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Sławomir Lewandowski

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 
podjął się niełatwego zadania, jakim było 
przygotowanie adaptacji scenicznej całej powieści 
Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa 
w przekładzie Lecha Bądkowskiego. Niełatwe 
zadanie, ponieważ najwybitniejsze dzieło literatury 
kaszubskiej to powieść obszerna i wielowątkowa. 
Jak tłumaczy w rozmowie z Andrzejem Buslerem 
reżyser spektaklu i jednocześnie dyrektor gdyńskiego 
teatru Krzysztof Babicki, największą trudnością 
było dokonanie wyboru najważniejszych kwestii 
i zmieszczenie sztuki w odpowiednim przedziale 
czasowym, tak aby widz nie czuł się znużony. 
Rozmowę z Krzysztofem Babickim oraz recenzję 
spektaklu, którego premiera odbyła się 26 stycznia 
br., znajdziecie Państwo na stronach marcowej 
„Pomeranii”.

O tym, dlaczego Puck nie jest już sennym miastem, 
w jaki sposób udało się doprowadzić do podpisania 
umowy na budowę i rozbudowę przystani jachtowej 
w mieście oraz m.in. o tym, skąd pomysł na autobus 
miejski w Pucku, można się dowiedzieć z lektury 
rozmowy z burmistrz Pucka Hanną Pruchniewską. 
Zapis tej rozmowy również publikujemy 
w marcowym wydaniu naszego miesięcznika.
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ROK MÉSTRA JANA
W Spòdleczny Szkòle w Miszewie 6 gromicznika òstôł ùroczësto zaczãti Rok Jana Trepczika. Nen bëlny kaszëb-
sczi pòeta, kómpòzytór i aùtór pòlskò-kaszëbsczégò słowarza béł téż szkólnym w tim môlu, jaczi dzysdnia mô 
prawie jegò miono. Ò ti szkòle i rozwiju w ni kaszëbiznë jesmë piselë w slédnym numrze „Pòmeranie”. W tim mie-
sącu bédëjemë czile òdjimków z miszewsczi (i równoczasno òglowòkaszëbsczi) inaùguracje rokù Méstra Jana.

Dzecë ze szkòłë w Miszewie prezentowałë historiã szkòłë i òbrôzczi z żëcô 
Jana Trepczika.
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Ùczãstnicë ùroczëznë mòglë m.jin. òbezdrzec wëstôwk namieniony 
Trepczikòwi. Przërëchtowelë gò Radosłôw i Édmùnd Kamińscë.

Zjimniãcé czôrno-żôłti blewiązczi z òdjimka Méstra Jana to symbòliczny zôczątk jegò rokù. Òd prawi: przédnik KPZ Édmùnd Wittbrodt, direktorka 
Spòdleczny Szkòłë w Miszewie Dorota Richert, bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi i wnuk Jana Trepczika Radosłôw Kamińsczi.

I jak tu krajac taką snôżą tortã? Przédnik Zrzeszeniô Édmùnd Wittbrodt gôdôł ò ùtwórstwie Jana 
Trepczika, jegò patriotizmie i dzejanim dlô kaszëbiznë.
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W  Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni 26 stycznia 2019 roku odbyła się premie-

ra Przygód Remusa w reżyserii Krzysztofa Babickiego. 
Gdyński Teatr podjął się niełatwego zabiegu przygoto-
wania adaptacji scenicznej całej powieści Aleksandra 
Majkowskiego Życie i przygody Remusa w przekładzie 
Lecha Bądkowskiego. Wcześniej ograniczano się do 
przenoszenia na scenę pierwszego dzéla kaszubskiej 
epopei, mówię o dwóch spektaklach: Remus w reżyse-
rii Krzysztofa Gordona w Teatrze Telewizji (1987) oraz 
Remus w  reżyserii Remigiusza Brzyka w  gdańskim 
Miejskim Teatrze Miniatura (2014). Na kolejne próby 
adaptacji tego dzieła patrzę z bagażem Remusowych 
doświadczeń – byłem współwydawcą kolejnych edycji 
arcypowieści Majkowskiego i prowadziłem wiele spo-
tkań związanych z tym dziełem. W dużym skrócie: je-
stem remusowcem, jak wielu moich przyjaciół z kręgu 
kaszubskiego, zakochanym w tej powieści. Ten bagaż 

z jednej strony jest pomocny w ocenie gdyńskiego spek-
taklu, z drugiej strony czyni ją mniej obiektywną.

Bardzo się ucieszyłem, gdy rok temu dowiedziałem 
się, że Teatr Miejski przygotowuje adaptację kaszubskiej 
epopei. Jaka jest gdyńska odsłona Remusa? Jeśli cho-
dzi o postacie, to moją uwagę przykuł Czernik/Smętek 
świetnie zagrany przez Dariusza Szymaniaka. Wszystkie 
cechy tego bohatera zostały ciekawie uwidocznione –  
uosobienie zła, demoniczność i przenikliwa inteligen-
cja. Jest to z jednej strony kaszubski Smętek, ale z dru-
giej strony aktor w pewnych momentach spektaklu na-
wiązuje do Fausta z dramatu Goethego i Smętka z Sądu 
Nieostatecznego Lecha Bądkowskiego – pochylającego 
się nad ludzkim losem.

Na uwagę zasługuje także postać Remusa, bardzo 
ekspresyjnie zagrana przez Grzegorza Wolfa. Świetny 
aktor Teatru Miejskiego, którego znamy także z dzieł 
filmowych, został bardzo celnie obsadzony właśnie 
w tej roli.

Gdyńska odsłona Remusa w moim odczuciu jest bar-
dzo baśniowa. Jej mocną stronę stanowi ciekawa sceno-
grafia i projekcje autorstwa Roberto Turło, w których 
wykorzystano współczesne bogate możliwości technicz-
ne. Dzięki tym zabiegom i grze aktorów w wielu momen-
tach widz może się przenosić w magiczne przestrzenie. 
Zastosowano ciekawy zabieg połączenia tradycyjnego 
sposobu ukazania fabuły z  nowoczesnym – dobrym 
przykładem są trzy postacie: Trud, Strach i Niewarto. 
W tym miejscu chciałoby się dodać – tak trzeba! Szcze-
gólnie dziś, gdy Remus jest adresowany do pokoleń tzw. 
cyfrowych. Nie zawiodą się także miłośnicy muzyki –  
wiele scen przedstawiono za pomocą piosenek.

W zamierzeniu twórców spektakl ma być dziełem 
familijnym. W moim odczuciu to przedstawienie skie-
rowane jest do młodzieży i – przede wszystkim – do 
widza dorosłego. Wyjątek będą tu stanowić dzieci, któ-
re uczą się języka kaszubskiego w szkole i znają dzieło 
Majkowskiego.

Czego w przedstawieniu zabrakło? Moim zdaniem –  
dopracowania kaszubskich kwestii (nielicznych, ale war-
to to poprawić). Nie wpływa to jednak na ogólną ocenę 
spektaklu w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Najważ-
niejsze jest to, że udało się uchwycić esencję tego dzieła.

Przygody Remusa to z pewnością pozycja obowiąz-
kowa dla miłośników dzieła Majkowskiego i kaszubsz-
czyzny oraz dla widza chcącego posmakować Kaszub 
w ciekawej odsłonie. To także zachęta do udania się 
w drogę – Remusowymi stegnami.

ANDRZEJ BUSLER

BAŚNIOWY REMUS
Niespełna miesiąc po premierze Przygód Remusa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni spoty-
kam się z dyrektorem artystycznym teatru i reżyserem spektaklu – Krzysztofem Babickim. O tym, jak narodził się 
Remus w gdyńskim Teatrze Miejskim, i o wielu innych ciekawych kwestiach związanych z tym przedstawieniem 
dowiaduję się podczas blisko dwugodzinnej rozmowy.
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  Kiedy pierwszy raz spotkał się pan z powieścią Maj-
kowskiego?

Podczas studiów polonistycznych na Uniwersytecie 
Gdańskim. Aby zająć się w późniejszym czasie reżyserią, 
musiałem skończyć wcześniej kierunek humanistyczny, 
wybrałem filologię polską. Mieliśmy zajęcia związane 
z dialektologią prowadzone przez prof. Marię Pająkowską-
-Kensik i wówczas dowiedziałem się, że jest taka epopeja 
kaszubska pt. Żëcé i przigòdë Remùsa. W bibliotece uni-
wersyteckiej polski przekład Remusa był książką trudno 
dostępną. Po zdobyciu mocno sfatygowanego egzemplarza 
przeczytałem tę powieść podczas jednego dnia i nocy. Było 
to w czasach, kiedy nie istniały jeszcze dwujęzyczne napisy 
w kaszubskich gminach, które mi się bardzo podobają, 
bo oddają szacunek autochtonicznym mieszkańcom tym 
ziem, którzy tworzyli i tworzą swoją kulturę i język. Jest 
to także poczucie, że żyjemy w kraju, gdzie jest to możli-
we, bo jeszcze całkiem niedawno, w czasach PRL-u, było 
to nieosiągalne. Często narzekamy na rzeczywistość. Być 
może czasem tak trzeba, bo z pewnej nieufności i negacji 
niejednokrotnie tworzy się nową wartość, natomiast trzeba 
widzieć te pozytywy i być ich świadomym. Początek mojej 
pracy reżyserskiej przypada na wspomniane lata PRL-u.  
Miałem wówczas taki ciekawy epizod pracy w  teatrze 
fińskim w Turku, nieopodal jego siedziby był drugi teatr, 
szwedzki, z którym miałem okazję także współpracować: 
dwa teatry prawie obok siebie – fiński i szwedzki – i do obu 
chodzili ci sami widzowie, różnych narodowości, i wtedy 
zastanawiałem się, czy tak będzie kiedyś u nas? Taki rodzaj 
wspólnoty kulturowej. I po latach okazało się, że jest moż-
liwe! Z pewnością był to wysiłek wielu ludzi. 

  Jakie podobieństwa do innych spektakli, młodopol-
skich i romantycznych, które wcześniej pan reżyse-
rował, znajdujemy w dziele Majkowskiego?

Tak jak wspomniałem, Życie i przygody Remusa zafascy-
nowały mnie już na studiach. Wiedziałem, że Majkowski 
był miłośnikiem twórczości Adama Mickiewicza, w pew-
nym sensie na nim literacko wyrósł. Odnajdywałem to 
wielokrotnie w dziele lidera młodokaszubów, szczególnie 
w jego rymowanych partiach, z którymi obszedłem się 
z dużym pietyzmem w swej adaptacji, bo to bardzo ideowe 
i ważne fragmenty. Kolejne podobieństwo to przenika-
nie się światów: realnego i fantastycznego, podobnie jak 
w Mickiewiczowskich Dziadach. Następne skojarzenia 
– zło, które ma wiele twarzy i u Mickiewicza (Belzebub, 
carscy urzędnicy), i u Majkowskiego (Smętek, Czernik, 
hrabia Strozzi, żandarm). W wielu utworach, gdzie mamy 
bohatera romantycznego, często odnajdujemy taką zasa-
dę, że zło działa w dwóch przestrzeniach, a Remus to prze-
cież bohater romantyczny. Tu trzeba jeszcze powiedzieć 
o kwestii zła, które lęgnie się w naszej głowie, a to nic 
innego, jak nasze lęki i fobie – w Remusie to: Trud, Strach 
i Niewarto. W dziele Majkowskiego odnajduję także wie-
le cech dramatu młodopolskiego, bardzo mi bliskiego – 
w 1985 roku w Teatrze Starym w Krakowie reżyserowałem 
spektakl Termopile Polskie Tadeusza Micińskiego, który 
zatrzymała mi cenzura na półtora roku – w epopei ka-
szubskiej natrafimy na wiele analogii także do tego dzieła, 
choćby sposób rymowania i pewna zasada, że to, co ry-
mowane, ma większą rangę. Moim zdaniem Majkowski 
dotknął tego wszystkiego, co w literaturze najważniejsze, 
i przetworzył to na rodzimy grunt kaszubski. Z pewnością 

KASZUBSKA EPOPEJA W GDYŃSKIM TEATRZE
Niespełna miesiąc po premierze Przygód Remusa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni spoty-
kam się z dyrektorem artystycznym teatru i reżyserem spektaklu – Krzysztofem Babickim. O tym, jak narodził się 
Remus w gdyńskim Teatrze Miejskim, i o wielu innych ciekawych kwestiach związanych z tym przedstawieniem 
dowiaduję się podczas blisko dwugodzinnej rozmowy.

 Zespół aktorski gdyńskiego Remusa. Fot. Roman Jocher
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nie byłoby Dziadów Mickiewicza, Wesela Wyspiańskiego 
i Życia i przygód Remusa Majkowskiego bez zetknięcia się 
światów realnego i fantastycznego. Te dzieła nie istnia-
łyby bez spotkania się tych przestrzeni. Jeśli ktoś mówi, 
że Remusa i Dziady można analizować tylko realistycz-
nie, to jest w błędzie. Tadeusz Różewicz napisał kiedyś 
w jednym ze swych utworów: jestem realistą i materialistą, 
czasem tylko zmęczony zamykam oczy. Dzieło Majkow-
skiego z pewnością byłoby uboższe bez tego rozpięcia 
metafizycznego pomiędzy Bogiem a Szatanem, czyli do-
brem a złem. W innym przypadku nie ma tej powieści. 
Ks. Józef Tischner często powtarzał, że prawdziwa sztuka 
zawsze dotyka absolutu w taki czy inny sposób. Myślę, że 
człowiek tego potrzebuje. I wyczuwam to u widza, który 
przychodzi do naszego teatru na epopeję kaszubską, a za 
parę dni na Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa. 

  Być może dojrzewamy jako spo-
łeczeństwo, pamiętam Dekalog 
Kieślowskiego, który miał swą pre-
mierę w końcu grudnia 1989 roku, 
w kinach zaistniał na początku lat 
dziewięćdziesiątych i wówczas, na 
fali zmian politycznych i społecz-
nych, to niezwykle cenne dzieło 
przeszło prawie niezauważone. 
Zachwycano się nim natomiast na 
zachodzie Europy. Te społeczeń-
stwa były z  pewnością krok dalej 
od nas. My zachwycaliśmy się dzie-
łami Kieślowskiego dopiero póź-
niej. Może jest tu pewna analogia 
i dobry znak?

Być może coś w  tym jest. To dobry 
prognostyk przed Dziadami, które 
planujemy w naszym Teatrze w końcu 
2019 roku. Teatr w Polsce tkwi jeszcze 
w dziwnym punkcie. Jak przyjrzymy 
się np. teatrowi w Londynie czy Pary-
żu, to sztuki wystawia się tam w celu ukazania tekstu, 
żeby zagrać, a te wszystkie alternatywne eksperymenty 
są grane po garażach. U nas teatr offowy stał się main-
streamem. Z pewnością trzeba eksperymentować, ale nie 
na każdej scenie i nie za wszelką cenę, a co najważniejsze 
nie z każdym tekstem. Czy wyobraża pan sobie taki eks-
peryment z Remusem? Czyli utworem, który jest skom-
plikowany i złożony, nie jest powszechnie znany i jeszcze 
mielibyśmy utrudnić odbiór skomplikowaną narracją te-
atralną? Cieszy mnie, że to widzowie głosują w pewien 
sposób swoją frekwencją i nie zawsze chcą oglądać teatr 
wyłącznie eksperymentalny.

  Kiedy pojawił się pomysł wystawienia Życia i przygód 
Remusa na deskach gdyńskiego Teatru Miejskiego?

Po studiach reżyserowałem wiele spektakli i  trochę 
o dziele Majkowskiego niestety zapomniałem. Kilkana-
ście lat temu, pracując w Lublinie, a mieszkając w Gdy-

ni, w wolnych chwilach chodziłem do Teatru Miejskiego 
w moim rodzinnym mieście i nie śniłem, że w przyszłości 
będę jego dyrektorem, ale losy ludzkie są tak poplątane 
i nieprzewidywalne jak w dziele Majkowskiego. W tych 
wolnych chwilach odwiedzałem także wiele trójmiejskich 
muzeów. Któregoś razu dostałem zaproszenie od dyrek-
tora Muzeum Narodowego Wojciecha Bonisławskiego na 
otwarcie wystawy związanej tematycznie z Kaszubami, 
było to około 2010 roku. Już wtedy wiedziałem, że za-
wodowo wracam do Gdyni i właśnie wówczas dyrektor 
Bonisławski namawiał mnie do wystawienia w Gdyni 
Remusa. Zanim do tego doszło, minęło parę lat. Obej-
mując Teatr Miejski w Gdyni, zastałem 18% frekwencję, 
to była groza, a zespół aktorski był dobry, po niewielkich 
jego wzmocnieniach mamy obecnie podczas większości 
naszych spektakli komplet widzów. Po tym wszystkim 

przyszedł czas na Remusa w bar-
dzo ważnym roku dla naszego 
Teatru – 60-lecia.

  Jak zareagował zespół na to 
dzieło?

Przybliżając Remusa aktorom, 
mówiłem, że to epopeja ka-
szubska. I chciałem, żebyśmy to 
zrobili w taki sposób, żeby wi-
downia dziecięca i młodzieżowa 
miała swoją warstwę odbioru, 
a dorośli – swoją. Aby ci drudzy 
mogli także zobaczyć kawałek 
swego życia w działaniach głów-
nego bohatera, w jego sukcesach 
i porażkach, w odbijaniu się od 
niewidzialnej szklanej ściany, 
co często zdarza się nam w ży-
ciu. Zespół zareagował bardzo 
dobrze, przypadł im do gustu 
przekład Lecha Bądkowskiego. 
I wtedy rozpoczęły się rozmowy 

– o kobietach w życiu głównego bohatera, o uniwersum 
utworu, miejscu akcji, przedstawieniu zła, bo przecież 
dziś już nikogo nie przekona diabeł z rogami, lecz bar-
dziej ten zły, który dość niepostrzeżenie pojawia się w na-
szym życiu. Czasem nawet nie dostrzegamy, kiedy się to 
dzieje. Ale to także zły, który niejednokrotnie pochyla 
się nad losem człowieka, jak Mefisto u Goethego. Tak 
powstawał gdyński Czernik/Smętek. Myślę, że naszych 
aktorów mocno wciągnął Remus, i dzięki temu otrzyma-
łem od nich sporo ważnych spostrzeżeń, które z pewno-
ścią wiele wniosły do widowiska. Zespół naszego teatru 
w dużym stopniu nie ma korzeni kaszubskich, ale zanim 
zaczęliśmy pracę nad Remusem, przekazałem im myśl, 
którą wielokrotnie powtarzała mi moja mama pocho-
dząca z Lwowa, która w Gdyni znalazła swą drugą małą 
ojczyznę. U mojej mamy, absolwentki polonistyki, funk-
cjonował wręcz kult Kaszub. Często powtarzała mi, że nie 

Krzysztof Babicki podczas spotkania po premierze 
Przygód Remusa. Fot. Roman Jocher



NASZE ROZMOWY

STRUMIANNIK 2019  /    /  7

można mieszkać na Kaszubach, nie zgłębiając duszy i kul-
tury tego regionu, dlatego jako dziecko, a także później 
zwiedziłem wiele miejsc Kaszub – Wdzydze, Gowidlino, 
Chmielno i Gołubie Kaszubskie to miejscowości mego 
dzieciństwa. Mama, odnosząc się do Kaszub – a wtedy 
nikomu nawet nie śniło się o uchodźcach, mówiła – zo-
bacz, to jest ziemia, która była tak dotknięta przez ten ży-
wioł niemiecki, a jednak udzieliła schronienia wszystkim 
przybyszom: z Wilna, Lwowa i Grodna oraz wielu innych 
miejsc. Tę myśl miałem wręcz wbitą do głowy w młodo-
ści. Mama wielokrotnie powtarzała, że nigdy nie czuła 
się tutaj jak na zesłaniu, tylko odnalazła na Kaszubach 
drugą, małą ojczyznę.

  Na jakie trudności natrafił pan przy pracy nad Re-
musem? Dzieło Majkowskiego nie uchodzi za łatwe...

Życie i przygody Remusa to dzieło obszerne i bardzo roz-
budowane, a jeśli się je kieruje w pewnym stopniu do 
widza młodszego, to nie jest możliwe, aby spektakl trwał 
dłużej niż półtorej godziny. Z pewnością była to najwięk-
sza trudność, czyli sztuka wyboru, ale tak, aby nie pomi-
nąć najważniejszych kwestii. Przygotowanie adaptacji za-
jęło mi półtora roku i największym bólem dla mnie była 
rezygnacja z niektórych fragmentów. To tak trochę jakby 
ktoś chciał wystawić w całości Hamleta Szekspira – taki 
spektakl trwałby co najmniej pięć godzin, o Dziadach 
Mickiewicza już nawet nie wspomnę. Tworząc adaptację, 
zastanawiałem się mocno nad końcówką. Nie chciałem 
być tutaj dosłowny, jak ma to miejsce w powieści, bo nie 
o to chodzi w teatrze. Remus idący w końcówce w stronę 
swej królewianki to symbol pewnej kontynuacji i chyba 
sztafety swego ważnego posłannictwa. Zresztą w tej kró-
lewiance można odnaleźć dużo więcej znaczeń, w niej jest 
wszystko, to taki rodzaj kobiecości i z Joyce’a, i z Biblii, 
taka wieczna kobiecość.

  Co było dla pana zaskoczeniem lub objawieniem pod-
czas pracy nad inscenizacją Życia i przygód Remusa?

Mówiliśmy wcześniej o  metafizyce tego dzieła, ale tu 
jeszcze muszę dodać, że po pewnym czasie, po iluś pró-
bach zauważyłem, że wszystkie postacie realistyczne mają 
swoją wielowarstwową budowę. Przy pracy nad adaptacją 
powieści, która nie była napisana dla teatru, wyciągając 
dialogi i nie dokładając niczego ze swej strony, dostrze-
głem, że z tego można zbudować krwiste i wyraziste role. 
Majkowski nie tworzył dzieła scenicznego, ale miał po-
tężny instynkt teatralny, przykładem są postacie Remu-
sa, Smętka, Trąby i Trąbiny, czyli wzniosłość, straszność 
i  śmieszność występująca po sobie w  teatrze. Kolejna 
kwestia, która wywarła na mnie duże wrażenie, to piękna 
tolerancja na Kaszubach, którą odnajdujemy w Remu-
sie w postaci relacji głównego bohatera z Żydem Gabą. 
Nawet Wyspiański zgrzeszył w Weselu lekkim antysemi-
tyzmem. Niezwykle ciekawa jest postać Remusa, który 
w realnym świecie nigdy się nie cofa w walce ze złem, 
trudność ma jednak w momencie, gdy walczy z siłami 
zła z ukrytego świata. Fascynująca jest dla mnie scena 

w więzieniu, czyli rozmowa Remusa z Królem Jeziora, 
który zadaje pytanie: Czemu Bóg nas opuścił? Niesamowi-
ty tekst, który znowu zwraca nas do Dziadów Mickiewi-
cza i frazy Konrada – jeśli się nie odezwiesz, Krzyknę, żeś 
Ty nie ojcem świata, ale... [Głos Diabła] Carem! Epopeja 
kaszubska to ogromna kopalnia dla badaczy literatury. 
Mocno pochylam się przed Majkowskim. Można powie-
dzieć, że miał świetne wykształcenie zdobyte na uniwer-
sytetach w Berlinie, Gryfii i Monachium, ale można to 
mieć i nie umieć stworzyć tak wspaniałej kompilacji, jaką 
jest Remus.

  Jak wygląda frekwencja i odbiór przedstawienia, je-
śli chodzi o początek Remusowej drogi w gdyńskim 
Teatrze Miejskim?

Do końca marca mamy wykupione wszystkie bilety, a są 
już kolejni chętni. Spektakle wielokrotnie są nagradzane 
owacją na stojąco.

   Jak długo Remus będzie gościł na deskach teatru? 
A może planujecie grę w innych miejscach?

Będziemy grać to przedstawienie dopóty, dopóki będą 
widzowie, którzy będą chcieli je oglądać. Pierwszy mie-
siąc i duże zainteresowanie oraz dobry odbiór świadczą 
o tym, że Przygody Remusa nie zejdą szybko ze sceny 
naszego teatru. W kwietniu będziemy wystawiać spek-
takl w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, a później 
prawdopodobnie w Kościerzynie. Myślę, że dzieło Maj-
kowskiego powinno być grane co roku i powodów jest 
wiele. Dziwię się, że Remus do dziś na dobre nie zagościł 
w pomorskich szkołach. Z pewnością powinien. Myślę, 
że każdy na Pomorzu powinien poznać tę powieść. Na 
przykład w Krakowie nie ma klasy szkolnej, która nie 
odwiedziła Bronowic – miejsca pierwowzoru Wesela Wy-
spiańskiego. Kiedyś w Moskwie w jednym teatrze grano 
Trzy siostry Czechowa przez trzydzieści lat. W tym czasie 
zmieniło się już wielu aktorów, a ten spektakl stał się wi-
zytówką tego teatru. Gdynia jest na Kaszubach i chciał-
bym, żeby epopeja kaszubska Majkowskiego stała się 
podobną wizytówką dla naszego Teatru. 

  Jakie są najbliższe plany Teatru Miejskiego w Gdyni?
Przygodami Remusa rozpoczęliśmy jubileuszowy rok 
naszej placówki – jej 60-lecie. Za chwilę, w końcu mar-
ca, czeka nas premiera Bankietu Witolda Gombrowicza. 
Trochę później, w czerwcu, inauguracja widowiska z pio-
senkami Agnieszki Osieckiej reżyserowanego przez Jacka 
Bałę, a związanego mocno z naszym morzem i Trójmia-
stem. Idąc dalej, odrobina współczesności czyli napisane 
dla naszego Teatru Czarne wdowy krakowskiej autorki. 
Spektaklem wieńczącym nasz jubileusz będą Dziady Mic-
kiewicza. Reasumując – rok jubileuszowy rozpoczęliśmy 
epopeją kaszubską, a skończymy epopeją polską. Obie 
mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Te dwa spektakle 
to filary naszego programu w tym roku.

Z KRZYSZTOFEM BABICKIM ROZMAWIAŁ ANDRZEJ BUSLER
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Co roku na kaszubsko-pomorskim rynku wydawniczym ukazuje się sporo nowych pozycji literackich. Istnieje 
jednak pewna książka ciesząca się od lat niesłabnącym zainteresowaniem czytelników – to arcydzieło literatury 
kaszubskiej, powieść Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Okazja do przypomnienia tej książki 
jest szczególna – od 26 stycznia 2019 roku na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni można oglądać „Przygody 
Remusa” w reżyserii Krzysztofa Babickiego oparte na dziele Majkowskiego.

Na Remusowym szlaku

O  wspomnianej książce napisano wiele 
artykułów i prac naukowych. Ta niezwy-

kła publikacja jest wciąż odkrywana na 
nowo przez kolejne pokolenia. Jej autor 
Aleksander Majkowski zmarł przeszło 
osiemdziesiąt lat temu, jednak główny boha-
ter jego najznamienitszej powieści, Remus, 
wciąż żyje w  umysłach miłośników tego 
dzieła. Na czym polega niezwykłość tej 
książki? Odpowiedź nie jest łatwa. Istnieje 
powiedzenie „Nie zna Kaszub ten, kto nie 
przeczytał Remusa”. Jest sporo prawdy 
w tym stwierdzeniu. Znany działacz kaszub-
sko-pomorski Lech Bądkowski, będący 
pierwszym tłumaczem powieści Żëcé i przi-
gòdë Remùsa na język polski, wielokrotnie 
powtarzał, że to dzieło powinien poznać 
każdy Pomorzanin, a także wszyscy ci, któ-
rzy zajmują się regionem Kaszub i Pomorza. 
Pierwsze wydanie Remusa nosiło bardzo 
trafny podtytuł – zwierciadło kaszubskie. 
Książka faktycznie zasługuje na miano lu-
strzanego odbicia Kaszub drugiej połowy 
XIX wieku, czyli czasu jej akcji. W pewnym 
sensie pozostaje takim zwierciadłem do dziś. 
Dzięki postaci głównego bohatera czytelnik ma możli-
wość zapoznania się z geografią Kaszub, poznania men-
talności i zwyczajów rodzimej ludności oraz zrozumienia 
tej pięknej ziemi. Powieść Żëcé i przigòdë Remùsa została 
napisana w literackiej kaszubszczyźnie. Aleksander Maj-
kowski podjął się niełatwego zadania połączenia dialek-
tów kaszubskich.

JAK POWSTAŁA KASZUBSKA EPOPEJA?
Wielu czytelników z pewnością zadawało sobie pytanie: 
Skąd pomysł na taką powieść? Trudno stwierdzić, kiedy 
taka idea narodziła się w umyśle pisarza. Według córki 
autora, Damroki Majkowskiej, która zajmowała się opra-
cowaniem spuścizny literackiej ojca, był to żmudny pro-
ces trwający wiele lat. 

Pierwsze ślady Remusa znajdujemy w początkowej 
twórczości pisarza w żartobliwym utworze napisanym 

w 1899 roku pt. Jak w Koscérznie koscelnygo 
obrele abo pięc kawalerów a jedna jedyno 
brutka. Zalotnicy powracający w nocy z nie-
udanych konkurów napotykają w lesie śpią-
cego pod drzewem człowieka z taczką: Prze 
nim stojoł wozyk z dwóma le kołami, / Obla-
dowąny cały różnymi pudłami. W tekście 
znajdziemy także zwrot odnoszący się do 
właściciela wymienionego wózka, Remus to 
beł poprowdze, co to z kôrunkami, / Ksążka-
mi, jigłami i  ze szkaplerzami / jéżdżoł na 
decht wszetci na Kaszubach tordzi [...].

Kilka lat później (1903) Aleksander za-
czyna pracę nad kolejnym utworem Jak 
Smętk poe swiece wędrowöł. Poewiöstka. 
Tworzył go przez wiele lat. Wspomina 
o nim Jan Karnowski, pisząc, że Majkowski 
podczas ich wspólnej podróży opowiadał, 
że pracuje nad obszerną epopeją pt. Smętk. 
Ostatecznie utwór nie został ukończony. 
Kolejny ślad znajdujemy w korespondencji 
pisarza z  siostrą Franciszką – twórczynią 
szkoły wejherowskiej haftu kaszubskiego. 
W liście z Borzyszkowa (9.12.1911) Alek-
sander wspomina, że kończy rozpoczętą 

epopeję (należy przypuszczać, że chodziło o wymienio-
nego wcześniej Smętka). 

Z lat 1910/1911 pochodzi kolejny utwór Majkowskiego 
Damrokji koruna i Kania, związany częściowo z później-
szą powieścią o Remusie. Autor opracował jednak tylko 
jego część pt. Kania. Zachował się również kilkukartkowy 
zeszyt zawierający zarys utworu Paproce kvjat powstały 
około 1911 roku. 

Po powrocie Majkowskiego z frontów I wojny świato-
wej nastąpił najważniejszy etap jego twórczości literackiej 
– praca nad powieścią Żëcé i przigòdë Remùsa, w której 
znajdziemy postacie i motywy z wcześniej pisanych utwo-
rów. Książka początkowo miała nosić inny tytuł. Majkow-
ski zastanawiał się nad dwoma: Filozof lub Smutny król. 
Do intensywnej pracy nad powieścią Aleksander Maj-
kowski powrócił po zakończeniu I wojny światowej i osie-
dleniu się w Kartuzach w słynnej willi Erem.

1938

1966
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Na pierwsze wydanie powieści Żëcé i przigòdë Remùsa 
długo trzeba było czekać. W 1922 roku w „Gryfie” zamiesz-
czono początkowe trzy rozdziały powieści. A cała I część 
oraz początkowe strony II części ukazały się w dopiero 
w latach 1934–1935 w piśmie „Zrzesz Kaszëbskô”. Jeśli zaś 
chodzi o wydanie książkowe całej powieści, to los wciąż 
mnożył przeszkody. Aleksander Majkowski ukończył swe 
dzieło w połowie lat dwudziestych XX wieku. W 1930 roku 
wydruk zlecono kartuskiemu drukarzowi Adolfowi Split-
towi, który po wydrukowaniu pięciu arkuszy (80 stron) 
zbankrutował. Przez trzy lata przygotowane 
arkusze leżały na strychu willi Erem. Po tym 
czasie Adolf Splitt przystąpił do kontynuowa-
nia druku. Dokończeniu pracy przeszkodziła 
jednak śmierć drukarza, który zdążył wydru-
kować zaledwie jeden arkusz książki. Za życia 
Majkowskiego, w roku 1935, ukazał się I tom 
powieści. Wydała go oficyna Jana Bielińskie-
go, który był też właścicielem i redaktorem 
„Gazety Kartuskiej”. Na stronie tytułowej 
widnieje błędny rok wydania – 1930. To po-
zostałość po opisywanych powyżej zawiro-
waniach wokół wydania książki. Cała po-
wieść ukazała się drukiem kilkanaście 
miesięcy po śmierci autora, wiosną 1939 
roku, nakładem toruńskiej Stanicy. Na karcie 
tytułowej tego wydania widnieje data... 1938.

Cóż działo się dalej z Remusem? Wydany 
w literackiej kaszubszczyźnie, w niewielkim 
nakładzie i krótko przed wybuchem wojny, 
nie dotarł do wielu czytelników. Po wojnie 
książka została przetłumaczona na polski 
przez Lecha Bądkowskiego. Wydawnictwo 
Morskie opublikowało ją, pt. Życie i przygo-
dy Remusa, w 1964 i 1966 roku w bardzo 
niskich nakładach jak na tamte czasy (4 tys. 
i 10 tys.). Po przełożeniu powieści na język polski rozpo-
częła się ostra polemika pomiędzy zwolennikami a prze-
ciwnikami tego zabiegu. W  latach siedemdziesiątych 
książkę wznowiło Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w oryginalnej kaszubskiej pisowni, w 1974 
– I część, w 1975 – II część, w 1976 – III część. Na następ-
ne wydanie trzeba było czekać dość długo, aż do 1995 
roku. Książka ukazała się wówczas nakładem Oficyny 
Czec. Było to wydanie trzytomowe, dwujęzyczne (polsko-
-kaszubskie). W 1997 roku ta sama Oficyna wydała Re-
musa w wersji kaszubskiej z pisownią uwspółcześnioną 
przez Eugeniusza Pryczkowskiego. W roku 2003 Czec 
wydało epopeję Majkowskiego w wersji polskojęzycznej. 
Dwa lata później (2005) nakładem wspomnianego wy-
dawnictwa ukazał się Remus w wersji kaszubskojęzycznej, 
uwspółcześnienia pisowni tekstu dokonał językoznawca 
prof. Jerzy Treder. Wydanie wzbogacono rycinami autor-

stwa Ryszarda Stryjca znakomicie oddającymi klimat 
powieści. W 2009 roku Oficyna Czec i Wydawnictwo 
Region opublikowało bibliofilską, dwujęzyczną wersję 
dzieła Majkowskiego. W kolejnej dekadzie książka była 
wznawiana kilkakrotnie w dwóch wersjach językowych: 
kaszubskiej i polskiej przez Oficynę Czec, Wydawnictwo 
Region i przez firmę Art-Baranek Małgorzata Bądkowska 
(2010, 2014, 2016 i 2017). Powieść została także wydana 
w oryginalnej pisowni, pt. Żëcé i przigodë Remusa. Zvjer-
cadło kaszubskji, z obszernym komentarzem naukowym 

przez Instytut Kaszubski jako tom V serii 
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich (2010).

Dzieło Aleksandra Majkowskiego docze-
kało się również przekładów na inne języki. 
Ferdynand Neureiter wspomina w Historii 
literatury kaszubskiej o tłumaczeniu na nie-
miecki przez Kalusa Staemmlera jednego 
z rozdziałów Remusa, które zostało zamiesz-
czone na łamach czasopisma „Begegnung 
mit Polen”. W 1985 roku Jacqueline Dera-
-Gilmeister przełożyła I  część Remusa na 
język francuski. W 1988 roku książka została 
wydana w języku niemieckim w przekładzie 
Ewy Brenner, a w 2008 w języku angielskim 
w tłumaczeniu Blanche Krbechek i Katarzy-
ny Gawlik-Luiken. 

W końcu lat dziewięćdziesiątych XX wie-
ku ukazał się pierwszy audiobook z Remu-
sem, powieść w  języku kaszubskim czyta 
aktor Zbigniew Jankowski (w pierwszej wer-
sji został wydany na kasecie magnetofono-
wej, a w 2010 roku wznowiony przez ZKP 
Oddział w Gdańsku na płytach CD), prze-
szło dekadę później CD ze swoją głosową 
interpretacją powieści nagrał Tomasz Fopke. 

Fragmentów książki czytanych przez lektora 
mogliśmy słuchać przez kilka lat w  Radio Gdańsk – 
w magazynie kaszubskim „Na bôtach i w bòrach”.

ORMUZDOWA IDEA
Na kartach Remusa Aleksander Majkowski zamknął całą 
swoją życiową ideę związaną z odrodzeniem kaszubszczy-
zny. Autor wykorzystał pełnię swego talentu oraz bogatą 
wiedzę o regionie. Książka jest w pewnym sensie ducho-
wym testamentem autora. 

Żëcé i przigòdë Remùsa to powieść uniwersalna, mimo 
upływu lat nabierająca wciąż nowych znaczeń. Często gdy 
reklamowałem tę niezwykle cenną książkę i zachęcałem 
do sięgnięcia po nią, słyszałem pytanie: A o czym ona 
właściwie jest? Im częściej wracam do Remusa i poświę-
cam czas tej tematyce, tym trudniejsza się staje odpowiedź 
na to pytanie. Mówiąc najprościej, to opowieść o walce 

1974

1995



10  /    / MARZEC 2019

LITERATURA

dobra ze złem osadzona w realiach Kaszub drugiej poło-
wy XIX wieku. To także piękny zapis życia głównego bo-
hatera, Remusa, wypełniającego w swym życiu ważne 
posłannictwo – misję budzenia uśpionych, niesienia świa-
tła w mrok. Dzięki wędrówce tej postaci czytelnik ma moż-
liwość poznania wielu przepięknych miejsc Kaszub. Świat 
realny styka się tutaj ze światem fantazji i mistycyzmu. 

Zdecydowana większość czytelników po przeczytaniu 
tej powieści potwierdza jej wyjątkowość. Lech Bądkowski 
w przedmowie do tłumaczenia Życia i przygód Remusa 
wspomina swoje pierwsze zetknięcie z tą książką w czasie 
II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Zaczytując się 
w powieści, spóźnił się na ślub swego kolegi, na którym 
miał być świadkiem. Znany reportażysta 
i  pisarz kaszubsko-pomorski Edmund 
Szczesiak wspomina, że Remusa przeczytał 
w ciągu jednej nocy. Była to noc pełna wra-
żeń i olśnień. Poeta Edmund Puzdrowski 
wyznał, że przeczytanie tej niezwykłej po-
wieści w  czasie młodości było naczelnym 
elementem rzeźbiącym pamięć. 

Aleksander Majkowski stworzył swoje 
dzieło w taki sposób, że każdy z jego czytel-
ników ma wrażenie, jakby główne przesłanie 
skierowane było właśnie do niego. Dziesiątki 
osób działających na niwie kaszubskiej 
wspominają, że właśnie ta powieść była swo-
istą iskrą budzącą do pracy na rzecz Kaszub. 
Słowa będę skrą ormuzdową wielu czytelni-
ków traktuje jako rodzaj drogowskazu. Jest 
to swoista deklaracja pracy na różnych płasz-
czyznach na rzecz swojej małej ojczyzny.

ODNIESIENIA W LITERATURZE,  
GEOGRAFIA I MISTYKA
Naukowcy, którzy wnikliwie analizowali 
treść powieści, doszukują się w jej głównym 
bohaterze podobieństw do innych literac-
kich postaci obecnych w dziełach światowej 
klasyki. 

Jan Drzeżdżon w Wędrówkach Remusowych po Kaszu-
bach (1971) w tragikomizmie Remusa zauważa podo-
bieństwo do Don Kichota, bohatera dzieła Cervantesa, 
oraz dobrego wojaka Szwejka z książki Jaroslava Haška 
pod tym tytułem. Aleksander Majkowski w rozmowie 
z Janem Karnowskim wspominał w 1921 roku, że pisze 
powieść zbliżoną do Don Kichota. Postacią podobną do 
Remusa jest także tytułowy bohater powieści Krabat au-
torstwa Serbołużyczanina Jurija Brězana. 

Wędrując z Remusem po Kaszubach, natrafiamy na 
punkty, których próżno szukać na mapie. Skąd wzięły się 
wspomniane miejsca? Czy to owoce fantazji autora? Czy 
może istniały w rzeczywistości? Reportażysta Edmund 

Szczesiak odbył w latach osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku cykl wypraw śladami bohatera powieści. Ich owocem 
były artykuły cyklicznie ukazujące się na łamach czasopi-
sma „Pomerania”. Przeszło dziesięć lat później autor 
przedstawił wszystkie swoje wędrówki w książce wydanej 
przez Oficynę Czec Mała Odyseja. Śladami Remusa. 
W 2017 roku ukazała się II część Małej Odysei pt. Śladami 
Remusa. Drogą do nieba, nakładem Wydawnictwa Region 
i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Obecnie powstaje ostatnia część planowanej trylo-
gii. Mała Odyseja jest znakomitym uzupełnieniem Życia 
i przygód Remusa. Odnajdziemy tam odpowiedzi na wie-
le pytań, które się nasuwają czytelnikowi powieści. Oto 

dwa z tych pytań i próba sformułowania od-
powiedzi na nie.

Gdzie znajdują się rodzinne strony Remu-
sa – Lipińskie Pustki?

Wymienionej miejscowości nie ma na 
żadnej mapie. Jej wierny odpowiednik znaj-
duje się nad jeziorem Sudomie w pobliżu 
Łubiany (pow. kościerski). Aleksander Maj-
kowski umiejscowił początek akcji powieści 
w  stronach bliskich swemu dzieciństwu 
i młodości. W tych okolicach mieszkała ro-
dzina jego matki – familia Basków. Idąc dalej 
tym tropem, można przypuszczać, że powie-
ściową miejscowością Lipno w rzeczywisto-
ści jest Lipusz 

Czy postać Remusa miała swój „odpowied-
nik” w rzeczywistości?

Córka Aleksandra Majkowskiego wspo-
minała w jednym z artykułów, że w rodzinie 
Basków wychował się człowiek, który się tak 
nazywał. Początkowo był parobkiem w ich 
gospodarstwie. Można więc wysnuć tezę, że 
akcja pierwszej części Remusa w  dużym 
stopniu oparta jest na przeżyciach i wspo-
mnieniach matki Aleksandra Majkowskiego 
– Józefiny z  Basków, która urodziła się 

w 1858 roku. Baskówna poznała Remusa, gdy była dziec-
kiem. W późniejszym czasie miała okazję spotykać go 
wielokrotnie w Kościerzynie, gdzie zamieszkała po za-
mążpójściu. Wówczas bowiem Remus zajmował się ob-
woźnym handlem i odwiedzał Józefinę z Basków Maj-
kowską.

Pamięć o wędrownym sprzedawcy Jakubie Remusie 
zachowała się także u innych mieszkańców tych stron. Na 
jego ślad trafiła autorka wielu przewodników i publikacji 
związanych z Kaszubami Izabella Trojanowska, gdy zbie-
rała materiały do przewodnika Kościerzyna i Ziemia Ko-
ścierska. Informacje o tej postaci przekazał jej Bogusław 
Baska. Jakub Remus zachował się w jego wspomnieniach 
jako rosły mężczyzna, noszący na głowie futrzaną czapę. 

1997

2003
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Podobnie jak bohater powieści miał „skażoną gadkę” i nie 
wymawiał „r”. Pytany przez ludzi, po co tak z karą (taczką) 
jeździ, odpowiadał identycznie jak powieściowy Remus: 
Zbieram pieniądze na pogrzeb. Jakub Remus zmarł w 1905 
lub 1906 roku. Pochowany został na cmentarzu w Lipuszu. 

Ślad o Remusie napotykamy również w artykule prof. 
Andrzeja Bukowskiego, który przytoczył fragment tekstu 
Alfonsa Wysockiego z „Dziennika Bałtyckiego” z 1947 
roku. Wysocki, szukając miejsca, w którym mieszkał Re-
mus, trafił do samotnego gospodarstwa Zajączkowo 
w powiecie kościerskim. Miejscowi potwierdzili, że przed 
laty mieszkał tu Jakub Remus zajmujący się sprzedażą 
dewocjonaliów na terenie okolicznych parafii. Był to czło-
wiek niepiśmienny. W sprowadzaniu towaru pomagał mu 
organista z Lipusza. Podczas zimowych wieczorów Re-
mus przygotowywał swój towar. Z nastaniem ciepłych pór 
roku, załadowawszy towar na taczkę, wyruszał o suchej 
kromce chleba w swą podróż. Był postacią powszechnie 
znaną w tych stronach. W czasie żniw pomagał gospoda-
rzom, u  których za niewielką opłatą miał 
utrzymanie. Był żonaty, lecz wiódł żywot 
samotnika. Prawdopodobnie jego żona nie 
godziła się na wędrowny tryb życia. Zmarł 
w wieku około 60 lat, według autora artyku-
łu około 1910 roku. I, tak jak wspominała 
Izabella Trojanowska, pochowany został 
w Lipuszu.

