéj Richłi, 
Olo Walicczi czë Sebastión Wëpëch. Pòznôwają bez to najã 
tradicjã, a téż wëzwëskiwają jã w swòji twórczoscë. Dzãka 
temù mùzyka òdżiwô. To pòstãpnô cekawô inspiracjô, jakô 
płënie z Bëtowa – gôdô dr Tomôsz Fópka, direktór Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, 
a jednoczasno ùczãstnik ùszłëch edicji festiwalu.

Wikszi repertuar pòzytiwno wpłënął na prezentacje. Pò ca-
łoscë mëszlã i móm taką ùdbã, bë sparłãczëc festiwal z jaczi-
mas warkòwniama. Dzys drągò je rzec, co bë to miało bëc. 
Czë miałëbë sã tikac aranżacje dokazów, czë np. nôùczi grë na 
jaczis tradicyjnëch instrumentach. W przińdnosce chcôłbëm, 
cobë festiwal dérowôł dłëżi niżlë jeden dzéń – rzekł Jaromir 
Szréder.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI 
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CASSUBIA CANTAT JU DZESĄTI RÔZ!
Na nëch, chtërny chcelë pòsłëchac kaszëbsczi piesni spiéwóny na rozmajiti ôrt, w Bëtowie żdała 
mùzycznô czesta – w tim miesce znôwù bëło wiôldżé swiãto etniczny mùzyczi.

Cyril Drążkòwsczi z tatkã
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Pòdrechòwanié ti drãdżi robòtë òstało pòdzeloné na dwa 
wôżné dzéle. Nôprzódka w aùlë m. Jana Pawła II Gduńsczé-
gò Dëchòwnégò Seminarium bëła nôùkòwô kònferencjô na-
mienionô Piãcoksãgòwi w kaszëbsczim jãzëkù. Swòje referatë 
wëgłosëlë: ò. prof. Adóm R. Sykòra OFM (O Pięcioksięgu i hi-
storii jego tłumaczenia na kaszubski słów kilka), ks. prof. Jón 
Perszón (Słowo teologa o kaszubskim Pięcioksięgu), prof. Sta-
nisłôw Kòziara (Słowo filologa o kaszubskim przekładzie Pię-
cioksięgu) i dr Tomôsz Fópka (Kaszubskie „Stworzenie świata” 
na tle muzycznej twórczości sakralnej do tekstów kaszubskich).

Drëdżi dzél zaczął sã òd mszë z kaszëbską liturgią słowa 
w òliwsczi katédrze òdprôwiony pòd przédnictwã ksãdza 
Mariana Miotka, chtëren głosył téż kôzanié – je wiedzec 
pò kaszëbskù. Wôrt pòdczorchnąc, że bëlno do ti liturgie 
przërëchtowelë sã téż gduńsczi klericë Kaszëbi, jaczi mielë 
starã ò jak nôszerszą bëtnosc rodny mòwë òbczas mszë. 
Pò ji zakùńczenim przédnik KPZ prof. Édmùnd Wittbrodt 
dzãkòwôł ò. prof. Sykòrze za jegò drãgą robòtã. Tłómaczenié 
Swiãtëch Pismionów z jãzëków òriginału je to zjiscenié sniców 
wiele Kaszëbów i mòżemë czëc sã dzysô bùszny, bò to wiôlgô 
nobilitacjô kaszëbiznë – pòdczorchiwôł. 

Pózni w  katédrze brzëmiałë słowa Knédżi Zôczątków  
ò stwòrzenim swiata. Recytowôł je Zbigórz Jankòwsczi.

Pòsobnym dzélã ùroczësti promòcje Piãcoksãgù bëła 
kôrbiónka z ò. prof. Adamã R. Sykòrą i przédniczką Ra-

dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Danutą Pioch, chtërna robiła 
jãzëkòwą kòrektã sztërzech knégów (òkróm Knédżi Zôcząt-
ków). Tłómôcz òpòwiôdôł m.jin. ò tim, jak to sã stało, że 
dôł sã na skaszëbienié „serca Stôrégò Testamentu”: Rok-
roczno we Wejrowie w òbrëmienim projektu Verba Sacra 
są czëtóné tekstë Swiãtëch Pismionów pò kaszëbskù. Jô je 
rëchtëjã, ale wëbiérô je reżiséra całégò projektu, Przemësłôw 
Basyńsczi [pòl. Basiński] z Pòznania. Jednégò rokù pòwie-
dzôł: „Zaczinómë Piãcoksąg”. I tak jô sã wzął za tłomaczenié 
Knédżi Zôczątków, ale nie mëslôł jem, że bãdã sã zajimôł 
zaòstałima knégama. I tuwò doszło do czegòs baro òsobi-
stégò, sparłãczonégò ze sp. prof. Jerzim Trédrã, z chtërnym 
jô kònsultowôł wszëtczé mòje przełożënczi Biblii na kaszëb-
sczi. Czedë jem tłómacził Knégã Zôczątków, béł òn ju w za-
awansowóny chòroscë. To bëło tłómaczenié bòlesné, pòspólné 
przeżiwanié tegò tekstu. Do dzysô móm w pamiãcë òbrazë 
kòrektë slédnëch dzélëków Knédżi Zôczątków. Prof. Trédro-
wi, chtëren sedzôł ju w zëslu, òbłożony pòdëszkama, żebë sã 
nie zwrócył na bòczi, syn drëkòwôł tekst wiôldżima lëtrama, 
cobë lżi mù bëło wprowadzëc kòrektã (tã kòrektã móm do 
dzysô. Trzimiã jã jakno swójną relikwiã). I to prawie prof. 
Tréder mie tedë rzekł: „Jak jes sã dôł na Knégã Zôczątków, 
prowadzë to dali. Skaszëbi całi Piãcoksąg”. To bëła dlô mie 
dodôwkòwô mòtiwacjô. 

Pò smiercë prof. Trédra w 2015 r. zaczãło sã szëkanié jiné-
gò kòrektora i jãzëkòwégò kònsultanta, chtëren mdze – jak 

Rok w rok jedna knéga, kòl dwùch gòdzënów robòtë wnetka dzéń w dzéń, czëtanié kòmentarzów do Swiãtëch 
Pismionów, wespółrobòta ze znajôrzama kaszëbiznë, teòlogama, wëdôwizną Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô, wëszëznama Ùniwersytetu Adama Mickewicza i wiele jinszima lëdzama. A przede wszëtczim baro wiele 
pòkòrë – to wszëtkò bëło brëkòwné do te, żebë 4 lëstopadnika swiãtowac zakùńczenié prôcë òjca prof. Adama 
Riszarda Sykòrë nad tłómaczenim Piãcoksãgù z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi.
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rzekł òbczas promòcji ò. Sykòra – „kaszëbską encyklopedią” 
i „słowarzã synonimów”. Na tã drãgą robòtã dała sã Danuta 
Pioch, chòc miała wiele wątplëwòtów, czë dô so radã z tim 
zadanim, jaczé wëmôgało baro wiele czasu: Jô mùszała czëtac 
niejedne dzélëczi pôrãdzesąt razy, mëslec nad znaczenim pò-
jedincznëch słów, prosëc òjca profesora ò wëjasnienié niejed-
nëch zdaniów. Nôbarżi drãgò bëło przë Knédze Pòwtórzonégò 
Prawa i Kapłańsczi, bò wôżné bëło, żebë pòwtôrzającé sã tam 
òpisënczi nie apartniłë sã òd se, żebë ùżëwac tëch samëch ter-
minów w kòżdi knédze – òpòwiôdała Danuta Pioch.

Tłómôcz dodôwôł, że na zôczątkù swòji translatorsczi 
robòtë miôł strach, czë kaszëbsczi jãzëk je w sztãdze òddac 
to, co òstało zapisóné w Biblii, ale chùtkò sã doznôł, że nie 
je to niżóden problem, a nôwikszim jiwrã bëło przekôzanié 
teòlogicznégò przesłaniô tekstu. Szło mie przédno ò òddanié 
tegò, co Pón Bóg chce człowiekòwi pòwiedzec w dónym werse-
ce, rozdzélu, ksãdze. Do tegò nie sygnie znac dobrze jãzëk, to je 
téż sprawa znajomòscë realiów, jaczé są òpisywóné w ksãdze, 
a téż tëch, w jaczich żił ten, chto to spisôł i kùńc kùńców zre-
dagòwôł – pòdczorchiwôł òjc Sykòra.

Wëmôgało to wiele kònsultacjów. Tłómôcz zwònił z wiel-
nyma pëtaniama do nôlepszich znajôrzów pòjedincznëch 
ksãgów Stôrégò Testamentu i czëtôł rozmajité kòmentarze 
do Biblii, tak chrzescëjańsczé, jak i żëdowsczé. Nimò taczi 
pòmòcë trôfiało sã, że całi tidzéń szukôł pasownëch słów do 
skaszëbieniô jednégò zdaniô. Wikszosc przełożënkù pòwsta-
ła póznym wieczorã i òb noc. Jak òpòwiôdôł òjc Sykòra, miôł 
starã dzéń w dzéń robic nad Piãcoksãgã òd 10 wieczór do 
12 w  nocë. Jô próbòwôł trzëmac taką bënową discyplinã, 
a do te czuł jem cësk z dwùch strón: Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô i wëszëznów UAM w Pòznaniu, bò tłómaczenié 
bëło zjiscywóné w òbrëmienim ùniwersytecczégò projektu – 
dodôwôł przełóżca, chtëren pòdczorchiwôł téż wôżną rolã 
ks. prof. Jana Perszona, sprôwdzającégò knédżi z teòlogòwé-
gò pòzdrzatkù. 

Kòżdą robòtã nad tłómaczenim òjc Sykòra zaczinôł òd 
mòdlëtwë: To béł pónkt wińdzeniô. Jô sã mòdlił, żebë jem nie 
napisôł nick głupégò, żebë jô nie przekôzôł niżódny felë – gôdô.

Tłómôcz zachãcywôł téż do te, żebë czëtac Piãcoksąg, 
chòc z najégò pòzdrzatkù mòże òn sã zdawac leno historią, 
zbiérã niezrozmiałëch dzysdnia ritualnëch przepisów, a na 

dodôwk czãsto ni mòżemë sã zgòdzëc z etiką pre-
zentowóną przez òpisywónëch tu lëdzy: Jeżlë më 
przëjimniemë robòcą definicjã, że Swiãté Pismio-
na są lëstã Pana Bòga do lëdzy wszëtczich czasów, 
to mùsz je ten lëst przeczëtac. Je to historiô swiãtô 
w tim znaczenim, że Bóg zajimô sã w ni prowadze-
nim człowieka, żebë òd wiôldżi mòralny, dëchòwi, 
religijny niebëlnotë wiesc gò przez dzeje i sztôłtowac 
w nim człowieka corôz barżi pòczestnégò i  swiãté-
gò. Je prôwdą, że nie spòtkómë w Piãcoksãgù chrze-
scëjańsczi eticzi. Pón Bóg pò pierwòrodnym grzéchù 
nie òpùscył człowieka, ale destrukcjô i  chaós, jaczi 
ten grzéch zdzejôł w człowiekù i w całim kòsmòsu, 
zwieliwałë sã przez wieczi. Bëło corôz wicy niezgarë 
i wòjnów. I w jednym mòmence Bóg wszedł w historiã 
lëdztwa i zaczął fòrmòwac człowieka przez przëkôza-
nia, przez Przëmierzé. Ten człowiek nie stôł sã òd razu 
bëlny. Piãcoksąg je swiôdectwã „trudu Pana Bòga”, 
chtëren twòrzi z  tegò – przeprôszóm za òkreslenié – 
„zdzëczałégò” człowieka kògòs barżi szlachetnégò –  
gôdôł òjc Sykòra.

Pò kôrbiónce na témë zrzeszoné z translatorską ro-
bòtą i teòlogią béł czas na wrãczenié Adamòwi Sykòrze 
Ringrafù Witosława (wicy ò tëch nôdgrodach mòżeta 
przeczëtac na s. 39–41). 

Całé wëdarzenié skùńcził kòncert psalmów z to-
warzenim òrganów W céni Bòżëch skrzidłów skómpò-
nowónëch przez Anã Rocławską-Musiałczik i Adama 
Diesnera w wëkònanim Marzenë Michałowsczi (so-
pran), Sławòmira Bronka (kòntratenór) i Maceja Za-
krzewsczégò (òrganë).

Òrganizatorama ùroczëznë zrzeszony ze skùńcze-
nim tłómaczeniô Piãcoksãgù na kaszëbsczi jãzëk bëlë: 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Prowincjô sw. Fran-
cëszka z Asyżu Zôkònu Miészich Bracynów – Francysz-
kanów w Pòlsce i Gduńsczé Dëchòwné Seminarium.

Wszëtczé knédżi, jaczé wchòdzą w zestôwk Piãcoksã-
gù (Zôczątków, Wińdzeniô, Kapłańskô, Lëczbów i Pòwtó-
rzonégò Prawa) jidze kùpic w internetowi ksążnicë www.
kaszubskaksiazka.pl.
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  Dlaczego nie zdecydował się Pan kandydować na kolejną 
kadencję?

Decyzja o tym, że nie kandyduję, jest w dużej części niezależna 
ode mnie. Pół roku temu miałem poważne kłopoty kardio-
logiczne, co wymusza zmianę dotychczasowego trybu życia. 
Lekarz zalecił, abym zmniejszył swoją nadaktywność i bardziej 
zadbał o zdrowie, a rodzina stanęła za tym murem. Funkcja 
prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wymaga dużej 
aktywności i wiele czasu. Mam także swoje zawodowe, pełno-
etatowe obowiązki na Politechnice Gdańskiej, odpowiadam 
między innymi za nowy kierunek studiów międzyuczelnianych 
– technologie kosmiczne i satelitarne, przewodniczę Komisji 
Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdań-
sku i mam jeszcze parę innych zobowiązań. Z żalem, ale mu-
siałem podjąć taką decyzję. 

  Czy te trzy lata na stanowisku prezesa pozwoliły Panu zre-
alizować to, co zostało przez Pana zaplanowane na począt-
ku kadencji?

Kilka ważnych rzeczy się udało, choć pewnie – zresztą, jak zawsze 
– chciałoby się więcej. Kluczowe dla mnie jest to, że Zrzeszenie 
się rozwija. Liczba członków wzrosła w ostatnich trzech latach 
o ponad 10 procent, do ponad 6630 osób. Oznacza to, że są lu-
dzie, którym bliska jest kultura i tradycje kaszubskie, kociewskie, 
czy po prostu pomorskie, że chcą działać w Zrzeszeniu i mieć 
wpływ na jego funkcjonowanie. Przybył nam też jeden oddział 
ZKP, mamy ich teraz 70. Siłą Zrzeszenia są ludzie i oddziały. Od-
działy starają się, i to skutecznie, być aktywne oraz widoczne. 
W minionej kadencji przybyły nam cztery sztandary oddziało-
we. Zarząd Główny ma nowy sztandar, bo stary, bardzo często 

używany, nam się „wyłopotał”. W bazylice Mariackiej wywie-
szana jest dwudziestometrowa flaga kaszubska. Jesteśmy też za-
praszani do uczestnictwa w ważnych dla regionu wydarzeniach, 
jesteśmy partnerami dla innych. Mamy swoich przedstawicieli 
w Radzie Muzeum Narodowego w Gdańsku, Radzie Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
w Radzie Fundacji Gdańskiej. Mamy ich także w wielu komite-
tach, np. 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 
100-lecia Zaślubin Polski z Morzem. Podpisaliśmy porozumie-
nie z Kaszubskim Związkiem Pracodawców, współpracujemy 
z Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym, a ponadto utrzymu-
jemy liczne kontakty międzynarodowe, które są dla nas także 
bardzo ważne. Pomaga nam to w urzeczywistnianiu podstawo-
wego celu statutowego Zrzeszenia, jakim jest działanie społeczne 
na rzecz wszechstronnego rozwoju naszego regionu. Widać nas 
i słychać wszędzie, a współpracując z innymi, możemy po prostu 
więcej zdziałać, co także służy rozwojowi Zrzeszenia. Radzimy 
też sobie nieźle z finansami. Na koniec 2019 roku powinniśmy 
mieć zysk na poziomie 60 tys. zł. Udało się więc ustabilizować 
sytuację finansową ZKP. Na początku kadencji byliśmy na mi-
nusie, a dziś jesteśmy na plusie. 

  Jednym z fundamentów Pana kadencji była edukacja. Na-
uka języka kaszubskiego w szkołach i kierunek etnofilo-
logia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim – to z kolei 
najważniejsze tematy związane z edukacją.

Edukacja jest kluczowa dla rozwoju języka kaszubskiego, stąd 
bardzo cieszy, że wzrosła liczba młodzieży uczącej się języka 
kaszubskiego, do prawie 21 tysięcy. W latach 2016–2019 do rąk 
nauczycieli i uczniów trafiło 5 nowych podręczników do nauki 

Naszym bogactwem jest jedność w różnorodności
Rozmowa z prof. Edmundem Wittbrodtem, prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  w latach 2016–2019

FO
T. 

UR
ZĄ

D 
MI

EJ
SK

I W
 C

HO
JN

IC
AC

H



NASZE ROZMOWY

GÒDNIK 2019  /    /  7

języka kaszubskiego oraz do nauki historii i kultury naszego 
regionu, wydaliśmy 37 różnych publikacji: słowniki, książki 
popularno-naukowe, książki dla dzieci, zbiory prozy i tomiki 
poezji oraz 9 audiobooków. Wydaliśmy też cały Pięcioksiąg 
w tłumaczeniu ojca prof. Adama Ryszarda Sikory z języka ory-
ginału. Nasze publikacje pomagają w rozwoju kultury i języka 
kaszubskiego. Wiele z nich oraz ich autorzy zostało nagrodzo-
nych, m.in. podczas kościerskich Targów Książki Kaszubskiej 
i Pomorskiej. Napawa radością, że aż 55 tys. różnego rodzaju 
pozycji opublikowanych przez Wydawnictwo ZKP znalazło 
swoich nabywców.  
Mam ogromną satysfakcję, że udało nam się porozumieć 
z władzami Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ważnego dla 
nas kierunku studiów – etnofilologii kaszubskiej. Jeszcze waż-
niejsza dla nas jest propozycja zapisu w statucie Uniwersytetu 
Gdańskiego, że strategiczne dla uczelni będą rozwój języka 
i  kultury kaszubskiej, co zostanie wyartykułowane w  misji 
uczelni. To bardzo ważna deklaracja, świadcząca o tym, że 
mamy w Uniwersytecie sprzymierzeńca i partnera. Współ-
pracujemy również z innymi uczelniami, jak choćby z Aka-
demią Pomorską w Słupsku, z którą związanych jest wielu 
członków Zrzeszenia, czy też z Uniwersytetem Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym jest związany bar-
dzo aktywny członek Zrzeszenia ks. prof. Henryk Skorowski. 
Udało nam się też doprowadzić do ustanowienia Kaszubskiej 
Nagrody Literackiej (przyznawanej corocznie) przez Marszał-
ka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Na nasz 
wniosek Marszałek zgodził się wydzielić z Pomorskiej Nagro-
dy Literackiej jej kaszubski odpowiednik. W jej przyznawaniu 
uczestniczy bezpośrednio Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W tym roku Kaszubska 
Nagroda Literacka została przyznana po raz drugi. Tę nagrodę 
otrzymują osoby piszące w języku kaszubskim.

Mamy też dobre kontakty z mediami, radiem i telewizją. Udało 
nam się porozumieć z oddziałem gdańskim Telewizji Polskiej, 
przy pełnym poparciu jej rady programowej, w kwestii progra-
mów o tematyce kaszubskiej. Wiosną tego roku w gdańskim 
kanale Telewizji Polskiej zadebiutował nowy kaszubski pro-
gram „Farwë Kaszëb”, autorstwa Tatiany Slowi oraz Damroki 
Kwidzińskiej. To drugi, po „Tedë jo”, program o tematyce ka-
szubskiej. Ale w tym przypadku program prowadzą wskazane 
przez nas redaktorki, co daje nam bezpośredni wpływ na jego 
realizację.

  Na wstępie powiedział Pan, że można byłoby zrobić jeszcze 
więcej w tej kadencji. Czego w takim razie nie udało się 
Panu zrealizować?  

Nie udało się rozwiązać kwestii zagospodarowania dworku 
w Starbieninie, który jest naszą własnością. Długo szukaliśmy 
chętnych do jego zagospodarowania. Kilkakrotnie tacy się znaj-
dowali, ale po jakimś czasie rezygnowali. Spowodowało to, że 
zdecydowaliśmy się na dokonanie wyceny tej nieruchomości, 
myśląc nawet o jej sprzedaży. Wolałbym, żeby dworek pozostał 
własnością Zrzeszenia, jednak przy braku zewnętrznych pod-
miotów do jego zagospodarowania możemy nie mieć innego 
wyjścia. Oczywiście, zgłaszają się chętni, ale chcieliby otrzymać 
obiekt za darmo. Nie ma jednak pewności, że będzie wyko-
rzystywany do realizacji misji związanej z edukacją i kulturą 
kaszubsko-pomorską. Na pewno jest to jedna ze spraw, którą 
muszą się zająć nowe władze Zrzeszenia.

  Na początku swojej kadencji powiedział Pan, że daje pewną 
swobodę w działaniu swoim zastępcom – wiceprezesom, 
członkom zarządu. Jak to się sprawdziło w praktyce?  

Moim zdaniem to działa. Wiceprezesi i członkowie Zarządu 
Głównego w dużym stopniu mnie reprezentowali i zastępowali 
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w wielu wydarzeniach. Niektórzy z nich mieli także określone, 
konkretne zadania, byli np. odpowiedzialni za sprawy gospo-
darcze, za sprawy młodych, za relacje z Kościołem. Więcej osób 
z Zarządu jest przez to bardziej aktywnych, przez co można 
zrobić więcej i lepiej. Ta swoboda w działaniu zaowocowała 
również tym, że Kociewie doczekało 
się swojego dorocznego święta. Zorga-
nizowane w tym roku przez Tomasza 
Damaszka drugie Walne Plachandry 
umożliwiły zaprezentowanie warto-
ściowego i ogromnego dorobku kultury 
kociewskiej. To też dobrze pokazuje, że 
Zrzeszenie jest nie tylko kaszubskie, ale 
i pomorskie. 

  Za Pana kadencji zwyczajem się sta-
ło, że posiedzenia Zarządu Główne-
go czy Rady Naczelnej odbywały się 
w różnych miejscach na Pomorzu.

Obradowaliśmy wielokrotnie poza 
Gdańskiem, co miało na celu pokaza-
nie, że ważne jest dla nas to, co dzieje 
się w regionach, w naszych oddziałach. 
Każdy wyjazd był okazją, aby lepiej 
poznać się nawzajem. To była także 
sposobność dla członków oddziałów do uczestniczenia w ob-
radach Zarządu oraz Rady Naczelnej i zabrania głosu. Była 
to też okazja do spotkania na stopie koleżeńskiej. Ponadto 
członkowie Zarządu mieli okazję, by zapoznać się z problema-
mi, jakimi żyje region. Dobrym przykładem było spotkanie 
w Brusach po wielkiej nawałnicy, która nawiedziła Kaszuby. 
W  tych spotkaniach zawsze było czuć sympatię związaną 
z tym, że tam jesteśmy. Ponadto z bliska łatwiej jest zobaczyć 
zaangażowanie oddziałów w najważniejsze sprawy związane 
z funkcjonowaniem Zrzeszenia, jak również w problemy lo-
kalne. Cieszę się, że oddziały ZKP mają dużą, niczym nieogra-
niczoną swobodę działania. Doceniam to, jak ludzie działają 
w oddziałach, jak poświęcają mnóstwo czasu i energii, aby ich 
oddziały były prężne. Wielu członków Zrzeszenia aktywnie 
działa również w samorządzie. Często rozmawialiśmy o pro-
blemach i obawach związanych z widoczną, coraz silniejszą 
centralizacją, odbieraniem kompetencji gminom i powiatom, 
uszczuplaniem ich zasobów finansowych przy zwiększaniu za-
dań. Przypominamy słowa naszych wielkich poprzedników, 
w tym szczególnie Lecha Bądkowskiego, który jest patronem 
2020 roku miasta Gdańska. Napisał już w 1945 roku, że realiza-
cja idei samorządności to droga do prawdziwej niepodległości 
Polski. To poprzez samorządy buduje się silne regiony, a tym 
samym – silne państwo. Udowodniliśmy to w ostatnich trzy-
dziestu latach. Duże kompetencje, możliwość samodzielnego 
decydowania o sprawach lokalnych, realizacja najważniejszych 
potrzeb z punktu widzenia mieszkańców –  to wszystko ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju Pomorza, a tym samym Polski 
oraz Unii Europejskiej, której jesteśmy ważną częścią. Zawsze 

starałem się przypominać, jak ważne są myśli i idee naszych 
poprzedników, którzy podkreślali swoją przynależność do Ka-
szub, do Pomorza, jednocześnie podkreślając, że Kaszuby to 
Polska. Dotyczy to nie tylko kultury, ale również idee są ważne, 
więc o tym trzeba zawsze przypominać.

  Jak Pan się odnosi do krzywdzących 
insynuacji dotyczących rzekomej 
niemieckości naszego regionu – Ka-
szub, Gdańska. Czy Pana zdaniem 
takie słowa, które pojawiają się coraz 
częściej w  przestrzeni publicznej, 
mogą zrujnować wieloletnią pracę ty-
sięcy ludzi, którzy budowali na nowo 
tożsamość naszego regionu? 

To nas bardzo niepokoi. Zaczęło się od 
„dziadka z Wehrmachtu”, dzisiaj słyszy-
my o ukrytej opcji niemieckiej, o piątej 
kolumnie. Takie słowa bardzo bolą, bo 
zazwyczaj padają z  ust ludzi, którzy 
nie mają pojęcia o  niezwykle trudnej 
i  skomplikowanej historii Pomorza 
Gdańskiego na przestrzeni ostatnich 
dwóch stuleci. Film „Kamerdyner” w re-
żyserii Filipa Bajona pokazuje złożoność 

naszych losów, zawiłą historię ludzi mieszkających na Pomo-
rzu. Wszyscy powinni z tego wyciągnąć wnioski i zrozumieć, że 
my tu na Pomorzu mamy swoją historię i nierzadko tragiczne 
doświadczenia. To jest również nasza wspólna historia – hi-
storia Pomorza, Polski i Unii Europejskiej. To nasze wspólne 
dziedzictwo. Obawiam się jednak, że niestety zawsze znajdą 
się tacy ludzie, którzy tego nie będą chcieli zrozumieć i będą 
to wykorzystywać dla swoich politycznych celów.

  Co chciałby Pan przekazać swojemu następcy?
Chciałbym, aby kontynuował wszystko, co dotyczy edukacji 
kaszubskiej i regionalnej, aby nieustannie przypominał, jak 
ważne są idee dotyczące samorządności, regionalizmu, demo-
kracji obywatelskiej, tolerancji i otwartości na innych. Chciał-
bym, aby budował wspólnotę, aby łączył, a nie dzielił, choć nie 
jest to proste. W Zrzeszeniu się różnimy i mamy różne poglądy. 
Jednak naszym bogactwem jest jedność w różnorodności, a do-
brze wiemy, że Zrzeszonëch naju nicht nie złómie.

  Czy rezygnacja z ubiegania się o reelekcję oznacza, że rezy-
gnuje Pan także z aktywności w Zrzeszeniu, w którym jest 
Pan od 1992 roku?   

Zdecydowanie nie. Jestem dalej gotowy działać w strukturach 
Zrzeszenia, choć z mniejszym zaangażowaniem czasowym. 
Będę służył swoim doświadczeniem, relacjami i kontaktami. 
Nadal będę chciał być blisko spraw, na których znam się naj-
lepiej, choćby edukacji na każdym szczeblu, a szczególnie uni-
wersyteckim.

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

FO
T. 

KR
ZY

SZ
TO

F 
KR

ZE
MP

EK



GÒDNIK 2019  /    /  9
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Początkowo była to żeńska orkiestra dęta, jedyna w ów-
czesnym województwie gdańskim. Decyzją kapelmistrza 

od 2003 roku zaczęto przyjmować również chłopców i do 
dzisiaj się to nie zmieniło. Obecnie orkiestrę tworzy 35 osób. 
Zespół składa się z młodzieży szkoły średniej, co sprawia, że 
„Begama” jest jedną z nielicznych orkiestr działających przy 
szkołach średnich i zawodowych w kraju i jedyną taką w wo-
jewództwie pomorskim. Funkcję kapelmistrza sprawuje dziś 
Roman Gołuński. 

Koncertów jest bardzo dużo. Średnio ponad 20 rocznie. 
Orkiestra uświetnia swoimi występami wiele imprez okolicz-
nościowych. Zdarzają się również występy za granicą. Wystą-
piliśmy m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Niemczech, gdzie w 2000 roku zdobyliśmy 
wyróżnienie, oraz na Międzynarodowym Festiwalu Folklory-
stycznym w Hiszpanii w 2003 roku, gdzie ,,Begama” reprezen-
towała Polskę. Ostatnio mieliśmy przyjemność koncertować 
w Armenii. Nawiązaliśmy współpracę kaszubsko-ormiańską 
i ruszyliśmy z trasą koncertową po tym kraju. Wykonaliśmy 
wiele utworów z estrad światowych, ale i zaprezentowaliśmy 
kulturę polską oraz kaszubską m.in. w utworach Władysława 
Szulca, Marka Serkowskiego i Mieczysława Kilarskiego – mówi 
Szymon Turzyński.

Można powiedzieć, że gdyby nie inicjatywa Marka Ser-
kowskiego, który przed kilkoma laty rozpoczął współpracę 
z Ormianami, „Begama” nie miałaby sposobności wyjechać 
na tournée pod Kaukaz. Nawiązałem kontakt ze Stowarzysze-
niem „Rodzina Polska”. My Kaszubi mamy dużo do pokaza-
nia, a Ormianie ze względu na znacznie dłuższą historię mają 
jeszcze więcej. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto się 

spotkać. Najpierw udaliśmy się do Armenii, potem w czerwcu 
2015 roku pierwsza grupa dzieci z Armenii przybyła do nas – 
na Kaszuby. Potem my odwiedziliśmy ich ponownie jesienią. 
Współpraca układa się bardzo dobrze, duży udział ma w tym 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji w  Chmielnie 
oraz jego dyrektor pani Edyta Klasa. To właśnie chmieleński 
ośrodek, w ramach programu „Poznajmy się bliżej”, od 2016 
roku rozwija współpracę z Ormianami – podkreśla Marek 
Serkowski.

Pobyt orkiestry na Kaukazie był prawdziwą przygodą, któ-
ra nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc licznych sponsorów. 
Niezwykłe widoki i wspaniali ludzie, tak zapamiętali Arme-
nię młodzi członkowie orkiestry oraz jej dorośli opiekunowie. 
Armenia to bardzo malowniczy kraj, którego nie da się nie po-
kochać. Zwiedziliśmy wiele wyjątkowych miejsc, jak monastery 
czy muzea. Wszystkim najbardziej podobała się góra Ararat. 
Było warto wybrać się w tak daleką podróż. Wydaje mi się, że 
tamtejsza publiczność dobrze odebrała nasze występy. Z tego, 
co wiem, Ormianie bardzo cenią kulturę ludową, a właśnie to 
staraliśmy się im pokazać – podkreśla Turzyński.

Tegoroczna wizyty zespołu „Begama” w  Armenii nie 
będzie ostatnią w tym rejonie, przynajmniej wszystko na 
to wskazuje. Dostaliśmy zaproszenie do Gruzji, które teraz 
w formie oficjalnej staramy się uzyskać. Przejeżdżaliśmy jedy-
nie przez Gruzję, a już wydała nam się piękna, dlatego czekamy 
na rozwój wydarzeń i dalej staramy się spełniać nasze marze-
nia. Zachęcamy również sponsorów do wspierania naszej akcji. 
Wiele będzie się działo, a to nie może Was ominąć – Szymon 
Turzyński.

SL

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Begama” powstała na przełomie 1976 i 1977 roku. Jej inicjatorami 
i założycielami byli: Kazimierz Żelewski, ówczesny dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Kościerzynie (zwanego „ekonomikiem”), oraz Alfons Sochaczewski, Stanisław Kroskowski 
i Antoni Wencki – pierwszy kierownik orkiestry. Siedzibą zespołu od początku jest kościerski 
,,ekonomik”. Jak mówi Szymon Turzyński, który wraz z Aleksandrą Wencką pełni obowiązki 
instruktora gry na instrumencie – dzięki temu „Begama” nie podzieliła losu wielu orkiestr, które 
nie przetrwały transformacji ustrojowej, jaka miała miejsce w Polsce w 1989 roku. W pewnym 
sensie „Begama” jest więc ewenementem na skalę kraju – podkreśla Turzyński.
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ZÔCZĄTK
Na pòmòsce kòl Charzëkòwsczégò Jezora przińd-
nô szkólnô Iréna chcała wiedzec: Skąd jesteś? Òn: 
Z Zapcenia. Òna: Skąd?! Dëcht nick ji ta nazwa nie 
rzekła. Z niczim sã nie parłãczëła i długò ji nijak 
zapamiãtac ni mògła. Jistno bëło z nôzwëskã prziń-
dnégò chłopa. Lew Czedrowsczi. Taczich w naszich 
stronach nie bëło – gôdô Iréna Lew Czedrowskô. Tak 
chùtkò do Zôpcenia nie przëjachała. Tec to sã nie 
słëchô, żebë brutka przed zdënkã do kawaléra zawi-
tała. Ale baro dobrze mòże so wdarzëc pierszé z tą 
wsą zéńdzenié. Jô jachała pekaesã z Chònic do Zôp-
cenia. Tej to tak dobrze bëło, że ten aùtobùs do sami 
wsë kanął. I sedzałë w nim dwie kòbiétë a prawiłë ze 
sobą. Jô sã tak przësłëchiwała jich gôdce i mëszlała: 
Cëgónczi? W tëch stronach? Ò kaszëbsczim jãzëkù 
jô nijak ni miała czëté. Nawetka w strzédny szkòle. 
Ù Rómana doma tej rzekła, że jaczés dzywné biał-
czi z nią jachałë. Cëgónczi wierã. Cyganki? – òn sã 
tedë spitôł, a wëzdrzôł na zadzëwòwónégò – A skąd 
wiesz? Òdrzekła: No, one tak dziwnie ze sobą roz-
mawiały. Chùtkò sã doznała, że tã mòwã mdze terô 
czëła na codzéń. Jô pò prôwdze mało co rozmiała! 
A chłopów przë piwie to dëcht wcale nié! – gôdô ze 

smiéchã. Równak kaszëbskô kùltura to òd samégò 
zôczątkù baro mie sã widzała. A òsoblëwie kaszëb-
sczé stroje, te pierszé – jesz nié tak... strojné jak dzysô. 
I spiéwë. Bò jô jem z dodomù, gdze spiéw béł przë 
kòżdi leżnoscë. Na zéńdzeniach òkróm jedzeniô, picô 
– wiedno sã spiéwało. A tu bëło jinaczi. Dobrze pa-
miãtóm, że pierszi rôz żdała jem na to, czej w kùń-
cu nowô familiô weznie sã za spiéw. A tu nick! Tu 
sã nie spiéwało. Jô sã równak flot naùczëła trzech 
kaszëbsczich piosenków. Przë pòstãpnëch òkazjach to 
ju gôdalë do mie: Icia, zaspiewôj! Bò të doch znajesz 
wszëtczé sztrofë, a më leno la la la.

Tak bëło pòd kùńc lat 70. Chłop dostôł robòtã 
w szkòle w Lëpińcach, a òna w internace. Zamiesz-
kalë w Zôpceniu. Latos mdze ju 41 lat, jak zawitała 
do ti wsë.

„BËLE CO”
Nie minãło długò, a w Zôpceniu pòjawiła sã pòstãp-
nô białka, jakô wëznaczëła czësto nowi szpùr we 
wsë. Joana Gil-Slebòda (pòl. Joanna Gil-Śleboda) 
– lesnô. Nôprzód zbiérała westrzód mieszkańców 
pòdpisë, cobë môlowô szkòła przëjimała téż star-

Trzeba miec szczescé do lëdzy. Tak pòwiôdają. Zôpcéń – malinkô wies na Gòchach – taczé szczescé mô. I to 
òd wiele lat. Jedno przëjachało jaż z Warmińsczégò Lidzbarkù. Róman Lew Czedrowsczi rodã z Zôpcenia 
wëcknął je na harcersczim latawiszczu we Fùnce kòl Chòniców. To bëło wiãcy jak 40 lat dowsladë.

STOLEMKA ZE ZÔPCENIA

ÒD
J. 

AM

Iréna Lew Czedrowskô 
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szé dzecë – do IV klasë. Pòprosëła téż Irenã i  ji 
chłopa, bë zaczãlë tu ùczëc. Jô bëła z te baro rôd, 
bò wiedno lżi robic na placu. Do tegò më ju mielë 
dzecë. Chłop to widzôł jinaczi. Gôdôł mie wiedno, 
że mie to przińdze lżi, bò jô nie jem stąd. Kùńc kùń-
ców òstôł czerownikã szkòłë w Zôpceniu. Wastna 
Gil-Slebòda dzejała dali i  założëła młodzëznowi 
téater, pózni pòzwóny „Bële co”. Pierszi przedstôwk 
béł pò pòlskù („Wnuczek i babcia”), a Iréna zagrała 
w nim przédną rolã. Dali ju grac ni mògła, bò trza 
bëło zajëmac sã włôsnyma dzecama. Téater wëstą-
piwôł z pòstãpnyma przedstôwkama. Bëłë to przede 
wszëtczim dokazë Anë Łajming. Dzejôł jesz 4 lata 
pò wëcygnienim wastnë Joanë do Pëszna, równak 
pòtemù òprzestôł grac. Dlôcze? Do „Bële co” nô-
leżelë przede wszëtczim bëńlowie i brutczi. Mało 
chto béł żeniałi. Jak sã pòżenilë, tej ju béł kùńc gra-
niô. Jô chcała to karno reaktiwòwac. Pò 25 latach 
miała jem zòrganizowóné pòtkanié, przërôczała jem 
wastnã Gil-Slebòdã. Jo, zeszlë sã dôwny aktorzë. Leno 
wrócëc do graniô… nie chcelë. Tej nié. Na mòc jô tegò 
robic nie mdã. Tak jem so pòmëslała – wspòminô.

ZÔPCEŃSCZÉ GWIŻDŻE Z „WIÔLGĄ SZÓSTKĄ”

Z dzecama sã równak dało pòbawic w téater. Pò 
wrócenim do szkòłë na zôczątkù lat 90. szkólnô 
Iréna zajãła sã pùpkòwim téatrã. Gdzes, na jaczims 
przezérkù pòdezdrzała wëstãp kòlãdników. To ji sã 
widzało. Tak cos bë mògła téż zrobic w Zôpceniu! 
Gwiôzdczi razã ze szkólną zaczãłë wanożenié żôłtim 
bùsã Wòjcecha Mégra – òd wsë do wsë, z wëstãpù 
na wëstãp. Z przezérkù w Serakòjcach òkróm nôd-
grodë przëwiozlë téż bëlné pòdskacenié – gwiżdże. 
Ale mie to sã ùwidzało! Ta energiô na binie. To bëło 
cos – wastna Iréna ju miała przed òczama swòje 
karno w nowi rolë. Przińdny zôpceńsczi gwiżdże 
zaczãlë sã rëchtowac do premierë. Zdolné dzecë. 
Przënãconé do binë òd przedszkòlégò. Jô wiedzała, 
że dadzą so radã – gôdô ò młodëch aktorach. Nie 
zmilëła sã. Grëpa sztaturków diôbłów i janiołów, 
jaczé dzysô stoją za régą w „Bëlecowim” nôrcëkù 
swietlëcë w Zôpceniu – nôdgrodë z kònkùrsów, po-
cwierdzywô, jak bëlno jima ta robòta wëszła. Jinszi 
szkólny pitelë czasã, jak òna to robi, że ji dzecë tak 
bëlno rozmieją grac, ni mają strachù, są aùtenticz-
né i energiczné na binie. Reżisérka mô na to prosti 
recept – dzecóm trzeba pòkazac, dac przikłôd. Jak 
òne sã smiałë, jak jô – tec ju nié tak młodô – pòka-
zywała jima, jak sã słëchô diôbła zagrac. Jaczi rëch 
rãką zrobic, jak gãbã wëkrzëwic. Në a òkróm tegò mój 

swiãti pamiãcë chłop wiedno gôdôł: „Të to jes bëlną 
aktorką” – doszmërgô jesz szpòrtowno. Nawetka 
emeritura Irenë w 2015 rokù nie bëła leżnoscą, bë 
òprzestac téatrowégò dzejaniô. Młodzëzna z Lëpińc 
sama do mie przëszła. Rzeklë, że òni chcą grac. I czë 
jô bë jima mògła pòmòc. Bez dwa lata më sã tej pòti-
kalë w gminowi bibliotece a rëchtowalë przedstôwczi. 
Grëpa nie bëła wiôlgô – szesc sztëk. Ale za to jaczich. 
Nazwalë sã „Wiôlgô szóstka”.

STOWÔRA AKTIWNËCH EMERITÓW I RIŃTOWNIKÓW

Na emeriturze miôł bëc wierã bezpiek i kąsk wòlné-
gò czasu… Tej sã zaczãło z drëdżi stronë: „Irena… 
zróbże coś”. „Irena… në wez”. „Irena… më doch nie 
chcemë doma sedzec, më chcemë dzejac”… I co jô 
miała zrobic? Mògã sobie baro dobrze wdarzëc tã 
datã – 13 gromicznika 2017 rokù. Tej sã prawie za-
czãło dzejanié naji stowôrë. Nôprzód bëło nas 8 lë-
dzy – przëbôcziwô zôczątk nônowszi pòdjimiznë. 
Dzysô w Zôpcenim aktiwnëch emeritów i rińtow-
ników je 70. I to nié leno môlowëch. Je całé karno, 
jaczé przëjéżdżô z jinëch wsów w gminie, a nawet-
ka z jesz dalszich strón. Pò prôwdze mają wiele do 
robòtë i  nierôz jima czasu felëje na wszëtkò, co 
bë sã chcało zrobic. Czasã sobie mëszlã, że lepi bë 
bëło nazôd do robòtë jic. Tegò wòlnégò bë bëło wiã-
cy. A tak dzecë do mie zwònią i gôdkã zaczinają òd 
słowów – Mëmkò, môsz të mòże czas? – smieje sã 
przédniczka stowôrë. Dopiérze co wrócëlë z rézë do 
Warszawë, gdze zwiedzëlë m.jin. stolemną filmòwą 
halã a mòglë pòsedzec w kùchnie Mòstowiaków. 
Më bëlë pierszą grëpą, jaką tam wpùscëlë! – z bù-
chą gôdô òrganizatorka. Za sztót mdze Bal Senio-
ra z warkòwniama tuńca swing, jaczé pòprowadzą 
tuńcôrze ze stolëcë. Pózni jesz kùlinarné warkòwnie 
i planszowé jigrë. To wszëtkò do kùńca tegò rokù. Pi-
szemë projektë, dostôwómë dëtczi, tej mùszimë dze-
jac – prawi dali. Jô ni móm jiwrów z tim, że felëje 
lëdzy do robòtë. Rzekã rôz i chãtny są, a wszëtkò je 
bëlno przëszëkòwóné. Taczich mómë seniorów. Na 
zéńdzenia rôczony są téż wszëtcë mieszkańcë – i ti 
mniészi, i wiãkszi. To mô integrowac całą spòlëznã. 
Kòżdé naji pòtkanié to spiéwë, tuńce, kònkursë. Nié 
leno jestkù. Lëdze chãtno na to przëchôdają. Lubią 
sã pòtëkac. Trzeba to jima leno ùrozmajicëc. A to jô 
baro lubiã i bëlno sã w ti robòce czëjã. Tej czemù nié?

ANNA GLËSZCZIŃSKÔ

Articzel je brzadã zéńdzeniów dlô piszącëch pò kaszëbskù 
ùdëtkòwionëch przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Admi-
nistracje.



12  /    / GRUDZIEŃ 2019

S Z M A K Ô Ł  Ż Ë C É  
WSPÒMINANIÉ JÓZEFA BRUSCZÉGÒ Z JANINĄ DEPKA-PRONDZYŃSKĄ

Józef Brusczi, chtëren ùrodzył sã w  Przëtarni kòle 
Wiela, swòje mediczné sztudia skùńcził w  Italsce, 

w Bòlonie. Zaczinôł je w Pòznaniu, le tu przerwa je wòj-
na. Pózniészi gadësz béł wzãti do niemiecczégò wòjska, 
z chtërnégò zwiornął we Francji. Czedë wrócył do Pòl-
sczi, robił w bòlëcë w Człuchòwie ë Chònicach. W rokù 
1959 òstôł czerownikã Òstrzódka Zdrowiégò w Lëpiń-
cach. Tu prawie pòznalë sã z Janiną Depka-Prondzyńską, 
chtërna robiła tam jakno dozérôczka.

