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W NUMERZE:

Numer wydano dzięki dotacji Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

STËCZNIK 2019

  3  Stolemòwcë z Kòcewiô i pôłniowëch Kaszëb
	 Éwelina	Stefańskô

  4 Parłãczi kaszëbskò-pòmòrską spolëznã
	 Dark	Majkòwsczi

  6  Zrzeszonégò wòjska nicht nie złómie
	 	Z	Brunã	Cërocczim,	stanicowim	KPZ,	 

gôdôł	Dark	Majkòwsczi

  8  Burzliwy schyłek 1918 w Gdańsku i misja  
Paderewskiego

	 Łukasz	Grzędzicki

14   Misya do Gdańska. Raport do Naczelnego  
Dowództwa (4.01.1916)

	 Por.	Adam	Dobrodzicki

17  Kaszubi w Wielkim Kacku 
	 Sławomir	Lewandowski

19  „Historiô pisała sã we mie”
	 	Z	Martiną	Bùndą,	dobiwczką	Pòmòrsczi	Lëteracczi	

Nôdgrodë,	gôdała	Karolëna	Serkòwskô

23  Kalendarze czasów i kultur. Wybrane zbiory 
muzealnej kolekcji z Wejherowa (część 2)

	 Piotr	Schmandt

28  Gawędy o ludziach i książkach. Święta,  
święta i po świętach?

	 Stanisław	Salmonowicz

30  Òbrôzczi z czasów stalinizmù na kaszëbsczi  
wsë (dzél 1)

	 Słôwk	Fòrmella

32 Bliżej morza. Mali giganci
	 Sławomir	Lewandowski

34  Gdańsk mniej znany. Szczęście w nieszczęściu
	 Marta	Szagżdowicz

NAJÔ ÙCZBA. Edukacyjny dodôwk nr 1(123)

35   Nowe publikacje w serbskiej serii „Kaszubska 
biblioteka”  

	 	Z	Hanną	Makurat-Snuzik	i	Dušanem-Vladislavem	 
Paždjerskim	rozmawiała	Danuta	Stanulewicz

38  Wòjnowi Kaszëbi. W wòjnie nawet spòwiadac  
sã ni mógł pò pòlskù

	 	Z	Łucją	Spiżewską	(z	d.	Jereczek)	gôdôł	Eùgeniusz	 
Prëczkòwsczi	

40  Nordowé pòwiôstczi. Mlodi òkrãtnik
	 Mateùsz	Bùllmann

43 Òdmikóm szerok òczë i ùszë, i leno słëchóm
	 Łukôsz	Zołtkòwsczi

46   Jinglanié bellsama. Gòdowé spiéwë  
pò janielskù – pò naszémù 

	 Tomôsz	Fópka	

49  Z Kociewia. Ze Stolemem na Kociewie
	 Maria	Pająkowska-Kensik

50   Zdarzyło się w Gdańsku. Kronika oddziału  
gdańskiego ZKP

	 Teresa	Juńska-Subocz

52  Z południa. Budujące fakty
	 Kazimierz	Ostrowski

53  Z pôłnia. Budëjącé faktë
	 	Kazmiérz	Òstrowsczi,	tłóm.	Bòżena	Ùgòwskô

54  Wspomnienie śp. Krystyny Kosznik
	 Członkowie	ZKP	Oddział	w	Helu

55  Lektury

59  Swiãto kaszëbsczégò słowa
	 	am

60 Klëka

67  Sëchim pãkã ùszłé. Miarzëska. Miarë. Miarczi.  
Miareczczi. Miarulińczi

	 Tómk	Fópka

68  Z bùtna. 12 dniów
	 Rómk	Drzéżdżónk



W pòniedzôłk 10 gòdnika 2018 r. w Stôromiesczi Radnicë we Gduńsku ju 51. rôz òdbëło sã wrãczenié Medalów 
Stolema. Òrganizatorã ùroczëznë, jak wiedno, bëło Karno Sztudérów „Pòmòraniô”. Latosô Kapituła Medalu Sto-
lema (to je nôleżnicë Karna) wëprzédniła dwòje lëdzy: prof. Mariã Pająkòwską-Kãsyk (pòl. Pająkowska-Kensik) 
i Władisława Czôrnowsczégò. 

Sławomir Lewandowski

Rok 2018 zakończył się dwoma ważnymi dla społeczności 
kaszubskiej wydarzeniami. 9 grudnia odbyła się 
uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a dzień 
później Klub Studencki „Pomorania” wręczył Medale 
Stolema Marii Pająkowskiej-Kensik oraz Władysławowi 
Czarnowskiemu. Relację z obu wydarzeń zamieszczamy 
na stronach styczniowej „Pomeranii”. 

Z wizyty w Gdańsku Ignacego Paderewskiego, 
światowej sławy pianisty, późniejszego premiera II 
Rzeczypospolitej, która miała miejsce w ostatnich dniach 
grudnia 1918 roku, prawdopodobnie nie zachowała 
się żadna fotografia, przynajmniej dotąd nie udało 
się historykom takowej odnaleźć. Jednak m.in. dzięki 
wspomnieniom jego żony, Heleny Paderewskiej mamy 
szansę poznać atmosferę tamtych dni, w trakcie których 
wciąż ważyła się przyszłość granic Polski, przede 
wszystkim tu – na Pomorzu. O tych wydarzeniach 
opowiada Łukasz Grzędzicki w artykule pt. „Burzliwy 
schyłek 1918 roku w Gdańsku i misja Paderewskiego”.  

W styczniowej „Pomeranii” jeszcze raz wracamy 
do warsztatów dla piszących po kaszubsku, które 
pod koniec ubiegłego roku odbyły się w Gdyni. Tekst 
pt. „Kaszubi w Wielkim Kacku” zarówno przybliża 
jedną z najstarszych dzielnic miasta, jak i opowiada 
o działaniach tamtejszego Koła gdyńskiego oddziału ZKP.      
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Laùreacë Medalu Stolema 2018

Pòtkanié zaczãło sã òd wprowadzeniô do Mieszczań-
sczi Zalë stanicë i zaspiéwaniô himnu „Pòmòranie” 

pt. „Zemiô rodnô” i piesnie „Hymn kociewski”. Òb-
czas ùroczëstoscë Dariô Frąckewicz i Heléna Zawòr-
skô òdczëtałë mòwë chwôlącé Dobiwców. Do karna 
Stolemòwców prof. Mariã Pająkòwską-Kãsyk 
wprowadzëła Jowita Kãcyńskô-Kacz-
marek, a  Władisława Czôrnowsczé-
gò – Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô. 
Artisticznym dzélã ùroczëstoscë 
zajimalë sã Éwa Nowickô (téż pro-
wadzącô ùroczëznã razã z  Julią 
Fòrmelą) a téż Zespół Pieśni i Tań-
ca „Modraki” pòd czerënkã Alicje 
Watkòwsczi. 

Lubòtny gòsce zebralë sã w Stôro-
miesczi Radnicë, cobë pòwinszowac 
najim Dobiwcóm. Na szaséji Kòrzenny 33/35 
bëło widzec przedstôwców wiele dzélów Pòmòrzé-
gò, m.jin. Kaszëbów, Kòcewiôków i Krajniôków, chtër-
ny przëjachalë do Gduńska, żebë achtnąc latosëch Do-
biwców i pògratulowac jim nié blós Medalu Stolema, 
ale przede wszëtczim dzejaniô, chtërno sprawiło, że na 
to wëprzédnienié zasłużëlë. 

Prof. Mariô Pająkòwskô-Kãsyk z  Kòcewiô òsta 
wëapartnionô za naùkòwą a spolëznową robòtã dlô 
Pòmòrzégò. W swòjim dzejanim je kòntinuatorką deji 
ks. Bernata Zëchtë. To jedna z nôbarżi kómpetentnëch 

òsób òd kòcewsczégò dialektu a regionalny edukacje. 
Òprôcowała na przëmiar Popularny słownik kociewski. 
W swòjim dzejanim parłãczi starã ò Kòcewié z dze-
janim dlô Kaszëb i całégò Pòmòrzô, midzë jinszima 
òbczas wielelatny robòtë w  Kaszëbskò-Pòmòrsczim 

Zrzeszenim. Za swòjã robòtã bëła nié jeden 
rôz wëprzédnionô przez rozmajité karna. 

Dostała m.jin. „Kociewskie Pióro” i nôd-
grodã „Chwalba Grzymisława” a  téż 

jinszé wëprzédnienia dôwóné przez 
samòrządë na Kòcewim.

Władisłôw Czôrnowsczi z  pôł-
niowëch Kaszëb je znónym anima-
torã kùlturë. Przez wiele lat prowadzył 

dzejanié karna „Krëbane” zez Brus. 
Je ùtwórcą Stowôrë Kaszëbsczi Zespół 

Fòlkloristiczny „Krëbane” a ùdbòdôwcą 
Midzënôrodnégò Festiwalu Fòlkloru w Bru-

sach, co dostôł 18 lat nazôd w Helsinkach certifikat 
Midzënôrodny Radë Stowôrów Fòlkloristicznëch, Fe-
stiwali i Ludowégò Kùńsztu (Conseil International des 
Organisations de Festivals de Folklore et d`Art Tra-
ditionnels, CIOFF). Rôczącë karna z lëcznëch krajów 
swiata, promòwôł i kùlturową òdemkłosc, i kaszëbiznã. 
Je laùreatã rozmajitëch wëprzédnieniów, m.jin. Skrë  
Òrmùzdowi i Nôdgrodë miona Òskara Kòlberga za ani-
macjã a téż ùpòwszechnianié ludowi kùlturë. 

ÉWELINA STEFAŃSKÔ

W pòniedzôłk 10 gòdnika 2018 r. w Stôromiesczi Radnicë we Gduńsku ju 51. rôz òdbëło sã wrãczenié Medalów 
Stolema. Òrganizatorã ùroczëznë, jak wiedno, bëło Karno Sztudérów „Pòmòraniô”. Latosô Kapituła Medalu Sto-
lema (to je nôleżnicë Karna) wëprzédniła dwòje lëdzy: prof. Mariã Pająkòwską-Kãsyk (pòl. Pająkowska-Kensik) 
i Władisława Czôrnowsczégò. 

STOLEMÒWCË Z KÒCEWIÔ I PÔŁNIOWËCH KASZËB
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PARŁÃCZI KASZËBSKÒ-PÒMÒRSKĄ 
SPÒLËZNÃ...

Jesz przed rozpòczãcym Eùcharistie zéńdzony mò-
glë òbezdrzec wiôlgą kaszëbską fanã, jaką Zrze-
szenié przekôzało tameczny parafii (zrobiła jã 

Brigida Michalewicz, przédniczka chmieleńsczégò 
partu). Przédnym celebransã mszë béł ks. bp Zbigórz 
Zelińsczi pòproszony ò pòswiãcenié nowi stanicë 
przez prof. Édmùnda Wittbrodta, chtëren jesz rzekł ò 
znaczenim tegò dnia dlô KPZ: Ta ùroczëstosc je baro 
wôżnô dlô całégò Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Dlôte w przeżiwanim tegò dzãkczënieniô towarzą nama 
tak wielné i rozmajitofarwné stanicowé karna. Zarząd 
Òglowi przëjimô dzysô nową stanicã. Stanica parłãczi 
całą kaszëbskò-pòmòrską spòlëznã. Może rzec, że stôrô 
sã nama wëszapòta. W ùszłëch trzëdzescë trzech latach 
bëła swiôdkã wszëtczich ùroczëstosców. A bëłobë je drã-
gò zrechòwac: nasze zjazdë, dni jednotë, ùroczëstoscë 
partów, swiãta państwòwé czë szkòłowé, pògrzebë… 

Bëła z nama téż we Watikanie, Swiãti Zemi czë òb czas 
pielgrzimków Òjca Swiãtégò.

Liturgiô Słowa w dzélu bëła pò kaszëbskù (czëtelë 
przédnicë młodzëznowëch klubów: Éwelina Stefań-
skô z „Pomoranii” i Gracjón Fópka z „Cassubii”), a za 
mùzyczny dzél òdpòwiôdôł Chùr Discantus dirigòwó-
ny przez Sławòmira Bronka.

Pò mszë wëstąpiła wiceprzédniczka KPZ Danuta 
Pioch, chtërna m.jin. pòdzãkòwała za bëtnosc kaszë-
biznë w kòscołach: Dzysdnia kaszëbizna je we wiele 
placach pòza domôcym òbrëmim, a jednym z nôwôż-
niészich, i baro snôżim placã, je kòscół. Czedë w òsmë-
dzesątëch latach òstałë òdprawioné pierszé msze swiãté 
z kaszëbską lëturgią słowa – to béł znak, że Kaszëbóm 
òtemkłë sã dwiérze wôżnégò pałacu dlô jich Królewión-
czi. Dzysô we wiele kòscołach są òdprôwióné msze swiã- 
té z kaszëbską lëturgią słowa, a më, kaszëbsczé lëdz-
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Marszôłk Mieczësłôw Struk wbijô gózdz na wdôr pòswiãceniô nowi stanicë
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Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié swiãtowało pòswiãcenié nowi stanicë Òglowégò Zarządu. 9 gòdnika 2018 
rokù òdbëła sã z ti leżnoscë ùroczëzna, jakô zaczãła sã mszą swiãtą w Mariacczi bazylice we Gduńskù. Do 
stolëcë Kaszëb przëjachalë przedstôwcowie pôrãdzesąt partów (z tegò 25 ze swòjima stanicama) a téż wiele 
lubòtników KPZ i rôczonëch gòscy.
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WËDARZENIA

twò, jesmë za kòżdą z nich wdzãczny wiedno i z nowa. 
Dzãkùjemë tej kòscelnym wëszëznóm za kòżdé im-
primatur dlô kaszëbskòjãzëcznëch tekstów biblijnëch, 
bò bez nich bë nie szło nëch eùcharistiów òdprawiac. 
Dzãkùjemë Bògù za kòżdégò, chtëren ne tekstë w naji 
rodny mòwie szëkùje, tłómaczi Swiãté Pismiona.

Dzãkùjemë za kapłanów Kaszëbów, co nóm niesą 
Słowò Bòżé w kaszëbsczim jãzëkù, i prosymë kòscelné 
wëszëznë, żebë przë kòżdëch pòstãpnëch dekretach miałë 
na ùwôdze spòlëznã kaszëbską, co żdaje na swòjich 
kapłanów i pragnie lëturgiów w swòji mòwie, a brak 
kaszëbskòjãzëcznégò kapłana je w tim czãsto nôwikszą 
przeszkòdą.

Pò mszë Bruno Cërocczi z nową stanicą w rãkach 
pòprowadzył ùczãstników szasëjama Gduńska do 
Dwòru Artusa, gdze Zbigórz Jankòwsczi rzekł krótkò ò 
historie zrzeszeniowi stanicë. Kôrbił téż ò symbòlach, 
chtërny bëłë (i są) na ni wëszëté: Grifie, piestrzeniu 
Swiãtopôłka i zéwiszczu: „Zrzeszonëch naju nicht nie 

złómie”, jaczé nie widzało sã kòmùnisticznym wëszëz-
nóm i w cządze PRL mùszało bëc zakrëté. Zrzesze-
niową stanicã w latach òsmëdzesątëch zaprojektowała 
Małgòrzata Marczak, a wëszëłë jã: Józefa Neubauer 
i Anna Galuch pòd dozérã Barbarë Rezmer. Òdno-
wioną, pòswiãconą 9 gòdnika, zrobiła Inga Mach.

Pò historicznym wprowadzenim béł czas na 
przemòwë – przédnika KPZ Édmùnda Wittbrodta, 
sekretérë stanu w Minysterstwie Kùlturë i Nôrodny 
Spôdkòwiznë Jarosława Sellina, przédnika Kaszëbsczé-
gò Parlamentarnégò Zespòłu Kazmierza Kleinë – i na 
symbòliczné wbijanié gòzdzy.

W  artisticznym dzélu wëstąpił Chùr Discantus, 
a pózni ùczãstnicë spiéwelë kòlãdë i dzelëlë sã òpłôtkã.

We Dwòrze Artusa kòżdi mógł téż òbezdrzec wëstôwk 
ò patronie 2018 rokù Frãcëszkù Krãcczim i kùpic ksążkã 
ò ti pòstacje napisóną przez Elżbiétã Grot.

DARK MAJKÒWSCZI
(NA SPÒDLIM RELACJE NA KASZUBI.PL)
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ZRZESZONÉGÒ WÒJSKA NICHT NIE ZŁÓMIE

Dzéń 9 gòdnika 2018 rokù wierã długò bãdzece pa-
miãtac. Kò zjiscëło sã waje snicé ò nowi stanicë...
Jô, to prôwda. Mùszã zacząc òd tegò, że to wëdarzenié 
przerosło mòje wëòbrażenia. Òrganizatorzë, lëdze z Bió-
ra Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô zrobilë tuwò 
stolemòwą robòtã. I òprawa w kòscele, tj. w Mariacczi 
bazylice, i ùroczëzna w dwòrze Artusa – wszëtkò bëło 
bëlno przërëchtowóné. Jô czuł wiele dobrëch emòcji. 
I kąsk stresu.

Jaż móm do se taczi wërzut, bò jem do tegò swiãta 
pòdchòdzył tak dosc letkò i dopiérze na placu jem zroz-
miôł, jakô to je wiôlgô chwila dlô Zrzeszeniô i dlô mie.

Ò tã nową stanicã jesce prosëlë ju czilenôsce lat. Stôrô 
wëzdrzała tak lëchò?
Jô òd dôwna ò ni marził. Mògã sã przëznac, że mie bëło 
nawet kąsk wstid prowadzëc zrzeszeniowé stanice i jô bë 
wòlôł jic z tëłu, a nié na przódkù, żebë wszëtcë nie wi-
dzelë, jak òna je zniszczonô. Pózni jô sã pòcészôł, że lëdze 
tak nie zdrzą dokładno, ale jaczis taczi kómpleks jô miôł.

To je dobrëch pôrã lat, jak jem alarmòwôł w ti sprawie. 
Tak pò prôwdze mëslôł jem ò tim òbczas kòżdi ùroczë-
stoscë, czej jem przëzérôł sã, jak wëzdrzi ta stanica, i jem 
mëslôł, czedë ta nowô bãdze. Pózni jô wrôcôł dodóm 
i zabiwôł ò tim jaż do pòstãpnégò razu... 

A  czedë pierszi rôz wë rzeklë wëszëznóm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, że to je czas na zmianã stanicë?
Pierszi rôz jô pòwôżno alarmòwôł, jak béł Zjôzd Kaszë-
bów w Bëtowie w 2009 rokù. Pòd kùńc ti imprezë jesmë 
sedlë na pòdwòrzim. Jô stanicã òstawił òpiartą ò mùr, 
a béł na nim piorënochrón jakòs swiéżo zakònserwòwó-

ny i do tëch wiele przetarców i zniszczeniów, co ju bëłë 
na stanicë, doszła jesz plama. Tej ti, co bëlë wnenczas 
wkół mie, rzeklë: „to môsz kùreszce zagwësnioné nową 
stanicã, terô ni ma diskùsji”. Pózni białczi wzãłë tã stanicã 
i jaczimas metodama jã dobrzë wëczëszczëłë, ale sygnał 
alarmùjący ju pòszedł – czas na nową.

Na renowacjã ju bëło za pózno?
Jô sã dowiedzôł, że stanica sã nie kwalifikùje do reno-
wacji, bò òna bë bëła wiele drogszô jak zrobienié nowi.

Òd tegò pierszégò alarmù do 9 gòdnika 2018 rokù 
minãło wiele czasu. Czedë doszło do kònkretnëch dze-
janiów w ti sprawie?
Zwrot béł na zéńdzenim Naczelny Radë Zrzeszeniô 
w Kòsôkòwie w 2016 rokù. To béł rok najégò 60-lecô 
i  w  tim ùroczëstim nôstroju jô dostôł przërzeczoné 
pùbliczno òd przédnika w tim czasu, to je Łukasza Grzã-
dzëcczégò, że „Brunk dostónie nową stanicã”. Ale déro-
wało jesz 3 lata, jak kùreszce wszëtkò sã ùdało.

Robòta wkół nowi stanicë zaczãła sã latos?
Jo. Jô zajachôł òb lato do bëlny wësziwôrczi Indżi Mach 
razã z Wandą Czedrowską. Inga rzekła, że tã stanicã òna 
jesz zrobi. Pògôdôł jem ò tim téż z przédnikã Zrzeszeniô 
profesorã Édmùndã Wittbrodtã – òn to chcôł rozłożëc na 
dłëgszi czas, mëslôł ò jaczi debace, jak bë ta nowô stanica 
miała wëzdrzec, i dzysô widzã, że to bëła dobrô ùdba, bò 
terô wiele lëdzy do mie zwòni i sã pitô: A czemù wa zrobia 
jaczés pòprôwczi? A nie bëłabë lepszô dokładnô kòpiô? 
A dlôcze nie są pòprawioné fele w pisënkù? Jinszi chcelë, 
żebë wicy zmienic, wëmëslëc co nowégò. 

Ze stanicowim Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Brunã Cërocczim gôdómë ò nowi stanicë i rozmajitëch 
wëdarzeniach z żëcégò KPZ w òstatnëch 30 latach.

Z lewi nowô stanica Òglowégò Zarządu KPZ, a z prawi – stôrô 
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Do ti diskùsji przed zrobienim stanicë nie doszło, bò 
kùreszce jesmë zdecydowelë, że ni ma co dłëżi czekac, 
a dobrą leżnoscą do pòkôzaniô nowi stanicë bãdze zrze-
szeniowi òpłôtk.

Stôrô stanica jesce mielë kòl se w chëczë, żebë nie bëło 
nót jezdzëc pò niã do Gduńska przed kòżdą ùroczëzną. 
Nową téż wami delë?
Jo. Móm jã téż. Jak më skùńczëlë całą ùroczëstosc 
w Dwòrze Artusa, to jô sã wiele nie pitôł. Jem stanicã 
wzął i jachôł dodóm. Terô móm dwie i czekóm na to, co 
bãdze wëmësloné w ti sprawie, gdze òne trafią.

Nowô stanica to je wiérnô kòpiô? 
Nié do kùńca.

Jesce rzeklë, że lëdze zwònią i  pitają m.jin. ò fele 
w kaszëbsczim nôdpisu. Na stôri stanicë stoji napi-
sóné: „Zrzeszonych naju nicht nie złômie”, a wedle re-
glów pisënkù bë miało bëc: „Zrzeszonëch naju nicht 
nie złómie”. To dobrze, że ten nôdpis òstôł wiérno pò-
wtórzony? Wôżniészô je w tim przëtrôfkù tradicjô czë 
regle pisënkù?
Jô nie jem òd tegò specjalistą. Jô przejął stanicã taką, jakô 
bëła, i nigdë nad tim nie mëslôł. Wôżné dlô mie bëło leno 
to, żebë zaszczëtno jã prezentowac. Jak ju bë mie chto 
pitôł, to jô bë béł za tim, żebë zrobic wiérną kòpiã. A jak 
ju jaczé pòprôwczi òstałë zrobioné, to mòże i te lëtrë wôrt 
bë bëło zmienic? Jô jem leno mëslôł ò tim, żebë ta nowô 
stanica bëła lżészô jak stôrô, ale to sã nie ùdało (smiéch). 

Mô jistną wôgã?
Je nawet cãżészô. Nowô stanica je téż wikszô – pôrã cen-
timétrów dłëgszô i szerszô. 

Chòdzyce ze zrzeszeniową stanicą ju òd kòl 30 lat. 
Nowô stanica dô wama mòcë na pòstãpné lata ti cãż-
czi służbë?
Ùzdrzimë, jak mie Pan Bóg dô zdrowié. Jô jem zdzëwio-
ny, że młodi mgleją, a mie sã jesz nigdë nawet w głowie 
nie zakrącëło. Móm rozmajité sytuacje przeżëté. Na pò-
grzebach òsoblëwie. Pamiãtóm na przikłôd, jak jesmë 
chòwelë òliwsczégò probòszcza ksãdza Bruna Kãdzor-
sczégò. Bëła kòmenda: stanice wëprowadzëc. Naju pôrã 
wëszło, a fest sëpôł mòkri sniég. Tej bënë ùradzëlë, że 
wszëtczé przemòwë bãdą równak w katédrze, a më ju 
òstelë bùten – całi mòkri i zmiarzłi. Pózni na smãtôrzu 
w tëch mòkrëch ruchnach to bëło nié do strzimaniô.

Pamiãtóm téż pielgrzimkã do Zemi Swiãti w  2000 
rokù. Celnicë w Izraelu nie chcelë mie pùscëc ze stanicą. 
Maklelë jã na wszelejaczé stronë. Nie rozmielë, ò co jidze 
z tima Kaszëbama. Dopiérze jeden z nich, co rozmiôł pò 
ruskù, przetłómacził jima, że Cassubia to apartny región 
w Pòlsce i pùscëlë. A na mszë na jezorze Genezaret jesmë 
stojelë z tą stanicą razã z Renatą Mistarz i Wandą Cze-
drowską i ni mòglë ùwierzëc, że tam jesmë. Më nick nie 

gôdelë, leno Wanda mie szczipnãła, żebë më bëlë gwës, 
że to nie je spik, a jawernota.

Czedë pierszi rôz jesce stojelë ze stanicą?
Nie wiém. Pamiãtóm leno, jak doszło do tegò, że jô sã 
pierszi rôz zbùńtowôł procëm jeżdżeniu ze stanicą. To 
bëło w 1992 rokù. W jednym tidzéniu jaczés wëdarzenié 
w Szëmôłdze, pózni pògrzéb Józefa Cenôwë w Czerskù 
i jesz cos we Wejrowie. Za kòżdim razã jô mùszôł nôprzód 
jachac do Gduńska pò stanicã, a pò ùroczëstoscach òd-
wiezc jã tam nazôd. Razã przejachôł jem swòją warszawą 
kòl 800 km w tim tidzéniu. Tej jô rzekł, że nie mdã dali 
jezdzył. Wnenczas mie zabédowelë w Zrzeszenim, żebëm 
ni mùszôł òdwòzëc stanicë do Gduńska i òd te czasu je 
òna kòl mie doma. Tak je òd 27 lat. 

A wrôcającë do pitaniô, czedës rzekł mie Ludwik Bach 
z Rëmi, że më jesmë dwaji nôstarszi, co chòdzëlë ze sta-
nicą KPZ. Òn pamiãtô, że béł jesz na pògrzebie Mòkwë 
w 1987 r. I mòże krótkò pò nim to jô zaczął swòjã fónk-
cjã stanicowégò? Ale nie pamiãtóm. A pierszi bëlë wierã 
pòmòrańcowie. W pierszim pòczce òbczas pòswiãceniô 
stanicë w 1985 rokù béł wedle mie Tómk Szëmańsczi jak-
no przedstôwca młodëch i Féliks Marszôłka jakò nestor 
kaszëbsczich dzejarzów.

Niech tej ta nowô stanica bãdze dlô was wiedno letką. 
Bóg zap...
Pòczekôj Darkù. Baro bëm chcôł na kùńc jesz cos dodac 
na témã Zrzeszeniô. Òno òd samégò zôczątkù bëło dlô 
mie sacrum. Òd 1972 rokù, czedë jem dostôł legitima-
cjã. Pamiãtóm, jak jezdzył jem na Radë Naczelné jakno 
szoféra z rozmajitima dzejarzama. Nie béł jem człon-
kã Radë, ale tam mie sã widzało. Jô sedzôł na parape-
ce i słëchôł na jich mądré gôdczi. Dlô mie ti lëdze bëlë 
wnet swiãti. I dzysô Zrzeszenié dali je dlô mie taczim 
sacrum. Òbczas ùroczëstoscë pòswiãceniô nowi stanicë 
jô rzekł słowa Jana Karnowsczégò: „Jô bëm leno chcôł, 
żebë twòji mòwë, co jã Pón Bóg dôł, nie przëkrëłë grobë”. 
Jem w ti chwilë ùgwësniony, że „zrzeszonëch naju nicht 
nie złómie”. Jeżlë swiãté bãdze dlô naju to zdanié, co je 
na stanicë, to słowa Karnowsczégò sã spełnią i niech òne 
brzëmią jak Zygmùnta zwón na Wawelu, nié leno w naji 
tatczëznie, ale wiele dali, w Pòlsce i na całim swiece. Zrze-
szónëch naju nicht nie złómie. Niech tak sã stónie.

W bazylice Mariacczi jô szedł tim razã òstatny, a nié 
na przódkù. I czedë jem ùzdrzôł w kòscele ten las stani-
ców, przëszła mie na mësl scena z ksążczi Żëcé i przigòdë 
Remùsa w mirochòwsczim lese i pòd Garecznicą – to pò 
prôwdze wëzdrzało jakbë szło wiôldżé kaszëbsczé wòjskò. 

Z B. CËROCCZIM GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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Z wielką pompą obchodzono 27 grudnia ubiegłego roku 100-lecie wybuchu powstania wielkopolskiego – 
jednego z nielicznych zakończonych sukcesem polskich zrywów zbrojnych. Trzeba Wielkopolanom oddać, że 
potrafili żmudnie przygotowywać grunt, w końcu 1918 r. wykorzystać dogodną chwilę, w odpowiednim mo-
mencie kierowani umiarem powściągnąć swoje aspiracje terytorialne i zdać się na działania dyplomacji, która 
przy wsparciu ententy zabezpieczyła ich zdobycze przed silnym uderzeniem Niemiec. Impulsem, który stał się 
zapalnikiem do żywiołowego i niekontrolowanego wybuchu powstania, był przyjazd do Poznania Ignacego 
Paderewskiego i misji brytyjskiej. Rozwój wypadków zaskoczył wówczas wielu liderów także polskiego społe-
czeństwa, a sytuacja w potęgującym się w Europie olbrzymim zamęcie była niezwykle dynamiczna. Narastał 
chaos. Decydenci w obliczu niesionych insurekcyjnymi emocjami mas społecznych ulegali dezorientacji.

BURZLIWY SCHYŁEK 1918 W GDAŃSKU  
I MISJA PADEREWSKIEGO

W tym olbrzymim zamieszaniu najważniejszym 
wydarzeniem politycznym dla Polski końca 

grudnia pamiętnego 1918 r. był powrót do ojczyzny 
Ignacego Paderewskiego. Miał jak najszybciej do-
trzeć do Warszawy, zjednoczyć wokół swojej osoby 
główne stronnictwa polityczne, przyspieszyć proces 
organizacji państwa, doprowadzić do uznania Polski 
na arenie międzynarodowej, co otworzyłoby dro-
gę do dostarczenia jej pomocy humanitarnej z Za-
chodu, i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się nad 
Wisłą ruchu bolszewickiego. Warto przypomnieć, 
że sformowany w  Warszawie przez Piłsudskiego  
17 listopada 1918 r. (w dniach gdy nad Zamkiem 
Królewskim powiewał czerwony sztandar rewolucji) 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod 
kierownictwem socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego 
nie był uznawany przez zwycięskie mocarstwa en-
tenty. Tymczasowy Naczelnik Państwa postrzegany 
był bowiem we Francji, USA czy Wielkiej Brytanii 
przez pryzmat swoich dotychczasowych wyborów 
politycznych, tj. jako socjalista, rewolucjonista i po-
lityczny współpracownik państw centralnych. Z tego 
względu Zachód nadal stawiał na paryski Komitet 
Narodowy Polski Romana Dmowskiego jako repre-
zentanta przyszłego państwa polskiego. 20 listopada 
rząd Moraczewskiego został uznany jedynie przez 
republikańskie Niemcy rządzone przez socjalde-
mokratów, które zaraz próbowały uzależnić nowe 
władze polskie od siebie. Ustanowiony w Warszawie 
poseł niemiecki, hrabia Henry Kessler, znał dobrze 
Piłsudskiego i wspierał jego dążenia jako polityka 
stosunkowo życzliwego Niemcom, a także zmierzał 

do maksymalnego ograniczenia pretensji władz 
warszawskich do ziem zaboru pruskiego. Czytając 
wspomnienia Kesslera, dochodzi się do wniosku, że 
wierzył w polityczną sympatię Piłsudskiego wobec 
rządu berlińskiego. Dobrze pamiętał to, co póź-
niejszy Naczelnik Państwa powiedział 9 listopada 
1918 r. w twierdzy magdeburskiej, z której Kessler 
go uwalniał, że ten nie będzie umierał za Poznań 
i Gdańsk. Warto jednak wspomnieć, że na przełomie 
1918 i 1919 r. w Gdańsku znalazł się zaufany kom-
pan Piłsudskiego z czasów Legionów i jednocześnie 
jego adiutant Adam Dobrodzicki, który ze swojej 
misji przedłożył interesujący raport (publikujemy 
go w tym numerze „Pomeranii” na s. 14–16). 

W takich okolicznościach z prośbą do Paderew-
skiego o przyjazd do Polski zwróciły się w listopadzie 
1918 r. rządy USA, Francji i Wielkiej Brytanii, a także 
amerykańska Polonia, której był ideowym przywód-
cą w latach 1915–1918. Wracał, mając spośród Pola-
ków (po śmierci Henryka Sienkiewicza) największy 
autorytet międzynarodowy jako kompozytor i piani-
sta oraz jako organizator pomocy humanitarnej dla 
zniszczonych wojną polskich dzielnic. Wracał jako 
bezpartyjny działacz społeczny (niedawny fundator 
w Krakowie pomnika z okazji 500-lecia bitwy grun-
waldzkiej), mimo że był członkiem Komitetu Naro-
dowego Polskiego, za którym stał autorytet zwycię-
skich mocarstw ententy i Armia Polska we Francji 
pod dowództwem gen. Józefa Hallera.

23 listopada 1918 r. Paderewski w  towarzystwie 
żony Heleny na pokładzie statku Megantic wyruszył 
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Ręcznie kreślona mapa stanowiąca załącznik nr 4 do memoriału Romana Dmowskiego o terytorium państwa polskiego złożonego prezydentowi Woodro-
wowi Wilsonowi dnia 8 października 1918 r. podczas spotkania w Białym Domu. Paderewski był zwolennikiem takich granic przyszłej Polski – taki program 
terytorialny konsultował z nim Dmowski. Do początków kwietnia 1919 r. wielu ekspertów amerykańskich przewidywało przyznanie Polsce szerokiego do-
stępu do morza wraz z Gdańskiem. Źródło: Biblioteka Kongresu USA
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z Nowego Jorku do Europy. Po uciążliwej podróży 
dotarł do Londynu, gdzie na początku grudnia skon-
taktował się z premierem Lloydem George’em i mi-
nistrem spraw zagranicznych Arthurem Balfourem, 
którym zależało na spotkaniu z artystą. Bardzo ich 
niepokoiły wieści docierające z ziem polskich i oba-
wiali się, że kraj zostanie opanowany przez bolszewi-
ków. Zapewniali Paderewskiego, że Polska może li-
czyć na pomoc wszystkich sprzymierzonych i dobrze 
zostanie potraktowana na konferencji pokojowej, 
która miała rozpocząć się w Paryżu w połowie stycz-
nia 1919 r., pod warunkiem jednak, że mieć będzie 
godny szacunku i odpowiedzialny rząd. Trzeba zro-
bić tylko jedno – miał powiedzieć Balfour. – Musi pan 
pojechać tam… pojechać i zjednoczyć wszystkie par-
tie. Aliantom zależało na czasie, skoro – jeśli wierzyć 
wspomnieniom Heleny Paderewskiej – w tych grud-
niowych warunkach pogodowych przy ówczesnych 
możliwościach technicznych rozważano transport 
pianisty do Polski drogą powietrzną. W tym samym 
czasie Komitet Narodowy Polski usilnie, ale bezsku-
tecznie zabiegał o transport armii Hallera z Francji 
do Polski przez Gdańsk, a w kraju już przygotowy-
wano się na jej przyjęcie. Paderewski miał postawić 
jednak żądanie, że podejmie się misji pod warun-
kiem przewiezienia jego osoby do Polski na brytyj-
skim okręcie wojennym przez Gdańsk. Byłby to jasny 
sygnał i doskonała okazja do podkreślenia polskich 
roszczeń terytorialnych do terenów nadbałtyckich 
i ziem zaboru pruskiego, a jednocześnie manifestacja 
poparcia ententy. Brytyjczycy po namyśle zgodzili się 
na to żądanie. 19 grudnia w Harwich miał na niego 
oczekiwać przygotowany do misji krążownik Floty 
Królewskiej. W międzyczasie Paderewski pojechał 
na dwa dni do Paryża, gdzie odbył spotkanie z pre-
zesem Komitetu Narodowego Polskiego Romanem 
Dmowskim i pułkownikiem Edwardem Mandellem 
House’em – najbliższym współpracownikiem prezy-
denta USA Woodrowa Wilsona ds. międzynarodo-
wych i szarą eminencją Białego Domu (sam prezy-
dent w tych dniach entuzjastycznie był witany we 
Francji, gdyż przybył na konferencję pokojową).

Brytyjskie MSZ zadbało o  wizerunek. Zgodnie 
z  obietnicą 19 grudnia Paderewski wraz z  żoną 
i  towarzyszącym mu mjr. Zygmuntem Iwanow-
skim z armii Hallera wsiedli na podstawiony przez 
Royal Navy nowiutki krążownik HMS Concord 

(tj. Zgoda). Helena Paderewska zapamiętała, że 
okręt ten Lśnił świeżą farbą i był nieskazitelnie czy-
sty. Eskortował go niszczyciel HMS Cardiff. Gru-
dniowe sztormy na kilka dni zatrzymały wyprawę 
w Kopenhadze, gdzie dołączył do niej płk Harry 
Wade i komandor Henry Bernard Rawlings, którzy 
mieli w Polsce założyć oficjalną misję, oraz grupa 
lekarzy wojskowych (medycy mieli się zaopiekować 
jeńcami brytyjskimi zgromadzonymi w Gdańsku).  
Po uciążliwym ze względu na złą pogodę rejsie, 
w dodatku po naszpikowanym jeszcze minami mor-
skimi Bałtyku, brytyjskie okręty wczesnym rankiem 
25 grudnia 1918 r. dotarły do Nowego Portu. Oto 
teraz Paderewski jako mąż opatrznościowy miał 
stanąć na polskiej ziemi…

Sytuacja w Gdańsku w końcu grudniu 1918 r. była 
bardzo napięta. Od wybuchu rewolucji listopado-
wej w Niemczech w całych Prusach Zachodnich, 
w tym w Gdańsku, władze administracyjno-wojsko-
we kontrolowane były przez rady robotniczo-żoł-
nierskie. Z czasem jednak tworzone przez ochot-
ników wojskowych oddziały Grenzschutzu zaczęły 
brutalnie zwalczać ruch rewolucyjny i wzrastające 
w prowincji polskie aspiracje niepodległościowe. 
Polacy z zaboru pruskiego zorganizowali w dniach 
3–5 grudnia polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 
(z udziałem 262 delegatów z Pomorza Gdańskie-
go) i wyłonili swoją reprezentację – Naczelną Radę 
Ludową. W każdej większej miejscowości powoła-
no polskie rady ludowe – na czele Rady Ludowej 
w Gdańsku stanął miejscowy lekarz dr Józef Wy-
bicki. Prowadziły one szeroką akcję informacyjną, 
wiecową i oświatową. 13 grudnia 1918 r. w Gdań-
sku rozpoczął pracę koordynujący działania polskie 
w całych dawnych Prusach Królewskich Podkomi-
sariat Naczelnej Rady Ludowej, którym formalnie 
kierował mec. Stefan Łaszewski – dotychczasowy 
poseł Koła Polskiego w parlamencie Rzeszy wybra-
ny w  okręgu kaszubskim. Niepokój niemieckich 
gdańszczan (którzy stanowili zdecydowaną więk-
szość wśród mieszkańców grodu nad Motławą) 
wzbudzały pogłoski o planowanym przyłączeniu 
regionu do mającej się odrodzić Polski. Nerwo-
wość powodowały wiadomości o spodziewanym 
od połowy grudnia lądowaniu potężnej, utworzo-
nej we Francji, Armii Polskiej, która miała zostać 
przetransportowana do Gdańska przez flotę państw 
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entanty. Niemcy słusznie się obawiali, że pojawie-
nie się wojsk pod dowództwem gen. Hallera może 
spowodować rebelię ludności polskiej i zajęcie przez 
Polaków – w drodze polityki faktów dokonanych – 
kilku prowincji dotychczas należących do Niemiec. 
Organizacje polskie nie czekałyby na rozstrzy-
gnięcia przyszłej paryskiej konferencji pokojowej. 
Gdańsk jako pierwszy dostałby się niechybnie pod 
polskie panowanie. Lokalne niemieckie społeczeń-
stwo, zmęczone kilkuletnią przegraną ostatecznie 
wojną, targane ruchami rewolucyjnymi, nieufne 
wobec oficjalnych władz, a tym bardziej żołnierze 
nieufni wobec oficerów, nie było zintegrowane wo-
bec ożywionej akcji społeczeństwa polskiego. Część 
miejscowych Niemców o nastawieniu prawicowym 
zaczęła ostro występować przeciwko polskim po-
stulatom. 17 grudnia 1918 r. w związku z bytnością 
w  Gdańsku premiera Prus Paula Hirscha (SPD) 
odbyła się manifestacja przeciwko ewentualnemu 
odstąpieniu miasta wraz z portem Polsce. Grupa 
demonstrantów napadła na miejscowych Polaków 
(dwóch zraniła), zdemolowała i zniszczyła wypo-
sażenie redakcji „Gazety Gdańskiej”, drukarni Czy-
żewskiego i Banku Ludowego, okradziono miesz-
kanie Czyżewskiego, niszczono witryny polskich 
podmiotów gospodarczych, deptano godło polskie, 
wznoszono antypolskie okrzyki itp. Zajścia te jako 
„pogrom” i przykład prześladowania Polaków przez 
Niemców nagłośniła Naczelna Rada Ludowa i za 
pośrednictwem Komitetu Narodowego Polskiego 
zwróciła się o interwencję do ententy. Sytuacja za-
tem i w Gdańsku, i w całym regionie była niezwykle 
napięta. Zarówno miejscowi Polacy jak i Niemcy 
zadawali sobie pytania o przyszłość.

I w takich okolicznościach 25 grudnia 1918 r. do 
Gdańska, ważnej bazy niemieckiej marynarki wo-
jennej, wpłynęły brytyjskie okręty z Paderewskim 
na pokładzie. Wielka szkoda, że z powitania Pade-
rewskiego w Gdańsku nie zachowały się (a w każ-
dym razie nie są znane) jakiekolwiek fotografie lub, 
co byłoby już cudem, filmy. Opisów pamiętnikar-
skich tego doniosłego wydarzenia też jest niewiele 
(być może leżą gdzieś jeszcze takowe w rękopisach, 
czekają na odkrycie i na wydawcę). Najobszerniej 
pobyt Paderewskiego w Gdańsku opisują w swoich 
pamiętnikach dwie kobiety, które sporo miejsca po-
święcają w nich także kwestiom kulinarnym. God-

ne uwagi są szczególnie Wspomnienia 1910–1920 
Heleny Paderewskiej, tym bardziej, że zakończyła 
je pisać w maju 1920 r., czyli niemalże na bieżąco 
relacjonowała zdarzenia (wydano je w Warszawie 
dopiero w 2015 r.). Można też polecić relację Marii 
Donimirskiej Bóg dał nam czas próby. Wspomnie-
nia z lat 1918–1935 (Sztum 2012), która sama wy-
wodząc się z rodziny ziemiańskiej zasłużonej dla 
Powiśla, była niezwykle aktywna w polskim ruchu 
niepodległościowym.

Oto fragment wspomnień Heleny Paderewskiej:
Nasz wjazd do Gdańska dał mojemu mężowi 

przedsmak tego, co czekało na niego w  Poznaniu 
i Warszawie. Statek przybił wcześnie rano, ale nie 
zeszliśmy na ląd aż do dziewiątej lub coś koło tego, 

Ulotka najprawdopodobniej z końca 1918 r. informująca o lądowaniu armii 
Hallera w Gdańsku. Jest przykładem podnoszenia na duchu Polaków w za-
borze pruskim celem ich mobilizacji i wywoływania presji na Niemców. Na-
rzędzie wojny propagandowej (dziś zakwalifikowano by ją do oręża wojny 
hybrydowej).  Informacja zawarta na ulotce jest nieprawdziwa. Armia Hal-
lera nigdy (pomimo usilnych zabiegów Komitetu Narodowego Polskiego) 
nie przypłynęła do Gdańska. Dopiero między kwietniem a czerwcem 1919 r.  
przetransportowano ją z  Francji przez Niemcy drogą kolejową. Stała się 
trzonem odbudowywanego Wojska Polskiego.



12  /    / STYCZEŃ 2019

STULECIE NIEPODLEGŁEJ

kiedy to zostaliśmy powitani przez, jak się wydawa-
ło, całą polską ludność miasta, z kilkuset Niemcami 
o nadąsanych twarzach na obrzeżach tłumu. Jest to 
jedno z najbardziej malowniczych miast w północ-
nej Europie i widząc górujący nad otoczeniem posąg 
króla Polski Zygmunta Augusta, który stoi na wyso-
kiej wieży ratusza, tym bardziej poczuliśmy się jak 
w domu.

Powitanie, jakie nam zgotowano, było pełne rado-
ści i szczęścia. Opracowano harmonogram, według 
którego byliśmy zajęci aż do wyjazdu do Poznania 
następnego dnia, a program na ten pierwszy dzień, 
przypadający w Boże Narodzenie, okazał się dość 
bogaty. Obiad bożonarodzeniowy był interesujący 
pod kilkoma względami. Poznałam wtedy bowiem 
kilka ersatzów produktów żywnościowych, o  któ-
rych tak wiele słyszeliśmy w Ameryce, a które ktoś 
nazwał najlepszym owocem niemieckiej wyobraźni 
chemicznej. Mogły być i najlepsze, ale zdecydowanie 
wymagały silnej wyobraźni albo wilczego apetytu, 
by się nimi delektować. Na przykład ersatz lodów – 
raz jesz, szybko nie zapomnisz. Na szczęście jednakże 
nasi gospodarze nie byli całkowicie zależni od tych 
paskudnych substytutów. Pani Chełchowska, która 
ma dużą posiadłość blisko Poznania, przyjechała 
dzień wcześniej do Gdańska obładowana wielkimi 
koszami przysmaków, które w tamtym czasie można 
było dostać tylko na wsi, a radość naszych gospoda-
rzy w Gdańsku, kiedy ich spróbowali, pokazywała 
tylko, na jak skromnych racjach żywnościowych żyli 
od miesięcy.