Czytając dzieło Majkowskiego, natrafimy 
na wiele elementów mistycznych i  fanta-
stycznych. Autor niejednokrotnie też posłu-
guje się pięknymi figurami stylistycznymi 
(m.in. metonimią i symbolem). Wspomnij-
my o dwóch najważniejszych. 
•  zapadły zamek: metaforyczne określenie niegdyś rozle-

głych i potężnych Kaszub, okrojonych przez dziejowe 
zawirowania do niewielkiego obszaru,

•  uwięziona królewianka: symbol rodzinnej ziemi w nie-
woli; w czasie, w którym toczy się akcja powieści (ko-
niec XIX wieku), Kaszuby znajdowały się w granicach 
zaboru pruskiego.
Kolejną zagadką do rozwikłania są dokładne ramy cza-

sowe akcji Remusa. Ustalenie ram orientacyjnych nie 
sprawia trudności, w tekście znajdziemy bowiem wiele 
zdarzeń pozwalających umieścić akcję w drugiej połowie 
XIX wieku. Jakie to są lata? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest już taka prosta. Możemy ją znaleźć w artykule ks. Ka-
zimierza Raepke w  jednym z  archiwalnych numerów 
„Pomeranii” (nr 2 z 1980 roku). Autor starał się ustalić 
rok, w którym Remus wędrował z pielgrzymką z Koście-
rzyny na Kalwarię Wejherowską. Jego zdaniem prawdo-
podobne są dwie daty – 1871 lub 1874 rok.

Życie i przygody Remusa to książka uniwersalna. Wracając 
do niej co jakiś czas, możemy odkrywać wciąż nowe zna-

czenia. Edmund Szczesiak w jednej ze swych wędrówek 
Śladami Remusa bardzo celnie opisuje uniwersalny sens 
powieści. Według niego jest to epopeja o zmierzchu pew-
nego świata ludzkiej kultury. Dla jednych – świata 
anachronicznego i prymitywnego, natomiast dla innych 
nasyconego wyobraźnią, osadzonego w mądrości poko-
leń i uduchowionego. Mija już prawie sto lat od napisania 
przez Majkowskiego powieści Żëcé i przigòdë Remùsa 
i przeszło trzydzieści lat od sformułowania powyższych 
tez przez Edmunda Szczesiaka. Czyż taka walka nie trwa 
także dzisiaj?

Życie i przygody Remusa to książka, która w dalszym 
ciągu powinna być wznawiana. Każdy z  nas na miarę 
swych możliwości powinien zadbać także o to, aby wiedza 
o Remusie była przekazywana dalej, następnym pokole-
niom. Pamięć o tej postaci literackiej można dziś dostrzec 
w  nazewnictwie ulic w  wielu kaszubskich miejscowo-
ściach. Sporo lokalnych firm i stowarzyszeń turystycznych 
przyjęło nazwę Remus. Pismo „Pomerania” od wielu lat 

przyznaje nagrodę dla osób, instytucji i sto-
warzyszeń działających na rzecz Kaszub 
i szerzej Pomorza, która to nosi symboliczną 
nazwę zaczerpniętą z powieści Majkowskie-
go – Ormuzdowa Skra. Na Kaszubach środ-
kowych funkcjonują dwa stowarzyszenia: 
nauczycieli-regionalistów Remùsowi Drëszë 
oraz miłośników literatury kaszubskiej – Re-
musowy krąg z  Borzestowa. Od przeszło 
trzydziestu lat rokrocznie odbywa się spływ 
kajakowy pn. „Śladami Remusa” organizo-
wany przez redakcję „Pomeranii” oraz Klub 
Turystyczny Wanożnik. W Kościerzynie od 

kilku lat działa kino „Remus”, a pomniki bo-
hatera arcypowieści Majkowskiego znajdziemy zarówno 
w tym mieście jak i w Wejherowie.

Wracając myślami do opisywanej kaszubskiej epopeji, 
często zadaję sobie pytanie: Jak Remus wyglądałby dzisiaj? 
Może byłby kaszubskim studentem, może kaszubskim wy-
dawcą książek, a może bezrobotnym? Gdzie dzisiaj szukać 
Remusa? Czy w zatłoczonych miastach, czy też w pomor-
skich lasach? Kiedy przeczytamy dzieło Aleksandra Maj-
kowskiego, jego główny bohater Remus już na zawsze po-
zostaje z nami, w naszych sercach. Nie sposób rozstać się 
z tą postacią. Ks. Kazimierz Raepke zakończył swój artykuł 
dotyczący Remusowych wędrówek celnym stwierdzeniem: 
Kończę moje rozważania, ale nie rozstaje się ze szlakiem Re-
musowej drogi. Byłoby to równie niemożliwe jak rozstanie się 
z wiatrem i gwiazdami, kwiatami i ptakami, śmiejącym się 
i płaczącym człowiekiem albo z przeznaczeniem człowieka.

Remus jest cały czas blisko nas, wciąż wędruje ze swą 
karą, spełniając swoje posłannictwo, trzeba tylko umieć 
go zauważyć i podążyć wspólną stegną. 

ANDRZEJ BUSLER

2005
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PÓŁ WIEKÙ ROBÒTË DLÔ KASZËBSCZI KÙLTURË

Rozegracjô zaczãła sã òd kòncertu Marie Malinowsczi 
(sopran) i Wòjcecha Winnicczégò (tenor), chtërnym 
towarzëła kòl klawiru Witosława Frankòwskô. Pò nym 
wëstãpie przemówił Jarosłôw Sellin, Sekretéra Stanu 
w Minysterstwie Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë, jaczi 
pòdczorchnął znaczënk wejrowsczégò Mùzeùm w roz-
kòscérzanim kaszëbsczi kùlturë. Wrãcził téż na rãce 
direktora Mùzeùm Kaszëbskò -Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie (MKPPiM) Tomasza Fópczi 
Strzébrzny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
dlô czerowónégò przez niegò môla. Dzãka temù je òn 
w prestiżowim karnie dwadzesce pôrã institucjów kùl-
turë w Pòlsce, jaczé òstałë wëapartnioné na taczi ôrt.

Pózni òd minystra Sellina medale „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” dostałë: Joana Cëchòckô, Janina 
Kùrowskô i Grażina Wirkùs, chtërne wnet całé donëch-
czasné warkòwé żëcé òddałë wejrowsczémù Mùzeùm. 
Òkróm nich jistné wëprzédnienia dostelë: ks. Daniél 
Nowak i Błażéj Mùsałczik.

Jëbleùszowi wëkłôd wëgłosył prof. Cezari Òbracht-
-Prondzyńsczi, chtëren przëbôcził m.jin. historiã  
MKPPiM i jegò zadania, a téż przedstawił wëzwania, 
jaczé stoją dzysdnia przed môlama tegò ôrtu w całim 
kraju.

Direktór Tomôsz Fópka òpòwiedzôł ò tim, jaczé dze-
jania ùdało sã zrealizowac w jëbleùszowim 2018 rokù. 

A bëło jich pò prôwdze wiele: 28 wëdôwiznów (ksążczi 
i platczi), 30 czasowëch wëstôwków, 43 kòncertë, 3 kòn-
ferencje, 20 promòcjów ksążków, wiele edukacjowëch 
dzejaniów, òrganizacjô wszelejaczich kònkùrsów, w tim 
baro wôżnëch dlô rozwiju kaszëbiznë, jak chòcle Lëte-
racczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżona abò Méster Bëlné-
gò Czëtaniô. Łońsczi rok béł téż rekòrdowi, żelë jidze ò 
frekwencjã – Mùzeùm nawiedzëło 40 tës. lëdzy.

Pózni béł czas na gratulacje dlô MKPPiM – złożëlë 
je m.jin.: przédnik Kaszëbsczégò Parlamentarnégò Ze-
spòłu Kadzmiérz Kleina, direktór Departamentu Kùl-
turë Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu Pòmòrsczégò Wòje-
wództwa Władisłôw Zawistowsczi, Wejrowskô Starosta 
Gabriela Lisius, przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô i równoczasno przédnik Radzëznë Mùzeùm 
prof. Édmùnd Wittbrodt.

Bëłë téż pòdzãkòwania dlô lëdzy, co 50 lat temù 
mielë swój wiôldżi ùdzél w  ùsadzenim Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie – m.jin. dlô Édmùnda Kamińsczégò (Mùzeùm 
rëchtëje prawie dokùmentalny film ò jegò dzejaniach), 
Irenë Kamecczi, Jerzégò Czedrowsczégò, Adama Pato-
ka, Zygfrida Strzebrakòwsczégò...

Tomôsz Fópka pòdzãkòwôł téż wszëtczim donëch-
czasnym direktoróm wejrowsczégò Mùzeùm i dzysd-
niowim robòtnikóm tegò môla.

Òstatné chwile przed zaczãcym ùroczëznë. W pierszi rédze òd lewi: 
direktór MKPPiM T. Fópka, przédnik KPZ prof. É. Wittbrodt, przédnik 
Kaszëbsczégò Parlamentarnégò Zespòłu K. Kleina i minyster J. Sellin.

ÒD
J. 

DM

Wëprzédniony medalama „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wespół 
z minystrã. Òd lewi:  ks. D. Nowak, J. Sellin, J. Kùrowskô, G. Wirkùs,  
J. Cëchòckô i B. Mùsałczik. 

W 2018 rokù Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie swiãtowało 50 lat swòjégò 
dzejaniô. Przédné ùroczëznë z ti leżnoscë òdbëłë sã ju latos, 8 gromicznika. 

AM
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CHCEMË RAZÃ SWIÃTOWAC!

Swiãtowanié Dnia Jednotë Kaszëbów 
je zaplanowóné w tim gardze w sobòtã 
23 strëmiannika. Nôwôżniészim pónk-
tã programù je bicé rekòrdu w równo-
czasnym granim na akòrdionach. Bã-
dze òno – jistno jak wikszosc rozegra- 
cjów zrzeszonëch ze swiãtã – w spòrto-
wi halë Spòdleczny Szkòłë nr 2 m. Jana 
Heweliusza (szas. Krajewi Armie 2e). 
Latos akòrdioniscë czerowóny przez 
Pawła Nowaka zagrają: Kaszëbë wòłają 
nas, Kaszëbsczi himn, Kaszëbskô pòlka, 
Nasze Żukòwò a Żale gąsórczi. Nótë do 
nëch dokazów jidze nalezc na starnie 
Òstrzódka Kùlturë i Spòrtu w Żukòwie 
(okis-zukowo.pl/index.php/2494-nu-
ty-dla-akordeonistow-na-djk-23-03). 
Do pòbicô rekòrdu bãdze brëkòwnëch 
373 akòrdionistów. Mómë nôdzejã, że 
to sã dô!

Jak rok w  rok òbczas òbchòdów 
Dnia Jednotë Kaszëbów nie mdze felo-
wac krómów z rozmajitima kaszëbsczi-
ma wërobinama, m.jin. ùsôdzkama 
lëdowëch ùtwórców, ksążkama i òble- 
czënkã. Bãdą téż wëstôwczi akòrdio-
nów i  swòjorãczno robionëch doka-
zów, stojiszcza Kòłów Wiesczich Gòs- 
pòdëniów, wëstãpë môlowëch karnów 
i rozmajité atrakcje dlô dzecy.

Ùroczëzna zacznie sã ò dzesąti reno 
òd mszë swiãti w kòscele Bòżégò Miło-
serdzô (szas. sostrë Faùstinë 1) pòd 
przédnictwã bpa Zbigòrza Zelińsczégò. 

Pózni (kòl 11.15) je zaplanowóny prze-
marsz do Spòdleczny Szkòłë nr 2, gdze 
ò dwanôsti, tj. w pôłnié, mô bëc òtem- 
kniãcé Dnia Jednotë Kaszëbów, a zarô 
pòtemù wëstãp Regionalnégò Karna 
Spiéwë i  Tuńca „Bazuny” a  téż roz-
majitëch môlowëch karnów i artistów.

Równoczasno ju òd dzewiąti reno 
mdze mòżlëwòta registrowaniô sã akòr-
dionistów, chtërny chcą brac ùdzél w bi-
cym rekòrdu, i zaczną sã próbë prowa-
dzoné przez Pawła Nowaka. Wiôldżi 
akòrdionowi finał bãdze ò pół czwiôrti 
pò pôłnim.

W Spòdleczny Szkòle nr 1 w Żu- 
kòwie (szas. Gdińskô 7) mdze turniér 
cëskaniégò w  baszkã. Òd jednôsti 
ùczãstnicë mògą sã zapisywac, a pò-
czątk graniô ò dwanôsti – w pôłnié.

Dodôwkòwą atrakcją żukòwsczégò 
Dnia Jednotë Kaszëbów bãdą pòkôzczi 
pòklôtkòwi animacje pt. Przygody Re-
musa. Bãdą na môłi binie w Spòdlecz-
ny Szkòle nr 2 ò pierszi i  drëdżi pò 
pôłnim.

Dlô chãtnëch mdze téż mòżlëwòta 
zwiedzaniô zabëtkòwégò kòscoła pw. 
Wniebòwzãcô Nôswiãtszi Mariji Pan-
në z prowadnikã (ò pół pierszi i pół 
drëdżi pò pôłnim).

Òrganizatorama żukòwsczich òb-
chòdów Dnia Jednotë Kaszëbów są: 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, 
Gmina Żukòwò, Òstrzódk Kùlturë 

i Spòrtu w Żukòwie, Spòdlecznô Szkò- 
ła nr 2 w Żukòwie a Spòdlecznô Szkòła 
nr 1 w Żukòwie.

Serdeczno rôczimë w  jich i  swòje 
miono!

Jeżlë chtos chce swiãtowac na swié- 
żim lëfce, mòże ju 16 strëmiannika 
wzyc ùdzél w Spòrtowim Dniu Jednotë 
Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Òrganiza-
torzë (Centrum Kùlturë, Promòcje 
i  Spòrtu we Wiôldżi Wsë wespół 
z Kaszëbską Jednotą, wiôlżińsczim par-
tã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
UKS Bliza, Stowôrą Rozwiju Szotlandu 
i  KS Klif Chłapòwò) przërëchtowelë 
trzë biegòwé rozegracje: IV Biég Jed-
notë Kaszëbów (dlô dzecy na 1238 m, 
dlô dozdrzeniałëch na 5 i 10 km), III 
Marsz Jednotë Kaszëbów (nordic wal-
king na 5 km), I Paradã Jednotë Kaszë-
bów (jachanié na kòłach na 5 km).  
Regùlamin miónków i mòżlëwòta za-
pisënków na starnie elektronicznezapi-
sy.pl/event/3257.html. Dobrzińcą roze-
gracji je Grupa Energa S.A.

I  na kùńc chcemë przëbôczëc, że 
Dzéń Jednotë Kaszëbów mòżemë swiã- 
towac w kòżdim placu. Wôrt 19 strë- 
miannika wëwiesëc czôrno-żôłté fanë 
i grifë, òblec cos kaszëbsczégò, pòczëtac 
pò kaszëbskù sobie abò dzecóm i òb 
całi dzéń miec starã gadac w  rodny 
mòwie – to òstatné nôlepi całi rok jaż 
do pòsobnégò swiãta!

CHCEMË RAZÃ SWIÃTOWAC!
W dniu 19 strëmiannika (a téż 16 i 23 tegò miesąca) na wdôr pierszi pisóny nadczidczi ò Kaszëbach w bùllë papieża 
Grzegòrza IX z 1238 r. bãdzemë swiãtowac Dzéń Jednotë Kaszëbów. Òbchòdë bãdą w rozmajitëch placach, a centralné 
ùroczëznë òrganizëje latos Żukòwò.

Akòrdioniscë òbczas łońsczégò DJK w Kòsôkòwie. Òdj. dm

RED. 
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KIERUNEK JEST DOBRY!
ROZMOWA Z HANNĄ PRUCHNIEWSKĄ, BURMISTRZ MIASTA PUCKA

W 2011 roku pisałem w „Pomera-
nii” o Pucku, że to piękne, aczkol-
wiek senne miasto. Dzisiaj Puck  
wciąż jest piękny i wszystko 
wskazuje na to, że wybudził się 
już z letargu, w którym tkwił 
przez lata. 
Hanna Pruchniewska: Myślę, 
że miasto się mocno zmieniło. 
Przez ostatnie parę lat zreali-
zowaliśmy wiele działań, które 
miały wyciągnąć miasto Puck 
z  takiego zaszufladkowania. 
Mówiono: senne miasto, miasto 
w marazmie, miasto, które nie-
wiele znaczy. Mnie, jako miesz-
kance Pucka od urodzenia, było 
bardzo przykro, gdy słyszałam 
takie negatywne stwierdzenia, 
szczególnie, że byłam radną od 
2006 do 2014 roku. Starałam się 
przez ten czas pewne rzeczy re-
alizować, aby cokolwiek w tym 
temacie zmienić. Ale ciągle było 
za mało. Wydawało mi się, że 
nie tak wykorzystujemy możli-
wości, które ma Puck, dlatego 

też zdecydowałam się na to, aby 
stać się władzą wykonawczą, aby 
zawalczyć o  urząd burmistrza. 
Miałam świadomość, że moc 
sprawcza będzie większa w  ta-
kim przypadku, oczywiście przy 
zrozumieniu i wsparciu radnych 
oraz mieszkańców. Dzisiaj stara-
my się konsultować z mieszkań-
cami większość zadań, bo głos 
pucczan, ich poparcie jest bar-
dzo ważne w codziennym dzia-
łaniu. Dlatego uważam, że dzi-
siaj o mieście Puck powinniśmy 
mówić pozytywnie. Na pewno 
możemy mówić o mieście, które 
zamienia się stopniowo w „slow 
city” [w  dosłownym tłumacze-
niu z j. angielskiego oznacza to 
„powolne miasto” – przyp. red.]. 
Tego sformułowania bym się 
trzymała, z tym sformułowaniem 
szłam pierwszy raz do wyborów, 
bo to oznacza, że jest to miasto, 
w którym się nie nudzimy. Mia-
sto, w którym możemy zwolnić 
na chwilę, spokojniej oddychać. 

Miasto, w którym jesteśmy wolni 
od smogu i gdzie możemy mó-
wić, że jakość życia jest na odpo-
wiednim poziomie. Dzisiaj Puck 
jest miejscem, do którego chce się 
przyjechać i  zrelaksować, które 
ma całoroczną ofertę kulturalną, 
ciekawą ofertę sportową. Oczy-
wiście do tego, o  czym mówię, 
należy dołączyć niepowtarzalne 
wartości historyczne, które sta-
ramy się sukcesywnie, w miarę 
możliwości finansowych, wy-
eksponować. Pomysłów mamy 
sporo, ale nigdy ich dość, zawsze 
czekamy na nowe rozwiązania, 
płynące z różnych stron, przede 
wszystkim od ludzi, którym Puck 
leży na sercu. Wokół nas nie bra-
kuje miłośników Pucka, co jest 
bardzo przyjemne. Cieszy mnie, 
gdy mieszkańcy Pucka okazują 
dumę ze swojego miasta, są jego 
ambasadorami, mówią pięk-
nie o  swoim mieście, również 
w mediach społecznościowych. 
Przekonujemy się, że w  Pucku 
warto robić coś fajnego, że warto 
cieszyć się z naszego Pucka, bo 
wówczas mamy szanse stać się 
całkiem innym miastem, niż to 
było postrzegane jeszcze kilka lat 
temu. 

W Pucku każdego roku przyby-
wa turystów, ożywili się też in-
westorzy. To chyba najbardziej 
widoczny obraz zmian, jakie 
dokonują się w mieście? 
Kilka lat temu w konkursie na ha-
sło promujące miasto spośród 27 
propozycji wybraliśmy z dzienni-
karzami „Dziennika Bałtyckiego”, 
według nas najlepsze, motywują-
ce: „Zwiększ apetyt na Puck”. Dla-

Hanna Pruchniewska na puckim rynku. Fot. Sławomir Lewandowski
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czego przywołuję to hasło? Uwa-
żam bowiem, że dzisiaj musimy 
je zmienić, gdyż cel został osią-
gnięty. Nie to, że osiągnęliśmy to, 
czego chcieliśmy, do końca, ale na 
pewno zwiększyliśmy apetyt na 
Puck. Naszym miastem zdecydo-
wanie więcej ludzi się interesuje, 
od mieszkańców począwszy, któ-
rzy wiedzą, że coś wartościowe-
go mogą tutaj przeżyć, że każdy 
znajdzie tutaj jakieś zajęcie dla 
siebie. Ale również przybyło nam 
bardzo dużo turystów. Odnowili-
śmy kontakty z naszymi miastami 
partnerskimi, dzięki czemu naj-
większą grupę turystów stanowią 
dzisiaj Czesi oraz mieszkańcy 
polskiego Cieszyna, z którym bar-
dzo dobrze współpracujemy. Nie 
brakuje nam oczywiście turystów 
z  Bawarii, z  kolejnego partner-
skiego miasta Stein, czy z regio-
nu Luksemburga, ponieważ je-
steśmy tam obecni, pokazujemy 
się, tworzymy ciekawe oferty tu-
rystyczne. Przede wszystkim jed-
nak są w  Pucku przedsiębiorcy, 
którym jestem bardzo wdzięczna 
za to, że uwierzyli w  to miasto. 
Na początku bardzo często spo-
tykałam się z oporem z ich strony. 
Często słyszałam, że w Pucku nie 
warto, nie opłaca się, lepiej za-
inwestować w biznes na Mierzei 
Helskiej. Ja z kolei uważałam, że 
wszystko zależy od dobrze roz-
pisanego biznesplanu. Dlatego 
dziękuję wszystkim właścicielom 
restauracji, właścicielom nowych 
pensjonatów i hotelików za to, że 
przekonali się do Pucka, że zain-
westowali duże pieniądze, któ-
re dzisiaj pracują powoli na ich 
sukces. Puckiem zaczęli również 
interesować się inwestorzy, dzię-
ki którym po latach przestoju, ru-
szyła budowa nowych pensjona-
tów oraz osiedli mieszkaniowych. 
To jest dobry czas dla Pucka i dla 

inwestycji w Pucku. Oczywiście 
mnóstwo pracy jeszcze przed 
nami, ale wydaje nam się, że kie-
runek jest dobry. Musimy dalej 
podążać tym szlakiem, aby miasto 
nabrało specyficznego charakte-
ru: miasta historycznego, „slow 
city”, miasta otwartego na ludzi i, 
co ważne, otwartego ku wodzie.

Nie boi się pani, że Puck w pew-
nym momencie podzieli los nie-
których nadbałtyckich miejsco-
wości, że będzie tłumnie, głośno 
i mniej klimatycznie? 
W tę stronę na pewno nie zmie-
rzamy. W  ubiegłym sezonie był 
taki moment, że Puck był jednym 
z niewielu miast, gdzie plaże były 
wolne od sinic. Mieszkańcy zoba-
czyli wówczas, że plaże w Pucku 
też mogą być pełne, ale Puck nie 
chce być miastem pełnych do gra-
nic możliwości plaż. Tutaj oczeku-
jemy turystów bardziej wysubli-
mowanych, turystów, którzy mają 
konkretne oczekiwania związane 
z historią i kulturą. Jesteśmy też 
idealnym miejscem do rodzinne-
go wypoczynku, ponieważ nasze 
plaże są bezpieczne dla rodzin 
z małymi dziećmi. Zdajemy sobie 
jednak sprawę z tego, że musimy 
wprowadzić też pewne standardy. 
Aby Puck nie stał się małym Di-
sneylandem, potrzebne są pewne 
ograniczenia architektoniczne 
i choć wszystko w mieście jest pod 
ochroną konserwatora zabytków, 
a każda inwestycja konsultowana 
jest z konserwatorem, to aby było 
jeszcze ładniej, konieczna jest 
uchwała krajobrazowa. Ureguluje 
ona najważniejsze kwestie zwią-
zane choćby z reklamą zewnętrz-
ną. Zdaję sobie sprawę, patrząc 
na czas wprowadzania uchwały 
krajobrazowej w innych miastach, 
że będzie to długotrwały proces, 
ale tylko w ten sposób jesteśmy 

w stanie uchronić miejską prze-
strzeń przed chaosem architekto-
nicznym czy nachalną reklamą.

Mimo wszystko miasto musi tęt-
nić życiem, szczególnie w sezo-
nie letnim.  
Też tak uważam, dlatego mamy 
ciekawe koncerty organizowa-
ne przede wszystkim z  myślą 
o mieszkańcach, którzy są dla nas 
na pierwszym miejscu. Wprowa-
dzamy też wiele udogodnień dla 
turystów – chcemy, by nasze mia-
sto było celem podróży, nie tyl-
ko „miejscowością w drodze na 
półwysep”. W tworzeniu atrakcji 
turystycznych uczestniczą też 
przedsiębiorcy i organizacje po-
zarządowe. My, samorządowcy 
mamy wiele pomysłów na poka-
zanie ciekawej historii miasta czy 
walorów przyrodniczych i  cały 
czas intensywnie poszukujemy 
zewnętrznego wsparcia finan-
sowego. Póki co spore pieniądze 
przeznaczyliśmy m.in. na inwe-
stycje w kanalizację, czyli to, co 
powinno było być zrobione daw-
no temu, na co były pieniądze 
z Unii Europejskiej w poprzedniej 
perspektywie unijnej 2007–2014. 
Niestety, przespaliśmy wówczas 
pewne sprawy i dzisiaj trzeba to 
nadrobić, zabezpieczając jednak 
wkład własny z własnego budże-
tu. Wielkie wyzwanie stanowi 
dla nas rewitalizacja kamienic 
na Starym Mieście, którą reali-
zujemy wspólnie ze wspólnota- 
mi mieszkaniowymi. Zaczynamy  
od modernizacji 10 budynków 
komunalnych, instalacji 72 kamer 
monitoringu, budowy Puckiego 
Centrum Wsparcia oraz rewi-
talizacji Parku Dziejów Pucka 
i trzech skwerów. Widzę w mie-
ście wolę zmian, także ze stro-
ny administratorów budynków, 
którzy nawet sami, własnym na-
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kładem finansowym, remontują 
i odnawiają fasady domów. Takie 
działanie pozytywnie wpływa na 
wizerunek i  jakość życia w  na-
szym mieście.   

Wspomniała pani o  otwarciu 
Pucka ku wodzie. Kilka tygo-
dni temu udało się podpisać 
pierwszą umowę na przebudo-
wę i rozbudowę portu jachtowe-
go. Inwestycja w  nową marinę 
to ogromna szansa dla miasta 
i  w  pewnym sensie ponowne 
zwrócenie się właśnie ku wodzie.
Gdy rozpoczęłyśmy z panią wi-
ceburmistrz przygotowania do tej 
inwestycji, w grudniu 2014 roku, 
na biurku leżała koncepcja ma-
riny, etap absolutnie pierwotny. 
Z tej koncepcji wynikało, że nowy 
port jachtowy ma kosztować 80 
mln zł. Miałyśmy pewne wątpli-
wości co do wielkości i rozmachu 
tej inwestycji, bo pierwsze pyta-
nie, jakie przychodziło wówczas 
do głowy, było takie: Czy nas na 
to stać? Co innego wizja, a co in-
nego rzeczywistość. W styczniu 
2015 roku przeprowadziliśmy 
konsultacje, w których uczestni-
czyło kilkudziesięciu fachowców: 
żeglarze, kapitanowie żeglugi 
wielkiej, technicy, inżynierowie. 
Była bardzo ożywiona dyskusja. 
Dyskutowano o tym, czy potrzeb-
ny jest falochron zachodni, czy 
wielkość mariny jest odpowied-
nia itd. Finał tej dyskusji sprawił, 
że musieliśmy zmniejszyć licz-
bę miejsc postojowych w mari-
nie oraz wycofać się z pewnych 
rzeczy, aby inwestycja stała się 
realna do wykonania. W  efek-
cie z 80 mln zł zeszliśmy na 40 
mln, co dalej dla miasta Pucka 
było ogromną sumą, która prze-
kraczała wówczas roczny budżet 
miasta. Pytanie było też, skąd 

uzyskać dofinansowanie, bez 
którego nie byłoby szansy ru-
szyć z inwestycją. Udało się po-
dzielić inwestycję na kilka części 
i uzyskać dofinansowanie z kil-
ku źródeł: z  Urzędu Morskiego 
w Gdyni, z Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki w  II etapie oraz od 
samorządu województwa pomor-
skiego w I etapie. Przez ostatnie 
cztery lata walczyliśmy o to, żeby 
uzyskać wszystkie niezbędne po-
zwolenia. Mieliśmy po drodze 
przeróżne przeszkody, w  tym 
najdłuższą, trwającą niemal trzy 
lata przygodę z ekologami. Uda-
ło się pokonać wszystkie bariery 
i  podpisaliśmy z  marszałkiem 
województwa pomorskiego Mie-
czysławem Strukiem umowę na 
realizację I  etapu tej inwestycji. 
Zdajemy sobie sprawę, że nowy 
port jachtowy będzie potężnym 
impulsem rozwojowym dla na-
szego miasta. To jest aktualnie 
nasz priorytet i dążymy do tego, 
aby inwestycja została zrealizo-
wana. Za rok, na 100-lecie Zaślu-
bin Polski z Morzem efektu koń-
cowego jeszcze nie będzie widać, 
ale będą widoczne już pierwsze 
prace przy tej inwestycji. Nowo-
czesna marina jest dla nas bardzo 
ważna, bo otworzy nowe możli-
wości przed nami, liczymy, że 
przyciągnie wielu żeglarzy, ożywi 
turystykę oraz zwiększy dochody 
mieszkańców i budżetu miasta.   

Czy inwestycja pozwoli również 
na rozwój pasażerskiej komuni-
kacji wodnej?
Cztery lata temu uruchomili-
śmy rejsy białej floty z Pucka do 
Jastarni i  w  weekend do Helu, 
które w sezonie letnim cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Takie 
połączenie przez Zatokę Pucką 
pokazało, że również w ten spo-

sób można podróżować na Mie-
rzeję Helską, przy okazji poznając 
piękno „małego morza”. Prowa-
dzimy rozmowy z  operatorami 
jednostek pasażerskich na temat 
wzbogacenia siatki połączeń, np. 
o  połączenie do Gdyni. Marzy 
nam się, aby w  sezonie letnim 
wprowadzić regularne połącze-
nie, które byłoby alternatywą 
dla komunikacji samochodowej 
i  kolejowej. Póki co, turystyka 
wodna w  naszym powiecie jest 
słabo rozwinięta, są próby, ale to 
nie jest synchronizowane, dlatego 
dobrze byłoby, gdyby armatorzy 
zainteresowali się bardziej Zato-
ką Pucką, bo tutaj widzę wielką 
przyszłość dla naszego miasta. 
Marzą mi się także targi rybne, 
które można byłoby zorganizo-
wać w porcie rybackim. Próbo-
waliśmy już takie wydarzenie za-
inicjować, ale dzisiaj z rybami jest 
duży problem, jak również z ry-
bakami, których w Pucku mamy 
zaledwie czterech.  

To nie koniec wielkich inwesty-
cji. Będzie rower metropolitalny 
oraz zmienią się okolice dworca 
kolejowego, choć sam budynek 
dworcowy będzie jeszcze musiał 
poczekać na remont.
Położenie stanowi nasz duży atut 
i ten atut wykorzystujemy, także 
w kontekście pozyskiwania środ-
ków finansowych. Prawie w reali-
zacji jest już duży projekt zwią-
zany z  węzłem przesiadkowym 
w sąsiedztwie dworca kolejowe-
go. Będzie tam utworzonych 139 
miejsc przesiadkowych, z myślą 
o  mieszkańcach miasta Pucka, 
ale również o mieszkańcach gmi-
ny wiejskiej Puck zostawiających 
swoje auta w  naszym mieście 
i w dalszej części podróży korzy-
stających z transportu kolejowe-
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go i autobusowego, który cieszy 
się dużym zainteresowaniem, nie 
tylko w sezonie letnim. Zmieni 
się też ulica Dworcowa, która 
dopiero teraz staje się miejską 
ulicą. Wcześniej była własnością 
PKP, przez co nasze działania 
były mocno ograniczone. Za-
czynamy od budowy kanalizacji 
deszczowej i  sanitarnej, będzie 
nowy chodnik, ścieżka rowerowa, 
lepsze oświetlenie, nowa organi-
zacja drogi. Inwestycje w okolicy 
dworca mogą być zrealizowane 
dlatego, że jesteśmy beneficjen-
tem Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT), jest to część 
środków z alokacji Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014–2020, które przezna-
cza się na zintegrowane działania 
na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju obszarów miejskich. Co innego 
węzeł, a co innego dworzec, który 
jest własnością PKP. Niestety na 
modernizację budynku musimy 
poczekać przynajmniej do 2021 
roku. Planujemy otworzyć tam 
centrum informacji turystycz-
nej, będzie poczekalnia i  nowe 
toalety. Natomiast dzięki temu, 
że Puck położony jest w Obsza-
rze Metropolitalnym Gdańsk – 
Gdynia – Sopot, będziemy mieli 
w mieście rower metropolitalny. 
Puck to jedna z  14 gmin, któ-
re uczestniczą w tym projekcie. 
Już wiemy, że 22 rowery, które 
przypadną na nasze miasto, to za 
mało. Główna stacja rowerowa 
znajdować się będzie naprzeciw-
ko budynku dworca. Będziemy 
się starali o  większą ilość elek-
trycznych rowerów, którymi bę-
dzie można dojechać do Włady-
sławowa, Redy i Rumi czy innych 
miejscowości. Rowerem będzie 
można przemieszczać się oczy-
wiście również po samym Pucku 

z możliwością pozostawienia go 
na jednej z 14 stacji rowerowych.             

Czy rower miejski będzie kon-
kurencją dla miejskiego auto-
busu, który od ponad roku wozi 
pasażerów po ulicach Pucka?
Wiele osób patrzyło sceptycznie 
na pomysł miejskiego autobu-
su, trzeba jednak pamiętać, że 
w Pucku 60 procent mieszkań-
ców to osoby powyżej 60. roku 
życia. Choć wielu z nich to bar-
dzo aktywni i sprawni ludzie, to 
w tym gronie są także osoby, dla 
których autobus to doskonały 
środek transportu pomagający 
im przemieszczać się po mieście. 
Autobus, wyposażony w klimaty-
zację i ogrzewanie, przystosowa-
ny jest także do przewozu wóz-
ków dziecięcych i jest przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich. Komu-
nikacja autobusowa ukierunko-
wana jest również na młodzież 
szkolną, aby mogła bezpiecznie 
i szybko dotrzeć do szkoły i do 
domu. Na każdym przystanku 
podaje się także informacje po 
polsku i  kaszubsku. Gdy zmie-
niliśmy trochę kierunek jazdy, 
wpływy z biletów się zwiększyły 
i są na poziomie 4–5 tys. zł mie-
sięcznie. Co jednak jest ważne, 
korzystanie z  autobusu przez 
mieszkańców eliminuje z  użyt-
ku kilka, kilkanaście samocho-
dów, a to już wpływa na lepszą 
jakość powietrza. Wiem, że po-
mysł z autobusem mieszkańcom 
się podoba, tak jak inne przed-
sięwzięcia, tj. winda w Urzędzie 
Miasta, która została zainsta-
lowana, to trzeba podkreślić – 
z myślą o mieszkańcach Pucka. 
Zaczęliśmy też modernizować 
przejścia dla pieszych, mając na 
uwadze osoby mniej sprawne. 

Podjęliśmy ponadto działania, 
aby Pucki Klub Malucha czynny 
był nie pięć, a dziewięć godzin, 
co pozwoli młodym mamom 
wrócić na rynek pracy. Rolą sa-
morządu jest to, aby ułatwiać 
mieszkańcom codzienne życie. 
Podane powyżej przykłady są 
tego potwierdzeniem. 

Za nami 99. rocznica obchodów 
Zaślubin Polski z  Morzem. Za 
rok okrągła 100. rocznica. Czy 
z  tej okazji planowane jest coś 
szczególnego?  
Dzięki postawie Kaszubów w cza-
sach zaborów, a także dzięki ich 
uporowi 100 lat temu Polska od-
zyskała dostęp do morza. Kaszu-
bi odgrywają kluczową rolę tak-
że w  obchodach rocznicowych. 
Pucki oddział ZKP pięknie to 
przygotowuje, mocno angażuje 
się w coroczne uroczystości. Po-
stać rybaka kaszubskiego przy 
słupku zaślubinowym i  w  trak-
cie mszy świętej przy ołtarzu to 
bardzo ważny element i podkre-
ślenie kaszubskiej obecności na 
ziemi puckiej, nad Bałtykiem. 
Mam jednak nadzieję, że tej ka-
szubskości będzie jeszcze więcej, 
nie tylko na zewnątrz, w ubiorze, 
ale także w mowie, np. podczas 
mszy świętej w  farze. Wiem, że 
takie jest też oczekiwanie gości, 
którzy przyjeżdżają do nas na te 
obchody. 100. rocznicę Zaślubin 
Polski z Morzem chcemy zorga-
nizować w miejscu, gdzie się fak-
tycznie odbyły zaślubiny Polski 
z morzem, na terenie, na którym  
przed laty działał Morski Dywi-
zjon Lotniczy. Mam wstępne za-
pewnienie od prezesa firmy, która 
jest dzisiaj właścicielem tego te-
renu, że będziemy mogli ten plan 
zrealizować. 

  ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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Zacznę od tonów górnolotnych. Wybitny magnat po-
morski Jakub Wejher – fundator fary i opiekun fran-
ciszkanów, założyciel miasta i kalwarii, jak mówimy: 
Kaszubskiej Jerozolimy – był właścicielem kompleksu 
dóbr rzucewsko-wejherowskich, w tym obecnej dziel-
nicy Śmiechowo w Wejherowie. Zmarł przeszło 360 
lat temu – w roku 1657. I oto prawie trzysta lat później 
w Śmiechowie przyszedł na świat przyszły franciszka-
nin ojciec profesor Adam Ryszard Sikora… 
Wpierw małe sprostowanie. Do ósmego roku życia miesz-
kałem niemalże w samym centrum miasta, a mianowicie 
przy ul. Sienkiewicza. Tam też się urodziłem. Potem do-
piero rodzina przeniosła się do jednorodzinnego domu 
w Śmiechowie, gdzie mieszkałem aż do wstąpienia do 
Zakonu Franciszkanów i wyjazdu z Wejherowa. 

Moja świadomość wyjątkowości miasta, jego histo-
rii, a zwłaszcza jego roli w życiu religijnym rosła powoli 
wraz ze mną. Od najmłodszych lat, najpierw prowadzo-
ny przez rodziców i dziadków, a potem już samodzielnie 
uczestnicząc w nabożeństwach na Kalwarii, coraz bar-
dziej odkrywałem niezwykłą wagę dziedzictwa Jakuba 
Wejhera i jego wpływ nie tylko na mnie, ale i na cha-
rakter oraz losy samego miasta, i szerzej, na społeczność 
kaszubską. Pamiętam, że jako kilkuletni chłopak, gdy 
w naszym domu zatrzymywali się pielgrzymi gościnnie 
przyjmowani przez dziadków i rodziców, z dumą słucha-
łem ich słów o wyjątkowej roli Kalwarii Wejherowskiej 
w ich często niełatwym życiu. 

W miarę upływu lat mój obraz Wejherowa się zmie-
niał. Wpierw uległ chyba pewnej idealizacji, jako kon-
sekwencji nostalgii po opuszczeniu rodzinnego miasta. 
Potem rodziło się we mnie pragnienie coraz lepszego 
poznania historii miasta, jego zabytków, wśród których 
zawsze jednak najważniejsza dla mnie była Kalwaria Wej-
herowska, oczywiście nie tyle jako fenomen architekto-
niczny, ile duchowy, decydujący, moim zdaniem, o genius 
loci miasta. To Kalwaria określała od samego początku 
rolę i swoistą misję Wejherowa w życiu religijnym regio-

nu. Przez nią także przede wszystkim wieść o Wejherowie 
rozeszła się do najdalszych zakątków kraju. 

Redaktor Regina Osowicka napisała w Bedekerze wej-
herowskim, że ojciec profesor wychował się w rodzinie 
piekarza Stanisława i urzędniczki miejskiej Hildegardy 
z domu Rozenkranc…
Urodziłem się i wychowywałem w tak zwanej rodzinie 
wielopokoleniowej. Razem z  nami mieszkali wszyscy 
moi dziadkowie. Zarówno rodzice ojca jak i matki mieli 
kaszubskie korzenie, ale jedynie rodzice ojca posługiwali 
się na co dzień wyłącznie językiem kaszubskim, z nimi 
więc rozmawiałem tylko po kaszubsku. Dziadkowie ze 
strony mamy i moi rodzice mówili zasadniczo po polsku, 
choć oczywiście z  różnymi wtrąceniami kaszubskimi. 
W sumie jednak mój kontakt z językiem kaszubskim był 
dość ograniczony i nigdy nie zdołałem się nauczyć płyn-
nie mówić po kaszubsku. Dziadkowie i rodzice bardzo 
troszczyli się o religijne wychowanie dzieci: moich dwóch 
sióstr i mnie. Najsilniej oddziaływali własnym przykła-
dem, udziałem we Mszach św. w niedziele, w nabożeń-
stwach majowych i różańcowych, Drogach Krzyżowych, 
odpustach na Kalwarii, ale też modląc się w domu. Często 
odmawialiśmy wspólnie różaniec. Rodzice ojca codzien-
nie wcześnie rano śpiewali Godzinki ku czci Matki Bożej. 
Rodzicom i dziadkom zawdzięczam też wpojenie zasad 
dotyczących np. szacunku dla każdego człowieka, troski 
o rodzinę, etosu pracy, pamięci o zmarłych. Ci prości lu-
dzie potrafili stworzyć dom, w którym znajdowało się 
oparcie i dużą dawkę miłości. 

Przejdźmy do okresu szkolnego. Ojciec profesor cho-
dził w Wejherowie najpierw do śmiechowskiej piątki, 
a potem przez pięć lat do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskiego, co zostało zwieńczo-
ne maturą w 1975 roku. Szkoły to nie tylko nauka, ale 
nade wszystko koleżanki i koledzy, autorytety nauczy-
cielskie.
Właściwie zacząłem naukę w wejherowskiej ósemce, a do 
piątki w Śmiechowie chodziłem od drugiej klasy. Do dziś 
przetrwały więzy koleżeńskie z tamtych czasów, przyj-
mujące formę okazywanej sobie życzliwości w spotka-
niach, rozmowach telefonicznych, listach. Niestety coraz 
częściej docierają wieści o czyjejś poważnej chorobie czy 
śmierci. Szkołę średnią wspominam najżywiej. Być może 
trudno byłoby mi wskazać kogoś, kto byłby dla mnie 
wówczas autorytetem, ale bez wątpienia mogę mówić 
o wielu profesorach, których zarówno kompetencje, jak 
i zasady etyczne robiły na mnie duże wrażenie i pozostały 
w pamięci jako cenne wzorce. Noszę też w sercu wiele 
koleżanek i kolegów, których zawsze serdecznie wspo-
minam. Był to piękny czas zawiązywania przyjaźni, nie-
które z nich przetrwały do dnia dzisiejszego. Gdy chodzi 
o osoby duchowne, to byli to kapłani, z którymi wpraw-

KASZUBSKA 
EDYCJA VERBA 
SACRA ŻYJE
Z franciszkaninem ojcem prof. Adamem  
Ryszardem Sikorą rozmawia Stanisław Janke
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dzie nie utrzymywałem bliższych kontaktów (nie byłem 
też ministrantem), ale których przykład życia, modlitwy, 
troski o potrzebujących i starania o same obiekty sakralne 
nie uszły mojej uwagi. Ceniłem ich jednak przede wszyst-
kim za ich dyskretne prowadzenie do Boga. Imiennie 
chciałbym wspomnieć dwie siostry zmartwychwstanki, 
a mianowicie s. Elżbietę i s. Grażynę, które miały niemały 
wpływ na kształtowanie mojej osobowości jeszcze przed 
szkołą podstawową. 
Pracowałem na początku lat 90. w redakcji dwutygo-
dnika katolickiego diecezji chełmińskiej (dziś pelpliń-
skiej) „Pielgrzym”, wielokrotnie rozmawiałem z osoba-
mi duchownymi, konsekrowanymi o ich powołaniu. 
W większości odpowiadano mi, że to bardzo trudne 
sprawy, że tak naprawdę nie da się jednoznacznie tego 
opisać czy uchwycić… 
Kiedy odpowiadam na pytania o powołanie, niejedno-
krotnie mi już stawiane, zawsze potem mam poczucie, że 
to, co istotne, i tak w odpowiedzi gdzieś umknęło. Myślę, 
że najtrafniej w słowach ujmuje to św. Jan Paweł II, gdy 
mówi, że powołanie to „dar i tajemnica”. Nieco tej tajem-
nicy uchylają słowa Pana Jezusa, który powiedział kiedyś 
swoim uczniom: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go 
Ojciec mój nie pociągnie” (J 6,68). Nie chodzi tu zatem 
na pierwszym miejscu o własną decyzję, ale o wiele waż-
niejszy fakt owego „pociągania” przez Boga. Od początku 
przeczuwałem, a potem już wiedziałem, że to „pociąga-
nie” wcześniej czy później będzie się domagało dania od-
powiedzi. Ale nie od razu byłem gotowy na jej udzielenie. 
Były też chwile, gdy świadomie tłumiłem ten głos, snując 
plany na przyszłość zupełnie inne niż te związane z Bożą 
propozycją. Czas dania odpowiedzi Panu Bogu nadszedł 
po zdaniu matury. Decyzję oparłem przede wszystkim na 
osobistym doświadczeniu, jak bliski i kochany jest Pan 
Bóg, jak wiele Mu zawdzięczam, jak niezawodnym jest 
On Przyjacielem. Odkrywałem to wszystko w treściach 
Ewangelii, modlitwie, nauczaniu i działalności Kościoła 
oraz budujących przykładach ludzi wiary, których pokój 
serca, dobroć, wierność zasadom pociągały do urzeczy-
wistniania ideałów, którymi oni żyli. Wielu ludzi jako 
niezwykłe drogowskazy stawiał mi Pan Bóg na drodze, 
a część z nich z pewnością zupełnie nieświadomie po-
magała mi odkrywać kierunek życiowej drogi. Dziękuję 
Bogu za nich, a pamięć o nich noszę głęboko w sercu. 