Më spòtkalë sã z wastną Janiną w ji chëczach w Lëpiń-
cach òbczas jesénnëch warkòwniów dlô piszącëch pò 
kaszëbskù, chtërne latos òdbëłë sã na Gòchach. Jich 
ùczãstnicë wëfùlowalë wiôlgą jizbã, kòżdi z nas mógł sã 
pëtac ò to, co gò czekawi. Depka-Prondzyńskô chãtno 
gôda ò Józefie Brusczim i dobrze gò wspòmina. Nôprzód 
jakno bëlnégò dochtora, chtëren nikògò nigdë nie òsta-
wił bez pòmòcë. Jak to sã gôdô: béł do lëdzy. Jesmë 
ùczëlë, że sóm béł robòtny, a nie lubił jak jiny nie do-

zéralë swòjich òbòwiązków. Robòta w òstrzódkù zdro-
wiégò na wsy w tamtëch latach to nie bëło blós bëc na 
swòji zmianie. Czãsto dochtór Brusczi przëjéżdżôł aùtã 
pò wastnã Janinã pòd wieczór abò w nocë, czedë mùsz 
bëło jachac do chòrégò. Czasã jô ni mia z kim òstawic 
dzôtków, tedë òne brôł je do aùta a ònë jachałë z nama. 
Biwa téż, że do chòrégò trzeba bëło jachac w jaczis plac, 
gdze aùto bë nie dojachało. Tedë më sã przesôdalë na wóz 
abò trëker. Tak bëło czãsto òb zëmã. Rôz jô jacha, stojąc 
na ti sztãdze, na tim zaczepie òd trëkra. Na jaczis dzurze 
to mie wërzucëło ë ja òsta w sniegù.

Prawie ne codniowé pòtkania z chòrima, z lëdzama, 
to bëłë dlô Józefa Brusczégò leżnoscë do wzéraniégò ë 
chwaceniégò czasã czegòs, co dô sã wëzwëskac w gôd-
kach. Chòc, jak wspòminô Janina Depka-Prondzyńskô 
– nie béł òn czekawsczi. Jak gò cos zainteresowa, tedë sã 
dopitiwôł. Biwa, że same zdarzënczi jaż sã prosëłë na wic 
abò gôdkã. Tak bëło rôz, czedë do òstrzódka przëszedł 

Gôdô sã, że plestaniégò nie dô sã naùczëc, że z tim czims mùsz je sã ùrodzëc. Dobri 
gadësz to apartny zort człowieka, taczi, co pòtrafi òbserwòwac, a wëcygac z tegò, co je 
wkół nas, to, co nôcekawszé, nôbarżi szpòrtowné. I jesz mùszi rozmiec to òpòwiedzec 
jinym. Tëch jinëch nie je tak letkò do sebie przëcygnąc. Dochtór Józef Brusczi to bëlno 
pòtrafił. Z gôdczi z Janiną Depka-Prondzyńską, chtërna wespółrobiła z nim przez wiele 
lat, wëchôdô prawie òbrôzk bëlnégò dochtora a plestë.

Ùczãstnicë pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù w chëczë Janinë 
Depka-Prondzyńsczi (sedzy we westrzódkù)

Kam w Lëpińcach na wdôr Józefa Brusczégò 

ÒD
J. 

AM
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môłi knôp: òn rzek dochtorowi, że jegò stark je ùmarłi, 
a tatk gôdô, że pón dochtór mô wëstawic kôrtã smiercë. 
Na to Brusczi pitô, czë nen knôp mô jakąs kôrtã zdro-
wiô starka. Në nié. To chòc dowód òsobisti starka. Në nié. 
Tedë na co òn je ùmarłi – spitôł sã dochtór. Na smierc – 
òdpòwiedzôł knôp. Z lëdzama gôdôł òn pò kaszëbskù, 
a lubił szpòrtowac – le nicht sã nie òbrôżôł, a wikszosc 
gò szónowa, że wiedno pòtrafił pòmòc.

Gôdczi ë szpòrtë Józefa Brusczégò stałë sã znóné 
dzãka bëdgòsczémù radiu ë wëstãpóm razã z bigbitowim 
karnã pn. Chojny. Miôł òn swój wkłôd w jegò pòwsta-
nié. Karno dzeja przë bòlëcë w Chònicach, wëstãpòwało 
czãsto a w wiele placach, nié blós w naszim regionie. 
Przez dłudżé lata karno Chojny brało ùdzél we festiwalu 
w Pòlanicë-Zdroju. Dokazë spiéwóné bëłë pò kaszëbskù, 
a w przerwach swòje gôdczi plestôł prawie Brusczi. Robił 
to tak bëlno, że lëdze rëczelë ze smiéchù – gôdô wastna 
Janina. 

Chãc pòznôwaniégò tegò, co je wkół niegò, Józef 
Brusczi miôł równak w se. Jak rzekła nama Janina Dep-
ka-Prondzyńskô: czasã òn lubił zatrzëmac aùto w jaczims 

snôżim môlu. Tedë wësôdôł, a wzérôł so na pòla, na lasë. 
Do tegò dochtór Brusczi lubił lëdzy, lubił z nima bëc. 
Lubił téż – jak czëjemë we wspòminkach – bëlno zjesc. 
Dlô sebie ë familie trzimôł òwce. Òsoblëwie szmakałë 
mù reczi, a téż rëbë. Chcôł nawetka kùpic sobie błotkò, 
żebë miec swòje karuse. Béł téż jachtôrzã – czëjemë òd 
wastnë Janinë. Józef Brusczi interesowôł sã wszeljaczima 
rzeczama, mòże rzeknąc, że szmakôł żëcé. Na wszeljaczé 
ôrtë, m.jin zbiérôł wiadła ò lëdowi medicynie abò szpòr-
towné przezwëska, chtërne lëdze so dôwalë. Dzãka temù 
wszëtczémù pòtrafił òn tak snôżo òdmalowac w swòjich 
gôdkach rozmajité scenczi z żëcégò.

Józef Brusczi zdżinął w drogòwim wëpôdkù, prawie 
czedë wrôcôł z wëstãpu karna Chojny. Stało sã to na za-
krãce ju przed Lëpińcama. Bëło to 14 gòdnika 1974 rokù. 
Z tim sztótã skùńczëła sã téż dzejnota tegò mùzyczné-
gò karna. Dzysô dochtór Brusczi, nazéwóny jednym 
z nôbarżi znónëch Gòchów (chòc nie pòchôdôł z tegò 
prawie dzélëka Kaszub), je patronã nôdgrodë za gôdkã 
pùblikòwóną na turnieju gadëszów we Wielu.

MATEÙSZ BÙLLMANN

    

KALÃDÔRZ NAJICH PRASTARKÓW
Kalãdôrz jak béł òd tësąclatów lëdzóm brëkòwny, tak je a mdze do  
kùńca swiata. Leno sã jegò fòrmë zmieniwają. Baro czekawé a bòkadné są  
ne kalãdôrze z XIX stolata, w jaczich nalézemë wiele czekawëch wiadłów. 
Z taczégò chòcbë kalãdôrza na 1877 rok, wëdónégò bez Ksãgarniã  
J. N. Romana w Pelplinie, dowiémë sã, w jaczich cządach rokù ni mógł 
 sã żenic, czedë bëłë sëchédni, mòżemë pòczëtac rozmajité pòwiôstczi, 
szpòrtë a gôdczi... a dowiedzec sã, czemùż kątór je bëlnym stwòrzeniã. 
Nen kalãdôrz, a téż wiele jinszich (pòlsczich, niemiecczich a kaszëb-
sczich), mòże òbezdrzec w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. 

RD

Przepraszamy

Prof. Józefa Borzyszkowskiego, autora artykułu pt. „Szkoła i Kościół na Kaszu-
bach w nowej rzeczywistości”, zamieszczonego w listopadowej „Pomeranii” na stro-
nach 17–20, gorąco przepraszamy za niedostrzeżenie braku Jego nazwiska na 
końcu tego tekstu. 

Redakcja
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Lëpińce jô òdwiedzył – wespół z ca- 
łim karnã gazétników i  lëteratów – 
w séwnikù, òbczas drëdżich latosëch 
warkòwniów dlô piszącëch pò ka- 
szëbskù. Zjezdzëlë jesmë wnet całą 
gminã, a  ji stolëcã òstawilë më na 

òstatny dzéń. A jakò że Lëpińce nôle-
pi znają môlowi lëdze, tej pò stolëcë 
Gôchów òprowadzëlë naju Ana 
Glëszczińskô i Łukôsz Zołtkòwsczi. 
A dzysô chcã rôczëc Waju – czëtiń-
ców „Pomeranii” – na wanogã pò 
Lëpińcach.

Jak sã wjedze do wsë, tej gdzes w ji 
pòłowie – niezanôléżno òd te, òd 
jaczi stronë sã jedze – człowiek naléze 
môl midzë szkòłą a Ùrzãdã Gminë. 
Nôlepi òstawic tam aùto i na rézã pò 
Lëpińcach jic piechti. Nie je to wiôlgô 
wies, tej nodżi nie mdą bòlałë. Na 
gwës nie je to téż Wiôlgô Wies, tej nie 
mdzemë mùszelë sã przecëskac bez 
ùrmë letników.

Tu, na placu przed gminą, me sã 
nie zatrzimelë bez przëtrôfk. Wôrt 
wezdrzec na to, co je pò drëdżi starnie 
drodżi – gôdô Łukôsz Zołtkòwsczi, 
znajôrz môlowi historie i  gazétnik 

„Kuriera Bytowskiego”. Mómë tam 
bùdink, jaczi wëzdrzi jak pòczta. 
I  zarô pò wòjnie w  tim placu bëła 
pòczta, ale tak pò prôwdze je to stôri 
Ùrząd Gminë. A kòle niegò je drëdżi 
bùdink – dôwny kòmisariat graniczny. 
A pò drëdżi starnie mómë dzysdniowi 
Ùrząd Gminë, na placu, gdze dzys stoji 
jegò bùdink,  przed II swiatową wòjną, 
w 1931 rokù, bëło przedszkòlé. Miała 
je zrëchtowóné sostra Adelgùnda 
Tumińskô, jakô pózni – w 1945 rokù 
– òstała zamòrdowónô bez czer- 
wònoarmistôw. Terô dérëje ji proces 
beatifikacyjny.

Łukôsz Zołtkòwsczi prowadzy 
naju w  czerënkù dôwny karczmë, 
a tak pò prôwdze – dwùch karczmów. 
Jak pòdczorchiwô – réza pò Lëpiń-
cach ni mògłabë sã bez tegò òdbëc: 
Karczma w tim placu bëła ju w 1912 
rokù, bò je jã widzec na stôrëch kôr-
tach. I bëła baro popùlarnô westrzód 
môlowëch. Ti prawie wspòminają, że 
cobë tam sã dało wlézc, to nôprzód 
trzeba bëło wëpùscëc z bëna dim òd 
cygaretów.

Dzysô w placu, gdze bëła karczma, 
je pizzeriô i króm. Czedës mógł so 
téż wząc tu jizbã, jak chtos chcôł 
òstac w Lëpińcach na dłëżi. A w môlu 
dôwny drëdżi karczmë je dzysdnia 
òstrzódk zdrowiô. A stoji ju tam dłu-
gò.

To béł  pierszi mùrowóny òstrzódk 
zdrowiégò w  dôwnym pòmòrsczim 
wòjewództwie – tłómaczi naji pro-
wadnik. 

Wedle dónëch z 1921 rokù Lëpińce miałë tedë 189 mieszkańców. Bëła to nômiészô wies na Gôchach. 
W Zôpceniu mieszkało w nen czas 337 lëdzy, a w Szlachecczim Brzéznie – 1392. Wnet 100 lat pózni – 
w dzysdniowi stolëcë Gôchów je kòle 1000 mieszkańców, bëlno rozwijają sã w ni môłé i strzédné pòdjimiznë 
ë czëc je kaszëbsczégò dëcha.

 Łukôsz Zołtkòwsczi kôrbi ò historii Lëpińc.

Kòścół w Lëpińcach
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We wsë bëła baro wiôlgô smiertel-
nosc westrzód lëdzy, a òsoblëwie – 
westrzód dzecy. W midzëwòjnowim 
cządze, jak chtos béł chòri, to z Lëpińc 
mógł jachac do dochtora 20 km do 
Bëtowa, ale to ju bëłë Niemcë, tej lë-
dze tak pò prôwdze mùszelë jezdzëc 
jaż do Chòniców, a to je dwa razë dali. 
Dlôte téż wiele chòrëch nie dożdało 
pòmòcë, jaż kùreszce Lëpińce dostałë 
swój òstrzódk. Òstôł òddóny do ùżi-
waniô w rujanie 1930 rokù. Przëczë-
nił sã do te Józef Słomińsczi, chtëren 
rëchli béł czerownikã szkòłë w Glë-
snie a téż wójtã Bòrëszków i Lëpińc. 
Zdżinął zamòrdowóny przez hitle-
rówców w rujanie 1939. Na bùdinkù 
òstrzódka je namienionô mù tôfla.

W lëpińsczim òstrzódkù zdrowiô 
bez wiele lat lékarził dr Józef Brusczi 
– jeden z nôwiãkszich kaszëbsczich 
gadëszów. Òd pôrã lat na kamie kòl 
tegò bùdinkù wisy pamiątkòwô tôblë-
ca. Tôflã zrëchtowôł part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Lëpińcach, 
w 110. rôczëznã jegò gebùrstagù. Bëło 
to w ùszłim rokù – gôdô nama òbczas 
wanodżi pò Lëpińcach Ana Glëszcziń-
skô, môlowô szkólnô i regionalistka.

Przë ti leżnoscë bëłë zrëchtowóné 
gôdkarsczé miónczi miona Józwë Brus- 
czégò. Bëłë sczerowóné do dzecy, ale 
pòjawiła sã téż kategóriô dlô dozdrze-
niałëch – pò to, żebë nômłodszi mòglë 
òbezdrzec méstrów kaszëbsczi gôdczi 
„w  akcji”. Za pierszim razã wzãło 
ùdzél w kònkùrsu 14 ùczãstników, a ju 
w drëdżim – 32 – dodôwô Ana.

Jidzemë dali. Kòle stôri kaplëcë, 
jakô mô przez 100 lat, skrãcywómë 
w lewò i pò pôrã minutach dochô-
dómë do sztrasë Kòscelny. Je tuwò 
kòscół pw. Jasnogórsczi Królewi Pòl-
sczi. Z lëpińską swiãtnicą téż je zrze-
szonô òsoblëwô historiô.

Przódë na placu, gdze je terô 
kòscół, bëła strażackô remiza. Ale lë-
dze z Lëpińc chcelë miec swiãtnicã 
w swòji wsë. Na to równak – w Lëdo-
wi Pòlsce – nie chcałë sã zgòdzëc 

wëszëznë. Negatiwnô òdpòwiesc do-
stelë téż na pëtanié ò mòżlëwòtã 
zbùdowaniô kaplëcë. Tej pòszło pëta-
nié do partii, czë mòżna përzinkã 
przebùdowac remizã OSP, jakô bëła 
w  tim môlu. Na to mieszkańcowie 
Lëpińc dostelë zgòdã i remizã prze-
bùdowelë tak, że zrobilë z ni kòscół, 
jaczi òstôł pòswiãcony w 1982 rokù.

Òd kòscoła Ana Glëszczińskô 
z  Łukaszã Zołtkòwsczim pòprowa-
dzëlë naju dali Kòscelną sztrasą, jakô 
òd tegò môla szła w dół wedle jezora 
Głãbòczk. W pòłowie drodżi je ami-
fitéater – òtemkłi piãc lat nazôd – 
w séwnikù 2014 rokù. Òb lato dzeją 
sã tam taczé rozegracje, jak „Kino pòd 
Gwiôzdama” czë „Goch Festiwal”.

Znad jezora Głãbòczk Ana z Łu-
kaszã prowadzą naju stegną w górã  
na szasëjã Szkòłową i do szkòłë, jakô  
je zrzeszonô z  pòstacją Bòlesława 
Machùta. Béł òn drëchã Józefa Brus- 
czégò i  parłãczëło jich téż to, że nie 
ùrodzëlë sã w Lëpińcach, leno przecy-
gnãlë do wsë z jinëch placów i wiele 
zrobilë dlô tegò môla – gôdô Ana.

Bòlesłôw Machùt robił w Kòscérz-
nie, a pòtemù w Brusach. Do Lëpińc 
trafił jakbë na zesłanié – w latach 30. 
miôł jic na wschód Pòlsczi, ale trafił 
na Gôchë – do swiata w nen czas za-
bitégò délama. Tak prawie bëło 
w  Lëpińcach w  1933 rokù, czedë 
przëszedł do wsë. Robił tam 40 lat. 
Béł nié blós szkólnym, ale i dzejarzã 
ògniowi strażë i ZNP. Béł téż pòsélcã 

na Sejm, robił téater i rôcził do Lëpińc 
aktorsczé karna z całi Pòlsczi. A jesz 
prowadzył kronikã, w jaczi òpisywôł 
nié leno historiã szkòłë, ale téż wio-
sczi. Òbczas wòjnë mùszôł ùcekac, 
ale trafił do Stutthofù, a  pòd kùńc 
wòjnë przeżił Marsz Smiercë. W 1945 
rokù trafił do Kòscérznë, ale wrócył 
do Lëpińc i  dali béł tu czerownikã 
szkòłë. Do dzysô są lëdze, co gò znelë 
i baro bëlno gò pamiãtają.

Szkòła je ju slédnym placã, jaczi 
òdwiedzywómë òbczas naji wanodżi 
pò Lëpińcach. Na gwës nie je to 
wszëtkò, co mòżna òbezdrzec w sto- 
lëcë Gôchów i nié wszëtkò, co je tuwò 
sparłãczoné z  kaszëbizną. Tak pò 
prôwdze je to leno „pòsmùkanié” 
témë. Dlôte zachãcywóm do òdwie-
dzywaniô Lëpińc i szùkaniô kaszëb-
sczich szlachów samémù...

PIOTER LÉSSNAWA 

Articzel je brzadã zéńdzeniów dlô pi-
szącëch pò kaszëbskù ùdëtkòwionëch 
przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw 
i Administracje

Bùdink dôwny karczmë

Mateùsz Bùllmann pòkôzywô tôflã na wdôr Jôzefa Słomińsczégò na bùdinkù Òstrzódka Zdrowiô.
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CZĘŚĆ

NIE TYLKO SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
O POMORZU I KASZUBACH W 1920 ROKU

1  Zob. R. Wapiński, Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920–1930, Gdańsk 
1962, s. 98; tenże, Życie polityczne Pomorza w latach 1920–1939, Warszawa – Poznań – Toruń 1983, s. 48–49. Ponadto Kaszubi 
głosowali m.in. na następujące listy: PSL „Piast”, na tej liście znaleźli się zwolennicy Kulerskiego – jego Polsko-Katolickiej Par-
tii Ludowej, i Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Robotnicze, czyli chadecja (1%); Stronnictwo Narodowe Robotników 
Katolickich – poniżej 0,1%; Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe – 4% (tu główną rolę miał odegrać ks. Kamil Kantak); PSL 
„Pomorze” (5%) i Stronnictwo Mieszczańskie (2%). Warto te wyniki skonfrontować z ówczesną opinią dotyczącą sytuacji poli-
tycznej na Pomorzu i w Polsce ks. Józefa Szydzika z Wiela, którzy o NPR pisze, że oskarżono ją – „Westfalczyków” – o warchol-
stwo, a podejrzewano o socjalizm i bolszewizm, gdyż łamali dotychczasowy solidaryzm… Jego opinia o Naczelniku jako przy-
jacielu Żydów i socjałów oraz o premierze – dobrze gospodarującym na 40 morgach, była jeszcze mniej sympatyczna. Okazała 
się też daleka od generalnie pozytywnych ocen historyków. Zob. Lipusz–Dziemiany. Monografia, Gdańsk 1994, s. 197–198.

2  Była też Lista PPS, która zyskała 1% głosów, w tym odrobinę w chojnickim i kartuskim powiecie. Generalnie od wyborów w 1920 
roku rozpoczęła się Rywalizacja głównych ugrupowań politycznych o „rząd dusz” wśród Kaszubów. To tytuł podrozdziału 3.4 mo-
nografii J. Kutty, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939, Bydgoszcz 2003, s. 98–106.

3  Zob. R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza, s. 50–51 oraz J. Borzyszkowski, Trudne początki – rok 1920 i następne, [w:] Dzieje 
Chojnic, pod red. K. Ostrowskiego, Chojnice 2003, s. 88, gdzie Tab. 4.2. Kandydaci z powiatu w wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego 1920, a wśród nich z listy NSR – Adam Chędziński z Warszawy i Jan Rogala z Wiela; PSL „Pomorze” – ks. Bernard Łosiński 
na pierwszym miejscu; ZLN – Józef Haller z Zakopanego (także na liście Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego) 
oraz z listy Stronnictwa Chrześcijańsko-Robotniczego – dr Teofil Zagórski [Zegarski] z Sopotu, Jan Karnowski, sędzia wojskowy 
z Poznania, i Franciszek Błoński – robotnik z Czerska.

4  R. Wapiński, dz. cyt., s. 51–52. Informacje o kuzynce podał Wapiński, powołując się na relacje Karol Popiela, autora niewydanych 
wspomnień pt. Jak zostałem Pomorzaninem?, Rzym 1971.

Zgodnie z  uchwałą parlamentu RP 
z chwilą inkorporacji Pomorza od-

były się w  województwie pomorskim  
2 maja 1920 r. wybory uzupełniające do 
Sejmu Ustawodawczego. W ich wyniku 
okazało się, że najsilniejszą partią jest 
Narodowe Stronnictwo Robotników 
(NSR), związane z  postacią Jana Brej-
skiego, które uzyskało ogółem ok. 40% 
głosów, nieco mniej na Kaszubach, ale 
także 32% w powiecie kartuskim, 34% 
w wejherowskim, do 40% w chojnickim 
przy 6% zaledwie w powiecie puckim. 
Endeckie Zjednoczenie Ludowo-Naro-
dowe (ZLN) uzyskało ok. 18% w skali 
województwa, a  w  powiatach kaszub-
skich głosowano na nie tak: w powiecie 
chojnickim uzyskało 24% głosów, w ko-
ścierskim 21%, kartuskim 4%, wejherowskim 6% i puckim 
– 48%. Więcej od endecji głosów zdobyły listy niemieckie 
– ogółem 29%, w tym w chojnickim i kościerskim – po 26%, 
w kartuskim 10%, w wejherowskim 20% i puckim 91% .

Elektorat zwycięskiego NSR to głównie robotnicy rolni 
i przemysłowi oraz część uboższych chłopów i rzemieślni-
ków2. Na endecką listę ZLN, wspieraną przez „Pielgrzyma” 

i „Nadwiślanina”, głosowali zamożni oby-
watele województwa – przedstawiciele 
inteligencji, duchowieństwa, ziemiań-
stwa, bogatego chłopstwa. Stronnictwu 
Mieszczańskiemu oddali swe głosy ka-
mienicznicy, kupcy oraz rzemieślnicy 
i przemysłowcy. Niewiele, bo razem led-
wie 9% głosów, uzyskały regionalne par-
tie (wśród ich założycieli nie brakowało 
młodo- i  starokaszubów): Stronnictwo 
Chrześcijańsko-Ludowe i  PSL „Pomo-
rze”. Poparli je głównie mieszkańcy wsi, 
najbardziej mieszkańcy pow. kartuskiego, 
zwolennicy ks. Bernarda Łosińskiego. Ich 
ludowość tylko nazwą związana była z ru-
chem chłopskim w Galicji czy Królestwie. 
Na Pomorzu PSL i lud – to partia i hasło 

warstw średnich3.
Duże poparcie dla list niemieckich wynikało z pozyskania 

głosów polskich, w tym kaszubskich, co było efektem dotych-
czasowej słabości ruchu polskiego i rozczarowania do młode-
go państwa – Rzeczypospolitej4.

W efekcie tych wyborów w Sejmie Rzeczypospolitej, wśród 
20 posłów wybranych na Pomorzu, znalazło się 9 reprezentan-
tów NSR. W tym gronie ani jeden Kaszuba. Natomiast zostali 
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wybrani w okręgu kościerskim: cieśla ze Starogardu Jakub Nu-
rek5, dr Izydor Brejski z Pelplina i Anna Piasecka z Torunia 
(ponoć kuzynka Jana Brejskiego) oraz zupełnie nieznany na 
Pomorzu Adam Chądzyński – pracownik Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu z Warszawy. W okręgu grudziądzkim wybrani 
z listy NSR to: podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej Dziel-
nicy Pruskiej (b. Dz. Pr.) Jan Brejski, ogrodowy z Elzanowa 
w powiecie wąbrzeskim Józef Szymański, znany już szerzej 
nauczyciel Albin Nowicki oraz telegrafista kolejowy Ignacy 
Reder – obaj z Grudziądza, a także Stanisław Wachowiak – 
dyrektor banku z Inowrocławia6. NSR to wówczas lewica po-
morska, rzecznik szerszego środowiska opowiadającego się za 
natychmiastową unifikacją Wielkopolski i Pomorza, a w woje-
wództwie pomorskim także za uniezależnieniem od Poznania, 
co bliskie było przywódcom młodokaszubów, krytycznych 
wobec endecji, akcentujących odrębności regionalne Kaszub 
i Pomorza. Dotyczyło to wówczas także PSL „Pomorze”, z któ-
rego listy wszedł do sejmu jedynie ks. Łosiński, wkrótce dzia-
łacz endecji. Z listy endeckiego ZLN posłami w okręgu ko-
ścierskim zostali znani duchowni, bliscy Kaszubom, ale spoza 
Kaszub: Aleksander Kupczyński z Wielkiego Garca, Bolesław 
Witkowski z Mechowej, Feliks Bolt ze Srebrnik oraz związany 
z bruskim „Bazarem” kupiec Bolesław Knast z Pelplina. Wśród 
6 posłów niemieckich znaleźli się sternik z Tczewa Gustaw 
Hejke i nauczyciel z Pucka Johann Splett, podobno Kaszuba 
z pochodzenia. Niemcom sprzyjało ówczesne zderzenie pol-
skich marzeń z rzeczywistością – dawną w Prusach i aktualną 
w Polsce7. Można zauważyć, że od pierwszych na Pomorzu 
wyborów do parlamentu RP posłów z Kaszub w Warszawie nie 
brakowało. Byli to jednak ludzie dalecy od innowacyjnych idei 
młodokaszubów. Reprezentowali nie tyle Kaszuby, ile własne 
partie walczące o władzę w Rzeczypospolitej. Mieli na uwadze 
niby szersze interesy polityczne niż regionalne kaszubskie czy 
pomorskie. Niemniej wielu z nich bliska była idea młodoka-

szubskiego przywódcy Aleksandra Majkowskiego – daleko 
idącej samorządności Pomorza, wręcz autonomii. Miało to 
miejsce w kontekście żądań rychłej unifikacji i nastrojów bę-
dących także efektem zderzenia kompleksów: niższości niby 
lewicy, świata bardziej ludowego, kaszubsko-pomorskiego, 
wobec starszych braci z Poznania oraz prawicy ziemiańskiej, 
a wyższości środowiska poznańsko-wielkopolskiego z tytułu 
wielkości i dotychczasowej pozycji w zaborze pruskim8.

Endecji, która zmierzała do odrębności prawnej i zacho-
wania większej samorządności byłej dzielnicy pruskiej i była 
przeciwna szybkiej unifikacji, towarzyszył strach przed prze-
niknięciem na ten teren z Królestwa i Galicji radykalnych idei 
tak ruchów robotniczych, jak i chłopskich9. W tym kontekście 
– także walki endecji o osłabienie pozycji Piłsudskiego oraz 
NSR z dominacją endecji w dzielnicy pruskiej – zrodziła się 
Sejmowa Komisja Pomorska mająca zbadać, zaproponować 
rozwiązanie problemów i konfliktów obecnych na Kaszubach 
i Pomorzu, a zaistniałych tuż po radosnej inkorporacji.

Wniosek o powołanie parlamentarnej Komisji Pomorskiej, 
złożonej z przedstawicieli wszystkich klubów, w celu zbada-
nia administracji i zniewolenia Rządu do przeprowadzania ko-
niecznych reform na podstawie relacji rzeczonej komisji, zgłosił 
8 lipca 1920 r. Izydor Brejski10. Ten wniosek był zwieńczeniem 
jego długiego wystąpienia, w którym wskazał skutki działań 
niesumiennych i niesprawiedliwych urzędników (czytaj mia-
nowanych przez Ministertwo b. Dz. Pr.). Zarzucił im sprzy-
janie Niemcom; podkreślił zarówno złe traktowanie miejsco-
wych petentów, szczególnie przez przybyszy z innych dzielnic, 
jak i łapówkarstwo. Wspomniał o skutkach zrównania marki 
niemieckiej z marką polską i towarzyszących im problemach 
gospodarczych jako o wyrazie kolonialnej polityki Poznania. 
Poskarżył się na fatalne zachowanie wojska i usuwanie zeń 
oficerów Pomorzan. Stwierdził, że Demokratyczna ludność Po-
morza nie ścierpi, by różni młodzi urzędnicy i oficerkowie na 

5  Od jego nazwiska w wyniku secesji części posłów NPR i założenia w 1922 r. efemeryckiej Narodowej Partii Pracy ukuto określe-
nie dlań – „nurkowcy”. Zob. J. Karnowski, Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981, s. 125; tenże, Aleksander Majkowski. Wspomnie-
nia – listy – uwagi, Gdańsk 2012, s. 553.

6  Biogramy tych postaci zob. M. Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, 
t. I A–D, Warszawa 1998 i n.

7  R. Wapiński, Życie polityczne..., s. 52–53. Zob. też M. Stański, Rozwój ruchu ludowego na Pomorzu Gdańskim 1920–1926, Poznań 
1960, s. 72–73 (tu Izydor Brejski figuruje jako poseł PSL „Piast”); T. Kowalak, Pomorze w 1920 roku, [w:] Naród i państwo. Prace 
ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1969, s. 195–210 oraz P. Hauser, Przejęcie obszarów byłego 
zaboru pruskiego przyznanych Polsce traktatem wersalskim, „Dzieje Najnowsze”, 1973, nr 3, s. 16–17.

8  Zob. R. Wapiński, Życie polityczne…, s. 56–58; J. Kutta, Separatyzm i dzielnicowość w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918– 
–1926, Warszawa 1979 (maszynopis pracy doktorskiej w Archiwum IH PAN).

9  Ważna była też dezaprobata, niezgoda na przenikanie za sprawą oficerów manier rosyjsko-azjatyckich (...) do wojsk wielko-
polsko-pomorskich (i administracji), gdzie jest stosunkowo najwyższy poziom życia cywilizacyjnego i silnie rozwinięte poczucie 
osobistej i  obywatelskiej godności. Pisał o  tym dr Marian Seyda W sprawie wojsk wielkopolsko-pomorskich na łamach „Gazety 
Warszawskiej”, 1920, nr 137 z 21 maja. Cyt. za J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi..., s. 124; zob. też J. Kutta, Separatyzm 
i dzielnicowość..., s. 424–431.

10  Zob. Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu w 1920 roku. Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, opr., wstęp i przypisy J. Borzyszkowski 
i P. Hauser, Gdańsk 1985, s. 9–12; J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi, s. 100; A. Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy 
Pruskiej (1919–1922), Poznań 1995, s. 119–121.
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modłę junkrów niemieckich i rosyjskich 
czynowników ją traktowali11. Wniosek 
został uchwalony jednomyślnie.

Następnego dnia ustosunkował się 
doń krytycznie wiceminister b. Dz. 
Pr. Adam Poszwiński. Chcąc bronić 
uczciwych urzędników, doprowadził 
do dalszej jątrzącej dyskusji, w której 
podniesiono również sprawy Kościoła 
na Pomorzu (S. Wachowiak), postu-
lując jego spolszczenie, podobnie jak 
szkół. Poparł go w tej materii ks. Feliks 
Bolt, zwracając uwagę na okoliczności 
– ciężkie warunki, w jakich przejęto 
Pomorze, uniemożliwiające niekiedy 
lepsze rządy. Także z jego strony padły 
ciężkie zarzuty pod adresem wojska. 
Na koniec stwierdził: Nie waham się 
tu oświadczyć – ale materiały i dowo-
dy podam Komisji – że ideał polski na 
Pomorzu najbardziej obniżył żołnierz, który do nas przyszedł. 
Niestety, muszę to powiedzieć w tak ciężkiej chwili, ale uważam, 
że to miejsce nie nadaje się, ażeby powiedzieć wszystko, co się 
tam stało i o czym wiemy. W wypowiedzi ks. Bolta, postulu-
jącego spokojną naprawę szkód, służącą dobru ojczyzny, zna-
leźć można świadectwo rzadkiego wśród Pomorzan wówczas 
i później zrozumienia rzeczywistości rodzącego się państwa 
– świadomości nieuniknionych konsekwencji, kosztów włą-
czenia kraju nad Bałtykiem do Polski12.

Ks. Feliks Bolt, przedstawiciel Związku Ludowo-Narodo-
wego, został przewodniczącym 10-osobowej Komisji, która 
jeszcze w lipcu przystąpiła do pracy. Jej sekretarzem był Igna-
cy Thomas, poseł z  Gniezna, przedstawiciel Zjednoczenia 
Mieszczańskiego, członek Komisji Oświatowej. Pamiętajmy, 
że w tym czasie toczyła się wojna polsko-radziecka! 

Marszałek Sejmu powiadomił na gorąco Premiera i Mi-
nistra b. Dz. Pr., a  20 lipca polska Agencja Telegraficzna 

opublikowała komunikat, że Komisja 
Pomorska będzie przyjmowała skargi 
i  życzenia itd. w  dniach 26–29 lip-
ca po południu, kolejno w  Toruniu, 
Grudziądzu, Tczewie i Pucku13. W rze-
czywistości Komisja objeżdżała woje-
wództwo przez tydzień do 1 sierpnia 
włącznie, będąc także w Wejherowie, 
Kartuzach i Kościerzynie. Wśród to-
warzyszących jej przedstawicieli M. 
b. Dz. Pr. i wojewody, był Kaszuba dr 
Wojciech Lemańczyk. Na gorąco wy-
syłano podejmowane uchwały do Pre-
zydium Rady Ministrów, a także około 
150 pism do innych władz w konkret-
nych sprawach.

W  trakcie jej terenowej pracy ze 
stanowiska wojewody odwołano Ste-

fana Łaszewskiego, a  jego następcą  
27 lipca 1920 r. został Jan Brejski14. Fakt 

ten można i trzeba przyjąć zarówno jako efekt m.in. debaty 
sejmowej, jak i krok rządu uprzedzający uchwały – postula-
ty Sejmu. Trzeba bowiem mocno podkreślić to, że rząd był 
już wcześniej informowany o sytuacji panującej na Pomorzu. 
Między innymi 9 kwietnia 1920 r. w imieniu Ministerstwa 
b. Dz. Pr. Leon Janta-Połczyński przesłał Premierowi Referat 
z zajęcia Województwa Pomorskiego i stosunków, które się tam 
po zajęciu wytworzyły... Konfrontując pierwotny nastrój świą-
teczny z późniejszą rzeczywistością, zauważył: Ze względu na 
stan wyjątkowy na razie wojsko ma we wszystkich gałęziach 
administracji decydujące ingerencje i dalej przywołał gorszące 
sytuacje oraz politykę sąsiada – organizowanie się społecz-
ności niemieckiej. Stwierdził też, że: Katastrofalne następstwa 
ekonomiczne okupacji polskiej w Województwie Pomorskim są 
oczywiście wodą na młyn niemieckich agitatorów. I dodał: Lud-
ność (...) pomorska pamięta już rządy porewolucyjne niemieckie 
i powolne, lecz stałe i widoczne poprawianie się stosunków eko-

11  Wystąpienie zostało opublikowane (na bieżąco) w Sprawozdaniu Stenograficznym Sejmu Ustawodawczego. Posiedzenie nr 160 
z 8 lipca 1920 r. oraz zrelacjonowane na łamach prasy, m.in. organu NSR „Głos Robotnika” nr 130 z 11.07.1920 oraz w „Drukach 
Sejmu Ustawodawczego”, druk nr 1983 z 8.07.1920.

12  Zob. Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu, s. 15–17 oraz R. Wapiński, Życie polityczne, s. 56–57. Wapiński, wspominając niechęć 
Pomorzan do Wielkopolan, ów kompleks młodszych braci wobec starszych i poczucie odrębności, zwrócił uwagę na jego skrajny 
wyraz wśród działaczy kaszubskich. Zacytował fragment listu Aleksandra Majkowskiego z 27.11.1920 r. do Jana Karnowskiego, 
w którym czytamy: Otóż przy moich częstych objazdach po prowincji zauważyłem żywiołową wprost niechęć we wszystkich war-
stwach ludności przeciw Królewiakom i Galicjanom. O ile takowa wskutek 150-letniego rozdziału dzielnic jest objawem w dzisiej-
szym czasie naturalnym, o tyle bywa pogłębiona przez dwa momenty: sami Królewiacy i Galicjanie zachowaniem swym działają 
w tym kierunku, a po drugie idzie z Poznania bardzo silna agitacja – Wam dobrze znana – nie przebierająca w środkach, a zohy-
dzająca już wszystko, co się w Warszawie dzieje. Z punktu widzenia autonomisty pomorskiego – nie taiłem się przed najwyższymi 
przedstawicielami rządu nigdy z tym przekonaniem – schylałem się dotychczas ku Warszawie, pragnąc w niej znaleźć przeciwwagę 
przeciw zachłanności poznańskiej. [Zespoleni, Kartuzy 1965 – zbiór listów A. M. do J. K., K. 12–13]. 

13  Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 43/1922, k. 23, 26-2. Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu, s. 18–19.
14  S. Łaszewski objął wkrótce stanowisko prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego. R. Wapiński, Życie polityczne Po-

morza, s. 59.

Rezolucja NSR z 24 II 1920 r.
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nomicznych, które teraz nagle w jakąś 
beznadziejną zdają się pędzić otchłań. 
A  to, jak pisał w  Referacie, znajduje 
oddźwięk także na terenach plebiscy-
towych (również w kontekście nowej 
służby wojskowej). Dlatego Janta-Poł-
czyński sugerował, że: (...) trzebaby całe 
te kraje na jakiś przeciąg czasu w ogóle 
zwolnić od wojskowości, bo to ma też 
wpływ na stanowisko młodych w spra-
wie opcji15. Także Komisarz Generalny 
RP w Gdańsku wysłał do Premiera kil-
kanaście skarg na wojsko i straż gra-
niczną, jakie wpłynęły do Komisarza 
Ligi Narodów. W aktach znalazło się 
jedynie mętne wyjaśnienie długo to-
czącej się sprawy zgwałcenia dwóch 
kaszubskich dziewcząt z podgdańskiej 
Owczarni przez polskiego żołnierza 
z  grudziądzkiego 64 PP, skazanego na dwa lata więzienia, 
który odwołał się od tego wyroku. Mimo że nieprawidłowości 
graniczne na styku z Gdańskiem potwierdził także podse-
kretarz stanu polskiego MSZ, sugerując m.in. ograniczenie 
czterech kontroli do dwóch, jak i bardziej tolerancyjną po-
stawę wobec rybaków gdańskich narażonych na ostrzelanie. 
(Moim zdaniem jeden strzał, nawet bezskuteczny, czyni nam 
więcej szkody niż nawet największe ilości żywności potajem-
nie wywiezione z Polski na łodziach rybackich). Stwierdził na 
koniec, że odnosi wrażenie, iż władze wojskowe uprawiają 
może nieświadomie, jednakże własną politykę wobec Niemców 
i Gdańska. W odpowiedzi Naczelne Dowództwo WP 27 mar-
ca 1920 wyraziło gotowość udziału w proponowanej przez 
MSZ komisji, ale ogólnie odrzuciło sformułowane pod adre-
sem wojska zarzuty, odbijając piłeczkę w stronę władz cywil-

nych, wskazało bowiem, że to one winny przejąć kontrolę na 
przejściach granicznych. Wyjaśniając konkretne przypadki, 
m.in. informowało, że ostrzelano gdański statek, który stawał 
na pełnym morzu w odległości 2 km od wyspy Helu, do niego 
dobijały łodzie rybackie z polskiego wybrzeża i wymieniały 
towary jak: bolszewickie pisma, które na statku przywożono 
przez Gdańsk w zamian za złoto i srebro wywożone przez ry-
baków z Pucka!? Przy okazji padł zarzut wobec Komisarza 
Generalnego RP w Gdańsku, że jest nazbyt ustępliwy wobec 
Niemców, i zastrzeżenie, że wykluczenie wszelkich nadużyć 
raz na zawsze, jak sobie Komisarz życzy, jest niemożliwe16. 
Podpisał p.o. Szef Sztabu generał – porucznik Haller. Nie po 
raz pierwszy przedstawiciel RP w Gdańsku w przeciwieństwie 
do wojskowych dowódców lepiej rozpoznawał i racjonalnie 
oceniał relacje graniczne (…).

JÓZEF BORZYSZKOWSKI
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15  AAN, PRM, Akta numeryczne, sygn. 4484/1921, k. 43–49. Tamże, k. 1–2, pismo Kazimierza Bartla, Ministra Kolei Żelaznych, do 
Prezydium Rady Ministrów w Warszawie informujące o rozmowach w Gdańsku, m.in. 8 kwietnia delegata – kuriera MSZ, który 
miał przedstawiać poważnym osobistościom gdańskim stosunek Kongresówki do Poznańskiego w ten sposób, że te dwa światy nigdy 
się z sobą nie zżyją i co do zarządzeń administracyjnych nigdy nie pogodzą. Bartel kończy pismo prośbą o wydanie stosownych 
rozporządzeń. Wiara w rozporządzenia widoczna jest w wielu dokumentach ministerialnych… Takowych nie brak już w pierw-
szej połowie 1920 r., jeno tak o ich przestrzeganiu, jak i kontroli, zapomniano. M. b. Dz. Pr. Leon Janta-Połczyński 24.04.1920 
informował Premiera o swej oficjalnej rozmowie z gen. Charles`em Josephem Dupontem – przewodniczącym Komisji Granicz-
nej – po jego wizycie w Paryżu, gdzie również orientowano się w sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim i w Gdańsku. Wśród 
różnych sugestii – opinii padły kilkakrotnie słowa: (…) Cała Europa jest w najwyższym stopniu zaniepokojona przez rzekomy za-
miar Polski obstawiania swych granic strażą graniczną wojskową. Twierdzi, że funkcje policyjne w najwyższym stopniu deprawują 
ducha wojskowego i że na odwrót brutalność wojskowa robi z policji organizację w kulturalnym społeczeństwie nieznośną. Dzisiaj 
może jeszcze Polsce niejedno uchodzi, ale gdyby w przyszłości (…), to byłby to stan kopiowany na rosyjskich wzorach i dla reszty 
Europy niezrozumiały. Tamże, k. 13–16.

16  AAN, PRM, sygn. 4484/1921, k. 17–31. (8 lipca 1920 r. miała też miejsce interpelacja posła Chądzyńskiego i towarzyszy doty-
cząca nadużyć żandarmerii krajowej i starosty kościerskiego we Wdzydzach, gdzie zarekwirowano rybakom łodzie, a w trakcie 
zamieszek aresztowano Alojzego Grulkowskiego, którego ojca, Jana, pobito i pokłuto bagnetami, a  ludność kaszubską wioski 
obrzucili obelgami. Aresztowano też sołtysa Józefa Grulkowskiego…, i trzymano 3 tygodnie w śledztwie, z którego zwolnił ich 
sędzia śledczy w Chojnicach… Wśród 26 podpisów poselskich m.in. dr Izydor Brejski, Jan Brejski, Stanisław Wachowiak, Albin 
Nowicki, Jakub Nurek… Na interpelację odpowiedziało M. b. Dz. Pr. już (!) 8.10.1920 r., tłumacząc postępowanie żandarmerii 
i starosty. Finał sądowy nieznany! – AAN, PRN, syg. 18626/1920, k. 3–19. 

Uchwały Sejmowej Komisji Pomorskiej w Kościerzynie z 1 sierpnia 1920 r.
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Starsze pokolenie i jego dzieci wracają nieustannie myślami 
do tych wydarzeń. Niestety martyrologia Pomorza i przy-
musowe wysiedlenia z rodzinnych stron są w Polsce ciągle 
mało znane, a i na Pomorzu także niewiele się o tym mówi 
i pisze. Trzeba też przypomnieć, że podczas I wojny świa-
towej w zaborczych armiach służyli i ginęli także Pomorza-
nie, Kaszubi i Kociewiacy. Zostały rodziny, wdowy z małymi 
dziećmi, często bez środków do życia, zmuszone do emigra-
cji. Dotyczy to także mojej rodziny. Z ogromnym zaintere-
sowaniem przeczytałam zatem artykuł pana Jerzego Hoppe 
pt. „Wypędzeni z Kaszub i Kociewia” w „Pomeranii” nr 9 
(523) z września 2018 r. stanowiący po części recenzję książ-
ki Franciszka Troszczyłowa Los wypędzanych Pomorzan 
1939–1945. Z tą książką zapoznałam się wcześniej, ale do 
podjęcia próby opisania historii, losu mojej rodziny i mojej 
osobiście zmobilizował mnie właśnie artykuł opublikowany 
w „Pomeranii”. Jerzy Hoppe zwrócił w nim uwagę na kilka 
do tej pory niewyjaśnionych kwestii związanych z proble-
mem wysiedleń z Pomorza. Uważam, że los mojej rodziny 
może poszerzyć wiedzę na te tematy. Rodzinę Troszczyło-

wów i moją łączy fakt, że przed wojną obie mieszkały na 
Kaszubach, w gminie Nowa Karczma, powiat Kościerzyna, 
w różnych wsiach na pograniczu Polski i Wolnego Miasta 
Gdańska – Skrzydłówko i Szpon.

Członkami mojej rodziny wysiedlonej ze Szponu w li-
stopadzie 1939 r. byli: moja babcia-staruszka Paulina Blok, 
właścicielka gospodarstwa, jej syn, a mój ojciec Augustyn, 
moja mama Agnieszka (z domu Górska) w ostatnich mie-
siącach ciąży ze mną oraz mój 1,5-roczny brat Władysław 
Jerzy. Jako jedyna żyjąca, urodzona w ekstremalnych warun-
kach, ale wśród życzliwych ludzi w powiecie siedleckim –  
piszę te wspomnienia przez szacunek do moich najbliższych 
i wszystkich wysiedlonych oraz po to, by upamiętnić zarów-
no ich martyrologię, jak i fakt, że z dumą, odwagą i godno-
ścią przyjęli swój los w tamtych latach. 

