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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
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Sławomir Lewandowski

Marzec obfitował w ciekawe wydarzenia 
kulturalne i sportowe, mam tu na myśli przede 
wszystkim Dzień Jedności Kaszubów, w tym roku 
obchodzony w Żukowie, w mieście, do którego 
można z łatwością dotrzeć z każdego niemal 
zakątka Kaszub.

Problemów z dotarciem do gdańsko-sopockiej 
hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena na 
pewno mieli kibice koszykarskiej drużyny Trefl 
Sopot. Już po raz czwarty odbył się tam kaszubski 
mecz. Kaszubski, ponieważ trybuny wypełnili 
m.in. uczniowie biorący udział w konkursie 
„Aktywne Kaszuby”.   

Bardzo ważnym wydarzeniem było również 
wręczenie Skier Ormuzdowych za rok 2018, 
które miało miejsce 25 lutego br. To wyróżnienie 
przyznawane jest od 1985 roku przez redakcję 
i kolegium redakcyjne „Pomeranii” m.in. za 
szerzenie wartości zasługujących na publiczne 
uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury 
kaszubskiej i innej pomorskiej, społeczne inicjatywy 
w dziedzinie kultury czy przezwyciężanie 
trudnych środowiskowych warunków. Dotychczas 
uhonorowano Skrą ponad 170 osób. 

O wszystkich wspomnianych wydarzeniach 
piszemy w kwietniowej „Pomeranii”.

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

REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Lewandowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Bogumiła Cirocka
Dariusz Majkowski
Krystyna Sulicka 

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

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

TŁUMACZENIA NA JĘZYK KASZUBSKI 
Natalia Kłopotek-Główczewska
Dariusz Majkowski  
Łukasz Zołtkowski

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
???? 

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

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

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

Od Redaktora

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

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

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

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

PRENUMERATA
Pomerania z dostawą do domu!
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ŻUKÒWSCZÉ SWIÃTO
Czile tësący lëdzy bawiło sã 23 strëmiannika w Żukòwie z leżnoscë 
Dnia Jednotë Kaszëbów. Chòc to swiãto kòżdi mòże òbchòdzëc 
w swòji chëczë, wsë abò miesce, to równak pòspólné pòtkanié, 
ùroczësté przemarsze, turniér baszczi i – mést pierszim dzélã – gra-
nié na akòrdionach dërch mają wiele lubòtników.

Całé wëdarzenié – co téż stało sã ju tradicją – zaczãło sã òd 
mszë w kòscele Bòżégò Miłoserdzô w Żukòwie. Westrzód latosëch 
atrakcjów, òkróm stójnëch pónktów programù, béł m.jin. pòkôzk 
filmù Przygody Remusa, zwiedzanié môlowégò pònorbertańsczégò 
kòscoła pw. Wniebòwzãcô Nôswiãtszi Marije Pannë z prowadnikã, 
wëstôwczi namienioné Frãcëszkòwi Krãcczémù i  Janowi Trep-
czikòwi, wëstãpë rozmajitëch karnów z gminë Żukòwò... Chòc nie 
ùdało sã pòbic rekòrdu w równoczasnym granim na akòrdionach, 
to 327 lubòtników tegò instrumentu zrobiło wrażenié na gòscach 
żukòwsczégò swiãtowaniô Dnia Jednotë Kaszëbów (do rekòrdu 
zafelowało blós 45 lëdzy).

Jak wiedno na rozegracje pòjawilë sã przedstôwcowie roz-
majitëch wëszëznów – rządu, parlamentu i samòrządzënë. Przemó-
wił m.jin. bùrméster Gminë Żukòwò Wòjcech Kankòwsczi, chtëren 
pòdczorchnął, że Kaszëbë są òtemkłé na wszëtczich, co tuwò 
przëjéżdżają, i prosył nowëch mieszkańców, żebë mielë ùwôżanié 
dlô kaszëbsczich tradicji i kùlturë.

Najim Czëtińcóm bédëjemë czile òdjimków z tegò wëdarzeniô. 
Rôczimë téż na starnã www.kaszubi.pl, gdze je szerokô relacjô z òb-
chòdów Dnia Jednotë Kaszëbów w Żukòwie z òdjimkama, filmama 
i pòwrózkama do jinszich internetowëch strón. 
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25  stëcznika w Stôromiesczi Radnicë we Gduńskù 
bëłë wrãcziwóné Òrmùzdowé Skrë za 2018 rok. 

Tã nôdgrodã, jaką òd 1985 rokù przëznôwô naja re-
dakcjô i Redakcjowé Kòlegium, tim razã dostało sétmë 
lëdzy z rozmajitëch strón Pòmòrzô (a tak pò prôwdze 
i swiata, bò jeden z wëprzédnionëch pòchôdô z Serbie).

Laùreatama òstelë: Kadzmiérz Jaruszewsczi z Chò-
nic, Daniél Kalinowsczi ze Słëpska, Damroka Kwidzyń-

skô z Kartuz, Iwóna Kwidzyńskô z Wiôldżégò Pòdlesa, 
Eleónora Lewandowskô z Tczewa, Janusz Mamelsczi 
ze Stajszewa i Duszan Pażdżersczi z Wejrowa. Përznã 
infòrmacji ò nowëch Skrach nalézeta na starnie kaszu-
bi.pl, a w 2019 rokù mdzemë prezentowac wszëtczich 
dobiwców (zaczinómë w tim numrze òd tekstu Anë 
Cupë-Dzemińsczi ò Iwónie Kwidzyńsczi).

RED.

ÒRMÙZD SËPNĄŁ SKRAMA

 Pòspólny òdjimk nowëch Skrów i niejednëch ùczãstników rozegracje

Przédnik Redakcjowégò Kòlegium Pioter Dzekanowsczi czëtô protokół  
z zéńdzeniô, òbczas jaczégò jesmë przëznelë Skrë za 2018 rok.

Ana Cupa-Dzemińskô czëtô laùdacjã na tczã Iwónë Kwidzyńsczi. Za nią 
stoji Andrzéj Bùsler, chtëren razã z Karolëną Serkòwską prowadzył 
rozegracjã.
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Przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Édmùnd Wittbrodt 
wrãcziwô kwiatë nowim Skróm.

Wanda Lew-Czedrowskô winszowała nôdgrodzonym w miono swòje 
i stowôrë Rëmùsowi Drëszë.

W artisticznym dzélu ùroczëznë wëstąpiła Damroka Kwidzyńskô – jedna  
 z latosëch laùreatków.

Wszëtcë wëprzédniony bôczno słëchają laùdacje na tczã Duszana 
Pażdżersczégò.

Tak wëzdrzałë sztaturczi, jaczé dostelë laùreacë. Jich aùtorã je Wòjcech Wesserling.
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Jô jã pòzna pôrã lat wczasni, jak mia jem przëjachac 
jakno gazétniczka na Dzéń Jednotë Kaszëbów do 

Wiôldżégò Pòdlesa w gminie Kòscérzna, gdze Iwóna 
Kwidzyńskô ùczi kaszëbsczégò ju òd 11 lat. Tam rok 
w rok szëkùje na nasze swiãto 19 strëmiannika przed-
stôwczi, przemarsze i kaszëbsczé msze. W jednym rokù 
ju mia jem dojachac, kò żôl, jô nie dała radë. Ale Iwóna 
nie òdpùsca – zwònia pózni tak długò, jaż jô docarła 
tam i nagrała jeji ùczniów i całé przedstawienié. Jô dërch 
biôtkùjã sã ze Strachã, Trudã i Niewôrto – przëznała 
pò ùroczëstoscë wrãczeniô Òrmuzdowëch Skrów. Tegò 
ùczã mòjich szkòłowników. Żebë òni mielë swiądã, że 
jeżlë czegòs sã chce, to na gwës je wôrt! Chòcbë chtos 
gôdôł, że nié! – cygnãła dali Kwidzyńskô. To je prosto 
cwiardô białka, jakô nie òdpùscywô i nie jidze na skrótë. 
Prôwdzëwô Kaszëbka.

Iwóna Kwidzyńskô pòchôdô z Wiôldżégò Pòdlesa, 
z jaczim je do dzysô wseczëcowò i warkòwò sparłãczonô. 
W ti wsë mieszkô kòl 300 lëdzy. Hewòtnô szkòła bëła 
pierszą w gminie Kòscérzna, w jaczi zaczãlë – to znaczi 
Iwóna zaczãła – ùczëc kaszëbsczégò jãzëka. Za tą szkòłą 
na drëdżi rok pòszłë pòstãpné. Pòdskacënk do tegò 

wszëtczégò dała prawie òna, bò òd zôczątkù wiedza, 
że kaszëbizna to je wiôlgô wôrtnota, że trzeba ji ùczëc 
w szkòle i trzeba do dzecy gadac pò kaszëbskù. Temù 
sama naczãła sã szkòlëc. Z fachù je szkólną geògrafii, ale 
żebë ùczëc kaszëbsczégò jãzëka, robiła rozmajité kùrsë, 
a na kùńcu jesz Pòdiplomòwé Sztudia Kaszëbsczégò 
Jãzëka na Gduńsczim Ùniwersytece.

