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Sławomir Lewandowski

Planując na początku stycznia drugie w nowym roku 
(lutowe) wydanie „Pomeranii”, nikt z redakcji nie 
przypuszczał, że tak wiele słów poświęcimy w nim 
Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Miasta 
Gdańska, słów, które niestety mają tylko i wyłącznie 
charakter wspomnieniowy. 

Nikt w redakcji naszego pisma, ale jestem 
jednocześnie przekonany, że nikt w Gdańsku, 
w Polsce i na świecie nie potrafiłby przewidzieć, 
że w Mieście Wolności i Solidarności może dojść do 
tak okrutnej zbrodni, której świadkami będą tysiące 
osób, zbrodni, której ofiarą będzie Prezydent Miasta, 
naszego Miasta… bo jak pokazali Polacy, w tych 
dniach wszyscy byliśmy Gdańszczanami.     

Za prezydentury Pawła Adamowicza Gdańsk  
stał się miastem nowoczesnym, piękniejszym, 
przyjaznym i, co ważne, otwartym. Prezydent 
Adamowicz, członek Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego, doskonale rozumiał także środowisko 
Kaszubów, czego dowodem jest wiele wspólnych 
inicjatyw zrealizowanych w ostatnich latach 
w Gdańsku, w mieście, którego Gospodarzem był 
przez niemal 21 lat.

Cześć Jego Pamięci!  
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W 1992 roku równocześnie zostaliśmy 
przyjęci do Zrzeszenia Kaszubsko-

-Pomorskiego, z  rekomendacji śp. prof. 
Brunona Synaka i  prof. Józefa Borzysz-
kowskiego. Mieliśmy więc wiele okazji 
do rozmów i dyskusji. Paweł był w pełni 
przekonany do idei Lecha Bądkowskiego 
wyrażonej w  słowach „realizacja samo-
rządności to najkrótsza droga do niepod-
ległego państwa”. Warto tę ideę przypo-
mnieć teraz, w stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wiąże ona ściśle 
niepodległość z  samorządnością. Paweł 
udowodnił to znakomicie w okresie swo-
jej dwudziestoletniej prezydentury. W tym 
okresie Gdańsk bardzo się zmienił i rozwi-
nął, dzięki czemu gdańszczanie są dumni ze swojego miasta. 
On rozumiał Gdańsk jak nikt dotąd. Rozumiał to miasto 
w układzie czasowo-historycznym i taką wspaniałą historię 
Gdańska realizował, dzięki czemu Gród nad Motławą jest 
dzisiaj perłą w Koronie. Perłą tą może się szczycić nie tylko 
Polska, ale ma ona wymiar europejski i światowy. I nie cho-
dzi tu tylko o inwestycje, które widoczne są na każdym kro-
ku. Ważne jest także to, co prezydent Adamowicz czynił na 
rzecz integracji społeczeństwa i kultury. Bardzo Mu zależało, 
aby edukacja dzieci i młodzieży – począwszy od przedszkola 
poprzez szkołę podstawową i średnią do uczelni wyższej – 
owocowała społecznością tolerancyjną i otwartą na innych. 
Paweł Adamowicz był przykładem takiej otwartości i z tej 
przyczyny był najlepszym wyborem dla swoich mieszkań-
ców, szczególnie w kontekście wielowiekowego dziedzictwa 
Gdańska. To właśnie postawa prezydenta Pawła Adamowi-
cza powinna być przedstawiana we wszystkich szkołach jako 
wzór do naśladowania.

Chcę również wspomnieć okres wdrażania wielkiej re-
formy administracyjnej i edukacyjnej rządu Jerzego Buzka, 
w którym byłem ministrem. Bardzo ważna dla Pawła Ada-
mowicza była edukacja młodego pokolenia, w szczególności 
w powiązaniu z edukacją regionalną i językiem kaszubskim. 
Za jego sprawą mamy w Gdańsku szkołę imienia Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, szkołę imienia Lecha Bądkow-
skiego, mamy też pomnik Świętopełka Wielkiego. Prezydent 
wspierał też nasze działania związane z  prowadzonym na 
Uniwersytecie Gdańskim kierunkiem etnofilologia kaszubska.

Paweł Adamowicz był wierny naszej 
tradycji związanej z wiarą chrześcijańską. 
Szanował ludzi, umiał z nimi rozmawiać, 
a przede wszystkim – słuchać. Ogromną 
wagę przywiązywał do wolności, soli-
darności, otwartości, dialogu i  toleran-
cji. W  swoich ostatnich słowach mówił 
właśnie o tym – o wolności, solidarności 
i dzieleniu się dobrem.

Z Pawłem znaliśmy się też rodzinnie. 
Spotykaliśmy się prywatnie. Był zawsze 
uśmiechnięty, dowcipny – był duszą to-
warzystwa. Przyzwyczailiśmy się do jego 
spóźnień albo wcześniejszych wyjść, bo 
wiedzieliśmy, jak wiele miał zobowiązań. 
Prezydentura pochłaniała Go bez reszty, 

uczestniczył w wielu wydarzeniach i spotkaniach w mieście. 
Relacje, które zbudował z mieszkańcami Gdańska, spra-
wiały, że był otwarty na ludzi i ludzie na Niego. Spacerując 
z nim ulicami Gdańska, doświadczyłem tego, że ludzie do 
niego podchodzili i z nim rozmawiali. Kiedy w październi-
ku ubiegłego roku miałem uroczystość rodzinną związaną 
z pięćdziesięcioleciem zawarcia związku małżeńskiego, Pa-
weł znalazł czas, mimo że był zajęty kampanią wyborczą, 
by złożyć nam życzenia i przypiąć medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Paweł był solidnym człowiekiem, otwartym na środowi-
sko lokalne. Ale działał także ponadlokalnie, przewodniczył 
samorządowcom w Polsce oraz w Europie. Był dobrze znany 
w Europie i na świecie. Był działaczem najwyższego forma-
tu. Umiał godzić patriotyzm gdański i pomorski z polskim 
i europejskim. Żegnały Go tłumy podczas wszystkich uro-
czystości odbywających się w Gdańsku po Jego śmierci oraz 
miliony przed telewizorami i w Internecie.

Warto dzisiaj zastanowić się nad tym, jak tę ogromną 
spuściznę, którą śp. Paweł Adamowicz nam pozostawił, 
wykorzystać dla zmiany społeczeństwa na lepsze, żeby Jego 
bezsensowna śmierć nie poszła na marne.

Śp. Paweł Adamowicz wykonał gigantyczną, znacznie 
przekraczającą siły jednego człowieka robotę – robotę dla 
Stolema. Paweł jest naszym Gdańskim Stolemem!

PROF. EDMUND WITTBRODT
PREZES ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO

Moje wspomnienia związane ze śp. Pawłem Adamowiczem sięgają 1990 roku, kiedy bezpośrednio po studiach 
został prorektorem na Uniwersytecie Gdańskim. Trzeba dodać, że był najmłodszym, bo zaledwie 25-letnim, 
prorektorem w Polsce. Rektorem Uniwersytetu był wówczas prof. Zbigniew Grzonka, a ja byłem w tym czasie 
rektorem Politechniki Gdańskiej. Była to pierwsza kadencja po zmianach społeczno-politycznych 1989 roaku 
w Polsce. Spotykaliśmy się bardzo często w ramach współpracy naszych uczelni. Paweł był zwolennikiem ści-
słego współdziałania środowisk akademickich. Przełożyło się to na organizowanie wspólnych, środowiskowych 
inauguracji roku akademickiego, powoływanie międzyuczelnianych laboratoriów i kierunków studiów, utwo-
rzenie trójmiejskiej akademickiej sieci komputerowej TASK. Gdyby nie zdecydował się zostać samorządowcem, 
z pewnością miałby szansę na wielką karierę naukową na uczelni.

Nasz Gdański Stolem
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POŻEGNANIE PREZYDENTA PAWŁA ADAMOWICZA

Prof. Edmund Wittbrodt z prezydentem 
Pawłem Adamowiczem w Centrum 

Hewelianum w Gdańsku
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Nie tak dawno w tym miejscu Staszek Janke dostawał 
Pomorską – Kaszubską – Nagrodę Literacką. A dziś 
przywołuję jego młodzieńczy wiersz1 o pustej nocy… 
Jak pisze: uszy trzymają się głosu! Głosu, który brzmi 
jeszcze w ścianach…

Żegnamy Pawła, choć ciągle słyszymy jego głos, 
śmiech, mocne słowa… Ciągle zdaje się nam, że wi-
dzimy jego postawną figurę i  czujemy, jakby zaraz 
miał wejść i usiąść wśród nas, tak jak wiele razy się 
to zdarzało.

***
Trudno uwierzyć. Jeszcze trudniej zrozumieć – ale już 
Go tu, wśród nas, nie spotkamy.

Dziś wypełniamy swój obowiązek wspólnej mo-
dlitwy i wspominania. Dziś wypełniamy swój obo-
wiązek pożegnania się z Pawłem Adamowiczem – 
Prezydentem Gdańska, ale przede wszystkim naszym 
drëchã. 

Na pożegnanie Kaszubi mają piękne określenie: 
òddzãkòwanié. Intuicyjnie czujemy ten źródłosłów! 
Ktoś odchodzi – na zawsze, ale my rozstając się z nim 
– dziękujemy.

***
Żegnamy Cię Pawle, ale zachowujemy nadzieję, że 
nasze podziękowania dotrą do Ciebie także w tym 
innym, lepszym świecie. Podziękowania za zaintere-
sowanie sprawami kaszubskimi i pomorskimi. Za wy-
trwałe mobilizowanie nas do wysiłku, aby nie zaprze-
stawać podkreślania kaszubsko-gdańskich związków. 
Za to, że byłeś z pewnością najbardziej kaszubskim 
prezydentem Gdańska. 

Ale jednocześnie umiałeś pomieścić tutaj, w na-
szym stołecznym grodzie nad Motławą, tak wiele 
różnych kulturowych tradycji. W mieście wolności, 
solidarności i otwartości, o którym tak często mówi-
łeś, Kaszubi czuli – czują się u siebie. I jest nam tu 
dobrze z innymi, a Ty wraz z nami tę gdańską róż-

4  /    / LUTY 2019

W cëchòscë czëc
bicé ùszłégò serca
jaczégò jesz chwôtają
zgrablałé rãce
ùszë trzimają sã głosu
òstałégò w scanach 
a mie zdôwô sã 
òstatny wid
ògłoszony wiedną mòdlëtwą Chodź, Paweł, popatrz tutaj.

Tu popatrz, z tego okna.
Stąd nasze Miasto
Widać jest najpiękniej.

ÒDDZÃKÒWANIÉ

1 Utwór „Pùstô noc” został opublikowany w „Pomeranii” w 1977 r., był debiutem poetyckim Stanisława Jankego. 
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norodność uznawałeś za bezcenną wartość. Za to Ci 
także dziękujemy

***
W  wierszu „Gdańskie niebo” napisanym w  dniu 
śmierci Pawła Adamowicza Magdalena Sacha na koń-
cu napisała:

Dziś, Pawle, z wielu okien na Kaszubach, Pomo-
rzu i w Polsce całej piękny jest widok na Twój – nasz 
Gdańsk. Miasto tonie w blasku świec. I w płaczu. 

Ale rozpacz przeminie, a pamięć zostanie. Zosta-
wiasz w naszych sercach trwały ślad i dołączasz do 
grona wielu wspaniałych Kaszubów z kresowymi ko-

rzeniami – Róży Ostrowskiej, Zbigniewa Żakiewicza, 
Wacława Odyńca, Ryszarda Stryjca… 

***
Żegnamy Cię dzisiaj w tę ostatnią – pustą noc. Ale 
jeszcze niejedna czarno-żółta flaga zawiśnie przy 
miejscu Twego spoczynku. I  jeszcze nie raz czarne 
gryfy Ci się pokłonią. 

***

Na wiedno…

Chodź, Paweł, popatrz tutaj.
Tu popatrz, z tego okna.
Stąd nasze Miasto
Widać jest najpiękniej.

I cëż jesz mógłbëm
rzec nad swiat całi
czej 
w tim jednym
sztërkù 
na wiedno òdszedł
Człowiek2

TE SŁOWA POŻEGNANIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA WYPOWIEDZIAŁ PODCZAS POŚWIĘCONEJ MU PUSTEJ NOCY  
W KOŚCIELE PW. ŚW. JANA W GDAŃSKU PREZES INSTYTUTU KASZUBSKIEGO PROF. CEZARY OBRACHT-PRONDZYŃSKI

2  Końcowy fragment wiersza Jana Piepki „Òstatny sztërk” z tomu Kamiszczi (1983)
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Gdańsk zawsze chował wielkich swych sy-
nów w kościołach, zwłaszcza w największym 

z nich – Mariackim. W posadzce ogromnego wnę-
trza (3980 metrów kwadratowych) były 544 ponu-
merowane płyty grobowe, w większości zachowane 
do dziś. W sumie spoczywa pod nimi więcej niż  
5 tysięcy osób. 

Pod jedną z najstarszych płyt, w południowej 
nawie prezbiterium, leżą burmistrzowie Konrad 
Leczkow i Arnold Hecht, zamordowani na zamku 
krzyżackim w 1411 r. W innym miejscu spoczywa 
burmistrz Rajnold Niederhof, zasłużony w 13-let-

niej wojnie z Krzyżakami, wygranej dzięki wielkie-
mu wkładowi miasta. W 1458 r. Niederhof osobiście 
wypowiedział wojnę wspierającemu Krzyżaków 
królowi Danii! Burmistrz Fryderyk Ehler zasłużył 
się obroną miasta w czasie najazdu szwedzkiego 
w latach 1655–1660. Jak wówczas oświadczył kanc-
lerz koronny Stefan Koryciński: w tym jednym mie-
ście Państwo Polskie wobec przemocy, tyranii i pod-
stępu strasznego wroga utrzymane zostało. Wśród 
największych należy też wymienić Gabriela von 
Bömmelna, pod którego przywództwem w 1734 r.  
Gdańsk bronił króla Stanisława Leszczyńskiego 

Prochy zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza spoczęły w bazylice Mariackiej. Przyjęli-
śmy to jako coś oczywistego, choć dziś raczej rzadko praktykowanego. Stary zwyczaj chowania zmarłych 
pod posadzkami kościołów skończył się wraz z przyjęciem Kodeksu Napoleona, który tego zakazał – ze 
względów higienicznych i z powodu zapełnienia miejsc. Coraz powszechniejsze kremowanie zwłok ułatwia 
przywrócenie zwyczaju w przypadku osób szczególnie zasłużonych. 

FO
T. 

SŁ
AW

OM
IR

 LE
W

AN
DO

W
SK

I

Dlaczego tam –  
refleksje po pogrzebie 
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POŻEGNANIE PREZYDENTA PAWŁA ADAMOWICZA

przed Rosjanami. W 1767 r. pochowano tutaj Da-
niela Gralatha, który prócz zarządzania miastem 
parał się nauką. Jako burmistrz ufundował Wiel-
ką Aleję Lipową do Wrzeszcza (dzisiejszą Zwycię-
stwa), dłuższą niż sławne Pola Elizejskie w Paryżu, 
w  dodatku podwójną! Jako uczony był pionie-
rem badań nad elektrycznością i  założycielem  
(w 1742 r.) sławnego na cały świat Towarzystwa 
Fizyki Doświadczalnej, znanego także pod nazwą 
Towarzystwa Przyrodniczego. Na 138 burmi-
strzów z lat 1342–1793 w kościele Mariac-
kim spoczywa ponad setka. Niektórych 
uczczono epitafiami na ścianach i  fila-
rach, w liczbie 31 (niegdyś ponad 
60). Ich inskrypcje to istna epo-
peja sławiąca zmarłych. Naj-
starsze były drewniane, z ma-
lowidłem przedstawiającym 
zmarłych i członków rodzin, 
ofiarowujących się Chrystu-
sowi, Jego Matce i świętym. 
Później przeważają tabli-
ce kamienne, z  rzeźbami  
alegorycznymi i portretowy-
mi, również zaopatrzone w in-
skrypcje. Z pełnego symboli przemijania 
epitafium w kruchcie bramy Rajców spogląda 
na nas wraz z żoną zmarły w 1577 r. burmistrz 
Jan Brandes, doradca królów, właściciel Krzy-
żowników, Świbna i Przegaliny. Ród, wywodzący 
się z Małopolski i Czech, pieczętował się herbem 
Radwan, później własnym (Brandys). Na wysta-
wionym w 1656 r. wspaniałym epitafium Ferbe-
rów inskrypcja sławi ich ród, wywyższony dzięki 
łaskawości Boga, opiece Najjaśniejszych Królów 
Polski i przychylności swojego Gdańska. W kryp-
cie kaplicy rodowej spoczywa sześciu burmistrzów 
Gdańska. Najsławniejszy z nich Eberhard, zaufany 
Zygmunta Starego, w 1525 r. obronił miasto przed 
spieszącą na pomoc Albrechtowi Hohenzollerno-
wi armią niemiecką. W czasie reformacji pozostał 
wierny katolicyzmowi. Jako burmistrz pojechał na 
słynny zjazd władców europejskich w Preszburgu 

(dziś Bratysława), poczwórną karetą, w orszaku 
60 jeźdźców. Jego synowi Konstantynowi zawdzię-
czamy renesansową fasadę domu z 1560 r. przy 
Długiej 28 i  przebudowaną rezydencję w  Lip-
cach, założył też gdański „Konstantynopol” (dziś 
„Niegowo”) i sławne Gimnazjum Akademickie. 
Piękne epitafium na filarze skrzyżowania naw 
wystawił w roku 1607 swojemu rodowi burmistrz 

Bartłomiej Schachmann. Pod jego rządami 
Gdańsk osiągnął świetność, której sym-

bolem może być powstałe wówczas 
arcydzieło architektury światowej – 

Wielka Zbrojownia.
Epitafia kościoła Ma-
riackiego upamiętnia-

ją także inne wielkie 
osobistości tutaj po-
chowane. W  krypcie 

pod kaplicą św. Rajnol-
da (dzisiejszej krypcie 
gdańskich kapłanów) 
byli pochowani m.in. 

admirał Jan Gulden-
stern, jego syn Zygmunt, 

senator Rzeczpospolitej, i inni przed-
stawiciele tego szwedzkiego rodu wierni kró-

lowi Zygmuntowi III, gdy musiał opuścić Szwecję. 
Pamiątką tych czasów są także epitafia jego dwo-
rzan Jerzego Possego i Jerzego Wildtbergera. Z ko-
lei w kaplicy Winterfeldów (św. Jakuba) spoczywa 
od 1774 r. wybitny gdański historyk, nauczyciel 
i wychowawca synów wojewody Poniatowskiego, 
w tym przyszłego króla Stanisława Augusta, Got-
fryd Lengnich.

Określiłem niegdyś kościół Mariacki jako nasz 
gdański Panteon, miejsce ostatniego spoczynku 
wielkich gdańszczan. Zmarły tragicznie Prezydent 
Paweł Adamowicz swoim życiem i pracą w służbie 
umiłowanego Gdańska w pełni zasłużył na to, by 
znaleźć się w ich gronie.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS 



8  /    / LUTY 2019

Wiele razy słyszałem od osób odwiedza-
jących Gdańsk, że mieszkam w pięk-

nym mieście, w sąsiedztwie morza i lasów, 
że wokoło stale coś się buduje, a miasto tętni 
życiem nawet wieczorami. Oczywiście, do-
ceniamy bogactwo otaczającej nas natury, 
cieszymy się, że mieszkamy w wyjątkowym 
mieście, choć zdarza się nam nie dostrze-
gać ciągłych zmian na lepsze lub uznajemy 
je za coś oczywistego. Ale cieszy nas spacer 
zwodzoną kładką prowadząca na Ołowiankę 
i znajdujący się tam napis GDAŃSK, które-
go każda litera bywa jednocześnie oblega-
na przez kilka osób chcących sobie zrobić 
zdjęcie na jej tle. Cieszymy się też tym, że 
tchnięto nowe życie w ulicę Stągiewną, po-
dobnie zresztą jak w Wyspę Spichrzów odradzającą się po 74 
latach agonii. 

Pamiętam Gdańsk sprzed 20 lat, oczywiście było to miasto 
równie piękne i równie historyczne jak dziś. Na pewno mniej 
zurbanizowane, bardziej skoncentrowane wzdłuż swoich głów-
nych arterii. Było to też miasto przed rozkwitem, przed boomem 
inwestycyjnym, mniej nowoczesne, trochę prowincjonalne i od-
cięte komunikacyjnie od Polski i świata. Miasto, które dopiero 
zaczynało poznawać swoich dawnych mieszkańców, odkrywać 
zasłużonych gdańszczan, doceniać na nowo to, co wydarzyło się 
kilkanaście lat wcześniej w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Gdański „złoty wiek” przypadający na XVI stulecie i począ-
tek XVII, który przyniósł miastu wszechstronny rozwój gospo-
darczy i kulturalny, wiązał się z przyłączeniem miasta do Ko-
rony i połączeniem jego portu z naturalnym zapleczem, jakim 
była Wisła – główna oś komunikacyjna także części Europy. 
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku to z kolei 
współczesna droga do dobrobytu. Gdańsk w pełni wykorzystu-
je polskie członkostwo w europejskich strukturach, nie tylko 
w wymiarze finansowym, ale również kulturalnym, partnerskim 
i strategicznym.

Tak się złożyło, że przez ostatnie 21 lat Gdańskiem rządził 
prezydent Paweł Adamowicz. Jego prezydentura zbiegła się 
w czasie z niewyobrażalnym dwie dekady temu rozkwitem mia-
sta. Właściwie to mógłbym napisać, że rozkwit miasta zbiegł się 
z rządami Pawła Adamowicza. Jakkolwiek jednak by to ująć, to 
w trakcie Jego prezydentury Gdańsk wykonał milowy krok na-
przód. Gdyby nie wizja i wola jej realizacji ze strony prezydenta 
Pawła Adamowicza i podległych Mu urzędników, zapewne by-
libyśmy dzisiaj w innym miejscu. Oczywiście jak każdy, a szcze-
gólnie jak każdy polityk, także prezydent Adamowicz popełniał 
błędy. Nie popełnia ich tylko ten, kto nic nie robi. Nie wszystkie 

inwestycje i wizje magistratu miały szerokie 
poparcie mieszkańców. Sam kilkakrotnie mia-
łem odmienne zdanie w pewnych kwestiach. 
Jednak zawsze uważałem i nadal uważam, że 
miasto to żywy organizm, musi się rozwijać 
i czasami, aby coś zbudować, trzeba najpierw 
coś zburzyć, nawet jeśli to coś było tu od za-
wsze. 

Całe pokolenie gdańszczan dorastało 
w mieście, na którego czele przez 21 lat stał ten 
sam człowiek. Prezydent Paweł Adamowicz 
był wybierany na kolejne kadencje, bo gdań-
szczanie widzieli, jak rozwija się ich miasto, 
jak odsłania się skrywana przez dziesiątki lat 
historia, jak przywraca się tradycję, dumę, wia-
rę w drugiego człowieka i solidarność, która 

w Gdańsku ma szczególne znaczenie. Wygrywał też swoją otwar-
tością, mądrością i uśmiechem, potrafił przekonać do swoich ra-
cji i wyznawanych wartości mieszkańców w każdym przedziale 
wiekowym. Taki sam szacunek miał do możnych tego świata, 
którzy licznie gościli w Gdańsku, jak i do zwykłych mieszkańców, 
których spotykał na ulicach miasta. Był otwarty na kaszubskie 
sprawy, czego dowodem są liczne wspólne inicjatywy, jak również 
na inne kultury, religie czy odmienne od własnych poglądy, na-
wiązując tym samym do kosmopolitycznego charakteru dawnego 
Gdańska. Nie wszystkim to się podobało, bo nie wszyscy znają 
i rozumieją historię naszego miasta. Gdańsk bowiem to miejsce, 
w którym historia dzieje się nieustannie, każdego dnia; tu nic się 
nie kończy, a wszystko się zaczyna. Gdańsk to nieskończona opo-
wieść, którą pisze każdy z nas.    

Mając w pamięci to, co wydarzyło się 13 stycznia, i to, co 
miało miejsce w kolejnych dniach na ulicach Gdańska, moż-
na stwierdzić, że żywe okazały się słowa: tu nic się nie kończy, 
a wszystko zaczyna. Gdańszczanie będą pamiętać o prezydencie 
Adamowiczu, nie w formie kultu, ale o Jego udziale w budowie 
tożsamości naszego miasta, której symbolem są również spekta-
kularne inwestycje, takie jak Europejskie Centrum Solidarności.   

Gdańsk to nieskończona opowieść, którą pisze każdy z nas. 
Od kilkunastu dni piszemy gdańską opowieść sami, każdy na 
swój sposób. Ale musimy jeszcze odrobić lekcje. Może będzie to 
wymagało uderzenia się w piersi, wypowiedzenia takich słów, 
jak „przepraszam” i „proszę”. Być może trzeba będzie kilka razy 
zastanowić się przed napisaniem lub wypowiedzeniem zawist-
nych słów pod czyimś adresem. Warto, a nawet trzeba zrobić 
wszystko, aby w przyszłości nie doprowadzić do takiej tragicznej 
sytuacji, jaka zdarzyła się 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku – 
w Mieście Wolności i Solidarności.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

W  swojej książce Gdańsk jako wyzwanie Paweł Adamowicz napisał: Gdańsk to dla mnie wielkie zadanie  
wynikające z dziedzictwa oraz współczesnych ambicji i aspiracji. To wielkie zadanie – wymaga wizji i woli reali-
zacji. Gdańsk bowiem to miejsce, w którym historia dzieje się nieustannie, każdego dnia; tu nic się nie kończy,  
a wszystko się zaczyna. Gdańsk to nieskończona opowieść, którą pisze każdy z nas.    

Prezydent wielkich zmian

Prezydent Paweł Adamowicz podczas 
ubiegłorocznego Święta Niepodległo-

ści prezentuje Konstytucję RP 
w przekładzie na język kaszubski.
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Z Édmùndã Kamińsczim, znajôrzã żëcégò i dokazów latoségò patrona Jana Trepczika, gôdómë ò wëbrónëch 
wëdarzeniach z żëcô Méstra Jana i ò jegò pòzdrzatkach.

CHCÔŁ WËBAWIC ZAPADŁI  
ZÓMK KASZËBIZNË

„Pomerania”: W jednym ze swòjich tekstów Pòzdrzatk 
na pòstacjã Jana Trepczika1 piszece, że jednym z baro 
wôżnëch wëdarzeniów w żëcym Trepczika bëło pòtka-
nié – razã z Aleksandrã Labùdą – z Aleksandrã Maj-
kòwsczim. Mòżece nama rzeknąc kąsk wicy ò tim zéń-
dzenim, przede wszëtczim, jak do niegò doszło?
Édmùnd Kamińsczi: Wdôrziwóm so, jak dwaj drëszë 
zza miédzë w Strëszi Bùdze kòle Mirochòwa, Aleksan-
der Labùda i Jón Trepczik, wiele razy w swòjich gôd-
kach wspòminalë, jak to sã stało, że òni sã wëbrelë do 
doktora Aleksandra Majkòwsczégò.

Wedle wiédzë Trepczika wëzdrzało to tak: Gwësnégò 
dnia lëstowi przëniósł do Aleksa Labùdë wikszégò fòr-
matu lëst òd nieznonégò nadôwcë, a bënë numer pisma 
,,Gryf” z 1925 rokù, jaczi kùńcził seriã tegò cządnika. 
I tak zôrno wiédzë regionalny trafiło na gruńt, w jaczim 
mògło zajistniec ë brzadowac, bò Aleks Labùda, czile 
razy przezérając starnë ,,Gryfa”, pòdskôcywôł swój bë-
nowi nieùbëtk, jaczim rôd bë miôł sã z kims pòdzelëc.

Drëszë z nôblëższi òbéńdë nie bëlë zainteresowóny 
entuzjazmã Labùdë. Dopiéro we feriach w Strëszi Bù-
dze spòtkelë sã kòledzë nôpierwi ze szkòłowi ławë, 
a pózni Szkólnowsczégò Seminarium w Kòscérznie, 
Jón Trepczik z Aleksã Labùdą. Béł to dlô dwòjga drë-
chów przełómny cząd w jich żëcym. Wdôrziwóm so, 
jak Aleks òpòwiôdôł Trepczikòwi ò ,,Gryfie” i Maj-
kòwsczim. To òd zarô Jón sã zainteresowôł tematem 
kaszëbsczim i gôdôł, że Majkòwsczi mieszkô w Kar-
tuzach we willë ,,Erem”. Òd negò czasu kôrbilë le na 
témã Kaszëbów ë kaszëbiznë, a Trepczik miôł chãc za-
pòznac sã z zamkłoscą pisma ,,Gryf”. Tu wëstąpił pro-
blem, bò Aleks ,,Gryfa” miôł w szkòle w Zelewie, do 
chtërny przeniosłi òstôł ze szkòłë w Lëni. Tak ùdbëlë so 
negò samégò dnia jachac na kòle do Zelewa, to je jaczé 
30 km drodżi.

W  Zelewie jima noc zeszła na sztudérowanim 
numrów ,,Gryfa”, jaczé tam miôł Labùda. Tej ùdbelë so 
jachac do Kartuz do Majkòwsczégò z nôdzeją, że do-
wiedzą sã czegò wicy ò Kaszëbach. 

A jak wëzdrzało samò zéńdzenié?
Dr Majkòwsczi przëjął jich w swòji bibliotece. Pò czile 
dowòlnëch kôrbiónkach Aleks przedstawił cél jich 
gòscënë i prosył doktora Majkòwsczégò ò jegò pòz-
drzatk w taczi sprawie: Czë Kaszëbi są apartnym nôro-
dem słowiańsczim, czë leno ,,szczepem” pòlsczim? Czë 
mòwa najô je apartnym jãzëkã słowiańsczim, czë leno 
,,gwarą pòlską”? Na to Majkòwsczi dobrotlëwie sã 
ùsmiéchnął, wstôł ë stanął przë bëlny pòlëcë z ksążka-
ma ë ksãgama, tej lewą rãką pòmùjkôł sã pò łësënie, 
a prawą sygł za ksãgą bëlniészégò fòrmatu. Wskôzôł 
titułową starnã i rzekł: Proszę czytać – i wskôzywôł pôl-
cã przezwëskò aùtora, tituł ksążczi ë sprôwcã wëdaniô: 
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli ka-
szubskiego, Akademia Umiejętności w Krakowie 1893. 
Pòłożił ksãgã na stole ë pòwiedzôł: Gdybym ja wam to 
samo powiedział, moglibyście mi uwierzyć lub nie, ale 

Jón Trepczik (z lewi) i Aleksander Labùda pòd kùńc 20. lat XX w.

1  Tekst nen je w ksążce Méster Jan (1907–1989). Praca monograficzna o Janie Trepczyku, red. W. Frankowska, Wejherowo 2017.
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najwyższej instytucji w Polsce, jaką jest Akademia Umie-
jętności w Krakowie, ja szczerze wierzę i taka jest odpo-
wiedź moja na wasze pytania. Reszta zależy od was. 
Majkòwsczi w tamtëch latach, chòc pisôł pò kaszëbskù, 
gôdôł le pòlsczim jãzëkã lëteracczim.

To zéńdzenié z Majkòwsczim miało bëlné znaczenié 
dlô dwòjga drëchów. Doszlë do swiądë, że swiatem rzą-
dzy złoto, òrganizacje i ,,massmedia” do przekôzywaniô 
mësli. A z tëch trojga Kaszëbi ni mielë nic. Co robic? – 
rozmiszlelë Trepczik z Labùdą. Pò czile kôrbionkach 
doszlë do te, że wôrt założëc stowôrã pòd mionã ,,Zrze-
szenié Nauczycieli Kaszubów”. Fakticzno 18 zélnika 1929 
rokù ùtwòrzëlë ,,Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów”, a za-
łóżcoma bëlë: Aleks Labùda, Jón Trepczik i Alojzy Stolt-
mann, a prezesã òstôł Aleksander Majkòwsczi. Cél mielë 
jeden: przez szkólnëch trafic do młodëch.  

W nym czasu Trepczik ùcził w Miszewie, skądka 
òstôł przeniosłi do Rogòzna „dlô dobra szkòłë”, a pò 
prôwdze ùkôróny za rozwicé regionalizmù kaszëbsczé-
gò w szkòle. Jedno je pewné, że Trepczik i Labùda mielë 
zgódny pòzdrzatk na kaszëbiznã, a w całoscë na retanié 
mòwë kaszëbsczi.

Òd 1933 rokù zaczãła wëchadac ,,Zrzesz Kaszëbskô”. 
Jaczé znaczenié miało to pismò dlô rozwiju kaszëb-
sczi swiądë Trepczika?  
Wedle mie miała baro jistny cësk, bò dôwa leżnosc dze-
leniô sã mësloma, wskôzoma do rozwicô kaszëbsczi 
deje ë dozéraniô jãzëka, lëteraturë a w całoscë kùlturë.

Jak Trepczik przeżił przedwòjnowé lata we Wiôl-
gòpòlsce, a pózni cząd II swiatowi wòjnë?      
Pò rokù robòtë w Rogòznie, gdze wëdôł w 1935 rokù 
swój pierszi Kaszëbsczi pjesnjôk, starą aùtora ù Sztefana 
Fòrmellë, na swòje żëczenié trafił do szkòłë w Tłuka-
wach w òbéńdze òbòrnicczi, gdze mieszkôł do maja 
1940 rokù. W zélnikù tegò samégò rokù przecygnął do 
Stajszewa, a pózni do Swiónowa, gdze robił jakno ka-
sjéra w Ùrzãdze Gminë. Jakno ùrzãdnik, z òbòwiązkù 
przëjimô trzecą nôrodną grëpã òkùpanta. 1 czerwca 
1943 rokù òstôwô zacygniãti do niemiecczégò wòjska 
do Hanówru, dali do Belgii, Bretanii i na front do Italii, 
gdze trafił do kómpanii weterinaryjny (jakno dozérnik 
kòni ë òsłów). Tam współdzejôł z môlową partizantką, 
z jaczi trafił do armii Andersa, z chtërny wrócył przez 
Szkòcją w czerwcu 1946 rokù do swòjich na Kaszëbach. 
Òd miodnika 1946 do emeriturë robił jakno szkólny 
w Spòdleczny Szkòle Nr 4 w Wejrowie.

J. Trepczik (z lewi) w niemieczim ùnifòrmie (1943 r.)

J. Trepczik òbczas tuńca ze swòją białką Léòkadią
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ROK JANA TREPCZIKA

Jaczi Trepczik béł dlô swòji familie? Kò jesce gò znelë 
i òd ti stronë, bò òd 1960 rokù béł wajim starkã.
Jak wëczëtac je mòżno z ùchòwónëch lëstów do białczi 
Anielë, z jich 248 strón, béł wrazlëwim, kòchającym, 
głãbòk zajisconym ò kawel swòjich, sercu blisczich 
domôcëch. A jaczim béł starkã? Z mòji starnë mògã le 
rzec: cepłim, robòcym, zakòchónym w kaszëbiznie, 
i familijnie zgódnym do współżëcô z kòżdim, co chcôł 
wëbawic zapadłi zómk kaszëbiznë.
Co Trepczik miôł za swòje nôwôżniészé kaszëbsczé 
zadanié?
Nôwôżniészé dlô Trepczika bëło doskònalenié kaszëb-
sczi mòwë i wëdwigniãcé ji na wiżawã apartnégò jãzëka, 
m.jin. przez pisanié słowôrza ë ùkłôdanié melodiów 
piesni do swòjich tekstów – wiérztów.
Jak wëzdrzała kaszëbskô robòta Trepczika w stali-
nowsczim cządze i pózni w czasach PRL?
Trepczik jak i néga zrzeszińców pisywelë do szuflôdë. 
Méster Jón prowadzył kaszëbsczi chùr i  ùcził mło-
dzëznã kaszëbsczich chòranków, a jaczis cząd biwôł 
radnym, jakno prezes Kaszëbsczégò Zrzeszeniô we 
Wejrowie. W  latach 1953–1957 pòwstało nôwicy 
dokôzów lëteracczich, jak i  kómpòzytorsczich, czej 
spiéwalë w duece z białką Leòkadią. Jón Trepczik miôł 
swiądã, że nim ë zrzeszińcoma interesowalë sã lëdze 
z bezpieczi. I tak spòtikalë sã priwatno we Wejrowie ù 
Trepczika czë ù ks. Grëczë w Sopòtach, czegò dokôzë 
są w IPN-ie. Mòjim pòzdrzatkã Trepczik òd samégò 
pòczątkù béł gwësny swòjégò dzejaniô, ni muszôł 
dozdrzeniewac w kaszëbiznie, sygnie le zazdrzec do 
jegò pisónëch dokôzów czë spiéwów. Na wzér do 
spiéwë „Ùdba – Jesz wej nie zdżinął Kaszëbów zbieg 
całi” czë wiérztów „O duchu”, „Kaszëbskô” abò „Wstań 
Pòmòrzkô” drëkòwónëch w „Zrzeszë Kaszëbsczi”. 

Na kùńc proszã jesz ò krótczé pòdrechòwanié cëskù 
Jana Trepczika na waje kaszëbsczé dzejanié i mësle-
nié. Co môce z Niegò „wzãté” dlô se?
Żlë jidze ò mój pòzdrzatk na Trepczika jakno dzejôrza, 
to w ùdbie kaszëbsczi béł bëlny, rëszny i ùparty, wiérny 
swòji kaszëbsczi deji, żëczlëwi dlô domôków ë dlô 
drëdżégò człowieka. Jakno stark? Mëszlã, że lepszégò jô 
miec ni mógł, bò w Jegò towarzëstwie w kaszëbiznie jô 
dozdrzeniewôł. W zôpisu mie òstawił do spisënkù Jegò 
dokôzë, dbanié ò czëstosc kaszëbsczégò jãzëka (bez 
cëzëch namiklënów) i miec starã jegò wënôszac na wi-
żawë wôrtnégò jãzëka.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

KASZËBSKÔ                         
Lubòtnô Tatczëzna, Kaszëbskô mòja!
Cebie jem ùlubieł òd młodëch lôt.
Czarzi pësznô mie widzałosc wcąg Twòja
W jaczi jak w kwiatach jô wanożã rôd.   

WSTAŃ PÒMÒRZKÔ!
Kaszëbi, wa biédny jesta lud.
Le jak òdrodë rôz czas waj przińdze
Napòczãti cél sã z wama zyńdze   
Téj sã w Zemi Òjców stónie cud...
Téj zarzëkłi w zôtorach jezór   
Zazwònią stalatné w tóniach zwònë,
Òtëmkną sã Dëcha naji renë   
I téj zadërżi głos westrzód gór:
Wstań Pòmòrzkô! Céchã Twòjim Grif!  
(...) 

Wiérztë dôwómë w terczasnym pisënkù

J. Trepczik westrzód ksążk
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WËBRÓNÉ DATË Z ŻËCÉGÒ   
MÉSTRA JANA,  

PATRONA 2019 ROKÙ

22 rujana 1907 –  Jan Trepczik rodzy sã w Strëszi Bùdze kòl 
Mirochòwa

1921 – kùńc nôùczi w mirochòwsczi szkòle
1926 –  egzamin dozdrzeniałotë (pò nôùce w Seminarium 

dlô Szkólnëch w Kòscérznie)
1926 –  pòczątk warkòwi robòtë – nôprzód w spòdleczny 

szkòle w Kartuzach, a òd 1927 w szkòle w Miszewie
1928 –  zéńdzenié z Aleksandrã Majkòwsczim, jaczé miało 

wiôldżi cësk na kaszëbską swiądã Trepczika
1929 –  pòwstanié Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. 

Trepczik òstôł jegò sekretérą
1930 –  lëterackô pierszëznã – òpòwiôdanié Na szlachù 

zbrodni (w „Chëczë Kaszëbsczi”, dodôwkù do gazétë 
„Dziennik Gdyński” z 14.09.1930 r.)