Wręcz niezwykła jest droga edukacyjna i  naukowa 
ojca profesora: seminarium franciszkańskie w Kato-
wicach-Panewnikach, studia z zakresu biblistyki na 
KUL-u, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, Uniwer-
sytet Harvarda w USA, a potem praca dydaktyczna 
w Instytucie Nauk Biblijnych w Lublinie, w Wyższym 
Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wron-
kach, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, profesura w 2015 roku. Jest 
ojciec profesor autorem kilku solennych książek, po-
nad stu artykułów naukowych… 
Moja droga edukacyjna i naukowa, już po ukończeniu 
franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Katowicach-Panewnikach, wynikała z bezpośrednich 
decyzji przełożonych zakonnych. Była ona związana ze 
specjalistycznymi studiami z zakresu biblistyki na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, a potem 
na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Na Uni-
wersytecie Harvarda studiowałem tylko jeden semestr – 
dzięki otrzymanemu stypendium naukowemu. Uczelnie 
te wspominam nie tylko jako miejsca pogłębiania wie-
dzy biblijnej, ale i jako miejsca poznania wyjątkowych 
ludzi, profesorów i studentów, z których intelektualnego 
i duchowego bogactwa mogłem czerpać. Po powrocie do 
Polski zlecono mi równoległe prowadzenie wykładów 
w naszym franciszkańskim seminarium duchownym we 
Wronkach (które od 1998 r. wchodzi w skład Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu) oraz w  Instytucie Nauk Biblijnych KUL 
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w Lublinie. Zacząłem publikować artykuły i książki bi-
blijne, które dotyczyły głównie pism św. Jana Apostoła 
oraz franciszkańskiego wkładu w teologię i archeologię 
biblijną. Z czasem doszły do tego zagadnienia związa-
ne z kaszubską translatoryką biblijną, a w końcu same 
przekłady Pisma Świętego z języków oryginalnych. Na 
pierwszym etapie pracy na uczelni pociągała mnie bar-
dziej praca dydaktyczna. Obecnie chętniej więcej czasu 
poświęciłbym zgłębianiu i opracowaniu interesujących 
mnie tematów badawczych. Oczywiście, jedno i drugie 
realizuję jako franciszkanin, co jak ufam, wyciska swoiste 
piętno na wykonywanej pracy. Chętnie też efekty badań 
naukowych przekładam na pracę duszpasterską realizo-
waną przede wszystkim na polu rekolekcyjnym i poprzez 
różnego rodzaju konferencje pastoralne, skierowane do 
duchownych i wiernych świeckich. 

Jest rok 2004. To dzięki ojcu profesorowi do wejherow-
skiej kolegiaty zawitał szczególny projekt religijny Ver-
ba Sacra – Modlitwa Katedr Polskich z tekstami biblij-
nymi tłumaczonymi przez księdza na język kaszubski 
i niezwykłym artystycznym czytaniem tych dzieł przez 
Danutę Stenkę…
Verba Sacra zagościła w Wejherowie w pierwszej kolej-
ności dzięki reżyserowi projektu Przemysławowi Basiń-
skiemu i panu prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi 
Hildebrandtowi. Mój udział był natomiast taki, że gdy 
po edycji kaszubskiej Verba Sacra w Poznaniu w 2003 
roku pan Basiński spytał o miejsce na Kaszubach, gdzie 
można by ten projekt przedstawić, wówczas wskazałem 
bez wahania na Wejherowo. I tak to się zaczęło. Od same-
go początku teksty czyta wybitna polska aktorka Danuta 
Stenka, pochodząca z kaszubskiego Gowidlina. Sposób, 
w jaki to czyni, porusza do głębi i sprawia, że rokrocznie, 
w zimowy wieczór w kolegiacie wejherowskiej gromadzą 
się bardzo liczni słuchacze Słowa Bożego i miłośnicy ję-
zyka kaszubskiego. 

Na samym początku, gdy tylko zacząłem przygoto-
wywać przekłady tekstów biblijnych na kaszubski, o ich 
korektę językową poprosiłem pana prof. Jerzego Trede-
ra. W projekcie Verba Sacra uczestniczył On również 
jako językoznawca, opracowując do tekstów biblijnych 
komentarze filologiczne. Znajomość moja z prof. Tre-
derem z czasem się pogłębiała, a nasze wspólne tematy 
nie ograniczały się już ściśle do kwestii korektorskich, 
ale zaczęły obejmować coraz szersze zagadnienia. Nieraz 
spotkania przyjmowały formę minisympozjów nauko-
wych, a kiedy indziej autentycznie przyjacielskich gawęd. 
Wyrastały one na gruncie wspólnej pracy nad tekstami 
biblijnymi, a w miarę upływu czasu dotykały szeroko 
rozumianych spraw egzystencjalnych, zwłaszcza gdy 
pojawiła się choroba Profesora. Dom państwa Trederów 
stał się dla mnie domem przyjaciół. Podobny styl pracy, 
punktualność, słowność, cementowały naszą przyjaźń. 

Wkład prof. Tredera w przekłady Pisma Świętego z języ-
ków oryginalnych na kaszubski jest nie do przecenienia, 
a wiele Jego sugestii, rad, uwag nadal znajduje swoje od-
bicie w przekładach, nad którymi teraz pracuję. 

Wracając do Verba Sacra, to z pewnością w świado-
mości naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu projekt ten ma swoje trwałe miejsce. Verba 
Sacra „żyje” też na konferencjach naukowych zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Liczne wzmianki i oceny pro-
jektu można znaleźć też w  publikacjach naukowych. 
Ostatnio na przykład w  publikacji książkowej ks. dr. 
Mariana Miotka Recepcja kaszubskich przekładów Biblii 
(Wejherowo–Gniewino 2018), omawiającej w  sposób 
syntetyczny wszystkie dotychczasowe edycje Verba Sacra 
w Wejherowie. Wśród moich znajomych i przyjaciół za-
sadniczo o Verba Sacra w Wejherowie mówi się z dużym 
uznaniem. Dla mnie osobiście, choć forma przekazu jest 
ważna i trzeba zadbać o jej najwyższą jakość, najważniej-
sze jest samo Słowo Boże, dla którego otwarta została 
nowa przestrzeń. W zimowe wieczory w kolegiacie wej-
herowskiej pojawiają się zarówno ludzie, którzy regular-
nie chodzą do kościoła i słuchają Słowa Bożego, jak i tacy, 
którzy do kościoła chodzą sporadycznie albo nie chodzą 
wcale. Słowo Boże poprzez Verba Sacra może dotrzeć też 
do nich, i może pewnego dnia rozświetli drogę ich życia 
prowadzącą do głębszej relacji z Bogiem. 

Nie będę oryginalny. Na zakończenie naszej rozmowy 
pragnę zapytać ojca o plany dydaktyczne, naukowe, 
a może przede wszystkim o te dotyczące życia zakon-
nego...
No cóż. Moje zamierzenia, bo plany to chyba zbyt wielkie 
słowo, na najbliższy czas w dużym stopniu podyktowane 
są wymogami życia zakonnego i działalności naukowej 
na uczelni. W wielu punktach są one styczne, przy czym, 
jak ufam, moje życie inspirowane duchowością św. Fran-
ciszka z Asyżu nadaje także kształt, a nieraz i treść temu, 
co wynika z pracy na uniwersytecie. Od pewnego czasu 
pracuję nad monografią dotyczącą wyspy Patmos – Świę-
tej Wyspy Morza Egejskiego, na której pod koniec I wie-
ku przebywał na zesłaniu św. Jan Apostoł. Właśnie tam 
otrzymał on objawienie, które zapisane zostało w Księdze 
Apokalipsy. Zainteresowanie wyspą Patmos i jej wpły-
wem na Apostoła wyrosło z moich wcześniejszych prac 
dotyczących pism św. Jana. Poza tym cały czas tłumaczę 
księgi biblijne na kaszubski. W obecnym roku planowane 
jest wydanie ostatniej księgi Pięcioksięgu, a mianowicie 
Księgi Powtórzonego Prawa. Uwieńczy ona przekład ca-
łego Pięcioksięgu z  języka hebrajskiego na kaszubski, 
który rozpocząłem pięć lat temu. Pracuję już także nad 
siedemnastą edycją Verba Sacra – Biblia kaszubska. Z re-
żyserem Przemysławem Basińskim ustaliliśmy, że w 2020 
roku będą czytane fragmenty właśnie Księgi Powtórzo-
nego Prawa. 

Udział emigrantów z Prus, w tym z Kaszub, w kolonizowaniu i zagospodarowywaniu Południowej Afryki jest mało 
znany. Tymczasem od początków europejskiej kolonizacji ich obecność była tam stałym zjawiskiem. Początkowo 
wynikała z silnych więzów gospodarczych łączących Rzeczypospolitą z Niderlandami, do których należała połu-
dniowoafrykańska Kolonia Przylądkowa. Później była pochodną polityki osadniczej prowadzonej przez brytyjskie 
władze kolonialne. 
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Pruskie porty, a przede wszystkim Gdańsk, były głównym 
pośrednikiem wymiany handlowej między Rzeczypospoli-
tą a Niderlandami, które zmonopolizowały handel bałtyc-
ki. Wielu tutejszych mieszkańców zaciągało się na służbę 
w holenderskiej flocie i siłach kolonialnych. W rejestrach 
Kompanii Wschodnioindyjskiej znajdują się dane kilku 
tysięcy mężczyzn z obu części Prus (Królewskich i Książę-
cych), którzy w XVII i XVIII stuleciu podjęli służbę dla tej 
instytucji. Nie zabrakło ich nawet wśród założycieli holen-
derskiej kolonii na południu Afryki w 1652 r. Należał do 
nich pochodzący z Gdańska Paulus Petkau (do dzisiaj na 
Kaszubach spotyka się nazwisko typu Petka, Petke lub Petk). 
Jako podoficer wziął udział w pierwszych kolonialnych ra-
dach wojennych. 

Kolejny znany gdańszczanin, Jan Liske (do dziś na Kaszu-
bach występują nazwiska Liske i Leske), przybył do Kolonii 
cztery lata później. Wkrótce uzyskał status obywatela kolo-
nii, a w 1659 r. wziął udział w siedmioosobowej ekspedycji 
do plemienia Namaqua. Była to prawdopodobnie pierwsza 
wyprawa eksploracyjna w głąb południowoafrykańskiego 
interioru. Życie w kolonii nie spełniło jednak oczekiwań 
Liskego, gdyż w 1660 r. powrócił do Europy.

W latach 60. i 70. XVII wieku w afrykańskiej kolonii 
pojawili się kolejni emigranci z Gdańska, m.in. Jan Corne-
lisz, Michiel Bischop, Pieter Mouw, Claes Barenski czy Jan 
Demant. Tak liczna reprezentacja emigrantów z Prus w ho-
lenderskich siłach kolonialnych w XVII stuleciu  została od-
notowana w pamiętnikach chirurga Nicolaasa de Graaffa. 
Wśród przedstawicieli obcych nacji, z którymi przyszło mu 
służyć, na pierwszym miejscu wymienia ogólnie Polaków, 
w dalszej kolejności wyróżnia dodatkowo gdańszczan i kró-
lewczan. W tym zestawieniu pojawia się również określenie 
„kassoepers”, urobione prawdopodobnie od nazwy Kaszubi, 
a używane być może jako przezwisko dla najmniej zgerma-
nizowanych mieszkańców Pomorza i Prus. 

Szczególnie dużo emigrantów z Prus pojawiło się w Po-
łudniowej Afryce za rządów gubernatorów z rodziny van 
der Stel (1679–1707), najpierw Simona, a później jego syna, 
Wilhelma Adriana. Niewykluczone, że rodzina ta miała 
związki z Prusami, gdyż synową gubernatora Simona van 
der Stel była pochodząca z Gdańska Constantia Abrahamsz 

(do dzisiaj mamy na Kaszubach nazwisko Abraham). Spę-
dziła ona nawet rok (1703–1704) w Południowej Afryce, 
gdy wraz z mężem, Henrikiem van der Stelem, podróżowała 
do Indii.

W tym czasie pojawili się w Kolonii Przylądkowej inni 
gdańszczanie, m.in. Jan Knuppel, Pieter Malmer, Martin 
Mecklemburg, Henrik Tessner czy Bartholomeus Nachtigal, 
jak również emigranci z Prus Książęcych: m.in. Michiel Ko-
walski, Lodewyk Romeyk, Pieter Becker, Christoffel Grun-
wald, Jakob Hofland czy Thomas Eysman (brzmienie imion 
za oryginalnymi holenderskimi dokumentami). Większość 
tych emigrantów osiedliła się tam na stałe, założyła rodziny, 
a ich potomstwo zasiliło formującą się społeczność burską 
(afrykanerską), jedyny afrykański naród europejskiego po-
chodzenia. Szczególnie liczni są dzisiaj potomkowie Chris-
toffela Grunwalda, gdyż nazwisko Groenewald nosi ok. 30 
tys. mieszkańców Południowej Afryki. Jak wykazały badania 
DNA, dziedziczą oni w linii męskiej mutację w chromoso-
mie Y (haplotyp R1a-M458) występującą przede wszystkim 
u Słowian (w tym u Kaszubów). Nazwisko Groenewald lub 
Grunwald wciąż zresztą można spotkać w rejonie dawnych 
Prus Książęcych i na Kaszubach. 

Dwaj Prusacy, Michiel Kowalski i Jakob Hofland, obaj 
z  Królewca (oraz Thomas Tyl z  Warszawy), należeli do 
siedmioosobowej grupy przywódców pionierskiej wypra-
wy, która w 1702 r. jako pierwsza dotarła w okolice rzeki  

EMIGRANCI Z DAWNYCH PRUS  
W POŁUDNIOWEJ AFRYCE
Udział emigrantów z Prus, w tym z Kaszub, w kolonizowaniu i zagospodarowywaniu Południowej Afryki jest mało 
znany. Tymczasem od początków europejskiej kolonizacji ich obecność była tam stałym zjawiskiem. Początkowo 
wynikała z silnych więzów gospodarczych łączących Rzeczypospolitą z Niderlandami, do których należała połu-
dniowoafrykańska Kolonia Przylądkowa. Później była pochodną polityki osadniczej prowadzonej przez brytyjskie 
władze kolonialne. 

Robert Jutrzenka i Ludwik Zelewski (siedzą) w czasie oblężenia Ladysmith 
przez Burów w 1899 r. Zdjęcie opublikowane w: W. Vallentin, Der Burenkrieg, 
Rheinisches Verlagshaus, Leipzig, 1903, s. 48.
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Groot-Vis i wzgórz Bruintjes Hoogte, leżących ok. 700 km 
na wschód od Kapsztadu. W jej trakcie nastąpiło pierwsze 
bezpośrednie zetknięcie europejskich osadników z przedsta-
wicielami plemion Bantu, zakończone pierwszą w dziejach 
Południowej Afryki potyczką zbrojną pomiędzy obydwie-
ma społecznościami. W wyprawie uczestniczyło w sumie 
45 Europejczyków, a wśród nich jeszcze dwaj gdańszczanie: 
Henrik Tessner i Bartolomeus Nachtigal, a trzeci, Jan Knup-
pel, udostępnił na potrzeby wyprawy swój wóz. 

W  ciągu XVIII wieku w  kolonii pojawiło się kilkuset 
nowych emigrantów z Prus. Wielu osiedliło się tu na stałe 
i założyło rodziny. Dotyczyło to w sumie ok. 40 osób (na 
ok. 2 tys. wszystkich osadników, wśród których domino-
wali Holendrzy, Niemcy i Francuzi). Choć w większości 
deklarowali pochodzenie z Gdańska lub Królewca, jednak 
można przypuszczać, że wielu miało kaszubskie lub mazur-
skie korzenie. Ich potomstwo weszło w skład miejscowego 
społeczeństwa, czego świadectwem są takie dzisiejsze rody 
afrykanerskie, jak m.in.: Dirksen, Knoop, Tessenaar, Kroll, 
Kube, Freislich, Drotskie, van Reenen, Melck, Kromhout, 
Dippenaar, Raphael, Meeding, Willer, Henkes, Troskie, 
Schoonraad. Informacje dotyczące tych osadników prze-
kazał polski szlachcic Teodor Anzelm Dzwonkowski, który 
w latach 1788–1793 pełnił służbę na holenderskim okręcie 
Zephir. W trakcie postoju w Południowej Afryce uznali go 
za swego ziomka i obdarzyli przyjaźnią. Dzięki nim poznał 
życie towarzyskie Kapsztadu oraz zebrał interesujące dane 
na temat kraju, które następnie przedstawił w swoich wspo-
mnieniach. 

W wyniku wojen napoleońskich Kolonia Przylądkowa 
stała się na początku XIX wieku częścią imperium brytyj-
skiego. Nie spowodowało to jednak zahamowania napły-
wu emigrantów z ziem pruskich. Przez cały okres brytyjski 
liczną ich grupę stanowili przedstawiciele protestanckich 
towarzystw misyjnych. Jednym z nich był Reinhold Teodor 
Gregorowski z Malborka. W Południowej Afryce założył 
rodzinę, a jeden z jego synów, Reinhold, został prokura-
torem generalnym Republiki Południowoafrykańskiej. 

Inny misjonarz, Albert Neizel pochodził z Krokowej, pro-
testanckiej enklawy w północnej części Kaszub, a jeszcze 
inny, Robert Kühl, ze Sławutówka koło Pucka. Kolejni dwaj, 
bracia Johannes August i Johannes Carl Prozescy urodzili się 
w Królewcu, jednak wychowywali się w okolicach Gdańska. 
Wszyscy wspomniani założyli w Południowej Afryce ro-
dziny i dochowali się licznego potomstwa, którego kolejne 
generacje żyją tam do dzisiaj. 

Przybywali również zwykli emigranci sprowadzani przez 
Brytyjczyków. Jeszcze w I połowie XIX wieku z Prus Za-
chodnich przybył Peter Beirowski, a z Prus Wschodnich 
Mattheus Jamnik. W II połowie tego stulecia przybyli wraz 
z rodzinami Wilhelm Dobrowski z Kacka i Andreas Litkie 
z Chojnic. Kolejny emigrant, Lorenz Żuroch von Czapiewski, 
pochodził z Leśna koło Brus i wywodził się ze znanego ka-
szubskiego rodu szlacheckiego. Być może z Pomorza pocho-
dził także Mattheus Abogotski, założyciel afrykanerskiego 
rodu Aproskie, gdyż osiedlił się nad Oceanem Atlantyckim 
i został rybakiem. Potomkowie wszystkich wspomnianych 
emigrantów żyją w Południowej Afryce do dzisiaj.

Dziewiętnastowiecznych emigrantów z obu części Prus 
(zachodniej i wschodniej) było jednak więcej (rejestry wy-
mieniają m.in. takie nazwiska, jak: Ehmke, Tadza, Fritsch, 
Koch, Krull, Lahtz, Lemke, Schulz, Witzke). Dodatkowo, 
liczną grupę stanowili niemieccy osadnicy z Pomorza Za-
chodniego, których nazwiska niejednokrotnie wskazywa-
ły na słowiańskie (kaszubskie) pochodzenie (m.in. Elske, 
Gadow, Garske, Gierke, Goetsch, Kumm, Laesecke, Lüpke, 
Lutzke, Maaske, Mierke, Ninow, Panneck, Peincke, Radloff, 
Radu, Raske, Ristow, Rosenow, Skibbe, Trieloff, Venski, 
Zastrow). Przybywali oni do Kolonii Przylądkowej także 
w  czasach rządów holenderskich (np. Wrensch, Dusing, 
Kranspek).

Ważnym wydarzeniem w dziejach Południowej Afryki 
była wojna brytyjsko-burska z lat 1899–1902. Wśród wal-
czących znaleźli się również przedstawiciele miejscowych 
rodzin pruskiego pochodzenia. Na listach wziętych do 
niewoli brytyjskiej widnieje aż dziesięciu przedstawicieli 
rodu Troskie (potomków emigranta z Gdańska Christia-
na Truschke) oraz siedmiu przedstawicielu rodu Drotsky. 
Walczących Burów wsparli także ochotnicy z  różnych 
krajów. Źródła wymieniają m.in. Roberta Jutrzenkę i Lu-
dwika Zelewskiego, którzy pełnili funkcje oficerskie. Obaj, 
niezależnie od miejsca pochodzenia (Jutrzenka urodził się 
na Śląsku), prawdopodobnie wywodzili się ze starych ka-
szubsko-pomorskich rodów szlacheckich: Żelewskich herbu 
Brochwicz i Jutrzenków herbu Jutrzenka.

Emigranci z Prus, a w mniejszej liczbie także z innych 
części Polski, tworzyli stały, choć w porównaniu z przyby-
szami z Niderlandów, Niemiec, Francji czy Wielkiej Bryta-
nii, niezbyt liczny kontyngent osadników w Południowej 
Afryce. Przytoczone przykłady dowodzą jednak, że udawało 
im się zaznaczyć swoją obecność w istotnych dla tego kraju 
wydarzeniach, a potomkowie wielu z nich do dzisiaj współ-
tworzą społeczeństwo afrykanerskie. 

MARIUSZ KOWALSKI

Obraz Charles`s Davidsona Bella (1813–1882) ukazujący przybycie Jana  
van Riebeecka do Zatoki Stołowej w kwietniu 1652 r.
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BÒROWÔ COTKA

Klémãs Richert bél bëlnym fërsztą. 
Blós to bëla jinô bëlnosc niżlë ta, 
jaką chcôlbë widzec kòl niegò jegò 
uberfërszta. Ni miôl òn nôwicy 
wëcãtégò drzewa, a co za tim jidze, 
nie nëkôl nôwicy dëtków do kasë 
nadlesyństwa. Klémãs Richert bél 
bëlnym lesnym dlô swòjégò lasë 
a  dlô lëdzy, chtërny wkól niegò 
żëlë. Dbôl ó to, żebë nie cąc nôstar-
szich ë nôsnôższich bómów. Ro-
bòtnicë nie wchôdalë w place, gdze 
swòje spanié mialë zwierzãta, ni-
gdë téż nie bëlo niżódnégò szrumù 
tam, gdze mieszkalë jaczés rzôdczé 
gatënczi. A dlô lëdzy? Klémãs nie 
bël jak nen jachtarsczi scyrz. Czedë 
jaczi biédniészi czlowiek chcôl 
placëc za wërobioné drzewò, nié 
rôz czul:

– Jaczé drzewò? Jô nick nie 
wiém, le móżemë wëpic pò kòrnu-
skù. Jô tu prawie móm.

Jak chtos chcôl so chòc rejzech 
wëkùpic, tedë téż czãsto pòd-
pòwiôdôl mù fërszta, że tam-sam 
naléze jakąs grëbszą bómã zwróco-
ną na przëmiar przez wiater. Tak ju 
Klémãs rozmiôl swòjã robòtã, 
përznã jakò slëżba przede wszët-
czim dlô rodë, le téż dlô związônëch 
z nią lëdzy. Kòchôl swój fach ë lë-
dze téż jegò lubilë.

To bél pòniedzôlk. Reno. Klémãs 
rëchtowôl sã do robòtë. Jak wiedno 
wstôl ë sparzil so zelé do picô. Ùmil 

sã ë spakòwôl taszã ze wszëtczim, 
czegò brëkòwôl w  lese, wząn téż 
kòlôcze a  sërą wòrsztã. Frisztëk 
wiedno lubil zjesc ju pòd bómamë, 
slëchającë lasowëch glosów. Czej 
wëszedl bùten, òd raza sczerowôl 
szrëtë do stodolë. Z bëna wëprowa-
dzyl kònia, zalożil mù slã, a wëpchl 
letczi wóz, do chtërnégò zalożil ji-
ska. Timczasã na pòdwòrzim pòja-
wil sã bëniel. Òdstawil kòlo pòd 
mùr lesniczówczi ë pòdszedl do 
lesnégò.

– Dobri dzéń.
– Na wieczi wieków – òdrzekl 

mù Klémãs. Knôp zarô sã pòprawil:
– Niech bãdze pòchwôlony! Jô 

móm na miono Jacek. Jem prakti-
kantã...

– Jo, to jô sã domëszlajã – prze-
rwôl mù fërszta – të jes z Domôto-
wa, doch jo?

– Jo, temù jô tu ni miôl tak da-
lek, a na kòle przëjachôl.

– Në jo, dalek to nie je. Jô wiém, 
òd kògò të jes. Tak czë jinak mdzesz 
miôl tu plac do spaniégò. Ùzdrzisz, 
jak sã mieszkô na lesyństwie. Mdze 
czas téż pògadac z wieczora.

– Le jô ni móm wzãté nick ze 
sobą, bò to doch je tu sztëczk na 
wëszczegórã, tej sztëczk w dól ë ju.

Klémãs pòdsmiôl sã pòd knérą. 
Widza mù sã, że mlodi znôl môlo-
wé przezwë. Wëszczegórą zwónô 
bëla grzëpa, na chtërny lëdze 
przódë robilë so przerwã, jadącë 

przez las do Wejrowa. Smielë sã, że 
tam stôwają, żebë sã wëszczac, 
stądka przezwa. Pò prôwdze knôp 
widzôl mù sã òd raza, chòc chwa-
cyl gò nôprzód na tim przëwita-
nim. Wëzdrzôl ùsmiôny ë wiesoli, 
a przë tim taczi flotny, pòjãtny.

– To graje, że to je krótkò, dôsz 
radã na tim kòlim pòdjachac pò 
wszëtkò, co cë felëje. Le to pózni. 
Terô wlażôj na kôstã. Czas je rë-
szac. Dzys mùszimë naprawic plot 
przë mlodëch bómkach, bò nama 
tam wszëtkò òbeżrą sarmë, a  to 
dąb. Szkòda bë bëlo.

Òbëdwaji chlopi sedlë na wóz. 
Klémãs blós pòpùscyl lécków, 
a kóń spòkójno rëszil do przódkù. 
Za bramą lesyństwa skrãcëlë 
w prawò, a pò sztócëkù, czej minãlë 
krziżówkã, w  lewò w  las, stegną, 
chtërnã bëlo ju slabò widzec. Kóń 
ë jegò kùczer znalë równak ne kątë 
jak swòjã taszã. Wjachalë w stôri, 
wësoczi, bùkòwi las. Strzébrzné 
kòlumnë wiôldżich bómów szlë 
prosto do górë, a na dole wëzdrza 
jistno jak w parkù. Bùkòwé lëste 
mieszalë sã na zemi ze snôżo zelo-
nym mchã. Tam-sam bëlë kãpë 
mlodëch krzów, môlé blotka abò 
zwróconé ze staroscë pnie. Stroną 
bëla ląka, zaroslô ë zalônô wòdą. 
Na grańcë tëch dwóch swiatów 
fërszta zatrzimôl kònia.

– Nen plac zwie sã Bùlmanową 
Lączką – zacząn prawic – przezwa 

Kòżdi stôri las mô swòje krëjamnotë. Lączą sã z nim historëje, brawãdë, pòwiôstczi, w chtërnëch 
je òn placã prôwdzëwëch abò zmëszlonëch zdarzeniów. Je taczi las téż chëczą dlô wszeljaczich 
dëchów, strôszków czë òsoblëwëch lëdzy. Na nordze to wszëstkò nalézemë w Lasach Darzlëb-
sczich.
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pewno je òd nôzwëska gbùra, co tu 
czëdes miôl tã ląkã. Tu chcemë so 
zjesc frisztëk.

– Gbùrskô ląka tak w  lese? – 
dzëwil sã Jacek.

– Tak tu lëdze gôdają, a czemù, 
to nie wiém, czë chtos pamiãtô. 
Móże czedës to nie bëlo tak glãbòk 
w las. Lasów doch z latamë je kòl 
nas corôz to wicy. Przëzdrzë sã, na 
bómach ùzdrzisz jesz wrosli szta-
cheldrót. Pewno tu bëlë zwierzãta 
na wédze. Ne drzewiãta mùszalë 
bëc w ten czas jesz dosc môlé.

Pò prôwdze Jacek nalôzl stôri 
przerdzewiali drót w  samim we-
strzódkù dzys ju grëbégò pnia. 
Timczasã fërszta wëcygnąn zjest-
kù, chcôl sã pòdzelëc ze swòjim 
praktikantã, le nen òdrzekl:

– Nié, Bóg zaplac, jô móm swò-
je. Doma jô nigdë nie jém z rena, 
jô lubiã prawie w lese zjesc, a do-
piérze jak ju përznã pòrobiã.

Klémãs blós sã na to ùsmiôl pòd 
knérą, a pò sztóce gôdôl dali:

– Żebë bëc dobrim lesnym, mù-
szi lubic swòjã robòtã. Jak ze wszët-
czim. A do tegò mùszi kòchac las. 
Nie krziwdzëc jegò. Jinaczi to sã 
wiedno òddô. Flëk pasëje sétmë lat. 
Abò òd lëdzy sã òddô, abò w robò-
ce. Czasã téż – tu fërszta pòwzérôl 
w òczë mlodégò – czësto chùdzy, 
jakbë czlowiek ju cos pò prôwdze 
lëchégò narobil, tej móże mù sã to 
òddac òd Bòrowi Cotczi.

– A pan fërszta wierzi w taczé 
rzeczë? – pòdsmiôl sã bëniel.

– Wierzã, nie wierzã. Rzekã cë 
równak, że czasã tak mie cos dzyw-
no sã robi. Gôdają, że Bòrowô Cot-
ka je bëlnô, że jak chtos bómë 
kaléczi, to pòtrafi jegò pògònic. Le 
jak chtos je dobri, to òna móże mù 
nawetkã pòmòc. Czë pòrządnémù 
lesnémù w  robòce, czë chòcbë 
dzeckù niedowinnémù, czej sã za-

gùbi. Jô przez lata móm swòje 
krëjamné przëtrôfczi. Lubiã mëslëc, 
że to Bòrowô Cotka w  czims 
pòmògla, a nié, że to sã blós tak 
zdarzëlo.

Tak so ti chlopi prawilë, czej Ja-
cek pòdniósl glowã do góre, wcy-
gnąn glosno lëft ë rzekl:

– Panie fërszta, tu je dim czëc.
Klémãs téż pòwòniôl.
– Jo, a tu nigdze robòtnicë nie 

robią. Co to móże bëc?!
Chlopi nôprzód cknãlë blós za 

dëmã, le pò sztóce ùzdrzelë – rzecz 
dzywnô – jak dludżé jakbë klatë 
szarégò dëmù plënãlë midzë 
bómamë. Ta òsoblëwô stegna skrã-
ca wkòl ti pòdmòkli lączi.

– Tak cos jô jesz nie widzôl – 
rzekl Jacek – czemù nen dim nie 
jidze do górë?

– Pòj, mùszimë jic to sprawdzëc. 
Móm nôdzejã, że las sã nie pôli – 
òdrzekl Klémãs – blós chcemë bëc 
sztël, bò pò prôwdze, chto wié, òd 
czegò to je.

– Móże to je co lëchégò? Pan tak 
ò tëch strôszkach gôdôl.

– Të doch nie wierzil?! Dôj 
pòkù. A jak to bë bëlo co zlégò, to 
bë sarka bëlo czëc. Pòj.

Chlopi pòmalinkù dreptalë je-
den za drëdżim. Dim bëlo widzec 
ë czëc na tëli, żebë bëlno za nim 
wëtrafic. Z wësoczégò bùkòwégò 
lasu przeszlë w cemné ë gãsté danë. 
Tu przë zemi ni mialë òne równak 
jiglënë ë dalo sã jic dali. W kùncu 
ùczëlë lëdzczé glosë. Doszlë do żlo-
bù ë letkò zazdrzëlë do niegò. Tam 
schòwôny przed òczama bëlë trzeji 
chlopi. Pôlëlë môli òdżin. Na pro-
sto zrobiony z  nalazlëch gajdów 
drôbce jeden sprôwiôl dzëka. Jiny 
zajimôl sã wszeljaczim sprzãtã. 
Klémãs dozdrzôl, że bëlë tam drótë 
do chwôtaniégò zwierzãt. W taczim 
czims dzëk czë sarna móże sã dlu-

gò mãczëc, nim zdechnie abò chtos 
je dobije. Stôri fërszta dozdrzôl téż 
flintã, dzëczi jachtôrze ni mòglë 
równak ji donąd ùżëwac, bò to bë 
bëlo czëc. Klémãs ë Jacek coplë sã 
kąsk dowsladë.

– To nie są naszi lëdze, jô jich nie 
znajã – cëchò szeptôl fërszta.

– Mùszimë jich chwacëc ë kùnc 
– òdrzekl Jacek.

– Jo, le z taczima cëzyma nigdë 
nick nie je wiedzec. Doch òni tu za 
jednym dzëkã z daleka nie przëja-
chalë. Abò òni tu mëszlą dlëżi 
jachtowac, abò to tu jaczi cëzy są 
sprowadzony.

– Jô pùdã.
– Nié, të wzérôj a bądzë sztël. Jak 

wszëtkò pùdze bëlno, to wëlezesz, 
jak nié, tej wiornij a zwòni z lesni-
czówczi pò szandarów. Plac pa-
miãtôsz.

– Móże òd raza za szandaramë? 
Òni mają flintã, a pan swòji nié.

– Tej jich móże ju nie bëc. Të 
widzôl, nen dim nas darmôk nie 
prowadzyl.

Klémãs wstôl, wëlôzl na grańcã 
żlobù wëprostowôny ë glosno rzekl:

– Nie rëszta sã! Òstawta wszëtkò. 
Të przë tim dzëkù, òstawi nóż.

Chlopi lëchò pòwzéralë na le-
snégò, le pòslëchalë. Klémãs zlôzl 
w dól do nich.

– Chto wa jesta?
– Panie fërszta, në jak chto? 

Doch jachtôrze.
– Jô widzã, co wa jesta za 

jachtôrze. Pùdzeta za mną tu pro-
sto do drodżi!

– A dali? – òdrzekl jeden, pòma-
linkù pòdchôdając do lesnégò.

– Dali to wa ju sã dożdôta! Wa 
wiéta na kògò. Rôz! Tu prosto biéj-
ta przede...

Chlop nie skùnczil. Nie wiedzec 
czedë nen, co mù òdpòwiôdôl, 
pòdskòkl do niegò ë czidnąn mù 



STRËMIANNIK 2019  /    /  25

NORDOWÉ PÒWIÔSTCZI

piscą w kark. Fërszce aż cemno sã 
w òczach zrobilo ë pôdl na zemiã. 
Czul, jak drëdżi ju chwacyl gò za 
nodżi. W tim sztócëkù Jacek miast, 
jak mù gôdôl Klémãs, wiornąc do 
telefónë, zeskòkl flot w dól ë zarikôl 
przë tim baro brzëdkò na tëch 
trzech. Jednégò kòpnąn ë zwrócyl. 
Drëdżémù dôl piscą w knérã, jaż 
krew plëwnãla dalek na jakã. Le 
nen slédny zalożil mù na szëjã nen 
drót do chwëtaniégò zwierzãt. 
Chcôl gò ùdëszëc, ë pewno bélbë to 
zrobil, żebë nié fërszta, co przë- 
szedl ju do se. Nen òdepchl gò, a na 
wszëtczich trzech chilnąn wòdą, 
chtërna warzëla sã na ògniu.

– Terô flot chcemë wiornąc – 
krziknąn na Jaceka, bò widzôl téż, że 
jeden z dzëczich łówców, nim dostôl 
warã, ju chwëtôl za nã flintã. Chlopi 
wskòklë na ùrzmã ë sadzëlë midzë 
ne danë. Bëlo czëc, że tamti gònią za 
nimë. Òd raza ùczëlë szos. Szrót tra-
fil Klémãsa prosto w rzëc. Nen pôdl 
na zemiã ë zawil z bòlescë.

– Jackù, wiornij, ti sã nie bawią!
- Ni mògã doch pana òstawic.
– Wiornij, bò cebie téż ùstrzélą!
Le ti trzeji bëlë ju kòl nich.
– Në, lesny, co më terô mómë 

z  wama zrobic?! Nie bëlo nama 
wchadac w drogã!

Klémãs jãczôl, le wëcedzyl jesz: 
– A biéjta do diôchla!

– Wa tam, mie sã zdôwô, pierszi 
pùdzeta, bò jak më mómë waji 
pùscëc?!

– Të doch nie mëslisz jich zabi-
jac? – wtrącyl jegò drëch, chtërny 
sóm pewno sã wëstraszil tegò 
wszëtczégò.

– Òni doch zarô szandarów 
nama tu sprowadzą!

– Tej chcemë jich przërzeszëc do 
bómë! Jak sã zretëją, to jich sprawa, 
a më bãdzemë ju dalek – pòradzyl 
pòstãpny dzëczi jachtôrz.

– Pò tim szróce z jegò slôdka ce 
nie nalézą.

Tak gôdalë ti trzeji, a timczasã 
Jacek wzérôl, jak nad jich glowamë 
robi sã czôrno. Pò sztóce ju tamti 
domôgalë sã, że cos cãżkò brzãczi 
nad nima. Pòwzéralë do górë ë tedë 
cesnąn na nich rój szerszeniów. 
Chcelë zwiornąc, le w tëch gãstëch 
danach bëlo to drãdżé. Zarô pò 
pôrã szrëtach bëlë pòdrapôny òd 
wëschlëch gajdów ë kòżdi bél ju 
pôrã razy ùgrëzli. Jak na zlosc téż 
w  slôdczi. Klémãs, pòtlëkli ë 
pòstrzélôny, nigle òstôl òd se, 
ùzdrzôl jesz, jak przed nim ju 
w  tëch wësoczich bùkach midzë 
bómamë stoji ë smieje sã do niegò 
snôżô mlodô pani. Stojala bòso, na 
se mia piãkny kléd przeszëwôny 
lesnymë kwiatamë. Wlosë dludżé 
baro, a  w  nich wplątôné zelé. 
Wszëtkò wkòl ni bëlo jakbë żëwszé, 
farwniészé, jak na zymkù. Tedë 
fërszta ùczul w swòji glowie mili 
bialczëny glosk:

– Spij Klémãskù, nie miéj 
strachù. Dzys ë ju nigdë w mòjim 
dodomie.

Lesny zamkl òczë.

Minąn jaczis czas. Nëch trzech 
dochtorowie ledwò òdretalë, tëli 
razy bëlë òd szerszeniów pòżarti. 
Klémãs chùtkò wrócyl do zdrowié-
gò, bò pò prôwdze ta jegò rena nié 
bëla zódnô strasznô. Pierszégò 
dnia czej wrócyl ju do robòtë, razã 
z  Jacekã jedlë frisztëk wëstrzód 
bómów. Nen mlodszi pierszi wró-
cyl w gôdce do tamtégò pierszégò 
dnia swòji robòtë:

– Panie fërszta. To, co tedë sã 
stalo. Doch nas niżóden szerszéń 
nié kãsyl. To bëlo cos tak, jak pan 
gôdôl ò ti Bòrowi Cotce. Taczi 
dzywny przëtrôfk.

– Jo – ùsmiôl sã Klémãs.
– Chto wié. Móże òna pò prôw-

dze jistnieje. Mie téż starka gôda, 
jak jô bél môli, że chòdzy òna jak-
no stôrô bialka pò lese.

– Tak ò ni gôdają. Jô mëszlã, że 
òna je, blós czësto jinô jak w nëch 
lëdzczich brawãdach – ùsmiôl sã 
do swòjich mësli.

– Jakô?
– Snôżô jak roda, jak las.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordowi 
kaszëbiznë

GR
AF

IK
A 

W
. D

ŁU
BA

KÒ
W

SC
ZI



26  /    / MARZEC 2019

N ają wanogã zaczniemë òd hélsczégò półòstrowù. Jak 
ju wiémë, zapisënk tekstu piesnie Welewetka pòjawił 

sã dopiérze pò II swiatowi wòjnie. Nie znaczi to, że nie bëła 
òna rëchli znónô. Bëła na gwës, kò w midzëwòjnowim cządze 
w Jastarni dzejało lëdowé karno Gùligùtczi, jacze swòjã pòzwã 
wzãło prawie òd negò nordowòkaszëbsczégò wariantu Wele-
wetczi. 

Wôżné dlô najich badérowaniów mdą słowa drëdżi sztro-
fczi ny szãtopórczi, dze gôdka ò „tatkù, co przëniósł w miechù 
smaczné slëwë”. Hewò Józef Łãgòwsczi (doktór  Nadmòrsczi) 
w ksążce Kaszuby i Kociewie (1892 r.) notérëje taką spiéwkã 
z pùcczégò krézu:
Hòla, hòla, òsasa
Jachôl tata do lasa,
Cëż òn przëniós,
Fùl miech sliw
Szmaka dobrze,
Tak, panie.
Jistną wersjã w latach 30. XX stolata zapisôł na półòstrowie 
Alfréd Swierkòsz1.

Òkazëje sã, że nen sóm „slëwòwi” mòtiw nalézemë w wielu 
wariantach niemiecczich a duńsczich. A nëch je skòpicą. Tekstë 
piesni drëkòwóné bëłë ju w spiéwnikach z pòłowë XIX stolata. 

Wejle wersjô niemieckô z 1841 rokù ze zbiérkù Kinder 
Gartlein, ein Buch fur Mutter:
Heidewidewum, mein Mann ist kommen,
Heidewidewum, was hat er bracht?
Heidewidewum, ein’n Sack voll Blumen
Heidewidewum, was kost’t das Pfund?
Heidewidewum, das Pfund drei Groschen,
Heidewidewum, das ist zu viel!

W przełożënkù brzëmi to tak: Heidewidewum, mój chłop 
przëszedł,/ Heidewidewum, cëż òn przëniósł?/Heidewidewum, 
fùl taszã kwiatów,/ Heidewidewum, wieleż fùnt kòsztô?/ He-
idewidewum, fùnt trzë grosze,/ Heidewidewum, to je za wiele!

W tekscë miast „kwiatów” pewno bë miałë bëc „slëwë” – 
kò w wiela pózdniészich wariantach nen brzôd czãsto sã 
pòjôwiô. Tuwò mòże to bëc le fela w drëkù. 

Hewò wersjô duńskô ze zbiérkù Det Plattydske folkesprog 
i angel tilligemed nogle sprogpröver z 1857 rokù:

Videvidevitt, min Mand is kåmen,
Videvidevitt, vat hett he mit?
Videvidevitt, en Sakk full Plommen,
Videvidevitt, de sind gud mit.

Jistno jak w przëtrôfkù niemiecczi wersje słowa ti duńsczi 
frańtówczi szlachùją za drëgą sztrofką kaszëbsczi Welewetczi. 
Melodiô je jinô jak kaszëbskô, je żëwszô a wieselszô, le tempò 
sã zgôdzô. 

Zaspiéw w kaszëbsczich wersjach brzëmiący welewetka, 
gùligùtka, widewidewita w germańsczich wariantach téż je 
rozmajiti: videvidevitt, wide-wide-vit, wide, wide, witt widde-
widdewid, widdewidddewitt, kritte-vitte-vit, wittewittewitt, 
zwillewillewik… Cëż no słowò (słowa?) znaczi? Mòże to jaczé 
„trojlowanié” ptôchów? 

Na internetowi starnie Ordbog over det danske sprog (kasz. 
Słowôrz duńsczi mòwë) „Witte, witte, witt” dolmaczoné je 
jakno niezrozmiałi òkrzik z tuńcowi spiéwónczi ò pòzwie 
Syvspring2 (kasz. sétmë skòków) – zabawë namieniony òso-
blëwie dzecóm. Nen tuńc znóny je téż w Niemcach pòd pò-
zwą Siebensprung. Wôrt bë bëło pòrównac, czë szlachùją òne 
za kaszëbsczim tuńcã zrekòństruòwónym bez Pawła Szefkã. 

Widewidewitta je do dzys dnia żëwą spiéwką a tuńcã roz-
kòscérzonyma w Niemcach a Duńsczi. Pewno znónô je téż 
przez Frizów a Òlãdrów. Chto czekawi, mòże bez jiwru wësz-
nëkrowac jeji tekst a melodiã w internece. 

Bez òdpòwiescë òstôwô pëtanié, w jaczim czerënkù na 
piesniô wãdrowała: òd germańsczich lëdów na Pòmòrską czë 
w drëgą stronã – to słowiańskô wersjô bëła wzãtô bez Ger-
manów. Mòże równak prôwdã mô prof. Gerat Labùda, jaczi 
parłãczi Welewetkã z pògańsczim zadëszkòwim òbrzãdã? 