Wiôldżim dobëcym szkòłë we Wiôldżim Pòdle-
su je fejrowanié òd 5 lat Dnia Jednotë Kaszëbów. To 
wcyg jedurnô szkòła w gminie Kòscérzna, jakô tegò 
dnia szëkùje dlô mieszkańców wiôldżé swiãto. 19 strë- 
 miannika je tam mszô z kaszëbską liturgią, przemarsz 
przez wies i pózni akademiô rëchtowónô przez ùcz-
niów szkòłë. Bierzą w tim ùdzél mieszkańcowie wsë 
i  wëszëznë gminë, jaczé nadałë ùroczëznie charak-
ter gminowëch òbchòdów DJK. Òbczas akademiów 
pòkazywóné są tam òriginalné téatrë z  przesłanim 
dlô kaszëbsczi spòlëznë, a  òstatno téż filmë, jaczé 
sami rëchtëją ùczniowie szkòłë pòd òkã swòji szkólny. 
Ùroczëznë są szerok relacjonowóné w môlowëch me-
diach, dzãka czemù promòwóné je i to swiãto, i dzejania 
dlô kaszëbiznë.

ZARAZËC KASZËBIZNĄ CHÒC JEDNÉGÒ ÙCZNIA...
To bëło ji namienioné i ji nie minãło. Kaszëbizna – to prawie òna bëła ji namienionô òd wiedna. Cësniãtô czedës 
w ji stronã Òrmùzdowô skra trafioné mia na dobri gruńt – bò to je białka òsoblëwô, òdwôżnô, dzyrskô, a w jeji 
głowie dërch je fùl apartnëch ùdbów i dërno dążi do zjisceniô swòjich célów. Dlô mie zarażenié chòcle jednégò 
ùcznia kaszëbizną i naùczenié gò jãzëka je wiôldżim dobëcym. Dlôte jô jem szkólną kaszëbsczégò jãzëka – mia 
rzekłé Iwóna Kwidzyńskô òbczas òdbiéraniô nôdgrodë Òrmùzdowô Skra w Stôrogardowi Radnicë we Gduńskù.

Iwóna Kwidzyńskô nôdgrodzonô Òrmùzdową Skrą 2018
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Òrmùzdowô Skra 2018 z Wiôldżégò Pòdlesa je baro 
òsoblëwą szkólną. Jô mëszlã, że òna mô baro kaszëb-
sczé, remùsowé serce, w jaczim wcyg rodzą sã nowé, 
mòderné ùdbë, co pòdskacywają młodzëznã i rozpôli-
wają mieszkańców ji wsy i całi gminë Kòscérzna. Òna 
realizëje wiele pòdjimiznów, co wëchôdają do miesz-
kańców, pòkazywają, że kaszëbizna je wôżnô i ni mòże 
bëc zamkłô leno w mùrach bùdinkù szkòłë. Tak tej òd 
7 lat razã z ùczniama Kwidzyńskô rëchtëje Gwiżdże, 
to je kòlãdników kaszëbsczich, z  jaczima chòdzy òd 
chëczë do chëczë i roznôszô kaszëbską kùlturã. Do te 
ten przedstôwk pòkazywô na rozmajitëch zéńdzeniach 
i ùroczëznach w kòscersczim krézu. To prawie òna reak-
tiwòwała nen zwëk w gminie Kòscérzna, a za nią pòszłë 
jiné szkòłë.

Iwóna Kwidzyńskô to je kònkretnô białka, jakô 
ùznôwô, że kaszëbsczim ni mòże sã leno bawic, ale 
przede wszëtczim trzeba gò naùczëc. Brzôd tegò wi-
dzec je w dobëcach jeji ùczniów. Òna mòtiwùje jich do 
ùdzélu w rozmajitëch kònkùrsach, jak Méster Bëlnégò 
Czëtaniô, Rodnô Mòwa, Kaszëbsczé Diktando, Czëta-
nié Remùsa i  Festiwal Pòlsczich i  Swiatowëch Szla-
grów pò Kaszëbskù w Lëpińcach. Iwóna jakno jedna 
z niewiele szkólnëch dôwô przikłôd swòjim ùcznióm 
i sama w tëch kònkùrsach ùczãstniczi w kategóriach 
dlô dozdrzeniałëch. Swòjim dzejanim pòdskacywô téż 
jinëch szkólnëch. W 2016 rokù Kwidzyńskô dobëła titel 
Méstra Kaszëbsczégò Pisënkù w Kaszëbsczim Diktan-
dze, jaczé bëło tedë w Kòsôkòwie.

Ùczniowie Iwónë nie bòją sã wëzwaniów. W 2018 
rokù zajãlë II i III plac w nowim kònkùrsu „Kaszëbsczé 
karaòke”, do jaczégò zrobilë dwa kaszëbsczé teledisczi. 
Zrealizowalë je wnetka za darmôka, a wszëtkò dzãka 
swòji szkólny, jakô ju dôwno mia sobie kùpioné kamérã, 

jaką mòże nagrëwac filmë i teledisczi. Òna z ùczniama 
wëmësliwô scenarnik, pòtemù nagriwô, a na kùńcu jesz 
to wszëtkò móńtëje. Je wiedzec, że to wszëtkò wëmôgô 
wiele robòtë w ji wòlnym czasu. Przë tim je skrómnô 
i wiedno pòdsztrichiwô, że robi to dlôte, żebë ùczbë 
bëłë czekawszé i żebë widzałë sã jeji ùcznióm. Òstatnym 
dobëcym Iwónë Kwidzyńsczi i jeji szkòlôków je przédnô 
nôdgroda w òglowòpòlsczim kònkùrsu „Polska... Nasza 
Niepodległa”, w jaczim zrobilë film ò biôtce Kaszëbów 
ò samòstójnotã Pòlsczi.

Szkólnô i  Òrmùzdowô Skra Iwóna Kwidzyńskô 
je aùtoritetã dlô jinëch lëdzy ùczącëch kaszëbsczégò 
jãzëka. Mô bògaté archiwùm filmów i kònspektów swòji 
robòtë. Ji ùróbk bë mùszôł bëc pòkazywóny i służëc ji-
nym szkólnym jakno pòmòc w naùczanim kaszëbsczé-
gò jãzëka. 

ANNA CUPA-DZEMIŃSKÔ

Gwiôzdka z Pòdlesa w TVP Gdańsk w gòdnikù 2018 rokù

Ùczniowie szkòłë we Wiôldżim Pòdlesu òbczas jedny z kaszëbsczich rozegracjów
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„AKTYWNE KASZUBY” – FINAŁ IV EDICJE
20 strëmiannika w halë Ergo Arena (na grańcë Gduńska i Sopòtu) jesmë mielë kaszëbsczi wieczór z kòszową balą. 
Mecz Trefla Sopòt ze Stelmetã Zelonô Góra òbzérało razã 9781 lëdzy, z czegò wërazną wikszoscą (kòl 7 tës.) bëłë 
dzecë ze szkòłów z całëch Kaszëb.

Òkróm spòrtowëch emòcjów na gòscy żdałë stojiszcza lëdowëch ùtwórców, wëstãp òrkestrë z Przedkòwa, kòn-
kùrsë, ùczba kibicowaniô pò kaszëbskù i tuńce Cheerleaders Flex Sopot.

Bëłë téż rekòrdë głosnoscë, meksykańskô wała i wiele bëlny zabawë.
Wôżnym dzélã „kaszëbsczégò meczu” bëło téż wrãczenié nôdgrodów dobiwcóm plasticznégò kònkùrsu pt. 

„Kaszëbë, tradicjô, roda w ùtwórstwie Jana Trepczika”. Wôrt pòdczorchnąc, że wzãlë w nim ùdzél przedstôwcowie 
210 szkòłów, chtërny przësłelë kòl tësąca dokazów. Lëstã laùreatów jidze nalezc na: www.kaszubi.pl/aktualnosci/
aktualnosc/id/1714. 