1931 –  Piesniô Sławë – pòeticczi debiut (w „Gryfie”  
nr 1/1931)

1930 –  zdënk z Anielą Rómpską (Jan Trepczik miôł z nią 
szesc dzecy: Bògùsławã, Swiãtopôłka, Mirosławã, 
Damrokã, Sławã i Mestwina)

1933 –  wëchòdzy pierszi numer pismiona „Zrzesz 
Kaszëbskô”, jaczégò Trepczik je wespółzałóżcą

1934 –  karné przeniesenié do robòtë w szkòle  
w Rogòznie (Wiôlgô Pòlskô)

1935 –  wëdanié spiéwnika Kaszebskji pjesnjôk – Dzél 1
1935 – przecygnienié z familią do Tłëkawów
1940 –  Trepczik wrôcô na Kaszëbë, òstôwô kasjerã 

w Ùrzãdze Gminë w Swiónowie
1943 –  wcygnienié do niemiecczégò wòjska (pòd kùńc 

wòjnë wstąpił do pòlsczégò wòjska – II Kòrpùsu 
gen. Władisława Andersa)

1946 –  wrócenié do familie, do Wejrowa, gdze jaż  
do 1967 r. béł za szkólnégò w Spòdleczny  
Szkòle nr 4

1951 – ùmiérô białka Jana Trepczika Aniela
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1953 – zdënk z Léòkadią Czajiną
1956 –  Trepczik òstôwô przédnikã prawie ùsadzonégò 

Kaszëbsczégò Zrzeszeniô we Wejrowie
1959 –  Klub Sztudérów „Ormuzd” wëdôł dwa zbiérczi 

spiéwów Trepczika
1967 –  razã z (drëgą) białką òstôł wëprzédniony Medalã 

Stolema
1967 – przeńdzenié na emeriturã
1968 – smarą wëchòdzą Cztery pieśni kaszubskie
1968 –  pòwstôwô Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 

Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie – jaczégò 
Trepczik béł wespółpòczãtnikã – z chtërnym 
wespółrobił i w chtërnym dzysdnia je wikszosc  
jegò lëteracczi i mùzyczny spôdkòwiznë

1970 – wëchôdô pòeticczi zbiérk Moja stegna
1974 –  ùkôzywô sã Rodnô Zemia – zbiérk mùzycznëch 

dokazów
1975 –  smarą wëchòdzy ksążka dlô dzecy Ukłôdk dlô dzôtk
1977 –  pùblikacjô drëdżégò pòeticczégò tomikù 

Odecknienié
1978 – wëdanié zbiérkù spiéwów Moja chëcz
1979 – przënôleżnota do Związku Literatów Polskich
1980 –  drëk ksążczi ze spiéwama aùtorstwa Trepczika  

Lecë choranko. Pieśni kaszubskie
1989 (3 séwnika) – smierc we Wejrowie, gdze je pòchòwóny
1994 –  wëchôdô dwatomòwi Słownik polsko-kaszubski 

ùsadzony przez Méstra Jana a przëszëkòwóny  
do drëkù przez prof. Jerzégò Trédra

Pòspólny spiéw Jana Trepczika i jegò 
białczi Léòkadie

Òd lewi Sztefón Bieszk, ks. (?) Wëdrowsczi, Jón Trepczik, Aleksander 
Labùda, NN

 Léòkadiô i Jón Trepczikòwie
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Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie zorganizował już kilka konferencji popular-
nonaukowych, a niektóre z nich zostały udokumentowane publikacjami książkowymi. Kontynuując tę tradycję, 
w 2017 r. przygotowano pierwszą edycję cyklu corocznych jesiennych konferencji „Wielcy ludzie małego Pelpli-
na”. Poświęcono ją Słudze Bożemu Biskupowi Konstantynowi Dominikowi (w 75. rocznicę śmierci), filozofowi 
ks. Franciszkowi Sawickiemu (140. rocznica urodzin i 65. rocznica śmierci), autorowi dwóch pomnikowych 
słowników: kaszubskiego i kociewskiego ks. Bernardowi Sychcie (110. rocznica urodzin, 35. rocznica śmierci), 
działaczowi niepodległościowemu Walentemu Stefańskiemu (140. rocznica śmierci) i organiście katedralnemu 
Oskarowi Hermańczykowi (150. rocznica urodzin). 

O KS. PASIERBIE – POMORZANINIE  
I EUROPEJCZYKU 
NA KONFERENCJI POPULARNONAUKOWEJ W PELPLINIE

W sobotę 24 listopada 2018 r. w auli Bibliote-
ki Diecezjalnej w Pelplinie odbyła się druga 

edycja cyklu, tym razem związana z 25. rocznicą 
śmierci wybitnego poety i uczonego, ks. Janusza 
Stanisława Pasierba. Temat konferencji „Janusz St. 
Pasierb – twórca kultury i nauki Pomorza, Polski 
i Europy” wyraźnie wskazywał na dwie płaszczy-
zny twórczości pelplińskiego kapłana: artystyczną 
i naukową. Był poetą i eseistą, ale także teologiem, 
archeologiem i – przede wszystkim – historykiem 

sztuki, a do tego profesorem dwóch uczelni: war-
szawskiej Akademii Teologii Katolickiej i pelpliń-
skiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po-
nadto, co zaznaczone zostało w  referatach, jego 
twórczość literacka i naukowa oscylowała wokół 
spraw pomorskich, ogólnopolskich i europejskich, 
połączonych w jedno. W tym kontekście przypo-
mniano dewizę Pelplińskiego Poety: „Małe ojczy-
zny uczą żyć w ojczyźnie wielkiej, w wielkiej ojczyź-
nie ludzi”. 

Uczestnicy konferencji pt. „Janusz St. Pasierb – twórca kultury i nauki Pomorza, Polski i Europy”
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WYDARZENIA 

Uczestnicy konferencji najpierw spotkali się 
w kaplicy Collegium Marianum, gdzie sprawowa-
na była msza św. w intencji zmarłego ks. profeso-
ra Pasierba pod przewodnictwem ks. bpa Micha-
ła Janochy, biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji 
Episkopatu Polski, z udziałem profesorów, mode-
ratorów, diakonów i alumnów pelplińskiego WSD 
– na czele z rektorem ks. prof. dr. hab. Wojciechem 
Pikorem – oraz pozostałych uczestników konferen-
cji. Do Pelplina przyjechało wielu miłośników twór-
czości autora Gałęzi i liści z różnych stron Pomorza: 
od Gdyni po Toruń. Byli przedstawiciele środowisk 
akademickich, instytucji kulturalnych, oświatowych 
i społecznych, w tym także zrzeszeńcy z kilku od-
działów. Stawili się jego uczniowie i przyjaciele.  

W gościnnych progach Biblioteki Diecezjalnej 
wysłuchano ośmiu referatów. Bp prof. dr hab. Mi-
chał Janocha mówił na temat zainicjowanych przez 
ks. Pasierba badań poloników artystycznych w zbio-
rach watykańskich, które – jako jego uczeń – do-
kończył i opublikował w specjalnej książce. Biskup 
włocławski ks. dr Wiesław Alojzy Mering należał, 
podobnie jak bp Janocha, do uczniów ks. Pasier-
ba. Mówił więc bardzo osobiście o swoim mistrzu, 
wskazując na cechy jego kapłaństwa. Kolejny uczeń 
Pasierba ks. prof. dr hab. Jan Sochoń z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (filozof, polonista 
i poeta) zapoznał zebranych z Pasierbową koncep-
cją katedry jako symbolu Europy. „Miasto jak świat. 
Rzym Pasierba” to temat niezwykle interesującego 
i nowatorskiego spojrzenia na twórczość poety do-
konanego przez dr. hab. Tomasza Tomasika, profe-
sora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dr Agniesz-
ka Laddach przywołała w swoim referacie klimat 
kulturowy Żarnowca – pomorskiej wsi z klaszto-
rem benedyktynek. Współtwórcą tego klimatu był 
ks. Pasierb, który odwiedzał to miejsce niezwykle 
często, zawsze obowiązkowo w czasie wakacji. Jego 
kolejny uczeń ks. mgr lic. Wincenty Pytlik, dyrek-
tor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, wspominał 
o pieczy swojego dawnego profesora nad pracami 
konserwatorskimi i o konsultacjach w trakcie mo-
dernizacji czy projektowania budowli sakralnych, 

nie tylko na Pomorzu. Piszący te słowa wygłosił 
przedłożenie zatytułowane „Pomorze – mała ojczy-
zna ks. Janusza S. Pasierba”.  Prezes Fundacji im. Ks. 
Janusza St. Pasierba i wierna strażniczka pamięci 
o Pelplińskim Poecie red. Maria Wilczek dawała 
liczne przykłady na to, że był on przewodnikiem 
na drodze wiary dla wielu ludzi. 

Tematyka referatów była tak dobrana, żeby poka-
zać Pasierba jako twórcę kultury i nauki, człowieka 
i kapłana, który potrafił łączyć to, co dalekie, z tym, 
co bliskie, i dostrzegać w tym jedność. Potrafił prze-
nosić z kultury lokalnej, partykularnej do kultury 
globalnej wszystko to, co wartościowe. Bez żadnego 
koniunkturalizmu wyrażał swoją miłość do wszyst-
kiego, co pomorskie. Był admiratorem Pomorza, 
który widział naszą małą ojczyznę w szerokim kon-
tekście dziejów oraz kultury Polski i Europy.

Pelplińska konferencja – zorganizowana przez 
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego wspólnie z Wyższym Seminarium Du-
chownym i Biblioteką Diecezjalną we współpracy 
z Wydziałem Teologicznym UMK – została udoku-
mentowana specjalną publikacją, która ukazała się 
już pod koniec minionego roku nakładem wydaw-
nictwa „Bernardinum”. Dodajmy, że konferencja 
odbyła się pod patronatem ks. bpa Ryszarda Kasy-
ny, a współfinansował ją Samorząd Województwa 
Pomorskiego. 

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Autor artykułu prezentuje swój referat podczas pelplińskiej konferencji
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Przypadki szkarlatyny notowano co prawda już 
wcześniej, miały one jednak charakter incyden-

talny – w marcu 1901 roku na płonicę zmarło w Ja-
starni jedno dziecko1, a w czerwcu choroba pojawiła 
się w odległym o 50 kilometrów Wejherowie. Klęska 
przyszła we Wszystkich Świętych. Przez blisko 20 ty-
godni, od listopada 1901 roku do początków trzeciej 
dekady marca 1902, w parafii jastarnickiej epidemia 
pochłonęła 32 ofiary, w przeważającej części – dzieci. 
Najmłodsza z ofiar miała osiem miesięcy, najstarszej 
brakowało zaledwie paru dni do 22. urodzin, przy 
czym jedynie w pięciu przypadkach chorzy mieli wię-
cej niż 16 lat.

Na przełomie wieku trzy wsie jastarnickiej parafii 
liczyły łącznie 1 342 wiernych zamieszkujących 274 
chaty2. Epidemia dotknęła głównie Kuźnicy, tam też 
choroba utrzymywała się najdłużej, bo od początku 
listopada 1901 do połowy stycznia 1902 roku. W tym 
czasie we wsi w 14 rodzinach zmarło na szkarlatynę 
20 osób. W Borze osiem przypadków śmiertelnych 
odnotowano w  pięciu gospodarstwach, przy czym 
najchmurniejsze dni miały tam miejsce w  marcu 
1902, kiedy w pozostałych wioskach nie notowano 
już przypadków śmiertelnych. W Jastarni w listopa-
dzie i grudniu 1901 roku w dwóch rodzinach zmarło 
łącznie czworo dzieci.

Zarażeń musiało być znacznie więcej, większa mu-
siała być także liczba rodzin, w których pojawiała się 
choroba. W miastach, gdzie prowadzone były staty-
styki zachorowań, a przypadki chorób zakaźnych były 
notowane nie tylko w postaci zapisów w parafialnej 

Liber Mortuorum, na szkarlatynę umierał przeciętnie 
co czwarty zarażony. Na przykład we Lwowie w ca-
łym 1901 roku odnotowano 260 przypadków płonicy, 
z czego 64 śmiertelne3. Czy taka sama proporcja utrzy-
mywała się w kaszubskich wsiach? Z jednej strony na 
mierzei brak było dostępnej w większych ośrodkach 
opieki medycznej, z drugiej warunki higieniczne były 
jednak lepsze niż w zanieczyszczonych i przepełnio-
nych miastach. Gdyby przyjąć wskaźnik śmiertelności 
za uniwersalny, okazałoby się, że liczba zarażonych 
w wioskach półwyspu mogła wynosić około 130 osób, 
a więc mniej więcej tyle, ile dzieci rodziło się w tym 
czasie w parafii w ciągu dwóch lat. Warto też zwrócić 
uwagę, że liczba ofiar kilkutygodniowej epidemii na 
mierzei była tylko o połowę mniejsza od liczby zgo-
nów w ciągu całego roku w przywołanym tu 160-ty-
sięcznym Lwowie. 

Tragedii dopełniał fakt, że z powodu szczególnych 
warunków mieszkaniowych – chaty na mierzei skła-
dały się z  jednej wspólnej dla wszystkich domow-
ników izby sypialnej – nie było możliwe izolowanie 
chorych, a że brakowało, jak już wspomniano, opie-
ki lekarskiej, śmierć jeśli raz już zawitała w rybackie 
progi, to nierzadko zostawała na dłużej. W Kusfeldzie, 
Puckiej i Gdańskiej Jastarni na Helu wybuchła szkar-
latyna, która zabiera dużo ofiar. Pewnemu rybakowi 
zmarło w jednej nocy troje dzieci – donosił „Pielgrzym” 
30 listopada 1901 roku4.

Istotnie, niektóre rodziny zostały szczególnie do-
tknięte zarazą. W dzień Wszystkich Świętych w Kuź-
nicy, w rodzinie Antoniego Kąkola, zmarł pięcioletni 

Powiększył grono aniołów – głosi sentencja często umieszczana na dziecięcych grobach. Choć rybacy zamieszkujący 
wioski półwyspu helskiego nie znali jej przed laty – ich mogiły przez długie wieki plantował morski wiatr, a na po-
chyłych, drewnianych krzyżach na nich stojących umieszczano zazwyczaj jedynie schematyczny merk – to feralnej 
zimy niebiańskie zastępy istotnie powiększyły się o rząd młodych dusz z Kuźnicy, Boru i Jastarni.

Dies irae, dies illa

1  Opracowano na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Jastarnia.
2   Herman Wünsche w pracy Studien auf der Halbinsel Hela podaje, że w 1900 roku Kuźnica liczyła 96 domów i 451 mieszkańców, 

Jastarnia 91 domów i 485 mieszkańców, a Bór 87 domów i 406 mieszkańców.
3  „Gazeta Lwowska”, 1902, nr 20, z 26 stycznia.
4  „Pielgrzym. Pismo religijne dla ludu”, 1901, nr 142, z 30 listopada.



GROMICZNIK 2019  /    /  17

Leon, pierwsza ofiara śmiertelna epidemii. Nie minę-
ły dwie niedziele, a Kąkolowie pochowali jego braci 
– Bernarda i Teofila. Dahlowie z Boru stracili w cza-
sie zarazy czworo dzieci. Na początku marca zmarły 
półtoraroczne bliźnięta, a w pierwszy dzień wiosny 
kolejna dwójka: pięcioletnia Matylda i o rok starszy 
Alojzy – ostatnie ofiary zarazy. W listopadzie i grudniu 
Kąkolowie z Jastarni pożegnali trójkę, z czego najstar-
sza Anielka była równolatką Matyldy z Boru i Leona 
z  Kùsfeldu. W  kuźnickich rodzinach – Aleksandra 
Gojki, Józefa, Michała i Antoniego z rodu Budziszów 
– zmarło po dwoje dzieci.

Wielkooka cëchô z wieńcem czerwonego maku na 
głowie i śmiercionośnym prętem w dłoni i  latająca 
wysoko w chmurach kania czyhająca na młode du-
sze – obie należące do prastarego świata kaszubskich 
demonów, a odpowiedzialne za choroby wieku dzie-
cięcego5  – z jakichś przyczyn w okresie świąt Bożego 
Narodzenia wzięły wolne. W świątecznym tygodniu 
na szkarlatynę nie zmarło żadne dziecko, mimo to 
Gwiôzdka 1901 roku musiała należeć do najsmutniej-
szych na mierzei. Nastrój tych dni możemy sobie tylko 
wyobrazić. Poczucie bezsilności i lęku – ale pewnie też 
charakterystycznej dla rybaków nadziei – przepełnia-
ły serca mieszkańców kaszubskich wiosek.

Zimowa epidemia z początku XX wieku była chy-
ba ostatnią tak tragiczną w skutkach, jaka nawiedziła 
rybacką parafię. We wcześniejszych wiekach morowe 
powietrze wielokrotnie zagrażało życiu mieszkańców. 
I choć izolacja półwyspu działała w tym przypadku 
korzystnie, jednak zaraza regularnie dziesiątkowała 
rybackie wioski. Tak było w latach 30. i 50. XIX wieku, 
kiedy na całym Pomorzu szalała cholera, tak było też 
w dwadzieścia lat później, kiedy przez mierzeję prze-
toczyła się epidemia ospy. Śmierć zabierała ze sobą 
w pierwszej kolejności najsłabszych: dzieci i starców, 
nie odpuszczała jednak również silnym, dorosłym 
mężczyznom, od których pracy zależał los całej wspól-
noty. W przypadku śmierci rybaka jego rodzina mo-
gła liczyć na wsparcie maszoperii, która zapewniała 
wdowie i dzieciom zmarłego środki do życia. Epide-
mie, które w krótkim czasie zabierały wielu mężczyzn 
w wieku produkcyjnym zapewniających społeczno-
ści byt, oznaczały dla rybackich wiosek klęskę głodu. 
Ofiarami morowego powietrza padali więc zarówno 
ci, którzy zmarli bezpośrednio od choroby, jak i ci, 
którzy ponosili konsekwencje niedożywienia i osła-
bienia organizmu. Nic dziwnego, że kiedy w ćwierć 

wieku od epidemii 1901 roku odnotowano w Jastarni 
przypadek tyfusu, w prasie pomorskiej pojawiły się 
doniesienia o zachorowaniach, a na dodatek do wsi 
przybyła z Pucka tajemnicza zakonnica, by pomagać 
potrzebującym, która nie udzielała żadnych informa-
cji, mieszkańcy wpadli w popłoch. (...) Jakiekolwiek 
choćby małe zasłabnięcia lub objawy choroby, zbliżone 
do chorób poważnych, uważają zaraz za choroby za-
kaźne i czynią zupełnie niepotrzebny alarm – donosił 
anonimowy korespondent6.

Nauczonym doświadczeniem pokoleń rybakom 
o kruchości ludzkiego życia przypominały oglądane 
wielokrotnie w starym drewnianym kościele w Jastarni 
obrazy przedstawiające taniec śmierci i sąd ostatecz-
ny, dwa cmentarne piaszczyste pagórki oraz stojąca na 
centralnym placu Boru kapliczka świętej Rozalii z Pa-
lermo, orędowniczki czasu zarazy, wystawiona ponoć 
w podzięce za ocalenie wsi w czasie epidemii w 1709 
roku. Dżuma, rozwleczona po Europie podczas wojny 
północnej przez zbrojne hufce różnego autoramentu, 

Z NORDY

Wzmianka prasowa o tragedii, jaka dotknęła kaszubskie wsie Mierzei Hel-
skiej w 1901 roku. „Pielgrzym: pismo religijne dla ludu”, nr 142 (30 listopada 
1901 r.) 
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5  Lorentz F., Zarys etnografii kaszubskiej, Toruń 1934, s. 107.
6  „Słowo Pomorskie”, 1926, nr 273, z 26 listopada.
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zbierała wtedy obfite żniwo. Miasta wyludniały się, 
a miasteczka i wsie wymierały niekiedy doszczętnie. 
Mór nie oszczędził także Pomorza. W Gdańsku czar-
na śmierć zabrała co trzeciego mieszczanina, a zaraza 
dotarła także na mierzeję. W Helu, zamieszkałym na 
przełomie XVII i XVIII wieku przez 469 osób, tylko 
jednego roku zmarło na dżumę 225 mieszkańców7. 
W takich okolicznościach do Boru trafił zakonnik nio-
sący dobrą nowinę i wspierający ludność w trudnych 
chwilach, który polecił zawierzyć wieś opiece świę-
tej Rozalii8. Mieszkańcy w centrum wioski, na placu, 
gdzie duchowny pełnił posługę, wystawili jej kapliczkę, 
która z czasem stała się przedmiotem lokalnego kul-
tu. O procesjach do świętej figury, które odbywały się  
4 września, pisał pod koniec lat 80. XIX wieku Hieronim 
Gołębiowski. Kapliczka w tym dniu ginie wśród kwiecia 

i zieleni. Warto widzieć tę uroczystość i śpiew rybacki 
usłyszeć – zauważał z kolei autor wydanego w cztery de-
kady później przewodnika9. Z czasem wotywna figura 
stała się rozpoznawalnym symbolem osady.

W dawnych czasach zarazy uważano za karę zsyła-
ną na grzeszników, manifestację działania boskiej siły. 
W wiekowych kancjonałach, obok pieśni o ochronę 
od plagi, głodu, drożyzny i nieurodzaju, suszy, wichru, 
trzęsienia ziemi, ulewy, ubóstwa, choroby czy wojny, 
znajdziemy też pieśni czasu morowego powietrza. 
W 1709 roku, na placu, na którym dziś stoi figura świę-
tej Rozalii, tę pieśń mogli śpiewać też borowianie10:

Ach wierni ludzie cieszcie się! Czemu się tak lękacie?
Że nas Bóg karze w tym czasie, czemuż nie 

przyznawacie? 
Mówiąc tośmy zasłużyli, żem w grzechach złośliwi byli,
Niech się nikt nie wymawia.

Przetoż się wcale w ręce twe, Boże nasz, oddawamy,
U ciebie mamy mieysce swe, tu rady mało mamy.
Jak długośmy w tym namiecie, nic iedno smętek 

na świecie,
Lecz tobą się cieszymy.
Pszeniczne ziarno nie rodzi, aż pierwey w ziemię padnie,
Tak każdy człek z świata zchodzi, w proch się obróci 

snadnie,
Niźli tam będzie królował, gdzie mieysce Chrystus 

gotował
Przez odeyście do Ojca.
Czemuż się tedy boiemy, śmierci, moru na ziemi?
Wszak wszyscy umrzeć musiemy, ieśli kto między nami,
Coby iak Symeon zasnął, grzechy wyznał, 

Chrysta wzywał,
Ten zbawiennie umiera.
Bacz na duszę, bacz na ciało, lecz Bóg sam ma staranie.
Anioł we wszem, coć się stało, czynił na rozkazanie iego,
Jak kokosz kurczątka kryie pod swoie skrzydełka,
Tak nam Pan i Bóg czyni.

Lub żywim lub umarliśmy, wszak iesteśmy Pańskimi,
Na Chrystusa ochrzczeniśmy, a od diabła wolnymi:
Z Adama śmierć przyszła ku nam, wyrwał nas z niey 

Pan Chrystus sam,
Bądź mu chwała na wieki.

MARCIN HERRMANN

Pocztówka z 1918 r., na której zamieszczono Samuela Donneta „Abbildung 
von der grossen Pest in Dantzig 1709”
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7  Gierszewski S., Dzieje Helu w latach 1526–1919, [w:] Dzieje Helu, pod red. E. Kochanowskiej, Gdańsk 1969, s. 62.
8  Struck R., Jastarnia, Miejsca, ludzie, zdarzenia, [bdw], s. 11.
9  Staśko J., Przewodnik po polskiem wybrzeżu, Warszawa – Poznań – Kraków – Lwów – Wilno – Katowice – Gdańsk 1926, s. 41.

10  Mrongowiusz K., Pieśnioksiąg czyli kancyonał gdański zamykający w sobie treść i wybor pieśni nabożnych […], Gdańsk 1803, 
s. 606.
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W roku 2019 mija 365 lat od śmierci Michała Mo-
stnika. W tym czasie znikały państwa, pojawiały 

się nowe. Stosunki wyznaniowe w krainie, która była oj-
czyzną duchownego, zmieniły się radykalnie. Przetrwał 
jednak język, którym w zakresie duszpasterskim posługi-
wał się Mostnik. Obojętnie, czy język ten nazwiemy sta-
ropolskim, czy starokaszubskim, czy wreszcie narzeczem 
słowińskim. Istotne, że mowa funkcjonująca pośród lud-
ności kaszubskiej, w tym do pewnego momentu słowiń-
skiej, przetrwała wiek XVIII, w XIX i XX stuleciu powsta-
ły jej teoretyczne zręby, działali tacy giganci (na miarę 
regionalną), jak Mrongowiusz, Ceynowa, młodokaszubi 
i rozmaite późniejsze „szczepy ideowe”, aby współcześnie 
język kaszubski mógł się cieszyć absolutną swobodą roz-
woju i mieć wszelkie konieczne ku temu warunki.

Działalność literacka, translatorska i autorska Mostni-
ka, oparta na specyfice jego powołania, nie byłaby możli-
wa bez istnienia i trwania Słowian na terenach Pomorza 
i Brandenburgii, ale jej zaistnienie wiąże się z niezwykle 
ważnym, fundamentalnym faktem historycznym, jakim 
była reformacja. Wystąpienie Marcina Lutra w  1517 

roku, podyktowane troską o  powrót chrześcijaństwa 
do źródeł i potrzebą zerwania z narosłymi przez wieki 
nadużyciami, przyniosło nieprzewidziane i dalekosiężne 
skutki polityczne, terytorialne, militarne, nie wspomina-
jąc już o przeoraniu świadomości całych narodów, które 
za sprawą swych władców i niekiedy wskutek swojej woli 
przyjmowały wyznanie ewangelickie.

MICHAŁ MOSTNIK  
DZIEŁO PIŚMIENNICZE SMOŁDZIŃSKIEGO PASTORA
Michał Brüggemann, zwany z łacińska, modą renesansową i nieco późniejszą, Pontanusem i wreszcie 
po polsku – Mostnikiem (swoje największe dzieło Mały Katechizm podpisał Mostnik – Pontanus – 
Brückmann), należy do tych kilku postaci, które zwyczajowo przywołuje się przy okazji przedstawiania 
najdawniejszych dziejów języka kaszubskiego. Wymieniany jednym tchem obok Szymona Krofeya, 
którego Duchowne pieśni poprzedziły główne dzieło smołdzińskiego pastora o 57 lat, w istocie ma wiel-
kie zasługi w zachowaniu języka polskiego w jego słowińskiej odmianie, jak również w ukształtowaniu 
pierwocin literackiej kaszubszczyzny. Niewątpliwie dzięki działalności jego i jemu podobnych Słowińcy 
dłużej zachowali skarb mowy przodków. Dla współczesnych badaczy dorobek literacki pastora stanowi 
natomiast bezcenny zabytek z mnóstwem archaizmów, jest po prostu dokumentem, zapisem istnienia 
Słowiańszczyzny na terenach germanizującego się Pomorza.
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Cztery ewangelickie zasady: sola Scriptura (jedynie 
pismo), solus Christus (tylko Chrystus), solum Verbum 
(jedynie Słowo) oraz sola gratia, sola fide (jedynie łaska, 
jedynie wiara), w XVI stuleciu stały się zasadami obo-
wiązującymi w Księstwie Pomorskim. Na Sejmiku Trze-
biatowskim w 1534 roku, w obecności książąt Barnima 
IX Pobożnego i Filipa I, wyznaniem państwowym stał 
się luteranizm. Stworzono Pomorski Kościół Ewangelic-
ki, którego biskupami często byli także przedstawiciele 
dynastii Gryfitów. Podstawy teologiczno-organizacyjne 
nowego kościoła stworzył były norbertanin Jan Bugen-
hagen. Zgodnie z zaleceniem Marcina Lutra, który na 
zamku w  Wartburgu przetłumaczył Nowy Testament 
i  pisał później w  języku ojczystym, rozpoczęło się na 
Pomorzu upowszechnianie pism objawionych i ksiąg li-
turgicznych, kancjonałów i modlitewników w języku nie-

mieckim. Aby jednak duch reformacyjny realizowany był 
konsekwentnie, nie mogło zabraknąć działalności osób 
takich, jak Szymon Krofey i Michał Mostnik. Dzięki nim 
już nie tylko Niemcy i zgermanizowani Słowianie mogli 
w ojczystym języku poznawać naukę chrześcijańską w jej 
ewangelickim wydaniu. Kaszubi, w tym Słowińcy, będący 
wyznawcami doktryny Marcina Lutra za sprawą m.in. 
wymienionych duchownych zyskali wielki skarb: możli-
wość modlitwy i nauki zasad wiary we własnym języku.

Michał Mostnik urodził się w roku 1583 w Słupsku, 
zmarł 7 września 1654. Był synem Jana (lub Piotra) 
Brüggemanna, wedle innych źródeł Brückmanna, słup-
skiego stolarza (lub tokarza) i Elżbiety z domu Wurst. 
Rodzina prawdopodobnie zamieszkiwała Lulemino pod 
Słupskiem już w pierwszej połowie XV wieku.

Po ukończeniu szkoły miejskiej studiował najpierw 
w seminarium teologicznym w Magdeburgu, potem zaś 
udał się na cztery lata do Wittenbergi. Należy podkreślić, 
że Wittenberga była w owym czasie głównym ośrodkiem 
luterańskiej myśli teologicznej i  centrum kształcenia 
luterańskich duchownych dla niemal całej środkowej 
Europy. W latach 1606–1607 Mostnik uzupełniał swą 
wiedzę w Helmstedt, Jenie oraz Lipsku, po czym wrócił 
do Wittenbergi.

Musiał posiadać rozliczne zalety umysłowe i moral-
ne, skoro został nadwornym duchownym szczecińskiego 
księcia Filipa II. Stamtąd przeniósł się do Słupska, na 
dwór księżnej Erdmuty, wdowy po księciu zachodnio-
pomorskim Janie Fryderyku, równocześnie w 1610 roku 
otrzymując probostwo w  Smołdzinie. Należy jeszcze 
wspomnieć o opiekunie i mentorze Mostnika, Jakubie 
Hartwigu (1590–1643), proboszczu kościoła św. Piotra 
w Słupsku, wcześniej rektorze słupskiej szkoły łacińskiej.

Trzy lata później Mostnik ożenił się z Katarzyną Kla-
wetasch, córką Marka, książęcego kamerdynera. Mał-
żeństwo trwało 13 lat. Pastor jako wdowiec w 1626 roku 
pojął za żonę córkę pastora Dawida Farschbottera ze 
Stojęcina, Annę. Warunki życia na probostwie w Smoł-
dzinie były dobre. Jeszcze księżna Erdmuta zapewniła 
Mostnikowi bezpłatne mieszkanie w nowo wybudowa-
nej plebanii przypominającej szlachecki zaścianek, opał, 
żywność, najważniejsze usługi, roczną pensję w wyso-
kości 50 guldenów oraz deputat zbożowy wielokrotnie 
przewyższający potrzeby duchownego.

Już jako pastor Mostnik cieszył się uznaniem syno-
du słupskiego i nauczycieli słupskiej szkoły łacińskiej, 
dla której opracował dzieło zatytułowane Aristomagia, 
będące wyborem pism i sentencji klasyków literatury an-
tycznej, z przeznaczeniem do nauki języka łacińskiego 
dla klasy VI. Jednakże wskutek zamieszczenia w tekście 
pewnego listu Owidiusza dzieło nie zostało zaaprobowa-
ne przez ewangelickie władze kościelne.

W roku 1623 dziedziczką dóbr słupskich została sio-
stra ostatniego księcia pomorskiego Bogusława XIV 
z rodu Gryfitów, księżna Anna de Croy. Mostnik został 

Portret Michała Mostnika, autor nieznany (szkoła Andrzeja Stecha), XVII w., 
dziś w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, kopia autorstwa Toma-
sza Kocha w MPiMKP w Wejherowie. Na stronie 19 fragmenty tego dzieła.
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jej kapelanem, a także wychowawcą syna księżnej. Dłu-
gie lata cieszył się łaskami dobrodziejki. Ostatnie lata 
życia spędził jednak w  biedzie. Najprawdopodobniej 
przyczyną takiego stanu rzeczy była niefrasobliwość jed-
nego z synów pastora, Tomasza (z drugiego małżeństwa, 
również pastora w Smołdzinie), który doprowadził ojca 
do ruiny finansowej. Później długi zostały spłacone dzię-
ki hojności księcia Ernesta Bogusława de Croy. Starszy 
syn Mostnika, który otrzymał imię po ojcu, był pastorem 
w Słupsku lub Rowach. Żył w latach 1610–1654. Mo-
stnik, oprócz wymienionych synów, miał jeszcze dwie 
córki.

Jak trwałe były owoce pracy Mostnika jako ewangelic-
kiego literata i duszpasterza, świadczy choćby przykład 
pastora Sporgiusa, jednego z następców Mostnika na 
probostwie w Smołdzinie, który podtrzymywał tam sło-
wiańskie tradycje jeszcze w latach 1696–1719. Pozostały 
po nim w rękopisach polskie pieśni religijne, skądinąd 
uzupełniające kancjonał Szymona Krofeya.

W  roku 1637, wraz z  wymarciem rodu Gryfitów, 
ziemie pomorskie w przeważającej części przeszły we 
władanie elektora brandenburskiego. Wcześniej, 16 paź-
dziernika 1632 roku, uroczyście konsekrowano smoł-
dziński kościół, w którym Mostnik objął realną władzę 
proboszczowską. W miejscu późniejszej świątyni, przy 
głównym trakcie wsi, już w XVI stuleciu postawiono 
ewangelicką kapliczkę, którą przed erygowaniem parafii 
przypuszczalnie nawiedzali pastorzy dojeżdżający mniej 
lub bardziej systematycznie z większej miejscowości. Ini-
cjatywa budowy smołdzińskiego kościoła i ustanowienie 
tam parafii miało być osobistą inicjatywą księżnej Anny 
Miała ona podobno wielki sentyment do Smołdzina 
i często tam przebywała

Luteranizm, kładąc duży nacisk na oświatę i kształ-
towanie świadomości religijnej wiernych, sprzyjał pie-
lęgnowaniu i rozwojowi języków narodowych. W myśl 
tej zasady ewangelickie władze świeckie i  kościelne 
rozumiały potrzebę publikowania dzieł teologicznych 
i modlitewnych w języku polskim dla nieznających (lub 
znających w ograniczonym zakresie) języka niemieckie-
go Słowińców i Polaków z okolic Słupska i Łeby. W kon-
sekwencji początki piśmiennictwa kaszubskiego wiązać 
należy z reformacją. Jak bardzo rewolucyjne były w sfe-
rze świadomości językowej idee „nowinek” religijnych, 
może świadczyć choćby fakt, że jeszcze wilkierz miasta 
Koszalina z 1516 roku (a więc tuż przed wystąpieniem 
Marcina Lutra) zabraniał obywatelom miasta pod groźbą 
kary pieniężnej posługiwania się „językiem wendyjskim” 
na targu, podczas zakupów u Słowian1. Po przejęciu wła-

dzy nad Pomorzem przez Brandenburgię skończył się 
okres stosunkowo tolerancyjnych poczynań w zakresie 
językowym przedstawicieli dotychczasowej dynastii pa-
nującej2. Nowe władze na ogół starały się wykorzenić 
mowę słowiańską na nowo pozyskanych terenach. Język 
narodowy w liturgii, owszem, tyle że miał być to język 
niemiecki. Tym większą zasługę mają liczni pastorzy, 
którzy stojąc przy wiernych, długo opierali się poczy-
naniom władz.

Świadomość narodowa i językowa ludności zamiesz-
kującej te tereny była złożona. Z jednej strony posłu-
giwano się jeszcze często językiem polskim, z drugiej 
już przed okresem reformacji napór niemczyzny stawał 
się coraz silniejszy. Kiedy tereny zasiedlone przez Sło-
wińców znalazły się pod władzą brandenburską, proces 
germanizacyjny jeszcze się nasilił. I właśnie zasady wpro-
wadzane przez reformację pomagały Słowińcom w pie-
lęgnowaniu rodzimego słowiańskiego języka, rozkwit 
ewangelicyzmu nie łączył się automatycznie na Pomorzu 
Środkowym z naporem germańszczyzny. Postępował on, 
ale raczej poprzez politykę, gospodarkę, samorządy itd.

Z inicjatywy księżnej Anny de Croy – Mostnik w 1643 
roku przetłumaczył Mały Catechism D. Marcina Luthera, 
Niemiecko Wandalski abo słowieski, to jesta z Niemieckiego  

1   J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2003, s. 14.
2    Z. Szultka, Najstarsze modlitwy Kaszubów. Wybór, (w:) „Dokumenty Pomorza Zachodniego”, Biblioteka Szczecińskiego Informatora 

Archiwalnego, Szczecin 2001, nr 3, s. 12. Co do roli książąt pomorskich zdania wśród badaczy są podzielone. Autor powyższego 
opracowania jest sceptyczny, gdy mowa o postawie państwa i dynastii Gryfitów: Stwierdzić należy, że reformacja na Pomorzu Zachod-
nim wskutek tego, że od początku przybrała wybitnie niemiecki charakter, nie stała się czynnikiem ożywienia umysłowego i językowego 
ludności słowiańskiej (kaszubskiej), jak miało to miejsce w Prusach Książęcych, czy nawet w należącej do Brandenburgii części Łużyc.
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języka w  Słowieski wystawiony y na jawnosc wydan 
z Przydatkiem Siedm Psalmow Pokutnych (...) Dawida 
y inszych potrzebnych rzeczy, osobliwie Historiy Pasiy 
naszego Pana Jezusa według Ewangelista Mattheusza y 
niektorych piesn duchownych. Dzieło wydane zostało 
w gdańskiej oficynie Jerzego Rheta i miało służyć głów-
nie wiernym należącym do kościelnej jednostki admi-
nistracyjnej – synodu słupskiego. Przedsięwzięcie było 
niemal pionierskie, ponieważ przed Krofeyem i Mostni-
kiem w zasadzie nie było dokumentów piśmienniczych 
w dialektach kaszubskich, stąd tak silne zakorzenienie 
tekstów obu pastorów w polszczyźnie3.

O  trwałości recepcji katechizmu świadczy to, że 
wznowienia ukazywały się jeszcze dwukrotnie, w 1758 
i 1828 roku, to ostatnie z inicjatywy Krzysztofa Cele-
styna Mrongowiusza, opuszczono w nim psalmy, pasję 
i pieśni4. Dziś katechizm nie służy już raczej celom mo-
dlitewnym, ani nie stanowi pomocy duchowej dla chcą-
cych pogłębiać wiarę w duchu luterańskim, jest jednak 
obiektem zainteresowania historyków i językoznawców5, 
a prawdopodobnie jeszcze wiele niespodzianek czeka na 
tych, którzy podejmą uważną lekturę dzieła Mostnika. 
Jednym z przykładów nowszej recepcji spuścizny pasto-
ra jest fototypiczna edycja Małego Katechizmu wydana 
w 1958 roku z inicjatywy prof. Reinholda Olescha (z tej 
edycji pochodzą ilustracje przedstawiające dorobek pi-
śmienniczy Mostnika)6.

Współczesna recepcja tego katechizmu nasiliła się 
od czasów Franza Tetznera, który w roku 1896 odnalazł 
w archiwum parafialnym w Smołdzinie dzieło Mostnika, 
konkretnie – pierwsze jego wydanie z 1643 roku, póź-
niej opracowane pod względem językowym przez Frie-
dricha Lorentza. Ten bezcenny egzemplarz katechizmu 
według niektórych źródeł zaginął po II wojnie światowej, 
natomiast według Ferdinanda Neureitera od 1937 roku 
znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Gryfii7. Cieka-
wostkę stanowi fakt, że na końcu woluminu znajdował się 
odręcznie napisany tekst niemiecki (pytania katechizmo-
we) i jego kaszubski przekład. Oprawa była późniejsza, 
a same dopiski nie pochodziły od Pontanusa8. Na pierw-
szą część składa się Mały katechizm Lutra, Siedem Psal-
mów Pokutnych Dawida i nieuwzględnione w tytule Pre-
catio remissionis peccatorum. Drugą część zbioru otwiera 

Passya to jesta Historya o Męce, Smierci y pogrzebie Pana 
naszego Jesusa Christusa Zbawiciela naszego Swiata. Po 
niej natomiast w druku umieszczono dwujęzyczny nie-
miecko-polski tekst zatytułowany Aliae Cantiones Sacrae 
germano-vandalicae, dotąd najrzadziej badany i również 
dlatego warty odnotowania. Jest to zbiór pięciu pieśni. 
Pierwsza z nich rozpoczyna się od słów: Jesu Chrisce Boże 
wierny. Układ dzieła wskazuje, że było ono przeznaczone 
nie tyle dla „zwykłych” wiernych, ile dla pastorów i sze-
rzej, nauczycieli prowadzących katechezę.

Mostnikowi przypisuje się ponadto wydanie Agendy 
wittenberskiej. Przyczynił się on także do opublikowania 
w 1643 roku kancjonału bytowskiego autorstwa Szymo-
na Krofeya. Z dzieła bytowskiego pastora czerpał zresz-
tą wzory przy konstruowaniu swoich tekstów, włącznie 
z tym, że mowy, w której tworzy swe dzieła, nie nazywa 
polską, lecz „słowięską”9. Należy odnotować w kontek-
ście tego, że ani polski, ani narzecze Słowińców nie były 
rodzimą mową duchownego, ale że kazania wygłaszał 
właśnie w słowińskiej gwarze.

Historiografia często zajmowała się świadomością 
narodową i  językową Mostnika. W zależności od pa-
nującej w danym momencie koniunktury (lub mody, 
lub według indywidualnego zdania badacza) określano 
smołdzińskiego pastora jako Polaka, Kaszubę, Niemca. 
Samo nazwisko rodowe nie świadczy o niczym, zwłasz-
cza że duchowny posługiwał się aż trzema wariantami 
językowymi. Dla Niemców ktoś, kto był wykształconym 
duchownym ewangelickim działającym w tej określonej 
przestrzeni historycznej, będzie raczej ich rodakiem.

Historiografia i  szeroko pojęty reportaż czasów 
PRL widziały natomiast w Mostniku Polaka – Kaszubę, 
który bohatersko walczy z naporem germańszczyzny: 
Anna sprowadziła ze Szczecina pastora Michała Most-
nika – Pontanusa, który stał się tutaj szermierzem idei 
słowiańskich. Prawdopodobnie już na zgermanizowanym 
dworze książęcym w Szczecinie Mostnik prowadził oży-
wioną działalność narodowo-pomorską i pomimo tego, 
że przyjął niemieckie nazwisko Bruckmann, nie poddał 
się germanizacji10.

Współcześnie panuje wolność (i dowolność) badań 
w podejściu do kwestii narodowości Michała Mostnika. 

3   Ibidem, s. 23.
4   Język kaszubski, s. 160.
5   H. Kamińska, Z zagadnień deklinacyjnych w małym Katechizmie Pontanusa, (w:) „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Rzeszowie”, Seria „Nauki Humanistyczne. Filologia polska”, Rzeszów 1972, z. 6 (13). Autorka na wstępie (s. 129) 
podaje, że (...) celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących deklinacji rzeczowników, zaimków, przymiotników 
i liczebników występujących w «Małym Katechizmie» Pontanusa.

6   M. Pontanus, Der kleine Catechissmus D. Martini Lutheri (...) Danzig 163 und Passionsgeschichte Danzig 1643, Köln–Graz 1958. 
7   F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 28.
8   Ibidem, s. 27. H. Popowska-Taborska, «Aliae Cantiones Sacrae» współoprawne z Małym Katechizmem Michała Pontanusa, (w:) „Stu-

dia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, Warszawa 2002, nr 3, s. 13–17. Dalsze rozważania dotyczące współoprawnego druku oparte 
na wymienionym artykule.