Przyznam, że nie bez pewnego uczucia ulgi z mojej 
strony 26 grudnia wyruszyliśmy specjalnym pocią-
giem do Poznania. Ponury i wrogi stosunek Niemców, 
nie tylko żołnierzy, lecz także cywilów, zaczął działać 
mi na nerwy. Ich nienawiść do Polaków była tak silna 
i tak zawzięta, a niechęć wobec idei odrodzenia się 
polskiej państwowości tak groźna, że można było się 
obawiać, iż niektórzy z nich mogliby dokonać zama-
chu na życie człowieka, który podążał z misją od-
budowy kraju. Niemcy, którzy kierowali pociągiem, 
byli równie nieprzyjemni jak tamci w Gdańsku – in-
nymi słowy, uczucie przeciwko nam, Polakom, było 
powszechne w całym narodzie. Poczułam się jeszcze 
mniej spokojna, kiedy w ciągu dnia niemiecki oficer 
przyszedł do mojego męża i z największą uprzejmo-
ścią poinformował go, że został poinstruowany przez 
niemiecką komendę główną w Poznaniu, by poprosić 

Paderewskiego, aby jechał bezpośrednio do Warsza-
wy, bez zatrzymywania się w Poznaniu. Kiedy mąż 
odpowiedział, że spełnienie tej prośby jest zupełnie 
niemożliwe, jako że zamierzał zatrzymać się w Po-
znaniu, oficer, formalnie w imieniu swojego dowódcy, 
oświadczył, że w takim razie władze niemieckie nie 
mogą brać odpowiedzialności, jeśli cokolwiek nie-
przyjemnego miałoby się tam wydarzyć. Pamiętam, 
że następnie pułkownik Wade poinformował owego 
oficera, iż ma rozkaz udania się do Poznania i że 
rząd brytyjski pociągnie Niemców do odpowiedzial-
ności, jeśli pojawi się jakieś niebezpieczeństwo. Oficer 
zasalutował i odszedł; incydent zakończył się na tym, 
ale pozostawił mnie jeszcze bardziej zdenerwowaną.

O wszystkim tym jednak zapomniano dzięki emo-
cjom towarzyszącym zbliżaniu się do Poznania. Tak 
jak wszystkie pociągi podczas wojny i zaraz po jej 
zakończeniu, a raczej podobnie jak większość dzi-
siejszych pociągów w Europie, poruszaliśmy się wol-
no i zatrzymywaliśmy na wielu stacjach. Na każdej 
z nich, kiedy zbliżaliśmy się wieczorem do Poznania, 
kłębiły się tłumy mieszkańców i przybyłych specjalnie 
ze wsi chłopów w strojach ludowych.

Maria Donimirska z kolei zapisała, że Paderewski 
wyczekiwany był w Gdańsku z niecierpliwością już 
od kilku dni. Nikt nie wiedział, włącznie z dr. Józe-
fem Wybickim – liderem gdańskich Polaków, kiedy 
dokładnie przypłynie. W tym kontekście uwaga He-
leny Paderewskiej o „tłumie” ludności polskiej i to 
rano w Boże Narodzenie (czyżby nie przeszkodziła 
im w porannej mobilizacji nawet pasterka?) wita-
jącym Paderewskiego jest znamienna. Donimirska 
relacjonowała, że Paderewski Zamieszkał w hotelu 
„Danziger Hoff”. Po obiedzie była konferencja długa 
między nim, Maciaszkiem [Jan Maciaszek – praw-
nik, podoficer niemiecki z I wojny światowej, od 
6 grudnia 1918 r. szef Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu, jeden z organizatorów Straży Ludowej 
w Wielkopolsce i dowódców przyszłego powstania, 
od 1919 r. pierwszy polski komisaryczny prezydent 
Bydgoszczy – ŁG], Łaszewskim [dr Stefan Łaszewski 
– poseł z okręgu kaszubskiego do Reichstagu, czło-
nek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Po-
znaniu i szef Podkomisariatu w Gdańsku, pierwszy 
wojewoda pomorski w II RP – ŁG] i Iwanowskim, 
pułkownikiem wojsk Hallera. Tenże podobno wyru-
szyć miał z Hawru 15 stycznia, ale Paderewski wy-
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słał depeszę, prosząc o przyspieszenie wyjazdu. Po 
czem z posłami polskimi i przedstawicielami Naczel-
nej Rady Ludowej zjadł obiad o 8-mej wieczorem. 
Czarlińska Halina, śpiewaczka operowa, zaśpiewa-
ła „Manru” [jedną z arii operowych Paderewskiego 
– ŁG] sam mistrz pobiegł, żeby jej akompaniować. 
Wiemy, że w  spotkaniu uczestniczyć musiał też 
Wojciech Korfanty – poseł do Reichstagu z Górne-
go Ślaska, energiczny lider Polaków w zaborze pru-
skim, członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu odpowiedzialny za sprawy polityczne 
i wojskowe. Zdaje się, że Korfanty przewodniczył 
powitaniu Paderewskiego w Gdańsku i namówił 
go do odwiedzenia przed Warszawą Poznania. 
Kto jeszcze uczestniczył w tych kilkugodzinnych 
rozmowach, jak szeroki był krąg dyskutantów, ja-
kie tematy podnoszono (czy omawiano koncepcji 
wywołania rebelii przez Polaków we wschodnich 
prowincjach Niemiec) i w jakim stopniu wtajemni-
czeni zostali w nie przedstawiciele misji brytyjskiej, 
niestety nie wiemy.      

W każdym razie kilka godzin po wyjeździe Pa-
derewskiego z  Gdańska do Poznania 26 grudnia 
w specjalnym wydaniu gazety „Danziger Neueste 
Nachrichten” w alarmistycznym tonie donoszono: 
Wczoraj, w pierwszy dzień świąt, powzięto na tajnym 
posiedzeniu Polaków w Gdańsku, pod kierownictwem 
Korfantego, Paderewskiego, dr Kubacza i szefa brytyj-
skiej misji, następujące uchwały. Francuscy, angiel-
scy oficerowie oraz pewna liczba polskich żołnierzy 
gdańskiego garnizonu byli obecni. „Polski Korpus 
Ekspedycyjny ląduje. Sympatyzujące z Polską wojska 
w Gdańsku przechodzą na jego stronę, miasto zostaje 
zajęte, niemiecki naród, niemiecki rząd postawione 
są wobec faktu dokonanego”. Te uchwały mają być 
w najbliższych dniach wykonane. Komisja wyjechała 
dziś, w czwartek o godz. 11.00 do Poznania, i spotka 
się tam z polską delegacją z Szwajcarii. Ogłoszona 
zostaje Rzeczpospolita Polska z  Paderewskim jako 
prezydentem. Gdańsk, Prusy Zachodnie, Poznań, 
Śląsk i Pomorze aż po Słupsk mają należeć do Polski. 
Właściwe władze w Gdańsku szykują się do obrony. 
Takie komunikaty, które w następnych dniach nieco 
tonowano, miały wzburzyć miejscowych Niemców 
i zmobilizować do antypolskich działań.

Dzień po przyjeździe Paderewskiego do Po-
znania, 27 grudnia, wybuchło powstanie wielko-

polskie i w ciągu kilku dni rozlało się po regionie.  
30 grudnia w Gdańsku zawiązano Organizację Woj-
skową Pomorza pod kierownictwem dr. Franciszka 
Kręckiego, która miała koordynować działania or-
ganizacji konspiracyjnych w Prusach Zachodnich. 
3 stycznia głównodowodzący wojsk powstańczych 
mjr Stanisław Taczak wydał rozkaz o zaniechaniu 
walk zbrojnych na Pomorzu, ale mimo to doszło 
do starć m.in. w Kościerzynie, Czersku czy Pucku. 
8 stycznia w Poznaniu na Głównodowodzącego Sił 
Zbrojnych Polskich zaboru pruskiego (taka była ofi-
cjalna tytulatura) powołano przysłanego z Warsza-
wy gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, który decyzji 
w kwestii Pomorza nie zmienił.

Tymczasem rano 1 stycznia 1919 r. Paderewski wy-
ruszył do Warszawy, gdzie entuzjastycznie witały 
go tłumy jak męża opatrznościowego. 4 stycznia 
Paderewski spotkał się z Piłsudskim w Belwederze. 
Koleją przez Wiedeń przybyli przedstawiciele Ame-
rykańskiej Misji Żywnościowej. Ententa dała wy-
raźnie do zrozumienia, że rząd w Warszawie otrzy-
ma pomoc (żywnościową, gospodarczą, militarna 
itp.), jeśli Paderewski wyniesiony zostanie na urząd 
państwowy. 16 stycznia 1919 r. powołano nowy 
rząd z Paderewskim jako Prezydentem Rady Mini-
strów i jednocześnie Ministrem Spraw Zagranicz-
nych. 26 stycznia przy wielkim zdziwieniu gładko 
odbyły się wybory do Sejmu na terenach kontrolo-
wanych przez rząd warszawski. Ordynacja wybor-
cza przewidywała nawet dołączenie w przyszłości 
do jego składu posłów z Pomorza, w tym z powiatu 
elbląskiego, malborskiego, słupskiego, bytowskie-
go, lęborskiego i gdańskiego, na których włączenie  
do Rzeczypospolitej liczono. Wkrótce USA, Fran-
cja, Wielka Brytania i  Włochy uznały odrodze-
nie Polski. 9 lutego odbyło się pierwsze od końca  
XVIII w. posiedzenie Sejmu – suwerennego pol-
skiego parlamentu. Kilka dni później do Gdańska 
przypłynął pierwszy transportowiec amerykański 
z żywnością dla głodującej Polski. Helena Paderew-
ska w swoich już cytowanych wspomnieniach zapi-
sała, że gdy do Gdańska dotarł statek z ładunkiem 
mąki, tłuszczów i innych środków żywnościowych, 
a chociaż stanowiło to kroplę w morzu potrzeb, doda-
ło ludziom nowej odwagi, a Paderewski miał w zwy-
czaju mawiać, że jeśli istniało jakiekolwiek realne 
zagrożenie bolszewizmem w Polsce, to zniknęło ono 
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Dążności separatystyczne w stosunku do Rządu pol-
skiego, występujące u posłów ziemi poznańskiej, nie 

znajdują uznania u polskiego społeczeństwa na Pomo-
rzu. Patryotyzm1 i gorące pragnienie zjednoczenia góru-
je nad rozbieżnościami partyjnemi. Wyrazem tego jest 
jednomyślna prawie uchwała (2 przeciw 34) w gdańskiej 
Radzie ludowej, w której powiedziano: „stwierdzamy że 
sejm poznański występując przeciw rządowi polskiemu 
w Warszawie, był celowo jednostronnie informowany, 
dlatego dla uniknięcia nadal szkodliwości działania, żą-
damy aby Centralna Rada Ludowa zwróciła się do Rządu 
polskiego z prośbą o utworzenie stałej jego misyi poli-
tycznej w Poznaniu i pozwolił na wysłanie takiej misyi 
stałej do Warszawy”.

Kaszubi są dumni z  tego, że uratowali dla narodu 
własny brzeg morski i uważają za swe zadanie odrodzić 
w narodzie miłość tego własnego morza. 

Kolonizacya niemiecka stopniowo godzi się z myślą 
wcielenia do Państwa polskiego. Niemieckie sfery ku-
pieckie w Gdańsku nawiązując w drugiej połowie grud-

1 Cały raport przytoczono w pisowni oryginalnej.

wraz z przybyciem owego statku. Przyszłość jednak 
Gdańska i Pomorza pozostała nierozstrzygnięta. 
Wymagała jeszcze wielu wysiłków ze strony Polski 
i osobiście Paderewskiego. Sam w tej sprawie wy-
brał się w krytycznym momencie kwietnia 1919 r.  
na konferencję paryską. I  chociaż nie wszystkie 
polskie aspiracje względem Pomorza Gdańskiego 
zostały w tym okresie zrealizowane, to trzeba jed-
nak oddać honor Paderewskiemu i przyznać, że 
żaden inny z „ojców polskiej niepodległości” nie 
zrobił w tych latach tak wiele dla sprawy Pomorza 
jak on.             
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4.  Helena Paderewska, Wspomnienia 1910–1920, Warszawa 2015.
5.  Sprawy polskie na konferencji pokojowej w  Paryżu w  1919 r.  

Dokumenty i materiały, T. 1, red. Remigiusz Bierzanek i Józef 
Kukułka, oprac. Karol Lapter, Remigiusz Bierzanek, Tadeusz 
Cieślak, Beniamin Perelmuter, Warszawa 1965.

6. Roman Wapiński, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.
7. Adam Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992.

MISYA DO GDAŃSKA. RAPORT DO NACZELNEGO DOWÓDZTWA
W artykule XVI rozejmu podpisanego miedzy ententą a Niemcami 11 listopada 1918 r. zagwarantowano, że Alianci będą 
mieli wolny dostęp do terytoriów ewakuowanych przez Niemców na Wschodzie już to przez Gdańsk, już to Wisłą, aby móc 
zaopatrywać ludność i w celu utrzymania porządku. Gdański port miał więc odegrać strategiczną rolę w rozwoju sytuacji 
na ziemiach polskich. 25 grudnia 1918 r. na brytyjskim okręcie wojennym do Gdańska przypłynął Ignacy Paderewski 
(więcej o tym w artykule na  s. 8–14) i wyglądano już transportów z Armią Polską z Francji, która miała się stać  funda-
mentem odradzających się polskich sił zbrojnych. 27 grudnia w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie, którego 
przywódcy nie byli przychylni Piłsudskiemu. Nic więc dziwnego, że Naczelne Dowództwo w Warszawie wysłało por. 
Adama Dobrodzickiego (zaufanego człowieka Piłsudskiego) do Gdańska celem zdobycia informacji o sytuacji w tym 
mieście, które zaczęło odgrywać coraz większą rolę dla przyszłości Polski. Cytowany poniżej raport Dobrodzickiego 
jest ciekawym materiałem do studiów nad zainteresowaniem środowiska skupionego wówczas wokół Piłsudskiego 
sytuacją w Gdańsku i na Pomorzu.          ŁG



STËCZNIK 2019  /    /  15

nia oficyalne stosunki z przedstawicielstwem polskiem 
stwierdziły, że dla utrzymania Gdańska i jego rozwoju jest 
niezbędnem oparcie się o Państwo polskie, że przyszłość 
Gdańska jako portu jest uzależnioną od bezwzględnego 
związku z całym krajem. Do układów z przedstawiciel-
stwem polskiem wydelegowali kupcy niemieccy właści-
cieli największych firm handlowych. Wśród szerokich 
mas ludności niemieckiej jest dużo obojętności biernej, 
która nie zdobędzie się na żaden opór. Prócz 9% ludności 
polskiej jest ogromna część ludności niemieckiej o pol-
skich nazwiskach. Ci oświadczają swobodnie, że dzieci 
ich wrócą do polskości. Godzenie się z tą myślą ze strony 
władz niemieckich państwowych, objawia się w tem że 
od połowy grudnia pospiesznie opróżnia się magazyny 
miasta Gdańska wojskowe, a zwłaszcza arsenał, mimo 
pozornych przygotowań do obrony przed wylądowaniem 
wojsk polskoamerykańskich.

Siły niemieckie w Gdańsku obliczają na sześć tysięcy 
żołnierzy, lecz z tego zaledwo trzecia część  istotnie pełni 
służbę i trwa w ogóle w szeregu. Zwartym szeregiem trzy-
ma się sześciuset marynarzy. Z dwóch pułków artyleryi 
zaledwo czwarta część może być użyta z powodu braku 
żołnierza. Oporu wydatniejszego spodziewać się nie na-
leży. Opanowanie miasta ze względów warunków tere-
nowych jest łatwe. Do obstawienia obiektów wojskowych 
w czasach pokojowych potrzeba było 80 ludzi.

Rady żołnierskie wojskowych polaków utworzone jako 
konieczność organizacyjna obecnych stosunków, prze-
ważnie zdają sobie sprawę z tego, że jest niedopuszczal-
nem przetrwanie ich w ramach armii polskiej. Między 
kierownikami Rad są jednak nadzieje utrwalenia tych in-
stytucji i utrzymania w rękach władzy. I tych w liczbie 20-
tu będzie trzeba unieszkodliwić. Praca ich postąpiła już 
tak dalece że na razie nie może być mowy o współpracy 
organizacyjnej oficerów. Oficerów polaków na Pomorzu 
jest dwudziestu, z tego siedmiu w Gdańsku; trzecia część 
z tego ludzi nie do użycia. Należy oczekiwać że wojskowi 
polacy, żołnierze, w potrzebie nie zawiodą.

Żołnierze niemieccy rozjeżdżają się samowolnie do 
domów i występują u nich silnie bardzo, przemęczenie 
i obojętność dzielnicowa w stosunku do innego kraju 
koronnego. Niechęć do dalszej walki jest zdecydowana. 
W Bydgoszczy żołnierze wprost odmówili jakiejkolwiek 
służby przeciw polakom. 

Zakłady wojskowe są wielkie. Na wysokim poziomie 
postawiona fabryka broni, wyrzuca dziennie półtora tysią-
ca karabinów. Port już w czasie wojny silnie rozbudowany. 

2  Najprawdopodobniej chodzi o powołaną 30 grudnia 1918 r. w Gdańsku na polecenie władz polskich z Poznania po wybuchu po-
wstania antyniemieckiego – Organizację Wojskową Pomorza z dr. Franciszkiem Kręckim na czele. Miała ona koordynować działa-
nia polskich organizacji konspiracyjno-paramilitarnych na Pomorzu Gdańskim, prowadzić działalność wywiadowczą i przygoto-
wywać ewentualne wystąpienie zbrojne w tym regionie przeciw władzom niemieckim.    
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Kierownicy polskiej pracy narodowej do ostatnich 
czasów nie myśleli o  żadnej organizacyj wojskowej; 
łudzono się bowiem powszechnie że wszystko za nich 
zrobią wojska koalicyjne. Dopiero nieoczekiwane i nie-
przygotowywane wypadki w Poznaniu, wymusiły zajęcie 
się tą pracą2. Ostatniego grudnia z.r. rozesłane zostały 
pierwsze instrukcye, ale niezmiernie dyletanckie, wska-
zujące że wogóle poznańszczyźnie brak silnie oficerów 
wyrobionych. Nie można ich było przedtem skłonić na-
wet do zebrania wiadomości statystycznych. Ale masa 
do szeregu stanie. 

Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu projektuje zagar-
nięcie władzy w kraju daleko na zachód poza obręb z sil-
nem zaludnieniem polskiem, bo aż po linie: Szczecinek 
Sławno. Opanowanie Torunia, Grudziądza i południowej 
części Prus (Mazury), wyobrażają sobie jedynie przy po-
mocy wojsk z Rzeczypospolitej.

Obsadę wojskową Torunia i Grudziądza należy liczyć do 
dziesięciu tysięcy żołnierzy, w tem 40% polaków. Magazyny 
są wielkie, i nad ich utrzymaniem czuwają polskie rady 
żołnierskie, które tam odgrywają poważną rolę. Organiza-
cyę na miejscu wojskową rozpoczęto w ostatnich dniach.

W Poznaniu podobno zaskoczono do dwudziestu ty-
sięcy karabinów3.

Gdańsk 4. stycznia 1919 r.4 
Adam Dobrodzicki5, porucznik

Jako stały nasz posterunek w Gdańsku należy uważać Dr Mie-
czysława Marchlewskiego – adres Langfuhr - Hauptstrasse 13 
IIp. ofic6.

(Źródło: Archiwum Instytutu Józefa Paderewskiego w Amery-
ce, Zespół Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, teczka 
701/2/2) 

3  Tydzień wcześniej, tj. 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchły walki między formacjami polskimi a oddziałami niemieckiego wojska, 
które rozwinęły się w powstanie wielkopolskie. Polacy za pomocą działań militarnych i negocjacji przejęli kontrolę nad Poznaniem 
i okolicznymi miastami.

4  W oryginale jest 1916 r., co trzeba uznać za oczywistą pomyłkę pisarską w kontekście opisanych w raporcie wydarzeń.
5  Adam Dobrodzicki, ps. „Gad”(ur. 1883 w Wadowicach – zginął w październiku 1944 r. podczas ewakuacji Warszawy po zakończe-

niu powstania). Studiował historię na UJ oraz w ASP w Krakowie, potem kontynuował studia malarskie w Paryżu. Po powrocie do 
Galicji w 1912 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, walczył w szeregach Legionów Polskich, a od 1917 r. należał do sztabu I Brygady 
Legionów Polskich, gdzie awansował na podporucznika i był jednym z najbliższych współpracowników Piłsudskiego. W trakcie tzw. 
kryzysu przysięgowego został internowany w Beniaminowie. Po powrocie w 1918 r. Piłsudskiego do Warszawy stał się jednym z jego 
adiutantów, powierzano mu zadania specjalne, w  tym wywiadowczo-dyplomatyczne. W  II RP był aktywny w  życiu kulturalnym 
kraju (szczególnie sztuki plastyczne i teatr) i sprawował funkcje państwowe. Z gdańskiego raportu Dobrodzickiego przebija niechęć 
pomiędzy władzami warszawskimi kontrolowanymi przez socjalistów Piłsudskiego a ośrodkiem poznańskim Naczelnej Rady Lu-
dowej oddziałującym na cały zabór pruski, który był zdominowany przez konserwatystów i endeków. Misję Dobrodzickiego można 
też potraktować jako przyczynek do nawiązania bezpośrednich kontaktów politycznych pomiędzy gdańskimi/kaszubskimi liderami 
a otoczeniem Piłsudskiego bez pośrednictwa dominującego w zaborze pruskim środowiska poznańskiego.         

6  Mieczysław Marchlewski (ur. 1885 w Poznaniu – zm. w 1956 w Taxco w Meksyku). Po uzyskaniu w 1907 r. doktoratu z prawa w He-
idelbergu i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych w 1912 r. otworzył praktykę adwokacką w Gdańsku. Przez lata jeden 
z filarów polskiego ruchu niepodległościowego w Gdańsku i na Kaszubach. Jego najbliższymi współpracownikami byli Franciszek 
Kręcki, ks. Kamil Kantak i Aleksander Majkowski. W marcu 1919 r. został wysłany przez gdańskich Polaków na konferencję poko-
jową w Paryżu w celu wspierania merytorycznie polskiej delegacji w sprawach Gdańska i Pomorza. Przez lata był głównym eksper-
tem polskiego MSZ ds. gdańskich, szczególnie w kwestiach ekonomicznych i polityczno-prawnych. W II RP pracował w polskiej 
dyplomacji, był m.in. konsulem generalnym w Nowym Jorku i Królewcu (skąd w 1936 r., żeby nie drażnić Niemców pamiętających 
jego gdańską aktywność, został wycofany przez polski MSZ). Utrzymywał przez wiele lat kontakty z Paderewskim, dostarczając mu 
informacji w sprawach Pomorza. Fakt, że Adam Dobrodzicki na początku stycznia 1919 r. jako punkt kontaktowy wskazywał lokal 
Marchlewskiego, dowodzi, że piłsudczycy mogli w Gdańsku oprzeć się jedynie na ludziach miejscowego Podkomisariatu Naczelnej 
Rady Ludowej.                 
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Nieczynna stacja kolejowa Gdynia Wielki Kack 

Staramy się podtrzymywać mowę kaszubską, dla-
tego współorganizujemy w każdą drugą niedzielę 

miesiąca o godzinie 8 rano msze święte, w których 
można wysłuchać części liturgii w  języku kaszub-
skim. Organizujemy także drogi krzyżowe z kaszub-
skojęzycznymi elementami. Oba wydarzenia cieszą 
się dużym zainteresowaniem, uczestniczą w nich na-
wet wierni z innych parafii. Dzięki temu, że działamy 
u boku kościoła, jesteśmy bardziej widoczni, a język 
kaszubski trafia do szerszego grona odbiorców. Oczy-
wiście podejmujemy także inne ciekawe inicjatywy, 
choćby na Dzień Dziecka organizując festyn dla naj-

młodszych, oczywiście z elementami kaszubskimi. 
Ideą naszej działalności jest podtrzymanie kultury 
i języka kaszubskiego, co nam się dotąd udaje. Gdy-
byśmy się zamknęli w czterech ścianach, nikt by o nas 
nie wiedział, wychodzimy więc do ludzi, w takim 
stopniu, w jakim wystarcza nam czasu i możliwości 
– mówi Franciszek Gurski, wiceprezes gdyńskie-
go oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
mieszkaniec Wielkiego Kacka. 

Koło w  Wielkim Kacku zawiązało się w  1997 
roku, jako pierwsze w Gdyni i jedno z pierwszych 
w  Zrzeszeniu. Przewodniczącym został Edward  

Serce Wielkiego Kacka od wieków bije nad potokiem Źródło Marii, który wypływa z Lasów Oliwskich i biegnie 
przez gęstą miejską tkankę dzisiejszej dzielnicy Gdyni. Obok starych kaszubskich chałup, które jeszcze kilka 
dekad temu stanowiły główną zabudowę, dzisiaj wyrastają nowe domy, nowoczesne bloki i apartamentowce. 
Średniowieczna wieś „Katzco”, którą w XIII wieku książę Mściwoj II podarował biskupom włocławskim, stała się 
jedną z dzielnic niemal ćwierćmilionowego miasta. Ale, co warto podkreślić, ponad 80 tys. mieszkańców Gdyni 
to Kaszubi i osoby o częściowym rodowodzie kaszubskim. To największe skupisko Kaszubów w województwie 
pomorskim, zaraz po Gdańsku (prawie 50 tys.) i Wejherowie (niemal 30 tys.). W Wielkim Kacku, oczywiście, 
również mieszkają Kaszubi. Mieszkają, organizują się i kultywują tradycję swoich przodków – m.in. w ramach 
Koła Wielki Kack, które stanowi część Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdyni. Kilkuletnią już tra-
dycją są współorganizowane przez tutejsze Koło msze święte z kaszubskojęzyczną liturgią słowa odbywające 
się w zbudowanym pod koniec XIX wieku kościele pw. św. Wawrzyńca.

KASZUBI W WIELKIM KACKU 
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Barzowski. Już w inauguracyjnym roku działalno-
ści, jak można przeczytać w kronice pieczołowicie 
uaktualnianej z każdym miesiącem i rokiem, inicja-
tywa została dostrzeżona przez gdyńskie społeczeń-
stwo, szczególnie to w Wielkim Kacku. Członkowie 
Koła (początkowo dziesięciu, ale jeszcze w  1997 
roku było ich dziewiętnastu) do dzisiaj współor-
ganizują wiele imprez, często inicjowanych przez 
Radę Dzielnicy, m.in. nabożeństwo i  „majówkę” 
przy Źródle Marii (3 maja), mszę świętą po kaszub-
sku i festyn ludowy (15 sierpnia) czy zabawę sobót-
kową. Wielkokackie Koło jest także organizatorem 
widowiska odtwarzającego obrzęd ścinania kani. 
Wypada też przypomnieć, że za swoją działalność 
Koło otrzymało w 2000 roku nagrodę miesięcznika 
„Pomerania” – Skrę Ormuzdową.

Obecnie Koło Wielki Kack liczy 45 osób. Trudno 
ocenić, czy to dużo czy mało, ważne jest to, że w sze-
regi Koła wciąż wstępują nowi członkowie.

Przekrój wiekowy naszego Koła jest duży, bo 
współtworzy je zarówno liczne grono starszych osób, 
jak i dwudziestokilkulatkowie. Nie mamy wielkiego 
wsparcia z zewnątrz, ale małymi kroczkami idziemy 
do przodu. Organizujemy spotkania, współorganizu-
jemy także wspomniane wcześniej wydarzenia. Ludzi 
to przyciąga. Nie każdy chce się od razu angażować, 
szczególnie że taka działalność wymaga jednak dużo 
czasu. Niemniej są w  naszej organizacji też tacy, 
którzy czują potrzebę takiej działalności. Naszym 
największym sukcesem jest to, że nasze Koło trwa 
i wciąż przyciąga ludzi. W każdy drugi wtorek mie-
siąca o godz. 19 mamy zebrania w Przystani przy 
kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby wstąpić w nasze szeregi – mówi przewodni-
cząca Koła ZKP Gdynia-Wielki Kack Izabela Denc.

Członkowie Koła stoją również na straży historii 
i tradycji Wielkiego Kacka, który w granice Gdyni 
został włączony w 1953 roku. Najbardziej wysunięta 
na południe dzielnica tego miasta w wyniku jego 
administracyjnych podziałów w pewnym momen-
cie zubożała terytorialnie, gdyż część jej historycz-
nych ziem znajduje się dzisiaj w granicach Karwin, 
Dąbrowy i Małego Kacka. Był nawet okres, kiedy 
nazwa Wielki Kack zniknęła z map i być może ze 
świadomości niektórych mieszkańców miasta. 

Wiôldżi Kack doświadczał i wciąż doświadcza za-
równo postępu cywilizacyjnego, jak i ludzkich błę-

dów. Zapewne gdzieś pomiędzy tymi dwiema skraj-
nościami można by umieścić budowę w latach 70. 
XX wieku obwodnicy Trójmiasta, która przecięła 
– na pół – część dzielnicy. Trzeba dodać, że w spo-
sób nienaturalny, gdyż podzielone zostały nie tylko 
gospodarstwa, ale również lokalne drogi. Innym 
przykładem postępu cywilizacyjnego była budowa 
szerokiej arterii, czyli ulicy Chwaszczyńskiej, która 
także wpłynęła na dzisiejszy kształt granic Wielkie-
go Kacka. Do tej listy należy też dodać zamknięcie 
w grudniu 2017 roku stacji Gdynia Wielki Kack, 
położonej na trasie przedwojennej magistrali wę-
glowej (linia 201 Gdynia – Kościerzyna), co podyk-
towane było budową kilkaset metrów dalej węzła 
przesiadkowego PKM Gdynia Karwiny. Co prawda 
można to wytłumaczyć względami praktycznymi, 
jednak dziwi zapowiedź nazwania planowanej no-
wej stacji PKM, która za kilka lat ma powstać na 
terenie Wielkiego Kacka – Gdynia Fikakowo... Czy 
tak się ostatecznie stanie, pokaże czas. Jak zapowia-
dają przedstawiciele najstarszego gdyńskiego Koła 
ZKP, będą się starali, aby w ich dzielnicy powstała 
stacja o nazwie Gdynia Wielki Kack.

Historia i  tradycja przyczyniły się również do 
tego, że stopniowa urbanizacja dzielnicy oraz po-
wstawanie nowych ulic stało się okazją do zamani-
festowania kaszubskich korzeni Wielkiego Kacka. 
Staraniem Rady Dzielnicy i wielkokackiego Koła 
Zrzeszenia w trakcie rozbudowy tej części miasta 
nowym ulicom nadawano kaszubskie nazwy. Serce 
Wielkiego Kacka tworzą takie ulice, jak: Remusa, 
Goska, Lesoka czy Maszopów.  

Każde koło ma swoją specyfikę, również nasze. 
Dbamy o to, aby Wielki Kack był wciąż postrzegany 
jako miejsce bliskie Kaszubom. Wychodzimy też na 
zewnątrz, organizując wspólne wyjazdy, np. na Dzień 
Jedności Kaszubów czy Zjazd Kaszubów. Ubolewa-
my wprawdzie, że w naszej szkole dzieci wciąż nie 
mogą się uczyć języka kaszubskiego, ale wierzymy, 
że i tę trudność uda nam się przezwyciężyć – dodaje 
Izabela Denc.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

Tekst powstał w wyniku sfinansowanych przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji spo-
tkań dla piszących po kaszubsku, jakie odbyły się 20 
i 21 października w Gdyni. 
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Karolëna Serkòwskô: Pòmòrskô Lëterackô Nôdgroda 
w kategórii Lëterackô Ksążka Rokù, Lëterackô Nôdgroda 
„Gryfia”, nominacje do Lëteracczi Nôdgrodë „Nike 2018” 
i Lëteracczi Nôdgrodë Gdynia 2018 w kategórii proza. Wiele 
tegò jak na debiut.
Martina Bùnda: Prôwda je takô, że jô òd wiele lat zajmùjã sã 
słowã. Nieczułość to mòja pierszô lëterackô ksążka, le je òna 
skùtkã robòtë w cządnikù „Pòlitika” òd wiele lat. Jô pisała tedë 
repòrtaże. Jem dbë, że lżi pisze sã repòrtaże jak romanë, bò 
w repòrtażu je mùsz trzëmac sã prôwdzëwëch wëdarzeniów. Nie 
widzã sebie jakno debiutantczi, le miło mie zbierac te wszëtczé 
pòwinszowania.

Chtërno z wëprzédnieniów je dlô wastnë nôwôżniészé?
Mùszã sã przëznac, że jak jô òdbiérała „Gryfiã”, to trzãsłë mie 
sã nodżi. Le dostac nôdgrodã ù sebie – na Kaszëbach – je 
całowno jinaczi, to béł piãkny sztërk. Kòżdô nôdgroda je dlô 
mie wôżnô. Nominacjô do „Nike” téż je bùdującô. Nôwôżniészi 
równak je òdbiér ksążczi przez czëtińców. W pòdzãce dôwają 
mie czasama nawetka rãczno robioné rzeczë. Abò zwierzenia, 
że chtos czëtô pò jedny starnie na dzéń, bò ni mòże jinaczi, 
i dopiérze terô starszi człowiek zaczinô rozmiec zachòwanié 
swòji mëmczi, dlôcze bëła colemało zëmnô dlô niegò. Taczé 
słowa dôwają mie wënôdgrodã i mòtiwacjã.   
Òd repòrtażów sã zaczãło, a w jedny z wëdowiedzów wastna 
rzekła, że chòc rozmieje je pisac, nie czëje sã repòrterką.

Bò to nie je prosti kùńszt. Je to òpaczné, że jô tak rzekła, pózni 
jem nie robiła ju w dzélu „Pòliticzi”, a pòtemù jô znôù napisa 
repòrtôż i zôs jô sã pòczëła repòrterką. Dzãka temù gatënkòwi 
gazétnictwa mòże pisac ò wôżnëch sprawach. A napisanié ksąż-
czi òtemkło mie nastãpné dwiérze.

I to repòrtersczé doswiôdczenié je widzec w romanie Nie-
czułość.
Bò zwãczi w nim to, czim jô sã cekawiła. Zajimô mie zestawienié 
żëcô z drãdżima stojiznama. Czasama są taczé wëdarzenia, jak 
wiôlgô wòda, smierc blisczi òsobë, ùrodzenié niefùlsprôwnégò 
dzecka, że je mùsz sã z tim zmierzëc. Jô wiedno chcała wiedzec, 
jak lëdze pòdnôszają sã z taczich doswiôdczeniów. I jak żëc 
z niesprawiedlëwòtą na swiece. Abò pòwiązanié dëszów midzë 
blisczima sobie lëdzama, a czasama jegò felënk. Dzëwiło mie na 
przikłôd, że mëmka nie czëła, że ji córce dzeje sã krziwda, chòc 
colemało cos sã czëje. Czãsto mëszlã téż nad tim, jak te drãdżé 
zdarzenia zmieniwają lëdzy. Gôdała jem na przikłôd z chłopã, co 
béł czerowcą aùtobùsu i jednégò dnia òn òdbiérôł w nim dzeckò, 
co przëchôdało na swiat. Òd te czasu òn béł òdmieniony. Mòja 
ksążka je wkół tëch wszëtczich sprawów, téż tëch historicznëch, 
nawetka całi spòlëznë Pòlsczi, bò Kaszëbë są ji dzélã. 

Le żebë pisac ò lëdzczich sprawach, jachała wastna téż dali, 
nawetkã na Syberiã.
Jo, jô bëła w daleczich rézach. W Rusczi, Mòngòlii, Azji, Indiach. 
Z Kambòdżë pamiãtóm, że pisała jem ò człowiekù, jaczémù pò 

„HISTORIÔ PISAŁA SÃ WE MIE”
Na co dzéń mieszkô we Warszawie, równak je Kaszëbką. W ùszłim rokù wëda swòjã pierszą ksążkã – roman 
Nieczułość. Ò ti òpòwiescë ò sztërzech białkach żëjącëch na Kaszëbach zrobiło sã głosno. I dobrze, bò je ò 
czim gadac, dobiwk nëkô za dobiwkã, a pòstãpny dokôz ju je szëkòwóny do wëdaniô. Ò tëch i jinszich sprawach 
z aùtorką negò romana Martiną Bùndą gôdała Karolëna Serkòwskô.  
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wòjnie òstałë trzë karabinë. Jeden z nich zamienił na nalézenié 
blisczi òsobë, jinszi na pòle, żebë sã wëbùdowac. Wzął za swòje 
dzecë, co miałë pòwëriwóné rãce i nodżi. To, co sã stało w Kam-
bòdżë, to jakbë wëbrac te nôgòrszé doswiôdczenia z I swiatowi 
wòjnë. Nie dało sã ò tim nie napisac. Ten krôj nie pòdniósł sã ze 
swòjich zrenieniów. To béł krôj namikłi pò wòjnie smiercą. Jedno 
skłôdało sã na drëdżé. Lëdze nie rozmielë ju żëc. Zachòwiwelë 
sã bùten szëkù.

Co wastnie dałë te wszëtczé rézë?
Wiele mie dałë. Jô pòznała lëdzką òpiekã. Lëdze pòmôgają jin-
szima, nawetka żlë ti są z daleka. Jem wdzãcznô jima wszëtczim 
za pòmòc. Wiedno jakòs szło. Czasama rézowała jem z drësz-
kama, jiną razą – sama. I bëło téż dosc tëlé niebezpiecznëch 
stojiznów.

Nie je to letkô sprawa dlô gazétnika. Przë taczich wëjôzdach 
wiele sã rizykùje i gwësno przemësliwô.
Wark gazétnika je jednym z nôcãższich na swiece, bò gazétnik 
mòże na przikłôd nie przëjachac nazôd z môla, w jaczim zbiérô 
sã materiôł. Òkróm tegò wiele sprawów trzeba przepùscëc przez 
samégò sebie i przerobic w sobie. Wësłëchanié historii jaczégòs 
człowieka to jedno, le drëgô rzecz to nawetka snienia pò nocach. 
To trzeba przeńc. Mô sã tedë wiele wseczëcowëch reakcjów. To 
je baro òbcążającé. Lëdze colemało nieswiądno w to wchôdają. 
Pònosymë wiele kòsztów, le cos téż zwëskùjemë, tej wark ten 
równoczasno baro rozwijô i nie żałujã, że jô gò wëbra.

Co zwëskùjemë?
Dobré òsadzenié w jawernoce. Nabiérómë wiãkszégò distan-
su do rozmajitëch sprawów, na jaczich czãsto sã skùpiwómë. 
Jak sã wëjedze gdzes dali i òbôczi żëcé òkróm scenariusza, 
pòkazywô sã, że to żëcé jidze w przódk nimò wszëtczégò. Do-
stôwómë tedë jaczis ôrt sëłë i distans do samégò sebie.

Pisanié zaczãło sã ù wastnë ju w młodoscë, òd òsmënô- 
stégò rokù żëcô.
Pò prôwdze. Pierszi tekst pòwstôł ò Wdzydzach. Wszëtkò za 
sprawą òbòzu dlô młodzëznë w tim môlu. Jak jô tam bëła, jô 
òbôcza piãkną spôloną chëcz. Jak repòrtéra, nie zdrzącë na to, 
czë mie je wòlno, czë nié, jô tam wlazła. Bëła to chëcz Tédorë 
Gùlgòwsczi, baro wôżny i cekawi, pòdług mie, òsobë. Ùwôżóm 
jã, wiôldżé wrażenié na mie zrobiła ji dzejnota. Pòdług mie mia-
ła wiôldżi wkłôd dlô rozwiju regionu. Repòrtôż z tegò mòjégò 
wlézeniô do ji chëczë przeczëtôł znóny i ceniony na Kaszëbach 
repòrtażista Édmùnd Szczesôk. Cos òn w tim teksce taczégò 
widzôł, że zaczął namawiac mie na pisanié. Miała jem téż bël-
négò pòlonistã w kartësczim liceùm, tej lubiła jem pisac, a mój 
pierszi repòrtôż ùkôzôł sã w pismionie „Gazeta Kartuska”. Béł 
òn krótczi, le pamiãtóm, że jô sã baro przë nim narobiła. Pisała 
jem tedë na maszinie. Do dzys móm gò ù sebie. Widzã w nim 
wiele felów, jaczé robi zaczinający repòrtażista, le czasã teskniã 
za nim, a mòże za tamtim czasã... Tej taczé môłé wëdarzenia 
cygnãłë mie w starnã gazétnictwa. Pózni bëłë jinszé kartësczé 
pismiona, pòtemù jô wëjacha na sztudia do Warszawë. Nié do 
razu jô tam pisała, le to chùtkò przëszło i zaczãła jem robic we 
warszawsczich mediach.

Robiącë w „Pòlitice” w latach 2012–2018, miała wastna kòn-
takt z pòlitiką prawie.
Jô prowadzëła krajowi dzél, tej òbzérała jem nowé spòlëznowé 
zjawiszcza i barżi to, jak ta pòlitika na lëdzy dzejô. Nie sedzała 
jem tej tak mòckò w pòlitice, chòc jem téż pòliticzną kòmenta-
torką w TOK FM, tej to wszëtkò sã parłãczi. Nie dô sã pòstawic 
òstri grańcë.

Pòliticzné grë nie przeszkôdzają we wzéranim na spòlëz-
nowi sztôłt swiata?
To zanôlégô òd tegò, czegò szukómë w jaczis historii. Nie ce-
kawią mie grë, le spòlëznowé mechanizmë. Pùblicystyczné 
wëpòwiedzë są dlô mie makroskalą. A mikroskalã twòrzą re-
pòrtersczé sprawë i pòwstôwającô na jich spòdlim lëteratura. 

Dlôcze taczi, a nié jinszi titel pierszi wastnë lëteracczi 
ksążczi?
Z pòczątkù miôł bëc czësto jinszi. Jô chcała dac „Dziewcza 
Góra”. Le to bë sã pewno jinaczi niż mie lëdzóm kòjarzëło, i nie 
béłbë òn zrozmiałi dlô tëch, co nie pòchôdają z Kaszëb. Titel 
„Nieczułość” dôwô przemëslenia i ò to prawie szło. Pòkazywô 
òn to kaszëbsczé apartné zëmno, tã dërnosc, chtërna mô swòje 
przëczënë. Dôwni zdôwało mie sã òno nieczekawé, bò lëdze 
bëlë mni swòbódny. A pózni jô tã znankã pòlubiła.

Le ta nieczëłota tak pò prôwdze je czëłotą?
Jo, to je taczi pancerz, pòtrzébny, żebë dac sobie radã w żëcym, 
a jeżlë pòd tim pancerzã je cos jesz, ta gòrąc, to tim lepi.

W romanie òpisóné są nieletczé dlô Kaszëbów historiczné 
wëdarzenia. 
I cãżkò bëło mie ò tim pisac, bò to wcyg je w lëdzach żëwé. Òni 
wiele przeszlë. A krziwda jedny òsobë wiedno tikô sã całi familii. 
Nie dô sã tegò òddzelëc. W wiele chëczach sã ò tim nie gôdô, 
chòcô a mòże dlôte, że białczi jesz to pamiãtają... Żebë ò tim 
zabôczëc – je mùsz to wiele razy òpòwiedzec. Narracjô i czas 
to pòdług mie spòsób na te drãdżé doswiôdczenia. Nie jidze 
tegò jinaczi przeskòczëc. W spòlëznowim rozmienim téż trzeba 
to przeżëc. Spòlëznowô historiô jidze w przódk, tej je, mëszlã, 
czas, żebë przeńc na pòstãpny etap i wëchadac z tamtégò. Je to 
bùdowanié sëłë, ùstalonégò pòrządkù, łączba midzë lëdzama. 
Nie chcała jem wëchwalac familiów, bò wiém, że w familiach je 
rozmajice. Szło ò to, żebë pòkazac, że bòhaterczi mają swòjã 
parłãczëznã, chtërna je, nimò drãgòtów, szëkã jich żëcô.

Wëwidniła wastna temat, jaczi nie je chãtno wspòminóny, 
to taczé przełómanié.
Piszącë ksążkã, nie mëslała jem ò tim. Jô wiedza i nie wiedza. 
Jô czëła, że chtos mùszi to òpisac, bò to sã nas tikô. Chcała 
jem przë tim, żebë nie bëło to wchôdanié w rolã òfiarë, bò ten 
mechanizm je baro niszczący. Brëkòwała jem historii ò mòcë, 
zbiéranim sã, pòdnôszanim. Piszącë mój roman, jô sobie ùswiąd- 
niła, że to sã prawie dzeje, że cos taczégò pòwstôwô. Ta hi-
storiô pisała sã we mie i chcała jem jã zebrac, żebë mie sã nie 
rozeszła.

Je wastna pierszą, chtërna ò tëch sprawach napisała ji-
naczi?
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Mòże jo, le nié ò to mie richtich szło. Jô chcała pòkazac zgòdã 
na to, że swiat nie je idealny. Ni mòże òbstawac przë tim, że 
wszëtkò jidze głôdkò, bò tak nie jidze. Le w tim wszëtczim, 
w tim, co je lëché, trzeba szëkac w sobie empatii i czëłotë. Ide-
je, czëłota i wrazlëwòsc zmieniwają swiat, a idealizm, dążenié 
do doskònałoscë, niekònieczno. Mòże wząc na przikłôd scenã 
swiniobicô, wątk, jaczi pòjôwiô sã we wszëtczich tekstach ò wsë. 
W mòjim òpisënkù jô chcała pòkazac zabijanié swini bez òkru-
célstwa, nietracącë swòji czëłotë.  