* * * 
Pradziadek mój Karol Blok był gospodarzem we wsi Gra-
bowska Huta, gmina Nowa Karczma. Jego syn, a mój dzia-
dek, Brunon Blok ożenił się w Szponie i był właścicielem 

W tym roku mija 80 lat zarówno od ataku zbrojnego Niemiec na Polskę, który rozpoczął najstraszniejszą wojnę w nowo-
czesnej historii Europy, jak i od pierwszej akcji wysiedlenia z Pomorza Polaków i Kaszubów. Ta akcja, zorganizowana przez 
Selbschutz i Gestapo na terenie Kościerzyny i powiatu kościerskiego, miała miejsce w dniach 20–23 listopada 1939 roku. 
Przerażone rodziny, często z małymi dziećmi i rodzicami w podeszłym wieku, nierzadko obudzone w środku nocy, miały 
15 minut na spakowanie dobytku... Nikomu nie mówiono, dokąd pojedzie. Powtarzano jedynie: „Nigdy już tu nie wrócicie”. 

Urodziłam się w 1940 roku na wysiedleniu
H I S T O R I A  M O J E J  K A S Z U B S K I E J  R O D Z I N Y

Moja Mama Agnieszka Górska jako uczennica  
I klasy Polskiej Katolickiej Szkoły (podstawowej) w Kaplicy Królewskiej  

w Wolnym Mieście w Gdańsku, stoi w trzecim rzędzie jako czwarta od lewej. 
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gospodarstwa o powierzchni ok. 50 ha. Wybudował nowe 
siedlisko, nie otrzymał jednak zgody na postawienie domu 
mieszkalnego. Do 1956 r. moja rodzina mieszkała w budyn-
ku krytym słomą z tzw. pruskim murem. Według kroniki ze 
szkoły w Szponie (obecnie w szkole w Grabowie Kościer-
skim) do czasu strajku szkolnego w latach 1906–1907, w któ-
rym uczestniczyły też dzieci z tej szkoły, przewodniczącym 
jej Rady Rodziców był mój dziadek. Po strajku został usu-
nięty, a przewodniczącym rady został Niemiec ze Sztofrowej 
Huty (?) Mombert. Dziadkowie Brunon i Paulina Blok po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości potwierdzili, że są 
obywatelami polskimi (na s. 22 ich dowody osobiste z roku 
1930, w których widnieje zapis: „stosownie do art. 19 Rozp. 
Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli 
ludności – Dz.U. – zaświadczam, że wymieniony w dowodzie 
Brunon Blok jest obywatelem polskim, co zostało stwierdzo-
ne na podstawie art. 91 Traktatu Wersalskiego”, taki sam zapis 
w dowodzie Pauliny Blok).

Wieś Szpon po odzyskaniu niepodległości znalazła się 
około 500 metrów od wartowni granicznej między Polską 
a Wolnym Miastem Gdańskiem – kierunek Przywidz (obec-
nie na trasie Kościerzyna – Gdańskiem przez Przywidz). 
Nadmieniam, że tzw. Polski Dom Celny dla tego rejonu 
znajdował się we wsi Sztofrowa Huta (ok. 1 km od Szponu). 
Mieściły się tam biura polskiej administracji celnej, miesz-
kania, areszt i na podwórku zabudowania gospodarcze. 

Mój dziadek Brunon zmarł w 1937 r. Właścicielką po-
dzielonego, ok. 25-hektarowego gospodarstwa do roku 1945 
była formalnie babcia Paulina. Zamieszkał z nią jej syn, 
a mój ojciec Augustyn Blok, który w 1935 r. ukończył Szko-
łę Podoficerską w Tczewie. W 1937 r. ożenił się z Agnieszką 
Górską (na s. 22 „Poświadczenie o zawarciu małżeństwa 
z dnia 31 maja 1937 r. wystawione przez urzędnika stanu 
cywilnego w Nowej Karczmie). 

W tym miejscu pragnę przedstawić historię rodziny mojej 
mamy Agnieszki, po mężu Blok. Wiąże się ona nierozerwal-
nie z historią wspomnianej I wojny światowej. Ojcem mojej 
mamy był Władysław Górski, urodzony w Kiełpinie, na Wybu-
dowaniu, w polskiej, kaszubskiej rodzinie 15 stycznia 1895 r.  
Jej matka, Marta z domu Kuchlin, pochodziła z Grabowskiej 
Huty (gm. Nowa Karczma). Między rokiem 1914 a 1915 
Władysław został powołany do wojska. Trwała już I wojna 
światowa. Pierwsze dziecko moich dziadków, moja mama, 
urodziło się 30 września 1917 r. W dniu 14 września 1918 r., 
kilka tygodni przed zakończeniem I wojny światowej poległ 
we Francji jej ojciec Władysław Górski (do wglądu listy za-
wiadamiające żonę o śmierci męża). Moja matka nigdy nie 
zobaczyła swojego ojca. Babcia Marta Górska z niemowlę-
ciem została wdową bez środków do życia. Podjęła wówczas 
decyzję o wyemigrowaniu do Wolnego Miasta Gdańska. Se-
nat Wolnego Miasta Gdańska, decyzją z 4 września 1923 r. nr 
AI9291 (do wglądu), przyznał jej obywatelstwo oraz, decyzją 
z dnia 6 czerwca 1928 r. (do wglądu), prawo do renty po po-
ległym mężu, pruskim żołnierzu, w wysokości 20 guldenów. 

Moja mama ukończyła katolicką szkołę podstawową 
w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, następnie Gimnazjum 

Sióstr Urszulanek także w  WMG. Pragnęła podjąć tutaj 
studia. Niestety, Senat Wolnego Miasta, decyzją z dnia 17 
lipca 1935 r. nr PZI 2150 (do wglądu), poinformował moją 
babcię i mamę, że ze względów finansowych przestaje wy-
płacać renty. Poinformował, że powinna je wypłacać Rzesza 
Niemiecka i w tym celu trzeba się tam właśnie udać naj-
później w terminie do dnia 31 grudnia 1935 r. Senat poin-
formował również, że udzieli wsparcia finansowego, jeżeli 
odległość emigracji od Gdańska „nie przekroczy 500 km”. 
Babcia z moją mamą i jej bratem przyrodnim Gerardem 
Kuchlinem (ur. 15.05.1921 r.) udali się do Berlina. Moja 
mama Agnieszka Górska kontynuowała naukę w Wyższej 
Szkole Handlowej. Na przełomie 1935/1936 wprowadzono 
na uczelni w Berlinie przedmiot o rasie (Rassenkunde). Roz-
poczęła się klasyfikacja studentów. Ponieważ moja mama 
miała czarne, kędzierzawe włosy, piwne oczy i szerokie kości 
policzkowe (była podobna do swego ojca), wstępna ocena 
jej „rasy” brzmiała: Żydówka lub południowa Słowianka. 
Gdy wróciła do domu i opowiedziała matce o tej sytuacji, ta 
zdecydowała, że tak szybko jak to możliwe, muszą wrócić do 
Polski, na Kaszuby. Zamieszkały w gminie Nowa Karczma. 
Babcia Marta Górska zachowała obywatelstwo niemieckie. 

Właśnie w gminie Nowa Karczma moi przyszli rodzi-
ce, Agnieszka i Augustyn, poznali się i pobrali w 1937 r. 
Mama z wielkim trudem uczyła się ciężkiej pracy na go-
spodarstwie rolnym. W 1938 r. urodził się mój (nieżyjący 
już) starszy brat. Gdy wybuchła wojna, nasz ojciec został 
zmobilizowany i uczestniczył w walkach „Batalionu Obrony 
Narodowej Kościerzyna” (książeczka wojskowa do wglądu).  
Wrócił do domu 23 września 1939 r. Zmuszony był do  

Moja rodzina w obozie przesiedleńczym w Niepokalanowie, przełom 
sierpnia i września 1940 r.
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codziennego zgłaszania się na Gestapo w Nowej Karczmie. 
Około 20–23 listopada 1939 r. w domu moich rodziców miała 
miejsce podobna sytuacja, jak w domu Franciszka Troszczyło-
wa ze Skrzydłówka i w wielu innych rodzinach mieszkających 
na Pomorzu. Trzech uzbrojonych SS-manów weszło nocą do 
domu i kazało się w ciągu 15 minut spakować. Wyrzucono 
z domu całą rodzinę (babcię Paulinę Blok, mamę w 7. mie-
siącu ciąży ze mną, mojego ojca i ich 1,5 rocznego synka). 
Zaprowadzono nas do szkoły w Szponie, gdzie zgromadzo-
no już innych gospodarzy ze Szponu i Sztofrowej Huty. Przy 
szkole czekały samochody ciężarowe, którymi zawieziono 
wszystkich do kościoła we wsi Wysin (kierunek Skarszewy).  

Według opracowania J. Matyni Na szlaku walki i męczeń-
stwa Województwa Gdańskiego w latach 1939–1945 (Wy-
dawnictwo Morskie, Gdynia 1967) „W kościele w Wysinie 
był hitlerowski obóz przesiedleńczy dla Polaków. W dniach 
22–30 listopada 1939 roku więziono w nim ok. 13 tysięcy Ka-
szubów wysiedlonych z Kościerzyny i powiatu. Stąd wywo-
żono ich grupami do obozów koncentracyjnych do powiatu 
Siedleckiego (Generalna Gubernia) bądź na roboty w głąb 
Rzeszy. Po wojnie tylko część wróciła do swych zdewastowa-
nych domostw. Miejsce nie upamiętnione”. Fakty te w całej 
rozciągłości potwierdzili moi nieżyjący rodzice i babcia oraz 
wysiedleni sąsiedzi.

Moja rodzina znalazła się w grupie wysiedlonych do po-
wiatu siedleckiego. Eskortujący wysiedlonych hitlerowcy 
powtarzali bez przerwy: „nigdy już tu nie wrócicie”. Uwagi 
te mogą potwierdzać zapisy Franciszka Troszczyłowa, jakoby 
transporty miały jechać na teren byłego ZSRR. Nie informo-
wano wywożonych, dokąd pojadą. Pragnę w tym miejscu 
ustosunkować się do tzw. „pomyłki”, jeżeli chodzi o wywózkę 
rdzennej ludności z Pomorza (Kaszuby, Kociewie, Gdynia, 
Gdańsk). W trakcie jazdy ze Szponu do Wysina miał miejsce 
wymowny incydent. Mój ojciec poprosił eskortującego gru-
pę oficera Wehrmachtu, oczywiście w języku niemieckim, 
o umożliwienie zakupu jakiegoś napoju dla ciężarnej żony 
i płaczącego 1,5-rocznego synka (sklep przed miejscowością 
Nowa Karczma). Oficer zapytał, skąd ojciec zna język nie-
miecki. Mój ojciec odpowiedział, że cała rodzina to rdzen-
ni Pomorzanie, a sąsiadami były rodziny niemieckie. Żona 
wychowała się i kształciła w Gdańsku. Odpowiedź Niemca 
brzmiała: „Ja jestem z Nadrenii i nam powiedziano, że bę-
dziemy wysiedlać Żydów i tzw. przywędrowanych Polaków”. 
Chodziło prawdopodobnie o Polaków objętych reformą mi-
nistra Juliusza Poniatowskiego. Pozwolił ojcu dokonać za-
kupu i stwierdził, że będzie interweniował. Według opinii 
moich rodziców i innych wysiedlonych listy osób i rodzin 
do wysiedlenia były przygotowywane przez miejscowy tzw. 
Selbstschutz i NSDAP. Chodziło głównie o polskie, kaszub-
skie gospodarstwa rolne oraz mieszkania czy firmy miesz-
kańców miast. Ze wsi Szpon i Sztofrowa Huta wysiedlano 
właścicieli średnich i większych gospodarstw, a przejmowali 
je często, jak w przypadku mojej rodziny, obywatele polscy 
narodowości niemieckiej (V kolumna), którzy „zniknęli” po 
wybuchu wojny polsko-niemieckiej. Pojawili się po klęsce 
Polski już w czarnych mundurach. Ponieważ przed wojną 

Decyzja Senatu Wolnego Miasta Gdańska przyznająca Marcie Górskiej 
obywatelstwo WMG.

Dziadkowie Brunon i Paulina Blokowie po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości potwierdzili, że są obywatelami polskimi.

Poświadczenie o zawarciu małżeństwa pomiędzy Augustynem 
Bernardem  Blokiem a Agnieszką Górską.
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wynajmowali się często do pracy sezonowej (żniwa, torf, 
wykopki) u polskich gospodarzy, teraz marzyli o przejęciu 
gospodarstw swoich wcześniejszych pracodawców. 

Wracam zatem do tragicznych dni wysiedleń części 
mieszkańców przygranicznych wsi Szpon i Sztofrowa Huta 
(w powiecie kościerskim). Po tygodniowym pobycie w eks-
tremalnie trudnych warunkach w kościele w Wysinie prze-
wieziono dużą grupę wysiedlonych do wsi Głodowo, gdzie 
była stacja kolejowa. Wyrzucono wszystkich na peron i za-
częto z krzykiem, bijąc i popychając, wpędzać ich do wago-
nów. Część wagonów to były wagony osobowe, pozostałe –  
bydlęce. Tam też SS-man na koniu wydarł mojej mamie koc, 
którym okrywała mojego 1,5-letniego brata. Władek upadł 
na peron z zakrwawioną buzią i długo, jak pamiętam, miał 
problemy z prawidłową wymową. Z relacji rodziców wiem, 
że jazda w zatłoczonym do granic wytrzymałości pociągu 
trwała około 5–6 dni. Największym problemem był brak 
czegoś do picia. Pierwszy posiłek i wodę wysiedleni otrzy-
mali na peronie w Warszawie od sióstr zakonnych. Po kil-
kugodzinnym postoju transport ruszył dalej na Wschód. 
Pewną grupę rodzin wraz z naszą 4-osobową, wyrzucono na 
stacji w miejscowości Mordy powiat Siedlce. Było już zimno. 
Na stacji stały długie furmanki wyściełane słomą i jakimiś 
samodziałowymi kocami. Woźnice ubrani byli w  długie 
kożuchy z owczej skóry z wysokimi kołnierzami. Uprząż 
taka sama, jak ją opisał w swoich wspomnieniach Franciszek 
Troszczyłów, zupełnie inna niż na Pomorzu. Nikt z nich nie 
był skory, aby podejść do ludzi z transportu. Gromadzili 
się w grupy i rozmawiali z sobą, jak opowiadali moi rodzi-
ce. Nikt nie zaproponował wsiadania na wozy. Wysiedleni 
Kaszubi nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Ponieważ moja 
babcia i mama będąca w ciąży, jak wspomniałam, nie były 
już w stanie ustać, a braciszek bez przerwy płakał i chciał 
pić, ojciec podszedł do jednej z grup woźniców i zapytał, kto 
jest sołtysem lub kierownikiem tych ludzi. Z grupy wyszedł 
dość wysoki, stosunkowo młody mężczyzna i powiedział, 
że jest sołtysem wsi Próchenki powiat Siedlce. Zapytał obcą 
Pomorzanom „zaciągającą” gwarą: „Wy kto?”. Mój ojciec 
chciał wiedzieć, czy jesteśmy jeszcze w Polsce. Odpowiedź 
brzmiała, że tak, ale „Ruski niedaleko”. Sołtys zapytał, czy 
jesteśmy Polakami. Mój ojciec potwierdził, że jesteśmy 
Polakami z Pomorza. Następne pytanie brzmiało: „Wy na 
pewno nie Niemcy, bo mówili, że będziecie nam odbierać 
gospodarstwa, a my na wschód?". Ojciec zapewnił, że na 
pewno nikogo nie chcemy wyrzucać, że Niemcy zabrali nam 
nasze gospodarstwa i przywieźli nas tutaj, i że prosimy tylko, 
żeby nas szybko zabrali pod dach, do domu. Ojciec mówił 
dalej, że żona jest w ciąży, że źle się czuje, że jest jego mat-
ka staruszka i mały syn. Rozmówca zapytał jeszcze: „A wy 
katolicy”? Mój ojciec zwrócił się do swojej matki: „Mamo, 
pokaż mu swój szkaplerz”. Na Kaszubach, w  katolickich 
rodzinach, starsze kobiety często nosiły na szyi wizerunek 
Matki Boskiej na kawałku grubszego materiału nazywany 
„szkaplerzem”. Rozmówca moich rodziców popatrzył i wró-
cił do pozostałych gospodarzy. Za chwilę wrócił i zaczęli 
rozdzielać rodziny. Sołtys zwrócił się do mego ojca: „Twoją 

rodzinę i jeszcze jedną zabiorę do siebie”. Wszyscy szybko 
znaleźli się na furmankach w słomie i jakichś okryciach. 
Jechali w kierunku południowo-wschodnim od miejscowo-
ści Mordy. Zatrzymali się w dużej wsi parafialnej o nazwie 
Próchenki (ok. 4 km długości), jak wspomniałam wyżej, był 
to powiat Siedlce.

Dom sołtysa był większy od innych, drewniany, a gospo-
darstwo, jak się później okazało, miało ok. 8–12 ha. Oprócz 
małżeństwa z dwoma synami (10 i 12 lat) w domu był jesz-
cze ojciec gospodarza. Moja rodzina i 3-osobowa rodzina ze 
Szponu zostały ulokowane w tzw. alkierzu, małej sypialni. 
Warunki mieszkania i życia były wyjątkowo trudne, szcze-
gólnie dla mojej mamy i babci. Najgorsze były warunki sa-
nitarne, które zresztą mężczyźni z Pomorza następnego dnia 
urządzali. Posiłek podawano w jednej drewnianej misce, je-
dzono z niej drewnianymi łyżkami. Podkreślić pragnę z całą 
mocą, że mieszkańcy tego domostwa byli w stosunku do 
przyjętych Pomorzan bardzo życzliwi, pomocni i serdecz-
ni. Szczególnie dużo troski okazywali mojej mamie, której 
bardzo współczuli. A musieli przecież zacząć żyć w znacznie 
skromniejszych warunkach i dzielić się skromną żywnością 
z dodatkowymi siedmioma osobami. Szczególnie dużo ser-
ca i dobroci wykazywała żona naszego gospodarza. Bardzo 
troszczyła się o moją mamę, która czekała na rozwiązanie, 
i babcię zupełnie załamaną transportem, nowymi warun-
kami, ale też martwiącą się o resztę swojej rodziny, która 
została na Kaszubach. Cała moja rodzina będzie zawsze 
wdzięczna za tak dużo okazanej nam dobroci w najtrud-
niejszych chwilach życia.  

W tym domu w Próchenkach 14 stycznia 1940 r. przy-
szłam na świat. Trudno tutaj opisać warunki, w jakich się to 
odbywało. Przede wszystkim w tych dniach w tym rejonie 
Polski temperatura spadła poniżej 40 stopni C. Poród odby-
wał się z komplikacjami. Potrzebny był lekarz lub położna. 
Nasz gospodarz słyszał, że wśród wysiedlonych w okolicy 
jest lekarz z Kościerzyny. Podjął próbę przywiezienia go. 
Niestety przy wspomnianej temperaturze wyprowadzony ze 
stajni koń upadł i, jak opowiadał mój ojciec, nie był w stanie 
ciągnąć drewnianych sań. Poród odebrał mój ojciec przy 
pomocy domowników, zostawiając ślady palców na moich 
nóżkach. Następstwem tej sytuacji była ciężka choroba mojej 
mamy, a następnie moja. Walczono o nasze życie i zdrowie 
domowymi metodami znanymi jedynie, prawdopodobnie, 
na Podlasiu. Do dezynfekcji służył ukryty przed Niemca-
mi samogon oraz m.in. sok i liście z kapusty, cebula, len. 
Opisane przeżycia obu rodzin doprowadziły do nawiązania 
bardzo serdecznych kontaktów i trwałych więzów przyjaźni. 
Dwaj synowie gospodarzy traktowali mnie od urodzenia do 
chwili obecnej jak swoją siostrę. Moi rodzice podjęli decyzję, 
że małżeństwo, u których byliśmy tak serdecznie przyjęci, 
zostaną moimi rodzicami chrzestnymi. Uznali, że gospo-
darze nasi, mimo że byli analfabetami (pozostałość zaboru 
rosyjskiego), byli bardzo mądrzy życiowo, dobrzy i pracowi-
ci. Przyjęli z radością propozycję moich rodziców. Ochrzcił 
mnie ks. proboszcz (?) Dąbrowski w kościele parafialnym 
w Próchenkach.
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Obie nasze zaprzyjaźnione rodziny często rozmawiały 
o różnych problemach, również o tym, że Hitler na pew-
no przegra wojnę, i zastanawiały się nad tym, co będzie po 
tej wojnie i jak długo będzie jeszcze trwała. Moja rodzina 
marzyła o szybkim powrocie na Kaszuby, na swoje gospo-
darstwo. Starania takie podjęła pozostająca na Pomorzu 
matka mojej mamy Marta Górska. Nasi gospodarze także 
mieli poważne kłopoty. Prawo do przejęcia gospodarstwa 
miał starszy brat sołtysa, który wraz z trzecim z braci był 
w partyzantce. Ich powrót oznaczał opuszczenie przez mo-
ich chrzestnych gospodarstwa i poszukiwanie pracy. Mój 
ojciec pocieszał ich i mówił, że „któregoś dnia, nie martw-
cie się, wygramy tę wojnę, i będziecie naszymi sąsiadami 
w Szponie. Obecnie mieszka tam SS-man, którego wypę-
dzimy”. Przyjęto to jak dowcip. Na spełnienie tych marzeń 
wszyscy musieli czekać długie lata okupacji. Opatrzność 
czy zrządzenie losu sprawiły, że ta podlaska rodzina, z któ-
rą moi rodzice utrzymywali później ciągły kontakt, około 
1949–1950 r. sprowadziła się do gminy Nowa Karczma i za 
zgodą władz i staraniem moich Rodziców – do Szponu, na 
wspomniane poniemieckie gospodarstwo. Moi chrzestni 
mieszkali na Pomorzu około 5–6 lat. W liceum w Koście-
rzynie naukę kontynuował ich starszy syn, który następnie 
ukończył Politechnikę Szczecińską. Młodszy odbywał służ-
bę wojskową. Rodzina z Podlasia uczyła się innej kultury, 
poznawała nieznane narzędzia i maszyny rolnicze, a przy 
pomocy mojej mamy także urządzenia związane z gospo-
darstwem domowym. Rodzinie tej pomagali wszyscy sąsie-
dzi Kaszubi. Podlasiacy byli bardzo szanowani i poważani. 
Jako dziecko biegałam codziennie do chrzestnych i zawsze 
otrzymywałam jakiś gościniec. Bracia mojego chrzestnego 
wrócili z wojny, pozakładali własne rodziny i opuścili oj-
cowiznę w Próchenkach. Nasi podlascy sąsiedzi zaczęli się 
zbierać do powrotu. Zostali obdarowani we wszystko, co im 
było potrzebne, przez wdzięcznych Kaszubów ze Szponu 
i Sztofrowej Huty. Zabrali oczywiście także swój dorobek. 
Furmankami zawieziono ich na dworzec do Somonina, stąd 
wyjechali do swojego domu w Próchenkach.

Jak już wspomniałam, aby przyjazd na Kaszuby rodziny 
z Podlasia mógł mieć miejsce, moja rodzina musiała naj-

pierw przeżyć kolejne tragiczne lata okupacji już na Po-
morzu. Po otrzymaniu zapewnienia od niemieckich władz 
gminy Nowa Karczma, że mogą wrócić na własne gospodar-
stwo, moi rodzice i babcia jeszcze w drugiej połowie 1940 r. 
podjęli decyzję o powrocie na Pomorze. Rodziny, którym po-
zwolono wrócić do swoich domów, zgromadzono w obozie 
przesiedleńczym w Niepokalanowie koło Warszawy w po-
mieszczeniach klasztoru ojca Maksymiliana Kolbe, który 
tam jeszcze odprawiał Msze Święte. Na miejscu była jeszcze 
część zakonników. Obecnym tam kazano pleść girlandy na 
cześć „święta” klęski Francji i wejścia Niemców do Paryża 
(zdjęcia wykonane przez zakonnicę do wglądu). Po powrocie 
na Pomorze, do Szponu, dano nam mieszkanie po rodzinie 
wysiedlonej do obozu w Potulicach. O powrocie na nasze 
gospodarstwo nie było mowy. Jego nowy właściciel nie miał 
zamiaru go opuszczać. Ojciec otrzymał nakaz pracy w ka-
mieniołomie (jego Książka pracy, Arbeitsbuch, do wglądu, 
też na fot. u góry strony). Mama także otrzymała nakaz pra-
cy. W międzyczasie moja mama urodziła dwie moje siostry. 
Ojciec pracował w różnych miejscach. Mama, żeby otrzy-
mać mleko dla dzieci, zatrudniała się u gospodarzy, także 
na naszym gospodarstwie. Mamę z czwórką dzieci i babcią 
zakwaterowano w byłym polskim Domu Celnym w Sztofro-
wej Hucie. Były tam już inne Polki z dziećmi. 

14 marca 1943 r. mój ojciec, bezpośrednio z robót przy-
musowych, został wcielony do Wehrmachtu i wysłany na 
front wschodni. Po samookaleczeniu (wg relacji ojca druga 
próba była udana) dostał się 31 grudnia 1944 r. do szpita-
la, następnie na statek z ciężko rannymi, który zawinął do 
Gdańska. Tutaj zdezerterował i ukrywał się przy pomocy 
siostry mieszkającej w Gdańsku. Po zakończeniu działań 
wojennych w Gdańsku wrócił wraz z kuzynem, Polakiem, 
piechotą do domu, do Sztofrowej Huty. Tutaj, jak wspo-
mniałam, mieszkaliśmy z mamą i babcią Górską. Babcia 
Blok po powrocie z wysiedlenia zamieszkała u córki. Na-
stępnego dnia po powrocie ojca do naszego mieszkania 
przyszło dwóch Rosjan w cywilu i zapytało o dwóch męż-
czyzn, którzy wczoraj przybyli. Mój ojciec wyjaśniał, że jest 
Polakiem, i wrócił wraz kuzynem z Gdańska do domu, do 
rodziny. W międzyczasie mama przyniosła książeczki pracy 
(przymusowej) ojca i swoją. Na drugiej stronie (skan doku-
mentu na s. 24) była informacja o „przynależności państwo-
wej”, obok niej widniał zapis „Polen”. Rosjanie po obejrzeniu 
książeczek opuścili nasze mieszkanie. Kuzyn, którego matka 
mieszkała we wsi Horniki (gmina Nowa Karczma), wrócił 
do swojego domu. Mój ojciec podjął u władz polskich, wów-
czas w gminie Liniewo, starania o powrót ze swoją rodziną 
i matką na ojcowiznę do Szponu. Udał się także do RKU 
(Rejonowej Komisji Uzupełnień) w Starogardzie Gdańskim 
w celu ujawnienia całej swojej służby wojskowej. W wiosce 
pozostali jeszcze ci Niemcy, których nie dotknął hitlerowski, 
niemiecki obłęd nienawiści do wszystkiego, co polskie. Cze-
kali na deportację. Rodzice wspominali, że Polacy ich nie 
prześladowali. Babcia Górska opowiadała wielokrotnie, że 
niektórzy sąsiedzi Niemcy przed wojną spokojni i normalni 
– po wygranej wojnie i zwycięstwach Hitlera wystawiali mu 

Arbeitsbuch (Książka pracy) jest dowodem, że po powrocie z wysiedlenia 
zmuszono moich Rodziców do podjęcia przymusowej pracy; to w niej 
określono ich polską przynależność państwową.
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w domach ołtarze. Gdy padały kolejne stolice 
Europy, polscy robotnicy musieli biec z pola, 
stawać na baczność i   śpiewać niemiecki 
hymn. W  trakcie deportacji miał miejsce 
nawet fakt odmowy wyjazdu z Polski. Taką 
decyzję podjęła częściowo głuchoniema sio-
stra hitlerowskiej gospodyni na naszym go-
spodarstwie w Szponie. Gdy mama w czasie 
okupacji pracowała za litr mleka na naszym 
gospodarstwie, ta kobieta potajemnie przy-
nosiła jeszcze litr czy dwa i mówiła, że „to jest 
pani mleko, bo pani jest właścicielką”. Po woj-
nie otrzymała od władz polskich opiekunkę 
i rentę. Gdy zmarła, początkowo jej grobem 
opiekowała się moja mama, a obecnie robi to 
moja najmłodsza siostra Joanna ze Sztofrowej 
Huty.

W  1945 r. nasze gospodarstwo było do-
szczętnie zdewastowane, ziemia zamienio-
na w ugór. Rozpoczęła się praca ponad siły 
i bieda, szczególnie w pierwszym okresie po 
zakończeniu działań wojennych, kiedy woj-
sko konfiskowało każdą ilość żywności. Nie 
było koni do obróbki ziemi, nie było bydła 
i mleka dla dzieci, nie było też w co się ubrać. 
(Wyjaśniam, że gospodarstwo moich rodzi-
ców przez cały okres Polski Ludowej było go-
spodarstwem indywidualnym, a przekazane 
zostało przez rodziców po osiągnięciu wieku 
emerytalnego ich córce a mojej siostrze Elż-
biecie Formelli i jej mężowi Pawłowi).

Jak już wspominałam, moi rodzice nie za-
pomnieli o Próchenkach i danym podlaskiej 
rodzinie słowie. Napisali list, że jesteśmy na 
swoim i że gospodarstwo po sąsiedzku jest 
wolne, że można przyjechać i je zobaczyć. 
Nie pamiętam szczegółów tej wizyty mojego wujka, jak go 
do końca jego życia nazywałam, ale pamiętam (przełom 
roku 1946/1947), że gdy przyjechał, przywiózł w prezen-
cie duży rulon jakiegoś jasnego perkaliku czy kretonu, na 
sukienki dla mnie i moich dwóch młodszych sióstr. Nasza 
radość była wielka. Opatrzność czy zrządzenie losu sprawiły, 
że rodzina z Podlasia, która mnie i mojej rodzinie wówczas 
w tę straszną zimę 1939/1940 uratowała życie, sprowadziła 
się na Pomorze i przez kilka lat byli naszymi sąsiadami. Moi 
rodzice utrzymywali stały kontakt z moimi chrzestnymi. 
W 1947 roku pojechali na huczne wesele jednego z braci 
naszego prócheńskiego gospodarza. Rodzice wspomina-
li, jak wielka była wówczas wspólna radość z zakończenia 
wojny, z powrotu Polski. Zazwyczaj w dniu moich urodzin 
miały miejsce niekończące się wspomnienia i opowieści obu 
babć i rodziców. 

Gdy nasi gospodarze z 1940 r. wrócili na Podlasie, a na-
stępnie gdy jeden z ich synów przejął po rodzicach gospodar-
stwo, odwiedzaliśmy się wzajemnie. Moje „rodzinne strony” 
odwiedziłam po ukończeniu studiów w 1968 r., rok później, 

gdy wyszłam za mąż, oraz wspólnie z oj-
cem i mężem w 1973 r. Drewniany dom, 
w  którym się urodziłam, stał jeszcze, 
ale wybudowano już nowy, murowany. 
Zobaczyliśmy jeszcze charakterystycz-
ne oznakowania drewnianych domów. 
Każdy miał wyryty inny przedmiot nie-
zbędny do gaszenia pożarów. Na „moim” 
wyryte było wiadro, które należało zabrać 
w razie pożaru. Na innych domach wy-
ryto np. drabinę czy bosak. Zobaczyłam 
kołowrotek mojej chrzestnej. Wyrabiała 
przędzę z lnu lub wełny owczej, widzia-
łam też malowaną drewnianą skrzynię, 
która stanowiła szafę. W prezencie, na pa-
miątkę, otrzymałam piękny ręcznie tkany 
długi świąteczny fartuch z koronką oraz 
ręcznie tkaną i szytą spódnicę. Pamiątki 
te są jeszcze w naszym domu. Mój mąż, 
z wykształcenia rolnik, z  zainteresowa-
niem zapoznawał się ze strukturą tamtej-
szych gospodarstw i utrudnieniami przy 
wprowadzaniu mechanizacji, np. prac po-
lowych na wąskich „paskach” ziemi, sze-
rokości nieraz zaledwie 6 metrów, a dłu-
gości ok. 5 km. Opór wśród gospodarzy 
budził problem scalania gruntów, nikt 
nie chciał oddać ani kawałka ojcowizny. 
Mój ojciec chrzestny przyjechał na nasz 
ślub w kościele parafialnym w Grabowie 
Kościerskim. W starszym mocno wieku 
odwiedził jeszcze moich rodziców i nas 
w  Gdańsku. Chciał się pożegnać z  Po-
morzem. Całą rodziną uczestniczyliśmy 
w pogrzebie mojej chrzestnej w Próchen-

kach. Po raz pierwszy zobaczyliśmy katolicki obrzęd pochów-
ku na Podlasiu. Różnił się znacznie od takiego obrzędu na 
Kaszubach. Było sporo elementów typowych dla Wschodu. 

Synowie moich rodziców chrzestnych, gdy tylko przyjeż-
dżali na Pomorze, nigdy nie omijali domu moich rodziców 

Mój Ojciec Augustyn Bernard Blok  
w Szkole Podoficerskiej w Tczewie  

( do 1935 r.)

Moja Mama ze świadectwem matural-
nym po ukończeniu Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek w Wolnym Mieście Gdańsku 
w 1934/1935 r.

Ostatnie pożegnanie mojego Dziadka Bernarda Bloka, gospodarza 
i kaszubskiego gbùra z dziećmi na podwórzu swojego gospodarstwa 
w Szponie w maju 1937 r.
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i naszego. Przez cały czas, już po śmierci moich rodziców 
i starszego brata, oboje z mężem utrzymywaliśmy z moją 
przybraną podlaską rodziną kontakt tak telefoniczny, jak 
i listowy. W tym roku mogliśmy w naszym domu na Ko-
ciewiu, w Kokoszkowach, przyjąć na kilka dni 5-osobową 
rodzinę wnuczki moich chrzestnych. Byli po raz pierwszy 
na Pomorzu, nad morzem. Opowieściom o martyrologii 
Kaszubów i Kociewiaków w  latach 1939–1945 i w ogóle 
o historii Pomorza nie było końca. Czuliśmy się wspólnie 
jak w rodzinie, która znała się całe życie. My, starzy już lu-
dzie, podziwialiśmy wiedzę i umiejętności dobrze wykształ-
conych prawnuków moich chrzestnych, ich otwartość na 
nowe informacje i doświadczenia. Podlaskim zwyczajem 
obdarowano nas „domowymi gościńcami”.

Kończąc moje wspomnienia, dodam jeszcze kilka zdań 
o moich rodzicach i babciach. Otóż moja mądra, światła 
i pracowita Mama w okresie powojennym urodziła jeszcze 
troje dzieci. Razem było nas zatem siedmioro. Mama na-
uczyła się pracy na gospodarstwie, ale też pisała różne listy 
i pisma sąsiadom i  innym mieszkańcom sąsiednich wsi, 
a znając języki obce, tłumaczyła ponadto różne teksty i listy. 
W tym powojennym okresie było to bardzo ważne. Mama 
szydełkowała, robiła na drutach, pięknie grała najpierw 
na cytrze później, do śmierci, na pianinie. Dużo czytała, 
sprowadzała książki dla siebie i innych osób. Zbieraliśmy 
się w domu, żeby pomagać Rodzicom w pracach polowych, 
stajniach oborach, a także żeby wspólnie śpiewać i kulty-
wować stare kaszubskie tradycje. Nasz Tato wykonywał 
najcięższe prace w polu. Podejmował najróżniejsze formy 
uprawy ziemi, byle tylko nie oddać naszej Ojcowizny. Uczył 
nas szacunku do pracy, ładu i porządku, a przede wszystkim 

szanowania każdego uczciwego człowieka. Matka Taty, Pau-
liny (wysiedlona) żyła na swoim gospodarstwie do śmierci 
1950 roku. I jeszcze kilkanaście zdań o mojej babci Mar-
cie Górskiej. Na uwagę zasługuje najpierw fakt uczestni-
czenia przez nią w strajku szkolnym w latach 1906–1907 
w Grabowskiej Hucie. Jak już pisałam, gdy poległ w 1918 r.  
we Francji jej mąż, została zmuszona do emigrowania wraz 
z małym dzieckiem, moją mamą, w celu zabezpieczenia 
środków do życia. W okresie okupacji, pozostając na Ka-
szubach, o czym też wspomniałam, zabiegała o powrót córki 
i zięcia wraz z rodziną z wysiedlenia. Ponadto spowodowała 
otwarcie kościoła parafialnego w Grabowie Kościerskim (za-
mkniętego od około 4 miesięcy, po zamordowaniu probosz-
cza ks. Waleriana Kinki; tablica upamiętniająca tę postać 
znajduje się w grabowskim kościele), zażądała od hitlerowca 
(z gospodarstwa córki i zięcia), aby pojechał z nią po księdza 
z sąsiedniej parafii w celu odprawienia mszy żałobnej. Po-
grzeb stał się manifestacją polskiej ludności katolickiej, tak-
że spoza parafii. Moja babcia Górska była przez wszystkich 
szanowana, bardzo pracowita, oczytana, życzliwa dla ludzi, 
z wielkim poczuciem godności. Z dumą zawsze mówiła, że 
jest Kaszubką narodowości polskiej (mówiła po kaszubsku). 
Pomimo tego 9 listopada 1946 r. Prezydent Miasta Gdańska 
wystosował do niej pismo (skan dokumentu na s. 26) na 
przedwojenny adres w Gdańsku (nazwa ulicy „Praca 57” – 
podstawa prawna itd.) następującej treści: „Wzywam [...] do 
opuszczenia granic Państwa Polskiego i udania się w związ-
ku z przeprowadzaną na tutejszym terenie repatriacją ludno-
ści do Rzeszy niemieckiej”. Jeszcze dzisiaj bolą te słowa... oto 
dalszy ciąg pisma: „Na podstawie str. 12 powołanego rozpo-
rządzenia i art. 75 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 
2 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. 
Nr 36, poz. 341/28) decyzja powyższa należy do zakresu 
swobodnego uznania władzy i nie wymaga uzasadnienia. 
Decyzja ta jest ostateczna i podlega wykonaniu. Repatrio-
wany może ze sobą zabrać: 1) żywność na przeciąg 14 dni, 2) 
bagaż z przedmiotami osobistego użytku nie przekraczający  
40 kg, 3) 600 Rm na osobę pełnoletnią”. Pismo podpisał 
z  polecenia Prezydenta miasta Gdańska Inspektor Osie-
dleńczy. Rozumiem, że Pan Prezydent realizował określone 
prawo. Jeżeli jednak dotarł do tej osoby w listopadzie 1946 r., 
to chyba mógł zasięgnąć o niej opinii. Nikt z rodziny, poza 
mamą, nie znał tego pisma. Znając babcię, jestem przekona-
na, że wstydziła się tego. Dobrze, że władze polskie później 
naprawiły ten błąd. 

Myślę, że moja historia stanowi przykład trudnych 
i skomplikowanych losów Polaków, mieszkańców Pomorza 
i Kaszub. Nigdy nie zapomnę, gdy babcia Górska, wspomi-
nając okupację niemiecką, mówiła „Chwała Bogu, że nikt 
więcej nie będzie pytać dzieci, czy mówicie pacierz po nie-
miecku”. Powyższe to także los i historia Kaszubów. 

MARIANNA MIELEWCZYK Z DOMU BLOK
Wszystkie materiały ilustracyjne pochodzą z archiwum rodzinnego 
Marianny Mielewczyk

Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z 9 listopada 1946 r. nakazująca 
Marcie Górskiej opuszczenie Polski.



GÒDNIK 2019  /    /  27

NAUCZYCIEL Z POWOŁANIA
Edmund Jan Kloskowski urodził się 6 grudnia 1919 r.  
w  rodzinie Augustyna i  Kornelii z  Wyrowińskich. 
Był najstarszym synem; miał czterech braci. Matka 
również wywodziła się z familii zakorzenionej na Ka-
szubach od wielu pokoleń. Do szkoły powszechnej 
uczęszczał w Tucholi. W wieku 11 lat podjął naukę 
w  Państwowym Gimnazjum Klasycznym Męskim 
w Chojnicach. W 1937 r. przeniósł się do Grudziądza, 
gdzie zaczął się kształcić w liceum pedagogicznym. 
Zaangażował się również w  działalność harcerską. 
Chciał zostać nauczycielem. 

Wojna przerwała naukę. Jak wielu młodych Po-
morzan został skierowany na roboty przymusowe, 
a później wcielony do Wehrmachtu. Przebywał m.in. 
w Norwegii, gdzie był żołnierzem w kompanii sani-
tarnej. W 1945 r. powrócił do kraju i zamieszkał we 
wsi Olszanowo w powiecie człuchowskim; zatem jak 
wówczas mówiono, na północnych ziemiach odzy-
skanych. Już w grudniu tego roku doprowadził do 
rozpoczęcia nauki w miejscowej jednoklasowej szko-
le. Miał 26 lat i, jeszcze mimo braku kwalifikacji po-
twierdzonych dyplomem, mógł podjąć pracę peda-
gogiczną. W marcu 1947 r. zdał egzamin dojrzałości 
w Liceum Pedagogicznym w Bydgoszczy, uzyskując 
także uprawnienia do nauczania. W tym samym roku, 
co warto odnotować, został ojcem chrzestnym Jana 
Wyrowińskiego (urodzonego w Brusach przyszłego 
inżyniera, polityka i prezesa ZKP, który był też m.in. 
wicemarszałkiem Senatu RP VIII kadencji).

REGIONALISTA Z DUCHA
Latem 1953 r. ożenił się z Janiną Marchlewicz z osady 
Wolność k. Chojnic. Małżeństwo doczekało się trojga 
dzieci. W tym samym (1953) roku na własną prośbę 
został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Czar-

noszycach. Został kierownikiem tej niewielkiej pla-
cówki w powiecie człuchowskim. Osiem lat później 
władze oświatowe powierzyły mu kierowanie szko-
łą podstawową w znacznie większej miejscowości –  
w  Polnicy. Edmund Kloskowski również tutaj wy-
kazał się nieprzeciętnym talentem organizacyjnym. 
Jego staraniem obok starej szkoły wzniesiono gmach 
nowej placówki. Polnickiej szkole nadano imię Józefa 
Wybickiego. 

Pracę pedagogiczną już w latach 50. ubiegłego wie-
ku Kloskowski łączył z prowadzeniem badań (liczne 
kwerendy) dotyczących historii regionu. Z zapałem 
gromadził stare mapy miast, powiatów i innych po-
morskich obszarów. Marzył o wydaniu w przyszłości 
atlasu historycznego ziemi człuchowskiej. W 1963 r. 
należał do grupy pasjonatów, którzy założyli Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej (TMZC). 
Jednym z najważniejszych zadań tego stowarzysze-
nia było utworzenie w Człuchowie izby muzealnej, 
a następnie zorganizowanie regionalnego muzeum. 
Te ambitne plany człuchowskim entuzjastom historii 
udało się zrealizować, a TMZC do dziś prowadzi ak-
tywną działalność.

PIELGRZYM… BIBLIOTECZNY
Pięknie napisał o Edmundzie Kloskowskim w 1965 r.  
Jan Poprawski w reportażu „Wezwanie na udeptaną 
ziemię” (pomieszczonym w  książce Ludzie, ziemia 
i morze): Co skłania tego, niemłodego już i wcale nie-
zamożnego człowieka, do wyrzekania się każdej chwili 
wolnego czasu i „pielgrzymowania” po bibliotekach i ar-
chiwach Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy i Szczecina. 
Co nakazuje mu z taką energią tropić losy archiwum 
starostwa człuchowskiego? (cyt. za: M. Fryda, Edmund 
Jan Kloskowski [1919–1993], „Merkuriusz Człuchow-
ski” 1994, nr 1, s. 6).

Nazwisko Kloskowskich jest popularne na południu Kaszub, na Zaborach. W pracy 
zbiorowej Dzieje Brus i okolicy pod redakcją prof. Józefa Borzyszkowskiego odnoto-
wano aż dziewięć osób o tym nazwisku. Bardzo przydatny w odszukaniu w tekście 
wszystkich zaborskich Kloskowskich skorowidz opracowany przez… Donalda Tuska. 
Dla ścisłości: książkę wydało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 1984 roku.
W gronie przywołanych w tym wydawnictwie Kloskowskich nie ma Edmunda, mimo że przy-
szedł on na świat w Brusach. Zasłużył on się bowiem szczególnie dla ziemi człuchowskiej i jej mieszkańców.
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ROCZNICE 

W wieku 50 lat doznał udaru 
mózgu, który doprowadził do czę-
ściowego paraliżu. Nie mógł już 
tak intensywnie pracować jak do-
tychczas. Bliska stała się mu pra-
ca muzealnika. Warto dodać, że 
już w II połowie lat 60. XX wieku 
Powiatowy Dom Kultury (PDK) 
w Człuchowie przejął nadzór nad 
gromadzeniem zbiorów oraz opie-
ką nad zabytkami ziemi człuchow-
skiej. Dojrzewała idea powołania 
do życia muzeum. Tradycje mu-
zealnictwa w tym mieście sięgały 
przecież roku 1911. Kiedy w 1975 r.  
w PDK utworzono stanowisko ds. 
muzealnych, objął je człowiek naj-
lepiej przygotowany do tego zada-
nia – Edmund Kloskowski. 