9  F. Neureiter, op. cit., s. 27.
10   T. Bolduan, W krainie Słowińców, Warszawa 1953, s. 41.
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Zygmunt Szultka interpretuje rzecz całą jednoznacznie: 
(...) rodowe nazwisko jego brzmiało Brüggemann. Pocho-
dził on z typowej rodziny niemieckiej od pokoleń związa-
nej z Luleminem, wsią miejska Słupska. Michał urodził 
się w Słupsku, otrzymał niemieckie wychowanie, gdyż jego 
opiekunowie byli bardzo niechętni mowie kaszubskiej. 
Dziesięć lat kształcił się na niemieckich uniwersytetach. 
Kiedy został powołany na pastora w Smołdzinie, prawdo-
podobnie nie znał języka polskiego i kaszubskiego i w 1643 r.  
znał je jeszcze tak słabo, iż o przekładach tekstów religij-
nych z niemieckiego na język polski nie mógł nawet marzyć. 
W Smołdzinie jego dom był bowiem domem niemieckim 
i dlatego jego syn Michał po odbytych studiach teologicz-
nych nie mógł objąć probostwa w Kołczygłowach i Wrze-
ściu, gdyż nie znał on należycie ani języka polskiego, ani 
kaszubskiego. Michał Brüggemann nie przetłumaczył Ma-
łego katechizmu Marcina Lutra i innych pism kościelnych, 
a jedynie przygotował je do druku”11. Zygmunt Szultka jest 
również zdania, że przekłady Małego katechizmu i Pasji 
nie tylko nie są autorstwa Mostnika, ale też, że są dziełem 
różnych osób12.

Powyższe cytaty dobrze obrazują, jak rozmaicie moż-
na interpretować fakty, a niekiedy je stwarzać po wie-
kach. Kontekst historyczny, w jakim formułuje się tak 
jednoznaczne oceny, nie jest tu bez znaczenia. Dawniej 
było to dążenie do „odgermanizowania” tzw. ziem odzy-
skanych, dziś badacze niekiedy podążają w odwrotnym 
kierunku. Potrzebne byłyby tu światłocienie, których za-
zwyczaj nie lubią historycy. U ludzi z pogranicza kultur 

pojęcie ojczyzny i świadomości narodowej bywa skom-
plikowane, nieostre. Być może tak było również w przy-
padku smołdzińskiego pastora. Nie dowiemy się nigdy, 
czy Michał Mostnik utożsamiał się ze społecznością sło-
wiańską, dla której przygotował pisma, dziś stanowią-
ce pomnik historii, i dla której głosił kazania w języku 
polskim lub kaszubskim13, lub po prostu „słowięskim”. 
Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, ile zdziałał dla 
podtrzymania mowy słowiańskiej na Pomorzu Środko-
wym i dla rozwoju późniejszych, bardziej współczesnych 
form języka kaszubskiego.

PIOTR SCHMANDT
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FILM O KANADYJSKICH  
KASZUBACH (CZĘŚĆ 2)

Zanim jednak zajmiemy się drugą częścią filmu Hen-
ryka Bartula, warto chociażby przypomnieć z tegoż 

wspomnianego artykułu-wywiadu, zdającego sprawę 
z „Harcerskiej akcji letniej 2018”, że wzięło w niej udział 
około 650 osób, w tym 250 zuchów i harcerzy, nadto na 
jednym ze zdjęć pokazano spotkanie zuchów w Stanicy 
„Karpaty”, a na drugim jezioro, gdzie rozbił obóz Szczep 
„Bałtyk”. Tak więc latem na kanadyjskich Kaszubach jest 
gwarno i dzieje się wiele, a okoliczni Kaszubi znowuż 
mają okazję spotykać się z Polonią, chociaż w ostatnim 
czasie nie jest jak dawniej, o czym też w tym wywiadzie 
wspomniano. Ale to już temat na inny czas.     

Wracając do filmu o kanadyjskich Kaszubach, naj-
pierw powstała jego pierwsza część, natomiast w roku 
2011 Henryk Bartul zrealizował część drugą, mówią-
cą już nie tyle o kaszubskich emigrantach, ile przede 
wszystkim o Polonii na ontaryjskich Kaszubach i stąd 
podtytuł „przyczynek do dziejów emigracji polskiej 

po drugiej wojnie światowej”. Jako że pierwsi byli tam 
Kaszubi, i to pochodzący głównie z ziemi kościerskiej, 
a potem poczęli odwiedzać kanadyjskie Kaszuby Polacy 
mieszkający w Toronto i innych miejscach Kanady, więc 
zaistnienie poszczególnych części tego filmowego dzieła 
okazuje się odpowiednie wobec czasu i sytuacji.

Pierwszą sekwencję części drugiej inicjuje w zimo-
wym, wiosennym i zarazem letnim pejzażu obraz wi-
docznej z jadącego szosą samochodu kaszubskiej far-
my, na której ścianie dostrzegamy wzory kaszubskiego 
haftu, co pozwala wiedzieć, że to kanadyjskie Kaszuby. 
Zresztą zaraz potem ukaże się na tym właśnie tle, co ma 
swoje znaczenie, tytuł filmu. Natomiast gdy pojawią się 
powiewające na przypominającym krzyż maszcie dwie 
flagi – kanadyjska i polska, usłyszymy, jak to po II woj-
nie światowej wielu Polaków niemogących wrócić do 
Ojczyzny przyjeżdżało do Kanady, gdzie potem natrafili 
w prowincji Ontario, w okolicach Barry’s Bay i Wilna, na 

Pisząc o pierwszej części filmu Henryka Bartula „Kanadyjskie Kaszuby”, zamierzałem opowiedzieć 
także drugą jego część. Ponieważ w 29. numerze kanadyjskiego „Gońca” ukazała się interesująca relacja 
o organizowanej przez kanadyjską Polonię „Harcerskiej akcji letniej 2018” na kanadyjskich Kaszubach, 
a potem w numerze 30. dano mój skrócony i przeredagowany tekst o pierwszej części filmu „Kanadyj-
skie Kaszuby”, wszechmocny Czas podpowiedział, by kuć żelazo, póki gorące i zająć się częścią następ-
ną, by kiedy ukaże się trzecia część, jej omówieniem ten filmowy tryptyk zakończyć. I tak się stało! 
Artykuł o drugiej części tego filmu ukazał się w roku 2018 w 32. numerze torontyjskiego „Gońca”. 
A ponieważ żal mi było obszerniejszego i nieprzeredagowanego tekstu o pierwszej części, dałem go do 
„Pomeranii”, gdzie ukazał się w numerze październikowym w tymże roku. Natomast tekst o drugiej 
części „Kanadyjskich Kaszub”, tym razem w niewielkim stopniu zmieniony i stąd jego bibliograficzny 
opis, przekazuję „Pomeranii”.
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zasiedlony w II połowie XIX w. przez Kaszubów „skra-
wek rodzinnej ziemi”. Tym słowom towarzyszy oczywi-
ście jeziorny i leśny krajobraz kanadyjskich Kaszub oraz 
trzy krzyże, które mówią zarówno o tragedii polskiej 
emigracji, jak ciężkim losie kaszubskich osadników. 

Ponieważ podtytuł drugiej części tego filmu zapo-
wiada powojenną Polonię w tym regionie, określając 
czas na lata 1950–2010, więc dowiadujemy się, jak to 
w 1951 roku na kanadyjskie Kaszuby uczynił najpierw 
„wypad” z Toronto Krąg Starszoharcerski „Tatry”, a po-
tem w roku 1953 ks. Rafał Grzondziel założył tu ośrodek 
franciszkański na zakupionej farmie. I tak zaistniały na 
kanadyjskich Kaszubach korzystne warunki dla harce-
rzy rozbijających tam każdego lata swoje obozy, a przy 
tym zwróciła na tę okolicę uwagę kanadyjska Polonia. 
To kolejny rozdział w dziejach tego regionu, kiedy to 
w pobliżu kaszubskich farm pojawili się harcerze i za-
częły powstawać letniskowe domy Polaków skazanych 
na emigrację, co tej przestrzeni okazało się nieobojętne.

A kiedy po słowach narratora, że film ten jest tego 
świadectwem, kamera obejmie przepiękny krajobraz, 
gdzie niczym na naszych Kaszubach tyle jezior i lasów, 
i skieruje uwagę widza na drogę, bo przecież nasz polski 
żywot to niemal ciągłe wędrowanie, by potem wejrzeć ku 
niebu, gdzie nasz kres, wtenczas przyjdzie czas na wspo-
mnienia tych wszystkich, którzy jako harcerze po raz 
pierwszy tutaj na kanadyjskie Kaszuby przybyli. A więc 
Janina Czuło opowie, jak to dzieckiem będąc, przeżyła 
pierwszy nalot; Zbigniew Podkowiński o tym, jak zo-
stał wywieziony do Kazachstanu i potem walczył pod 
Monte Cassino; piloci Janusz Żurakowski i Kazimierz 
Szrejer przypomną, jak walczyli z Niemcami w powie-
trzu. A po przerywniku z widokiem kłębiących się na 
niebie chmur, poprzedzonych obrazem Matki Boskiej 
Swarzewskiej, uczestnik bitwy pod Monte Cassino ks. 
Rafał Grzondziel zaśpiewa piosenkę, z której na pewno 
każdemu ostaną się w pamięci słowa, jak to „biednemu 
zawsze wiatr w oczy miecie”. 

Następnie, jakby z racji odzyskania niepodległości 
11 listopada 1918 roku, ujrzymy kościół pw. św. Jadwi-
gi w Barry’s i usłyszymy chóralny śpiew „Gaude Mater 
Polonia”, a na ekranie pojawią się informacje o Polsce 
zniewolonej zaborami, o Polsce wolnej w międzywoj-
niu i tak bardzo męczonej podczas niemieckiej okupacji. 
A wszystko to przeplatane migawkami z jeziornoleśne-
go pejzażu kanadyjskich Kaszub i sfinalizowane zacho-
dem słońca, można określić jako trafne wprowadzenie 
do Prologu, po którym następuje kilka obszernych se-

kwencji, czy może lepiej rozdziałów, zakończonych Epi-
logiem. To nieczęsta w filmie kompozycja, gdzie obraz 
wpisuje się tak akuratnie w słowo. Ale ponieważ tutaj 
tak jest, więc trzeba się spodziewać interdyscyplinarnej 
relacji obrazu ze słowem, co zarazem wskazuje na zna-
czący poziom tego filmu i jego przemyślany charakter.

Sprawdza się to już w Prologu, uzupełnionym pod-
tytułem „czyli zdrada Aliantów”. Tak bowiem Stanley  
Cloud, autor książki Sprawa honoru oceni tutaj Roos- 
welta i Churchilla, którzy nie docenili naszego wkładu 
w zwycięskie pokonanie hitlerowskich Niemiec, a prze-
cież stanowiliśmy w tej wojnie czwartą siłę. Efektem tego 
okazał się niemożliwy powrót do ojczyzny wielu naszych 
żołnierzy i oficerów, z których tylu trafiło po wojnie do 
Kanady, a wielu z nich na kanadyjskie Kaszuby, gdzie 
ich dzieci i wnuki biorą corocznie udział w „akcji letniej 

Na Kaszubach kanadyjskich przed restauracją w Wilnie, październik 1998. 
Stoją od lewej: D. Shulist, D. Sowa, T. Linkner, J. Samp, E. Breza, T. Kay,  
M. Shulist. A. Szadejko. Z archiwum autora
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ZHP”, o czym powiedziano w pierwszym rozdziale tej 
filmowej opowieści.

Jeżeli więc harcerze, to ognisko, a przy nim harcerskie 
piosenki, wędrowanie lasami i nad jeziorami, a potem 
słuchanie opowieści, jak to było na kanadyjskich Ka-
szubach niegdyś. Najpierw opowie o kaszubskich pio-
nierach Anna Żurakowska, a potem ks. Zdzisław Pesz-
kowski przypomni, jak ks. Rafał Grzondziel znalazł tu 
miejsce dla siebie i dla harcerzy. Stąd nie przypadkiem 
ta harcerska msza św. i przy tymże leśnym ołtarzu ks. 
Grzondziel ją odprawiający. 

Natomiast o tym, jak po II wojnie światowej zaist-
niało ZHP w Kanadzie, a konkretnie jak powstał Krąg 
Starszoharcerski „Tatry”, dowiemy się od hm. Zbignie-
wa Podkowińskiego, który przypomni inicjatora tego 
przedsięwzięcia, phm. Kazimierza Szmeltera, a hm. Je-
rzy Grodecki opowie, ile to wszystko znaczyło i ile trzeba 
było na to poświęcenia. Wszak działo się to w roku 1950, 
a już po dwóch latach – 1 września 1952 roku – odbył 
się w kaszubskim Wilnie Pierwszy Złaz Starszoharcer-
ski w Kanadzie, i to po odpowiednich wcześniejszych 
przygotowaniach na kaszubskiej farmie. Co prawda na 
tym filmie jej nie poznamy, ale trzeba powiedzieć, że 
ikonografia z tamtego czasu jest w tejże drugiej części 
filmu podobnie bogata jak w pierwszej. 

Z następnej sekwencji dowiemy się o Polskim Instytu-
cie „Kaszuby”, który podobnie jak harcerskie obozy też 
zaistniał na kanadyjskich Kaszubach, i to niemal w tym 
samym czasie. Opowie o tym znowuż Anna Żurakow-
ska, kolejny prezes wspomnianego Instytutu. Kiedy zaś 
będzie mowa o doskonale wydanym przez ten Instytut 

albumie Ontaryjskie Kaszuby, migawka z zebrania po-
zwoli mi rozpoznać m.in. żywo dyskutującego Tadka 
Key’a, a zaraz potem od Anny Jakóbiec z kanadyjskie-
go Muzeum Cywilizacji z Ottawy dowiemy się, że to jej 
sprawą była szata graficzna tej książki, opracowanej do-
skonale edytorsko i merytorycznie. Zakończy natomiast 
tę kwestię poświęcone Instytutowi Polskiemu „Kaszuby” 
słowo dr. Teodora Błachuta, który jak już wspomniała 
wcześniej Anna Żurakowska, był tego Instytutu pierw-
szym prezesem.

Ponieważ tyle mamy tu o harcerzach, więc kolejna 
scena filmu zdaje sprawę z odsłonięcia tablicy poświę-
conej ks. Rafałowi Grzondzielowi, przez którego byliśmy 
przed bodaj dwudziestu laty tak serdecznie goszczeni, 
a któremu na kanadyskich Kaszubach tyle zawdzięczać 
mogą nie tylko harcerze, ale także tamtejsi Kaszubi. 
Dlatego to właśnie Kaszubi postarali się o ten ogromny 
menhir, na którym zaistniała pamiątkowa tablica po-
święcona ich księdzu. Oczywiście, że przy jej odsłonię-
ciu nie mogło zabraknąć harcerzy, którzy latem 2002 
roku obchodzili 50-lecie zaistnienia poza granicami 
swego ojczystego kraju – na kanadyjskich Kaszubach. 
Wobec tego z okazji „pierwszego ogniska harcerskiego 
na kanadyjskich Kaszubach” nie może obyć się ani bez 
wejrzenia we współczesne obozowe harcerskie życie, 
ani bez wspomnień. Tak więc hm. Jerzy Grodecki opo-
wie, jak to odwiedził harcerzy na pierwszym obozie ks. 
biskup Józef Gawlina, a hm. Bogdan Włodarczyk za-
śpiewa zapamiętaną z tamtego czasu piosenkę, z której 
warto przywołać te wymowne jak na tamten czas, kiedy 
to w komunizowanej Polsce było tak szaro i smutno, 

Spotkanie z Polonią w Domu Polskim w Mississauga, październik 1998. Siedzą od lewej: dziennikarz Dominik Sowa, prof. prof. Tadeusz Linkner, 
Jerzy Samp, Edward Breza. Fot. Wojciech Strahl
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słowa: „Śpiewajmy więc, niech piosnka ta/ Nadzieję 
braciom w Polsce da”. Natomiast gdy powie, że „Kaszu-
by, to taka nasza mała Polska”, obudzi się skojarzenie 
ze słowami Hieronima Derdowskiego: „Nie ma Kaszub 
bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. A potem usłyszymy 
jeszcze harcerzy – komendanta obozu „Orlęta” Grze-
gorza Wołejko z Montrealu i trzynastoletniego Karola 
Prusaka, który przybył z Polski do Kanady przed trzema 
laty. I jak to na obozie bywa, harcerze posłuchają przy 
ognisku opowieści z dawnych lat. Hm. Zofia Stohandel, 
pierwsza komendantka chorągwi harcerskiej w Kana-
dzie, powie o wojnie i sowieckiej zsyłce w okolice Ar-
changielska; Tadek Kay-Kwieciński przypomni, jak to 
z Gdańska trafił do Lwowa, a potem odbył z sowietami 
(celowo pisanymi małą literą, bo na dużą nie zasłużyli) 
wycieczkę na Syberię; Kazimierz Szrejer opowie o pa-
miętnym locie do Warszawy, kiedy to na całe szczęście 
nie zbombardowali siedziby gestapo, bo jak dowiedział 
się po wojnie, zginęłoby wtedy wielu przetrzymywanych 
tam warszawiaków; a Jan Kaszuba, więzień Stutthofu, 
zda sprawę z tego, jak był przesłuchiwany przez Niem-
ców i torturowany.

To udane wprowadzenie do obrazu „Pomnika Sza-
rych Szeregów na Kanadyjskich Kaszubach”, kiedy to 
przy piosence o Szarych Szeregach i wielu dokumen-
talnych zdjęciach z powstania warszawskiego wchodzi-
my po stopniach, przypominających nazwy kolejnych 
dzielnic Warszawy, na tenże pomnik, gdzie zwraca 
uwagę imitacja włazu do kanału. I wtenczas, podobnie 
jak poprzednio o wędrówce kanałami podczas powstań-
czych batalii opowie hm. Jerzy Burski, a hm. Marek Jagła 
i Krystyna Burska zwrócą uwagę na rolę tego pomnika 
w harcerskiej edukacji. A wszystkiemu towarzyszą tutaj 
harcerskie wędrówki, śpiewy i ogniska.

Ostatnią scenę tego filmu Henryk Bartul poświęci 
wypoczynkowemu ośrodkowi „Kartuzy Lodge”, który 
za sprawą państwa Żurakowskich powstał na kana-
dyjskich Kaszubach, a w którym naszych emigrantów 
najwięcej. Jako że było to „pionierskie przedsięwzięcie”, 
więc nie można w tym miejscu nie wysłuchać Janusza 
Żurakowskiego. Tym bardziej, że w roku 2010 „Kartuzy 
Lodge” obchodziły swoje pięćdziesięciolecie. Wobec 
tego nie mogło w tym miejscu zabraknąć kaszubskie-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz, który 
odwiedził „Kartuzy Lodge” w roku 2000 i tańcem oraz 
śpiewem doskonale się tam zaprezentował. Że natomiast 
nie mogło wtenczas zabraknąć wręcz kultowej piosenki 
„Kaszubskie jeziora, kaszubski las”, to oczywiście wiado-

mo. I nią kończy się druga część filmu, opowiadającego 
teraźniejsze kanadyjskie Kaszuby. 

Kiedy więc przyjdzie czas na Epilog, uda się wreszcie 
poznać w tej rozmyślającej nad jeziorem postaci auto-
ra, realizatora i reżysera tego filmu, Henryka Bartula. 
A zaraz potem słowo dr. Andrzeja M. Garlickiego i Chór 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania pod dy-
rekcją Jacka Sykulskiego zakończą narrację. Że jest ona 
wielce bogata, trzeba dowiedzieć się samemu, bo dosyć 
już i może nawet za wiele o tym filmie powiedziano. 

Niemniej gwoli podsumowania trzeba powiedzieć, 
że jak pierwsza część tego filmu sięgała w czas przeszły 
i miniony, budząc niejednokrotnie zastanowienie nad 
uniwersum, tak część druga, niepozbawiona wojennych 
wspomnień, pozwala wejrzeć w teraźniejszość kanadyj-
skich Kaszub. Oczywiście, nie brak przy tym symbo-
licznego i metaforycznego obrazowania, jak chociażby 
wejrzenia w prześwitujące przez chmury niebo, a potem 
w widok trzech krzyży i polskiej flagi, a także figury Mat-
ki Boskiej Swarzewskiej, która jak ta flaga przydaje temu 
miejscu polskości, tak Ona – kaszubskości. A przy tym 
wszystkim ten krajobraz okazuje się naszym Kaszubom 
tak bardzo bliski, że jak najbardziej odpowiedni dla 
przydanego mu miana – Kanadyjskie Kaszuby. 

I jeżeli trzeba by jeszcze coś o tym filmie powiedzieć, 
to chyba tylko to, że jak się na kanadyjskich Kaszubach 
było, to nigdy już się ich nie zapomni. Tym bardziej, że 
z naszej piątki, która przed wielu laty je odwiedziła, ostał 
się tylko autor tych słów i Andrzej Szadejko, a nie ma już 
wśród nas profesorów Edwarda Brezy i Jerzego Sampa 
oraz dziennikarza Dominika Sowy, którym te filmowe 
artykuły dedykuję.    

TADEUSZ LINKNER

W drodze na Kaszuby kanadyjskie, październik 1998. Stoją od lewej: 
Tadeusz Linkner, Tadeusz Kay, Edward Breza. Fot. Dominik Sowa
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Czy niedźwiedź zawsze jest niedźwiedziem?!

Rosja Putina cieszy się stale zainteresowaniem polity-
ków całego świata. Ostatnio także i polscy historycy, 

i obcy z uwagą śledzą perypetie historii Rosji. Nie brak 
(zwłaszcza we Francji czy w RFN) badaczy, którzy są nie-
mal zafascynowani, może nawet oczarowani dziejami 
rosyjskimi i niekoniecznie to są byli komuniści. Osobi-
ście najwyżej cenię poglądy amerykańskiego badacza 
dziejów Rosji XX wieku Richarda Pipesa, autora nieule-
gającego żadnym mitologiom. Zajmowanie się tak histo-
rią Rosji, jak i jej współczesnością nie jest łatwe. Kiedyś, 
w dobie PRL-u, najważniejsze decyzje w naszych spra-
wach podejmowano w Moskwie, a garnizony rosyjskie 
stacjonowały w całej niemal Europie środkowo-wschod-
niej. Te czasy minęły i nie ma już imperium sowieckiego. 
Nie możemy jednak pochopnie w Gdańsku czy Toruniu 
mniemać, że Rosja jest daleko i  nic nas nie obchodzi, 
w istocie trzeba bowiem zawsze pamiętać, że z Królewca, 
zwanego Kaliningradem, jest bardzo prosta droga przez 
Olsztyn na Warszawę. Tak więc pytanie, czy niedźwiedź 
rosyjski pozostaje zawsze takim samym niedźwiedziem, 
znanym Polakom od wieków, nadal jest aktualne. 

Fiodor Tiutczew (1803–1873), poeta rosyjskiego ro-
mantyzmu, pierwszej wielkiej epoki literatury rosyjskiej, 
tak kiedyś napisał (tłum. R. Łużny):

Rosję nie rozum pojąć zdoła, 
Na nic ją zwykłą miarą mierzyć:
Istota jej odmienna zgoła – 
Tak, w Rosję można tylko wierzyć!

Co mają jednak robić Polacy, którym wspólna z Rosją 
historia raczej wiary w pozytywny obraz Rosji nie przy-
nosi? Niedźwiedź, nawet rosyjski, może być nieraz łagod-
nie usposobiony do świata: miody tylko i owoce jadając 
i spokojnie po lesie chodząc. Rzecz jednak w tym, żeby 

lepiej nikt mu w drogę nie wchodził! Przez wieki niedź-
wiedzie były królami puszcz rosyjskich, syberyjskich czy 
kaukaskich, i nie można się ograniczać w studiach nad 
Rosją do uwagi rodem z Kubusia Puchatka, że (...) dziw-
ny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód! Historia 
Rosji zawiera różne wątki, także i te znakomite, podziw 
budzące. Pytanie jednak istotne, co w tej historii zawsze 
przeważało i może nadal przeważa? Średniowieczna Ro-
sja (zwana wówczas Moskwą) wyszła ze struktur i kultu-
ry Rusi Kijowskiej, zależna była od Tatarów, z Turkami 
toczyła wojny. W swojej ekspansji początkowo, ale i póź-
niej preferowała dalekie ziemie wschodnie aż po rubieże 
Azji. Od „Zachodu” różnić się będzie nade wszystko tym, 
że przejęła na zawsze z Bizancjum chrześcijaństwo w po-
rządku ortodoksyjnym, czyli prawosławie. Rozmaite tak-
że wpływy azjatyckie odegrały znaczną rolę. W rezultacie 
Rosja do dziś nigdy nie była krajem, w którym panowa-
łyby standardy demokracji, ważna była rola praw czło-
wieka i praworządność. W istocie w okowach kolejnych 
despotów, władców, którym nie na darmo nadawano ta-
kie przydomki, jak „Srogi” czy „Groźny”, to rozległe pod-
bojami imperium carskie pozostawało jeszcze w XVII w. 
feudalnym krajem zacofanym. Jedynie jego potężne ar-
mie budziły już wtedy strach u sąsiadów. Rzeczypospoli-
ta Polsko-Litewska jeszcze po rok 1648 odnosiła sukcesy 
w wojnach z Rosją, narzucała nawet Moskwie modę czy 
wpływy kulturalne. U progu XVIII w. car Piotr Wielki 
„otworzył” jednak dla Rosji bezpośrednie połączenie 
z Europą Zachodnią, czego symbolem stało się zbudowa-
nie Petersburga, a zwycięskie wojny ze Szwecją zdobyły 
dla Rosji przyczółki wzdłuż południowego Bałtyku. Piotr 
Wielki zmodernizował państwo i  jego armię, niewiele 
zmienił się stanowy ustrój kraju. Od tej epoki trwał 
(w pewnym sensie trwa do dziś) wielki spór rosyjski mię-

STANISŁAW SALMONOWICZ
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dzy zwolennikami przejmowania cywilizacyjnych wzo-
rów „Zachodu” a ich przeciwnikami broniącymi trady-
cyjnych wartości i  roli zasadniczej prawosławia, ale 
i  zacofanej struktury społecznej. Jak określić główne 
trendy czy zasadnicze elementy dziejów imperium rosyj-
skiego z epoką sowiecką włącznie? Czy można nawiązy-
wać do sukcesów okrutnych wielkich carów? Wiemy na 
przykład, że Józef Stalin, Gruzin, który identyfikował się 
z rosyjskim nacjonalizmem, był pełen aprobaty dla filmu 
o Iwanie Groźnym, dla dzieł chwalących Piotra Wielkie-
go. W XVIII w. i do dziś wielbi się w Rosji Katarzynę II, 
zwaną Wielką. Ta Niemka z urodzenia, władczyni, która 
doszła do władzy po trupie męża, z jednej strony kokieto-
wała Europę swoim „oświeconym” obliczem, a z drugiej 
budowała niestrudzenie potęgę Rosji. Carowie wieku 
XIX nie mieli jednolitej polityki, ale nigdy nie rezygno-
wali ze swej absolutnej władzy. Chwiejny w swoich decy-
zjach Aleksander I, choć pokonał Napoleona, reform za-
sadniczych nie przeprowadził. Jego następca, Mikołaj II, 
był ograniczonym intelektualnie despotą. Ważna próba 
reform Aleksandra II, choć otworzyła drogę do rozwoju 
Rosji w nurcie kapitalizmu, nie została ustrojowo i spo-
łecznie dokończona. Rosja jednak przez cały wiek XIX 
kontynuowała agresywną politykę zagraniczną, stale roz-
budowywała potęgę państwa, potęgę militarną kraju. 
I wojna światowa definitywnie obaliła imperium carskie, 
ale komuniści podjęli od roku 1917 budowę imperium 
nowego w stylu, ale nie w metodach rządzenia. Te sprawy 
w Polsce znamy dość dobrze. Rosja jako kraj policyjny 
była pod rządami Stalina złowrogim państwem totalitar-
nym. Trudno jednak dziś nie podkreślić, że tradycje epo-
ki stalinowskiej, jej sukcesów światowych są nadal dla 
wielu Rosjan tradycją pozytywną. Zbrodnie epoki pozo-
stają w cieniu, a na czoło w pamięci historycznej wysuwa 
się krwawa epopeja wojny z  III Rzeszą niemiecką, ale 
i pamięć o latach 1945–1990 , kiedy Związek Radziecki 
dominował w Europie i bezpośrednio mierzył się z potę-
gą USA. Bieda ludności imperium nie była ważna, ważny 
był fakt, że niedźwiedzia bądź podziwiano, bądź się go 
bano, tak czy owak musiano zawsze brać pod rozwagę. 
W ciągu wieków potrafiono wpoić większości Rosjan re-
spekt i przywiązanie do władzy carów, stworzono pewien 
rodzaj ludowego patriotyzmu, czerpano na równi za ca-
rów i za Stalina otuchę czy dumę ze zwycięstw i podbojów 
rosyjskich. W tej mierze Cerkiew była nieodzownym po-
mocnikiem władzy. Za Stalina potrafiono prowadzić tre-
surę społeczeństwa wedle oficjalnej ideologii, która trzeba 
to przyznać, wymuszała nie tylko posłuszeństwo, ale i au-
tentyczne zaangażowanie w służbie nowego ustroju. 

Rosja jest jednak krajem, co już widział Tiutczew, 
trudnym do zrozumienia. Pod rządami absolutnymi ca-
rów i także w pierwszym okresie rządów sowieckich po 
zakończeniu wojny domowej mieliśmy w Rosji niezwy-
kłe parokrotne okresy rozkwitu rosyjskiej kultury wyso-
kiego lotu. Pierwsza połowa XIX w. przyniosła arcydzie-
ła poezji romantycznej, druga połowa wieku to sukcesy 
prozy, teatru, muzyczne. Tacy autorzy, jak Turgieniew, 
Gogol, Czechow, Dostojewski i  Lew Tołstoj podbijali 
świat. Przed rokiem 1814 rozkwitała ponownie poezja, 
której twórców jak i wielu innych wybitnych przedstawi-
cieli kultury wypędzał z  kraju, mordował, zmuszał do 
milczenia terror stalinowski. Dla mnie zawsze historycz-
nym czy społecznym paradoksem był właśnie fakt, że 
Rosja rządzona z reguły autokratycznie (cenzura!), de-
spotycznie, w XIX–XX w. stworzyła, wbrew wielu sytu-
acjom, twórczość artystyczną czy naukową najwyższych 
lotów. Kiedyś sprawdziłem w katalogu francuskiej popu-
larnej serii literatury światowej („Livre de poche”) fakt 
znamienny także dla Polaka: w 1956 r. katalog taki ofero-
wał ponad 130 tytułów książek, w większości oczywiście 
autorów francuskich i anglosaskich, ale w tym aż 24 ty-
tuły pisarzy rosyjskich, nb. wyłącznie pisarzy Rosji 
sprzed 1914 r. Na tej liście autorów czytywanych we 
Francji nie figurował żaden polski autor... Było to jeszcze 
przed epoką narodzin publikacji dzieł tzw. dysydentów 
sowieckich, na czele z późniejszym laureatem Nobla – 
Sołżenicynem. Warto tu zauważyć, że to w morzu terro-
ru sowieckiego, któremu na szczęście nie uległ Aleksan-
der Sołżenicyn, narodziła się jego wielka twórczość 
literacka będąca najważniejszym, najostrzejszym oskar-
żeniem systemu komunistycznego i to piórem Rosjani-
na. Młody Sołżenicyn był początkowo w jakiejś mierze 
zwolennikiem systemu, który potem z morderczą precy-
zją analizował. Dziś jednak wiemy – i  mówi to wiele 
o obecnej politycznej czy intelektualnej sytuacji w Rosji 
– że tenże Sołżenicyn, wracając z emigracji do kraju po 
upadku komunizmu, był nie tylko wrogiem kapitalizmu, 
ale i wręcz kultury „Zachodu”, ogłaszając swoimi wypo-
wiedziami powrót do źródeł tradycyjnej rosyjskiej kul-
tury, do roli prawosławia, do idei konserwatywnych. 
Widoczny dziś w Rosji nawrót do tzw. słowianofilstwa 
i szczególnej roli odrodzeniowej Rosji oraz promieniują-
cego z Moskwy prawosławia jest próbą opanowania pa-
nującego intelektualnego, światopoglądowego chaosu. 
Polska racja stanu zawsze prowadziła do nieufnego trak-
towania wszelkich tego typu koncepcji, które zawsze 
okazywały się narzędziem budowy czy przywrócenia 
potęgi „wiecznej” Rosji. 
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Òkróm biôtczi z  „kùłakama” 
pòwônym zdrzódłã nieùbëtkù 

dlô mieszkańców kaszëbsczich wsów  
bëła w  stalinowskò-bierutosczim 
cządze sprawa kòlektiwizacji gbùrzë- 
znë, to je twòrzenié tpzw. produk-
cjowëch rzeszniców (spółdzelniów). 
Samô deja jich ùsôdzaniô bëła 
sprzécznô nié blós z donëchczasną 
żëcową praktiką, ale téż z  wôrt-
notama, jaczé bëłë wôżné dlô naji 
spòlëznë. Chòdzëło tuwò przede 
wszëtczim ò przëwiązanié do swòji 
zemi i òglowò ò ùwôżanié dlô pri-
watny włôsnoscë. Zjiscenié nëch 
planów kòmùnysticznégò rządu 
sprawiłobë na zycher, że żëcé wiele 
mieszkańców wsów w Lëdowi Pòlsce 
òstałobë wëwróconé na rãbë.

Timczasã na pòczątkù miało bëc  
czësto òpaczno. Czej „lëdowé” wë- 
szëznë dopiérzë sã zmòcniwałë 
i  zanôlégało jima na pòpiarcym 
wiesczégò lëdztwa, gôdka bëła blós 
ò tim, żebë pòdzelëc wikszé majątczi 
(na naji zemi czãsto pòniemiecczé), 
dzãka czemù wiele biédnëch lëdzy 
miało ùdostac swòjã zemiã. W òfi-
cjalnëch programach Pòlsczi Robòt-
niczi Partii w pierszim pòwòjnowim 
czasu pisóné bëło, że jesmë procëm 
kòlektiwizacji, bò rozwij wsë i  całi 
pòlsczi gòspòdarczi ni mòże bëc i nie 
bãdze kòpią rusczégò rozwiju. Jinszé 
są nasze òbiektiwné jeleżnoscë, jin-
szé są naje nôrodné tradicje, jinô je 
psychòlogiô Pòlôcha i jinszą, na zy-
cher apartną, bãdze naszô rozwijowô 
darga1. Do tegò jesz przédnicë PRP 
dodelë, że ni mòże bëc niżódnëch 
zmianów na pòlsczi wsë, cobë nie 

bëłë zgódné z wòlą ji mieszkańców. 
Równak zdebło pózni jawernota 
òkôza sã ju czësto jinszô.

To, że w  Lëdowi Pòlsce wpro-
wôdzonô òsta kòlektiwizacjô gbùr-
stwów, bëło gwësno brzadã ùdbów 
sowiecczich wëszëznów w Mòskwie, 
chtërne chcałë, żebë pòliticzno-
-ekònomiczné systemë trzimiącëch 
z Ruskama „socjalisticznëch” krajów 
wëzdrzałë jistno jak jich „mòdło” 
w  Sowiecczim Związkù. Òficjalno 
dejade wëzdrzec to miało tak, że 
nibë bëło to zarządzoné w  czer-
wińcu 1948 r. przez Infòrmacjo-
wé Bióro Kòmùnysticznëch ë Ro-
bòtniczich Partiów. Tak czë jinak 
wprowadzenié kòlektiwizacje na 
pòlsczi i kaszëbsczi wsë nie wëchô-
dało z  samòstójny ùdbë pòlsczich 
wëszëznów, ale z  tegò, że mùsz 
bëło słëchac wskôzów z bùtna, to je 
z Mòskwë.

Wiadła ò ùdbach stwòrzeniô na 
Kaszëbach „kołchozów” sprawiłë, 
że lëdze spòdzéwelë sã nôgòrszé-
gò. Zdarzałë sã przëtrôfczi niecha-
niô robòtów, chtërnëch célã béłbë 
rozwij gbùrstwów. Strach przed 
tim, żebë dobëtk nie trafił do spół-
dzelni, béł tej-sej przëczëną picé-
gò, wëprzedôwaniô nôrzãdzów 
robòtë abò zabijaniô chòwë. Żebë 
zachãcëc gbùrów do kòlektiwizacji, 
kòmùnysticzné wëszëznë rëchto-
wałë na wsach zéńdzenia, òb czas 
chtërnëch gôdóné bëło ò pòkrokù 
i zwënégach, z jaczima nibë miało 
bëc sparłãczoné ùsadzëwanié pro-
dukcjowëch rzeszniców. Dzãka nim 
ni miało bëc ju nigdë na Kaszëbach 

biédë. Lëdztwò colemało nie wie- 
rzëło w to, a na zetkaniach dochô-
dało do hajtakòwaniô, ale nimò 
to kòmùnyscë nie czerowelë sã za 
tim, że lëdzóm sã to nie widzy, le 
dali próbòwelë na mòc zrobic lëdzy 
„szczestlëwima”.

Wedle dbë przedstôwców wëszëz-
nów Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi 
Partii pòd kùńc 1952 r. zjiscywanié 
deji kòlektiwizacji gbùrzëznë w kar-
tësczim krézu wëzdrzało lëchò. We-
dle cytowónégò ju w pòprzédnym 
artiklu tekstu ò titlu Prôca westrzód 
kaszëbsczégò lëdztwa w òbéńdze ti 
dzejałë tedë leno trzë produkcjowé 
spółdzelnie. Pòdsztrëchniãté tam 
bëło, że òstałë òne założoné przez 
„towarzëszów” z  Wòjewódzczégò  
Kòmitetu PZRP we Gduńskù, 
a Pòwiatowi Kòmitet w Kartuzach 
za mało sã tą sprawą zajimô. Czësto 
namkłé na niã mielë téż przédnicë 
Gminowëch Nôrodnëch Radzëz-
nów w tim krézu. Winã za to, że tak 
lëchò wëzdrzôł pòkrok w  twòrze-
nim gbùrsczich rzeszniców, we-
dle partiowëch wëszëznów miało 
téż to, że nôleżnicë Gminowëch 
Kòmitetów PZRP i  GNR ni mielë 
richtich wiédzë na tã témã. Nie 
znelë òni na przëmiar rzësznico-
wëch statutów a na pitania gbùrów, 
jakô je różnica midzë Państwòwim 
Gbùrsczim Gòspòdarstwã a  pro-
dukcjową rzesznicą, òdpòwiôdelë, 
że ni ma niżódny różnicë, bò jedno 
ë drëdżé je państwòwé. Wątplëwé 
równak je, że jakbë nawetka miesz-
kańcë kaszëbsczich wsów ùdostelë 
richtich wiédzã ò tim, jak wëzdrzëc 

Òbrôzczi z czasów stalinizmù  
na kaszëbsczi wsë

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

(dzél 2)
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mô gbùrskô produkcjowô spół-
dzelniô, to bë je chãtni ùsadzywelë. 
A jaczi béł pòzdrzatk kaszëbsczégò 
gbùra na tã sprawã, pòkôże nama 
wëjimk ze wspòminków Bòlesława 
Jażdżewsczégò. W  drëdżi pòłowie 
sztërdzestëch i na pòczątkù piãcdze-
sątëch lat ùszłégò stolata mieszkôł 
òn ze swòją familią na tpzw. 
„òdzwëskónëch zemiach” i sztërdze-
scë lat pózni tak òpisywôł jawernotã, 
jaką tam tedë widzôł, a chtërną òb-
taksowiwôł baro kriticzno. Pisôł òn 
midzë jinszima: Timczasã na zôchò-
dze [...] bëła corôz mòcniészô agita-
cjô za przëstąpienim do spółdzelni. 
Lasë nama òdebrelë i ùpaństwòwilë. 
Dzél łąków téż wzãlë. Pò wëmianie 
pieniãdzy nastała jesz gòrszô biéda. 
Mòże władze rechòwałë na to, że jak 
wies pòdùpadnie, tej lëdze zaczną sã 
garnąc do spółdzelni. Ale tak sã nie 
stało. Młodi lëdze, czej nie widzelë 
przińdnotë na gòspòdarstwie, ùcékelë 
do miasta. W nëch „kołchozach” nie 
bëło wiele lëdzy do robòtë, bò chto le 
béł kąsk chitrzészi, chwôtôł sã robòtë 
w biórze. Tam lëdzy na rozmajitëch 
„stanowiskach” bëło dzesãc razy wicy 
jak w pòlu czë chléwie. Przë tim bëła 
pòlitika, żebë wspòmagac państwòwé 
i spółdzelczé gòspòdarstwa, a indiwi-
dualnym gbùróm ùtrudniwac żëcé. 
Szerokô rzéka pieniãdzy płënãła do 
państwòwëch gòspòdarstwów rolnëch 
(PGR) i  spółdzelni produkcyjnëch, 
chòc zwëskù z nich państwò ni mia-
ło niżódnégò, a gbùrzë indiwidualny 
bëlë tãpiony i  wëzëwóny òd „kùła-
ków”. Dzys [...] widzã, że ne wszëtczé 
rządë – Bieruta, Gòmùłczi i Gierka – 
prowadzëłë Pòlską do ùpôdkù.