Roman je téż ò przemijanim.
Barżi ò zgòdze na przemijanié, zgòdze na 
stracenié kògòs. Jô gò pòdzelëła na etapë. 
Nôpierwi je zëma, ten cãżczi czas, pòtemù 
przëchôdómë do òdmiarzaniô, symbòliczné-
gò lata, przińdzeniégò nazôd do żëcô, pózni 
je ten nôwôżniészi, jesenny etap – stratë, 
jaczich nie dô sã copnąc, a na kùńc zôs 
zëma. Bò mùszimë pamiãtac, że wszëtkò, 
co je na swiecie, mô termin wôżnoscë. 

A do tegò jesz zapëzglóné relacje mi-
dzë bòhaterkama – Rozelą, Gertą, Trudą 
i Ildą...
To ju tak je, że blisczich sã nôwiãcy krziw-
dzy. Co wôżné, te białczi wiedno mają taczé 
pòczëcé, żebë za wiele i za dalek jedna òd 
drëdżi nie òdeszła. W familiach mómë czã-
sto taką systemã, że czej wszëtcë sã pòd-
dôwają, to ta jedna òsoba dôwô radã i pòddwigiwô jinszich. 
Leno ni mòże òna wcyg bëc tą, co mùszi dac radã. Nierôz to 
są môłé rzeczë, jaczé ta òsoba robi, le dzãka temù ta systema 
dali fónksnérëje. 

Bòhaterczi, trzë sostrë do swòji mëmczi pewno gôdałëbë 
w prôwdzëwim swiece, nié w tim ksążkòwim, pò kaszëbskù, 
a do sebie pò pòlskù?
Jo, i ta kaszëbizna gwës bëłabë takô, jak ù mòji prastarczi. 
Jak jô bëła dzeckã, to béł czas, czedë do òtroków, wnëków pò 
kaszëbskù sã nie gôdało. Na szczescé je to ju za nama. Jô 
jem z kaszëbizną òsłëchónô prawie dzãka prastarce. W 90. 
latach jô dzejała w kaszëbiznie, a terô mòja mëmka ùczi mòje 
dwie córczi, móm nôdzejã, że złapią tã chãc i bãdą gadac pò 
naszémù. 

A chëcz prastarczi bëła pòdskacenim do stwòrzeniô chëczë 
bòhaterków w romanie?
Bëła. Jô zmiészała w mòji ksążce „Dzéwczą Górã” z jiną grzëpą 
w Gôrczu. Architektoniczno wëzdrzi to juwerno. W taczich 
òpisënkach wôrt skùpic sã na drobnotach i jô tak zrobiła. Pa-
miãtóm, że na dole béł ògard i pëszné jezoro, na jaczim jô jez-
dzëła bôtama bez zgòdë dozdrzeniałëch. Tedë sã ò zgòdã na 
wszëtkò nie pitelë. To bëło mòcné dzecné żëcé. Tegò swiata ju 
ni ma. Wspòminczi sprawiłë, że dobrze mie sã to òpisywało. 
A pòzwa „Dzéwczô Góra” widzy mie sã, dlôte prawie tam dze-
je sã akcjô. Czedës jô chòdzëła tam na grzëbë. Okróm tegò 
mieszka na ni kaszëbskô regionalistka, gazétniczka Izabella 

Trojanowskô, ù jaczi jô bëła czile razy. Je to pòzwa, co dôwô 
sëłã. To w nas sedzy, ten ôrt sëłë. Czasã sã cos robi, bò to sã 
bënë czëje. I tak bëło tim razã.

Drãdżé doswiôdczenia białków òpisóné w romanie Nieczu-
łość są skùtkã gôdków òb czas twòrzeniô repòrtażów?
Téż. Wszëtcë mómë doswiôdczenia, chtërne ùriwałë sã 
w kriticznym sztërkù. Czasama òpòwiescë, jaczé sã ùczëło, 
pòwiedzóné bëłë jakno szpòrt, le sygnie włączëc wëòbrazniã 

i do razu zaczinómë sã domësliwac, dlôcze 
tak sã stało, co bëło przëczëną. Jô czëła ò 
taczich historiach i jem ùłoża je sobie w głowie. 
Nierôz na aùtorsczim pòtkanim chtos gôdô, 
jakbë to nié jemù cos strasznégò sã przëda-
rzëło – w trzecy òsobie. Pózni jô czëjã, że ten 
chtos gôdô ò sobie. To są cãżczé tematë, jaczé 
wszëtcë trzimómë pòd skórą. Nie jidze przed 
tim sã schòwac. Je mùsz to sobie ùłożëc.

Przë pisanim téż biwô cãżkò?
Jo. Wseczëca przechôdają przez całé cało. 
Zdôrzało sã, że jô sama płaka, jak jem pisa. 
Mëszlã, że ò to jidze, żebë czëc to, ò czim sã 
pisze.

Móm wëczëtóné, że relacje midzë białka-
ma są dlô wastnë wôżné i to òne prawie 
pòzwòlëłë taczé relacje òpisac w ksążce. 
Relacjô z mëmką, kaszëbską regionalistką, 

téż sã do tegò przëczëniła?
Gwësno. Mòja mëmka mô bëlną, jô jã zwiã rzeszowską, znankã, 
że òpòwiôda mie wiele czekawëch historiów, tak jak mòje cotczi 
z Rzeszowa. Le nôlepszé w tim bëło to, że mëmka wiedno znała 
zakùńczenié tëch historiów. Òpòwiôdanié mie jich z wiôldżim 
ùbëtkã w głosu bëło dlô mie nôlepszą rzeczą, jakô mie sã trafiła. 
I to pòmògło w pisanim. 

Jaczé jesz znanczi, òkróm wspòmnióny dërnoscë, widzą sã 
wastnie ù Kaszëbów?
Nie je letkò na to pitanié òdpòwiedzec. Co jô bë rzekła, może 
sã pòkazac, że są to stereòtipë, a nié prôwda. Stądka blëskò 
do mitologizowaniô nas. Wëdôwô mie sã, że jeżlë w czims 
jesz Kaszëbi sã jinaczą, to w tim, jak pòdchôdają do robòtë. 
Mòże je to za przëczëną historii regionu – na Pòmòrzim nie 
bëło pańszczëznë, w PRL bëło baro mało pegeerów, mòże za 
przëczëną òsoblëwò cãżczich warënków robòtë – słabi zemi, 
niemiłosernégò mòrzô. Kaszëbi rozmieją cãżkò robic, wcyg je tu 
żëwi etos dobri robòtë, co je widzec, czej sã tuwò przëjeżdżiwô. 
Wse są zadbóné, Gduńsk to jeden z nôbarżi wëpiastowónëch 
gardów w Pòlsce i wëprzédniwô sã w zestawienim z jinszima. 
W slédnëch latach to gwësno prawie Kaszëbë nôbarżi sã za-
bùdowałë – i to téż je, pòdług mie, skùtkã kaszëbsczi „skłon-
noscë do robòtë”. Pòwstałë dzesątczi nowëch chëczów, baro 
wiele to nowòczasnô architektura bëlny jakòscë. Szczestlëwie 
w samòrządzënach corôz czãscy mają starã ò to, żebë architek-
tura tëch chëczów pasowała do krôjnë, żebë nie niszczëc tëch 
apartno piãknëch krôjòbrazów.
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W jedny z wëdowiedzów rzekła wastna, że mô tak zwóną 
„nônãta rãków”, czëli cygnie wastnã do pisaniô. To je „bak-
cyl”, chtëren nigdë nie dôwô pòkù?
To je smiészné zjawiszcze, le nié òn je nôwôżniészi. Barżi trzeba 
dac bôczënk na brëkòwnotã ùtwórstwa. Kòżdi jã mô. 

Òd pòczątkù wastna wiedza, jak sã Nieczułość skùńczi?
Jô òd pòczątkù wiedza, jak sã skùńczi, a skùńczëła sã czësto 
jinaczi. 

W romanie ni ma wnet wcale dialogów, co sã rzôdkò zdôrzô, 
i przédnyma bòhaterkama są leno białczi. Dlôcze?
Chłopi są tuwò na drëdżim planie, bò chcała jem pòkazac 
parłãczëznã białków. Chłopi téż w wiãkszoscë wòjnë nie 
przeżëlë. Tej brëkòwny mie tuwò béł mikroswiat białków. Co do 
dialogów jô tak zrobiła dlôte, że jô chcała stwòrzëc archetipiczną 
òpòwiésc i chòc jô wëczëszczëła ksążkã z archetipów, to dialo-
gów jô nie doda, bò òna ju je ò dialogù, to bë bëło kómplikòwa-
nim. Nie chcała jem, żebë czëtińc zgùbił przédné przesłanié 
romana. 

Móm czëté, że pisze wastna nową ksążkã.
Móm ju napisóné. I w ni dialogów bãdze ju wicy. Akcjô dzeje 
sã w Kartuzach, òd czasów klôsztoru kartuzów pò dzys dzéń. 
Wiele w ni historicznëch wątków. Bãdze terô ò chłopach, tej sã 
wërównô. Tim razã zadôwóm pitania, szukóm òdpòwiedzów i to 
pòrësziwô wëòbrazniã. I w procëmnoscë do pierszi ksążczi, ta 
kùńczi sã tak, jak jô zaplanowa. Pierszô zrobiła mie niespò-
dzajnotã. To dôwné ji zakùńczenié mòże jesz wëkòrzistóm do 
czegòs jinszégò. 

Jaczé etapë mùszi przeńc, nim bãdzemë mòglë jã prze-
czëtac?
Terô je etap redakcyjny robòtë. Pòstãpny lëdze zgłoszą do ni 
swòje ùwôdżi. Pisze sã przede wszëtczim dlô czëtińca, a wra-
zlëwòsc czëtińców je rozmajitô. Nierôz jedno zdanié mòże 
zrozmiec jinaczi kòżdi, chto czëtô. Tej trzeba tã ksążkã terô 
przezdrzec. Ale wëdónô mô bëc latos.

Nieczułość wastna pisa trzë lata. A drëgą ksążkã?
Półtora rokù. Pò pierszi ksążce zwëskała jem doswiôdczenié. 
Lżi wchôdało mie sã terô w narracjã. To je tak, że jô òpòwiôdóm 
historiã, a historiô czëtińcowi òpòwié cos jesz. Czej jô òddôwa 
do drëkù pierszi roman, ju jem miała pisóné nowi. Póczi co 
mòcno w nim jesz sedzã, le mëszlã, że bãdą nastãpné. 

Kaszëbskô juwernota je w wastnie wcyg żëwô, nimò tegò, 
że mieszkô wastna we Warszawie?
Je. Òna je baro wëraznô i widocznô. To miłé, że pòtikóm sã 
z pòzytiwnym òdbiérã kaszëbiznë, bò czãsto gôdóm, kim jem, 
żebë dowiedzec sã, co lëdze mëszlą. Jô wiedno bëła mòcno za 
kaszëbizną, le widzã, że juwernota je czims złożonym.

Wëjachanié z Kaszëb w Pòlskã w młodim wiekù bëło òdwôż-
nym rozsądzënkã.
Jak sã je òsmënôsce lat stôrim, to sã ò tim nie mësli. Bez jiwrów 
jô wëjacha. Mòże to familiowô znanka. Nie mëslała jem tedë, że 

ju nie przëjadã nazôd. Wszëtkò to wëdôwało mie sã òtemkłé, 
przëcygającé. Le téż drãdżé. Na Kaszëbach jô wiedno mògła 
wząc jaką dekã i jachac nad jedno z wiele jezorów, żebë miec 
kòntakt z nôtërą. A we Warszawie jô mia leno betonowé òse-
dlé, a żebë gdzes pòjachac, wszãdze bëło dalek, i trzeba bëło 
szëkac tramwaju. Czëła jem sã tak, jakbë mie òdcãlë rãce i no-
dżi. W parkù na łôwce nie wëpôdało sedzec, tej bëło to dlô mie 
fizyczno drãdżé. Pózni równak bëłë rozmajité zajãca, rézë i tak 
sã zaczãło ùkłôdac. Jakbë wząc rozmajité wòjenné òpòwiescë, 
to mëszlã, że mòja nie bëła wiôldżim aktã òdwôdżi.

Przenosy sã terô wastna przédno na pisarstwò?
Bãdã mia starã parłãczëc robòtã z pisanim i codniowim żëcym. 
Ksążka wëmôgô wiele czasu i ùwôdżi. Nôlepi je pisac kòżdégò 
dnia, a to téż je fizycznô robòta. Le òna mòże téż towarzëc 
w żëcym, bò to, co sã dzeje w żëcym, mòże miec swój szlach 
w ksążce. 

Wydawnictwo Literackie napisało ò wastnie: „niezrealizo-
wana gitarzystka po szkole muzycznej”.
Jo, jô czedës grała. Ùcził mie bëlny szkólny, gitarzista i lutnista 
Jark Reglińsczi. Relacjô méstra i ùcznia bëła dlô mie wôżną 
sprawą. Wôrt cos taczégò przeżëc, bò ùczéń dzãka temù baro 
wiele sã ùczi, jesz wiãcy, jak na przikłôd graniô na instrumeń-
ce, le téż żëcô. Teskniã za granim, le ni móm ju na to czasu. 
Ta szkòła baro mie rozwinãła. I widzã pòdobné mechanizmë 
w granim i pisanim – że wszëtczégò ni mòże przedstawic na 
samim pòczątkù. Wôżnô je òbszczãdnosc fòrmë, bez cëszë 
ni ma zwãkù.

Czim dlô wastnë je pisanié?
W kòżdim z nas je ùtwórczi dzél, jaczi żëwi człowieka. Energiô 
mô ùscé, czëjã, że żëjã. Czëjã żëcé i je ùwôżóm. Zjiscëwac 
sã mòże na rozmajité ôrtë – lepiącë grónczi, wësziwającë czë 
warzącë dobré jestkù. Je to ùsztaturzenié – czegòs nie bëło, 
a terô je. Jeżlë dô sã żëc ùtwórczémù elementowi, to bãdze 
to kôrmiącé doswiôdczenié, tej je to zjiscëwanié ùtwórczégò 
elementu. Òb czas taczégò stwôrzaniô elemeńtów swiata mòże 
pòczëc sã nadzwëczajno, le trzeba sã baro pilowac.

A gazétnictwò?
Je brëkòwnotą spòlëznowi robòtë, jedną z ji pòdpiérów. 
Wachòwanié. Pilëje sã na rozmajité ôrtë.

Z wastnë wëpòwiedzów wëchòdzy, że rozkłôdô wastna za-
chòwania lëdzy, żebë je zrozmiec.
Czekawi mie psychòlogiô, jô wiele ò tim czëtała, bò chcała jem 
wiedzec, jak cãżczé wëdarzenia wëzdrzą òd biologiczny starnë. 
Përznã bëło to z warkòwi mùszëbnotë.

Jaczé mô wastna snienia?
Móm terô dobri czas, je to fùlné żëcé. Jô bë chcała pòżëc z tim, 
co móm jak nôdłëżi. Wëdanié ksążczi sã do tegò przëczëniło. 
Mògã czerowac swòją robòtą i to mie pasëje. Jô bë baro chcała 
mieszkac gdzes, gdze je widzënk na nôtërã z òknów, gdze nie 
je czëc wcyg jadącëch aùtów.

Tej żëczã, żebë w nowim rokù to sã zjiscëło. 
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KALENDARZE CZASÓW I KULTUR
WYBRANE ZBIORY MUZEALNEJ KOLEKCJI Z WEJHEROWA

2
CZĘŚĆ

Kalendarze dwujęzyczne wcale nie na-
leżały do rzadkości, zwłaszcza w okre-
sie przejściowym, gdy Polska dopiero 
co odzyskała niepodległość. Istniały 
środowiska hermetyczne, a równocze-
śnie dwunarodowe. Tak było często ze 
wspólnotami religijnymi. 

Dobrym przykładem może być pa-
rafia św. Józefa w Tczewie, która wydała 
na rok 1923 polsko-niemiecki kalen-
darz kościelny: Kalendarz kościelny dla 
parafji św. Józefa w  Tczewie. Kirchen-
kalender für die St. Josephsgemeinde 
Tczew. Dwujęzyczność widać już od 
strony tytułowej. Także sam kalendarz 
dzienno-miesięczny z imionami patro-
nów jest i polski, i niemiecki. Tak np. 25 
stycznia mamy „Nawrócenie św. Pawła” 
i obok „Pauli Bekehrung”. Oba języki sąsiadują z sobą aż 
do ostatniej karty. Kalendarz parafialny rządził się swoimi 
prawami. Wydawca informował szczerze, że koszt wydania 
zeszłorocznego wyniósł 75 tys. marek polskich, natomiast 
najnowszy nie zamknie się sumą 500 tysięcy. Informacja 
stanowi dobry przykład na istnienie w początkach lat 20. 
wielkiej inflacji, która wkrótce została przecięta słynną re-
formą Władysława Grabskiego. Familiarność, lokalność 
owego kalendarza widoczna jest również w takich działach, 
jak „kronika parafjalna” za rok 1922 (przy okazji wspomi-
nania rozmaitych wydarzeń nie brak dydaktyzmu, np. pod-
czas procesji Bożego Ciała dzieci były niegrzeczne, a rodzi-
ce nie karcili ich; skądinąd zamieszczono atrakcyjne zdjęcie 
z tejże procesji), „sprawozdanie z kasy parafjalnej”, a także 
historia tczewskiej parafii. Ilustracji można tu zresztą zna-
leźć więcej. Interesująca jest ta z wycieczki Towarzystwa 
św. Józefa do Wejherowa.

Ile współczesnych parafii wydaje na koniec roku własne 
kalendarze? A więc – czapki z głów przed dawnymi admi-
nistratorami parafii św. Józefa w Tczewie!

Kalendarze polskie. W dwudziestoleciu międzywojennym 
Polska była w znacznie większym stopniu niż obecnie kra-
jem rolniczym. Rola i ci, którzy na niej gospodarowali, 
jawią się jako jeden z symboli polskości i istotna część jej 
etosu. Włościanie, jako najliczniejsza warstwa społeczna, 
wytwarzająca znaczną część dochodu narodowego i współ-

tworząca oblicze Polski, musieli, rzecz 
jasna, posiadać swoje kalendarze.

Pomorski kalendarz rolniczy na 1924 
rok, wydany w Toruniu nakładem Po-
morskiej Drukarni Rolniczej S.A., jest 
drukiem wcale poważnym i  świad-
czącym o  niemałym obyciu cywiliza-
cyjnym chłopów, przynajmniej tych, 
którzy czytali. Kalendarz otwiera część 
astronomiczna, opisująca m.in. daty 
zaćmień Słońca i księżyca, jak również 
wskazująca miejsca, gdzie takie zjawiska 
będą najbardziej widoczne. Pod tabli-
cami poszczególnych miesięcy umiesz-
czono przysłowia i porady rolnicze na 
poszczególne pory roku. W  styczniu 
warto pamiętać, że „Święta Ernestyna 
silnie lodem trzyma”, natomiast w sierp-

niu należy koniecznie „Kończyć zwózkę zbóż, płużkować 
ścierniska, siać mieszanki ozime”. 

W dalszej części Józef Froń, naczelnik Wydziału Oświaty 
przy Pomorskiej Izbie Rolniczej w Toruniu, redaktor ka-
lendarza, przypomina skrótowo historię Pomorza. Stani-
sław Manthey pisze o obszarze i ludności województwa 
pomorskiego (bardzo dokładne dane, kopalnia wiedzy!). 
Ponownie Józef Froń prezentuje geograficzne uwarunko-
wania odrodzonej ojczyzny (gleby, wody, klimat, bogactwa 
naturalne, rolnictwo i przemysł). Wreszcie Ignacy Łańcuc-
ki przechodzi do zagadnień stricte rolniczych, polecając 
skuteczne sposoby zwiększenia plonów w gospodarstwie,  
a  J. Buczek napisał do kalendarza tekst zatytułowany 
„O gnojówce”, którego treść jest, już po przeczytaniu sa-
mego tytułu, oczywista. Ocena nasion, uprawa kapusty, sa-
downictwo, nawozy sztuczne, lecznicze przetwory mlecz-
ne, „cel i zasady poprawnego kucia konia”, hodowla bydła 
i inwentarza, drobiu, królików, gołębi, środki lecznicze dla 
zwierząt, wykaz szkół rolniczych na terenie kraju i  lista 
urzędów odpowiedzialnych za lasy i ziemie rolne – sło-
wem, w kalendarzu jest wszystko, co potrzebne świadome-
mu rolnikowi chcącemu ulepszać swoje gospodarstwo i na 
dodatek poszerzać wiadomości z innych dziedzin.

Jakże szczególnie, na tle innych polskich wydawnictw 
tego typu, przedstawia się Kalendarz dla Mazurów na 
rok 1925! Po pierwsze, jest zgodnie z miejscową polską 
tradycją, drukowany czcionką gotycką, gdzie indziej 
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kojarzącą się z kulturą niemiecką. Po dru-
gie, wydany jest w Szczytnie, a drukowany 
w Olsztynie, które to ośrodki przeciętnemu 
Polakowi przypominają o Jurandzie ze Spy-
chowa, wyższej szkole policyjnej, Koperniku 
i oponach, ale raczej nie są łączone z ruchem 
wydawniczym. Nawiasem mówiąc, kalen-
darz ukazał się nakładem zasłużonego dla 
tamtejszych Polaków „Mazurskiego Przyja-
ciela Ludu”. Po trzecie, wydawnictwo opra-
cowane jest i przeznaczone dla ewangelików, 
co widać chociażby po zamieszczonym ka-
lendarium, gdzie specjalną uwagą okazano 
wprowadzeniu protestantyzmu na Mazurach 
przez Albrechta Hohenzollerna. Oprócz róż-
nic w stosunku do innych polskich kalenda-
rzy, mazurski ma z nimi wiele wspólnego. 
Nie brak w nim porad rolniczych i przysłów, 
porad kulinarnych i szarad.

Jest jednak coś jeszcze, co wyróżnia szczy-
cieńską publikację, a mianowicie zbiór zaty-
tułowany „Książka roczna, zawierająca w so-
bie rozmaite wiadomości pożyteczne ku czytaniu i nauce”. 
Czegóż tam nie ma! Rozmyślania duszpasterskie, wyimki 
z historii ziemi mazurskiej, pochwała protestantyzmu wpro-
wadzonego niegdyś w Prusach, pouczająca opowieść o daw-
nych zwyczajach obrzędowych na Mazurach. Gdy nie było 
jeszcze telewizji ani Internetu, więcej śpiewano, stąd rów-
nież w kalendarzu mazurskim pomieszczono wiele pieśni 
– nabożnych i świeckich, z przewagą, o dziwo, tych drugich, 
o tematyce militarnej, miłosnej, obrzędowej. Pieśni owe za-
wierają więc cały ludzki mikroświat.

Na przeciwległym biegunie umieścić by 
można Kalendarz Bractwa Wydawniczego 
św. Józefa na rok pański 1926, wydany we 
Lwowie. Nie tylko odległość Miasta Zawsze 
Wiernego od Mazur i małego Szczytna, nie 
tylko katolickość kalendarza, czynią go tak 
różnym od omawianego wyżej. Wyróżni-
kiem jest to, że wydali go polscy Ormianie, 
którzy byli patriotami i zawsze okazywali 
przybranej ojczyźnie, swojej ojczyźnie, mi-
łość. Samo bractwo powołał ks. arcybiskup 
Józef Teodorowicz, wielki polski patriota, 
zwierzchnik diecezji lwowskiej obrządku 
ormiańskiego. 

Kalendarz zawiera obszerną relację 
z  niedawnej kanonizacji św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, wspomnienie o  Piusie 
XI, gdy był jeszcze nuncjuszem apostol-
skim w Warszawie, żywoty świętych. Nie 
brak w nim jednak i kartek historycznych 
autorstwa Karola Szajnochy, przeglądu 
wydarzeń za rok 1925 oraz wszelkich cie-

kawostek i porad praktycznych, w jakie obfitowały ów-
czesne kalendarze. Z samej publikacji jednak trudno się 
zorientować, że powstała w środowisku polskich Ormian, 
co świadczy niewątpliwie o pełnej ich asymilacji z kulturą 
ogólnopolską.

Kalendarze niejednokrotnie bywają uczestnikiem, 
świadkiem i dokumentalistą spraw codziennych oraz pro-
cesów historycznych. Tak ma się sprawa w przypadku Ju-
bileuszowego Kalendarza – Notatnika „Kupca” 1907 – 1927, 
na rok 1927.

Czasopismo „Kupiec” było zasłu-
żone dla rozwoju poznańskiej przed-
siębiorczości, przysłowiowej na tle 
reszty ziem polskich. Kalendarz jest 
tej zaradności, inwencji emanacją 
i świadectwem. Sam spis dni i miesięcy 
wraz z imionami przedstawia się skró-
towo, bez zbędnych dla praktycznego 
umysłu ozdobników. Zwracają uwagę 
rubryki nieobecne w innego typu ka-
lendarzach, np. „Terminarz płatności 
podatków”. Wiernopoddańczy artykuł 
o  prezydencie Ignacym Mościckim 
świadczy o tym, że praktyczni pozna-
niacy, mimo swych sympatii dla oba-
lonego przez piłsudczyków legalnego 
prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego, pragnęli mieć dobre stosunki 
z  nowymi władzami. Realizacja do-
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stępu do morza opisana w kalendarzu została ukazana 
pod kątem gospodarczym. Wiele jest w ogóle artykułów 
poświęconych ekonomii światowej, np. Z. Gaertig pisze 
zarówno o amerykańskiej drodze do sukcesu, jak i eko-
nomii polskiej (eksport i import, tekst autorstwa Henry-
ka Świtalskiego). W kontekście ekonomicznego interesu 
możemy przeczytać o polskich uzdrowiskach, przemyśle 
zabawkarskim, cukierniczym czy browarniczym. Pora-
dy dotyczące np. tępienia much czy przechowywania 
marynat są z reguły powiązane z opisami firm, których 
asortyment wychodzi naprzeciw potrzebom wielbicieli 
marynat i wrogom much. A więc – tekst zawiera lokowa-
nie produktu. Pożyteczny dla zainteresowanych jest ob-
szerny zbiór rozmaitych starszych i nowszych przepisów 
prawnych i podatkowych, istotne mogą też być przykłady 
rozstrzygnięć sądowych w sprawach gospodarczych.

Kalendarz „Kupca” spełniał oczekiwania przysłowio-
wego poznańskiego mieszczanina posiadającego własny 
uczciwy interes, lubiącego konkretną wiedzę i raczej zado-
wolonego z życia. Należy życzyć rodakom rozmnożenia się 
takich postaci również w dzisiejszych czasach.

Typ kalendarza prowincjonalnego, kościelnego, dale-
kiego od interesów, ekonomii, polityki i całego zgiełku, 
w którym żyli ludzie wielkich miast, reprezentowany jest 
przez Kalendarz Kościelny dla parafji chełmińskiej 1929. Jak 
na pismo parafialne przystało, ma „Nihil obstat” i błogo-
sławieństwo cenzora diecezjalnego, którym był wtedy ks. 
dr Franciszek Różyński, oraz „Imprimatur” biskupa Stani-
sława Wojciecha Okoniewskiego.

Wstęp poczynił proboszcz chełmiński, ks. Bernard 
Bączkowski. Z lektury kalendarza wynika jedno: publi-
kacja jest kopalnią wiedzy dla historyka Kościoła i oby-
czajowości! Otóż zaznaczono pod 
konkretnymi datami wszystkie wy-
darzenia i uroczystości przez parafię 
zaplanowane. I tak np. w Trzech Kró-
li miało się odbyć zebranie Stowarzy-
szenia Matek, 27 stycznia miesięczna 
komunia święta mężczyzn i zebranie 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, 
14 kwietnia rozpoczynała się nauka 
przygotowawcza do sakramentów 
świętych, na którą uczęszczać powin-
ny dzieci po ukończeniu dziesiątego 
roku życia, 2 lipca – odpust cheł-
miński. Sumienni w przestrzeganiu 
przykazań kościelnych wierni mieli 
okazję zapoznać się z  przepisami 
postnymi dla diecezji chełmińskiej, 
zaczerpniętymi z  listu pasterskiego 
bp. Okoniewskiego.

Część druga zawiera dalsze istotne informacje nt. parafii: 
jej granice, personalia duchownych, dozoru kościelnego, 
reprezentacji parafialnej. Odnotowano godziny przyjęć 
kancelarii parafialnej i porządek nabożeństw. Wymienieni 
i krótko opisani zostali proboszczowie chełmińscy od po-
czątku XIX w.; ważne dla funkcjonowania wspólnoty mu-
siały być również sprawozdania kasowe, wykaz sum z ofiar 
i  imienna lista ofiarodawców, jak również sprawozdanie 
z  działalności parafialnych towarzystw: Stowarzyszenia 
Matek, Towarzystwa Mężczyzn Katolickich, Stowarzysze-
nia Katolickiej Młodzieży Żeńskiej (jak również Męskiej), 
Towarzystwa Dzieciątka Jezus i Towarzystwa Pań Miłosier-
dzia. Jak na porządną pomorską parafię przystało, funkcjo-
nowały na jej terenie aż dwa chóry: „Moniuszko” i dziecięcy.  

Prawdopodobnie najsłynniejszą gazetą polskiego 
międzywojnia był „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Miał 
olbrzymie, jak na owe czasy, nakłady, sięgające ponad 
100 tys. egzemplarzy. Nic zatem dziwnego, że taka ga-
zeta wydawała swoje kalendarze. Ten, który znajduje się 
w wejherowskim muzeum, przeznaczony jest na rok 1934. 
Posiada wymowną okładkę, świadczącą o zaangażowaniu 
wydawnictwa w ochronę polskiego przemysłu przed za-
graniczną sacharyną.

Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego na 
rok 1934 jest siódmym z kolei rocznikiem. Jak przystało  
na dziecko popularnego „Ikaca”, jak nazywano gazetę, 
wydany został w Krakowie, gdzie mieściła się siedziba 
całego koncernu. Publikacja ma bogatą szatę graficzną, 
w tym barwne ilustracje, np. „Pokłon Trzech Króli” Garo-
fala, ale też letnią scenkę rodzajową na kajaku, z udziałem 
dziewczęcia w stroju kąpielowym. Kłopot ma śmiałek, 
który chciałby opisać, co w  takim wielkim i bogatym 
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kalendarzu się znajduje. Nie sposób wyliczyć chociażby 
połowy zagadnień. Najpierw wspomnieć należy o, natu-
ralnych w kalendarzu, tekstach dotyczących astronomii 
i pojęcia czasu w różnych kulturach. Jest kalendarium hi-
storyczne, jest alfabetyczny spis świętych katolickich. Dla 
kontrastu zamieszczono także „zwierciadło magiczne”, 
jako żywo przypominające którąś z kart tarota. I właśnie: 
nie był to przypadek, ponieważ na następnej stronie za-
czyna się część astrologiczna, poświęcona m.in. kwestii 
„Żywioły a planety”, zaklinaniu demonów gwiezdnych, 
horoskopom z planet, kabalistycznemu znakowi Wenus. 
Dwoistość treści i postaw znana i praktykowana w pol-
skiej prasie do dziś, nie tylko przez tabloidy.

Kolejną częścią jest dział historyczno-geograficzny. Pi-
sze się w nim o polskich pradziejach, dziesięcioleciu Kor-
pusu Ochrony Pogranicza, powstaniu i cechach polskiego 
krajobrazu, typach antropologicznych w Polsce występu-
jących. W kalendarzu wydanym przez gazetę codzienną 
nie mogło zabraknąć przeglądu wydarzeń roku 1933. 
W oczy rzuca się olbrzymia ilość fotografii, dzięki czemu 
i  sam tekst znacznie łatwiej, skuteczniej przemawia do 
czytelnika. Pod hasłem „Schematyzm Państwa Polskiego” 
zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące władz, 
urzędów, sądownictwa, podziału administracyjnego, śro-
dowisk mundurowych, gospodarki, służby zdrowia, związ-
ków wyznaniowych, sportu, klimatu.

Czytając kalendarz „Ikaca”, ma się niekiedy, mylne 
oczywiście, wrażenie, że zawarta w nim wiedza odpowia-
da na wszystkie pytania dotyczące okresu międzywojnia 
w Polsce. Tak oczywiście nie jest, ale przyznać trzeba, że 
wydawcy wykonali wielką pracę, aby kalendarz przybrał 
tak imponujący kształt.  

Kaszuby były w międzywojniu regionem Polski, w któ-
rym bujnie rozwijało się czasopiśmiennictwo. Jednym 
z najbardziej znaczących tytułów była tu „Gazeta Kartuska”, 
opiniotwórcza dla znacznej części społeczności środko-
wych Kaszub. Dziennik, jako szanujący się, a jeszcze bar-
dziej szanujący czytelników, obdarowywał ich rokrocznie 
Kartuskim Kalendarzem Maryjańskim.

Ten na rok 1937 nie różni się specjalnie od innych kalen-
darzy małomiasteczkowych. Zawiera przysłowia, najczę-
ściej nawiązujące do zjawisk atmosferycznych („Gromnica 
pogodna, będzie jesień dorodna”), rady dla rolników, roz-
ważania nabożne podbudowane przykładami, chociażby 
to o potędze modlitwy umierającego francuskiego puł-
kownika.  Są i „opowieści z życia wzięte”, zawsze poucza-
jące i podkreślające wagę katolickiej pobożności. Ciekawy 
świata czytelnik znajdzie z kolei informacje, jak dawniej 
przesyłano w Polsce listy, kalendarz zabierze go też w po-
dróż do Pompei i Herkulanum. Zatwardziałym grzeszni-
kom pomocna może być informacja, komu odmawia się 

kościelnego pogrzebu, a dla wybierających się w rejony sej-
smicznie aktywne – przygotowano tekst „Dlaczego trzęsie 
się ziemia?”

Kalendarz docenił ilustrowanym reportażem codzien-
ny trud górniczy. Informował też o ciekawostkach z osa-
dy „przedhistorycznej” w Biskupinie i kształtach płatków 
śniegowych. Osoby o słabszych nerwach nie powinny na-
tomiast były czytać o afrykańskich czarnych mrówkach, 
które groźniejsze są, według zapewnień autorów, od dra-
pieżników i nawet od słoni. Dla równowagi – przewodnik 
lekarski, gdzie nie brak przydatnych informacji, np. jak le-
czyć zatrutych grzybami i jak kurować się cytryną. Porady 
praktyczne i „wesoły kącik” należą do takich elementów, 
których nie było w nielicznych doprawdy wydawnictwach 
typu kalendarzowego.

Równie zasłużony dla kształtowania świadomości ka-
szubskiej był „Gryf Kościerski”, o podobnym kształcie 
ideowym, narodowo-katolickim. Redakcja do jednego 
z ostatnich numerów pisma z roku 1937 dołączyła skrom-
ny, gdy chodzi o szatę graficzną, Kalendarz ścienny „Gryfa 
Kościerskiego” na rok 1938. Jedyną jego atrakcją, poza ta-
belą zawierającą dni, miesiące i imiona, może być reklama 
rozlewni win, wytwórni soków i trafiki w jednym, nale-
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żących do Jana Zimnego z Kościerzyny. 
Warto jednak wspomnieć skromny ko-
ścierski kalendarz, choćby dlatego, aby 
uświadomić sobie, że podobne wydawnic-
twa nie są wynalazkiem współczesności.  

Rok 1939 miał być kolejnym rokiem, 
w  którym dochód narodowy wzrasta, 
w którym buduje się dużo dróg, stawia się 
nowe, wielkie zakłady pracy, modernizu-
je wszelką infrastrukturę. Musieli wierzyć 
w  to również wydawcy i  autorzy Kalen-
darza „Słowa Pomorskiego” na rok 1939, 
gazety na Pomorzu największej, najpopu-
larniejszej, ukazującej się w stolicy woje-
wództwa – w Toruniu. Podeszli do zadania, 
jakim było stworzenie poważnego, profe-
sjonalnie wydanego kalendarza, sumiennie 
i z pasją. Widać to od pierwszych stron, gdzie zamieszczo-
no wzbogaconą fotografiami dokładną kronikę roku 1938.

Jest w toruńskim kalendarzu miejsce na radość z po-
wodu odzyskania przez Polskę Zaolzia zagarniętego przez 
Czechów podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jest też 
miejsce na sprawy przyziemne, ale jakże potrzebne, bo oto 
czytelnik dowie się, gdzie i kiedy w województwie pomor-
skim odbędą się jarmarki. W Wejherowie np. targi małe 
– w środy i soboty. Obrotem targowym targów małych są: 
„Płody surowe przyrody, zwierzęta domowe z wyłączeniem 
większych zwierząt (jak koni, krów, wołów), artykuły żyw-
nościowe...”. Interesujące są artykuły o Polakach mieszkają-
cych poza granicami kraju, o niedawno zmarłym Romanie 
Dmowskim, O Centralnym Okręgu Przemysłowym, o pol-
skim lotnictwie. Poza tym – porady, dowcipy…

Rzadko spotykane są w odniesieniu do czasów mię-
dzywojnia kalendarze kaszubskojęzyczne. Tym bardziej 
warte odnotowania jest wydawnictwo w całości zredago-

wane po kaszubsku.  Vjérni Naszińc. 
Kalędôrz dlô lëdu kaszëbskjého na rok 
1930, który ukazał się w kręgu Friedri-
cha Lorentza w Kartuzach, jest mimo 
skromnej objętości, bogaty w  treści 
o  charakterze regionalnym. Święta 
kościelne i  państwowe, informacje 
o  ważniejszych jarmarkach dla ho-
dowców i rolników, poezja i felietony 
literackie, legendy, artykuły popular-
nonaukowe o tematyce historycznej, 
wreszcie opowiadanie „Lifringa svjini” 
Alojzego Budzisza. Wejherowian (i nie 
tylko ich) może zainteresować tekst 
o początkach ich grodu, a na samym 
końcu kalendarza nie mogło zabrak-
nąć kilku żartów. Ciekawostką może 

być całostronicowa reklama pewnej firmy produkującej 
opony samochodowe, której nazwy nie podamy z uwagi 
na pocieszający fakt, że firma istnieje do dzisiaj i ma się 
dobrze, należy przecież unikać... lokowania produktu.

Nie sposób przedstawić charakterystyki wszystkich ka-
lendarzy znajdujących się w zbiorach Działu Prasy Mu-
zeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. Na pewno warto je zobaczyć – nawet te 
najskromniejsze, będące, jak i inne, bogatsze, gdy chodzi 
o objętość i szatę graficzną, świadectwem czasów, w któ-
rych powstały. Kalendarze są dowodem tego, jak dla czło-
wieka ważny był i jest upływ czasu, a także jego podział. 
Połączenie tego wymiaru z elementami wiedzy, kultury 
i sztuki, których całkiem duże „pokłady” znaleźć można 
w kalendarzach, świadczy o duchowych potrzebach czło-
wieka, niezależnie od obszaru językowego, narodowości 
i wyznawanych wartości. Kiedy studiuje się kalendarze, po 
prostu dotyka się wyimka historii cywilizacji.
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Święta, święta i po świętach?

Rzymianie – twórcy potężnego światowego impe-
rium – kochali igrzyska, bezpłatne rozrywki. Napi-

sał jednak jeden z nich słowa, które stały się przysłowio-
we w  starożytnym Rzymie: „(...) nie co dzień bywa 
uroczystość Saturna”. Po świętach, także po jubileuszu 
stulecia, tak czy owak, trzeba wracać do spraw codzien-
nych, może do pracy? Miłość do pracy nie jest wpraw-
dzie u nas zjawiskiem powszechnym... Podobnie chyba 
jak Włosi czy Portugalczycy kochamy „nic nie robić”, 
wcześnie na emeryturę przechodzić, może potem tylko 
ryby łowić, gołębie hodować i wreszcie, bez pośpiechu, 
piwo popijać. 

Przez ubiegły rok najwięcej do powiedzenia mieli hi-
storycy, najgłośniejsi, niekoniecznie ci najlepsi. Historia 
Polski, jak właściwie każdego większego kraju europej-
skiego, to ciąg najrozmaitszych wydarzeń, pięknych, 
smutnych, tragicznych. Spójrzmy przykładowo na An-
glię, czytając kroniki historyczne wielkiego Szekspira: 
władcy angielscy od XIII do XV w. ciągle się wzajemnie 
zabijali, strącali z tronu, zdradziecko tron obejmowali. 
Tak zwana dziś polityka historyczna danego kraju czę-
sto polega na eksponowaniu spraw w danej chwili mile 
widzianych, a na spuszczaniu, w miarę możliwości, za-
słony milczenia na sprawy trudne czy niewesołe. Oczy-
wiście najlepiej mieć historię narodową w miarę spo-
kojną, bez wielkich wydarzeń. Moim faworytem 
historycznym jest tu Finlandia, o  której przez wieki 
wiele nie słyszeliśmy, kraj między potężną niegdyś 
Szwecją a  Rosją, który wyszedł ostatecznie na swoje 
i w swoim trudnym klimacie, z Eskimosami, z renifera-
mi, spokojnie i dostatnio kontynuuje własne istnienie. 
Przypomina to powiedzenie Beniamina Franklina, 
ważnego Amerykanina z XVIII w., napisał on bowiem, 
że szczęśliwe są narody, których historia „nie jest zaj-

mująca”. Nie da się, niestety, zaprzeczyć, że polska histo-
ria jest wystarczająco zajmująca, cyklami głośnych i tra-
gicznych wydarzeń. Cieszy to, jak czasami można 
sądzić, kibolów spragnionych silnych wrażeń i grom-
kich pieśni w rytm marszów z pochodniami. Historyk 
zrównoważony takim nie dogodzi: oni chcą się chwalić 
i by ich chwalono w każdej sytuacji, a nie jest to możli-
we w  globalnym świecie, który nas otacza i  o  Polsce 
wiele nie wie. Pragnienie, byśmy byli chwaleni – jako 
jednostka, klub piłkarski, rodzina czy naród – jest pra-
gnieniem dość powszechnym, także poza Polską. Są tu 
jednak rozmaite pułapki, które warto w felietonowym 
duchu rozważyć. Przyjmuję, że każdy z nas chętnie słu-
cha, gdy go chwalą, gorzej jest jednak, gdy tylko sami się 
chwalimy... Stanisław Wyspiański, który dla mnie ciągle 
pozostaje jednym z  najważniejszych polskich pisarzy, 
tak ostrzegał w tej materii: „Próżność na wysokiej skale, 
w swojej własnej śpiąca chwale”. Jest rzeczą miłą, gdy 
nas chwalą. Gorzej, gdy to sami, z emfazą nadmierną, 
wysiłkiem niemal nadludzkim w każdej kwestii, twardo 
się chwalimy. Nasi romantycy zbudowali taki dumny 
labirynt polskości, że cudzoziemiec zazwyczaj w dzie-
łach Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego roze-
znać się do dziś nie może. Pamiętajmy też, że w owym 
czasie Polska nie istniała, a nic nie pomagało, że i Mic-
kiewicz, i Chopin przebywali głównie w Paryżu. 

Wbrew pozorom każdy niemal kraj jakąś politykę hi-
storyczną na zagranicę skierowaną prowadzi. Propagu-
je się jednak, zależnie od kraju, głównie swoje osiągnię-
cia kultury, techniki, sportu czy rozrywki. Nota bene 
w  krajach prawdziwie liberalnych dzieje się to jakby 
spontanicznie, bez wielkiej roli państwa. Już jednak 
Wielka Brytania przykłada sporo oficjalnie starań, by 
wraz z  propagowaniem języka angielskiego propago-
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wać angielską wizję świata i jego historii. Tak ceniona 
nieraz cecha obiektywizmu, przypisywana angielskie-
mu BBC, ma także swoje granice, jakże widoczne w po-
lityce wobec spraw polskich od 1941 r. i przez wiele lat 
po II wojnie światowej. Republika Federalna Niemiec 
to przykład bardzo przemyślanej polityki, także histo-
rycznej, wobec zagranicy, dzięki której współczesne bo-
gate Niemcy są na świecie niemal znakomicie widziane, 
a epoka Adolfa Hitlera przeszła jakby gdzieś na margi-
nesy dla miłośników thrillerów historycznych. Swoiste 
kuriozum to polscy narodowcy i ich miłość do III Rze-
szy, Wehrmachtu czy nawet do SS! 

Niezwykła rocznica stulecia jest już poza nami. Była 
różnie traktowana. Dominowała – i tego nie krytykuję 
– dumna radość z faktu, że 100 lat temu Polska, uprzed-
nio wymazana z mapy Europy, do niej powróciła. Za-
pominano jednak dość łatwo tak epokę przedrozbioro-
wą, jak i trudne elementy epoki lat 1918–1939. Można 
sądzić, że na co dzień takie szczegółowe rachunki histo-
ryczne nie są potrzebne, może ich unikać? Przezorności 
moim zdaniem nigdy nie za dużo. Ostatni bodaj wieszcz 
romantyczny Cyprian Kamil Norwid jasno widział dy-
lemat między bezkrytyczną apologią a trzeźwym spoj-
rzeniem na siebie samych. Napisał to w 1856 r.: „Czy ten 
ptak kala gniazdo, kto je kala, czy ten, co mówić o tym 
nie pozwala?”. Chwalców egoizmu jednostki, narodu, 
wspólnoty nigdy nie brakowało w różnych krajach. Na-
wet uważany za surowego moralistę w  starożytnym 
Rzymie Katon Starszy potrafił napisać słowa, które dziś 
brzmią bardzo znajomo: „Bądź zawsze najżyczliwszy 
sobie samemu!”. Skromność nie jest cechą wielu naro-
dów. Myślę tu o typowym sztywnym dystansie Angli-
ków wobec różnych ludów, o francuskim poglądzie, że 
tak czy owak to Francuzi są najlepsi. Nie brak też naro-
dów, które głoszą, że przez Boga (niekoniecznie zawsze 
tego samego) są w  jakiś sposób szczególnie wybrane. 
Jeśli koncentrowaliśmy się przez ubiegły rok na roczni-
cy stulecia, to jakby równocześnie zapominając, że pań-
stwo polskie istniało uprzednio przez wiele wieków, 
było nawet przez pewien czas potęgą europejską. Utra-
ciliśmy jednak w XVIII w. etapami suwerenność, a po-
tem i  nazwa państwa znikła w  ogóle z  europejskiej 
mapy państw. Rozbiory Polski były w wiekach XIX i XX 
wielokrotnie przedmiotem rozważań badaczy historii 
narodowej. Czas długi przeważał pogląd, że wszystkie-
mu było winne polskie położenie geopolityczne 
w  XVIII w. między potężną monarchią Habsburgów 
(Austria), nowym mocarstwem – Prusami – oraz Rosją. 