CZŁUCHOWSKIE MUZEUM
Po długich staraniach wysiłki miłośników lokalnej 
i  pomorskiej przeszłości zostały zwieńczone po-
wstaniem na początku 1976 r. Muzeum Regionalne-
go z siedzibą w okazałym budynku przy al. Wojska 
Polskiego 3. Gmach ten wcześniej był m.in. siedzibą 
starostwa powiatowego. Pierwszym dyrektorem insty-
tucji został historyk i krajoznawca Edmund Kloskow-
ski. Dla Czytelników „Pomeranii” istotna też będzie 
informacja, że w  2013 r. siedziba muzeum została 
przeniesiona do wcześniejszego oddziału placówki. 
Od sześciu lat człuchowscy muzealnicy zapraszają 
bowiem do pokrzyżackiego zamku. Wnętrza i bez-
pośrednia okolica tego obiektu zmieniły się nie do 
poznania. To naprawdę wspaniała wizytówka miasta 
o wielowiekowej, burzliwej historii. Kloskowski byłby 
pewnie dumny z tych zamkowych atrakcji.

Bohater tego wspomnieniowego szkicu po objęciu 
dyrektorskiej posady wciąż podnosił swoje kwalifikacje 
zawodowe i był aktywny na niwie naukowej. W 1979 r.  
uzyskał w  WSP w  Słupsku tytuł magistra historii 
na podstawie pracy „Podziały terytorialne Pomorza 
w średniowieczu”. Wcześniej opracował jeden z roz-
działów w monografii historycznej Dzieje ziemi człu-
chowskiej (pod red. H. Rybickiego i E. Zdrojewskie-
go, Poznań 1975). Na emeryturę przeszedł w 1986 r.,  
jednak pracował jeszcze na pół etatu w człuchow-
skim Muzeum Regionalnym. Nie zaniedbał ponadto 
podróży w celach naukowych. Szczególnie upodobał 
sobie archiwalia berlińskie. W jednej z bibliotek w sto-
licy Niemiec natrafił na pierwszą monografię histo-

ryczną miasta Człuchowa (niem. 
Schlochau). Wydana została ona 
w 1882 r., a jej autorem był Carl 
Schulz. Przyjazne więzi łączyły 
go z regionalistami z sąsiedzkich 
ośrodków, m.in. z chojniczanami 
(np. ze Zbigniewem Stromskim).

DLA DOBRA WSPÓLNEGO
Drugą po historii regionu pasją 
Edmunda Kloskowskiego była 
działalność społeczna. Wychowa-
ny w kaszubskiej rodzinie, nauczył 
się szacunku do pracy i  ludzi.  
Był m.in. członkiem-założycielem  
człuchowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego,  
aktywnie działał w  strukturach 
TMZC czy zapomnianego już 

dziś Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Posia-
dał uprawnienia przewodnickie i chętnie oprowadzał 
wycieczki po mieście i ziemi człuchowskiej.

Edmund Jan Kloskowski zmarł nagle w Człuchowie 
13 września 1993 roku. Pożegnała go rodzina oraz liczne 
grono przyjaciół i wychowanków w chojnickiej bazylice, 
a następnie na cmentarzu komunalnym w Chojnicach. 

PATRON ULICY
Dr Marian Fryda, który bardzo twórczo kontynuuje 
jego dzieło, nazwał Edmunda Kloskowskiego czło-
wiekiem wyjątkowym tudzież pionierem szkolnictwa 
(…) na ziemi człuchowskiej (w cytowanej już 1. edycji 
„Merkuriusza…”). Wyrazem wielkiego szacunku dla 
postaci i zasług Kloskowskiego są bezspornie: dedy-
kowanie jemu Inwentarza Starostwa Człuchowskiego 
z roku 1753 w opracowaniu Frydy (2008 r.) czy też 
nadanie w 2017 r. jego imienia jednej z człuchowskich 
ulic. Za życia również doczekał się kilkunastu wyróż-
nień w postaci medali, odznaczeń czy nagród. Wymie-
nić możemy np. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Odznakę Honorową ZHP, Złotą Odznaką 
PTTK czy odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Sądzimy, że każdy region ma swoich historyków 
i  oddanych społeczników. Na ziemi człuchowskiej, 
obecnych kresach województwa pomorskiego, także 
odnajdziemy lokalnych badaczy przeszłości czy zbie-
raczy zabytków i dawnych dokumentów. Edmund Klo-
skowski może być dla nich przykładem wytrwałego dą-
żenia do celu. Muzeum, które założył, dziś tętni życiem!

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Pedagog, historyk, regionalista i społecznik 
Edmund Kloskowski 
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BRUSY – MŁODZIEŻOWA STOLICA KASZUB

Na Kaszubach prawie każde większe 
miasto ubiega się o  miano ,,Stolica 
Kaszub”. Mówi się, że Gdańsk to hi-
storyczna stolica Kaszub, a Wejhero-
wo – duchowa stolicą naszej ziemi, 
lecz przyszłością każdej społeczności 
jest młodzież, a tam, gdzie młodzież 
jest najbardziej aktywna, pozwoliłem 
sobie dać miano młodzieżowej stoli-
cy Kaszub.

Brusy, niewielkie miasteczko na 
południu naszej małej ojczyzny, skąd 
wszędzie mamy daleko. Można my-
śleć, że o nas już Kaszubi zapomnieli, 
ale na pewno nie można powiedzieć, 
że młodzież o swojej ziemi, historii 
i języku zapomniała. Tutaj mamy Ka-
szubskie Liceum Ogólnokształcące, 
które już ponad 25 lat funkcjonuje, 
a absolwentami tej szkoły jest wielu 
działaczy na rzecz Naszej Ojcowizny, 
którzy mogli się tutaj uczyć, zdoby-
wać wiedzę, a co najważniejsze: po-
czuć, że nie tylko ja się uczę języka 

kaszubskiego, a ponad połowa szkoły. 
KLO jest taką ,,fabryką” Kaszubów, 
która wyprawia robotników zbiera-
jących owoce, jakie ta nasza piękna 
ziemia wydaje, i  przekazujących je 
nam. Na mnie ta szkoła wywarła 
wielki wpływ, bo gdyby nie to liceum, 
na pewno nie studiowałbym teraz et-
nofilologii kaszubskiej 

Niezmierną dumą dla nasze-
go miasta, a  szczególności dla nas 
Krëbanów jest zespół pieśni i tańca 
„Krëbane”. Ten zespół założył laureat 
Medalu Stolema Władysław Czar-
nowski, a obecnie prowadzi go pani 
Katarzyna Kamrowska, która zachę-
ca do tańca oraz poznawania kultury 
kaszubskiej członków sześciu grup 
tanecznych, ludzi w różnym wieku. 
Młodzież chętnie tańczy, promując 
naszą kulturę, i zdobywając nierzad-
ko pierwsze miejsce w różnorakich 
konkursach.

Młody człowiek szuka często ja-
kiegoś sportu, który zostanie jego 
pasją i który będzie mógł rozwijać, 
bùczka w Brusach to był strzał w dzie-
siątkę. Organizując pierwszy trening, 
nie spodziewałem się, że zainteresuje 
dość dużą grupę moich rówieśników. 
Stworzyliśmy drużynę ,,Krëbanë Bru-
së”, ale to było za mało, na turniej, 
który zorganizowaliśmy na jesień, 
wystawiliśmy dwie drużyny z  po-
wodu dużej liczby chętnych z Brus. 
Myślę, że jakby się spytać przypad-

kową osobę w Brusach w przedziale 
wiekowym 13–18 lat, na pewno wie-
działaby, co to bùczka, a możliwe, że 
i sama w nią gra!

Nasze Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie nie jest jak inne, bo panuje 
opinia, że członkowie ZKP to ,,stare 
dziadki”, a u nas tak nie jest, moich 
kolegów i  koleżanek jest 10, absol-
wentów KLO, ale nie tylko, którzy 
chcą działać dla Kaszub poprzez ak-
tywny udział w życiu koła. Z każdym 
rokiem ta liczba wzrasta, jestem prze-
konany, że za kilka lat młodzi będą 
stanowić większość w kole, które liczy 
ponad 100 członków.

Młodzież bruska, która na co 
dzień styka się z  językiem kaszub-
skim obecnym w większości domów, 
ale także na ulicy, w otoczeniu po-
mnika Jana Karnowskiego czy skan-
senu Józefa Chełmowskiego, ma silne 
poczucie powiązania z tą ziemią.

W Brusach młody człowiek żyje 
na co dzień w kulturze kaszubskiej, 
a ona jest dla niego tą domową, natu-
ralną, pierwszą, której się nie wstydzi, 
bo kolega obok tak samo się wycho-
wuje. Miejmy nadzieję, że ten duch, 
który jest na tej zaborskiej ziemi, ni-
gdy nie ucichnie, i klimat młodzieżo-
wej stolicy Kaszub pozostanie tu na 
wieki. 

MIKOŁAJ RYDYGIER
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·   10 XII 1999 – Günter Grass odebrał w Sztok-
holmie literacką Nagrodę Nobla.

·   15 XII 1889 – uroczyście otwarto linię kolejo-
wą Reda – Puck.

·   16 XII 1799 – w Gowinie urodził się ks. dr Jan 
Busław, kanonik metropolii poznańskiej, poseł 
do sejmu pruskiego. W swoim testamencie 
przeznaczył 50 tys. talarów na fundusz sty-
pendialny dla uczącej się młodzieży z ubogich 

rodzin kaszubskich. Zmarł 2 lutego 1875 w Śre-
mie i tam został pochowany.

·   19 XII 1869 – w Zdradzie urodził się Antoni 
Abraham, działacz społeczny, jeden z delega-
tów Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej 
na Prusy Królewskie, Warmię i Mazury na kon-
ferencję wersalską (1918). Wiele ulic miast i wsi 
na Pomorzu nosi jego imię. Oddział ZKP w Gdy-
ni ustanowił medal „Srebrna Tabakiera Abraha-

ma”. Antoni Abraham patronuje wielu szkołom 
na Kaszubach. Zmarł w Gdyni 23 czerwca 1923 
i pochowany został na cmentarzu na Oksywiu.

·   24 XII 1869 – w Pelplinie ukazał się pierwszy 
numer „Pielgrzyma”. Założycielem pisma i jego 
pierwszym redaktorem był ks. Szczepan Keller. 

·   27 XII 1979 – w Nowej Karczmie powstał 
oddział ZKP. Pierwszym prezesem został Józef 
Błaszkowski.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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KASZËBI W PRL-U NAJE KÔRBIÓNCZI

W  czasu czej Zbigórz Talewsczi béł 
krëjamno dozéróny przez słëpską 
Służbã Bezpiekù w òbrëmienim òpe-
racjowi sprawë „Kaszub”, dërch rësz-
no dzejôł w  kaszëbsczich sprawach. 
W  aktach bezpieczi jidze nalezc 
përznã nadczidków ò tim. Jak jem 
wspòminôł w jednym z pòprzédnëch 
tekstów, w  kùńcu 1986 r. doszło do 
zmianë wëszëznów w  Kaszëbskò-
-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Jistno stało  
sã w  słëpsczim parce ti òrganizacji. 
W  aktach ewidencjowégò kwestio-
nariusza ò tacewny pòzwie „Kaszub”  
zapisóné òstało, że w  parce Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Słëpskù  
wëbróny òstôł nowi zarząd. Przéd- 
nikã jesz rôz wëbróny òstôł figù- 
rant Zbigórz Kadzmiérz Talewsczi1 
Aùtór tegò dokùmentu wspòmnął téż 
ò Òglowim Zjezdze KPZ z  gòdnika 
1986 r., òb czas chtërnégò bòhater 
najégò dokazu gôdôł jakno przed-
stôwca wszëtczich partów ë klubów 
KPZ dzejającëch w òbéńdze słëpsczé-
gò wòjewództwa. Wëstąpienié prziń-
dnégò redaktora „Najich Gòchów” 
na zjezdze òstało przez fónkcjona-
riuszów SB bëlno òbtaksowóné, bò 
nie bëło w  nim niżódnëch òskarże-
niów w òdniesenim do wëszëznów.

W dodôwkù do meldënkù zrëchto-
wónym w Słëpskù 5 czerwińca 1987 r.  
wëczëtac jidze, że w  dniach 16–17 
maja 1987 rokù figùrant béł òrgani-
zatorã rédżi rozegracjów Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w bëtowsczi 
òbéńdze. Bëłë to: 
–  wëjazdowé zéńdzenié Przédnégò 

Zarządu KPZ,
–  artisticzné wëstãpë regionalnëch 

karnów,

–  wieczórnice w Jaseniu, Stëdzéńcach 
i Bëtowie,

–  ùfùndowanié tôblëców kaszëbsczégò 
alfabetu.
W  cytowónym przez mie przed 

sztërkã dokùmence nalezc jidze téż 
wiadło ò òdznaczenim Talewsczégò 
Sztãplã Swiãtopôłka Wiôldżégò (pòl. 
Pieczęć Świętopełka Wielkiego). Fakt 
nen nie òstôł ani dobrze, ani téż lëchò 
òbtaksowóny przez SB, béł dejade 
wiôldżim wëprzédnienim dlô najé-
gò bòhatera, chtëren pòd kùńc dze-
wiãcdzesątëch lat rzekł gazétnikòwi 
„Głosu Kaszëb”, że westrzód wszët-
czich òdznaczeniów, chtërne do tegò 
czasu dostôł, w nôwikszim ùwôżanim 
mô prawie to nôwëższé òdznaczenié, 
jaczé przëznelë mù Kaszëbi. Kapituła, 
jakô zdecydowa przëznac tã òdznakã 
przédnikòwi słëpsczégò partu KPZ, 
zebra sã 11 strëmiannika 1987 r.,  
a westrzód jegò zasłëgów wëmienia 
midzë jinszima jegò dzejanié kòl 
stwòrzeniô partu KPZ w Szczecënie. 
Próba ta prôwdac tedë sã nie ùda 
i szczecyńsczi part pòwstôł ju w pier-
szi pòłowie dzewiãcdzesątëch lat, ale 
wôrt ò ni wspòmnąc, bò pòkazywô 
òna nama czerënczi dzejnotë Talew-
sczégò w òsmëdzesątëch latach ùszłé-
gò stolata.

Jesz jedną próbą stwòrzeniô cze-
gòs nowégò w kaszëbsczi rësznoce, 
w jaką włącził sã figùrant òperacjo-
wi sprawë „Kaszub”, bëło pòwsta-
nié i  krótczé dzejanié kaszëbsczé-
gò sztudérsczégò klubù w  Słëpskù. 
Karno to ùsadzoné òstało na mòdło 
gduńsczi „Pomoranii” a  jistniało 
w 1986 r. Z materiałów SB, chtërna 
zainteresowa sã nym klubã, wëchôdô, 

że przédnikã jegò béł sztudéra III 
rokù historii na Wëższi Pedagògiczny 
Szkòle w Słëpskù Kadzmiérz Bistroń. 
Grëpa ta mia kòle 15 nôleżników. 
Pòwsta samòrzutno, ni mia niżód-
ny pòzwë ani òficjalnégò programù, 
ale zaòpiekòwôł sã nią przédnik 
słëpsczégò partu KPZ, to je prawie 
Zbigórz Talewsczi. Wedle rapòrtów 
òsobòwëch zdrzódłów wiadłów SB 
karno to zrëchtowało czile zéńdze-
niów, òb czas chtërnëch kôrbioné 
bëło ò Kaszëbach i  kaszëbsczim 
jãzëkù, a dzél jegò nôleżników brał 
ùdzél w zetkaniach KPZ. Jak pisôł pò 
latach Bistroń, sztudérzë ze Słëpska 
rôczëlë tej do swòji ùczbòwni znóné-
gò ùczałégò ë lëterata Jerzégò Sampa. 
Òkróm te wspòminôł òn téż, że òb 
czas zetkaniów z  Talewsczim pòja-
wia sã w  strzodowiszczu młodëch 
słëpsczich lubòtników kaszëbiznë 
ùdba, żebë na mòdło gduńsczi „Po-
moranii” pòstarac sã ò jakąs chëcz 
gdzes na wsë, jakô bëłabë môlã to-
warzësczich zéńdzeniów. Wôrt w tim 
môlu nadczidnąc, że w  sprawòz-
danim z  dzejnotë KPZ w  latach 
1983–1986 widzymë, że dzejarze òr-
ganizacji mielë nôdzejã, że pòwstałé 
kòle słëpsczégò partu kaszëbsczé 
sztudérsczé karno sã rozwinie. Deja-
de dôdżi do dzejaniégò nie sygło tej 
w słëpsczim karnie na długò. Widzec 
je to téż w rapòrtach krëjamnëch we-
spółrobòtników słëpsczi bezpieczi 
z  zymkù 1987 r. Wëchôdô z  nich, 
że klub òprzestôł dzejac jesz w rokù 
1986, a w pòsobnym béł ju ùszłotą.

Na pòczątkù stëcznika 1987 r. 
prowôdzący òperacjową sprawã 
ò tacewny pòzwie „Kaszub” fónk-

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

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

(dzél 9, slédny)
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*  Aùtór je starszim archiwistą w archiwal-
nym dzélu gduńsczégò partu Institutu 
Nôrodny Pamiãcë.

SŁÔWK FÒRMELLA*

cjonariusz SB zabédowôł, żebë ju 
òprzestac jã prowadzëc. Przëczëną 
tegò miało bëc to, że wedle dbë negò 
esbeka figùrant Talewsczi nie robił 
ju tedë nick, cobë mògło przëniesc 
szkòdã Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi 
Partii, a w swòjich òficjalnëch wëstą-
pieniach nie kritikòwôł wëszëznów. 
Równak zdebło pózni doszłë do 
słëpsczégò Wòjewódzczégò Ùrzãdu 
Bënowëch Sprawów (WÙBS) nowé 
wiadła ò łączbie Talewsczégò z bis- 
kùpama Przëkùcczim ë Sliwińsczim, 
co na zycher mùszało sprawic, że 
wëszëzne SB ùdbałë so, że jesz je kąsk 
za wczas na skùńczenié krëjamnégò 
dozéraniô figùranta. Warało òno tej 
jesz przez całi 1987 rok, a skùńczëło 
sã dopiérze 4 zélnika 1988 r. Z tegò 
prawie dnia pòchôdô meldënk ò 
zakùńczenim sprawë.

Żebë lepi zrozmiôc przëczënë 
tegò, że prawie tedë bezpieka da Ta-
lewsczémù pòkù, mùszimë copnąc sã 
na sztërk do zëmë 1988 r. W slédnym 
dniu stëcznika tegò rokù przińd-
ny ùsôdzca „Najich Gòchów” òstôł 
zwòlniony ze stanowiszcza w Wòje-
wódzczim Dodomie Kùlturë w Słëp-
skù. Wôrt przëbôczëc w  tim môlu, 
że béł òn blós pełniącym òbrzészczi 
direktora, bò przez partiową sztrôfã 
z 1984 r., czedë to PZRP copnã mù 
rekòmendacjã do zajimaniô przez 
niegò czerowniczich fónkcjów w ad-
ministracji, nicht nie chcôł gò za-
cwierdzëc, żebë béł „richtich” direk-
torã. Kùreszce z  kùńcã stëcznika 
1988 r. òstôł z ti fónkcje zwòlniony, 
pò czim òd pòłowë gromicznika 
tegò rokù zaczął robic jakno przed-
stôwca Przédnictwa Zarządu KPZ na 
słëpsczé wòjewództwò. Stanowiszcze 
to zajimôł do zymkù 1989 r. Co ce-
kawé, chòc SB bëlno wiedza, że roz-
prôcowiwóny przez niã figùrant robi 
na nowò ùtwòrzonym w  Słëpskù 
etace dlô KPZ, tej równak bëła dbë, 
że skùńczëło sã jegò rëszné dzejanié 
dlô ti òrganizacji. Przëczëną tegò 
bëło wedle bezpieczi to, że pò zwòl-
nienim gò z WDK w Słëpskù stracył 

òn mòżlëwòtë dozéraniô i prezentacji 
fòlkloru i tradicjów Kaszëbów, co nié 
wiedno widzało sã prôcownikóm ti 
institucje. Widzymë tej wërazno, że 
Talewsczi na etace w  KPZ nie béł 
jaż tak „niebezpieczny”, jakbë béł na 
stanowiszczu direktora WDK, gdze 
miôłbë doch bëlny cësk na sztôłto-
wanié kùlturowégò żëcégò słëpsczi 
òbéńdë. 

Pò zwòlnienim „Kaszuba” ze słëp- 
sczégò WDK fónkcjonariuszowie 
tameczny SB doszlë do swiądë, że 
terô skùńczëła sã jegò pùblicznô 
dzejnota i sparłãczoné z nią zagrôż-
bë. Dlôte téż 5 zélnika 1988 r. WÙBS 
w Słëpskù òprzestôł prowadzëc ewi-
dencjowi kwestionariusz ò kripto-
nimie „Kaszub”. Jegò akta złożoné 
òstałë do archiwùm, a lata pózni tra-
fiłë do Institutu Nôrodny Pamiãcë, 
gdze terô mògą służëc jakno jedno 
ze zdrzódłów do pòznôwaniô dze-
janiów Zbigòrza Talewsczégò i dze-
jów kaszëbsczi rësznotë w dôwnym 
słëpsczim wòjewództwie w  òsmë-
dzesątëch latach ùszłégò stolata. 
Wiôlgô szkòda, że jinaczi stało sã 
z aktama jinszi òperacjowi sprawë, 
chtërna w  dzélu téż namienionô 
bëła krëjamny inwigilacji dzejarzów 
KPZ ze słëpsczi òbéńdë. Chòdzy 
tuwò ò wspòmnioną ju w  jednym 
z  rëchlészich dzélów ti rédżi arti-
klów òbiektową sprawã ò tacewny 
pòzwie „Muzy”, a  tikającą sã wierã 
krëjamnégò dozéru słëpsczégò kùl- 
turalnégò òkrãżô. Z  registracjowé- 
gò dzennika WÙBS w  Słëpskù, 
w jaczim zamkłô je spòdlowô òpe-
racjowô ewidencjô ti institucji, wë- 
chôdô, że chòdzy tu ò sprawã zało-
żoną 29 lëpińca 1983 r., a prowôdzo-
ną przez III Wëdzél SB. Pò pòliticz-
nëch zjinakach w  Pòlsce òsta òna 
zdjãtô z ewidencji 4 stëcznika 1990 r.  
i  wëzdrzi na to, że ji akta òstałë  
tej zniszczoné. Wskôzywô na to 
zôpis, że archiwalnëch materiałów 
òbiektowi sprawë „Muzy” „ni ma” 
(òriginalno napisóné je: mat[eria-
łów] brak).

W  ten spòsób doszlë jesmë do 
kùńca czasu, czej bòhater najégò do-
kazu béł krëjamno dozéróny przez 
krëjamné służbë kùńczący sã ju tedë 
Lëdowi Pòlsczi. Pózniészi dzél jegò 
żëcégò téż je brzadny w wiele dzeja-
niów na rozmajitëch gónach. Wcyg 
zajimôł sã kaszëbsczima sprawama 
i  spòłeczną, lëteracką a  tej-sej téż 
pòliticzną dzejnotą. Na zycher rów-
nak nôbarżi bãdzemë gò pamiãtelë 
jakno załóżcã i wielelatnégò redak-
tora wëchôdającégò ju na pòczątkù 
XXI stolecô pismiona „Naji Gòchë”. 
Za to, co òd tëli lat robi dlô prze-
waraniô pamiãcë ò ùszłoce Kaszëb, 
òstôł achtniony „Skrą Òrmùzdową” 
za 2017 rok, chtërną dostôł w  gro-
micznikù 2018 r. òd Redakcjowégò 
Kòlegium „Pomeranii”. Na zycher 
całé jegò żëcé (chtërno niech dérë-
je jesz jak nôdłëżi!) i dzejanié wôrt 
òpisac w richtich biografii, je to de-
jade téma na apartny i wiele wiãkszi 
dokôz.
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Myślano jednak nie tylko o przekopie Mierzei Wiślanej. 
W drugiej połowie XIX wieku, dokładnie w roku 1874, 
gdański architekt Julius Albrecht Licht miał inny pomysł: 
osuszenia Zalewu Wiślanego, na wzór słynnego holen-
derskiego Zuiderzee. Do tej idei w 1932 roku powróciła 
Rada Miasta Elbląga. Na jej zlecenie inżynierowie Her-
bert Dromtra i Otto Jauer przygotowali „Memoriał w spra-
wie osuszenia Zalewu Wiślanego i przekopu przez Mie-
rzeję Wiślaną w rejonie Krynicy Morskiej”. Inżynierowie 
zakładali polderyzację ponad 60 procent Zalewu Wiśla-
nego. Północna część akwenu od Królewca do Pilawy 
miała pozostać w naturalnym stanie. Projekt zakładał też 
budowę dwóch kanałów. Jednego łączącego Elbląg i Kry-
nicę Morską z wyjściem na Zatokę Gdańską i drugiego 
prowadzącego z Elbląga, skrajem polderów od strony 
Wysoczyzny Elbląskiej, do Królewca. Projekt pod wzglę-
dem ekonomicznym był opłacalnym przedsięwzięciem. 
Obliczono bowiem, że dzięki polderyzacji Zalewu Wiśla-

nego uzyska się 54 tys. hektarów żyznej ziemi uprawnej, 
na której gospodarować będzie 13 tys. rodzin. Wstępne 
szacunki mówiły, że rocznie do kasy miejskiej Elbląga 
z tego tytułu miało wpływać ponad 40 mln marek. Reali-
zacja całej inwestycji miała kosztować 45 mln marek.

Gdyby nie wybuch II wojny światowej, zapewne cała 
inwestycja zostałaby zrealizowana. Mogą o tym świad-
czyć powojenne plany względem Zalewu Wiślanego, któ-
re opierały się na założeniach przedstawionych przez 
inżynierów Dromtrę i Jauera. O projekcie osuszenia Za-
lewu Wiślanego pisał w 1949 roku na łamach pisma In-
stytutu Bałtyckiego „Jantar” Józef Nieroda, dostrzegając 
zarówno zalety ekonomiczne tego projektu, jak i względy 
bezpieczeństwa – inwestycja spełniałaby przy okazji 
funkcje przeciwpowodziowe. Jednak w nowej rzeczywi-
stości geopolitycznej takie przedsięwzięcie nie miało 
szansy na realizację. Drugi gospodarz akwenu – Związek 
Radziecki – nie był bowiem zainteresowany planami pol-

JAK NIE PRZEKOP, TO POLDERYZACJA

Projekt osuszenia Zalewu Wiślanego z 1949 roku z widocznymi drogami wodnymi: z Elbląga w kierunku Zatoki Gdańskiej i w kierunku pół-
nocnej części naturalnego akwenu ciągnącego się od Królewca do Pilawy.
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Pomysł kanału żeglugowego mającego połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską po raz pierwszy pojawił się 
w XVI wieku za sprawą króla Stefana Batorego. Bezpośrednim powodem tych planów była wojna, jaką prowadził 
w 1577 roku z Gdańskiem. Nie mając możliwości sprawowania władzy nad miastem leżącym u ujścia Wisły i nie 
chcąc płacić wysokich ceł pobieranych w Cieśninie Pilawskiej przez Prusaków, Batory postanowił skierować 
handel morski do Elbląga, budując kanał w miejscowości Skowronki. Porozumienie, które polski król zawarł 
z Gdańskiem, spowodowało zarzucenie tej inwestycji, choć z pomysłem budowy kanału na Mierzei Wiślanej 
mierzyli się także następcy Stefana Batorego – Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, lecz nic z tych pomysłów ostatecz-
nie nie wynikło. Zdarzało się, że przyroda sama wychodziła naprzeciw oczekiwaniom człowieka i z pomocą sił 
natury tworzyły się wąskie przesmyki, które pozwalały łodziom rybackim przedostać się z Zalewu na Bałtyk. 
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skich inżynierów, a bez zgody sąsiada nie można było 
rozpocząć jakichkolwiek prac. 

Do rozpoczęcia dyskusji na temat przekopu Mierzei 
Wiślanej nawoływał w tym czasie również inż. Eugeniusz 
Kwiatkowski. Budowniczy Gdyni wskazał na zalety takiej 
inwestycji: proste i łatwe wyjście z Elbląga w kierunku 
Zatoki Gdańskiej, a przy okazji ożywienie czterech por-
tów rybackich nad Zalewem Wiślanym.     

W XXI wieku nikt nie zaproponował wprawdzie zasy-
pania Zalewu, ale pojawił się ponownie pomysł przekopu 
Mierzei Wiślanej (obecnie w fazie realizacji). Na 428 po-
słów biorących udział w głosowaniu aż 401 było za roz-
poczęciem inwestycji, przeciw 9, a 18 wstrzymało się od 
głosowania. W sprawie budowy kanału przez Mierzeję 
Wiślaną jest zatem niemal pełna zgoda wszystkich sił po-
litycznych, a wątpliwości niezdecydowanych parlamenta-
rzystów budził zapewne rachunek ekonomiczny tej inwe-
stycji, który na początek szacuje się na ponad 1 mld zł.  
W porównaniu do podobnych pomysłów z przeszłości 
dzisiejszy różni się tym, że nie idzie w parze z korzyścia-
mi finansowymi dla budżetu państwa. Z kolei uzasadnia-
nie tej inwestycji względami bezpieczeństwa kraju nie 
wszystkich przekonuje, zwłaszcza że Zalew Wiślany przy 
swojej średniej głębokości ok. 2,5 metra nie nadaje się do 
swobodnej żeglugi jednostek o większym zanurzeniu, 
a do takich zalicza się np. okręty wojenne. Na przykład 
zanurzenie budowanych obecnie w gdańskiej stoczni Re-
montowa Shipbuilding SA holowników dla Marynarki 
Wojennej RP wynosi 4,20 metra! 

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną 
najprawdopodobniej nigdy się nie zwróci, i to ten powód, 

a także względy ekologiczne powodują, że przekop ma 
licznych przeciwników, m.in. wśród mieszkańców Mie-
rzei. Inwestycji nie pomaga również fakt, że rząd nie za-
pewnił środków finansowych na modernizację i rozbu-
dowę portu w Elblągu, co w tym wypadku wydaje się 
priorytetem. Bez nowoczesnego i mogącego przyjąć peł-
nomorskie statki portu budowa kanału przez Mierzeję 
Wiślaną nie ma sensu.

Morskich ambicji Elbląga nie można kwestionować, 
jak również nie można zabronić władzom tego miasta 
zabiegać o tę inwestycję. Póki co nie ma jednak pieniędzy 
na to, aby stworzyć w Elblągu port morski z prawdziwego 
zdarzenia, czyli taki, do którego będą mogły bezpiecznie 
wpływać statki o większym niż 2 metry zanurzeniu. Ka-
nał przez Mierzeję Wiślaną, o ile powstanie, a wszystko 
na to wskazuje, pozwoli zbliżyć się Elblągowi do morza, 
choć morze w żaden sposób nie zbliży się do Elbląga bez 
kolejnych dużych inwestycji w jego granicach. Pisałem 
już kiedyś na łamach „Pomeranii”, że korzyści w tym 
przypadku odniesie tylko jedna branża – turystyczna. Po 
oddaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną 
rejsy białej floty nie będą już ograniczone do pływania 
z Krynicy Morskiej do Fromborka. Przed armatorami 
otworzą się nowe możliwości. Rejsy do Helu, a może na-
wet do Gdyni czy Gdańska zapewne będą się cieszyły 
dużą popularnością. To też w  pewnym sensie będzie 
otwarcie w kierunku Bałtyku.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

*  Źródło: Pomysły z lamusa, Tomasz Falba, miesięcznik „Pol-
ska na Morzu” nr 4/2019.

Poglądowa mapa polderyzacji Zalewu Wiślanego wg projektu Dromtry 
i Jauera
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Widziany z lotu ptaka Zalew Wiślany z fragmentem Mierzei Wiślanej,  
w którym planuje się budowę kanału żeglugowego.
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MILIONY ZASŁUŻONYCH 
Mural znajduje się zaraz za pętlą 
tramwajową Gdańsk Strzyża. Wystar-
czy przejść kilka kroków za czerwony 
przystanek PKM, a  naszym oczom 
ukaże się kolorowe dzieło. Spoglądają 
na nas twarze kilkudziesięciu kobiet, 
ale projekt „Kobiety Wolności” dedy-
kowany jest... 5 milionom. Choć przy 
Okrągłym Stole zasiadała tylko jedna 
przedstawicielka płci żeńskiej, Graży-
na Staniszewska, a w zarządzie „Soli-
darności” kobiet było zaledwie 8%, to 
w całym ruchu stanowiły one połowę 
osób. Na muralu każda bohaterka zo-
stała podpisana, dzięki czemu łatwo 
je zidentyfikować. Prócz portretów 
oko cieszą sceny z  życia, na przy-
kład wózek dziecięcy załadowany 
bibułą, czyli nielegalnymi ulotkami. 
Wśród słynnych działaczek, jak Anna 
Walentynowicz czy Henryka Krzy-
wonos, zobaczymy osoby o  mniej 
znanych nazwiskach, na przykład 
Jadwigę „Jagodę” Piątkowską zwaną 
poetką „Solidarności”. 

WYTRZYMAJ CÓRECZKO
Wiersz Jagody Piątkowskiej zapisa-
ny na murze przypomina o  realiach 
tamtych trudnych czasów: Wytrzy-

maj jeszcze córeczko! / Losy historii się 
ważą / To nic, że tyle już dni / jestem 
z  dala od Ciebie. (...)/ Twoja wiara 
pozwala mi przetrwać / noce przespa-
ne na krzesłach / Jeszcze wytrzymaj 
córeczko! / Słońce się do nas uśmie-
cha! Jadwiga Piątkowska w  chwili 
wybuchu strajku przebywała z  córką 
Ewą na wakacjach w Czechosłowacji. 
Choć nie była związana ze stocznią, 
jednak na wieść o strajku natychmiast 
wróciła do Gdańska, by wspomóc 
robotników. Ponieważ umiała pisać 
na maszynie, została maszynistką 
Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego. Za swoją działalność była 
dwukrotnie więziona w  czasie stanu 
wojennego. Miało to tragiczny wpływ 
na jej stan zdrowia i  przyczyniło się 
do przedwczesnej śmierci w wieku 41 
lat w 1990 roku. Córka Jadwigi Piąt-
kowskiej, Ewa Korczyńska uczestni-
czyła w  uroczystościach odsłonięcia 
muralu. Ze wzruszeniem zaśpiewała 
wiersz, który jej matka spisała dla niej 
pod koniec strajku w 1980 roku. 

KOBIETY NA MURY
Partnerami projektu „Kobiety Wol-
ności” była „Gazeta Wyborcza Trój-
miasto” i „Wysokie Obcasy”. Redakcja 

prowadzi akcję „Kobiety na mury”, 
w ramach której w całym kraju poja-
wiają się murale przedstawiające słyn-
ne Polki. W Warszawie odsłonięto wi-
zerunek piosenkarki Kory, czyli Olgi 
Jackowskiej, a we Wrocławiu – hima-
laistki Wandy Rutkiewicz. Docelowo 
murale mają stanowić nowy szlak 
turystyczny po Polsce śladami wybit-
nych kobiet. Gdański mural zaprojek-
towały artystki z  agencji RedSheels: 
Anna Eichler i  Sabina Twardowska. 
RedSheels to grupa skupiająca tylko 
kobiety, specjalizująca się w  produ-
kowaniu murali. Malowidło, którego 
powierzchnia wynosi 400 m2, powsta-
wało ok. dwóch miesięcy przy udziale 
kilkunastu osób. Do współpracy ko-
biety zaprosiły także Piotra Szwabe, 
który wykonał m.in. mural Lecha Wa-
łęsy na Zaspie. Natomiast napis Ko-
biety Wolności został zaprojektowany 
przez Jerzego Janiszewskiego – autora 
słynnego logo „Solidarności”. Użył 
tej samej czcionki zwanej solidarycą, 
czyli sklejonych liter symbolizujących 
jedność. Inicjatorem i  mecenasem 
akcji była Pomorska Kolej Metropo-
litalna oraz Samorząd Województwa 
Pomorskiego.  

MARTA SZAGŻDOWICZ

STACJA KOBIET WOLNOŚCI
GDAŃSK MNIEJ ZNANY

Dzisiejszy spacer zaprowadzi nas na stację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk  
Strzyża. Od lipca tego roku na potężnych filarach pod peronem można podziwiać mural  
„Kobiety Wolności” – malowidło przedstawiające portrety opozycyjnych działaczek z okresu PRL. 
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Te piękne malowane pierniki, których autorką jest Wero-
nika Cichosz prowadząca w Małym Klinczu koło Koście-
rzyny firmę Torcikownia, nie są co prawda powszechnie 
dostępne w sklepach, ale od kilku lat dzięki znajomości 
z Weroniką, zdobywczynią wielu nagród, w tym wice-
mistrzostwa świata w konkursie Sweet Expo 2015 za tort 
ozdobiony kaszubskimi wzorami, cieszę się nimi pod-
czas świat Bożego Narodzenia. Są tak piękne, że chętnie 
zatrzymałbym je, na wszelki wypadek, do następnych 
świąt, ale ich część zostaje zjedzona jeszcze przy wigilij-
nym stole, reszta – nie później niż w Nowy Rok.

Większości czytelników piernik kojarzy się zapewne 
z  Toruniem, jednak nie należy pomniejszać jego roli 
w Gdańsku, a co za tym idzie na Kaszubach, które pod 
jego handlowym wpływem z pewnością się znajdowały. 
Wszak w książce Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych 
groszy, opublikowanej w 1843 roku, jej autor W.F. Zer-
necke pisał: pierniki są prawie tak dobre jak w Toruniu, 
jednak nie mają znacznych rozmiarów. Najlepszymi pier-
nikarzami są Theuerkauff, Czwarta Grobla No 1540 (dziś 

stoi tam szkoła podstawowa nr 50) i Briese, Długa No 366 
(dzisiejsza Długa 8).

Słowa tego artykułu piszę na początku listopada. Choć 
z reguły przygotowania do wypieku pierników rozpo-
czynają się w trzecim tygodniu tego miesiąca, to jednak 
wiele osób przygotowania, a  właściwie gromadzenie 
składników zaczynało znacznie wcześniej (niektórzy 
uważali nawet, że zjedzenie całego świątecznego pier-
nika jest sygnałem do zaczynienia ciasta na następny). 
Przygotowywaniu piernikowego ciasta towarzyszyła aura 
tajemniczości, co sprawiało, że piernik, który podawano 
na święta, mógł się wydawać czymś zgoła... mistycznym, 
sięgającym dalekich krajów, w których rósł pieprz i kwiat 
muszkatu. Tak, uczciwy piernik musi być z pieprzem, od 
którego wywodzono słowo „pierny”, czyli ostry, pieprz-
ny. Kto miał pieprz? Oczywiście miasta hanzeatyckie,  
do jakich należał Gdańsk. Ciasto z dodatkiem egzotycz-
nych przypraw kojarzyło się z luksusem, a jednocześnie 
dowodziło szerokich i skutecznych kontaktów z egzotycz-
nymi krajami. Pierwotnie piernik był zarezerwowany dla 

Z pierwszą gwiazdą wypatrzoną na niebie we wtorek 24 grudnia w wielu domach rozpocznie 
się celebra Bożego Narodzenia. Zapewne u większości Czytelników „Pomeranii” te święta, jak 
co roku, będą pachnieć choinką i korzennymi słodkościami. 
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najbogatszych. Pieprz, gałka muszkatołowa, anyż, karda-
mon, imbir, goździki czy kora cynamonowa sprowadzone 
z dalekich krajów potraktowane miodem, który jak wia-
domo, konserwuje produkty w nim zatopione, służyły do 
wypieku ciastek o niezbyt miękkiej konsystencji. Wypiek 
ten stosowano nie tyle do bezpośredniego spożywania, co 
do doprawiania sosów do mięs. Z tego zwyczaju pozostał 
nam do dziś szary sos polski z dodatkiem piernika.

Nie wiem, czy wiecie, ale naukowcy twierdzą, że pier-
wotnie w Polsce nie robiono znanego nam dziś pierni-
ka, a miodownik, a więc pieczywo z dodatkiem miodu. 
Wypiekany w  okresie przedświątecznym wielki bo-
chen z reguły spożywano dopiero po roku leżakowania 
w chłodnej piwnicy, gdy pokrojony na różne świąteczne 
kształty stawał się w bożonarodzeniowym okresie atrak-
cją rodzinnych i towarzyskich spotkań. 

Z  miodownikiem wiązał się też inny tradycyjny 
zwyczaj. Przygotowanie miodownika rozpoczynało się 
w dniu narodzin córki. Gotowe ciasto miało być pako-
wane do beczek i odstawiane do najzimniejszych części 
piwnicy, by upiec go przed jej weselem. Zwyczaj ten, ale 
w odniesieniu do piernika, potwierdziła mi niedawno 
Karolina Mierzejewska z Gospodarstwa Óma w Chmiel-
nie, która z powodzeniem przypomina produkty trady-
cyjne wykonane tak, jak jej babcie zapisały w swoich 
zeszytach z przepisami. Między innymi peperkùch i pe-
perkùszczi. Karolina przygotowania do świąt rozpoczęła 
jeszcze wcześniej, niż ja zacząłem pisanie tego tekstu, ale 
jak mówi, tradycyjny przepis, który wykorzystuje, opiera 
się na mące żytniej i dużej ilości przypraw korzennych. 
A uzyskanie właściwej miękkości piernika w decydują-
cym momencie wymaga czasu, bo ten w gruncie rzeczy 
jest leniwy. Piernik nie lubi pośpiechu. Lubi się wylegi-
wać. Pocieszam tych, którzy ciasto na piernik zagniotą na 
3–6 tygodni przed wigilią, i pozostawią je w kamionko-
wym garnku przykrytym merlą, by odpoczęło, że jeżeli 
do wypieku przystąpią na mniej więcej tydzień przed 

świętami, a następnie dadzą twardemu piernikowi po-
leżeć, to będzie dobrze. 

Zapytałem Karolinę, jaki miałby być piernik według 
jej babci. Odpowiedź była bardzo prosta, znajdowała 
się w torbie, którą miała ze sobą. Kawałek piernika tak 
oczywistego w swojej piernikowatości, że aż chce się za-
dać pytanie: Po co szukacie luksusowych wersji w cu-
kierniach? Zasada, że mniej znaczy lepiej, sprawdza się 
w przypadku piernika. Przecież to nie o ozdoby, miko-
łaje, aniołki, bombki, a nawet kolorowy lukier chodzi, 
a o ten ostry, szlachetny orientalnością przypraw, smak. 
Smak, którego nie doświadczamy każdego dnia, a jedy-
nie w krótkim okresie świąt Bożego Narodzenia. Piernik   
Ómy jest właśnie taki. Trzy warstwy piernikowego cia-
sta przełożone powidłami z owoców drzew rosnących 
w sadzie koło gospodarstwa, liźnięte bieluteńkim lukrem 
tworzą komplet, do którego nie trzeba nic dodawać. Po-
dobnie potraktowała pierniczki – peperkùszczi. Więk-
szość skoncentrowana na smaku, a nie na ekskluzyw-
nym wyglądzie. Przecież podkradane z pudełek nie będą 
skłaniały do kontemplacji wyglądu, a raczej pozwalały 
odnajdywać przyjemność w chwili nagryzienia drobinki 
pieprznej przyprawy.

Drugą osobą, która naprowadziła mnie na historię 
kaszubskich pierników, była Aleksandra Kuchta z domu 
Grzenia. Jej życzliwość sprawiła, że udało się dojść do jak-
że ciekawych kart z zeszytów jej babć. Zeszytów zawiera-
jących przepisy na piernik spulchniany jeszcze potażem, 
a nie sodą czy proszkiem do pieczenia. Wśród pożółkłych 
kartek z dawnych zeszytów są zapisane i w języku pol-
skim, i w niemieckim, co dowodzić może autentyczności 
bardzo dawnego pochodzenia. Jak powiedziała mi Alek-
sandra, w jej rodzinie jest wiele tradycyjnych przepisów 
i zapisków w zeszytach, są prześliczne foremki pamięta-
jące zapewne początek ubiegłego stulecia. Wszystko to 
dowodzi tego, że piernik czy miodownik był istotnym 
elementem bożonarodzeniowego stołu na Kaszubach.

Klasyczne pierniki na mące żytniej, długo doj- 
rzewające, z Gospodarstwa Óma w Chmielnie 

Forma do wypieku figurki gwiazdora przynoszącego prezenty i foremki do pierniczków. Skarby, 
które Aleksandra Kuchta zachowała po babci. 



GÒDNIK 2019  /    /  37

SMAKI I AROMATY POMORZA 

Potwierdza to również znany czytelnikom „Pomera-
nii” Mateusz Klebba, który przekazał mi wiadomość, że 
w rejonie Lini, skąd pochodzą jego dziadkowie, znany 
jest zwyczaj wypiekania piernikowych szopek z  ele-
mentami odtwarzającymi postacie osób, które zgodnie 
z  tradycją były świadkiem narodzin i pierwszych dni 
Chrystusa. Niestety, mój informator nie miał zdjęcia 
z przeszłości, a ewentualne tegoroczne zdjęcie pozyska-
my już po wydaniu tego numeru.

Dzieci zazwyczaj uwielbiają słodycze. Jedną z takich 
bożonarodzeniowych słodkości były òrzechë do ùcechë 
albo peparnutë, czyli ciasteczka z ciasta piernikowego 
dosłodzonego marchwią (przeznaczano je także do 
ozdabiania choinki). Wypiekane w formie kulek przy-
pominających orzechy przygotowywano również na dłu-
go przed świętami, by odłożone do pudełka dojrzały do 
jedzenia. Niestety, nie udało mi się odszukać kogoś, kto 
by te orzechy wyrabiał w formie gotowej do sprzedaży, 
więc nie mogę zaproponować niczego więcej niż własne 
eksperymenty, a może odwiedzenie babci, by wypytać 
o ten zapomniany wyrób cukierniczy.