Jinszim dzélã jawernotë, w jaczi 
żëlë tej pòlsczi i kaszëbsczi gbùrzë, 
bëło òbrzészkòwé dotëgòwiwanié  
państwù brzadu jich robòtë. Jeż-
lë chtos tak cos nie robił, mógł 
spòdzewac sã ùstëgòwaniégò. Do 
niepòsłësznëch gòspòdarzi przëchô-
dałë tej specjalné brigadë, co abò 

zabiérałë jima chòwã i płodë zemi, 
abò rëchtowałë ùtrôpë, òb czas 
chtërnëch chãtny mòglë kùpiac 
inwentôrz „niepòkórnégò” gbùra. 
Wôrt wspòmnąc w  tim môlu, że 
òkróm chãcë ùkôraniô „kùłaków”, 
co nie chcelë „dzelëc sã” z państwã 
chòwą i brzadã swòji cãżczi robòtë, 
przëczëną òrganizowaniô nëch 
ùtrôpów béł téż lëszt, żebë pòdzelëc 
lëdzy – rozgòrzec jich na se. Temù 
téż licytacje taczé czãsto òdbiwałë 
sã w  môlu, gdze „kôróny” gbùrzë 
mieszkelë. Dejade zdarziwało sã, 
że wëszëznóm nie ùdało sã swòjich 

ùdbów zjiscëc. Na przëmiar w jed-
nym z  rapòrtów ùrzãdu bezpiekù 
wëczëtac jidze, że òb czas jednégò 
z taczich ùtrôpów, chtëren òdbiwôł 
sã w jedny z kòlwejrowsczich wsów, 
nicht nie béł chãtny, żebë kùpic 
sprzedôwóną tam krowã. Widzymë 
tej, że nawet nimò stalinowsczégò 
terroru nie felało tedë midzë lëdza-
ma solidarnoscë. A czasë bëłë to tak 
drãdżé, że za niedotëgòwanié pań-
stwù rolnëch płodów człowiek mógł 
trafic nawetka do sôdzë.

Na kùńc chcemë równak wrócëc 
do zamkłoscë cytowónégò ju przez 
mie rëchli tekstu ò prôcë westrzód 
kaszëbsczégò lëdztwa z kùńca 1952 r. 

Wëchôdô z niegò, że wedle wëszëz-
nów kòmùnysticzny partii kaszëb-
sczé lëdztwò bëło zdiscyplinowóné, 
ale lëchi cësk na nie mia pòstawa 
wiele nôleżników PZRP, ùrzãdni-
ków i  fónkcjonariuszów milicje. 
Nie bëła òna tej-sej bëlnô, co szkò-
dzëło ùwôżaniémù dlô władzë pra-
wie westrzód mieszkańców Kaszëb. 
W  dzélu Spółdzelczich Gòspòdar-
stwów robilë lëdze, do jaczich są 
pòliticzné zastrzédżi. Òkróm tegò 
w pòdjimiznach tëch bëło wiele roz-
majitëch krãtów-wãtów, załôtwianiô 
sprawów przez znajomòscë i szmù-
chów. Jesz jinszim tôklã, zdrzącë 
z pòzdrzatkù partie, béł cësk, jaczi 
na Kaszëbów mia lëstowô łączba 
ze swòjima krewnyma zeza grańcë. 
Wedle wiédzë, jaką mielë przed-
stôwcowie rządzący partie, 15% 
miesczich a 10% wiesczich familiów 
w  kartësczim pòwiece taką pra-
wie łączbã miało. Rzeczą, z chtërną 
partiô téż mia lëszt sã biôtkòwac, 
béł wiôldżi cësk, jaczi na Kaszëbów 
miôł katolëcczi Kòscół.

Na ògle wëchôdô na to, że pò-
dług przédników PZRP pòkrok 
„kòmùnë” w  kartësczich stronach 
w pierszi pòłowie piãcdzesątëch lat 
XX w. nie béł za wiôldżi. Winny 
tegò wedle swòjich pòdwëższich 
bëlë partiowi dzejarze z  ti òbéń-
dë. W pòdrechòwanim cytowóné-
gò przez mie tej-sej dokùmentu ò 
prôcë westrzód kaszëbsczégò lëdztwa 
czëtómë, że ôrt robòtë partiowëch 
institucjów w  pòw[iece] Kartuzë je 
szóblonowi, bò nie dôwają òne bôcze-
niégò na apartné znanczi kaszëb-
sczégò terenu. Temù téż egzekùtiwa 
Wòjewódzczégò Kòmitetu PZRP 
we Gduńskù ùchwôla, że mùsz je… 
zmòcnic pòliticzną prôcã westrzód 
kaszëbsczégò lëdztwa.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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W  listopadzie 2012 roku Parlament Europejski 
przyjął tzw. dyrektywę „siarkową”, dostosowując 

tym samym prawo Unii Europejskiej do nowych przepi-
sów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (Interna-
tional Maritime Organization, IMO), zawartych w kon-
wencji MARPOL (skrót z ang. Marine Pollution, czyli 
Zanieczyszczenie Morskie). Zgodnie z  tą konwencją 
zawartość siarki w paliwach morskich do 2020 roku ma 
wynosić 3,5%, a po 2020 roku – 0,5%. Jeśli zaś chodzi 
o maksymalną zawartość siarki w strefach specjalnych 
SECA/ECA (obszar Morza Bałtyckiego, Morza Północ-
nego i kanału La Manche), to do lipca 2010 roku było to 
1,5%, do stycznia 2015 roku – 1%, a od początku 2015 
roku obowiązuje norma zaledwie 0,1%.   

Paliwo niskosiarkowe było i wciąż jest znacznie droż-
sze, a na ilość jego spalania wpływa wiele czynników. 
Jednym z nich jest wielkość jednostki pływającej, czyli 
im większa, tym więcej spala paliwa. O wielkości spala-

nego paliwa decyduje także ilość załadowanego towaru, 
prędkość jednostki, wydajność jej silnika czy długość 
przeprawy. Jak widać, wspomniane czynniki nie różnią 
się wiele od czynników, które decydują o wydajności tra-
dycyjnego samochodu poruszającego się po drodze 
z punktu A do punktu B. Oczywiście z tą różnicą, że sta-
tek zużywa znacznie więcej paliwa, które nie jest liczone, 
tak jak w samochodzie – w litrach, a w tonach! 

Armatorzy nie negowali i nie negują potrzeby dbania 
o środowisko naturalne. Wręcz przeciwnie, bycie ekolo-
gicznym to dla wielu z nich oznacza bycie „modnym”, 
dlatego właściciele czy operatorzy, szczególnie promów 
pasażersko-samochodowych, chętnie umieszczają na bur-
tach statków informację, że podróż akurat tym promem 
oznacza większe korzyści dla środowiska naturalnego. 
Jednak aby być ekologicznym, trzeba coś w tym kierunku 
zrobić. Niestety dla armatorów spełnienie restrykcyjnych 
norm zawartych w konwencji MARPOL oznacza duże lub 

EKOLOGIA NA BAŁTYKU

Prom Huckleberry Finn niemieckiego przewoźnika TT-Line wpływa do portu w Travemünde k. Lubeki.
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bardzo duże wydatki. Oczywiście najprostszym sposobem 
spełniania norm jest zakup nowej proekologicznej jed-
nostki, np. zasilanej gazem lub wyposażonej w baterie 
hybrydowe. Takie jednostki buduje się od kilku lat w na-
szych stoczniach, co więcej polski przemysł okrętowy 
zajmuje znaczącą pozycję na rynku budowy w pełni wy-
posażonych statków z nowoczesnymi, przyjaznymi śro-
dowisku, siłowniami. Pierwszym zbudowanym w  Re-
montowej Shipbuilding SA (wtedy jeszcze Stocznia 
Północna SA) statkiem o napędzie na skroplony gaz ziem-
ny (LNG, od ang. liquefied natural gas) był gazowiec Coral 
Methane. Holenderskiemu armatorowi przekazany został 
do eksploatacji 23 kwietnia 2009 roku. W tej samej stocz-
ni, należącej dzisiaj do grupy kapitałowej Remontowa 
Holding, zbudowano w ostatnich latach kilkanaście jed-
nostek z napędem LNG. Jesienią 2018 roku stocznię opu-
ściły z kolei dwa hybrydowe promy pasażersko-samocho-
dowe o napędzie elektrycznym. Dzisiaj obie jednostki 
można zobaczyć na Tamizie, w centrum Londynu, gdzie 
zastąpiły dwie inne wysłużone 50-letnie jednostki.  

Jednak nie sposób porównywać zamówienia niewiel-
kiej jednostki na Tamizę z zamówieniem nowego pro-
mu, który byłby w stanie przewieźć około 1000 pasaże-
rów oraz ładunek kilkuset samochodów przez Bałtyk, 
Morze Północne lub Kanał La Manche, ten drugi bo-
wiem o wiele mocniej obciąża finanse zamawiającego. 
Armatorzy szukali więc innych dróg ograniczania kosz-
tów eksploatacji statków. Jednym z rozwiązań jest prze-
budowa kominów polegająca na montażu płuczek spa-
lin (ang. scrubber), które ograniczają emisję związków 
siarki do atmosfery. 

Gdańska Stocznia „Remontowa” SA jako jedna 
z pierwszych stoczni zajęła się montażem tego rodzaju 
urządzeń na statkach. Do tej pory zamontowano w su-
mie ponad 100 scrubberów na ponad 40 jednostkach. 
Jak działa takie urządzenie? Najprostszy opis jest taki: 
woda morska jako środek płuczący dostarczana jest do 
scrubbera za pomocą pomp. Tlenki siarki ze spalin wy-
dechowych pochłaniane są przez tę wtryskiwaną wodę 
morską, a  następnie po sprawdzeniu skuteczności 
oczyszczenia tych spalin – woda oddawana jest za bur-
tę. Oczywiście wszystko odbywa się automatycznie, 
a czystość spalin opuszczających płuczkę jest sprawdza-
na przez przeznaczony do tego system.   

Można również przebudować system napędowy na 
statku z tradycyjnego na proekologiczny, zasilany skro-
plonym gazem ziemnym. Nie jest to łatwe zadanie, ale 
wykonalne, co także udowodniła „Remontowa”, prze-

budowując w 2018 roku prom Spirit of British Columbia, 
należący do największego kanadyjskiego armatora BC 
Ferries. Obecnie w tej gdańskiej stoczni przebudowywa-
ny jest drugi prom tego armatora – Spirit of Vancouver 
Island. Obrazowo remont polegał na wymianie czterech 
starych silników diesla na nowe dwupaliwowe, przysto-
sowane do zasilania zarówno niskosiarkowym olejem 
napędowym, jak i gazem ziemnym (składowanym jako 
LNG) jako głównym paliwem. Konieczny był także m.
in. montaż kilkutonowego zbiornika na gaz we wnętrzu 
jednostki.  

Ekologia ma wiele twarzy, także na morzu. Można 
zainwestować w nowy statek, jednak nie wszystkich na 
to stać. Aby więc utrzymać się na rynku i spełniać okre-
ślone wymogi związane z ekologią, wymyślono swego 
rodzaju substytut, który sądząc po ilości przebudów, 
choćby tylko w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” SA, 
okazał się dobrym wyborem – dla ekologii i dla portfela.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Montaż elementów scrubbera w kominie statku
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

DLA POKOLEŃ
Stary Sobieski mieści się na wzgórzu 
zwanym Szubienicznym. Od 1529 do 
1804 roku żywot kończyli tutaj ska-
zani na śmierć przestępcy. Dotrzemy 
tutaj, idąc od ulicy Sobieskiego. Nie-
opodal skrzyżowania z  ul. Traugutta 
biegnie szeroka ścieżka, która wiedzie 
do zbiornika. Drugie dojście znajduje 
się od strony ulicy Smoluchowskiego. 
Na wysokości Pomorskiego Centrum 
Chorób Zakaźnych i  Gruźlicy skarpę 
przecina droga do ogródków działko-
wych. Mijając w  dole dawny stadion 
Lechii, docieramy na miejsce. Zbior-
nik Wody Stary Sobieski wybudowany 
został w  1911 roku. Był wykorzysty-
wany aż do lat 90. XX wieku. W 2018 
roku miejska spółka Gdańska Infra-
struktura Wodociągowo-Kanalizacyj-
na wyremontowała go i przystosowa-
ła do zwiedzania. Stanowi on jeden 
z  obiektów Gdańskiego Szlaku Wo-
dociągowego, do którego należy także 
Zbiornik Stara Orunia oraz Zbiornik 
Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej. 
Kiedyś lepiej było tutaj nie zaglądać. 
Dziś teren jest zadbany, monitorowa-
ny. Ze szczytu wzgórza rozciąga się 
piękny widok na Wrzeszcz. Witają 
nas tablice informacyjne i  wkompo-
nowana we wzgórze ściana frontowa 
zbiornika w stylu neoklasycystycznym. 

Wejście nie oddaje jednak potęgi tego, 
co czeka na nas w środku. 

EWENEMENT
Zwiedzanie zaczynamy, przechodząc 
z  komory zasuw do potężnej komo-
ry wodnej. Przyciemnione światło, 
dźwięk szumiącej wody potęgują im-
ponujące wrażenie. Idziemy koryta-
rzem szerokim na 6,7 m, a wysokim na 
5,5 m. Otacza nas żelbetowy monolit. 
Niebieskie światło ledowe wskazuje, 
gdzie kiedyś kończył się poziom wody. 
Komora wodna, którą możemy dziś 
zwiedzać, miała pojemność 2,5 tys. m3. 
Za ścianą znajduje się kolejna. Ilość 
zgromadzonej wody wystarczyłaby 
gdańszczanom na mniej więcej dwa 
miesiące. Źródło znajdowało się w Oli-
wie, w Dolinie Radości, i dzięki prze-

pompowni docierało do zbiornika na 
wysokość 43,3 m n.p.m. Następnie gro-
madzona woda rozprowadzana była do 
mieszkań we Wrzeszczu. I nawet w ka-
mienicach na czwartym piętrze miesz-
kańcy nie musieli się martwić o bieżącą 
wodę. Aby w zbiorniku nie powstawały 
zbyt duże fale, wybudowano grodzie-
-ścianki, które mijamy w  trakcie na-
szej wędrówki. O dreszcze przyprawia 
imponująca akustyka. Trudno się tu 
rozmawia, wsłuchiwanie się w  prze-
wodnika wymaga skupienia. Jest to 
spowodowane pogłosem. To prawdo-
podobnie jedyne takie miejsce w Euro-
pie, gdzie odbity dźwięk rozbrzmiewa 
nawet przez 7 sekund! 

MOKRA HISTORIA
Kolejna część zwiedzania odbywa się 
w  drugiej komorze wodnej. Czeka tu 
na nas ekspozycja „Woda dla poko-
leń – historia gdańskich wodociągów”. 
Podziemna wystawa tłumaczy, jak od 
wieków gdańszczanie radzą sobie z do-
starczaniem wody do ich domostw. 
Prowadzi nas od X wieku po czasy 
współczesne. Obejrzymy tu drewnia-
ną studnię czy drewniany wodociąg 
z  XVIII wieku, ale dowiemy się rów-
nież, skąd mamy dziś wodę w naszych 
mieszkaniach. Atutem jest makieta 
podziemnego zbiornika Stary Sobieski. 
Zobaczymy, że powstał on na planie 
koła o średnicy 47 m i został podzielo-
ny na pierścienie. Jego kształt może się 
kojarzyć z architekturą amfiteatru. Cał-
kowita powierzchnia tego podziemnego 
labiryntu to 1670 m². Aby go zwiedzić, 
potrzebujemy ok. 1,5 godziny. 

Uwaga! Zbiornik Stary Sobieski moż- 
na zwiedzać tylko po zapisaniu się 
przez formularz na stronie internetowej  
giwk.pl/gdanskiszlakwodociagowy.html
Koszt zwiedzania 5 zł. 

STARY SOBIESKI
Podczas dzisiejszego spaceru wspinamy się na górę po to, aby wejść... pod ziemię.  
Zapraszamy do zwiedzania nowej atrakcji turystycznej Gdańska-Wrzeszcza, jaką  
jest Zbiornik Wody Stary Sobieski.

MARTA SZAGŻDOWICZ
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KÙLTURA

SPIĄCÉ WÒJSKÒ ZÔS SÃ ZBÙDZËŁO

W repertuarze Regionalnégò Dramaticznégò Teatru 
z Lëzena Spiącé wòjskò ks. Bernata Sëchtë bëło ju 

w 80. latach XX stolata. Łoni teater wrócył do tegò widza-
wiszcza. W  lëstopadnikù bëła premiera dokazu 
w Spòdleczny Szkòle w Lëzënie, stała sã dzélã òbchòdów 
swiãtowaniô ùdostaniô przez pòlsczé państwò samòstój-
notë w 1918 r. Pòjawiła sã téż ùdba, żebë nagrac szpetôczel 
i  dac mòżlëwòtã jegò òbzéraniô lëdzóm na całëch 
Kaszëbach. Do zjisceniô ti mëslë doszło w nôdolsczim 
skansenie i mechòwsczich jómach. Filmòwô premiera 
òdbëła sã 14 gòdnika w Gniewinie. Na pòkôzk przëja-
chelë m.jin. aktorzë, chtërny pòdczorchiwelë, że dokazë 
ks. Bernata Sëchtë są dlô nich przëmiarã dramaturgicz-
négò mésterstwa: Më jesz długò bãdzemë czekelë na 
pisôrza, chtëren bãdze w sztãdze zrobic cos na sztôłt taczich 
dramatów, jaczé pisôł ks. Sëchta. Pò prôwdze jak sã czło-
wiek wczëtô w te tekstë, to widzy, że jich aùtorã nie je pisôrz 
lokalny, chto jãzëk kaszëbsczi znaje, ten òdkriwô w tim cos, 
co je ùniwersalné, co sã mòże równac z lëteraturą pòwszech-
ną. Ju òd czasów celticczich czë romańsczich mòtiw spiącé-
gò wòjska sã pòjôwiô, ale nawet w  przërównaniu do 
Wëspiańsczégò abò Tetmajera, chtërny téż wëkòrzëstiwelë 
ten mòtiw, Sëchta je genialniészi w òddaniu, òżëwieniu tegò 
alegòricznégò òbrazu. Òn pò prôwdze dôł temù żëcé. I to 
docérô do starszich i do dzecy. To je prôwdzëwô lëteratura 
– gôdôł pò premierze Mieczësłôw Bistróń, jeden z akto-
rów. To je wôżné, żebë nama, Kaszëbóm, przëpòmnąc, kim 
më jesmë. Dokôz ksãdza Sëchtë w tim pòmôgô i kôże nama 
nie wstidzëc sã kaszëbiznë. Jô baro chãtno grajã jegò dra-
matë, bò òn tak akùratno, do òstatny kropeczczi rzeknie, co 
mô na mëslë. Za kòżdim razã jak grajã abò czëtóm jegò 
tekstë, to òdkriwóm na nowò jegò mądrosc – dodôwô jiny 
aktór Téòfil Sërocczi.

Robòta nad przërëchtowanim widzawiszcza warała òd 
czerwińca 2018 r., ale lëzyńsczi teater grôł Spiącé wòjskò 
jesz w 80. latach i përznã pózni, tej niejedny z grającëch 
mùszelë blós sã przëbôczëc swòje role. Tim razã, jak ju 
jesmë rzeklë, pòjawiła sã ùdba, żebë szpetôczel jesz 
ùwiecznic na filmie. Rozmawialiśmy na ten temat z zespo-
łem. Sądzimy, że Kaszubom w tej chwili ten spektakl jest 
potrzebny. Widać pewien rozłam wśród Kaszubów i mi to 

przeszkadza. Trzeba m.in. wypracować złoty środek łączą-
cy ludzi stąd i tych, którzy niedawno do nas przyjechali. 
Takim środkiem i łącznikiem jest ks. Sychta – gôdô Mariô 
Krosnickô, direktorka biblioteczi w Lëzënie i reżisérka 
Spiącégò wòjska. 

Scenarnik dokazu przërëchtowałë Mariô Krosnickô 
i Éwelina Karczewskô, mòntaż zrëchtowało filmòwé kar-
no pòd przédnictwã Piotra Zatonia. Wôrt dodac, że erba 
spôdkòwiznë ks. Sëchtë wastnô Stefaniô Sëchta dała 
zgòdã na darmòwé wëzwëskanié jegò dramatu.

Platë z filmã bãdą rozdóné w szkòłach w trzech pòwia-
tach: wejrowsczim, pùcczim i  kartësczim, tej szkólny 
bãdą mòglë je wëzwëskac jakno didakticzné materiałë. 
Nagranié z przedstôwkù Spiącégò wòjska, jaczé òdbëło sã 
w Lëzënie, je téż do òbezdrzeniô na starnie luzino.info. 

Pòwstanié widzawiszcza i filmù bëło mòżlëwé dzãka 
ùdëtkòwieniu z  dotacjowégò programù Niepodległa 
i strzódków Radzëznë Gminë Lëzëno. W òbrëmienim 
projektu pòwstôł téż wëstôwk „Marzenia Kaszubów 
o Polsce”, na jaczim òstałë zaprezentowóné materiałë z fa-
miliowëch zbiérów mieszkańców gminë Wejrowò i gminë 
Lëzëno a téż z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i Mùzyczi we Wejrowie. Trzecym dzélu projektu 
bëła rodzëznowô terenowô jigra „Niepodległa na Kaszu-
bach”. 

AM

Westrzód nôczãscy pòkazywónëch kaszëbsczich dramatów òsoblëwi môl mają dokazë ks. Sëchtë, 
jaczé co zamanówszë pòjôwiają sã na binach. Tim razã jeden z ùsôdzków òstôł téż sfilmòwóny.

Aktorzë òbczas premierë filmù w Gniewinie

ÒD
J. 
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N ë prawie jak cã piesniô pisac? Jes të „Welewet-
ka”, „Welewitka”, „Gùl, gùl, gùtka”, „Gùli gùli 

gùtka” czë mòże „Widewita” abò „Wede weder weder”? 
Kò skòrzëstac mòżemë z wiela rozmajitëch zdrojów. 

Ks. Bernat Zëchta w Słowniku gwar kaszubskich na 
tle kultury ludowej (1967 i 1973) notérëje dwa zebróné 
na nordowëch Kaszëbach tekstë: 
Gùl, gùl, gùtka, dzeż të bëla?
Ù starëszczi.
Cëż dostala?
Miskù pëszczi.
Gùl, gùl, gùtka szmakô dobrze?
Jo, jo, jo.

(Bór, t. I, s. 384)

Welewitka, dzeż të bëla,
Welewitka, ù starëszczi,
Welewitka, cëż dostala,
Welewitka, miskã pëszczi,
Tralala tralala tralala tralala

(t. VI, s. 130)

W trzecym tomie òpracowaniô Ludwika Bielawsczégò 
a Aùrelie Mioduchòwsczi Kaszuby. Polska pieśń i mu-
zyka ludowa. Źródła i  materiały (Warszawa 1998,  
s. 152–153) nalézemë szesc wersjów zarejestrowónëch 
w latach 50. XX stolata: z Kartuz „Wele wele Wetką”, 
Pôłczëna „Wide wide Wita”, Wiôldżi Wsë „Wide wide 
Wita”, Płótowa „Weder weder weder” a Miechùcëna 
„Wide wide wide”. Hewò słowa z ny slédny wsë:
Wide wide wide, gdzeż të bëła?
Wide wide wide, ù starëszczi.
Wide wide wide, cëż tam robił?
Wide wide wide, bùlwë skrobôł.

Zôs Paweł Szefka w hëfce 3 Tańce kaszubskie (Gdańsk 
1969, s. 112–113) pòdôwô hewò taczé słowa ze Strzelna:
Wide, Wide – Wita gdzeż të bëla?
Wide, Wide – Wita ù starëszczi.
Wide, Wide – Wita cëż të dosta?
Wide, Wide – Wita miskã pëszczi.
Wide, Wide – Wit róm tata przëniósł,
Wide, Wide – Wit wej fùl miech slëwów.
Wide, Wide – Wit to szmakô dobrze!
Trala, lala, lala jo, jo, jo!
Wide, Wide – Wita – biôj na brzôdnik
Wide, Wide – Wita – wez le wińce.
Wide, Wide – Wita – szmakôj wszëtkò,
Wide, Wide – Wita – biôj na tuńce!
Wide, Wide – Wit, ju gòsce jidą,
Wide, Wide – Wita, le spiéwają,
Wide, Wide – Wit ze stołów jedzą,
Wina dobrze so pòpijają!

Krëjamnô Welewetka…  
Dzél 1. Jak cã pisac?
Czej më bë mielë zrobic jaczi spisënk ùlubionëch a nôbarżi rozkòscérzonëch piesniów Kaszëbów, tej na ti lësce, 
na pierszich placach, wierã bë sã nalazłë taczé przebòje, jak: „Kaszëbsczé nótë” – òbrôzkòwô wëliczónka, 
„Kaszëbsczé jezora”  – piesniô napisónô bez ks. Antona Peplińsczégò, a naju krëjamnô „Welewetka”. 
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Wejle, wejle nënka groch gòtëje,
Wejle, tatk nasz Rózce bótë szëje.
Rózka na zabawã sã rëchtëje
Jaż z ùcechë ji sã serce smieje.
Wejle, wejle sąsôd bùdlã wlecze,
Nënka zarôz miãsa nóm napiecze.
Zanim groch sã dobrze z wòrztą zwarzi,
Brzôdnik pewno dzys sã ùdarzi!
Jesmë më ale bògati! Co wies to jinszô piesń, co 
spiéwôk czë spiéwôczka to jinszé słowa. Kò dzysôdnia 
wikszi dzél kaszëbsczich lëdowëch karnów bë za-
spiéwało: „Wele wele wetka”, në chòba że më bë ò za-
spiéwanié ti piesnie pòprosëlë kògò starszégò z nordë 
Kaszëbsczi. Wtenczas na gwës më bë ùczëlë: „Gùli gùli 
gùtka”. Tak prawie spiéwa mòja óma – Tekla Drzéż-
dżón (z dodomù Kreft), jakô mieszkała w starzińsczi 
parafie. 

Tej jak cã piesniô pisac: „Welewetka”, „Wele Wetka”, 
„Wele-wetka”…? Je to jiwer, kò nie jesmë gwës, cëż no 
słowò (słowa?) znaczą. Je to le zaspiéw, taczi jak „tra-
lala”, wezwanié jaczégò miona np. Witë – Wiktorie (jak 
pisze Szefka), a mòże pòzwa jaczi pògańsczi bòżenë 
zrzeszony z Welesã (tak próbòwôł dolmaczëc prof. 
Gerat Labùda)? 

Mëszlã, że òdpòwiescë mùszi szukac nié le 
w kaszëbsczich a pòlsczich zdrojach (czekawé, że pier-
szé zapisë ny piesnie nalezc mòże dopiérze w pòwòj-
nowëch òprôcowaniach!), le téż germańsczich. Òka-
zëje sã, że na krëjamnô piesniô bëła notérowónô ju 
w XIX stolatim w niemiecczich a duńsczich zbiérkach 
lëdowëch piesniów. 

Le ò tim ju w drëdżim dzélu òpòwiescë ò „Welewet-
ce” – Skądkaż jes?

RÓMAN DRZÉŻDŻÓN

   
• DZIAŁO SIĘ W LUTYM • DZIAŁO SIĘ W LUTYM • DZIAŁO SIĘ W LUTYM • DZIAŁO SIĘ W LUTYM

·   2 II 1849 – w Gdańsku powołano Ligę Polską, 
pierwszym jej prezesem został ks. Konstan-
ty Królikowski, a jego zastępcą znany kupiec  
Tomasz Makowski.

·   9 II 1979 – w Lublinie zmarł Paweł Smoczyń-
ski, profesor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-
-Curie w Lublinie, badacz gwar kaszubskich 
i  lubelskich, wybitny slawista. Urodził się  
28 czerwca 1914 r. w Nowem n. Wisłą.

·   9 II 1929 – w Międzychodzie urodził się Bo-
lesław Fac, poeta i powieściopisarz, felietoni-

sta i publicysta, laureat m.in. Medalu Stolema 
(1974). Zmarł 12 stycznia 2000 r. w Gdańsku 
i został pochowany na tamtejszym Cmentarzu 
Srebrzysko.

·   23 II 1989 – na Targu Rybnym w Gdańsku, na 
kamienicy, w której przez ponad 20 lat mieściła 
się pracownia Lecha Bądkowskiego, odsłonię-
to tablicę pamiątkową, ufundowaną przez 
Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Tablicę 
zaprojektował i wykonał doc. Albert Zalewski.

·   28 II 1879 – w Łęgu k. Czerska urodziła się 
Teodora Kropidłowska, nauczycielka i pisarka. 
Swoje opowiadania i wiersze publikowała 
w wielu czasopismach pomorskich. Pisała ba-
śnie po kaszubsku, które publikowała w „Ro-
dzinie”, dodatku do „Gazety Kartuskiej”. Zmarła 
21 sierpnia 1931 r. w Kartuzach i tam została 
pochowana.

F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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NIEPODLEGŁOŚĆ TO NIE PODLEGŁOŚĆ.  
PATRIOTYZM TO NIE FASZYZM
Z wielkim zaskoczeniem przeczyta-
łam w grudniowym numerze „Po-
meranii” artykuł Sławomira Lewan-
dowskiego pt. „Niepodległość to nie 
podległość” (choć z tytułem trudno 
się nie zgodzić, ale o tym na końcu). 
Moje zdziwienie było tym większe, że 
poprzedni redaktor naczelny Dariusz 
Majkowski zasięgał opinii kolegium 
redakcyjnego na temat znacznie 
mniej kontrowersyjnego tekstu (...). 
Tymczasem osobiste refleksje obec-
nego redaktora naczelnego wpisują 
się w  antypolską narrację o  faszy-
stach maszerujących 11 listopada 
2018 roku ulicami Warszawy. A to 
nie może pozostać bez reakcji. Do tej 
pory byłam przekonana, że decyzja 
prezydenta nie tylko zapobiegła uda-
remnieniu patriotycznej manifesta-
cji, ale też uchroniła upaństwowiony 
Marsz Niepodległości przed tego 
typu atakami.

Warszawskie wielkie narodowe 
święto w  tonie dawno niewidzia-
nej jedności skojarzyło się autorowi 
z „zadymą” i odradzaniem się faszy-
zmu. Dla odmiany w Gdańsku od-
było się radosne świętowanie, autor 
w nim uczestniczył i niechby do re-
fleksji na ten temat ograniczył swój 
tekst. W Warszawie nie był, ale „na 
materiałach zdjęciowych polskich 

i  zagranicznych fotoreporterów” 
wyśledził faszystów „z Polski i Eu-
ropy, którzy przeszli w marszu nie-
podległościowym tuż za plecami naj-
ważniejszych osób w państwie, a co 
smutniejsze niemal ramię w  ramię 
z żołnierzami Wojska Polskiego”. I to 
nazwał „wizytówką oficjalnych pań-
stwowych obchodów”. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że autorowi „wizy-
tówka” pomyliła się z  „marginesem”. 
Być może w wielkiej ćwierćmiliono-
wej manifestacji miłości do ojczyzny 
znaleźli się ludzie, których tam być 
nie powinno. Ale taka nadinterpreta-
cja jest absolutnie nieuprawniona. To 
tak, jakbym – relacjonując gdyńskie 
obchody niepodległości – uznała, że 
ich obliczem były okrzyki „zdrajcy” 
i  „Targowica”, które słyszałam, gdy 
przechodziła grupa osób pod szyl-
dem „KOD”. Notabene w Warszawie 
nie było żadnych partyjnych emble-
matów, a  morze biało-czerwonych 
flag i okrzyki „Chwała i cześć boha-
terom” sprawiały wrażenie, że ludzie 
ci szli przede wszystkim po to, aby 
oddać hołd tym, którzy w ostatnim 
stuleciu płacili najwyższą cenę za to, 
abyśmy dziś mogli żyć w  wolnym 
i demokratycznym kraju.    

Nie podobało się autorowi, że 
„podczas państwowych uroczysto-
ści zlekceważono byłego premiera” 
i pominięto byłego prezydenta. Da-
libóg nie ma chyba w Polsce człowie-
ka, który by nie słyszał, że zarówno 
obecny prezydent, jak i premier przez 
cały okres poprzedzający obchody 
zachęcali do wspólnego świętowania. 
Jedyną reakcją opozycji było zbojko-
towanie obchodów, że o wezwaniu do 
walki ze współczesnymi bolszewika-
mi (cokolwiek by to miało znaczyć) 
nie wspomnę.

Redaktor S. Lewandowski zatro-
skany o to, że podział na „naszych” 
i  „waszych” „przeniósł się już do 
domów, w  których polityka bywa 
powodem wielu napięć”, moim zda-
niem właśnie ten podział przeniósł 
także na forum Zrzeszenia i podzielił 
czytelników. Do tej pory sądziłam, że 
regionalna organizacja taka, jak ZKP 
winna być wolna od tego rodzaju 
sporów.

Autor idzie dalej w swoich suge-
stiach. „Dzieli się nas także ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania lub po-
chodzenia” – pisze, a wyznacznikami 
tego podziału miałyby być: „stwier-
dzenie, że w Gdańsku, na Kaszubach, 
na Pomorzu mieszka »ukryta opcja 
niemiecka«” i… „dziadek z  Wehr-
machtu”. Dodaje też, że „część tych 
czy innych wypowiedzi wynika wy-
łącznie z  politycznych interesów!”. 
Trudno pojąć tę myślową ekwili-
brystykę. Jak wiadomo, Kaszubi od 
lat dokonują wyborów zgodnych 
z wyznawanymi przez siebie warto-
ściami, choć niekoniecznie według 
wskazań i po myśli władz Zrzesze-
nia. I dotyczy to zarówno wyborów 
personalnych, jak i partyjnych. Jaki 
więc interes miałby ktoś w zniechę-
caniu do siebie mieszkańców Kaszub? 
Wręcz przeciwnie, ostatni prezydent 
przyjeżdżał na Kaszuby dziękować za 
poparcie. 

I  na koniec sam tytuł grudnio-
wego artykułu, z którym w pełni się 
zgadzam. Możemy tylko zazdrościć 
innym nacjom, że ich politycy nie 
szukają rozwiązania wewnętrznych 
problemów w instytucjach europej-
skich. Oni rzeczywiście rozumieją, 
że niepodległość to nie podległość.

Ewa Górska

Szanowny Panie Redaktorze, 
poczułem się w  obowiązku, żeby 
zareagować na Pański felieton o ob-
chodach 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, który ukazał 
się w styczniowym [grudniowym – 
przyp. red.] wydaniu „Pomeranii”. 
Napisał Pan, że ma mieszane uczucia, 

czy wykorzystaliśmy ten szczególny 
jubileusz tak, jak należałoby przeżyć 
ten czas. Chciałbym podzielić się 
swoimi refleksjami na temat marszu, 
który 11 listopada przeszedł ulicami 
Warszawy i którego częścią miałem 
przyjemność i zaszczyt się stać. Mam 
23 lata i  studiuję na Politechnice 

Gdańskiej. Na Marsz Niepodległości 
chciałem jechać już od czasów lice-
alnych. Niestety – choć namawiany 
przez kolegów ze szkolnej ławy – 
ograniczałem się do uroczystej Mszy 
św. i apeli w szkole. Po ich powrocie 
dostawałem informacje sprzeczne 
z  obrazami, które zobaczyć można 
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Szanowni Państwo
W  obliczu tragedii, jaka wydarzy-
ła się w  Gdańsku, w  której śmierć 
poniósł Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, należałoby postawić 
sobie pytanie: Dlaczego do tego do-
szło? To pytanie kieruje również do 
społeczności kaszubskiej, ponieważ 
my Kaszubi przez dziesiątki lat by-
liśmy traktowani jako ludzie gorszej 
kategorii, naznaczeni, ni to Polacy, 
ni to Niemcy. Taka była powszechna 
opinia o  nas, tak to zapamiętałem. 
Opinia niesłuszna, krzywdząca, nie-
sprawiedliwa – należy dodać. Zdarza 
się, nad czym ubolewam, że także 
w  obecnej rzeczywistości można 
usłyszeć te krzywdzące i niesprawie-
dliwe opinie na temat Kaszubów. 

Jak sięgam pamięcią, jeszcze 10– 
–15 lat temu bliżej było nam do sie-
bie. Potrafiliśmy wspólnie działać 
w wielu sprawach ważnych dla spo-
łeczności kaszubskiej. Udało się na 

przykład usankcjonować nasz język 
i naszą mowę. Choć różniliśmy się od 
siebie, mieliśmy czasami odmienne 
zdanie, to jednak mieliśmy wspólny 
cel i do niego dążyliśmy. Nie wiem, 
z czego wynika podział, jaki widać 
i słychać dzisiaj. Czy strata personal-
na w osobach wielu znakomitych Ka-
szubów, jaką ponieśliśmy w ostatnich 
latach, tak mocno uszczupliła nasze 
horyzonty, że popadliśmy w marazm 
i zobojętnienie na to, co wokół nas? 
Nie chcę nawiązywać do polityki, 
której język bardzo zbrutalizował się 
w ostatnim czasie. Nie chcę, bo nie 
utożsamiam się ze światem „politycz-
nych salonów”, gdzie żaden z polity-
ków nie umie lub nie chce wziąć na 
siebie odpowiedzialności za swoje 
słowa. Za to chętnie i z niebywałą ła-
twością wyrzucają oni z siebie nawet 
najohydniejsze oszczerstwa, często 
niepoparte żadnymi argumentami, 
a  tym bardziej faktami. Tak było 

w  przypadku Prezydenta Pawła 
Adamowicza. Zdarza się to również 
w  przypadku nas Kaszubów. Co 
z tym robimy? Nic! Nic nie robimy! 
Dalej zajmujemy się swoimi sprawa-
mi, głusi na głosy nienawiści. 

W ten sposób pozwalamy budzić 
się demonom. Nasze ciche zezwo-
lenie mają defilady nacjonalistów 
i faszystów. Nie reagujemy, jak ktoś 
chce kogoś „złapać i ogolić na łyso”. 
Może powinniśmy zebrać się w sobie 
i  powiedzieć „dość!”. Kaszubi do-
świadczyli wiele złego w minionym 
stuleciu, warto o tym pamiętać i tym 
bardziej docenić zaangażowanie na-
szych ojców i dziadków. Zamiast się 
dzisiaj dzielić i  uwypuklać różnice 
polityczne, powinniśmy stanąć w jed-
nym szeregu i powiedzieć stanowcze 
„Nie!” mowie nienawiści, gdziekol-
wiek miałaby ona swoje źródło.

Franciszek Konkol, Rumia

było na głównych stronach interne-
towych witryn czy w telewizji. Tak, 
napisałem „niestety”, bo z  okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości wraz z bratem posta-
nowiliśmy w taki sposób świętować 
i  oddać hołd walczącym za naszą 
wolność i  jednocześnie chcieliśmy 
na własnej skórze poczuć klimat pa-
nujący w Warszawie tego dnia. A na 
niej poczułem dreszcz tak silny, jakie-
go jeszcze nigdy nie przeżyłem, i nie 
wiem, czy kiedykolwiek przeżyję. 
Dreszcz podczas wspólnego odśpie-
wania naszego hymnu na otwarcie 
marszu. Wokół nas ludzie z każdego 
przedziału wiekowego: od dzieci na 
rękach czy ramionach rodziców po 
osoby starsze. Niemal każdy z flagą 
w dłoni, uniesioną wysoką nad sie-
bie – tego zapomnieć się nie da. Pod-
czas marszu rozglądaliśmy się przed 
siebie, za siebie, na boki. Faszystów 
z Polski, którzy przeszli tuż za pleca-
mi najważniejszych osób w państwie 
(jak napisał Pan o nas w poprzednim 
[grudniowym] wydaniu czasopisma) 
nigdzie nie zobaczyliśmy, a przecież 
sami także do ich grona nie należymy. 

Ujrzeliśmy za to dzieci w wózkach, 
starsze panie śpiewające kościelne 
pieśni, z których nikt nie drwił, a to 
szanował. Spotkaliśmy osoby kroczą-
ce z różańcem w rękach – modlące 
się głośno, osoby z zagranicy – spo-
kojne, z  uśmiechem wyrażającym 
podziw [dla] sposobu celebrowania 
takiego święta. Chciałbym odnieść 
się jeszcze do „morza czerwonych 
rac”, które do Pana nie przemawia-
ło. Osobiście rozumiem, że komuś 
może się to nie podobać czy źle ko-
jarzyć, ale jestem niemal pewien, że 
gdyby szedł Pan wtedy z nami i zo-
baczył babcię blisko 80. roku życia 
z  taką czerwoną racą w  dłoni i  jej 
życzliwym uśmiechem na twarzy, 
mógłby Pan inaczej spojrzeć na to 
wydarzenie. Jednocześnie informu-
ję, że jestem przeciwny – tu podkre-
ślam – marginalnym incydentom, 
które podczas marszu miały miejsce 
i które znam z późniejszych migawek 
w  mediach. Uważam, że powinny 
być eliminowane, bo w konsekwen-
cji takie osoby, jak Pan mogą (chcą?) 
takie zdarzenia wychwycić i spojrzeć 
na to piękne wydarzenie w sposób 

krzywdzący ponad 200 tys. naszych 
rodaków, mojego brata, mnie. 

Od małego uczyli nas, czym jest 
patriotyzm, zarówno w  domu jak 
i w szkole. Mieszkam w Pucku i jako 
że rokrocznie 10 lutego przeżywamy 
uroczystości Zaślubin Polski z  Mo-
rzem, zrzucamy symboliczny wieniec 
na taflę Zatoki Puckiej, przyjeżdżają 
delegacje, dobrze znam atmosferę 
panującą wokół tego typu wydarzeń. 
Stoi tam oczywiście pomnik upamięt-
niający to wydarzenie. Po marszu 
w  Warszawie coraz mocniej zaczy-
nam rozumieć słowa naszego papie-
ża św. Jana Pawła II, który nie chciał, 
żeby stawiano mu pomniki. Żaden 
pomnik nie jest w  stanie oddać at-
mosfery panującej tego dnia w naszej 
stolicy. Zachęcam serdecznie Pana 
Redaktora, żeby oczywiście w miarę 
możliwości, zamiast sugerować się 
wyłącznie tym, co podają nam środki 
masowego przekazu, samemu wybrać 
się jednego roku do stolicy i ocenić 
taki sposób uczczenia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

Piotr Ceynowa
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JÔ BÉŁ JU ÙSTNY, TEJ JÔ NIE PÒDPISÔŁ!