Pogląd taki wszystko zwalał na możnych sąsiadów, 
uchylał naszą własną winę co do procesów rozbioro-
wych państwa. Jednym słowem popularny był poeta 
rzymski Hezjod, który napisał: „Złem jest najgorszym 
zły sąsiad”. Czy mogliśmy liczyć, że nagle źli sąsiedzi 
przestaną być złymi sąsiadami? Były to trzy potężne 
państwa. Stąd Polacy, walcząc o  niepodległość, przez 
wiek XIX zło widzieli w sojuszu „trzech czarnych or-
łów”. Po klęsce strasznej powstania styczniowego w hi-
storiografii naszej zapanował na dłuższy czas swego 
rodzaju realizm tzw. krakowskiej szkoły historycznej, 
historyków i polityków galicyjskich, którzy potępiali ro-
mantyczne powstania i  wskazywali, że jeżeli byliśmy 
sobie w dużej mierze winni to, przezwyciężając nasze 
błędy społeczne czy polityczne, budujemy szanse na 
przyszłość. To w roku 1879 krakowski historyk prawa 

Michał Bobrzyński, w swoich Dziejach Polski w zarysie, 
orzekł krótko: „Nie mieliśmy rządu i tu jest jedna jedy-
na naszego upadku przyczyna”. Brak silnej władzy kró-
lewskiej, anarchia polityczna szlachty, to przyczyny sła-
bości akcentowane także przez innego historyka 
krakowskiego, Józefa Szujskiego, który napisał dosłow-
nie tak: „Upadek Rzeczypospolitej spowodowała wła-
sna nasza kilkuwiekowa wina”. Warto pamiętać, że od-
nowiciel idei niepodległościowej Józef Piłsudski był 
pilnym czytelnikiem krakowskich historyków. Dziś 
oczywiście w  nowszej historiografii widzimy wielość 
przyczyn, łącząc nasze słabości strukturalne (społeczne, 
gospodarcze i ustrojowe) z niebezpieczeństwami wro-
giego otoczenia, z którym Rzeczpospolita polsko-litew-
ska bez przerwy niemal była konfrontowana: Szwedzi 
i Turcja, Kozacy i Rosja, Prusy i Austria. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że „złota wolność szlachecka” po roku 
1648 osłabiała stale państwo, na czym skorzystali możni 
sąsiedzi. Warto więc w rozważaniach historycznych po 
jubileuszu widzieć polską historię zarówno w  jej bla-
skach, jak i cieniach, o których nigdy nie możemy zapo-
minać. 

Po świętach, także po jubileuszu stulecia, tak 
czy owak, trzeba wracać do spraw codziennych, 

może do pracy? Miłość do pracy nie jest 
wprawdzie u nas zjawiskiem powszechnym...
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Gbùrzë wiedno bëlë na Kaszë- 
bach nym dzélã spòlëznë, 
jaczi béł òsoblëwie ùwôżó-

ny. To prawie òni wedle òglowi dbë 
mielë starã ò kaszëbiznã i ò domôcé 
wôrtnotë. Dôwelë téż bëlny przikłôd, 
jak gòspòdarzëc na nié wiedno do-
brëch kaszëbsczich zemiach. Równak 
nadszedł taczi czas, czej gbùrzë (òso-
blëwie ti bògatszi) stelë sã „wrogama 
lëdu”, co wëzwëskiwają biédnëch lë-
dzy i żëją z jich robòtë. Dowiedzec sã 
tegò szło midzë jinszima z gazétów, 
co w czasach „kòmùnë” (a òsoblëwie 
w  stalinowsczim cządze, ò jaczim 
tuwò piszemë) służëłë propagan-
dze wëszëznów, wedle jaczich winã 
za wszëtkò, co bëło lëché w Lëdowi 
Pòlsce, mielë jaczis jawerny abò téż 
ùbrzątwiony wrogòwie. Czãsto bëlë 
to kapitaliscë, zagraniczny „imperia-
liscë” i jich rozmajitégò zortu pòlsczi 
służkòwie. Na wsë taczima wroga-
ma „lëdowi władzë” bëlë prawie tak 
pòzwóny „kùłacë”. 

Wëzdrzi na to, że samò słowò 
„kułak”, przënômni czej sã pierszi 
rôz pòjawiło, mùszało bëc „krëjam-
notą” dlô Kaszëbów. Dokôz na to, 
że bëło jima czësto cëzé, nalezc 
mòżemë we wspòminkach Bòlesła-
wa Jażdżewsczégò, chtëren w swòji 
ksążce Wspomnienia kaszubskiego 
gbura pisôł midzë jinszima: 1949 rok 
béł baro òbrodzajny. Ale dlô gbùrów 
béł to rok baro niespòkójny, bò zaczi-
nelë twòrzëc spółdzelnie produkcyj-
né. Partiô robiła we wsach zebranié 
i powòłiwała kòmitetë założëcelsczé. 
Zaczãła sã tej téż „walka z kùłaka-
ma”. Co to bëła za głëpòta! Ju wik-
szi swiat wëmëslëc ni mógł. Skąd sã 
wzãło słowò „kùłak”, tegò nicht sã ni 

mógł domëslëc. Czë z łacëznë to przë-
szło, czë z amerikańsczi mòwë?... Przë 
òstatkù wszëtcë sã dobadérowelë, że to 
paskùdné słowò mògło przińc leno òd 
Rusków. Bò tamstądka wszëtkò zło do 
nas przëchòdzëło.

Jak widzymë, szło jakòs zmërkac, 
skądka to słowò przëszło i  że nie 
parłãczi sã òno z niczim dobrim. Na 
ògle kòmùnyscë dzelëlë tej mieszkań-
ców wsë na „biédnëch”, „strzédnëch” 
i bògatëch, chtërnyma prawie mielë 
bëc „kùłacë”. Kim bëlë ti slédny wedle 
òficjalnégò pòzdrzatkù propagandë, 
jaczi szło nalezc w  tim czasu w ga-
zétach? Przede wszëtczim lëdzama, co 
zbògacëlë sã na cëzy robòce i na cëzy 
krziwdze. Tima, co dzãka cëgaństwù 
zaharabczëlë państwòwą pòmòc, co 
tak pò prôwdze nôleża sã biédniészim 
lëdzóm. Stało sã tej tak, że gòspòda-
rzë, co bëlno dôwelë so radã i co mie-
le starã ò rozwij swòjich gbùrstwów, 
òstelë „ùkôróny” tim, że òstelë ùznó-
ny za „wëzwëskiwaczów”, z  jaczima 
mùsz bëło òstro sã biôtkòwac.

W cządnikach i rozmajitégò zor-
tu papiorach zrëchtowónëch w cza-
sach stalinizmù nalezc jidze wiadła ò 
różnëch kùłacczich „przesprawach”, 
przez jaczé cerpiec mielë biédny lë-
dze. Jedną z  nich miało bëc to, że 
bògatszi gbùrzë wspòmôgelë biéd-
niészich, a w zamian za to ti slédny 
robilë na pòlach „kùłaków” òbgô-
dóną rëchli lëczbã gòdzyn abò dni. 
Zwóné to bëło òdróbkã i baro nie wi-
dzało sã kòmùnystóm, ale na przék 
jich dzejanióm nie szło letkò tegò 
wëtãpic, bò jesz w  szescdzesątëch 
latach ùszłégò stolata na Kaszëbach 
i w jinszich dzélach Pòlsczi dërch sã 
taczé rzeczë dzejałë.

Przëmiarë tegò mòżemë ùzdrzec 
w dokùmence, chtëren ni mô prôw-
dac datë pòwstaniô, ale zrëchtowóny 
òstôł wierã òb czas trzech òstatnëch 
miesący 1952 r. Béł to załącznik 
do meldënków nr 18/1105 zatitlo-
wóny Prôca westrzód kaszëbsczégò 
lëdztwa1. Papiór nen pòwstôł mést 
w gduńsczim Wòjewódzczim Kòmi-
tece Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi 
Partie i  tikô sã colemało ji dzej-
notë i òglowò rozmionégò pòkrokù 
„kòmùnë” w kartësczim krézu. Wëz-
drzało dejade na to, że to, co dzejało 
sã tam tedë, nie widzało sã partio-
wim wëszëznóm.

Jak jem ju przódë nadczidł, bò-
gatszi gbùrzë pòmôgelë pléwkóm 
w zamian za òdróbk, jaczi wedle dze-
jarzów PZRP béł nôczãscy pòtikóną 
fòrmą kùłacczégò wëkòrzëstiwaniô na 
kaszëbszczëznie. Pòdelë òni przikłôd 
jedny białczi z Kòsów, co za pòmòc 
przë ji zemi robia dlô „kùłaka” trzë-
dzescë dniów w rokù. Na przék ùd-
bóm wëszëznów kòmùnysticzny 
partie stôré zwëczi na kaszëbsczi wsë 
trzimałë sã mòcno, bò w wiele gmi-
nach wikszi dzél ji nôleżników sóm 
nie widzôł nëch tipòwëch dlô kaszëb-
szczëznë kùłacczich fòrmów wëkòrzë-
stiwaniô. Co czekawé, sóm sekretéra 
gminowégò kòmitetu PZRP w  Se-
rakòjcach wzął zemiã w  pacht ù 
„kùłaka”. Wòjewódzczé i  wëższé 
przédnictwò partii mùszało bëc baro 
rozjarchòloné taczima rzeczama, bò 
co sã tedë spòdzewac pò „zwëczaj-
nëch” lëdzach, czedë nawetka ti, co 
mielë nibë stac na przódkù kòmù-
nysticzny rewòlucje na Kaszëbach, 
miast biôtkòwac sã z „wëzwëskiwô-
czama”, jesz nawetka z nima wespół-

Òbrôzczi z czasów stalinizmù  
na kaszëbsczi wsë

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

(dzél 1)
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robilë. Wëchôdô tej na to, że lżi je za-
pisac sã do partii, niż zmienic stôré 
przënãcenia, i  że pòkrok wprowô-
dzaniégò kòmùnë na kaszëbsczi wsë 
nie béł za wiôldżi. 

Westrzód kùłacczich „grzéchów” 
wëmienioné òstało midzë jinszima 
to, że bëlë òni w sztãdze nawetka nie 
płacëc za robòtã. Jeden taczi bògati 
gbùr miôł nibë mieszkac w tim cza-
su w Baninie. Miôł òn sto hektarów 
zemi i  trzech robòtników, chtërny 
nibë nie dostôwelë òd niegò dëtków.

W  zrëchtowónym przez kòmù-
nystów dokùmence nie felëje téż 
przikładów pòmòcë, jaką „kùłacë” 
dôwelë biédniészim lëdzóm. Zmiliłbë 
sã równak nen, co bë pòmëslôł, że te 
dzejania òstałë przez przedstôwców 
„kòmùnë” bëlno òbtaksowóné. Kò 
doch „wrogòwie lëdu” na zycher ni 
mòglë miec dobrëch chãców, żebë 
pòmagac, a chòdzëło jima blós ò to, 
żebë zmòcnic swój cësk na mieszkań-
ców kaszëbsczich wsów. Robilë òni 
na przëmiar za darmôka na pòlach 
gdowów i pataraczëznë. Jak czëtómë 
w partiowim dokùmence: w Paczewie 
òb czas żniwów kùłacë chùtczi zwiozlë 
zbòżé gdowóm jak sobie. Jeden z „kùła-
ków” z Mirochòwa miôł tej elektrow-
niã i dôwôł z ni sztróm na całą wies. 
Nen sóm człowiek rozdôwôł pléw-
kóm pò trzë kila mączi. Òkróm tegò 

jaż sztërnôsce mirochòwsczich nôleż-
ników PZRP robiło ù nadczidniãté-
gò wëżi gbùra i bëlë òni wszëtcë pòd 
jegò cëskã. Jinszim przikładã słabòscë 
kòmùnysticzny partie na kaszëbsczi 
wsë mòże bëc jesz przëtrôfk sekretérë 
ji gminowégò kòmitetu w Swiónowie. 
„Towarzësz” nen nie pòmôgôł partio-
wi òrganizacji w Mirochòwie w biôt-
ce z „kùłakama”, bò sóm mieszkôł ù 
jednégò z  nich. Co czekawé, bògati 
gbùr nie brôł òd sekretérë dëtków za 
mieszkanié i nibë rôcził gò na pijôtwë, 
dzãka czemù miôł gò sobie w całoscë 
pòdpòrządkòwóné.

Wedle stanu na kùńc séwnika 
1952 r. w  kartësczim pòwiece bëło 
1217 nôleżników PZRP, z czegò 258 
bëło jesz kandidatama na „richtich” 
nôleżników. Wiãkszi dzél, bò nibë 
jaż 82% ti wielënë, stanowilë Kaszë-
bi (pòdług partiowëch dokùmen-
tów Kaszëbama bëło 95% lëdztwa 
kartësczégò krézu). Nie òznôczô to 
dejade, że czerownictwò PZRP bëło 
rôd z  tegò, co sã tam dzejało. Pòd 
kùńc 1952 r. jistniało prôwdac w kar-
tësczich stronach 156 spòdlecznëch 
partiowëch òrganizacjów, ale jaż 95 
z nich òd stëcznika do kùńca séwni-
ka tegò rokù nie przëjãło ani jednégò 
kandidata do partii. Na 124 gromadë 
w pòwiece partiowé òrganizacje dze-
jałë blós w 88.

Jesz gòrzi wëzdrza w tim czasu na 
westrzédnëch Kaszëbach sytuacjô 
Związkù Pòlsczi Młodzëznë (pòl. 
Związek Młodzieży Polskiej, ZMP), 
to je organizacji, co mia sztôłtowac 
młodëch lëdzy i jich môdżi na kòmù-
nysticzny ôrt. W 53 gromadach fela-
ło ZPM-òwsczich karnów, a òkróm 
tegò Kaszëbi nie bëlë chwatczi do 
zajimaniô czerowniczich stanowisz-
czów w tim związkù, bò w jegò „apa-
race” bëło le… trzech Kaszëbów.

Na ògle partiowé òrganizacje w kar- 
tësczim krézu miałë wedle dbë 
swòjich pòdwëższich za małą starã, 
żebë przëchłoscëc biédnëch i strzéd-
no bògatëch mieszkańców wsë do 
PZRP. Za to „wrogòwie” dzejalë rësz- 
no i  chãtno straszëlë lëdzy, cobë 
nie zapisywelë sã do twòrzący nowi 
„pòrządk” partii. Przërównywelë jã 
tedë do hitlerowsczi partii, NSDAP, 
i gôdelë, że nôleżnicë partii bãdą wi-
sec jak ti, co przënôlégelë do NSDAP. 
Pamiãtac jesz mùszimë w tim môlu, 
że w tim czasu gôdanié taczich rzeczi 
parłãczëło sã z zagrôżbą, że mòże to 
bëc wzãté za procëmpaństwòwą „szep-
tóną propagandã”, a  za tak cos czło-
wiek mógł nawetka trafic do sôdzë.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

CHCEMË LE SO ZAGRAC!
Ùlubionym mùzycznym instrumeńtã Kaszëbów je… në prawie 
co? Bazuna, diôbelsczé skrzëpice, réńczôk, mrëczk? Ne instru-
meńta colemało bëłë ùżiwóné kòl rozmajitëch òbrzãdów, a do tuń-
ca a spiéwù bëłë a wcyg są nômili wëzwëskóné jiné: bańdoniô, har-
mónika në i arkòrdión. Nick téż dzywnégò, że numrã 1 w Dzélu 
Mùzyczi wejrowsczégò mùzeùm je prawie akòrdión. Datowóny je 
na zôczątk XX stolata, a kùpiony béł òd Manfreda Z. z Wejrowa. 

Në tej – chcemë le so zagrac!
rd
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Kwartalny rekord w Porcie Gdańsk! Kolejny przeładun-
kowy rekord w Porcie Gdynia! – w ten sposób pod 

koniec listopada 2018 roku oba trójmiejskie porty podsu-
mowały kolejny kwartał swojej działalności, jednocześnie 
mocno podkreślając wzrost procentowy przeładunków. 
A ten z roku na rok jest coraz wyższy. Porty odgrywają klu-
czową rolę w przeładunkach towarów, to na ich terenie znaj-
dują się terminale zdolne przyjąć niemal każdego rodzaju 
ładunek: samochody i  elektronikę z  krajów środkowo-
-wschodniej Azji, ropę naftową z Iranu i Stanów Zjednoczo-
nych, węgiel z Australii czy kruszywo przywożone z nie tak 
odległej Szkocji, a wykorzystywane do budowy lub rozbu-
dowy naszych dróg i kolejowych szlaków. Port Gdańsk po 
podsumowaniu trzech kwartałów 2018 roku przeładował 
niemal 36,5 mln ton, czyli o 28% więcej niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego. W Gdyni w tym samym czasie 
przeładowano ponad 21 mln ton, a więc rok 2018 z pewno-
ścią zamknie się kolejnym rekordem (porty nie podały jesz-
cze do wiadomości publicznej wyników za cały 2018 rok.). 
Miniony rok był również udany dla Gdańskiej Stoczni „Re-

montowa” SA. Spółka wchodząca w skład Holdingu Re-
montowa SA jest jednym z  liderów branży stoczniowej 
w Europie i na świecie, specjalizując się w remontach i prze-
budowach jednostek pływających. W ubiegłym roku na 
gdańskiej wyspie Ostrów (tam mieści się siedziba stoczni) 
zrealizowano blisko 150 projektów, a sama stocznia może 
się pochwalić przychodem na poziomie 1 mld złotych. 

To tylko trzy przykłady spółek, które działają w branży 
portowo-stoczniowej. Jednak trudno byłoby sobie wyobra-
zić, jaki byłby wynik finansowy tych podmiotów, gdyby 
zabrakło w porcie holowników! Oczywiście hipotetycznie, 
gdyż w każdym porcie takie jednostki pływające to podsta-
wa. Port i stocznia muszą korzystać z usług niewielkich, ale 
bardzo silnych jednostek, których zadaniem jest wprowa-
dzenie statku lub innej jednostki pływającej do portu, do 
nabrzeża, w dok lub wyprowadzenie ich stamtąd. Gdyby 
nie holowniki, żaden kontenerowiec z Azji z tysiącem kon-
tenerów na pokładzie nie wpłynąłby do Gdańskiego Ter-
minalu Głębokowodnego DCT w Porcie Północnym. Rów-
nież żaden tankowiec z ropą naftową nie podpłynąłby do 

MALI GIGANCI

Holownik Panda zbudowany w 1984 roku w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. Obecnie jest własnością Gdańskiej Stoczni Remontowej 
im. Józefa Piłsudskiego. 
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pirsu Naftoportu, podobnie jak masowiec z  ładunkiem 
węgla, rudy czy nawozów mineralnych do portowego na-
brzeża. Żadna większa jednostka nie wpłynęłaby do stocz-
ni, ani z niej nie wypłynęła, nie mówiąc już o jakichkolwiek 
manewrach związanych z cumowaniem lub dokowaniem 
statku. Choć część mniejszych jednostek może wpływać do 
portów bez asysty holownika, to jednak zdecydowana 
większość takiej asysty potrzebuje i z reguły nie jest to asy-
sta jednego czy dwóch, ale nawet trzech, czterech holowni-
ków. Wszystko zależy od wielkości holowanego obiektu.

Według definicji zawartej w słowniku morskim pt. 1000 
słów o morzu i okręcie, autorstwa Zygmunta Grabowskiego 
i Józefa Wójcickiego (wyd. Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, Warszawa 1955), holownik to zwykle niewielki, ale 
wyposażony w silne maszyny statek przeznaczony do ho-
lowania barek, uszkodzonych statków lub też do pomocy 
wielkim statkom w manewrowaniu w porcie. 

Ze względu na wielkość oraz dzielność morską holow-
niki dzielą się na: oceaniczne, redowe, portowe i rzeczne. 
Jednostki tego typu pełnią także funkcje ratownicze i prze-
ciwpożarowe. Najważniejszą cechą holowników jest jednak 
niewspółmiernie duża moc silnika i uciąg w stosunku do 
wielkości samej jednostki. Na przykład wprowadzony do 
eksploatacji pod koniec 2016 roku holownik Herkules jest 
najmocniejszym holownikiem ze stacjonujących dotych-
czas na stałe w polskich portach. Jednostka należy do firmy 
„WUŻ” Port and Maritime Services Ltd. (powstała w 1991 
roku spółka wywodzi się z przekształcenia Wydziału Usług 
Żeglugowych Morskiego Portu Gdańsk), która świadczy 
usługi portowo-morskie w gdańskim porcie. Herkules to 
tylnopędnikowy holownik, o łącznej mocy napędu głów-
nego rzędu 5050 kW (6772 KM), oferuje uciąg na palu 
nieco ponad 80 ton. Choć jego długość to niecałe 30 me-
trów, a szerokość nieco ponad 13 metrów, to jest on w stanie 
poradzić sobie z największymi kontenerowcami świata, 

które dzięki sile m.in. Herkulesa od kilku lat dobijają do 
nabrzeża DCT Gdańsk. 

Holowniki radzą sobie również na morzach i oceanach. 
Przykładem są choćby jednostki należące do Polskiego Ra-
townictwa Okrętowego z Gdyni (PRO). Amber II, Onyx 
i Opal w ostatnich latach wielokrotnie holowały różnego 
rodzaju jednostki: statki rybackie, statki do wspomagania 
nurków, tankowce, kontenerowce, statki wojskowe, barki 
i promy. Ponadto holują nowo zwodowane jednostki, czyli 
zajmują się tzw. pierwszym holowaniem kadłubów ze 
stoczni budowy do stoczni docelowej, ale także ostatnim 
holowaniem statków przeznaczonych na złom – jednym 
z niedawno wykonanych tego rodzaju zleceń holownika 
Opal było holowanie zbudowanego w 1965 roku promu 
pasażerskiego Porto z Lizbony w Portugalii do stoczni zło-
mowej w miejscowości Aliaga w Turcji. Holowniki dosko-
nale radzą sobie również z tzw. asystą, np. dla statku sej-
smicznego, który bada dno morskie i znajdujące się pod 
nim złoża. Zadaniem holownika jest w takim przypadku 
dostarczenie z lądu paliwa, wody, prowiantu czy wymiana 
załogi. Oprócz tego holownik stanowi zabezpieczenie np. 
na wypadek awarii lub pożaru. 

Również Marynarka Wojenna RP docenia rolę tego typu 
jednostek. W październiku ubiegłego roku zwodowano 
w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku (dawna 
Stocznia Północna) pierwszy z serii sześciu jednostek tego 
typu. Holowniki będą wyposażone w systemy specyficzne 
dla okrętów Marynarki Wojennej i  będą przeznaczone 
m.in. do wyławiania torped wystrzeliwanych w czasie ćwi-
czeń przez okręty czy śmigłowce. Dodatkowo mają służyć 
do przewozu ludzi oraz ładunków. 

Jak widać, holownik jest wszechstronnym typem jed-
nostki pływającej – sprawdza się zarówno w porcie, na re-
dzie, jak i na morzu czy oceanie.  

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Jeden z największych kontenerowców świata OOCL Hong Kong 
wprowadzany przez holowniki (wśród nich Herkules) do DCT Gdańsk

Vega – jeden z najnowocześniejszych holowników we flocie WUŻ
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SKARBY WŚRÓD ZGLISZCZY
Wiosną 2018 roku przed wejściem do 
budynku odsłonięto ławeczkę – po-
mnik Mariana Pelczara. Był on pierw-
szym powojennym dyrektorem Biblio-
teki Gdańskiej PAN (wtedy Miejskiej), 
który zabezpieczył księgozbiór już 
w  kwietniu 1945 roku. Marian Pel-
czar dotarł do powojennego Gdańska 
z  Krakowa, ale miasto poznał dobrze 
jeszcze w latach trzydziestych. Pelczar 
urodził się w  1905 roku w  Nowym 
Sączu. Po ukończeniu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Krakowie pracował 
w  Wolnym Mieście Gdańsku jako 
nauczyciel historii w  Polskich Szko-
łach Handlowych. Przeżył wojnę na 
południu Polski, po czym związał się 
na zawsze z Gdańskiem. Swój powrót 

wspominał tak: „Mnie jednak przede 
wszystkim pilno było dotrzeć do bu-
dynku Biblioteki, zobaczyć jego stan, 
dowiedzieć się, co się dzieje z  księ-
gozbiorem... Nigdy chyba nie byłem 
tak podniecony i  zdenerwowany, jak 
wtedy, gdy miałem się naocznie prze-
konać, czy w ogóle istnieje mój wyma-
rzony warsztat pracy w Gdańsku, czy 
też leży w gruzach i zgliszczach… Stoi 
– tak – stoi, nie zburzony, nie zbom-
bardowany!”1. 

JAK ŻYWY
Z wykształcenia historyk, doktor filo-
zofii ponad wszystko ukochał książki. 
Przyjechał z  powrotem nad Bałtyk 
z  misją ratowania ocalałych zbiorów. 
Prócz kierowania Biblioteką pracował 
też dla wydziału do spraw kultury, 
nauki i  oświaty Zarządu Miejskiego 
w  Gdańsku, wykładał na wyższych 

uczelniach. Prowadził badania na-
ukowe, czego efektem są prace 

dotyczące głównie historii, 
nauki i  kultury Gdańska. 

Zmarł w  1983 roku, jego 
grób znajduje się na 
cmentarzu Srebrzysko. 
Możemy dziś zasiąść 
obok niego, dyrektor 
wyciąga do nas rękę 
z  książką. W  uroczy-
stości odsłonięcia rzeź-

by wzięła udział córka 
Mariana Pelczara, doktor 

Maria Pelczar. Biblioteka 
PAN również i  jej wiele za-

wdzięcza, ponieważ była tutaj 
dyrektorem w  latach 1998–2009. 

W  tym czasie rozbudowano instytu-

cję, dzięki czemu powstał nowy gmach 
biblioteki po drugiej stronie ulicy. 

WŁOSKI MARKIZ NAD BAŁTYKIEM
Zabytkowy gmach Biblioteki PAN-u   
został wzniesiony w  1905 roku i  jest 
przykładem architektury neogotyc-
kiej. Projektantem budynku był Karl 
Kleefeld. Ozdobił bibliotekę fryzem 
z  herbami gdańskich rodów takich, 
jak Ferberowie, Schachmannowie czy 
Schwartzwaldowie. Przy wejściu głów-
nym zobaczymy tablicę poświęconą 
markizowi Janowi Bernardowi Bonifa-
cio. Urodził się w 1517 roku w Neapo-
lu. Był dzieckiem majętnego patrycju-
sza, dzięki czemu od maleńkości miał 
dostęp do ksiąg. Czytanie było jego 
największą pasją. Jan sprzyjał ideom 
Marcina Lutra, za co włoska inkwizycja 
skazała go na banicję. Około 40 lat po-
dróżował po Europie. Ponieważ odzie-
dziczył majątek ojca, mógł sobie po-
zwolić na powiększanie kolekcji książek 
i dostatnie życie. Bonifacio zdecydował 
się dotrzeć w  1591 roku z  Anglii do 
Gdańska. Jego statek osiadł na mieliź-
nie nieopodal Wisłoujścia. Na szczęście 
udało się uratować około 1100 ksią-
żek. Jan Bernard ofiarował je Radzie 
Miasta Gdańska, w  zamian za możli-
wość mieszkania w  budynku Gimna-
zjum Akademickiego. Bonifacio zmarł 
w 1597 roku, a jego księgozbiór stał się 
początkiem Biblioteki Rady Miasta. 
Cenne księgi przetrwały II wojnę świa-
tową i znajdują się dziś w zbiorach Bi-
blioteki Gdańskiej PAN. Po dziś dzień 
widać na nich ślady morskiej wody, 
a także... notatek Bonifaciego, który na 
marginesach zapisywał swoje uwagi. 

SZCZĘŚCIE  
W NIESZCZĘŚCIU
Choć Marian Pelczar żył w XX wieku, a Jan Bernard Bonifacio w XVI, na pewno by się zaprzyjaźnili.  
Obu łączyła miłość do ksiąg. Oby ich pasja zaraziła i nas na dzisiejszym spacerze do Biblioteki Gdańskiej 
Polskiej Akademii Nauk na ulicy Wałowej. 

1  M. Pelczar, Wspomnienia z pierwszego roku pracy w Bibliotece Gdańskiej 1945–1946, „Libri Gedenanses”, 1968, t. I.

MARTA SZAGŻDOWICZ
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W roku 2017 ukazały się dwie nowe książki w wydawanej 
w  Serbii serii „Kaszubska Biblioteka”, redagowanej przez  
dr. hab. Dušana-Vladislava Paždjerskiego, profesora nadzwy-
czajnego, kierownika Katedry Slawistyki na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jedną z tych książek jest 
Кашупско-српски речник. Kaszëbskò-serbsczi słowôrz autor-
stwa pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego: 
profesora Paždjerskiego i dr Hanny Makurat-Snuzik z Insty-
tutu Filologii Polskiej, natomiast drugą – nowe wydanie zbio-
ru bajek Кашупске народне приповетке, wybranych i prze-
tłumaczonych przez profesora. 

Danuta Stanulewicz: Na początku chciałabym najserdeczniej 
pogratulować państwu wydania słownika kaszubsko-serbskie-
go, a dodatkowo panu profesorowi – nowego wydania bajek. 
Jak wiemy, słownik i bajki ukazały się w Serbii. Jakie jest zain-
teresowanie językiem i kulturą kaszubską w tym kraju?
Dušan-Vladislav Paždjerski: Na pewno spore wśród intelek-
tualistów. Zwłaszcza slawiści wiedzą dużo o Kaszubach i inte-
resują ich szczegóły dotyczące kultury i języka kaszubskiego, 
czego dowodem jest popularność założonej przeze mnie 
w roku 2010 serii „Kaszubska Biblioteka”. Sporo jest osób, któ-
re zajmują się powiązaniami kulturowymi Serbów i innych 
narodów słowiańskich, a także narodów starożytnych. Jeżeli 
się w tym kontekście pojawiają Kaszubi, to zainteresowanie 
tematem wzrasta. Jak się mówi o podobieństwach Serbów 
i Kaszubów, to można znaleźć niemałą liczbę osób zaintrygo-
wanych tym zagadnieniem, nawet wśród laików.

D.S.: Przejdźmy teraz do czwartego, jak na razie ostat- 
niego, tomu serii, czyli do słownika zatytułowanego Кашупско-
-српски речник. Kaszëbskò-serbsczi słowôrz. Ile liczy haseł? 
D.-V.P.: Według naszych szacunków, słownik ma około 9 000 
haseł.
Hanna Makurat-Snuzik: Prawdę mówiąc, przygotowując go, 
nie mieliśmy zamiaru wprowadzać określonej liczby haseł. 
Zależało nam raczej na tym, aby znalazły się w nim słowa naj-
częściej używane w języku kaszubskim.
D.S.: Jakie były kryteria wyboru haseł, które się znalazły 
w słowniku? Czy inspirowali się Państwo innymi publikacjami 
leksykograficznymi? Inaczej mówiąc, czy Państwa słownik 
wzoruje się na innych słownikach? 

H.M.-S.: Najważniejszym kryterium doboru haseł była ich 
frekwencja w języku. Pomocne były przy tym słowniki fre-
kwencyjne innych języków, zwłaszcza polszczyzny. Odwoły-
waliśmy się także do pracy Kaszëbsczi słowôrz normatiwny 
Eugeniusza Gołąbka, do Wielkiego słownika polsko-kaszubskie-
go tego samego autora, także jego wersji internetowej. Czerpa-
liśmy leksykę również ze Słownika gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej Bernarda Sychty. W mniejszym zakresie ko-
rzystaliśmy ze Słownika polsko-kaszubskiego Jana Trepczyka, 
wydobywając z niego jedynie te słowa, które faktycznie już się 
przyjęły w kaszubszczyźnie.

D.-V.P.: Ponieważ nie istnieją kaszubskie słowniki minimum, 
do utworzenia listy haseł kaszubskich korzystaliśmy z takich 

NOWE PUBLIKACJE W SERBSKIEJ 
SERII „KASZUBSKA BIBLIOTEKA”

Z HANNĄ MAKURAT-SNUZIK I DUŠANEM-VLADISLAVEM PAŽDJERSKIM ROZMAWIAMY O SŁOWNIKU KASZUBSKO-SERBSKIM 
I BAJKACH KASZUBSKICH PO SERBSKU 
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słowników, jak Twój pierszi słowôrz Katarzyny Kwiatkowskiej 
i Witolda Bobrowskiego oraz podręczników do nauki języka 
kaszubskiego, jak również ze słowników minimum języka pol-
skiego. Do listy dodaliśmy wyrazy, które – według nas – mu-
siały się znaleźć w naszym słowniku. Są to słowa uznawane za 
podstawowe, np. blat lub plata ‘kuchenka’ czy pòtrôwnica ‘tru-
skawka’. Słownik pod tym względem stanowi dzieło autorskie. 
Nie było dotychczas słowników języka kaszubskiego, które 
bazowałyby na kryterium frekwencyjnym. Słowniki Eugeniu-
sza Gołąbka takimi słownikami nie są, Słownik języka pomor-
skiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta z końca XIX wieku 
również nie, chociaż też z niego korzystaliśmy.
D.S.: Czy słownik zawiera nowe słownictwo, związane np. 
z ekonomią i nowymi technologiami?
D.-V.P.: Słownik został utworzony jako słownik podstawowy, 
czyli taki, od którego trzeba zacząć w tworzeniu dwujęzycz-
nych słowników z  językiem kaszubskim znajdującym na 
pierwszym miejscu. Dlatego słownik nie uwzględnia wielu 
wyrazów związanych z nowymi technologiami. Jednak, po-
równując go ze słownikiem Gołąbka, zauważymy, że zawiera 
dużo więcej wyrazów związanych z kulturą kaszubską (np. 
klëka, maszoperiô), ponieważ chcieliśmy, żeby zaprezentował 
to, co stanowi podstawę tej kultury. Na zbytnie rozbudowanie 
go w kierunku terminologii różnych dziedzin nie było miejsca. 
H.M.-S.: W słowniku są zawarte podstawowe słowa dotyczą-
ce ekonomii czy nowych technologii, jednakże – jak już po-
wiedział pan profesor – nie ma ich zbyt wiele. Przede wszyst-
kim zależało nam na tym, aby w  słowniku znalazło się 
słownictwo stosowane w codziennej komunikacji.
D.S.: Jakie związki frazeologiczne zostały ujęte w słowniku? 
Jakimi kryteriami wyboru państwo się kierowali?
H.M.-S.: Jeśli chodzi o kryterium doboru związków frazeolo-
gicznych, to było ono podobne do kryterium doboru leksyki. 
Staraliśmy się wprowadzać do słownika te frazeologizmy, któ-
re są często stosowane w języku. Korzystaliśmy w tym zakresie 
zarówno ze słownika Sychty, jak i z Wielkiego słownika polsko-
-kaszubskiego Gołąbka.
D.-V.P.: W słowniku zostały ujęte frazeologizmy, które – jak 
już zaznaczyła pani doktor – uznaliśmy za często używane 
w języku kaszubskim. Ponieważ nie powstał jeszcze słownik 
podstawowych kaszubskich frazeologizmów, musieliśmy sami 
dokonać wyboru.
D.S.: Jak Państwo opracowali system transkrypcji fonetycznej?
D.-V.P.: Zapis wymowy został opracowany po raz pierwszy dla 
słownika tego typu. Oczywiście, ponieważ w samym języku 
kaszubskim nie ma normatywnego zapisu wymowy, wykona-
liśmy znowu pracę pionierską i zaproponowaliśmy swoje roz-
wiązania. W większości opierają się one na wyczuciu języko-
wym pani doktor, a sam system zapisu, który jest uproszczony 
i dopasowany do przypuszczalnej wiedzy serbskiego odbiorcy, 
został opracowany przeze mnie. Akcent wyrazowy opiera się 
na wymowie środkowokaszubskiej, a wszystkie wyjątki zosta-
ły zaznaczone podkreślaniem odpowiedniej samogłoski 
w inaczej akcentowanej sylabie.

H.M.-S.: Jest to transkrypcja półfonetyczna, która – jak wspo-
mniał pan profesor – ma ułatwić serbskiemu odbiorcy właści-
we odczytanie słów. Stosowane są znaki używane w słowiań-
skich alfabetach fonetycznych. Mieliśmy pewien problem 
techniczny z zapisem spółgłosek cz, dż, sz i ż, których mięk-
kość ostatecznie nie została odzwierciedlona w transkrypcji. 
Wszelkie trudności i niejasności są jednak opisane w przed-
mowie, co pozwoli serbskiemu czytelnikowi właściwie odczy-
tać użyte przez nas znaki.
D.S.: Czy może już wiadomo, jak słownik został przyjęty 
w Serbii?
D.-V.P.: Jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, bo słow-
nik się w Serbii pojawił właściwie w pierwszej połowie 2018 
roku. Natomiast na Kaszubach został już doceniony – jury 
XIX Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej 
„Costerina 2018” przyznało nam główną nagrodę w kategorii 
opracowanie naukowe.
D.S.: Składam Państwu serdeczne gratulacje – jest to niezwy-
kle ważna nagroda. Jurorzy konkursu bardzo wysoko ocenili 
państwa pracę i dostrzegli, jak istotnym wydarzeniem była 
publikacja słownika kaszubsko-serbskiego – zarówno w Ser-
bii, jak i na Kaszubach. 

Teraz kolej na pytania dotyczące trzeciego tomu w serii 
„Kaszubska Biblioteka”, Кашупске народне приповетке, za-
wierającego przekłady bajek kaszubskich. Zaznaczę tu, że rów-
nież ta książka została zauważona na targach „Costerina 2018”. 
Pan profesor zdobył za nią II nagrodę w kategorii translacja 
(znowu gratulacje!). Pierwsze pytanie brzmi: Jakie były kryte-
ria wyboru bajek? 
D.-V.P.: Chodzi właściwie o wybór bajek, legend i baśni, które 
w uproszczeniu nazwałem kaszubską twórczością ludową. 
Wybrałem te utwory, które miały względnie prostą formę, co 
mogło oznaczać, że zbieracze najmniej ingerowali w ich treść 
i formę, jak i te, które – na podstawie mojego odbioru – mogły 
wywołać zainteresowanie u czytelnika serbskiego. Trzeba pa-
miętać, że Serbowie też mają spore zbiory opowiadań ludo-
wych i przeciętny Serb ma duże doświadczenie w „bajkoczy-
taniu”, ponieważ serbska literatura w dużej mierze opiera się 
na motywach ludowych. Dlatego próbowałem szukać moty-
wów podobnych, ale jednak i takich, które w ogóle nie istnie-
ją w tradycji serbskiej.
D.S.: To już drugie wydanie bajek kaszubskich po serbsku 
(przypomnę, że pierwszy zbiór, który zapoczątkował serię 
„Kaszubska Biblioteka”, ukazał się w roku 2010). Czym się ono 
różni od pierwszego wydania?
D.-V.P.: Na prośbę wydawcy dodałem kilka bajek do zbioru, ale 
przede wszystkim tom został językowo udoskonalony i usunię-
to z niego pewne niedociągnięcia, które się pojawiły w pierw-
szym wydaniu. Chcę podkreślić, że drugie wydanie zbioru 
opowiadań kaszubskich stanowi wielkie osiągnięcie, ponieważ 
zarówno wydawca, jak i czytelnicy docenili fakt powstania ta-
kiej publikacji. Pierwsze wydanie (w nakładzie 300 egzempla-
rzy) zostało wyprzedane. Obie książki są w twardej oprawie, 
zmieniono tylko szatę graficzną okładki drugiego wydania.
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D.S.: Bajki kaszubskie spotkały się zatem z przychylną recepcją 
w Serbii, z czego Kaszubi powinni się cieszyć. 
D.-V.P.: Sam fakt, że wydawca pokusił się o ich drugie wyda-
nie, świadczy o tym, że kaszubskie opowiadania ludowe zna-
lazły w Serbii swoich odbiorców i że rynek księgarski potrze-
bował takiej pozycji. Bajki poprzedza przedmowa, w której 
zostały omówione niektóre kaszubskie motywy pojawiające 
się w twórczości ludowej. Pozytywna recenzja sporządzona 
przez folklorystę, profesora Dragoljuba Perića, niedawno za-
mieszczona w poczytnym czasopiśmie slawistycznym wyda-
wanym w Novym Sadzie, nakłania mnie, żebym pomyślał 
o opracowaniu następnego tomu bajek złożonego z innych 
utworów.
D.S.: Wspomniał pan wcześniej o podobnych motywach. Ja-
kich wspólnych motywów można się doszukać w bajkach ka-
szubskich i serbskich?
D.-V.P.: W bajkach kaszubskich i serbskich często pojawia się 
antropomorfizacja zwierząt, są też opowiadania o księżnicz-
kach i takie, które wyjaśniają, jak coś powstało. Są jednak pew-
ne różnice. Na przykład w serbskich bajkach występują nie-
kiedy inne postaci, inne zwierzęta – co jest niezwykle ciekawe 
i stanowi dobry materiał do przyszłych analiz porównawczych.
D.S.: Chciałabym spytać państwa również o plany. Czy zamie-
rzają państwo opracować słownik serbsko-kaszubski, a także 
inne słowniki?
H.M.-S.: Mamy w planach stworzenie słownika kaszubsko-
-angielskiego i słownika angielsko-kaszubskiego.
D.-V.P.: Tak, planujemy wydać słownik kaszubsko-angielski 
z prawdziwego zdarzenia, który wprowadziłby kaszubszczyznę 
na arenę międzynarodową. Podstawa do takiego słownika już 
istnieje, bo w omawianym słowniku kaszubsko-serbskim już 
dokonaliśmy wyboru słownictwa kaszubskiego, które będzie 
stanowić odpowiednią bazę do opracowania słownika kaszub-
sko-angielskiego (ewentualnie też innych słowników). Taki 

słownik mógłby zostać wydany w serii „Kaszubska Biblioteka” 
w Belgradzie, ale najlepiej byłoby, gdyby znalazł się w Polsce, 
na Kaszubach, odpowiedni wydawca, który należycie zająłby 
się również jego dystrybucją.
D.S.: I ostatnie pytanie do pana profesora – jakie następne 
tomy, ewentualnie oprócz słownika kaszubsko-angielskiego, 
planuje pan wydać w serii „Kaszubska Biblioteka”?
D.-V.P.: „Kaszubską Bibliotekę” zainicjowałem w belgradzkim 
wydawnictwie Alma osiem lat temu i od tego czasu jestem jej 
jedynym redaktorem, co znaczy, że nad wszystkim, co w serii 
wychodzi, pracuję sam. Wiadomo, że na przygotowanie każdej 
publikacji potrzeba dużo czasu, na przykład praca nad słow-
nikiem kaszubsko-serbskim trwała około pięciu lat. Mam 
kilka pomysłów. Chciałbym, żeby „Kaszubska Biblioteka” była 
jak najbardziej różnorodna i pokazywała różne aspekty kultu-
ry Kaszubów. Zacząłem jakiś czas temu tłumaczyć książkę 
Gerarda Labudy Kaszubi i ich dzieje. Rodzina autora dała mi 
prawa do jej wydania w Serbii, za co jestem jej niezmiernie 
wdzięczny. Wkrótce powinienem ukończyć prace nad prze-
kładem tej książki. Sądzę, że okaże się ona niezwykle interesu-
jąca dla serbskiego czytelnika. 
D.S.: Mam pewne propozycje dotyczące przyszłych tomów 
serii „Kaszubska Biblioteka”. Jak pan profesor zauważył, litera-
tura serbska obficie czerpie z literatury ludowej. Z pewnością 
Serbowie ucieszyliby się także, gdyby mogli przeczytać w swo-
im języku powieść Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë 
Remùsa. Rozumiem jednak, że takie przedsięwzięcie wyma-
gałoby ogromnego wysiłku, a przede wszystkim czasu, które-
go wszystkim dzisiaj tak brakuje. Również można byłoby się 
zastanowić nad publikowaniem poezji kaszubskiej po serbsku 
– tu sugerowałabym wydania dwujęzyczne. 

Serdecznie dziękuję pani doktor i panu profesorowi za in-
teresującą rozmowę i życzę dalszej owocnej współpracy, a tak-
że kolejnych udanych tomów w serii „Kaszubska Biblioteka” 
i ich świetnej recepcji nie tylko w Serbii. 
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·   1 I 1869 – w Pelplinie ukazał się pierwszy 
numer „Pielgrzyma”. Założycielem i pierwszym 
redaktorem był ks. Szczepan Keller. Pismo to 
odegrało doniosłą rolę w utrzymaniu ducha 
narodowego [polskiego] na Pomorzu.

·   1 I 1999 – Sejm RP zdecydował o utworze-
niu województwa pomorskiego – tym samym 
obszar zamieszkiwany przez Kaszubów zna-
lazł się po raz pierwszy w jednym wojewódz-
twie.

·   6 I 1919 – w Czersku wybuchło tzw. małe po-
wstanie. Miejscowi Polacy odsunęli Prusaków 
od władzy w tym mieście.