Mówiąc o piernikach, nie sposób pominąć wersji fi-
guralnych. Do ich wypieku służyły kiedyś skompliko-
wane formy, których wykonanie dziesiątki, jak nie setki 
lat temu zdaje się cudem. Przecież ich twórcy nie mieli 
komputerów i sterowanych cyfrowo obrabiarek. Wiele 
z takich form posiada w swej kolekcji Karola Bober z Li-
pusza. Pierniki figuralne można nabyć również dziś. Ale 
każdy z nas może też sobie kupić np. specjalny wałek 
z  perfekcyjnie wykonanymi elementami kaszubskich 
wzorów. Zamiast kupować w markecie ciasteczka wy-
konane przemysłowo, może warto włożyć trochę wysiłku 
w przygotowanie ładnej alternatywy dla fabrycznych cia-
steczek? Nasze wyroby zapakowane w ładne pudełeczko 
na pewno będą miłym prezentem świątecznym. 

Na pewno każdy z czytelników „Pomeranii” zna Oli-
wę. Ta jedna z najstarszych dzielnic Gdańska została nie-

gdyś wybrana przez zarząd przedsiębiorstwa Dr. Oetker 
na siedzibę fabryki środków spożywczych, w tym bardzo 
popularnego proszku do pieczenia „Backin”, który cieszył 
się dużym powodzeniem wśród gospodyń i kucharzy. 
Filia przedsiębiorstwa powstała w ważnym gospodarczo 
i strategicznie dla ówczesnych Niemiec rejonie w 1922 
roku i została zlokalizowana w solidnym budynku przy 
ulicy Oetkerstrasse (dziś ul. Arenda Dickmana). Oliwska 
filia fabryki miała w swym asortymencie produkcyjnym 
zarówno wspomniany proszek do pieczenia, jak i takie 
dodatki, jak cukier waniliowy „Vanillin”, proszki puddin-
gowe, proszek czerwonej kaszki, proszek salicylowy, pro-
szek waniliowy do sosów, krem Dibona, galaretki z wina 
i galaretki owocowe. Nas zainteresować może proszek do 
pieczenia, bo jest to produkt występujący w firmowym 
poradniku kulinarnym w pozycji – Pierniczki. Kto wie, 
może w jednym z zeszytów pozostawionych przez bab-
cię trafi się taki wycinek? Z racji odmiennej kompozycji 
ciasta, a przede wszystkim stosowania elementu spulch-
niającego w postaci proszku do pieczenia, ten przepis jest 
dla tych, którzy nie mają czasu. 

Raz jeszcze przypomnę, że Gdańsk od wieków miał 
dostęp do orientalnych ingrediencji. Jak dowodzą tego 
stare spisy zapasów kupieckich, także migdały nie były 
tu czymś wyjątkowym. Od migdałów krótka droga do 
marcepanu. Gdańscy marcepannicy i piekarze mieli łą-
czyć w okresie bożonarodzeniowym swoje siły i wspól-
nie przygotowywać te zbliżone do pierniczków ciastka 
z  warstwą marcepanu. Może warto i  tego spróbować 
w domu przed nadchodzącymi świętami?

Życzę wszystkim pogodnych i  rodzinnych świąt. 
Mam nadzieję, że się nie przejecie. Mam też nadzieję, że 
w swoich domach podejmiecie temat kaszubskich tra-
dycji kulinarnych związanych z Bożym Narodzeniem 
i przekażecie nam wiadomości, które pozwolą uczynić 
kolejne artykuły jeszcze ciekawszymi.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

Przepis na piernik, który po przodkach zachował Stefan Mienik  
z Kębłowa. 

Przepis na pierniczki z poradnika kulinarnego 
Dr. Oetkera  

I Ty możesz być twórcą pierniczków 3D. 
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Wejle, jak to człowiekòwi mòże jic 
przë załôtwianim wizytë ù doktora. 
Miôł jem zaplanowóné jachanié do 
Ùniwersytecczégò Ceńtrum Klinicz-
négò we Gduńskù. Tej jem sã wzął 
i jachôł. Cobë nie bëło tôklów z tra-
fienim, dzéń rëchli dokładno jem 
sprawdzył na internet-maps, gdze 
bądã mùszôł zawanożëc, wëszło, że 
na Smòluchòwsczégò. Wiedzącë, jak 
drãgò w wiôldżim miesce nalezc plac 
dlô aùta, a  i  cãżkò ùpilowac kòło 
òstawioné przed wéńscym do negò 
ùsłużno-lekarsczégò kómpleksu, pò- 
jachôł jem baną. Czedë jem dojachôł 
do przëstónkù Gduńsk-Pòlitechni-
ka, drawò naczął jem sã czerowac na 
pôłniowi wschód, wedle Bôłtëcczi 
Òperë, wzdłuż aleje Grunwaldzczi, 
w przék Traùgùtta na Smòluchòw- 
sczégò. Czej pò dobrëch 20 minu-
tach piechtnégò turu stãnął jem 
przed dwiérzama negò zachtnégò 
bùdowiszcza, spòkójno jô wszedł do 
bëna. Mëszlã sobie: sprawdzã, czë je 
to w  tim bùdinkù, mògło bëc dzes 

w òkòlim. Wëszrajbiwóm w móbilce 
UCK i  co widzã? Ceńtrum je pò 
procëmny stronie bansztrëczi, jaką 
jem przëjachôł do Gduńska. Tej jem 
rëgnął w  nazôtną drogã, wzdłuż 
Grunwaldzczi, wedle òperë, tunelã 
przecynóm sztrëkã i jem pò drëdżi 
stronie kòmùnikacjowégò cygù, cze- 
rëjã sã na nordã. Pò pół gòdzë- 
nie dochôdóm do wãzła Klinicznô. 
Mëszlã so: ni mo co narzékac, żebë 
wszëtce mielë taczé tôkle, to bë bëło 
dobrze. Mijóm szaséje z elektriszo-
wima sztrëkama i jem na placu. Ju 
widzã tôblëczkã z nôdpisã Klinicznô 
1b, gdze przëjmiwają na Fùńdusz. Pò 
lewi widzã bùdink do remóntu z to-
blëczką 1a, ùredóny gôdóm do se: 
no, jes doprzëszedł. Òbchôdóm wkół 
bùdinczi i nigdze nie widzã numru 
1. Kùreszce òtmikom dwiérze pòd 
tôblëczką 1b i sã pitóm białków w re-
jestracje ò numer jeden. I co czëjã: 
Panie, tu ti całi kliniczi ju ni ma. Na 
bòlëca òstała przeniosłô na Smòlu- 
chòwsczégò. Jô na to: doch internet-

-maps pòkazywô tuwò, na Kliniczny 1.  
Białczi: Jak rôz sã wpisze w internece, 
to òstôwô na wiedno. Do kùńca nie je 
wiedzec, czë w tim wiôldżim bùdinkù 
wszëtcë ò tim wiedzą. A mie jakbë 
piorën trzasł! Mëszlã so: spòkójno,  
te białczi wcale nie są temù winné,  
że móm w szpérach czile kilométrów 
i  jesz pôrã bądã mùszôł zrobic. Tej 
z wiôlgą nôdzeją jidã nazôt: òpera, 
co mô brzëdczi blaszany dak z czer- 
wòny blachë, Grunwaldzkô tak sze-
rokô, że nie jidze przeńc òbczas jedny 
turë widów, dali Traùgùtta i  òstro 
pòd górã Smòluchòwsczégò, lubòtni-
ka chòdzeniô pò górach. Jak człowiek 
mô górz, to swiat robi sã kòmùd- 
ny. Wchôdóm jesz rôz do wiôldżégò 
bùdinkù i pitóm sã ò mój òddzél. Je, 
pò sąsedzkù, sygnie jic łącznikã. 
Sprôwdzô sã znóné rzeczenié: żebë 
chòrzëc, mùszi miec zdrowié.

SŁAWÒMIR KLAS

Krziżówka Aleje Dobëcô (pòl. Zwycięstwa) z szaséjama Traùgùtta 
i Smòluchòwsczégò, kòl jaczi je Ùniwersytecczé Ceńtrum Kliniczné.
Òdj. Sławòmir Lewandowsczi
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Tã nôdgrodã òd Stowôrë Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka 
„Remùsowi Drëszë” dostôwają lëdze, chtërny zrobilë cos 
wôrtnégò prawie dlô kaszëbsczégò jãzëka. Wëapartniony 
stôwô sã tedë Ricerzã Witosława za zasłudżi w badérowanim 
i rozkòscérzanim wiédzë ò kaszëbiznie. Ringrafë Witosła-
wa przëznôwóné są lëdzóm, co rozwijają, chrónią i promùją 
kaszëbsczi jãzëk w szkòłach, na ùczbòwniach i w jinszich 
placach. Je to nawleczenié do pòstacy strzédnowiecznégò ri-
cerza Witosława, ò jaczim jidze przeczëtac w naszi kaszëbsczi 
epòpeji Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò. 
Ricerze Witosława pòtikają sã z ùczniama i òpòwiôdają jima 
ò swòji robòce nad kaszëbizną. Do dzysô nôdgrodzonëch 
bëło piãtnôsce lëdzy: prof. Édwôrd Breza, Bruno Cërocczi, 
prof. Jerzi Tréder, Janina Kwiecéń, prof. Hana Pòpòwskô-
-Tabòrskô, Eùgeniusz Gòłąbk, prof. Jadwiga Zeniukòwô, 
Stanisłôw Pestka (pò smiercë), Édmùnd Kamińsczi, Danu-
ta Pioch, Witóld Bòbrowsczi, Danuta Stenka, prof. Alfréd 
Majewicz, prof. Motoki Nomachi i Tomôsz Fópka. Za czile 
gòdzyn do tegò karna duńc mają òjc Adóm Riszôrd Sykòra, 
Tomôsz Wicherkewicz, a téż Wanda Lew-Czedrowskô. 

Równak nigle sã zacznie ringrafòwô ùroczëzna, żdaje 
mie fùl jinszich atrakcjów. Wchôdóm przédnyma dwiérza-
ma do Zespòłu Sztôłceniô i Wëchòwaniô. Czëjã piãkné 
zwãczi akòrdionu, jaczé wëdobiwają sã spòd pôlców ùcznia 
ti szkòłë. W regionalnym òbleczënkù graje znóné kaszëbsczé 
spiéwë. Kòl niegò sedzą dwa dzewùsë z wiónkama na gło-

wie. Z milecznyma ùsmiéchama zachãcëwają do wpisaniégò 
sã na lëstã gòscy. Na scanie krótkò dwiérzi wisy szkòłowô 
gazétka ò patronie, a kąsk niżi – czôrno-żôłté blewiązczi 
z pòrtretã ksãdza Peplińsczégò. Pòtikóm corôz wicy lëdzy 
– wszëtcë abò w kaszëbsczich ruchnach, abò z kaszëbsczima 
elementama. Swiãtëją fùl gãbą – mëszlã so. 

W pierszim dzélu dnia, jak jem sã dowiedza, czas je na-
mieniony przédno na robòtã z ùczniama. Biorą òni ùdzél 
w warkòwniach. Kòżdi je przëdzelony do jaczégòs karna 
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Séwnik, 23. dzéń tegò miesąca. Czëjã jesenny zyb w lëfce, czej wëchôdóm z aùta w Szlachecczi Kamiéńcë. Jidã 
do spòdleczny szkòłë, jakô nosy miono ùtwórcë kaszëbsczich spiéwów ksãdza Antoniégò Peplińsczégò i w jaczi 
òd òsmë lat òrganizowóné je apartné swiãto kaszëbiznë – dôwanié wëprzédnieniów „Ryngraf Witosława”.

Ringrafòwô czesta

Pasowanié Wandë Lew-Czedrowsczi na Ricerkã Witosława 
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Na òdjimkù je widzec dwòje latosëch dobiwców Ringrafù Witosława: Wandã Lew-Czedrowską (drëgô òd lewi) i Tomasza Wicherkewicza (trzecy òd 
lewi) z pôrą wczasniészich laùreatów: Janiną Kwiecéń (pierszô òd lewi) i Brunonã Cërocczim (z mieczã). W kaszëbsczim stroju przédniczka stowôrë 
„Remùsowi Drëszë”.
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i  w  nim pòznôwô krëjamnotë rozmajitëch wërobiznów. 
Chòdzã tej sobie òd jizbë do jizbë i przëzéróm sã pòwstôwa-
jącym dokazóm, a  téż zaangażowaniémù prowadzącëch 
zajãca i  jich ùczãstników. Zaczinóm òd ùczbë malënkù 
kaszëbsczich kwiatów na drzewianëch délach, jaką pro-
wadzy Alicjô Serkòwskô. Tłómaczi dzecóm, że nôpierwi 
je mùsz naniesc wzór, a pózni gò pòmalowac i dopasowac 
farwë. Przechôdóm sã pò kòridorze, dze òbzéróm rozsta-
wioné abò prawie wëstôwiané rãczné dokazë. Przë jednym 
ze stojiszczów stoji Paweł Sela. Przed nim na stółkach se-
dzą dzecë i z òtemkłima gãbama zdrzą na grónk, jaczi pra-
wie wëszedł spòd jegò rãków. Terô pierszi młodi dzyrznik 
wkłôdô szërtuch, żebë sã doznac, jak na tim kòle sztôłtëje sã 
statczi. Jidã dali i widzã białczi rozkłôdającé swòje òsoblëwé 
rzeczë – żłobinã, wëòzdobë z drzewa i materiału, malën-
czi na ruce, wësziwë. Z drëdżi stronë – stôré sprzãtë abò 
òbleczenia ùżiwóné przódë na Kaszëbach, taczé jak czipczi, 
kòrczi, kółkò, młink, riwka, platizer czë szchanie. Schôdóm 
w dół, do szkòłowégò sklepù, dze w jedny z jizbów młodi 
zdrzą, jak z gazétów mòże zrobic farwné kòsze. Pòkazëje 

jima to Eùgeniô Mëszk i Teréza Baranowskô. Wprzódk zwijô 
sã gazétã w dłudżé rurczi, a pózni fòrmùje jã abò przeplôtô 
i parłãczi wszëtkò do grëpë. Mëszlã, że nie je to letkô sprawa. 
Nie zdrzã równak, jak to jima jidze, bò chcã sã przëzdrzec 
jesz jinszim robòtóm, a je tegò dosc tëli. Do Lészka Bacz-
kòwsczégò, Kòcewiôka, przëszlë sami knôpi. Mòże dlôte, że 
gôdają ò żłobinie, do jaczi je brëkòwnô wiôlgô mòc. Ùcz-
niowie chãtno zwëskiwają z mòżlëwòtë żłobieniô w drze-
wie. Za sztërk czëjã miłą pôchã... wchôdóm do sąsedny 
jizbë i mëszlã, że dobrze jem czëła, jo, to są kùszczi. Agnésa 
Ganowicz-Rolbieckô ùczi szkòłowników, jak jidze cekawie 
òzdobic pieprzné kùszczi – na jesenné, zëmné dnie. Nie jem 
tu równak za długò, bò czëjã jaczés dzywné zwãczi. Chtos 
tam tłëcze młotkã w  stół?! Niemòżebné... Jidã zazdrzec. 
Pò prôwdze! Knôpi i dzewùsë trzimią młotczi i w cos kle-
pią. Pòdchòdzã blëżi i widzã, że przë Gerace Wrëczë robią 
wëòzdobë z metalu. To òn latos wëkònywôł Ringrafë. Ana 
Skùczińskô w tim samim czasu prowadzy zajãca sparłãczoné 
z filcã. Jidã téż tam. Artistka ùdokazniwô, że z tegò włókno-
wégò wërobù mògą pòwstac rozmajité rzeczë, co je widzec 
na ji òbleczënkù, chtëren w dzélu skłôdô sã prawie z filcu. 
Terô copiã sã do drëdżégò kòridora, w jaczim zaczãła roz-
kładac swòje wërobiznë Karola Bòber. Młodzëzna kroji 
przë ni swójsczi chléb, ògardowiznã, czôłbasã, sér, i twòrzi 
„jestkòwi kùńszt”, jaczi pózni mdą szmakalë pòzeszłi gòsce, 
chtërnëch wkół je ju corôz wicy. Robiã pamiątkòwi òdjimk 
i jesz jidã zazdrzec do Kamilë Szelągòwicz. Ta białka bédëje 
szkòłownikóm, żebë na róbzakach z bawełnë wëmalowelë 
dzél mòdła z chłopsczégò kabôtu. To baro cekawie wëzdrzi. 
Widzec, że młodi są rôd z ti ùdbë. Jedna ze szkólnëch gôdô 
mie, że jesz na slédnym piãtrze szkòłowégò bùdinkù cos sã 
dzeje. Jidã sprawdzëc. Wchôdóm pò òdnowionëch trapach. 
Kòridor téż wëzdrzi czësto jinaczi – jakbë wczora béł ma-
lowóny. Òdmikóm jedne z dwiérzów, a tam – ti nômniészi 
spiéwają kaszëbsczé nótë! Białczi ze stowôrë „Kaszubianki” 
zapòznôwają jich ze spòdleczną wiédzą ò naszim regionie. 
Czas ju nëkac na dół, bò za sztót zacznie sã drëdżi dzél pò-
niedzôłkòwi rozegracji.

Tim pòstãpnym dzélã je kòncert Pawła Ruszkòwsczégò. 
Młodi Kaszëba swòją spiéwóną pòezją sprôwiô wiele redo-
scë i ùsmiéchù na skarniach słëchińców. Pózni razã z wiel-
no zebrónyma lëdzama jidã pòszmakac kùcha i nié blós... 
Nafùlowóny smaczkama jidzemë dali òbzerac wëstãpë. 
Zala przëstrojonô swójskò, na wiesczi, a równoczasno bôj-
kòwi ôrt. Pò prawi starnie je gazétka przedstôwiającô kadrë 
z żëcô Stowôrë Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka „Remùsowi 
Drëszë” (Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego 
„Remùsowi Drëszë”). Pò lewi – òdjimczi latosëch Ricerzów 
Witosława, a  téż pamiątkòwé ringrafë, diplomë i kwiatë, 
chtërne ju na nich żdają. Na zalë fùl lëdzy. Pò przëwitanim 
gòscy òrganizatorzë ùdokazniwają, że nie zabëlë ò kaszëb-
sczich ùtwórcach, chtërny òd rena ùczëlë młodzëznã robic 
rozmajité dokazë. Artiscë wchôdają na binã, gdze dostôwają 
pamiątkòwé diplomë i pòdzãkòwania. Je téż czas na wëstãp 
dzecnégò spiéwnégò karna i teatrowégò karna.

Paweł Sela pòkazëje, jak sã robi glëniané grónczi. 
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Knôpi na róbzakach malëją dzél mòdła z chłopsczégò kabôtu.
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Dzysészi Kaszëbsczi Dzéń, jak nazéwóné je w szkòle mio-
na Antoniégò Peplińsczégò rokroczné swiãto Kaszëbiznë, 
je jesz barżi ùroczësti niż w ùszłëch latach, bò wej latos 
mô òkrãgłą roczëznã stowôra „Remùsowi Drëszë”, chtërna 
pòwsta prawie tuwò 10 lat dowsladë. I prawie westrzód ji 
nôleżników zrodzëła sã ùdba na przëznôwanié wëprzédnie-
niów „Ryngraf Witosława”. „Remùsowi Drëszë” prowadzą 
jesz jiné wôżné pòdjimiznë, np. òrganizëją „Marsz z  fa-
nama”, czasã ùczą w klasë ù drëcha abò drëszczi i nawzôj, 
wëmieniwają sã doswiôdczeniama, pòmôgają w òrganiza-
cji „Kaszëbsczégò Diktanda”, „Majówczi z generałã Józefã 
Wëbicczim”, kònkùrsu „Bëlnégò Czëtaniô”. Terô przédniczką 
stowôrë je Zyta Górnô, chtërna dzysô stôwô na binie i gôdô 
ò rozsądzënkù przëznaniô latosëch Ringrafów Witosława.

Nim nowi wëprzédniony bãdą ùroczësto pasowóny na 
Ricerzów Witosława, dostaną diplomë i  ringrafë, nót je 
nôpierwi cos ò nich rzec. Dlôte ò Wandze Lew-Czedrowsczi 
gôdô Janina Kwiecéń. Òpòwiôdô midzë jinszima ò tim, że 
nôdgrodzonô je jedną z pierszich szkólnëch kaszëbsczégò 
jãzëka. Je téż pòlonistką. Zajmùje sã òbsądzënkã ùczbòw-
ników do kaszëbsczégò, a téż egzaminowanim maturańtów 
z tegò jãzëka. Ùczëła szkólnëch na pòdiplomòwëch sztudiach 
i kùrsach. Założëła Dzecné Karno Piesni i Tuńca „Nieza-
bôtczi” w Stãżëcë i Dzecno-Młodzëznową Òrkestrã Stãżëca. 
Wiele lat przédnikòwała stãżëcczémù partowi Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i przëczëniła sã do jegò założeniô. 
W 1996 rokù miała bòdôj nôwiãkszi ùdzél w doprowadze-
nim do normalizacji kaszëbsczégò pisënkù. Je ùdbòdôwczką 
„Kaszëbsczégò Diktanda” i plenerowëch imprezów promù-
jącëch wiédzã ò regionie. Pisze wiérztë i prozã. Wespółrobiła 
z Radiã Gduńsk. Nie bëłobë dzysészi ùroczëstoscë i ùszłëch 
wëprzédnieniów, czejbë nié Wanda Lew-Czedrowskô – gôdô 
Janina Kwiecéń – w 2009 rokù razã z założëcelsczim karnã 
pòwòłała do jistnieniô stowôrã „Remùsowi Drëszë”, chtërna 
mô pòmagac kaszëbistóm w jich robòce.

Terô swòjima przemësleniama na temat profesora UAM 
Tomasza Wicherkewicza dzeli sã z nama japóńsczi profesór 
Motoki Nomachi. Drëdżi z nowëch Ricerzów Witosława je 
doktorã habilitowónym i robi na Ùniwersytece Adama Micke-
wicza w Pòznaniu jakno wëkładowca òd 1990 rokù. Òd 2006 je 
tam czerownikã Warkòwni Jãzëkòwi Pòliticzi i Badérowaniów 
nad Miészëznama (Pracowni Polityki Językowej i Badań na 
Mniejszościami). Króm tegò jezdzy na ùniwersytetë za grańcą 
i tam téż robi za wëkładowcã. Napisôł wiele specjalisticznëch 
artiklów i wëdôł je drëkã w rozmajitëch nôùkòwëch i pòpùlar-
nonôùkòwëch cządnikach. Motoki Nomachi stwierdzywô, że 
nimò tak wielestarnowëch zaczekawieniów profesora sprawë 
kaszëbiznë wiedno są dlô niegò baro wôżné, a mòże nawet-
ka nôwôżniészé. Je to widzec w dłudżim spisënkù pùblikacjów 
Szanownégò Profesora – gôdô. Pùblikacjów, jaczich mòże 
pòzazdroscëc, westrzód jaczich jô bë chcôł òsoblëwie wëmienic 
taczé ksążczi: The Kashubs: Past and Present pòd parłãczną 
redakcją z profesorã Cezarim Òbracht-Prondzyńsczim (2011) 
i Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia 
przypadku z polityki językowej (2014). 

Zasłudżi dlô kaszëbiznë trzecégò latoségò Ricerza Wi-
tosława, òjca Adama Sykòrë wëmieniwô Danuta Pioch. 
Nôleżący do Zôkònu Mniészich Bracynów (Zakonu Braci 
Mniejszych), nazéwónëch francëszkanama, òjc Sykòra je 
teòlogã, profesorã biblijny teòlogii. Prôcëje na Ùniwersy-
tece m. Adama Mickewicza w Pòznaniu i wëkłôdô bibli-
stikã w Wëższim Dëchòwnym Seminarium Francëszkanów 
we Wronkach. Òd 2010 rokù je nadzwëkòwim profesorã. 
W 2010 r. béł pòwòłóny do nôùkòwi radzëznë Kòngresu 
Pòlsczich Teòlogów. Je ùdbòdôwcą kaszëbsczich Verba Sa-
cra, òbczas jaczich we wejrowsczi kòlegiace czëtóné są biblij-
né tekstë pò kaszëbskù. Aùtór czilenôsce ksążków i przeszło 
sto nôùkòwëch artiklów, a téż redaktór mònografii. Tłómacz 
Biblii z òriginalnëch jãzëków na pòlsczi i kaszëbsczi. Stało 
sã – rzecze Danuta Pioch – jesz do niedôwna niemòżebné: 
Kaszëbi mają przełożënk piãc nôwôżniészich knégów Stôrégò 
Testameńtu, czëli Piãcoksãgù, i Nowégò Testameńtu dokònóné 
z òriginalnëch jãzëków, tj. z hebrajsczégò i greczi. A stało sã 
to za sprawą prawie Òjca Profesora Adama Riszarda Sykòrë. 
Tłómacza Biblii na kaszëbsczi nie bëło òbczas ùroczëznë, 
swój Ringraf dostôł 4 smùtana òbczas promòcji swòjégò 
przełożënkù Piãcoksãgù.

Pò tëch wëchwałach i  wrãcziwaniu wëprzédnionym 
Ringrafów Witosława béł czas na pòwinszowania, żëczbë 
i darënczi dlô nich. Pòtemù jesz prezentacjô ò „Remùso-
wëch Drëchach” i  jich wielnëch dzejaniach, nastrojowô 
spiéwa wëkònónô przez ùczennicã szkòłë, a téż parłãczny 
òdjimk wszëtczich pòzeszłëch. 

Pózni wszëtcë jidą na wiôlgą gimnasticzną zalã, gdze 
mòże òbzerac wielné dokazë ùczniów i absolweńtów szkòłë, 
w tim kaszëbsczé wësziwë. Je téż smacznô jôda, nie felëje 
pùlków ze sledzã, bigòsu i swójsczich kùchów. Głosno graje 
kaszëbskô kapela, swòje mùzyczné taleńtë pòkazëją téż „Ka-
szubianki” ze Szlachecczi Kamiéńcë. Na sóm kùńc, jak na 
wiôldżim balu, wjéżdżô wiôlgô torta z kaszëbsczima kwiata-
ma i nôdpisã: „Remùsowi Drëszë”, jaką czëstëje przédniczka 
stowôrë Zyta Górnô. 

KAROLËNA SERKÒWSKÔ

Latosé Ringrafë robił Gerat Wrëcza.
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To prawie tam ùdbelë so, bë latos z leżnoscë 80. roczëznë 
wëbùchniãcô II swiatowi wòjnë zrobic specjalné zajmë. Tak 
zrodzył sã projekt „1939 rok na pograniczu bytowskim”. 
Chcemë pòkôzac dzecóm, jak na wòjna wëzdrzała na 
Kaszëbach, na bëtowsczi zemi, a w drobnotach w Płótowie 
– wëjasniwô Bòrzëszkòwskô. Zajmë zaczãłë sã w maju. 
Nôpiérwi dlô môłëch dzecy. Na zaczątkù zwiedzałë płó-
towsczé Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë, jaczé razã z Domôctwã 
Stip-Rekòwsczich je filią bëtowsczégò mùzeùm. W dôwny 
płótowsczi szkòle nômłodszi dowiadiwalë sã, jak piérwi, 
wnetka sto lat dowsladë, wëzdrzałë ùczbë, jaczé bëłë zajmë, 
przibòrë. Rechòwalë na liczëdle, òbzéralë stôré, jesz mi-
dzëwòjnowé mapë, a do te sôdalë w łôwkach, w jaczich 
sedzelë jich starkòwie, i mielë ùczbã z dôwnëch lat. Pò tim 
gôdalësma ò tim, co to je wòjna. Òpieralësma sã przë tim na 
knédze Joannë Papuzyńsczi pt. Asiunia. Je to historiô titlowi 
bòhatérczi, jakô krótkò pò swòjich piątëch ùrodzënach do-
swiôdczô wòjnë. Jãzëk ksążczi je prosti i dozwôlô zrozmiec 
nã drãgą témã. W naddôwkù je to téż lektura w młodszich 
klasach spòdleczny szkòłë – gôdô mùzealniczka. Historiô 
dzéwczãca dôwô leżnosc, bë kôrbic ò wòjnie. Dzecë 

wskôzëją, że òna parłączi sã ze strachã, głodã, stracenim 
blësczich itp. Pòtrafią sã równak dopatrzëc téż pòzytiwnëch 
sprawów. Jak gôdają, tej rodzy sã òdwôga, żëczlëwòta, do-
brotlëwòsc, są bòhatérowie. Na kùńc, ju w  Domôctwie 
Stip-Rekòwsczich, szkòłownicë wëkònywalë pòlsczé 
znaczi, z òdrisowónëch swòjich rãków.

Dlô starszich z klas IV–VIII mùzealné zajmë bëłë kąsk 
pòważniészé. Z nima wpierw kôrbielësma ò tim, co sã dze-
jało na Kaszëbach òb lato 1939 r. To tedë sąsadzë Stip-
-Rekòwsczich – Chamier Glëszczińsczi, mając strach przed 
wòjną, a bëlë gwësny, że wëbùchnie, chcelë sã przedostac na 
pòlską stronã. Pòmògła jim przë tim białka jednégò z pòl-
sczich celników. Chamierowie ùdbalë so, że òjc Aùgùst i jegò 
syn, jaczi téż na miono miôł Aùgùst, pòjadą nibë òrac pòle. 
Wieczorã dojachała do nich reszta familii. Pò pòlsczi stronie 
ùtacëlë sã w jedny wsë. Długò tam nie zabawilë. W pòłowie 
séwnika chtos doniósł Niemcóm na nich. Ùcékając stamtąd-
ka, wpadlë w rãce hitlerówców. Ti baro mòcno sã nad nima 
znãcalë. Nômòcni nad jednym ze sënów – Wacławã. Jegò 
starszi chcelë, żebë béł bëlno wësztôłcony. Tej jesz przed wòj-
ną wësłelë gò do szkół w Pòlsce. Za to Niemcë bilë gò do 

Czej pitóm ò Auschwitz abò Treblinkã, dzecë pòtrafią mie cos ò nëch môlach rzeknąc. Czej sã spitóm, co wiedzą  
ò Piôsznicë, je czësto cëchò – gôdô Barbara Bòrzëszkòwskô z Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie.

BÒ WÒJNA WIEDNO JE KRÓTKÒ KÒL NAS
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nieprzëtomnoscë. Całą rodzëznã rozstrzélalë w szpãgaw-
sczim lese – òpòwiôdô Barbara Bòrzëszkòwskô. Za dzejanié 
dlô Pòlsczi aresztowóny bëlë téż jich sąsadzë Stip-Rekòwscë. 
Trafilë pòzni do òbòzów robòtë. Dzecë w Domôctwie, jaczé 
stoji w môlu gbùrstwa Stipów, òbzérają pamiątczi pò nich. 
Òsoblëwie zatrzimùją sã przë telegramach, jaczé infòrmù-
ją ò smiercë sënów Stip-Rekòwsczich. W lëpińcu 1941 r. 
ùmiérô Édmùnd, a miesądz pòzni, w zélnikù, jegò brat Jón. 
W łżëkwiace 1942 r. w òbozu zdżinął Alfónks, nôstarszi ze 
sënów. Jich òjc Jón pò wrócenim dodóm ùmiérô w czer-
wińcu 1942 r., a pózni, w 1944 r., jich matka Wérónika. 
Dzecë i młodzëzna, czej mëszlą ò jich kawlach, a òsoblëwie 
na smãtôrzu, stojąc przed jich grobã i zdrząc na datë, za-
stanôwiają sã nad tim, wiele na białka mùszała przeżëc, 
wëcerpiec. Czasã dopòwiedzą, że ji to sã ju pewno żëc nie 
chcało. Mùszi rzeknąc, że kąsk prôwdë w tim je. Pò smiercë 
swòjégò slëbnégò Wérónika zachòrzała na zapôlenié płëców, 
le ni miała wòlë wëzdrowieniô – gôdô mùzealniczka. Wôrt 
jesz nadczidnąc ò Anielë, córce Jana i  Wéróniczi Stip-
-Rekòwsczich. Pò wòjnie, w 1945 r., pòd swòj dak przëjãła 
pòjmańców, jaczi wrôcalë z lagru. Pewno w pamiãcë miała 
swòjégò òjca i  bracynów. Sami chòri na tifùs, zarazëlë 
i Anielã. Ùmarła, òstôwiając swòje dzecë serotama. Na hi-
storiô téż mô swój cësk na młodëch lëdzy – dodôwô mòja 
rozpòwiôdôczka.

Pòtemù òbzérają film ò Piôsznicë. Je cos smãtnégò w tim, 
że szkòłownicë wiedzą ò Auschwitz, Treblince, ale mało chto 
czuł cos ò tim, co je krótkò nas. Na fil-
mie słëchają wspòminków lëdzy, 
jaczich krewny zdżinãlë w  piôsznic-
czich lasach, widzą dzecny wòzyk. To 
dlô nich wiôldżé przeżëcé. Widzec to 
w plakatach, jaczé pózni robią. Téma 
je jedna: Nigdë wiãcy wòjnë – tło-
maczi Barbara Bòrzëszkòwskô. Ùdbë 
są rozmajité. Òd smùtnëch pòstacji 
i pëtaniów: Chcôłbës të stracëc ro-
dzënã, żëc w biédze, w strachù? Bez 
piôsznicczé lasë, jaż pò wizerënk 
mëmczi z  malińczim dzecuszkã na 
rãkach. Zebrało sã tegò do grëpë dosc 
tëli. Mëszlã, żebë zrobic z  nich taką 
malinką wëstawã – dodôwô mùzeal-
niczka z  Płótowa. Razã ùczãstnicë 
projektu robią liniã czasu. Zaczątk to 
1939 r., a kùńc – dzysészi dzéń. Baro 
czãsto gôdają, że dzysô je dlô nich wôżné, bò np. pòjachałë 
na rézã. Pózni zaznôczómë datë ùrodzeniô kòżdégò z nich. 
To jima dozwôlô òbaczëc, że òni téż są dzélã cągłoscë zda-
rzeniów. Zaczinają wspòminac. Chtos rzekł, że jegò stark òb 
czas wòjnë robił na pòczce i òstôł bez Niemców z ni wzãti 
i  rozstrzélóny. Do dzys rodzëna nawetka nie wié, gdze – 
òpòwiôdô Bòrzëszkòwskô, a tej cygnie dali: Tłomaczëłam 
jim, że ni mòżemë rozpamiãtiwac ùszłotë, ale mùszimë ò ni 

pamiãtac, żebë ju nigdë to całé zło sã nie wëdarzëło. Ùczãst-
nicë baro czãsto pòwtôrzalë, że wòjna tikô cywilów, zwëkłëch 
lëdzy, jaczi chcelë spòkójno żëc na nëch zemiach. Stip-
-Rekòwsczich gestapo wzãło òd gbùrsczi robòtë. Wòjna to nie 
je cos dalek, òna je wiedno kòl nas. Ùczniowie, jak sã jima 
dô pëtanié, czë dzys gdzes są wòjnë, biôtczi, òd razu pòtra-
fią wëmienic Syriã czë Ùkrajinã. Pòdôwają téż, że wiele 
z  ùkrajińsczich familiów òd niedôwna mieszkającëch 
w Bëtowie, to lëdze, jaczi ùcékają przed wòjną. Czasã sã 
gôdô, że dzecë i młodzëzna leno wzérają w móbilczi i wiele 
nie rozmieją, a to nie je prôwda. Na zajmach jem tegò swi-
ôdkã. Co je drãdżégò do zrozmieniô, téż dlô dozdrzeniałëch, 

to to, że na wòjnie ze złégò rodzy sã cos 
dobrégò. Jak gôdôł Józef Chełmòwsczi, 
na swiece i dobro je brëkòwné, i zło. Bez 
tegò, co lëché, nie pòtrafilëbësmë docenic 
lepszich chwil w najim żëcym – rzekła 
mie Barbara Bòrzëszkòwskô. 

W zajmach w płótowsczi filie Zô- 
padnokaszëbsczégò Mùzeùm ùczãstni-
czało 427 szkòłowników. Dzãka dët-
kóm z bëtowsczégò starostwa ùdało sã 
nama zagwësnic transpòrt dlô dzecy. 
Nasz program zakùńcził sã pòd kùńc 
lëstopadnika, ale zgłôszają sã pòstãp- 
né szkòłë, jaczé chcą przëjachac z ùcz-
niama, chòc mùszą zapłacëc za do- 
jazd – gôdô prôcownica bëtowsczégò 
Mùzeùm. 

Òkróm wiédzë ò Piôsznicë, lokalny 
historie sparłączony z II wòjną swiatową, zajmë przënoszą 
jesz jinszi brzôd. Ùczniowie, òsoblëwie ti, jaczi mają taczé 
nôzwëskò jak płótowsczi dzejôrze, zaczinają sã interesowac 
historią swòji familie. Czasã je téż tak, że ju pò zajmach 
przëjéżdżiwają jich starszi i gôdają, że chcelëbë sã czegòs wicy 
doznac ò Płótowie, bò jich dzeckò bëło ù nas na ùczbie. To je 
nôwikszi zwësk – na kùńc rzekła Barbara Bòrzëszkòwskô.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Na òkrãtowim kioskù stojôl chlop. 
W marinarsczi mùcë a jace. Wkól 
bëlo cemno, blós na walach mienil 
sã wid miesądza. Mòrze bëlo dosc 
spòkójné, wiodro bëlné. Tim chlo-
pã bél Môrcën, bòsman pòlsczi 
Wòjnowi Marinarczi. Do wòjska 
szed sóm, òchòtno jesz przed wòj-
ną. Jegò òjc, czedë bùdowa sã Gdi-
niô, sprzedôl dosc tëli zemie, 
a dzãka dëtkóm móg zaczic rëba- 
czëc jakno szëper swòjégò kùtra. 
Syn òd mlodëch lat nazdrzôl sã 
w roscącym pòrce òkrãtów a maré-
nów w snôżëch mùndurach. Gôdôl 
wiedno, że òjcowi kùter je dlô niegò 
za môli, a tak swòje szretë sczero-
wôl prawie do marinarczi. Czedë 
wëbùchla wòjna, bél w  òbsadze 
pòdwòdnégò òkrãtë ò przezwie 
Wilk. Na jegò pòkladze trafil do 
Anielsczi, doslużil sã stopnia 
bòsmana. Dostôl nawetka medal, 
jak wszëtczi z òbsadë, prawie za to, 
jak jima sã ùda przedostac z Bôltë 
do Anielsczi.

Terô slużil ju na jinym òkrãce. 
Na bórce kioskù, na chtërnym 
stojôl, bëlo napisôné Sokół. Taczé 
miono dostôl pòdwòdny bôt, chtër-
ny nasza marinarka dosta òd mari-
narczi anielsczi. Dzél jegò òbsadë 
pòchôdôl prawie z  Wilka. Czedë 
doswiôdczony lëdze bëlë dzelony 
midzë te dwie jednostczi, dowód-
cowie rzeklë, że mùszi to zrobic tak, 
cobë i wilk bél najadli, a i òwca calô 
òsta. To doszlo do robòtników 

stocznie, a ti zrëchtowalë taczi wic, 
że òkrãt z mionã bùsznégò ptôcha 
dostôl w  merkù òwcã skùbiącą 
trôwkã. W mòrzu òn a jegò òbsada 
ju nie bëlë jak na pùga. Na nen czas 
dalë ju sã pòznac wrodżi marinar-
ce, a niedôwno generôł Sykòrsczi 
zôs òdznaczil kapitónã i marénów, 
a  dôl téż jima piracką fanã, na 
chtërny òd tegò czasë robilë céchë 
za kòżdé swòje dobëcé.

Môrcën béł sygnalistą. Mùszôl 
rozmiec dawac sztriczi jinym òk- 
rãtom z pòmòcą fanków abò przez 
reflektór – alfabetã Morse`a. Bëlo 
to òsoblëwie wôżné, czedë bél 
zakôz kòrzëstaniégò z radia. Mùszôl 
téż bëc òbserwatorã. Chlop lubil tã 
szpecjalizacjã, bò czãsto wëchôdôl 
na swiéżi lëft, czedë niechtërny jegò 
drëchòwie nie robilë tegò wcale. 
Ceszil sã z tegò, bò jak wiedno sóm 
ò tim gôdôl, bënë pò jaczims czasu 
w mòrzu czëc bëlo zmòklëzną, òli-
wą ë òd czasu do czasu warzonym 
jestkù. 

– Bôczënk na górze! – dolecôl 
glos z  bëna, a  zarô pò nim zwãk 
kùrpów zwòniącëch pò metalowi 
drôbce.

– Në co tam? – spitôl dowódca 
òkrãtë, chtërny pòjawil sã na kioskù.

– Baro bëlno, wasta kapitóna! – 
òdrzek wiesolo jeden òficéra, co 
razã z Môrcënã miôl slëżbã na gó-
rze.

– Dokòla spòkójno, nick ni ma 
widzec.

– Dawôjta ùbacht na wszëtczé 
stronë.

– Wasta kapitóna, móże wiedzec, 
gdze më jidzemë? – spitôl sã Môr-
cën.

– Jo, móże. Plëniemë na nord-
-óst, wëkrãcac bãdzemë terô na óst. 
Jesmë ju krótkò Pelopònezu, dlôte 
mùszita miec terô òczë szerok 
òtemklé. Pòdéńdzemë pòd hôwin-
gã wòjskòwą w  Navarino, a  tam 
zajachtarzimë.

Tak rzek jima kapitóna, a  tedë 
tak jak mùszôl kòżdi, zariknąn pòd 
pòklôd: Bôczënk na dole! – a w jed-
nym skòkù zdżinąn bënë.

Dowódcą ORP Sokół bél Bòris 
Karnicczi. Òficéra, chtërnégò lubilë 
jegò żôlniérze. Nimò cãżczi slużbë 
pòtrafil òn bëc wiesoli, a  czasã 
jaczims szpòrtã rozladowac nerwë 
a  strach swòjich lëdzy. Wiedno 
wësztramòwôny, bëlno sã prezen-
towôl. Do tegò miôl wòjskòwé 
szczescé. Jegò òjc jesz za carsczich 
czasów bél dowódcą zaamùrsczégò 
pólkù kawalerie, pózni generałã 
w pòlsczim wòjskù, a brat bél lot-
nikã. Kapitóna miôl we krwie 
biôtkã, w chtërny mùsz bëlo pòd-
chadac procëmnika.

Òkrãt pò prôwdze zmienil kùrs 
prosto na óst. Pò jaczims czasu Môr-
cën na czôrnym spòdlim, prosto 
przed dzobã, ùzdrzôl w zdrzélówce 
môlą jesz czôrniészą plamã.

– Jednostka na kùrsu! – zamel-
dowôl.

Bôlt wiedno bél nié blós dlô nordowëch lëdzy òknã na swiat. Dzãka mòrzu òd niepamiãtnëch czasów 
trôfialë tu wszelejaczé lëdë, kùpcowie, a czasã téż zbójcowie. Môlowi lëdze doch tak jak dzysô na mòrzu 
abò za nim szukalë szczescégò. Nie felowalo na nim rozmajitëch biôtków. Tak jak w ti pòwiôstce czasã 
Kaszëbi przez nasze Wiôldżé Mòrze wanożëlë na czësto jiné wòdë.

ŻELAZNÉ JADRA (PART I)
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NORDOWÉ PÒWIÔSTCZI

– Alarm! Òkrãt pòd wòdã!
Calé òbserwacjowé karno na 

nen rozkôz w jednym sztóce zjacha 
pò drôbce na dól. Nalezlë sã na 
môlim mòstkù, z  chtërnégò do-
wódca czerowôl calim òkrãtã.

– Periskòpòwô glãbòkòsc. Trzë- 
mac kùrs.

– Jednostka, chtërnã më widzelë, 
mùszi jesz bëc dosc dalek – zamel-
dowôl òficéra, chtërny razã z Môr-
cënã bél na kioskù.

– To je równo! Nicht ni móże nas 
tu òbôczëc – òdrzek Karnicczi.

Wara dosc dlugò, nim jednostka 
òsta ùczëtô przez asdic a czedë bëlo 
ju czëc ji szruwã.

– To nie je nick wiôldżégò – 
zameldowôl maréna w  slëchôw-
kach.

– Periskòp do górë – rozkôzôl 
kapitóna.

Przëtk òczë do zdrzélnika, a rãce 
pòlożil na chwëtach pò dwóch star-
nach periskòpù. Wzérôl dlugò.

– To blós wikszi frachtowi kùter 
– rzek – szkòda na taczégò torpédë.

– Móże zatopimë gò z kanónë?
– Jesmë ju corôz krocy hôwin-

dżi. Nie bãdzemë sã pòkazëwac. Tu 
mògą krążëc italsczé niszczëcele. 
Pòsznëkrëjemë za lepszim wzątkã.

Pòd wòdą òkrãt bél wiele pòmal-
niészi. Z  chùtkòscą blós czile 
wãzlów zbliżalë sã do italsczégò 
wòjnowégò pòrtë. Òbserwòwalë 
mòrze dokòla, slëchalë, le żódnégò 
nieprzéjacelsczégò òkrãtë nie pòt- 
kalë. Nié wòjnowégò, nié frachto-
wégò. Tu mielë nôdzejã na bëlną 
jachtã, przeszlë wiôldżi sztëk dro- 
dżi ze swòjégò pòrtë na Malce. Ka-
pitóna ni móg dac pòkù, mdąc ju 
tak dalek zaszli pòd procëmnika.

– Chlopi! – rzek do swòjich lë-
dzy – jak më ju tu zaszlë, to nie bã-
dzemë szlë nazôt z niczim, doch jo?

Nerwë bële ju napiãté. Na calim 
Westrzódzemnym Mòrzu mòglë 

doch pòtkac wrodżé òkrãtë, le terô 
ju òd wiele gòdzyn bëlë w môlu, 
gdze mòglë trafic nawetka na jich 
calé karno. Tu szpòrtë nie bëlo, 
równak zgódno òdrzeklë:

– Zycher, że jo!
– Spróbùjemë wlezc, jak bãdze 

mùszôl, do sami hôwindżi. Jeżlë òni 
nie patrolëją tu wkól, to tam mùszą 
stojec jich òkrãtë. Móże prawie 
mëszlą, że tu ni mùszą sã nas bòjec. 
Zdzywią sã. Ùdô sã, to bãdze co 
doszëc do naszi czôrny fanë.