Wë bëlë na tim wëdarzenim?
Jo, jô béł tej w Katolëcczim Związ-
kù Młodzeżë. Tam bëło baro wiele 
nas młodëch lëdzy. Òn miôł 
przemòwã przë pòmnikù pòwstań-
ców i wòjôków. Òn ji nie dokùńcził, 
bò zasłôbł. Gò zabrelë, a doma òn 
ùmarł. Òn mieszkôł bliskò bankù. 
Jô gò dobrze znôł. Òn béł përznã 
przë se, taczi nié za wiôldżi chłop. 
Òn długò nie béł wójtã, bò przódë 

béł tu Paweł Zelewsczi. Miotk miôł 
składë, jeden żelôzny, a tej karczmã 
ze sznapsã, sala téż bëła, dze czasã 
bëłë filmë pòkôzywóné. Pòle òn 
miôł pòd Wëszecëno, pò lewi stro-
nie, bliskò Czardasza. 

Òn tegò sã tu dorobił, bò sóm nie 
pòchôdôł z Lëzëna?
Òn pòchôdôł z Różnégò Dãbù kòle 
Bãdargòwa. Jegò òjc stracył nogã na 
francësczi wòjnie, ale przeżił i miôł 
baro wiele dzecy. Jedny z nich szlë 
do Lëzëna. Jeden brat Pawła 
mieszkôł zarô tu, za torama. Òn béł 
celnikã na greńcë. To béł Bruno. 
A  tej béł jesz Wiktor w  Lë- 
zënie. Òd niegò kùpił to Ropel, 
a nen Wiktor zamieszkôł w Bólsze-
wie. Òn béł rôz na gòscënie ù Paw-
ła i  tej òni jachelë dodóm i  na 
gòscëcczi górze òbòje z  białką sã 
zabilë. Mój strij Jan Kòtłowsczi béł 
szwagrã Pawła Miotka. Jich białczi 
bëłë sostrama. Òne bëłë Fòrmelowé 
òd Strzépcza. Temù më bëlë ro-
dzynnie pòwiązóny z Pawłã Miotkã.

Nen wasz strij Jan Kòtłowsczi to 
béł téż baro zasłużony mieszkańc 
Lëzëna. Òn zakłôdôł banczi, kùpił 
elektrowniã w Bólszewie. A jesz 
barżi dzejôł jegò syn Jan Kònrad, 
co zakłôdôł teatrë. Razã z Pawłã 
Miotkã założił òn karno Kaszëbë, 
robilë rozegracje, jezdzëlë na òż-
niwinë. Przikładowò w 1936 rokù 
zajãlë na wiôldżich òżniwinach 
w Kartuzach drëdżi môl.  
Jo, òn nawetka napisôł ksążeczkã 
pò kaszëbskù ò tëch òżniwinach. 

To bëło wszëtkò wierszã ùkłôdóné. 
Jak nasta wòjna, tej òni bëlë razã 
z òjcã aresztowóny. Mój strij trafił 
do Oranienbùrga kòl Berlina. Òni 
tam bëlë razã z probòszczã Bernatã 
Gòńczã, chtëren ùmarł na jegò 
rãkach. Pòtemù Jana przenioslë do 
Dachau. Stąd gò wëdostôł jegò 
kùzyn Franc Kòtłowsczi z Berlina. 
Zawiozlë gò do Gduńska, dze jegò 
córka, a mòja półsostra, bëła zô- 
kònną sostrą i robiła w szpitalu na 
Łąkòwi. Òna mia miono Marta, 
 ale w klôsztorze na niã gôdelë Kla-
rentis. Òna gò dosta nazôd do 
żëcégò. Stąd òn wrócył do Lëzëna. 
Dëcht przed wëzwòlenim jegò syn 
Jan Kònrad wzął sostrã Klarentis 
i z jinszima sostrama wëwiózł do 
Berlina. Òn je zretôł przed Ruska-
ma, bò to bë bëło z  nima dëcht 
marno. Pò latach Jan Kònrad sã 
zabił w  Bólszewie aùtã. To béł 
ùczałi człowiek. 

A co z wami bëło, jak nasta wòjna?
Mój òjc pòdpisôł eingedeutschung. 
A  jô béł ju ùstny, tej jô nie pòd-
pisôł. Nas bëło tu wiãcy taczich 
knôpów. Tej òni nama kôzelë ja-
chac do Gdini, skąd më mielë jic na 
wispã Jersey kòle Anglii na robòtë. 
Tam baro wiele wëjachało. W Gdi-
ni na Swiãtojańsczi mieszka mòja 
sostra i jô ùcekł jima do ti sostrë. 
Òni nawet nie wiedzelë, co sã stało 
ze mną. Sostra mia pòd òknã szaf-
kã i jô w ni sedzôł. Ale mie sã wnet 
sprzikrzëło to sedzenié. Drëgô 
mòja sostra Wanda mia żeniałé 
Grégòra Bòjkã, a ten béł w Miem-

W Lëzënie, przë szaséje Kaszëbsczi, mieszkô Wiktor Kòtłowsczi, chtëren latos mô 102 lata. Ùrodzył sã w Strze-
bielënie 20 séwnika 1917 rokù. Czej miôł roczk, tej starszi kùpilë w Lëzënie pòle i bùdink. Mëmka Zofiô bëła 
z Bachów z Bãdargòwa, a tatk téż Wiktor pòchòdzył z Załkòwa, a przed slëbã robił w młënie na Ceszónkù kòl 
Swiónowa. Slub òni mielë w Strzépczu. Pòtemù zamieszkelë w Charwatëni i Strzebielënie, dze sã ùrodzył Wiktor. 
Je òn dzys jednym z òstatnëch, co dobrze pamiãtają przedwòjnowé Lëzëno, a wierã le jedinym, chtëren znôł 
i dobrze pamiãtô wójta Lëzëna Pawła Miotka, kaszëbsczégò pisarza i dzejarza, co nôgle ùmarł w swiãto samò-
stójnoscë Pòlsczi 11 lëstopadnika 1933 rokù.

Wiktor Kòtłowsczi ze swòją białką w dniu jich 
zdënkù
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WÒJNOWI KASZËBI

cach na robòtach. Robił za kòło-
dzeja. Tej më z tą sostrą jachelë do 
niegò tam w stronã Berlina. I tam 
òn nas òdebrôł na majątkù. Pierszô 
mòja robòta to bëło stôwianié rzã-
dów, bò to bëłë prawie żniwa. 
W jeseni jô robił w gòrzelni. Tam 
bëło trzech Miemców a dwaji Ka- 
szëbi. Nen drëdżi to béł Kwidzyń-
sczi z Dąbrówczi kòl Lëzëna. Jesz 
pòd kùńc wòjnë òn pòdpisôł lëstã. 
Òni gò wzãlë do wòjska. Òn béł 
w  Szczecënie. Pò wòjnie wrócył. 
Më sã spòtikelë kòle kòscoła. 

A co sã z tima lëzyńsczima knôpa-
ma stało, co wë jich w Gdini òsta-
wilë?
Kò jich wëwiozlë na Jersey. Òni ro-
bilë tam w ògrodnictwie, przë kwia-
tach a warzëwach. Tam bëlë dwaji 
Langòwie, Jan Grëba, Klémãs Ma-
szota, Klémãs Kòtłowsczi – syn tegò 
z  młëna, dwaji Płotkòwie z  Bar- 
łomina. Chùtczi më wszëtcë sã 
mùszelë wëmeldowac na gminie. 
Na szczescé òni wszëtcë wrócëlë. 
A jô w Miemcach miôł jinszé mio-
no, bò jô sã w Miemcach zameldo-
wôł jakò Franc. Pò prôwdze jô jem 
Wiktor Franc, ale doma na mie gô-
delë Franc, bò mój òjc béł Wiktor. 
A to bëło baro dobrze, bò to tëch 
Miemców milëło i òni mie ni mòglë 
namierzëc. 

Tej tam nôgòrzi dlô was gwësno 
nie bëło?
Nôgòrzi nié, ale głód béł. Më le do-
stelë dwa chlebë na tidzéń. Na 
szczescé mëma mie tej-sej przësła 
cos do jedzeniégò przez tã sostrã 
z Gdini, żebë to sã nie wëdało, dze 
jô jem. A jô mëmie wësélôł marczi. 
Më z tim szwagrã Bòjką bëlë tam 
jaż do kùńca. I më razã wrócëlë, jak 
Ruscë przëszlë. Òni nama delë kò-
nia i  më mielë jachac. Më sztëk 
ùjachelë, a kóń nie chcôł dali cy-
gnąc i tej më mùszelë wrócëc. Òni 
nama delë jinszégò kònia. Tam bëlë 
téż Biôłoruscë na robòtach. A òni 

mielë dwa dzéwczãta. Czej më 
chcelë jachac, ta jedna Biôłorusën-
ka chca kònieczno ze mną jachac. 
To bëła Luba Markiewicz. Ale jô  
sã na to nie dôł. Jô ji rzekł, chto  
wié, co tam je doma. Jô nôpierwi 
òbôczã, a tej jô za nią przëjadã, ale 
jô nie jachôł.

 Nen kóń wierã lepi tej cygnął, bò 
wë w kùńcu dojachelë?
Më nôpierwi dojachelë nim do 
Pãckòwa kòle Drawska w Pòznań-
sczim. Tam béł na robòtach mój 
półbrat Jan Drzónowsczi z  Głu-
sëna kòl Swiónowa. Òn béł tam za 
kùczra kòle szpektora. Nasze mëmë 
bëłë sostrama. Òne bëłë z Bachów 
z Bãdargòwa. Nen Jan miôł białkã 
z  tegò Pãckòwa. Tam béł mòst 
szprãgòwóny. Më gò mùszelë ùpra-
wiac. Le më sã wnet zgruchnãlë 
i  jachelë dali. Tej më mielë so ju 
kòła naszafòwóné. Më jachelë 
w sztërzech. Jeden béł z Wejrowa, 
a  jeden ze Swiónowsczi Hëtë. To 
béł Sypion Walãti. Òn tam robił na 
majątkù za kùczra. Za jaczis czas 
pò wòjnie téż wrócył Léón Drzó-
nowsczi z białką i zamieszkôł kòl 
Głusëna, na Lipkù. Òbòk mieszkôł 
jegò brat Klémãs. 

A że òni w tim czasu, jak was nie 
bëło, delë pòkù waszi rodzynie, 
bò colemało òni brelë do lagru, 
jak knôp sã ùkriwôł?
Jo, le tata nick nie wiedzôł, dze jô 
jem. Nicht mù nie rzekł, bò më 
mielë strach, żebë òn sã wëgôdôł. 
Miemcë tej-sej do niegò przëchô-
delë i sã pitelë, ale że òn nick nie 
wiedzôł, tej chòcbë gò maltreto-
welë, òn nick rzec ni mógł. Blós 
mëma wiedza, ale jã nicht nie pitôł 
ò nic, a òna téż nick nikòmù nie 
rzekła. Tatkòwi téż nié. 

Jak wë wrócëlë, tej pierszé gwës 
bëło pëtanié, chto nie żëje?
Jo, to bëło to pierszé. W  Bãdar-
gòwie zabilë mòjégò półbrata Fran-
ca Kwidzyńsczégò. Òn béł przëja-
chóny z wòjnë na ùrlop i òn nie 
szedł nazôd. Tej przëszedł szôłtës 
Szpruta i òni sã tam zaczãlë szar-
pac. Ten Szpruta to zameldowôł 
i  przëjachôł szandara Bizewsczi. 
I òn zabił te Kwidzyńsczégò. A ten 
Bisewsczi to béł Kaszëba òd Karwi. 
Taczich to téż dało. 

Z Lëzëna zabitëch bëło czile mò- 
jich kòlegów. Hewò, taczi Pòtrëkùs 
– òn mieszkôł kòle Pëkrona. Òd 
Grëbów jeden zdżinął. Òni zdżi- 

Wiktor Kòtlowsczi
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WÒJNOWI KASZËBI / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

SZKÒŁOWÔ GAZÉTA
W midzëwòjnowim cządze we Wejrowie drëkòwónëch bëło 
czile wôżnëch kaszëbsczich gazétów m.jin. „Klëka” (1937– 
–1939) a „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (1936–1938). Swò-
je gazétczi wëdôwałë téż wejrowsczé szkòłë. Hewò pismiono, 
co bëło redagòwóné bez ùczniów Szkòłë dlô Głëchòniemëch. 
Bëło òno drëkòwóné òd 1932 rokù w kòlszkòłowi drëkarnie. 
W numrze czwiôrtim z 1934 rokù nalezc mòże m.jin. prak-
ticzné doradë, wëzgódczi, lëstë, legeńdë kaszëbsczé, historicz-
ną kronikã, są téż reklamë wejrowsczich krómów a warstatów. 
Gazétka je nônowszim nabëtkã Dzélu Prasë wejrowsczégò 
mùzeùm.                                        rd

nãlë w niemiecczim wòjskù, bò òni 
na pòczątkù wòjnë nie bëlë jesz 
ùstny, tej òni pòdlégelë temù, co 
òjc pòdpisôł. Wejle, tu bëlë dwaji 

Kléjni. Sztefón nie pòdpisôł, a Al-
fónks pòdpisôł. A  Sztefón òstôł 
zabiti, dzes tu bliskò, kòle sztreczi. 
Alfónks przeżił.

A jak tuwò wëzdrzało doma?
Tu bëło wiele pòniszczoné. W na-
szich chëczach sedzelë Ruscë. Më 
tej jachelë do Bólszewa elektrowniã 
ùprawiac i rzékã czëszczëc. Chò-
dzëło ò to, żebë prąd dostac. Më 
zamieszkelë bliskò elektrowni na 
gbùrstwie. Tam rëchli béł Miemc 
i  to òstało lózé. Tam sã chòwałë 
trzë dzéwczãta. Òne bëłë ùkrëté 
dzes na górze. Na szczescé Ruscë 
jich nie dorwelë. Jak to sã wszëtkò 
skùńczëło, tej më szlë dodóm. 

Më mielë wiele szczescégò. Mòje 
całé rodzeństwò przeżëło wòjnã. 
Pò wòjnie jô chcôł jic na gbùrstwò 
do Zelnowa. Tam przódë béł ma-
jątk. A òni z  tegò zrobilë pegeer. 
I më nick swòjégò nie dostelë. Jô 
mùszôł dërch spisëwac wieczór 
wszëtkã chòwã i zdawac to do Chi-
nowa czerownikòwi pegeeru. 
Pòtemù jô sã stąd zwòlnił. Tej jô 
szedł do robòtë i  zamieszkôł 
w Lëzënie. Jô sã wëszukôł brutkã 
z  Badżelnicë kòle Bãdargòwa òd 
Sykòrów. W 1951 rokù më sã żenilë 
i zamieszkelë tu, dze jem do dzysô 
dnia razã z córką i zãcã ò nôzwëskù 
Cymann.

Z WIKTORÃ KÒTŁOWSCZIM Z LËZËNA GÔDÔŁ 
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI
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Z BËTOWSCZICH STRÓN

Pòd znakã kaszëbsczégò graniô

Nen béł òsoblëwi. W  całi Pòl-
sce swiãtowelë roczëznã 
òdzwëskaniô samòstójnotë. 

Leżnosc do ùroczëstëch òbchòdów bëła 
nômni jesz jedna – 100 lat dowsladë 
ùrodzył sã ks. Antón Peplińsczi, chtëren 
nôbarżi znóny je jakno aùtór piesnie 
„Kaszëbë wòłają nas” (òriginalny titel 
spiéwë „Stëdnicczé jezora”, 1967 r.). 
Wôrt pamiãtac, a òsoblëwie w bëtowsczim krézu, że 
baro chãtno przëjeżdżiwôł do Kłączna, gdze mieszkała 
jegò matka, a téż rodzëna. Tec nié dzyw, że bëtowsczé 
mùzeùm chcało szerok pòdsztrichnąc nã roczëznã. 
Chòc znóné są jegò piesnie, kòlãdë, a téż òn sóm, wcyg 
równak pòtikóm lëdzy, chtërny nie wiedzą, że na nôbar-
żi pòpùlarnô je jegò aùtorstwa – gôdô Jaromir Szréder 
z bëtowsczégò mùzeùm. 

Wespół z Tomôsza Fópką Szréder napisôł pùblikacjã 
Żeby wracał ten czas... Wzbògacëłë jã dwie platë. Na 
pierszi z nich są piesnie spiéwóné bez Peplińsczégò i Ce-
linã Leszczińską, a wëdóné bez bëdgòsczi part Kaszëb-
sko-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w latach 90. Na pòstãpny 
Fópka pòzebrôł 16 rozmajitëch wëkònaniów spiéwë 
„Kaszëbë wòłają nas”. Ksążka to nié wszëtkò. Òkróm 
tegò bëła téż wëstawa. Je mòbilnô. Òbaczëc jã mòglësmë 
w Płótowie, Żarnówcu, gdze part KPZ z Krokòwa ùtcził 
roczëznã ùrodzeniô ks. Peplińsczégò. Tej wëstawa pòja-
chała do m.jin. Wejrowa, Chmielna a Stëdnic [Stëdzyńc] 
– do szkòłë, jakô je jegò miona – wëmieniwô Jaromir 
Szréder, a tej dodôwô: Na gwës to nie je wszëtkò. Chcã, 
żëbë w różnëch môlach promòwelë pòstac i dokazë ks. 
Antona.

Baro wôżnym projektã bëtowsczégò mùzeùm je 
Festiwal Cassubia Cantat. W 2018 rokù béł òsoblëwi. 
Òstôł wzbògacony ò dodatkòwi materiôł. Jidze ò pie-
snie zebróné bez Łucjana Kamińsczégò. To je wiedzec, 
że corocznô impreza ni mòże stac w  môlu, mùszi sã 
rozwijac – klarëje Jaromir Szréder i  cygnie dali: Sy-
gniãcé do zebrónëch bez prof. Kamińsczégò dokazów to 
nie je nowô ùdba. Òd dôwna jem mëslôł nad tim, jak 
wëzwëskac nen materiôł. Z negò zamësleniégò pòwsta 
plata Cassubia Incognita Novum, na chtërny nalazło sã 
26 piesniów wëbrónëch bez Tomôsza Drążkòwsczégò 

i zaspiéwónëch bez niegò i jegò białkã 
Éwã. Òkróm krążka jidze jich pòsłëchac 
téż na starnie Zôpadnokaszëbsczégò 
Mùzeùm (muzeumbytow.pl/cassubia-
-cantat/). Do te w nym rokù wëszłë dwie 
pòfestiwalowé platë. Na jedny mómë 
przesłëchanié kònkùrsowé, a na drëdżi 
finałowi kòncert – dolmaczi bëtowsczi 
mùzealnik. Kònkùrsowé dokazë téż na-

lazłë sã na starnie mùzeùm. 
Pòd kùńc lëstopadnika w  Domôctwie Stip-

-Rekòwsczich w Płótowie– filii Zôpadnokaszëbsczégò 
Mùzeùm – òdbëło sã zéńdzenié, jaczégò témą bëła pùstô 
noc. Wespółrobilësmë je z Teatrã Kana ze Szczecëna, 
jaczi realizëje projekt „Wkół tradicje”. Përzinkã jesmë sã 
zastanôwialë nad fòrmą negò pòtkaniô – dolmaczi Jaro-
mir Szréder. Òstateczno zdecydowelë sã na warkòwnie 
w wąsczim karnie. Nie szło ò to, żebë kògòs nauczëc pie-
sniów pùstonocnëch, ale cobë bëtnicë z bùtna Kaszëb 
zrozmielë nen zwëk. Lëstopadnikòwé zéńdzenié pro-
wadzëlë pùstonocny spiéwôcë z Kłączna: Pioter i Zofiô 
Chamier Glëszczińsczi i Jack Łącczi. Jich nôwiãkszim 
brzadã je to, że pò nëch pòtkaniach òdezwelë sã do naji 
téż jinszi prowadzący. Ju mëslimë, bë to cygnąc dali. Ne 
piesnie są nagriwóné. To wôżné, bò w kòżdi chwilë mòżna 
do nich wrócëc. Nót je pòdsztrichnąc, że wôrtnotą są kòr-
biônczi ùczãstników, jaczé tikają sã pògrzébów, smiercë, 
a téż, nié dzyw, pùsti nocë. Drãgò rzec, czë to przëchło-
scy do wróceniô sã do negò zwëkù. Mòże bãdze jinaczi 
fónksnérowôł – zastanôwiô sã Szréder i gôdô dali: Jakno 
mùzeùm na gwës chcemë tã témã i te pòtkania rozwijac. 
A to wszëtkò na spòdlim Domôctwa Stip-Rekòwsczich 
w Płótowie. Tuwò téż ju czile razy òdbëłë sã zéndzenia 
piszącëch pò kaszëbskù nié le z bëtowsczégò czë kòscer-
sczégò krézu. 

Płótowò stôwô sã placã, w chtërnym Zôpadnokaszëb-
sczé Mùzeùm òrganizëje téż rozmajité warkòwnie i ùcz-
bë dlô dzecy, młodzëznë a starszich. Westrzód nich wa-
nogã pò dôwny grańcë pòlskò-niemiecczi czë terenową 
grã „Płótowò nieòdkrëté”, a do te kùlinarné i zelarsczé 
warkòwnie. W 68 ùczbach i warkòwniach, jaczé bëłë 
w 2018 r. w Płótowie, wzãło ùdzél 3040 ùczãstników.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Nowé platë z mùzyką, zéndzenié przë stôrëch pùstonocnëch piesniach, a to nié wszëtkò. Zôpadnokaszëbsczé 
Mùzeùm w Bëtowie pòdrechòwało rok. 
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Bél pòniedzôlk, Tómk, mlodi knôp, 
rëchtowôl sã, żebë winc z chëczë. 
Bùten bëlo zëmno, padôl deszcz, 
a wiater téż dosc tëli dmùchôl. Bél 
ju wieczór. Razã z knôpã ùblôka sã 
téż jegò nënka, òna bëla zamó-
wionô jakò kùchôrka na pùstą noc. 
Tómk miôl ji pòmagac, le pò prôw-
dze ni miôl nick do tegò chãcë. Nié 
żebë bél zgnili, miôl blós strach jic. 
Kòl niegò doma wiedno, jak sã 
krewnosc zeszla, tej lubilë starszi 
òpòwiadac ò ùrokach, strôszkach, 
dëchach ë taczich wszeljaczich. 
Knapskò bëlo tegò òd dzecka 
naslëchôné, a terô jak na stôrégò 
Grótã czas przëszedl, zôs sã za-
czãlo. „Trup przez niedzelã leżôl, 
òn sã kògòs wëbierze ze sobą” – 
czul doma Tómk. Scyrz jaczis lajôl 
przez noc, zarô mù sã przëbôczëlo, 
jak wùja gôdôl rôz, że dësza pewno 
pò wsë chòdzy. Ni móże tedë sã 
knôpòwi dzëwic, że jak przëszedl 
czas ò cemnicą jic na pùstą noc, 
a jesz do cëzëch lëdzy, to bëlo mù 
markòtno. Nënczi równak òn 
slëchôl, ë nic nie stãkôl, le zgódno 
z nią wëszedl na szasé. Blós w pórt-
ce zakrziknąl glosno ë serce ju czë-
sto mù do gôrdzela pòdskòklo, 
czedë cos czôrnégò przebieglo 
stroną a  òcarlo sã ò jegò szpérã 
mòkrą, slëską szerzchlą. Czul ji 
brzëdczé tknienié nawetka przez 
bùksë, chòc waralo to blós jedno 
mrëgnienié òkã.

– Bòże kòchôny – rzekla na to 
nënka, co sã barżi jegò krzikaniô 
ùrzasla – tfu, tfu, tfu, doch to bél, 
Tómkù, blós kòt sąsôda. Të mie 
dzeckò do hercklekòtë dostóniesz.

W tim czasu pùstô noc òdbiwa 
sã jesz w chëczë niebòszczëka. Pò 
różańcu lëdze spiéwalë piesnie 
wnet jaż do rena. Gòspòdôrze 
dbalë ò to, żebë nicht nie bél glod-
ny. Tak mia bëc téż terôzka. Zmar-
li leżôl w zarkù we wiôldżi jizbie, 
a wkól bëlë jegò krewny, familiô, 
sąsôdzë, drëchòwie ë znajómkòwie. 
Do jizbë wchôda sã przez kùchniã, 
w  ti prawie kùchni òpòcuszkù 
Tómk z nënką ë jesz dwùma bial-
kama rëchtowôl zjestkù. Nick 
wëstawnégò, chleba z  wòrsztą ë 
sérã, kapùsta na krótkò, wãdzoné 
bretlindżi, arbata, kawa ë kùch. Co 
bëlo fardich, Tómk stôwiôl na stól 
w drëdżi jizbie, gdze lëdze chòdzëlë 
zjesc, przesadnąc ë pòwspòminac. 
Kùchôrczi cëchò pludrowalë, bò za 
richtich wiele do robòtë ni mialë.

– A Bòże, Bòże – gôdala Truda, 
stôrô bialka, co wiedno mia wiele 
we wsë do rzeczeniô, a we wszët-
czich sprawach – to tak czëszczi 
w tã jeseń. W Warblëni téż je trup. 
Terô jeden ë drëdżi leżôl przez nie-
dzelã, a wa wiéta, jak to gôdają.

– Jo, jo – òdrzeklë zgódno bial-
czi.

– A chto to w Warblëni ùmar? 
– spëta sã Tómkòwô nënka.

– Richtich, Grétkò, jô nie wiém, 
jaczis gbùr bòdôj – òpòwiôda dali 
Truda – mie to dzys reno krómòwô 
gôdala. Le to nibë bél ju stôri chlop.

Tómk to wszëtkò mùszôl slëchac 
ë sã tak mëszlôl, że to je ju slédny 
rôz, że òn sã dôl na tak cos. „Jô 
doch nie jem dzéwczã, żebë tu 
kùchë stawiac” – mëslôl, a pò prô- 
wdze cali czas bél w strachù, sedząc 
w ti cemny kùchni. Widk szedl blós 
òd môli lãpczi ë përznã òd stôri 
platë, jesz na drzewò. W ti place co 
sztócëk cos pãklo, a  z  jizbë czëc 
bëlo smùtné lëdzczé glosë. W tim 
knôpkòwi aż dëch zatklo. Òd bùt-
nowëch dwiérzi, za swòjim krzëptã 
ùczul nisczi, chraplëwi glos:

– Pòchwôlony Jezës Christus.
– Na wieczi wieków – òdrzeklë 

bialczi, a  Tómk blós pòlkl slënã, 
dochôdając do se.

Przez kùchniã do jizbë przeszedl 
pòmalinkù chlop, nie gôdając nick 
wicy, przëzdrzôl sã kùchôrkóm ë 
knôpòwi. Òczë przë tim, jak 
pòmëszlôl Tómk, miôl jaczés pùsté. 
W jizbie, gdze bél ùstawiony zark, 
sôdl midzë lëdzamë ë zacząl spie-
wac razã z nima. Czile persón òso-
blëwie sã przezdrza, chto to tak 
pózno przëszedl. Bialczi w kùchni 
glosno wëpùszczëlë lëft ë pòwzéralë 
pò se.

– Nen czarzelnik stôri jesz sã 
nama mùszôl tu trafic – rzekla 
pierszô Gréta.

Jesz do dzysô żëwé są na Kaszëbach zwëczi sparlãczoné z ùrokamë. W swiądze lëdzy je to,  
że westrzód nich są persónë, chtërne mògą zaszkòdzëc jinym lëchim òkã. Wiele je pòwiôstków 
ò tim, jak jakôs czarzelnica zaùroczëla chòwã, czlowieka czë nawetka piéck abò aùto. Je wiedzec 
ò lëdzach, co pòtrafią ùrok zdjic, le téż je pamiãc ò métlach, jak samémù z tim so dac radã. W jed-
ny nordowi wsë mia sã czedës stac cos na nen ôrt.
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– Të sã ceszë, że òn ce nie òklepôl 
pò remieniu, të tak krótkò tëch 
dwiérzi sedzysz – pòdsmia sã Tru-
da – jak taczi dotknie, to òn jesz rôz 
tak mòcno móże zaszkòdzëc. Òpa-
suj.

– Tfu, nie gadôj mie wcale – ji-
scëla sã dali bialka – ò tim tu gôda-
ją, że òn je nôgòrszi w calim òkòlim.

– Jak môsz tak strach, to wez sã 
szpilkã zatkni gdzes w ruchna abò 
spódną bluzkã na lewą stronã 
òbleczë – radzëla ta starszô, kąsk sã 
smiejąc, równak zarô rzekla: – 
Chòc tak pò prôwdze czegò ten 
strëch bë nóm miôl tu bëc fal-
szëwi... nëże, wëkùknij knôpie 
przez dwiérze, jak òn tam sedzy.

Syglo, że Tómk letkò przegiąl sã 
na stólkù a ju mógl widzec wiôlgą 
jizbã.

– Sedzy tak stroną do nas.
– A co robi? – dopëta sã Truda.
– Në spiéwô doch.
– Ale jak? Òczamë strzélô? Co 

robi?
– Në rãce mô zlożoné, a wiôl- 

dżimë pôlcamë tak so wëwijô 
dokòla. Wzérô pò lëdzach. Aj!

Knôp wëproscyl sã na swòjim 
stólkù a zrobil sã czerwòny.

– Co? – spitalë wszëtczé trzë 
bialczi.

– Pòwzérôl na mie, widzôl pew-
no, że jô mù sã przëzérajã – òdrzekl 
cenëchno Tómk, a òczë miôl tegò 
wieczora corôz to wikszé.

– Móże òn mô tam bënë na kò-
gòs lëché scygnioné? – gôda zôs 
Truda – Wiéta wa co, më zrobimë 
próbã. Jô móm czëté, że jak chtos 
w jaczi jizbie abò chëczi ùrok zadô, 
a przez próg pòlożi sã miotlã, tak 
òn nie mdze mógl stamtądka winc. 
Wzérôjta, jak tu je próg do jizbë 
wësoczi, jak tam miotlã pòlożimë, 
tej nicht rôz nie mdze widzôl, że tu 
cos je. Dawôj zarô miotlã!

Czas plënąl pòmalinkù, lëdze 
spiéwalë, czasã wëszlë na kawã, 
përzinkã pòkôrbilë. Nen strëch, 
czarzelnik, równak sedzôl w jizbie. 
Tómkòwi ju zamikalë sã òczë, czej 
lëdze zaczãlë sã zbierac dodóm. 
Wëchôdalë pò jednym, pò czile, le 
nen chlop jesz cali czas sedzôl. Na 
kùnc wëszla ju familiô niebòsz- 
czëka ë jakòs nicht nie dôl ùbachtu, 
że nen tam dërch je. Terô ju nie 
spiéwôl, ale mòdlil sã, a doch nie 
bél to niżóden krewny abò drëch 
ùmarlégò. Òkò na niegò mialë blós 
ne kùchôrczi, chtërne terô ju pò-
dzéralë na sebie. Wszëtczi ju wësz- 
lë, a òne bralë sã za sprzątanié. Tedë 
Tómk rzekl flot, drëżącym glosã:

– Zdrzijta!
Wszëtczi z  kùchnie wëkùklë 

przez dwiérze. Chlop, co miôl bëc 
czarzelnikã, sôdl sã na zemiã. 
Nôprzód cãżkò dichôl. Pò sztócëkù 
zrobil sã czerwòny, ë zmòk sã tak, 
że jaż w kùchnie bëlo widzec krople 
na jegò gãbie. Terô ju nié blós knôp, 
ale téż bialczi razã ze smiejącą sã 
rëchli Trudą dostalë strach. W kùn-
cu chlop wstôl, jakbë z  drãgòtą 

pòdeszedl do dwiérzi, le nim przez 
próg przestąpil, zgiąl sã ë pòdniósl 
nã miotlã pòdlożoną przez kùchôr-
czi pòd próg. Ùstawil jã pòd scaną, 
wlôzl do kùchnie ë rzekl:

– Wa mie zrobilë na zlosc.
Nick wicy nie gôdając, pòmalin-

kù rëszil bùten. Bialczi przez sztó-
cëk stojalë, wzérając na se wzajem-
no wiôldżimë òczamë, w  kùncu 
cãżkò sadlë.

– W miono Òjca ë Sëna – rzekla 
pierszô Truda – jô to chca do szpòr- 
tu z tą miotlą zrobic, a widza wa? Òn 
mùszôl kòmùs cos zadac w ti jizbie, 
a rëchli ni mógl winc, nim òn tegò 
lëchégò nazôd na se nie scignąl.

– Chcemë tu flot sprzątnąc a jic 
dodóm – òdrzekla Gréta.

Czej Tómk jesz përznã pòdrósl, tej 
zrobil sã mni bòjący. Ju pòtrafil sã 
wiele sprôw wëtlomaczëc taczich, 
co chùdzy gò nima straszëlë. Le 
wiedno ju nosyl gdzes zatknioné 
szpilkã.

MATÉÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordowi 
kaszëbiznë
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W doparłãczony do krążka ksążecz-
ce, w jaczi nalézemë wszëtczé tekstë, 
czëtómë, że spiéwczi są stwòrzoné dlô 
ùczbë jãzëka i môłi òjczëznë. Temati-
ka je dopasowónô do mòżlëwòsców 
rozëmieniô dzôtk. Wszëtczé tekstë 
nôleżą do doswiôdczonégò aùtora, 
Eùgeniusza Prëczkòwsczégò1. Pòdob-
no je z ùsôdcoma mùzyczi. Je tuwò 
méster mùzyczi i słowa Jerzi Stachùr-
sczi, nôstarszi kaszëbsczi kómpòzytór 
Wacłôw Kirkòwsczi a Tadeùsz Kòr-
thals, jaczi jesz to wszëtkò zaaran-
żowôł a  nagrôł w  swòjim sztudiu 
w Swôrzewie. Titułowi tusk chòdzy 
sobie pò ksążeczce za sprawą Móniczi 
Smykòwsczi-Gòlc. Drësznô grafika 
pòłączonô z redotną mùzyką i dzec-
nym przeżiwanim czënią tã platã 
baro dlô dzecy prawie pasowną. 

Są słowa nowé i taczé, co ju wnetk 
mdą ùstné. Do nowëch nôleżi Mój 
tusk. Donëchczôs òstało naliczoné 
15 psów w  kaszëbsczich spiéwach, 
psów a tószów2. Tusk Prëczkòwsczé-
gò je pierszim, i szczekô w nagranim. 
Dzecë dają téż aktorsczi pòkôzk.

Czej skùńczoné ùczbë móm,
Żebë òdpòczął mój mùsk,
Skòrno blós le wnëkóm w dóm
Zdrzã, dze schòwôł sã mój tusk. 

Baro lëdóm mòje szczeniã
Z nim nômili chcã sã bawic
Sã przecywióm, szturóm, gòniã,
Òno wiedno redosc sprawi. 

A më so gôdomë to jedna ze star-
szich dzecnëch spiéwów duetu Prëcz-

kòwsczi – Stachùrsczi, sygającô jesz 
spiéwnëch ùczbów kaszëbsczégò 
w telewizyjny „Rodny Zemi”. Cekawé 
je to, że Wérónka Prëczkòwskô, jakô 
brała ùdzél w tëch telewizyjnëch ùcz-
bach i spiéwa tã piesnią – terô pilëje 
i ùczi ju pòsobné pòkòlenié.

Dézënk dzecka łączi ritm walôszka 
z dinamicznym refrenã na 4/4. Je to 
dokôzk patrioticzny, w jaczim dzec-
kò mô mrzónkã, mekcënk, marzenié, 
dézënk kùreszce ò służbie swòji môłi 
òjczëznie.

Tak so mëszlã, jak to bãdze
czej jô ùroscã jak tata?
Gwësno bãdã mógł dëcht wszãdze
chòdzëc, jezdzëc, nawet latac.

Chcôłbëm rządë trzëmac w gminie.
w cëzëch stronach czãsto bëwac,
abò na nôwikszi binie
pò kaszëbskù wëstãpòwac.

Dzecynny czas pòkôzywô, że 
„Spiéwné kwiôtczi” pòtrafią spiewac 
na dwa głosë, colemało w  tercjach. 
Miłi walôszk.

Kòl rzéczi sprzëti lasa
Wies rodnô je ùczëpłô
Dze òjców przeszłë czasë
I dzectwò mòje cepłé.

Dzecynny czas, tak piãkno w nas
Na wiedno ju òstnie w sercu
Co wiémë ters, më mdzemë dërch
Niesc wiérno przez całé żëcé.

Słëchającyma w  gòrącëch ritmach 
spiéwkã Drëszcë robi sã wiesółkò, bò 
gãba sama sã ùsmiéwô.

Jô do szkòłë lubiã biegac,
reno wstôjóm chãtno;
czëtac, liczëc, sã rozcëgac -
rôd to robiã skrãtno.
A nôbarżi mie wiesółkò
że móm drëszków wiele.
Z nima w dzéń i òb noc wkółkò
jô bë mógł bëc w szkòle. 
Jak le razã jesmë w grëpie
spiéwë czëc i szpôsë,
ùdba sã za ùdbą sëpie – 
kòżdi mô cos dlô se.

Bindówka mô refren w dwagłosu. 
W tle czëc są krzikającé dzecë. Je to 
bëlnô zôchãcba do bindaniô, chòcô 
knôpi wòlą balã.

Le nôlepi gwës sã bindac,
w tã i nazôd jachac.
Ceszi sã tej kòżdi kùńda
na tak bëlną zachã. 

A nôbarżi dëcht dzéwczątka
Bindówką sã dzelą –
mają wiele ùdbów stądka. 
– Knôpi balã wòlą.

Chòcbë do Warszawë z  Walesa 
Aipòrt mògą lecec fligrã młodi lëdze 
w Lecbie. 

Jô chcã flégrã lecec
Wzniesc sã na wiżawë
Z Gduńska rëgnąc, czerënk chwëcëc,
Dalek – chòcbë do Warszawë.

Jô bë strachù ni miôł
– Tak mie sã wëdôwô –
Mòckò bëm sã stółka trzimôł 
Sztël so sedzôł i nie stôwôł. 

MÓJ TUSK.  
NOWÔ PLATA DLÔ DZECY

Prawie wëszła trzecô plata dzecnégò karna „Spiéwné kwiôtczi”, co dzejô òd 2005 rokù przë banińsczim parce 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Je to ju trzecô zmiana môłëch spiéwającech, jaczi mają òd 6 do 9 lat. Dwa-
dzesce dokôzków spiéwają: Aleksandra Biłanicz, Nataliô Dembkòwskô, Małgòrzata Laskòwskô, Magdaléna Leyk, 
Melaniô Òstrowskô, Katarzëna Pestka, Béjata Ptôch a Viktoriô Wierczińskô. Czerowniczką karna je Wérónika 
Prëczkòwskô. Òd jãzëkòwi starnë dzecë dozérô Elżbiéta Prëczkòwskô. 

1  E. Prëczkòwsczi je téż aùtorã melodie do swòjégò tekstu pt. „Dzecynny czas”. 
2  T. Fópka, Zwierzné pierwiastczi, „Pomerania” nr 3/2014, s. 21.
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Mësla dzecka fąksnérowała do- 
nëchczôs z mùzyką Tomasza Fópczi. 
Ta wersjô téż sã bróni. Dwadzélny 
takt cygnie wprzódk akcjã. 

Nôlepi lubiã doma bëc
Dëcht bliskò mëmë, tatë
Na ptôszczi bùten zdrzec
I szmërgac kamë w plëtë.

Wiele redotë dôwô mùzycznô 
akcjô sprzątaniô swiata – òpòwiôdô 
frantówka Pòrządk. Téż w  refrenie 
dzecë dzelą sã na dwa głosë.

Hej le wszëtcë dzecë 
trzeba nama chwatkò 
pòwëzbierac smiecë –
kò wnet przińdze latkò.
Wezmë do te sprzãtë,
grable, haczczi, miechë,
gwësno przë tim bãdze
fùl ùcechë. 

Klikanié w kluczplatã czëc je òb-
czas Kòmpùterkòwégò òbarchnieniô. 
Znanka naszich czasów. Kómpùtrowé 
grë, co robią z człowieka òpi.

Jaczé fejné, jaczé miodné,
Në i farwné, skòczné, rëszné, 
Przë nich nawet nie są głodné,
Le dërch czëją sã ùceszny.

Tak są baro w te grë wdóné,  
Strzéle, biôtczi i gònienié, 
Òstré jazdë, dëtczi próné 
– Kòmpùterkòwé òbarchnienié. 

Tuńce są kaszëbską techno-pòlką, 
jakô promùje tradicyjné mòdło do 
tuńca i różańca. Zwãk wanożi z prawi 
do lewi i nazôt.

Knôpi i dzéwczątka
Fejn mùzyczczi czëc je granié
Pòjta do westrzódka 
Chcemë w tuńc so jic wecmanim. 

Przë Krzëwim słowie robi sã 
narôz pòwôżno. Dzecny wëkònôw-
cowie przestrzégają przed ùżëcym 
krzëwëch słowów. Mùzyka pëszno 
pòdczorchniwô tekst. Òj biada, chto 
tegò nie pòsłëchô...

Nijak nie wiész, drëchù
Jak letkò je kògò skrziwdzëc.
Czasã blós sygnie pò cëchù 
Rzec pół leno prôwdë. 
(...)

Bò straszno nen dzejô, 
Żelë chto lëchą pòwiadã,
rozgłôszô dlô ceszbë swòji. 
Òj biada mù, biada. 

Pòsobné Kwiôtczi są czësto z jiny 
mùzyczny a znaczeniowi parafie. To 
prowadnik pò zortach kwiatów ze 
snôżim mòrałã na kùńcu. Nie zafela-
ło téż stôrégò, kaszëbsczégò la, la, la 
na dwa głosë.

Lubiã pòzerac na kwiôtczi 
jaczé kòl òkna sã chwieją –
chcą wierã pòzdrowic dzôtczi,
co do nich rôd sã smieją. 

W mùzyce Łakòtë czëc je wiôlgòsc 
swiata i  pòłikanié kilométrów. Pie-
sniô òtmikô dzecóm òkno na swiat 
i kôże wëzerac bùten, stojącë na bez-
piecznym stółczkù doma.

Miło jezdzëc wszãdze dalek
I na czëpach swiata stawac 
Tam sam łakòtë cos nalezc
Wcyg nowëch lëdzy pòznawac. 