·   6 I 1929 – w piątą rocznicę powstania Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków (pierwszego 
na Kaszubach) został odsłonięty w Luzinie 
Pomnik Wolności, zburzony przez Niemców 
w pierwszych dnia września 1939 r.

·   12 I 1909 – w Prokowie urodziła się Agniesz-
ka Browarczyk, z domu Plichta, ludowa poetka 
kaszubska. Całe swe dorosłe życie związała 

z Wejherowem. W 1979 r. wydano jej tomik 
wierszy Zimkowé kwiatë. Zmarła 21 lipca 1981 
w Wejherowie i tam została pochowana na 
Cmentarzu Śmiechowskim.

·   25 I 1679 – w Gdańsku zmarł Jakub Brey-
ne, kupiec, wybitny botanik. Założył w Gdań-
sku ogród botaniczny, muzeum, bibliotekę 
i drukarnię. Jego dzieła wzbogaciły historię 
botaniki w XVII w. Zajmował czołowe miejsce 
pośród uczonych tamtej epoki. Pisał w języku 
łacińskim.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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W WÒJNIE NAWET SPÒWIADAC SÃ  
NI MÓGŁ PÒ PÒLSKÙ

Jak wë so przëpòminôce przedwòjnowé dzectwò na 
kaszëbsczi wsë?
Jô sã wëchòwa na Fingrowi Hëce, tam dze ten kaszëbsczi 
Drzimała béł. To béł Francyszk Peplińsczi. Òn mieszkôł 
w cyrkòwim wòzu i  tak walcził z Prësôkama, że dzéń 
w dzéń òn wiedno kąsk przestawił nen wóz. Bò na to pra-
wo zezwòliwało. Òn béł czile lat rëchli jesz przed Michałã 
Drzimałą z Pòznańsczégò. Ale ò tim tam wszëtcë wiedzą, 
a ò naszim Peplińsczim – mało. Ò jegò dzejach wiedno 
bëło doma òpòwiôdóné. 

Do szkòłë jô chòdzëła do sąsednégò Skòrzewa. Jô pa-
miãtóm, jak przëszedł do nas nowi szkólny. Jegò nôzwëska 
jô ju nie pamiãtóm. Òn baro nie lëdôł Kaszëbów. A më 
gôdelë tej blós pò kaszëbskù. Nen szkólny za to pòbił jed-
négò knôpa. Ale tej nasz czerownik, òn sã nazéwôł Sie-
radzki, ten rzekł, że jak chto ùczi na Kaszëbach, tej mùszi 
kąsk szónowac tutészą mòwã i zwòlnił tego szkólnégò. 

Z dzecnëch lat jô jesz pamiãtóm, jak starszi nëkelë gãsë 
do Gduńska. Òni rozlelë smòłã, a tej gãsë mùszałë przez 
niã przeńc. Tak òne so zrobiłë tak jakbë pòdkòwë i mògłë 
deptac jaż do Gduńska. W drodze òni je paslë, żebë òne 
nie wëchùdłë. A  tam òne bëłë zabijóné. Dopiérze, jak 
wëbùdowelë sztrekã w 1933 rokù, tej nëkanié gãsów sã ju 
skùńczëło, bò doma sã je zabijało i tegò samégò dnia òne 
bëłë ju we Gduńskù, i miãso bëło swiéżé.

Jak sã miało do wòjnë, tej wë ju bëlë brutuszką, wë ju 
bëlë pò spòdleczny szkòle. Tedë gôdało sã ò tim, że wòj-
na wëbùchnie?
Jo, czej jô mia tak òsmë lat, tej w lese kòl Fingrowi Hëte rôz 
wëlądowôł taczi môłi fliger – dwùpłatówc. Wëszło z niegò 
dwùch chłopa, delë mie grëpã bómków i wëjãlë fùl kôrtków. 
Òne miałë bëc rozdôwóné. Na nich bëło napisóné, że za 
dzesãc lat wëbùchnie wòjna. Miemc przińdze pò swòjã włô-
snosc. To bëła niemieckô propaganda. Në i tak pò prôwdze 
sã stało. 

Jesz przed wòjną naszim wikarim w Kòscérznie béł  
ks. Władisłôw Landowsczi. Òn nas rëchtowôł do kòmónii 

swiãti. A jak nasta ta wòjna, tej zakôzóné bëło spòwiadac 
pò pòlskù. Òni nama delë kôrtczi z dzesãc przëkôzaniama 
i na nich më zaznacziwelë kresczi czë kropczi, czë më 
zgrzészelë procëm jaczémù przëkôzaniémù czë nié. Tak 
to wëzdrzało. Ksądz nas ni mógł pò pòlskù spòwiadac, bò 
gwës bë jegò bëlë za to zamklë w lagrze, a mòże zabilë. 

Më wiele w tim wòjnowim czasu biwelë téż ù naszégò 
strëja, Władisława Jereczka, co béł lesnym na Czôrnym 
Pùstkòwim. To je trzë kilométrë dali w stronã Gôrczëna. 
Mòje dwie sostrë tam bëłë wnet dërch. Jô pamiãtóm téż, 
że wiele młodëch knôpów szło na wòjnã, a  wszëtcë 
spiéwelë „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”, a tej 
„Boże coś Polskę”. Në i wiele z nich wrócëło, bò òni jachelë 
z Bògã na lëpach. 

Z waji rodzëznë téż mielë wzãté kògò?
Jo, mòjich trzech bracy bëło zacygnionëch do pòlsczégò 
wòjska: Józef, Ignac i Franc. Òni walczëlë w wòjnie òbron-

We Gduńskù-Smãgòrzënie mieszkô Łucjô Spiżewskô. Ùrodza sã 6 gòdnika 1923 rokù w familii Jereczków we 
Fingrowi Hëce, dze spãdzëła dzecné lata. Wspòminô, że w tëch tam czasach mało chto wiedzôł ò Skòrzewie, 
a terô co gadac ò Fingrowi Hëce. Miemc w 1939 dopiérze pò miesącu zaszedł do ti môłi wsë, to bëło kòl 
Kòbierzińsczich, ale òn nikòmù nick nie robił. Ale Ruscë w 1945 rokù bëlë òd razu, jak le ò nich sã dało czëc, 
że òni są ju w sąsednym Ludwikòwie. Pò wòjnie Łucjô sã òżenia z Bronisławã Spiżewsczim z Òrłowa i tam za-
mieszka (chłop pòchòdzył z centralny Pòlsczi). Pòtemù zamieszkelë z chłopã w Brãtowie kòl Gduńska. Pò 
smiercë Bronisława Łucjô przecygnã do Òliwë. Timczasã ji córka z chłopã wëbùdowelë so bùdink w Smãgòrzë-
nie (kòle Kòkòszków, dzys dzél Gduńska). Tam na starëchné lata mieszkô z nima Łucjô. Lata rézowaniô wëpòrajiłë 
rodną mòwã z ji żëcô. Na mòje pëtania zadôwóné pò kaszëbskù òdpòwiésc pôdała pò pòlskù, chòc tej-sej 
z òriginalnyma kaszëbsczima słówkama ùżiwónyma przed wòjną w Fingrowi Hëce. Składniô téż mòckò sã 
parłãcza z domôcym rodnym jãzëkã, temù nen wëwiôd przedkłôdóm pò kaszëbskù pò przedolmaczenim jegò 
pòlsczich dzélów. 

Familiô Jereczków z dzecama i zãcã a krewnyma. Łucjô pierszô z lewi  
w pierszi rédze. Razã dzecy bëło dwanôsce. Òdj. z archiwùm familie
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ny w 1939 rokù. Franc miôł wòjskòwi stãpiéń i dostôł sã 
do niewòlë i béł w stalagù. Ignac zdżinął na wòjnie. Józef 
wrócył z wòjnë. Béł w òflagù. Chłop mòji sostrë téż béł na 
wòjnie. Òn zdżinął na fronce, òstôł zastrzélony. Òn sã na-
zéwôł Jakùb Werra, a ùrodzony béł téż na Fingrowi Hëce. 
Zôs dzéwczãta, mòjich rodzyców i  młodszich bracy – 
wszësczich nas wëwiozlë w lëstopadnikù 1939 rokù do 
Kòngresówczi. Tam më nie bëlë długò. Na żniwa 1940 
rokù më przëjachelë baną nazôd do Fingrowi Hëtë. 

Le wnetka nadeszedł czas, jak Albert Forster wëdôł 
swòjã òdezwã i kôzôł młodim knôpóm jic na wòjnã. Co 
tej sã dzejało z bratama? 
Jo, mòji bracynowie bëlë ju ùstny, òni sami decydowelë za 
se. Mój jeden brat – to béł Jan – òn nie chcôł służëc w nie-
miecczim wòjskù. I òn ùcekł do lasu, béł partizaną. Mòja 
sostra Marianna, gdowa pò Jakùbie Werze, bëła łącznicz-
ką w Grifie Pòmòrsczim. Òna jima wiedno nosa jedzenié. 
Na tim Czôrnym Pùstkòwim na pòdwòrzim stojôł szituz, 

jak ù wszëtczich gbùrów. Z niegò òni mielë zbùdowóny 
tunel, co prowadzył pòd stóg sana. Tam béł nen bąker, do 
jaczégò òni przëchôdelë, żebë dostac jedzenié. Le Miemcë 
jich dërch szukelë. Nen mój brat Jan w tim lese ùpòzoro-
wôł swòjã smierc. Òstawił kòło i lómpë swòje kòle jezora. 
Miôł nibë sã ùtopic. To bëło w Gôrczënie. Miemcë szukelë 
gò sztërë dni. Nalezlë ùtopionégò psa, ale Jana nié. Za to, 
że nen brat béł w  partizantce, mòjégò tatka wzãlë do 
Gduńska na przësłëchë i jaczés robòtë. Tej mój drëdżi brat 
Alfónks szedł ju na ten pòbór, żebë rodzyna nie cerpia. Le 
òn tam i tak nie pòdpisôł lëstë i na òstatkù Miemcë gò 
zwòlnilë i òn wrócył dodóm. A Jan całą wòjnã sã ùkriwôł 
i przeżił. Żił dłudżé lata. 
To bëła baro niebezpiecznô taktika. Kò za niepòdpisanié 
lëstë grozëło w nôlepszim przëtrôfkù wëwiezenié do lagru 
w Pòtulicach. 

I  tak téż sã stało. 3 marca 1944 hitlerówcë w  nocë 
wnëkelë do naszich chëczi i kôzelë sã chùtkò spakòwac. 

Më mielë na to 15 minut. Në i z nama wszëtczima, co bëlë 
doma, jachelë do Pòtulic. Òjc Francyszk i mëmka Waleriô 
téż. Z  nama bëło téż pôrã sąsedzczich familiów. 
W transpòrce nie bëło ani jedzeniô, ani picô. Nick. Na 
pòczątkù òni nama kôzelë przez dwie niedzele kòpac na 
łące na dwa sztichë. Më robilë ògród. Tam më bëlë jaż do 
stëcznika. Mëmkã wnetka wzãlë na jaczis majątk do pilo-
waniô dzecy. A mie wzãlë do Òrłowa do fabriczi. Ze mną 
wzãlë téż sostrã Trudkã i brata Alfónksa. Tam bëłë robioné 
jaczés dzéle do fligrów. Jak Ruscë nadchôdelë, tej lager 
Pòtulice béł rozpùszczony dodóm. Nasz tata béł w nim do 
kùńca. Òn tam òstôł jakno taczi zastaw, żebë jakbë jedno 
z dzecy chcało dzes ùcec, tej òn bë òstôł zastrzélony. Òn 
całą drogã piechti szedł dodóm. 

A wë przëszlë z Òrłowa?
Nié, z nama Miemcë jachelë jaż pòd francëską grańcã, bò 
òni brëkòwelë lëdzy do robòtë. Z piersza òni nas traktowelë 
jak pòtrzébnëch fachówców, a pózni, jak më ju bëlë na tere-
nach niemiecczich, tej më bëlë przestãpcë. Jô pamiãtóm, że 
më tam przez sztërnôsce dni mùszelë dzes maszérowac. Më 
bëlë tak wëgłodniałi, że to ju nie szło dali. Jô nie pamiãtóm, 
czë më dostelë pół kila cëkru, czë pół bróta chleba. Miemcë 
wedle drodżi chcelë nama dac jesc, bò òni gôdelë, że dzysô 
waji prowadzą, a witro tak bãdze z nama. Ale wachmani nie 
pòzwòlëlë. Nawetka jak të szedł sã załatwic na stronã, tej 
wachtôrz stojôł kòl ce z bronią. Pò prôwdze më nigdë nie 
doszlë do te richtich placu, bò Amerikanie nas wëzwòlëlë. 
Kòl dwùch niedzyl më jesz tam bëlë, a tej më mòglë jachac 
banama do Pòlsczi. Më szczestlëwie wrócëlë razã z sostrą 
i bratã. 

Ta wòjna ju bëła skùńczonô na Kaszëbach téż. Wë wié-
ce, co doma sã dzejało w tim czasu, nim wë doszlë do-
dóm? 
Jô le wiém tak z òpòwiôdaniô, co tu bëło. Nôgòrzi bëło, 
jak przëszlë Ruscë. Ti bëlë zarô kòle nas. Jô wiém, że mòja 
półsostra Anna Jereczk, co mia kòl dzesãc lat, ùcéka przed 
nima do torfnika. Òna chca cos tam w  zemi zakòpac 
i przede wszësczim sama sã schòwac, ale ten Rusk béł zarô 
za nią. Na szczescé ji starszô sostra nadeszła i gò pãkła 
szëplą w łeb i przez to zreta tã Aniã przed gwôłtã, a pewno 
i przed smiercą. Nen Rusk miôł ju tej wszëtczégò dosc. 

Wiém téż, że Ruscë wszëtkò kredlë, co sã dało. Ale nié 
blós Ruscë. Tam doma nie òstało wnetka dëcht nick. A tej, 
zarô pò tim wëzwòlenim, do Skòrzewa przëszlë Żëdzë, co 
w  wòjnie bëlë niewòlnikama kòle Gòstomia. Òni tam 
bùdowelë drogã. Tam jesz do dzys są pò nich taczé mùrë, 
dze òni mieszkelë. A tam na wachce stojôł taczi Jan Ste-
fańsczi ze Skòrzewa. Òni gò chcelë terô zabic za to nibë, 
że òn sã baro lëchò z nima w wojnie òbchòdzył. Na szcze-
scé dlô niego lëdze rzeklë, że òn béł zabiti w wojnie i bez 
to gò zretelë. A pò prôwdze òn żił, a zabiti béł jego brat, 
Klémãs Stefańsczi. Le jô tegò dokładno wszëtczégò nie 
wiém, bò mie w tim czasu tu nie bëło.

Z ŁUCJĄ SPIŻEWSKĄ GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

Łucjô Spiżewskô dzys z nôblëższima krewnyma
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Bél zymk Rokù Pansczégò 1627, 
niedlugò pò tim, jak ùda sã z Pùc-
ka wënëkac szwédzczé wòjskò. 
Terô zôs na dragòwiszczu na 
Môlim Mòrzu pòd gardã mòglë 
spòkójno stojec òkrãtë pòlsczich 
strażników mòrza. Òni przed 
slédnym szturmã żôlniérzów het-
mana Kòniecpòlsczégò przez 
wiele gòdzyn z wikù strzélelë ze 
swòjich kanón do szuńców Szwé-
dów. Terôzka gard lizôl swòje bò-
lescë, dlô òkrãtników bél czas na 
òdpòcznienié, a dlô kapiténów ë 
szëprów leżnosc do wszeljaczégò 
ùprôwianiô czë mùstrowaniô do 
òbsad. Ne w  parce sklôdalë sã 
z Kaszëbów, òsoblëwie z rëbôków, 
co ju pòznalë mòrze. Tak téż 
bòsmanã na Arce Noégò, pince 
spùszczony na wòdã prawie 
w Pùckù dwa lata dowsladë, bél 
henëtny czlowiek. Wiôldżi jak 
stolem, klatati ë brodati òkrãtnik 
zwôny Józwą. Nen sedzôl z drë-
chamë w gòspòdze kòle hôwindżi 
ë prawil do jednégò bëńla:

– Jesz slowò! Tak jak jô rzek, 
tak téż mdze!

– Wùja, le jô... jô móm strach 
– òdrzekl nen mlodi z  glëpasą 
mùnią, a  szpela Józwë bùchla 
smiéchã.

– Michôl! Jô czedës twòji nën-
ce to òbiecôl, że jô cebie na lëdzy 

wëprowadzã, ë tegò dotrzimóm 
chòcbë przez mòc. Òd witra të jes 
mlodszim maréną na naszim 
òkrãce, òd tegò sztócëkù miéj 
bôczënk, co jô bë ni mùszôl 
drëdżi rôz cos tlomaczëc tak jak 
dzys. Wszëtczégò sã naùczisz. Na 
tim kùnc! Terô, jak sã nôleżi, 
chcemë le sã wëpic, më stôwiômë, 
Michôlkù.

Na tim skùńczil Józwa ë wszët-
czi zgódno sã napilë. Pò dludżim 
czasu, òd jaczégò nie schòdzëlë 
z  òkrãtë, to bëla pierszô noc, 
chtërnã mòglë spãdzëc w kraju.

Czôlno szlo pòmalinkù pò 
spòkójny wòdze pùcczégò wikù. 
Mòrzanie wiesol gwizdelë ë 
smielë sã z wszeljaczich szpòrtów. 
Blós Michala bòla glowa. Józwa 
òchlapôl gò wòdą ë smiejącë sã, 
rzekl:

– Në bracynkù, wez so w nacht. 
Za sztócëk mdzesz w môlu, gdze 
mdzesz żil, robil, biôtkòwôl sã, në 
móże téż ùmiérôl, ale glowa mòja, 
a twòje szczescé w tim, żebë tak 
sã nie stalo. Wzerôj – cignąl dali 
bòsman, wskazëjąc pôlcã na òkrãt 
– to je naszô Arka Noégò. Takô 
nawa za richtich zwie sã pinką, to 
òkrãt mniészi òd galeónë, le flot-
niészi ë móże nim jachac pò 
snôdczich wòdach. Dlô òkrãtnika 

na nim je wikszi bezpiek, bò 
w  biôtce òn czãsto nie jidze na 
nen pierszi òdżin.

Arka Noégò pò prôwdze móże 
nie bëla nôwikszô, le dlô Michala 
zarô pòkôza sã baro widzalô ë 
snôżô. Rufã miala wësoką, bëlno 
zdobioną, a  na ni wiôlgą fanã 
z królewsczim merkã. Trzë masz-
të ë na kòżdim pòstãpnô, le 
mniészô, fanka. Òkróm królew-
sczich jedna takô z rãką trzëmią-
cą krzëwi miecz.

– Nôprzód mdzesz sã ùczil 
sprzątac ë rëchtowac żôgle – tlo-
maczil bëńlowi Józwa. – Òkrãt 
mô na kòżdi bórce pò òsmë ka-
nón. Mdzesz téż mùszôl przë nich 
pòmagac. Jak jidzemë w mòrze, 
to na pòklôd wchôdają téż żol-
niérze, to są Szkòcë. Ùzdrzisz jich 
kracasté òbleczenia. Òni w biôtce 
strzélają z flintów ë wchôdają na 
cëzy òkrãt tluc sã na miecze, le 
kanónamë mùszimë më sã zajic. 
Równak tim czerëją marénowie, 
co sã na tim bëlno znają, a jesz 
pòd òkã ògnioméstra. Z czasã to 
zrozmiejesz wszëstkò, ë jak 
mdzesz sobie dôwôl bëlno radã, 
tej òstóniesz starszim maréną ë 
dostóniesz lepszi dëtk.

– Terô czej jem ju tu, to mùszã 
to pòjąc – òdrzekl smùtno 
Michôl.

Pùck, chòc je môlim miastã, co dzys dopiérze dostôwô nowëch farw, równak mô w se prôwdzëwi 
skôrb. Tim skôrbã je jegò historiô, w chtërny nalézemë tëli snôżich òpòwiesców jak malo gdze. 
Niejedna z nëch je wôrtnô przëbôczeniô. Chòcle nen czas, czej w XVII stolatim w Pùckù chronilë 
sã òkrãtë królewsczi marinarczi. Ta pòwiôstka – w chtërny je dosc wiôlgô grósc prôwdë – je blós 
jegò môlim sztócëkã.
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– Bëlno gôdôsz, le sã ùsmiej! 
Dlô ce terô pò prôwdze lepszé 
żëcé jidze. Doma doch kòl was 
biédno. Doznôsz sã sóm – mach-
nąl rãką Józwa – ë pamiãtôj jesz, 
że jô ju nie jem wùja, blós pón 
bòsman, a twòjim kapiténą je wa-
sta Magnus Wessmann. Pò prôw-
dze òn z zaczątkù wcale ni mùszi 
cebie znac, ale të jegò zycher, że 
jo. Zarô cë gò pòkôżã.

Czôlno ju dobilo do wësoczi 
bórtë.

Swòje pierszé dwa dnie na 
òkrãce Michôl miôl spòkójné. 
Miôl czas, żebë pòznac swòjã ro-
bòtã chòc kąsk. Pò prôwdze nie 
bëlo w  ni nick baro drãdżégò. 
Chlopk miôl robiali ju na rëbac-
czim bôce, tej wiedzôl, do czegò 
żôdżel slużi. Cygnienié wszel-
jaczich linów òkrãtowëch, smotë, 
bardunów czë lików, a  mëcô 
pòklôdë to bëlo wnet wszëtkò, co 
robil. Przë kanónach wiedzôl ju, 
że na zaczątkù bãdze pòmôgôl 
blós przë pchanim lawetów. To 
wszëstkò jegò dosc ùspòkòilo. 
Pòznôl jinszich nôleżników òb-
sadë, leutnanta, co bél pierszi pò 
kapiténie. Zdzëwil sã, że sóm ka-
piténa bél czlowiekã mlodim. Ni 
miôl wicy jak przez trzëdzescë lat. 
Bél wësoczi, dosc zbùdowôny, 
wlosë miôl nié dludżé, nié krótczé 
ë skrãconé, cemné. Nosyl sã bò-
gato, w czôrny wãps przeszëwôny 
cemnoczerwòną nitką we wszel-
jaczé wzorë. Wësoczé kùrpë. 
Czôpk miôl wiôldżi, skórowi, le 
wicy lazyl w gòli glowie. Wiele nie 
gôdôl, a co miôl do mòrzanów, to 
przez Michalowégò wùjã, bòsma-
na Józwã, przekôzywôł.

Przëszedl dzéń 17 maja, czej 
wczas reno Magnus Wessmann 

dôl rozkôz wëcyganiô dra-
dżi. Prawie bëla wachta 
Michala, chtërny dopiérze 
terôzka ùzdrzôl, jak pò 
prôwdze wëzdrzi ruch na 
òkrãce. Skùńczëlo sã szpòr- 
towanié, a  czëc bëlo blós 
stolemòwi gòwôr Józwë:

– Do lików kùńdowie! 
– rikôl na cali glos, a biegôl 
pò pòkladze tak, że zdôwa 
sã, że je wszãdze.

– Wëcygac, le równo!
Żôgle sã rozwinãlë, 

a òkrãt pòrëszil sã ë pòma-
linkù zacząl jachac pchôny 
stronowim wiatrã. Michôl 
ni miôl czasë wiele mëslëc, 
ale w tim sztóce bél rów-
nak bùszny, że je w  tim 
môlu, ë że nen chlop, co 
jakbë swòją mëslą rëszôl tã 
nawã, to jegò krewny ë 
bòsman. Jegò strach gdzes 
ùcek, a bëniel wpôdl jakbë 
w krãcëszk robòtë. Zarô pòczul sã 
partã tegò wszëtczégò. Józwa 
nalôzl sztócëk przë dozéranim ro-
bòtë òkrãtników ë spitôl Michala:

– Në jak, të mackù jeden? Żë-
jesz?!

– Jooo! – òdrëknąl blós tam-
ten, a bòsman pòdërdôl dali, glo-
sno sã smiejąc.

Z  dragòwiszcza rëszëlë baro 
pòmalinkù prawim halsã razã 
z  dwùma galeònamë. Mniészi, 
Wòdnik, miôl sétmënôsce kanó-
nów, prowadzyl jegò kapiténa 
Herman Witte, drëdżi bél dwa 
razë òd niegò wikszi. Król Dawid 
miôl 31 kanónów, jegò kapiténą 
bél Jakób Murrey, zwôny Mòrą, 
Szkòt, chtërny òdpòwiôdôl za 
bùdowã wszëtczich trzech òkrã- 
tów, a bél téż prowôdnikã ti eska-

drë. Na jegò òkrãce zagrala sy-
gnalnô trąbka, dôwając sztrik do 
sztrekòwégò szëkù. Pierszô mia 
jic Arka Noégò jakno flotnô, 
chtërna w przëtrôfkù pòtkaniégò 
Szwédów mògla dac jima pierszi 
wstrãt ë chùtkò nawrócëc ë dac 
pòmòc jinym. Drëdżi miôl jic 
prawie Król Dawid, a na kùńcu 
Wòdnik. Przez cali wik waralo 
przë slabim wietrze ùstôwianié 
òkrãtów w  tim szëkù. Przë tim 
òkróm pinczi nawë mùszalë 
trzëmac sã glãbszich wòdnëch ste-
gnów. Kòl Hélu calô eskadra szla 
ju równak w swòjim pòrządkù.

Czej z  Môlégò wëszlë na 
Wiôldżé Mòrze, na Bôlt, od dzobù 
Arczi Noégò da sã czëc rikanié:

– Żôgle na nord-west! – ë pò 
krótëchnym sztócëkù – Szesc 
trzëmasztowëch òkrãtów!
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W tim czasu Wessmann bél ju 
przë lewi bórce ze zdrzélówką.

– Szwédzczé fanë na masztach! 
Dac sztrik reszce! – dôl rozkôz.

W  jednym mërgnienim òka 
z pòkladu Króla Dawida kapiténa 
Mòra dôl znac przez trãbôcza, 
żebë calô réga szla mòcno na nor-
d-west, le blëżi półòstrowégò 
sztrądë jak Szwédowie. Tu pò 
sztóce pòlsczé òkrãtë zlapalë lep-
szi wiater, ë chùtkò rëszëlë do 
przódkù. W szwédzczi eskadrze 
szlë trzë dosc wiôldżé galeònë ë 
trzë frachtowé fluite, chtërne 
równak téż na kòżdi bórce mòglë 
miec do dzesãc kanónów. Szlë 
pòmalinkù, lawirëjąc pòd wiater.

– Mùszą òne jic do Pilawë, 
z  wòjskòwim frachtã – rzek do 
swòjich Wessmann – mòc przë 
nich, nie dómë jima radë.

Mòra jakbë jegò czul, dôl roz-
kôz: Dac ògnia, a jic dali swòjim 
kùrsã.

– Prawé kanónowé pórtë 
òtemknąc. Ladrowac kanónë – 
dôwôl rozkazë Wessmann – czer 
letkò na prawą bórtã pòd szwédz-
czi kùrs. Na dlëgòsc strzéleniégò 
z kanónë.

Kapiténa gôdôl spòkójno, 
kaszëbsczi bòsman Józwa pò-
wtôrzôl to wszëstkò swòjim lë-
dzóm na calą gôrdzel, prosto 
w ùchò, żebë kòżden znôl w tim 
sztóce swój plac.

– A  ladrowac kùlamë z  czé-
damë, celowac wësok w żôgle – 
rzek Wessmann.

– Kùle z  czédamë, bracyn-
kòwie! – hërlëkôl Józwa – Wësok 

strzelac! Ni móżemë jich ùtopic, 
niech chòc plôchtë jima zer-
wiemë! Z żëcym, bracynkòwie!

Calô pòlskô eskadra szla kùrsã 
òstro na wiater. Jakób Murrey, 
prowôdnik caloscë, wiedzôl, że 
wróg mô wikszą mòc w  ka-
nónach. Wszëtkò, co mógl zrobic, 
to wëzwëskac lepszą chùtkòsc, 
dac ògnia na Szwéda ë jic dali. 
Przë szczescym, ë przez fôrt jegò 
òkrãtów Szwédzë mòglë nie tra-
fiac ze swòjich kanónów. Czejbë 
wdôl sã w biôtkã, bélbë przegrô-
ny, ë tak mógl procëmników chòc 
ùszkòdzëc. Fracht nie doszedlbë 
na czas do Pilawë, a  to téż mia 
swój znaczënk w warający wòj-
nie.

Jidącô na przódkù Arka Noégò 
ju wnet zrówna sã z  pierszim 
szwédzczim òkrãtã.

– Dac ògnia zarô do tegò pier-
szégò – rozkôzôl kapiténa – a tedë 
òdbic përznã na lewą bórtã.

Na nen ôrt Wessmann chcôl 
pòrażëc pierszi òkrãt ë òdbic, 
żebë ùchronic sã òd ògnia z pòs- 
tãpnëch.

– Żdac, Żdaaaac – gôdôl spò- 
kójno na kanónowim pòkladze 
stôri ògnioméster – terô ògnia 
calą bórtą! – zarëknąl w kùncu.

Òsmë gôrdzelów wëzérającëch 
przez pórtë plëwnãlo ògniã ë że-
lazã. Arka bëla równak përznã za 
dalek. Do masztów szwédzczégò 
galeònë doszlë blós dwie kùle ë 
ùszkòdzëlë żôdżel. To przez 
òstrożnosc, bò na mniészą pinkã 
z procëmny bórtë wzéralo jaż 15 
kanónów. Te równak, jak bëlno 

spòdzôl sã Mòra, w  wikszoscë 
wknalowalë swòje kùle w wòdã za 
rufą Arczi Noégò. Pòstãpné pòl-
sczé nawë pòszlë w szlach za nią. 
Wòdnik ë Król Dawid delë rów-
nak ògnia do fluitów, chtërne na 
gwës, jak rozmielë kapiténowie, 
wiozlë sprzãt dlô szwédzczégò 
wòjska biôtkùjącégò sã z naszimë 
w  kraju. Pò prôwdze stratë czë 
pòlsczi czë szwédzczi eskadrë nie 
bëlë równak wiôldżé. Pò danim 
ògnia procëmnicë rozeszlë sã 
w swòje stronë.

Michôl, chòc z  nôtërë stra-
chlëwi, òbczas sami biôtczi ni 
miôl czasë sã bòjec. Nodżi sã pòd 
nim ùdżãlë ju pò wszëtczim. Le 
pòceszëlo jegò to, że kòl jinëch 
widzôl jistno to samò. Józwa téż 
pòchwôlil jegò, że jak na pierszi 
rôz dôl sã bëlno radã.

To bëla pierszô môlô biôtka na 
mòrzim òbczas ti wòjnë. Na drëdżi 
dzéń pòlskô eskadra zôs bëla 
w ògniu. Tim razã spòtka jaż 24 
òkrãtë szwédzczé. Mlodi kaszëb-
sczi mòrzón tim razã miôl mni 
szczescégò. Ranila gò gwôsnô ka-
nóna, chtërną rozerwalo przë 
strzélanim. Równak w jegò òbsa-
dze bëlë smiertelné òfiarë, a kò òn 
żil dali. Za czile miesący ne trzë 
òkrãtë ë jesz jiné żdala biôtka pòd 
Òliwą, chtërna na wiedno òstala 
w  lëdzczi pamiãcë. Le tedë tegò 
jesz nicht nie wiedzôl.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nor-
dowi kaszëbiznë

pomerania.kaszuby
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Òdmikóm szerok òczë  
i ùszë, i leno słëchóm

Z  wòjewódzczi sztrasë 212 zjéżdżómë w  bòk, 
w pòwiatową do Płótowa. Chòc krãtô i wije sã jak 
wãgòrze z òkòlnëch jezór, baro jã z mòjim towa-

rzëszã lubimë. Pò jedny i drëdżi stronie rosce, nié tak baro 
stôri, bùkowi las. Prawie terô, pòd kùńc lëstopadnika, je 
tuwò nôpëszni. Zdrzimë w górã. Słuńce wiesoło migòce 
na wietewkach mùjkónëch bez wiater. Nie czëjemë, ale 
jesmë gwësny, że jich szemarzenié niese stolatną òpòwiésc 
ò zemi i lëdzach. Parmienie przeskakùją z jedny wietwie 
na drëgą. Schòdzą niżi pò srébrzno-zelonym gładczim 
pniu. Na sztót zatrzimałë sã przë cemnomalachitowim 
mechù, a  tej dali òswietliwają spadłé lëstë. Wszëtczé, 
czej zdrzec le z dôlë, mògą sã zdôwac bruné. Le bôczlëwi 
dozdrzi, że jeden je jinszi òd drëdżégò. Nen cynamòno-
wi leżi kòl dërdzawégò, kąsk dali midzë òrzechòwima 
spôdł mahòniowi. Sóm bez drëszstwa, chtërno wiater 
pògnôł w  jinszą stronã. Ten farwą przëbôcziwô cegłë 
bëtowsczégò zómkù, jinszi w mëslach parłączi sã nama 
z wieszczówkama, jaczich dosc teli tej-sej drawùje bez 
drogã i redosno skôcząc, dżinie gdzes dali. Na lëstowim 
tëpichù rozmajice grô céniô rzucónô bez gałãze. Mùszimë 
òstawic nen krôjmalënk i òpasowac na drogã. Nie jesmë 
gwësny, czë szoféra, jaczi jedze z drëdżi stronë, mô ò nas 
starã. W ti ale chwilë zeza zakrãtu wëskòczëło aùto. Jacha-
ło nié strzódkã, le lewą starną. Znanka, że kòmùs mòckò 
sã spieszi. Në, tak më dalek nie zajedzemë – gôdómë do 
se. Ju chcemë jaczims gestã, zwónkã dac znac ò naszim 
pòzdrzatkù na taką jazdã, le jegò wëbladłô mùnia gôdô 
wszëtkò. Ni ma sã gdze spieszëc. 

Dlô naji to ju wnetka kùńc rézë. Jesz perzinkã drogą, 
jakô swòje lepszé lata mô ju dôwno za sobą, i  jesmë 
na placu – w Domôctwie Stip-Rekòwsczich w Płóto-
wie. Nazwa nie je przëtrôfkã. Piérwi bëło tuwò prawie 
jich domôctwò, gbùrstwò. Całô rodzëzna baro zasłu-
żonô. Dosc tëlé biôtkòwalë sã ò pòlskòsc. Jeden z jich 
przedstôwcôw – Jan – pò I swiatowi wòjnie starôł sã ò 
sparłãczenié bëtowsczégò krézu z Pòlską. Nie ùdało sã. 

Bëtowò i òkòlé nalazłë sã pò miemiecczi stronie. Dlô 
Jana Stip-Rekòwsczégò to równak nie béł kùńc. Dzejôł 
dali m.jin. jakno przédnik òddzélu Zrzeszë Pòlôchów 
(pòl. Związek Polaków) w Niemcach i to jaż do 1939 r., 
czej gò Miemcë aresztowelë. Ùmarł w  1942 r. Dzys 
w môlu jegò dodomù swòjã filiã mô bëtowsczé Zôpad-
nokaszëbsczé Mùzeùm. Chòc dwórkù ju ni ma, równak 
cos z kaszëbsczi gòscënë òstało. Domôctwò wiedno, i to 
nié le nama, szmakô kùchã i kawą. Wierã bez ti òstatny 
nikt stądka nigdë nie wëjachôł. 

Wësôdając z aùta, na sztót òbzérómë sã wkół. Wchô-
dómë bënë. Pòd platą bôłdëje òdżiń, czasã strziknie 
szczépa. Na stołach, nié dzyw, kawa, kùch i jinszé mio-
dnoscë. Midzë statkama zesziwk, dosc grëbé ksążczi. 
Wkół sedzą lëdze, ale wcale wiesoło ze sobą nie gôdają. 
Wëprostowóny, dosc pòwôżny. Naji zdrok przëcygô na 
ksãga. Farwa kôrtk szlachùje za stôrim wëdanim, òb-
kłôdka... Cos sã nama mëkcy. Doch jistnô je na naszich 
pòlëcach i czasã do ni zazérómë, bë zmądrzëc snôżotã 
dôwnëch piesniów. Spiéwnik ks. Szczepóna Kellera, abò 
pelplińsczi. Zanôlégò òd tegò, czë chtos zdrzi na aùtora, 
czë na môl wëdaniô. Le dlôcz òn tu? 

Dlô bëtników nie bëło wôżné, bë sã naùczëc spiewac, leno cobë 
pòznac i zmądrzëc kaszëbsczi zwëk a w niegò weńc. Òrganizatorów, 
ùczãstników i prowadników do se przënãcywało jedno – pùstô noc.
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A ci, którzy już dni swoje skończyli 
I straszny termin śmierci odprawili, 
Niech mają pokój, pokój pożądany, 
Jezu kochany! 

I wszëtkò sã nama rozjasniało – piesnie pùsti nocë. 
A  w  drobnotach dolmaczi to nama Rafôł Forem-
sczi, zastãpca direktora szczecyńsczégò Teatru Kana. 
Wszëtkò zaczãło sã 10 lat dowsladë òd projektu „Wkół 
tradicje” (Wokół tradycji). Jegò célã je ùtrwalenié dżi-
nącëch zwëkòw ë tradicje. Kòncentrérejemë sã na rokù 
òbrzãdowim. Chòc wôżnô je dlô naju mùzyka, bôczënk 
dôwómë téż na kòntekst – gôdô Foremsczi. Terôzka, 
dzãka Jaromirowi Szrédrowi, nawiãzelë współpracã 
z Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie. Badérowa-
nia w Pòlsce donëchczas më prowadzëlë w wòjewództwie 
zôpadnopòmòrsczim. To pierszô réza bùten Zôpadnégò 
Pòmòrzô. Prawie zachãcała naju téma pùsti nocë. Òd 
dôwna bëła krótkò kòl mie i kąsk jem sã z nią i z piesnia-
ma ò rzeczach òstatecznëch zetknął w òbrëmim projektu 
„Wkół tradicje”. To baro czekawé, jak wiele je mùzycz-
nëch wariantów tëch samëch dokôzów. Przë pùstëch 
nocach, a  òsoblëwie pògrzebach, wôrt pòdsztrëchnąc 
przëmikanié, przëmakliwanié sacrum i profanum. Tegò, 
co je wzãté z wiarë katolëcczi, z tim, co je z wiarë dôwny, 
lëdowi. Przëbôcziwôm so, czej jem béł w Mòłdawie, to 
tam w dzéń pogrzebù, przed trëmą lëdze wëpùszcziwelë 
kùrona. Ksądz kąsk lëchò na to zdrzôł, ale i tak nen zwëk 
bez lata przetrwôł – òpòwiôdô Foremsczi.

Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność, 
Choćby mnie królewska doszła godność, 
Wszystko zginie, 
Świat przeminie, 
Króla i Cesarza śmierć nie minie. 

Wsłëchiwómë sã w pòstãpną piesń. Pòwòlny ritm je 
przëczińcą tegò, że sã w nim nikwimë, a słowa dozwôlają 
pògòdzëc sã ze stratą kògòs blësczégò – wëjasniwô za-

stãpca direktora Teatru Kana. Nie wiedzec czedë, zaczi-
nómë sã kòlibac. Mùzyka ùstôwô, słowa wchôdają, bë 
nie rzec: wcëskają sã w mëslë. Rozmiszlómë ò mądro-
scë króla Salomona, snôżi Lénie, chtërnëch ani rozëm, 
ani widzałosc nie ùchroniłë òd smiercë. Na nick zdô 
sã bògactwò i sława, jaką mielë Cycerón, Absalón czë 
Samsón. Mëslë krãcą sã pò głowie zmòcnioné mùzyką. 
Piekło, niebò, wszëtkò marnosc, òstnie znikwioné, le 
bãdze... Amen – wërwało nas z zamësleniégò zakùń-
czenié piesnie. Bëtnicë chwilã na se zdrzelë, a tej jãlë 
swòbódno kôrbic. Ten a nen pòpił arbatã, wzął sztëk 
kùcha. Jinszi do sąsada zagôdôł, a  cos jemù klarëje 
i pòkazëje w spiéwnikù. Dlô naju je to leżnosc, bë pò-
gadac z ùczãstnikama. 

To nie je mòje pierszé pòtkanié z pùstą nocą. Niedalek, 
w Gôłcewie (pòl. Gołczewo,) razã z Jaromirã dlô mło-
dzëznë robielësmë teatralné warkòwnie. Témą béł pògrzéb 
i zwëczi z nim sparłączoné. Z ùczãstnikama chòdzëlësmë 
do lëdzy i słëchalësmë rozmajitëch òpòwiescy. To bëło cze-
kawé doswiôdczenié nié leno temù, że czegòs nowégò jem 
sã dowiedzôł, ale téż dlôte, że ze swòjégò òkòlô ni móm 
niżódnëch infòrmacji ò lëdowëch zwëkach. Mieszkóm 
w  Łodze i  w  miesce smierc je w  żëcym rodzëznowim 
baro marginalizowónô. Wszëtkò je zlecóné firmóm. 
Ùmarłégò widzy sã tak pò prôwdze le w dniu pògrzebù. 
Tu, gdze jesmë, to je jesz żëwô tradicjô. Chòc je wiedzec, 
że tuwò fachòwé firmë téż dzejają – gôdô nama Môrcën 
Brzozowsczi (Brzozowski). Dali cygnie ò tim, co gò tak 
przëchłoscywô do pùstëch nocy: Z jedny stronë są pie-
snie katolëcczé, różańc, jinszé mòdlëtwë, a z drëdżi do 
dzys w głowie móm ne wspòminczi ò dëszach na pòkùce, 
ùmarłëch, ò tim, jak jim wkłôdalë krziżiczi z gromicë pòd 
pôchã, a czasã nawetka szlë rozkòpac grób. To je rozmiec, 
że lëdowô kùltura baro chãtno miészô to, co swiãté, z tim, 
co magiczné. Przë pògrzebach je to jesz żëwé i pòkazëje, 
jak je wôżné dlô lëdzy nawetka dzys. Mëszlã, że mòże 
bierze sã to z jinszégò pòstrzéganiô tegò czasu. Widzą, 
mòżlëwé, że wiedzą, cos wicy. 

Ta lëdowô mądrosc je kąsk zapajiczonô. Czasã, 
òsoblëwie w lëstopadnikù, bierze naji teskniączka za 
czims, czegò nama zafelało. Na spòdlim piesniów pò-
grzebòwëch klarëje to Fòremsczi, chtëren chòc wespół-
òrganizëje pòtkanié, to téż aktiwno bierze w nim ùdzél. 
Chòdzymë na grobë, czasã téż pòd wieczór, le to nama 
nie sygô. Ne piesnie dozwôlają dozdrzec i chòc na sztót 
dotknąc jinszégò wëmiaru. W Szczecënie na zaczątkù 
lëstopadnika òrganizëjemë pòtkania, na chtërnëch 
spiéwómë piesnie ò rzeczach òstatecznëch. Corôzka wicy 
lëdzy na nie przëchôdô i aktiwno w nich ùczãstniczi. Na 
kùńc Brzozowsczi jesz czile słów rzekł ò swòjich òczeki-
waniach pò płótowsczich pòtkaniach. Nie jidze mie ò to, 
bë naùczëc sã spiewac jedną czë drëgą piesń. Òdmikóm 
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szerok òczë i ùszë, i leno słëchóm. Barżi jidze mie ò dos- 
wiôdczenié wnikniãcô w zwëk, jaczi je żëwi, przetrwôł 
lata.

Daje sã czëc piesniã:
Ojciec syna swego 
O kęs chleba prosi, 
A tu syn na ojca 
Ciężki kij podnosi. 

I tą razą słëchómë melodie i słów. Nie przëbôcziwa-
ją nëch ùszłëch. Ni ma w nich ò ùmarłëch, mało wie-
le ò niebie i piekle, a jesz mni ò Bògù. Le cos nas tak 
w se złapiało... Wspòminómë òpòwiescë stôrëch lëdzy. 
Ò drãdżich latach, w jaczich przëszło jim żëc. Prawie ò 
tim terôzka słëchómë. Starkòwie lëchò wëchòwalë swòje 
dzecë. Ni mają wdzãcznoscë dlô nich. Mëma ù córczi 
w chëczë ni mô placu, syn na òjca czij pòdnôszô, sostra sã 
wstidzy przed jinyma lëdzama sostrë, biédniészi. Starszi 
nie mògą nigdze nalezc dlô se môla. Chòdzą òd jednégò 
do drëdżégò, nicht jich przëjąc nie chce. Szczwają psama, 
zamikają dwiérze. Ùmiérają na progù. A to je prôwda, 
czasã tak je – gôdô Zofiô Chamier Glëszczińskô, jakô 
ze swòjim chłopã Piotrã są pùstonocnyma spiéwôkama 
w  Kłącznie i  prowadzą płótowsczé pòtkanié. Chwila 
przerwë je dlô naji leżnotą, bë jich spëtac, jak to sã stało, 
że spiéwają przë pògrzebach. Czej sã òżeniłam i przëcy-
gnãłam do Kłączna, tej mie pòprosëlë, żebëm prowadzëła 
różańc, ale nie chcałam. W tim ni ma nick drãdżégò, tak 
jak w spiéwaniô, le chãc i kąsk głosu. Równak wnenczas 
jem tak lëdzy nie znała i temù sã nie zgòdzałam – zaczinô 
Zofiô. Terôzka prowadzy mòdlëtwë przë ùmarłëch. Chòc 
nie je jedinô. To rodzëna wëbiérô. Czasã zdarzi sã jinaczi. 
Pamiãtóm, że jedna białka ju za żëcégò pòwiedzała, że 
chce, żebëm to jô gôdała różańc – cygnie Zofiô. Jak chù-
dzy rzekła, nick drãdżégò w tim ni ma, le przëbôcziwô 
so jeden przëtrôfk. Ùmarła chłopa sostra, a më tak bëłë 
za sobą, ze sobą trzimałë. Całi różańc jem normalno pro-
wadzëła, ale nad grobã, czej jem miała zmówic dzesątkã, 
jem ni mògła ji skùńczëc. Wzrëszenié dało ò se znac. 