Czile òdjimków z meczu i z wëdarzeniów, jaczé mù towarzëłë, bédëjemë najim Czëtińcóm w „Pomeranii”, a wicy 
nalézeta na starnie www.kaszubi.pl, gdze òkróm szeroczi relacje je téż pôrã galeriów.                Red.
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Chyba żaden z brytyjskich polityków w historii nie 
cieszył się tak złą opinią wśród Polaków jak David 

Lloyd George – premier Zjednoczonego Królestwa w la-
tach 1916–1922 i  jeden z głównych architektów ładu 
światowego stworzonego po I wojnie światowej na kon-
ferencji paryskiej. Ten Walijczyk z pochodzenia (także 
mówiący po walijsku) był ciekawą postacią, jedną z ikon 
brytyjskiej sceny politycznej I połowy XX w. i niezwykle 
skutecznym dyplomatą. Doświadczyli tego szczególnie 
politycy związani z polską endecją, którzy na naszym  
krajowym gruncie w  odwecie zadbali o  zbudowanie 
czarnej legendy Lloyda George’a, obwiniając go nie za-
wsze słusznie. Trudno na przykład mieć pretensje o to, 
że pragmatyczny do bólu Walijczyk, za jednym ze swoich 
poprzedników na urzędzie, wyznawał zasadę, że Wielka 
Brytania nie ma wiecznych sojuszników ani wiecznych 
wrogów – wieczne są tylko jej interesy i obowiązek ich 
ochrony. Zainicjowana i przeprowadzona przez niego na 
przełomie marca i kwietnia 1919 r. polityczna akcja od-
cisnęła piętno na losach Gdańska i Kaszub. Miał za sobą 
siłę sprawczą, a w naszym regionie – na pocieszenie – 
powstała (żywa do dziś) legenda o przyczynieniu się 
Antoniego Abrahama i Tomasza Rogali do przyznania 

Pomorza Polsce. Minęło właśnie sto lat od czasu, gdy 
w Paryżu z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii przy-
wódcy USA, Francji i Włoch przystali na projekt powo-
łania Wolnego Miasta Gdańska, którego utworzenia nie 
chcieli ani Polacy, ani Niemcy. Do dziś nie do końca jest 
wyjaśnione, kto i w  jakich okolicznościach Lloydowi 
George’owi podpowiedział takie rozwiązanie. 

Prof. Julian Makowski, jeden z głównych specjalistów 
prawa publicznego międzynarodowego w II RP i naczel-
nik wydziału traktatowego w polskim MSZ, stwierdza 
w swojej pracy z 1923 r. pt Prawno-państwowe położenie 
WM Gdańska, że tylko Lloydowi George’owi i stojącym za 
nim aferzystom międzynarodowym zawdzięczamy utwo-
rzenie ułomnego, chorobliwego tworu pod nazwą Wolne-
go Miasta Gdańska. Pod koniec I wojny światowej, stojąc 
w obliczu pogłębiającego się chaosu zwłaszcza w Europie 
Środkowej i Wschodniej oraz narastającej fali ruchów 
rewolucyjnych, mocarstwa zachodnie deklarowały chęć 
odtworzenia niepodległego państwa polskiego z dostę-
pem do morza. Miała m.in. o tym zdecydować konfe-
rencja pokojowa. Tymczasem eksperci zaczęli intensyw-
nie pracować nad rozwiązaniem tych zagadnień. 

LEKCJA LLOYDA GEORGE'A 
W GDAŃSKIEJ SPRAWIE 
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23 marca 1919 r. Manifestacja niemieckiej ludności Gdańska przeciwko planom przyznania miasta Polsce. 
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W lipcu 1918 r. w memoriale opracowanym w Departa-
mencie Stanu USA przewidywano trzy możliwości za-
pewnienia Polsce dostępu do morza:
1)  przez przyznanie Polsce terytoriów niewątpliwie pol-

skich rozciągających się wzdłuż Wisły do Bałtyku, 
a będących wówczas częścią prowincji niemieckich, 
nie włączając jednak do nich portu gdańskiego i Prus 
Wschodnich, które uznawano za wyraźnie niemiec-
kie,

2)  przez potencjalną unię Polski z Litwą (czyli poprzez 
jej linię brzegową),

3)  przez stworzenie dostępu Polski do morza przez tery-
torium Niemiec – wzdłuż Wisły do Gdańska – w dro-
dze układu jako pewnego rodzaju serwitutu między-
narodowego, układu, który być może byłby najbardziej 
skomplikowanym wśród umów, jakie zna prawo mię-
dzynarodowe. 
Dynamiczny rozwój sytuacji międzynarodowej w dru-

giej połowie 1918 r., zabiegi Romana Dmowskiego i Igna-
cego Paderewskiego u zachodnich przywódców, aktyw-
ność Polonii amerykańskiej i klęska Niemiec – wszystko 
to uprawdopodobniało przyznanie mającej się odrodzić 
Polsce Gdańska i szerokiego pasa okolicznych terytoriów 
nadmorskich. Bez dostępu do morza Polska (kraj 
20–25-milionowy) nie miałaby szans obronić swojej nie-
podległości i zostałaby wykluczona z gospodarczej wy-
miany międzynarodowej, co nie było w interesie USA, 
Francji ani Anglii. Gdańsk był jej naturalnym portem. 
Plany głównodowodzącego ententy gen. Ferdinanda Fo-
cha przedłożone w październiku 1918 zakładały również 
wykorzystanie Gdańska jako portu kluczowego dla za-
opatrywania w żywność ludności terenów dorzecza Wi-
sły oraz jako bazy wojskowej do wprowadzenia oddzia-
łów interwencyjnych przeciw wzmagającym się ruchom 
bolszewickim w Europie Środkowo-Wschodniej.

Roszczenia Polaków o przyłączenie Prus Zachodnich 
wraz ze stolicą prowincji, Gdańskiem, spotykały się z na-
silającymi się przeciwdziałaniami Niemców. W spornym 
regionie administracja niemiecka (pomimo osłabienia jej 
instytucji przez prądy rewolucyjne) od początku 1919 r.  
coraz bardziej zdecydowanie zwalczała aspiracje zgłasza-
ne przez miejscowych Polaków, uciekając się do areszto-
wań ich liderów, prześladowań i  prób paraliżowania 
aktywności organizacji. Napięcie pomiędzy Polakami 
i Niemcami narastało, ale przywódcy obu stron zdawali 
sobie sprawę z tego, że przynależność państwowa Gdań-
ska i Prus Zachodnich rozstrzygnie się w Paryżu, a zde-
cydują o niej liderzy aliantów. Różnymi metodami, po-
przez m.in. organizowanie manifestacji, pisanie petycji 
i odezw, obie strony starały się wpłynąć na społeczeństwa 

demokracji zachodnich i ich polityków celem uzyskania 
korzystnego dla siebie werdyktu. 

18 stycznia 1919 r. rozpoczęła się konferencja poko-
jowa w Paryżu, na której w gąszczu spraw z całego pra-
wie świata do rozstrzygnięcia właściwie przed prezyden-
tem USA Woodrowem Wilsonem, premierem Francji 
Georges’em Clemenceau i premierem Wielkiej Brytanii 
Lloydem George’em stanęła kwestia granic Polski i przy-
należności Gdańska. Każdy z przywódców miał do dys-
pozycji zastępy ekspertów – rzeczoznawców i doradców. 
Opracowanie projektu rozstrzygnięcia w interesującej 
nas sprawie powierzono Komisji Spraw Polskich składa-
jącej się właśnie ze specjalistów oddelegowanych przez 
główne mocarstwa. Kierował nią były ambasador Francji 
w Berlinie Jules Cambon, który podobnie jak pozostali 
członkowie komisji doskonale znał specyfikę Gdańska 
i Pomorza oraz uwarunkowania historyczne, w jakich się 
wykształciła, a szczególnie politykę germanizacyjną wy-
mierzoną w ludność polską.

Komisja Spraw Polskich 7, 9 i 12 marca 1919 r. uchwa-
liła raport w sprawie zachodniej granicy Polski, jej człon-
kowie jednomyślnie (zarówno delegaci/eksperci amery-
kańscy, brytyjscy, francuscy, japońscy i  włoscy) 
opowiedzieli się za przyznaniem Gdańska Polsce. Takie 
samo stanowisko zajęła misja koalicyjna zwycięskich 
mocarstw mająca zbadać sytuację na miejscu w Polsce, 
a przebywająca tam w lutym i marcu 1919 r. 