Reagge Latowiskò przechłoscywô 
do chùtczészégò skùńczeniô szkòłë 
i rëgniãcô dalek... bëlë na Kaszëbë.

Latkò corôz barżi merkac 
za latowiskã czas wzerkac.
Słunkò prażi w skórë,
dze bë jachac, mòże w górë?  

Jastrowi zajc pòdobno jak Na 
rôrotë i A më so gôdómë mô ju swòje 
lata i... wcale sã nie zestarzôł.

Mech je trzeba, sano mët
Nót je gniôzdkò zrobic wnet
Bò na zajca dzôtczi żdają, 
Tak cos Jastrë w zwëkù mają.

Ale zajc mądrzela wié
Chto je grzeczny, a chto nié.
Dobrim smaczków bòrdã wpùscy
Lëchëch gniôzdkò òstnie pùsté.

Na rôrotë mają piãkną aranżacjã. 
Z pòczątkù spiéwóné są delikatno, ja-
gwańtowò. Pò tim górã bierze niecer-
plëwòsc na blisczé przińscé Jezëska. 
I  redota. I  progresjô. I  dwa głosë. 
Nôpiãkniészô piesniô na place.

Nad renã w nocë jidą na procëm
kòscółka we wsë

Przë sniegù skrzëpie w rodzynny grëpie 
trzimią sã kòl se

Z tëch górów przitczich żôlą sã widczi 
w lãpùszkach dzecy

Zrobionëch w szëkù dëcht pòdług 
zwëkù, w domôcy chëczi

Trzë òstatné sztëczczi są gòdowé. 
W dokôzkù Na pasterkã czëc je jazdã 
kònioma przez smiotë. Òdzéwô sã: hó, 
hó, hó – kaszëbsczi gwiôzdór. W Gwiż-
dżach przedstawioné są taczé wej 
pòstacëje: szandara, gwiôzdczi z karą, 
białczi, strëch, kòzełk, kònik, smierc, 
bòcón, cëgón, kòminiôrz, miedwiédz 
a diôblin – całô gwiżdżowô kómpanijô 
przë cygnienim mrëczka.

Gòdné drzéwkò je równiennikã 
nôstarszich tekstów na place. Òb-
szcządné mùzyczné òprôcowanié 
wnôszô w ten dokôz nowé żëcé.

Plata je bëlnym bédënkã w fëjrowó-
nym Rokù Jana Trepczika. Hewò jidą 
pòsobnicë Méstra Jana z  wësmùkó-
nym darënkã. Spiéwą dlô dzecy. 

Cekawé tekstë dobrze zesadzoné 
z mùzyką, pëszno òbònioną aranża-
cją sprôwiają, że platka ta letëchno 
sã słëchô, a kòżdi sztëczk zaskakiwô 
słëchińca. Prëczkòwsczi, bùdëjącë 
wiersz, chãtno sygô do słów, co nie są 
ùżiwóné tak czãsto jak: tusk, szturac, 
kraglac sã, dézënk, ùczepłi, bindówka, 
lecba, òbarchnienié a jiné – co dôwô 
dodôwkòwi ùczbòwi zwësk – dlôte je 
wôrt szerok te tekstë cytowac. Dzecë 
piãkno na płice wëmôwiają. Tej-sej sã 
blós trafi kąsk za mitczé „rz”.

Mój tusk z bòkadnyma tekstoma 
przëstãpnyma drëkã mô mòżnosc 
trafic do trójnëch klasów, dze je ùczo-
ny kaszëbsczi jãzëk. Niech sã tak stó-
nie, bò dzecë a szkólny leno na tim 
skòrzëstają. Do tegò snôżo zrëchto-
wónô mùzyka napełni wiesołoscą 
nawetkã nôbarżi zmùr’załé chëczë. 

TOMÔSZ FÓPKA

MÙZYKA



V

48  /    / LUTY 2019

Z KOCIEWIA
F

E
LI

E
T

O
N

 /
 F

E
LI

E
T

O
N

 /
 F

E
LI

E
T

O
N

 /
 F

E
LI

E
T

O
N

 /
 F

E
LI

E
T

O
N

 /
 F

E
L

IE
T

O
N

 /
 F

E
L

IE
T

O
N

Gdańsk – wielkie, ważne słowo. Każde polskie echo 
je teraz powtarza. Tyle też wzruszenia, dumy i rado-
ści przez łzy, najlepszych poświątecznych życzeń – 
dzielenia się dobrem. Dawno nie przeżywaliśmy tak 
wspaniałej wspólnoty ludzi dobrej woli. Od świtu do 
późnej nocy – Gdańsk! 

A przecież mój oswojony świat to Kociewie, o któ-
rym, zwłaszcza w Polsce centralnej i południowej, 
niewiele wiedzą, o czym wielokrotnie przekonywa-
łam się podczas konferencji. Znamienne też były re-
akcje turystów podczas 
naszego „kociewskiego 
pochodu” na Jarmarku 
Dominikańskim. Dla Ko-
ciewia trzeba pracować, 
zajmować się nim, je 
promować. Czyż muszę 
się usprawiedliwiać, że 
teraz najważniejszy jest 
Gdańsk, i to nie dlatego, 
że wszystkie etapy kształcenia i naukowych szczebli 
związałam z Gdańskiem właśnie. Ponad 30 lat dzia-
łań  z ZKP, zebrań, świętowań, wydarzeń… tu studiu-
ją moje wnuki. Bliski mi Trójmiejski Klub Kociewia-
ków od lat spotyka się w Staromiejskim Ratuszu. 
W najbliższą niedzielę znowu. Pamiętam swoje zdzi-
wienie, gdy ktoś podczas sesji rady miejskiej u nas, 
gdy ważyły się granice województwa pomorskiego, 
powiedział, że ziemia świecka niewiele ma wspólne-
go z Pomorzem Gdańskim. A gród Grzymisława szy-
kował się wtedy do 800-lecia, tu przecież też Świę-
topełk, Mestwin. Straszna niewiedza!

Na wzmacniającą ducha postawę gdańszczan mo-
głam się powołać podczas ubiegłorocznych spotkań 
– manifestacji mieszkańców Świecia w obronie pra-
worządności w Polsce. Mogłam szczerze przywołać 
dobry przykład z Gdańska. I teraz znowu przez ty-
dzień, przez większość dnia i nocy, Gdańsk był w na-
szych domach, w sercach pozostanie na długo. 

Świecie nad Wisłą jest obecnie największym 
ośrodkiem na Kociewiu południowym. Dawny gród 
Świętopełkowy nękany powodziami przeniósł się na 
nadwiślańską wysoczyznę. Na swoim miejscu pozo-
stał zamek pokrzyżacki i kościół starofarny. Właśnie 

w nim łączyliśmy się modlitewnie i rozświetlanym 
czuwaniem z Gdańskiem. I tu zabrzmiała przejmu-
jąca pieśń o ciszy… Niezwykły czas łez i zarazem 
dumy z postaw wielu Polaków, też nadziei na dzie-
lenie się dobrem. Na niezapomniane, ciągle powra-
cające obrazy rozświetlonego Gdańska, straszne 
i zarazem obok – krzepiące wieści nakładały się oso-
biste wspomnienia. Wieść o kaszubskiej „pustej 
nocy” (cieplej się robiło, gdy mówiono, że ZKP…) 
przywołała skojarzenia z południowego Kociewia. 

Z dzieciństwa pamiętam takie szczególne obrzędy 
po śmierci mojej babci. Nikt nie zliczy łez i dodatko-
wych poruszeń serca, gdy cała Polska czuła się 
Gdańskiem. 

Dwa dni przed gdańską niedzielą w Pruszczu 
Gdańskim miejscowy oddział ZKP zorganizował 
wspaniałe świąteczne spotkanie z biesiadą, opłat-
kiem, kolędą. Zamierzałam temu poświęcić prawie 
cały felieton. Jest co chwalić. Blisko Gdańska spo-
tkały się w czasie kolędowym dwa światy – kaszubski 
i kociewski. Może lepiej powiedzieć – dwie barwy 
Pomorza. Przedstawiono, starannie i żywiołowo, wi-
dowisko „Betlejem kociewskie” według tekstu Ry-
szarda Szwocha. Prawdziwa uczta dla otwartych 
regionalistów. Bardzo dobrze brzmiała kociewska 
gwara i potem kaszubska kolęda. Muszę to jeszcze 
raz zobaczyć – przeżyć, by w pełni docenić świetny 
pomysł twórców artystycznego programu. Nieba-
wem nadarzy się okazja w Pelplinie, gdzie oddział 
ZKP organizuje ważne święto. Trwa tegoroczny dłu-
gi karnawał. Zatrzymał nas żałobny czas w Gdańsku. 
Teraz dobro trzeba nowe tworzyć i pamiętać, a do 
dobrych przykładów wracać. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

WIELKA CHWALBA DLA GDAŃSKA 

Nikt nie zliczy łez i dodatkowych poruszeń 
serca, gdy cała Polska czuła się Gdańskiem. (...) 

Teraz dobro trzeba nowe tworzyć i pamiętać,  
a do dobrych przykładów wracać.
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V

MÉSTER JAN TREPCZIK –  
WIÔLDŻI PATRON W MISZEWIE

Wszëtkò zaczãło sã òd pòwstaniô klubù a pózni 
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 

w  Baninie w  gromicznikù 2002 rokù. Ju rok pózni 
przédnik tegò partu Eùgeniusz Prëczkòwsczi zabédo-
wôł, żebë Szkòle Spòdleczny w Miszewie nadac miono 
Jana Trepczika, chtëren nią czerowôł w latach 1927– 
–1934. Z ùdbą nôpierwi zaszedł do miszewsczich stra-
żaków, temù kandidatura ta chùtkò stała sã pòspólną 
Zrzeszeniégò i Ògniowi Strażë. 

W  tim czasu direktorką szkòłë bëła Mirosława 
Groth, pózni baro aktiwnô dzejôrka, wiceprzédniczka 
(dzys sekretéra) partu KPZ w Baninie. W szkòłowi 
kronice nalazła wzmiónkã, że pò prôwdze przed wòjną 
Trepczik béł czerownikã. Wicy wiadłów nie bëło, rów-
nak baro sã zaczekawiła tą pòstacją, a wnet sta sã ji 

gòrącym przëstojnikã. W pierszim na ten temat artiklu 
ò titlu Kandydat na patrona [J. Dosz, „Czas Żukowa”, 
nr 3/2003, s. 7] wspòmina òna hewò tak: Miszewo za-
mieszkuje rdzenna ludność kaszubska. Żyją jeszcze oso-
by, które były uczniami Jana Trepczyka. Z wielkim sen-
tymentem go wspominają. Nawet pamiętają pieśni jego 
autorstwa, których on sam ich nauczył. Jest to bez wąt-
pienia bardzo dobry kandydat na patrona szkoły. 

Jednym z  nëch żëjącëch tej béł Stanisłôw Hasse. 
Przëszedł òn do remizë OSP na ùroczëznã, jaką klub 
Zrzeszeniégò ze szkòłą zrëchtowelë 5 łżëkwiata 2003 
rokù. W pamiãcë zéńdzonëch do dzys òstałë jegò snôżé 
słowa ò swòjim szkólnym. Gôdôł midzë jinszima: Jô 
do niegò chòdzył w pierszi i drëdżi klasë. Pamiãtóm, że 
më szlë z wiceczką do Wôrzenka nad jezórkò. Tam sã 

W Spòdleczny Szkòle w Miszewie 6 gromicznika bëła ùroczëstô inaùguracjô Rokù Jana 
Trepczika ùchwôlonégò przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Z ti leżnoscë piszemë 
w „Pòmeranie” ò ti jedurny na swiece szkòle, jakô mô miono Méstra Jana.

Jan Trepczik (sedzy w pierszi rédze) z ùczniama miszewsczi szkòłë
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zeszłë dzecë ze szkòłów z całégò òkòlégò. Më spiéwelë 
kaszëbsczé piesnie, bëłë rozmajité wiersze gôdóné, knôpi 
chwôtelë reczi w jezorze. Béł zrobiony òdżin i më tam 
bëlë wnetka pół dnia. Pò wszëtczim kòżdô szkòła szła 
w swòjã stronã. Przez te zabawë më znelë dzecë z całégò 
òkòlô. To bëło taczé fejn, że człowiek to pamiãtô całé żëcé 
[Gôdôł pò naszémù, „Czas Żukowa”, nr 6/2003, s. 10]. 

Na to łżëkwiatowé zéńdzenié miszewsczi szkólny 
z dzecama mielë ùszëkòwóny przedstôwk z wiérztama 
i  spiéwama Méstra Jana, jaczi bëlno dofùlowôł 
wspòminkòwé dzéle. Òd te czasu sprawë ju szłë baro 
chwatkò. Finał nastôł 18 czerwińca 2004 rokù na 
ùroczëznie nadaniô miona. Tak sã czekawie złożëło, że 
Trepczik „wrócył” tej do Miszewa pò 70 latach, pò 
wërëmòwanim gò do Wiôlgòpòlsczi w 1934 rokù za 
dzejanié kòle kaszëbiznë. Kò mùszi wiedzec, że w tëch 
tam midzëwòjnowëch latach w Miszewie prawie òdbi-
wałë sã na pół krëjamné zéńdzenia z Aleksandrã Labù-
dą, Sztefanã Bieszkã i jinszima dzejarzama z karna zrze-
szińców, chtërny sztanowelë tej nad przińdnotą 
kaszëbiznë. Chtëż bë mógł wnenczas przińc na to, że ta 
„przińdnota” téż w Miszewie bãdze mia pò tëli latach 
swój wiôldżi plac? Chòc nie bëło to nijak letkò. Kò je 
prôwdą, że dëcht przed nadanim pòjôwiałë sã wątpiącé 
głosë ôrtu: „A ta szkòła nie mdze czasã zlëkwidowónô?”. 

Równak w  Miszewie i  banińsczim parce nicht 
taczich mëslów ni miôł. Temù ùroczëzna bëła widzałô. 
Nową stanicã szkòłë, chtërnã niósł Róbert Groth (dzys 
kaszëbsczi radiowi dzénnikôrz), swiãcył absolwent ti 
szkòłë ks. Zbigniew Wãsersczi. Pòtemù wiele razy òd-
prôwiôł òn msze pò kaszëbskù, chòc jakno zmartwëch-

wstańc je pòsélóny w rozmajité stronë. 
Terô służi w Złoceńcu na zôpadnym Pò- 
mòrzim. Edmùnd Kamińsczi ùszëkòwó-
ny miôł wëstôwk òdjimków Méstra Jana, 
a Towarzëstwò Spiewaczé – téż jegò mio- 
na – pierszi rôz wëstąpiło pò reaktiwacji 
chùru. Tim szëkã mòże rzec, że sóm 
Trepczik zbrzątwił nen chùr, jaczi czedës 
prowadzył we Wejrowie, do pònownégò 
dzejaniô [Powrót po siedemdziesięciu la-
tach, „Czas Żukowa”, nr 7/2004, s. 8].

Òd pòczątkù tegò szkòłowégò rokù 
bëłë ju prowadzoné ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka. Szkólną òsta Elżbiéta Prëcz-
kòwskô. Z piersza nie bëło letkò, bëło le 

òsmë chãtnëch dzecy. Kónsekwentnô ro-
bòta doprowadza do te, że trzë lata pózni, na 110. 
roczëznã ùrodzeniô Trepczika, direktorka mògła 
ùroczësto ògłosëc, że w Miszewie wszëtczé dzecë chò-
dzą na kaszëbsczi. Na rozegracji, chtërna tej sã òdbëła 
w Baninie, béł nawetka wiceminyster kùlturë Jarosłôw 
Sellin – wspòminôł familijną łączbã swòji mëmczi 
a Trepczika dzecy. 

Ne lata bëłë pòczątkã wiele ùdbów, chtërne mają 
dzys znaczënk òglowòkaszëbsczi. Kò ju wnet zaczął sã, 
z piersza pòwiatowi, a tej wòjewódzczi Kònkùrs Piesni 
miona Jana Trepczika. Wiedno przënôszô snôżi brzôd, 
zachãcywô artistów do twòrzeniô nowëch piesni, 
pòbùdzywô szkólnëch do òdkriwaniô wôrtnotów 
kaszëbiznë, òchli do szukaniô dzecnëch taleńtów, 
a ùgwësniwô młodëch artistów na binie. Kò westrzód 
laùreatów są midzë jinszima mòcno znónô ju w Pòlsce 
Nataliô Szroeder, a téż Werónka Prëczkòwskô, chtërna 
dzyrzkò kroczi mùzyczną stegną. Ne kònkùrsë baro 
rozkòscérziwają spiéwë Trepczika, jaczich w całoscë je 
kòl sto piãcdzesąt. Młodzëzna z Miszewa i z corôz wicy 
jinszich szkòłów, co biwają na nëch kònkùrsach, bëlno 
znaje te spiéwë. Przez to mòcënkò miszewskô szkòła 
sã przëczëniwô do rozszérzwianiô tegò doróbkù. Sama 
przëjãła za swój himn snôżi mùzyczny sztëczk patrona, 
co zaczinô sã òd słów: Pòjmë wespół dzecë swiata, dze 
ùbëtk i słuńce je. Dze pòjuga, wòniô kwiata. I dze snô-
żota nas żdże! 

Prawie te dzôtczi, co wierã nôlepi ze wszëtczich na 
Kaszëbach znają piesnie Trepczika, twòrzą dzecné kar-
no fòlkloristiczné „Mùlczi”. Dzejô òno z  inicjatiwë  

Pòspólny òdjimk òbczas II Wòjewódzczégò Kònkùrsu Spiéwë m. Jana Trepczika (2009)
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partu KPZ w  Baninie òd 2010 rokù. 
Z  karnã wespółrobilë i  dali robią roz-
majiti instruktorzë, jak Kristina Zalew-
skô, Jerzi Soliwòda, Łukôsz Skrodzczi, 
Mark Mùnch. Całosc òd pòczątkù dërch 
spinô Elżbiéta Prëczkòwskô – czerow-
niczka. To je prôwdzëwô kùzniô kaszë-
biznë. Dzôtczi z ti szkòłë dobiwają nôd-
grodë na wszelejaczich kònkùrsach: 
wiédzë ò Kaszëbach w Bòrkòwie a Lëzë-
nie, artisticznëch w Kartuzach, Baninie, 
czile razy w Wierzchùcënie i we wiele 
jinszich placach. Do te czãsto promùją 
Kaszëbë w mediach. Przikładowò czësto 
niedôwno „Mùlczi” wëstąpiłë w telewi-
zyjnym pòpùlarnym programie „Szkło 
kontaktowe”, a karno „Spiéwné kwiôtczi”, w dzélu zło-
żoné z miszewsczich dzecy, przez czile sezonów wëstą-
piwało w Telewizji Wëbrzeżé, a pòtemù w Twòji Tele-
wizji Mòrsczi. 

Dzecë z Miszewa téż pòd czerënkã szkólny kaszëb-
sczégò wskrzeszëłë dôwny zwëk gwiżdżów. Òd 2004 
rokù chòdzą co rok po Miszewie, Baninie, Pãpòwie. 
Parłãczą to wiedno z jakąs charitatiwną akcją. Co rokù 
téż dobiwają nôdgrodë na kònkùrsach kòlãdników 
w Przëjazni. Tej-sej téż zajimają wësoczé môle w gmi-
nie i pòwiece w rozmajitëch kònkùrsach – òrtograficz-
nym – Kaszëbsczim Diktandze „Królewiónka w Pała-
cu”, bëlnégò czëtaniô, recytatorsczim „Rodnô Mòwa”. 
W 2011 rokù Aleksandra Òkrój, jedna z nôbarżi ùz-
datnionëch ùczenków, absolwentka Gduńsczégò Ùni-
wersytetu, dobëła pierszi môl na finale w Chmielnie. 
Do dzys w ùszach brzmi ji snôżô prezentacjô wiérztë 
Jana Trepczika „Kaszëbskô mòwa”.

Pòsobné roczniczi miszewsczich dzecy wanożą szla-
chama patrona. Zwiédzają Kartuzë, dze zaczinôł szkól-
nowską i gazétnikòwą drogã, jadą do Swiónowa, Strë-
szi Bùdë a  Mirochòwa – rodnëch strón méstra, 
kłóniają sã nad grobã w  Wejrowie a  zazérają do 
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, 
ò jaczégò pòwstanié Trepczik sã biôtkòwôł i w jaczim 
je bëlny dzél jegò lëteracczi spôdkòwiznë. Wszãdze 
tam i w kòżdim jinszim placu, dze leno są (mùszi do-
dac, że co rokù „Mùlczi” jeżdżą téż na dalszą wanogą 
w krôj), rozkòscérzają wiédzã ò patronie i nôbëlni ò 
nim swiôdczą.

Przez piãtnôsce lat „nowégò bëcégò” Jana Trepczika 
w Miszewie zmieniło sã baro wiele. Sóm Trepczik je ju 
dzys téż patronã szaséjów w Baninie i Pãpòwie (smùtné 
je, że chòc młodzëzna z tëch strón wnioskòwa ju czile 
razy, dërch ni mòże sã dożdac pòzwë szaséje w Kar-
tuzach). Òd niegò téż zaczãło sã ùtczenié w tim òkòlim 
jinszich zasłużonëch Kaszëbów. Wszëtcë òni, jak Aù-
gùstin Chrabkòwsczi, ks. Francyszk Òkrój, ks. Józef 
Bigùs, Francyszk Tréder, Karol Krefft, prof. Gerat Labù-
da i jinszi, są dzysdnia patronama szaséjów a rondów. 

Wszëtkò to, òsoblëwie nowatorsczé wprowôdzanié 
w miszewsczi szkòle ùczbë ò tatczëznie, mô wpłiw na 
mentalną zmianã môlowi spòlëznë. Gwësno nôbarżi 
zmieniło sã mëszlenié starków i starszich ò swòjim 
rodnym jãzëkù. Mòże rzec, że z òbòjãtnoscë a nawetka 
pò kąskù niechãcë, jaką znajemë jesz we wiele jinszich 
placach, przeszło òno w szacënk. Wierã blós w Misze-
wie je tak mòcënkò merkac to, że wiele dzecy pò prôw-
dze zaczinô dosc swòbódno kôrbic pò kaszëbskù, chòc 
doma tegò ju nie bëlë ùczony. Sama szkòła stôwô sã 
przez to i przez swòje dobëca z rokù na rok corôz bar-
żi znónô. Lëczba ùczniów wnetka dosygnie dwasta, a je 
gwësné, że bãdze rosła, bò pòwstôwają wkół Miszewa 
nowé òsedleszcza. Przez to kaszëbsczégò ùczą sã dzecë 
ùrodzoné we Wrocławiu, Warszawie, Pòznanim a jin-
szich dzélach Pòlsczi. Równak corôz wicy z nich gôdô 
ò se, że są terô Kaszëbama z wëbòru. I są z tegò bùszny! 
Tak jak bùszny są z nowi turnowi zalë, jakô òficjalno 
bëła òtemkłô 6 gromicznika latoségò rokù. Piãkno, że 
ùroczëzna ta sparłãcza sã z  inaùgùracją Rokù Jana 
Trepczika! 

REGINA I JAN DOSZOWIE

Ùroczëzna nadaniô miona Jana Trepczika miszewsczi spòdleczny szkòle (2004)
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Patrząc na płyty nagrobne mieszczan w gdańskich ko-
ściołach, na zarośnięte pozostałości ewangelickich 

cmentarzy, na ceglane domy kosznajderskich gospodarstw 
w podchojnickich wioskach, tu i ówdzie na dwory, które 
jeszcze się nie rozsypały, nieuchronnie zwracam myśli ku 
ludziom, którzy żyli tu przed nami i pozostawili materialne 
ślady swojej obecności. Każda z tych społeczności żyjących 
obok siebie wnosiła własne wartości do skarbca regionalnej 
kultury. Mam wtedy wrażenie, że w toku dziejów zostaliśmy 
zubożeni, pozbawieni wielu elementów, które cechowały 
kulturę Pomorza.  

W czasach I Rzeczypospolitej, której kres położyły roz-
biory, Prusy Królewskie posiadały największy zakres auto-
nomii i były najbardziej odrębne od wszystkich prowincji 
Korony. Wewnętrznie jednak dzielnica była zróżnicowana 
pod wieloma względami. Miasta rządziły się niemieckim 
prawem miejskim, szlachta – ziemskim. Inna kultura ludo-
wa wykształciła się na Kaszubach, inna na ziemi chełmiń-
skiej, a jeszcze inne tradycje kultywowali np. mennonici 
osiedleni na Żuławach i w do-
linie Wisły. To wszystko ra-
zem tworzyło zróżnicowany 
krajobraz kulturowy Prus 
Królewskich, które w większej 
części weszły w skład dzisiej-
szego Pomorza. 

Wielokulturowość, czyli 
współwystępowanie na jednej 
przestrzeni dwóch lub więcej 
społeczności o  odmiennych 
cechach kulturowych, jest zja-
wiskiem historycznie w zasadzie powszechnym. Koegzy-
stencja różnych grup może być źródłem silnych napięć, lecz 
może także prowadzić do asymilacji i wytworzenia nowych 
wartości kulturowych – stwierdza prof. Cezary Obracht-
-Prondzyński w książce pt. Wielokulturowe Pomorze. Wie-
lokulturowy Gdańsk. Chcąc odpowiedzieć na pytania: Jak 
w przeszłości kształtowały się stosunki na Pomorzu? W ja-
kim stopniu jesteśmy spadkobiercami kulturowego bogac-
twa sprzed wieków? – autor poddał analizie (historycznej 
i socjologicznej) relacje międzygrupowe oraz procesy za-
chodzące w społeczeństwie pomorskim.

Pomorze stanowi szczególny „kocioł” wielu grup etnicz-
nych i  społecznych, który w ciągu wieków ulegał nieustan-
nym zmianom, niekiedy ewolucyjnym, a czasem gwałtow-
nym i  dramatycznym, jak w  I  połowie XX wieku. Do 
obecnego kształtu pomorskiej wielokulturowości przyczy-
niła się głównie ostatnia wojna i powojenne wielkie ruchy 
migracyjne. Przywódcy zwycięskich mocarstw zadecydo-
wali o nowym kształcie polskiego państwa, w wyniku czego 
doszło do przemieszczenia ogromnych mas ludności. Z te-
renu Pomorza w ciągu kilku pierwszych lat zostali wysie-

dleni Niemcy, również ci, którzy mieszkali tu od wielu po-
koleń i uważali naszą ziemię za swoją Heimat. Swe siedliska 
musieli opuścić m.in. Kosznajdrzy zamieszkujący w zwartej 
kilkutysięcznej grupie na południe od Chojnic. Niemieccy 
koloniści, sprowadzeni przez Krzyżaków w XV w. (po na-
jeździe polsko-husyckim) rozprzestrzenili się z pierwotnych 
siedmiu na kilkanaście wiosek. Przez wieki zachowali swój 
dolnoniemiecki dialekt (plattdeutsch), wytworzyli własne 
obyczaje i kulturę ludową, byli dobrymi rolnikami. Nie ule-
gli reformacji, a dzięki wspólnemu wyznaniu łatwo wcho-
dzili w  związki małżeńskie z  sąsiadami – Kaszubami. 
W efekcie wiele rodzin zasymilowało się, czego świadec-
twem są liczne niemiecko brzmiące nazwiska w okolicy 
Chojnic i Tucholi. Całkowitemu unicestwieniu uległa spo-
łeczność żydowska, zresztą już w przed II wojną w miastecz-
kach pomorskich bardzo nikła. W  Chojnicach jedynym 
śladem po współmieszkańcach wyznania mojżeszowego jest 
mur cmentarny i domek grabarza – opiekuna kirkutu.

Natura nie znosi próżni. Do miast i poniemieckich wio-
sek przybyli nowi mieszkań-
cy, Polacy z  przeludnionej 
„centrali” i dawnych kresów, 
z  Wileńszczyzny, Nowo-
gródka. Na opuszczonych 
terenach nowych siedzib po-
szukali także Kaszubi z  są-
siednich powiatów. Wreszcie 
na naszych ziemiach – 
w okolicy Bytowa, Człucho-
wa, Słupska – znaleźli przy-
stań Ukraińcy, Łemkowie 

i Gojkowie, wysiedleni ze swych odwiecznych domostw 
w ramach barbarzyńskiej akcji „Wisła”. Od kilku dekad na-
stępuje wzmożenie etnicznej tożsamości rodzimych spo-
łeczności (Kaszubów, Kociewiaków) i mniejszości narodo-
wych, m.in autochtonicznych Niemców. Zjawiskiem 
ostatnich lat jest migracja także do naszego regionu 
z ościennych krajów, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. To 
wszystko składa się na współczesną mozaikę kulturową 
Pomorza.

Zróżnicowanie kulturowe stanowi o atrakcyjności regio-
nu, ale i może osłabiać jego spójność, a  tego byśmy nie 
chcieli. Co więc należy czynić, aby sytuacja rozwijała się 
w  pożądanym kierunku? Zdaniem prof. Obracht-Pron-
dzyńskiego obowiązkiem naszym jest wzajemne poznawa-
nie się, otwartość i nieodgradzanie się od innych, tolerancja, 
tworzenie klimatu zaufania. Podstawowe znaczenie ma 
edukacja, działalność władz i instytucji, a także liderów spo-
łeczności. Tylko taka postawa doprowadzi do integracji 
i ukształtowania pomorskiej tożsamości, przy poszanowa-
niu osobnych wartości każdej grupy.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

MY, POMORZANIE

(...) obowiązkiem naszym jest 
wzajemne poznawa nie się, 

otwartość i nieodgradzanie 
się od innych, tolerancja, 

tworzenie klimatu zaufania. 
(...) 
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Z PÔŁNIA

MË, PÒMÒRZANOWIE
Wzérającë na nagrobné tôfle mieszczanów w gduń-

sczich kòscołach, na zarosłé pòòstałoscë ewanie-
licczich smãtôrzów, na ceglané chëczë kòsznajdérsczich 
gbùrstwów w pòdchònicczich môlëznach, tej-sej wzéra-
jącë na dwòrë, jaczé jesz sã nie rozsëpałë, dërch wrôcóm 
w  spòminkach do mëslów lëdzy, co tuwò żëlë przed 
nama i òstawilë materialné szlachë swòji bëtnoscë.  Kòż-
dô z  żëjącëch kòl sebie spòlëznów wnôszała gwôsné 
wôrtnotë do skôrbnicë regionalny kùlturë. Móm taczé 
wseczëcé, że òb czas dzejów më jesmë òkradłi z roz-
majitëch elemeńtów, jaczé bëłë znankama kùlturë 
Pòmòrzô.

W  dzejach I  Rzeczëpòspòliti, jaczi kùńcã bëłë za-
gôrënczi, Królewsczé Prësë miałë nôwikszi dzél aùtono-
mie i bëłë nôbarżi apartné òd wszëtczich prowincjów 
Kòrónë. Bënowò równak bëłë wëapartnioné pòd roz-
majitima métlama. Gardë rządzëłë sã niemiecczim 
prawã miesczim, szlachta – zemsczim. Jinô lëdowô kùl-
tura wësztôłcëła sã na Kaszëbach, jinô na chełmińsczi 
zemie, a jesz jiné tradicje rozkòscérzëlë np. mennonice 
òsedlony na Zëlawach i w dólnëch partach Wisłë. To 
wszëtkò raza twòrzëło  rozmajiti kùlturowi krôjmalënk 
Królewsczich Prësów, jaczé we wikszim dzélu wëszłë 
w skłôd dzysdniowégò Pòmòrzô.

Wielekùlturowòsc, to je wespółbëtnosc w  jednym 
placu dwùch abò wicy spòlëznów z apartnyma kùlturo-
wima znankama, je zjawiszczã historiczno pòwszédnym. 
Kòegzystencjô rozmajitëch karnów mòże bëc zdrzódłã 
mòcnëch sztridów abò mòże téż prowadzëc do asymila-
cje i wëtwòrzeniô nowëch kùlturowëch wôrtnotów – 
cwierdzy prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi w ksążce 
pt. Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy Gdańsk. 
Chcącë òdpòwiedzec na pëtania: Jak w ùszłoce sztôłto-
wałë sã stosënczi na Pòmòrzim? W jaczim dzélu jesmë 
spadkòbiércama kùlturowégò bògactwa z  ùszłotë? – 
aùtór pòddôł analize (historiczny i socjologiczny) mi-
dzëkarnowé relacje a téż procesë zachôdającé w pòmòr-
sczi spòlëznie.

Pòmòrzé to òsoblëwi „kòcół” rozmajitëch etnicznëch 
i spòlëznowëch karnów, jaczi òb stolata béł pòddôwóny 
wszelejaczim zmianóm, czasã ewòlucjowim, a  czasã 
gwôłtownym i dramaticznym, jak w I pòłowie XX wiekù. 
Na dzysdniowi sztôłt pòmòrsczi wielekùlturowòscë mia 
cësk przede wszëtczim slédnô wòjna i  pòwòjnowé 
wiôldżé migracjowé rësznotë. Przédnicë mòcarstwów, 
jaczé dobëłë, zdecydowelë ò nowim sztôłce pòlsczégò 
państwa, w  kònsekwencje doszło do migracjów 
wiôldżich lëczbów lëdzy.  Z Pòmòrzô w przecygu czile 
pierszich lat òstalë wësedlony Miemcë, a  téż ti, jaczi 

mieszkalë tuwò òd czile pòkòleniów i ùwôżelë naszą ze-
miã za swój Heimat. Swòje sedlëszcza mùszelë òpùscëc 
m.in. Kòsznajdrzë zamieszkùjący w cziletësãczny grëpie 
na pôłnim òd Chòniców. Miemiecczi kòlonyscë, prze-
cygniãti przez Krzëżôków w  XV wiekù (pò najezdze 
pòlskò-hùsycczim) rozkòscérzëlë sã z pierwòtnëch séd-
më na czilenôsce môlëznów. Przez wieczi ùchòwelë swój 
dólnomiemiecczi dialekt (plattdeutsch), wëtwòrzëlë 
gwôsné zwëczi i lëdową kùlturã, bëlë dobrima gbùrama. 
Nie bëlë zrefòrmòwóny, tej dzãka pòspólnémù wëzna-
niémù letkò wchôdelë  w żeńbë ze sąsôdama – Kaszëba-
ma. W efekce wiele familiów sã zasymilowa, czegò przi-
kłôd to wielné miemieckò brzëmiącé nôzwëstka w òkòlim 
Chòniców i Tëchòlë. Całownémù ùnicestwieniu òsta 
pòddónô żëdowskô spòlëzna, le ju przed II wòjną 
w pòmòrsczich gardach bëła na wëmiarcym. W Chòni-
cach jedinym szlacha pò wëspółmieszkańcach mòjże-
szowégò wëznaniô je mùr smãtôrza i chëcz kùlgrébra – 
dozérôcza kirkùtu.

Nôtëra ni mòże zlëdac lózoscë. Do gardów i pòmie-
miecczich môlëznów przecyglë nowi mieszkańcë, 
Pòlôszë z przelëdniony „centralë”  i dôwnëch kresów, 
z  Wieleńszczëznë, Nowògródka. W  òbrëmienim 
òpùszczonëch zemiów nowëch sedzbów szukalë téż 
Kaszëbi z sąsednëch krézów. Kù reszce na naszich ze-
miach – w òkòlim Bëtowa, Człëchòwa, Sztôłpù – nalezlë 
swoj plac Ùkrajińcowie, Łemkòwie i Gòjkòwie, wësedlo-
ny ze swòjich domôcëch chëczów w òbrëmienim barba-
rzińsczi akcje „Wisła”. Òd czile dekadów jidze ùzdrzec 
zwikszenié etniczny tożsamòscë familiowëch spòlëznów 
(Kaszëbów, Kòcewiaków) i nôrodnëch mniészëznów, 
m.jin. aùtochtonicznëch Miemców. Zjawiszczã slédnëch 
lat je migracjô téż do naszégò regionu z òscennëch kra-
jów, przede wszëtczim z  Ùkrajinë i  Biôłorusëji. To 
wszëtkò skłôdô sã na terôczasną kùlturową mòzajkã 
Pòmòrzô.

Kùlturowé rozmajitoscë są znanką atrakcjowòscë re-
gionu, ale i  mògą òsłabic jegò klarowny wëzdrzatk, 
a tegò më bë nie chcelë. Tej co je nót robic, cobë sytuacjô 
rozwija sã w pasownym czerënkù? Pòdług prof. Òbracht-
-Prondzyńsczégò naszim òbrzészkã je nawzôjné 
pòznôwanié sã, òtemkłosc i  niestôwanié procëm 
drëdżim, tolerancjô, twòrzenié klimatu, w  jaczim je 
zaùfanié. Spòdleczné znaczenié mô edukacjô, dzejalnosc 
władzów i institucjów, a téż przédników spòlëznë. Blós 
taczé nastawienie doprowadzy nas do integracje i ùsztôł-
towaniô pòmòrsczi tożsamòscë, przë szacënkù dlô 
apartnëch wôrtnotów kòżdégò karna.

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁÓMACZËŁA ANA HÉBEL
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Chojniczanin Jacek Klajna jest wedu-
tystą – od wielu lat, z  powodzeniem, 
zajmuje się rysunkiem miejskim (z wło-
skiego veduta – widok, panorama miasta 
lub jego fragmentu). Drugą jego pasją 
jest fotografia, trzecią – lokalna historia. 
O jego inspiracjach i drodze twórczej pi-
saliśmy już na łamach „Pomeranii”.

Pasję historyczną Klajna udokumen-
tował w  postaci kilku cyklów grafik 
poświęconych architekturze dawnych 
i  współczesnych Chojnic. Opubliko-
wał ponadto kalendarze z  rysunkami 
miejskich budynków. Utrwala rów-
nież obiekty położone w wielu innych 
pomorskich miastach. W  listopadzie 
ubiegłego roku kościerskie siostry nie-
pokalanki otrzymały od niego rysunek 
fragmentu Zakładu NMP Anielskiej.

Ciekawym jego pomysłem jest też 
wydanie albumu zawierającego zbiór 
fotografii wykonanych do 1920 roku. 
Ten projekt rychło został zaakceptowa-
ny przez władze samorządowe Chojnic, 
które sfinansowały druk publikacji. Au-
torowi albumu zadaliśmy kilka pytań.

Skąd pomysł na album?
Można powiedzieć, że przyszedł sam. 
Od dawna zajmuję się rysunkiem miej-
skim. Fascynuje mnie dawna architek-
tura, wygląd chojnickich ulic, budynki 
i  miejsca, które już dzisiaj nie istnieją 
i  możemy je oglądać tylko na starych 
zdjęciach i  widokówkach. Pocztówki 
i zdjęcia zacząłem kolekcjonować na po-
trzeby mojej pasji rysunkowej. Potrze-
bowałem po prostu dobrego materiału 
wzorcowego do rysunku. Po kilku latach 
nazbierało się tego sto kilkadziesiąt eg-
zemplarzy. Ale bazowałem nie tylko na 
kolekcji własnej. Na różnego typu jar-
markach i spotkaniach poznałem ludzi 
z  podobnymi pasjami. Oglądałem ich 

kolekcje, wymienialiśmy doświadczenia, 
porównywaliśmy swoje egzemplarze. 
Wtedy dotarło do mnie, że każdy z tych 
kolekcjonerów ma jedną lub kilka pocz-
tówek, których nie ma absolutnie nikt 
inny. To unikaty, pojedyncze sztuki. Zro-
zumiałem, że trzeba to uchronić od roz-
proszenia, bo nie wiadomo, jaki będzie 
los tych kolekcji. I właśnie tak powstał 
ten pierwszy tom.

Pierwszy? Czy będą następne tomy?
Miał być tylko jeden. Taki był mój po-
czątkowy zamiar. Te 12 kolekcji zebrać 
w jednym albumie obejmującym okres 
od zrobienia pierwszych znanych foto-
grafii Chojnic do roku 1945. Ale w trak-
cie pozyskiwania zdjęć i pocztówek oraz 
opracowywania albumu okazało się, że 
materiału jest tak dużo, że trzeba by albo 
część odrzucić, albo wydawnictwo mia-
łoby z 400 stron. Dlatego konieczne było 
podzielenie materiału. Drugi tom obej-
mować będzie lata 1920–1945 i zostanie 
wydany w tym roku. Zapotrzebowanie 
mieszkańców Chojnic na takie wydaw-
nictwo jest jednak tak wielkie, że spo-
tykam się z jeszcze dalej idącymi ocze-
kiwaniami. Mówię tu o okresie PRL-u. 
Myślę, że takie trzytomowe wydawnic-
two rzeczywiście zamknęłoby pewną erę 
fotografii – „analogowej i czarno-białej”. 

Na wielu widokówkach „z  epoki” 
znajdowały się odręczne inskrypcje. 
W albumie ich nie ma. Jak wyglądała 
praca nad techniczną obróbką zdjęć 
i dlaczego usunął Pan te, pamiątkowe 
jednak, napisy?
Rzeczywiście, materiał zdjęciowy zapre-
zentowany w  albumie został poddany 
daleko idącym modyfikacjom. Nadrzęd-
nym moim celem było pokazanie archi-
tektury oraz wyglądu ulic i placów Choj-
nic w XIX i na początku XX wieku. Ten 

album nie jest pracą naukową traktują-
cą zaprezentowane tam pocztówki jako 
dokumenty historyczne, którymi z całą 
pewnością są: fotografia, treść kore-
spondencji, znaczek pocztowy, datownik 
obiegu, wydawca, technika druku itp. 
Jak wspomniałem, jestem pasjonatem 
lokalnej historii i architektury Chojnic, 
a nie filokartystą. Dlatego zaprezentowa-
ny zbiór pocztówek, własny i użyczony 
przez innych kolekcjonerów, dobrałem 
tylko i wyłącznie ze względu na wartość 
materiału fotograficznego. Z materiału 
zdjęciowego usunięto wszelkiego typu 
nadruki wydawców oraz koresponden-
cję, by nie odwracała uwagi od celu 
głównego albumu – ukazania architek-
tury miejskiej Chojnic. Osobnym pro-
cesem było usunięcie „znaków czasu”, 
tj. przebarwień i zabrudzeń, rys i zagięć, 
ubytków w materiale zdjęciowym oraz 
odcisków datowników (stempli). Ory-
ginalne opisy pocztówek usunięto także 
ze względu na niekonsekwencję wydaw-
ców, którzy stosowali różne formy opisu 
tych samych miejsc, ulic czy placów, co 
w konsekwencji wprowadziłoby chaos 
informacyjny u odbiorcy. To zagadnie-
nie należy pozostawić językoznawcom  
i historykom.