Pòrt Navarino bél schòwôny 
w wikù ò taczi sami przezwie. Do 
tegò bél jesz skrëti përznã za òstro-
wamë. Tam chcôl sã wslëznąc Kar-
nicczi ze swòjim òkrãtã. Pamiãtôl 
z  historii mòrsczich pòbitwów, że 
prawie w tim môlu mia plac w XIX 
stolatim wiôlgô biôtka mòrskô. Sléd-
nô z  nëch, czedë naprocëm sebie 
stôwalë żaglowé òkrãtë. Sóm móg 
czëc sã terô jak anielsczi admirał 
Cadrington z  tamtëch czasów. Òn 

tedë dobél – mëszlôl kapitóna – 
ùzdrzimë, jak nama pùdze. Môrcën, 
sedzącë w swòjim nórce, rozmëszlôl, 
czë tim razã téż sã jima ùdô. Ni miôl 
terô wiele do robòtë. Żdôl.

Bëlë ju krótkò. Plënãlë pòmalin-
kù, blós kòl dwóch wãzlów. Nie 
pòtkalë żódnëch, nawetka mnié-
szich patrolowëch bôtów. Szlo bël-
no. Kapitóna Karnicczi cali czas 
òbserwòwôl òkòlé przez periskòp. 
Widzôl krôj, ju przëzérôl sã, szëka-
jąc òkrãtów w  hôwindze. Wtim 
òkrãtã mòcno zatrzãslo! Wszëtczi 
ùczëlë strôszny trzôsk.

– Mòtórë stop! – zariknąn Kar-
nicczi – jesmë wplënãlë w procëm- 
òkrãtowé jadra!

Ledwò skùńczil – pòstãpny 
trzôsk! Dwa wëbùchë jeden pò 
drëdżim. Wid na òkrãce zgas.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Dokùńczenié w pòsobnym numrze.
Tekst z niechtërnyma znankama nordowi 
kaszëbiznë. 
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  Czile tidzéniów temù wastnô reprezentowała 
Kaszëbów na 53. Òglowòpòlsczim Festiwalu Ka-
pelów a Lëdowëch Spiéwôków w Dólnym Kazmie-
rzu i ùdobëła tam drëdżi môl. Gratulëjemë! Jaczé 
tradicjowé spiéwë wastnô wëkònała1? Nie bëło to 
strach kònkùrencje? W  internetowim pòkôzkù 
pòkònkùrsowim béł pòdczorchniwóny wastnë 
wiek – pewno wastnô miała do czënieniô ze star-
szima, barżi doswiôdczonyma mùzykant(k)ama, 
spiéwô(cz)kama...?

Piesnie, co jem wëbrała, bëłë nagróné òbczas Òglo-
wòpòlsczi Akcje Zbiéraniô Fòlkloru pò II swiatowi 
wòjnie. Bëłë to „Dobrô tobaka”, „Piesniô ò Wiôldżi 

Wsy” i „Zarôzka ju z rena”2. Sztres, mô sã rozmiôc, 
béł, równak nié jidzenié w miónczi czë ùdostanié nôd-
grodë bëło mie nôwôżniészim célã. Dobëcym bëło ju 
samò nalézenié sã pòstrzód ùczãstników kònkùrsu na 
taczi wësoczi rówiznie. Festiwal Kapelów a Lëdowëch 
Spiéwôków je òglowòpòlsczim pòdjimã, do jaczégò je 
mùsz sã zakwalifikòwac. Na binie w mòji kònkùren-
cji, to je „soliscë spiéwôcë”, a téż w jinëch, bierzą ùdzél 
nôbarżi znóny mùzykańcë a lëdowi spiéwôcë. Tak tej 
jem stanãła w kònkùrsowi rédze razã z legendama tegò 
zortu. Nôczãscy są to lëdze prawie w latach, temù ja-
werno jem bëła jedną z tëch nômłodszich ùczãstnicz-
ków. Samò pòtkanié sã z nima na binie òbczas kònkùr-
su ju bëło wëprzédnienim.

  W gôdce z red. Magdaléną Tejchmą3 z Programù 
II Pòlsczégò Radia wastnô miała rzekłé m.jin.: 
Muzyka kaszubska w wersji stylizowanej ma się 
bardzo dobrze, tylko że ja szukam tych praw-
dziwych, dawnych treści – to dla wielu ludzi jest 
abstrakcyjne, trudne do zrozumienia. Dze, pò-
dług wastnë, przebiégô grańca midzë òriginalną 
mùzyką zdrzódłów a sztilizowóną mùzyką? Jak 
zakwalifikòwac nôszerzi dzysôdnia reprezento-
wóné aùtorsczé dokazë w  kaszëbsczim jãzëkù, 
w tim pòwôżną mùzykã i chòcle fòlk, jazz, pòp, 
hip-hop czë discò? Jakô je definicjô „prôwdzëwi” 
kaszëbsczi mùzyczi?

Tradicjowô mùzyka to je przede wszëtczim mùzyka, co 
mô kònkretną fónkcjã, co mô bezpòstrzédny związk 
z żëcym lëdzy na wsë i z kònkretnyma wëdarzeniama 
w jich żëcym. Dôwała spòlëznie wërôżac swòje wseczë-
ca, a téż zrzeszonô bëła z òbrzãdã i dôwała pòczëcé 
pòspólnotowòscë. Lëdowé melodie są wielezorto-
wé i są przekôzywóné bez spiéwanié z pòkòleniô na 
pòkòlenié, temù takô mùzyka colemało ni mô jednégò 
aùtora. Wëkònywónô je bez wiejską spòlëznã, ni ma 

Ò KASZËBSCZI MÙZYCE Z JOANNĄ GÒSTKÒWSKĄ-BIAŁEK, ARCHITEKTKĄ I ETNOLOŻKĄ PÒDŁUG 
WËSZTÔŁCENIÔ, A Z PASJE – LËDOWĄ SPIÉWÔCZKĄ, ROZPÒWIÔDÔ TÓMK FÓPKA.

 1 https://www.youtube.com/watch?v=8GKoE7YyVCg [przistãp do wszëtczich wëmienionëch w tim artiklu materiałów 13.11.2019].
2 https://soundcloud.com/joanna-gostkowska-bialek
3  Magdalena Tejchma, https://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/2341845,Spiewamy-po-kaszubsku-z-Joanna-GostkowskaBialek- 

z-Kartuz 
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w ni pòdzélu na wëkònôwcã i słëchińca, a esteticzné 
czë artististiczné znanczi nie są tuwò mni wôrtné niż 
sama fónkcjô. Ùczãstnicë są tej téż wëkònôwcama. Zôs 
sztilizowónô mùzyka to je takô interpretacjô lëdowé-
gò materiału, aranżowóny fòlklór. Wëkònywanié taczi 
mùzyczi mô ju jiny cél – np. binowé pòkôzczi, pòkôza-
nié fòlkloru jakno atrakcyjnégò „produktu”. Jak za-
kwalifikòwac aùtorsczé dokazë w kaszëbsczim jãzëkù? 
W samym nym pëtanim je ju òdpòwiesc – to je prawie 
terôczasné mùzyczné ùtwórstwò w kaszëbsczim jãzëkù, 
co mòże bëc inspirowóné lëdową mùzyką, ale téż wcale 
ni mùszi. Kaszëbizna je żëwô, wcyg sã rozwijô, tedë je 
wiedzec, że w tim jãzëkù twòrzoné są nowé mùzyczné 
dokazë ë nié leno. 

  W swòjich dzejaniach4, w tim ze stowôrą „Trój-
wiejska”, wastnô sygô do zdrzódłowëch materia-
łów, chòcle do stolëmnégò òprôcowaniô prof. 
Ludwika Bielawsczégò i Aùrelii Mioduchòwsczi 
a téż do płitë Cassubia Incognita wëdóny przez 
Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie. Nie je 
to tak, że bòkadné dzejanié wspòmnióny mùzeal-
ny institucje (festiwal „Cassubia Cantat”, pòsobné 
pòfestiwalowé platë) nie òdpòwiôdô na pòtrzebë 
w promòwanim kaszëbsczi lëdowi mùzyczi a do 
te ji artisticznëch przetwòrzeniów? 

Festiwal „Cassubia Cantat” to je pësznô ùdba, co na 
Kaszëbach – przënômni jak donëchczôs – bezsprzécz-
no zjiscywô swòjã misjã w òbrëmim dôwaniô bôczënkù 
na kaszëbską tradicyjną mùzykã, ji achtniwaniô i próbë 
rekònstrukcje, i téż nalézeniô dlô ni môla. Kòżdô fòrma 
i próbòwanié òdnieseniô sã do tëch zdrzódłów w swòjim 
ùtwórstwie je wôrt ùczestnieniô, bò wëkònôwca/artista 
mùszi sã wczasni zapòznac ze zdrzódłama, je przeanali-
zowac i zinterpretowac. Czim wicy je tegò tipù bédën-
ków i dzejaniów – tim lepi. Pòdług mie brëkòwnota da-
niô bôczënkù na tã wietew kaszëbsczi muzyczi je wiôlgô 
i taczich pòdjimów nigdë nie je za wiele. 

  Jakno òbsądzëcél a jãzëkòwi kònsultant mùzycz-
négò projechtu Radia Kaszëbë „Kaszëbsczi Idol” 
jem sã pòtkôł z takczims, że projechtowi ùczãst-
nicë ni mielë prosto wòlë wëkònywac lëdowëch 
dokazów. Co, pòdług wastnë, mògło bëc tegò 
przëczëną: felënk domòwëch/familijnëch do-
swiôdczeniów w spiéwanim, za prostô melodiô 
dokôzkù, niezrozmiałi (niéterôczasny) teksto-

wi przekôz, czë mòże prosto ùwstëdzenié jegò 
zamkłoscą jak w  przëtrôfkù jednégò z  wëkò-
nywónëch òbczas ùszłoroczny edicje festiwalu 
Cassubia Cantat tekstów: wlazła kòza na chałupã, 
pòkôzała Niemcóm dupã, co béł, przekãsno, jed-
nym z nôczãscy wëkònywónëch...?

Tak jak jem ju wspòmnia wëżi – na tradicyjną mùzy-
kã je nót sã przëzdrzec kąsk jinaczi. Dlô warkòwëch 
mùzyków mòże òna czasã òstôwiac wiele do żëczbë, 
ale wëkònôwczô szëchta czë ji niwizna nie są tuwô 
nôwôżniészé. Słëchającë tegò tipù materiałów, mù-
szimë wząc pòprôwkã na czas i môl tëch nagraniów, 
a mùszi sã jich naùczëc słëchac na nowò. Na pòczątkù 
wcale nie je to taczé letczé. Nagrania bëłë robioné zarô 
pò wòjnie, nôczãscy nagriwóny bëlë starszi lëdze, co òd 
lat latecznëch ju nie spiéwelë i nie griwelë. W lëdowi 
mùzyce baro wôżny je kòntekst, a do te nié za wiele 
trescë je w ni przëkôzywóné prosto – tradicyjné spiéwë 
są nacéchòwóné metafòriką a  symbòliką, trzeba sã 
naùczëc to czëtac. 
Òdnôszącë sã do przikładu wlazła kòza… – piesnie 
dzelą sã na kategórie. Bëło spiéwóné ò baro pòwôżnëch 
sprawach, ale téż bëłë rubaszné, przesmiéwczé spiéwë, 
abò manifestë. Tradicjowô mùzyka to je mùzyka lëdzy 
wsë, jednégò spòlëznowégò karna – bëło spiéwóné ò 
wszëtczim, czemù tej nié ò... kòze? A czemù ten dokôzk 
béł prawie nôczãscy przetwòrziwóny na wëkònywóny 
w ùszłim rokù? Pòpùlarnota ti spiéwczi je ùdokaznie-
nim tegò, że chòcô dzelą nas òd ji pòwstaniô dekadë 
– wcale jaż tak baro sã nie różnimë òd lëdzy, co żëlë 
tedë czësto jinaczi w tëch tam czasach... Dzysô téż nas 
to bawi. A do te zwëczajno proscy je szokòwac i zwró-
cëc ùwôgã tekstã ze słowã „dupa”, niż wczëc sã w pełné 
symbòliczi, nié tak bezpòstrzédné trescë. 

  Chcemë wrócëc do festiwalu. W medialny5,6 nar-
racje pò wastnë dobëcym czãsto bëło gôdóné, że 
Kaszëbi (karna, soliscë) nie jeżdżą do Kazmierza. 
Takô bëlnô òglowòpòlskô impreza z tradicjama, 
a nas ni ma... Czemù to? Felëje nama kapelów, 
spiéwôków? A  mòże nie chcemë tańcowac tak, 
jak sã tam grô – òbez niepasowny Kaszëbóm re-
gùlamin? 

Kaszëbi pòjawilë sã na festiwalu czile dekadów temù, 
jednak jich wëstãp prosto nie òstôł achtniony prawie 
ze wzglãdu na „swietlicowòsc” repertuaru. Mòże sobie 

4 https://etnologia.ug.edu.pl/kaszubskie_spotkania_wrzesien_2014 i https://www.youtube.com/watch?v=p2xG79Nrq44&t=24s  
5 http://radiokaszebe.pl/pojechala-do-malopolski-promowac-kaszubska-muzyke-ludowa/
6 https://telewizjattm.pl/dzien/2019-07-10/50830-joanna-gostkowska-bialek.html?play=on
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tej wëòbrazëc, że zniechãcony mùzykańcë ni mielë ju 
szpecjalno lëgòtë, cobë pòsobny rôz sã na takcos wësta-
wiac. Mëszlã, że mòglë sã docygac, że nie są miło wi-
dzóny czë żdóny „w Pòlsce”; że są niezrozmióny, tedë 
wòlą grac kòl se, dze sã czëją dobrze i są achtniwóny.
Nasze kapele prezentëją mùzyczny fòlklór w sztilizo-
wóny wersje, wnetkã ni ma w jich repertuarze tresców, 
co bë nie bëłë niezmienioné. Wiele dokazów je napi-
sónëch ju pò wòjnie abò stwòrzonëch bez kaszëbsczich 
wieszczów, pòétów czë artistów. To sã nie wpisywô 
w kònwencjã tegò kònkùrsu, co jegò célã je przezérk, 
òchróna a  pòpùlarizacjô aùtenticznégò repertuaru 
i ôrtu mùzykòwaniô z dónégò regionu. Regùlamin nie 
dozwòliwô na granié na wskôzónëch instrumentach, 
a co dlô Kaszëbów prawie pòdług mie je wôżné – na 
akòrdionie, co je traktowóny jakno za baro mòderny 
instrument. Nie je to téż kònkùrs, dze mògą grac dãté 
òrkestrë, co są baro pòpùlarné na Kaszëbach. Cobë sã 
zakwalifikòwac do tegò kònkùrsu – je nót przeńc re-
gionalné eliminacje (przezérczi kapelów a spiéwôków) 
w dónym wòjewództwie, a taczich kòl nas ju ni ma. 
Temù mómë tôczel z tim festiwalã. Mô sã rozmiôc, że 
są òdstãpstwa òd regùlaminu – mie sã ùdało dostac do 
kònkùrsu, bò jem òstała laùreatką jinégò òglowòpòl-
sczégò kònkursu ò pòdobnym profilu.

  Przë òtaksowiwanim mùzycznëch wëstãpów 
kaszëbsczich fòlklornëch ë jinëch karnów òkrom 
wôrtnosców czësto mùzycznëch baro wôżnô je 
jãzëkòwô pòprawnota wëkònaniô. Nié do przëjãcô 
dlô jurorów òbczas dzysdniowëch kaszëbsczich 
przezérków, festiwalów czë wòkalnëch kònkùr-
sów je wëkònywanié dokazów w kaléczny kaszë-
biznie „spòlaszałi” abò w tzw. „pòlkaszu”. Mòże 
sã wëdôwac, że kaszëbsczi jãzëk, jediny pòza 
pòlsczim, co mô w tim państwie ùrzãdowi szta-
tus jãzëka, może bëc słabò zrozmióny dlô kòmi-
sje przezérkù, co sã òdbiwô w  Małopòlsce. Béł 
pòstrzód ji nôleżników znajôrz naszégò jãzëka, 
tak jak to sã dzeje m.jin. òbczas Midzënôrodnégò 
Festiwalu Religijny Mùzyczi m. ks. Stanisława Òr-
mińsczégò w Rëmi? Mòże wcyg jesz w głãbi Pòl-
sczi traktëją nasz jãzëk jakno gwarã pòlaszëznë? 
Jak wastnô to òdczëła?

Na kònkùrsu, w juri, nie bëło żódny òsobë, chtërna bë 
znała kaszëbsczi jãzëk. Bëlë tam lëdze, co baro dobrze 
znelë archiwa, téż te kaszëbsczé i brelë ùdzél w  jich 
digitalizacji, analizowanim i wëbiérze tegò materiału 
przë wëdôwanim taczich platk, jak Cassubia Incogni-
ta czë jinych etnomùzykòlogicznëch pùblikacjów. Kòl 
òbsądzëcelów, lëdzy ze zdrzadni jak i téż òrganizato-

rów jãzëk i repertuar kaszëbsczi dałë szeroczi pòmión, 
zacekawienié i redotã, temù że pòsobny rôz zajistniôł 
na tim festiwalu.
Kaszëbsczi jãzëk je skòdifikòwóny i ùsztandarizowóny. 
Równak do dzysô jistnieją jegò dialektë, a tim barżi bëłë 
czedës. Célã kònkùrsu je analiza i w mòjim przëtrôf-
kù – jak nôwiérniészé òdtwòrzenié zdrzódła. Mòżlëwé, 
że chto z kaszëbsczich jãzëkòznajôrzów mógłbë miec 
jaczé ùwôdżi do mòjégò wëstãpù, dlô mie zôs òczëwid-
né je to, że nôwikszim aùtoritetã są dlô mie aùtenticz-
ny spiéwôcë, chtërnëch zarejestrowelë wicy jak 60 lat 
temu. Czasã òpiéróm sã téż na fòneticznych zôpisach 
z tëch tam czasów w różnëch pùblikacjach i téż są dlô 
mie wzorã. Żelë wichlóm sã z wëmòwą jaczégòs sło-
wã, jegò fòrmë, tej zdôrzô mie sã sygnąc do terôczasny 
kaszëbiznë.

  Zachãcëła bë wastnô nasze kaszëbsczé kapele, kar-
na a solistów do ùdzélu w przińdnorocznym kaz- 
miersczim festiwalu? Mòże jakô dorada na drogã 
òd ti, chtërny sã ùdało? 

Móm sobie ùbrzątwioné, cobë kùreszce, pò tak wiele 
latach niebëcô, kaszëbskô mùzyka zôs zabrzëmiała na 
binie festiwalu w Dólnym Kazmierzu. Je przed tim jesz 
równak droga do przejscô. Dzysô fòlkloristiczné karna 
bez zmianë swòji filozofie i repertuaru nie są w sztãdze 
sã dostac na ten festiwal. Zachãcywóm wszëtczich – 
i fòlkloristiczné karna, i fòlkòwé, i wszëtczich jinëch 
artistów, co jima kaszëbskô mùzyka i Kaszëbë są blisczé 
sercu – cobë sygnãlë do zdrzódłów i przemëslelë sobie, 
co i jak bë mógł z tim zrobic. Òkróm pòszerzwieniô 
repertuaru ò stôré dokazë, dobrze bë bëło wrócëc téż do 
stôrégò, barżi òriginalnégò instrumentarium. Czedës 
bëło gróné na skrzëpicach, bãbnie, prostëch perkù-
sjowëch zestôwkach, basach... Chcemë pamiãtac, że 
bùrczibas czë diôbelsczé skrzëpice to są òbrzãdowé in-
strumentë, a nie taczé, co bëłë w lëdowëch kapelach... 
Kaszëbi, tak jak kòżdé jiné etniczné karno, mielë swòjã 
mùzykã, przë jaczi sã bawilë, co jã lubilë, co jima dôwa-
ła redosc, òdpòcznienié a téż pòzwòliwała na przejscô 
drãdżich żëcowëch sztótów. Pòpùlarné dzysô kaszëb-
sczé spiéwë bëłë ju aranżowóné na tëli ôrtów – ze 
strzédnym, mòjim zdanim, skùtkã – że mëszlã, że je 
czas, cobë sã òtemknąc na nową jakòsc. Żelë mùzy-
ka je prôwdzëwô – wiedno trafi do òdbiércë. Kaszëbi 
bëlë prôwdzëwi w swi mùzyce i niech tak znôwù sã 
stónie. Swiat równak sã nie kùńczi na festiwalu w Kaz- 
mierzu – je skòpicą festiwalów a kònkùrsów w Pòlsce 
sparłãczonëch barżi czë mni z tradicyjną mùzyką, dze 
za Kaszëbama żdają.
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Adwent – czas oczekiwania. Obok ważnych religij-
nych odniesień zbliża się czas podarunków, podar-
ków. Nie muszą być koniecznie kolorowe, rozwese-
lające. Mogą być poważne, nawet trudne, 
zatrzymujące w biegu całorocznym. Byle skłaniały 
do refleksji.

Dużym darem może być tomik wierszy, np. Sławi-
ny Kwidzińskiej Drzewo pamięci. Dotarł do mnie 
w przedlistopadowy czas zadumy. Z ważnego ciągle 
dla mnie Instytutu Kaszubskiego wysłany. We wstę-
pie przygotowanym przez wyczuloną na wszelkie 
przejawy ducha Jowitę 
Kęcińską-Kaczmarek jest 
zapowiedź, że Autorka 
niepokoje w bukiet ze-
brała. I znajdujemy „Łąki 
nagrobków”. Wracam do 
wersów w czas zadusz-
kowy: kamienne groby / 
pomniki / bliscy i oddale-
ni / cmentarze w na-
szych sercach / przychodzimy i odchodzimy / droga 
usiana zdarzeniami... Kolejny raz idę tą drogą i nio-
sę niby proste słowa. Zatrzymuję się przed kapliczką 
wyrzeźbioną przez samego Zygmunta Bukowskiego, 
już od lat też świętej pamięci. W poetyckim obrazie 
– On i moi Bliscy: mąż, syn, wnuk. Wspólnota prze-
żyć. Kłębią się myśli – tylko poezja może ogarnąć 
wszechświat, gdy czasu mało, a on taki wielki... Olga 
Tokarczuk napisała: Rzeczywistość to nakładające 
się na siebie, splątane w sieci woli miliardy bytów... 
Poetycka proza Noblistki otwiera te światy, oświetla 
drogi myślom, porządkuje i zarazem gmatwa. Trzeba 
poczytać choćby Opowiadania bizarne, bo wstyd 
oceniać jak barbarzyńca. Wstrząsem była dla mnie 
wypowiedź posła z Pomorza... I wołają też do mnie 
strony tekstów Jana Drzeżdżona. Realizm magiczny 
może być ratunkiem, gdy ciągle czasu za mało, by 
ogarnąć, według Olgi Tokarczuk, kosmiczną symfo-
nię i przywrócić chaotycznie rozproszone elementy 
na swoje miejsce. Tak, ciągle porządkujemy frag-
menty oswojonego świata. Literatura pomaga, za-
razem zwielokrotnia i kusi nowymi przestrzeniami. 

Podczas częstej lektury różnych tekstów notuję, 
nie licząc na pamięć tylko, niezwykłe zdania. Jeszcze 
z Tokarczuk motto: W świecie... wiele dotąd niewy-

obrażalnych rzeczy staje się możliwych, a granice 
okazują się iluzoryczne. Właśnie, granice! Bywają 
różne. Te mentalne są często niebezpieczne, głów-
nie ograniczają, też pole widzenia. Bez obyczajo-
wych, ustawionych przez tradycję trudno byłoby 
żyć. Bez granic, bez drogowskazów – jak żyć? Niby 
proste pytanie. Na Kociewiu każdą miedzę na polu 
nazywa się granica. Musi być wiadomo, jak daleko 
można sięgać pługiem. Są więc granice nawet mię-
dzy dobrymi sąsiadami. Okazuje się, że roślinność 
i owady żyjące na takich miedzach – granicach chro-

nią cenną bioróżnorodność. I tu zróbmy przeskok do 
kultury społecznej, duchowej. Na wielkim Pomorzu 
jest kulturowa różnorodność. Wszyscy o tym wie-
dzą! O dobrym sąsiedztwie myślałam zaproszona na 
Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej (październik 
2019) w Chojnicach. Brama Kaszub kiedyś w woje-
wództwie bydgoskim, teraz pomorskim. Wypięknia-
ła! Niestety, w naszym województwie (tj. kujawsko-
-pomorskim) zabrakło atrakcyjnego szkiełka 
w mozaice regionów. Wokół Bydgoszczy jest bowiem 
wianuszek etniczny i to mogłam zaprezentować na 
wspomnianym ciekawym spotkaniu. Przed spotka-
niem z członkami oddziału ZKP o sąsiadach Kaszu-
bów, czyli o Kociewiu mówiłam młodzieży. Muszę tu 
jeszcze raz wspomnieć o planach pomorskich regio-
nalistek, by wiosną spotkała się Krajna, Bory Tuchol-
skie i Kaszuby właśnie na Kociewiu, w Czarnej Wo-
dzie. Będzie u nas rok kongresowy.

Zatem dosiego roku – życzę odświętnie. Przy Bo-
żej pomocy może spotka nas wiele dobra, jeśli się 
postaramy. A od Gwiazdora życzę Czytelnikom mą-
drej książki. Mogą być inne podarki, ale książka być 
też powinna. Wszystkim z mojej rodziny już dobre 
książki kupiłam.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

CZAS PODARKÓW

(...) ciągle porządkujemy fragmenty oswojonego 
świata. Literatura pomaga, zarazem zwielokrotnia 

i kusi nowymi przestrzeniami. (...)  
A od Gwiazdora życzę Czytelnikom  

mądrej książki. Mogą być inne podarki,  
ale książka być też powinna.
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Santa Claus Is Coming to Town głoszą słowa piosenki, którą w bożonarodzeniowym okresie słyszymy w wielu 
stacjach radiowych i w chyba wszystkich handlowych galeriach. A z czym kojarzy się ten okres kaszubskim pszcze-
larzom? Niekoniecznie z tą melodią, filmami o Kevinie i zakupami w marketach... Zapraszam do zapoznania się 
z bożonarodzeniowymi tradycjami kaszubskich pszczelarzy, ale także naszych przodków niezajmujących się 
pszczelarstwem. 

Przygotowania do Bożego Narodze-
nia (Gòdów), a  przede wszystkim 
wigilijnej wieczerzy rozpoczynały się 
zazwyczaj około 15 listopada, kiedy 
to wypiekano tradycyjne peparnutë, 
tj. òrzechë dlô ùcechë dlô dzecy. Czego 
używano do wypieku orzechów? 
Poza mąką, tartą marchwią, solą 
i  pieprzem – pierwotnie zakwasu 
chlebowego, potem sody, a  jeszcze 
później (zwłaszcza na południu Ka-
szub) – drożdży, które po kaszubsku 
nazywają się młodze. Po przestygnię-
ciu peparnutë wraz z ćwiartką jabłka 
wkładano do kamionki i przykrywa-
no lnianą ściereczką. W taki sposób 
przechowywano je aż do wigilijnego 
poranka, aby zmiękły. Orzechy wy-
piekano w  najróżniejszych kształ-
tach, były to m.in.: koniki, laleczki, 

dzwonki, domeczki, dziad i  baba. 
Kiedy gòdowô danka została już 
przyniesiona do domu, dzieci czym 
prędzej sięgały po orzechy, żeby ich 
częścią udekorować drzewko. Za-
pewne kiedy nikt nie patrzył, znikał 
a to dzwonek, a to domek... Mniej 
więcej w tym samym czasie co wy-
piek bożonarodzeniowych orzechów 
zbierano z krzaków dzikiej róży jej 
ostatnie owoce. Te po uprzednim 
umyciu i wysuszeniu na place (płycie 
westfalki) lub w  kaflowym piecu 
mieszano z miodem lipowym. Ot- 
rzymana w  ten sposób mieszanka 
stanowiła istotny element pszczelar-
skiej wigilii, sporządzano z niej bo-
wiem świąteczny napój, który miał 
pokrzepiać serca (podobnie jak pa-
rzona na Podlasiu herbata z  mło-
dych malin). 

Z początkiem grudnia rozpoczy-
nały się również przygotowania do 
nowego sezonu pszczelarskiego. 
Wtedy to całymi rodzinami wybiera-
no się na… grzybobranie. Jednak nie 
zbierano prawdziwków ani maśla-
ków, a  hubę (hubiaka pospolitego, 
pniarka obrzeżonego). Grzyby te 
przechowywano na dwa sposoby. 
Pierwszy z nich zakładał całkowite 
wysuszenie owocników tak, ażeby 
można było nimi po podpaleniu 
okadzić ule. Zgodnie z  przekazem 
z  okolic Lęborka wiszące w  domu 
huby podczas wizyty duszpasterskiej 
błogosławił kapłan. Dym powstający 
wskutek ich spalania miał zwalczać 
motylicę. Inna zaś tradycja mówi 
o zakopywaniu huby w kamionkach 
wypełnionych wodą w  przydomo-

wych ogrodach. Wiosną garnce wy-
ciągano z ziemi, a ich zawartość (za-
równo grzyby, jak i  wodę) kilka- 
krotnie zagotowywano. Tak powsta-
ły preparat służył do odkażania i de-
zynfekcji uli. Zabieg ten miał rów-
nież zapobiegać wygryzaniu uli 
przez gryzonie. 

Wigilia (Wigiliô, Wilëjô). Obejście 
jest już przygotowane, choinka 
ùstrojonô, czas więc nakrywać do 
stołu. Tradycyjnie, jak wspomnia-
łem, podczas wigilijnego posiłku 
znajdowała się na nim herbata 
z ostatków dzikiej róży na miodzie 
lipowym oraz peparnutë. Nie mogło 
zabraknąć pfefferkùcha, czyli kaszub-
skiego piernika podawanego często 
w formie krajanki maczanej w mio-
dzie i obtaczanej w drobno posieka-
nych orzechach włoskich. Istotnym 
elementem każdej pszczelarskiej 
wieczerzy wigilijnej na Kaszubach 
był miodny brzôd – a więc zupa owo-
cowa, a raczej owoce w zalewie mio-
dowej. Przyrządzano go z wiśni, śli-

Ostatnie tegoroczne owoce dzikiej róży 

Huby „czekające” na zimowe grzybobrania 
pszczelarzy 
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wek oraz dorodnych gruszek, a po- 
dawano z  kluskami bądź makaro-
nem. W niektórych domach brzôd 
zabielano śmietaną. Wigilia, rzecz 
jasna, nie mogłaby się obyć bez ryb 
i grzybów, one również znajdowały 
należne sobie miejsce na wigilijnym 
stole. Śledzie w  miodowej zalewie 
z  odrobiną octu i  cebulą do dziś 
goszczą w  wielu kaszubskich do-
mach. Marynowane podgrzybki to 
już swego rodzaju kanon. Okraszane 
przed laty miodem wrzosowym, 
a dzisiaj na ogół gryczanym, są zna-
ne powszechnie na północnych Ka-
szubach jako słodczé grzëbë. Pozosta-
łe potrawy z wigilijnego posiłku to 
powszechnie znana ogólnokaszub-
ska klasyka.

Wieczerza, oczywiście, rozpoczy-
nała się od zapalenia woskowej świe-
cy (ta wigilijna była niezwykła, gdyż 
do foremki, w  której ją odlewano, 
nakrapiano kilka kropli miodu, mia-
ło to zapewnić domownikom błogo-
sławieństwo) oraz przełamania się 
opłatkiem. Kiedy krewniacy złożyli 
już sobie życzenia, przychodził czas 
na pierwsze tego wieczoru wyjście 
do pasieki. Również z  pszczołami 
dzielono się opłatkiem, ten tradycyj-
nie był różowy. Łamanie opłatka 
w pszczelniku rozpoczynano od ùla 
pòd lëpą, tj. Bòżégò dómkù. Symboli-
zowało to rozpoczęcie świętowania 
od pojednania z  Bogiem, którego 
wyłączną własnością był ten ul. Wie-
rzono również, że ta praktyka za-

pewni rodzinie pomyślność w nad-
chodzącym roku. 

Po kolacji przychodził czas na wy-
prawę do kościoła na Mszę świętą 
pasterską. I  tak całymi rodzinami, 
całymi wsiami udawano się do ko-
ścioła parafialnego, aby usłyszeć ra-
dosną nowinę o narodzeniu Pana. Po 
drodze śpiewano kolędy i opowiada-
no historie z minionych lat. W rów-
nie gwarnej i rodzinnej atmosferze 
wracano do domów. Nie był to jed-
nak jeszcze czas na sen. Gospodarz 
a  zarazem pszczelarz udawał się 
wówczas do pasieki i, pukając w ule, 
wołał: Pszczółczi pójta bezpiek do 
spikù, Pan je z nama, òbôczimë sã na 
zymkù, po czym wracał do domu. 
Bywało, że wypijał kieliszeczek 
mniódkù lub mniódówczi (a  więc 
miodu pitnego bądź nalewki na mio-
dzie) na dobry sen i kładł się spać. 

Nazajutrz rano pod danką dzieci 
wyglądały prezentów (tradycja ta 
w różnych wsiach i domach wyglą-
dała różnie, bywało, że prezenty 
przynosił miklôsz lub paneszka czy 
gwiôzdka, przepytując dzieci z pa- 
cierza i  katechizmu). Mogły tam 
znaleźć miodowe batony z orzecha-
mi, orzechy, czekolady, cukierki 
i tym podobne słodkości, które w za-
łożeniu miały dzieciom wystarczyć 
na długo. Pierwszy dzień świąt był 
również tym, w  którym z  choinki 
zaczynały raz po raz znikać òrzechë 
do ùcechë. Rodzeństwo urządzało 
czasem polowanie na peparnutë. 
Wszystko odbywało się jednak w ta-
jemnicy przed rodzicami, którzy pil-
nowali, żeby te ozdoby pozostały na 
drzewku przynajmniej do kolędy. 

Stałym elementem okresu Bożego 
Narodzenia jest wizyta duszpaster-
ska. W pszczelarskich domach miała 
ona szczególny przebieg. Podczas 
wizyty kapłan nie tylko błogosławił 
dom, domowników czy hubę, ale 
także był obdarowywany miodem 
oraz woskiem, który później przeta-
piano na potrzeby oświetlania świą-
tyni. Nie byli przy tym poszkodowa-

ni ministranci. Ku zazdrości miesz- 
kających w danym domu dzieci mie-
li oni przywilej wybrania sobie orze-
chów z choinki. 

Niedługo po kolędzie niespiesznie 
wracano do normalnego, codzienne-
go trybu życia. Nadchodził czas wy-
twarzania gromnic, które przez cały 
styczeń rozprowadzano po rodzinie 
i znajomych. W międzyczasie przy-
gotowywano się również do nowo-
rocznych wróżb, tj. kaszubskich 
planétów czy przëpòwiescy. W nich 
istotną rolę odgrywał miód i wosk, 
których resztki starsi pozwalali mło-
dzieży przeznaczyć do zabawy. 

Boże Narodzenie było i jest na Ka-
szubach rodzinne, pachnące mio-
dem i  słodkimi wypiekami. Pełne 
krzątania się po domu, wyczekiwa-
nia i nadziei. Stanowi także czas za-
służonego odpoczynku i  radości. 
Pośród licznych religijnych obrzę-
dów znajdowano bowiem zawsze 
czas również na rozrywkę, rodzinną 
biesiadę. Kaszëbsczé Gòdë to piękny 
czas. Niech nowo narodzony Chry-
stus Pan pozwoli nam się cieszyć 
miodną radością w  życiu oraz da 
nam pszczeli zapał do podejmowa-
nia trudów codzienności. 

MATEUSZ KLEBBA

Peparnutë wg receptury pani Wandy Walkusz 
z Lini

Opieńki w zalewie z miodu lipowego
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Każda epoka historyczna ma swoje znamiona – wła-
snych bohaterów, pomniki, symbole, a także osobną 

estetykę. Kiedy nadchodzi rewolucja – krwawa lub bez-
krwawa – zmiata tę symbolikę i czasem bardzo brutalnie 
narzuca swoją ideologię. Pierwsze spadają z cokołów po-
mniki.

31 stycznia 1920 r. wkroczył do Chojnic 59 Pułk Pie-
choty Wielkopolskiej i objął „miasto Chojnice jako cząst-
kę ziemi polskiej”. Wieczorem pierwszego dnia wolności 
grupka żołnierzy zrzuciła na ziemię spiżową figurę cesarza 
Wilhelma I na placu jego imienia. Policjanci przenieśli 
statuę do piwnicy ratusza, gdzie widziano ją jeszcze wiele 
lat później. Ludność niemiecka protestowała, wszak miało 
się obyć bez nieprzyjaznych gestów. Nowy burmistrz  
dr Alojzy Sobierajczyk wprawdzie wyraził ubolewanie, lecz 
przypomniał, że dwa dni wcześniej nieznani sprawcy za-
malowali na czarno szyld „Poczta Polska”. W takim napię-
ciu następował powrót miasta w ramiona ojczyzny.

Dziesięć lat później zasłużony dla sprawy niepodległo-
ści proboszcz ks. Bolesław 
Makowski postanowił wy-
korzystać postument (plac 
nazywał się teraz Królowej 
Jadwigi) jako podstawę po-
mnika Chrystusa Króla. 
Zamówił figurę u znanego 
rzeźbiarza Wojciecha Dur-
ka w Toruniu i 25 paździer-
nika 1931 r. pomnik został 
uroczyście poświęcony. Je-
sienią 1939 r. hitlerowcy 
nakazali zburzyć pomnik, jednak figura Chrystusa prze-
trwała wojnę, ukryta w grobowcu na cmentarzu parafial-
nym. Powróciła na pusty cokół staraniem byłych więźniów 
obozów hitlerowskich, pomnik ponownie odsłonięto 11 
listopada 1946 r. na placu noszącym teraz nazwę Niepod-
ległości. 

Przemiana pod względem idei i formy spotkała także 
inny pomnik chojnicki z czasów pruskich. W 1881 r. wy-
stawiono w Chojnicach pomnik ku czci chojniczan pole-
głych w wojnie francusko-pruskiej, w 10. rocznicę jej za-
kończenia. Miał kształt korynckiej kolumny, zwieńczonej 
ozdobną głowicą, z której zrywał się do lotu pruski orzeł, 
u podstawy znajdowały się tablice z napisami, a całość do-
pełniała stojąca przed monumentem armata. Plac nazwa-
no wówczas Pomnikowym – Denkmalplatz, po odzyska-
niu niepodległości w 1920 r. przemianowano go na plac 
Jagielloński. Pomnik po zdjęciu pruskiego orła oraz doko-
naniu istotnej korekty w dolnej partii stał się Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza. Istniał do 1935 r., kiedy z niezna-
nych przyczyn pewien kapitan rezerwy, były legionista, 
samowolnie dokonał jego destrukcji. Plac Jagielloński 

został niedawno zmodernizowany i przystosowany na par-
king, z wyniosłą kolumną pośrodku, na której szczycie 
projektant umieścił rzeźbę ptaka z rozwartymi skrzydłami, 
dziwnie przypominającego pruskiego orła z  pomnika 
sprzed lat.

W 1950 r. przy głównej ulicy Chojnic stanął pomnik 
„Za naszą i waszą wolność”, który miał  wyrażać wdzięcz-
ność za wyzwolenie spod okupacji, choć właśnie wyzwo-
licielom należało „zawdzięczać” spalenie całego śródmie-
ścia w lutym 1945 r. Na pomniku widniała artystyczna 
płaskorzeźba polskiego i radzieckiego żołnierza. Czter-
dzieści lat później ów pomnik, mocno nadgryziony zębem 
czasu, został rozebrany przez robotników tej samej firmy 
budowlanej, która go wznosiła. Był znakiem czasu i słusz-
nie zniknął z miejskiego krajobrazu.    

Martyrologiczną wymowę ma pomnik stojący przy  
ul. Gdańskiej przed cmentarzem pomordowanych, odsło-
nięty 1 września 1959 r., z wyrytym u dołu napisem: „Po-
ległym i ofiarom faszyzmu hitlerowskiego w latach 1939–

–1945 w  XX rocznicę wy- 
buchu II wojny światowej – 
społeczeństwo powiatu choj-
nickiego”. Na sporej kolumnie 
z białego piaskowca stoi orzeł 
w  kształcie polskiego godła, 
dlatego upowszechniła się na-
zwa Pomnik Orła Białego 
i podczas patriotycznych uro-
czystości składa się pod nim 
kwiaty. Ma jednak ów orzeł 
trudną do przeoczenia i po-

noć niewybaczalną wadę, brak mu bowiem – o zgrozo! – 
korony. Po zmianie ustroju na początku lat 90. z inicjatywy 
gorliwego wiceburmistrza włożono mu na głowę złotą 
koronę z konserwy, co wyglądało groteskowo. Niektórzy 
mieszkańcy nie przestają upominać się o korektę pomnika, 
ale nie ma kogo zapytać o zgodę, gdyż projektant, prof. 
Adam Smolana z Sopotu, od dawna nie żyje. Ostatnio na 
forum Rady Miejskiej przy okazji interpelacji w sprawie 
odnowienia monumentu padła wypowiedź, że ma on wy-
mowę komunistyczną (chyba z racji braku korony?), wo-
bec czego należałoby zapytać wojewodę o dalsze jego ist-
nienie. Wojewoda pomorski lubi dekomunizować, więc los 
pomnika zapewne byłby przesądzony. Na szczęście ode-
zwały się liczne głosy oburzenia i argumenty, że w różnych 
okresach polski orzeł był pozbawiony monarszego nakry-
cia głowy (np. za pierwszych Piastów, w XIX w. na sztan-
darach Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, podczas 
Wiosny Ludów, w legionie Mickiewicza, w legionach Pił-
sudskiego). Zatem jest nadzieja, że nikt na pomnik posta-
wiony ku czci poległych i pomordowanych zamachu nie 
uczyni.

LOSY POMNIKÓW

Każda epoka historyczna ma swoje 
znamiona – własnych bohaterów, 

pomniki, symbole (...). Kiedy 
nadchodzi rewolucja – krwawa lub 

bezkrwawa – zmiata tę symbolikę 
i czasem bardzo brutalnie narzuca 

swoją ideologię.
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DZEJE SZTATURÓW
Kòżdô historicznô epòka mô swòje znanczi – gwôs- 

nëch herojów, pòmniczi, symbòle, a  téż apartną 
estetikã. Czedë nadchôdô rewòlucjô – krwawô abò nié 
– nikwi symbòlikã i  czasã baro brutalno narzucywô 
swòjã ideòlogiã. Na pierszi òdżiń jidą sztaturë.

31 stëcznika 1920 r. do Chòniców  wlôzł 59 Półk 
Wiôlgòpòlsczi Piechòtë i zajął „Chònicczi gard jakno 
dzél pòlsczi zemie”. Òb wieczór pierszégò dnia wòlnotë 
karno żôłnérzów rzucëło na zemiã spiżową sztaturã ce-
sarza Wilhema I na placu jegò miona. Szandarzë prze-
nieslë sztaturã do ratuszowégò sklepù, dze bëło jã wi-
dzec jesz wiele lat pózni. Miemieckô lëdnosc protestowa, 
kò miało nie bëc niedrësznëch gestów. Nowi bùrméster 
dr Alojz Sobierajczik pò prôwdze wërazył swój ból, le 
przëbôcził, że dwa dnie rëchli nieznóny sprawcowie 
zamalowelë na czôrno tôflã z nôdpisã „Poczta Polska”. 
W taczim nôpiãcym pòstãpòwôł pòwrót gardu do swòji 
matczi – Tatczëznë.

Dzesãc lat pózni zasłużony dlô sprawów zrzeszonëch  
z niepòdległoscą ksądz probòszcz Bòlesłôw Makòwsczi 
ùdbôł sã wëkòrzëstac pòstumeńt (nen plac béł terô mio-
na Królowi Jadwidżi) jakno spòdlé pòmnika Christusa 
Króla. Sztatura òsta òbsztëlowónô kòl znónégò rzezbia-
rza Wòjcecha Durka w Toruniu, a 25 rujana 1931 r. 
òdbëło sã ji ùroczësté pòswiãcenié. Òb jeseń 1939 r. 
hitlerówcowie kôzelë jã zbùrzëc, le na figùra przedërcha 
wòjnã, zataconô w grobówcu na smãtôrzu kòl parafie. 
Wrócëła na lózy cokół dzãkã robòce ùszłëch òsadzonëch 
hitlerowsczich lagrów. 11 smùtana 1946 r. na placu mio-
na terô ju Niepòdległoscë òdbëło sã ji pòstãpné òdsło-
niãcé.

Zmiana pòd ôrtã ideòlogie i sztôłtu pòtka téż jinszą 
chònicką sztaturã z prësczich czasów. W 1881 r. w Chò-
nicach òsta wëstôwionô sztatura  na tczã chòniczónów, 
chtërny pòléglë we frańcëskò-prësczi wòjnie. Òdbëło sã 
to w 10. roczëznã ji zakùńczeniô. Mia sztôłt kòryncczi 
kòlumnë, na jaczi wisznią na kùchù bëła òzdobnô gło-
wica, z jaczi zriwôł sã do lotu prësczi òrzéł. Na samim 
spòdlim bëłë tôfle z nôdpisami, a całosc dofùlowa sto-
jącô przed mònumeńtã armata. Nen plac miôł pòzwã  
Sztaturowi – Denkmalplatz, pò òdzwëskanim samòstój-
notë w 1920 r. nosył miono Jagiellońsczégò placu. Pò 
zdjãcym prësczégò òrzła, a téż pò kòrekce w dólnym 
dzélu, sztatura sta sã Pòmnikã Nieznónégò Żôłnérza. 
Bëło tak do 1935 r., czej z nieznónëch przëczënów jaczi 
kapitóna rezerwë, ùszłi legionysta, znikwił gò sóm ze se. 
Jagiellońsczi plac òstôł niedôwno zmòdernizowóny 

i przëstosowóny na parkplac, z piãkną kòlumną na we-
strzódkù. Na ji szpëcu  projechtańt ùmiescył sztaturã 
ptôcha z rozkòscérzonyma skrzidłama, dzywno pòdob-
négò do prësczégò òrzła z ùszłëch lat.