W imieniu kierowanej przez siebie Komisji Cambon 
przedstawił przywódcom wielkich mocarstw następują-
ce stanowisko: W celu zapewnienia Polsce dostępu do 
morza Komisja przydzieliła Polsce pas terytorium obej-
mujący Gdańsk. Był inny port na wschodzie od Gdańska 
– Elbląg, który był kiedyś polski, ale który Komisja posta-
nowiła pozostawić w Prusach Wschodnich. Gdańsk był 
polski aż do pierwszego rozbioru i jego posiadanie było 
kwestią życia i śmierci dla Polski. Bez dostępu do morza 
Polska zostałaby zgnieciona. Były racje handlowe i ekono-
miczne, jak również wojskowe dla uzasadnienia przydzie-
lenia Gdańska Polsce. Od momentu aneksji przez Niemcy 
Gdańsk stale tracił na znaczeniu. Prawdą jest, że ludność 
miasta jest w ogromnej większości pochodzenia niemiec-
kiego, ale okolice są polskie. Gdańsk posiada połączenie 
z wnętrzem kraju przy pomocy dwóch linii kolejowych, 
jedna prowadzi do Torunia, druga do Mławy. Komisja 
wypowiada się za oddaniem Polsce obu tych linii kolejo-
wych1. Raport zawiera następującą konkluzję: Uzasad-
nione prawnie aspiracje narodu polskiego w zakresie do-
stępu do morza, poparte przez koalicyjnych mężów stanu, 
nie mogły być zaspokojone bez stworzenia z Gdańska 
portu polskiego (…). Interesy niemieckiej ludności kupiec-

1  Sprawa Polska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t.1, Warszawa 1965, s. 122.
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kiej Gdańska będą najlepiej uwzględnione, jeżeli Gdańsk 
będzie rozwijał się jako port polski (…). Handel Gdańska 
celowo hamowany przez politykę rządu pruskiego i usu-
nięcie obecnie tych sztucznych restrykcji spowoduje duży 
przyrost ludności. Przybywająca ludność naturalnym bie-
giem spraw składać się będzie z Polaków, którzy praktycz-
nie zajmują całe zaplecze, a jedynym odpowiednim por-
tem tego zaplecza jest Gdańsk. Propozycja zmierzająca do 
przyznania Polsce Neufahrwasser przy pozostawieniu 
Gdańska w Prusach Wschodnich została rozważona i od-
rzucona na skutek faktu, że miasto i port tworzą jedną 
całość z najbardziej ścisłymi powiązaniami gospodarczy-
mi i  fizycznymi, które nie pozwalają na ich rozdział. 
Z drugiej strony Komisja uważała za konieczne przyzna-
nie Polsce linii kolejowej Warszawa – Mława – Malbork 
– Gdańsk2.

Misja koalicyjna w Polsce w swoim sprawozdaniu wy-
raziła zaś następujący pogląd: Misja jednomyślnie uważa 
za właściwe oświadczyć, że Gdańsk powinien być przy-
dzielony Polsce podobnie jak i linia kolejowa Gdańsk – 
Mława – Warszawa. Dostęp Polski do morza powinien 
być zabezpieczony pasem terytorialnym szerokości stu 
kilometrów3.

W takich okolicznościach w połowie marca 1919 r. 
wydawało się, że los Gdańska i okolicznych powiatów 
Prus Zachodnich jest przesądzony, że zostaną przyznane 
Polsce. Międzynarodowi korespondenci prasowi z Pary-
ża w swoich artykułach przekazywali informacje wska-
zujące na to, że temat Gdańska właściwie można uważać 
za zamknięty. Polskie dzienniki też już ogłaszały sukces. 
Zdecydowanie przedwcześnie.

Tymczasem Lloyd George dał gorzką lekcję dyploma-
cji, która obnażyła słabość instytucji młodego państwa 
polskiego. 19 marca 1919 r. przywódcom wielkich mo-
carstw został przedstawiony raport Komisji Spraw Pol-
skich. Brytyjski premier spytał referującego raport Jules’a 
Cambona, czy przyznanie Polsce terenów zamieszkiwa-
nych przez ponad 2,1 mln Niemców nie będzie zachęca-
ło ich w przyszłości do zabiegania o odłączenie się od 
Polski. Wskazywał, że szczególnie dużo ludności nie-
mieckiej jest w okręgu gdańskim i nienależących wcze-
śniej do I  RP ziemiach okręgu kwidzyńskiego, które 
chciano teraz przyznać Polsce. Lloyd George sugerował, 
że rząd niemiecki może upaść i stanąć wobec kolejnych 
niepokojów wewnętrznych, jeśli zdecydowałby się przy-
jąć pokój oddający Polsce tak dużą liczbę ludności nie-
mieckiej. Cambon argumentował, że wytyczenie granic 
tylko na podstawie kryterium etnograficznego jest bar-
dzo trudne, a tworzenie Polski pozbawionej dostępu do 

morza byłoby bezużyteczne. Twierdził, że Polska musi 
mieć wybrzeże morskie i możliwość pełnej, swobodnej 
komunikacji z Gdańskiem (chodziło głównie o linię ko-
lejową Gdańsk – Mława przechodzącą przez okręg kwi-
dzyński). Premier brytyjski zaproponował, aby sprawoz-
danie w sprawie granic Polski wróciło do Komisji do 
powtórnego rozpatrzenia pod kątem dostosowania gra-
nic Prus Wschodnich w taki sposób, aby wyłączyć z no-
wego państwa polskiego terytorium historycznie i etno-
graficznie pruskie, zapewniając jednocześnie Polsce 
bezpieczny dostęp do morza. Wątpliwości brytyjskiego 
premiera co do samego Gdańska, jak się zdaje, uszły 
uwadze polskich dyplomatów, bo 21 marca raportowali 
do Warszawy, do premiera Paderewskiego (będącego 
jednocześnie ministrem spraw zagranicznych) o nie-
pewnym losie Kwidzyna i Malborka. Tymczasem Komi-
sja Cambona po zapoznaniu się z problemem zgłoszo-
nym przez brytyjskiego premiera podtrzymała, nadal 
jednomyślnie, swoją pierwotną propozycję granicy pol-
sko-niemieckiej. Co ciekawe, coraz wyraźniej zaczęły się 
zarysowywać różnice między opiniami brytyjskich rze-
czoznawców oddelegowanych do badania spraw pol-
skich a stanowiskiem szefa brytyjskiego rządu. 22 marca 
ponownie rozpatrując raport Komisji Cambona zawie-
rający nadal projekt, zgodnie z którym Gdańsk byłby 
w granicach Polski, przywódcy wielkich mocarstw zde-
cydowali się zredagować następujący komunikat dla 
prasy: „Nowy raport Komisji Spraw Polskich został przy-
jęty, przedyskutowany i zatrzymany celem ostatecznego 
przedyskutowania go łącznie z późniejszym wyznacze-
niem granic dotyczących Niemiec”. Sprawa zatem nadal 
pozostała otwarta. Tymczasem 23 marca w Gdańsku 
miejscowe władze administracyjne zorganizowały wiel-
ką manifestację ludności niemieckiej demonstrującej 
przeciw oddaniu miasta Polsce. Takie protesty, będące 
wynikiem szerokiej akcji Niemców, oraz konsekwentny 
sprzeciw wobec planów transportu armii Hallera przez 
Gdańsk do Polski, musiały oddziaływać na decydentów 
w Paryżu. Po 25 marca, kiedy Lloyd Georg przedłożył 
głośny tzw. memoriał z Fontainebleau domagający się 
„sprawiedliwego” traktatu dla Niemiec i nienakładania 
na to państwo warunków pokoju, których jego rząd nie 
mógłby przyjąć, Brytyjczycy coraz wyraźniej zaczęli wy-
stępować przeciwko polskim postulatom.

Kuchnia dyplomatyczna kryje wiele tajemnic i to w jej 
zaciszu, jak się zdaje, zdecydowano o  losie Gdańska. 
W każdym razie dzięki notatce tłumacza z rozmowy 
Wilsona, Clemenceau i Lloyda George’a wiemy, że pre-
zydent amerykański na spotkaniu 1 kwietnia poinfor-

2 Tamże, t.1, Warszawa 1965, s. 111.
3 Tamże, s. 314.
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mował o istnieniu czterech propozycji w sprawie Gdań-
ska:
1)  Utworzenie z Gdańska i najbliższej okolicy Republiki 

Gdańskiej na modłę średniowiecznych miast hanze-
atyckich, Polacy mieliby otrzymać tereny na lewym 
brzegu Wisły.

2)  Oddanie Gdańska Polsce z rozszerzeniem granic Prus 
Wschodnich o okolice Kwidzyna – Malborka.

3)  Wytyczenie granic zgodnie z  projektem Komisji 
Spraw Polskich. 

4)  Odstąpienie przez Niemcy Gdańska wraz z jego tery-
torium Lidze Narodów, a ta z kolei oddałaby go Pol-
sce, pod warunkiem zapewnienia mu względnej au-
tonomii. Liga Narodów wytyczyłaby granice tego 
małego państwa. Twórcą tej nowej koncepcji był eks-
pert delegacji brytyjskiej Headlam Morley.

Lloyd George w swoim wywodzie opowiedział się za 
połączeniem projektu 1. i 4. Twierdził, że należy utwo-
rzyć niepodległe (wolne) miasto Gdańsk z dostatecznie 
dużym terytorium, aby dać mu możliwość swobodnego 
oddechu. Zaproponował umieszczenie tego małego pań-
stwa w obrębie polskiej granicy celnej, co uniemożliwi-
łoby Niemcom posługiwanie się nim w celu ekonomicz-
nego zduszenia Polski. Mieszkańcy Gdańska wiedzieliby 
bowiem, że ich przyszłość jest związana z ekonomiczną 
przyszłością Polski, czyli więzy gospodarcze zmuszałyby 
ich do zainteresowania się dobrobytem państwa polskie-
go. Brytyjski premier uważał, że sprawy należy urządzić 
tak, aby wszystkie interesy mieszkańców Gdańska kiero-
wały ich w stronę Polski, pozostawiając jednak Gdańsz-
czanom możliwość zachowania praw i instytucji nie-
mieckich, które im odpowiadają. Zaproponował 
ponadto, aby Ligę Narodów w Gdańsku reprezentował 
Wysoki Komisarz. Miałby on uniemożliwić Niemcom 
prowadzenie intryg w utworzonym Wolnym Mieście. 
Byłoby to rozwiązanie analogiczne do stanowiska bry-
tyjskiego Komisarza Generalnego w Kanadzie lub Au-
stralii, którego obecność w niczym nie przeszkadzała 
mieszkańcom, aby rządzili się sami.   