Temù nie je to kùńc naju wanodżi – żlë bë chcôł nalezc 
znaczënk a zdrój ny piesnie, tej bë mielë ze sobą wespółdzejac 
ùczałi z rozmajitëch wietwiów nôùczi: mòwòùczałi, mùzy-
kòlodzë a etnografòwie. Do te téż zachãcywóm.

RÓMAN DRZÉŻDŻÓN

Krëjamnô Welewetka…  
Dzél 2. Skądkaż jes?
Sznëkrëjącë za nają krëjamną Welewetką w nym dzélu rëszimë z Hélsczi Mierzeje do Niemców a Duńsczi. W ną 
rézã wôrt ze sobą wzyc miech abò kòsz, do jaczégò mdzemë zbiérelë slëwë. Òb drogã, jaką pùdzemë tuńcowim 
krokã, mdą nama w rozmajitëch jãzëkach a dialektach ptôchë spiéwałë… 

1  Świerkosz A., Brzegiem Międzymorza. Wielka Wieś, Chałupy, Jastarnia, Bór, Jurata. Zarys monograficzny osad z półwyspu Hel-
skiego, w: „Kaszuby”. Dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej”, nr 5 z 20 maja 1937 r.

2  Tuńce mòże òbezdrzec np. na nëch starnach: youtube.com/watch?v=ZCeD-ho-hKE, folkdancemusings.blogspot.com/2015/06/
seven-jumps-syvspring-denmark-germany.html
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Dzisiejszy spacer zaczynamy, idąc ulicą 
Długą, choć właściwie trzeba by było 
na Żuławach. Dorota urodziła się jako 
siódme dziecko w  rodzinie osadnika 
niderlandzkiego Wilhelma Schwartze-
go w 1347 roku we wsi Mątowy Wiel-
kie (Gross Montau). Mając dziesięć lat, 
uległa groźnemu poparzeniu. Miała 
wtedy usłyszeć głos Boga mówiący 
„Uczynię ciebie nowym człowiekiem”. 
Choć od dziecka pragnęła wstąpić do 
zakonu, jednak po po śmierci ojca mu-
siała wyjechać do Gdańska, by poślu-
bić bogatego, starszego o 20 lat Adal-
berta Schwertfegera. Gdy ze spokojnej 
żuławskiej wsi wysłano ją nad Motła-
wę, miała zaledwie 17 lat. Zamieszka-
ła z mężem przy ul. Długiej 64, gdzie 
mieścił się jego warsztat. Adalbert był 
płatnerzem, tworzył rycerskie zbroje. 
Jednak bogactwo męża nie cieszyło 
Doroty. Jej pragnieniem było poświę-
cać czas na modlitwy, uczestniczyć 
w  Eucharystii. On tego nie rozumiał 
i  niejednokrotnie ją bił oraz poniżał. 
W  pokorze znosiła ciężkie życie. Ro-
dziła kolejne dzieci. Miała 27 lat, gdy 
w czasie epidemii zmarło troje z nich. 
W tym samym roku do Gdańska do-
tarł kondukt żałobny z  ciałem Brygi-
dy Szwedzkiej. Dorota obrała sobie tę 
wielką świętą za wzór. Po kilku latach 
zaraza znów odebrała małżeństwu pięć 
pociech. Została tylko najmłodsza cór-
ka Gertruda. 

SZUKAJĄC DROGI

Utrata dzieci była przełomem w relacji 
Doroty i  Adalberta. Bogaty płatnerz 

ślubował powściągliwość i  wspólnie 
rozpoczęli pokutne pielgrzymki. Do 
Akwizgranu, do Einsiedeln, aż w koń-
cu Dorota, samotnie, do Rzymu. Po 
śmierci męża za radą spowiednika 
z  kościoła Mariackiego wyjechała 
do Kwidzyna. Pracował tam wtedy 
przybyły z  Pragi profesor, zwany dziś 
Janem z  Kwidzyna. Stał się jej prze-
wodnikiem duchowym. Dorota pod-
jęła decyzję całkowitego odcięcia się 
od świata i  poprosiła, by zamurować 
ją w  celi – w  ten sposób stała się re-
kluzą. Zmarła w  1394 roku w  opinii 
świętości. Jej postać interesowała pa-
pieża Benedykta XVI, który jako kar-
dynał w  1979 tłumaczył paradoks jej 
życia: „droga ku wnętrzu skierowuje 
na otwartość, prowadzi w  dal, znosi 
granice i  przywraca jedność”. W  tym 
samym roku erygowana została parafia 
pw. Błogosławionej Doroty z  Mątów 
w Gdańsku-Jasieniu.  

DOROTA W XXI WIEKU 

Kult błogosławionej Doroty przeżywa 
odrodzenie. Od 2014 roku mieszkań-
cy Gdańska pielgrzymują do Mątów 
Wielkich, gdzie znajduje się Sanktu-
arium Błogosławionej Doroty. Z  po-
wodu zainteresowania błogosławioną 
w  2017 roku w  kościele Mariackim 
zawisł jej obraz. To tu się modliła i do-
znawała pierwszych wizji. Zobaczymy 
go w nawie północnej (po wejściu kie-
rujemy się w  lewo). Malarz Krzysztof 
Izdebski-Cruz ukazał Dorotę w stroju 
gdańskiej mieszczki. Jej suknia jest 
skromna, bo taka była Dorota. Nie 
chciała nosić zdobnych materiałów, 

które fundował jej mąż. Wręcz prze-
ciwnie, pozbywała się ich, rozdając 
ubogim, co przyczyniało się do mał-
żeńskich sporów. Dorota w prawej ręce 
trzyma Pismo Święte otwarte na prolo-
gu Ewangelii św. Jana, w drugiej dłoni 
ma różaniec. W postać błogosławionej 
skierowane są strzały. Wskazują one 
miejsca stygmatów, które pojawiły się 
na jej ciele już w młodości. Dorota to 
jedyna błogosławiona parafianka ko-
ścioła Mariackiego. Jej żywot prowadzi 
nas do Kwidzyna, warto jednak pamię-
tać, że jej życie związane było głównie 
z Gdańskiem. 

ONA TU BYŁA –  
SZLAKIEM BŁOGOSŁAWIONEJ 
DOROTY 
Marzec skłania do szukania w Gdańsku śladów niezwykłych kobiet. Błogosławiona Dorota z Mątów  
to postać kojarzona głównie z Kwidzynem. Tymczasem tam spędziła tylko trzy lata, za to w Gdańsku  
aż dziewiętnaście! 

MARTA SZAGŻDOWICZ
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O czarnej legendzie Armii Krajowej

Być może można by się oburzyć na tytuł mego felieto-
nu: od upadku PRL, w którym akowców źle trakto-

wano, minęło już wiele lat. Przez ostatnie 25 mieliśmy 
rozkwit historiografii w kraju w tej tematyce. Sam two-
rzyłem, ze słynną Elżbietą Zawacką, ośrodek badań nad 
dziejami AK na Pomorzu w Toruniu. Nie zmieniały te 
fakty stwierdzenia, że po II wojnie – aż do dzisiaj – w ska-
li światowej panuje raczej ignorancja bądź zła wola w od-
niesieniu do dziejów Armii Krajowej.

Polski historyk wie, że ZWZ–AK była najsilniejszą mi-
litarną organizacją podziemną w Europie lat 1939–1945. 
Jej, jak i  kraju, nieszczęściem był fakt, że Polska miała 
dwóch wrogów: III Rzeszę niemiecką i  sowiecką Rosję. 
Zasługi AK są nam dobrze znane. Po latach walki z oku-
pantem niemieckim została rozbita w latach 1944–1945 
przez Armię Czerwoną, wspomaganą przez polskich ko-
munistów. Powstaje pytanie, jak po roku 1945 kształtował 
się w świecie wizerunek Armii Krajowej. Dla imperium 
sowieckiego AK i jej dziedzictwo było to zjawisko wrogie, 
które nadal trzeba było zwalczać. Można by sądzić, że 
przynajmniej nasi sojusznicy – Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone – doceniali zasługi i trudności dziejów Ar-
mii Krajowej. Tak jednak nie było i obraz polskiego Pań-
stwa Podziemnego i  jego siły zbrojnej, jaką była Armia 
Krajowa, był obrazem w skali światowej fałszywym, nega-
tywnym bądź świadomie przemilczanym. Polaków 
w czasie wojny chwalono w Wielkiej Brytanii, ale głównie 
tylko do końca 1941 r. Odtąd, dla Churchilla i mediów 
brytyjskich, rozpocznie się długa droga współpracy z Ro-
sją sowiecką prowadząca w każdej niemal kwestii do glo-
ryfikowania Armii Czerwonej... Fakt, że czołowi politycy 
anglosascy szli na współpracę ze Związkiem Radzieckim 
jest zrozumiały. Była to jednak w swoich konsekwencjach 
polityka raczej krótkowzroczna: za sukcesy Armii Czer-

wonej płacono Stalinowi cesją całej niemal Europy środ-
kowo-wschodniej. Okazać się miało, że nie był to koniec 
apetytów rosyjskich. Główną ofiarą tej polityki była Pol-
ska. Widoczne to było naprzód w polityce mediów brytyj-
skich. Słynne BBC, radio brytyjskie, słuchane pilnie 
w Polsce pod okupacją niemiecką, od początku 1942 r. 
odmiennie będzie opisywać wojnę w audycjach dla Pola-
ków, a  odmiennie w  audycjach w  języku angielskim. 
W 1945 r. przekaz mediów brytyjskich był jasny: Polacy 
powinni porozumieć się z Rosją, a jeżeli nie chcieli, to byli 
określani jako „reakcjoniści”. Mechanizmy propagandy, 
różnych inspiracji, ale z  takim samym skutkiem, nie są 
dziś jasne. Wiemy tylko raczej o tym, dla kogo było szcze-
gólnie korzystne fałszowanie obrazu spraw polskich. Na 
czoło wysuwałbym rolę sowieckich służb tajnych i propa-
gandowych, ich znakomite metody inspirowania różnych 
środowisk, zależnie od sytuacji czy epoki. Generalnie 
działał tu ważny czynnik psychologiczny: wpływowe koła 
anglosaskie po konferencji w  Jałcie wolały o  polskich 
sprawach raczej zapomnieć, a winę za kłopoty dyploma-
tyczne zrzucać wyłącznie na Polaków w  Londynie czy 
w kraju. Jak się kształtowała czarna legenda AK w USA po 
1945 r., dokładnie nie wiemy. Propaganda sowiecka wy-
korzystywała fakty dokonane w dobie sowieckiej w Pol-
sce: ludziom z AK wytaczano rozliczne procesy, oskarża-
jąc nawet o rzekomą współpracę czy działanie „na korzyść 
okupanta niemieckiego”. Także z  tej epoki wywodzą się 
oskarżenia, generalnie nieprawdziwe, o  antysemityzm 
mający panować w Armii Krajowej. Warto dodać, że wie-
lu komentatorów zagranicznych, ale i ocalałych z Holo-
caustu polskich Żydów przypisywało Armii Krajowej róż-
ne działania czy zbrodnie epoki okupacji, których 
winowajcami była skrajna prawica niezwiązana z  AK. 
W rezultacie gdyby spytać, jak w skrócie wyglądał obraz 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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GAWĘDY O LUDZIACH I KSIĄŻKACH

Armii Krajowej w  mediach amerykańskich, to odpo-
wiedź lapidarna brzmi tak: faszystowska polska organiza-
cja militarna lat 1939–1945, walcząca z Armią Czerwoną. 
Wbrew pozorom tak wielokrotnie to formułowano... 
Ostatnio w przekładzie na język polski ukazała się obszer-
na i solidna, choć w pewnej mierze dyskusyjna, książka 
historyka amerykańskiego, który – jak sam napisał – inte-
resując się dziejami Holocaustu na ziemiach polskich, na-
brał pewnych wątpliwości co do panujących w USA po-
glądów na temat Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. 
Joshua D. Zimmermann początkowo swą wiedzę o Armii 
Krajowej czerpał z wypowiedzi negatywnych, z których 
wynikało, że pozytywną rolę w Polsce odgrywali tylko ko-
muniści, a  Armia Krajowa, jak twierdził laureat Nobla 
Elie Wiesel: ochoczo angażowała się w polowania na Ży-
dów. Zimmermann zajął się fachowo dziejami Państwa 
Podziemnego, ustalając fakty, które polski historyk raczej 
znał. Odrzucił pogląd, że kierownictwo Armii Krajowej 
czy ogół jej żołnierzy byli nastawieni wrogo do Żydów. Tu 
dodam, że w masowej organizacji, jaką była Armia Krajo-
wa, zdarzali się także antysemici, ale brak podstaw do 
uogólniania takiego ustalenia. Bezpośrednio Zimmer-
mann nie zajął się zarzutem, że Armia Krajowa miała być 
organizacją faszystowską, ale jego analizy dowodzą, że  
brak jakichkolwiek podstaw do takiego twierdzenia. Ta-
kie zarzuty propagowała sowiecka propaganda. Kierow-
nictwo AK podlegało demokratycznemu rządowi pol-
skiemu na emigracji i w każdej kwestii lojalnie wykony- 
wało jego rozkazy. 

Skonkludujmy. Armia Krajowa była siłami zbrojnymi 
legalnego polskiego rządu w  walce z  Niemcami od 1 
września 1939 r. Wszelkie zarzuty polityczne przeciw Ar-
mii Krajowej są fałszywe. Jej żołnierze byli różnych po-
glądów politycznych czy społecznych, ale łączyła ich 
obrona polskiej niepodległości, zarówno wobec nazi-
stowskich Niemiec, jak i stalinowskiego Związku Sowiec-
kiego. Notabene to nie Armia Krajowa atakowała Armię 
Czerwoną, to Armia Czerwona traktowała AK jako swe-
go wroga na drodze do budowy reżimu komunistyczne-
go w Polsce. Jeżeli tego typu ogólne zarzuty pod adresem 
Armii Krajowej są absolutnym nonsensem historycz-
nym, to obok nich wysuwa się inne zarzuty wobec ludzi 
Armii Krajowej, głównie są to zarzuty o  działania na 
szkodę ludności żydowskiej, o antysemityzm. Wszelkie 
takie kwestie można badać jedynie na podstawie cało-
kształtu spraw okupacji niemieckiej w Polsce. Jestem au-
torem tekstów związanych z tą tematyką, a przed wielu 
laty napisałem istotny artykuł na temat patologii społecz-

nych w tej epoce. Wskazywałem, że zwłaszcza pod ko-
niec okresu długiego okupacji niemieckiej w społeczeń-
stwie polskim obok tych, co walczyli z okupantem, obok 
tych, którzy starali się tylko przeżyć w trudnych warun-
kach, byli także i  ci, którzy korzystali ze specyficznych 
warunków chaosu prawnego okupacji, by rabować, zbi-
jać majątki procederami niedopuszczalnymi, czy nawet 
mordować dla zysku czy z inspiracji antysemickich. Nie 
jest prawdą, nieraz o tym pisałem, że terror i cierpienia 
ludzi budzą uczucia wyższe, uszlachetniają. Prawda spo-
łeczna jest taka, że u wielu ludzi prym bierze darwinow-
ska zasada bezwzględnej walki o  byt. Rzecz w  tym, że 
owe niewesołe zjawiska – wysługiwanie się okupantowi, 
grabież czy nawet mordy, będąc fragmentem dziejów 
okupacji niemieckiej, dotyczyły generalnie ludzi margi-
nesu społecznego, który w  każdym społeczeństwie ist-
nieje. Żołnierzy AK takie zarzuty dotyczą bardzo rzadko. 
Jest prawdą, że w sporej mierze patologie społeczne epo-
ki dotyczyły Żydów, grupy ludzi wyjętej przez Niemców 
z jakiejkolwiek ochrony prawa. Mówiąc bez ogródek: ten, 
kto rabował Żydów bądź ich mordował, wiedział, że ma 
z góry aprobatę, zachętę, a nawet przymus władz okupa-
cyjnych! Kierownictwo Armii Krajowej informowało 
świat o  zbrodniach wobec Żydów, sugerowało różne 
działania odwetowe. Alianci byli głusi na te informacje: 
w istocie decydenci nie chcieli przyjmować ich do wiado-
mości. Można oczywiście twierdzić, że zrobiono w  tej 
dziedzinie za mało czy za późno. Zdarzały się także, to 
oczywiste, wśród żołnierzy AK przypadki samowoli czy 
demoralizacji. Życie konspiracyjne czy późniejsze działa-
nia partyzanckie nie zawsze można było w pełni kontro-
lować. Czym innym natomiast jest fakt, że po roku 1945 
partyzanci, walczący z reżimem komunistycznym w wa-
runkach klęski i  osamotnienia, także popełniali czyny 
wobec ludności cywilnej niedopuszczalne, (zwłaszcza na 
Pomorzu i w Białostockiem). Nie upoważnia to nikogo 
do ocen uogólniających. Po roku 1989 skoncentrowano 
się – i było to naturalne – na opisach pozytywnych, doce-
niono życiorysy kombatantów, którzy przez lata byli dys-
kryminowani przez władze komunistyczne. Natomiast 
nic się nie zmieniło na arenie międzynarodowej: podob-
nie jak nadal się pisze o „polskich obozach zagłady dla 
Żydów”, podobnie dominuje dziś w USA czarna legenda 
AK. Nie jest łatwo przezwyciężać legendy. Armia Krajo-
wa swoimi dokonaniami i tragicznymi dziejami zasługu-
je na naszą pozytywną pamięć. Piszmy o niej, może bez 
nadmiernego patosu, ale zawsze musimy widzieć epokę 
i jej krwawe rany, które wiele tłumaczą. 
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Jawernota, w  jaczi żëjemë, biwô 
tej-sej dosc tëlé zapëzglonô. Mùsz 

je wiedno ò tim pamiãtac, a òso-
blëwie tedë, czej pisze sã ò kawlach 
i rozsądzënkach lëdzczich w taczich 
czasach, jak na przëmiar cząd tpzw. 
Lëdowi Pòlsczi. Swiat nie je czôr-
no-biôłi i nie je leno tak, że bëlë ti 
„dobri”, co biôtkòwelë sã z kòmùną, 
i ti „lëchi”, co z nią wespółdzejalë. 
Timczasã zdôrzało sã, że przënôleż-
nota do rządzący tej Pòlsczi Zjed-
nóny Robòtniczi Partie (PZRP) nie 
dôwała niżódny zôrãczi bezpiekù. 
Sygło blós w  czims sã narazëc 
swòjim wëszëznóm, miec pòzdrzat-
czi, chtërne sã jima nie widzałë, abò 
téż dzejac nié tak, jak „sã przënôlé-
gô”. W taczim przëtrôfkù z pòmòcą 
partiowim przédnikóm przëchô-
dałë krëjamné służbë, to je Służba 
Bezpiekù, chtërna zajima sã taczim 
„niepòsłësznym” nôleżnikã partii. 

Przikładã taczégò partiowégò 
dzejarza, jaczi béł ùstëgòwóny przez 
swòjich pòdwëższich i  krëjamno 
rozprôcowiwóny przez bezpiekã, je 
znóny na Kaszëbach, a  òsoblëwie 
na Gôchach (Gòchach), Zôbòrach 
i słëpsczi zemi, Zbigórz Talewsczi. 
Nigle na przełómanim stolatów 
òstôł załóżcą i redaktorã pismiona 
„Naji Gòchë”, dłudżi czas ju dzejôł 
na kaszëbsczim gónie. Co cekawé 
i  co wôrt je pòdsztrichnąc w  tim 
môlu, to prawie dzejanié dlô kaszë-
biznë bëło jedną z  przëczënów 

rozprôcowiwaniô gò przez służbã 
bezpiekù Wòjewódzczégò Ùrzãdu 
Bënowëch Sprawów w Słëpskù, bò 
w tim to prawie gardze Talewsczi béł 
przédnikã partu Kaszëbsko-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô. We wnióskù ò 
założenié ewidencjowégò kwestiona-
riusza1 zrëchtowónégò przez fónk-
cjonariuszów III Wedzélu słëpsczi 
SB w lëstopadnikù 1985 rokù2 czë- 
tómë, że: w  dzejnoce słëpsczégò  
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze- 
szeniô wiele zastrzégów je do eticz-
no-mòralny pòstawë przédnika 
[Zbigòrza Talewsczégò]. Przédnym 
mòtiwã jegò dzejaniégò je dążenié 
do zjisceniô òsobistëch célów kòsztã 
pòliticznëch i spòlecznëch interesów. 
Zgrôwô do zwëskaniô w  strzodo-
wiszczu „tóny pòpùlarnotë” szkò-
dzącë nierôz ùwôżaniémù partii [...]. 
W nôblëższim òkrãżim ùznôwóny je 
za personã bezpòdstawno krziwdzo-
ną i ùstëgòwóną przez partiowé in-
stitucje. Je ùdbòdôwcą pòstawieniégò 
czile pòmników ò sakralno-religij-
nym charakterze. Rozkòscérzô pòz-
drzatk, że w szkòłach mùsz je ùczëc 
kaszëbsczégò jãzëka i  wprowôdzac 
dwajãzëkòwé pòzwë na Kaszëbach3.

Widzymë tej, że dzejanié bòha-
tera naszégò tekstu w  òsmëdze-
sątëch latach XX wiekù nie widzało 
sã pòliticzny pòlicji Lëdowi Pòlsczi 
i  stało sã òrãdzą do tegò, żebë sã 
nim kąsk barżi krëjamno zaintere-
sowac. Nigle równak przedstawimë 

to, co dzejało sã w tim czasu, wôrt 
na sztërk copnąc sã w përznã dal-
szą ùszłotã, cobë blëżi pòznac wcza-
sniészé żëcowé kawle jegò i jegò ro-
dzëznë.

Familiô Talewsczich pòchò-
dzy z  pògrańczégò Kaszëb, Kòce-
wiô i  Tëchòlsczich Bòrów. Leżącô 
w tëch stronach wies Żebrowò kòle 
Bąka (òkòlé Kôrsëna) ju òd XVII w. 
bëła rodnym môlã Talewsczich. Òjc 
przédnégò redaktora „Najich Gò-
chów” Anastazy ùrodzył sã dejade 
w Czerskù, gdze familiô przëcygła 
na przełómanim XIX i  XX stola-
ta. W 1937 r. òżenił sã òn z Joaną 
Jaszczerską z Subkòwów kòle Tcze-
wa i przëniósł sã z Czerska do kòl-
tczewsczich Sëchòstrzëgów, a zde-
bło pózni – do Grëdządza. Slédnym 
przed II swiatową wòjną môlã ro-
bòtë Anastazégò Talewsczégò béła 
pòdjimizna młinë i  piłë w  Prze-
chòwie kòle Swiecégò nad Wisłą, 
gdze robił jakno ksãgòwi. Wëbùch-
niãcé II swiatowi wòjnë wënëkało 
familiã Talewsczich z  Pòmòrzégò 
i przez pòstãpnëch czile lat miesz-
ka òna we wsë Wagańc (pòl. Waga-
niec) kòle Nieszawë. Taczé prawie 
żëcowé kawlë sprawiłë, że przińdny 
redaktór „Najich Gòchów” na swiat 
przëszedł na Kùjawach.

Ùrodzył sã òn 22 lëstopadnika 
1942 r. w bòlëcë w Aleksandrowie 
Kùjawsczim. Ju pò wòjnie, czej 
bòhater naszégò tekstu miôł piãc 

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

1  Ewidencjowi kwestionariusz béł jednym z zortów òperacjowëch sprawów prowôdzonëch w sétmëdzesątëch i òsmëdzesątëch 
latach ùszłégò wiekù przez kòmùnysticzną SB.

2  W dokùmence tim wëstãpiwô téż data 1986, ale je to wierã zmiłka.
3  Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.

(dzél 1)
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lat, familiô jegò na czile lat przë-
cygnã do Chòniców, bë jesz póz-
ni, czej Zbiszk béł dzesãc lat stôri, 
wrócëc do Czerska. Do spòdlecz-
nëch szkòłów Zbigórz Talewsczi 
chòdzył w  Chònicach i  w  Czer-
skù. W  tim slédnym gardze ùcził 
sã téż w strzédny szkòle, pò czim 
cygnął dali swòjã ùczbã w pòma-
turowim Technikùm Bùdowë Dar-
gów w Bëdgòszczë. Ju jakno młodi 
człowiek zaczął swòjã spòleczną 
dzejnotã. W 1960 r. razã z Janã Be-
lonã wespółtwòrził kòło Związkù 
Wiesczi Młodzëznë w Czerskù-Ka-
miónce, dzãka czemù spòlëzna tegò 
òkòlô zwëska wieską zalã i biblio-
tekã, chtërny Talewsczi przekôzôł 
swòje ksążczi. Rëszno zajimôł sã 
téż rozmajitima wietwiama spòr-
tu. W  latach 1968–1972 grôł na 
przëmiar w  rãczną balã w  karnie 
Borowiak Czersk, a  na pòczątkù 
sétmëdzesątëch lat ùszłégò stola-
ta dostôł prawò do sãdzowaniégò 
fùsbalowëch meczów. Interesowôł 
sã téż żeglarstwã i przez wiele pò-
sobnëch lat zajimôł sã dzejanim na 
tim gónie.

Pò skùńczenim ùczbë jaczis 
czas warkòwò robił w chònicczim 
Rejonie Eksploatacje Pùblicznëch 
Drogów. Za to kùńc szescdzesątëch 
a  pòczątk sétmëdzesątëch lat XX 
stolata to czas robòtë Zbigòrza 
Talewsczégò w  fabrice filcowëch 
platów w  kòcewsczi Czôrny Wò-
dze, gdze téż włącził sã w spòrto-
wą i  spòlëznową rësznotã. Ceka-
wą rzeczą je to, że w  służbòwim 
zôpiskù z  26 gromicznika 1985 r.  
ùsadzonym przez przédnictwò 
Rejonowégò Ùrzãdu Bënowëch 
Sprôw w Bëtowie te dwa môle ro-
bòtë bòhatera najégò tekstu òstałë 
czësto wëmiészóné. W dokùmen-
ce tim, w jaczim zamkłô bëła wié-

dza bëtowsczi bezpieczi na témã 
donëchczasnégò żëwòta Talewsczé-
gò, napisóné bëło, że pò skùńczenim 
strzédny szkòłë robił òn w Rejonie 
Pùblicznëch Dargów w  Czôrny 
Wòdze. Mòże to ùznac za pòsob-
ny dokôz na to, że wiedno mùsz je 
òpasowac na to, co zamkłé je w roz-
majitëch historicznëch zdrzódłach, 
a òsoblëwie w esbecczich teczkach.

Szescdzesąté ë sétmëdzesąté lata 
ùszłégò wiekù to téż cząd przënô-
leżnotë Zbigòrza Talewsczégò do 
PZRP. W  1965 r. béł kandidatã 
na nôleżnika, a  w  1966 r. stôł sã 

richtich nôleżnikã partii. W  póz-
niészich latach dzejôł w kòmitetach 
PZRP w  swòjich môlach robòtë. 
W 1976 r. skùńcził Wëższą Szkòłã 
Spòlecznëch Ùczbów we Warsza-
wie, chtërna dzeja kòl Centralnégò 
Kòmitetu PZRP. Òstôł tej magistrã 
pòlitologie a jegò magisterskô prô-
ca tikała sã dejowëch a wëchòwaw-
czich fónkcjów spòrtu. W  tim 
mni wiãcy czasu òstôł szpektorã 
w Wòjewódzczim Kòmitece PZRP 
w Słëpskù, a òd 1978 do 1981 r. béł 

I Sekretérą Gminnégò Kòmitetu ti 
partie w Kòłczëgłowach.

Swòjã dzejnotã w  Kaszëbskò-
-Pòmòrsczim Zrzeszenim (KPZ) 
pózniészi figùrant4 òperacjowi 
sprawë ò kriptonimie „Kaszub” za-
czął w 1974 r., a w òsmëdzesątëch 
latach jakno przédnik czerowôł 
słëpsczim partã ti òrganizacje. Wôrt 
w tim môlu przëbôczëc, że kòmù-
nysticznym wëszëznóm nie widza 
sã zgrôwa Zrzeszeniégò do twòrze-
niô nowëch partów i  jegò òglowi 
rozwij. Temù téż, nimò że tak pò 
prôwdze part w Słëpskù pòwstôł ju 
w pòłowie sétmëdzesątëch lat dzãka 
dzejaniémù Lecha Bądkòwsczégò 
i  tamecznym dzejarzóm, równak 
KPZ jaż do czasu pòwstaniô rësz-
notë „Solidarnoscë” miało stolemny 
tôczel z jegò (i nié blós tegò partu) 
zaregistrowanim. Bëło tak temù, 
że przédnicë nowò ùtwòrzonégò 
w  1975 r. słëpsczégò wòjewódz-
twa dërch nie chcelë sã na to zgò-
dzëc. Dopiérze pòliticzné zjinaczi 
z czasu pò zélnikòwëch sztrajkach 
z 1980 r. sprawiłë, że kòmùnyscë na 
sztërk (jak sã pózni òkôzało – nié 
za dłudżi) delë lëdzóm përznã wicy 
wòlnotë. Tedë téż, to je w  pierszi 
pòłowie 1981 r. kaszëbskò-pòmòr-
sczi dzejarze ze Słëpska mòglë ju 
czësto òficjalno i legalno stwòrzëc 
part, chtëren pò krótczim czasu 
òstôł zaregistrowóny przez admi-
nistracjowé wëszëznë. Jak jem ju 
nadczidł, przédnikã tegò partu, 
jaczi pòd kùńc 1981 r. miôł wnetka 
100 nôleżników, òstôł prawie Zbi-
górz Talewsczi i czerowôł nim jaż 
do pòczątkù dzewiãcdzesątëch lat 
ùszłégò stolata.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

Dokùment pòchôdô z archiwùm Institutu 
Nôrodny Pamiãcë we Gduńskù

4  Figùrantama w swòji słowiznie fónkcjonariuszowie SB nazéwelë lëdzy, chtërnëch krëjamno rozprôcowiwelë.
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Czekając na wodowanie w polskiej stoczni nowego pro-
mu pasażerskiego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej lub 

fregaty dla Marynarki Wojennej RP, na razie musimy się 
zadowolić nieco mniej spektakularnymi wodowaniami, co 
oczywiście nie oznacza, że mniej istotnymi. Każda bowiem 
jednostka zrzucona na wodę ma swoją wartość i swoje prze-
znaczenie. Wielkość kadłuba jest wprost proporcjonalna do 
tego, czemu ma on służyć. 

W ostatnich 12 miesiącach w gdańskich stoczniach od-
było się kilka wodowań, głównie trawlerów dla duńskich 
armatorów. Co ciekawe, choć część jednostek gabarytowo 
była podobna, to ich wodowania różniły się od siebie, co 
miało związek m.in. z miejscem ich budowania.

15 maja 2018 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding 
SA (dawna Stocznia Północna), należącej do grupy kapita-
łowej Remontowa Holding, zwodowano jednocześnie dwa 
hybrydowe promy pasażersko-samochodowe budowane na 
zamówienie brytyjskiego armatora. Po raz pierwszy w tej 
stoczni z jednego doku pływającego wodowano równocze-
śnie dwa statki. Operacja była możliwa dzięki zbliżonej ma-

sie obu promów, a co za tym idzie – podobnej pływalności 
jednostek. Pierwszy etap operacji stanowiło przesunięcie 
obu promów z nabrzeża na dok pływający, co było procesem 
skomplikowanym i czasochłonnym. Po zakończeniu prze-
suwania promów dok przeholowano na głębię, gdzie został 
zanurzony, a jednostki zostały wydokowane. 

Kolejne dwa wodowania w tej gdańskiej stoczni miały 
charakter wodowania poprzecznego (bocznego), co w prak-
tyce oznaczało spuszczenie na wodę kadłuba ustawionego 
bokiem do linii nabrzeża. Takie wodowanie przeznaczone 
jest głównie dla małych i średnich jednostek. Zdaniem eks-
pertów statek przechodzi w ten sposób pierwszy test stabil-
ności i wytrzymałości kadłuba. 17 sierpnia 2018 roku zwo-
dowano w  ten sposób kadłub trawlera budowanego dla 
duńskiego klienta. Częściowo wyposażona jednostka miała 
długość 75 m i szerokość 15,5 m. Statek służy dzisiaj do po-
łowu ryb dennych za pomocą włoków dennych i pelagicz-
nych, ciągnionych za statkiem. Klasa lodowa pozwala łowić 
na wodach sezonowo pokrywająch się lodem morskim lub 
na takich, na których występuje całoroczna pokrywa lodo-

WODOWANIA W GDAŃSKICH STOCZNIACH

Trawler Birthe wodowany za pomocą dwóch dźwigów pływających
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wa. 12 lutego 2019 roku odbyło się wodowanie kolejnej tego 
typu jednostki. Były to druga i trzecia jednostka z tej serii 
zbudowana dla duńskiej stoczni Karstensens Skibsværft A/S, 
specjalizującej się w budowie i wyposażaniu różnego rodza-
ju statków.

Pomiędzy wodowaniami rybackich trawlerów w stoczni 
zwodowano nowy holownik dla Marynarki Wojennej RP. To 
pierwsza z serii sześciu jednostek tego typu budowana na 
potrzeby polskiej floty. Holownik Bolko ma służyć m.in. do 
wyławiania torped wystrzeliwanych w czasie ćwiczeń przez 
okręty czy śmigłowce. Dodatkowo ma służyć do przewozu 
ludzi i ładunków. Bolko powinien zostać przekazany Mary-
narce Wojennej wiosną 2019 roku, a kolejne holowniki z tej 
serii mają trafiać do służby średnio co sześć miesięcy. 
Wszystkie powinny wejść do służby do końca 2020 roku. Co 
ciekawe, wodowanie odbyło się za pomocą dźwigu pływają-
cego, który podjął kadłub holownika z pochylni i opuścił na 
wodę.

W  podobny sposób zwodowano 30-metrowy trawler 
zbudowany przez stocznię Stal-Rem. Jednostkę budowano 
na terenie Gdańskiej Stoczni „Remontowa” SA. Wodowanie, 
które nie miało uroczystego charakteru, odbyło się  z wyko-
rzystaniem dźwigów pływających Maja i Rem-220. 

Stocznia Wisła z gdańskich Górek Zachodnich w sierpniu 
2018 roku przekazała norweskiemu armatorowi zaawanso-
waną jednostkę rybacką Nordhavet. Statek, o długości 43,15 
m i szerokości 9,25 m, obecnie pracuje w niezwykle trud-
nych warunkach, jakie panują na Morzu Norweskim i Mo-

rzu Barentsa. Choć jednostka została zbudowana w Stoczni 
Wisła, to przypłynęła na pontonie do stoczni „Remontowa” 
SA, gdzie po wpłynięciu w pływający dok została zwodowa-
na. W podobny sposób kilka tygodni temu zwodowana zo-
stała inna jednostka – częściowo wyposażony statek rybacki 
Zephyr, zbudowany na terenie stoczni Marine Projects nad 
Martwą Wisłą na gdańskich Stogach. Statek przypłynął do 
stoczni „Remontowa” SA na pontonie Conrad 2. Po wpro-
wadzeniu do doku pływającego został zwodowany. Statek, 
po pracach wykończeniowych i wyposażeniowych w Nor-
wegii, ma być przekazany do eksploatacji szkockiemu wła-
ścicielowi w lecie tego roku. 

Podsumowując ciekawsze wodowania ostatniego roku, 
nie można pominąć luksusowego i największego jachtu mo-
torowego zbudowanego w gdańskiej Stoczni Conrad, który 
jest jednocześnie największym tego typu jachtem zbudowa-
nym w Polsce (40 m długości i 8,3 m szerokości). Viatoris 
(łac. Wędrowiec) zwodowany został w maju 2018 roku, rów-
nież z pomocą pływającego doku. Wartą 18 mln euro jed-
nostkę nabył tajemniczy klient, stocznia nie ujawniła bo-
wiem, kto jest nabywcą jachtu.   

Na wstępie napisałem, że każda jednostka zrzucona na 
wodę ma swoją wartość i swoje przeznaczenie. Warto uści-
ślić, że niektóre jednostki swoją wartość pokazują podczas 
pracy na morzu, a inne, takie jak jacht Viatoris, są same w so-
bie wartością. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Wodowanie boczne w stoczni Remontowa Shipbuilding SA 
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Jacht Viatoris na Martwej Wiśle
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A… TO TAM, GDZE MIESZKÔ  
ÉDMÙND KÒNKÒLEWSCZI…
To sã czëło, czej chto pitôł ò Wielé. A Wielé pò prôw-

dze miało i mô szczescé do lëdzy dokazu – dokôz-
ców, chtërny nié le promòwelë swòjã wies, ale z ji pòmò-
cą – całé Kaszëbë. Żił tu „grôl” i gôdkôrz Wick Rogala, 
probòszczowôł ks. płk Józef Wrëcza. Niech żałuje ten, 
co niedôwno nie béł w  chònicczim mùzeùm na 
wëstôwkù wësziwków wielewiana Léònarda Brzezyń-
sczégò. Baro sã ceszã, że w tim rokù wdôrową tôflã mdą 
mielë w swòji wsë znónô wësziwôczka i mòja szkólnô 
w Kòscérznie Bronisława Plińskô i ji chłop – ùwôżóny 
żłobiôrz Tédor. Pamiãtóm, jak ò swòjim starkù, ùwôżó-
nym plecónkôrzu we Wielu, òpòwiôdała nóm czedës na 
ùczbach w Kaszëbsczim LO w Brusach jegò wnuczka 
Marta. A jô jesz jakno môłé dzéwczã, dzãka mòjémù 
starkòwi z Łubianë, czëła jem ò Heronimie Derdow-
sczim, równak zdôwô mie sã, że jegò Ò Czôrlińsczim co 
do Pùcka pò sécë jachôł zainteresowała jem sã barżi 
dzãka Édmùndowi Kònkòlewsczémù. Jem dbë, że nicht 
nie béł taczim jak Òn znajôrzã i lubòtnikã ti kaszëbsczi 
pòemë. Na Turniej Lëdowëch Gadëszów jezdzëła jem 
do Wiela wnet òd zôczątkù. Wiedno widzã na binie Éd-
mùnda Kònkòlewsczégò recëtującégò, a zdôwało mie sã, 
że corôz to nowi, wëjimk Czôrlińsczégò. Z czasã òsmielëła 
jem sã pòdéńc do te cekawégò recëtatora i rozpëtac ò 
jegò zainteresowania ùsôdzcą pòemë. Mòje kôrbiónczi 
z  wastą Édmùndã stôwałë sã corôz cekawszé i  za-
chãcëwałë mie do zazéraniô do jinëch lëteracczich do-
kazów Derdowsczégò, chtërnégò strofë wiérztów do 
dzys pòwtôrzają kaszëbsczé pòkòlenia. Czej zdrzała jem 
pózni na Drëcha Édmùnda stojącégò przed pòmnikã 
Derdowsczégò, przëbôcziwała jem so szpôsowną relacjã 
mòjégò òjca, zapisóną w Édmùnda Szczesôka ksążce 
Mała Odyseja, a tikającą sã mòji starczi, chtërna swòjému 
chłopù wëbiérającémù sã na òdsłoniãcé pòmnika do 
Wiela gôdała: „Derdowsczi kòniowi i krowóm żrëc nie 
dô”. 

Lubiła jem téż przësłëchiwac sã kôrbiónkóm Édmùn-
da z  bëtnikama wielewsczich turniejów. W  òstatnëch 
latach bëła téż jich laùreatką Eùgeniô Lôska – ùsôdzczë-
ni gôdków „Z lëpùsczich stron” i „Tuszkòwsczé gôdczi”. 
Wiele so mielë do pòwiedzeniô ò Derdowsczim – bracy-
nie starczi Eùgenii. 

Dobrze je miec ùczniów, bò dzãka nima sã wiedno 
wszãdze zdążi. Ze mną to czasã tak je, że wszelejakô 
„technika”: internet, radio, zdrzélnik, nawetka mòbilka, 
je ù mie na jaczis czas wëłączonô. I prawie w taczi czas 

ùczëła jem w KLO w Brusach: „Witro, wastna, jedzemë 
do Wiela na pògrzéb…” A cëż sã stało? – pitała jem za-
dzëwòwónô. „Në, ùmarł wasta Édmùnd Kònkòlewsczi, 
ò chtërnym më sã rozpòwiôdelë na ùczbach i béł òn gòscã 
na najich szkòłowëch biwakach, ò czim jidze sã dowie-
dzec z najich szkòłowëch kroników”.

Do jarisczi włożëlë szkòłową stanicã, gronkò kwiatów 
z brusczi „Kwiatnicë” i w piątk 1 gromicznika stanãlë 
w  pògrzebòwi kaplëcë, bë òddzãkòwac sã z  bëlnym 
kaszëbsczim dzejôrzã, chtëren chòdzył pò ti naju rodny 
zemi rozmajitima stegnama. Béł gôdkôrzã, kąsk pòetą, 
ògniôrzã… Czej òpòwiôdôł ò swòji wòjnowi drodze, 
wiedno zanócył swòjã partizancką piesniã:

To partizanckô jidze wiara,
Le pòd skòrzniama chrzuszczi wrzos,
Célã je najim walka krwawô, 
A losã najim – Pòlsczi los.
W całoscë nã piesniã nalézemë w ksążce Bedeker ka-

szubski Różë Òstrowsczi i  Izabellë Trojanowsczi. Nié 
dzyw, że rozmajitosc bëlnégò dzejaniô wastë Édmùnda 
sprawiła, że chcelë sã z nim òddzãkòwac przedstôwcë 

Édmùnd Kònkòlewsczi (2017 r.). Òdj. dm
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wiele karnów, a wòjskòwé salwë i zwãczi ògniôrzowëch 
aùtów wiele gôdałë.

Ks. probòszcz Jan Flisykòwsczi òdnôszôł sã do spar- 
łãczeniégò Édmùnda Kònkòlewsczégò z Wielim i  jegò 
ùmiłowaniô ti môłi òjczëznë, chtërnã promòwôł. A Jegò 
żëcé i bòkadosc dokazów przedstawił Krësztof Grabòwsczi 
– dôwny direktór wielewsczi szkòłë. Swòjémù Drëchò- 
wi – nôwôżniészi w  swòjim karnie òsobie – spiéwôł 
w kòscele i nad mòdżiłą Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” 
Wiele – Karsin, prowadzony przez zaangażowóné w dze-
janim dlô kaszëbiznë małżeństwò, Ùrszulã i Zbigòrza Stë-
dzyńsczich. Nôleżnicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô Part Wielé – Kôrsëno téż są wdzãczny Drëchòwi 

Édmùndowi, że je wespółtwòrził: jakno kòło, a pòtemù 
samòstójny part, chtërnégò béł nôleżnikã zarządu. Pa-
miãtelë wiedno ò Jegò ùrodzënach, a  w  lëstopadnikù 
wërecëtowôł jesz jima w całoscë wiérztã „Reduta Ordona”.

Niedôwno miała jem leżnosc òbezdrzeniô w dodomù 
Édmùnda mùltimedialny prezentacji z òstatny Jegò dro- 
dżi. Wsłëchiwała jem sã w cepłé słowa ò Òjcu wërzekłé 
przez sëna Piotra i jegò białkã – ùlëdóną sënową. Wzbò-
gacëła jem swòjã wiadã ò piesni Jana Kòndraka, jaką baro 
lubił jich Tata, a béł gwësno wdzãczny, że mógł ji, wespół 
z pòzeszłima na Jegò wanogã na niebiesczé niwë, wësłë-
chac w kòscele. 

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

OSTATNIE POŻEGNANIE 
EDMUNDA KONKOLEWSKIEGO
31 maja 2002 r. uchwałą Rady Gminy nadano Edmun-

dowi Konkolewskiemu tytuł Honorowy Obywatel 
Gminy Karsin. Do przygotowanej przeze mnie na tę oko-
liczność laudacji przyszło dopisać słowa ostatniego po-
żegnania. 

Stojąc nad trumną druha Konkolewskiego, dziękuję 
Mu za dokonania na rzecz wsi, gminy i Kaszub w imieniu 
Samorządu Gminy, Wójta, złożonego chorobą prof. Józe-
fa Borzyszkowskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, zespołu „Kaszuby” Karsin-Wiele, wielewskiej szkoły, 
Domu Kultury w Wielu, strażaków i wielewiaków, któ-
rych ta śmierć dotyka.

Edmund Konkolewski urodził się 28 listopada 1921 r. 
w Wielu. Edukację szkolną odbył w Kościerzynie. Przez 
kilka lat Jego młodzieńczą wrażliwość kształtował ks. dr 
Leon Heyke, ówczesny katecheta Szkoły Ćwiczeń i Semi-
narium Nauczycielskiego. Po śmierci ojca Edmund prze-
rywa naukę. Na kilka lat przed wojną, razem z rodziną, 
powraca na rodzinne gospodarstwo do Wiela. Nie był 
stworzony do pracy na roli. Szukał swojej drogi, recepty 
na życie. Rozbudzone w okresie kościerskim zaintereso-
wanie kaszubszczyzną i skautingiem mógł rozwijać we 
Wielu. Przez drogę sąsiadował z Wickiem Rogalą, a mit 
Hieronima Derdowskiego był w społeczności wielewskiej 
żywy.