OPRACOWAŁ KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Jacek Klajna, Chojnice na starych fotografiach, tom I  
(do 1920 r.), wyd. Urząd Miejski w Chojnicach, 
Chojnice 2018.

Dawne Chojnice w albumie 
Jacka Klajny
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Czapka na gwoździu to książka, której 
autorem jest Stefan [Paweł] Raszeja 
(1945–2009). W  podtytule dodano 
Rozważania kociewskie. O  Rasze-
jach mieszkających na skraju Borów 
Tucholskich. Autor książki nie docze-
kał jej wydania, pracę nad nią prze-
rwała jego nagła śmierć. Książkę do 
druku przygotowała Irena Bartnik, 
jego siostra. W pierwszym rozdziale 
pt. „Ocalić od zapomnienia” autor 
pisze: „Życie rodzin dawnych Ra-
szejów staram się ukazać na tle cza-
sów i terenów, z którymi ich byt się 
wiązał. Jest to więc historia rodu Ra-
szeja wywodzącego się z Zelgoszczy, 
przedstawiona na tle historii miejsco-
wości, z którymi ten ród jest związa-
ny”. Zgodnie zaś z przyjętą koncepcją 
książki autor przedstawia najpierw 
informacje o  Borach Tucholskich, 
na których terenie leży Zelgoszcz, 
a także związany z Raszejami Wielki 
Bukowiec oraz parafia Czarnylas. Po-
nieważ życie Raszejów nieodłącznie 
wiąże się z Kociewiem, w następnym 
rozdziale autor przedstawia w zary-
sie historię Kociewia do rozbiorów 
Polski, historię Zelgoszczy – gniazda 
rodu Raszejów, a także Kociewie i Po-
morze w czasie zaborów.

Po tak obszernym wstępie przy-
chodzi czas na przedstawienie pierw-
szego z Raszejów – Jana (1779–1855) 
urodzonego w Zelgoszczy, ale osiadłe-
go w Wielkim Bukowcu, oraz rodzi-

ny jego syna Ignacego (1812–1903). 
Następnie autor omawia historię ro-
dziny kolejnego Jana (1847–1917), 
syna Ignacego, który to Jan w prostej 
linii jest przodkiem autora (pradziad-
kiem). Tu przychodzi czas na przed-
stawienie życia na wsi w tych latach 
i  wyjaśnienie tytułu książki Czapka 
na gwoździu. To tenże Jan, wchodząc 
wieczorem do kuchni, zdejmował 
czapkę i wieszał ją na gwoździu, co 
oznaczało zakończenie tego dnia pra-
cy w gospodarstwie.

W  Zelgoszczy na gospodarstwie 
został młodszy brat protoplasty rodu 
– Maciej (1781–1858). I  tak, prze-
platając opowieści o życiu rodu Ra-
szejów informacjami z  historii wsi 
Wielki Bukowiec oraz wydarzeniami 
na Kociewiu w latach okupacji hitle-
rowskiej, autor przechodzi do linii 
wielkopolskiej Raszejów. Przedsta-
wia także tragiczny bilans rodziny 
z lat wojny, członków rodziny w niej 
walczących. Opisuje też Raszeję od-
znaczonego medalem „Sprawiedliwi 
wśród narodów świata” oraz Raszejów 
prawników, naukowców, profesorów, 
a  wśród nich prof. dr. hab. Stefana 
Raszeję, doktora honoris causa AM 
w Bydgoszczy i Akademii Medycznej 
w Gdańsku.

Całość wieńczy kolekcja fotografii 
rodzinnych, informacje z rodzinnych 
zjazdów, dokumenty rodzinne i wy-
bór tablic genealogicznych rodu Ra-

szejów. Na końcu można znaleźć kil-
ka pozostawionych przez autora kart 
zatytułowanych Liban, a wśród nich 
jedną z wykazem spotykanej pisowni 
i odmiany rodowego nazwiska oraz 
nazwy miejscowości Raszeia i Rasze-
ja w Libanie. O związanej z Libanem 
legendzie krążącej wśród potomków 
Ignacego z Chełmna (najmłodszego 
brata Jana, który to wieszał tytułową 
czapkę na gwoździu) autor pisze na 
wstępie. Podobno Raszejowie mieli 
przybyć z Bliskiego Wschodu do Pol-
ski razem z braćmi zakonnymi. 

Lista materiałów wykorzystanych 
w  książce, wykaz listów, wywiadów 
i wspomnień oraz zestawienie archi-
wów, bibliotek i parafii, w których au-
tor przeprowadził kwerendy, obrazuje 
ogrom pracy, jaka została wykonana 
przez Stefana Raszeję i jego siostrę.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Stefan (Paweł) Raszeja, Czapka na gwoździu.  
Rozważania kociewskie. O Raszejach mieszkających 
na skraju Borów Tucholskich, przygotowała do druku 
i wydała Irena Bartnik, Człuchów 2018.

O Raszejach z Kociewia

Dla czytelnika literatury kaszubskiej 
Stanisław Janke to prawdopodobnie 
nade wszystko poeta. Kojarzony jest 
również z autorską prozą i tłumacze-
niem na język kaszubski Pana Tade-
usza Adama Mickiewicza. Jednakże 
warto pamiętać, że to jeszcze nie 
wszystkie formy literatury, jakie upra-

wia. Pod koniec 2018 r. ukazała się bo-
wiem nakładem Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie jego książka pt. Język 
u  wagi. Opowieści o  Kaszubach nie-
znanych, na którą składa się pięćdzie-
siąt reportaży. Powstawały one przez 
wiele lat, pomiędzy 1979 a  2014 r.,  

znajdując wcześniej miejsce publika-
cji na łamach „Pomeranii”. Reporta-
ży jest zresztą dużo więcej aniżeli te 
ogłoszone w omawianym tutaj zbio-
rze. Janke dokonał wyboru z osiem-
dziesięciu form napisanych dotąd dla 
„Pomeranii”, a jako publicysta tworzył 
przecież jeszcze dla innych czasopism 
pomorskich (np. „Gazety Gdańskiej”, 
„Pielgrzyma” i  „Wieczoru Wybrze-
ża”). To, co się dzisiaj odsłania z tek-

Pomiędzy goryczą a nadzieją
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stów publicystycznych Jankego, jest 
zapisem niejednoznacznym, nie tylko 
informacyjnym czy interwencyjnym, 
ale czasami nastrojowo-kreacyjnym, 
zdradzającym ambicje artystyczne 
autora. Jego propozycja jako reporta-
żysty jest wyrazista i rozpoznawalna 
wśród tekstów innych dziennikarzy 
publikujących na łamach pomorskich 
periodyków.

Język u wagi można podzielić na 
kilka kręgów tematycznych. Głównie 
ze względu na dwie sfery: z  jednej 
strony zapomniane osoby i wydarze-
nia, a  ze strony drugiej – nieznane 
postacie i  fakty. Pierwszy z  kręgów 
tematycznych dotyczy ludzi, którzy 
uczestniczyli w znaczących aktach hi-
storycznych i odcisnęli w nich swoje 
piętno, ale z różnych przyczyn zacho-
wują ich w pamięci nieliczni. Czasami 
więc o bohaterze/ bohaterce pamię-
tają jego/ jej przyjaciele czy znajomi, 
czasami zaś jedynie narrator-repor-
tażysta podążający śladem dawnych 
wydarzeń. Wyrazistym przykładem 
takiego reporterskiego podejścia Jan-
kego jest materiał pt. Król, dotyczący 
Karola Kreffta. Do dziś Krefft bywa 
odbierany jako jeden z barwniejszych 
działaczy kaszubskiego ruchu tożsa-
mościowego, człowiek tyleż imponu-
jący, co i wywołujący dyskusję, trakto-
wany tak w kategoriach heroizmu jak 
i donkiszoterii. Dla narratora reporta-
żu Krefft to postać niemal mityczna, 
o  której chce się dowiedzieć więcej 
z racji nadania mu miana Króla Ka-
szubów. Janke zatem docieka, kim 
jest człowiek o dobrym wykształceniu 
prawniczym, a jednocześnie żyjący na 
odludziu i w osamotnieniu, kim jest 
ten, kto ostentacyjnie domagał się 
obecności języka kaszubskiego i ka-
szubskiej racji kulturowej w  Polsce 
pierwszych lat po II wojnie światowej, 
a potem się odciął od jakiejkolwiek 
publicznej działalności. Po spotka-
niach z Krefftem, kilku rozmowach 
z  mieszkańcami pobliskiej wioski 
i własnych lekturach reporter wyjaśnił 

tylko kilka kwestii biograficznych, ale 
czy motywacja działania Króla Kaszu-
bów stała się dla niego, dla czytelni-
ka bardziej klarowna? Najważniejsze 
pytania o  status Kreffta pozostały 
bez odpowiedzi… Widać tylko, że 
ten ambitny, wykształcony, a żyjący 
w czasach kaszubszczyźnie niesprzy-
jających człowiek został złamany… 
Czy stało się tak wyłącznie przez jego 
chorobę psychiczną? Przez zewnętrz-
ne warunki polityczne? A może przez 
brak środowiska, które by go popie-
rało? Janke uniknął jednoznacznych 
odpowiedzi…

Drugi krąg tematyczny zbioru re-
portaży Jankego związany jest z ludź-
mi, którzy przeżywali codzienne tro-
ski i radości, nie pozostawili wszakże 
po sobie większych śladów w kultu-
rze i zbiorowej pamięci. Za przykład 
może uchodzić reportaż pt. Ziemia 
nasza polem porosła, w  którym bo-
haterami stali się Górale zasiedlający 
kaszubskie wioski w latach trzydzie-
stych XX wieku w  poszukiwaniu 
lepszych możliwości życia aniżeli 
w swoich rodzinnych stronach, czy-
li na południu Polski. W pierwszym 
pokoleniu musieli zdobywać zaufa-
nie Kaszubów, doświadczać pewnego 
typu obcości. Jednakże już w drugim 
i trzecim pokoleniu różnice regional-
ne przestawały być istotne i  Górale 
stawali się coraz bardziej pomorscy, 
co spowodowało, że nawet w ich wła-
snych rodzinach mało kto pamięta, 
że przodkowie wywodzili się spod 
Karpat. 

Także zwykłych ludzi postawio-
nych wobec wielkich przemian men-
talnościowych ukazuje Janke. Czyni 
to na przykład w reportażu pt. Jak to 
w Juszkach, przedstawiając wyludnia-
jące się wioski pomorskie, młodzież 
szukającą wygody w  miastach oraz 
letników coraz agresywniej poczy-
nających sobie na Kaszubach. Nie za 
bardzo można taki proces zatrzymać, 
ponieważ starsi mieszkańcy są zanad-
to zapracowani, młodsi zaś czekają 

tylko na możliwość ucieczki do mia-
sta. Społeczność wioski pozbawiona 
przywództwa, żyjąca w  rutynie, nie 
potrafi już powstrzymać duchowego 
zastoju. Na szczęście bywają także 
inni ludzie: dynamiczni, spełnieni, 
odnajdujący szczęście w skromnym, 
prywatnym raju kaszubskim. Tak wła-
śnie pokazuje Janke rodzinę leśników 
w reportażu Konie i las, dając swym 
tekstem sygnały, że szczęście egzy-
stencjalne można osiągnąć i  z  pasją 
można realizować swoje marzenia na 
kaszubskiej wsi, oddalonej może od 
wielkich centrów cywilizacyjnych, ale 
za to bardzo bliskiej własnemu sercu 
i pragnieniom.

Dwóm tematycznym grupom re-
portaży Jankego warto się przyjrzeć 
także z  punktu widzenia stylistyki, 
gdyż nie trzymają się jednego mode-
lu narracyjnego. Zastanawiające są 
zwłaszcza te, które powstawały naj-
wcześniej (w  latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych), a to głównie 
z powodu egzystencjalnej aury z do-
datkiem swego rodzaju melancholii 
unoszącej się nad przedstawianym 
światem. Wywołuje to wrażenie głębi 
psychologicznej oraz dotknięcia w re-
portażu jakiejś nietuzinkowej prawdy 
o (w?) człowieku i o społeczeństwie, 
w jakim żyje. Bardzo dobrze obrazuje 
tę specyfikę tekst Stara kobieta wycze-
kuje, który już samym tytułem nawią-
zuje do egzystencjalno-moralistycznej 
twórczości Tadeusza Różewicza. Opis 
sytuacji jest tutaj zuniwersalizowany 
i zmetaforyzowany. Bohaterka pozba-
wiona została imienia i nazwiska, to 
Stara Kobieta mieszkająca w bezpo-
średniej bliskości płyty lotniska, nie 
w murowanym domu, lecz w stajni. 
Wyczerpana życiem, oczekuje już 
tylko spokojnej śmierci. Jej skromna 
obecność w zabudowie bez prądu jest 
biegunowo odmienna od hałasu oraz 
sztucznego światła lotniska. Jej starość 
oskarżycielsko kontrastuje z nowocze-
snością, ale czy znajdzie się ktoś, kto 
ujmie się za słabszym? Podobnie skon-
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struowany został reportaż Bezdomny, 
o mężczyźnie, któremu nic się w życiu 
nie udało. Człowiek ów jednak żyje, 
trwa w ciężkich warunkach bytowych, 
bez pieniędzy i dobytku, ale najgorsze, 
że także bez wysłuchania jego smut-
nej opowieści i bez zrozumienia jego 
bezradności.

Innym czynnikiem zbioru Język 
u wagi, który tym razem wiązać moż-
na z intertekstualnością, jest upodo-
banie Jankego-reportażysty do się-
gania w swych artykułach do tematu 
literatury i sztuki, co czyni z repor-
tażu forum wypowiadania myśli nie 
tylko o artyście, ale i o potrzebie two-
rzenia sztuki. Taką funkcję spełniają 
na przykład dwa teksty: Siódme niebo 
krawca z Wiela oraz Dom. Pokazują 
one, że „twórczy duch, kędy chce, tam 
powiewa”, a  zatem artystą bywa nie 
jedynie ten, kto wyróżnia się stylem 
wysławiania czy ubiorem, ale i  ten, 
kto zapisuje najdrobniejsze choćby fe-
nomeny w sposób pogłębiony i prze-
myślany, przynoszący ze sobą jakąś 
prawdę artystyczną, nie zaś tylko 
jednostkowe doświadczenie. Z  mo-
tywem sztuki związane są również 
te z reportaży Jankego, które pisane 

są z  perspektywy pasjonata historii 
literatury. Tutaj właśnie publicysta 
przeprowadza swoistą konfrontację 
tego, co przeczytał w opracowaniach, 
z tym, co pozostało w dostępnej mu 
współczesności. Artykuł staje się 
wówczas zapisem poszukiwania dal-
szych losów autorów literatury ka-
szubskiej, czy też śledzeniem recepcji 
ich utworów. Tak właśnie się dzieje 
w  reportażu Na skraju, w  którym 
głównym bohaterem jest Augustyn 
Chrabkowski, albo w tekście Z muzy-
ką i słowem malowanym opowiadają-
cym o wydawcy i działaczu społecz-
nym Alfonsie Paterze.

Wspólnym mianownikiem dla 
wszystkich materiałów ogłaszanych 
w  książce Stanisława Jankego jest 
frazeologizm „język u  wagi”, który 
znaczeniowo odnosi się do zjawiska 
przesądzającego o zajęciu stanowiska 
w jakiejś sprawie. W odniesieniu do 
omawianego tutaj zbioru dane wy-
darzenie nie zawsze jest szczególnie 
wyraziste, nie ma może spektaku-
larnej formy, lecz mimo to sprawia, 
że właśnie dzięki niemu coś nowego 
i  ważnego w  szerszej perspektywie 
poznawczej jednak się odsłania. „Ję-

zykiem” jest więc przedstawiany w re-
portażu problem czy osoba, a „wagą” 
– konsekwencja osądu rozgrywająca 
się w  świadomości piszącego pod-
miotu, a  potem u  odbiorcy tekstu. 
Współczesnemu czytelnikowi Janke-
-dziennikarz przedstawia więc pięć-
dziesiąt tekstów-powodów, aby zająć 
stanowisko wobec spraw Pomorza 
i Kaszub. Nie tylko albo nie tyle po 
to, aby oceniać, ale raczej po to, aby 
działać i budować.

DANIEL KALINOWSKI

Stanisław Janke, Język u wagi. Opowieści o Kaszu-
bach nieznanych, Wejherowo 2018.

Mimo że historia literatury kaszub-
skiej, jako proces ciągły o wymowie 
artystycznej, liczy sobie już ponad 
170 lat, brak jednak całościowej, 
według współczesnych wymogów 
metodologicznych, syntezy owego 
zjawiska. Owszem, publikacje An-
drzeja Bukowskiego, Jana Drzeż-
dżona, a zwłaszcza Ferdinanda Neu-
reitera, choć doniosłe w  swej treści 
i ważkie w płaszczyźnie ustaleń oraz 
tez, nie czynią wszak zadość temu po-
stulatowi. A prace Tadeusza Linknera, 

Jerzego Sampa, Adeli Kuik-Kalinow-
skiej czy Józefa Borzyszkowskiego, 
aczkolwiek stanowią poważny krok 
na drodze ku takiej syntezie, z racji 
na pewną tylko aspektowość ujęcia 
zagadnienia, mogą jedynie być trak-
towane jako istotny etap wiodący do 
pełnej i komplementarnej historii li-
teratury kaszubskiej. W pewnej mie-
rze taką rolę pełni ostatnio wydana 
publikacja Daniela Kalinowskiego 
i Adeli Kuik-Kalinowskiej pt. Litera-
tura kaszubska / Kaszëbskô lëteratura 

(Gdańsk 2017). Rekonesans ów –  
jak odnotowano w podtytule – uka-
zuje w  istocie dość skomplikowany 
proces rozwoju literatury kaszubskiej 
(wyrazisty znak tożsamości Kaszu-
bów) od Floriana Ceynowy i Hiero-
nima Derdowskiego poczynając, po-
przez młodokaszubów i zrzeszyńców, 
a  na współczesnych pisarzach, któ-
rych twórczość odznacza się wysoki-
mi walorami artystyczno-ideowymi, 
kończąc. Godną uwagi specyfiką te-
goż opracowania jest fakt poszerzenia 
materiału analityczno-interpretacyj-
nego o twórczość w narracji polsko-
języcznej, dotyczącej wszak obszaru 
Kaszub i Pomorza, a także uwzględ-
nienie aktywności pisarskiej twórców 

Historycznoliteracka  
epistolografia kaszubska
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ludowych, nieprofesjonalnych oraz 
tzw. gadkarzy. 

Niezależnie od tego każdą nową 
inicjatywę badawczą jako przyczynek 
do całościowego obrazu literatury 
kaszubskiej należy witać z radością, 
zwłaszcza gdy dotyczy ona zagad-
nień dotąd niezbadanych. A właśnie 
w takich kategoriach należy widzieć 
pracę dr hab. Adeli Kuik-Kalinow-
skiej pt. Z  Kaszub do Austrii. Kore-
spondencja literatów kaszubskich do 
Ferdinanda Neureitera. Z  wielu po-
wodów Autorka tegoż opracowania 
o wyjątkowym znaczeniu dokumen-
talno-porządkującym – jak nikt inny 
ze współczesnych badaczy literatury 
kaszubskiego kręgu kulturowego 
– była niejako predestynowana do 
takiego przedsięwzięcia. Decyduje 
o tym bez cienia wątpliwości jej do-
robek naukowo-badawczy i popula-
ryzacyjny, dotyczący szeroko rozu-
mianej historii literatury kaszubskiej 
(motywy, przestrzenie, geografia, 
konteksty, metaforyka, aluzje, styli-
zacje, przesłanie ideowe, twórcy, od-
działywanie, rodowody literackie) czy 
zagadnień związanych z twórczością 
doby romantyzmu i pozytywizmu, już 
to aktywność edytorsko-wydawnicza 
(przede wszystkim krytyczne opra-
cowania memuarystyki i epistologra-
fii). Już sam dorobek w tym zakresie 
(7 książek autorskich, 8 prac pod re-
dakcją oraz bez mała 100 artykułów 
naukowych), i  to opublikowanych 
na przestrzeni ostatnich dwudziestu 
kilku lat, wydaje się najlepszym po-
twierdzeniem kompetencji, erudycji 
i  akrybii metodologiczno-meryto-
rycznej. Dodatkowo taką tezę zdaje 
się w  pełni potwierdzać jej udział 
w  licznych projektach badawczych, 
dokumentacyjnych i  edytorskich – 
tak krajowych, jak i  zagranicznych, 
odbyte staże naukowo-badawcze 
w Polsce i poza jej granicami, udział 
w konferencjach, głoszenie referatów 
i dość powszechne popularyzowanie 
wielowątkowych aspektów kultury 
polskiej w ośrodkach zagranicznych.

W  tym kontekście omawiana tu 
praca A. Kuik-Kalinowskiej, będąca 
wypadkową jej profesjonalizmu, pra-
cowitości i niezwykłej umiejętności 
analizowania procesów kulturowych, 
zjawisk i  zróżnicowanej od strony 
ideowej i  artystycznej aktywności 
pisarskiej, jawi się jako komplemen-
tarne i  bardzo istotne dopełnienie 
wiedzy w materii – upraszczając nieco 
problem – historii i etapów rozwoju 
literatury kaszubskiej. Udostępnie-
nie bowiem bogatej korespondencji 
niemal czterdziestu pisarzy, poetów, 
dramatopisarzy i  felietonistów ka-
szubskich z wyjątkowym austriackim 
miłośnikiem i badaczem tego rodzaju 
twórczości rzuca niemało światła na 
takie zagadnienia, jak: rodowody lite-
rackie, wzajemne oddziaływania mię-
dzy pisarzami, świadomość twórcza, 
rola i  miejsce literatury kaszubskiej 
w kulturowym dorobku Polski i Eu-
ropy, kształtowanie się kaszubskiego 
języka literackiego tudzież powiąza-
nia biograficzno-topograficzne, zeg-
zemplifikowane rodzajem twórczo-
ści. A jeśli uświadomić sobie, że jest 
to korespondencja z  lat 1960–1993, 
to stosunkowo łatwo na jej podsta-
wie zauważyć niezwykle wymowny 
proces kształtowania się literatury 
kaszubskiej zarówno od strony for-
malno-ideowej, jak i  w  sensie sys-
tematycznego przechodzenia od 
kaszubocentryzmu do utworów o wy-
raźnych znamionach kultury i litera-
tury europejskiej, choć – co już jest 
badawczo-interpretacyjnym dziełem 
Ferdinanda Neureitera – odznacza-
jącej się autonomią etnicznej grupy 
słowiańskiej, ukształtowanej drogą 
własnego rozwoju.

Jakkolwiek by zatem oceniać przy-
bliżone tutaj przedsięwzięcie A. Ku-
ik-Kalinowskiej, trzeba w  każdym 
przypadku mieć świadomość, że 
stanowi ono – wraz z innymi praca-
mi tej Autorki – wprost nieoceniony 
etap w procesie przygotowania pełnej, 
i  według współczesnych wymogów, 
historii literatury kaszubskiej. Po-

nadto – abstrahując od głównej tre-
ści rekomendowanej tu książki, która 
niesie w swej zróżnicowanej narracji 
znaczącą porcję nieznanych dotąd 
wiadomości biograficznych wielu pi-
sarzy, informacje na temat ich kariery 
w zdumiewająco szczerej autoocenie, 
stosunek do własnej twórczości i jej 
roli w kulturowym rozwoju Kaszub 
tudzież w materii twórczych planów 
i zamierzeń pisarskich – wysoko na-
leży też oceniać rozbudowany treścio-
wo wstęp, stanowiący integralną część 
całej pracy, albowiem dzięki zawar-
tym tam informacjom i precyzyjnym 
ustaleniom otrzymaliśmy wyczerpu-
jące wiadomości na temat życia i pra-
cy Ferdinanda Neureitera oraz jego 
twórczej fascynacji literaturą kaszub-
ską, na temat dziejów i okoliczności 
jego kontaktów ze środowiskiem 
kaszubskim, dorobku naukowego 
austriackiego badacza w zakresie hi-
storii literatury kaszubskiej tudzież 
jej promocji w  świecie zachodnim. 
Wszystko to wraz z zapowiedzianym 
przez A. Kuik-Kalinowską kolejnym 
tomem, zawierającym tym razem 
korespondencję F. Neureitera do li-
teratów kaszubskich, pozwala wielo-
wątkowo postrzegać, dokumentować 
i  interpretować twórczość w  języku 
kaszubskim, a samą Autorkę stawiać 
w rzędzie wyjątkowo kompetentnych 
znawców literatury kaszubskiej. 

JAN WALKUSZ

Adela Kuik-Kalinowska, Z Kaszub do Austrii. Kore-
spondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda 
Neureitera, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gdańsk – Słupsk 2017.
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 GDAŃSK. KASZUBI, KRAJNIACY TO JEDNA RODZINA
Od lat zespół regionalny „Krajniacy” z Wielkiego Bucz-
ka spotyka się z przyjaciółmi podczas Wigilii w Gdańsku. 
Członkowie zespołu przygotowują potrawy, które wiozą 
ze sobą na poczęstunek. Autokar zabiera uczestników 
wyjazdu z  Nowin, Górznej, Złotowa, Zakrzewa, Wiel-
kiego Buczka, Lipki, Debrzna. Gdy już wszyscy są, nasza 
szefowa prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek intonuje pieśń 
„Z Bogiem, z Bogiem”. Pozostali włączają się do śpiewu 
i wyjazd nabiera ciepłej, rodzinnej atmosfery. Następnie 
zostaje przedstawiony program dnia. Zawsze jest czas wol-
ny, zanim spotkamy się w kościele pw. św. Jana na wspólnej 
Mszy świętej. 

W  tym roku [2018] nabożeństwo odprawili księża 
Krzysztof Niedałtowski i Bogusław Głodowski. Czytania, 
Ewangelia i ciepłe słowa prowadzących dają przedsmak 
Świąt. W Mestwinie jest miejsce dla każdego – przy pięknie 
udekorowanych stołach pełnych ciepłych dań i wyśmieni-
tych ciast. Po podzieleniu się chlebem następują życzenia 
i  smakowanie przygotowanych potraw. A potem „Kraj-
niacy” wręczają zaproszonym gościom upominki, podzię-
kowania za cały rok, a czasem lata serdecznej współpracy 
z zespołem.  Tradycją już się stało, że dr Teresa Ruthendorf- 
-Przewoska przedstawia swój nowy utwór. Oto fragment 
jednego z tegorocznych:

Zima, śnieżek biały trochę tu napadał
Autobusem z Krajny jedzie wesoła gromada
Jadą do Mestwina, bo zbliża się Wilia
Kaszubi, Krajniacy to jedna rodzina.
Razem chcą się cieszyć z narodzin Dzieciny,
Razem dziś pokłonić Świętej Rodzinie. (...)
Przy stole trwają rozmowy, każdy chciałby porozmawiać 

z każdym, ale trzeba wrócić do domu. W drodze autokar 
jest przepełniony śpiewem i wspomnieniami. Żegnając się, 
jeszcze raz przekazujemy sobie życzenia.,

ELŻBIETA CZARNOTTA

 PRZËJAZŃ. GWIÔZDKA KASZËBSKÔ  
WCYG ŻËWÔ

Òd sédmënôsce ju lat Zespół Szkòłów miona Jana 
Pawła II w Przëjazni rëchtëje Gminowi Przezérk 
Karnów Kòlãdowëch. Je to dobrô leżnosc do pòtka-
niô sã szkólnëch, ùczniów i animatorów kùlturë 
z gminë Żukòwò. Dzãka temù tradicjô kaszëbsczich 
gwiôzdków je wcyg żëwô. W  cządze gòdowim 
chòdzą òne pò chëczach i zanôszają dobrą nowinã 
i żëczbë na Nowi Rok. Je to dlô nas baro bëlnô za-
bawa, rozkòscérzanié tradicjów a jesz do te mòżemë 
pòmagac jinszim lëdzóm – gôdô Mikòłôj Groth ze 
szkòłë w Miszewie. Kòżdégò rokù gwiôzdka z naszi 
szkòłë dzél zebrónëch dëtków przeznôczô na jaczis 
charitatiwny cél. Jesmë z tegò baro bùszny.

Latos na przezér zjachało szesc karnów – ze 
szkòłów w  Miszewie, Tëchòmiu, Żukòwie, Nie-
stãpòwie i Przëjazni. Pò òbezdrzenim wszëtczich 
wëstãpów òbsãdzëcele, westrzód chtërnëch bëlë 
Jadwiga Héwelt, Paùlëna Milczanowskô i Róbert 
Groth, przëznelë nôdgrodë ùfùndowóné bez direk-
torkã szkòłë Magdalénã Zawistowską i Òstrzódk 
Kùlturë i Spòrtu w Żukòwie. Kòżdi ùczãstnik cos 
dostôł, z czegò wszëtcë bëlë baro rôd. 

EP

 SËLËCZËNO. REMÙSOWÔ 
ANIMACJÔ
„Przygody Remusa” to titel òsoblëwi 
animacje, jakô pòwstała na spòdlim 
romana Aleksandra Majkòwsczégò 
Żëcé i przigòdë Remùsa. Ji premiera 
òdbëła sã 4 stëcznika w Sëlëczënie. 
Aùtorama negò filmù są znóny ani-
matorzë kaszëbsczi kùlturë: Pioter 
Zatoń (mòntaż i òdjimczi), Éwelina 

Karczewskô (scenarnik), Irena Brze-
skô (rzezbë), Paweł Nowak (mùzy-
ka). Film je pòklôtkòwą animacją, 
a do jegò ùsadzeniô bëłë brëkòwné 
miesące robòtë nad żłobienim pòsta-
cjów, kòl 20 tës. òdjimków, akòrdio-
nowô mùzyka i wiele jinëch elemeń-
tów. Brzadã je artisticznô adaptacjô 
kaszëbsczi epòpeji. Òbczas premierë 
nômłodszim òbzérôczóm widzała sã 
dinamicznô akcjô, a starszim m.jin. 

snôżé żłobiznë aùtorstwa Irenë Brze-
sczi. Jak zapòwiedzôł Pioter Zatoń, 
film bãdze wanożił – jistno jak Remùs 
– pò całëch Kaszëbach, a kùńc kùń-
ców pòjawi sã téż w internece.

W  Sëlëczënie pòkôzkòwi „Przy-
gód Remusa” towarzëłë téż filmiczi 
przëszëkòwóné przez młodzëznã z ti 
gminë. Pòwstałë òne òbczas artisticz-
nëch warkòwniów prowadzonëch 
przez ùtwórców animacje.           RED.

Òdj. Gabriela Wësockô
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 GDINIÔ. PÒTKANIÉ Z REMÙSÃ

Minutą cëszë i pòspólną mòdlëtwą w intencje sp. Paw-
ła Adamòwicza – Prezydenta Miasta Gduńska – zaczãło 
sã strzodowé zéńdzenié w sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum 
Kùlturë namienioné kaszëbsczi epòpeje Aleksandra Maj-
kòwsczégò Żëcé i  przigòdë Remùsa. Ò ti nadzwëkòwi 
ksążce kôrbił Andrzéj Bùsler, przédnik gdińsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, bibliofil i wiôldżi 
lubòtnik Remùsa. Dôł òn bôczenié na znaczënk romana 
dlô całi kaszëbskò-pòmòrsczi rësznotë, farwno prezen-
towôł historiã jegò pòwstaniô, gôdającë m.jin. ò kawlach 
Jakùba Remùsa, biédnégò parobka, chtëren wierã stôł sã 
mòdłã przédnégò heroja dokazu Majkòwsczégò. 

Ùczãstnicë mòglë téż òbezdrzec wielné wëdania ti ksąż-
czi, w tim pierszé – z 1938 rokù.

Wôżnym dzélã zéńdzeniô bëło przëblëżenié bòkadny 
symbòliczi, jakô pòjôwiô sã w Żëcym i przigòdach Remù-
sa. Jak pòdczorchiwôł Andrzéj Bùsler: Nie dô sã tak pò 
prôwdze zrozmiec kaszëbsczi dëszë, nie czëtającë ti pòwiescë 
i nie znającë taczich mòtiwów, jak: Trud, Strach, Niewôr-
to, Królewiónka jakò personifikacjô kaszëbiznë, Òrmùzd, 
Ariman i wiele jinëch. 

Jiną témą òbgadiwóną òbczas pòtkaniô bëła recepcjô 
dokazu westrzód Kaszëbów, w Pòlsce i na swiece. Òdbiér 
Remùsa bë nie béł tak bëlny, czejbë nié tłómaczenia na 
pòlsczi, niemiecczi, francësczi abò anielsczi jãzëk – pòd-
czorchiwôł Bùsler.

Òkróm kôrbiónczi ò romanie bëłë téż czëtóné jegò 
dzélëczi. Robiła to – je wiedzec pò kaszëbskù – Łucjô 
Lessner z VI Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Gdinie.

Nie felowało téż pitaniów do Andrzeja Bùslera i snôżich 
wspòminków ò pierszim czëtanim Remùsa i ò cëskù ti 
ksążczi na żëcé i kaszëbską swiądã ùczãstników zéńdze-
niô.

Na zakùńczenié òstôł òtemkłi fòtograficzny wëstôwk 
Piotra Zatonia „Kaszëba Remùs”, a  jegò aùtór pòd-
czorchnął, że jegò fascynacjô Kaszëbama i  kaszëbizną 
téż zaczãła sã òd przeczëtaniô dokazu Aleksandra Maj-
kòwsczégò.

RED.

 WARSZAWA. Ò KASZËBACH W PISMIONIE 
„POMOCNIK HISTORYCZNY”

Slédnô edicjô dodôwkù 
„Pomocnik Historyczny” 
(8/2018) do rôd czëtóné-
gò tidzenika „Polityka” 
mô titel „Polacy i  Niem-
cy. Tysiąc lat sąsiedz-
twa”. Szesnôsce aùtorów 
przërëchtowało czilestar-
nowé nôczãscy rozdzéle 
(m.jin. „Stare baśnie” ò 
pòlskò-niemiecczich mi-
tach) a téż „Detale” – krót-

czé témòwé zéwiszcza w òbrëmienim rozdzélów. 
Jeden z taczich „detali” je zatitlowóny „Kaszubi” 
(s. 30). Wôrt zacytowac dzélëk tegò hasła aùtor-
stwa AnK (dr. Andrzeja Krajewsczégò): „Po 
rozbiorach ziemie Kaszubów znalazły się pod 
rządami Prus. Polskie drwiny zastąpiła wówczas 
bezbrzeżna pogarda, wyrażana przez niemiec-
kie elity. Te uznawały mieszkańców Pomorza za 
kompletnych dzikusów”. Taczich „szmaczków” 
w  tim teksce nalézemë wicy. Wôrt je wszëtczé 
przeczëtac...

KAZMIÉRZ JARUSZEWSCZI

 PIERWÒSZËNO. NA MIŁOTNY ÔRT
Zespół Szkòłowò-Przedszkòłowi i Szkòłowégò 
Młodzëznowégò Schroniszcza w Dãbògòrzim, 
Kòsôkòwsczé Centrum Kùlturë wespół z Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi òr-
ganizëją VI Festiwal Romanticzny Spiéwë. Bãdze 
òn 14 strëmiannika w Gminowim Dodomù Kùl-
turë w Pierwòszënie. 

Ùczãstnicë òstóną pòdzelony na sztërë wiekòwé 
kategórie (kl. I–III a IV–VIII spòdleczny szkòłë, 
gimnazja, wëżigimnazjowé szkòłë i dozdrzeniałi). 
Wielëna placów je ògrańczonô, tej wôrt sã pòspie-
wac ze zgłosziwanim, bò „chto pierszi, ten lepszi”. 

I soliscë, i karna mdą mùszelë zaprezentowac 
òbczas kònkùrsu dokazë na miłotné témë pò 
anielskù, pòlskù i kaszëbskù. Specjalnô nôdgro-
da bãdze za nôlepszé wëkònanié dokazu z platë 
Miłota (wszëtczé sztëczczi z ny platë są w nece na 
starnie www.spdebogorze.edupage.org). 

Kartë zgłoszeniô bãdą przëjimóné do 5 strë- 
miannika. Drobnotë na starnie szkòłë w Dãbògó-
rzim i na starnie wejrowsczégò mùzeùm. Pitania 
mòże téż czerowac do kòòrdinatorczi Magdalénë 
Piaseczny (tel. 506 610 606).

RED.
Pioter Zatóń kôrbi ò wëstôwkù „Kaszëba Remùs”. Òdj. ze zbiérów KFK
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 SŁOSYNKÒ. „W KASZUBSKIEJ 

ZAGRODZIE”
W  Spòdleczny Szkòle w  Słosynkù 
14 stëcznika òdbéł sã V Pòwiatowi 
Kònkùrs Wiédzë „W  kaszubskiej 
zagrodzie”. W  latosy edicje wzãlë 
ùdzél ùczniowie z  òsmë spòdlecz-
nëch szkòłów z bëtowsczégò krézu, 
w jaczich je ùczony kaszëbsczi jãzëk. 
Ùczãstnicë mùszelë sã biôtkòwac 
z zadaniama, co sprôwdzałë jich wié-
dzã na témã kaszëbsczégò wësziwù 
– rozeznôwaniô elementów pòje-
dincznëch szkòłów wësziwkù i jich 
historie. Bëłë téż zadania tikającé 
sã pisaniô i czëtaniô pò kaszëbskù, 
tłómaczeniô słów z  kaszëbsczégò 
jãzëka na pòlsczi i w drëgą stronã. 

Szkólny w  tim czasu brelë ùdzél 
w  warkòwniach krziżikòwégò wë-
sziwù. Prowadzëła je Nataliô Maj-
chrzak – mëmka dzecka, chtërno 
ùczi sã w słosyńsczi szkòle.

Dzãka żëcznoce Izabellë Marcziń-
sczi, szkólny kaszëbsczégò jãzëka 
w SOSW w Turskù, bëła téż mòż-
lëwòta òbezdrzeniô wëstôwkù wë-
sziwù wëkònónégò przez ùczniów 
tegò môla.

W  kòmisje Pòwiatowégò Kòn-
kùrsu Wiédzë „W  kaszubskiej za-
grodzie” bëłë latos: Joanna Grzelak 

z  Pùbliczny Biblioteczi w  Miastkù 
filiô w  Słosynkù i  Bòżena Pòntus 
z  MGOK w  Miastkù, animatorka 
kùlturë ze swietlëcë w  Słosynkù. 
A hewò rezultatë miónków:

I  môl – karno Zespòłu Szkòłów 
w  Szlachecczim Brzéznie, II môl 
– karno Zespòłu Szkòłów w  Të-
chómiu, III môl – karno Spòdleczny 
Szkòłë nr 1 w Miastkù.

Rówizna bëła wësokô i òbsãdzë-
celczi zdecydowałë ò przëznanim 
wëprzédnieniów téż dlô zaòstałëch 
ùczãstników: ze Sp. Sz. nr 2 w Miast-
kù, Sp. Sz. w  Piôszczënie, Sp. Sz. 
w Bòrowim Młënie, SOSW w Tur-
skù i Sp. Sz. w Słosynkù.

Òrganizatorkama kònkùrsu bëłë: 
Heléna Bińczik i Éwa Rudnik, jaczé 

serdeczno dzãkùją wszëtczim do-
brzińcóm, chtërny pòmòglë w òrga-
nizacje, a òsoblëwie: pòdjimiznóm 
MAX Elektro TV Sat Krzysztof 
Chmielewski i  GRAWIT Damian 
Kałuziński, Mónice Pòradze, Ra-
dzëznie Starszich kòl Sp. Sz. Sło-
synkò, szôłtësowi Słosynka Irenie 
Bòrzëszkòwsczi, przédniczce KPZ 
part Miastkò Éwie Òstrowsczi-Łu-
kasewicz, Hùrtownie brzadu i ògar-
dowiznë Krësztofa Nintza, Gardowi 
Radzëznie w  Miastkù, Wëdzélowi 
Pòùczënë i  Spòlëznowégò Rozwi-
ju a  Wëdzélowi Promòcje, Kùltu-
rë i  Spòrtu przë Ùrzãdze Gardu 
w Miastkù i téż Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Ksãgarnie CZEC.

HELÉNA BIŃCZIK

 RÉDA. GÔDKA NIÉ LENO Ò LËTERATURZE
W kònferencjowi zalë Gardowégò Òstrzódka Spòrtu i Re-
kreacje w Rédze 4 stëcznika òdbëło sã zéńdzenié z prof. 
Adelą Kùik-Kalinowską i  prof. Danielã Kalinowsczim 
z Pòmòrsczi Akademie (PA) w Słëpskù. Pòtkanié zaczãło 
sã òd wëstąpieniô przédnika môlowégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Andrzeja Krauze i przëwitaniô 
gòscy, westrzód chtërnëch béł m.jin. wicebùrméster Rédë 
Łukôsz Kamińsczi. 

Pózni słëpsczi ùczałi na baro czekawi ôrt òpòwiôdelë 
ò pòczątkach swòjich zainteresowaniów kaszëbską lëtera-
turą. Kôrbilë téż ò wespółrobòce ze sztudérama Pòmòr-
sczi Akademie, gdze w òstatnëch latach je òrganizowóné 
wiele pòdjimiznów zrzeszonëch z Kaszëbama i kaszëbiz-
ną. Òbczas zéńdzeniô czãsto pòjôwiałë sã cytatë z doka-
zów kaszëbsczi lëteraturë, òsoblëwie z wiérztów ks. Léòna 
Heyczi. 