Wydaje się, że obrót spraw w kwestii Gdańska zasko-
czył Polaków. Szybko rozpoczęli bardzo szeroką akcję 
protestacyjną w kraju (wysyłano tysiące protestów z całej 
Polski) i na arenie międzynarodowej. Wykorzystywano 

wszystkie chyba możliwości mobilizacji propagandy 
i dyplomacji polskiej. Elementem tej akcji było zasypanie 
delegacji mocarstw zachodnich m.in. petycjami ludności 
kaszubskiej z dziesiątek miejscowości Prus Zachodnich 
domagających się przyłączenia prowincji wraz z Gdań-
skiem do Polski. W tej kryzysowej sytuacji do Paryża 
przyjechał z Warszawy Paderewski, ale i jego zabiegi nie 
przyniosły skutku. 9 kwietnia na spotkaniu przywódców 
mocarstw zachodnich dyplomatycznie zakomunikowa-
no mu o decyzji w sprawie Gdańska. Polski premier 
zręcznie, ale i emocjonalnie artykułował swoje argumen-
ty, stwierdzając nawet dosłownie , że kwestia Gdańska 
jest dla Polski sprawą życia lub śmierci. Wilson i Lloyd 
George spokojnie przyjęli to polskie stanowisko, ale zda-
nia nie zmienili, podobnie zresztą jak i wobec później 
zgłaszanych protestów niemieckich. Gdy w dniach 18– 
–29 kwietnia (wedle ustaleń Tadeusza Bolduana) w Pa-
ryżu przebywała delegacja kaszubska (Antoni Abraham, 
Tomasz Rogala i dr Mieczysław Marchlewski), o której 
nie wiemy, czy spotkała się z jakimkolwiek wpływowym 
politykiem zachodnim, właściwie los Gdańska był już 
przesądzony. Faktycznie decyzja o utworzeniu Wolnego 
Miasta Gdańska podjęta na przełomie marca i kwietnia 
1919 r. w kolejnych tygodniach była poddana tylko drob-
nym redakcyjnym obróbkom, finalnie materializując się 
w formie art. 102–110 traktatu wersalskiego podpisane-
go 26 czerwca 1919 r. Wolne Miasto Gdańsk (WMG) 
utworzono z woli mocarstw zachodnich wbrew Niem-
com i Polsce. Jako reprezentanci Ligi Narodów w WMG 
główną rolę odgrywali Brytyjczycy, przynajmniej 
w pierwszych latach istnienia.

Przez długie lata w prasie pomorskiej i wspomnie-
niach działaczy kaszubskich przebijało poczucie zawodu, 
krzywdy oraz goryczy, której źródłem było utworzenie 
Wolnego Miasta Gdańska. Zainicjowanie tego pomysłu 
na utworzenie quasi-państwa z głównego miasta regionu 
przypisywano Lloydowi George’owi, który tym samym 
brutalnie zerwał więzy gospodarcze i komunikacyjne 
ukształtowane przez setki lat na Kaszubach. Konsekwen-
cje tej decyzji odczuwalne są na Pomorzu nawet dziś, 
czyli po stu latach. Premier brytyjski w naszej sprawie 
działał wówczas bardzo zdecydowanie. Przyglądając się 
zagubionym obecnie w brexicie następcom Lloyda Geo-
rge’a, można przypomnieć, że historia bywa przewrotna.

Główne źródła
Bierzanek Remigiusz, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917–1919, Warszawa 1964.
Macmillan Margaret, Paryż 1919. Sześć miesięcy, które zmieniły świat: konferencja pokojowa w Paryżu w 1919 roku  
i próba zakończenia wojny, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim, 2018.
Sprawa Polska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t.1, Warszawa 1965.
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Naszą uwagę przyciągają zazwyczaj wydarzenia 
o dużym ładunku znaczeniowym i emocjonalnym, 
nośne medialnie i brzemienne w rozmaite skutki. 

Wydarzenia, których konsekwencje odczuwamy bez-
pośrednio i pośrednio, nawet gdy odległe w czasie. Są 
one bez wątpienia ważne, zapewne najważniejsze. Obok 
nich, niejako w świecie równoległym, toczy się zwykłe, 
codzienne życie. Nie znaczy to oczywiście, żeby te światy 
się nie przenikały, przeciwnie. Zwykłe obowiązki, zwykłe 
rozrywki, zwykłe troski i radości, w tle dokonujące się 
przemiany obyczajowe, wszystko to nie jest bez związku 
z wielką polityką i walcem historii. A jednak światy te nie 
są tożsame. Od polityki, nawet od wojny, można odpo-
cząć, a przynajmniej znaleźć chwilowe wytchnienie, aby 
po prostu nie postradać zmysłów. Jednak nie da się uciec 
od walca historii. Jak my. I jak nasi następcy.

Przywołamy cztery egzemplarze jednej gazety z róż-
nych lat. Cztery różne światy, mimo tak niewielkiego 
przedziału czasowego. Bo to lata przełomu, lata wojny 
światowej i kształtowania się ładu, który miał zapobiec 
kolejnym konfliktom.

DLACZEGO „PIELGRZYM”?
To jedna z kilku tylko polskich gazet codziennych z tere-
nu Pomorza, które ukazywały się na długo przed I wojną 
światową. Rozkwit czasopiśmiennictwa nastąpił dopiero 
po wojnie, a takie ośrodki, jak Wejherowo, Kościerzyna 
czy Kartuzy mogą się pochwalić gazetami ukazującymi 
się przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Tymcza-
sem „Pielgrzym” funkcjonował na rynku wydawniczym 
znacznie wcześniej, będąc ostoją i drogowskazem pol-
skości dla mieszkańców Kociewia i Kaszub.

Znacząca jest nazwa pisma. „Pielgrzym” to określenie 
mające zasięg znacznie szerszy niż tylko religijny. Piel-
grzymem jest każdy człowiek, a jego zwykła, ziemska 
droga stanowi niezwykłą pielgrzymkę, pełną trudów 
i niespodziewanych zdarzeń. Pielgrzymami mogą być 
również, i  są, całe narody. Pielgrzymuje się do sank-
tuarium, do miejsc i celów ważnych, najważniejszych, 
a owa wędrówka odbywa się także w czasie. Czytelnicy 
„Pielgrzyma” wędrowali, niekiedy bezwiednie, do nowej 
rzeczywistości, do nowego państwa, choć część z nich 
wcale nie musiała ruszyć się z domu...

Było to pismo wydawane w Pelplinie, katolickie, na-
stawione na przekaz informacji ze świata, z Europy, a po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości szeroko infor-
mowało o wydarzeniach z całego kraju. Rozbudowany 
był dział informacyjny dotyczący nie tylko Kociewia, ale 

i pozostałych części Pomorza, w tym Kaszub. Zadaniem 
„Pielgrzyma” była również praca formacyjna, gazeta 
charakteryzowała się jednoznaczną ideowością w du-
chu chrześcijańskim i starała się pielęgnować u swoich 
czytelników tożsamość katolicko-polską.

Pierwszy okres ukazywania się pisma to lata 1869–
–1939. Założone zostało przez ks. Szczepana Kellera 
(1827–1872), urodzonego w Chmielnie działacza spo-
łecznego i oświatowego. Ks. Keller pisał utwory o cha-
rakterze moralizatorskim (Pół kopy wykrętów pijackich), 
ale wydał również Zbiór pieśni kościelnych. Warto wie-
dzieć, że na łamach chełmińskiej „Szkoły Narodowej” 
polemizował z Florianem Ceynową. Założył w Pelpli-
nie polską bibliotekę, był inicjatorem szkoły katolickiej 
w Ostródzie, a „Pielgrzyma” redagował przez pierwsze 
cztery lata funkcjonowania pisma. Gazeta od początku 
występowała w obronie ludności polskiej przed germa-
nizacją. W różnych latach „Pielgrzymowi” towarzyszyły 
dodatki przeznaczone dla poszczególnych stanów, grup 
społecznych i wiekowych.

Swoistą konkurencją dla pisma była równie zasłużona 
„Gazeta Grudziądzka” wydawana przez Wiktora Kuler-
skiego, w okresie zaborów reprezentująca tę samą linię 
ideową.