W marcu 1939 r. wstąpił do Junackiego Hufca Pracy 
w Toruniu. Jako ochotnik powodowany patriotyzmem 
budował fortyfikacje na wschodzie, w rejonie Kostopola 
na Wołyniu. Wybuch II wojny światowej zastaje Edmun-
da Konkolewskiego w Poznaniu, skąd transportem kole-

jowym trafia do Warszawy, gdzie zostaje wcielony do 
wojska. Swoją junacko-żołnierską drogę kończy z Armią 
Polesie gen. Kleeberga 5 października 1939 r. pod Koc-
kiem. Trafia do niewoli w Dęblinie i Kielcach. Jako mło-
dy żołnierz bez szarży zostaje zwolniony z niewoli. Do 
Wiela powraca 5 grudnia 1939 r. Od początków 1940 r. 
współorganizuje ruch oporu. Na życie zarabia w gospo-
darstwie ciotki w Gliśnie i suszarni grzybów w Brusach. 
Kiedy odmówił wyjazdu do kopania okopów w Wozarce 
koło Grudziądza w 1944 r., w obawie przed zatrzyma-
niem przez Niemców przeniósł się na stałe do lasu. Z tego 
partyzanckiego okresu pochodzi znany Jego wiersz 
„Pieśń partyzancka”. Po przejściu frontu w marcu 1945 r. 
z przyzwolenia wojsk wyzwoleńczych organizuje trzyoso-
bowy posterunek policji w Wielu. Funkcję komendanta 
pełnił krótko, przez okres około dwóch miesięcy. Z tego 
powodu doświadczał dużo przykrości. Co rusz w naszej 
przestrzeni życiowej trafiają się sezonowi „prawdziwi” 
patrioci, co potrafią dopiec do żywego.

Kiedy tylko pozwoliły okoliczności, powraca do prze-
rwanej przez wojnę edukacji. Wstępuje jeszcze w 1945 r. 
do gimnazjum w  Chojnicach, a  później do liceum 
w Gdańsku. Edukację kończy w 1948 r. kursem przygo-
towawczym na Politechnikę Gdańską. W  tymże roku 
podejmuje pracę w Biurze Projektów Przemysłu Metalo-
wego i Elektrotechnicznego jako kreślarz, a potem asy-
stent projektanta W 1951 r. zostaje przeniesiony do pracy 
w Centralnym Biurze Projektowym Budownictwa Wiej-
skiego w Gdańsku. Okres pracy i życia w dużym mieście 
wyostrzył w Nim instynkt dążenia za postępem. Za zmia-
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nami, ulepszeniami cywilizacyjnymi umiał pociągnąć 
innych.

W 1957 r. wraca do Wiela. Od tej daty zaczyna się 
szczególna, wielowątkowa działalność społecznika i ani-
matora kultury kaszubskiej. Sam Edmund Konkolewski 
uważał, że początków jego życiowych pasji należy się do-
szukiwać w ideach i filozofii harcerstwa. Już przed wojną 
brał udział w dwóch międzynarodowych zlotach harcer-
skich. Idee skautingu są Mu bliskie do końca. Z tamtych 
lat wywodzi się ciągle obecna w Jego życiu potrzeba po-
dróżowania, spotykania ciekawych ludzi, potrzeba pracy 
z młodzieżą, służenie swoją wiedzą innym, praca na rzecz 
społeczności lokalnej i pielęgnowanie tradycji kaszub-
skiej. Można zaryzykować stwierdzenie, że po wojnie 
w życiu wielewiaków nie stało się nic ważnego, w czym 
nie brałby udziału, i to udziału przywódczego, Edmund 
Konkolewski.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań tego czło-
wieka. Z konieczności odnotować można tylko te najcie-
kawsze:
•  1957 r. –staraniem głównie Edmunda Konkolewskiego 

Wiele staje się znaną na Kaszubach miejscowością 
wczasową. W wielu domach zaczęto przyjmować tury-
stów kierowanych przez FWP i Spółdzielnię „Turysta” 
z Bydgoszczy.

•  1957 r. – w Wielu po raz pierwszy zabłysło światło elek-
tryczne. Stało się to staraniem Społecznego Komitetu 
Elektryfikacji, którego filarem był Edmund Konkolewski.

•  1960 r. – zakłada pierwsze w Polsce wiejskie Koło Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Od 
tego momentu to nie tylko turyści przyjeżdżają do Wie-
la, to też wielewiacy wyruszają na zwiedzanie świata.

•  1961 r. – od tego roku działa, prowadzony przez 
Edmunda Konkolewskiego, ośrodek sportów wodnych, 
baza PTTK, później schronisko turystyczne.

•  lata70/80 – nie bez kłopotów, ale wytrwale działał na 
rzecz butlowej gazyfikacji gospodarstw.

•  1970–1977 r. – trwała budowa Domu Kultury w Wie-
lu. Jest oczywiste, że oprócz małżeństwa lekarzy pań-
stwa Jelińskich, działał Edmund Konkolewski. Kiedy 
entuzjazm budowania wśród wielewiaków przygasł, 
On wytrwał do końca.
Na oddzielną uwagę zasługuje rola pana Konkolew-

skiego w OSP Wiele. Strażakiem był „od zawsze”, pełniąc 
wszelkie możliwe funkcje.

Jednak nie pasja społecznika zdecydowała, że nazwi-
sko Edmund Konkolewski znane jest na całych Kaszu-
bach. To dzięki pasji, z jaką przekazywał wiedzę o wiel-
kich Kaszubach: Herusiu Derdowskim i Wicku Rogali, 
zna Go bez mała pół Polski. Nie da się zliczyć, ile spotkań, 
w ilu miejscach kraju i dla jakich słuchaczy, dokonało się 
dzięki talentowi i gawędziarskiemu zacięciu pana Edmun-
da. Pierwszą nagrodę gawędziarza zdobył w Pałacu Opa-
tów w Oliwie w 1971 r. Od tego czasu jako gawędziarz 
sławił Kaszuby, Wiele, gminę Karsin w konkursach i spo-
tkaniach w całej Polsce. Przez lata był rozpoznawany na 
konkursach krasomówczych w  Golubiu-Dobrzyniu 
i podczas Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej.

Aktywność i  sprawność intelektualną zachował do 
końca. Miał ciekawe i bogate w wydarzenia życie. Miał 
oparcie w rodzinie, zwłaszcza w żonie i dzieciach. Cieszył 
się szacunkiem i poważaniem przyjaciół. Teraz, w intere-
sie nas wszystkich, jest mądrze zagospodarować to, co po 
sobie zostawił, Jego twórczą i kronikarską spuściznę. Prof. 
Józef Borzyszkowski upoważnił mnie do złożenia w Jego 
imieniu deklaracji, że jak się wyraził, „pamięć o druhu 
Edmundzie Konkolewskim utrwalać będzie, póki siły 
pozwolą”.

Żegnaj Druhu. Kaszëbò żegnôj
KRZYSZTOF GRABOWSKI

Mowa pożegnalna wygłoszona podczas pogrzebu śp. Druha Edmunda Konkolewskiego 1 lutego 2019 roku. Kościół we Wielu 
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J e zëmny i  kòmùdny dzéń stëcznika. Na ògle 

sobòtë są dniama òdpòczinkù, ò czim nôlepi 
wiedzą miewcowie składów. Lëdze dłëżi spią, 

i nigle pùdą na sprawùnczi, dochôdô dzesątô. Tedë 
ruch w krómach chùtkò rosce i trzimie sã do gòdzënë 
drëdżi pò pôłnim. Chòdnikã jidze białka z taszą, ale 
szła nié dosc òstróżno i sã pùrgnãła na tił. Ùpôdk béł 
tak mòcny, że ni mògła sã pòdniesc. Czedë doszła 
do se, zmërkała, że wcyg leżi na zëmnym i slësczim 
chòdnikù. Nicht nie pòdeszedł. Przekrącywô sã na 
bòk i  dwigô na kòlana. Pòd przëstónk pòdjéżdżô 
aùtobùs, szoféra òtmikô dwiérze i  sã przëzérô, pò 
sztócë jedze dali. Jak ju białka dostała sã na nodżi, 
czëje, że ni mòże sã wëproscëc. Przechôdô jedna 
òsoba, drëgô, nicht sã nie interesëje. Nigle sadnãła 
na łôwce, minãło pôrã minut. Kùreszce białką zajął 
sã przechôdający chłop, chtëren zawezwôł pòmòc. 
Lëzëno, 19 stëcznika, ò pierszi pò pôłnim. 

I terô pòjôwiô sã pëtanié: czemù żóden człowiek 
rëchli nie pòmógł białce? A gôdają, że to mieszkań-
cowie môłëch môlëznów chãtni pòmôgają... Gdze 
mómë straconé lëdzczi instinkt pòmòcë? Pòmôganié 
jinyma pò prôwdze je instinktowné? Encyklopediô 
PWN pòdôwô, że instinkt je wrodzoną ùmiejãtnoscą 
robieniô czegòs wôżnégò, nié wiedno ùswiądnioną, 
je ùwarunkòwóny genetycznie, ale i sterowóny òbez 
zdarzenia (zestôwk zdrzódłów je na kùńcu artikla).

Jak sã człowiek pòòbzérô, to sã doznô, że wiele lë-
dzy mô tokel w taczich sytuacjach i nie wié, jak sã 
zachòwac. Bãdącë swiôdkã niewëgódnégò zdarzenié-
gò, lëdze sã smieją, spùszczają òczë, nôgle interesëją 
sã swòjim smartfónã. Terôczasno lëdze nie chòdzą, 
a nëkają, są tak baro zajãti swòjima sprawama, jiże 
ùdôwają, że nick nie widzą, a jak ju taczégò nańdze 
niewëgódné zdarzenié, nôlepi bë sã zarô zapitôł: 
czemù jô, czemù mie to pòtkało, czemù mùszã to 
òbzerac? Ale czë wszëtcë tak mëszlą? Jedna białka 
z Katowic robiącô kùpiszcze w składze wëpòsażeniô 
chëczów, widzącë wedle kas krëjamno ùcékającégò 
złodzeja, pierszô za nim pònëka. Żóden ze stojącëch 
w rédze sã nie rësził. Dzãka dzyrsczi klijentce, per-
sóna òstała zatrzimónô przë wspiarcym… òchronia-
rza. Z tegò wëchôdô, że nie sygô wrodzony instynkt, 

wôżnô je mòtiwacjô, zależnô òd kùlturowò-spòlëz-
nowëch wzorców. Hana Hamer pòdsztrichiwô wôgã 
wësztôłceniô normë pòmôganiô w dzecnëch latach. 
Wedle ni felënk normë mòże prowadzëc do òbòjãt-
noscë (Hamer 2005).

Lëdzką òbòjãtnosc łączi sã ze zjawiszczã òdpòwie-
dzalnotë rozproszony. Chcemë zazdrzec do kómpe-
dium PWN: pòczëcé òdpòwiedzalnotë nakazywô nama 
wprowadzenié reglów lëdzczégò wëspółżëcô, òglowò 
przëjãtëch i akceptowónëch. Òdpòwiedzalnosc to 
òbrzészk, je to prawò do wëbiéru taczich zachòwaniów, 
za jaczé czëjemë sã òdpòwiedzalny. Z tegò wëchôdô, 
że wikszosc bë miała znac òglowé regle i òbrzészczi 
spòlëznë, w jaczi żëje, a nimò to lëdze są òbòjãtny 
nawetka tedë, czedë w pòblëżim dochôdô do gwôłtu. 
Taką sytuacjã przeżëła 30-latnô białka z francësczégò 
miasta Lille, jakną w metrze próbòwôł zgwôłcëc spiti 
chłop. Nimò krzików i wòłaniô ò pòmòc nicht z 15 
wespółjadącëch nie pòmógł. 

Jidze racjonalno wëdolmaczëc przëczënã taczich 
zachòwaniów? Chcemë wrócëc do mechanizmù roz-
proszony òdpòwiedzalnotë, jaczi zanôlégô na pòczë-
cu tim mniészi òdpòwiedzalnotë za gwôsné dzejania, 
jim wiãcy lëdzy je swiôdkama kònkretnégò zdarze-
niégò. Jeżlë zdarzeniu przëzérô sã grëpa lëdzy, nigle 
chtos sã dô na dzejanié, nôprzód òbserwùje nié blós 
pòszkòdowónégò, ale téż jinëch òbzéroczów i òce-
niwô jich reakcjã. Jeżlë jiny téż blós sã przëzérają, to 
człowiek so mësli, że „nick lëchégò sã nie dzejô”, tej 
nie brëkùje nick robic. Òkróm tegò w grëpie czëjemë 
sã anonimòwò, temù nie winimë sebie za brak reak-
cje, ùsprawiedliwiającë sã scwierdzenim: i tak so nie 
pòradzã, jiny nadôwają sã do tegò barżi. Paradok-
salno, jim mni lëdzy je swiôdkama zdarzeniô, tym 
wiãkszô gwësnosc, że rëchli przińdze pòmòc. Mò-
żemë rzeknąc za znóną badérką, że nôlżi je ùmrzec 
w rzmie lëdzy.

Przëczënë òbòjãtnoscë szukô sã w  òbëczajnëch 
zmianach, jaczé zachôdają na naszich òczach. Za przi-
kłôd pòdôwô sã òbrôzczi ze strzódków pòwszechny 
kòmùnikacje, gdze całima grëpama lëdze (nié blós 
młodi) ze słëchùlkama na ùszach sedzą zazdrzóny 
w swòje ekraniczi, czãsto z nasëniãtima na łësënã ka-
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pùcama. Taczi człowiek zaùważi, czedë chtos kòl niegò 
sã przewrócy? Wiôldżi cësk na decyzje lëdzy mô in-
ternet, gdze fikcjô zléwô sã z realnotą, gdze wiele wëp-
kôrzów „wkrącywô” jinëch mającëch instinktowné  
òdruchë pòmòcë, równak pò òsmieszenim dwa 
razë sã zastanowią, nim kòmùs pòmògą. Taczé wąt-
plëwòtë miôł młodi człowiek z Tarnowsczich Gór, 
jaczi w smùtanie 2014 rokù pòtkôł ò pierszi w nocë 
młodégò chłopa z przërzeszonym stółkã. Jak sã pózni 
doznôł, chłop ùcekł swòjim rakôrzóm, jaczi gò mal-
tretowalë. Równak przed ùcekã biédôk nie béł w sztã-
dze rozjąc lińcuchów, jaczima béł przëkùty do stółka. 
Czasã òbòjãtnosc przechôdającëch lëdzy tłómaczi sã 
zagùbienim i wątplëwòtama, chto je sprôwcą, a chto 
pòkrziwdzonym. Tak mògło bëc we Warszawie, 
gdze dwóch lapsów pòbiło jednégò chłopa i nicht 
pòbitémù nie pòmógł. Dôwô sã téż bôczenié na òso-
blëwòsc w fónksnérowaniu lëdzczégò môgù, chtëren 
je zgniłi i mô starã, żebë w swój bezpiek włożëc jak 
nômni robòtë. W sytuacje zdarzeniô òdbiégającégò 
òd normë pierwòszno môg wësyłô sygnał, żebë sã 
nie zajimac sprawą i jic dali. Pòdjimniãcé dzejania 
brëkùje kònkretnégò ùmësłowégò trudu i mòże sã 
rozmajice skùńczëc.

Z przëczënë rostu zjawiszcza spòlëznowi òbòjãtno-
scë w legislacjach państw pòjawiłë sã zôpisë penalizë-
jącé nen problem. W Pòlsce niechanié pòmòcë je òb-
jãté sôdzą, sztrôfą abò zôkazã prowadzeniô aùtów, jeżlë 
jidze ò ùczãstników drogòwégò ruchù. Artikel 162  
w §1 gôdô ò prawnym òbrzészkù pòmòcë kòżdémù 
człowiekòwi bãdącémù w niebezpiekù ùtratë żëcégò, 
jak téż taczémù, jaczi mógłbë doznac cãżczi stratë na 
zdrowim. Za niechanié pòmòcë ùstawòdôwôcz bédë-
je do trzech lat sôdzë. Rozmieje sã, że człowiek mòże 
òdstąpic òd ùdzeleniô pòmòcë w sytuacje pòjawie-
niô sã zagrôżbë dlô gwôsnégò zdrowiô abò żëcégò, ò 
czim gôdô §2 artiklu. Jidącë tim szlachã, za ùdzelenié 
pòmòcë ùwôżô sã taczé dzejanié, chtërno spòwòduje 
zmniészenié abò ùsëniãcé niebezpiekù, zagrożeniô 
żëcégò abò téż zdrowiô òsobë pòszkòdowóny. Czedë 
zetkómë sã z człowiekã leżącym na chòdnikù, taczim 

dzejanim nie mdze przëkrëcé jegò swòjim meńtlã, 
le wezwanié pòmòcë. Òsobë, jaczé bòją sã skùtków 
nieùmiejãtnégò ùdzeleniô pòmòcë, ni mùszą sã lãkac, 
bò jeżlë pòdjãté dzejania bãdą prowadzoné w dobri 
wierze z òglowò przëjãtima reglama, na gwës nicht 
jich nie mdze skarżił. Òsobie pòszkòdowóny barżi 
mòże zaszkòdzëc niechanié pòmòcë.

W mediach gôdają, że drãgò sã procëmstawic zmia-
nóm bãdącym skùtkã cywilizacyjnégò rozwiju. Gôdô 
sã ò wëkrãpanim wôrtnotów, gdze przed kòntaktama 
z jinyma na pierszi plac wënôszô są céle. W całoscë 
przëczënã widzy sã w zmianie sztilu naszégò żëcégò. 
Równak ùczałi pòdsztrëchùją, że òbòjãtnosc je skùtkã 
żëcégò w lëdzczich grëpach i nie je przëpisónô jaczims 
òsobóm, że taczé zachòwania są normą, a nié skùtkã 
spòlëznowi patologie. Dodôwô sã przë tim, że wiele 
psychòlogicznëch eksperymeńtów ùdokazniło mnié-
szą szansã na pòmòc, czej wzrôstô lëczba swiôdków 
(Hamer 2005, Domachòwsczi 2007). Je na to rada? 
Ni ma jedny receptë i tikô to sã swiôdków zdarzeniô, 
cobë nie mùszelë sã za se wstidzëc, jak téż pòkrziw-
dzonëch, cobë cało wińc z kłopòtu. Na gwës wôrtné 
są òsobë z pòczëcym òbëwatelsczi òdpòwiedzalnotë, 
òsobë swiądné gwôsnëch mòżlëwòtów pòmôganiô 
jinym. Żebë znikwic skùtk rozproszony òdpòwie-
dzalnotë, radzy sã narobic trzôskù, jaczi wszëtczich 
pòstawi na nodżi (krzikanié „Pòmòcë!”), ze wskôza-
nim, chto je atakùjącym. Wôżné je téż, żebë w taczim 
sztócë wskazac kònkretną òsobã i zwrócëc sã do ni 
ò pòmòc, tpzw. apel naczerowóny. Swiôdkòwie wë-
darzeniô mòglëbë przënômni wezwac pòmòc, zapa-
miãtac gãbë abò numrë rejestracyjné aùtów, bò nié 
wiedno zdarzenié bãdze rejestrowóné przez kamerã, 
tak jak we Wëszkòwie (wòj. mazowiecczé), czedë 
17-latny bëniel bez kôrtë jachaniô aùtã ùderził na 
pasach 12-latnégò knôpa, pò czim òdjachôł. Na dro-
dze béł ruch aùtów, przechôdelë lëdze, w grëpie kòl 
cziledzesąt òsób. Pòszkòdowónémù pòmòglë knôpi, 
a numer rejestracyjny aùta òstôł òdczëtóny z mòni-
toringù. Chcemë miec bôczenié na taczé sytuacje.

SŁAWÒMIR KLAS
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BRACÔ ZDŻINÃLË NA WÒJNIE,  
A SËNÓW JÔ PÒCHÒWA PÒ NI!

Wë tu òd ùrodzeniô mieszkôce 
w Tokarach? 
Jo, jô sã ùrodza na tim gòspòdar-
stwie w taczi barace. Bò to bëła par-
cela òdpisónô òd majątkù. Mój òjc 
pòchòdzył ze Swiónowa, a mëmka 
òd Pòtrëkùsów z  Zôwór kòle 
Chmielna. Jô tam biwała w młodo-
scë. Jedna ji sostra bëła żeniałô do 

Kòsów w Lewinie, co tam mieszkelë 
tak pòd lasã. Tam jô téż dôwno 
temù bëła. Òd nich bëła sostra 
klôsztornô ò mionie Zofiô. To bëła 
mëmina sostrzenica, a mòja półso-
stra. Jô bëła na ji pògrzebie. Òna je 
w  Torniu pòchòwónô. Në i  jak ti 
mòji starszi sã òżenilë, tej òni wierã 
mieszkelë kąsk w tëch Zôwòrach, 

tej jesz dze jindze, ale jô ju nie wiém, 
dze. Në a tej òni sã dowiedzelë, że 
w Tokarach je majątk parcelowóny. 
I òni tu przeszlë kòl 1925 rokù robic 
na tim majątkù, a przë tim òni do-
stelë sztëk swòji zemi. Tu jô sã ùro-
dza i mieszkóm do dzysô dnia.

I  tu wë chòdzëlë do szkòłë jesz 
przed wòjną?

Elżbiéta Bianga z dodomù Brëła (pòl. Bryła) ùrodzonô je 20 zélnika 1928 rokù w Tokarach, dzys gmina Przed-
kòwò, a tej bëła to gmina Banino. Z tim terenã związa sã na całé żëcé. Je nôstarszą nôleżniczką Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w Baninie. W latach 90. ùszłégò stolatégò wëstãpiwa w karnie spiéwaczim przë Strażë Ògnio-
wi w Czeczewie. Midzë jinszima spiéwa kaszëbsczé kòlãdë Jerzégò Stachùrsczégò, jaczé nagriwa do programù 
„Rodnô zemia” Izabella Trojanowskô. Do dzys dnia wastnô Biandżënô jesz tej-sej je widzec, jak na kòle wanożi 
midzë tima i jinszima wsama w òkòlim. Jesz piãtnôsce lat temù szła piechti całą drogã z banińską kómpanią do 
Swiónowa. Terô mòce ju są òdeszłé, ale duch jesz dërch je wiôldżi. Nôbarżi ji felëje, że ni mòże ju duńc do kòsco-
ła w Czeczewie, dze dëcht nimò leżą na smãtôrzu ji wszëtczi krewny, blisczi i znajemny*. 

Òdjimk z pierszi kòmónie sostrzónczi Elżbiétë Biandżi – Bronisławë Belczi (1956 r.). Pò òbëdwùch stronach Broni sedzą: ji mëmka Anna i tatk Stanisłôw.  
Za Anną są starszi ji i bòhaterczi tekstu – Aùgùstin i Elżbiéta Brëłowie. Sama bòhatérka – Biandżënô – stoji za Anną, w slédny rédze, czësto ù górë, w ti sami 
rédze,  ale jakno trzecy òd lewi, je ji chłop Józef. 
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Jo, szkòła bëła w  Tokarach przë 
główny drodze, na tim wiôldżim 
zôkrãce. Nen bùdink do dzys dnia 
tam stoji. A kòscół je w Czeczewie. 
Jô sã smiejã, że më jesmë wnet rów-
no stôri z kòscołã, bò òn w 1927 
rokù béł zbùdowóny, a jô sã ùrodza 
le rok pózni. Przed wòjną jô chòdza 
dwa lata do szkòłë. Tej przëszedł 
Miemc. Jaczis czas nie bëło szkól-
négò. A pòtemù przëszedł szkólny 
z Czeczewa. To béł Kaszëba, òn nie 
rozmiôł richtich pò niemieckù. Tej 
òn nas dzecy pitôł pò kaszëbskù, 
jak sã mòtëka nazéwô pò niemiec-
kù. A më doch nie wiedzelë, në i òn 
rzekł pò pòlskù: „A niech się tym-
czasowo nazywa motyczka”. Jô to 
do dzys pamiãtóm, bò to bëło dlô 
nas smiészné. A  pòtemù më rôz 
szlë, a rôz nie szlë. Z ti szkòłë wiele 
co nie bëło.

Jak wòjna nasta, tej wë ju mielë 
jednôsce lat. Wë to wszëtkò dobrze 
mùszice pamiãtac, co sã dzejało.

1 wrzesnia Miemcë tu le przejéż-
dżelë. Z  daleka, tam òd Banina 
a Gduńska, czëc bëło strzélanié, ale 
ù nas nicht nie zdżinął. Dëcht przed 
wòjną jô bëła przëjãtô do kòmónii 
swiãti. Tu béł ksądz Bòlesłôw Me-
loch. Rëchli më nôleżelë do parafii 
w Żukòwie. Mòja starszô sostra jesz 
biega do Żukòwa na nôùkã. Ksądz 
Meloch béł tam wikarim i  tu 
przëszedł na probòszcza. Dwa lata 
nas rëchtowôł do kòmónii, ale òn 
wiedzôł, że jidze wòjna. Tej òn tëch 
młodszich ò rok mët chcôł przëjąc 
i òn nama kąsk przedłużił tã nôùkã, 
żebë òni sã doùczëlë. Më bëlë 
przëjãti dokładno 27 serpnia, trzë 
dni przed wëbùchã wòjnë. 

Tej to bëło baro skrómné i smùtné 
przëjãcé? 
Jo, nicht sã nie cesził, le smùcył. 
Mój tata béł dwa razy żeniałi. Pier-
szô białka ùmarła. Z ni bëlë dwaji 
mòji starszi bracô. I òni bëlë ju za-
cygniony na òbronną wòjnã. Jich 
nie bëło ju na tim przëjãcym. Tak 
bëło we wiele chëczach. Më sã blós 
mòdlëlë, żebë òni przëszlë nazôd. 
Ny dwaji trafilë wnet do niewòlë, 
ale wòjnã przeżëlë. 

Òni bëlë Pòlôchama w wòjskù, tej 
ti Miemcë doch wama tu gwës nie 
delë pòkù? 
Në nié. Kò przëszło wnet, że mùszôł 
sã pòdpisac tak abò tak. Nastãpny 
knôpi bëlë ju wnet ùrosłi. Tata mógł 
nie pòdpisac lëstë, ale òn wiedzôł, 
czim to grozëło – Stutthof. Tej òn 
pòdpisôł. Wiele lëdzy sã retało 
w  ten spòsób. Kòżdi chcôł żëc, 
a pòza tim martwi człowiek Pòlsczi 
nie zretô, le żëjący. Tak më sã ein-
gedeutschowelë. Në i  wnet mòji 
dwaji bracô bëlë wzãti do niemiec-
czégò wòjska na wòjnã. To béł 
Francyszk i Antoni. Òbaji zdżinãlë. 
Më le wiémë, że Antón je pòchòwó-

ny we Warszawie, bò òni delë znac, 
żebë gò òdwiedzëc, bò leżi, reniony, 
w szpëtalu. Tej mòji starszi sã wzãlë 
i jachelë w ti wòjnie. Jak òni przëja-
chelë, tej òn béł ùmarłi. Në i òni 
bëlë na jegò pògrzebie. 

A ò tim drëdżim je cos wiedzec? 
Nick. Blós przëszedł lëst, że je za-
dżiniony, ale dze i  jak – më nie 
wiémë do dzys dnia. Pò wiele latach 
mój nômłodszi brat, co jesz żëje, 
rzekł, że òn chce sã dokònac, czë 
nen Antón pò prôwdze je pòchòwó-
ny w ti Warszawie. I òn jachôł. Òn 
sã pitôł wszãdze. Ni mógł nalezc 
tegò smãtôrza. Tej òn sã dowiedzôł, 
że je zlëkwidowóny, ale grobë są 
przeniosłé. Òni mù rzeklë, dze òne 
są. Në i òn w kùńcu je nalôzł. Tam 
bëłë grobë baro bliskò se, tak pò 
prôwdze bëłë blós te tôfle jedna 
kòle drëdżi. Në i wejle òn równak 
nalôzł te brata. 

A wë pamiãtôce téż jinszich stąd-
ka, co zdżinãlë?
Jo, tu bëlë jinszi knôpi zabiti 
z Tokôr. Jô jich móm w òczach, ale 
jô ju nie pamiãtóm, jak òni sã na-
zéwelë. Czasã jô sã domëszlã, 
a czasã mie ju pamiãc czësto ùcékô. 
Në, a  z  Kłosowa béł nen Klémãs 
Wicczi, co gò skôzelë na smierc 
w Berlinie. Òn mô tu pòmnik na 
smãtôrzu w  Czeczewie, ale jegò 
cała tu ni ma. To òn przekôzôł An-
glikóm, co sã dzejało w Peenemün-
de z bronią V-1 i V-2. Jakbë nié òn, 
tej chto wié, jak dali bë szła ta wòj-
na. Jô gò pamiãtóm jesz sprzed wòj-
në. Òn chòdzył do gimnazjum we 
Wejrowie. Dzys szkòła w Pãpòwie 
mô jegò miono.

Wierã i tak nôgòrzi bëło, jak wle-
zlë Ruscë?
Tej to pò prôwdze wëzdrzało, że je ju 
kùńc swiata. Jak Rusk przëszedł, tej 

Ks. Bòlesłôw Meloch
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tu béł front. Tu bëłë same rowë 
wëkòpóné, w  jednã i drëgą stronã 
wedle drodżi. To bëła jedna wiôlgô 
dzura. Jeden czołg jachôł kòle 
drëdżégò. Jenëse z nieba! Jô je wszët-
czé widza. Më chcelë ùcekac, ale òni 
nas nie chcelë wëpùscëc. Jak òni pre-
lë, tej wszëtczé òkna w chëczi wële-
całë. Më w kùńcu i tak ùceklë, bò më 
mielë strach, że w kòżdi chwilë w nas 
trafi jakô bómba. Tu bliskò béł w To-
karach majątk. Tam béł w  wòjnie 
Miemc. Le òn ju béł ùcekłi. Tam më 
przenocowelë jednã noc.

A przed wòjną tam béł Pòlôch?
Jo, òn sã nazéwôł Alkewicz, ale na 
pòczątkù wòjnë òn òstôł z  białką 
wënëkóny. Bòdôj òna jesz żëje 
w Miemcach. Mùsza bë miec terô 
bez sto lat. Òna bëła Kaszëbką. 
Pòchòdza òd Flësów z Tokôr. Ta ro-
dzyna do dzys tu mieszkô. Robiła ù 
niegò na majątkù. Òna sã mù ùwi-
dza, në i òni sã òżenilë, ale dzecy ni 
mielë. Pò ti jedny nocë më szlë dali, 
do krewnëch. To bëło cos straszné-
gò. Jô tegò za rôd nie wspòminóm. 
Na szczescé, że nama dzéwczãtóm 
w tim fronce delë pòkù. Gòrzi bëło 
tam, dze bëło kąsk nibë spòkójni, 
jak w Kłosowie czë Kłosówkù. Tam 
ti Ruscë wëprôwielë. 

A co sã dzało z Miemcama, co tu 
bëlë w wòjnie, Ruscë jich tu do-
bijelë?
Miemcë bëlë ju ùcekłi. Òni szlë 
rëchli blëżi Gduńska. Mëslelë, że 
tam bãdze bezpieczno, a tam w Ba-
ninie a Rãbiechòwie bëłë nôwiãkszé 
walczi. Przez całą wòjnã Miemcë sã 
tu krącëlë. Ù naszich sąsadów téż 
bëlë. To bëlë wòjskòwi. Ale cëż to 
bëlë za Miemcë? Òni bëlë einge-
deutschowóny jak më. Òni pò pòl-
skù téż rozmielë gadac, a  jedny 
mòglë téż pò kaszëbskù. Nie robilë 
nama krziwdë.

Jak to tu wszëtkò wëzdrzało pò 
fronce? 
Tu bëło òkropno. Tata miôł chùtczi 
nażorgóné mączi i wszëtczégò na 
wòjnã, ale jak Ruscë wlezlë, tej òni 
wszëtkò wzãlë. Kònie wzãlë, krowë 
wzãlë, wszëtkã chòwã. Gadzëna 
jesz rôz! Nie òstało dëcht nick, le 
jeden stôri kóń. Wszãdze bëło fùl 
dzurów pò bómbach i  rowach. 
I terô jô òsta tu sama do robòtë, bò 
tata béł ju taczi słabszi. Jô to mùsza 
wszëtkò zarzëcac, żebë mógł so za-
sôc cos na zymkù, cobë na pòlu 
ùrosło. Pò Ruskach przëszła nowô 
władza. Kòżdi mùszôł szëkac 
mãtrëczi. Tej òni mie pòsłelë zarô 
do Swiónowa na kòle. Jô mùsza je 
halac. Tata nie jachôł sóm, le mie 
òn pòsłôł, a jô tã drogã słabò jesz 
zna. Ale jô da radã. Rodzyce bëlë 
òdwôżny, żebë pòsłac taczé młodé 
dzéwczã. Jô jesz mùsza zarô jachac 
do Chmielna na gminã, a  tej do 
Zôwór, bò mëma mie przëkôza, 
żebë halac òd wùje rëbów. Òni mie 
gôdelë, żebë òstac òb noc. Ale jô sã 
ùpiarła i  pózno wieczór dojacha 
dodóm. To bëła jeséń i chùtkò sã 
cemno robiło. To kòło téż bëło 
taczé bëlejaczé. 

To pòwòjnowé żëcé bëło w tim te-
renie baro smùtné. Ale jakòs dało 
radã?
Jô wszëtkò robiła w  kònie. Jô sã 
naùcza òrac. Z  pòczątkù to szło 
baro cãżkò, ale pózni corôz lepi. 
Gòrzi bëło z  òbòriwanim płużkã. 
Òn mie dërch ùcékôł. A  tej jô sã 
naùcza téż sec kòsą. Jô mùsza robic 
jak wszëtcë chłopi, bò naszi knôpi 
bëlë zabiti, a  ti starszi szlë précz. 
Pòtemù jô sã òżenia i dali gòspòda-
rza z chłopã na ti zemi. Jeden mój 
syn ùmarł, jak béł jesz môłi. A drë- 
dżi òstôł na naszim gbùrstwie. 
Chłop ùmarł w 1991 rokù, a pôrã lat 
temù ùmarł nen syn. Sënowô sã 

drëdżi rôz òżenia. Në i jô tak nôwiã-
cy sama dërch terô tu sedzã. Jak 
mòja sostra Anna w  Baninie jesz 
żëła, tej jô do ni tej-sej jacha. To 
mógł bëc smiot, zawióné, jak jô rze-
kła, tej jô przëjacha, chòc czasã całą 
drogã jô prowadza to kòło. Ale òna 
je téż ùmarłô. To są ju trzë lata. Òna 
mia sto lat i trzë miesące. Terô jô 
czekóm na zymk. Jak sã përznã òce-
pli, tej jô spróbùjã sadnąc na kòło. 
Nôgòrzi je na pòczątkù, ale jak mie 
sã ùdô, tej jô jesz pòżëjã. Zajadã do 
kòscoła, na smãtôrz, a  mòże jesz 
kògò òdwiedzã na tim swiece. 

Z ELŻBIÉTĄ BIANGĄ Z TOKÔR GÔDÔŁ 
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

*  Elżbiéta Bianga nie dożëła pùblikacje 
artikla, ùmarła 20 gromicznika. 
Pòchòwónô òsta na czeczewsczim 
smatôrzu w sobòtã 23 gromicznika.

Elżbiéta Bianga
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B ëtowsczi kréz na mòcë wersalsczégò traktatu 
nie òstôł przëłączony do Pòlsczi. To nie òznô-
czało, że lëdze stądka ni mielë starë ò to, bë to 

zmienic. W czilenôsce wsach wkół Bëtowa pòwstałë 
òstrzódczi pòlskòscë. Jednym z nich bëło malinczé 
Płótowò. Tuwò òd lat mieszkelë Stip-Rekòwsczi. To 
tu Jón Stip-Rekòwsczi wespół z Bernatã Werrą ju na 
jeseni 1918 r. òbmësliwelë, jak sparłãczëc òkòlé z Pòl-
ską. Nen drëdżi bez miestnëch òstôł wëbróny na de-
legata do Pòlsczégò Dzélnicowégò Sejmù w Pòznaniu 
w 1918 r. Za jegò dzejanié dlô nowi Pòlsczi miemiec-
czé władze skôzałë gò na dzewiãc tidzeni w areszce 
w Słëpskù. Czedë gò wëpùscëlë  na wòlnosc, razã 
z jinszima pòlonijnyma dzejôrzama, m.jin. z Antonã 
Szrédrã z  Kłączna, Róbertã Pluto-Prądzynsczim 
z Ùgòszczë, Janã Stip-Rekòwsczim z Płótowa i czile-
set jinszima gbùrama, rzemiãsnikama, ùrzãdnikama, 
szkólnyma i hańdlarzama, spisôł manifest Kaszëbów, 
z chtërnym w maju 1920 r. ùdalë sã do Bëtowa jakno 
procëmnicë òstawieniô jich òkòlégò pò miemiecczi 
stronie. Czej ju bëło wiedzec, że przesëniãcé grańcë je 

niemòżebné, dzãka staróm Werrë i Stip-Rekòwsczé-
gò w Płótowie òtemklë w lëpińcu 1929 r. pierszą na 
bëtowsczi zemi pòlską szkòłã. Ta fónksnérowała razã 
z nyma w Òsławie Dąbrowie, Rabacënie i Ùgòszczë 
(na òstatnô przedërchała jaż do 1939 r.).

To je wiedzec, że Płótowò nie je jedurnym przi-
kładã biôtkòwaniô sã ò pòlskòsc w òkòlim Bëtowa. 
Wôrt jesz wspòmniec chòc ò lëdzach z Bòrowégò 
Młëna, jaczi pòd wòdzą ks. Bernata Gòńczë dopro-
wadzëlë do tzw. wòjnë palikòwi. Szło ò wërwanié 
granicznégò słupka i chãc samòwòlnégò przesëniącô 
grańcë midzë Pòlską a Miemcama. 

Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm, swiãtëjącë 100-lece 
òdzwëskaniô niepòdległoscë bez Pòlskã, napisa-
ło program „Grańca niepòdległoscë”, chtëren miôł 
pòmòc szkòłownikóm pòznac jich lokalną histo-
riã, a téż pòkazac, jak lëdze stądka biôtkòwalë sã ò 
pòlskòsc. Na zôczątkù 2018 r. mùzeùm rozesłało do 
szkół wiadło ò warkòwniach, ùczbach, wëkładach 
z badérama, a do te ò terenowëch badérowaniach, 
jaczé miałë sã òdbëwac w ramach „Grańcë niepòdle-
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Biôtczi ò pòlskòsc bëtowsczi zemi
Przekôzywanié wiédzë bez mùzea je wnetka tak stôré jak òne same. Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie 
nie je tu apartné i ju òd dôwna wespółdzejô ze szkòłama. 2018 rok béł òsoblëwi, a to przez program „Granica 
niepodległości – walka o polskość i wolność ziemi bytowskiej”.
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głoscë”. Zgłosëło sã 15 szkół (spòdleczné, gimnazja 
i wëżigimnazjalné) z bëtowsczégò krézu. Na pòczątk 
szkòłownicë wëfùlowalë anketã. Nalazłë sã w ni pëta-
nia tikającé sã historie Pòlsczi, a téż òkòlnëch zemiów. 
Ne slédné òkôzałë sã nôbarżi drãdżé. Jak rzeklë szkól-
nowie, je to skùtk felowaniô nëch témów w ramòwim 
programie sztôłceniô.

Warkòwnie przërëchtowóné bez bëtowsczé 
mùzeùm w wikszim dzélu òdbiwałë sã w Domôc-
twie Stip-Rekòwsczich w Płótowie, a w drobnotach 
– w bùdinkù na placu dôwnégò gbùrstwa Jana Stip-
-Rekòwsczégò. W programie bëło m.jin. òdwiedze-
nié môlowégò, zabëtkòwégò smãtôrza, na chtërnym 
pòchòwóny są m.jin. Jón Stip-Rekòwsczi i  Bernat 
Werra. Szkòłownicë mielë leżnosc òbôczëc Mùzeùm 
Pòlsczi Szkòłë. Òbzérelë ùczbòwą salã ùszëkòwaną 
tak, jak 100 lat dowsladë, a przë leżnoscë téż wëstawã 
ò historie òkòlégò. Młodzëzna baro chãtno pëtała ò 
rozmajité sprawë, a téż domakliwała sã sparłãczeniô 
swòji rodzënë z lokalnyma bòhaterama.

Z zajmów, jaczé dérowałë 10 miesąców, skòrzësta-
ło do grëpë 922 szkòłowników z bëtowsczégò krézu 
w  wiekù òd 7 do 19 lat. Òkróm nich bëła przez 
30-òsobòwô grëpa z Ùniwersytetu III Wiekù, a tej 
30 harcerzi z Bëdgòszczë, jaczi òb lato wëpòcziwelë 
w Bëtowie. Program „Grańca niepòdległoscë” to nié 
leno pòkôzanié dokùmentów i wëkładë. Zajmë pòpro-
wadzëlë badérowie rodã z bëtowsczich strón – dr To- 
môsz Rembalsczi i dr Małgòrzata Risz-Kełtika [pòl. 
Ryś-Kiełtyka]. Zachãcywelë młodëch do zrobieniô 
swòjich badérowaniów tikającëch sã rodzëznë, wsë. 
Brzadã je òsmë kôrbiónków, jaczé òstóną ùdostãp-
nioné na internetowi starnie bëtowsczégò mùzeùm.

Żëwim pòtkanim z historią bëła réza szlachã dôw-
ny grańcë. Młodi lëdze òdwiedzëlë m.jin. Wòjsk, 
Òstrowité, Bòrowi Młin, Łączé, Bòrzëszczi, Szla-
checczé Brzézno i Brzozowò. Pòtkelë sã téż z Genekã 
Tandecczim, 92-latnym mieszkańcã Łączégò na Gô-
chach. Òpòwiedzôł jima ò II swiatowi wòjnie, robòce 
w miemiecczich gbùrstwach, a tej ò midzësąsedzczich 
relacjach na wielekùlturowim pògrańczu. W Bòro-
wim Młënie na sztót ùczãstnicë warkòwniów zatrzi-
melë sã w Strażnicë Pamiãcë i Patriotizmù miona 
Bòhatersczich Gôchów, pòstawiony na wdôr „wòjnë 
palikòwi”.

Pòstãpnym wëdarzenim bëło przërëchtowanié in-
scenizacje marszu na Bëtowò, jakô òdwòłiwała sã do 
negò z 16 maja 1920 r. (wszëtczé òdjimczi na s. 42 
i 43 są z tegò wëdarzeniô). Szkòłownicë w strojach 
z epòczi wcelëlë sã w historiczné pòstacje włodôrzów 
gardu i nôleżników Midzënôrodny Grańcowi Kòmi-
sje. Ze stanicama i òdjimkama dôwnëch dzejôrzów 
ùczãstnicë przeszlë ùlëcama Bëtowa pòd bùdink 
dôwnégò Landratsamtu. W marszu wzãło ùdzél wicy 
jak 700 sztëk lëdzy, a z przódkù szlë pòtómkòwie Jana 
Stip-Rekòwsczégò i Bernata Werrë. A òkróm nich 
jinszi krewny tëch, chtërny wnetka 100 lat dowsladë 
maszérowelë na Bëtowò.

Program „Grańca niepòdległoscë” pòcwierdzył, 
że wôrt òrganizowac w mùzeùm taczé edukacyjné 
zajmë. Rozkòscérzanié na nen ôrt wiédzë je łącznikã 
midzë dzejanim nôùkòwim, wespółrobòtą ze szkòła-
ma a òczekiwaniama òdbiércë, jaczi ni mô specjali-
styczny wiédzë.

BARBARA BÒRZËSZKÒWSKÔ, TŁÓM. ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Gòdowô spiéwa Jezë, òstaw 
szopã ksãdza Antoniégò Pe-

plińsczégò je jedną z pastorałków, 
jaczé nalazłë sã w  pierszim na-
szim spiéwnikù z kaszëbsczima 
kòlãdoma – Kaszëbsczié kolędë 
ë godowé spiéwë z 1982 rokù. Są 
tam pòsobicą 24 dokôzczi [title 
w terôczasnym pisënkù]: Nad na-
sze mòrze, Czemù nié nad naszim 
mòrzã, Chtëż tobie, chłopie,  Òbie-
cóny w raju, W stajeneczce naro-
dzoné, Czemùżesta anieli, Jezë, 
òstaw szopã, Pastuszkòwie w pòlu 
spalë, Leżi w żłobie, Chłopiã, Spij, 
małi Jezuskù, Biegôjta, pastuszcë, 
Cëż za gwiôzda, Do szopë, Czë to 
môłniô, Pastuszkòwie, Nad stajen-
ką w Betlejemie, Òstawta, pastur-
cë, robòtã, Z daleczi drodżi, Nad 
stajenką, W Betlejemsczi szopie, 
Czemù, Bòże, W stajeneczce i Bez 
berła i  kòrunë. Spiéwë bëłë na-
pisóné w  latach 1967–1968. Je 
to donëchczôs nôpełniészi wë-
dóny zbiér pastorałków ksãdza. 
Drëdżim zdrojã z  nótama tëch 
pastorałków je Kaszubski Śpiew-
nik Bożonarodzeniowy pòd re-
dakcją Witosławë Frankòwsczi 
z rokù 2016. Nalôżómë tam szesc 
ksãżëch piesni: Z daleczi drodżi, 
Czemù nié nad naszim mòrzã?, 

Jezë, òstaw szopã, Pastuszkòwie 
w pòlu spalë, W Betlejemsczi szo-
pie a  Spij, małi Jezuskù. Z  tegò 
nônowszégò kaszëbsczégò spiéw-
nika kòlãdowégò1  bédëjã tekst 
spiéwë:

Jezë, òstaw szopã, słomã, sano 
w żłobie,

przińdz do naszi chëczë, 
zaspiéwóma Tobie:

Glorija! Glorija! Glorija!