W drëdżim dzélu pòtkaniô gòsce ze Słëpska òdpòwiô-
delë na pitania ùczãstników. Tikałë sã òne przédno jich 
badérny robòtë, stojiznë kaszëbsczégò jãzëka, a  tej-sej 

i historie, np. mòrdarstwa w Piôsznicë w 1939 rokù. Nie 
felowało téż òbgôdczi ò bùddizmie i żëdowsczi kùlturze, 
jaczima téż zajimają sã Kalinowscë.

Pò zakùńczenim zéńdzeniô kòżdi chãtny mógł kùpic ksąż-
czi prelegentów z PA i dostac òd nich specjalną dedikacjã.

ANDRZÉJ KRAUZE

Òdj. ze zbiérów AK

Òdj. z archiwùm szkòłë w Słosynkù
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 SZËMÔŁD. PIASTËJĄ  
KASZËBIZNÃ DZÃKA GÒDOWIM 
SPIÉWÓM
Ju sztërnôsti rôz w  Szkòłowò-
-Przedszkòłowim Zespòle z Gim-
nazjowima Òddzélama w Szëmôł-
dze òdbéł sã Pòmòrsczi Kònkùrs 
Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë. We-
spółòrganizatorã ti rozegracje, 
jakô òdbëła sã 25 stëcznika 2019 
rokù, bëło Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzy- 
czi we Wejrowie. Wëdarzenié mia-
ło hònorny patronat Minysterstwa 
Kùlturë i  Nôrodny Spôdkòwiz- 
në, Marszôłka Pòmòrsczégò Wò-
jewództwa Mieczësława Struka, 
Mùzyczny Akademie m. Stanisła- 
wa Mòniuszczi we Gduńskù, Kù- 
ratorium Pòùczënë we Gduńskù, 
Pòwiatowégò Starostwa we Wej-
rowie, Wójta Gminë Szëmôłd Ri- 
szarda Kalkòwsczégò, Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Ra- 
dzëznë Kaszëbsczich Chùrów, 
Pòlsczégò Związkù Chùrów i Òr-
kestrów we Gduńskù a  téż Z.P. 
Aleksander Chwaszczëno. Meri-
toriczny patronat nad rozegracją 
miało Centrum Edukacje Szkól-
nëch we Gduńskù, a westrzód me- 
diowëch patronów bëła téż „Po-
merania”.

Ùczãstnicë XIV Pòmòrsczé-
gò Kònkùrsu Kaszëbsczi Gòdo-
wi Spiéwë wëstãpòwelë w  piãc 
wiekòwëch kategóriach. Kònkùr-
sowô kòmisjô (dr hab. Aleksandra 
Kùcharskô-Szefler, dr hab. Róbert 
Kaczorowsczi, Aleksandra Janus, 
Aleksandra Perz, Jerzi Stachùrsczi 
i  Tomôsz Fópka) jak rokroczno 
mielë drãdżé zadanié wëbraniô do-
biwców. Kùńc kùńców lësta nôlep-
szich wëzdrzi hewò tak:

Przedszkòla i kl. 0
Soliscë: Mariô Hébel (Szkòłowò-
-Przedszkòłowi Zespół w Kòlecz-
kòwie), Faùstina Gawin (Gminowi 
Òstrzódk Kùlturë w  Sëlëczënie), 
Aleksandra Dampc (Sp. Sz. w Bò- 
janie), Juliô Dułak (Sp. Sz. w Lë- 
sëch Jómach), wëprzédnienié Łu- 
cjô Niklas (Zespół Sztôłceniô 

i Wëchòwaniô w Szlachecczi Ka-
miéńcë), specjalné wëprzédnienié 
za bëlny akómpaniament Zoja Sy-
gùda (Sp. Sz. w Bòjanie)

Karna: Młodzi Kaszubi z  Gò- 
scëcëna (Przedszkòlé w Gòscëcë-
nie), „Starszaki” (Samòrządowé 
Przedszkòlé w Kòstkòwie), „Plu-
szaki” (Sp. Sz. w Łebiéńsczi Hëce), 
wëprzédnienié „Marzëbiónczi” 
(Samòrządowé Przedszkòlé „Ba-
śniowa Kraina” w Chmielnie)

Kl. I–III sp. sz.
Soliscë: Julión Jereczek (GÒK 
w Sëlëczënie), Zoja Sygùda (Sp. Sz. 
w Bòjanie), Małgòrzata Laskòwskô 
(Sp. Sz. w Baninie), Zofiô Dzenisz 
(Sp. Sz. nr 4 w Rédze), wëprzédnie-
nié Adóm Dereżkewicz (Pòwiato-
wi Zespół Specjalnégò Sztôłceniô 
we Wejrowie)

Karna: Karno klas I–III (Sp. 
Sz. w  Bòjanie), karno ze Sp. Sz. 
w  Czãstkòwie, „Kaszëbsczé Krô-
sniãta” (Sp. Sz. nr 9 we Wejrowie)

Kl. IV–VI sp. sz.
Soliscë: Krësztof Kòłodzej (Sp. Sz. 
nr 9 we Wejrowie), Antónina Hirsz 
(Sp. Sz. nr 1 w Lëzënie), Nikódem 
Bladowsczi (Sp. Sz. w  Łebnie), 
wëprzédnienia – Anna Turzińskô 
(Sp. Sz. w Grzëbnie) i Zofiô Jeliń-
skô (Sp. Sz. w Miszewie)

Karna: „Perełki” (PZSS we 
Wejrowie), Wókalné Karno ze Sp. 
Sz. w Kãbłowie, karno ze Sp. Sz. 
nr 8 we Wejrowie, duet ze Sp. Sz. 
w Bòrzestowie

Kl. VII–VIII sp. sz. i gimnazjalné 
òddzéle
Soliscë: Zofiô Pałasz (Sp. Sz. w Òr- 
lu), Karolëna Òkrój (Szkòłowò-
-Przedszkòłowi Òddzél w Szëmôł-
dze), Wiktoriô Dalekô (ZSiW 
w Szlachecczi Kamiéńcë), Nataliô 
Teclef (Sp. Sz. nr 2 w  Lëzënie), 
wëprzédnienia Kinga Domaszk (Sp. 
Sz. w Lësëch Jómach) i Damión Dą-
browsczi (PZSS we Wejrowie)

Karna: „Bel Canto” (Bòżépòlé 
Wiôldżé), Wókalné Karno ze Sp. Sz.  
nr 2 w Lëzënie, Dómnika i Mikòłôj 
Gawin (GÒK w Sëlëczënie), kar-

no ze Sp. Sz. nr 2 w Rédze, duet 
ZSiW w  Szlachecczi Kamiéńcë, 
wëprzédnienia – karno ze Sp. Sz. 
w Bòjanie i „Na smyczkową nutę” 
(I  Niepùblicznô Innowacjowô 
Szkòła „Instytut Suzuki”)

Wëżigimnazjowé szkòłë 
i dozdrzeniałi
1. Chùr „Pro Gloria Dei (para-
fiô pw. Stigmatów sw. Frãcëszka 
z Asyżu), 2. „Zbiérańcë” (Bibliote-
ka i Centrum Kùlturë w Gòscëcë-
nie), 3. Nataliô Machòll (I  ÒL 
w Kartuzach), wëprzédnienié Òli-
wier Smòlny (PZSS we Wejrowie)

Specjalné nôdgrodë
•  Czelëch Rektora Mùzyczny Aka-

demie dostôł chùr „Pro Gloria 
Dei”

•  Czelëch Przédnika Radzëznë 
Kaszëbsczich Chùrów òstôł 
przëznóny karnu „Bel Canto”

•  Nôdgroda Minysterstwa Kùlturë 
i  Nôrodny Spôdkòwiznë trafiła 
do duetu Dómniczi i  Mikòłaja 
Gawinów

•  Czelëch Wójta Gminë Szëmôłd 
dostała Karolëna Òkrój

•  Czelëch Przédniczczi Radzëznë 
Gminë Szëmôłd béł wrãczony 
kaszëbsczi kapelë „Zbiérańcë”.

Stolemné zainteresowanié kòn-
kùrsã to dokôz tegò, że kaszëbsczé 
gòdowé spiéwë są spiéwóné nie leno 
w tim nadzwëkòwim dniu. Jesmë 
rôd, że corôz wicy dzecy i  mło-
dzëznë z całégò pòmòrsczégò wò-
jewództwa włącziwô sã w ùchòwa-
nié rodny tradicje, kùlturë i jãzëka. 
To dzãka nima kaszëbsczi wcyg 
żëje, a Szëmôłd stôwô sã rok w rok 
zëmòwą stolëcą gòdowi spiéwë.

Serdeczno winszëjemë wszët-
czim dobiwcóm i  ùczãstnikóm 
XIV Pòmòrsczégò Kònkùrsu 
Gòdowi Spiéwë i rôczimë za rok do 
Szkòłowò-Przedszkòłowégò Zes- 
pòłu w Szëmôłdze na jëbleùszową, 
bò wej ju XV edicjã przezérkù.

Do ùzdrzeniô!
MARZENA SZUMNARSKÔ,  

JUSTINA KÙNIKÒWSKÔ 
TŁÓM. DM
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 BËTOWÒ. NOWI NUMER PISMIONA 
„NASZE POMORZE”
Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie wë-
dało pòsobny numer swòjégò rocznika „Na-
sze Pomorze”. W pùblikacje mòże przeczëtac 
11 artiklów tikającëch sã archeòlogie, histo-
rie, etnografie Pòmòrzô. W nowim rocznikù 
są téż materiałë z  XVI kaszëbòznajôrsczi 
kònferencje pòd nôùkòwim przédnictwã 
prof. Daniela Kalinowsczégò (Pòmòrskô 
Akademiô w Słëpskù), jakô miała titel Frie-
drich Lorenz i niemieckie badania Kaszub 
(òdbëła sã w bëtowsczim mùzeùm 16 lësto-
padnika 2017 r.). 

Zachãcywómë do lekturë, chòcle tekstu 
Kamila Kajkòwsczégò Jak ostry był sędzia 
dawnego Bytowa? Czyli o kacie i  jego rze-
miośle w dziejach miasta, Tomasza Rembal-
sczégò O szlacheckim rodowodzie w pamięci 
wybranych rodzin kaszubskich w okresie za-
boru pruskiego raz jeszcze, Jaromira Szro-
edra Świat Ireny Brzeskiej abò Eùgeniusza 
Gòłąbka Ò potrzebie dzysczasnégo wëdaniô 
tekstów kaszëbsko-słowińsczich Lorentza 
(a tak pò prôwdze wôrt przeczëtac wszëtkò!)

Rocznik jidze kùpic w krómie w sedzbie 
Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm na bëtow-
sczim zómkù.

RED.
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 PŁÓTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ  
Z KASZËBSKĄ LËTERATURĄ

W  Domôctwie Stip-Rekòwsczich, 
jaczé słëchô Zôpadnokaszëbsczémù 
Mùzeùm w  Bëtowie, 25 stëcznika 
bëło pòtkanié lubòtników kaszëb-
sczi lëteraturë. Prowadzył je przéd-
nik Redakcjowégò Kòlegium najé-
gò pismiona Pioter Dzekanowsczi, 
a westrzód ùczãstników nie felowa-
ło lëdzy zrzeszonëch z „Pòmeranią”, 
jak Łukôsz Zołtkòwsczi, Dark Maj-
kòwsczi i Ana Glëszczińskô. Nôwôż-
niészim pónktã zéńdzeniô bëło 
czëtanié swòjich dokazów i diskùsjô 
ò nich. Program béł tak pòmëslóny, 

żebë bëtnicë mòglë miec do ùczin-
kù z kaszëbskòjãzëkòwima dokaza- 
ma z rozmajitëch lëteracczich i gazét-
nëch ôrtów, tej bëłë czëtónë wiérztë 
(przëszëkòwelë je przédno nôleżnicë 
pòeticczégò karna Wers), òpòwiôda-
nia, dzélëczi wikszich prozatorsczich 
fòrmów, repòrtaże. 

Gòspòdôrze Domôctwa przëszë- 
kòwelë téż bëlné jestkù (młodzowi 
kùch, chléb ze szmôłtã), tej wszët-
czim sygło mòcë do bôcznégò słë-
chaniô i kôrbieniô, a zéńdzenie wa-
rało do póznégò wieczora.         RED.Òdj. Ł. Zołtkòwsczi

 LÃBÓRG. CZEKAWÉ FERIE W MÙZEÙM
Jak rok w rok wikszosc mùzeów na Kaszëbach rëchtëje 
czekawé bédënczi dlô dzecy na zëmòwé ferie. Wôrt sã 
z nima zapòznac, czëtającë wiadła na internetowëch star-
nach tëch institucjów. 

Czile wôrtnëch atrakcjów, i  to w  wikszoscë zrze-
szonëch z kaszëbską kùlturą, mô przëszëkòwóné m.jin. 
Mùzeùm w Lãbòrgù. Nômłodszi mdą pòznôwelë legeń-
dã ò „Bôłtowi bańtce”, zdobilë ekòlogòwé tasze, òbzérelë, 
co na codzéń robi archeòlog (warkòwnie pòd titlã „Być 
jak Indiana Jones. Poszukuję, odnajduję, konserwuję”). 
Òbczas mùzeòwi ùczbë „Światowid i spółka – bożki sło-
wiańskie według Zofii Stryjeńskiej” dowiedzą sã përznã 
ò mitologie. Bãdą téż zajmë na ôrt etnograficzny zabawë, 
np. „Zagadki z kaszubskiej chatki”.

Drobnotë na starnie www.muzeum.lebork.pl. Wôrt 
chòcle na jeden dzéń pòjachac z dzecama do Lãbòrga.

RED.
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 ŻUKOWO. KASZUBSKA  
LITURGIA W TYM MIEŚCIE
W  obydwu żukowskich parafiach 
dzięki przychylności miejscowych 
kapłanów odprawiana jest cyklicz-
nie msza św. z  kaszubskojęzyczną 
liturgią słowa. W kościele ponorber-
tańskim pw. Wniebowzięcia NMP 
na tzw. kaszubskich mszach wierni 
spotykają się w każdą drugą niedzie-
lę miesiąca. W styczniu odprawiona 
została ostatnia msza św. o godz. 14. 
Od lutego będzie ona wpisana w sta-
ły harmonogram niedzielnych mszy 
św. i  co miesiąc będzie odprawiana 
o godz. 13. W żukowskiej parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego kaszubska eu-
charystia sprawowana jest w  każdą 
piątą niedzielę miesiąca, czyli kilka 
razy w roku.

Oprawę liturgiczną styczniowej 
mszy św. zapewnili uczniowie Para-

fialnej Szkoły Podstawowej im. św. 
Franciszka z Asyżu w Żukowie pod 
kierunkiem Genowefy Zasady, na-
uczycielki kaszubskiego i  znanej na 
Kaszubach regionalistki. Barwną li-
turgię wzbogacał muzyką organową 
i intonacją kaszubskich kolęd żukow-
ski organista Piotr Kitowski. Mszę 
odprawił i  w  pięknej kaszubszczyź-
nie przeczytał Ewangelię św. wikary 
ponorbertańskiej parafii ks. Maciej 
Silikowski. Koordynatorem mszy 
świętych z kaszubskojęzyczną liturgią 
słowa przy parafii WNMP jest Józef 
Belgrau, prezes żukowskiego oddziału 
ZKP, a w parafii Miłosierdzia Boże-
go – Krystyna Rogalewska, zasłużona 
animatorka życia regionalnego.

Kaszubski w  Kościele katolickim 
jest zjawiskiem stosunkowo nowym. 
Pierwszą kaszubską mszę św. odprawił 
ks. Franciszek Grucza 8 października 

1983 roku w Wygodzie Łączyńskiej. 
Od tego czasu na całych Kaszubach 
coraz liczniej są sprawowane nabo-
żeństwa w języku kaszubskim. 

Jednak we wcześniejszych pokole-
niach językiem modlitwy dla Kaszu-
bów, poza liturgiczną łaciną, był język 
polski. W  tym języku się modlono, 
słuchano kazań, śpiewano w kościele 
i w domu, odprawiano nabożeństwa 
przy krzyżach i kaplicach, różańcem 
i  pieśniami żegnano zmarłych. Pod 
koniec XX wieku rozpoczął się pro-
ces systemowej standaryzacji języka 
kaszubskiego zakończony wprowa-
dzeniem kaszubskiego m.in. do szkół 
i  ustawą z  2005 roku, która nadała 
kaszubszczyźnie status języka regio-
nalnego. Także w Kościele w ostatnich 
dekadach ranga mowy kaszubskiej 
mocno wzrosła. 

JÓZEF BELGRAU

 DAMNO. GÒDOWÉ ZÉŃDZENIÉ 
W KRÔJNIE GRIFA I DÃBÙ

W piątk 25 stëcznika tr. w szkòle mio-
na Jana Brzechwë w Damnie òdbéł sã 
IV Midzëszkòlny Kaszëbsczi Przezér 
Dokôzów szkòłów pòd titlã „Gòdë 
w  krôjnie Grifa i  Dãbù”. Gòdowé 
zéńdzenié òdbëłô sã pòd patronatã 
Starostë Słëpsczégò Krézù Paùela Lë-
sowsczégò. 

Latos më mielë skòpicą gòscy, chtër- 
nëch ùroczësto przëwitała direktorka 
naji szkòłë Joana Rusôk. Przëjachelë 
midzë jinszima: Nôczelnik Wëdzéla 
Spòlëznowi Pòliticzi Słëpsczégò Krézu 
Zbigórz Babiôrz-Zëch, chtëren mòc-
no dzãkòwôł za òrganizacjã nôuczi 
w  gminie, przédnik Radë Gminë 
Damnica Kazmiérz Kòzëna (pòl. 

Kozina), wiceprzédnik Radë Gminë 
Damnica Zbigórz Kazmirsczi, se-
kretéra Radë Gminë Marta Bùrsztë-
nowicz, radny naji gminë Wòjcech 
Wilkòwsczi, direktór CEiK Grzegórz 
Gùrłôcz, direktorka Gminowi Biblo-
teczi w Damnicë Bòżena Kòzłowskô, 
direktór Zakładu Gminowi Gòspò-
darczi w  Damnicë Andrzéj Łosak, 
direktorzë szkòłów – Mariô Czerskô 
i Róbert Nowak, a też ksądz z parafii 
Swiãtëch Szëmòna ë Judë Tadeùsza 
w Damnie Zdzysłôw Wirkùs.

W przezérkù brało ùdzél 118 ùczãst-
ników ze szkòłów w Damnicë, Zagó-
rzëcë, Głobinie, Stowiãcënie, Główczë-
cach, Pòbłocu ë, je wiedzec, Damnie. 
Szkòłownicë zaprezentowelë gòdowé 
programë z kolãdama ë widzawiszcza ò 
tim, jak na Kaszëbach chòdzą Gwiôzd-
czi. Czej pò binie nëkałë pùrtczi, kònie, 
kòzłe, smiercczi, babë czë ófle [zwóny 
téż dżadama abò strëchama – dop. 
red.], zrobiło sã baro farwno ë wiesoło. 
Wszelejaczé pòstacëje zachãcëwałë do 
tuńca nawetka starszich.

Wiôlgô pòdzãka słëchô sã wszët-
czim szkólnym (wastnóm: M. Kòzło-
wicz, A. Bòdnar, B. Szul, W. Wódź, W. 
Michalëk, M. Czarnowsczi-Mikùlôk, 

R. Lemik, M. Lesniańsczi, wastóm:  
J. Danilukòwi ë B. Wisniewsczémù), 
co bëlno przërëchtowalë dzecë do 
wëstãpów. Mùsz je dodac, że artisticz-
nô rówizna bëła wësokô, a dobiwcama 
òstalë... wszëtcë, bò naji przezér miôł 
niekònkùrsowi charakter. 

Pòtkanié ni mògłobë sã òdbëc bez 
ùraczënë ë Damnisza (glingòtczi naji 
gminë), co tegò dnia robił za Gwiôzdo-
ra, rozdôwôł darënczi i ùsmiéwôł sã do 
òdjimków robionëch na wdôr wëda-
rzeniô. 

Tradicyjno òbczas zéńdzeniô òbzér-
nicë mielë téż mòżlëwòsc ùczëc kòn-
cert terôczasnégò kaszëbsczégò kar-
na Fucus, chtërno zachãcëwało do 
pòspólnégò spiéwù kòlãdów w kaszëb-
sczim ë pòlsczim jãzëkù. Pùblicznosc 
żëwò reagòwała tak na kòlãdë napi-
sóné lata temù, jak i na czësto nowé. 

Latosé zéńdzenié pòd titlã „Gòdë 
w  krôjnie Grifa i  Dãbù” przeszło ju 
do historii ùczbë kaszëbsczégò jãzëka 
w słëpsczim krézù . Wiãcy na interne-
towi starnie naji szkòłë (spdamno.pl) 
w załóżce „wydarzenia”.

Rôczimë do Damna za rok! 
JOLANTA PÙCHALSKÔ

Òdj. A. Nowickô
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NOWI ÒPERACJOWI BLOK I NOWI SOR  
W GDIŃSCZI BÒLËCË
W  stëcznikù zaczãła sã bùdowa òperacjowégò blokù 
i przebùdowa jedurnégò w Gdinie Bòlëcowégò Retën-
kòwégò Òddzéla (pòl. Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego) w Bòlëcë m. sw. Wincãta a Paùlo. Dogôdënk na 
bùdowlané robòtë midzë Zarządã Pòmòrsczich Bòlëców 
i wëkònywôczã inwesticji béł pòdpisóny 7 stëcznika 2019 r.  
W ùroczëznach brelë ùdzél marszôłk Mieczësłôw Struk 
i wicemarszôłk Wiesłôw Bëczkòwsczi.

W òbrëmienim inwesticje je pòmëslónô m.jin. bùdowa 
nowégò òperacjowégò blokù z 4 zalama do òbsłëdżi: Ùra-
zowò-Òrtopediczny Chirurgie, Òglowi Chirurgie, Nôcze-
niowi Chirurgie, Ùrologiczny Chirurgie, Kardiologòwi 

Chirurgie i Ònkòlogòwi Chirurgie a téż nowòczasnégò 
Òddzélu Anestezjologie i Òstri Terapie. W Bòlëcowim 
Retënkòwim Òddzélu pòprawią sã warënczi przëjima-
niô i lékarzeniô pacjeńtów a téż robòtë personelu. Bòlëca 
mdze rozbùdowiwónô, a nowé môle dostónie SOR, jaczi 
je dzysdnia za môłi na pòtrzébnotë mieszkańców Gdinie 
i òkòlégò.

Inwesticjô mô kòsztac przez 71,5 mln zł. Wicy jak  
43,3 mln to dofinancowanié z Eùropejsczi Ùnie z Regio-
nalnégò Òperacjowégò Programù dlô Pòmòrsczégò Wò-
jewództwa na lata 2014–2020 i Òperacjowégò Programù 
Infrastruktura i  Strzodowiszcze. Zaòstałé dëtczi, to je 
28,18 mln zł, dodô samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa.

             

 ELEKTRIFIKACJÔ  
LËNIE PKM I BÙDACJÔ  
NOWÉGÒ PRZËSTÓNKÙ 
GDUŃSK FIROGA
Pòznańsczé Bióro Kòmùnikacjowëch Projektów przë- 
rëchtëje projektową dokùmentacjã elektrifikacje lënie  
Pòmòrsczi Metropòlitalny Banë wespół z  bùdową 
dodôwkòwégò przëstónkù Gduńsk Firoga. Dogôdënk 
w  ti sprawie béł pòdpisóny 11 stëcznika. Projektancë 
mają terô 13 miesący na jegò realizacjã.

Wôrt przëbôczëc, że lëniô PKM òd samégò zôczątkù 
bëła planowónô jakò elektricznô, ale na skùtk felënkù 
elektriczny trakcje na lënie 201 (Gdiniô – Kòscérzna), 
z jaką lëniô PKM parłãczi sã w Rãbiechòwie, planë elek-
trifikacje samòrządowô wëcmanizna PKM SA mùszała 
òstawic jaż do czasu przërëchtowaniô przez PKP PLK 
projektu elektrifikacje lënie 201.

Elektrifikacjô sami lëni PKM, bez twòrzący z  nią 
pòspólną séc lëni 201, bë ni miała cwëkù, bò elektricz-
nô trakcjô bë sã kùńczëła „slepò” w Rãbiechòwie – dol-
maczi Riszôrd Swilsczi, wicemarszôłk pòmòrsczégò 
wòjewództwa, chtëren mô dozér nad projektã PKM. 
Dlôte dërch jesmë zachãcywelë najich partnerów z PKP 
do elektrifikacje lëni 201 i dzysdnia, czedë PKP PLK taczi 
projekt ju rëchtëją, razã zrobimë elektrifikacjã òbëdwùch 
najich lëniów.

Elektrifikacjô pòzwòli cawno wëzwëskac mòżlëwòtë 
lëni, jaką w 2018 rokù przejachało jaż 4 mln pasażérów 
– dodôwô Mieczësłôw Struk, marszôłk pòmòrsczégò 
wòjewództwa. Dzãka temù ju za czile lat naji pasażéro-
wie bãdą mielë jesz wikszą wëgòdã òbczas rézowaniô pò 
lëni PKM chiżniészima i barżi òbjimnyma elektricznyma 
banama. Jakò wòjewódzczi samòrząd inwestëjemë dzys-
dnia wiôldżé pieniãdze w  nowi elektriczny tabòr, jaczi 
w przińdnoce mdze mógł jezdzëc  téż pò lëni PKM. Pier-
szé taczé nowòczasné banë ju òd gòdnika jeżdżą do Słëp-
ska i Elbinga, a pòstãpné pòjawią sã latos.

Marketingòwé badérowania projektu PKM zjisconé 
w 2010 rokù przez znajôrzów z Eùropejsczi Ùnie ùdoka-
zniłë, że z pòzdrzatkù na pòwstôwanié w òkòlim wiôldżich 
firmów dzejającëch w  IT, w  przińdnoce wôrt mdze 
wëbùdowac w  tim môlu dodôwkòwi przëstónk PKM. 
Dlôte ju w  2011 rokù w  projekce béł wëznaczony môl 
pòd taczi przëstónk, a przeńdzenié pòd sztrëką na szas. 
Szybowcowa òstało tak zaprojektowóné i  wëbùdowóné, 
żebë w  przińdnoce mógł nad nim pòwstac nowi przë-
stónk. Realizacjô inwesticje je planowónô na lata 2021– 
–2023.
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STËCZNIKÒWÉ SZTORËMË, JACZÉ PRZESZŁË M.JIN. NAD SOBIESZEWSCZIM ÒSTROWÃ, MIAŁË 
WËRZUCONÉ NA SZTRĄD BARO WIELE DRZEWA (WIETWIE I DÉLE), A TÉŻ SMIECË, WEZMË NA TO 
BÙDLE, BÙSCZI PÒ FARWACH, PÒ AEROZOLACH, A NAWETKA ŻARÓWCZI – WSZËTKÒ TO,  
CO CZŁOWIEK RËCHLI CËSNĄŁ DO BÔŁTU. ÒDJ. SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 MÒDERNIZACJÔ PÒMÒRSCZICH  
KÒLEJOWËCH LËNIÓW

Dzãka ùdëtkòwieniu z Eùropejsczi Ùnie (12 mln zł) pòw-
stónie projektowô dokùmentacjô szesc pòmòrsczich kòle-
jowëch lëniów. Dogôdënczi w ti sprawie òstałë pòdpisóné 
8 stëcznika w  Marszôłkòwsczim Ùrzãdze Pòmòrsczégò 

Wòjewództwa przez wicemarszôłka wòjewództwa Riszarda 
Swilsczégò i przedstôwców PKP PLK S.A. 

Dokùmentacjô òstónie przëszëkòwónô dlô hewòtnëch 
turów w pòmòrsczim wòjewództwie:
•  banowi lënie nr 229 w dzélu Kartuzë – Serakòjce (rewita-

lizacjô i mòżlëwô elektrifikacjô),
•  banowi lënie nr 213 w dzélu Réda – Hél,
•  banowi lënie nr 229 w dzélu Lãbórg – Nowô Lãbòrskô 

Wies (rewitalizacjô i elektrifikacjô),
•  banowi lënie nr 211 w dzélu Lëpùsz – Kòscérzna,
•  banowi lënie nr 212 w dzélu Lëpùsz – Bëtowò,
•  banowi lënie na òbéńdze nordowëch dzélów Miasta Gdi-

nie i Gminë Kòsôkòwò (włączenié do systemù Pòmòrsczi 
Metropòlitalny Banë).
Dzãka dokùmentacje bãdą mòżlëwé pòsobné inwe-

sticjowé decyzje taczé, jak: wëkònanié bùdowlanëch 
projektów, ùdostanié zgòdë na bùdowã, wëbranié wëkò-
nywôczów i kùreszce – rewitalizacjô i mòdernizacjô lëni. 
Inwesticje pòprawią przistãpnosc kòlejowégò transpòrtu na 
Pòmòrzim, a w przëtrôfkù niejednëch turów zwikszi sã chùt- 
kòsc tabòru. Dokùmentacje òstóną przërëchtowóné do kùń-
ca 2020 rokù.

Òdj. Sławòmir Lewandowsczi
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WÔRT JE SÃ ÙPIC

Ż ebë le nama sã tak chcało robic, jak sã nie chce! 
Nie chce sã robic prawą rãką, lewą rãką. Nawetkã 

nogą nie chce sã rëchac. Mało! Czasã nawetkã 
pòwieczi człowiekòwi nie dôwô sã pòdniesc. Zgniłosc, 
zgniłosc wisy w lëfce. Sprawiedlëwi są ti, co gôdają, że 
jima sã nie chce, i nie robią. Błogòsławiony w swi zgni-
łoce są ti, co jima sã chce, a nie robią. Czegò nie je 
wôrt robic. Krziwdë. Sobie a drëdżémù, zgódno 
z Przëkôzanioma Miłotë. Ni mùszi psëc rzeczi, lëftu, 
midzëlëdzczi łączbë. Nie je nót robic na pół z rzëcą. 
Lepi dac so pòkù a nick nie robic. Co je wôrt robic? 
Baro bëlny pòlsczi tekscôrz 
Marión Hemar pisôł, że 
leno ùpic je sã wôrt (òrig. 
upić się warto). Prôwda! 
Môłé pół litra jesz nigdë 
chłopù nie zaszkòdzëło! 
Czasã, czej swiat człowieka 
nie rozëmieje – ni ma jiné-
gò wińscô, leno sã ùchlôc, 
dac sã sznapsowi spònie-
wierac. Piwa a wina nie lónëje sã w całoscë pòcygac 
– to bë człowiek zbankrutowôł òd tëch za môłëch pro-
centów! Pò szampanie gôrdzel le bòli. Kòniak je dobri, 
blós stolemno drodżi... Wszëtkò jiné króm czësto czë-
sti zëmny wódczi – to je prosto psëcé szmaczi. Do te 
mùszi co przegrëzc. Cobë sznaps trzimało dalek òd 
krëwi. Cos tłëstégò, miãsnégò, ale bez grëzeniô. I ju sã 
robi cepło. Wrôcô krążenié. Do mùskù napłiwają słowa 
dôwno zabëté. Z chłopa sã robi dżentelmen. Szpòr-
towniejesz. Do białczi rozmiejesz inteligentno zaga-
dac, a co drãżészé – ji wësłëchac. Nawetkã nodżi jakòs 
lepi chòdzą i nierôz òd tegò człãpaniô to przińdze do 
tuńcowaniô. To ju je kòsmòs, bò wszëtkò sã krãcy. 
I mùszi wòlné tańcowac, bò tak sã nożëska pińdlają... 
Ale za to rãce są dzél żëwszé. Wanożą pò białce jak 
òbczas sznëkrowaniô kòl terroristów na latawiszczach. 
Jak sã zadostóną, dze nie trzeba – robi sã cepło w gãbã. 
Białczi tak reagùją, czej sã narësziwô jich priwatnosc. 
Szczescé w nieszczescym, że to nie je jakô, co kùng-fù 
cwiczi, bò to bë béł tuńc òstatny... Kò taczé wëspòrto-
wóné jinaczi tańcëją. Òne colemało wòlą tedë prowa-
dzëc. Kùli sã człowieczëskò tej namòrdëje... Të w tã, 
a òna w nã. Të bédëjesz , a òna... dëbeltowégò aksla 

z pòtrójnym ritbergerã. Wiedno je wôrt miec bótë, co 
sã nie pùrgają, bò czej lecysz w dół, bez przëtrôfk mò-
żesz jesz co z ti tuńcowi partnerczi scygnąc. A nié 
wszëtkò pasëje scygac w tuńcu. Nôlepi równak pic na 
sedząco. Lżi je sã ùtrzëmac. A czej sã ju wstónie, tej 
chùtczi mùszi namierzëc dwiérze i w nie trafic. Jesz 
nacësniãcé klëczczi i... pòjuga. Chiba że më co za 
chutkò wëpilë a nie dôj Bòże, do te zjedlë. Jaką pizzã 
przegrzeszoną z keczupã. Tej są drodżi dwie. Górą abò 
dołã. Są taczi, co przë rzëganim jesz co mówią, bòdôj 
przeklinają, chòcô nie je dokładno rozmiôc. Czej jidze 

drëgą stroną, tej to nie ji-
dze a nëkô. Wôżné tedë je, 
cobë na czas z bùksëskama 
zjachac, bò jinaczi robi sã 
cepło w bótach. Przë do-
brim nacélowanim mòże 
jesz co na mùrze wëmalo-
wac, jaczi street-art – do 
pierszégò deszczu... Nigdë 
sã nie pamiãtô, jak sã do-

szło do chëczë. Czedë żdaje na ce białka, relacjô 
pòstãpnégò dnia z warceniô dodóm je dosc dokładnô. 
Biwô, że nie przelézesz przez próg. Abò klucza nie 
nalézesz, abò nalézesz, a nie wcelëjesz, abò ce kòbiéta 
nie wpùscy, abò... to nie je twòja chëcz... Dobrze je 
tej, czej je lato abò cepłi zymk. Mòżna sã òd biédë 
w jaczé krzôczi bùchnąc. Òpasowac je nót, żebë kò-
mórczi nie zgùbic ani nie rozladowac. I dokùmeńtów. 
W całoscë prawa jazdë. A jesz mùszi pamiãtac, cobë 
za spitégò za kòło czeru nie wlażac. Z tëłu to je co 
jinégò. I niekònieczno w bagażnik. Mòże téż aùtobùsã 
jachac. Przënômni jidze sã përznã zdrzémnąc. Ale kòż-
di aùtobùs, trajtk, bana czë elektrisz mają swòje òstat-
né stacje, dze muszi wësadnąc. I rzôdkò je tak, że to 
je kòl twòji chëczë. Tej sã prawie mòbilka przëdôwô. 
Resztã mùskù mùszi zaprzic do wërzekniãcô adresu. 
Taksówkarz zrozmieje. I zawieze. Nie próbùj gò zagô-
diwac, bò pòrechùje dëbelt. Jak szczestlëwie òbùdzysz 
sã reno, zmerkôsz, że nie jes sóm. Bãdze ÒN. Ból gło-
wë. Wëczôłgôsz sã do nôblëższi beczczi z kwasnyma 
gùrkama i wëpijesz, co tam nalézesz. A pòwiész: nigdë 
wiãcy! Do pòsobnégò razu...

TÓMK FÓPKA

Czegò nie je wôrt  
robic. Krziwdë. Sobie 
a drëdżémù, zgódno 

z Przëkôzanioma Miłotë. 
Ni mùszi psëc rzeczi, 

lëftu, midzëlëdzczi łączbë.
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MEDIALNÉ HÙRËNAMELE
Czedës knôpòwie òd krów a gãsy pasaniô, czej 
jima bëło jimrotno, brelë w rãce kamë, kramùlce, 
palëce abò téż kòrbôcze a szlë na hùrënamele – 
biôtczi midzë pasturzama z sąsednëch wsów. 

Czasã bëło tak, że blós jedny drëdżich wëzwelë 
òd wszelejaczich… a wszëtcë zadowòlony szlë do-
dóm. Kò biwało téż tak, że na słowach sã nie kùń-
czëło. W rëch szłë piscë, kramùlce a kòrbôcze. 
Czasã tłëklë sã jaż do krwie, a tej… przëchôdôł 
chtos starszi a no towarzëstwò roznëkiwôł do-
dóm. 

Gwës niejedne hù- 
rënamele kùńczëłë sã  
kaléctwã a pewno téż 
smiercą jaczégò bié- 
dôka, le ò tim starszi 
môłczą. Wstid a sro- 
mòta jima…

W XXI stolatim hù- 
rënamele nie zadżi- 
nãłë, le przeniosłë sã 
z łąków a pażãców w medialny swiat radia, tele-
wizje, gazétów a internetów. Barnią nie są ju pi-
scë, pôłczi a kramùlce, le słowa. 

Prosto je kògò òbskarżëc a wëzwac òd roz-
majitëch, nie zdrzącë w òczë… „Cemny lud” pro-
wadzony bez pòlitików sã sztridëje, w kùńcu nie 
znającë pòczątkù, a timczasã naju tasze robią sã 
corôzka lżészé… 

Nie jinaczi je w najim, zataconym na zberkù 
swiata, Pëlckòwie. Kò czasã ma z brifką wchô-
dómë na negò fejsbùka a ùwierzëc ni mòżemë, 
jak ti naju pëlckòwiónie są głëpasy. Jo, to mùszi 
prosto rzec: GŁËPASY!

Hewò mómë òglowò dwa karna interneto-
wëch biôtkòwników: pierszi są za władzą, drëdżi 
trzimią z òpòzycją. Wiele je téż taczich jak ma 
z brifką: pòdzérników, chtërny le zdrzą na ną 
sztridkã, próbùjącë zrozmiec, chtëż mô prôwdã. 
A dzysôdnia duńc do prôwdë nie je mòżlëwé. 

Òstôwô le wiara… abò òdcãcé sã òd wszelejaczich 
infòrmacjów. 

Jo, z nëch medialnëch biôtk wëchôdô, że nie 
nalézesz niżódnégò ùtcëwégò człowieka na swie- 
ce. Wszëtcë są łżélcama a kradzélcama. Słowa 
„łżélc” a „kradzélc” òdmieniwóné są przez wszët-
czé mòżlëwé przëpôdczi a lëczbë.  

Łżélcowie a kradzélcë – to są ne pierszé słowa, 
dali jidą jesz taczé wëzwëska, jak: zdrôdcowie, 
judasze, szôtornicë, szmùrowie, strëchòwie, 
wszélowie, pitowie, niedoczënilcë, dołemóno-

wie, glëperckòwie, natrzasłi, 
lósbùksë, mańteltrégrowie, 
spieklińcowie, diôchłowie, 
pùrtôcë, diôblińcowie… 

To bë mógł jesz ną lëstã 
dofùlowac…

Dlô najégò brifczi są to 
prosto DIÔCHŁOWIE a PÙRT- 
CË, jistnégò tatka dzecë – 
PIEKLIŃCA. 

Jô sã baro dzëwùjã najim pëlckòwsczim lë-
dzóm, òsoblëwie nym wësok sztôłconym, czãsto 
znakã krziżã sã żegnającym, że tak letkò, bezro-
zëmno, dôwają sã do kòżdi sztridczi. Jem sã ó to 
spitôł mòjégò mądrégò drëcha brifkã. Nen mie 
nó to òdrzekł le tëli:

– Czedës më wicy słëchalë, a mni gôdalë, bò 
më mielë dwòje ùszu a jednã gãbã. 

– A terô?
– Terô më mómë ùszë medialnym trzôskã zasz-

topóné, gãbã rozmajitima hasłama zapchóną, le 
nama dzesãc pôlców òstało… jaczich ùżiwómë do 
wklepiwaniô na kluczplace wszelejaczich głë- 
pòtów…

– Cëż tedë mdze dali? 
– Jak to òbczas hùrënamelów… Przińdze chtos 

„starszi” a kramùlcã wszëtczima, nie zdrzącë na 
wëznôwóną pòliticzną òpcjã, fëst wdraszëje. Le 
tedë to mdze bòlało…

W XXI stolatim hùrënamele 
nie zadżinãłë, le przeniosłë sã 

z łąków a pażãców w medialny 
swiat radia, telewizje, gazétów  
a internetów. Barnią nie są ju  

piscë, pôłczi a kramùlce,  
le słowa. Prosto je kògò òbskar-

żëc a wëzwac òd rozmajitëch, 
nie zdrzącë w òczë…

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

pomerania.kaszuby



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

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*



W czasie 2 tygodni kursanci poznają lub doszlifują 
język kaszubski pod okiem profesjonalnej i sprawdzonej 
kadry nauczycielskiej. Oprócz świetnie przygotowanego 
lektoratu uczestników kursu czeka bogaty program 
wycieczek i warsztatów. Przewidujemy również wykłady 
osób zaangażowanych w rozwój współczesnej kultury 
Kaszub i Pomorza oraz spotkania z bardzo ciekawymi 
ludźmi. Program atrakcji zawiera m.in. spływ kajakowy 
Zbrzycą, połączony z poznawaniem twórczości literac-
kiej Stanisława Pestki (pseud. Jan Zbrzyca), uczestnictwo 
w XXI Zjeździe Kaszubów w Chojnicach czy też zwie-
dzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Udział w naszym przedsięwzięciu to okazja do spędze-
nia interesującego urlopu, podczas którego można 
połączyć naukę z zabawą. 

Cena: 1000 zł
Miejsce kursu: Wieżyca – Szymbark
Termin: 1 -13 lipca 2019

Program obejmuje:
- 120 godzin kursu 
  (teoretycznego i warsztatowego) 
- wyżywienie
- nocleg
- wyjazdy studyjne 
  (wraz z autokarem
  i biletami wstępu)

www.kaszubi.pl
facebook.com/kaszubi

V 
szkola jezyka kaszubskiego, 

kultury i historii Kaszub

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