Na łamach „Pielgrzyma” publikowały postacie za-
służone dla rozwoju nauki i kultury pomorskiej, m.in. 
ks. Konstanty Damrot, śląski pisarz, poeta, historyk 
i publicysta, czy ks. Stanisław Kujot, historyk, w latach 
1897–1914 prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI CZTERECH NUMERÓW PISMA

19 grudnia 1914

Na oczach naszych prababek i pradziadków z niejakim 
opóźnieniem kończył się wiek XIX. Pierwsze lata ka-
lendarzowego wieku XX właściwie niemal niczym nie 
różniły się od końcowych dziesięcioleci stulecia XIX. 
Długotrwały pokój w Europie, rozwój nauki i przemysłu, 
kwitnące miasta, wzrost zamożności i stabilizacja życio-
wa wielu grup dotąd uboższych materialnie, spokojna 
wieś zamieszkana przez uwłaszczone, choć jeszcze nie 
zawsze zamożne chłopstwo, rozwój architektury i sztuki 
secesyjnej, modne kurorty, a nade wszystko moda, jedna 
z najpiękniejszych w historii (choć dla kobiet szkodliwa 
i niewygodna), wszystko to sprawiało, że czas ów słusz-
nie nazywano belle époque. 

W ten bezpieczny świat uderzył grom z jasnego nieba. 
Wojna trwała już niemal pięć miesięcy. Początkowo we 

 „PIELGRZYMA”  WYIMKI Z LAT PRZEŁOMU
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wszystkich państwach, które 
z  szybkością lawiny zagarniał 
konflikt, panował prawdziwy 
entuzjazm, podsycany przez 
hurraoptymistyczną propagan-
dę. „My” jesteśmy ofiarą agre-
sywnych „onych”, ale po naszej 
stronie są prawda, honor i moc 
militarna, która szybko zgnie-
cie zło. I  przy okazji można 
będzie się pokusić o zdobycze 
terytorialne lub nawet zamor-
skie kolonie jako daninę od 
pokonanych wrogów. Jednak 
na tym obrazie „wojenki” poja-
wiały się pierwsze rysy. Witano 
z honorami, ale i ze smutkiem, 
pierwszych poległych, zamiesz-
czane w prasie fotografie ran-
nych przytłaczały. Przez wiele 
obszarów Europy przetaczały 
się fronty, a działania wojenne 
powodowały zniszczenia materialne i, co jeszcze waż-
niejsze, cierpienia ludności cywilnej.

Z Europy i ze świata. Wojska austriackie wzięły do 
niewoli 31 tysięcy Moskali. Austriacy 2 grudnia zdobyli 
Białogród, stolicę Serbii i posunęli się w głąb kraju serb-
skiego. Propaganda niemiecka również nie zasypiała 
gruszek w popiele: Główna kwatera niemiecka donosi 
pod dniem 16 grudnia: Na zachodzie ponowił przeciwnik 
atak z Nieuportu, wspierany ogniem z dział okrętowych. 
Ogień ten był zupełnie bez skutku. Atak odparto a 450 
Francuzów wzięto do niewoli.

Ententa miała w tej wojnie po swojej stronie Japonię. 
„Telegraphen Union” donosi z Medyolanu, że według obie-
gających tam pogłosek rząd francuski zawezwał pomocy 
kilku japońskich korpusów na europejskim polu wojny.

Sytuacja ludności i jej najbliższego otoczenia stawała 
się opłakana. „Berl. Tagebl.” donosi z Haagi, że czyni się 
tam przygotowania do założenia komitetu, mającego po 
ukończeniu wojny pomagać ludności belgijskiej do odbu-
dowania zburzonych starożytnych historycznych zabyt-
ków i budynków.

Z Pomorza. Wojna zbierała tragiczne żniwo. Na stro-
nie drugiej rzuca się w oczy długa szpalta zatytułowana 
Spis zabitych. Pośród poległych z całego pruskiego za-
boru można znaleźć nazwiska Pomorzan: Jana Mielew-
czyka z Sierakowic, Franciszka Terlińskiego z powiatu 
człuchowskiego, Jana Juckiego z powiatu kwidzyńskiego.

Pomorze żyło również sprawami może nie najważ-
niejszymi z punktu widzenia globalnej polityki, ale dla 
społeczności lokalnej istotnymi. Oto w Kowalewie Pod-
czas wyborów uzupełniających do rady miejskiej w trze-
ciej klasie wybrano kapitalistę p. Witkowskiego, natomiast 

w Chojnicach 46-letniego ogro-
dowego Junghahna skazała izba 
karna na cztery miesiące wię-
zienia. Kowala Hehla skazano 
na cztery miesiące więzienia.

W ogóle, mimo wojny, nale-
żało dbać, jak dotąd, o porzą-
dek: Na miasto Brodnicę i 55 
miejscowości powiatu brodnic-
kiego wydano nakaz trzymania 
psów na uwięzi.

Chwila oddechu. Gazeta 
zamieszcza 101. odcinek Boha-
terów chrześcijańskich. Powieści 
z czasów prześladowania chrze-
ścijan. Czytelnicy „Pielgrzy-
ma” mogli śledzić losy owych 
bohaterów opisane m.in. taki-
mi słowy: Dwaj młodzi bracia 
Wiwii już od roku katechume-
ni, przysposabiali się do chrztu 
świętego pod przewodnictwem 

Juliusza, uczęszczając przytem do szkół publicznych z woli 
Horacyusza, przed którym ukrywano to nowe w rodzinie 
nawrócenie. Młodzi ludzie nie zawierali przyjaznych sto-
sunków z równego sobie wieku patrycyuszami, bo zacna 
ich rodzicielka obawiała się dla nich złego wpływu niedo-
rosłych pogan.

Redakcja dbała również o to, aby do czytelników bez 
przeszkód mogło docierać ich ulubione pismo, które 
urozmaici długie wieczory: Kto nie otrzymuje „Pielgrzy-
ma”, niech się o to upomni na tej poczcie, z której „Piel-
grzyma” otrzymuje, a gdyby to nie pomogło, wtedy prosi-
my napisać wprost do nas, abyśmy wysłać mogli zażalenie 
do naddyrekcyi pocztowej.  

20 stycznia 1918

Dziwny to był czas. Wszystkie właściwie społeczeństwa 
europejskie zmęczone były wojną długą i tak obfitującą 
w ofiary, jak żaden dotychczasowy konflikt.

Coraz silniejsze się stawały ruchy kwestionujące sens 
dalszego wysiłku zbrojnego i olbrzymich ofiar składanych 
na ołtarzu militaryzmu. Zwłaszcza cesarskie Niemcy i car-
ska Rosja stały się areną rozkładu ideologii ekspansjoni-
stycznej. Coraz większa bieda szerokich warstw społecz-
nych, ofiary liczone w milionach i zasadnicze wątpliwości 
co do sensu dalszego trwania wojny, a przy tym przybie-
rające radykalnie na sile ruchy odśrodkowe wielu naro-
dów tkwiących do tej pory w uścisku kilku europejskich 
hegemonów, wszystko to sprawiało, że przesilenie było 
coraz bliżej.  

Z Europy i ze świata. Austro-Węgry, jeszcze nieświado-
me (?) bliskiego upadku, prowadziły grę dyplomatyczną: 
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Główny pełnomocnik austro-węgierski w Brześciu Litew-
skim, minister spraw zagranicznych hr. Czernin, ogłosił 
następujące oświadczenie: Rokowania z przedstawicie-
lami rządu w Petersburgu i Kijowie są w pełnym toku. 
Przebieg ich jest wprawdzie długotrwały i trudny. Odpo-
wiadam jednak i gwarantuję za to, że pokój nie rozbije się 
o jakieś zamiary zdobywcze z naszej strony. Nie chcemy 
nic od Rosyi, ani nabytków obszarowych, ani odszko-
dowań wojennych. Chcemy tylko stosunku przyjaznego, 
opartego na pewnej podstawie, który byłby trwały i pole-
gał na wzajemnym zaufaniu. Nie sposób nie zauważyć, że 
niezwykle pojednawczy język ministra może świadczyć 
o pewnej słabości monarchii habsburskiej, która wtedy 
była już podporządkowana militarnie i dyplomatycznie 
silniejszym Niemcom.

Walki na zachodzie trwały. Front wojsk marszałka po-
lnego następcy tronu bawarskiego księcia Rupprechta: Na 
froncie flandryjskim pomiędzy jeziorem Blankaart a Lys, 
pod Lens i po obu brzegach Scarpe, trwa od południa wal-
ka artyleryjska. Piechota nasza sprowadziła z wywiadów 
pod Lens, Croisilles i Epechy jeńców.