Zamiast żłobù dómë Tobie 
naju łóżkò,

Zamiast stôri słomë – pierzënã 
z pòdëszką.

Glorija! Glorija! Glorija!

Zamiast òsłã z wòłem, chtërne
tam mieszkają,

dzôtczi staną wkòło 
i tej zaspiéwają:

Glorija! Glorija! Glorija!

Metrum 4/4. Tonacjô òriginal-
nô, „pastoralnô” F-Dur2. Mòdło 
bùdowë: sztrófka – refren. Znajôrz-
ka kaszëbsczi mùzyczi, a w całoscë 
kòlãdów, Witosława Frankòwskô 
wëmieniwô Jezë, òstaw szopã 
strzód kòlãdów, gdze: wzorem 
ludowych kolęd witających obser-
wujemy tu wątek o charakterze po-
równawczym z kategorii „gdybyś”3. 
Pòdôwô téż dali: Jego pastorałki 

oparte są w większości na stałym 
schemacie, uwzględniającym opis 
narodzenia Pańskiego, przebudze-
nie pasterzy, drogę do Betlejem, po-
kłon z darami4. Wskôzywô téż na 
bëlną kaszëbską gòscynnosc, co sã 
wërôżô w słowach: zamiast żłobù 
– dómë Tobie naju łóżkò, zamiast 
stôri słomë – pierzënã z  pòdësz-
ką5. Ùdzél zwierzãt w  ti gòdowi 
spiéwie i w całoscë w ùtwórstwie 
ks. probòszcza z Czarnowa zmer-
kiwô T. Fópka6.

Jak wskôzywô data pòdónô 
przez aùtora pòd tekstã w spiéw-
nikù Kaszëbsczié kolędë ë godowé 
spiéwë na starnie 144 – piesniô 
Jezë, òstaw szopã napisónô òstała 
w Czarnowie 28 rujana 1967 rokù. 
W  latach 1959–1977 w  gduń-
sczi Rozsélnicë Pòlsczégò Radia 
òstało nagrónëch 15 gòdowëch 
kaszëbsczich spiéwów. Strzód 
nich Jezë, òstaw szopã w wëkòna-
nim Frãcëszka Kwidzyńsczégò. 
W 1967 rokù w tim samim sztu-
dio nagrelë cykel sétmë kòlãdów 
(w tim Jezë, òstaw szopã) na so-
lowi głos, chùr a  karno instru-
meńtalné pòdług òprôcowaniô 
Adolfa Wiktorsczégò7.

Ta gòdowô spiéwa bëła w pro-
gramie pierszégò radiowégò kòn- 

JEZË, ÒSTAW SZOPÃ
Midzë mùzeama we Wejrowie a w Bëtowie pòwstała ùdba, cobë zapnąc ùszłi rok 100-lecô ùrodzënów ksãdza 
Antoniégò Peplińsczégò wëdanim jegò wszëtczich gòdowëch spiéwów. 

1  W. Frankowska (red.), Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy, Wejherowo – Gdynia 2016, s. 96–97.
2  Ludwig van Beethoven swòjã VI Symfóniã w F-Dur pòzwôł „Pastoralną”.
3  W. Frankowska, Kolędowanie na Kaszubach. Dzieje kolęd na Pomorzu od XVI do XXI wieku, Warszawa 2015, s. 180.
4  Tamże, s. 187.
5  Tamże, s. 277.
6  T. Fópka, Zwierzné pierwiastczi w kaszëbsczim spiéwanim, „Stegna” 2014, nr 2, s. 9–16.
7  W. Frankowska, Kolędowanie..., s. 75.
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certu kòlãdów, jaczi szedł na swiat  
z  gduńsczégò radia 26 gòdnika 
1967 rokù. Kòncert zrëchtowôł 
Léón Roppel wespół z  Adol-
fã Wiktorsczim. Jak pisze Józef 
Bòrzëszkòwsczi: Z  najżywszym 
przyjęciem słuchaczy spotkały się 
dwie kolędy: „Jezu, ostaw szopę...” 
ks. Peplińskiego (słowa i  muzy-
ka) oraz „Kaszebsko kolęda” L. 
Roppla (słowa) i A. Wiktorskiego 
(muzyka). (...) Wspomniana kolę-
da ks. Peplińskiego, ujmująca swą 
prostotą, w wersji polskiej została 
wówczas wysłana do Warszawy, 
gdzie miała wejść do repertuaru 
jednego z tamtejszych chórów ko-
ścielnych. W styczniu 1968 roku 
radiowy koncert kolęd kaszub-
skich powtórzono między innymi 
w ramach programu tradycyjne-
go opłatka w  Oddziale Stowa-
rzyszenia „Pax” w Gdańsku. Od 
tego czasu kolędy te coraz częściej 
prezentowane były publicznie 
w różnych miejscowościach i śro-
dowiskach między innymi przez 
Leokadię i Jana Trepczyków oraz 
ks. Antoniego Peplińskiego wzbu-
dzając niezmiennie entuzjazm 
słuchaczy8. 

Po 33 latach Witosława Fran-
kòwskô w swi doktorsczi rozpra-
wie ò kòlãdowaniu na Kaszëbach 
pisze: Przez wzgląd na umiejętne 
łączenie świata dawnego z obec-
nym, nawiązywanie do melody- 

ki ludowej, kolędy proboszcza 
z Czarnowa i Mściszewic zyskały 
sobie wielką popularność. Są do 
dziś filarem zbioru kolęd kaszub-
skich – nie tylko w kraju, wśród 
członków Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, dzieci szkolnych, 
chórów i  zespołów folklorystycz-
nych, ale i wśród Polonii kanadyj-
skiej9.

Witosława Frankòwskô wskô- 
zywô na trzë òprôcowania na 
składë chùrowé dokôzkù: na chùr 
miészóny – Tomôsz Fópka, na 3 
głosë równé – Zbigórz Szablew-
sczi i na 4-głosowi chùr chłopsczi 
i  miészóny Adólf Wiktorsczi10. 
W swim repertuarze ùdokazni-
wają tã kòlãdã chùrë miészóné: 

„Lutnia” z Lëzëna11, „Piãclëniô” 
z  Lëni12 a  „Discantus” z  Gòwi-
dlëna. „Lutnia” i „Piãclëniô” miałë 
jã chòcle w repertuarze pòspól-
négò kòncertu w  TV Trwam 6 
stëcznika 2008 rokù w Toruniu13. 
Strzód trójgardowëch spiéwnëch 
karnów spiéwie jã téż chór Wë-
dzélù Zarządzywaniô Gduńsczé-
gò Ùniwersytetu „Non serio”14.

Jak pòcwierdzywają òbsą-
dzëcelowie, òbczas Przezérkù 
Karnów Kòlãdowëch òrganizo-
wónégò w  Serakòjcach kòlãda 
Jezë, òstaw szopã ks. Peplińsczé-
gò bëła jedną z  nôpòpùlarnié-
szich15. Nôczãscy pòtkac jã mòże 
w  gòdowëch dokazach na binã 
Alekségò Peplińsczégò, brata ks. 
Antoniégò16. Pòdobno je na Fe-
stiwalu Kòlãdów Kaszëbsczich 
w  Pierwòszënie17. Czile razy 
mógł jã ùczëc na kòncertach z cy-
klu „Zetkania z muzyką Kaszëb” 
òrganizowónëch przez Wito-
sławã Frankòwską òd 2002 rokù 
w Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë a Mùzyczi we Wej-
rowie. Òsóbno wspòmnąc mùszi 
ò Pòmòrsczim Kònkùrsu Kaszëb-
sczi Gòdowi Spiéwë robionym 
w Szëmôłdze òd rokù 2006. Jezë, 
òstaw szopã nôleżi do baro chãt-
no tam wëkònywónëch. W rokù 
2018 na 129 wszëtczich spiéwów 
zabrzëmiało 9 razy. Rok pózni 
leno w starszich kategóriach (òd 

MÙZYKA

8  W. Kirstein (red.), Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, Gdańsk 1982, s. 11.
9  W. Frankowska, Kolędowanie..., s. 342.

10  Tamże, s. 415.
11  Z. Brzeziński, T. Fopke, A. Hinz, Z. Mielke, M. Pobłocka, Historia ruchu śpiewaczego na Kaszubach – gmina Luzino, Luzino 2014,  

s. 112.
12  T. Chyła, Historia chóru „Pięciolinia” (1986–2016) pod redakcją Marty Kowalskiej, Gdynia – Linia – Wejherowo 2014, s. 73.
13  DVD z kòncertu, z archiwùm aùtora òprôcowaniô.
14  Piesniô ta w jich wëkònanim bëło czëc 4 stëcznika 2016 rokù w Aulë B-4 Wëdzélù Zarządzywaniô Gduńsczégò Ùniwersytetu w So-

pòce. Bëło to kolãdowanié z cyklu „Mùzyka na Zarządzanim”. Dirigòwała Béjata Bòrowicz. 
15  W. Frankowska, Kolędowanie..., s. 150.
16  Tamże, s. 205.
17  Òd rokù 2017 òbczas Festiwalu spiéwoné są téż piesnie jagwańtowé.

Karno „Kaszuby" z Kartuz czãsto promùje 
kòlãdë ks. A. Peplińsczégò
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IV klasów do ùstnëch) Jezë, òstaw 
szopã zaspiéwóné bëło 5 razy na 
93 wëkònania18.

Słowa ti kòlãdë mòże nalezc 
téż w spiéwnikach wëdôwónëch 
na pòspólné spiéwanié kòlã-
dów: w  parafii sw. Apòszto-
łów Szëmòna i  Judë Tadeùsza 
w Chwaszczënie (Rodzinne spo-
tkanie z  kolędą), w  parafii pw. 
NMP Królewi Pòlsczi we Wejro-
wie (Wspólne śpiewanie kolęd) 
a  òbczas rëchtowónégò przez 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié w Chwaszczënie „Òdwitaniô 
z kòlãdą”.

Witosława Frankòwskô pisze 
ò magnetofónowi kaséce wëdó-
ny w  1990 rokù przez Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
z  Bëdgòszczë. Kaséta mô titel 
Jezu ostaw szopę – Kaszëbsczi 
kolędë i są na ni dokôzë ks. Pe-
plińsczégò19, chtëren sóm spiéwô 
a  przëgriwô sobie na gitarze20. 
Pòsobnô kaséta wëszła w  1998 
rokù pòd titlã Kolędy Kaszubskie 
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Kaszuby z Kartuz (wznowiwónô 
na place przez Tomasza Dorniaka 
z Żukòwa). 18 lëstopadnika 1999 
w Centrum Kùlturë „Kaszëbsczi 
Dwór” w  Kartuzach òstałë na-
gróné kaszëbsczé gòdowé spiéwë 

ks. Peplińsczégò, w  tim prawie 
Jezu, ostaw szopę, jaczé nalazło 
sã na place Kolędy doparłãczony 
do gazétë „Dziennik Bałtycki” na 
Gòdë. Òkróm karna „Kaszuby” 
z Kartuz wëstąpiłë na ni: „Cap-
pella Gedanensis” ze Gduńska, 
Dzecny Chùr „Cartusia” z Kartuz 
a chùr „Lutnia” z Malbòrga.

Cekawszé pózniészé nagrania 
òmôwióny kòlãdë na platach:
•  CD Kaszëbi na Gòdë II, wëd. 

przez „Dziennik Bałtycki” 
w  roku 200521. Są tam dwa 
wëkònania ti gòdowi spiéwë. 
Jedno na duet wiolonczelo-
wi, a drëdżé na mòdło gòspel. 
W  gazéce wëdrëkòwóné bëłë 
słowa kòlãd z platë.

•  CD Wëcmanim, Panie z  rokù 
2009 – to je plata dwùch spar- 
łãczonëch chùrów, z  Lëzëna 
i  z  Lëni. Dokôzk je spiéwo-
ny przë akòrdionowim gra-
nim Riszarda Bòrisónka. Do-
parłãczoné są tekstë dokôzków. 

•  CD Gòde na Kaszëbach chùru 
„Discantus” z Gòwidlëna z ro- 
kù 2012, dze chùr wczuwô sã 
w czësto amerikańską aranżacjã 
Maceja Bòlewsczégò na chùr  
a òrkestrã, do platë dodóné są  
tekstë spiéwów z tłómaczenio-
ma na anielsczi.

•  CD Kaszëbsczé Kòlãdë karna 
„LEVINO z Lęborka” (2012) – 
w baro redotnym wëkònanim.

•  CD Felix Cassubia! Nôsnôż-
niészé kaszëbsczé kòlãdë. Naj-
piękniejsze kolędy kaszubskie, 
dze wëkònôwcama są przede 
wszëtczim profesorowie, ab-
solweńcë i sztudeńcë Institutu 
Mùzyczi Pòmòrsczi Akademie 
w  Słëpskù. Plata z  rokù 2017 
z dołączonyma do ni tekstoma.

Spòmidzë wspòmniónëch na 
zôczatkù 24 gòdowëch spiéwów 
ksãdza Peplińsczégò nôchãtni 
wëkònywóné są Jezë, òstaw szopã 
i W stajeneczce narodzoné. Rów-
nak ta drëgô je mni przëtomnô 
na platach. Czemù dokazë ks. 
Antoniégò są tak pòpùlarné? 
Wëdôwô sã, że jich „rankingòwé” 
dobëcé je zrzeszoné z  jich cha-
rakterã. Witosława Frankòwskô 
tłómaczi to tak: Wszystkie utwory 
ks. Peplińskiego łączy prostota for-
my, budowa zwrotkowa, predylek-
cja do trybu durowego22. Kùńszt 
kòlãdów ksãdza Peplińsczégò 
tacy sã tej w jich prostoscë fòrmë, 
pasownoscë mùzyczi i zrozmia-
łoscë zamkłoscë słów.

TOMÔSZ FÓPKA

18  Zdrzódło: zbiérné kartë kòmisji òbsądzëcelów Kònkùrsu – z archiwùm aùtora òprôcowaniô.
19  W. Frankowska (red.), Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, Gdańsk – Wejherowo 2005, s. 108.
20  W. Frankowska, Kolędowanie..., s. 75.
21  Mariusz Szmidka, Kaszëbi na Gòdë, „Dziennik Bałtycki” nr 297 (18/585), 22.12.2005, s. 1; Alicja Szczypta, Kaszëbi na Gòdë II,  

„Pomerania” 2006, nr 2 (384), s. 45.
22  W. Frankowska (red.), Muzyka Kaszub..., s. 176.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA ZKP
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest Organizacją Pożytku Publicznego 
i zbiera środki z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego.  
Przekazanie 1% dla Zrzeszenia, jest niezwykle proste.  
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu  
podatkowym i wpisać nr KRS Zrzeszenia: 0000228279.
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Z KOCIEWIA

W ostatnim  felietonie  tragiczne  i  zarazem doniosłe 
wydarzenia w Gdańsku odwróciły bieg moich myśli od 
Kociewia. Zmieniły skalę niecodziennych przeżyć. Nie 
zdążyłam  dość  nachwalić  zrzeszeńców  z  oddziału 
w Pruszczu Gdańskim,  którzy barwnie  i  zjawiskowo 
przedstawili  „Betlejem kociewskie” według  tekstów 
Ryszarda Szwocha  z udanym włączeniem motywów 
kaszubskich. Wspomniałam, że wybierają się też do 
Pelplina. I tak się stało. Oddział ZKP tu również działa 
aktywnie.  Powinniśmy  się  na  Kociewiu  cieszyć,  że 
mamy taką pomorską perłę – Pelplin. Majestatyczna 
katedra, Muzeum Diece-
zjalne z Biblią Gutenberga 
i groby niezwykłych Pola-
ków…  Zaszczytnym  obo-
wiązkiem  jest  dla  mnie 
zapalenie  światełka  na 
grobie ks. Bernarda Sych-
ty,  ks.  Janusza  Pasierba. 
Zakładam, że wielu regio-
nalistów o  tym pamięta. 
Mały Pelplin – wielcy  lu-
dzie… Pamiętamy. Tu też 
radośnie prezentuje się zespół Modraki. Właśnie ten 
zespół na swój jubileusz przygotował kiedyś uroczyste 
spotkanie obrazów z kultury kaszubskiej i kociewskiej. 
Przeplatujące się, niosące nadzieję, że warto razem, 
wszak „jedna matka nas wszystkich kolebała…” .

Wdzięczna  jestem ks. Sychcie, za „zaostałe kłosy” 
gwary też. Ciągle zbieram. Tu i ówdzie ziarno idei re-
gionalnych wydaje obiecujący plon. Z okazji Światowe-
go Dnia Kociewia we wszystkich głównych ośrodkach 
coś dobrego się działo. W Tczewie uroczyste spotkanie 
w Bibliotece Miejskiej, artystyczne akcenty i prezenta-
cja – promocja nowych wydawnictw. Dr Michał Kargul 
przedstawił zawartość „Tek Kociewskich”,  już dwuna-
stych. Główna animatorka Festiwalu Twórczości Ko-
ciewskiej im. Romana Landowskiego Eleonora Lewan-
dowska śmiało mogła się pochwalić książką Kociewie 
noszą w sercu upamiętniającą twórczość i artystyczne 
dokonania dzieci, młodzieży i nauczycieli z całego re-
gionu. To  już 10  lat spotykamy się w Tczewie, gdzie 
najdłużej żył i tworzył Roman Landowski. Siedzi i czu-
wa na pomnikowej  ławeczce. Życiem i dokonaniami 
ogarnął  całe  Kociewie.  Teraz  syn poety  Janusz oraz 
Fundacja „Oko-Lice Kultury” upowszechniają dokona-
nia. Rozsiewają słowa, w których ukryta  jest poezja. 
Wiemy – wrażliwych poezja ocala, nadaje kształt chwi-
lom. W poezji nawet codzienność staje się niezwykła 
i skłania nas do podniebnych lotów. Możemy powtó-
rzyć za Romanem Landowskim: Nie umiem tak/ bez 

pochylania głowy/ bez poruszania warg/ przed nie-
pewną drogą. Jedenaście festiwali za nami. Będą ko-
lejne. Uczestnictwo w nich łączy cały region. Z ziemi 
świeckiej docierają tu laureaci konkursu recytatorskie-
go „Poeci z Kociewia”. I wzruszają nas wiersze Zygmun-
ta Bukowskiego, Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka Ka-
meckiego,  Małgorzaty  Hillar.  O  przebudzeniu  się 
Kociewia świadczą kongresy,  festiwale,  różne  formy 
piśmiennictwa, efekty edukacji regionalnej itd. Nawet 
felietony „Z Kociewia”, w których jest zawsze o czym 
pisać, co chwalić. 

Dobre niby chwali się samo,  potrzebuje  jednak 
wspomagania, promocji. Zwłaszcza po czasie pewnego 
zastoju. Kociewscy regionaliści są ambitni. Ustalili – 
Światowy Dzień Kociewia, dzięki  internetowi  jest  to 
możliwe. W tym roku po raz trzynasty działo się. Wy-
darzeniem w powiecie starogardzkim był „Kociewie. 
Design Festiwal” zorganizowany 10 lutego w Skórczu, 
z rozmachem, z zaangażowaniem wielu młodych Ko-
ciewiaków. Najpierw ważna popularnonaukowa kon-
ferencja. Mówiono o wzornictwie inspirowanym wzo-
rami  ludowymi,  o  motywach  haftu  kociewskiego, 
o prawie autorskim. Były stoiska z rękodziełami, pokaz 
mody inspirowanej kociewskimi motywami. Na koniec 
Familija Kociewska zabawiła uczestników (a było  ich 
wielu) regionalnym weselem… W sumie całość była 
ważnym  i  udanym  kulturalnym  wydarzeniem.  Nad 
wszystkim czuwała Dorota Piechowska,  jedna z tych, 
którzy umieją ożywić dawne formy, przenosić tradycję 
we współczesność, zaangażować w dzieło ożywiania 
wielu młodych. Brawo! Jest nadzieja, że nie wszystko 
przeminie z wiatrem historii. Regionalna tradycja nie 
musi zawsze siedzieć na tronie. Może zatrzymać się na 
ruczce,  czyli  prostym  krzesełku…  Ruczki malowane 
w kociewskie kwiaty stały się niezwykłą nagrodą. Też 
mi się taka ulazła. Postawiłam ją w moim domu przy 
zabytkowej skrzyni wianowej. I zaczął się nowy żywot 
ruczki. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

NAWET RUCZKA MOŻE BYĆ NAGRODĄ

Wydarzeniem (...) był „Kociewie. Design  
Festiwal” zorganizowany 10 lutego w Skórczu, 

z rozmachem, z zaangażowaniem wielu  
młodych Kociewiaków. (...) Jest nadzieja, 

 że nie wszystko przeminie z wiatrem historii.
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Autorem tytułowego Wesela kociew-
skiego jest zasłużony dla Kociewia, 

a przede wszystkim dla Kaszub ks. Ber-
nard Sychta. Poza wymienioną napisał 
jeszcze wiele sztuk, w tym w języku ka-
szubskim i w gwarze kociewskiej. Do jego 
najcenniejszych dzieł należą siedmioto-
mowy Słownik gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej oraz trzytomowe Słownic-
two kociewskie na tle kultury ludowej. 
Spod jego ręki wyszły również publikacje 
z zakresu psychiatrii, m.in.: Duszpasterz 
wobec histerii. Jest też autorem wielu ob-
razów, grafik i karykatur1. Wspomniana tu 
sztuka odegrała niebagatelną rolę w za-
chowaniu dla potomnych materialnej 
i duchowej kultury Kociewia, dlatego warto o niej pamię-
tać, a przy okazji mijających 60 lat od jej wydania i prapre-
miery przypomnieć jej ideę i istotę. Sam Sychta w słowie 
od autora napisał o niej: Cały materiał gwarowo-etnogra-
ficzny „Wesela Kociewskiego”, wraz z ubiorami weselników, 
tańcami i śpiewem, oparty jest wyłącznie na wynikach wła-
snych poszukiwań i badań wśród Kociewiaków2. Warto też 
dodać, że w tej właśnie sztuce ks. Sychta zamieścił pieśń 
skrzypka Jandracha (melodia 37) ze słowami swego autor-
stwa. Jej pierwsze zwrotki brzmią: 

Pytasz sia dzie Kociewiaki
Majo swoje dómy,
Swe pachnónce chlebem pola,
Swoje sochy, bróny?

Dzie Wierzyca, Wda
Przy srebrnym fal śpiewie
Niesó woda w dal,
Tam nasze Kociewie3 

Dziś pieśń tę uważa się za hymn kociewski. Autorem 
muzyki do słów ks. Sychty jest ks. prałat dr Edward Hinz4,5. 

Ks. prof. Jan Walkusz w książce poświęconej ks. Bernar-
dowi Sychcie pisze, że sztuka jest oryginalnym opisem  

XIX-wiecznego obrzędu weselnego sąsiadu-
jącego z Kaszubami Kociewia. Autor wyko-
rzystał tutaj bogaty materiał gwarowo-etno-
graficzny wraz z opisem ubioru weselników, 
tańców i  śpiewów stanowiący owoc jego 
własnych poszukiwań wśród południowo-
-wschodnich sąsiadów Kaszub. Stąd też 
w sztuce znajdziemy oryginalny opis swatów 
wpleciony w obrzęd noworocznych i zadusz-
kowych obyczajów, ubierania panny młodej 
do ślubu, błogosławieństwa młodej pary 
przed wyruszeniem do kościoła, uroczystości 
weselnej z nieodłącznym tańcem maszków 
(przebierańców) i  tańcem panny młodej 
(zwanym wykupem) oraz oczepinami.

Natomiast Hanna Popowska-Taborska, 
omawiając temat „Kociewie w  twórczości ks. Bernarda 
Sychty”, o Weselu kociewskim pisze: Ma się wrażenie, że 
właściwa akcja utworu jest tu w zasadzie drugorzędna i słu-
ży naczelnemu celowi, którym jest ukazanie wielorakich 
aspektów materialnej i duchowej kultury Kociewia. I dalej: 
Szczególną wartość mają włączone w tekst sztuki autentycz-
ne ludowe melodie i pieśni oraz tańce. Wesele kociewskie 
zawiera tych melodii aż 59, tańców – 22. Załączony do dra-
matu aneks przedstawia nuty i słowa pieśni występujących 
w tekście, odpowiednie partie tekstu opatrzone są zaś szcze-
gółowym opisem poszczególnych tańców. Gdy dodamy do 
tego, że w  akcję dramatu wplecione zostały autentyczne 
wierzenia i zwyczaje ludowe, gdy ponadto weźmiemy pod 
uwagę fakt, że przedstawiony tu obrządek weselny odbywa 
się ściśle według tego utworu jako kapitalnego etnograficz-
nego dokumentu Kociewia. Napisane z niewątpliwym talen-
tem dramatopisarskim i przepojone swoistą poezją jest więc 
Wesele kociewskie zarazem owocem głębokiej wiedzy i wie-
loletnich studiów etnograficznych6.

Tematem tego artykułu nie jest przedstawienie sztuki, 
jako że wielokrotnie ją omawiano. Robili to choćby wspo-
mniani już ks. Jan Walkusz, Hanna Popowska-Taborska 
czy Józef Borzyszkowski. Tu chciałbym przybliżyć jedynie 

60 LAT SZTUKI WESELE KOCIEWSKIE 
KS. BERNARDA SYCHTY

1  Więcej o ks. dr. Bernardzie Sychcie zob. np. w: J. Walkusz, Piastun Słowa. Ks. Bernard Sychta 1907–1982, Gdańsk 2015.
2  B. Sychta, Wesele kociewskie, Gdynia 1959, s. 3. 
3  Tamże, s. 149. 
4  J. Borzyszkowski, Pro memoria. Ks. Bernard Sychta (1907–1982) A Kociewie … Jego poprzednicy i następcy. Gdańsk – Starogard 

Gdański 2007, s. 16.
5  Ks. prałat dr Edward Hinz (1929–2014) był doktorem muzykologii, kompozytorem, organistą i dyrygentem. Wykładał m.in. w Wyż-

szym Seminarium Duchownym w Pelplinie i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, pełnił funkcję dyrektora Studium Orga-
nistowskiego w Pelplinie.

6  H. Popowska-Taborska, Kociewie w twórczości Bernarda Sychty, [w:] Kociewie II, wyd. II, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992,  
s. 176–177.
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fakty związane z jej wydaniem drukiem, 
a przede wszystkim z prapremierowymi 
przedstawieniami, bo jak się okazuje, ist-
nieją różne informacje mówiące o pra-
premierach w 1959 i 1960 roku, o czym 
w dalszej części tego tekstu.

Sztukę Wesele kociewskie pierwotnie 
miał wydać drukiem Wojewódzki Dom 
Twórczości Ludowej w Gdańsku, o czym 
ks. Sychta informował w  swoim liście  
z  12 marca 1958 roku do Andrzeja 
Bukowskiego. Do planów tych podcho-
dził jednak sceptycznie, pisząc: Zupełnie 
w to nie wierzę7. Jak się okazało – słusznie. 
Ostatecznie umowę na wydanie Wesela 
kociewskiego ks. Bernard Sychta podpisał 
w kwietniu 1958 roku z Wydawnictwem 
Morskim w  Gdyni. Pisząc w  liście do 
Bukowskiego o tym fakcie, dodał: Okład-
kę projektowałem sam na podstawie ha-
ftów z katedry pelplińskiej z r. 16728. Sztu-
ka, wbrew pierwotnym planom zakładającym jej wydanie 
w III kwartale 1958 roku, ukazała się drukiem dopiero 
w  początkach 1959 roku9. Dokładniejszą datę wydania 
przybliża recenzja książki zamieszczona w  „Dzienniku 
Bałtyckim” z 14–15 lutego 1959 roku, w której napisano: 
Tym większa jest więc zasługa naszego Wydawnictwa Mor-
skiego, dzięki któremu na półki księgarskie wchodzi właśnie 
„Wesele Kociewskie” Bernarda Sychty10. Już wkrótce recenzję 
sztuki w dwutygodniku „Kaszëbë” zamieścił także Stani-
sław Pestka, pisząc m.in.: Nie wiadomo co bardziej podzi-
wiać w sztuce ks. Sychty: świetną znajomość warsztatu dra-
maturga czy imponującą wiedzę o folklorze Kociewia11.

Wydawałoby się, że sztuka napisana kociewską gwarą 
nieprędko zostanie wystawiona. A jednak znalazły się oso-
by, które postanowiły ją zainscenizować. Prapremiera We-
sela kociewskiego, a w zasadzie jego dwa przedstawienia, 
miały miejsce w sołeckiej wsi Krąg w gminie Starogard 
Gdański w dniach 29 i 30 marca 1959 roku. Pisałem o tym 
fakcie w swojej książce Historia wsi i parafii Krąg12, zamiesz-
czając w niej także zdjęcie wykonane po spektaklu na sce-
nie, nad którą wisi napis „Wesele kociewskie”. Przybliżmy 
więc kulisy wystawienia sztuki w Kręgu. Kierownik szkoły 
Józef Baranowski tak zapisał informację w lutym 1959 roku 

w  sprawie przygotowania inscenizacji 
sztuki: W dniu 15 lutego br. zawiązał się 
przy Komitecie Rodzicielskim zespół ama-
torski, aby odegrać sztukę regionalną pt. 
„Kociewskie wesele”, którego autorem jest 
Bernard Sychta z Pelplina13. Trudno dziś 
jednoznacznie powiedzieć, kiedy narodzi-
ła się idea powołania zespołu teatralnego 
w Kręgu, kto był pomysłodawcą i dlacze-
go zespół ten wybrał sztukę Wesele ko-
ciewskie. Może wpływ na to miały znajo-
mości mieszkańców z ks. Sychtą z czasów, 
gdy był on kapelanem w Krajowym Szpi-
talu Psychiatrycznym w niedalekim Ko-
cborowie. Funkcję kuratusa tego zakładu 
pełnił ks. Sychta w latach 1935–1939 oraz 
w latach 1945–194714. Być może odwie-
dzał on wieś, pracując nad wiekopomną 
dla Kociewia pracą Słownictwo kociewskie 
na tle kultury ludowej albo nad przygoto-
wywaną wcześniej rozprawą Kultura ma-

terialna Borów Tucholskich na tle etnografii kaszubskiej i ko-
ciewskiej, która była podstawą jego doktoratu.

Wiadomo, że powołanie zespołu zbiegło się z wyda-
niem sztuki drukiem. Czy pomysłodawca powołania te-
atru amatorskiego znał termin publikacji Wesela kociew-
skiego, czy też może znał maszynopis sztuki? Wiadomo, że 
utwór powstał dwa lata wcześniej. Informację o tym, że ks. 
Sychta napisał Wesele Kociewskie, podano już w lipcu 1957 
roku w wydaniu specjalnym gazety „Kaszëbë”15. Tu warto 
dodać informację Józefa Golickiego, który o sztuce pisze, 
że jej bohaterami są wieśniacy spod Starogardu Gdańskie-
go16. Czy ze wsi Krąg? I czy ten fakt przyczynił się do za-
prezentowania właśnie w tej wsi prapremierowego spek-
taklu? Tego dziś nie wiemy, ale to właśnie w tej wsi odbyła 
się premiera Wesela kociewskiego. 

Kierownik szkoły w Kręgu zapisał w kronice, że przy-
gotowanie inscenizacji Wesela Kociewskiego było bardzo 
trudne, gdyż: W sztuce tej bardzo dużo występuje śpiewów 
i tańców i dlatego oćwiczenie jej napotyka na poważne trud-
ności. Jednak zespół wystawił sztukę już po półtoramie-
sięcznych przygotowaniach. Pierwsze przedstawienie, dla 
dzieci, odbyło się 29 marca 1959 roku. Spektakl dla doro-
słych mieszkańców pokazano następnego dnia. I  dalej 

Strona tytułowa Wesela kociewskiego 
wydanego w 1959 roku, w zbiorach 
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

7  Listy Bernarda Sychty 1937–1982, opracował Andrzej Bukowski, Gdańsk 1994, s. 65.
8  Tamże, s. 66.
9  B. Sychta, Wesele kociewskie, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1959.

10  A. Gostomska, »Wesele Kociewskie« Takich sztuk trzeba więcej, „Dziennik Bałtycki”, 1959, 15–16 lutego, s. 6.
11  S. Pestka, Wesele kociewskie to prawdziwy obraz duszy ludu, „Kaszëbë”, 1959, nr 5(36), 1–15 marca, s. 10.
12  K. Kowalkowski, Historia wsi i parafii Krąg, Pelplin 2002, s. 50–51.
13  Kronika szkoły w Kręgu 1945–1974, rękopis, nlb.
14  J. Walkusz, Piastun Słowa…, s. 43–48.
15  Zrzeszenie Kociewskie, „Kaszëbë”, wydanie specjalne, lipiec 1957, s. 10.
16   J. Golicki, Kociewie, literatura etnograficzna, „Kociewski Magazyn Regionalny” 1987, nr 2, s. 3.
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znajdujemy jego wpis dotyczący samego 
przedstawienia: Regularne uczęszczanie 
członków zespołu na często odbywające się 
próby umożliwiło zespołowi wystąpić pierw-
szy raz na scenie w Pon. Wielk. t.j. 30 marca 
br. Sala parafialna zapełniona była do ostat-
niego miejsca. Wśród widzów obecny był 
również autor „Wesela Kociewskiego” Ber-
nard Sychta z Pelplina. W niedzielę dnia 29 
marca br. odbyło się przedstawienie dla dzie-
ci. Kwota uzyskana za bilety wynosi 2482 zł17.  
Wspomniana sala parafialna to zapewne 
przebudowany przez ks. Wałdocha18  budy-
nek gospodarczy, wykorzystywany jako 
świetlica wiejska oraz miejsce odbywania 
wieczornic i wystawiania sztuk19. Budynek 
ten stoi do dziś i dalej pełni swoją funkcję.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że kie-
rownik Baranowski pomija cały czas w swo-
ich zapisach informację o  tym, że autor 
sztuki Bernard Sychta był księdzem. Podobnie notatka 
prasowa cytowana poniżej przemilcza ten fakt. O wraże-
niach ks. Sychty po obejrzeniu swojej sztuki kierownik 
szkoły napisał: Zdaniem autora, sztuka odegrana została 
dobrze, a widzowie, których na sali było w dniu 30 III oko-
ło 300, wyrażali swoje zadowolenie obfitymi oklaskami. 
Zespół ma wizje, wszelkie dane do osiągnięcia sukcesów, 
choć osobiście nie wróżę mu dłuższego „żywota”, bo zaled-
wie uzyskano pierwszy dochód, a już wśród członków ze-
społu zaistniały spory o cel, na który przeznaczona ma być 
uzyskana gotówka20. 

Pamiętać należy, że wszelkie pozyskane przez komitet 
rodzicielski pieniądze przekazywane były na cele związane 
z funkcjonowaniem szkoły i komitetu rodzicielskiego. Kie-
rownik szkoły, jak sam napisał, chciał część tych docho-
dów, 2300 zł, przeznaczyć na malowanie świetlicy szkolnej. 
Mylił się jednak kierownik co do krótkiego żywota zespo-
łu, bo pokazywał on Wesele kociewskie w następnych mie-
siącach, o czym poniżej.

W tym miejscu należy dodać, że informacje o spektaklu 
ukazały się w prasie, niestety przy notatce wklejonej do 
kroniki nie napisano, z jakiego pisma ona pochodzi. War-
to przytoczyć treść tej notatki: W Kręgu odegrano »Wesele 
Kociewskie«. W ubiegłą niedzielę miejscowy zespół ludowy 
odegrał w Kręgu w powiecie starogardzkim sceniczną sztukę 
regionalną pt. „Wesele Kociewskie”, której autorem jest Ber-

nard Sychta. Sztukę przygotował na scenę ob. 
Baranowski z Kręga. Frekwencja na przedsta-
wieniu była bardzo duża. Wśród widzów 
można było zauważyć samego autora „Wese-
la”. Obecnie 28-osobowy zespół ruszył z „We-
selem” w teren powiatu.

W kronice szkolnej wklejone zostało także 
zdjęcie zrobione zapewne po zakończeniu 
przedstawienia. Niestety nie zostało opisane 
i dziś po latach udało się ustalić tylko część 
nazwisk osób znajdujących się na zdjęciu. 
Bardzo pomocny był w  tym pochodzący 
z Kręgu Stefan Gełdon, który rozmawiał ze 
Stefanią Saj i Marią Lewkowską pamiętający-
mi tamte czasy. One rozpoznały na zdjęciach 
17 osób, przy czym nie w każdym przypadku 
udało się ustalić imiona. Tych ludzi, których 
udało się rozpoznać, opisano pod zdjęciem, 
przy czym w opisie zachowano oryginalną 
pisownię imion i nazwisk podaną przez obie 

panie. Według Stefanii Saj w przedstawieniu grali także Cze-
sław Gers z żoną Anną i Kazimierz Sarna z żoną Jadwigą21. 

Z zapisów w kronice szkolnej wiadomo, że zespół za-
prezentował się ponownie 1 maja 1959 roku podczas aka-
demii gromadzkiej22 w  Żabnie, do której to gromady  
należał Krąg. Wówczas to aktorzy z Kręga odegrali bez-
płatnie przedstawienie pt. Wesele kociewskie dla miesz-
kańców całej gromady zebranych na uroczystości pierw-
szomajowej. Kolejny spektakl zespół z Kręga wystawił  
20 lipca 1959 roku. Wówczas to na zaproszenie Zakładów 
Farmaceutycznych ze Starogardu zespół zaprezentował 
Wesele kociewskie w kinie „Sokół”. Przedstawienie poka-
zano też na zakończenie akademii z okazji 15-lecia Polski 
Ludowej. Po akademii zespół nasz (Komitet Rodzicielski) 
odegrał „Wesele Kociewskie”. Zebrana na sali ludność – 
około 700 osób – darzyła amatorów hucznymi oklaskami. 
Po przedstawieniu udali się amatorowie i  przedsta- 
wiciele Zakładów Farmaceutycznych do domu socjalnego, 
gdzie odbyło się skromne, ale serdeczne przyjęcie. Nawią-
zanie kontaktu naszych amatorów z ludźmi miasta stanowi 
dla nich niezapomniane przeżycie23. To jest ostatnia infor-
macja w kronice o przedstawieniach Wesela kociewskiego 
w wykonaniu zespołu ze wsi Krąg. Jak z powyższego wy-
nika, pierwszy (prapremierowy) spektakl zaprezentowano 
29 marca 1959 roku w Kręgu (dla dzieci), a drugi raz (jako 
przedstawienie premierowe) odegrano Wesele kociewskie 

Notatka prasowa wklejona do 
kroniki szkoły w Kręgu

17  Kronika szkoły…, nlb.
18  Ks. Jan Wałdoch (1896–1939), w latach 1933–1939 proboszcz parafii w Kręgu. Zob. więcej: R. Szwoch, Słownik biograficzny Kociewia, 

tom 3, Starogard Gdański 2008, s. 262–263.
19  R. Szwoch, Słownik biograficzny..., s. 263.
20  Kronika szkoły...
21  S. Gełdon, List do autora, Nowe n/Wisłą, 13.11.2018.
22  Gromada – najmniejsza jednostka administracyjna w Polsce w latach 1954–1972.
23  Kronika szkoły...
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30 marca – dla dorosłych. Następnie do 20 lipca 1959 roku 
zespół wystawił na scenie tę sztukę jeszcze co najmniej 
dwa razy. 

W tym miejscu należy podać informacje ks. Jana Wal-
kusza dotyczące wystawienia Wesela kociewskiego w Pel-
plinie 23 maja 1960 roku. Tak o tym pisał w cytowanej 
wcześniej książce: Wspomniany wyżej ks. Raepke podjął się 
w styczniu 1960 roku reżyserii jedynego drukowanego utwo-
ru literackiego ks. Sychty napisanego w gwarze kociewskiej, 
tj. „Wesela kociewskiego”. Jako wikariusz pelpliński, a więc 
najbliższy współpracownik autora „Wesela” miał z tego po-
wodu nieco ułatwione zadanie, co wcale nie oznacza, że 
mniej pracochłonne. Przeciwnie, w czasie trwania prób ks. 
Sychta dopisał jeszcze ósmy obraz sztuki, by uczynić ją bliż-
szą Kociewiakom. Przygotowania około 30-osobowego ze-
społu trwały ponad cztery miesiące, by 23 maja 1960 roku 
w Domu Kultury w Pelplinie zaprezentować „Wesele kociew-
skie”. Poprzedniego dnia, co traktowano jako próbę general-
ną przed ostatecznym wystawieniem sztuki, odegrano ją dla 
dzieci w świetlicy pelplińskiej cukrowni. Po spektaklu pre-
mierowym „Wesele” wystawiono jeszcze w Walichnowach 
(29 V) i Subkowach (5 VI). W przypisie do tego tekstu ks. 
Walkusz dodał, że: prapremiera „Wesela kociewskiego” od-
była się jesienią 1959 roku w szkole na Piaseckim Polu z ini-
cjatywy Jana Ejankowskiego24.

Interesująca jest tu informacja o dopisaniu ósmego ob-
razu sztuki. W pierwszym wydaniu Wesela kociewskiego 
pochodzącym z  1959 roku obrazów jest siedem. Także 
w książce Dramaty Bernarda Sychty wydanej w 2008 roku 
zamieszczono sztukę zawierającą siedem obrazów25. Wyni-
ka z tego, że dopisany obraz ósmy był wystawiony jednora-
zowo i nie wszedł do popularnego obiegu ani też do druku.

Ciekawe, że ks. Sychta nie napisał w swoich listach do 
Andrzeja Bukowskiego ani o wystawieniu przez kleryków 
Wesela kociewskiego, choć informował go o zaplanowanej 
na 15 lutego 1959 roku inscenizacji sztuki Ostatnia 
Gwiazdka Mestwina w wykonaniu tychże, ani o dopisaniu 
ósmego obrazu26. Ale dodać tu należy, że nie napisał też 
w swych listach o odegraniu Wesela kociewskiego w Kręgu 
przez tamtejszy zespół amatorski, choć uczestniczył w pre-
mierowym przedstawieniu. Potwierdził jednak ks. Sychta 
swoje uczestnictwo, pisząc 22 kwietnia 1976 roku w liście 
do Hanny Popowskiej-Taborskiej: O ile wiem, Kociewiacy 
ujrzeli siebie po raz pierwszy na scenie. Przedstawienia, któ-
re się odbywały, były gorąco przyjmowane na Kociewiu oraz 
miały ciepłe, entuzjastyczne recenzje. Osobiście byłem na 
trzech prapremierach27.

Porównując daty wystawienia Wesela kociewskiego 
w Kręgu oraz Pelplinie czy choćby w Piaseckim Polu, jasno 
widać, że to w Kręgu 29 marca 1959 roku miała miejsce 
rzeczywista prapremiera tej sztuki. Podobną informację 
dotyczącą wystawienia Wesela kociewskiego w Kręgu po-
daje Ryszard Szwoch w biogramie ks. Sychty, pisząc, że 
Wesele kociewskie wystawiały amatorskie zespoły teatralne 
z Kręga w 1959 roku, Pinczyna w 1960 roku, Lip w 1961 
roku oraz Sławoszyna i Tczewa, nie podając w tych dwóch 
ostatnich miejscowościach daty spektaklu. Pominął nato-
miast fakt wystawienia na scenie sztuki ks. Sychty w Pel-
plinie i Piaseckim Polu28. W Tczewie, jak wynika ze zdjęć 
zamieszczonych w artykule przez H. Popowską-Taborską, 
Wesele kociewskie zostało odegrane w 1959 roku29. Autor-
ka nie podała jednak dokładnej daty i miejsca wystawienia 
sztuki.

Niestety amatorski zespół teatralny w Kręgu, który za-
słynął z pierwszej inscenizacji Wesela kociewskiego, nie 
przetrwał próby czasu. Brak informacji dotyczącej zaprze-
stania działalności zespołu, wiadomo jednak, że 3 lata 
później powstał w Kręgu nowy zespół, o czym informuje 
wpis w kronice szkolnej30.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI
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Obsada Wesela kociewskiego w Kręgu. W pierwszym rzędzie od lewej 
siedzą Franciszek Błęski i Władysław Załęski. W drugim rzędzie siedzą  
od lewej: N.N., Helena Papka, nauczyciel Ginter, Helena Bławat. Stoją  
od lewej: żona M. Słomskiego, Michał Słomski, Bena Błeńska, za nią Piotr 
Opiela i Józef Baranowski, dalej żona Franciszka Błeńskiego, N.N.,  
Irena Zych z domu Gełdon, N.N. Dalej w pierwszym rzędzie stoją:  
Irena Dulków, Jadwiga Rocławska, żona Bolka Toporowskiego i Bolek 
Toporowski. Za Ireną Dulków stoi Maria Fligner.