Nie spiéwają z ksążków, a z zesziwków. Sąsôd miôł 
szpecjalny spiéwnik, a tej jesz chtos, i tak më spisywelë te 
czãscy ùżiwóne. Pòchòdzą z Kellera, bò nawetka numrë 
są zgôdzają – dodôwô Pioter, slëbny Zofie. Wedle niegò 
na pùstëch nocach w Kłącznie bëło kòl 10 spiéwôków. 
Tej robi sã markòtny. Czedës bëło spiéwóné wnetka całą 
noc, tej do północë, a terôzka niechtërny gôdają, że ju do 
dzesąti wieczór to je za długò. Młodëch téż ni ma, bòjã sã, 
że pò nas ju nikògò nie mdze do spiéwaniô – ze smùtkã 
w głosu rzekł Pioter. Je dbë, że lëdze, jaczi nie chcą dłu-
gò sedzec, i felënk nôslédników, to przëczënë dżiniãcô 
zwëkù. Mómë jesz jedno pëtanié. Doch téma pùsti nocë 
ni mòże sã òbéńc bez wieszczégò. Z cëcha je zadôwómë. 

Na sztót wszëtczi zamarlë i z cekawòscą wëzdrzelë na 
se, a tej na prowadzącëch. Glëszczińsczi zastëglë i jakbë 
nie zrozmielë, ò co jidze. Jô móm ò tim czëté i ò zwëkach, 
ale taczé rzeczë to nié ù nas – rzekła białka i òdwrócëła 
sã do swòjégò sąsada i cos na gwës baro wôżnégò jãła 
mù dolmaczëc. Në, cos tam stark òpòwiôdôł, le to pewno 
taczé plëstanié. Tej zaspiéwôjmë – òstateczno zakùńcził 
Pioter Chamier Glëszczińsczi.

Żegnam cię, mój świecie wesoły, 
Już idę w śmiertelne popioły; 
Rwie się życia przędza, śmierć mnie w grób zapędza,
Bije pierwsza godzina. 

Piesń, jaką kùńczëlë pùstą noc. Më téż jedzemë na-
zôt. Je ju cemno. Czëc chłodny wiater. Nié dzyw, tec 
smùtan. Wchôdómë do aùta. W głowie wcyg zwãczą 
dôwné piesnie. Szaséja, òmiotłô słabim widã, je jakbë 
wãższô. Pò bòkach mało co je widzec. Jakôs czôrnô 
płôchta przëkrëła zemiã i lëstë, i nijak nie dô sã nawet-
ka ji dzélëka òdkrëc. Milcząco stoją drzewa – wachtôrze 
dôwny serżneńsczi pùszczë. Wiater w gałãzach szepce 
jaczés zaklãca. Zaczarzonëch chce wcygnąc do swòjégò 
swiata. Głãbi i głãbi w las, cobë w nim nas zatacëc na 
wiedno... Gałãze jak kògòs rãce schilają sã corôzka niżi. 
Zdôwô sã nama, że czëjemë chrobòtanié ò dak. Chcemë 
docësnąc gaz, chùdzy stądka wëjachac. Na wòjewódz-
czi mdze ju bezpiek. Nie dô sã. Droga przekórno jak-
bë w tã stronã miała wicy zakrãtów. W głowie pùstka, 
w ùszach złowieszczé chrobòtanié, czarzenié z dôwnëch 
lat, w òczach drzew-wachtôrzów dali nick, bez słowa, le 
ju jakbë blëżi drodżi. Nie jesmë strachlëwi, le cos bënë 
scëskô, dergòce... 

Ufam w Bogu w nieszczęściu mem,
Że On mnie pocieszy,
A w tak wielkim żalu moim
Łaskawie rozśmieszy.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Nôwicy naszich wersjów niekaszëbsczich 
kòlãd nalôżómë w spiéwnikù Kaszëbsczé 
kòlãdë ë gòdowé spiéwë z 1982 rokù a na 
platce Manijôcë i  Goście z  2007 rokù. 
Mòże je ùczëc colemało òbczas ro-
dzynnëch, szkòłowëch czë parafialnëch 
kòlãdowaniów. W regùlaminie Pomòr-
sczégò Kònkùrsu Kaszëbsczi Gòdowi 
Spiéwë w Szëmôłdze, dze je kładłé cësk 
na aùtorsczé, swòjné dokôzë, przëkôzóné 
je wërazno: Nie będą oceniane pieśni, 
które nie są oryginalnymi pieśniami ka-
szubskimi, tzn. pierwsza wersja nie po-
wstała w języku kaszubskim (np. ,,Cicha 
noc”– niemiecka lub „Dzisiaj w Betlejem” 
– polska). Równak taczé piesnie są w re-
gionie spiéwóné. Chcemë wząc sztërë 
nôpòpùlarniészé kòlgòdowé spiéwë pò 
anielskù, co je wkół w  radio, telewizje 

a  internetach pùszczają i  wezdrzec na 
bédënczi jich tłómaczënków „na nasze” – 
òd nôchùtczi pòwstónëch. Wszëtczé niżi 
wëpisóné kaszëbsczé wersje pòwstałë... 
w Chwaszczënie1.

JINGLE BELLS – ZWÓNKÓW ZWÃK
Dokôzk znóny téż jakno „One Horse  
Open Sleigh”, òstôł stwòrzony przez Ame-
rikóna Jamesa Pierponta z leżnoscë Swiãta 
Dzãkczënieniô a zarejestrowóny 16 séw-
nika 1857 rokù2. Spiéwa pòwsta w Bòsto-
nie, w stanie Massachusetts3. Jiné zdrzódło 
pòdôwo Medford i  rok 1850 jakno rok 
napisaniô...4 Je to bòdôj pierszi dokôz za-
gróny z kòsmòsu – na brëmze przez astro-
naùtã ze statkù Gemini 6A w rokù 19655. 
Tak hewò wëzdrzi piérwny tekst:

Dashing thro’ the snow, 
In a one-horse open sleigh,
O’er the hills we go,
Laughing all the way;
Bells on bob tail ring,
Making spirits bright,
Oh what sport to ride and sing
A sleighing song to night.

Jingle bells, Jingle bells,
Jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride
In a one horse open sleigh.
Jingle bells, Jingle bells,
Jingle all the way;

Oh! what fun it is to ride
In a one horse open sleigh.

A day or two ago,
I thought I’d take a ride,
And soon Miss Fannie Bright
Was seated by my side,
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot,
He got into a drifted bank,
And we, we got upsot.

A day or two ago,
The story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there I sprawling lie,
But quickly drove away.

Now the ground is white
Go it while you’re young,
Take the girls to night
And sing this sleighing song;
Just get a bob tailed bay
Two forty as his speed.
Hitch him to an open sleigh
And crack, you’ll take the lead. 

Kaszëbsczi dolmaczënk pòwstôł 16 
gòdnika 2017 rokù dlô gazétë „Dziennik 
Bałtycki” i òstôł wëdrëkòwóny czile dni 
pózni, 21 gòdnika. Jedno z wëkònaniów 
miało môl téż 21 gòdnika, ale w 2018 rokù, 

Gòdowi cząd parłączi sã nama ze spiéwanim kòlãd a różnëch „kòlgòdo-
wëch” frantówk. Na Kaszëbach colemało do Matczi Bòsczi Gromiczny 
(2.02), czëc je tédë spiéwanié pò pòlskù, anielskù, niemieckù a tam-sam 
– pò kaszëbskù. Òkróm lëdowëch czë corôz wielniészich aùtorsczich 
kaszëbsczich gòdowëch spiéwów, tej-sej rozbrzmiéwają téż taczé piesnie, 
co je przełożëlë z jinégò jãzëka na kaszëbsczi. Nańdzemë tuwò skaszëbioné 
chòcle pòlsczé, niemiecczé a anielsczé dokôzczi. 

1   Nie nalôzł jem bédënków dolmaczënków jinëch niż mòje :) 
2   https://pl.wikipedia.org/wiki/Jingle_Bells_(utw%C3%B3r_Jamesa_Pierponta) 
3   http://www.twojaeuropa.pl/1098/jingle-bells-tekst-i-historia-koledy
4   https://en.wikipedia.org/wiki/Jingle_Bells
5   https://www.youtube.com/watch?v=HqfIEQKnkJU 
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w Mùzeùm Strzédnégò Pòmòrzô w Słëp-
skù. Spiéwôł aùtór tłomaczeniô przë gra-
nim Wòjcecha Złocha na akòrdiónie. Tã 
wersjã mô w swim repertuarze Kaszëbsczé 
Artisticzné Duò „We Dwa Kònie”.

Zwónków zwãk 
Saniówka dzys mdze! Kònia zaprzëżë! 
W szwatołczëny tuńc chcemë z smiéchã 

jic!
Zwónk przë kóńsczi sle pòdskôcënk nóm 

sle...
Wejle! Kùling bez wies jedze! Wezniemë 

ce mët!

Zwónków zwãk! Zwónków zwãk! Zwònią 
wkòło nas!

Jakùż miło i redotno tak spãdzywac czas!

Czedës bëło tak: të ze mną jachac chca,
Le kóń, co wiezc nas miôł, pòd diszlama 

sã dżął...
Terô jinak je: przez smiotë lëftã rwie...
Szalã chùtkò òbwiń sã, wëcmanim 

spiéwie tak:

Zwónków zwãk! Zwónków zwãk! Zwònią 
wkòło nas!

Jakùż miło i redotno tak spãdzywac czas!

WHITE CHRISTMAS – BIÔŁÉ GÒDË 
Spiéwã nã stwòrził Amerikón Irving 
Berlin w rokù 1940 do filmù Holiday Inn 
z Bingã Crosbym a Fredã Astaire’ã i òd 
razu wiedzôł, pò nocnym skriblanim, 
że je dobrô6. Bëło to cekawé zadanié 
dlô Berlina: who was Jewish, found that 
writing a song about Christmas was the 
most challenging7. Pierszi rôz pùbliczno 
wëkònôł „White Christmas” Bing Crosby, 
w Gòdë (25.12) 1951 rokù, w swòji aù-
dicji pt. „The Kraft Music Hall”, w radio 
NBC. 

Ten prawie wëkònôwca zabédôwôł 
wersjã, co sã nôbarzi widzała słëchiń-
cóm – kùpilë wicy jak 50 mëliónów platk 
z tą piesnią8. Wspòminô sã téż ò jinëch 
spiéwôrzach a karnach, co jã mielë w ro-
bòce, m.jin.: Frank Sinatra, Kelly Clark-
son, The Temptations, Dean Martin, Ella 
Fitzgerald, Lady Gaga a Michael Bublé. 
Na spòdlim „White Christmas” pòwstôł 
film pòd tim samim titlã. Òriginalny tekst 
je taczi9: 

I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children 

listen
To hear sleigh bells in the snow

I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

Kaszëbskô wersjô ti spiéwë pòwstała 16 
gòdnika 2017 rokù téż dlô gazétë „Dzien-
nik Bałtycki” i téż òsta wëdrëkòwónô piãc 
dni pózni. Jedno z òstatnëch wëkònaniów 
miało môl 21 gòdnika 2018 w Mùzeùm 
Strzédnégò Pòmòrzô w Słëpskù. Spiéwôł 
aùtór tłomaczeniô przë akòrdiónowim 
akòmpaniamence Wòjcecha Złocha. 
Spiéwa ta je w repertuarze Kaszëbsczégò 
Artisticznégò Duò „We Dwa Kònie”.

Biôłé Gòdë
Móm ùbrzątwioné so Gòdë,
Chtërne swą bielą smùczą zdrok.
Czej sã zybią czëpë drzéwiãt a dzecóm
Zwònienié sónków w ùszach grô...

Móm ùbrzątwioné so Gòdë
Zaklãté żëczbą słóną w swiat:

– Wiele szczescô, zgòdë i spraw,
bë ne Swiãta wiedno biôłé ba...

LAST CHRISTMAS – W NE GÒDË
Spiéwa ta zaczãła swòje żëcé w rokù 1984, 
czej dwaji Anglicë twòrzący pòpòwé duò 
WHAM!, George Michael a Andrew Rid-
geley, òdwiedzëlë rodzyców Georga. G.M. 
napisôł jã w swòji spalny jizbie z dzec-
nëch lat10. Je to jedna z nôbarżi pòpùlar-
nëch swiatowëch gòdowëch spiéwów, do 
chtërny teledisk òstôł nakrącony w Szwaj-
carii11. Hewò je pierwòszny tekst spiéwë 
„Last Christmas”:

I gave you my heart
But the very next day you gave it away.
This year
To save me from tears
I’ll give it to someone special.

Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye.
Tell me, baby,
Do you recognize me?
Well,
It’s been a year,
It doesn’t surprise me
(Merry Christmas)

MÙZYKA

Éwelina Pòbłockô wëkònywô kaszëbscze kòwerë anielskòjazëkòwëch szlagrów

6   https://en.wikipedia.org/wiki/White_Christmas_(song) 
7   http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/white_christmas.htm
8   https://www.youtube.com/watch?v=w9QLn7gM-hY    
9   https://www.carols.org.uk/white_christmas.htm

10   https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Christmas
11   https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI 
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I wrapped it up and sent it
With a note saying, I love you,
I meant it
Now I know what a fool I’ve been.
But if you kissed me now
I know you’d fool me again.

Kaszëbskô wersjô òsta stwòrzonô 
dlô pierszi Kaszëbsczi Idolczi Éwelinë 
Pòbłocczi z  Lëzëna – 31 rujana 2011 
rokù. Òstała wëkònónô w ne Gòdë, co 
bëłë w timtam rokù.

W ne Gòdë
W ne Gòdë jem serce cë da
Ale drëdżégò dnia jes cësnął je précz
Latos, bëm nie la ju łzów
Chtos dost’nie je òsoblëwi [2 razë]

Mądrzészô ò tentam rôz
Dali òd cebie, chòc wcyg mój scygôsz 

zdrok 
Rzeczë mùlkù
Môsz të mie pòznóné
Jo, kò minął rok 
To nie je do dzëwù
(Bëlnëch Gòdów)

Spakòwa jem i wësła
Do te pôrã słów: Kòchóm cã
Tak bëło...
Terô wiém – to miłotny barch
Czej pòcałujesz mie 
Ògrôżka wrócy, jak czejs...

W ne Gòdë ...
Jich jizba fùl z òkã wëniérzchłim
Sã tacã przed twą
Dëszą, co z lodu je  
Mój Bòże, mëszla jem 
Bëc na cebie spùstnô. Jô?
Jem dobrô ba, bë sã wëjiscëc le...
Na gãbie mùlkã, co to w sercu mô płóm
A chłop sedzy bënë, co prost żiwcã mie 

dzarł 
Terô’m pòzna miłowanié, wiãcy nie 
zgłëpisz mie

W ne Gòdë ...
Na gãbie mùlkã, co to w sercu mô płóm
A chłop sedzy bënë, co prost żiwcã mie 

dzarł
Mòże za rok, darëjã serce
Chtos dost’nie je òsoblëwi

MARY, DID YOU KNOW? MARIO, CZË TË WIÉSZ?
Slédną, ale nié nôslédniészą, w  cało-
scë gòdową anielskòjãzëkòwą spiéwą, 
jakô mô swój kaszëbsczi òdpòwiednik, 
je Mary, did You Know? Ùtwórca tek-
stu Mark Lowry a  kómpòzytor Buddy 
Greene wëpùscëlë jã na swiat w  1991 
rokù12. Jinaczi jak w  trzech wëżi òpi-
sónëch sztëczkach – mùzyka „Mary...” 
je ùtrzimónô w mòlowi tonacji. Jednym 
z nôpiãkniészich wëkònaniów je no nôle-
żącé do amerikańsczégò superspiéwnégò 
karna PENTATONIX13.

Tekst òriginalny Marka Lowry’gò:

Mary did you know that your baby boy 
would one day walk on water?

Mary did you know that your baby boy 
would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy has 
come to make you new?

This child that you’ve delivered, will soon 
deliver you

Mary did you know that your baby boy will 
give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy 
will calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy has 
walked where angels trod?

When you kiss your little baby, you kiss 
the face of God

Mary did you know? 
The blind will see, the deaf will hear, the 

dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, 

the praises of the lamb

Mary did you know that your baby boy is 
Lord of all creation?

Mary did you know that your baby boy 
would one day rule the nations?

Did you know that your baby boy 
is heaven’s perfect lamb?

That sleeping child you’re holding is the 
great I am

Mary did you know? 

Kaszëbskô wersjô tegò szlagra napisónô 
bëła 22 zélnika 2017 rokù na leżnosc Me-
tropòlitarnégò Festiwalu Religijny Spiéwë 
w Jastarnie. Jeden z wëkònôwców pòpro-
sył na chùtkò ò tłómaczenié...

Mario, czë Të wiész?
Mario, czë Të wiész,
Kògùm stónie sã Twój Synk, to môłé 

knôpiã?
Mario, czë Të wiész,
Że te stopczi dwie pò wòdze bãdą krocza?
Czë Të wiész,
że ta môłô dłóń pòwstrzimie wiôldżi 

sztorm?
Żes dała żëcé temù, chto Cebie żëcé dô?

Mario, czë Të wiész,
że rôz czedës zdrok dô nazôt w slepé kùle?
Mario, czë Të wiész,
Że Synulk Twój mô nas zbawic òd kòmùdë?
Czë Të wiész, że Twój Knôp ju niebiesczé 

stegnë znô?
Że zdrzącë w jegò òczë – nôswiãtszą 

widzysz twôrz?
Mario.

Slepémù zdrok
głëchi, bë czuł,
zmarłémù żëcô zwón.
Chromémù krok,
Niemémù spiéw
Przënôszô Christus Pón.

Mario, czë Të wiész,
Chto pò prôwdze je malinczi bòhatéra?
Mario, czë Të wiész, 
Że w przińdnoscë rôz mdze swiatã 

zarządzywac?
Czë Të wiész, że to prawie Òn pòkònô 

grzéch i smierc?
Dzeckò spiącé w Twëch remionach,

a miono mô: Jô jem!

To leno sztërë kòlgòdowé anielskò- 
jãzëkòwé spiéwë, jaczé są na czëpach 
„christmasowëch” radiowëch lëstów òd 
lat i jaczé mają swòje kaszëbsczé krew-
niostwò. Je to pòdczorchniãcé scwier-
dzeniô ò wcyg rëszny naszi kùlturze, 
tuwò w dzélu mùzyczi a lëteraturë. Je to 
ùgwësnienié tezë ò bògactwie kòlãdów 
w  kaszëbsczim jãzëkù. Òd lëdowëch, 
tradicjowëch gòdowëch spiéwów, przez 
bòkadné a roscącé stolemno karno regio-
nalnech spiéwów – aùtorsczich – pò pra-
wie cëzé dokôzë w swójsczich ruchnach. 
Wiedno mòże je jak jaką zupã – przëpra-
wic pò swòjémù – równak wôżné je, że są 
ju pierszé przepisë...

TOMÔSZ FÓPKA

12   https://en.wikipedia.org/wiki/Mary,_Did_You_Know%3F
13   https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE. [Dostęp do wszystkich stron internetowych 15.12.2018]
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Był sobie raz Stolem, który z Kaszub trafił na Kocie-
wie. Nie zabłądził. Wiedział, co robi.

Ogólnie wiedziałam, że Stolem to postać mityczna 
w pomorskiej kulturze. Już nieraz pisałam w „Pomera-
nii”, że mam w swojej serdecznej przestrzeni też tych 
Stolemów niemianowanych. Tak było „po odejściu 
w błękit” Bernarda Hinza czy wcześniej Franciszka 
Okunia. Teraz, gdy dopadła mnie radosna wieść, że… 
Szybko zajrzałam do Nowego bedekera kaszubskiego 
Tadeusza Bolduana i tam zatrzymało mnie zdanie… 
w podaniach i legendach kaszubskich [stolemy] wy-
stępują jako ludzie łagodni i dobrotliwi, ale silni i sta-
nowczy […]. Stolemami 
nazywają Kaszubi rów-
nież ludzi silnych duchem 
i wiarą, niezłomnych [...]. 
Takie zdania bardzo zobo-
wiązują. Dzień, w którym 
dopisano mnie do tak za-
cnego grona wyróżnio-
nych medalem – stał się 
jednym z najważniejszych 
w życiu. 

Przygotowując się do wypowiedzi podczas uroczy-
stości wręczania Medalu Stolema, z zadowoleniem 
przemierzyłam (w skrócie) swą drogę życiową i obok 
niej wielokrotnie oswojoną regionalną steckę. 

Od 1985 r. w ZKP. Różne funkcje i zadania: wiceprezes 
ZG, członek RN, przewodnicząca Zespołu ds. Oświaty, 
kilkukrotny prezes oddziałów w Bydgoszczy i w Świeciu. 
Cała kronika godnych pamiętania wydarzeń. Narady 
„u początków” Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcące-
go w Brusach. Przekonywanie (wtedy bydgoskiego) ku-
ratora. Później wyprawy ze studentami, by zobaczyli, 
jak uczy się języka kaszubskiego. Spotkania Wdzydzkie, 
Spotkania Pelplińskie. Trochę zazdrościłam Kaszubom 
ich zjazdów (na wielu byłam), aż moje Kociewie też zor-
ganizowało I Walne Plachandry. Następne będą!

Wśród wydarzeń niektóre szczególne. Muszę wy-
mienić choćby dwa. Dzierżążno, młody historyk Do-
nald Tusk referuje „Ideologię regionalną”. Wtedy było 
to dla mnie odkrycie, że tak mądrze można mówić 
o wartości zakorzenienia, o potrzebie samorządności… 
Kolejnym rocznikom bydgoskich studentów zdawałam 
relację z tego spotkania, zwracając uwagę, że regiona-
lizm to nie tylko folklor. Lata lateczne wspominają 
w Przysiersku wystąpienie prof. Józefa Borzyszkowskie-
go podczas szkolnych uroczystości. Nieopodal szkoły, 
przy której na cmentarzu spoczywa czuwający nad nią 
dr Florian Ceynowa. Tu edukacja regionalna kwitnie, 
właśnie tu zaczynałam swoją nauczycielską karierę. 

Idea mądrego regionalizmu trafiła z Kaszub na połu-
dnie Kociewia. Kociewie północne i środkowe już 
wcześniej żyło regionem. O samej edukacji regionalnej 
można by napisać książkę. Kochany przez nas prof. 
Edward Breza mówił… Pamiętam narady komisji. Na 
początku chodziło skromnie o regionalizację naucza-
nia. I udało się donieść iskrę na Podyplomowe Studia 
Edukacji Regionalnej na UKW w Bydgoszczy. Dwie edy-
cje studium były niewątpliwie moim zawodowym suk-
cesem. Szkoda, że ścieżka edukacyjna została odgórnie 
zamknięta. Ale mądrzy nauczyciele jeszcze robią „co 
się da”. Na Kociewiu trzeba odświeżyć pomysły, zachę-

cić nowych młodych, gdy tylko ustabilizuje się sytuacja 
w szkołach. Skry Ormuzdowe nie mogą zgasnąć… Z Ka-
szub do nas trafiają dobre przykłady oraz ten ważny 
„wiatr od morza”… W moim domu w Świeciu bywali 
niepospolici Kaszubi: Feliks Marszałkowski, Stanisław 
Pestka, Józef Borzyszkowski i inni. Z Kociewia – Zyg-
munt Bukowski i Roman Landowski, z Krajny – Jowita 
Kęcińska-Kaczmarek. Ileż inspiracji, rozmów serdecz-
nych i bardzo istotnych przeżyć.

Właściwie to już zostałam obdarowana, a po Skrze 
Ormuzdowej, Srebrnej Pieczęci Świętopełka jeszcze 
Medal Stolema. Wzruszona uroczystością przygotowa-
ną przez klub Pomorania, widokiem  kolorowych uro-
czych Modraków z Pelplina, gratulacjami i kwiatami od 
bardzo ważnych dla mnie Kociewiaków (z Tczewa i Sta-
rogardu Gdańskiego) – zapomniałam powiedzieć 
o czymś ważnym. Przyznany mi Medal Stolema powin-
nam zadedykować śp. profesorowi Bogusławowi Krei, 
który pierwszy na UG powiedział mi zachęcająco o „Po-
meranii”, potem dzięki Niemu zajęłam się naukowo 
gwarami kociewskimi. Żałuję, że nie usłyszał tego, jak 
ciepło i życzliwie mówiła o mojej drodze w górę prof. 
Kęcińska-Kaczmarek, dla której też profesor – Kocie-
wiak – był mistrzem… Delegacja absolwentów uczby 
w Brusach dopełniła czarę, z której już wylewała się 
radość… I jak tu nie kochać Kaszub i Kociewia. Jest to 
moja miłość – regionalna.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

ZE STOLEMEM NA KOCIEWIE 

Przyznany mi Medal Stolema powinnam  
zadedykować śp. profesorowi Bogusławowi Krei, 

który pierwszy na UG powiedział mi zachęcająco 
o „Pomeranii”, potem dzięki Niemu zajęłam się 

naukowo gwarami kociewskimi.
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·  4 listopada 2018 r. – Klub Matarnia, który 
powstał z inicjatywy Tomasza Szymańskiego, 
obchodził dwunastą rocznicę swojej działal-
ności. Po mszy świętej z kaszubską liturgią 
Słowa, celebrowanej przez księdza proboszcza 
Jarosława Ropla, w salce parafii św. Walentego 
w Gdańsku-Matarni Hipolit Hewelt przedsta-
wił historię pomnika poświęconego Kaszubom 
z Klukowa, Bysewa, Matarni, Firogi i Kokoszek 
pomordowanym na początku II wojny świa-
towej (znajdującego się na rondzie w Kluko-
wie). Wśród członków Klubu są rodziny ofiar. 
Hipolit Hewelt, dzięki któremu pomnik został 
odrestaurowany, wraz z Wojciechem Konkelem 
z Klubu Matarnia przygotowują informację 
o Kaszubach z Firogi i Klukowa zamordowa-
nych w 1939 r. w Piaśnicy przez Niemców.

·  6 listopada 2018 r. – Przymorska Wspól-
nota Kaszubów wraz z księdzem Tomaszem 
Dopke mszą świętą z kaszubską liturgią uczci-
ła swoją trzydziestą szóstą rocznicę istnienia. 

Członkiem tej Wspólnoty jest hafciarka 
Wanda Krzymińska. Swoimi haftami wypra-
cowała wiele nagród i wyróżnień. Ukończyła 
kurs I i II stopnia u twórczyń ludowych Danuty 
Niechwiadowicz i Wandy Mironkowicz oraz 
„kurs złotogłowia kaszubskiego” pod kierun-
kiem twórczyni ludowej Ireny Szczepańskiej. 
We wrześniu 2018 otrzymała tytuł TWÓRCY 
LUDOWEGO, przyznany przez Sekcję Sztu-
ki Ludowej Rady Naukowej Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych zatwierdzony ustawą 
01/09/2018 Zarządu Głównego STL. Jej hafty 
prezentowane były na wielu wystawach w kra-
ju i za granicą, m.in. we Francji i Niemczech.

·  7 listopada 2018 r. – mszą świętą żałob-
ną z kaszubską liturgią słowa w kościele przy 
ul. Matejki we Wrzeszczu pożegnano Urszulę 
Osłowską, członkinię ZKP Oddział w Gdańsku.

Urodzona przed II wojną w Gdańsku, była 
ostatnim świadkiem historii rodziny Weilan-
dów. Ochrzczona w 1935 r. przez błogosła-
wionego księdza Bronisława Komorowskiego 
w kościele pw. bpa Stanisława w Wolnym 
Mieście Gdańsku. Była świadkiem działalności 
swojej matki w Polonii Gdańskiej, uczestniczy-
ła wraz z siostrą Ireną we mszach i spotkaniach 

polonijnych w Gdańsku, Oliwie, Siedlcach, 
Wrzeszczu i w Nowym Porcie (gdzie rodzina 
mieszkała w koszarach wraz z Wojskiem Pol-
skim), i ona, i siostra chodziły do polskiego 
przedszkola i szkoły. Irenę (rocznik 1931), uro-
dzoną w Gdańsku, uczył religii i przygotowy-
wał do komunii świętej bł. ksiądz Franciszek 
Rogaczewski. Mama – Gertruda z Juńskich 
(rocznik 1906), jako prymuska uczestniczyła 
w delegacji Kaszubów z Kartuz w zaślubinach 
Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 r. Ur-
szula była świadkiem, jak jej mama w sierpniu 
1939 r. przemycała chorągiew Matki Boskiej 
Częstochowskiej z Gdańska do Kartuz przez 
Dworzec Gdański. Urszula bardzo ciepło wspo-
minała swojego wuja, brata mamy, Wiktora 
Juńskiego, strzelca wyborowego, uczestnika 
kampanii wrześniowej na Oksywiu. Został za-
mordowany w obozie koncentracyjnym Au-
schwitz-Birkenau. 

W 1945 r., jako 10-latka, była świadkiem 
Marszu Śmierci w Kartuzach; rzucała chleb 
maszerującym więźniom, za co grożono jej 
rozstrzelaniem. Widziała również, jak wygło-
dzeni ludzie podnosili i jedli odchody końskie. 
Już na początku kwietnia 1945 r., wraz z oj-
cem Alfonsem, pojechali rowerami z Kartuz 
do Oliwy, w drodze wojsko rosyjskie odebrało 
im rowery i ok. 20 km przebyli pieszo. Ojciec 
– mistrz młynarski, w imieniu władz polskich 
przejął i uruchomił młyn przy ul. Spacerowej 
w Oliwie, w czym dzielnie mu pomagała 
10-letnia Urszula.

Urszula Osłowska spoczęła na Cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku.

·  8 listopada 2018 r. – w Dworze Artusa na 
zaproszenie Polskiej Akademii Nauk Oddział 
w Gdańsku oraz Stacji Naukowej Polskiej 
Akademii Umiejętności w Gdańsku odbyła się 
konferencja naukowa POMORSKIE DROGI DO 
WOLNOŚCI. Konferencję prowadzili: cz. 1 – 
prof. Józef Borzyszkowski, cz. II – prof. Janusz 
Limon. Uczestnikami m.in. byli przedstawicie-
le ZKP: z Gdańska – Jerzy Nacel, który zabierał 
głos w dyskusji, z Gdyni – b. posłanka Teresa 
Hoppe, z Wierzchucina – prezes oddziału ZKP 
Jadwiga Kirkowska.

Materiały przygotowane przez prelegen-
tów wydano drukiem, można je było otrzymać 
podczas konferencji.

·  11 listopada 2018 r. – 100-lecie powstania 
Państwa Polskiego. W Paradzie Niepodległości, 
pod sztandarem gdańskiego oddziału Zrzesze-
nia, szedł prezes ZKP prof. Edmund Wittbrodt 
wraz z przedstawicielami oddziału. Uwiecz-
niono nas na zbiorowym zdjęciu gdańszczan.

·  16 listopada 2018 r. – zmarł Tomasz Szy-
mański (ur. 1962) – oddany działacz kaszubski; 
od czasów studenckich w klubie „Pomorania”, 
do końca swego życia w Zrzeszeniu Kaszubsko-
-Pomorskim Oddział w Gdańsku. Z wykształ-
cenia historyk, archiwista. Wieloletni prezes 
gdańskiego Zrzeszenia. Laureat Medalu 50-le-
cia Oddziału Gdańskiego ZKP, Brązowego Krzy-
ża Zasługi, Medalu Lecha Bądkowskiego oraz 
Złotej Odznaki Pieczęci Świętopełka Wielkiego.

W uroczystościach żałobnych w kościele 
NMP Królowej Różańca Świętego na Przymo-
rzu (w którym najdłużej na Kaszubach odpra-
wiane są msze święte z kaszubską liturgią 
słowa) uczestniczyła rodzina i przyjaciele, aby 
wypełnić wolę Zmarłego – odprawić obrzęd 
pustej nocy. Różaniec poprowadziła nestorka 
oddziału gdańskiego Genia Jadwiszczak, ża-
łobnicy śpiewali pustonocne pieśni przygoto-
wane przez Zbyszka Jankowskiego. Następnie 
udano się do kaplicy zakładu pogrzebowego, 
aby pożegnać Tomasza Szymańskiego. Jego 
trumna była okryta żałobną flagą kaszubską. 

Pogrzeb odbył się 23 listopada na Cmen-
tarzu Starym w Tczewie. Po mszy świętej ża-
łobnej Zbyszek Jankowski przeczytał fragment 
epopei Żëcé i przigòdë Remùsa, a przedstawi-
ciel rodziny – list Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, w którym podkreślono zasługi 
Tomasza Szymańskiego w krzewieniu kultury 
kaszubskiej. Swoimi refleksjami na temat przy-
jaźni z Tomkiem podzielił się Kazimierz Formela 
z oddziału ZKP Kartuzy. W asyście sztandarów 
ZKP oddano cześć pamięci Zmarłego. 

25 listopada 2018 r. – obchodzono dwu-
dziestą rocznicę sprawowania mszy świętej 
z kaszubską liturgią słowa w kościele pw. Bo-
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żego Ciała na gdańskim osiedlu Morena (czyli 
w Pieckach-Migowie) oraz takiż jubileusz 
działania przy tamtejszej parafii Wspólno-
ty Kaszubów. Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą dziękczynną koncelebrowaną przez 
księży proboszcza Wojciecha Chistowskiego 
i Grzegorza Kościelaka. 
Podczas obchodów odsłonięto tablicę upa-
miętniającą 20 lat sprawowania we wspo-
mnianym kościele mszy świętych z liturgią 
w języku kaszubskim. Prezes gdańskiego od-
działu ZKP wręczył Medale Lecha Bądkowskie-
go prof. Józefowi Borzyszkowskiemu, organi-
ście Stefanowi Słupskiemu, Zycie i Hipolitowi 
Heweltom oraz Danucie Drywa.

Szczególne uznanie i  podziękowania 
złożono: księdzu proboszczowi Wojciechowi 
Chistowskiemu, Zygmuntowi Stence – zało-
życielowi Wspólnoty Kaszubów i pierwszemu 
prowadzącemu, seniorce Geni Jadwiszczak za 
przygotowywanie przez 20 lat liturgii słowa 
w języku kaszubskim, a także Ewie Roga-
lewskiej z Sikorskich, urodzonej w Gdańsku 
w 1942 r. (której prawnuki stanowią już piąte 
pokolenie żyjące w jej rodzinnym Mieście) za 
prowadzenie kroniki dokumentującej, że Ka-
szubi żyją w Gdańsku, w Historycznej Stolicy 
Kaszub. 

Uroczystości wzbogacił występ zespołu 
wokalnego Kaszubki z Chwaszczyna.

Przywołajmy jeszcze okolicznościowy wpis 
księdza proboszcza Wojciecha Chistowskiego 
do naszej Kroniki: Każda rocznica jest dobra, 
aby uzmysłowić sobie ogrom pracy, sukcesów 
i  radości, jaki wnosi Wspólnota Kaszubska 
w życie naszej parafii Bożego Ciała w Gdańsku. 
Za wszystko Bogu niech będą dzięki! Składam 
gratulacje i życzę wielu wspólnych przeżyć 
umacniających kaszubskie więzy.

XX-lecie mszy świętej z kaszubską liturgią 
słowa w kościele pw. Bożego Ciała było świę-
tem wszystkich gdańskich Wspólnot Kaszu-
bów: najmłodszej z Brętowa, z Matarni, z Mo-
reny, od św. Jana i najstarszej – z Przymorza.

TERESA JUŃSKA-SUBOCZ

W kinie „Bajka” w Darłowie 28 listopada 2018 r.  
odbył się Dzień Kultury Kaszubskiej. Roz-

począł się od spotkania z  debiutującą jako poetka 
kaszubska Adelą Kuik-Kalinowską, kierowniczką 
Zakładu Antropologii Literatury i  Badań Kaszub-
sko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Spotkanie dla ponad stu uczestników znakomicie 
poprowadziła doktorantka tejże uczelni, darłowian-
ka Alicja Balcerzak. Było to drugie, po Wilnie, spo-
tkanie poetyckie wokół tomiku Kuik-Kalinowskiej 
Ze świata do domu. Bardzo interesująco brzmiały te 
same wiersze czytane przez autorkę po kaszubsku 
oraz przez Alicję Balcerzak po polsku. Adela Kuik-
-Kalinowska opowiadała również o wielu kaszub-
skich zwyczajach, w tym świątecznych, o tradycjach, 
które – jak mówiła – wyssała z mlekiem matki i roz-
winęła z mową ojca. 

Następnie prof. Daniel Kalinowski w  wykładzie 
„Mity tożsamościowe Kaszub” zapoznał licznie przy-
byłych mieszkańców Darłowa z dziejami Kaszub i ich 
mieszkańców aż do czasów współczesnych. Ważną 
częścią Dnia Kultury Kaszubskiej było także omó-
wienie przez prof. Adelę Kuik-Kalinowską twórczości 
najbardziej znanych kaszubskich poetek.

Wielkie i niezapomniane wrażenie na widzach zro-
bił występ Kapeli Kaszubskiej Zgrôwańcë z Kościerzy-
ny. Obchodom Dnia Kultury Kaszubskiej towarzyszy-
ła wystawa pięknych fotografii kaszubskich pejzaży 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego udostępniona 
przez Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub 
z Kościerzyny. Uczestnikom wydarzenia bardzo sma-
kowały potrawy kaszubskie przygotowane przez panią 
Zytę Górną ze Zgorzałego (można było degustować 
zupę z brukwi, śledzia po kaszubsku i młodzowi kùch). 

Dzień Kultury Kaszubskiej w Darłowie zakończył 
seans filmowy – pokaz dzieła Filipa Bajona pt. „Ka-
merdyner”. 

Bardzo chwalona przez uczestników prezentacja 
kultury kaszubskiej była częścią cyklu, w którego ra-
mach odbyły się dotąd dni kultury niemieckiej, arab-
skiej i indyjskiej. Organizatorami tego interesującego 
wydarzenia kulturalnego, które zgromadziło ponad 
stu mieszkańców Darłowa, były Alicja Balcerzak i Zu-
zanna Szwedek-Kwiecińska z Akademii Pomorskiej 
w Słupsku oraz Darłowski Ośrodek Kultury im. Le-
opolda Tyrmanda kierowany przez dyrektora Arka-
diusza Sipa.

FRAGMENT TEKSTU ALICJI BALCERZAK

DZIEŃ KULTURY KASZUBSKIEJ W DARŁOWIE
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Serce roście patrząc na te czasy! – pisał Jan Kochanowski, 
a mnie serce rosło, gdym patrzył na te dziesiątki sztan-

darów oznaczonych gryfem w bazylice Mariackiej i czar-
no-żółtą chorągiew wiszącą od sklepienia do samego dołu 
obok głównego ołtarza. Nasunęły mi się bowiem wspo-
mnienia o pierwszych sztandarach zrzeszeniowych, które 
powstawały w okolicznościach jakże odmiennych od dzi-
siejszego dnia. 

6 czerwca 1981 r. Zarząd Główny ZKP podjął uchwałę 
o sztandarach i znakach organizacyjnych, w tym o sztan-
darze ZG, jednocześnie przyznał prawo do posiadania 
sztandarów najaktywniejszym wówczas oddziałom: 
w Gdańsku, Kościerzynie, Chojnicach i Pucku. Niespo-
kojny czas nie sprzyjał podejmowaniu trudnych przedsię-
wzięć, a pół roku później życie społeczne sparaliżował 
stan wojenny. Mimo przeszkód działalność nie została 
przerwana; w lutym 1982 r. udało się w Chojnicach zor-
ganizować jubileusz 25-lecia oddziału, trwały przygoto-
wania do wręczenia sztandaru. Uroczystość, opóźniona 
z różnych przyczyn, ostatecz-
nie odbyła się 5 lutego 1983 r.  
Stanisław Pestka, ówczesny 
wiceprezes ZKP, zanotował 
w swym diariuszu: Sztandar 
istotnie prezentował się wspa-
niale! Na sztandarowym ak-
samicie [jedwabiu – KO] 
z  jednej strony złoty gryf, 
z drugiej herb Chojnic – gło-
wa tura zwieńczona bukietem 
kwiatów. Na sztandarze wyhaftowaliśmy parafrazę dum-
nych słów Leona Heykego Kaszëbë – naszô moc i chwała 
(z wiersza „Świat kaszubski”). Poświęcenie stanicë odbyło 
się 1 lipca tego roku w kaplicy misjonarzy Ducha Święte-
go (duchaczy).

W Kościerzynie oficjalnie wręczono sztandar 28 czerw-
ca 1983 r., w Pucku objawiono sztandar podczas poświę-
cenia w farze dopiero w 1984 r. Na największe przeszkody 
napotkały Zarząd Główny ZKP oraz oddział w Gdańsku, 
co m.in. wiązało się z dewizą wypisaną na stanicë Zarządu 
Głównego. Zgodę MKiS otrzymały 8 sierpnia 1984 r., na-
tomiast 17 marca 1985 r. odbyła się wspólna uroczystość 
w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta. Wolny był od ta-
kich przeciwności nowy sztandar, który po ponad 33 la-
tach został poświęcony podczas pięknej liturgii w konka-
tedrze gdańskiej i uroczyście wręczony w Dworze Artusa.    

Z potoku informacji czasem wyłaniają się wieści o wy-
darzeniach, które przywracają pozytywny obraz świata. 
Podnoszą na duchu, pozwalają wierzyć w  ormuzdowe 
dobro. Dla mnie (obok uroczystości „sztandarowej”) zda-
rzeniem z tej kategorii w ostatnim czasie było uhonoro-

wanie Medalem Stolema dwojga ludzi o niezmiernych 
zasługach: Marii Pająkowskiej-Kensik i Władysława Czar-
nowskiego. To cieszy, bo przysługują im te honory bar-
dziej niż komu innemu.

Szczęśliwe Kociewie, że ma w osobie pani Marii opie-
kunkę dziedzictwa i przewodniczkę wytyczającą szlaki 
regionalnej kultury. Miłość do kociewskiej swojszczyzny 
nakazała jej kontynuować badawczy trud ks. Bernarda 
Sychty, aż poprzez liczne artykuły i opracowania naukowe, 
z najważniejszym Popularnym słownikiem kociewskim, 
doczekała się tytułu najwybitniejszej ekspertki rodzimego 
dialektu. Mówiąc wprost – uczyniła wiele, aby mowa Ko-
ciewiaków nie zaginęła, lecz żyła i rozwijała się. Nie tylko 
język jest przedmiotem zainteresowania i pasji prof. Pają-
kowskiej-Kensik, lecz całe bogactwo kulturowych warto-
ści Kociewia, które pragnie utrwalić i rozkrzewić. Dlatego 
zaraża umiłowaniem nadwiślańskiej małej ojczyzny krąg 
młodych pedagogów, którzy podejmują szlachetne dzieło.

Władysława Czarnowskiego zafascynował folklor. Uro-
dzony i  wychowany w  Le-
śnie na Zaborach, zdobyw-
szy dyplomy i  szlify w na- 
uczycielskiej profesji, pierw-
szy zespół kaszubski założył 
w  Dąbrówce k. Kamienia 
Krajeńskiego, wśród no-
wych mieszkańców tej kosz-
najderskiej wioski. W 1978 r.  
objął szefostwo GOK im. J. 
Karnowskiego w  Brusach 

i wziął się za organizację zespołu folklorystycznego. Uczy-
nił to tak umiejętnie, że kierowany przezeń zespół „Krëba-
ne” (od nazwy lokalnej grupy ludności) wnet zajął miejsce 
wśród najlepszych grup kaszubskich. I przyciągał mło-
dzież – były lata, gdy w kilku grupach wiekowych ponad 
250 dziewcząt i chłopców ćwiczyło tańce, śpiewało w chó-
rze, grało na instrumentach. Przez 35 lat więcej niż pół-
tora tysiąca młodzieży nasiąkało w „Krëbanach” kulturą 
i tradycją Kaszub, prezentowało oryginalne piękno naszej 
muzyki, pieśni i tańca podczas setek koncertów w kraju 
i kilkudziesięciu tournée zagranicznych. Rozsławiali Ka-
szuby i stolicę Zaborów – Brusy. Na konto sukcesów Czar-
nowskiego i jego stowarzyszenia zapisać trzeba organiza-
cję kaszubskich i międzynarodowych festiwali folkloru. 
Zespół „Krëbane” nagrodzony został Medalem Stolema 
w 1997 r., a teraz tego samego prestiżu dostąpił jego twór-
ca. Wręczenie medalu zbiegło się z promocją II tomu pu-
blikacji pt. Był sobie Krëban, obfitego albumu barwnych 
zdjęć, dokumentujących niezwykłą historię zespołu w la-
tach 1980–2015.  

KAZIMIERZ OSTROWSKI

BUDUJĄCE FAKTY

Z potoku informacji 
czasem wyłaniają się wieści 
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BÙDËJĄCÉ FAKTË
Serce rosce zdrzącë na te czasë! – pisôł Jan Kòchanow-

sczi, a mnie rosło serce, czej jem zdrzôł w bazylice 
Mariacczi na dzesątczi staniców ze znanką grifa i na 
czôrno-żôłtą fanã zwiészającą sã òd sklepieniô do samé-
gò dołu zarô kòl przédnégò wôłtarza. Przëszłë mie tej na 
mësl wspòminczi pierszich zrzeszeniowëch staniców, 
jaczé bëłë twòrzoné w czësto jinëch jeleżnoscach, jak 
mómë dzysô.