W 1950 r. przë przédny sztrasë Chòniców stanãła 
sztatura „Za nają i  wają wòlnotã”, jakô mia wërażac 
wdzãcznotã za wëzwòlenié, chòcle prawie tim 
wëzwòleńcóm nôleżało sã „zawdzãcziwac” spôlenié 
całégò wëstrzódmiescégò w gromicznikù 1945 r. Na ni  
bëła téż artistnô, plaskatô rzezba pòlsczégò i radzecczé-
gò żôłnérza. Sztërdzescë lat pózni na sztatura, dosc tëli 
nadczorniãtô przez czas, òsta rozebrónô bez robòtni-
ków ti sami bùdacjowi firmë. Òna bëła znanką czasu  
i baro dobrze, że zniknãła z naszégò krôjmalënkù.

Symbòlã mãczi je sztatura, jakô stoji przë Gduńsczi  
sztrasë, przed smãtôrzã pòmòrdowónëch, òdsłoniãtô  
1 séwnika 1959 r., z nôdpisã na dole „Pòległim i òfiaróm 
hitlerowsczi faszëznë w  latach 1939–1945 w  XX ro- 
czëznã wëbùchù II swiatowi wòjnë – spòlëzna chònic-
czégò pòwiatu”. Na stolëmny pòdstawie z  biôłégò 
piôskòwca stoji òrzéł w  sztôłce pòlsczi znaczi, temù 
znónô sta sã pòzwa Pòmnik Biôłégò Òrzła. Òb czas pat- 
riotnëch ùroczëznów skłôdô sã pòd nim kwiatë. Rów-
nak nen òrzéł mô jednã, nié do pòmësleniô, wadã. Òn 
ni mô kòrunë! Pò zmianach dzejaniô kraju z zôczątkù 
90. lat z ùdbë nôpiartégò wicebùrméstra òrzéł dostôł na 
głowã złotą kòrunã.... z kòńserwë. Wëzdrzało to dosc 
tëli smiészno. Niechtërny mieszkańcë dërch biôtkùją sã 
ò kòrektã sztaturë, le ju ni ma do kògò jic pò zgòdã. 
Projechtańt, prof. Adóm Smòlana ze Sopòtów, ju dôwno 
nie żëje. Slédnym czasã na fòrum Miesczi Radzëznë 
przë leżnoscë gôdczi  ò sprawie òdnowieniô sztaturë, 
mòżna bëło ùczëc wëpòwiesc, że mô òna kòmùnistną 
wëmòwã (wierã przez to, że ni mô kòrunë?), temù téż 
sóm wòjewòda miôłbë sã wëpòwiedzec co do ji dalszé-
gò jistnieniô. Wòjewòda Pòmòrsczi lubi dekòmùnizo-
wac, tej dzeje sztaturë pewno bë bëłë przesądzoné. Na 
szczescé òdezwałë sã wielné głosë òbùrzeniô i argùmeń-
të, że w rozmajitëch cządach pòlsczi òrzéł ni miôł kró-
lewsczégò nakrëcô głowë (np. za czasów pierszich Pia-
stów, w  XIX w. na sztandarach Demòkraticznégò 
Towarzëstwa Pòlsczégò, òb czas Zymkù Lëdów, w Mic-
kewiczowsczim legionie, w  legionach Piłsudsczégò). 
Temù je nôdzeja, że nicht na tã pòstawioną na tczã  
pòlégłëch i pòmòrdowónëch sztaturã biôtczi nie zrobi.

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOMACZËŁA  ANA HÉBEL
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Kiedy zostałem poproszony przez 
redakcję „Pomeranii” o  recenzję 
pracy Kociewskie zioła i  przyprawy 
ze zblewskich łąk i  pól, wpisałem 
w pasku wyszukiwania Google frazę 
„książka o ziołach”. W 0,47 sekundy 
wyszukiwarka poinformowała mnie 
o tym, że odnalazła w zasobach sie-
ciowych 20 600 000 stron odnoszą-
cych się do mojego zapytania. Czy 
zatem biorąc się za temat tak nośny, 
można napisać książkę o ziołach, któ-
ra będzie odkrywcza? Sądząc po wy-
nikach wyszukiwania, jest to bardzo 
trudne – babka lancetowata nie przej-
dzie przecież transformacji, a rumia-
nek rosnący na łące nadal będzie miał 
śnieżnobiałe płatki... 

Jeżeli mamy już tyle przepisów 
na zbieranie ziół, na ich suszenie, na 
tworzenie z  nich nalewek, naparów, 
maści i syropów, a nawet mieszanek 
przyprawowych, to czy można czymś 
zaskoczyć czytelnika, który sięgnie na 
księgarską półkę po właśnie tę książ-
kę? Okazało się, że można. Autorzy 
książki postarali się bowiem o dosko-
nałą oprawę graficzną. Zdjęcia robio-
ne z wysokim znawstwem są wielką 
zaletą książki. To one przede wszyst-
kim zachęcają potencjalnego czytel-
nika do zajęcia się tematyką ziół, do 
wyjścia na kociewskie pola w poszuki-
waniu wzmiankowanych w publikacji 
39 roślin. Przeglądanie kart książki 
jest rzeczywiście ucztą dla oczu.

Czego więc mi brakuje, jeżeli 
twierdzę, że z formalnego punktu wi-
dzenia książka jest zaledwie popraw-
na? Wszak są w niej opisy ziół i ich 

zastosowania, przepisy na nalewki, 
a  nawet proponowane kombinacje 
ziół w potrawach. Mimo że prawie od 
półwiecza nie jestem już dzieckiem, 
wciąż mam pewne obawy, na przy-
kład nie zbieram wielu grzybów, któ-
re inni zbierają. Boję się też zrywać na 
łąkach i polach rośliny, bo nie jestem 
pewien, czy to właśnie te, których 
szukam. Do czego zmierzam? W tej 
książce brakuje mi właśnie wskazó-
wek do rozpoznawania roślin. Rze-
telnych wskazówek, które sprawią, 
że nie popełnię błędu. Mimo że za-
mieszczone w niej zdjęcia są jednymi 
z  najpiękniejszych, jakie widziałem 
w  książkach o  ziołach, brakuje mi 
tablic botanicznych jak w XIX wieku 
bądź takich, które ludzie w średnim 
wieku mogą pamiętać ze szkoły. Te 
tablice miały przekazywać wiedzę, 
bo raczej nie myślano w tym czasie 
o  bezpieczeństwie żywności, a  tak-
że środków zielarskich stosowanych 
w  paramedycynie – wiedzę o  tym, 
jak bezbłędnie rozpoznać wartościo-
we zioło. 

Dygresja osobista: przed laty jeź-
dziłem często do rodzinnej chaty na 
skraju Zblewa. Ostatniej od strony 
Twardego Dołu. Wielokrotnie cho-
dziłem z dziećmi po okolicznych po-
lach, pokazywałem im najpopular-
niejsze rośliny, ale nie miałem pojęcia 
o tym, gdzie szukać konkretnych ziół. 
Na przykład bluszczyka kurdybanku, 
którego w tamtym rejonie nie widzia-
łem. Wielu z nas chciałoby zapewne 
wiedzieć, gdzie na Kociewiu są stano-
wiska i tej rośliny, i innych – szkoda, 

że nie dowiedzą się tego z omawianej 
książki. Tydzień temu jechałem na fe-
styn kulinarny w Łęgu, a więc mija-
łem Zblewo. Ze względu na objazdy 
na głównej drodze jechałem przez 
Skarszewy i Zblewo. W Piesienicach 
czekałem na przejazd pociągu. W po-
bliżu stacji złote łany zboża. Wśród 
nich tysiące kolorowych punktów. 
W rytmie letniego wiatru kołyszą się 
zioła, które rolnik prawdopodobnie 
uzna za chwasty. Nad nimi unoszą się 
roje pszczół, które pracowicie zbiera-
ją nektar z każdego kwiatka. To nie 
tylko nam zależy na dobroczynnych 
właściwościach ziół. Mimo że wielu 
uznaje zioła za chwasty, ja chętnie je 
zbieram z domowego ogródka. Na-
mawiam do tego każdego. Ich smak 
i  aromat jest wyjątkowy. Mam na-
dzieję, że też tak uważacie. Mam na-
dzieję, że każdy z Was trafił na swój 
przewodnik po ziołach.

Z przykrością muszę powiedzieć, 
że Kociewskie zioła i  przyprawy..., 
przynajmniej w  tym wydaniu, nie 
będą moim finalnym przewodnikiem 
po ziołach. Niestety, piękne, ale zbyt 
często niedokładne zdjęcia nie są dla 
mnie gwarancją właściwego rozpo-
znania roślin, co uważam za warunek 
korzystania z roślin w celach leczni-
czych. Ta publikacja, wspaniała jako 
album, nie spełnia wszystkich moich 
oczekiwań czytelnika i osoby zainte-
resowanej zdrowymi składnikami po-
karmu, a także paramedykamentami.

Mimo wielu prób i  nabywania 
kolejnych książek nadal korzystam 
z przewodnika po roślinach polnych 
wydanego w czasie stanu wojenne-
go. Choć siermiężny edytorsko, bez 
zdjęć, wydany na papierze, którym 
można by szlifować deski, zawiera 
bardzo dobre rysunki roślin podzielo-
ne na grupy pozwalające na łatwiejsze  

Album pachnący słońcem 
i smakiem

dę z oceanu?



GÒDNIK 2019  /    /  55

LEKTURY

odszukanie roślin w  rodzinach. 
W  tym miejscu jeszcze jedna pod-
powiedź dla autorów. Mój pierwszy 
przewodnik po roślinach zawierają-
cy zdjęcia, które są może zbyt małe 
ze względu na kieszonkową wersję, 
podzielony jest na grupy nie według 
systematyki Linneusza, a wedle ko-
lorów. Ten zabieg sprawia, że osoba 
bez doświadczenia stosunkowo szyb-
ko odnajduje roślinę, ponieważ szuka 
jej według koloru kwiatów, które są 
najczęstszym elementem przycią-
gającym naszą uwagę. Namawiam 
autorów do rozważenia takiej wersji 
bądź podobnej, jaką byłby podział ze 
względu na obszar występowania.

Jedna z autorek napisała: przez lata 
myślałam nad formą przekazania tej 
wiedzy innym, zarówno podczas pracy 
w szkole na lekcjach pracy i techniki 
oraz plastyki, jak i  w  publikacjach. 
W formie książki udało mi się to do-
piero teraz, na emeryturze. Z  jakim 
skutkiem – sami oceńcie, więc czując 
się i  przez nią zaproszony do oce-
niania, robię to dalej. Jak już powie-
działem, w książce doceniam przede 
wszystkim piękne, albumowe zdjęcia. 
Fakt, że nie zawsze odzwierciedlające 
to, co jest tematem książki, czyli zio-
ła, ale sprawiające przyjemność or-
ganicznie, ze względu na ich delikat-
ność, nasycenie, kojącą temperaturę 
barwową. Te zdjęcia są do oglądania. 
Niektóre nawet – do wąchania. Nie, 
nie przesadzam. Niepowstrzymywa-
na konwenansami wyobraźnia każe 
pociągnąć nosem na widok rozgrza-
nych słońcem kwiatów ze strony za-
wierającej wstęp.

Aby jednak trzymać się swojego 
ogólnego zdania, muszę i tu wlać łyż-
kę dziegciu. Dlaczego, jeżeli autorka 
odpowiedzialna za graficzną część 
projektu powołuje się na dawne ryci-
ny i twierdzi, że szuka w nich inspi-
racji, detalu, proponuje czytelnikowi, 
który być może wyjdzie z tą książką na 
pola wokół Zblewa, zdjęcia niekiedy 
niejednoznaczne. Tak można powie-
dzieć o podagryczniku, który łatwo 
rozpoznać dzięki charakterystycznym 

kwiatom, czego książka niestety nie 
wskazuje, choć są rośliny, z którymi 
podagrycznik może zostać pomylony. 
Dlaczego czytelnik musi się zastana-
wiać, jak właściwie wygląda zielona 
forma lnicznika siewnego, bo w książ-
ce zaprezentowano już suche gałązki 
rośliny, a  wiadomo, że zbiera się je 
w  okresie wegetacyjnym. Jaka była 
intencja prezentowania zdjęcia nasu-
wającego skojarzenie ze znajdującym 
się w miseczce pesto, gdy można było 
pokazać ziele? Nie do końca rozu-
miem też zabieg polegający na tym, 
że nie zostały opublikowane zdję-
cia tymianku i nagietka lekarskiego. 
Czy fakt, że rośliny te w zasadzie nie 
występują w dzikiej formie, chyba że 
rozniesione z pobliskiego gospodar-
stwa przez ptaki, oznacza, że zapro-
szenie do odwiedzenia okolic Zblewa 
jest zaproszeniem do odwiedzenia 
również wiejskich ogródków? Dla-
czego, przyjmując taki wariant, nie 
zostały pokazane inne zioła rosnące 
w ogródkach? Jestem przekonany, że 
w okolicznych ogrodach i na przydo-
mowych poletkach uprawia się wiele 
innych rodzajów roślin stosowanych 
leczniczo i jako przyprawy. Zaczyna-
jąc od aronii, przechodząc przez zwy-
kły koperek, a kończąc na żółtlicy pa-
łętającej się między skibami pełnymi 
dorodnych kartofli.

Zapraszając do lektury, autorki 
wymieniają wyjątkowe rośliny. Ja-
kież jest moje zdziwienie, gdy wśród 
roślin, których opisy przedstawiono 
w książce, nie znajduję dwóch z tych 
wyjątkowych. Czyżby tasznik z cha-
rakterystycznymi owocami w kształ-
cie serduszek lub żółto kwitnący na 
nieużytkach, w lasach i rowach oman 
nie były jednak tak wyjątkowe? Pa-
miętam, jak w dzieciństwie wyskuby-
waliśmy te serduszka, a żółte kwiaty 
omanu nieodmiennie ciekawią mnie 
w czeluściach lasu.

Chcę też ponarzekać na pewien 
brak konsekwencji w przypadku byli-
cy. Jest to roślina, której rodzina liczy 
około 300 odmian. Bylica pospolita 
często spotykana na nieużytkach nie 

jest piołunem ani estragonem. Ma to 
znaczenie zarówno w przypadku do-
bierania środków naturalnych w tera-
pii, jak i w kuchni, w której zamiana 
estragonu z piołunem może diame-
tralnie zmienić smak potrawy. Choć 
piołun jako taki nie jest w  książce 
wymieniony wprost, to jednak w tre-
ści mowa o wysokiej aromatyczności 
charakterystycznej dla piołunu. Spis 
treści natomiast zawiera wpis sugeru-
jący, że bylica pospolita to estragon...

Podsumowując, oto na rynku księ-
garskim pojawiła się książka, której 
podstawowym walorem jest zestaw 
przepięknych zdjęć roślin uznawa-
nych za lecznicze i  przyprawowe. 
Oglądanie tych fotografii jest niewąt-
pliwie przyjemnością. Informacje fa-
chowe zostały podane w sposób zro-
zumiały dla każdego, bez epatowania 
wiedzą o  charakterze naukowym. 
Informacje o zastosowaniu podano 
w  nieco niekonsekwentnym szyku. 
Chwała za zbieranie wiadomości, 
doświadczeń, za zaangażowanie, za 
estetykę zdjęć. Szczera rada, by przed 
kolejnym wydaniem odpowiedzieć 
sobie na pytanie o to, czy to książka 
do przeglądania na kanapie w zimne 
wieczory, czy też rzeczywisty prze-
wodnik dla miłośników ziół. Z  tą 
świadomością łatwo będzie usunąć 
mankamenty pierwszej próby.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

Regina Umerska, Aleksandra Zdrojewska, Kinga 
KEENYS Gełdon, Kociewskie zioła i przyprawy ze 
zblewskich łąk i pól (tom I z serii Zioła, przyprawy 
i potrawy z kociewskiej miedzy i zagrody), Fundacja 
OKO-LICE Kultury Zblewo [b.r.].
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Kilkadziesiąt lat temu miałem oka-
zję (trochę przymusową) przeczytać 
prawie w całości wielotomową serię 
utworów Żeromskiego pod ogólnym 
tytułem „Dzieła” i redakcją znakomi-
tego historyka literatury Stanisława 
Pigonia (Warszawa 1955–1957). Mój 
główny wniosek z lektury był jeden: 
autor Syzyfowych prac i wielu innych 
znanych utworów nie stanie się nigdy 
moim ulubionym polskim pisarzem. 
Ponadto w  moim rankingu jego 
twórczości wcale nie te wyróżniane 
w publicznym odbiorze dzieła były 
na szczycie, lecz o wiele mniej znana 
powieść Uroda życia. Jest to opowieść 
o losach Piotra Rozłuckiego, syna Po-
laka zabitego w powstaniu stycznio-
wym, którego bliscy celowo wycho-
wywali na Rosjanina. Gdy odkrywa 
prawdę o swoim pochodzeniu, zrywa 
z dotychczasowym życiem i opowia-
da się całkowicie za polskością. Ta 
decyzja miała bolesne konsekwen-
cje. Oznaczała rozstanie z ukochaną 
– Rosjanką Tatianą, brak rodziny, 
zaprzepaszczenie kariery wojskowej, 
poniewierkę po zachodnich krajach 
Europy i Ameryce. Dla pomnożenia 
do najwyższej granicy mocy polskie-
go ducha (s. 353), potęgi przyszłego 
polskiego wojska (s. 362–363) Piotr 
staje się pionierem lotnictwa i  na 
skonstruowanym przez siebie samo-
locie odbywa lot z belgijskiego wy-
brzeża Morza Północnego do daw-
nego polskiego brzegu Bałtyku, czyli 
północnych Kaszub. Podróż omal nie 
skończyła się tragicznie, niedaleko 
celu zabrakło paliwa i bohater książ-
ki znalazł się w wodzie. Wyłowili go 
marynarze z niemieckiego pancerni-
ka, których półprzytomnie zapytał: 
Jak nazywa się ląd, który tam widać? 
Odrzekli chórem: Pommern. Podźwi-
gnął ręce i wyciągnął je do dalekich – 
dalekich białych domków kaszubskich, 

o  których marzył przez całe życie. 
Wyszeptał: Pomorze!… Drgnęło usły-
szawszy ten dźwięk półkole oficerów. 
Złowrogo zaświeciły oczy... Tak koń-
czy się ta powieść, napisana w Paryżu 
w 1912 r.

Przedstawiłem w skrócie jej treść, 
bo moim zdaniem kryje się w  niej 
sporo podobieństw do kaszubskiej 
epopei literackiej, Życia i  przygód 
Remusa Aleksandra Majkowskiego, 
nawiązań do sytuacji Kaszub i Kaszu-
bów. Stanowi ona też swoisty wstęp 
do najbardziej znanego, docenia-
nego fragmentu twórczości Stefana 
Żeromskiego dotyczącego Pomorza, 
Kaszub – Wiatru od morza. Przede 
wszystkim warto zestawić kaszub-
skiego Remusa i  polskiego Piotra 
Rozłuckiego. Obaj są bohaterami 
romantycznymi, tajemniczymi i sa-
motnymi, noszącymi w  sercu nie-
szczęśliwą, młodzieńczą miłość, od-
powiednio do Marty i Tatiany. Jednak 
nie miłość do kobiety, jak w przypad-
ku wielu bohaterów romantycznych 
z literatury ogólnoświatowej i części 
polskiej, była powodem opuszczenia 
przez nich rodzinnych stron i rezy-
gnacji ze swojskiej, naturalnej tytuło-
wej „urody życia”. Każdy z nich chciał 
wydźwignąć „zapadły zamek” szero-
ko rozumianej polszczyzny (Polski 
pod zaborami) i kaszubszczyzny (Ka-
szub zdominowanych przez Niemcy). 
Niemal identycznie ubolewali nad 
zmniejszeniem się liczby osób po-
sługujących się mową ojczystą, nad 
jej podrzędnym znaczeniem. Czyż 
refleksja rozżalonego Rozłuckiego: 
pożądał rozmowy polskiej, lecz słowo 
polskie ledwie przeciskało się w tym 
towarzystwie […] służyło do porozu-
miewania się w rzeczach domowych, 
nieprzetłumaczalnych na język wiel-
koświatowy (s. 356), nie brzmiałaby 

równie dobrze w myśli Remusa od-
nośnie języka kaszubskiego? Ich po-
czątkowa droga życiowa nie wskazy-
wała, że zaangażują się bez reszty na 
rzecz uciemiężonej ojczyzny. Trochę 
było w tym przypadku, przełomowe 
znaczenie miały konkretne wydarze-
nia. Dla Remusa była to na wpół nie-
rzeczywista próba przeniesienia kró-
lewianki przez głęboką wodę i realne 
spotkanie z Józefem Zabłockim, a dla 
Rozłuckiego – widok mogiły ojca 
i  pozyskanie wiedzy o  jego losach. 
W Urodzie życia nie ma warstwy ba-
śniowej, nierealnej, ale analogie mię-
dzy obu utworami można mnożyć.

Jak sądzę, te przełomowe wydarze-
nia mogłaby odnieść do siebie także 
znaczna część kaszubskich regiona-
listów. Większość nas pod wpływem 
jakiegoś zewnętrznego impulsu, np. 
przeczytania Życia i przygód Remu-
sa, spotkania z uznanym twórcą bądź 
kaszubskim działaczem, zdecydowa-
ła o swoim zaangażowaniu na rzecz 
kaszubskiej małej ojczyzny. Ten wą-
tek obu prezentowanych powieści 
ma więc wydźwięk szerszy, ponad-
czasowy. Można też zauważyć, że 
historycy literatury na ogół upatrują 
paraleli pomiędzy kaszubską epope-
ją Majkowskiego a utworami polskiej 
literatury pięknej w ich treści realnej 
i symbolicznej. Natomiast bezpośred-
nie zestawienie arcydzieła najwybit-
niejszego młodokaszuby z  Urodą 
życia najłatwiej i najpełniej ujawnia,  
że u  ich genezy stały prawie iden-
tyczne uwarunkowania historyczno-
-kulturowe. Dla Czytelnika, którego 
martwi dysproporcja pomiędzy ka-
szubską a polską kulturą, czasem od-
bierana w  środowisku kaszubskich 
regionalistów jako zagrożenie, może 
być zaskoczeniem, że również polska 
literatura w  swojej historii stawała 
przed niebytem. Badacze podają, że 
mimo wielu osiągnięć kulturowych, 
powstań narodowych itp. poziom 
rusyfikacji i germanizacji polskiego 
społeczeństwa podczas zaborów się 
zwiększał, było chociażby coraz wię-

Subiektywne (od)czytanie 
Stefana Żeromskiego

dę z oceanu?
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cej Polaków, którzy woleli sięgnąć do 
książki niemiecko- bądź rosyjskoję-
zycznej niż polskiej. Utwór Żerom-
skiego jest tego literackim, wybitnym 
potwierdzeniem.

W  tym kontekście nie dziwi, że 
zarówno Rozłucki, jak i Remus byli 
wyjątkowi, osamotnieni w masie pol-
skiego i kaszubskiego społeczeństwa. 
Było mało osób gotowych, tak jak 
oni, oddać się bez reszty narodowej 
idei kosztem osobistej „urody życia”. 
Obie te powieści łączy też pesymi-
styczne zakończenie z nutką nadziei. 
Remus nie wydźwignął zaklętej kró-
lewianki, ale znalazł następcę, który 
zgodził się kontynuować jego dzieło. 
Piotr Rozłucki nie dotarł do kaszub-
skiego wybrzeża Bałtyku, za to urato-
wał życie w morskiej toni i zapewne 
będzie nadal pracował na rzecz Ka-
szub i  przyszłej Polski, co sugeruje 
też alternatywna wersja zakończenia 
utworu Żeromskiego, o czym niżej. 
Przy tym spostrzeżeniu trzeba jed-
nak zwrócić uwagę na daty ukończe-
nia obu powieści. Pesymizm twórcy 
Syzyfowych prac pochodzi z okresu 
zaborów, a Majkowskiego – już z wol-
nej, niepodległej II Rzeczpospolitej, 
kiedy powieść o Remusie otrzymy-
wała ostateczny kształt i została wy-
dana. Jakby wielki młodokaszuba 
chciał powiedzieć, że odzyskanie 
przez Polskę niepodległości nie usu-
nęło zagrożeń wobec kaszubskiej kul-
tury i literatury, że nadal nie rozwija 
się ona w pełni.

Natomiast sztandarowe, „pomor-
skie” osiągnięcie Żeromskiego Wiatr 
od morza, powstałe w  pierwszych 
latach odrodzonej Polski, ma chyba 
najbardziej optymistyczne zakoń-
czenie z  wszystkich utworów tego 
twórcy: Smętek będący źródłem 
wszystkich negatywnych zjawisk 
w historii ówczesnego polskiego Po-
morza opuszcza je i będzie się ono 
swobodnie, harmonijnie rozwijać. 

Wyjeżdżający z tego regionu Niem-
cy, za pośrednictwem których ten zły 
duch powikłał pomorską historię, 
nie są w stanie go zatrzymać i będą 
musieli się pogodzić z utratą Kaszub, 
przyłączonych do II Rzeczypospoli-
tej. Już powstałe mniej więcej w tym 
samym czasie Przedwiośnie, należące 
do polskiego kanonu lektur szkol-
nych, ma końcówkę niejednoznacz-
ną, piętnującą ówczesną polską rze-
czywistość. 

Należy więc Stefan Żeromski, co 
dziwi, do pisarzy, którzy traktowali 
związki Kaszub z Polską idealistycz-
nie. Ich zdaniem wystarczy, żeby te 
dwa organizmy były złączone wę-
złami państwowymi, by nadmorski, 
kaszubski region (a  także cała Pol-
ska) był oazą pomyślności. W prze-
ciwieństwie jednak do wielu twórców 
z tego nurtu, autor Wiatru od morza 
nie stawia znaku równości pomiędzy 
Polakami a Kaszubami. Znamienny 
jest w tym kontekście fragment ostat-
niego opowiadania tego dzieła „Od-
jazd Smętka”. Gdy nacjonalistycznie 
nastawiony do Pomorza Niemiec 
wyraża przekonanie, że z  rozkoszą 
powitają nas Kaszubi, gdy tu powró-
cimy, otrzymuje odpowiedź: Kto ich 
tam wie, tych Kaszubów (s. 275)1. 
Dalej, trochę pośrednio, autor mile 
dla nas uzasadnia, że Kaszubom nie 
wystarczy zaoferowanie przez Niem-
ców dobrej organizacji i wysokiego 
standardu życia, oni chcą więcej…

Być może narażę się history-
kom literatury, ale przypuszczam, 
że Żeromski przez to „więcej” miał 
na myśli dwa elementy, co tylko sy-
gnalizował, nie stawiając kropki nad 
„i”. Po pierwsze, wiedział, że polskie 
międzywojenne wybrzeże to tylko 
fragment Kaszub, które w  rzeczy-
wistości były i są znacznie większe. 
W wielu miejscach Wiatru od morza 
wymienia miejscowości i nazwy te-
renowe ziem wówczas znajdujących 

się w północnych Niemczech (Koło-
brzeg, Wolin, Rugia itp.), jakby za-
pominając, że były one w granicach 
innego państwa. W  opowiadaniu 
„Pokłon Hermana Białka” podaje tyl-
ko wschodnią ich granicę, Wisłę, więc 
w  interpretacji dzieła literackiego 
można to odczytać, że na zachodzie 
są one nieskończone oraz wiecznie 
młode, bo ziemia Kaszubów, piękna 
jak młodości sen (s. 123). Po drugie, 
autor Wiatru od morza, co właściwie 
oczywiste u zwolennika jedności pol-
sko-kaszubskiej, nie uznaje kaszubsz-
czyzny za oddzielny język, ale też nie 
jest ona dla niego gwarą, dialektem 
polszczyzny. Wspomina o niej jako 
o „mowie słowiańskiej” zepsutej nie-
mieckimi działaniami germanizacyj-
nymi (s. 264). Kaszubi to oddzielny 
od polskiego i niemieckiego szczep 
(ród). Szczególnie w  „Rzezi Gdań-
ska” wyodrębnia Kaszubów, Polaków, 
Niemców (np. s. 132). Ci pierwsi są 
blisko ze sobą spokrewnieni, ale 
jeszcze bardziej połączyło ich uzna-
nie za jednakowych wrogów przez 
Krzyżaków (Niemców), doznane od 
nich krzywdy i wspólna walka z nimi  
(s. 133). W takim postrzeganiu Ka-
szubów Stefan Żeromski sprawia 
wrażenie oryginalnego, tym bardziej, 
że wprost mówi o charakterze podbo-
ju Pomorza przez Bolesława Krzywo-
ustego, który zdobył, zburzył i spalił 
[wytł. BB] krwawe Nakło i Uście [dzi-
siejsze Ujście – BB]. […] i bramy Ko-
łobrzega zwycięską wyrąbał siekierą, 
a pominął układ w Kępnie z 1282 r.,  
na mocy którego Pomorze drogą po-
kojową stało się integralną częścią 
państwa Przemysła II i pozwoliło mu 
na odnowienie Królestwa Polskiego.

Ciekawi, w  jakim stopniu był to 
wynik jego poszukiwań archiwal-
nych i  bibliotecznych, a  w  jakim 
– własnych przemyśleń i  obserwa-
cji. Ciekawi mnie to, ponieważ jak 
sądzę, do mocnych stron Wiatru od 

1  Cytaty z Wiatru od morza pochodzą z jednego z ciekawszych jego wydań, z okazji 70-lecia nadania Gdyni praw miejskich w intrygującej 
szacie graficznej, której najważniejszym składnikiem są reprodukcje obrazów wybitnego Kaszuby – marynisty Mariana Mokwy. Całość 
wstępem poprzedził Krzysztof Wójcicki (Gdynia 1996).     
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morza należy znajomość przez jego 
twórcę miejsca akcji. Można przy-
puszczać, że determinacja Żerom-
skiego, by przed napisaniem tego 
dzieła osobiście poznać wszystkie 
zakątki północnych Kaszub, mogłaby 
zawstydzić niejednego kaszubskiego 
regionalistę, a w konsekwencji dała 
bardzo dobry literacki efekt. Był on 
też niezłym obserwatorem życia  
codziennego i publicznego Kaszubów 
w  pierwszych miesiącach i  latach 
po przyłączeniu Pomorza do Polski 
w  lutym 1920 r. Gdy się czyta za-
warte w opowiadaniu „Przy nowych 
fundamentach” dyskusje, rozważania 
społeczności kaszubskiej o tym, czy 
„za Niemca” było lepiej wozić rybę 
do Gdańska, czy teraz sprzedawać 
ją warszawiakom, albo o tym, co da-
wała jej cesarska Rzesza, a co może 
dać Polska – to jakby zagłębiało się 
w wówczas utajnione sprawozdania 
policyjne o nastrojach wśród miesz-
kańców polskiego wybrzeża, donosy 
na nich, czy też relacje i wspomnienia 
z politycznych wieców.

Lektura takich fragmentów Wia-
tru od morza uzmysławia, że Piotr 
Rozłucki z  Urody życia w  swoim 
marzeniu zobaczenia, poznania Ka-
szubów i  ich kultury był alter ego 
Żeromskiego. Umacnia w tym inna 
wersja zakończenia tego drugie-
go utworu, w  którym główny jego 
bohater dotarł do zamierzonego 
celu, opublikowana przez Edmun-
da Puzdrowskiego („Pomerania” 
1988, nr 2, s. 7): Zamieszkawszy na 
półwyspie Helu w  rybackiej oberży 
począł czynić wycieczki na wschód 
i  zachód kaszubskiego wybrzeża. 
Zwiedzał wioski rybaków i rolników, 
stare cmentarze, kościoły, pola i lasy. 
W milczeniu przysłuchiwał się mowie 
tego ludu i brał ją w siebie. Po tylu 
wybrzeżach morza znalazł teraz to, 
które było własne. Po wysłuchaniu 
tylu gwar człowieczych znalazł teraz 

tę, której przez tyle lat szukał? Była 
dlań pożytecznem i godnem badania 
zjawiskiem ta niewymowna miłość, 
jaką powziął dla życia kaszubskich 
rybaków […] urodziwa i  dostojna, 
jak prastary zabytek, owoc wielkiego 
trudu wynikał wśród tandety nowo-
czesnego z Niemiec idącego życia […].

Jak wolno domniemywać, tęsk-
nota Stefana Żeromskiego czasu za-
borów za polskim wybrzeżem, także 
w sensie jego pełnego rozpoznania 
z perspektywy twórczości literackiej, 
była jednym z czynników, który miał 
znaczący wpływ na ostateczny kształt 
Wiatru od morza, w tym głównie na 
idealistyczne podejście do związku 
Kaszub z Polską. Wydawałoby się, że 
wpisywało się to w pełni w polską ra-
cję stanu i pisarz w tym zakresie mógł 
liczyć na pełną akceptację i wsparcie 
ze strony polskich władz i społeczeń-
stwa. Tak jednak nie było, były one 
podzielone w opiniach co do Pomo-
rza i kształtu odrodzonego polskiego 
państwa. Twórca z powodu swoich 
pomorskich poglądów był zarówno 
doceniany, jak i wywoływał negatyw-
ne reakcje. Krzysztof Wójcicki opisał 
w wstępie do Wiatru od morza, jak 
pisarz w 1919 r. w Belwederze usiło-
wał zwrócić uwagę Naczelnika Pań-
stwa Polskiego na problemy polskie-
go wybrzeża, jednak Józef Piłsudski 
potraktował sugestie Żeromskiego 
z brutalnym lekceważeniem. Określił 
w  swoim stylu i  bez ogródek, gdzie 
ma w  tej chwili odzyskanie Pomo-
rza. Z  pogardliwym  wzruszeniem 
ramion spytał: Czy o taką sadzawkę 
(czytaj Bałtyk) warto w ogóle czynić 
starania? Żeromski wzburzony odpo-
wiedział w ten sam sposób i wyszedł 
trzasnąwszy drzwiami (s. 17). Nie 
można więc wykluczyć, że Wiatr od 
morza był też jego osobistą reakcją 
na poglądy zaprezentowane przez 
Piłsudskiego i podobnie myślących 
Polaków: swoistym politycznym ma-

nifestem, wykazującym, że miał rację.   
Tak! Można różnie odbierać po-

morską, kaszubską twórczość i dzia-
łalność Stefana Żeromskiego, ale nikt 
nie zaprzeczy jego odwadze w działa-
niu i pisaniu. Jego osiągnięcia na tym 
polu nieprzypadkowo stały się także 
częścią naszego, kaszubskiego dzie-
dzictwa kulturowego, a  nawet opty-
mistyczny wobec połączenia Kaszub 
z Polską Wiatr od morza co najmniej 
pośrednio ukazuje, że wcale się tak 
stać nie musiało. Pamiętajmy o tym, 
gdy będziemy obchodzić stulecie przy-
łączenia Pomorza do Polski w 1920 r.

BOGUSŁAW BREZA

S. Żeromski, Uroda życia, Czytelnik, Warszawa 
1956.

S. Żeromski, Wiatr od morza. Z ilustracjami  
M. Mokwy, wstęp M. Żeromska, K. Wójcicki,  
Imprimatur, Gdynia 1996.  
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 PELPLIN. PAMIĘTAJMY  
O STEFANIE ŁASZEWSKIM
Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego Oddział Kociewski 
w  Tczewie w  swojej działalności 
zwracają uwagę na edukację. Do-
skonałą formą poznawania nowych 
wiadomości są wycieczki. Temu ce-
lowi służył wyjazd do Pelplina, gdzie 
na miejscowym cmentarzu odda-
no cześć Stefanowi Łaszewskiemu, 
pierwszemu wojewodzie pomor-
skiemu, który został mianowany na 
to stanowisko sto lat temu – 19 paź-
dziernika 1919 r.

Warto poznać, odkryć tę zapo-
mnianą postać. Stefan Łaszewski 
urodził się 8 stycznia 1862 r. w Brąch-
nówku. Po śmierci matki Stefana oj-
ciec sprzedał majątek rodzinie Czar-
lińskich i przeniósł się do Pelplina, 
gdzie Stefan rozpoczął naukę w pro-
gimnazjum biskupim Collegium 
Marianum, skąd w 1879 r. przeniósł 
się do gimnazjum w Chełmnie. Stu-
diował prawo na uniwersytetach 
we Wrocławiu, Berlinie i  Lipsku. 
Uzyskał tytuł doktora prawa. Po po-

wrocie z Lipska na Pomorze wstąpił 
Łaszewski do referendariatu i prak-
tykował kolejno przy sądach w So-
pocie, Elblągu, Gdańsku i Kwidzynie. 
Związał się z polskimi organizacjami 
w Grudziądzu, gdzie od 1892 r. pro-
wadził kancelarię adwokacją. W roku 
1911 został wybrany do Reichstagu 
niemieckiego parlamentu, w które-
go ramach działał w Kole Polskim. 
W latach 1917–1918 pełnił funkcję 
wiceprezesa tej grupy parlamentar-
nej. Należał w niepodległej Polsce do 
Związku Ludowo-Narodowego. 

19 października 1919 r. został 
mianowany wojewodą pomorskim. 
Funkcję tę objął w  styczniu 1920 
i  wypełniał ją do lipca tegoż roku. 
Siedzibą województwa pomorskiego 
był Toruń. Po zakończeniu pełnienia 
funkcji wojewody został sędzią Sądu 
Najwyższego i Prezesem Najwyższe-
go Trybunału Administracyjnego. 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i  Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Zmarł 20 marca 1924 r.  
w Warszawie. 

Jego pragnieniem było, aby spo-
cząć na umiłowanej ziemi pomor-
skiej. Uroczystość pogrzebowa od-
była się w katedrze w Pelplinie, także 
na miejscowym cmentarzu znajduje 
się, jak wspomniano, jego nagrobek. 

Może warto w 100. rocznicę wy-
boru pierwszego wojewody pomor-
skiego odnowić i odświeżyć pomnik 
człowieka, który pełnił tę funkcję 
przed laty? Współcześni włodarze 
z Urzędu Wojewódzkiego lub Urzędu 
Marszałkowskiego powinni pamiętać 
o  swoim poprzedniku. Ta sztafeta 
dziejów i pokoleń może mieć swój 
kolejny etap, a odnowienie pomni-
ka Stefana Łaszewskiego będzie tego 
wyśmienitym upamiętnieniem.

TOMASZ JAGIELSKI

 INTERNET. FILM Ò LËPÙSCZIM LËTERACE
Na youtubòwim karnôlu Kaszubi PL pòjawił sã film na-
mieniony Stanisławòwi Jance – gazétnikòwi, pòece, pro-
zajikòwi, tłómaczowi, wielelatnémù robòtnikòwi „Pòmera-
nii” i dzysdniowémù nôleżnikòwi Redakcjowégò Kòlegium 
najégò pismiona. Aùtorã tegò dokazu je Pioter Léssnawa, 
chtëren pòkôzôł przede wszëtczim nôwôżniészé lëteracczé 
dobëca pòchôdającégò z Lëpùsza aùtora. Òbzérnicë nalézą 
w tim filmie m.jin. infòrmacje ò kaszëbskòjãzëkòwim roma-
nie Łiskawica, pòlskòjãzëkòwëch prozatorsczich ksążkach, 
zbiérkach wiérztów i tłomaczënkach – w tim ò nôwôżnié-
szim translatorsczim dokazu Janczi, to je ò przełożënkù na 
kaszëbsczi epòpeje Adama Mickewicza Pan Tadeusz. 

Film béł òbsztëlowóny przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié i pòwstôł w òbrëmienim projektu pòd titlã „Po 
kaszubsku na YouTube 2019” realizowónégò dzãka dotacji 
Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje.

Film pt. Stanisłôw Janka je na starnie https://www.youtu-
be.com/watch?v=3TKQtwfQBP4. Rôczimë do òbzéraniô, 
„lajkòwaniô” i  subskripcji zrzeszeniowégò karnôla, na 
jaczim jidze nalezc téż jiné wôrtné kaszëbsczé ùsôdzczi.

RED.
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 BÒRZESTOWÒ. SZLACHAMA RÉZË DO AMERICZI
Òd przeczëtaniô dzélëka epòpeji Aleksandra Majkòwsczégò 
Żëcé i przigòdë Remùsa zaczãlë swòje lëstopadnikòwé zéń-
dzenié (7.11) nôleżnicë Remùsowégò Krãgù z Bòrzestowa. 
Prowadzył je tradicyjno Bruno Cërocczi, chtëren przëwitôł 
i przedstawił gòscy tegò pòtkaniô, a bëlë nima pòsobny rôz 
rézownicë: Jón Kòstuch i Zbigniéw Czajka. Òpòwiedzelë 
ùczãstnikóm ò kòłowi pielgrzimce pò pòlonijnëch òstrzód-
kach w Zjednónëch Stanach, m.jin. w Waszingtonie i No-
wim Jorkù. 

Jezdzëlë òni pò amerikańsczich stegnach òb zymk 2019 r. 
Réza nie bëła leno pielgrzimką, ale téż pòdzãkòwanim i ùtcze- 
nim 100-lecô samòstójnotë Pòlsczi. Òsoblëwie czekawé bëłë 

jich òpòwiescë ò pòtikónëch òb drogã Kaszëbach, òsoblëwie 
ksãżach. 

Zéńdzenié skùńczëło sã złożenim kwiatów pòd pòmnikã 
Frãcëszka Krãcczégò.    RED.

Òdj. ze zbiérów Remùsowégò Krãgù

 SZËMÔŁD. KATILINA NA BINIE
Szëmôłdzkô Téatrowô Grëpa przë- 
rëchtowała pòsobny kaszëbsczi dokôz 
na binã. Pò baro dobrim przëjimniã-
cym Chòróbska Jana Piepczi, jaczé ak-
torzë z Lesôków prezentowelë w roz-
majitëch môlach na całëch Kaszëbach, 
tim razã delë sã na dokôz ks. Léòna 
Heyczi Katilina. 

Wëjimczi z ti kòmedii mòglë òbez-
drzec donëchczôs przédno mieszkań-
cë gminë Szëmôłd w òbrëmienim II 
Szëmôłdzczich Dni Kùlturowi Spôd-
kòwiznë (przedstôwczi bëłë w rujanie 
w Łebieńsczi Hëce, Szëmôłdze i Bòja-
nie). 

Reżisérama widzawiszcza są: Alek-
sandra Perz i Beniamin Kòralewsczi, 
mùzykã ùsadzył Tomôsz Perz, ruchna 
dlô aktorów i  elementë scenografii 
przëszëkòwałë: Małgòrzata i Magda- 
léna Kaszùbòwsczé, a na binie wëstã- 
pòwelë: Bòżena Frąckòwiôk, Éwa 
Kleszczewskô, Iwóna Piastowskô, Jón 
Dargacz, Kadzmiérz Hermann, Rafôł 
Piastowsczi i Jerzi Rzepka.

Mómë nôdzejã, że to jesz nie je  kùńc 
pòkôzków Katilinë i ju wnetka sã doz- 
nómë, gdze òbzérnicë mdą mòglë 
òbezdrzec Szëmôłdzką Téatrową Grë- 
pã.

RED.

 KÒSCÉRZNA. Ò REMÙSU  
W KINIE REMÙS
Éwelina Karczewskô i  Pioter Zatóń 
z  Fùndacji „Aby chciało się chcieć” 
przërëchtowelë pòsobny film zrzeszo-
ny z Kaszëbama. Tim razã nie je to 
dokùmentalny dokôz, ale fabùlarnô 
adaptacjô epòpeji Aleksandra Maj-
kòwsczégò Żëcé i  przigòdë Remùsa. 
Jegò prapremiera òdbëła sã – wierã nié 
przez przëtrôfk – w kòscersczim kinie, 
jaczé sã zwie jak przédny bòhatéra 
ksążczi. 

Ùsôdzk mòglë òbezdrzec przédno 
lëdze, jaczi brelë ùdzél w jegò pòwsta-
nim (a bëło jich pôrãset). Robòta wkół 
filmù warała kòl dwùch lat, chòc Pio-

ter Zatóń (reżiséra i aùtór òdjimków) 
pòdczorchiwô, że ò jegò stwòrzenim 
mëslôł ju òd dôwna, tak pò prôw-
dze òd 2014 r., czej twòrził wëstôwk 
òdjimków prezentëjącëch niejedne 
dzélëczi ksążczi. Éwelina Karczewskô 
(wespółreżisérka i aùtorka scenarni-
ka) dzãkòwała za zaangażowanié ak-
toróm, chtërny – bãdącë amatorama – 
mielë wiôlgą starã, żebë swòje zadania 
zjiscëwac baro profesjonalno.

Pòstacjã dozdrzeniałégò Remù-
sa zagrôł Maksymilión Pluto-Pron-
dzyńsczi, Trąbã – Rajmùnd Knitter, 
Królewiónkã – Jovanna Czerkas, Kle-
mentinã – Karolëna Niemczik, Króla 
Jezora – Bartosz Stachòwiak, a ksãdza 

Pawła – znóny najim czëtińcóm felie-
tonista Róman Drzéżdżón.
Produkcjô filmù òstała dofinanco-
wónô z Eùropejsczégò Rólnégò Fùn-
duszu dlô Rozwiju Wiesczi Òbéńdë. 
Wicy infòrmacjów ò filmie i planach 
jegò ùtwórców na starnie: https://
www.facebook.com/KaszubaRemus/.

RED.