24  J. Walkusz, Piastun Słowa..., s. 146–147.
25  Dramaty Bernarda Sychty, tom I Dramaty obyczajowe, oprac. J. Treder, J. Walkusz, Gdańsk 2008.
26  Listy Bernarda Sychty..., s. 68–69
27  H. Popowska-Taborska, Kociewie w twórczości…, s. 177.
28  R. Szwoch, Słownik biograficzny…, s. 237.
29  H. Popowska-Taborska, Kociewie w twórczości …, s. 177.
30  Kronika szkoły… , nlb.
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W obfitości obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości nie może zabraknąć jubileuszu stu-

lecia chojnickiej „Lutni”, która do dnia dzisiejszego krze-
wi kulturę muzyczną. Trzeba się wczuć w gorącą atmos-
ferę przedwiośnia 1919 r., gdy z  jednej strony rosła 
pewność Polaków na złączenie Pomorza z Polską, a z dru-
giej burzyli się i protestowali miejscowi Niemcy. W Choj-
nicach ludność polska przytłoczona była ogromną liczeb-
ną przewagą oraz jawną wrogością niemieckich sąsiadów, 
dyskryminacją i represyjnymi zarządzeniami władz. Na 
tym tle widać, jak znaczną rolę odegrał chór w budowa-
niu polskiej tożsamości.

Na początku roku działacze polscy wymogli na pro-
boszczu fary zgodę na polski śpiew podczas jednej  
mszy w niedzielę. Stąd powstała myśl założenia chóru. 
Dwaj młodzi ludzie chodzili z kurendą po domach: Szu-
kać trzeba było Polaków w mieście, każdego z osobna – 
wspominał po latach jeden z nich Julian Rydzkowski. Raz  
tylko „wykryto” większe grono. Na salce Heinricha udzie-
lała lekcji języka polskiego 
p. Wolszlegierówna z  Coł-
danek. Od razu uzyskano tu 
około 20 podpisów i niemal 
tyle śpiewaków. Radość po-
wstała wśród Polaków wiel-
ka na wiadomość, że tworzy 
się pierwsze towarzystwo 
polskie.

Formalnie narodziło się 
9 marca 1919 r. pod nazwą 
Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”. Prezesem został wikary  
ks. Aleksander Pronobis, wspomniana młoda działacz- 
ka Władysława Wolszlegierówna – jego zastępczynią, 
a skarbnikiem Rydzkowski (Medal Stolema w 1973!). Od 
pierwszych dni Towarzystwo przyjęło na siebie wielkie 
zadanie, wszak nie chodziło tylko o  kościelne pieśni.  
Organizowało kursy języka polskiego, pogadanki histo-
ryczne, inscenizacje teatralne czy zwyczajne spotkania 
towarzyskie Polaków. Łatwo nie było, bo wszystko odby-
wało się w  nieprzyjaznym otoczeniu, pod obserwacją 
policji, przy pomrukach władzy. Prusacy nie chcieli się 
pogodzić z nadchodzącą zmianą, czego dowodem wyda-
rzenie z 10 sierpnia 1919 r. Tego dnia „Lutnia” urządziła 
imprezę dobroczynną w restauracji Nowa Ameryka na 
obrzeżach miasta, gdy nagle w sam środek zabawy wkro-
czyli żołnierze Grenzschutzu, zniszczyli dekoracje i pol-
skie emblematy, rozproszyli uczestników. W tym czasie, 
po traktacie wersalskim, w Chojnicach powstawały już 
kolejne polskie organizacje: „Sokół”, Towarzystwo Ludo-
we, Towarzystwo Kupców Samodzielnych, lecz w życiu 
kulturalnym „Lutnia” trzymała prym. 31 stycznia 1920 r. 

na Rynku witała śpiewem Wojsko Polskie przejmujące 
miasto Chojnice dla Rzeczypospolitej. Na balkonie ratu-
sza chórzystka Bronisława Stammowa odegrała symbo-
liczną scenę Polonii zrywającej kajdany, co w  1939 r. 
przypłaciła życiem. 

W następnych latach chór stanowił jeden z filarów 
żywego ośrodka kulturalnego, jakim wówczas były przy-
graniczne Chojnice. 6 sierpnia 1924 r. w sali starostwa 
powiatowego wystąpił przed wizytującym Pomorze pre-
zydentem Stanisławem Wojciechowskim. Niezmiennie 
utrzymywał wysoki poziom artystyczny; w lipcu 1923 r. 
na I Zjeździe Kół Śpiewaczych w Więcborku otrzymał 
I lokatę za wykonanie utworów Feliksa Nowowiejskiego. 
Ze sławnym kompozytorem chojnicki zespół był zaprzy-
jaźniony, m.in. 6 listopada 1927 r. w auli tutejszego gim-
nazjum „Lutnia” dała koncert pod dyrekcją Nowowiej-
skiego. Gościem w Chojnicach bywał także dyrygent 
chórów i kompozytor Wacław Lachman. W lipcu 1927 r.  
podczas IV Zjazdu VII Okręgu Śpiewackiego w Chojni-

cach został uroczyście po-
święcony sztandar „Lutni” 
Twórcą sukcesów i  sławy 
chóru był Kaszuba ze Swor-
negaci Franciszek Gierszew-
ski, organista i kompozytor 
z tytułem profesora muzyki 
kościelnej, w  1963 r. przez 
papieża Jana XXIII obdarzo-
ny Orderem św. Grzegorza 
Wielkiego. Pałeczkę dyry-

genta dzierżył od 1920 r. przez pół wieku, z przerwą 
okupacyjną.

W pierwszym okresie powojennym, gdy Gierszewski 
zasiadł ponownie za manuałem i wziął batutę, „Lutnia” 
po raz drugi w swych dziejach odgrywała kulturotwórczą 
rolę, zastępując brakujące instytucje. Wyjąwszy kilkulet-
ni okres stalinizmu, przez długie dziesięciolecia była 
mocnym punktem w  panoramie kulturalnej miasta.  
Kontynuowała tradycje, z kaszubskimi pieśniami w re-
pertuarze umacniała kulturę regionalną, pozostawała 
w dobrych relacjach m.in. ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Po-
morskim. Następcą prof. Gierszewskiego przez ćwierć 
wieku był Franciszek Koperski. Od września 2006 r. god-
nym kontynuatorem artystycznego dorobku poprzedni-
ków jest Przemysław Woźniak, absolwent Akademii Mu-
zycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pod 
jego kierownictwem zespół podtrzymuje tradycje uczest-
nictwa w pomorskim ruchu śpiewaczym i życiu społecz-
no-kulturalnym regionu. Jemu właśnie przypadł radosny 
obowiązek zorganizowania jubileuszu stuletniej „Lutni”, 
sławy i dumy mieszkańców Chojnic.  

STULETNIA „LUTNIA”

[„Lutnia”] (...) przez długie 
dziesięciolecia była mocnym 

punktem w panoramie 
kulturalnej miasta. 

Kontynuowała tradycje, 
z kaszubskimi pieśniami 
w repertuarze umacniała 

kulturę regionalną (...).
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STOLATNÔ „LUTNIÔ”
We wielënie ùczestnieniów setny roczëznë 

òdzwëskaniô samòstójnoscë ni mòże zafelac ju-
bileùszu stolecô chònicczi „Lutnie”, jakô do dzysdnia 
rozkòscérzô mùzyczną kùlturã. Nót je wmiknąc w na-
piãté przedzymkòwé nôstroje 1919 r., czej z  jedny 
stronë rosła gwësnota Pòlôchów na złączenié Pòmòrzé-
gò z Pòlską, a z drëdżi bùńtowelë sã i procëmstôwielë 
môleczny Niemcë. W  samëch Chònicach pòlsczi 
mieszkańcë bëlë przemògłi nié leno liczebną wiãkszo-
scą, ale téż jawną niezgarą niemiecczich sąsadów, 
a nadto diskriminacyjnym pòdéńdzenim i represyjny-
ma zarządzeniama panowników. To spòdlé pòkazëje, 
jaczé bëło znaczenié chùru w bùdowanim pòlsczi ju-
wernotë.

Na pòczątkù wdôrzónégò rokù pòlsczi dzejarze na 
probòszczu farë wëmùszëlë zgòdã na spiéwanié pò pòl-
skù òb czas jedny z niedzélnëch mszów. Stądka wzãła 
sã ùdba ò założenim chùru. Dwaji młodi lëdze chòdzëlë 
pò chëczach z kùrendą: Nót bëło szëkac Pòlôchów pò 
miesce, kòżdégò z òsóbna – wspòminôł pò latach jeden 
z nich Julión Ridzkòwsczi. Rôz leno „wëkrëté” òstało 
wiãkszé karno. W salce Heinricha wastnô Wòlszlegerów-
nô z Całdanków prowadzëła ùczbë pòlsczégò jãzëka. Tu 
dorazu zebrało sã kòl 20 pòdpisów i prawie tëli samò 
spiéwôków. Westrzód Pòlôchów nasta wiôlgô redosc na 
wiesc, że twòrzi sã pierszé pòlsczé towarzëstwò…

Do fòrmalnégò założeniô Towarzëstwa Spiéwù „Lut-
niô” doszło 9 strëmiannika 1919 r. Prezesã òstôł wika-
ri ks. Aleksander Pronobis, wspòmniónô młodô szkól-
nô Władisława Wòlszlegerównô – jegò zastãpczënią, 
a skarbnikã J. Ridzkòwsczi (medal Stolema w 1973 r.!). 
Òd pierszich dni Towarzëstwò przëjãło na se wôżné 
zadania, doch nie rozchôdało sã leno ò kòscelné pie-
snie. Òrganizowało kùrsë pòlsczégò jãzëka, historiczné 
pògadanczi, téatralné inscenizacje i zwëczajné towa-
rzësczé zéńdzenia dlô Pòlôchów. Nie przëchôdało to 
letkò, kò wszëtkò òdbiwało sã w niedrësznym òbrëmim, 
pòd òbserwacją szandarów i  przë nieżëcznoce 
włodôrzów. Prësôcë nie chcelë sã pògòdzëc z szëkùją-
cyma sã zmianama, czegò pòswiôdczenim je wëdarze-
nié z 10 zélnika 1919 r. Tegò dnia „Lutniô” przërëch- 
towa dobroczinną rozegracjã w restaùracji Nowô Ame-
rika na kùńcu miasta, czej narôz, w samim westrzódkù 
balu, wparzëlë żôłniérze Grenzschutzu, chtërny pònisz-
czëlë òbstrój i  pòlsczé emblematë, a  ùczestników 
roznëkelë. W tim czasu, ju pò wersalsczim ùgôdënkù, 
w Chònicach pòwstałë pòstãpné pòlsczé òrganizacje: 
„Sokół”, Towarzëstwò Lëdowé, Towarzëstwò Samòstój-
nëch Kùpców, równak w żëcym kùlturalnym przédnikã 

bëła „Lutniô”. 31 stëcznika 1920 r. na Rënkù spiéwã 
witała Pòlsczé Wòjskò wceliwającé gard Chònice do 
Rzeczëpòspòliti. Na balkónie rôtësza chùrzistka Broni-
sława Stammòwô òdstawiła symbòliczną scenã Pòlonii 
rozriwający kajdanë, za co òsta rozstrzélónô jesenią 
1939 r.

W pòstãpnëch latach chùr stanowił jeden z filarów 
żëwégò òstrzódka kùlturalnégò dlô òdrôdzywający sã 
spòlëznë zamieszkałi w przëgrańczny òbéńdze Chònic. 
6 zélnika 1924 r. w salë starostwa pòwiatowégò „Lutniô” 
wëstąpiła przed wizytëjącym Pòmòrzé prezydentã Sta-
nisławã Wòjcechòwsczim. Niezmieniwno dbała ò wë-
soczi artisticzny kùńszt; w lëpińcu 1923 r. na pierszim 
Zjezdze Spiéwnëch Kòłów we Wiãcbòrkù ùdosta I plac 
za wëkònanié dokazów Feliksa Nowòwiejsczégò. Zresz-
tą chònicczé karno bëło zdrëszoné z nym widzałim 
kómpòzytorã, m.jin. 6 lëstopadnika 1927 r. w  aùlë 
môlecznégò gimnazjum „Lutniô” wëstąpiła z kòncertã 
pòd direkcją Nowòwiejsczégò. W Chònicach gòscył téż 
jiny dirigent chùrów i kómpòzytór Wacłôw Lachman. 

W lëpińcu 1927 rokù òb czas IV Zjazdu VII Spiéw-
négò Òkrãgù w Chònicach òsta ùroczësto pòswiãconô 
stanica „Lutni”. Za wszëtczima zwënégama i pòczest-
notą chùru stojôł Kaszëba ze Swòrów Frãcyszk Ger-
szewsczi, òrganista i  kómpòzytór z  titułã profesora 
kòscelny mùzyczi, òbdarowóny w 1963 r. przez papieża  
Jana XXIII Òrderã sw. Grzegòrza Wiôldżégò. Batutã 
dirigenta trzimôł bez pół wiekù òd 1920 r., z przerwą 
czasu òkùpacje.

W pòczątkach pòwòjnowégò cządu, czej Gerszew-
sczi zôs zasôdł za manuałã i zaczął czerowanié, „Lut-
niô” drëdżi rôz wzãła na se kùlturoùtwórczą rolã, za-
stãpùjącë felëjącé institucje. Z  wëjimkã pôrãlatnégò 
cządu stalinizmù, bez wielné dekadë bëła mòcnym 
pùnktã kùlturalny kartë miasta. Miała starã ò tradicje, 
z kaszëbsczima piesniama w repertuarze zmòcniwała 
regionalną kùlturã, òstôwa w dobrëch òdnieseniach 
z Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Pòsobnikã prof. 
Gerszewsczégò bez dalszi wiertel wiekù béł Frãcyszk 
Kòpersczi, a  òd séwnika 2006 r. artisticzny doróbk 
pòprzédników gódno kòntinuùje Przemësłôw Wòz-
niôk, absolwent Mùzyczny Akademie miona Féliksa 
Nowòwiejsczégò w Bëdgòszczë. Pòd jegò przédnictwã 
karno pòdtrzëmiwô tradicje òbecnoscë w pòmòrsczi 
spiéwny rësznoce i spòłeczno-kùlturalnym żëcym re-
gionu. To prawie jemù przëpôdł téż redosny òbrzészk 
zòrganizowaniô jubileùszu stolatny „Lutni”, sławë 
i bùchë Chòniców. 

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOMACZËŁA BÒŻENA ÙGÒWSKÔ
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Z  okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości ukazało się sporo jubile-
uszowych publikacji przedstawiają-
cych powstanie II Rzeczypospolitej. 
Wśród nich można wyróżnić dwie: 
Sławomira Kopera i Tymoteusza Paw-
łowskiego Korepetycje z niepodległości 
oraz Jochena Böhlera Wojnę domową. 
Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski. 
Chociaż pierwsza z nich ma charak-
ter popularny, a druga naukowy, obie 
oparte są na rzetelnej wiedzy histo-
rycznej. Największą różnicę między 
nimi stanowi podejście do tematu. Po-
mijając niuanse, dla autorów pierwszej 
z nich nadrzędną wartością jest naród 
(Polacy) i  restauracja jego państwa, 
Polski. Natomiast dla Böhlera są to 
lokalne społeczności w  poszczegól-
nych regionach odradzającej się Pol-
ski, w których trudno o jednoznaczną 
identyfikację, kto jest Polakiem, kto 
Niemcem, Ukraińcem, Białorusinem, 
Czechem, Litwinem. Społeczności te 
przechodzą gehennę, gdy polityczni 
liderzy skonfliktowanych narodów 
podjęli starania o ustanowienie na ich 
terenie takiego czy innego narodo-
wego („etnocentrycznego”) państwa. 
W  konsekwencji Koper i  Pawłowski 
budują u czytelnika radość z każdego 
polskiego sukcesu w  drodze do od-
rodzenia Polski i smutek, gdy zabiegi 
polskich działaczy i  wojska kończą 
się mniejszą bądź większą porażką. 
Natomiast Böhler ukazuje, jak czę-
sto ubocznym skutkiem tych działań, 
a także działań innych narodów chcą-
cych się wówczas wybić na niepodle-
głość były bratobójcze walki, zbrodnie 
popełniane na przeciwnikach. W jego 
książce jest na przykład ogrom opisów 

grabieży, gwałtów, mordowania lud-
ności cywilnej i  jeńców dokonanych 
przez Polaków. Część z nich później 
doceniono i upamiętniono. Tak więc 
u części polskich czytelników ta publi-
kacja może wywołać szok.

Najlepiej tę różnicę widać w ocenie 
odzyskanego przez Polaków państwa, 
w obu pracach ujętą w ich zakończe-
niu. W ostatnim akapicie Korepetycji 
napisano: Budowanie niepodległej 
Rzeczpospolitej trwało wiele lat […]. 
Spuścizna zaborów została zagospoda-
rowana, a wszystkie różnice wyjaśnio-
no na korzyść obywateli, nie państwa. 
Z  tej różnorodności wynika atrakcyj-
ność Rzeczpospolitej Polskiej, która po 
1918 r. stała się jednym z najbardziej 
udanych państw na świecie (s. 299), 
a  w  końcowych wnioskach Wojny 
domowej czytamy: W latach dwudzie-
stych i trzydziestych II Rzeczpospolita 
zdradzała kolonialną postawę wobec 
swoich mniejszości etnicznych […]. 
Podstawowe założenie […], że to ko-
niec końców etniczni Polacy są właści-
cielami państwa i mogą prawomocnie 
decydować o jego ustroju, było w zasa-
dzie niekwestionowane (s. 268).

Jedno i  drugie spostrzeżenie jest 
w  jakiejś części prawdziwe, bo ujęte 
w nich treści wzajemnie się przenika-
ły w dziejach międzywojennej Polski. 
Ciekawsze jednak wydaje się to, że – 
jak można domniemywać – opisywane 
publikacje są doskonałym przykładem 
uzależnienia prezentowanych poglą-
dów od sytuacji, drogi i doświadcze-
nia życiowego ich autorów. Twórcy 
Korepetycji są współczesnymi Polaka-
mi, żyjącymi od urodzenia w zasadzie 
jednolitym narodowościowo polskim 

państwie. Z kolei Jochen Böhler jest 
Niemcem ożenionym z Polką, a jego 
synowie „są Polakami i  Niemcami 
jednocześnie”, płynnie posługującymi 
się językami swoich rodziców (s. 272). 
Nie ukrywa, że jego rodzinie dano bo-
leśnie odczuć, zarówno w Polsce, jak 
i Niemczech, że nie przystają do jed-
norodnych narodowościowo społe-
czeństw. Z posłowia jego książki moż-
na się domyślać, że między innymi jej 
treść ma zapobiec wszelkim nacjo-
nalizmom, by jego polsko-niemieccy 
potomkowie nie musieli się opowiadać 
po jakiejkolwiek stronie ewentualnego 
kolejnego, narodowościowego konflik-
tu, tak jak stało się to doświadczeniem 
naszych przodków. Warto pochylić 
się nad tym także w naszym regionie, 
bo przecież również tutaj w  historii 
i współcześnie dochodziło i dochodzi 
do polsko-niemieckich powiązań ro-
dzinnych.

Z punktu widzenia dziejów Kaszub 
i Pomorza obie książki łączy najbar-
dziej coś innego. Zostały one w nich 
zmarginalizowane, znajduje się w nich 
jedynie kilka pomorskich wzmianek. 
Kaszuby są wymienione wyłącz-
nie w  Korepetycjach przy informacji 
o wstępowaniu do oddziałów wojsko-
wych formowanych w  Wielkopolsce 
także osób z  tego obszaru (s. 260). 
Trochę lepiej jest w  odniesieniu do 
Pomorza, które występuje w obu opra-
cowaniach, kiedy jest mowa o trakta-
cie wersalskim, na podstawie które-
go wróciło ono do Polski w  1920 r.  
Sławomir Koper i  Tymoteusz Paw-
łowski wspominają nawet o zaślubi-
nach Polski z morzem 10 lutego1920 r.  
(s. 253). Nie zmienia to faktu, że Po-
morzu wśród wszystkich nadgranicz-
nych regionów odradzającego się pań-
stwa polskiego w obu tych pozycjach 
poświęcono najmniej miejsca.

Może to budzić spore zdziwienie, 
bo również z nich wynika, że wówczas 

Dwie wizje odzyskania przez 
Polskę niepodległości a Pomorze
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– na tle wszystkich innych nadgranicz-
nych części Rzeczpospolitej – nasz 
region i jego mieszkańcy byli fenome-
nem. Tylko tutaj, nie licząc kilku in-
cydentów, nie doszło do walk, w tym 
bratobójczych. Narracja obu oma-
wianych publikacji pośrednio ukazu-
je, jakoby jedyną przesłanką przyłą-
czenia Pomorza do Polski w 1920 r. 
była decyzja wielkich mocarstw ujęta 
w traktacie wersalskim. Tym bardziej, 
że w  Korepetycjach z  niepodległości 
jest mowa o „germanizacji Pomorza” 
(s. 87), a w Wojnie domowej (s. 142) 
są przytoczone niekorzystne (przesa-
dzone) dla strony polskiej statystyki 
narodowościowe. Przy tym nie ma 
informacji o  staraniach pomorskich 
Polaków (i Kaszubów), by ich region 
stał się częścią państwa polskiego, czy 
też o  tym, że wytrzymali oni próbę 
nerwów (a  jeszcze bardziej miejsco-
wi Niemcy) i  wbrew popularnemu 
wizerunkowi Polaka oraz istniejącym 
tendencjom konfrontacyjnym – nie 
chwycili za broń. Należy przyjąć, że 
chociaż jak wynika ze wstępów, auto-
rzy prezentowanych prac zamierzali 
przedstawić odrodzenie Polski  mniej 
stereotypowo, to jednak w tym zakre-
sie im się to nie udało. Ponadto oka-
zuje się, że też autorów zagranicznych 
(i czytelników w oryginale ich prac) 
bardziej interesują konflikty, walka, 
a nie pokojowe rozwiązywanie sporów. 

Z perspektywy pomorskiej, regio-
nalnej najsmutniejsze wydaje się to, 
że Koper i Pawłowski, podobnie jak 
część ogólnopolskich historyków tego 
okresu, chociaż dostrzegają wagę Po-
morza dla odradzanej Rzeczypospo-
litej  jako jej „okna na świat”, pod-
chodzą do niego przedmiotowo jako 
terenu rozgrywek politycznych i dy-
plomatycznych, nie jako obszaru za-
mieszkiwanego przez rodaków, którzy 
również wnieśli znaczący wkład w od-
zyskanie niepodległości.

Niestety, lektura Wojny domowej – 
po części – ukazuje też mniej chwa-
lebną stronę pomorskiej „natury”. 
Według Jochena Böhlera oddziały 
Wojska Polskiego z  Wielkopolski, 
wśród których było przecież sporo 
pomorskich, kaszubskich ochotni-
ków w  czasie walk na wschodzie, 

najbardziej wyróżniły się poczuciem 
wyższości nad żołnierzami polskimi 
z innych regionów oraz pogromami 
ludności żydowskiej, cywilnej, gra-
bieżami itp. Drugimi w kolejności pod 
tym względem miały być jednostki ar-
mii gen. Józefa Hallera.

Na to ostatnie warto zwrócić szcze-
gólną uwagę, bo zmienia to optykę 
postrzegania negatywnych przejawów 
zachowania polskich żołnierzy ar-
mii Hallera przejmujących w 1920 r. 
Pomorze. Zachowało się sporo prze-
kazów, że część z  nich, stacjonując 
w poszczególnych pomorskich miej-
scowościach, dopuściła się gwałtów 
na miejscowej ludności, niszczenia 
mienia itp. Pomorzanie przez to czu-
li się pokrzywdzeni, między innymi 
odbierając takie działania jako dowód 
niższości kulturowej i cywilizacyjnej 
mieszkańców pozostałych zaborów, 
ich przestępczości oraz braku zasad 
moralnych. Kiedy się czyta przeka-
zy Böhlera, widać, że w takiej ocenie 
tkwił błąd. Po pierwsze, naganne dzia-
łanie hallerczyków nie tyle było skut-
kiem kulturowych różnic międzydziel-
nicowych, ile ogólnego upadku norm 
etycznych, który nastąpił po I wojnie 
światowej. Po drugie, żołnierskie wy-
bryki w 1920 r. na Pomorzu najpraw-
dopodobniej były odbierane przez ich 
sprawców jako mało istotne, a  tych, 
którzy je krytykowali, uznawali za 
przewrażliwionych. Rzeczywiście – je-
żeli wierzyć autorowi Wojny domowej 
– to, co wyczyniali na wschodzie kraju, 
było o wiele gorsze, okrutniejsze. In-
nymi słowy, mieszkańcy Pomorza nie 
zdawali sobie sprawy z tego, że w po-
strzeganiu zachowania części polskich 
wojskowych mieli odczucia podobne 
do tych, których doświadczali miesz-
kańcy wschodniej części kraju, ale 
w  nadmorskim regionie było mniej 
ku temu powodów.

Nie miejsce tutaj na wyliczanie 
błędów, potknięć prezentowanych 
wydawnictw, można mieć nadzieję, 
że zostaną one dostrzeżone w nauko-
wych recenzjach, szczególnie w  od-
niesieniu do pracy Böhlera. Natomiast 
ogólnie rzecz ujmując, skłaniają one 
przede wszystkim do jednego ważne-
go wniosku. Na 100-lecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości i  nieco 
późniejszy powrót do niej Pomorza 
nie można patrzeć wyłącznie przez 
pryzmat cukierkowych, okoliczno-
ściowych akademii czy publikacji. Te 
bardzo znaczące dla nas wszystkich 
wydarzenia miały wielowymiaro-
wy, niejednoznaczny wyraz. Warto 
o  tym pamiętać, organizując różne 
jubileuszowe przedsięwzięcia, także 
w przyszłym roku, kiedy przypadnie 
okrągła rocznica ponownego zjedno-
czenia naszego regionu z Polską. Tyl-
ko bowiem w ten sposób możemy od-
dać w pełni cześć naszym przodkom, 
którzy byli bezpośrednimi świadkami 
tych wydarzeń i ich realizatorami. 

BOGUSŁAW BREZA

Jochen Böhler, Wojna domowa. Nowe spojrzenie 
na odrodzenie Polski, przełożył R. Sudoł, Znak – 
Horyzont, Kraków 2018.

Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski, Korepetycje 
z niepodległości, Grupa Wydawnicza Foksal Sp. 
z o.o., Warszawa 2018.
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Estetyka komiksu to odrębna 
ekspresja artystyczna, która ma-
nifestuje się także w stosunku do 
rzeczywistości kulturowej Pomo-
rza i Kaszub. Nie tak dawno pre-
zentowana wystawa komiksów 
kaszubskich w wejherowskim mu-
zeum dokumentuje, że można już 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
zaobserwować kilka poetyk tego 
gatunku wypowiedzi. Pozostaje 
jednak pewne „ale”… Opubliko-
wane dotychczas rysowane histo-
rie – jedne monochromatyczne, 
inne wielobarwne, jedne skupio-
ne na pojedynczym bohaterze, 
drugie ukazujące wiele postaci – 
wszystkie dość mocno trzymają 
się kategorii realizmu. Oczywiście 
to dobrze, bo widać, że autorzy 
scenariusza komiksu znają hi-
storię Pomorza, a autorzy obrazu 
potrafią się posługiwać kategorią 
prawdopodobieństwa. Jednocze-
śnie jednak to niedobrze, ponie-
waż komiks staje się koloryzo-
waną historyjką sensacyjną bądź 
publicystyczną, która stale trzyma 
się historycznych czy życiowych 
realiów. A  przecież gatunek ten 
bardzo się wyemancypował i  już 
dawno stał się formą sztuki współ-
czesnej, niemal samowystarczalną 
rzeczywistością estetyczną.

W takim kontekście warto przy- 
wołać komiks Stolp autorstwa 
Wojciecha Stefańca i Daniela Odii, 
opublikowany w  2017 roku jako 
pierwsza część tetralogii. Kolejne 
części cyklu są na różnym etapie 
realizacji. Najbliżej ukończenia 
i zapowiadana do druku w 2019 
roku jest Rita. Trzecia część Rege 
istnieje dopiero we wstępnym 

zarysie fabularnym, natomiast 
czwarta Bardo jest w  fazie pracy 
koncepcyjnej. Spotkanie Stefańca 
i Odii jest ciekawym spotkaniem 
silnych osobowości. W zależności 
od tego, na co położony zostanie 
akcent oceny ich pracy, tak będzie 
określana: jedni stwierdzą, że to 
obrazowa opowieść pełna wizjo-
nerstwa i poetyki noir, drudzy, że 
to literatura futurystyczna z  do-
mieszką narracji sensacyjnej.

Wojciech Stefaniec to rysownik 
mający na koncie takie komiksy, 
jak np.: Opowieści znad morza 
(2012), Noir (2013), Wróć do mnie, 
jeszcze raz (2016). Odija z kolei to 
autor takich powieści jak: Ulica 
(2001), Tartak (2005), Szklana 
huta (2005), Niech to nie będzie sen 
(2008), Kronika umarłych (2010), 
Przezroczyste głowy (2018). Ich 
współpraca zaowocowała wspól-
nym obrazowo-literackim utwo-
rem o znaczącej nazwie Stolp. Dla 
słupszczan sprawa jest dość oczy-
wista, że rysunki odnoszą się do 
ich miasta. Po pierwsze dlatego, że 
już sam tytuł komiksu nawiązuje 
do niemieckiej nazwy pomorskiej 
miejscowości. Po drugie dlatego, 
że zarówno rysownik jak i autor 
scenariusza tutaj się właśnie uro-
dzili i mieszkają. Dla zwolenników 
lokalnego patriotyzmu rysunki 
Stefańca ukazują wyolbrzymione 
elementy rzeczywistego miasta, 
wraz z  elementami autentycznie 
istniejących budynków, ulic oraz 
podwórek. Także i  scenariusz 
Odii, choć z realizmem niewiele 
ma wspólnego, wciąż eksploatuje 
techniki przedstawiania miasta 
w  aurze tajemniczości, rozpadu, 

brudu i  beznadziei znanej z  po-
przednich jego powieści. Patrząc 
wszakże na pozostałą zawartość 
graficzną i  treściową komiksu, 
tezy o słupskości przestrzeni nie 
da się utrzymać. To przecież mia-
sto wymyślone, nierzeczywiste 
i dystopijne, którego istnienie jest 
motywowane czynnikami defor-
macji, karykatury i groteski.

Dystopia miasta w  komiksie 
Stolp swój początek bierze już 
w  nazwie przedstawianego mia-
sta – Bardo. Jest to miano bardzo 
znaczące i bynajmniej nie z tego 
powodu, że istnieje już miastecz-
ko o identycznej nazwie na Śląsku. 
Chodzi tutaj nade wszystko o kon-
tekst orientalny i termin występu-
jący w  buddyzmie tybetańskim, 
oznaczający stan pośredni pomię-
dzy śmiercią a życiem. Jeśli trzy-
mać się tego kontekstu, to można 
by przyjąć, że komiksowe miasto 
w istocie nie jest żadnym geogra-
ficznie potwierdzanym miejscem, 
lecz wizją stanu bardo, a więc ro-
dzajem halucynacji. Już w pierw-
szych rysunkach wydawnictwa 
widać nagromadzenie wielopiętro-
wych, secesyjno-mieszczańskich 
kamienic, które wraz z  potężny-
mi wieżowcami tworzą masywną 
ścianę budynków. To miasto wy-
gląda na staro-nową metropolię, 
w  której wysokościowce panują 
nad pustymi arteriami albo – 
przeciwnie: nad pełnymi ludzkiej 
ciżby ulicami. Aby jeszcze bardziej 
wzmocnić efekt obcości i bezładu 
narysowanej aglomeracji, została 
ona na kilku obrazach przedsta-
wiona za pomocą figury labiryn-
tu. Nie jest to odwołanie Stefańca 
i  Odii do tradycyjnego obrazu 
tajemniczego ładu i  porządku, 
lecz odwrotnie: alegoryczny zapis 
zagubienia jednostki we wrogim 

O mieście przyszłości



STRËMIANNIK 2019  /    /  57

LEKTURY

świecie, w  którym brak pomo-
cy i  sensowności. Trzeba wszak 
zauważyć, że to labirynt z dodat-
kowym znaczeniem widocznym 
w zarysie ulic centrum, który ma 
kształt dłoni, co zapowiada jakiś 
tajemniczy udział, sprawczość, 
a może i pomoc w rzeczywistości 
miasta. Być może to dłoń Stolpa, 
może Naczelnego, a może kobiety, 
która pojawi się dopiero w przy-
szłej części komiksu. Ciekawe jest 
to, że labirynt narysowany przez 
Stefańca przypomina nieco kształt 
planu miasta, może niekoniecz-
nie bardzo precyzyjny to zarys, 
ale może znowu można poszuki-
wać wzorca architektonicznego 
w układzie słupskich ulic...

Stolp to nie tylko komiks dy-
stopijny. Silnie obecny jest w nim 
element futurystyczno-apoka-
liptyczny. Nastrój dekadencji zo-
stał wywołany za sprawą narracji 
– główny bohater historii o imie-
niu Stolp żyje w okolicy, w której 
główną zasadą organizującą jest 
seksualizm i  agresja. Oba czyn-
niki swoje źródło mają w  fakcie 
nieposiadania przez mieszkańców 
dzieci. Nie do końca wiadomo, czy 
dzieje się tak na skutek choroby 
całej społeczności, nieświadome-
go udziału w eksperymencie me-
dycznym, a może ze względu na 
metafizyczne przekleństwo... Lud-
ność miasta zamiast tradycyjnego 
pożywienia zaopatrywana jest 
w  pastylki zawierające składniki 
odżywcze oraz w tabletki umożli-
wiające porozumiewanie się. Bez 
tych środków chemicznych ludzie 
popadają w samozagładę. Oprócz 
tych czynników w Bardo panuje 
moralne rozprężenie, obywatele 
miasta szukają coraz to nowych 
podniet seksualnych, korzysta-
ją z hologramów dzieci i klonów 

ludzi, aby tylko uspokoić swoje 
emocjonalne obsesje i zaspoko-
ić fizjologiczne pragnienia.

Zarysowana atmosfera życia 
miasta prowadzi ku poetyce apo-
kalipsy. Ponieważ Stolp to dopie-
ro pierwsza część tetralogii, nie 
można w tym miejscu przesądzać, 
czy jest to najbardziej zasadny 
tryb odczytania utworu. Jednak 
wymieranie ludzkiej populacji, 
degeneracja sfery emocjonalnej 
i intelektualnej mieszkańców, fał-
szywi prorocy, pozorne wartości, 
brak życia wegetatywnego w przy-
rodzie i  kwaśne deszcze, wszyst-
kie te elementy można traktować 
jako oznaki czasów nadchodzącej 
apokalipsy. Apokalipsa w  Stolpie 
jest więc światem stężałym w kon-
wulsji. Zastanawiający jest również 
w komiksie Stolp motyw dżende-
rowy, który może być traktowany 
albo jako komentarz do aktualnej 
sytuacji kulturowej Zachodu, albo 
jako wizja niedalekiej przyszłości. 
Pierwsza sprawa w tym motywie 
to marginalizacja postaci kobiet. 
Żona tytułowego bohatera pojawia 
się tylko jako jego bolesne wspo-
mnienie, a zaginiona dziewczynka 
Sava widoczna jest dwukrotnie: 
na plakacie poszukiwawczym, 
a potem w ostatnich scenach jako 
obiekt doświadczalny. Kilka ujęć 
na cały ponadstustronicowy album 
to znaczące przemilczenie. Druga 
kwestia to etykietyzacja postaci 
kobiet. Jeśli już się zarys kobiety 
pojawia, to w ujęciach estetycznej 
prowokacji. Na przykład w  sce-
nach zbiorowych, kiedy stanowi 
element przedstawienia tłumu, jest 
ukazana w ekscentrycznych fryzu-
rach i stylizacjach podkreślających 
zewnętrzne atrybuty płci. Wszę-
dzie kobieta została sprowadzona 
do funkcji seksualnej, kojarzonej 

z  „króliczkami” czy aktorkami 
przemysłu pornograficznego.

Komiks Stolp Stefańca i  Odii 
jest zatem przestrzenią rozpa-
du, który jest może jeszcze do 
uniknięcia, lecz póki co niewiele 
na to wskazuje. Być może takim 
składnikiem nadziei jest kompo-
zycja ramowa utworu. Na obraz-
ku otwierającym album widnieje 
roślina, czy też sadzonka kwiatu, 
a więc rodzaj kiełkującego opty-
mizmu. Z kolei na rysunku zamy-
kającym komiks widnieje model 
miasta w  szklanej kuli pokrytej 
cyfrą 49, a więc określeniem ostat-
niego dnia buddyjskiego stanu 
bardo, dnia, po którym następuje 
nowa inkarnacja. I wreszcie aktem 
nadziei na zbawienie jest na planie 
fabuły ostatni motyw, w  którym 
okazuje się, że Sava, jedna z  za-
ginionych dziewcząt z Bardo, jest 
w ciąży, a więc może nie wszystko 
zostało zaprzepaszczone… Dy-
stopijna przestrzeń, apokaliptycz-
na aura i dżenderowe prowokacje 
komiksu Stolp nie przekreślają 
więc nikłych iskier wiary w sens 
i obiecują może lepszą przyszłość.
DANIEL KALINOWSKI

Wojciech Stefaniec, Daniel Odija, Stolp, Warszawa 
2017.
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Literatura wspomnieniowa cieszy 
się na naszym rynku wydawni-
czym rosnącą popularnością. Kto 
bowiem nie lubi poczytać o praw-
dziwym życiu? Beletrystyka też 
ma swoich wielbicieli i oddanych 
czytelników, ale wielu wizytę 
w księgarni rozpoczyna od regału 
ze wspomnieniami czy autobio-
grafiami. 

Do książki Mariana Frydy Ma-
ryś, chłopcze, co z ciebie wyrośnie? 
dotrzeć niełatwo. A  szkoda, bo 
to nie tylko rzetelne źródło wie-
dzy historycznej, ale i  literacki 
brylant. Urodzony i  ochrzczony  
(s. 133) w Chojnicach, a mieszka-
jący w Człuchowie autor jest zna-
nym historykiem i regionalistą, ale 
ma też nieprzeciętny talent ese-
istyczny. Niektórzy nazywają go 
nawet „człuchowskim Pawłem Ja-
sienicą”. Praca nad książką, jak po-
daje Marian Fryda (s. 214), trwała 
10 lat. Autor zaczął od opisania 
lat nauki (i nie tylko…) w szkole 
średniej – z  okazji 40. rocznicy 
zdania matury. Później postano-
wił przedstawić jeszcze inne wyda-
rzenia, przede wszystkim z okresu 
dzieciństwa i młodości (wieku pa-
cholęcego, s. 173). Publikacja Fry- 
dy to lektura obowiązkowa dla 
każdego badacza dziejów Gochów 
i powiatu człuchowskiego.

Opisywane realia dotyczą trud-
nej historii tego obszaru Pomorza 
tuż po II wojnie światowej i w dru-
giej połowie XX stulecia. Rodzi-

ce autora pochodzili z Borowego 
Młyna i  z  Upiłki. Walory narra-
cyjne wspomnień Marysia zilu-
strować może następujący frag-
ment: Mama była młodą 22-letnią 
panienką z  porządnego domu, 
wychowana w  licznej rodzinie 
wiejskiego rzemieślnika (…). Tata 
to tzw. „stary” kawaler, któremu 
wojna całkiem pomieszała osobiste 
losy. Najpierw kampania wrześnio-
wa, potem krótko niewola, uciecz-
ka, powrót do domu, konspiracja 
w szeregach „Gryfa Kaszubskiego”, 
wreszcie aresztowanie, więzienie 
Gestapo w Gdańsku i obóz koncen-
tracyjny Stutthof. Można powie-
dzieć, że starczyłoby tego na kilka 
niezłych życiorysów (s. 10). A ślub 
rodziców odbył się w Boże Naro-
dzenie 1946 roku: (…) był raczej 
skromny, mama wystąpiła w nim 
nie w  białej, okazałej sukni, jak 
sobie kiedyś wymarzyła, ale (…) 
w kostiumie uszytym z wojskowe-
go szynela. Cóż, jakie czasy, takie 
śluby (s. 10). W grudniu następne-
go roku urodził się Maryś. Pierw-
szy rozdział swoich memuarów 
rozpoczyna następująco: Jeszcze 
przed pojawieniem się na tym łez 
padole, wypiąłem d… na wszystko 
i wszystkich (s. 10).  

Dlaczego obecny doktor nauk 
Marian Fryda wypiął d… na cały 
świat? Odpowiedź na to intrygu-
jące pytanie znajdziemy już na 
stronie 12 publikacji. Zachęcamy 
do lektury. Dowiemy się też sporo 

m.in. o  budowie i  losach nieist-
niejącej już trasy kolejowej Człu-
chów – Słosinko (rozdział „Droga 
żelazna”, s. 108–131), domu, życiu 
i  nadleśnictwie w  Niedźwiadach 
(s. 28–78), szkole i drużynie har-
cerskiej w Bielsku (s. 79–97) czy 
fascynacji wędkarskiej autora 
(„Woda”, s. 152–172).

Dopełnieniem wspomnień, zna- 
komicie opowiedzianych, jest bo-
gaty materiał ilustracyjny. W do-
borze ilustracji Marian Fryda 
zrezygnował z wrażeń czysto este-
tycznych na rzecz dokumentacyj-
nych (s. 8). Takie działanie jeszcze 
bardziej podnosi walor źródłowy 
publikacji. A  podziękowania dla 
pań, które wynajdywały w  prze-
pastnych archiwalnych szafach za-
kurzone świadectwa (s. 214–215) 
z okresu nauki Marysia w szkołach 
w Bielsku i Borowym Młynie po 
prostu wzruszają…Wszak książka 
ukazała się dzięki wsparciu dużego 
grona Dobrych Ludzi (adnotacja 
na stronie redakcyjnej).

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Marian Fryda („Maryś”), Maryś, chłopcze, co z ciebie 
wyrośnie?, Człuchów – Niedźwiady 2017.

Panie Marianie, niezłe ziółko 
z Ciebie wyrosło…

pomerania.kaszuby



 GDUŃSK. ZËMÒWÉ FERIE 
Z REMÙSÃ
Centrum Edukacje Szkólnëch (pòl. 
Centrum Edukacji Nauczycieli, CEN) 
we Gduńskù zòrganizowało darmòwé 
warkòwnie, jaczé miałë za cél pòmòc 
we wprowôdzanim ksążczi Aleksan-
dra Majkòwsczégò Żëcé i  przigòdë 
Remùsa do programù ùczbë kaszëb-
sczégò jãzëka. Zéndzenia òdbiwałë sã 
11, 13 i 15 gromicznika. Prowadzëlë 
je kònsultancë CES, animatorka pe-

dagógiczi Freineta, artiscë, reżisérka 
i scenografka. 

Ùczãstnicë ùczëlë sã ùsadzywaniô 
swòjégò szkólnowsczégò lapbooka 
na témã: „Jak robic z tekstã szkòłowi 
lekturë?”. Òbczas warkòwniów bëła 
leżnosc do robòtë z  tekstã romana 
Majkòwsczégò, analizowaniô gò, 
szukaniô ôrtów wëzwëskaniô Remù-
sa w  ùczbach kaszëbsczégò jãzëka. 
W  programie bëło téż òbzéranié 
animòwónégò filmù Przigòdë Remù-

sa i teatru rzezbë, pòznôwanié kartë 
wanogów przédnégò heroja dokazu 
Majkòwsczégò.

Kòżdi z  ùczãstników dostôł téż 
nowi specjalny numer wëdôwiznë 
„CEN-ne Praktyki. Edukacja ka-
szubska”, jaczégò dzélã je didakticz-
nô jigra „Podróż z Remusem przez 
kartki szkolnej lektury” dlô ùczniów 
spòdleczny i wëżispòdleczny szkòłë.

RED.
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 WEJROWÒ. BÉDËNK DLÔ KASZËBSCZICH 
LËTERATÓW 

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mù- 
zyczi mô ògłoszoné 20. edicjã Òglowòpòlsczégò 
Lëteracczégò Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona. Jistno 
jak łoni òrganizatorzë żdają na tekstë w trzech kate-
góriach: 1. òpòwiôdanié abò esej, 2. pòeticczi ùsôdzk, 
3. dokôz na binã. Wszëtczé kònkùrsowé prôce mùszą 
bëc napisóné w kaszëbsczim jãzëkù, a kòżdi ùczãstnik 
mòże wzyc ùdzél w dwùch kategóriach. 

Niepùblikòwóné rëchli dokazë mùsz je selac do  
2 zélnika na adres wejrowsczégò Mùzeùm. Zakùńcze-
nié kònkùrsu i wrãczenié nôdgrodów je zaplanowóné 
na séwnik 2019 rokù. Drobnotë jidze nalezc na star-
nie: www.muzeum.wejherowo.pl, a na rozmajité pita-
nia zrzeszoné z kònkùrsã òdpòwiedzą òrganizatorzë 
pòd numrã telefònu: (58) 672-29-56.

XX Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs m. Jana 
Drzéżdżona je realizowóny dzãka dotacje Minystra 
Bënowëch Sprôw i Administracje a téż dotacje Wej-
rowsczégò Pòwiatu.

 RED.