6 czerwińca 1981 r. Òglowi Zarząd KPZ przëjął 
ùchwôlënk ò stanicach i òrganizacyjnëch znakach, w tim 
ò stanicë ÒZ, a nadto przëznôł prawò do pòsôdaniô włô-
snëch staniców nôbarżi aktiwnym wnenczas partóm: we 
Gduńskù, Kòscérznie, Chònicach i Pùckù. Nieùbëtné 
czasë nie dopòmôgałë w  zajimanim sã drãdżima 
pòdjimiznama, a pół rokù pózni spòlëznowé żëcé òstało 
sparaliżowóné wòjnowim stanã. Nimò przeszkòdów ak-
tiwnosc nie òstała przerwónô – w gromicznikù 1982 r. 
part w Chònicach dôł radã zòrganizowac ùroczëstosc 
25-lecégò dzejaniô, przërëchtowiwôł sã téż do wrãczeniô 
stanicë. To wiôldżé wëdarzenié, z różnëch przëczënów 
òpòzdzałé, òstateczno òdbëło sã 5 gromicznika 1983 r. 
Stanisłôw Pestka, tejczasny przédnik KPZ, zapisôł 
w swòjim diariuszu: Stanica pò prôwdze prezentowa sã 
widzało! Na stanicowim aksamice [béł to jedwôb – KÒ] 
z jedny stronë złoti grif, z drëdżi herb Chòniców – głowa 
tura z krutą kwiatów na czëpie. Na stanicë wëszëtô òsta 
parafraza bùsznëch słowów Léóna Hejczi Kaszëbë – 
naszô moc i chwała (z wiérztë „Swiat kaszëbsczi”). Pòs- 
wiãcenié stanicë nastąpiło jesz pózni – 1 lëpińca tegò rokù 
w kaplëcë misjónarzów Swiãtégò Dëcha (dëchôczów).

Partowi w Kòscérznie stanica òsta wrãczonô 28 czer-
wińca 1983 r., a pùcczi swòjã stanicã swiãcył w farze 
dopiérkù w 1984 r. Nôwiãcy procëmnotów napòtkało 
Òglowi Zarząd i part we Gduńskù, a jedną z przëczënów 
bëła sentencjô wëpisónô na stanicë Òglowégò Zarządu. 
Zgòda MKiS przëszła 8 zélnika 1984 r., a w pòstãpnym 
rokù 17 strëmiannika w Biôłi Zalë Rôtësza Głównégò 
Miasta òdbëła sã pòspólnô ùroczëstosc. Taczich procëm-
notów nie dozna nowô stanica, jakô 33 lata pózni, òb 
czas widzałi liturgii, òsta pòswiãconô w gduńsczi kòn-
katedrze i ùroczësto przekôzónô w Dwòrze Artusa.

Ze strëgów infòrmacjów czasã wëpłiwają wiadła ò 
wëdarzeniach, jaczé przedstôwiają bëlny òbrôz swiata. 
Dodôwają dzyrskòscë, dozwôlają wierzëc w òrmùzdowé 
dobro. Dlô mie w òstatnym czasu (króm „stanicowi” 
ùroczëstoscë) zdarzenim ò taczim znaczenim bëło ùt-
czenié Medalã Stolema dwòje lëdzy ò niezrechòwónëch 

zasłëgach: prof. Marie Pająkòwsczi-Kensëk i Władisława 
Czôrnowsczégò. To ceszi, bò ta éra słëchô jima ju òd 
dôwna.

Szczestlëwé Kòcewié, że mô w wastnie Marie piastun-
kã spôdkòwiznë i prowadniczkã wëznôczającą szlachë 
regionalny kùlturë. Miłota do kòcewsczi swójszczëznë 
sczerowa jã do cygnieniô drãgòtë badérowaniów zapò-
czątkòwónëch przez ks. Bernata Sëchtã, a wielné artikle 
i nôùkòwé òprôcowania, z nôwôżniészim dokazã, jaczim 
je Popularny słownik kociewski, dałë ji titel nôbarżi ùz-
nóny ekspertczi rodnégò dialektu. Mòże prosto rzec – 
zrobiła baro wiele, cobë mòwa Kòcewiôków nie za-
dżinãła, ale żëła i sã rozwijała. I nié sóm jãzëk je spòdlim 
zainteresowaniów i  rozskôceniów prof. Pająkòwsczi-
-Kensëk, leno całô bòkadosc kùlturowëch wôrtnotów 
Kòcewiô, jaczé mô starã ùchòwac i rozkòscérzëc. Swòje 
ùmiłowanié nadwislańsczi môłi òjczëznë zaszczepiwô 
karnu młodëch pedagògów, a ti szlachòwno pòdjimają 
nen widzałi dokôz.

Władisława Czôrnowsczégò ùrzekł fòlklor. Ùrodzył sã 
i wëchòwôł w Lesnie na Zôbòrach, a czej dobéł diplomë 
i doswiôdczenié w szkòłowim warkù, w Dąbrówce kòl. 
Kamienia Krajeńsczégò, pòstrzód nowëch mieszkańców 
ti dôwny kòsznajdersczi wsë założił pierszé karno kaszëb-
sczé. Czej w 1978 r. przejął sterowanié GÒK-ã miona J. 
Karnowsczégò w Brusach, dorazu wzął sã za twòrzenié 
fòlkloristicznégò karna. A że zrobił to fachòwò, ju wnet-
ka czerowóné przez niegò karno „Krëbane” (òd môlecz-
ny pòzwë lëdztwa) òstało zarechòwóné do nôlepszich 
karnów kaszëbsczich. A młodzëzna do niegò cygnãła – 
bëłë lata, czej w pôrã karnach wiekòwëch wiãcy jak 250 
dzéwczãt i knôpów cwiczëło ùkładë tuńców, spiéwało 
w chùrze, grało na instrumentach. Przez 35 lat z wiksza 
półtora tësąca młodëch lëdzy namikło w „Krëbanach” 
kùlturą i tradicją Kaszëb, prezentëjącë òsoblëwą snôżotã 
naszi mùzyczi, piesni i tuńca òb czas setków kòncertów 
w kraju i pôrãdzesąt turnée za grańcą. Przënioslë pòczest-
notã Kaszëbóm i stolëcë Zôbòrów – Brusóm. Do zwëné-
gów Czôrnowsczégò i jegò stowôrë je nót dopisac òrga-
nizacjã kaszëbsczich i  midzënôrodnëch festiwalów 
fòlkloru. Karno „Krëbane” òstało wëapartnioné Medalã 
Stolema w 1997 r., a terô ti sami érë doznôł jegò załóżca. 
Z wrãczenim medalu sparłãczonô bëła promòcjô pùbli-
kacji II tomù albùmù pt. Béł sobie Krëban, z bòkadnyma 
farwnyma òdjimkama, pòswiôdczającyma widzałą histo-
riã karna w latach 1980–2015.  

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁÓMACZËŁA BÒŻENA ÙGÒWSKÔ
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Z głębokim smutkiem i żalem przyję-
liśmy wiadomość, że 17 maja 2018 
roku przestało bić serce naszej kole-
żanki, śp. Krystyny Kosznik. Wspomi-
namy śp. Krystynę jako dobrego czło-
wieka, który kochał życie i lubił być 
z ludźmi.

Urodziła się 28 listopada 1944 roku 
w Kornem koło Kościerzyny. Jej ro-
dzice byli Kaszubami i prowadzili go-
spodarstwo rolne. Lata dziecięce 
i młodość spędziła w Nowej Wsi, a po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej 
w  Kaliskach kontynuowała naukę 
w Liceum Nauczycielskim w Koście-
rzynie. Po maturze pracowała dwa lata 
w Szkole Podstawowej w Kłobuczy-
nie. Tam poznała swojego przyszłego 
męża Franciszka. W 1966 roku zawar-
li związek małżeński i przez ponad 51 
lat stanowili bardzo szczęśliwą rodzi-
nę. Dochowali się dwójki dzieci 
i  czworga wnucząt. Rok po ślubie 
przeprowadzili się do Helu, gdzie od 
kilku lat pracował Franciszek. 

W tym samym czasie podjęła pracę 
w pobliskiej Jastarni, gdzie przez po-
nad 31 lat, aż do przejścia na emery-
turę, „niosła kaganek oświaty” w tam-
tejszej Szkole Podstawowej. Obok 
pracy zawodowej, prowadzenia domu 
i wychowywania dzieci aktywnie pra-

cowała z młodzieżą, organizując licz-
ne wycieczki, obozy harcerskie i uro-
czystości szkolne. To dzięki Niej oraz 
jej koleżankom i kolegom ze szkoły 
dzieci, wypoczywając, poznawały uro-
ki naszego regionu i kraju.    

Przez cały okres pracy zawodowej 
cieszyła się szacunkiem młodzieży 
i uznaniem rodziców. Jej praca i zaan-
gażowanie zostały uhonorowane Zło-
tym Krzyżem Zasługi i wieloma wy-
różnieniami. Po przejściu na eme- 
ryturę nadal utrzymywała ścisłe kon-
takty z  koleżankami oraz kolegami 
nauczycielami, a  także z  uczniami. 

Kilkakrotnie uczestniczyła w jubile-
uszowych spotkaniach klasowych 
swoich wychowanków.

Była członkinią oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego w Helu 
od jego powstania w 1991 roku, w tym 
kilkakrotnie w  zarządzie oddziału. 
W latach 1998–2001 pełniła zaszczyt-
ną funkcję prezesa zarządu helskiego 
Zrzeszenia. Miała dar przekonywania 
do wspólnego działania dla dobra lo-
kalnej społeczności. W  działaniach 
Zarządu przejawiała zawsze pełen 
optymizm, niespożytą energię i inte-
growała nasze środowisko. Dzięki 
swej skromności, uczciwości i ofiar-
ności w wypełnianiu obowiązków zy-
skała przyjaźń oraz zaufanie członków 
naszego Zrzeszenia i  cieszyła się 
wśród nas wielkim autorytetem.

Twoja ziemska pielgrzymka dobie-
gła końca (…). Pamięć o tobie będzie 
żywa co najmniej tak długo, jak my 
żyć będziemy. Łączymy się w  bólu, 
smutku i żalu z najbliższymi, pamię-
tając słowa księdza Jana Twardowskie-
go: „Można odejść na zawsze, by stale 
być blisko!”  

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA KASZUBSKO-
-POMORSKIEGO ODDZIAŁ W HELU

Krystyna Kosznik 28.11.1944 – 17.05.2018

Spotkanie po latach uczniów z wychowawcami

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego. Na 
zdjęciu Krystyna Kosznik z mężem Franciszkiem 
i wnukami: Zuzanną i Borysem
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Gdybym po lekturze powieści Marka 
Klata, Pawła Palińskiego, Mirosława 
Piepki i Michała Pruskiego Kamerdy-
ner (współscenarzystów znanego więk-
szości czytelników „Pomeranii” filmu 
o  tym samym tytule, jednak o  nieco 
innej treści) miał nawiązać do kanonu 
polskiej literatury pięknej, od razu na 
myśl przyszłoby mi Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego. Moim zdaniem w obu 
tych utworach zastosowano podobny 
zabieg narracyjny. Autor młodopolskie-
go dramatu był uczestnikiem tytułowej 
uroczystości, której opis po mistrzow-
sku przekształcił, łącząc wątki praw-
dziwe z  artystyczną fantazją. Wbrew 
pozorom współautorzy współczesnej 
powieści również byli świadkami opi-
sywanych w niej wydarzeń, tylko w nie-
co inny sposób. Nie doświadczyli ich 
osobiście, ale poznali je poprzez wspo-
mnienia, dokumenty, wycinki prasowe 
itp. związane z niemieckimi właścicie-
lami ziemskimi północnych Kaszub 
z końca XIX i pierwszej połowy XX w. 

Nie jest przypadkiem, że występują 
w opisywanej książce wymienione z na-
zwiska, niekiedy też z imienia, historycz-
ne osoby z  rodu Belowów (właścicieli 
Sławutówka i  Rzucewa), Krockowów 
(właścicieli Krokowej) i  Keyserling-
ków (właścicieli dóbr wejherowskich), 
a Grassowie z pobliskiego Starzyńskiego 
Dworu i Kłanina zostali pominięci, cho-
ciaż tam umiejscowiono większą część 
akcji. Dopiero w posłowiu powołano się 
na wspomnienia ostatniego właściciela 
dwóch wymienionych na końcu wsi, 
Gerharda Behrenda von Grassa. Uważ-
ny i  nieco znający historyczne realia 
czytelnik łatwo spostrzeże, że najwięcej 
literackich wątków zaczerpnięto właśnie 
z  jego opublikowanej relacji (G.B. v. 

Grass, Wspomnienia, tłum. Irena Elsner, 
Amberg 2010). Jest ich na tyle dużo, że 
gdyby Grassowie byli w powieści ujaw-
nieni z nazwiska w poszczególnych jej 
akapitach, autorzy i wydawcy narazili-
by się może na proces o ochronę dóbr 
osobistych. Drugim źródłem wiedzy 
autorów o  historycznych realiach był 
przekaz ustny mieszkańców wymienio-
nych i okolicznych miejscowości, w tym 
przede wszystkim poprzez Mirosława 
Piepkę ze Starzyna (syna Jana, znamie-
nitego kaszubskiego pisarza), którego 
dziadek był pracownikiem von Grassów 
i swojej rodzinie przekazał wiele infor-
macji o życiu codziennym pracodawców 
i funkcjonujących o nich wśród Kaszu-
bów opiniach.

Zderzenie przekazów dwóch stron 
dało ciekawy rezultat artystyczny, w tym 
wątek miłosny pomiędzy hrabianką 
Maritą a ubogim (pół-)Kaszubą Mate-
uszem (formalnie synem kaszubskich 
pracowników hrabiostwa Kraussów, 
w rzeczywistości najprawdopodobniej 
nieślubnym potomkiem hrabiego), a na 
wielu stronach powieści można czytać 
opinie niemieckich ziemian o  Kaszu-
bach i Kaszubów o Niemcach, jakby do-
słownie zaczerpnięte z opracowań histo-
rycznych bądź socjologicznych. Dobrze 
oddają one kilkuwiekową współpracę 
Kaszubów i niemieckich ziemian (jun-
krów). Niemcy zauważają przywiązanie 
Kaszubów do wiary katolickiej, ich pra-
cowitość, szacunek do własności i pra-
codawcy, lojalność oraz posłuszeństwo 
wobec niego. Kaszubi doceniają przy-
wiązanie tutejszych junkrów do Kaszub 
jako ich małej ojczyzny, ich gospodarczą 
zapobiegliwość i wręcz ponadnaturalne 
związki z posiadaną, dziedziczoną z po-
kolenia na pokolenie, ziemią. Wszyscy 

ze sobą w miarę zgodnie współpracu-
ją, kontaktują się, odbierają siebie jako 
„swoich”, rozpoznają. Bez wyjątku znają 
język niemiecki. Kaszubi porozumiewa-
ją się pomiędzy sobą po kaszubsku, ale 
na zewnątrz mówią, że to język polski, 
który perfekcyjnie znany jest też części 
ziemian.

Jednocześnie w  tym idyllicznym 
świecie obie strony nie tylko mają swo-
je tajemnice, ale też zachowują nieprze-
kraczalne granice. Junkrzy nie potrafią 
na tyle wniknąć w duszę Kaszubów, by 
przewidzieć ich zachowanie, szczegól-
nie w odniesieniu do tego, czy w danej 
sytuacji politycznej opowiedzą się za 
Niemcami czy za Polską. Właściwie 
tylko w czasie okupacji wyrażają pew-
ność, że od Niemców Kaszubi odwró-
cili się wyłącznie dlatego, że hitlerowcy 
przesadzili z masowymi, bezmyślnymi 
mordami i  niszczeniem przejawów 
oraz symboli wiary katolickiej. Kaszubi 
z kolei nie byli w stanie odkryć wszyst-
kich rodzinnych sekretów ziemiańskich 
rodzin, zdani byli na plotki przekazy-
wane z ust do ust. Obie te grupy miały 
świadomość, że niemożliwe jest przej-
ście z kaszubskiego, wiejskiego środo-
wiska do zamkniętego kręgu junkrów. 
Bazylii Miotk, postać fikcyjna, której 
pierwowzorem był Antoni Abraham 
i Jan Piepka (dziadek Mirosława), ra-
dzi Mateuszowi, żeby jak najszybciej 
opuścił pałac i nie próbował wejść do 
wspólnoty rodzinnej von Kraussów, 
bo „oddalą cię, kopną jak psa, gdy bę-
dziesz zawadą. Tu cham, tam pan. Taka 
prawda!” (s. 204). Dosadniej formułują 
to Kraussowie: „Miejsce Kaszubów jest 
w checzy. Nie w pałacu” (s. 46, na s. 164 
jest to „śmierdząca checz”). Hermann 
v. Krauss nie zgodził się, by Mateusza, 
zdolnego ucznia, dalej kształcić, a wyra-
ził to tak: „Miejsce chłopskich synów to 
rola, służba we dworze albo w wojsku” 
(s. 99). I w powieści, i w historycznej 
rzeczywistości symbioza niemieckich 
ziemian i  Kaszubów z  ich otoczenia 

Książka lepsza niż film?  
Kaszubska fikcja i rzeczywistość
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kończyła się, gdy ci ostatni podejmują 
starania o  osiągnięcie samodzielnej, 
niezależnej pozycji!

Wybranie za podstawę narracji tych, 
a nie innych źródeł miało swoje kon-
sekwencje. Trudno na przykład w nie-
których przypadkach rozstrzygnąć, czy 
część błędnych (niezgodnych z rzeczy-
wistością historyczną) informacji poda-
nych w powieści to zamierzona fikcja 
literacka czy automatyczne powielenie 
błędnych danych ze wspomnień bądź 
relacji. Wykorzystanie ustnych prze-
kazów ma jednak także dobrą stronę 
– większość rozmówców autorów już 
nie żyje i tylko w ten sposób ich wspo-
mnienia zostały utrwalone. Gdyby jed-
nak wykorzystano inne przekazy, treść 
Kamerdynera byłaby odmienna. Mię-
dzy innymi można tutaj wymienić re-
lację Tadeusza Bolduana o wzajemnych 
stosunkach jego ojca Teodora, przed-
wojennego burmistrza Wejherowa, 
z  niemieckimi ziemianami. Gdyby ją 
uwzględnić, obraz polskiej administra-
cji byłby w powieści zapewne bardziej 
pozytywny. Trzeba też powiedzieć, że 
powieściowe przedstawienie niemiec-
kich dworów i ich właścicieli jest pełne 
niuansów, niejednoznaczne, dalekie 
od dawnego negatywnego stereotypu, 
ale także od częstej dzisiaj gloryfikacji, 
a przez to prawdziwsze.

Ważną część narracji stanowi po-
kazanie masowej zbrodni dokonanej 
przez hitlerowców w  Lasach Piaśnic-
kich. Wyraźnie widać – godny zauważe-
nia i pochwalenia – zamiar autorów, by 
to nieznane Polakom z głębi kraju miej-
sce kaźni zostało włączone do zbioro-
wej świadomości, a jeszcze bardziej, by 
dowiedziano się, jak dużą daninę krwi 
złożyli Kaszubi za wybranie polskości 
w międzywojniu. Oby to się udało, tym 
bardziej, że – jak można domniemywać 
– w tym celu właśnie pominięto fakt, 
iż w Piaśnicy mordowano nie tylko Ka-
szubów.  

Podobnie jak w Weselu, tak i w Ka-
merdynerze równie ważna jest część 
alegoryczna, symboliczna. Najłatwiej ją 
zauważyć w postaci i losach Mateusza. 
Jego „poród szedł ciężko, jakby wieś 
dziecka nie chciała. Niczemu niewin-
ny bękartek, ale Starzyno z  całych sił 
go odrzucało” (s. 37). Autorzy pozo-

stawiają czytelnikowi dopowiedzenie, 
dlaczego wieś go nie chciała – bo był 
pół-Niemcem, półhrabią? Odpowiedzi 
mogą być różne. Przez całe życie Ma-
teusz pozostawał w zawieszeniu pomię-
dzy „checzą” a „pałacem”. Niewątpliwie 
symbolizuje to usytuowanie Kaszubów 
w ogóle, zgodnie ze znanym stwierdze-
niem, że dla Niemców Kaszubi byli za 
bardzo polscy, dla Polaków – za bardzo 
niemieccy. Jednak autorzy powieści idą 
tutaj o krok dalej. W końcówce utworu 
Mateusz stanął przed realną szansą, by 
wejść w krąg rodzinny von Kraussów 
i  opuścić z  nimi Kaszuby, wręcz jest 
o  to proszony, do tego przymuszany. 
Z bagażem swojej niemieckości i tęsk-
notą za von Kraussami pozostaje jed-
nak na miejscu, unaoczniając trwanie 
Kaszubów na swojej ziemi przez wieki 
niezależnie od sytuacji geopolitycznej. 
Wyjeżdża jednak jego ukochana z  ich 
dzieckiem. Tak więc także niemieccy 
ziemianie zabierają ze sobą coś z „ka-
szubskości”. Fascynacja tymi okoliczno-
ściami: wiekowym trwaniem Kaszubów, 
barwnością zaginionego nieodwracal-
nie świata niemieckich ziemian na Ka-
szubach, specyfiką symbiozy kulturowej 
tych dwóch środowisk, była oczywistą 
podstawą powstania zarówno filmu, jak 
i powieści Kamerdyner.

Widzowie filmu mogą być pod 
wrażeniem jego głębi, perspektywy 
zaprezentowanych w nim scen, wielo-
ści otrzymanych przez jego twórców 
nagród. Nie oddaje on jednak w  ta-
kim stopniu, jak powieść skompliko-
wanych, niejednoznacznych postaw 
bohaterów, jest prostszy, a  wiele jego 
wątków tylko się rozpoczyna, zaryso-
wuje. Tę różnicę widać od pierwszych 
stron książki. Bazyli Miotk nie spieszy 
się w niej, inaczej niż w filmie, po dok-
tora do rodzącej z kłopotami ciężarnej 
sąsiadki. Ma dylemat: Kobieta pewnie 
i tak urodzi, a za doktora będzie trzeba 
zapłacić, a skąd wziąć na to pieniądze? 
Gerda von Krauss – psychologicznie to 
najciekawsza postać – nie wzięła Mate-
usza na wychowanie do pałacu z litości 
czy przypadku, lecz z powodu wyrzu-
tów sumienia, bo dla własnego kaprysu 
zabrała lekarza na polowanie, nie pusz-
czając go od razu do rodzącej matki, 
co prawdopodobnie było przyczyną 

jej śmierci. Niektóre sytuacje, rozterki, 
przed którymi autorzy stawiają Gerdę 
von Krauss, byłyby godne oddzielnego 
dramatu, chociażby ta, gdy dochodzi 
do konfliktu pomiędzy jej naturalnym 
i przybranym synem, w dodatku wy-
brankiem jej córki. 

Na marginesie można dodać, że 
w powieści, w przeciwieństwie do filmu, 
nie umieszczono całkowicie niezgod-
nego z historyczną prawdą rzekomego 
kultu północnych Kaszubów do Matki 
Boskiej Sianowskiej (mieli bliżej do 
Swarzewa i byli związani z Matką Boską 
Swarzewską), nie śpiewają też w książce 
pieśni Jana Trepczyka „Kaszëbskô Kró-
lewô” i innych utworów powstałych po 
zakończeniu akcji powieści oraz filmu.

Można przypuszczać, że powyższe 
uwagi nie będą już adekwatne do seria-
lu, którego zapowiedzią był film kinowy. 
W tej trzeciej odsłonie Kamerdynera au-
torzy będą mogli szerzej zaprezentować 
podjęty temat, pogłębić sylwetki boha-
terów. Tym bardziej że prawdopodob-
nie pojawi się on w telewizji dopiero na 
początku 2020 r., czyli w setną rocznicę 
powrotu Pomorza do Polski!

Jedno jest pewne, zarówno w  fil-
mie, w serialu, jak i w powieści po raz 
pierwszy na taką skalę przedstawiono 
i upowszechniono w popularnych mass 
mediach (dystrybucja filmu odbywa się 
w kilku krajach Europy i Ameryki Pół-
nocnej) kaszubską specyfikę kulturową 
i historyczną. Już przez sam ten fakt jest 
to ważne wydarzenie, na trwale wpisu-
jące się w krajobraz kulturowy naszej 
małej kaszubskiej ojczyzny.

BOGUSŁAW BREZA

Marek Klat, Paweł Paliński, Mirosław Piepka, Michał 
Pruski, Kamerdyner. Miłość. Zdrada. Zbrodnia, 
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018.
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We współczesnej twórczości kaszub-
skojęzycznej utwory kierowane do 
młodego czytelnika występują zna-
cząco często. Patrząc na to, co zostało 
opublikowane w ciągu ostatnich 20–
30 lat, można nawet odnieść wrażenie, 
że jest to aktywność nad wyraz hołu-
biona i oczekiwana. Nie powinno to 
jednak zbytnio dziwić, ponieważ jak 
inaczej mieliby kaszubscy literaci za-
chęcić do posługiwania się rodzimym 
językiem, jeśli nie poprzez pisanie 
utworów dla najmłodszego odbior-
cy? Poza tym można na to spojrzeć 
szerzej: skoro język kaszubski trafił do 
szkół oraz pojawia się na różnych eta-
pach edukacyjnych, to animatorzy ka-
szubszczyzny dbają o to, aby piśmien-
nictwo tworzone w tym medium było 
umiejętnie i odpowiedzialnie wyko-
rzystywane w  procesie nauczania. 
Jest bowiem oczywiste, że literatura 
piękna odpowiadająca zdolnościom 
percepcyjnym uczniów stanowi jeden 
z najważniejszych czynników kształ-
tujących wrażliwość, wyobraźnię, 
kompetencje językowe. Ważne jest 
zatem, aby w zakresie używania rodny 
mòwë nie tylko opierać się na utwo-
rach klasycznych, znanych z tradycji 
literackiej, ale aby sięgać ku formom 
nowym i świeżym, pisanym dzisiaj.

Z  troski zatem o  jakość języka 
kaszubskiego i jego atrakcyjność dla 
młodych użytkowników wzięła się 
tematyka zeszłorocznego Ogólno-
polskiego Konkursu Literackiego im. 
Jana Drzeżdżona w Wejherowie. To 
głównie o  ich uwagę, zainteresowa-
nie i o kształtowanie świadomości bo-
gactwa tematów i technik pisarskich 
chodziło organizatorom. Nie była to 
wszakże jedyna kategoria konkursu, 
ponieważ jednocześnie chciano doce-
nić twórczość sonetową, a więc taką, 
która wymaga dużego wysiłku arty-
stycznego od twórcy i której autorzy 
oczekują od czytelnika pewnej ogłady 
literackiej. Tutaj zakładanym odbior-
cą utworów jest człowiek dojrzały, 
doświadczony i wrażliwy na formalną 

stronę literatury. Tylko taki czytelnik 
dostrzeże, czy sonet danego twórcy 
spełnia wymagania gatunku i mieści 
się w wielowiekowej historii jego sto-
sowania oraz w jakim stopniu stanowi 
probierz umiejętności artystycznych. 
Wejherowski konkurs literacki z 2017 
roku był zatem okazją do zaprezento-
wania przez współczesnych autorów 
kaszubskich dwóch skrajnych niemal 
nurtów artystycznych: egalitarnego 
(może również dydaktyczno-ideo- 
wego), w którym najważniejsze jest 
stworzenie utworów atrakcyjnych 
i łatwych w odbiorze, oraz elitarnego, 
w którym najcenniejsze są czynniki 
formalno-kompozycyjne i tematycz-
no-stylistyczne, doceniane przede 
wszystkim przez wyrobionego od-
biorcę. Nieco karkołomne to założe-
nie i chyba niezrealizowane w stopniu 
zadowalającym organizatorów. Może 
lepiej byłoby w przyszłości tego kon-
kursu wysuwać jedną tylko kategorię 
tematyczną i wówczas oczekiwać bar-
dziej zogniskowanych rezultatów…

Na część literatury przeznaczoną 
dla młodego czytelnika w najnowszej 
antologii utworów z wejherowskiego 
konkursu składają się trzy kompo-
zycje: najwyżej ocenione przez jury 
opowiadanie magiczne Tatiany Slowi 
Dzecë a jinszé magiczné stwòrë, zajmu-
jąca drugie miejsce w konkursie więk-
szych rozmiarów opowieść Grzegorza 
Schramkego Witôj przigòdo! oraz bę-
dące na trzeciej pozycji fabularyzo-
wane podanie Renaty Mistarz Czemù 
Kamiané jezoro mô wielefarbistą 
wòdã? W sensie stylistycznym każde 
z nich prowadzi w nieco odmiennym 
kierunku, tym samym w kim innym 
upatrując swojego odbiorcę. Utwory 
Slowi i Mistarz wywodzą się z twór-
czości ludowej i tradycji legend oraz 
podań, co daje podstawy, aby trakto-
wać je jako formy dla najmłodszego 
czytelnika. Natomiast Schramke napi-
sał kilkuwątkowe opowiadanie, silnie 
związane z  realistyczną motywacją 
narracyjną i zdaje się, że najlepiej bę-

dzie ono przyjęte przez nieco starsze 
dzieci (zwłaszcza chłopców).

Największym odkryciem dla jury 
konkursu jest Tatiana Slowi i jej pro-
ste, zwarte, z dobrze prowadzoną fa-
bułą opowiadanie o rodzeństwie, któ-
re trafia na kaszubską wieś do ciotki 
na dwutygodniowe wakacje. Trzyna-
stoletni Filip i sześcioletnia Anna to 
miejskie dzieciaki, którym się wydaje, 
że w domu bez internetu czeka je tyl-
ko nuda. Okazuje się jednak, że wiej-
skie domostwo jest miejscem magicz-
nym, dzięki któremu można przejść 
na tajemniczą stronę rzeczywistości. 
Właśnie ukryta strona świata, w któ-
rym mała Anna staje się olbrzymką, 
a  mający się za dojrzałego niemal 
mężczyznę Filip – maleńkim chłop-
cem, pozwala im dostrzec wartości, 
które dotychczas im umykały. Dzisiej-
szy czytelnik przekonuje się zatem, że 
kilka oznak kultury kaszubskiej wciąż 
ma jeszcze sens i  stale może poru-
szać wyobraźnię młodego człowieka. 
Bajkowo-fantastyczny tekst Slowi 
przedstawia tę ideę nienachalnie, ra-
czej zabawowo, pozwalając na to, aby 
współczesne dzieci z  ich telefonami 
komórkowymi czy poczuciem stale 
odczuwanej nudy mogły dla siebie 
odkryć cenne elementy w tradycjach 
swoich rodziców i dziadków.

Opowiadanie dobrze znanego 
kaszubskiego prozaika Grzegorza 
Schramkego pozbawione jest czyn-
ników baśniowych, ale nie znaczy to, 
że zupełnie zrezygnował on ze świata 
dziecięcej wyobraźni. Pomysł utwo-
ru polega na zarysowaniu przygód 
trzech wiejskich chłopców, którym 
pod wpływem lektur relacji geogra-
ficznych zamarzyło się zorganizować 
własną wyprawę w tropiki. Od pomy-
słu do realizacji długa jednak droga, 
kiedy zaś jeszcze uwzględni się fakt, 
że chłopcy żyją w czasach międzywo-
jennych, w nie najbogatszych rodzi-
nach, chodzą do szkoły powszechnej 
i nie mają nawet piętnastu lat, wów-
czas oczywiste staje się to, że ich po-
mysł nie kończy się powodzeniem. 
Schramke potrafił jednak w  swym 
kilkurozdziałowym opowiadaniu tak 

Od dzieciństwa do dorosłości 
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umiejętnie zbudować napięcie, że 
czytelnik daje się porwać wizji wspa-
niałych przygód w egzotycznych kra-
jach, jakie snują kaszubscy chłopcy. 
Malcy obmyślają zresztą całkiem lo-
giczny plan zakupu biletu kolejowego 
z Brus (w pobliżu których mieszkają) 
do Gdyni, w której zamierzają wsiąść 
na jakiś wyruszający w daleki rejs sta-
tek. Przygotowują również ekwipunek 
w postaci zapasów jedzenia, zapałek 
czy powrozu, wszystko po to, aby 
przeżyć swoją wielką podróż do Afry-
ki. W opisie stylu myślenia ambitnych 
uczniów oraz ich w tajemnicy doko-
nywanych przygotowań pobrzmiewa 
echo powieści Jacka Londona. Nie 
to jest jednak u Schramkego istotne, 
a zarysowanie silnej chęci przeżycia 
przygody i  pobudzonej naiwnością 
fantazji, które skłaniają chłopców 
do snucia projektów i czynów przy-
noszących im nie najprzyjemniejsze 
konsekwencje.

Trzecia z nagrodzonych opowieści, 
autorstwa Renaty Mistarz, wyraźnie 
nawiązuje do tradycji podania, a więc 
narracji, która przedstawia lokalną 
historię o przestrzeni geograficznej, 
nasycając ją składnikami fantastycz-
nymi i magicznymi. Pojawia się zatem 
syrena o imieniu Kam i jej ukochany 
z plemienia Gotów, Jené, którzy w lo-
gice opowieści naznaczyli jedno z ka-
szubskich jezior piękną symboliką 
miłosną. W takim układzie roślinność 
zbiornika wodnego, jego kolorystyka 
i  naturalne otoczenie nabierają do-
datkowych, emocjonalnych znaczeń. 
Jest to czynnik dydaktyczno-tożsa-
mościowy, na którym autorce bardzo 
zależało, dzięki niemu bowiem młody 
czytelnik nie tylko zdobywa wiedzę 
o swoim regionie, ale i uwrażliwia się 
na najbliższą mu naturę. Dzięki opo-
wieści okolice Mirachowskich Lasów 
i Jeziora Kamiennego objawiają swoje 
pełniejsze oblicze.

Druga część wejherowskiej anto-
logii wygląda skromnie. Poznajemy 
trzech autorów, którzy zdecydowali 
się na napisanie sonetu: Annę Trep-
czyk, Jerzego Stachurskiego i  Idę 
Czaję. W  zbiorze opublikowano po 

jednym tylko wierszu ich autorstwa, 
trudno zatem ocenić ich kompetencje 
jako twórców sonetu. Można jedynie 
w  tym miejscu potwierdzić wyso-
ką jakość zamieszczonych w książce 
utworów, których autorzy od strony 
stylu i  formy artystycznej realizu-
ją zalecenia genologiczne, ambitnie 
poszukując własnej drogi wyrazu. 
Najbardziej twórczo radzi sobie Ida 
Czaja, odnajdująca w motywie dzikiej 
kaczki zarówno ładunek symbolizmu 
jak i prywatności. 

Więcej można powiedzieć o twór-
czości Witolda Bobrowskiego, po-
nieważ poznajemy nie jeden jego 
sonet, ale ich minizbiór. Te wiersze 
są ciekawe nie tylko ze względu na 
dowiedzioną w  nich umiejętność 
tworzenia czternastowersowych 
kompozycji o ściśle określonym po-
rządku rymowania, ale i ze względu 
na tematykę historyczną. Znajdziemy 
w nich poetyckie przywołanie okre-
su panowania chanów na Krymie, 
czasów antycznych w  Egipcie oraz 
średniowiecznej obecności Słowian 
nad Odrą. Najbardziej interesujące 
w tych obrazach jest to, że podmiot 
przedstawia dawną rzeczywistość 
nie tyle w zauroczeniu czy z wielkim 
szacunkiem, ile w zderzeniu z teraź-
niejszością. Ów konflikt nie polega 
wyłącznie na zaznaczeniu dawnej 
potęgi, a  obecnej mizerii, czy też 
starożytnej chwały, a współczesnego 
zapomnienia, a  raczej na zaznacze-
niu negatywnej mocy dzisiejszej ko-
mercjalizacji i turyzmu. Kilka sone-
tów Bobrowskiego pokazuje sytuację 
kulturową, w której dzieje dawnych 
cywilizacji stają się zbanalizowanym 
produktem turystycznym. Osoby 
odwiedzające historycznie ważne 
miejsca coraz mniej mają czasu na re-
fleksję, za to aż nadto wysiłku muszą 
wkładać w to, aby nie stać się okazją 
do łatwego zarobku dla miejscowych. 
W kontemplacji dawności nie poma-
gają im także przewodnicy, ponieważ 
są skoncentrowani na upraszczaniu 
i  wulgaryzowaniu historii. Problem 
jest zresztą głębszy, być może nega-
tywne zjawiska turyzmu są również 

wspomagane modą na podróżowa-
nie i „zaliczaniem” coraz to nowych, 
egzotycznych miejsc na Ziemi przez 
znudzonych przedstawicieli Zacho-
du…?

Antologia Witôj przigòdo! to wy-
dawnictwo niewielkie, zaledwie 95 
stron druku. Wywołuje ona jednak 
ważną kwestię jakości literatury ka-
szubskojęzycznej dla młodego i do-
rosłego odbiorcy. Z przywoływanego 
dziś zbiorku można by wyciągnąć 
wniosek, że pisanie dla czytelnika 
niepełnoletniego realizowane jest 
przez kaszubskich autorów z  dużo 
większym powodzeniem niż dla do-
rosłego adresata. Szczególnie doj-
rzale artystycznie wygląda tytułowe 
dla antologii opowiadanie Grzegorza 
Schramkego, w  którym są zawarte 
składniki tak fikcjonalne, jak i biogra-
ficzne, tak wywiedzione z narracji po-
wieści przygodowych, jak i rodzinno-
-kaszubskiej historii. Może natomiast 
smucić skromna reprezentatywność 
kaszubskojęzycznych sonetów, osiem 
bowiem utworów to za mało, aby po-
znać umiejętności poetek i  poetów. 
Na szczęście dla kaszubskich czytel-
ników wejherowski konkurs literacki 
wciąż jest organizowany, w związku 
z czym można mieć nadzieję, że jesz-
cze nie raz odkryją się kolejne karty 
artystycznej opowieści od dzieciństwa 
do dorosłości.

DANIEL KALINOWSKI

Witôj przigòdo. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch 
w XVII Òglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéż-
dżóna w rokù 2016, Wejrowò 2017.
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SWIÃTO KASZËBSCZÉGÒ 
SŁOWA

12 gòdnika przedstôwcowie 10 kaszëbsczich pòwia-
tów szlë na miónczi w piãc wiekòwëch kategóriach. 

Òbsądzywałë jich dwie kòmisje. Młodszich ùczãstników 
wësłëchelë: przédniczka Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
Danuta Pioch, pisôrz i pòeta Stanisłôw Janka a téż Janina 
Kùrowskô z  MKPPiM. Starszich taksowelë: direktór 
MKPPiM Tomôsz Fópka i dwòje robòtników ti institu-
cje: Róman Drzéżdżón i Grażëna Wirkùs. 

Na zôczątkù gòscy przëwitôł direktór Mùzeùm 
Tomôsz Fópka, a  pòtemù ùczãstnicë zaczãlë czëtac 
dzélëczi tekstów. 

Ùczniowie klas I–III (bëło jich 27) czëtelë wëjimczi 
z ksążczi Brzechwa dzecoma, jaką skaszëbił Tómk Fópka. 
Pierszi plac dobëła Wérónika Żmùda Trzebiatowskô 
z Zespòłu Szkòłów ze Szlachecczégò Brzézna, drëgô bëła 
Maja Bòrk ze Zespòłu Spòdlecznégò i  Gimnazjalnégò 
Sztôłceniô w Kòlbùdach, a trzecô Anna Rëmón-Lëpiń-
skô ze Spòdleczny Szkòłë nr 9 w Rëmi. Wëprzédnienia 
dostelë: Marta Bławat z Zespòłu Spòdlecznëch Szkòłów 
nr 2 w Kòscérznie i Juliô Chòcha ze Sp. Sz. w Kòscérznie.

W  kategórii ùczniów kl. IV–VI w  kònkùrsu brało 
ùdzél 25 nôleżników. Dobiwczką je Agata Léssnawa ze 
Sp. Sz. w Swôrzewie, drëdżi plac miała Marta Melibruda 
ze Sp. Szk. w Miechùcënie, trzecy Kòrneliô Garstka ze 
Sp. Sz. w Górze, a wëprzédniony òstelë: Adóm Szmaglik 
ze Zespòłu Sztôłceniô w Łubianie i Milena Kòska ze Ze-
spòłu Spòdlecznëch Szkòłów w  Kaszëbsczi Dãbnicë. 
Lekturą, jaką czëtelë nôleżnicë ti kategórie, bëła Balbina 
z IVB Danutë Stanulewicz.

Na młodzëznã z  klasów VII–VIII i  gimnazjalistów 
(25 ùczãstników) żdałë wëjimczi z  Żëcégò i  przigòdów 
Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò. Nôlepi z jich prze-
czëtanim delë so radã: Aleksandra Òkòniewskô (Zespół 
Sztôłceniô w Łubianie), Wiktoriô Kropidłowskô (Zespół 
Sztôłceniô w  Łubianie) i  Karolëna Òkrój (Gimn. 
w Szëmôłdze). Wëprzédnienia w ti kategórii mielë: Kac-
per Krzebietke (Sp. Szk. w Miechùcënie), Wiktoriô Fùr-
man (Z. Sz. i W. w Szlachecczi Kamiéńcë), Aleksandra 
Kòtłowskô (Sp. Sz. w Pòbłocym) i Zuzana Glëszczińskô 
(Zespół Szkòłów w Lëpińcach).

Z tą samą lekturą szlë na miónczi ùczniowie wëżigim-
nazjalnëch szkòłów. Tuwò nôlepszô òkôzała sã Juliô Jan-
kòwskô, drëgô bëła Marta Majewskô – òbiedwie 
z  I  Òglowòsztôłcącégò Liceùm w  Kòscérznie, a  trzecô 

Juliô Pioch z II ÒL w Słëpskù. Wëprzédnioné bëłë: Hò-
norata Pòlaszek (PZS nr 3 we Wejrowie) i Karolëna Sta-
nisławskô (ZSP w Serakòjcach).

Òbsãdzëcelë bëlë zgódny, że nôwëższô rówizna bëła 
w kategórie ùstnëch. Lesôcczé pòwiôstczi Bòlesława Bòr-
ka wszëtcë (a bëło tu 11 ùczãstników) przeczëtelë bëlno. 
Pò dłudżich diskùsjach jurorzë rozsądzëlë, że pierszi plac 
(i 500 zł) dostónie Iwòna Makùrôt, drëdżi môl (300 zł) 
przëznelë Wérónice Kòrthals, a  trzecy (200 zł) Janinie 
Mielewczik. Wëprzédniony òstelë: Mirosława Mejer, 
Edita Jankòwskô-Germek i Ana Cupa-Dzemińskô. 

Nôdgrodë w  latosy edicje kònkùrsu ùfùndowelë: 
Pòwiatowé Starostwò we Wejrowie, MKPPiM we Wejro-
wie, firmë Almares i  Porta, Wëdôwizna Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Wëdôwizna Farwny Swiat, 
Genowefa Słowi, Tomôsz Fópka, Janina Bòrchmann 
i Ùrząd Miasta w Bëtowie.

Wôrt dodac, że òbczas kònkùrsu òdbëła sã promòcjô 
serii ksążków ò Bëtkù, jaczi aùtorką je Ana Glëszczińskô, 
a ùdbòdôwôczã Ùrząd Miasta w Bëtowie, jaczi reprezen-
towôł w sedzbie mùzeùm wicebùrméster Jack Czôpiew-
sczi.

Na kùńc w miono wëszëznów pòwiatowégò starostwa 
we Wejrowie gòdowé żëczbë dlô wszëtczich ùczãstni-
ków i jich szkólnëch złożił wiceprzédnik radzëznë wej-
rowsczégò krézu Bògdón Tokłowicz.

AM

Wicy jak tësąc ùczãstników brało ùdzél w latosym kònkùrsu „Méster  
Bëlnégò Czëtaniô”. Sto nôlepszich wëstąpiło we wiôldżim finale we wej-
rowsczim Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. 
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 KROKÒWÒ. WIECZÓRNICA NA TCZÃ KS. PASERBA  
I Z WIÉRZTAMA JANA KARNOWSCZÉGÒ
Òd wiele lat nôleżnicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô w Krokòwie na pòczątkù adwentu òrganizëją wie-
czórnicã ò ùtwórstwie ksãdza Janusza Stanisława Paserba. 
Łońsczim pòetickò-mùzycznym pòtkanim, jaczé òdbëło 
sã w niedzelã 9 gòdnika 2018 r. w kòscele pw. Zwiastowa-
niô Pana w Żarnówcu, jesmë ùtczëlë 25. roczëznã smiercë 
kapłana-pòetë, chtëren mòcno béł zrzeszony z Kaszëba-
ma, a òsoblëwie z Żarnówcã i Dãbekama. Tradicyjno ju 
dokazë ksãdza Paserba recytowałë ùczenczi ze Spòdleczny 
Szkòłë m. J. Kòrczaka w Żarnówcu.

Pòetą, jaczégò ùtwórstwò wespółtowarzëło wiérztóm  
ks. Paserba, béł Jan Karnowsczi. Pò zaprezentowanim jegò 
biografie kaszëbskòjãzëkòwé dokazë tegò młodokaszëbë 
przedstawilë krokòwsczi zrzeszeńcë. Snôżim i pòrësziwa-
jącym zakùńczenim pòeticczégò dzélu béł kòncert chùru 
„Pięciolinia” z Lëni. Chùr piãkno zaspiéwôł patrioticzné 
piesnie zrzeszoné ze stolecym ùdostaniô nazôd samò-
stójnotë przez Pòlskã, ò jaczich kôrbił czerownik chùru 
Édmùnd Szëmikòwsczi. 

Aùtorã scenarnika i scenografie łońsczi Wieczórnicë 
béł wiceprzédnik krokòwsczégò partu Łukôsz Krefta, 
a  wstãpné słowò i  pòdzãkòwania wëgłosył przédnik 
Róman Kòscelniak. 

Wôrt jesz dodac, że slédné pòtkanie krokòwsczich 
zrzeszeńców w rokù 2018 òdbëło sã 29 gòdnika i bëło to 
òpłôtkòwé zéńdzenié.

BÒŻENA HARTIN-LESZCZËŃSKÔ (HARTYN-LESZCZYŃSKA)
TŁ. DM

 GDINIÔ. STËCZNIK W MÙZEÙM GARDU
W Mùzeùm Gardu Gdinie 
prawie sã zaczinô „Projekt 
Miasto”, to je zaplanowóny 
na sétmë lat cykl dzeja-
niów (warkòwniów, zéń-
dzeniów z mieszkańcama,  
spòlëznowëch badérowa- 
niów), jaczé bãdą warałë we 
wszëtczich dzélach Gdinie. 
W stëcznikù òdbãdą sã fil-
mòwé pòkôzczi zrzeszoné 
z  tim projektã (pierszi 
18.01.2019 – „The Place”) 

i rëgnie akcjô „Badacze Miasta” (26.01), òbczas 
jaczi kòżdi bãdze mógł òstac wòlontérą szëkają-
cym za nadzwëkòwima historiami zrzeszonyma 
z dzysdniową Gdinią.