Zauważalny jest ferment wewnątrz państw biorących 
udział w wojnie, i to nawet w kraju tak autorytarnym, jak 
carska Rosja: Wyspa Nargen, należąca do okręgu twier-
dzy Piotra Wielkiego, ogłosiła się niezależną rzeczpospo-
litą. Ministrem oświaty został felczer, ministrem pracy 
– palacz, a skarbu – stolarz. Ostatni jest zupełnie niepi-
śmienny... Skądinąd interesujące, czy owi mężowie stanu 
przetrwali do końca wojny i czy w takim razie przeżyli 
rewolucje: lutową i październikową. A jeśli tak, to czy 
odnaleźli się jakoś w pierwszym na świecie państwie ro-
botników i chłopów.

Z  Pomorza. Kartuzy. Tu-
tejszy długoletni organista p. 
Skrzypkowski dla podeszłe-
go wieku swój urząd złożył. 
W  jego miejsce przybył orga-
nista p. Mówiński ze Skarlina, 
pow. lubawski, który urząd ob-
jął już od Bożego Narodzenia.

Pomorze, dość niespodzie-
wanie, mogło być trampoliną 
do dalszej kariery politycznej 
(w  tym przypadku samorzą-
dowej): Starogard. Burmistrz 
miasta naszego dr. Heinn wy-
brany został burmistrzem Ora-
nienburga.

Znów na łamach gazety po-
jawia się kwestia psów: Poda-
tek 30 mr. za każdego drugiego 
psa zniesiono dla mieszkają-
cych na wybudowaniu.

Chwila oddechu. „Pielgrzym” nadal nie zapominał 
o miłośnikach literatury. Gazeta wydrukowała 26. od-
cinek dzieła Zerwane pęta. Powieść z dawnych czasów. 
Współczesnemu czytelnikowi i widzowi może dziwnie 
przypominać słynne latynoskie telenowele, choć to już 
inna muza. Oto fragment: Na rozkaz Inezy wyszedł Juan 
do gospodarstwa, a wysłała go dlatego, że po śmierci Migu-
ela był jedynym, który o zamianie dzieci wiedział – prócz 
Boga.

Wiele jest prawdy w sentencji, że gdy grzmią arma-
ty, milkną muzy. Tymczasem... Pelplin. Artysta-malarz  
p. Wacław Szczeblewski, pierwszy uczeń profesora Hof- 
manna w Dreźnie, wystawił w drezdeńskiej galeryi Ar-
nolda z okazji obchodu 70-letnich urodzin profesora dr. 
Henryka Zschallga, przewodniczącego tamtejszego towa-
rzystwa literackiego, dwa jego portrety, o których wyrażają 
się pochlebnie gazety drezdeńskie.

5 kwietnia 1919

Tak naprawdę nic jeszcze w odniesieniu do Pomorza nie 
było jasne. Wojna światowa zakończyła się niemal pół 
roku wcześniej, ale czas był to bardzo niespokojny.

Trwała konferencja w Wersalu, na której miały się 
rozstrzygnąć losy wielkich mocarstw, krajów mniej-
szych i takich, które dopiero powstały. Polska zaliczała 
się oczywiście do tych ostatnich. Granice były tą kwestią, 
która rozpalała umysły wszystkich obywateli i stanowiła 
przedmiot codziennych zabiegów polityków zgromadzo-
nych w Paryżu, a także wszystkich tych, którzy w całej 
Europie stanowili ich zaplecze ideowe i organizacyjne. 
Los Pomorza wcale nie był przesądzony. Niepewność ta 

miała swoje odbicie w swoistej 
dwuwładzy rywalizujących ze 
sobą Polaków i Niemców. Nie 
miejsce tu na szczegółowe opi-
sy, należy jednak zauważyć, 
że swoisty chaos na Pomorzu 
przeciągnął się aż do wkrocze-
nia wojsk generała Hallera na 
początku roku 1920, co było 
wynikiem końcowych ustaleń 
z Wersalu.  

Z Polski, Europy i  świata. 
Niemcy pogrążone w chaosie 
rewolucyjnym: Jeneralny strejk 
w  Sztutgarcie. W  Sztutgarcie 
ogłosili robotnicy strejk jene-
ralny z powodów politycznych. 
Natomiast we Frankfurcie nad 
Menem Tłumy ludzi rozbroiły 
policjantów i straże żołnierskie 
oraz marynarskie, wzięły sztur-
mem gmachy policyjne, więzie-
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nia i sądy. Akta sądowe i więzienne tłuszcza powyrzucała 
na ulice i spaliła.

Tymczasem na terenach byłej już carskiej Rosji trwa 
okrutna wojna białych z czerwonymi, co jest okazją do 
penetracji kraju przez obce wojska: „Times” donosi, że Ty-
flis [dzisiejsze Tbilisi – przyp. P.S.] i terytoria kaukaskie 
zajęte zostały przez wojska angielskie.

Zasłużony dowódca, później w czasach rządów sa-
nacji odsunięty od armii i celowo „zamilczany”, wtedy 
akurat bywał doceniany: Król włoski zamianował jen. 
Dowbór-Muśnickiego, głównodowodzącego wojsk po-
znańskich, wielkim oficerem orderu korony włoskiej.  

Z Pomorza. Polityka polityką, a życie toczy się swoimi 
torami. Łączyńska Huta. W gimnazjum w Świeciu nad 
Wisłą zdał 28 marca egzamin abiturjencki syn tutejsze-
go gospodarza i kościelnego p. Leona Jankowskiego, pan 
Franciszek Jankowski. Dla swej pilności i dobrych prac 
piśmiennych został zwolniony od egzaminu ustnego. Jest 
to pierwszy abiturjent nowo założonej parafji wygodzkiej.

Gdańsk... Czyj miał być Gdańsk? Wtedy jeszcze nie 
było wiadomo. Ludzie chcieli jakoś żyć. Straż obywatel-
ska i policja obłożyły tu aresztem cały wagon mąki, który 
pochodził z młyna p. Rosinkiego z Pucka i przeznaczony 
był dla niejakiejś panny H. Meyer i kupca Wrozińskiego 
do handlu pokątnego. Wszystkich udział biorących w pa-
skarstwie ujęto.

Nie trzeba wojny, aby dochodziło do zdarzeń drama-
tycznych. Są takie profesje, w których zagrożenie jest co-
dziennością. Oksywie. Rybakom Woszowi i Teszmerowi 
wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Wywróciło im się na 
morzu czółno, ale zdołali uchwycić się rzemieni u łodzi 
i trzymać się nad wodą przez pół godziny, aż rybak Görtz 
ich wyratował.

Chwila oddechu. Dla tych, którym powodziło się le-
piej, był to tylko wysiłek i pewien koszt. Dla naprawdę 
pokrzywdzonych – ratunek. I chwila oddechu. Sieroty 
westfalskie przyjeżdżają dnia 10-go kwietnia! Uprzejmie 
prosimy o przygotowanie dla nich gościny. Dzieci przyjeż-
dżają do Torunia, i ztąd je rozwozić będziemy. Telegra-
mami lub telefonem damy znać poszczególnym osobom 
dzień przyjazdu, lecz prosimy o przygotowanie już teraz 
miejsca, żeby w razie niedojścia telegramu na czas, nie 
potrzebowały dzieci czekać. Obecnie przyjeżdża dopiero 
pierwsza partja dzieci, zatem nie wszyscy zgłaszający się 
sieroty dostaną. Nastąpi to w najbliższym czasie, skoro 
reszta sierót przyjedzie. Tow. Opieki nad dziećmi katolic-
kiemi w Toruniu.

„Pomerania cantat”, to wiadomo nie od dziś. Zebrania 
Towarzystw. W Pelplinie – Tow. św. Cecylji w niedzielę, 
6-go kwietnia o godz. 7-mej wieczorem u p. Sikorskiego. 
O 6 ½ zebranie Zarządu. (...) W Chojnicach – Towarzy-
stwa „Lutnia” w niedzielę, dnia 6-kwietnia b. r. o godzinie 
4 po południu w lokalu p. Eberta.

14 kwietnia 1920

Trwała już jakiś czas Polska, wymodlona, wymarzona, 
o  trudnych początkach, pełna nieporozumień dziel-
nicowych i narodowych, konfliktów, nękana walkami 
z Niemcami na Śląsku, Ukraińcami w ówczesnej Mało-
polsce Wschodniej, wreszcie zaangażowana w walkę na 
śmierć i życie z bolszewicką Rosją.

W tych to niepewnych czasach akurat Pomorze mia-
ło zyskać pewną namiastkę stabilizacji. Wojsko polskie 
i polska administracja z trudem, niekiedy zbyt wolno, 
niekiedy z naruszeniem zasad współżycia z miejscową 
ludnością (co jednak starano się szybko naprawiać) 
przejmowało z niemieckich rąk wszystkie atrybuty wła-
dzy.