 GDINIÔ. Ò PRZIGÒDACH MAJKÒWSCZÉGÒ

Na zôczątkù 2019 rokù Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdi-
nie mòcno dzejô wkół rozkòscérzaniô dokazu Aleksan-
dra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa. KFK (wespół 
z gdińsczim partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô) 
òstało m.jin. partnérã przedstôwkù Przygody Remusa, 
jaczégò premiera òdbëła sã 26 stëcznika w Gardowim 
Teatrze w Gdinie, 16 stëcznika zòrganizowało zéńdzenié 
namienioné kaszëbsczi epòpeji, a 6 gromicznika rôczëło 
zainteresowónëch na pòtkanié, jaczégò témą bëła bio-
grafiô Aleksandra Majkòwsczégò. Na zrzeszoné z  tą 
pòstacją pitania òdpòwiôdôł przédnik KPZ w  Gdinie 
Andrzéj Bùsler, chtëren kôrbił ò dzecnëch latach pisarza 
w òkòlim Kòscérznë, ò edukacje aùtora Remùsa, a téż ò 
jegò nôwikszich zwënégach, jak np. ùsadzenié w Sopòce 
kaszëbsczégò mùzeùm abò pòwòłanié do żëcô Towarzë-
stwa Młodokaszëbów.

Òbczas zéńdzeniô bëła téż gôdka ò charakterze Maj-
kòwsczégò, jegò òdnieseniach z  jinyma kaszëbsczima 
dzejôrzama i rolë aùtora Remùsa we włączenim Pòmòrzô 
do pòlsczégò państwa. 

Dzélëczi z epòpeji czëtała redaktorka Radia Gduńsk Ta-
tiana Slowi. Na kùńc béł czas na pitania gòscy i recenzje 
na gòrąco szpetôkla przërëchtowónégò przez Gardowi 
Teater w Gdinie. Wôrt pòdczorchnąc, że westrzód czile-
dzesąt ùczãstników pòtkaniô wikszosc ju przeczëtała abò 
prawie czëtô Żëcé i przigòdë Remùsa. 

RED.

Òdj. z archiwùm KFK

Dobiwcowie łońsczi edicje kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona. 
Òdj. M. Wiszowatô
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 TCZEW. ŚWIATOWY DZIEŃ  
KOCIEWIA W BIBLIOTECE

Od kilku lat 10 lutego obchodzony 
jest Światowy Dzień Kociewia. Data 
wspólnego świętowania mieszkańców 
regionu nie jest przypadkowa, na-
zwa „Kociewie” pojawiła się bowiem 
w źródłach pisanych 10 lutego 1807 
roku. W  okresie wojen napoleoń-
skich, a dokładniej w czasie konfliktu 
pomiędzy Francją a Prusami i Rosją, 
kiedy pod francuską egidą walczyły 
Legiony Polskie na czele z gen. Janem 
Henrykiem Dąbrowskim, ppłk Józef 
Hurtig wysłał z zajętej miejscowości 
Nowe meldunek gen. Dąbrowskiemu, 
że posyła w kierunku północnym dwa 
patrole: jeden w kierunku Starogardu, 
a drugi ku „Gociewiu…”. 

Z  tej okazji w  Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w  Tczewie odbyła się 
prezentacja nowości wydawniczych 
dotyczących Kociewia. Dr Michał 

Kargul przedstawił zawartość 12. nu-
meru „Tek Kociewskich” – periodyku 
popularnonaukowego poświęconego 
regionowi, a Eleonora Lewandowska 
i Janusz Landowski zebranej publicz-
ności zaprezentowali jubileuszową 
publikację pt. Kociewie noszą w sercu. 
Festiwale Twórczości Kociewskiej im. 
Romana Landowskiego 2008–2018. 
Wydawnictwo jest podsumowaniem 
dziesięcioletniej historii konkurso-
wych zmagań, które swoim zasięgiem 
obejmują całe Kociewie.

Spotkanie zostało przygotowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Aleksandra Skulteta w  Tczewie, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od- 
dział Kociewski w Tczewie oraz To-
warzystwo Miłośników Ziemi Tczew-
skiej.

TOMASZ JAGIELSKI

 KÔŁPINO, PELPLIN. PÒSOBNY 
KASZËBA ÒSTÔŁ BISKÙPÃ
Papiéż Frãcyszk mianowôł ks. prała-
ta Arkadiusza Òkroja pòmòcniczim 
biskùpã pelplińsczi diecezje. Nowi 
biskùp je Kaszëbą z  Chmielna, òb 
dłudżé lata béł m.jin. dëchòwim 
òpiekùnã Klubù Sztudérów Kaszëbów 
„Jutrzniô” w  Pelplënie, prowadzył 
kaszëbskòjãzëkòwé Krziżewé Drodżi, 
różańc, nôbòżeństwa Bòżégò Słowa 
i głosył kôzania w rodny mòwie. Jegò 
tekstë pò kaszëbskù jidze téż nalezc 
w  pismionie „Zwónk kaszëbsczi”. 
W pierszi pò nominacje na biskùpa 

kôrbiónce z gazétnikama Katolëcczi 
Infòrmacjowi Agencje (KAI) pòd-
czorchnął, że kaszëbsczé kùlturowé 
òkrãżé je dlô niegò czims nôtërnym, 
przëbôcził zéwiszcze „Më trzimómë 
z Bògã” i dodôł, że „na szczescé żë-
jemë w czasach, czedë wiele dobrégò 
je robioné dlô promòcje kaszëbiznë 
w kùlturowim rëmie”.

Ks. Arkadiusz Òkroj òstatno béł 
probòszczã w parafie sw. Michała Ar-
chanioła w Kôłpinie. Ùrodzył sã 27 
maja 1967 rokù. Je doktorã teòlogie. 
Pò skùńczenim sztudiów w Wëższim 
Dëchòwnym Seminarium w Pelplë-

nie przëjimnął swiãcenia w 1992 rokù. 
Béł wikariuszã w parafie Matczi Bòżi 
Pòceszeniô w  Drzëcymiu i  w  para-
fie sw. Józefa we Wigòdze. Pòtemù 
sztudérowôł teòlogiã dëchòwòscë na 
Katolëcczim Lubelsczim Ùniwersyte-
ce, a pò sztudiach òstôł dëchòwnym 
òjcã i  wëkłôdowcą w  Wëższim Se-
minarium Dëchòwnym w Pelplënie. 
W  2010 rokù bp Jón Bernat Szlaga 
mianowôł gò kôłpińsczim probòszczã.

Winszëjemë nowémù ksãdzu bi-
skùpòwi i  mómë nôdzejã, że nimò 
wiele òbrzészków naléze czas téż na 
kaszëbiznã.             RED.

Fot. ze zbiorów TJ 

 KARTUZË. WËKŁÔD  
Ò MAJKÒWSCZIM I MARSZÔŁCE
Kòl sto ùczãstników przëszło 8 gro- 
micznika do Kaszëbsczégò Mùze- 
ùm na wëkłôd prof. Józefa Bòrzësz- 
kòwsczégò ò Aleksandrze Majkòw- 
sczim i  Féliksu Marszôłkòwsczim.  
Leżnoscą do zéńdzeniô bëła 81. ro- 
czëzna smiercë aùtora Żëcégò i przi-
gòdów Remùsa. Referent przëbôcził, 
we wiôldżim skrócënkù, biografiã 
Majkòwsczégò, w kòscersczim, gduń-
sczim i kartësczim cządze, wspòmnął 
téż ò sztudiach w Greifswaldze. Prze-
czëtôł pôrã wiérztów pisarza i  ar-

tikel z „Grifa” ò pòmòrsczim etosu, 
deji państwa i  patriotizmie. Prof. 
Bòrzëszkòwsczi kôrbił téż ò tpzw. 
żëcowëch sprawach zrzeszonëch 
z Majkòwsczim, òsoblëwie ò jegò fi-
nancach. 

Drëdżim herojã pòtkaniô béł Féliks 
Marszôłkòwsczi, wielelatny sekretéra 
aùtora Remùsa. Wôrt dopòwiedzec, 
że na zalë bëła córka Marszôłczi – Mi-
rosława Kazana, kaszëbskô artistka 
i dzejôrka. Prelegeńt pòdczorchiwôł 
wiôlgą rolã białków w żëcym i dzeja-
nim òbëdwùch bòhaterów zéńdzeniô. 
Gôdôł téż, że za dzejanim i ùtwórstwã 

pewno kòżdégò znónégò z  historie 
chłopa stojała wiedno chòc jedna 
białka, a colemało trzë – sztërë.

Òrganizatorama wëdarzeniô bëlë: 
Kaszëbsczé Mùzeùm w  Kartuzach 
i  kartësczi part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô.              BC
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 PÙZDROWÒ. SZKÓLNYM 
PÒMÒŻE KASZËBSCZI ÒDKRIWCA
Òstôł wëdóny pierszi ùczbòwnik do 
kaszëbsczégò jãzëka dopasowóny do 
nowégò programòwégò spòdlégò 
z 2017 rokù. Je òn przërëchtowóny dlô 
ùczniów IV klasë spòdleczny szkòłë, 
a  jegò aùtorką je Emiliô Maszke, 
szkólnô ze Spòdleczny Szkòłë m. ks. 
Bernata Sëchtë w Pùzdrowie. I pra-
wie w ti szkòle 7 gromicznika bëła 
promòcjô ùczbòwnika Kaszëbsczi 
Òdkriwca. Nową pùblikacjã prezen-
towała wiceprzédniczka Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Danuta 
Pioch, chtërna pòdczorchnãła ji 
edukacjowé i meritoriczné wôrtnotë, 
dôwającë równoczasno bôczenié na 
czekawé graficzné òbrobienié.

W  artisticznym dzélu wëstąpilë 
ùczniowie môlowi szkòłë, jaczi 
pòkôzelë przedstôwk Terézë Wejer 
Ù Bòrowi Cotczi, a  pòtemù Wéró-

nika Prëczkòwskô zaspiéwała czile 
ùsôdzków, chtërne są na place do-
parłãczony do ùczbòwnika, i spiéwë 
ze swòji debiutancczi platë Dwie 
stegnë.

Na zakùńczenié wëstąpiła aùtorka 
Kaszëbsczégò Òdkriwcë, jakô òpòwie-
dzała ò tim, jak pòwstôwôł ùczbòw-
nik, i pòdzãkòwała wszëtczim, chtër-
ny pòmòglë w jegò napisanim.

 WEJROWÒ. LËSTË SW. JANA  
W KÒLEGIACE
Ju szesnôsti rôz we wejrowsczi kòle-
giace bëłë czëtóné dzélëczi biblij-
nëch tekstów w  kaszëbsczim jãzëkù 
w òbrëmienim projektu Verba Sacra. 
28 stëcznika słowa z  lëstów sw. Jana 
skaszëbioné z òriginału przez òjca prof. 
Adama Riszarda Sykòrã prezentowała 
aktorka pòchôdającô z Kaszëb Danu-
ta Stenka. Reżisérą i aùtorã scenarnika 
béł direktór Verba Sacra Przemësłôw 
Basyńsczi. Mùzyczné spòdlé do słów 
Biblie twòrzëlë latos: chùr Cantores 
Veiherovienses pòd przédnictwã To-
masza Chëłë (skrzëpice), Dariô Pełeń-
skô (spiéw), Maja Miro-Wisniewskô 
(flét), Ireneùsz Kaczmar – perkùsjowé 
instrumentë, Cezari Pôcórk (akòrdión, 
elektriczny klawir).

Wôrt pòdczorchnąc, że kòżdi 
z ùczãstników tegò ùroczëstégò zéń-
dzeniô z Bòżim Słowã dostôł program 
wëdarzeniô z  przepisónyma rãczno 
przez Danutã Stenkã wëjimkama lë-
stów sw. Jana czëtónyma przez niã 
òbczas wëdarzeniô. 

Cykl Verba Sacra zaczął sã w 2000   
rokù  w Pòznaniu. Znóny pòlsczi artiscë 
òd tegò czasu czëtają biblijné dzélëczi 
w rozmajitëch kòscołach w całi Pòlsce. 
Òd 2004 rokù Danuta Stenka prezen-
tëje we Wejrowie wëjimczi ze Swiãtëch 
Pismionów pò kaszëbskù.

Przédnym òrganizatorã rozegracje 
béł Prezydent Gardu Wejrowò Krësz-
tof Hildebrandt wespół z Parafią pw. 
Swiãti Trójcë we Wejrowie, Kaszëbską 
Filharmónią i Ùniwersytetã m. Adama 
Mickewicza w Pòznaniu.

RED.

Dzélëk lëstu sw. Jana przepisóny rãczno 
przez D. Stenkã

NA SPÒDLIM WIADŁA NA KASZUBI.PL



 KÒSÔKÒWÒ. CZEKAWÉ  
MIESĄCE  
Pòczątk rokù béł bòkadny w roze-
gracje òrganizowóné przez zrzeszeń-
ców z partu Dãbògórzé-Kòsôkòwò. 
Nôprzód òbczas nowòrocznégò zéń-
dzeniô dzecë z dãbògórsczi szkòłë 
prezentowałë jasełka pò kaszëbskù 
i  pòlskù. 9 gromicznika òdbëła sã 
zôbawa dlô nôleżników Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a 12 gro-
micznika bëłë warkòwnie dlô dzecy, 
òbczas chtërnëch nômłodszi pòz- 

nôwelë zabôwczi, jaczima bawilë 
sã jich starszi i  starkòwie, dôw-
né nôrzãdła do pisaniô i  òbzéralë 
skarbónczi z  ùszłotë. Prowadzący 
warkòwnie òpòwiôdelë téż histo-
rie ò dzejach Kaszëb, ò farwach 
kaszëbsczégò wësziwù i  legendã ò 
pòwstanim Kaszëb. Bëła téż leżnosc 
do zagraniô na kaszëbsczich instru-
mentach i  spiéwaniô Kaszëbsczich 
nótów.

NA SPÒDLIM WIADŁA DANUTË TOCKE
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 PÙCK. SWIÃTOWELË 
ROCZËZNÃ ZDËNKÙ Z MÒRZÃ

10 gromicznika w Pùckù òdbëła sã 
ùroczëstosc z leżnoscë 99. Roczëznë 
Zdënkù Pòlsczi z  Mòrzã. Nôprzód 

na rënkù òstôł òdspiéwóny pòlsczi 
himn, a  pózni – pò przëwitaniach 
i przemòwach – ùczãstnicë maszéro-
welë w ritmie zwãków grónëch przez 
Reprezentacjową Òrkestrã Wòjno-
wi Marinarczi do kòscoła sw. Piotra 
i Pawła. Pò mszë swiãti òdprôwiony 
pòd przédnictwã abpa Sławòja Leszka 
Głodza wszëtcë przeszlë do rëbacczé-
gò pòrtu, gdze generôł Jarosłôw Kra-
szewsczi przeczëtôł lëst òd Prezyden-
ta Pòlsczi Andrzeja Dudë, napisóny 
z leżnoscë 99. Roczëznë Zdënkù. 

Tradicjowò jednym z  pónktów 
programù bëło cësniacé z  helikòp-
tera wińca na wòdë Pùcczégò Wikù. 
Na zakùńczenié delegacje miałë pòło-

żoné kwiatë pòd pòmnikã gen. Józefa 
Hallera.

Òbchòdóm roczëznë Zdënkù to-
warził specjalny biég. Jegò ùczãst-
nicë rëgnãlë spòd pòmnika Hallera 
we Wiôldżi Wsë, a  kùńc miónków 
béł pòd pòmnikã generôła w  Pùc-
kù. 12-kilométrowi tur przebiegło 
kòl 450 lëdzy. Dobiwcą òstôł Paweł 
Bòrawsczi, a westrzód białków nôlep-
szô bëła Paùlëna Szczepkòwskô.

Dzéń przed ùroczëzną w Mùzeùm 
Pùcczi Zemi béł òtemkłi wëstôwk 
„Będziemy Ciebie Wiernie Strzec”, 
a w rôtëszu w Pùckù òdbëła sã kòn-
ferencjô zrzeszonô ze Zdënkã Pòlsczi 
z Mòrzã.              RED.

Òdj. pl

Òdj. z archiwùm partu KPZ Dãbògórzé-Kòsôkòwò

 LËPIŃCE. GÔDKÔRZE SZLË  
NA MIÓNCZI
Drëgô edicjô kònkùrsu m. Józe-
fa Brusczégò na nôlepszą prezen-
tacjã kaszëbsczi gôdczi òdbëła sã  
9 gromicznika w Lëpińcach. Wzãło 
w  ni ùdzél 31 ùczãstników. Jesmë 
baro rôd z  taczi frekwencje. Łoni 
przëjachało do naju 14 gadëszów, 
a  latos mómë jich dwa razë wicy – 

gôdô szkólnô z lëpińsczi szkòłë Ana 
Glëszczińskô. 

Célã kònkùrsu je pòpùlarizacjô 
kaszëbsczégò jãzëka i  gôdczi jakno 
lëteracczégò ôrtu westrzód dzecy, 
młodzëznë i  dozdrzeniałëch. Òrga-
nizëje gò Zespół Szkòłów w Lëpiń-
cach w  wespółrobòce z  Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Wicy na témã 

ti rozegracje piszemë w „Stegnie”, jakô 
je dodôwkã do tegò numra „Pòmera-
nie”. Niżi rezultatë kònkùrsu.

Kat. kl. IV–VI: 1. Emila Szëszka 
(Sp. Sz. w Swòrach), 2. Szëmón Szaj-
ner (Sp. Sz. w Łubnie), 3. Agata Wan-
toch Rekòwskô (Sp. Sz. w Lëpińcach), 
wëprzédnienia – Michalëna Òwsnic-
kô, Juliô Swiątk Brzezyńskô i Nataliô 
Swiątk Brzezyńskô.

Kat. kl. VII–VIII i gimn.: 1. Adrión 
Kacalak, 2. Paùlëna Wałdoch, 3. Kin-
ga Łąckô.

Kat. dozdrzeniałëch: 1. Karolëna 
Keler, 2. Joana Jester, 3. Kazmiérz 
Bùdzyńsczi. 

Òbsãdzëcele (Pioter Dzekanow-
sczi, Dark Majkòwsczi i  Irena Lew- 
-Czedrowskô) przëznelë téż nôdgrodã 
za nôlepszi gwôsny tekst. Dostała jã 
Karolëna Keler.                               RED.Òdj. dm
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 SŁËPSK. BARBARA SWIÃTÔ  
Ò RËBÔKACH PAMIÃTÔ
4 gòdnika 2018 rokù bëło w Słëpskù 
sympòzjum namienioné sw. Barba-
rze, patronce rëbôków i lëdzy mòrza. 
Wëdarzenié zaczãło sã w kòscele sw. 
Jacka òd mszë swiãti pòd przédnictwã 
Édwarda Dajczaka, biskùpa kòszaliń-
skò-kòlbrzesczi diecezje, chtëren miôł 
patronat nad sympòzjum.

Pózni – w Ricersczi Zalë Zómkù Pò- 
mòrsczich Ksążãtów – przëszedł czas 
na prezentacjã referatów. Jakno pier-

szô wëstąpiła prof. Adela Kùik-Kali-
nowskô, ji przemòwa bëła zatitlowónô 
„Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô. 
Kult św. Barbary w tradycji literac-
kiej Kaszub”, pò ni prof. Agnészka 
Tetericz-Pùzo (pòl. Teterycz-Puzio) 
prezentowała témã „Między Świę-
topełkiem gdańskim a Krzyżakami. 
Trzynastowieczne dzieje głowy św. 
Barbary”. Pózni prof. Daniél Kalinow-
sczi kôrbił ò symbòlicznëch dzélëkach 
w òpòwiescach ò swiãti Barbarze, 
Przemësłôw Kòbiałka ò zabëtkòwim 

kòscele sw. Barbarë we Gduńskù, Wòj-
cech Wróblewsczi i Éwa Jaszewskô ò 
swiãtnicë sw. Barbarë ze Swòrów, jakô 
je dzysdnia w skansenie we Wdzy-
dzach. Sympòzjum zamknął referat 
prof. Elżbiétë Kal ò ikònografie sw. 
Barbarë pt. „Wiara i wieża”.

Òrganizatorama wëdarzeniô bëłë: 
Institut Pòlonisticzi, Zakłôd Antro-
pòlogie Kùlturë i Kaszëbskò-Pòmòr-
sczich Badérowaniów Pòmòrsczi 
Akademie we Słëpskù a téż Mùzeùm 
Westrzédnégò Pòmòrzô.                RED.
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 BÒRZESTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ  
Z RÉZOWNIKÃ
W bòrzestowsczi szkòle 7 gromicz-
nika zeszlë sã nôleżnicë i  lubòtnicë 
Remùsowégò Krãgù. Pò tradicjo-
wim òdspiéwanim klubòwégò him-
nu i przeczëtanim dzélëkù z ksążczi 
Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przi- 
gòdë Remùsa prowadzący pòtkanié 
Bruno Cërocczi przedstawił gòsca. 
W  gromicznikù béł nim rézownik 
Jan Kòstuch, chtëren òpòwiôdôł 
przédno ò swòji òstatny wanodze pò 
Zjednónëch Stanach. 

Z  leżnoscë 100-lecô ùdostaniô 
samòstójnotë przez Pòlską rézowôł 
òn pò USA, òdwiedzającë nôwikszé 
miasta i  miészë môlëznë – razã 
7650 km. Nawiedzył m.jin. Chica-

go, gdze 11 lëstopadnika brôł ùdzél 
w patrioticznëch ùroczëznach wes- 
pół z mieszkającyma tam Pòlôcha-
ma. Zéńdzenié skùńczëło sã òdspié- 

wanim spiéwë Zemia rodnô, jaczi 
aùtorã je latosy patrón rokù Jan 
Trepczik. 

              RED.

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù

 MISZEWÒ. KÔRBILË Ò KASZËBSCZICH  
NÔBÒŻEŃSTWACH I TREPCZIKÙ

W ti wsë 6 gromicznika pòtkała sã Radzëzna Westrzéd-
nëch Partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Nôwôżniészą témą bëło swiãtowanié rokù Jana Trepczi-
ka, jaczé zaczãło sã prawie w Miszewie. Nôleżnicë RWP 
ùdbelë m.jin., że latosym darënkã òbczas òdpùstu w swió-
nowsczim sanktuarium bãdze tôfla z tekstã nôbarżi znóny 
kòscelny spiéwë w kaszëbsczim jãzëkù – Kaszëbskô Kró-
lewô, napisóny przez Méstra Jana.

Òbgôdczi tikałë sã téż planowóny bùdowë pòmnika 
(kama) na wdôr Jana Trepczika i  Aleksandra Labùdë 
w jich rodny Strëszi Bùdze, jaczi mô bëc òdkrëti w séw-
nikù. 

Jiną témą, jakô pòjawiła sã òbczas zéńdzeniô, bëła òr-
ganizacjô Kaszëbsczi Krziżewi Drodżi w Swiónowie, jakô 
latos (5 łżëkwiata) òdbãdze sã ju szesnôsti rôz.

RED.
Òdj. ze zbiérów EP
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·   4 III 1929 – w Chojnicach urodził się Witold 
Look, archiwista, historyk, współzałożyciel pi-
sma regionalnego „Zeszyty Chojnickie”, autor 
licznych artykułów naukowych i publikacji 
związanych z rodzinnym miastem, w którym 
zmarł 4 września 1976 i w którym został po-
chowany.

·   7 III 1959 – z inicjatywy redaktora naczelne-
go „Kaszëb”, Tadeusza Bolduana, powstał Klub 
Pracy Twórczej „Pomerania”.

·   9 III 1919 – w Chojnicach powstało Towarzy-
stwo Śpiewu „Lutnia”, jedna z pierwszych pol-
skich organizacji założonych po okresie niewoli 
pruskiej, a pierwsze stowarzyszenie polskie 
o charakterze ściśle kulturalnym. Pierwszym 
jego prezesem został ks. Aleksander Pronobis.

·   27 III 1849 – w Komorzy Wielkiej k. Tucholi 
urodził się Roman Teodor Stanisław Janta-
-Połczyński, ziemianin, poseł kaszubski do 
parlamentu niemieckiego, działacz narodowy 
w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim, pu-

blicysta i kompozytor. Zmarł 30 września 1916 
w Sopocie, pochowany został w Dąbrówce  
k. Tucholi.

·   31 III 1879 – w Borówcu urodził się ks. Leon 
Borowski, filomata pomorski, skazany w to-
ruńskim procesie filomatów (1901). W 1923 r.  
został proboszczem w Piecach (pow. staro-
gardzki). Zginął 16 października 1939 w Lesie 
Szpęgawskim.  

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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 WEJROWÒ. NOWÉ 
WËDÔWIZNË
W  pierszich miesącach latoségò 
rokù ùkôzałë sã ju sztërë wëdôwiznë 
z logò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie. Do stëcznikòwëch ksążków: 
O Muzeum w Wejherowie snuta ko-
miksem opowieść Tomasza Meringa 
i Piotra Schmandta a  téż Zdarzyło 
się na Kaszubach. Z muzealnej pra-
sy P. Schmandta doszła jesz plata 
karna „Kaszubki” z  Chwaszczëna 
Nasz swiata dzél wëdónô z  SOLI-
TON`ã z  leżnoscë 15-lecô dzeja-
niégò zespòłu (znóné kaszëbsczé 
ùsôdzczi w nowi aranżacje) i pùbli-
kacjô Literatura a  polityka. Casus 
Pomorza i Kaszub pòd red. Daniela 
Kalinowsczégò – zbiér tekstów na-
mienionëch témóm nawzôjnëch òd-
nieseniów midzë dwùma swiatama: 

lëteracczim i pòliticznym. Westrzód 
aùtorów są m.jin. Cezari Òbracht-
-Prondzyńsczi (Literatura kaszubska 
jako projekt polityczny? Emancypacja 
– podmiotowość – niepewność), Bò-

gùsłôw Gògòl (Szczególnie „trudny” 
odcinek. Cenzura wobec publicysty-
ki kaszubskiej w latach 1945–1965) 
i Daniél Kalinowsczi (Polityczne gry 
wobec Jana Rompskiego).

RED.

GDUŃSCZI TAKTOMÉTER
W dzélu mùzycznym wejrowsczégò mùzeùm je widzałi taktométer (metronóm), 
jaczi béł zrobiony we Gduńskù w firmie lutnika Willégò Tosserta (1875–1945). 
Datowóny je na midzëwòjnowi cząd. No nôrzãdło do trzimaniô mùzycznégò  
tãpa, słëchało znónémù wejrowsczémù òrganisce Stanisławòwi Kleinowi  
(1938–2012). Nen lubòtnik mùzyczi a historëji Wejrowa grôł w kòscele sw. Anë, 
béł téż ceremòniarzã kalwarijsczich ùroczëznów. Pò jegò smiercë dzél pamiątków  
pò nim przekôza do zbiorów wejrowsczégò mùzeùm jegò białka Bòżena.   

rd
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 ROK 2019 ROKÃ WÒLNOTË  
I SOLIDARNOTË
Radny Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewódz-
twa òbczas stëcznikòwi sesji przëjimnãlë 
ùchwôlënk tikający sã ògłoszeniô 2019 rokù 
Rokã Wòlnotë i Solidarnotë. Ùchwôlënk béł 
przëjimniãti jednomëslno. W  ùdokaznie-
nim stoji: „Mającë bôczënk na pòtrzébnotã 
ùmòcnieniô pamiãcë ò wëdarzeniach z 1919 
rokù, a téż 1989 i 2004, jaczé zmieniłë òbrôz 
Pòmòrzô i miałë dërżeniowi cësk na ùdo-
stanié wòlnotë, rozwij demòkracje i rówiznë 
żëcô mieszkańców, Sejmik Pòmòrsczé-
gò Wòjewództwa ògłôszô rok 2019 Rokã 
Wòlnotë i Solidarnotë. Na taczi ôrt chcemë 
nawléc do nôwôżniészich wôrtnotów pia-
stowónëch w najim regionie: przërzeszenié 
do wòlnotë, do Pòlsczi, dzejanié na spòdlim 
reglów solidarnotë i demòkracje. Òbchòdë 
taczégò rokù bãdą miałë cësk na zmòcnie-
nié identifikacje mieszkańców pòmòrsczégò 
wòjewództwa z regionã, na pòznanié jegò 
zwënégów i sztôłtowanié pòczëcô juwernotë 
z nima”.

             

 PRZEZ 12 MLN ZŁ Z ÙNIE NA ROZBÙDOWÃ PÒRTU 
W PÙCKÙ
5 gromicznika w  bùdinkù bòsmanatu w  Rëbacczim Pòrce 
w  Pùckù marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa Mieczësłôw 
Struk i bùrméster Pùcka Hana Pruchniewskô pòdpiselë do-
gôdënk na ùniowé dofinancowanié rozbùdowë i przebùdowë 
pòrtu w Pùckù. Inwesticjô dô mòżlëwòtã rozwijaniô rëbac-
czich, turisticznëch i  żeglarsczich fónkcjów. Pierszi dzél 
robòtów bãdze ùdëtkòwiony w  76% z  Regionalnégò Òpe-
racjowégò Programù Pòmòrsczégò Wòjewództwa na lata 
2014–2020, a w 24% – z dëtków miasta Pùcka.

Dzãka przebùdowie zwikszi sã zabiérnota marinë w Pùc-
kù, a  ùsadzonô infrastruktura towarzącô inwesticje bãdze 
òbjimała bùdowã dzélu Nordowégò Wałochronu dlô òchronë 
Rëbacczégò Basenu przed wiôldżima wałama, bùdowã stój-
négò pòmòstu ò dłëgòscë 180 m wespół z trzema płiwający-
ma pòmòstama dlô jachtów. Na pòmòstach mdą zainstalo-
wóné wspiérniczi do pòbieraniô energie i wòdë, stanowiszcza 
z retownym sprzãtã i drôbkama. Dzãka temù pòwstónie jaż 
98 nowëch placów dlô jachtów. Òkróm tegò òstałë zaprojek-
towóné nowé kòmùnikacjowé rozrzeszenia, dzãka chtërnym 
pòprawi sã przistãp do pòrtu.

Planowónô wôrtnota pòdjimiznë to wnet 20 mln zł, z cze-
gò ùniowé dofinancowanié to przez 12 mln zł. Pùckô inwe-
sticjô je dzélã turisticzny strategiczny pòdjimiznë samòrządu 
pòmòrsczégò wòjewództwa pòd titlã: „Rozwój oferty tury-
styki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. 
Planowóny termin ji zakùńczeniô to kùńc 2022 rokù.
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 TOMÒGRÔF DLÔ BÒLËCË W KÒSCÉRZNIE

Specjalisticznô Bòlëca w Kòscérznie zbògacy sã m.jin. 
ò kómpùtrowi tomògrôf, a w Jarcewie w gminie Chò-
nice pòwstónie òstrzódk kardiologòwi rehabilitacje. 
Òbëdwie inwesticje bãdą miałë ùniowé ùdëtkòwienié 
– razã 17,4 mln zł. Dogôdënczi na òbëdwa projektë  
4 gromicznika pòdpisôł marszôłk pòmòrsczégò wòje-
wództwa Mieczësłôw Struk. 

Inwesticjô w Specjalisticzny Bòlëcë w Kòscérznie 
bãdze realizowónô òd czerwińca 2019 rokù do lësto-
padnika 2020 rokù. Bãdze òna òbjimac rozbùdowã 
bòlëcë i kùpienié medicznégò sprzãtu. Zmòdernizo-
wóny i wëkùstrzony òstónie Zakłôd Òbrazowi Dia-
gnosticzi. Kùpiony mdze m.jin. kómpùtrowi tomògrôf, 
dwa aparatë RTG i dwa aparatë USG. Pòwstónie hibri-
dowô zala do òperacjów, dotądka przistãpnô leno we 
Gduńskù. Wôrtnota inwesticje to razã 16 mln zł (dofi-
nancowanié z samòrządu pòmòrsczégò wòjewództwa 
ze strzódków eùropejsczich fùnduszów to 13,5 mln zł).

W  Jarcewie medicznô spółka Bonamed ùsadzy 
òstrzódk kardiologòwi rehabilitacje, w jaczim mdze 
ùprzistãpnionëch 20 môlów na stacjonarną rehabi-
litacjã i 20 môlów na dniową rehabilitacjã. Òstónie 
kùpionëch 10 ùrządzeniów do inowacjowi hibri-
dowi rehabilitacje. Dzãka realizacje ùniowégò pro-
jektu bãdze przeszkòloné téż karno fizjoterapeùtów 
w  òbrëmienim kardiologòwi rehabilitacje. Projekt 
spółczi Bonamed z  Jarcewa bãdze realizowóny òd 
strëmiannika 2019 rokù do zélnika 2020 rokù. Wëcma-
nizna dostónie kòl 4 mln dofinancowaniô. 

Célã òbëdwùch inwesticjów je m.jin. pòprawa przi-
stãpnoscë i jakòscë medicznëch ùsłëżnotów.

Òbr. S. Lewandowsczi, tłom. DM

PÙCK, 10 GROMICZNIKA 2019 ROKÙ. ÙROCZËSTOSCË 99. ROCZËZNË ZDËNKÙ PÒLSCZI Z MÒRZÃ. 
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI
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TÓMK NIEWIÉRNY

W ierzã w Bògã. Chtos mùszi to wszëtkò trzëmac 
w gôrscë. Pilëje, cobë mój rechùnk dobëców 

a niedostónków sã zgôdzôł. Nôwëższô instancjô spra-
wiedlëwòscë. Chtos,  z Kògùms mògã pògadac bez 
swiôdków. Kòmù sã wëżalëc mògã. Pòchwalëc. Chto 
mie  rozmieje.  Nawetkã  bez  słów.  Czemù  wierzã 
w  Bòga?  Kò  Chtos  mùszôł  czedës  Swiat  zebrac  do 
grëpë. Stwòrzëc człowieka, tak pësznégò, a tak słabé-
gò w swi pòjudze. Zrobic  zwierzãta człowiekòwi do 
jedzeniô, òbleczeniô, pòmòcë, òbarnë a prosto – do 
towarzëstwa,  czej  ju  bëlnëch  lëdzy nie  sygô.  Chtos 
mùszôł zrëchtowac słuńce, 
wiater,  lëft,  wòdã  a  ro-
scënë wszelejaczé. Czemù 
brëkùjã  Bòga?  Bò  Bóg  je 
dlô mie sztabilną scaną, co 
jã mającë za sobą – mògã 
sã procëmstawiac napiéra-
jący na mie  lëdzczi głëpò-
ce,  złoscë  a  niezgarze.  To 
dôwô  mie  òdwôgã  robic 
swòje, bò wiém, że Chtos mie wspiérô, a żelë zrobiã, 
co nié tak – rozliczi. Bóg to je Chtos, co mie traktëje 
pòwôżno – jak człowieka, chtëren mô swòjã wòlã i òd-
pòwiôdô za swòje czënë. Bóg ce nie òbklapie za ple-
cama, bò z kògùm miôłbë to zrobic? Tec ni mô sobie 
równëch.  Pisze  taczé  żëcowé  scenarniczi,  jaczé  bë 
człowiekòwi  do  głowë  nie  przëszłë.  I  ni  ma  tuwò 
przëtrôfkù. Nôwëższi tak czerëje mòjima krokama, jak 
Òn prawie chce. I je mùsz pòkórno sã z tim zgòdzëc. 
Òn wié, co robi.

Z  lëdzoma  je czësto  jinak. Nie wierzã  jima. Czasã 
leno móm nôdzejã, że mdze tak,  jak bëm sã pò nich 
czë òd nich spòdzywôł. Mòże z gruńtu złi nie są, ale 
żëcé rozmajice  jich wëkrãpiwô. Co më ò se wiémë? 
Mało. Mómë strach za wiele ò se kòmù rzec, bò za 
wikszi abò mniészi sztót twój nôlepszi drëch czë drësz-
ka wëzwëskô tã wiédzã procëm tobie. Na jaczim fejsu 
narôz wëskòczi, że trzimiesz żółwia w łóżkù, kózlã na 
balkònie abò że môsz sztërë sztuczné zãbë w górny 
szczãce, a jesz, że chãtno drapiwôsz sã w lewi pòdupk. 
A to miała bëc krëjamnota... Lëdze mają za krótką pa-
miãc, cobë dotrzëmiwac słowa. Temù chùtczi czë póz-
ni kòżdëchny łeż wiedno sã wëwidniwô. Nôbarżi cëga-
nią  w  mediach.  Zôchãcbë,  reklamë  są  nôczãstszą 

przëczëną wëłącziwaniô, przełącziwaniô tv czë radio. 
Nôbarżi cëganią w mediach pòliticë. Nie mówią lëdzo-
ma, jak je. Mówią to, co lëdze chcelëbë czëc. A tak ni 
mòże. Nôbarżi cëganią w mediach pòliticë, czej jidze 
welowanié.  Przëòbiecywają  złoté  górë,  bëlebë  jich 
wëbrac na rządowé, parlameńtowé stółczi. Pózni i tak 
swòjégò diôbła wëczëniwają, bò przez pôrã lat òbjimô 
jich  immùnitét, co sã czëtô „mómë na was namkłé”. 
Temù  lëdze corôz mni chòdzą welowac na tëch  łżél-
ców, bò widzą, że jich, welowników, zdanié nie je wôż-
né. Jesz le w internece mòże nalezc kąsk prôwdë, ale 

i  to sã wnetkã skùńczi, bò 
dołemóni z Brukselë szëkù-
ją ju ACTA II – i nie mdze ju 
wòlno  bëc  wòlnym  w  cy-
berrëmie. Cëganią wszëtcë. 
Dóné słowò nie  je wôżné. 
Zamôwiôsz kòminiôrza na 
czwiôrtk, na piątą pò pôł-
nim – przińdze w  sobòtã. 
I  jesz łaskã robi, bò òn tak 

w całoscë zarobiony je i ni mùszi na te përdëgónë cë-
snąc swòją tojotką. Zwònisz pò dostawã drzewa do 
kòminka, żdajesz, a chłopa ni ma... Zwònisz, gôdô, że 
w sztopie stoji. Pózni dochôdô do cebie, że nen biés 
twòje zamówioné sëché drzewò jinémù zawiózł, co to 
òn blëżi mieszkôł, a dlô ce to mòkrzészé òstało... We 
wùlkanizacji nalinają, cobë wëmienic wszëtczé sztërë 
òpònë narôz, bò szandarzë dadzą mańdat, a të... jez-
dzysz lata lateczné i żódnëch szandarów ni ma widzec. 
A do tegò jesz cë pòlsczé państwò mô za srelã, co ò se 
nie pòtrafi zadbac. Ni mòżesz w aptéce kùpic sóm dlô 
se lékù. Mòżesz le sóm zapłacëc, bò ò tim, co je dlô ce 
lepszé, decydëje przez państwòwi NFZ (nôlepi  flotni 
zdechnąc) òpłôcóny dochtór. To òn (òna) cë zapisze na 
receptã, a të to mùszisz wëkùpic: òd datë na recepce 
wskôzóny do datë na recepce wskôzóny. Kùpisz za flot 
– płacysz dëbëlt abò trzëbëlt. Chcesz kùpic pò czasu 
– nie dadzą, bò recepta nie je wôżnô, a bez receptë ni 
mòże....  To  znaczi,  że  òni  cebie  téż  nie  wierzą,  że 
chcesz sóm dlô se dobrze zrobic. Nie wierzą, że mdzesz 
chcôł  do  smiercë  rakarzëc  na  całą  tã  niepòtrzebną 
bańdã  ùrzãdników,  co  z  cebie  susają  pòdatczi  jak 
wieczno nienażartô mëga krew.

TÓMK FÓPKA

Bóg to je Chtos,  
co mie traktëje 
pòwôżno – jak 

człowieka, chtëren  
mô swòjã wòlã 

i òdpòwiôdô  
za swòje czënë.
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WELÓNCZI PËLCKÒWSCZÉGÒ SZÔŁTËSA
Całi krôj rëchtëje sã do welónków do Eùroparlameń-
të, ale më, tuwò w najim zapadłim na kùńcu swiata 
Pëlckòwie, mómë nó  to namkłé. Móże  czedës  to 
mdze naju wicy interesowało… Në tedë, czej naju 
pëlckòwskô gôdka mdze w Ùnie jedną z nëch ùrzãdo-
wëch. 

Më tuwò mómë wôżniészé welónczi – szôłtësa 
wëbiérómë! Kò eùropòsélca më ani nie ùzdrzimë, 
ani nie dotkniemë, ani z nim na codzéń nie pògô-
dómë. Szôłtës co jinégò – kòżden wié, dze mieszkô, 
co robi, co rôd pije, z kim spi… Në dobra, tak głãbòk 
szôłtësa żëcé naju nie 
interesëje.  Jidze  ó  to, 
że  më  gò  na  codzéń 
mómë, móżemë z nim 
pògadac…  a  jak  sã 
nama  co  nie  widzy, 
jesmë  w  sztãdze  na 
niegò naszkalowac nié 
le w internece, ale téż 
w żëwé òczë. To je bez-
pòstrzédnô demòkracjô! Jo.

Z welónkama szôłtësa to rozmajice kòl naju biwało. 
Rôz  jegò  wëbiérôł  pón,  rôz  lëdze,  rôz  w  taszi  béł 
przëwiozłi, rôz wsza… 

Jo, jo! Bëła kòl naju takô historëjô, co je dosc do-
brze w ksążkach òpisónô. Chwacëta chòc pismiona 
Alozégò Bùdzysza a so pòczëtôjta. 

W XIX stolatim, a mòże jesz w XVIII, lëdzëska nijak 
ni  mòglë  sã  zgòdzëc,  chtëż  mô  we  wsë  rządzëc. 
Kùreszce jeden wãdrowczik pòradzył tak: „Chwacëta 
wszã, dôjta jã na westrzódk stołu, na jegò zberk niech 
chłopi brodë pòłożą, na kògùż brodã wsza wskòknie, 
nen dobądze”. Lepi wsza wëbrac ni mògła – wskòkła 
na brodã swiniôrza, jaczi ze wszëtczima swiniama we 
wsë pòrządk rozmiôł zrobic. Mùszôł chłop pò prôw-
dze bëlny pòrządk zrobic, kò rządzył wiele wiele lat. 
A czej ùmarł, rządzył jegò syn, a pòtemù jegò wnuk. 
Szôłtëską karierã wnuka na pôrã miesący przerwelë 
ùrzãdnicë z Miasta, chtërny nowégò szôłtësa w taszë 
przëwiozlë a próbòwelë na szôłtëstwie  jak nôdłëżi 
ùtrzëmac. 

Nen biédôk mało co pò pëlckòwkù rozmiôł, kò béł 
antkã z cepłëch strón, temù lëdze z wszëtczima gmi-
nowima  sprawama  ë  tak  do  stôrégò  chòdzëlë. 
W kùńcu nen nowi miôł dosc a abdikòwôł. Stôri rzą-
dzył spòkójno dali a szôłtësczégò kòzła – ną znankã 
władzë – przekôzôł swòjémù sënowi. Wszëtkò z pò-
szanowanim demòkracje – kò kòżdégò z ny szôłtësczi 
familie lëdzëska w Pëlckòwie jednomëslno wëbiére-
lë. Wiedno!

Latos je jinaczi. Le kąsk jinaczi. Stôri szôłtës ùmarł, 
niech mù pëlckòwskô zemia letką bądze, a sëna ni 

miôł.  Le  jedną  jediną  córkã! 
Cëż terô? Në, welónczi mùszą 
bëc. Córka sã zgłosza a, jak sã 
słëchô, welacyjną kampaniã za-
czãła. Że dobrze sã na ti robòce 
znaje – òbiecywała na zéńdze-
niach w krómie a na Kòle Wie-
sczich  Gòspòdëniów  –  kò 
w szôłtësczim dodomie wëro-
sła, że nikòmù krziwdë nie zro-

bi, że lëdze jã znają, że jak mdze trzeba, kòzła na wies 
pùscy, że nie zrobi nic wicy, jak lëdze nie mdą chcelë. 

Brifka wszëtczima gôdôł, że òna bëlno a rozëmno 
gôdô. Jistno jak ji tatk. Kò czej brifka tak gôdô, tej jô 
téż wszëtczima gôdôł, że to ni ma co, le jã wëbrac. 

– Cëż z tegò, że brodë jak ji przódkòwie nie nosy? 
– prawił brifka tima, co chcelë brodatégò szôłtësa.  

Do te nen mój drëch nôbëlniészi zmerkôł:
– Zresztą, kòmù bë sã chcało nã tôblëczkã z nôd-

pisã SZÔŁTËS òdkrãcywac, kò òna na jejich bùdinkù 
wisy wicy jak dwasta lat… Szkòda nó to czasu. 

Tak so mëszlã, że to béł nen nôwôżniészi argùmeńt. 
Jo,  tak  téż më córkã swiãti pamiãcë szôłtësa na 

szôłtëskã Pëlckòwa wëbrelë. Kò wiémë, że bez ną cy-
głosc władzë mdzemë mielë  pòrządk  ë  pòkù…  Kò 
pòkój je na tim swiece nôwôżniészi!

A ti tã w kraju robią wiôldżi trzôsk z eùrowelónka-
ma! Nie je to lepi ùsadzëc kańdidatów kòl stołu, wsza 
wskòknie na negò nômądrzészégò… a tej to ju pùdze 
na spòkójno, dinasticzno, z pòszanowanim wszëtczich 
demòkraticznëch wôrtnoscy.

Jidze ó to, że më [szôłtësa] 
na codzéń mómë, móżemë 

z nim pògadac… a jak sã 
nama co nie widzy, jesmë 

w sztãdze na niegò naszka-
lowac nié le w internece, ale 

téż w żëwé òczë. To je bez-
pòstrzédnô demòkracjô! Jo.

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK



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