Òdj. www.facebook.com/KaszubaRemus/
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 KASZËBË. JIGRA DLÔ CAŁI 
FAMILII

Pòwstała nowô planszowô edukacjowô 
jigra, jakô pòmôgô w  ùczbie kaszëb-
sczégò jãzëka. Je sczerowónô nié leno 
do dzecy, ale téż młodzëznë i starszich. 

Ji ùtwórcowie mają za swój cél m.jin. 
rozszerzwienié kaszëbsczi słowiznë we-
strzód ùczãstników i nôùkã logicznégò 
mësleniô. Bënë je plansza, 56 kôrtów 
z nazwama i céchùnkama zwierzãtów 
i  roscënów, 24 specjalné kôrtë z  roz-
majitima zadaniama i  384 żetonë 

z lëtrama alfabetu (je wiedzec téż tima 
znankòwnyma dlô kaszëbiznë: ã, é, ë, 
ò, ô, ù).

Jigra nazéwô sã Kaszëbsczé słówka 
i wszëtcë chãtny mògą jã kùpic w in-
ternetowi ksążnicë kaszubskaksiazka.
pl (http://kaszubskaksiazka.pl/800-gra-
-edukacyjna-slowka-kaszebscze.html). 

Wëdôwcama jigrë są: pòdjimizna 
Trefl i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié.                                                     RED. 

 SZIMBARK. NOWÉ KARNO 
PIESNI I TUŃCA 
Trenérëją ju òd pół rokù, za sobą mają 
ju dwa wëstãpë, le całi czas rôczą do 
se chãtnëch. W Szimbarkù pòwstało 
nowé seniorsczé karno, chtërno mô 
miec starã ò kaszëbsczé tradicje zrze-
szoné z mùzyką, spiéwã i tuńcã.

Ùdba wzãła sã stądka, że ju òd wiele 
lat przë môlowi szkòle dzejô młodzëz-
nowé karno Marzëbiónczi, jaczé mô 
wëchòwóné ju niejednégò tańcowni-
ka czë niejedną spiéwôczkã. Terô òni 
są ju dorosłi, a ùdbòdôwôczóm bëło 
szkòda, że ni mają gdze, tu na placu, 

cygnąc dali swòji pasje. Na dzys w tim 
nowim karnie dlô dozdrzeniałëch 
(a téż kąsk starszi młodzëznë) je kòle 
30 lëdzy. Wëstąpilë òbczas wëjazdu do 
Niemców, dze béł jich debiut. Rôz za-
prezentowelë sã téż na zebranim turi-
sticzny òrganizacji Szczyt Wieżyca, 
chtërna òficjalno założëła i prowadzy 
karno. Ùdało sã nalezc dëtczi m.jin. 
na òbleczenia. Chòreògrafã je Jerzi 
Soliwòda, na instrumeńtach grają Łu-
kôsz Skrodzczi i  Jakùb Prądzyńsczi. 
Jak gôdô nôleżniczka karna Marta 
Młińskô: Całi czas mòżna sã zgłoszëc, 
chãtny ni mùszą jesz pòtrafic tańcowac 

abò spiewac. Na zôczątk sygną dobré 
chãcë.

Próbë są w  szkòle w  Szimbarkù, 
do karna mògą sã zapisac lëdze, co są 
stôri òd 15 do 40 lat. Wicy mòżna sã 
dowiedzec, wchôdającë chòcle na pro-
fil karna na facebookù.

MATEÙSZ BÙLLMANN

 SWOŁOWO. „NA ŚWIĘTEGO 
MARCINA NAJLEPSZA POMORSKA 
GĘSINA”A 

Ludyczność regionalnych festynów 
przyciąga wielu ludzi. Taką formę ma 
niewątpliwie festiwal gęsiny, który 
w  dniach 9–11 listopada br. zorga-
nizowało Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie. Byłem w Swo-
łowie 10 listopada. Mimo nie do koń-
ca sprzyjającej aury impreza ściągnęła 
tysiące gości. Ludzi, którzy biesiado-
wali, a przede wszystkim przebywali 
w aurze przesączonej aromatem gę-

siego mięsa podawanego na dziesiątki 
sposobów.

Nie będę narzekać na to, że na tema-
tycznej imprezie znalazły się stoiska 
z chińskimi zabawkami, bo takie za-
bawki to nierozłączna część festynów. 
Nie będę narzekać na to, że sprzeda-
wano chałwę, nie będę narzekać nawet 
na to, że dach namiotu mieszczącego 
centralną część imprezy przeciekał 
w wielu miejscach. Wręcz przeciwnie, 
podkreślę, że impreza miała swoją 
wartość, bo jest doskonałym spo-
sobem na mobilizację społeczności 
lokalnych, które w większości zdomi-
nowały część handlową. Tak, to koła 
gospodyń wiejskich i im podobne lo-
kalne organizacje potrafiły zebrać się 
po to, by wspólnie przygotować prze-
twory, wędliny, zupy i dania główne na 
wiele różnych sposobów. Kreatywność 
tych ludzi okazała się bardzo wielka 
i jest to bardzo dobry sygnał. Sygnał 
mówiący, że są możliwe nie tylko wy-
poczynek pod gruszą oraz turystyka 
kulinarna, ale  przede wszystkim, że 

istnieje możliwość pozyskiwania rze-
czywiście rzetelnie przygotowanych 
wyrobów, które mogą być alternatywą 
dla coraz bardziej podobnych do siebie 
wędlin produkowanych przemysłowo. 
Moim marzeniem, jako osoby, która 
interesuje się kulturą gastronomiczną, 
jest to, by elementem towarzyszącym 
takiej imprezie było przygotowanie 
czegoś w rodzaju zeszytu z przepisa-
mi. Chyba nie byłoby tak trudno ze-
brać w takiej publikacji kluczowe dla 
imprezy przepisy i pozostawić miej-
sce na zapiski z rozmów z autorami? 
Myślę, że większość uczestników taki 
zeszyt by kupiła.

Aby nie było jednak zbyt słodko, 
chciałbym namawiać organizatorów 
do zobligowania wystawców, by za-
dbali o  większą higienę sprzedaży. 
Listopad ma swoje prawa, wielu ma 
zakatarzony nos, więc kwestia osło-
nięcia produktów winna być kluczo-
wa. Bądźmy ludyczni i spontaniczni, 
ale bez przesady.

RAFAŁ NOWAKOWSKI
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 ZGÒRZAŁÉ. ÒPÒWIESCË  
Ò ROBÒCE I PASJI
Wiedno cygnãło mie do repòrtażu – 
tak ò sobie gôdôł Édmùnd Szczesôk 
òbczas wspòminaniégò swòji piãcdze-
sątlatny robòtë.

Pòtkanié miało plac 9 smùtana 
w Regionalny Jizbie w Zgòrzałim ùd-
bóny i prowadzony przez Zytã Górną. 
Kôrbiónkã z  wielelatnym redaktorã 
prowadzył Róbert Groth. Zéńdzenié 
òstało zòrganizowóné na wspòmink 
kaszëbsczi mszë, chtërna bëła òd-
prôwionô w  ti wsë trzëdzescë szesc 
lat temù. Przëszlë na nie kaszëbsczi 
dzejarze, a  téż drëchòwie Édmùnda 
Szczesôka.

Gazétnik òpòwiôdôł zeszłim ò 
wszëtczich latach swòji robòtë. Gôdôł, 
że wëchòwiwôł sã przë ksążkach, bò 
jegò òjc wiele czëtôł. Niechtërny gô-
delë, że przeczëtôł wszëtkò z krézo-
wi biblioteczi w  Kartuzach. Miôł ù 
se doma téż te zakôzóné pùblika-
cje. Dlôte téż Édmùnd Szczesôk òd 
młodëch lat cekawił sã lëteraturą, 
pisarstwã. Skùńcził równak Gduńską 
Pòlitechnikã na Wëdzélu Wòdnégò 
Bùdownictwa. Na pëtanié, dlôcze 
prawie ten czerënk, skòrno pózni, 
jak wiémë, zajął sã robòtą gazétnika, 
redaktór òdpòwiedzôł: To béł dlô mie 
dobri czerënk, bò na nim sztôłtëje sã 
wëòbrazniô, trzeba bëło rozmiec prze-
strzenno mëslec. A do te jesz przedôwa-
ło sã rozmienié laniô wòdë – gôdôł 
z ùsmiechã. 

Lëdze z bôczënkã słëchalë òpòwie-
scë ò gazétnikòwim seminarium, na 

jaczé chcôł jic pózniészi aùtór wiel-
nëch pùblikacjów. Przëszedł na pier-
szé zajãca i  widzôł, że je tam wiele 
chãtnëch lëdzy, a  placów leno piãc, 
tej mëslôł sobie, że ni ma mòżlëwòtë, 
żebë sã tam zadostac. Zaczął równak 
przëchadac na wszëtczé pòtkania, rôz 
na dwa tidzénie, a  na kòżdé z  nich 
pòdług wskôzë, dôwôł swój tekst. 
Wnet wielëna chãtnëch zmiészëła 
sã do piącdzesąt lëdzy. Pisôrz jakno 
pierszi òddôł wszëtczé tekstë, a  je-
den z nich tikôł sã Karna Sztudérów 
„Pomorania”. Dostôł sã do wëbróny 
piątczi. Jô stôł sã pòstrachã dlô akade-
micczich szkólnëch, bò òdwôżno jem 
pisôł ò wëdarzeniach tamtëch czasów 
– wspòminôł. 

Robił w  trzëgardowëch gazétach 
w  rozmajitëch dzélach, le cygnãło 
gò do repòrtażu. Béł drëchã Riszar-
da Kapùscyńsczégò, chtëren rzeknął 
czedës, że „w repòrtażu mòże wicy”, 
dlôte Szczesôkòwi widzôł sã prawie 
taczi ôrt wëpòwiedzë. Pisôł prôwdã, 
czãsto mòcno rizykùjącë. Ò mie bëło 
taczé mëslenié, że jak nicht ju nie chcôł 
jaczégò tematu wząc do napisaniô, tej 
szlë do mie, a  jô dzãka temù mógł 
sã pisarskò wëkazac – gôdôł repòr-
tażista. Napisôł na przikłôd sledczi 
repòrtôż do pismienia „Polityka”. Do-
stôł pózni telefón, że lëchò zrobił, że 
òpùblikòwôł cos bez pòkôzaniégò tek-
stu swòjémù infòrmatorowi. Na skùtk 
tegò tekstu półkòwnik, co miôł sã stac 

generałã, równak sã nim nie stôł. Ga-
zétnik wspòminôł, że tegò téż dnia 
zrezygnowôł z zaplanowóny z białką 
wëprawë na grzëbë, bò mògłobë to sã 
dlô nich lëchò skùńczëc.

Wielelatny przédny redaktór „Pò- 
meranii”, pùblikùjący swòje tekstë 
w òglowòpòlsczich gazétach, chtëren 
dostôwôł téż za nie nôdgrodë, na pò-
czątkù nie interesowôł sã kaszëbsczi-
ma sprawama. Z czasã to sã zmieniło. 
Cësk miôł na to m.jin. chłop kùzyn-
czi Édmùnda Szczesôka, sp. Wòjcech 
Czedrowsczi. Repòrtażista zaczął ce- 
kawic sã np. Żëcym i przigòdama Re- 
mùsa. Jegò snienim je skùńczenié 
swòji „kaszëbsczi trilogii” sparłãczony 
prawie z tim bòhatérą. Wëkłôdowca 
gazétnictwa na wëższich ùczbòwniach 
wspòmniôł téż ò pòczątkach Kaszëb-
sczich Czôłenkòwëch Spłiwów „Szla-
chama Remùsa”, jaczé przez dłudżé 
lata òrganizowôł, a też ò swòji pùbli-
kacji pt. Wyrwana z  piekła. Ksążka 
òpòwiôdô ò kawlach białczi z Kaszëb, 
chtërna òbczas wòjnë òżeniła sã z żôł-
niérzã Wehrmachtu. Bëła trzimónô 
w Rusëji przez pół stolata i dopiérze 
niedôwno, midzë jinszima dzãka 
Szczesôkòwi, ùdało ji sã zwëskac pòl-
sczé òbëwatelstwò i  zamieszkac na 
rodzynny zemi.

Na kùńc sobòtniégò wieczoru gòs- 
pòdëni zetkaniô Zyta Górnô rôczëła 
wszëtczich do chëczë na swójsczé 
jestkù.

KAROLËNA SERKÒWSKÔ

Òdj. K. Serkòwskô 
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 WEJROWÒ. WIECZÓR  
Z MÙZYKĄ I PÒEZJĄ TREPCZIKA
W  sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pò-
-mòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we 
Wejrowie 22 rujana òdbéł sã 51. kòn-
cert z cyklu „Spotkania z muzyką Ka-
szub”. Béł òn namieniony patronowi la-
toségò rokù Janowi Trepczikòwi i miôł 
titel Na Parnasu czëbkù... 

Òrganizatorka całégò cyklu Wito-
sława Frankòwskô rôczëła tim razã 
do wespółrobòtë m.jin. spiéwôków 
z Chin: Ying Cao (sopran) i Yilii Fang 
(tenór). Bëło to wierã pierszé w histo-
rii wëkònanié kaszëbskòjãzëkòwëch 

dokazów przez mùzyków z Kraju We-
strzódka. Delë so z tim bëlno radã, co 
bùdzëło wiôldżé ùwôżanié (i  brawa) 
słëchińców kòncertu

Òkróm nich wëstąpilë: Justina 
Kantorowicz (sopran), Bartosz Wa-
siluk (kòntratenór), Dómnik Mazan 
(baritón), Dark Majkòwsczi (recyta-
cjô wiérztów Trepczika), Aleksandra 
Szëmańskô (skrzëpice), Witosława 
Frankòwskô (klawira i słowò ò mùzyce). 

Kòncert òstôł dofinancowóny ze 
strzódków Minysterstwa Bënowëch 
Sprôw i Administracje a téż Wejrow-
sczégò Pòwiatu.                                RED
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 CHÒNICE. SWIÃTO KÙLTURË 
„NA BÒGATO”!
W Chònicach pòd kùńc rujana òd- 
bëłë sã Dni Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Kùlturë. Zaczãłë sã 19.10 òd przezér-
kù binowëch widzawiszów i téatro-
wëch warkòwniów „Zdrzadniô Te-
spisa”, ò jaczim jesmë piselë w slédny 
„Pòmeranie”. 

20.10 w môlowi bazylice pw. Scãcô 
sw. Jana Chrzcëcela òstała òdprôwio-
no ùroczëstô mszô z  kaszëbską li-
turgią słowa z ùdzélã sparłãczonëch 
kapelów karnów Bławatki, Kaszëbë 
i Kaszuby, a w Spòdleczny Szkòle nr 7  
kôrtownicë szlë na miónczi w  tur-
nieru baszczi „Tarcza Kaszub” ò nôd-
grodã chònicczégò starostë. 

21.10 w  Mùzyczny Szkòle mło-
dzëzna z  Technikùm nr 3 pòtkała 
sã z prof. Marią Pająkòwską-Kensik 
i  pòznôwała kòcewską kùlturã. Pò 
pôłnim w Miastowi Pùbliczny Biblio-

tece bëło zòrganizowóné zéńdzenié 
namienioné Kòcewiu przistãpné dlô 
wszëtczich chãtnëch.

Pòsobny dzéń to przédno pòwia-
towi recytatorsczi kònkùrs „Kaszëb-
sczi EKO-ART”, a w czwiôrtk 24.10 
z  lubòtnikama kaszëbsczi lëteraturë 
pòtkôł sã pisôrz i  tłómôcz Wòjcech 
Mëszk.

Nôwôżniészim wëdarzenim za-
planowónym na 26.10 béł wëstôwk 
akwarelów „Z  widokiem na ogród” 
Małgòrzatë Sznajdrowsczi. W  nie-
dzelã, 27.10, òdbëło sã pòdrechòwa-
nié plasticznégò kònkùrsu „Barwy 
ziemi chojnickiej. W  100-lecie po-
wrotu Chojnic do Ojczyzny”.

Na zakùńczenié tegò swiãta ka- 
szëbsczi (i nié leno) kùlturë w czët-
nicë Miastowi Pùbliczny Biblioteczi 
bëła promòcjô 29. numra pismiona 
„Kwartalnik Chojnicki”(28.10).

Òbczas Dni Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Kùlturë chãtny mielë téż mòżlëwòtã 
òbzéraniô fòtograficznégò pòkònkùr-
sowégò wëstôwkù „Kaszëbë sztótã za-
trzimóné 2019” w Technikùm nr 3.

Winszëjemë òrganizatoróm (Ka- 
szëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, jaczé- 
mù pòmòglë: Chònicczé Centrum 
Kùlturë, Miastowô Pùblicznô Bi-
blioteka, Historiczno-Etnograficzné 
Mùzeùm, Parafiô pw. Scãcô sw. Jana 
Chrzcëcela, Technikùm nr 3, Mùzycz-
nô Szkòła, Spòdlecznô Szkòła nr 7, 
karna Bławatczi, Kaszëbë i Kaszuby) 
tak bògatégò i czekawégò programù!

RED.

Òdj. ze starnë MKPPiM we Wejrowie

 KARTUZË. WICY PLACU W KASZËBSCZIM MÙZEÙM
25 rujana w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartuzach òstała 
ùroczësto òtemkłô nowòczasnô zala do wëstôwków. Pòw- 
stała òna dzãka módernizacje dôwnégò gòspòdarczégò 
bùdinkù, jaczi w ùszłoce służił jakno staniô. 

Jak pòdczorchiwała direktorka Barbara Kąkòl, skùńczi 
sã jiwer z felënkã placu òbczas wernisażów, promòcjów 
i jinëch wëdarzeniów. Bëła téż baro bùsznô, że òtemkniãcé 
zalë ùdało sã sparłãczëc z pòkôzanim wëstôwkù „Wiatr od 

morza. 100 lat później” inspirowónégò ùtwórstwã Sztefa-
na Żeromsczégò. Mô òn za cél ùtczëc 100-lecé ùdostaniô 
nazôd samòstójnotë przez Pòlskã. 

Westrzód wielnëch gòscy, jaczi pòjawilë sã na ùroczëz-
nie, béł Marszôłk Pòmòrsczégò Wòjewództwa Mieczësłôw 
Struk, dorôdca prezydenta RP Pioter Karczewsczi, kar-
tësczi starosta Bògdón Łapa, bùrméster Kartuz Mieczësłôw 
Grégór Gòłuńsczi, artiscë, przedstôwcowie institucjów 
kùlturë i kùńsztu z całégò krézu.

RED.
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 SZCZECIN. MĄDRA MIŁOŚĆ  
DO OJCZYZNY 

Od 25 lat aktywnie działa szczeciński 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Wśród inicjatorów jego 
powstania byli prof. Józef Borzysz-
kowski i  dr Ryszard Stoltmann – 
obecny jego prezes. Był rok 1994, na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
odbyło się pierwsze spotkanie orga-
nizacyjne. Prowadzili je prof. Józef 
Stanielewicz i  ówczesny rektor US 
prof. Hubert Bronk. Członkostwo 
w stowarzyszeniu proponowano nie 
tylko osobom związanym z kaszub-
szczyzną, ale także tym wszystkim, 
którzy identyfikują się z  regionem 
i chcą lepiej poznać jego przeszłość 
i  upowszechniać rzetelną o  tym 
wiedzę. Zamierzenia te spotkały się 
z przychylnością i wsparciem ówcze-
snego wojewody Marka Tałasiewicza. 

6 czerwca 1994 r. przy udziale 17 
osób odbyło się walne zebranie ZKP 
Oddział w  Szczecinie. Wybrano 

wtedy 4-osobowy zarząd w składzie:  
R. Stoltmann – prezes, wiceprezesi: 
J. Stanielewicz i Edmund Piotrowski 
oraz Jan Macholak – sekretarz. Te 
i  inne fakty przypomniał podczas 
jubileuszowego wieczoru (26.10) 
Ryszard Stoltmann. Wśród osiągnięć 
oddziału wymienił m.in. konferencje 
naukowe, wystawy, spotkania pre-
zentujące kulturę, tradycje oraz hi-
storię Kaszubów i Pomorza, corocz-
ne Dni Kaszubskie, a także działania 
wspierające rozwój Zrzeszenia w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 
Dzięki Zdzisławowi Kosikowskiemu 
ze Stargardu działa w  tym mieście 
oddział ZKP. Reaktywowany został 
oddział w Koszalinie. Jerzy Mechliń-
ski przewodzi kołu, które powstało 
w Łobzie – wymieniał Stoltmann (...) 

Spotkanie jubileuszowe poprze-
dziła msza z liturgią w języku kaszub-
skim w bazylice św. Jana Chrzciciela 
(...).

Uczestnicy spotkania otrzymali 
pierwszy numer rocznika „Kaszubi 
w regionie”, dokumentującego dzia-
łania członków Zrzeszenia na tym te-
renie. Zawiera on m.in. artykuł prof. 
Zygmunta Szultki pt. „Kontrowersje 
wokół osadnictwa powiatu człu-
chowskiego w czasach nowożytnych” 
oraz ks. Jana Perszona, który ukazał 
Dzień Zaduszny w  zwyczajach ka-
szubskich. 

Wojciech Dorżynkiewicz w imie-
niu radnych Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego i Marszałka 
naszego województwa podkreślił 
trudną do przecenienia rolę szczeciń-
skiego oddziału ZKP w upowszech-
nianiu tradycji i kultury oraz popula-
ryzacji dziejów Pomorza. Wręczając 
srebrną odznakę Gryfa Pomorskiego 
przyznaną oddziałowi ZKP, mówił, 

że otrzymują ci, którzy dla regionu 
wiele znaczą i wiele mu dają. 

Gratulacje złożyła też senator 
Magdalena Kochań, która poinfor-
mowała z  satysfakcją o przyznaniu 
oddziałowi ZKP medalu Senatu 
RP. Podziwiam i  darzę Kaszubów 
wielkim szacunkiem. Uczę się od 
nich umiejętności dogadywania się, 
gotowości do współpracy i  mądrego 
kochania swej ojczyzny. Przewod-
nicząca Komisji Nauki, Edukacji 
i  Sportu UM w  Gdańsku Danuta 
Rek wraz z wiceprezesem ZKP Łu-
kaszem Grzędzickim oraz członkiem 
Zarządu Głównego Kazimierzem 
Formelą wręczyli medale przyznane 
przez Marszałka Województwa Po-
morskiego Mieczysława Struka – za 
udział w  rozwoju współpracy po-
między organizacjami społecznymi 
województw pomorskiego i zachod-
niopomorskiego. Otrzymali je: Alicja 
Łojko, Jadwiga Narloch, Kazimierz 
Kozłowski, Brunon Naczk i Ryszard 
Stoltmann. Prof. Kozłowski nawią-
zał do działań i charakteru liderów 
szczecińskiego oddziału ZKP. Ruchy 
społeczne nie mają się dobrze w na-
szym kraju. Tymczasem zrzeszenia 
kaszubskie czynią wiele, nierzadko 
„pod prąd”. Zasługują na wielki sza-
cunek – mówił. Liczne słowa uznania 
kierowano bezpośrednio do Ryszar-
da Stoltmanna w związku z jego 70. 
rocznicą urodzin. 

W nadesłanej laudacji prezes In-
stytutu Kaszubskiego prof. Cezary 
Obracht-Prondzyński i  prezes ho-
norowy prof. Józef Borzyszkowski 
napisali m.in.: Cieszymy się, że jeste-
ście obecni na Wielkim Pomorzu – po 
jednej i drugiej stronie Odry (...). 

JACEK BŁĘDOWSKI

Fot. J. Błędowski

NA SPÒDLIM TEKSTU KATARZËNË MARKÒWSCZI NA WWW.PRZODKOWO.PL

 BÙDAPESZT. PROMÒCJÔ 
KASZËBIZNË NAD DUNAJÃ
Regionalné Karno Spiéwë i  Tuń-
ca „Przodkowianie” z  Przedkòwa 
promòwało kaszëbską kùlturã w wã-
gersczi stolëcë (17–21 rujana). Do 
Bùdapesztu rôczëlë jich tameczny 
Pòlonijny Zespół „Polonez” i Pòlsczi 
Samòrząd w Bùdapeszce. 

„Przodkowianie” prezentowelë ka- 
szëbską mùzykã i  przërëchtowelë 
warkòwnie tuńca dlô nôleżników 
„Poloneza”. Mieszkańcë wãgersczi 
stolëcë mòglë téż pòszmakac kaszëb-
sczi kùchni. 

Na zakùńczenié swòji bëtnoscë 
w Bùdapeszce gòsce z Kaszëb kòn-
certowelë w  Pòlsczim Dodomie 
w tim miesce.

Nôleżnicë karna mielë téż leżnosc 
do zwiedzaniô czekawëch môlów, np. 
Królewsczégò Zómkù, bùdinkù wã-
gersczégò Parlamentu i bazyliczi sw. 
Sztefana, a téż rézowelë rzéką Dunaj.

Wôrt przëbôczëc, że béł to pòsobny 
wëjôzd zespòłu „Przodkowianie” za 
grańcã. Łoni bëlë w Szwédzczi i Duń-
sczi, niłoni w Italie, trzë lata dowsladë 
na Lëtwie, a jesz rëchli w Niemcach.
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 NOWI WICEMARSZÔŁK WÒJEWÓDZTWA

Leszk Bònna, radny Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewódz-
twa i direktór Specjalisticzny Bòlëcë m. J.K. Łukòwicza 
w Chònicach, òstôł nowim wicemarszôłkã wòjewódz-
twa. Zastąpił na tim stanowiszczu Riszarda Swilsczégò, 
chtëren w rujanie òstôł wëbróny do Senatu RP.

Nowi wicemarszôłk to samòrządôrz z wielelatnym 
doswiôdczenim. Pòchòdzy z Chòniców, gdze béł rad-
nym w latach 2002–2006. Leszk Bònna òd 13 lat je rad-
nym wòjewódzczégò sejmikù (jakno przedstôwca partii 
Platforma Obywatelska). Je absolwentã Wëdzélu Lądowi 
Bùdowiznë Gduńsczi Pòlitechniczi, mô téż skùńczoné 
pòdiplomòwé studia z zarządzaniégò dozérã zdrowiô.

Jakno wicemarszôłk bãdze òdpòwiôdôł za sprawë 
zrzeszoné z  transpòrtową infrastrukturą, m.jin. za 
Pòmòrską Metropòlitalną Banã.

             
 PÒMÒRSCZICH IMPULSÓW BÃDZE DZESÃC

Do kùńca latoségò rokù pò pòmòrsczich sztrëkach bãdze 
jezdzëc dzewiãc nowòczasnëch impùlsów. W pòłowie gro-
micznika 2020 rokù wëjedze slédnô, dzesątô bana z serii 
Impuls, wôrtnô 24,6 mln zł. Kùpienié dzesątégò impùlsa 
to brzôd wëzwëskaniô mòżlëwòtë pòmëslóny w ùtrôpie 
z 2018 rokù. 

Pierwòszno samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa 
planowôł kùpic piãc banów. Ùdało sã równak ùdostac 
dodôwkòwé pieniãdze i dokùpic pòsobné pòjazdë. Kùńc 
kùńców pò pòmòrsczich sztrëkach bãdze jezdzëc dzesãc 
impùlsów. Wôrtnota całégò kòntraktu to 246 mln zł. Sléd-
ny z kùpionëch pòjazdów z serii Impuls bãdze òbsłëgòwac, 
jistno jak zaòstałé banë, tur midzë Słëpskã i Trzëgardã a El-
bingã. W przińdnoce, pò elektrifikacji turu, impùlsë bãdą 
téż jezdzëc na lëni Pòmòrsczi Metropòlitalny Banë.

Wszëtczé pòjazdë mają 195 sedzącëch môlów i nômni 
20 placów do przewòzënkù kòłów. Mają zainstalowóny 
system dinamiczny pasażérsczi infòrmacji, mònitorowóné 
i klimatizowóné bëna, i téż séc wi-fi.

 W SKÓRCZU BÃDZE SÃ LŻI ÒDDICHAŁO

Wnet 3,5 mln zł ùnijnégò dofinancowaniô z  Re-
gionalnégò Òperacjowégò Programù Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa na lata 2014–2020 trafi do kòcew-
sczégò Skórcza na inwesticje zjiscywóné w òbrëmie-
nim ùprawieniô jakòscë lëftu. W pùblicznëch bùdin-
kach, m.jin. w  òbczëszczalni scéków, przedszkòlim 
i dwùch zespòłach szkòłów a téż w sztërzech òbiek-
tach pòdjimiznów, jaczé są partnérama inwesticji, 
òstóną zainstalowóné fòtowóltajiczné panele i póm-
pë cepła. Dlô Skórcza to baro wôżnô inwesticjô, bò 
miasto je w  dolëznie i  emisjô gazów i  pichów mô 
negatiwny cësk na stojiznã lëftu. Pò zakùńczenim 
móntażu instalacji jakòsc lëftu w  miesce baro sã 
pòprawi. Rocznô emisjô cepłownëch gazów zmié-
szi sã ò 577 tón równowôżnika dwaòksydu wãgla. 
Dogôdënk ò dofinancowanim projektu pòdpiselë 
4 lëstopadnika marszôłkòwie pòmòrsczégò wòje-
wództwa Mieczësłôw Struk i Wiesłôw Bëczkòwsczi 
a  téż Kadzmiérz Chëła, starosta starogardzczégò 
pòwiatu. Kòszt realizowónégò projektu to wicy jak 
5 mln zł. Całowné jegò ùrësznienié je planowóné na 
kùńc strëmiannika 2021 r.

ÒD
J. 

S.
 LE

W
AN

DO
W

SC
ZI

ÒD
J. 

S.
 LE

W
AN

DO
W

SC
ZI

ÒD
J. 

A.
OL

SZ
AK

 /P
OM

OR
SK

IE
.E

U

 



 SZKÒLENIA, WARKÒWNIE 
I WSPIARCÉ DLÔ BEZROBÒTNËCH 
Z PÙCKA, KARTUZ I GDUŃSKA
Dzãka 4 mln zł z Eùropejsczi Ùnii 
300 bezrobòtnëch mieszkańców 
pòmòrsczégò wòjewództwa bãdze 
mògło zwiãkszëc swòje mòżlëwòscë 
dostaniô robòtë. Zòrganizowóné 
mdą téż szkòlenia i  warkòwnie 
sczerowóné na szëkanié robòtë.

W Kartuzach projekt mô òbjim-
nąc 141 lëdzy z kartësczégò krézu. 
Bãdą w nim mòglë brac ùdzél ti, co 
są bezrobòtny òd dłudżégò czasu 
i  mają nisczé kwalifikacje. Pòwia-

towi Ùrząd Robòtë i Centrum Spò- 
lëznowi Integracji w  Òstrzëcach 
przërëchtëją dlô nich mòtiwacjowé 
warkòwnie i  szkòlenia. Bãdze téż 
program stażów i interwencjowëch 
robòtów.

Projekt warkòwi aktiwizacji re-
alizowóny przez Ùrząd Gminë 
Pùck w pùcczim pòwiece òbjimnie  
50 òsób. Sczerowóny je, jistno jak 
kartësczi projekt, do lëdzy długò 
nimającëch robòtë i warkòwò biér-
nëch, i  téż dodôwkòwò do tëch, 
chtërny mają robòtã, ale są w lëchi 
stojiznie na rënkù prôcë.

Trzecy projekt, zjiscywóny przez 
Miastowi Òstrzódk Pòmòcë Fami-
lie we Gduńskù, mô nazwã Cała 
Naprzód II i  bãdze realizowóny 
we Gduńskù, w  Pszczółkach i  Së-
chim Dãbie. Je sczerowóny do 110 
bezrobòtnëch, chtërny są w drãdżi 
stojiznie na rënkù robòtë. Kòżdi 
z  ùczãstników bãdze traktowóny 
indiwidualno. Zagwësnioné mdze 
téż psychòlogòwò-doradzeniowé 
i  mòtiwacjowé wspiarcé. Wedle 
planów dzãka projektowi 90 lë-
dzy dostónie robòtã, a 20 pòprawi 
swòjã stojiznã na rënkù prôcë.

Òbr. S. Lewandowsczi, tłom. DM

PIEGLËSZCZE W PILËCACH PÒ ROBÒTACH ZRZESZONËCH Z REFÙLACJĄ SZTRĄDU  
ÒBCZAS LATOWËCH FERIÓW STAŁO SÃ SZERSZÉ Ò PÔRÃDZESĄT METRÓW. 
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI
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C o mòże człowieka bòlëc? Wszëtkò. Nawetkã wło-
së. Zãbiskò, co jegò ju dôwno ni ma. Bólka1. Mòże 

miec bòlącé2. Ùchò, nogã, pôlc, gnôt, ùd. Czej czło-
wiek skłôdô sã ze samégò bòlącégò, pòzywómë gò 
òbòléwcã3 abò bòlochã. Znajeta taczich? Gwësno, że 
jo. Narzékają, wërzékają, jamrëją, żôlą sã, jiscą. Czã-
sto są to lëdze dosc młodi. Stôri nasz rzeklan je: kògò 
bòli – ten skòli. Jiny mówi zôs: chto za młodu sã nie 
léczi – ten na starosc beczi. Pòlôszë w całoscë lubią 
narzékac. Czej sã pòtkają, to chãtno përocą ò swòjich 
bólach. Czej sã długò nie widzą, tej sã mòże te na-
zbierac jak zuder w bòléw-
cu4. A tej czej bòléwc pãk-
nie, tej człowiek nie jãknie. 
A jak lëdzëska jãczą? 

– A mie wątrobiskò 
wcyg bòli. – Mòje serce, 
płëca, nérczi... A mie dokù-
czają brwie, rzãsë, wąsë... 
Je tegò skòpicą. W całoscë 
na starosc. Co niejedny 
prawią, że czej pò sétmë-
dzesątce nick nie bòli, to znaczi, że człowiek je 
ùmarłi. A służba zdrowiô je takô, że żebë chòrzëc, 
mùszi miec pò prôwdze stolëmné zdrowié. Samò żda-
nié na wizytã kòl szpecjalistë mòże człowieka wëkùń-
czëc. Jô mëszlã, że òni, to je NFZ (nôlepi flotni zdëch-
nąc), sã dogôdôł ze ZUS-ã (zeżgrzemë ùżorgóné 
skłôdczi), cobë jak nôwicy lëdzy nie òdbiérało òd 
państwa dëtków na starosc.

Dobrim lékã na głowë bòlenié a chłopsczé stojenié 
je naléwka, jaką szëkùje jedna białka zez Dãbek. To-
baka téż bòdôj léczi sznëpã a dwigô tëpã. Piôłnié5 je 
bëlné na żót6. Matczé zelé, mëlëca7 na bezpiek i ner-
wë. Kãsy scyrz na złodzeja. Kwasné mlékò mùszi lôc, 
czej łasëca8 abò jinô pszczoła czë szerszéń swòje żą-
gło w człowiekù òstawi. Na to téż pòmôgô swiéżą 
cëbùlą abò bùlwą w môl ùżarcô côrniãcé. Tej-sej sã 
zdôrzô, że chto je ùczulony na tak-cos. Tedë mùszi 
miec kalk na pòszëkù. Ga za wiele sznapsu sã 
wëżłãpie – nót je wòdã pò kwasnëch gùrkach wëpic. 
Czej za wiele lodów wëliże – szalëskò piãcmétrowé 
trzeba na szëji zarzeszëc. Czedë sã człowiek niesz-
czestlëwie zakòchô, tej... Tej to je ból nié do zniese-
niô. W całoscë, czej jedno chce, a drëdżé nié. Dobrze 

je wseczëcé zawczasu wërwac, bò jinaczi takô abòr-
cjô niechcóny miłoscë strasznym bòlenim dëszë je. 
Nié leno dëszë, bo cało téż bòli. Serce sã scyskô, 
snôdkò sã òddichô, nodżi dërgòcą, wôr jidze do gło-
wë. Kòżdé wspòmnienié mùlka, głosu, pòstacëji 
skùtkùje bólã nadzwëkòwim. Chòdzy taczi jak zbiti 
scyrz. I ni ma na to lékù. Jeden spòsób znôł na to 
stôri Michôł, jaczi nieszczestlëwie zakòchónégò 
Remùsa wëlékarził wrzucenim do lodowati wòdë. 
Całé miesące Remùs leżôł we wërach, słabi jak kòt, 
a sã mòkł. Takô chòrosc. Mówią, że miłota to je chëra 

nôgòrszô, bò dwòje narôz do 
łóżka bierze...

Mòże sã sóm wëlékòwac, 
wëlékarzëc. Jaką cytrónã do 
gòrący harbatë wëcësnąc. 
Czosnikù namùżdżëc a na 
chlébk z masłã nagwaczac. 
Zjesc a wëpic i jinyma sã z ti-
dzéń na òczë nie pòkazowac. 
Na òczë i na nosë téż. I na 
ùszë, bò mòże taczi chrëpòlëc 

a rzëpic a chrapiec. I chrochtac i nosã pòcëgac. 
A ùszë nie są nôłożné taczich brzëdalstwów. 
Wëmòknąc mùszi w łóżkù, pòd wiôlgą gãsą górą. 
Z dobrą ksążką abò jinym internetã. 

Mòże téż jachac do sanatorium. Je bòdôj taczé 
w Cëchòcynkù, dze wszëtcé jadą. (Wszëtcé nié, bò 
mie białka nie chce pùscëc). Co òni tamùj mają za 
masowania a mòczenia... Mòże tam nawetkã pòtkac 
chùr z Czelna, co léczi mùzyką. To je mùzykòterapiô. 
Cekawé, jaką mùzykã nôlepi dobrac do jaczi chòro-
scë...? Niestrawnosc – cãżkô mùzyka gitarowô, jaczi 
„hewimetal”. Na płëca nôlepi robi pózny Szopéna, 
jaczi ùrodzył sã na Kaszëbach, w Szopach kòl Bãdar-
gòwa w szëmôłdzczi gminie. Dlô metłëch, spiącëch 
bédëjã na òdecknienié Wagnérã, jaką jegò „Walkiriã” 
trzë razë dzénno, na fùl regùlatór. Spiéw Pavarotiégò 
wëcygnie z bólu serca. Tańcowanié do mùzyczi Vival-
diégò pòdobno pòmôgô na ból krzéla9. Mòzart pòd-
nôszô niwiznã inteligencje. Dlô tëch, co nadùżiwają 
samòzwãków „ã” i „ą” – dobré bãdze ùtwórstwò kar-
na Bliza. A czej kògò dëszi kòmùda – òstôwô leno 
Fópka. Na dzéń i na noc...

TÓMK FÓPKA

Co mòże człowieka 
bòlëc? Wszëtkò.  
Nawetkã włosë.  
Zãbiskò, co jegò 

 ju dôwno ni ma.

1  Pòl. kikut
2  Pòl. rana
3  Pòl. hipochondryk

4  Pòl. wrzód
5  Pòl. piołun
6  Pòl. żołądek

7  Pòl. melisa
8  Pòl. osa
9  Pòl. kręgosłup
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PËLCKÒWSCZÉ GÃSË
Dôwno kòl mie, w mòji chëczë zapadłi na kùńców 
kùńcu najégò barabónowatégò Pëlckòwa, nie bëło 
mòjégò drëcha Môrcëna. Kùreszce przëjachôł! Béł 
jem rôd, że na czôrnym kòniu, kò mie barżi lubi zëma 
bez sniegù. 

Më so z Môrcënã w paradnicë sedlë, chcącë 
spòkójno ò nym a tim pògadac – kò Môrcën człowiek 
swiatowi, w rozmajitëch nórcëkach zemi biwałi. Pra-
wie më zaczãlë gôdkã ò wiodrze na swiece, czej nichto 
zaklepôł na dwiérze. 

Në jo, chtëż bë sã 
spòdzôł! Brifka, nen 
stôri gãgnot, béł tu!

Swòjim zwëkã, bez 
pòchwôlony a kùszni 
mie w gãsy slôdk, za-
czął gãgnoszëc tak, że 
më gò nijak zrozmiec 
nie bëlë w sztãdze. 

– Le spòkójno, le 
pòmalë, wez lëftu halôj a jesz rôz – rzekł zadzëwòwó-
ny Môrcën, zdrzącë na mòjégò drëcha, jaczémù 
dzëba sã nie zamëka.

Brifka lëftu halôł, na zesel sztërzema lëtrama cãżkò 
klapnął, knérą pòcygnął a zaczął znowa:

– Na mòja białka, gãgnotka a gãgrina, wëckła swò-
ją wiôlgą knérą kòl ce Môrcëna. A dze je Môrcën, mie 
pòwiôdô, tam mùszi bëc swiéżi gãsy ùd, gãsô òbòna 
a gãsô czôrnina! Biôj doch chùtuszkò halôj co na 
pôłenkò – rozkôza. Tak jem flot na kòło wsôdł a tuwò 
do waju natëchstopach przënëkôł. Tak tej co, dôta wa 
nama co òd nëch gãsëch smaczków? 

– Dac jô bë rôd dôł – òdrzekł nó to Môrcën – le…
– Në kò dobrze, rozmiejã – brifka drëżącą rãką wë-

cygnął z taszë dëtczi. – Kùpiwóm wszëtkò, co tam 
môsz!

– Dac jô bë rôd dôł – rzekł jesz rôz Môrcën – le to 
ju nie są ne czasë, czedë jô z gãsama do lëdzy 
przëchôdôł. 

– Môrcën bez gãsy? – wzdrignął sã brifka. 
– Môrcën bez gãsy, Mikòłôj bez bótów, Gwiôzdór 

bez miecha, Królowie bez gwiôzdë, Zajc bez jôj… – 
wëmieniwôł Môrcën. – Taczé czasë…

– Zarô, zarô, bez jôj?! Cëż të terôzka pòwiôdôsz? 
– riknął brifka.

– Môrcën mô prôwdã – wcë-
snął jem w jejich gôdkã swòje 
trzë dëtczi. – Móże jesz tam 
dze, na jaczich pùstkach, na 
jaczich barabónach a përdë-
gónach, na taczi chòcbë Gãsy 
Krziwdze, lëdzëska jesz nëch 
stôrëch zwëków dozérają. 

– Gãsô Krziwda? To są ne pù-
stczi kòl Dolmiérza? 

Cziwnął jem głową, że jo.
Brifka zerwôł sã ze zesla, pòcygnął knérą a jak wia-

ter wëlecôł z chëczi. Wsôdł na kòło a natëchstopach 
pònëkôł pòde Gãsą Krziwdã, wòłającë: „Pila, pila,  
pil, pil!”.

Na drëdżi dzéń brifka zôs béł kòl mie.
– Że téż człowiek, jaczi chce najich pëlkòwsczich 

zwëków sã trzëmac, mùszi tak wiele sã nabiédzëc – 
rzekł, wchôdającë w jizbã. – Całô nôdzeja w Gãsy 
Krziwdze. Dostôł jem ùd, dostôł jem czôrninã a dostôł 
jem téż pióra. 

– Pióra? Nó co cebie pióra?
– Zrobimë so z białką gãsą górã – òdrzekł rimã bri-

fka, a pòpãdałowôł na swòjim kòle pòde dodóm. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

– Pióra?  
Nó co cebie pióra?

– Zrobimë so  
z białką gãsą  

górã...

DATY I MIEJSCA POKAZÓW PRZEDPREMIEROWYCH:
1 grudnia, godz. 17 –  Centrum Kultury w Kartuzach, 

ul. Klasztorna 1, Kartuzy
2 grudnia, godz. 18 –  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,  
ul. Zamkowa 2A, Wejherowo

4 grudnia, godz. 18 –  Centrum Kultury Spichlerz,  
ul. 3 Maja 9c, Żukowo

7 grudnia, godz. 17 –  Sala Polskie Niebo, budynek dawnego  
Gimnazjum Polskiego, 
ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk



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

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*

 * Nakład niektórych tytułów jest ograniczony



SKRY  
ORMUZDOWE  

Do 20 grudnia 2019 r. można zgłaszać 
kandydatów do tegorocznej Skry Or-
muzdowej. 

Kandydatów do Skry Ormuzdowej 
2019 (z krótkim uzasadnieniem 
dokonanego wyboru) można zgła-
szać osobiście w redakcji „Pome-
ranii” znajdującej się w siedzibie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, przy ul. Straganiarskiej 20–23 
w Gdańsku, oraz mailowo – nasz 
adres to: red.pomerania@wp.pl. 

Nagroda ta jest przyznawana od 
1985 r. przez Kolegium Redakcyj-
ne i zespół redakcyjny „Pomeranii” 
– za szerzenie wartości zasługują-
cych na publiczne uznanie, pasje 
twórcze, propagowanie kultury 
kaszubskiej i innej pomorskiej, 
działania bez rozgłosu, przezwy-
ciężanie trudnych środowiskowych 
warunków, społeczne inicjatywy 
w dziedzinie kultury.

2019

FUNDUSZ  
STYPENDIALNY  
IM. IZABELLI  
TROJANOWSKIEJ

Wnioski można składać osobiście 
w redakcji miesięcznika „Pome-
rania” znajdującej się w siedzibie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, przy ul. Straganiarskiej 20–23 
w Gdańsku, oraz mailowo – nasz 
adres to: red.pomerania@wp.pl. 

Prosimy o dołączenie do wniosku 
materiałów dokumentujących do-
tychczasową pracę dziennikarską.
O stypendium mogą się ubiegać 
osoby zajmujące się tematyką re-
gionalną i mające pewien dorobek 
dziennikarski.

Do 20 grudnia 2019 r. będą przyj-
mowane wnioski o przyznanie Sty-
pendium im. Izabelli Trojanowskiej 
na rok 2020 dla młodych osób 
podejmujących pracę w zawodzie 
dziennikarskim, pochodzących 
z Kaszub i szczerze zaangażowa-
nych w działania na rzecz rozwoju 
swojej małej ojczyzny. 

Do 20 grudnia 2019 r. można zgła-
szać kandydatów do tegorocznej 
Skry Ormuzdowej.
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