Na 25 stëcznika òsta zaplanowónô premiera 
platczi Gdynia 1988–2018 wëdóny przez Mùzeùm 
Gardu Gdinie. Je to mùzyczny albùm bãdący ùt-
czenim Trzëgardowi Alternatiwny Binë z òsmë-
dzesątëch lat XX w. i równoczasno pòdzãkòwanim 
dlô ni.

Do 20 stëcznika Mùzeùm rôczi téż na wëstôwk 
Dorotë Nieznalsczi pt. „Przemoc i Pamięć”, òpiarti 
na materiałach, jaczé pòwstałë òbczas II swiatowi 
wòjnë. W slédnym dniu ekspòzycje bãdze kùra-
torsczé òprowôdzanié z ùdzélã artistczi, chtërna 
òpòwié ò pòwstôwanim instalacje i historiach za-
taconëch za prezentowónyma òdjimkama.

Drobnotë na starnie http://www.muzeumgdy-
nia.pl/

RED.

 ŁUBIANÔ. KÔRBIÓNKA Ò „KAMERDINERZE”
Łubiańsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô, Ùrząd Gminë Kòscérzna i  Szôłtësowô 
Radzëzna zòrganizowelë zéńdzenié z Mirosławã 
Piepką, aùtorã scenarnika i  producentã filmù 
„Kamerdiner”, a téż z Eùgeniuszã Prëczkòwsczim, 
kònsultantã ds. kaszëbsczégò jãzëka w tim doka-
zu. Pòtkanié òdbëło sã 30 lëstopadnika 2018 r. 
w szkòle w Łubianie.

M. Piepka òpòwiôdôł m.jin. ò drãgòtach òb-
czas zbieraniô dëtków na pòwstanié „Kamerdi-
nera”, a E. Prëczkòwsczi ò tim, jak aktorzë grający 
pò kaszëbskù, òsoblëwie Janusz Gajos i Sebastión 
Fabijańsczi, rëchtowelë sã do swòjich rolów. 

Zebróny gòsce mòglë téż òbezdrzec dzélëczi 
filmù i repòrtaże na témã jegò pòwstôwaniô. Na 
kùńc béł czas na pòspólné òdjimczi i jestkù,

NA SPÒDLIM WIADŁA NA KASZUBI.PLÒdj. P. Okon
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 PRZEDKÒWÒ. ÒSTÔŁ  

ROZRZESZONY XXVI LËTERACCZI 
KÒNKÙRS DLÔ ÙCZNIÓW  
PÒMÒRSCZÉGÒ WÒJEWÓDZTWA
W Zespòle Wëżigimnazjalnëch Szkò- 
łów w Przedkòwie 14 gòdnika 2018 r.  
jesmë pòznelë dobiwców lëterac- 
czégò kònkùrsu, jaczi pierszi rôz 
òstôł ògłoszony w rokù 1992, a ùd- 
bòdôwôczã béł Jerzi Stachùrsczi. 
Przédnym célã tegò wëdarzeniô je 
pòdskacywanié lëteracczich zainte-
resowaniów westrzód ùczniów i za-
chãcywanié jich do lëteracczich prób 
w kaszëbsczim i pòlsczim jãzëkù. 

W 2018 r. w kònkùrsu wzãło ùdzél 
61 aùtorów, chtërny napiselë 185 
wiérztów. Przédną témą bëło 100- 
-lecé ùdostaniô samòstójnotë przez 
Pòlskã. Jak pòdczorchiwôł przéd-
nik juri Stanisłôw Janka: Òsoblëwie 
widzała mie sã swiąda aùtorów, że 
dzãka herojiznie najich prastarków 
dzysô mòżemë żëc w wòlny i samò-
stójny Pòlsce, że to jima zawdzãczi-
wómë ten skôrb samòstójnotë naji 
Wiôldżi Òjczëznë Pòlsczi i  Môłëch 
Òjczëznów – Kaszëb i Pòmòrzô.

W  artisticznym dzélu wëstąpiło 
czile karnów: ze szkòłë w Wilanowie, 

ze Spòlëznowi Spòdleczny Szkòłë 
Dobrzewino-Karczemczi w Karcze-
mkach, ze spòdleczny szkòłë w Cze-
czewie i z Zespòłu Wëżigimnazjal-
nëch Szkòłów w Przedkòwie.

Kònkùrs je zjiscywóny dzãka 
ùdëtkòwieniu Gminë Przedkòwò 
i Starostwa Kartësczégò Krézu. 

Dobiwcama XXVI edicje òstelë: 
Kat. kl. I–III: 1. Aleksandra Czaja, 

2. Maja Prochòwskô, 3. Łukôsz Wil-
czewsczi, Hana Gross; wëprzédnie-
nia – Juliô Wentk, Radosłôw Pelow-
sczi, Kinga Pòbłockô.

Kat. kl. IV–VIII: 1. Dariô Gier-
szewskô, 2. Aleksander Mielewczik, 
3. Faùstina Fòrmela, Mariô Leszczëń-

skô; wëprzédnienia – Małgòrzata 
Mroczek, Ana Wòjcechòwskô, Mó- 
nika Kreft, Kristión Linsztet, Klara 
Drajok, Samùel Ùrbaniak, Zuza-
na Kałaska, Ameliô Plichta, Agata 
Siebert, Agata Czoska, Agata Dera, 
Òlga Eliasz.

Kat. kl. gimn.: 1. Marta Kòstrzew-
skô, 2. Nataliô Richert, 3. Wérónika 
Joskòwskô; wëprzédnienié – Nikòla 
Szëmichòwskô.

Kat. kl. wëżigimn.: 1. Alicjô Jaedt-
ka, 2. Emiliô Kreft, 3. Kamila Kòn-
kòl; wëprzédnienia – Juliô Domarus 
i Hana Rompa.

NA SPÒDLIM TEKSTU JANA WISNIEWSCZÉGÒ

 Òdj. A. Laskòwskô

 BÒRZESTOWÒ. REMÙSOWI KRĄG Z KS. MARIANÃ 
MIOTKÃ
We czwiôrtk 6 gòdnika òdbëło sã slédné w 2018 r. zéńdzenié 
nôleżników i lubòtników Remùsowégò Krãgù. Przédnym 
pónktã pòtkaniô bëła promòcjô ksążczi ks. Mariana Miot-
ka Recepcja kaszubskich przekładów Biblii, jakô je òpiartô 
na jegò doktorsczi prôcë òbroniony łońsczégò rokù. Aùtór 
òpòwiôdôł ò nôwôżniészich ji dzélach, òsoblëwie ò histo-
rie tłómaczeniów Swiãtëch Pismionów przez protestantów 
i katolëków, ò wëzwëskiwanim Bòżégò Słowa pò kaszëbskù 
w liturgie, ksążkach, gazétach i jinëch mediach, òsoblëwie 
w internece. 

Òbczas zéńdzeniô òdbéł sã téż wernisaż wëstôwkù „Ka-
szubscy siewcy Słowa Bożego” namienionégò kaznodze-
jóm, co głosëlë kôzania pò kaszëbskù. Jednym z herojów 
ti ekspòzycje przërëchtowóny przez Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie je 
ks. Miotk, chtëren kôrbił ò rozmajitëch pòstacjach, jaczé 
pòjôwiają sã na wëstôwkòwëch planszach.

Na kùńc béł czas na gòdowé i  nowòroczné żëczbë 
i spiéwanié pò kaszëbskù.

RED. Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù
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 BANINO. NOWÉ WËSZËZNË 
CASSUBII
Nôleżnicë Klubù Kaszëbsczi Mło-
dzëznë „Cassubia” zrzeszonégò z ba-
nińsczim partã Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô pòtkelë sã na 
sprawòzdôwno-welownym zéńdze-
nim, jaczégò przédnym célã bëło 
wëbranié nowégò zarządu i  przéd-
nika. Nôprzód równak donëchcza-
sny prezes Róbert Groth przedstawił 
sprawòzdanié z dzejaniégò w slédnëch 
latach, m.jin. z  Kòngresu Młodëch 
Kaszëbów w Kartuzach, ale i z wiele 
jinëch pòdjimiznów: Më rëchtowelë 
warkòwnie dlô młodzëznë, spłënienia 
czôłenkama, zéńdzenia na tczã Karola 
Kreffta. Më nagrelë audiobook z ksążczi 
„Sól zemi” Eùgeniusza Prëczkòwsczégò 
emitowóny w Radio Kaszëbë. Brelë më 
ùdzél w wëdanim ksążków „Kaszëbskô 

młodëch rewòlucjô”, tomikù wiérztków 
młodëch Kaszëbów „Kaszëbską stegną 

żëcégò” i debiutancczi platczi kómpak-
towi Wéróniczi Prëczkòwsczi „Dwie 
stegnë” – gôdôł Groth.

Òdchôdający przédnik zabédowôł, 
żebë wëbrac na nowégò prezesa Gra-
cjana Fópkã. Zgòdzëlë sã z tim zaòstałi 
nôleżnicë. Pòkòlenié naszich tatków 
zaniedbało kąsk kaszëbską sprawã. 
Skùńczëlë gadac do dzecy pò kaszëb-
skù. Ale më mùszimë zrobic, co le sã dô, 
żebë nasz jãzëk retac – pòdczorchiwôł  
G. Fópka, chtëren przez nôblëższé dwa 
lata mdze rządzył Cassubią.

Do zarządu Klubù òstelë wëbróny: 
Róbert Groth, Wérónika Prëczkòwskô, 
Aleksandra Òkrój, Dorota Miszew-
skô, Paweł Bach, Marta Bòbkòwskô, 
Agnészka Kąkòl i Antón Prëczkòwsczi. 
Do Rewizjowi Kòmisje weszlë: Pioter 
Cenôwa, Tomôsz Szmidtke i Mikòłôj 
Breza.                  RED.

Z lewi òdchôdający przédnik R. Groth, z prawi 
jegò pòsobnik G. Fópka

 WEJROWÒ. ÒSMË SPIÉWÓW 
 Z KNÉDŻI KÒHELETA 
W pòniedzôłk 17 gòdnika 2018 r. we 
wejrowsczi Kòlegiace pw. sw. Trójcë 
òdbëło sã prawëkònanié kómpòzycje 
wejrowiónczi Annë Rocławsczi-Mù-
sałczik (pòl. Rocławskiej-Musiał-
czyk). Dokôz je òpiarti na tekstach 
jedny z nôstarszich ksãgów Stôrégò 
Testamentu – Knédżi Kòheleta prze-
tłómaczony na kaszëbsczi jãzëk przez 
ò. prof. Adama Riszarda Sykòrã. Cykl 
„Òsmë Spiéwów z Knédżi Kòheleta” 
pòwstôł na solowé głosë, recytatora, 
perkùsjowé karno, lëdowé instrumen-
të, chùr i òrkestrã. Całosc pòprowa-
dzył Tomôsz Chëła (pòl. Chyła), di-

rigent, jazzowi mùzyk, kómpòzytór 
i  aranżéra. Kòncert béł prezentacją 
w òbrëmienim jegò doktorsczégò do-
kazu robionégò w Mùzyczny Akade-
mie we Gduńskù w klase chórowi di-
rigenturë prof. Marka Rocławsczégò.

Òdnôszającë sã do tegò, że Kòhelet 
béł Semitą, co żił pòd grecczima rzą-
dama, a téż do tegò, że całi dokôz je 
w kaszëbsczim jãzëkù, kómpòzytor-
ka zdecydowała sã na pòkôzanié wie-
lekùlturowòscë. Dlôte pòjawiłë sã tu 
instrumentë znankòwné dlô żëdow-
sczi kùlturë (duduk), grecczi (harfa) 
i kaszëbsczi (bazuna). 

Wëkònywôczama òbczas kòncer-
tu we Wejrowie bëlë: Juliô Pruszak 

– sopran, Mariô Malinowskô – so-
pran, Tomôsz Fópka – recytatór, Zo-
fiô Trystuła-Hovhannisyan – duduk, 
Paweł Gruba – bazuna, Symfònicznô 
Projektowô Òrkestra, Miészóny Chùr 
„Cantores Veiherovienses”, Wókalné 
Karno Art'n'Voices, Białgłowsczi 
Chùr I  Òglowòsztôłcącégò Liceùm 
m. J. Wëbicczégò w Kòscérznie.

Hònorny patronat nad wëdarze-
nim miôł Prezydent Miasta Wejrowa 
Krësztof Hildebrandt i  Wejrowskô 
Starosta Gabriela Lisius. Partnérã 
kòncertu bëło Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi 
we Wejrowie.

RED.

 GDUŃSK. PÒWSTÓNIE NOWI 
KASZËBSKÒJÃZËKÒWI PROGRAM 
W TVP
W sedzbie gduńsczégò òddzélu Pòl-
sczi Telewizje òdbëło sã zéńdzenié 
w sprawie kaszëbskòjãzëkòwëch pro-
gramów w TVP 3 Gduńsk. W pòtka-
nim wzãlë ùdzél przedstôwcowie 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô:  
prof. Édmùnd Wittbrodt, Łukôsz 
Richert i Lucyna Radzymińskô, a ze  
stronë Telewizje: Joana Strzemiecz-

nô-Rozen, Mirosłôw No- 
wak i  Karolëna Rasze-
ja. Gôdka tikała sã pro-
gramù „Tedë jo”, jaczi je 
dzysdnia produkòwóny 
przez gduńsczi òddzél TVP, a téż pro-
gramów, chtërne czedës pòjôwiałë sã 
w  gduńsczi telewizje, to je „Rodnô 
zemia” i „Wiedno Kaszëbë”. Pòrëszi-
wóné bëłë témë antenowégò czasu, 
archiwalnëch materiałów i  wëmô-
ganiów kaszëbsczi rësznotë wedle 

kaszëbskòjãzëkòwëch 
programów.

Nôwôżniészim brzadã 
tëch òbgôdków je zgòda 
na dofùlowanié bédënkù 

TVP Gduńsk pòstãpnym programã 
w  najim jãzëkù. Latos mają zacząc 
sã w  ti sprawie kònkretné dzejania.  
Ò drobnotach mdzemë na gwës infòr-
mòwac w „Pòmeranie”.

NA SPÒDLIM WIADŁA NA KASZUBI.PL
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 WEJROWÒ. TRZË KSĄŻCZI  
STANISŁAWA JANCZI
W  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i Mùzyczi we Wejrowie 4 gòd-
nika 2018 r. bëłë promòwóné trzë ksąż-
czi Stanisława Janczi. Pierszô z  nich to 
Wiérztë dlô dzecy. Żużónka jak mrzónka / 
Kołysanka z marzeń. Krôjczi pôjczi. Są tu 
zebróné dokazë dlô nômłodszich kaszëb-
sczich czëtińców, jaczé rëchli wëszłë smarą 
w apartnëch ksążeczkach. 

Kaszëbskô dwigô sã w  spiéwie. Wié- 
rztë wëbróné to swójné pòdrechòwanié 
pòeticczégò ùtwórstwa Janczi, chtëren 
prawie òd czile wiérztów wëdrëkòwónëch w 1977 rokù 
w „Pòmeranie” zaczął swòjã lëteracką stegnã. W ksążce 
jidze przeczëtac niejedne z tëch debiutancczich lirików, 
a òkróm te wëbróné przez pòetã jiné dokazë, jaczé òstałë 
przez niegò napisóné (i òpùblikòwóné abò jesz nié) òb 
cziledzesąt slédnëch lat.

Trzecą promòwóną ksążką béł Język u wagi. Opowieści 
o Kaszubach nieznanych, to je zbiér repòrtażów Stanisława 

Janczi, jaczé ùkazywałë sã òd kùńca 70. lat 
XX w. w najim miesãcznikù.

Òbczas pòtkaniô aùtór kôrbił ò swòjim 
ùtwórstwie, ò tim, co sã w nim zmieniło 
przez wicy jak 40 lat, jaczé minãłë òd pier-
szëznë do latoségò rokù, i òdpòwiôdôł na 
pitania prowadzącëch zéńdzenié i gòscy. 

Promòcjã zòrganizowało MKPPiM 
we Wejrowie i  Wëdôwizna Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we wespółro-
bòce z Fùndacją Pomysłodalnia.

Ksążczi, ò jaczich bëła gôdka òbczas 
zéńdzeniô, mògłë sã ùkazac dzãka dëtkóm 

Minystra Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë, Samòrządu 
Wejrowsczégò Pòwiatu, MKPPiM we Wejrowie, Gminë 
Wejrowò, Gminë Lëpùsz i Wëdôwiznë KPZ.

Gôdczi prowadzącëch pòtkanié ze Stanisławã Janką 
jidze pòsłëchac w internece: https://www.youtube.com/
watch?v=qlSShO23GU4. 

RED.

 KROKÒWÒ. NA NORDZE  
NIE ZABËLË MÒWË STARKÓW

W  Spòdleczny Szkòle m. kòntr- 
admirała Włodzmierza Steyra w Kro- 
kòwie òdbéł sã 5 gòdnika 2018 r. 
XXVI recytatorsczi kònkùrs kaszëb-
sczégò jãzëka „Bë nie zabëc mòwë 
starków” miona Jana Drzéżdżona. 
Tradicyjno béł òn sczerowóny do 
dzecy i  szkòłowi młodzëznë, a  za-
danié ùczãstników zanôlégało na 
wërecytowanim dwùch dokazów pò 
kaszëbskù. Do te jeden z nich mùszôł 
bëc napisóny przez recytatora. Do 
kònkùrsu zgłosëło sã 40 ùczãstni-
ków, ale kùńc kùńców wëstąpiło jich 
33. W karnie òbsãdzëcelów ti edicje 
bëlë: Róman Drzéżdżón (przédnik), 
Dark Majkòwsczi i Jerzi Łisk. Wedle 
nich na nôdgrodë mielë zasłużoné:

Kat. kl. I–III spòdleczny szkòłë:  
1. Jarosłôw Bisewsczi (Sp. Sz. w Pilë-
cach), 2. Mariô Struck (Sp. Sz. w Pilë-
cach), 3. Aleksandra Madalińskô (Sp. 
Sz. w Chlapòwie).

Kat. kl. IV–VI spòdleczny szkòłë: 
1. Aleksandra Bùdnik (Sp. Sz. w Lu- 
bòcënie), 2. Roksana Bùdnik (Sp. 
Sz. w Chlapòwie), 3. Julianna Naczk 
(Sp. Sz. w Krokòwie); wëprzédnienia: 

Sandra Wrońskô (Sp. Sz. w Pilëcach) 
i Marta Danielewicz (Sp. Sz. nr 3 we 
Wiôldżi Wsë).

Kat. kl. VII–VIII spòdleczny szkòłë 
i  kl. gimn.: 1. Nadiô Joachimiak-
-Szpinda (Sp. Sz. w  Pôłczënie),  
2. Jakùb Klebba (Sp. Sz. w  Starzë-
nie), 3. Agata Trzebiatowskô (Sp. Sz. 
w Chlapòwie); wëprzédnienié: Òliwiô 
Kòrth (Sp. Sz. w Pilëcach).

Kat. méstrów: 1. Dorota Gappa (Sp. 
Sz. w Starzënie), 2. Adrianna Bùlczak 
(Sp. Sz. w Starzënie), 3. Małgòrzata 
Migòwskô (Sp. Sz. w Pilëcach)

Nôdgrodã miona Jana Drzéżdżona 
za nôlepszi gwôsny tekst dostała Do-
rota Gappa, titel nôlepszi szkòłë do-

bëła Spòdlecznô Szkòła m. Sztefana 
Żeromsczégò w Pilëcach. 

Czile nôlepszich dokazów, jaczé 
pòwstałë z leżnoscë kònkùrsu, òstó-
nie òpùblikòwónëch w  nôblëższi 
„Stegnie”. Mediowi patronat nad wë-
darzenim miałë „Pomerania” i Radio 
Kaszëbë.

Kònkùrs òstôł zrealizowóny dzãka 
dotacje Minystra Bënowëch Sprôw 
i  Administracje. Òrganizatorã bëło 
Mùzeùm Pùcczi Zemi, a  partnéra-
ma: Pòwiatowé Starostwò w Pùckù, 
Ùrząd Gminë w Krokòwie i Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie.

RED.

Òdj. dm
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Òdj. Sławòmir Lewandowsczi
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 GDUŃSK. WÔŻNÉ CÉLE  
KASZËBSCZI RËSZNOTË
W  Kaszëbsczim Dodomie we Gduń-
skù 10 gòdnika bëło zéńdzenié wëszëz- 
nów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
z  przedstôwcama Kaszëbsczégò Parla-
mentarnégò Zespòłu. Òbczas òbgôdków 
òstałë wskôzóné céle, jaczé kaszëbskô 
rësznota bë miała zjiscëc w nôblëższim 
czasu. Hewò te céle:
–  pòwòłanié radzëznë ds. òchronë 

kaszëbsczégò jãzëka kòl Marszôłka 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa,

–  przëjimniãcé przez Sejmik Pòmòrsczé-
gò Wòjewództwa strategie òchronë 
kaszëbsczégò jãzëka,

–  zbadérowanié stojiznë kaszëbsczi spòlë- 
znë z  pòzdrzatkù na limitë i  wôdżi 
przëjimniãté dlô spòlëznów nôrodnëch 
i etnicznëch miészëznów,

–  wëstãpòwanié do Kaszëbsczégò Parla-
mentarnégò Zespòłu i do Minysterstwa 
Edukacje ò zmianë w  ùstawie – roz-
dzelenié regionalnégò jãzëka i jãzëków 
nôrodnëch miészëznów, co bãdze mia-
ło cësk na rozapartnienié subwencje 
i ùchwôlenié jinëch wôgów dlô kaszëb-
sczégò jãzëka i jãzëków miészëznów,

–  stara ò to, żebë nowò bùdowónô eks-
presowô droga S6 ze Gduńska do 
Szczecëna miała òficjalną nazwã „Trasa 
Kaszubska”, a téż, żebë drogòwé znaczi 
ùżiwóné w  nazwach np. wãzłów abò 
môlów òbsłëgiwaniô rézëjącëch bëłë 
dëbeltjãzëkòwé,

–  zbadérowanié célowòscë wëzwëskaniô 
przez pòmòrsczé gminë strzódków 
z subwencje na nôùczanié kaszëbsczé-
gò jãzëka. 

NA SPÒDLIM WIADŁA NA KASZUBI.PL

 RACIĄŻ. MONOGRAFIA 
NADOLNEJ KARCZMY

Do najprężniej działają-cych 
organizacji społeczno-kultu-
ralnych na obszarach wiejs- 
kich województwa kujaw-
sko-pomorskiego należy od  
kilku lat Stowarzyszenie 
Rozwoju Sołectwa Raciąż. 
Na wielkie uznanie zasługu-
je również działalność wy-
dawnicza stowarzyszenia. 
Dzięki wsparciu lokalnych 
dobrodziejów ukazała się 
czwarta już książka sygno-
wana logotypem SRS Raciąż. 
Tym razem do rąk czytelni-
ków trafiła pięknie wydana 
monografia historyczna ma- 
łej wsi Nadolna Karczma. 
Miejscowość ta w  2018 r. 
obchodziła 300. rocznicę 
powstania. Autorem publi-
kacji jest znakomity histo-
ryk dr Jerzy Szwankowski, 
mieszkaniec Raciąża. Pod-
czas promocji wydawnictwa 
w miejscowym domu kultu-
ry zgromadziło się bardzo 
liczne grono mieszkańców 
sołectwa. W  wydarzeniu 
uczestniczyli także starosta 
tucholski Michał Mróz oraz 
burmistrz miasta i  gminy 
Tuchola Tadeusz Kowalski. 
Zapowiedzieli oni rychłe 
podjęcie prac nad długo 
wyczekiwaną monografią 
powiatu tucholskiego.

/KJ/
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 CHOJNICE. DWIE DEKADY DLA 
MIASTA I MIESZKAŃCÓW
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
obchodziło jubileusz XX-lecia działalno-
ści. W  ramach rocznicowych wydarzeń 
m.in. odsłonięto tablicę upamiętniającą 
postać i dokonania Stefana Bieszka, wy-
dano okolicznościowy folder oraz zorga-
nizowano wieczornicę, podczas której wy-
słuchano trzech prelekcji oraz wręczono 
Laury Sprzymierzeńców Nauki i podzię-
kowano partnerom stowarzyszenia. Jed-
nym z prelegentów był burmistrz Chojnic 
dr Arseniusz Finster, który przygotował 
wystąpienie nt. edukacji akademickiej 

w  Chojnicach w  latach 1998–2018. Pa-
miątkowe Laury trafiły m.in. do członków 
kolegium redakcyjnego „Zeszytów Choj-
nickich”: dr. Mariana Frydy z Człuchowa 
i dr. Jerzego Szwankowskiego z Raciąża. 

/KJ/

Fot. M. Eichler

Autor, dr Jerzy Szwankowski,  
podpisujący książkę. Fot. Maria 
Eichler
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 SOPÒT. RÔJ DLÔ LUBÒTNIKÓW  
NASZI LËTERATURË
Gwësno nié wszëtcë ò tim wiedzą, le w Sopòce, w sedzbie 
PTTK, dzejô Karno Kaszëbsczi Ksążczi. Wszëtkò sã zaczãło 
òd telefónu òd przédnika PTTK Sopòt Rafała Kubisza (pòl. 
Kubiś) do Grétë Wątor. Brakło tedë kògòs, chto bë sã zajął 
kaszëbską témą. Gréta – lubòtniczka lëteraturë – ùdbała so 
założëc Karno Kaszëbsczi Ksążczi. Òd tegò sztótu zaczãła 
sã przigòda Grétë z wòlontérstwa w PTTK Sopòt. 

Czej pierszi rôz czëtóm dobrą ksążkã, móm wseczëcé, że 
zwëskiwóm nowégò drëcha – miôł rzec Johann Wolfgang 
von Goethe. Czëtanié rozwijô, pòszerziwô nama widnik, 
pòzwòliwô dostac sã do jinszégò swiata, w jaczim czasã 
je redotno, le są sztótë, czedë przédny bòhatéra mùszi sã 
biôtkòwac – wôrt je mù w ti stegnie przigòdów towarzëc. 

Karno Kaszëbsczi Ksążczi (KKK) pòtikô sã, jak ju bëło 
rzekłé, w sedzbie PTTK w Sopòce. W zéndzeniach bierzą 
ùdzél tak nôleżnicë KKK, jak i rôczony gòsce – aùtorowie 
lëteraturë i rozprôwiają ò ksążkach. Donëchczôs gòscëlë 
w  sopòcczim Karnie: Artur Jabłońsczi, Tomôsz Fópka, 
Gracjana Pòtrëkùs, Adóm Hébel. Pòstãpnym gòscã, chtëren 
zapòwiedzôł swòjã wizytã, bądze Stanisłôw Janka. Òb czas 
pòtkaniów czëtóné są wëjimczi wiérztów, prozë, dramë 
i frantówków, cobë blëżi pòznac lëteracczi kùńszt a sło-
wiznã (czãsto przebiég gôdczi przechôdô z lëteracczi na 
jãzëkòwą, mòwa aùtora je przërównywónô do dzysdniowi 
gôdczi, a nawetka do domôcy). Na pòtkaniach jidze pòczëc 
lëteracczégò dëcha. To téż za sprawą ùczãstników – lubòt-
ników lëteraturë, dlô jaczich wôżné je czëtanié dokazów 
gôdającëch ò naszim òkòlim abò napisónëch pò kaszëbskù. 

Òkazywô sã, że w Sopòce, w placu, w jaczim kaszëb-
skô kùltura je mni widoczno, są lëdze, jaczi mają czekawé 
i swiéżé na niã wëzdrzenié i mògą sã nim pòdzelëc. Do 
tegò miasta na pòtkania przëjéżdżają téż lubòtnicë kaszëb-
sczi ksążczi z bùtna: ze Gduńska, Kòscérznë, Chmielna, 
czasã z Gdinie. Przédniczka Karna Gréta Wątor chce, cobë 

më Kaszëbi pòznôwalë swòjã jãzëkòwą skôrbnicã, co sã 
parłãczi z bòkadno rozmióną kùlturą. Dobrze wiémë, że 
czasã samémù sã nie chce. Człowiek ni mô czasu, blós dërch 
je w barchù nëkaniô. Nëkómë za wszëtczim. Tej razã, w kar-
nie, lżi je sznëkrowac za wôrtnotama kaszëbsczi ksążczi, je 
òdkrëwac. Razã mòżemë nëkac w czerënkù czëtaniô.

        ANA HÉBEL

 CHÒNICE. MIESZKÔŁ 
 TU SZTEFÓN BIESZK
W òbrëmienim òbchòdów jëbleùszu XX-lecô Chònicczé-
gò Towarzëstwa Drëchów Nôùków òstała òdkrëtô tôfla na 
wdôr Sztefana Bieszka. Nen zasłużony kaszëbsczi dzejôrz 
i pisôrz w latach 1920–1934 mieszkôł w Chònicach. Bieszk 
béł w  tim miesce szkólnym i  wëchòwôwcą gimnazjowi 
młodzëznë, miôł téż ùdzél m.jin. w rozwijanim harcérstwa 
i żeglarstwa.

Tôfla òstała pòwieszonô na kamiéńcë kòl szas. War-
szawsczi 23, gdze familiô Bieszków mieszkała òb òsmë lat 
(1926–1934). Ji fùndatorama są Heléna i Léón Stoltman-
nowie z Bielefeld – Hònorny Mieszkańcowie Chòniców 
i nôleżnicë Chònicczégò Towarzëstwa Drëchów Nôùków.

KAZMIÉRZ JARUSZEWSCZI

Òdj. Gréta Wątor

Òdj. Mateùsz Junke

Òdj. Jacek Klajna
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 PÒMÒRSKÔ METROPÒLITALNÔ BANA ZÔS 
PÒBIŁA REKÒRD – 4 MLN PASAŻÉRÓW W 2018 
ROKÙ

W 2018 rokù kòrzëstało z ùsłëgów PKM (skrócënk 
òd pòlsczi nazwë: Pomorska Kolej Metropolitalna) 
4 mln pasażérów. Rekòrd òstôł pòbiti 27 gòdni-
ka 2018 rokù. Ten rezultat pòkazywô, jak wiôldżé 
PKM mô mòżlëwòtë – gôdô Riszôrd Swilsczi, wice-
marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa. Jem rôd, że 
frekwencjô dërch rosce, to brzôd dobrëch decyzjów, 
m.jin. wprowadzeniô cyklicznégò rozkładu jazdë, 
sztabilnégò przewòzënkòwégò bédënkù na regional-
nëch turach z Kartuz i Kòscérznë a téż òtemkniãcô 
nowëch przëstónków Gdiniô Stadión i Gdiniô Kar-
winë. Ùszłi rok pòkazywô, że z PKM rôd kòrzista-
ją nié leno robòtnicë i  turiscë, ale téż sztudérowie 
trzëgardowëch ùczbòwniów. Wiele z nich dojéżdżô 
z Kartuz abò pachtëje mieszkania krótkò przëstón-
ków PKM. Dzãkùjemë pasażéróm za dowiérnotã.

Na samòrząd żdają pòsobné zadania, m.jin. 
elektrifikacjô lëni i  bùdowa przëstónkù Gduńsk 
Firoga. Wôrt przëbôczëc, że lëczba pasażérów, co 
jeżdżą PKM, dërch rosce. W 2016 r. bëło jich 2 mln, 
a w 2017 r. ju 3 mln.

 MARSZÔŁK STRUK PÒTKÔŁ SÃ Z MINYSTRÃ  
GRÓBARCZIKÃ
Po wiele apelach i  dłudżich starach ze stronë pòmòrsczich 
samòrządôrzów ùdało sã zòrganizowac pòtkanié z  Minystrã 
Mòrsczégò Gòspòdarzënkù i  Westrzódlądowégò Żeglowaniô 
Markã Gróbarczikã w sprawie przekòpù Wislóny Nierzejë. Zéń-
dzenié z ùdzélã marszôłka Mieczësława Struka bëło 12 gòdnika 
2018 r. w sedzbie MMGiWŻ we Warszawie. Minyster Gróbarczik 
i bãdący na pòtkanim przedstôwcowie Mòrsczégò Ùrzãdu w Gdi-
nie zaprezentowelë wszëtczé sprawë zrzeszoné z bùdową karnôla, 
dzysdniowé dzejania i plan robòtë w 2019 r.

Marszôłk Mieczësłôw Struk jesz rôz przekôzôł minystrowi 
stanowiszcze Zarządu Pòmòrsczégò Wòjewództwa, w tim wsze-
lejaczé ùwôdżi i zastrzédżi do rapòrtu ò cëskù na rodã zgłoszi-
wóné przez pòmòrsczi samòrząd w òbrëmienim dwùch etapów 
spòlëznowëch kònsultacjów. Marszôłk gôdôł téż ò sprawach, 
jaczé bùdzą strach môlowëch mieszkańców. Jedną z  nich są 
jiwrë sparłãczoné z dojazdowima drogama na Wislóną Nierzejã 
i ògrańczeniama w turisticzny rësznoce.

5 gòdnika 2018 r. Regionalny Direktór Òchronë Strzodowisz-
cza w Òlsztënie pòdpisôł decyzjã ò strzodowiszczowëch warën-
kach dlô pòdjimiznë mający nazwã „Droga wodna łącząca Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”. Zarząd 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa òdwòłôł sã òd tegò rozsądzënkù.

Òdj. Sławòmir Lewandowsczi

Òdj. Sławòmir Lewandowsczi
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MIARZËSKA. MIARË. MIARCZI. MIARECZCZI. 
MIARULIŃCZI

W szëtkò mô swòjã miarã. Żelë robimë cos 
bez miarë – to grzészimë. Temù wôrt je 
sobie przëbôczëc, czim sã co mierzi. Na-

wetkã nômniészé dzeckò wié, że miłotã mierzi sã mùjk-
niãcama na minutã, kùskama na wiertel gòdzënë a do-
brim słowã – na dzéń. Dobré wiodro liczimë piegama 
a drachtama wëpiti wòdë. Szczerosc ùsmiéwkù – sze-
rokòscą rozszerzwieniô lëpów a pòkôzaniô zãbów. Do 
ósemków – szczero-szczëro. Do trójków – knéfkòwa-
tosc-falszëwòsc... Snôżotã białków ni mô miarë. Czej 
czasã nie są za spòsobné do bùtna – nadrôbiają swòją 
bënową krôsą. Wôrtosc 
pieńdzy widzymë òbczas 
wipłatë i zarô pò tim – przë 
pierszim wikszim kùpianim. 
Òdwôga mierzi sã litrama 
zmòklëznë. Plëta – mòkro-
scą stréflë. Mróz – przë- 
miarzłim do pórtë jãzëkã 
abò sëchòscą trzaskaniô 
pòd nierozëmnym jezórno-
-błotkòwim trãptôczã. Kùńszt balbiérë – zdzëwienim 
strzëgłégò w zdrzadle. Bëlny parfim – zakrąconoscą 
rzãsów nad òczama cknącégò. Ùmarłosc niebòszczëka 
– wëpłaconym ùbezpieczenim na kònce. Atrakcyjnosc 
„Pòmeranie” – czëtanim ji òd kùńca. Smacznosc zupë 
– zachtnym pùszczenim lëftu przez zupnika z ti czë jiny 
starnë. Zëmã liczimë długòscą swiécë pòd dzecnym 
noskã. Zymk – zachrapiałoscą spiéwającëch ptôszków. 
Lato – gãstoscą nagùlców-letników na sztrądze abò 
zasztopanim drodżi òd Rédë na Hél. Jeséń kùreszce – 
wielëną złapionëch gùmów w aùtole. Bëlnotã szpitala 
– chùtkòscą òbsłudżi na tzw. SOR-ze. Niesnosc kurów 
– swiéżoscą jôj. Prôwdã w gazétach – nieùżiwanim jich 
w szituzach. Chùtczi a pòżëczony starce aùtół – wdep-
tóną pindałą a kòłã czeru wëdżãtim w ósemkã. Grzecz-
né dzeckò – mô łësënkã òd głôskaniô. Pòrządnégò 
krôwca pòrechùjemë niepùszczającym szwã a wiedno 
pasëjącym ancuchã. Sól – liczi sã słono. Kraczaje rechù-
je sã bòlenim nadcygniãtëch ùdowëch mùsklów. Wia-
ter – lëczbą różnëch frizurów na minutã. Wësokòsc 
chmùrnika – stãpniã midzëpiãtrowégò zasapaniô. 
Głãbòkòsc smãtôrzowi kùlë – lëczbą pijôków w niã 
wpadłëch òb jedną noc. Mądrosc szkólnëch – żëczny-
ma wspòminkama jich ùczniów. Stãpiéń zacégaretowa-

niô – żôłtoscą zãbów. Wżartosc nosową tobaczi – haftã 
kaszëbsczim szkòłë tobaczny na sznëpelnukù. Skùtecz-
nosc pielgrzimczi – kòlanowim bòlenim. Mòc sznapsu 
– kùńsztã lékòwaniô skacowaniô. Chùtkòsc jachaniô na 
kòle – wielëną minionëch przez pół gòdzynczi drzéwiãt. 
Dobrą ksążkã pòznôwô sã pò ji fizycznym „zaczëtanim”. 
Piwò – pò wczasnëch miastowò-wiejsczich „hejnali-
stach”. Bëlną mùzykã do tuńca liczi sã zdzartima 
pòdeszwama bótów. Szczescé – łzama szczescô. Niesz-
czescé – łzama nieszczescô. Rówiznã recytatorsczé- 
gò kònkùrsu – strzédną lëczbą zéwniãców òbsądzëce-

lów. Niwiznã mùzycznégò 
przezérkù – òklapniãtoscą 
ùszów słëchińców. Tôczel – 
wërzekniãcama „a jenë jo” 
na minutã. Miłosné ùniese-
nié – gãstoscą wësoczich 
„c” na trzë minutë. Dôwa-
nié mléka przez krowë – 
òblizajnoscą pòmlékòwą 
kòtów żdającëch na damie. 

Pòtrzeba ùprôwianiô prawa przez Warszawã a Brukselã 
– zwiksziwanim niepòtrzébny biórokracje. Chiżosc zaj-
ców – zazybionoscą przëstegnowëch lësców, wietwiów 
a zdebłów. Pësznotã czerwińcowëch wieczorów – roz-
rechòtanim kątorowò-żabim. Żérnosc mëgów – cało-
całową swãdzonoscą. Głosnosc pùszczaniô radia –  
czãstoscą pitaniô: co? Snôżosc rãcznégò pisaniô – 
sprawnoscą pózniészégò te òdczëtaniô. Bezpiek jacha-
niô aùtobùsã rechùje sã czerowco-kòntroleroma. 
Szmakã jedzeniô makówca – mlaskò-grëzoma. Krótczi 
szpacér – sapò-kroczkama. Maratón – dichò-kracza-
jóma. Spragłosc – gùlo-szlukama. Głód – slëno-łikama. 
Kòscelnosc – czãsto-klëkama. Cekawòsc – znakama 
zapitaniô. Wkùrzonosc – wëkrziknikama. Skamżotnosc 
– scësniãtomiészkòwòscą. Dzysészé czasë – stama sms-
-ów, mejlów a telefónowëch rozmòwów dzénno. Bez-
piek – cëszą. Zdrowié – bankructwã NFZ-tów. Pamiãc 
– terrabajtama. Rum – blónama pichù òd nórtu w nórt 
przë kòżdim pòrëchù. Pewnosc meteòrologiczną – 
smiotama sniegù w Africe. Kòmùnizm w Chinach – ka-
pitalisticznym pòkrokã. Amerikańską demòkracjã – 
wòjnama na swiece. Wòlnosc – òdpòwiedzalnotą. 
A lëdzką glëpòtã czim sã mierzi? Na to ni ma miarë... 

TÓMK FÓPKA

Nawetkã nômniészé  
dzeckò wié, że miłotã 

mierzi sã mùjkniãcama 
na minutã, kùskama na 

wiertel gòdzënë a dobrim 
słowã – na dzéń.
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12 DNIÓW
Nen naju pëlckòwsczi brifka mô rozmajité ùdbë. Sléd-
nym czasã wëmëslił so klimatologã bëc. Swòje 
badérowania zacząn 26 gòdnika.

– Tak naju starkòwie pògòdã przepòwiôdelë. 12 
dniów midzë Gòdama a Trzema Królama to 12 miesą-
cy rokù. Wiedno sã jima sprôwdzało, tej ë jô chcã ną 
metodã wëpróbòwac – dolmacził, czedë chwacył jem 
jegò, jak sã w plëce przezérôł. 

– Słëchôj, ti meteòrologòwie, chòc mają instru-
meńta za mëlióné, nijak wiodra tak richtich 
przepòwiedzec nie są w sztãdze. A jô móm le skòrz-
nie, pôlc, knérã, tobakã, rãkã a wprawioné òkò – to są 
hewò ne mòje instru-
meńta – a cesził sã jak 
dzeckò.

Jô le pòcziwôł banią 
a pòdzérôł, jakùż mój 
drëch mdze nëch in-
strumeńtów do wiodra 
badérowaniô ùżiwôł. 

Brifka przërëchto-
wôł so hëfcëk a pisa-
dło.

– Dzysô je 26 gòdnika 2018 rokù – zanotérowôł, tej 
wlôzł w skòrzniach w plëtã a zapisôł: – Deszczu napa-
dało na òkò tak cos kòl dwùch centimétrów. Tam-sam 
leżi wilëjny, mòkri sniég, jidze zelga.

Tej wsadzył pôlc w gãbã a flot wëcygnąn jen mòkri 
na lëft.

– Jak na gòdnik to je dosc cepło, wiater wieje  
z nord-west, nié za mòckò.

Czej ne dóné w hëfce miôł zapisóné, pòcygnąn 
knérą.

– CO2 norma, òzonu kąsk za wiele, jodu w sóm rôz, 
jak to kòl mòrza krótkò. 

Jesz rôz pòcygnąn knérą, le ną razą kąsk mòcni 
a rzekł:

– Ksawer zôs pôli bòazeriã, temù norma benzenu 
w lëfce je kąsk za wiôlgô, ale do zlëdaniô.

Tej nasëpôł so na rãkã fëst prizã tobaczi a miast jã, 
jak człowiek, zarôzka wcygnąc, zdrzôł na niã jak jaczi 
antk bòsy, co jã pierszi rôz w żëcym miôł òszmakac. 

– Në, cëż të terô? – pònëkiwôł jem jegò.
– Dożdżë, fùcht lëftu sprôwdzajã… – tej ną tobacz-

kã rozcarł midzë pôlcama a zażił. – Pùlwer kąsk mòkri, 
temù dzysô je dosc fùchtno.

Tedë wëcygnąn przed se rãkã, a w hëfce zapisôł: 
„Nie padô”.

Wezdrzôł w niebò a zanotérowôł: „Blónë szarawé, 
słunuszka ni ma widzec”.

– Tej jak, jaczé mdze wiodro? – nie strzimôł jem 
cekawòscë.

– Żebë jô to wiedzôł. Zmiennëch je baro wiele, 
dzysô w pôłnié a wieczór mùszã jesz rôz pòmiarë 
wëkònac. Do te mùszã wiadła w zdrzélnikù òbez-
drzec...

– Jo, jo, a òni cë rzeką, jaczé wiodro mdze – zasmiôł 
jem sã głosno.

– Nié, mùszã wiedzec, czë 
dze na swiece nie zatrzãsła sã 
zemia abò jaczi wùlkan nie je 
wëbùchłi. Kò to wszëtkò mô 
znaczenié, le co të tã móżesz 
wiedzec. 

Brifka machnąn rãką a szedł 
w chëcze.  

Ë tak bez ne 12 dniów brifka 
badérowôł wiodro. Pò Trzech 
Królach przëlôzł dó miã a wë-

niczi mie zaprezeńtowôł. Hewò, czëtińcowie tczëwôrt-
ny, na gwës w 2019 rokù mdze tak:
•  stëcznik – kąsk sniegù, kąsk deszczu, kąsk zmrozy
•  gromicznik – mdze zëmno, a fëst zasëpie
•  strëmiannik – na zôczątkù mdze sniegù z kòpicą, le 

na kùńcu przińdze zelga
•  łżëkwiat – mdze zëmno, le tam-sam słunuszkò zeze 

blónów wëléze
•  môj – ni ma co grila rëchtowac, kò bez dłudżi łikeńd 

mdze deszcz, pòtemù to dô kąsk wicy słuńca
•  czerwińc – na Jana na gwës mdze padało, òkróm ti 

jedny nocë całi miesąc mdze dosc cepłi
•  lëpińc – jak na wiwczasë, tej nad strzódzemné 

mòrze
•  zélnik – zôczątk cepłi a słunkòwi, a na żniwa to dô 

deszcz
•  séwnik – fejn słunuszkò przëgrzeje
•  rujan – rôz dô to wiater, rôz deszcz, rôz słunuszkò
•  lëstopadnik – wiater, deszcz, wiater, deszcz, wiater 

a sniegù kąsk pòpadô
•  gòdnik – sniég, deszcz, a òd swiãti Barbarë zanôlégó, 

czë Gòdë mdą pò lodze czë wòdze. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Mô nen naj’ pëlckòwsczi 
brifka ale rozëm! Z jegò 

głową to òn bë miôł  
na Sorbònie abò jaczim 

jinszim Hògwarce  
wiodroprzepòwiôdanié 

wëkładac… 



Zaprenumeruj „Pomeranię” na 2019 rok  
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*

*  Wybraną pozycję książkową należy wpisać w tytule przelewu
*  Pełna lista książek dla prenumeratorów znajduje się na stronie 

internetowej: www.Miesiecznikpomerania.Pl/kontakt/prenumerata
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