Gospodarka jednak znajdowała się w zupełnym cha-
osie. Odcięte tradycyjne trasy komunikacyjne i rynki 
zbytu, tymczasowość waluty i wreszcie wspomniane już 
konflikty młodego państwa, wszystko to nie pozwalało 
jeszcze zbyt optymistycznie spoglądać w przyszłość.  

Z Polski, Europy i świata. Wciąż jeszcze w polityce 
międzynarodowej słychać echa wojny światowej, przy 
czym spory miały miejsce również między niegdysiej-
szymi sojusznikami. Jak donoszą, Francja postawiła jako 
warunek odnowienia stosunków handlowych z Rosją, by 
Rosja zapłaciła Francji 26 miljardów długu.

W gazecie nie brak również informacji tragicznych. 
W zakładzie amunicyjnym Rothenstein pod Królewcem 
wybuchła straszna eksplozja amunicji i granatów. Ofiarą 
nieszczęścia padło, jak dotychczas stwierdzono, 175 zabi-
tych i 200 rannych i to żołnierzy i cywilnych.

Odrodzone państwo musiało się zająć ustalaniem 
i kodyfikowaniem wszelkich spraw ważnych, a wśród 
nich znajdowały się kwestie o nieco mniejszym, zda-
wałoby się, ciężarze gatunkowym. Niekiedy dochodziła 
też do głosu wrodzona swarliwość rodaków. O wybory 
w niedzielę. Z niektórych stron nadchodzą protesty prze-
ciw wyznaczeniu niedzieli jako dnia wyborów. To powo-
duje mnie do zaznaczenia: 1) że wyznaczenie niedzieli 
jako dnia wyborów polega na wyraźnym przepisie art. 15 
ordynacji wyborczej, 2) że tylko sejm jest mocen zmienić 
ten przepis, 3) że dotychczas wszystkie wybory do sejmu 
warszawskiego tak w dawniejszym zaborze rosyjskim jako 
też w Galicji, w obwodzie Białostockim i w województwie 
poznańskiem odbyły się w niedzielę lub w święto i że nie 
wywołało to protestu z żadnej strony. Grudziądz, dnia 10 
kwietnia 1920. Wacław Wyczyński, zastępca Jeneralnego 
Komisarza Wyborczego na Pomorze.

Z Pomorza. Budowę wielu gałęzi szkolnictwa trzeba 
było zacząć od zera. W tym przypadku, jak się okaza-
ło wkrótce, zwyciężył Tczew. W Tczewie lub Bydgoszczy 
utworzona ma być szkoła marynarki handlowej dla wy-
kształcenia oficerów i mechaników polskiej floty handlo-
wej. Wykształcenie potrwa 3 lata.
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Gdy już mowa o szkolnic-
twie, warto zapoznać się z na-
stępującym ogłoszeniem: Na-
uka w gimnazjum w Chełmnie 
rozpocznie się w czwartek, dnia 
15-go kwietnia b. r. Wszyscy 
dotychczasowi uczniowie tej 
szkoły, którzy nadal zamierza-
ją do niej uczęszczać, mają się 
tego dnia o godzinie 8-mej rano 
zebrać w  swoich klasach. Dla 
uczniów nowowstępujących, 
którzy dotychczas uczyli się 
prywatnie lub byli w innych za-
kładach wychowawczych, wpi- 
sy odbędą się w dniach 12-go, 
13-go i 14-go b. m. w godz. od 
9 do 12 przed poł.

Pamiętajmy, że Polska „wy-
buchła” na Pomorzu zaledwie 
dwa miesiące wcześniej. Jadąc 
koleją, można jeszcze prawie 
przy wszystkich torach kolejo-
wych zauważyć na domach przy torze kolejowym położo-
nych tablice reklamowe z napisami niemieckimi. Napisy 
podobne nie odpowiadają naszym dzisiejszym stosunkom, 
zaleca się przeto jak najprędzej usunąć je.

Chwila oddechu. „Pielgrzym”, nie tylko jako gazeta, 
ale również jako wydawnictwo, niezmiennie propago-
wał kulturę narodową, dbając przy okazji o odpowied-
nią formację duchową czytelników. Śpiewnik narodowy 
zawierający najulubieńsze pieśni narodowe, towarzyskie 
i ludowe, dumki, arje, mazury krakowiaki i t. d., w do-
datku pieśni religijne, śpiewane na zebraniach towarzystw 
i w kółkach śpiewu. Pomiędzy innemi także pieśni „Boże 
coś Polskę”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „rotę”, „nową rotę”, 
„Z dymem pożarów” i t. d. Stron 224, format 9x12 cm.  
– Cena 1,75 mr., z przesyłką 1,90 mr. Księgarze otrzymają 

wysoki rabat. Księgarnia „Piel-
grzyma” w Pelplinie.  

Prasa codzienna, jak mało 
które źródło, wszechstronnie 
oddaje realia polityczne, spo-
łeczne i  obyczajowe danych 
czasów. Mimo oczywistych 
słabości tego rodzaju źródła, 
narażonego na cenzurę i  au-
tocenzurę, na jednostronność 
przekazu czy zwykłą dzienni-
karską nierzetelność lub nie-
dbałość, może i powinna sta-
nowić bogate źródło wiedzy 
dla każdego, kto interesuje się 
historią powszechną, ojczystą 
i  regionalną. Zaletą tego źró-
dła jest również wielość, wręcz 
gąszcz informacji zamieszcza-
nych na łamach prasy, poda-
nych przy tym w formie często 
skrótowej, co pozwala nam 

dziś na uchwycenie tego, co najważniejsze. Prasę tego 
typu można porównać do aparatu fotograficznego, który 
zatrzymuje na zawsze niektóre fragmenty toczącego się 
w zmiennym tempie życia, zachowując je dla przyszłych 
pokoleń w nieruchomym kształcie. Choć wiemy, że to 
życie toczyło się dalej...

Szczególnie czułym barometrem choćby nastrojów 
społecznych, ale i  przekaźnikiem wszystkiego, co te 
nastroje wywołuje, jest zawsze prasa codzienna czasów 
przełomu. Ma jeszcze też tę osobliwą zaletę, że sięgając 
po nią i przewracając stare, pożółkłe i niekiedy postrzę-
pione, kruche karty, w jednej chwili czytelnik przenosi 
się, przy odrobinie wyobraźni, w czasy, kiedy dana gazeta 
była aktualna...

Wydawnictwa zwarte
Historia Polski, red. T. Jędruszczak, T. IV 1918–1939, cz. 1 (1918–1921), Warszawa 1984.
Mross Henryk, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995.
Pepliński Wiktor, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej, Gdańsk 1987.

Wydawnictwa ciągłe
„Pielgrzym” 1914, R. XXXXVI, nr 152 z 19 grudnia.
„Pielgrzym” 1918, R. 50, nr 13 z 29 stycznia.
„Pielgrzym” 1919, R. 51, nr 41 z 5 kwietnia.
„Pielgrzym” 1920, R. 52, nr 80 z 14 kwietnia.

LITERATURA WYKORZYSTANA
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Wszyscy trzej to rodzina Edmunda 
Niklasa, polskiego pocztowca z Wol-
nego Miasta Gdańska. Wprawdzie 1 
września 1939 r. nie wziął udziału 
w obronie placówki przy pl. Hewe-
liusza, ale i  jego historia warta jest 
uwagi. Miał bowiem w życiu chwile, 
kiedy ocierał się o wywiad i dywersję 
pozafrontową. Na czym jednak po-
legały te kontakty, wiadomo dzisiaj 
niewiele…

PRZODKOWSKI MATECZNIK
Ojciec nie lubił opowiadać o swoich 
przeżyciach, mało też mam po nim 
pamiątek – mówi Marian Niklas, 
syn Edmunda, który jednocześnie 
przyznaje, że chętnie dowiedział-
by się czegoś więcej o  jego losach. 
Oczywiście ma pełną świadomość, 

że odtworzenie losów jego ojca nie 
jest sprawą łatwą. Sam w tym roku 
kończy osiemdziesiąt lat, a znaczy to 
tyle, że pokolenie jego rodziców od 
dawna jest tylko wspomnieniem.

Z  materiałów, które zachowały 
się w domowym archiwum, można 
wydobyć tylko podstawowe fakty. 
Wiadomo zatem, że Edmund Niklas 
urodził się 11 marca 1908 r. w Przod-
kowie, a jego rodzicami byli Marian 
i Anna z domu Rąbca. Małżonkowie 
byli dobrze sytuowani, mieli trochę 
ziemi, prowadzili gospodę i  sklep 
niedaleko kościoła, przy drodze do 
Kartuz. Doczekali się trzech córek 
i tyluż synów, aczkolwiek jeden z nich 
zmarł krótko po narodzinach. Drugi, 
Ignacy, przejął ojcowiznę, zadaniem 
Edmunda było natomiast zdobywa-

nie wiedzy. Dlatego po ukończeniu 
sześcioklasowej szkoły powszechnej 
kontynuował naukę w  gimnazjum 
w Wejherowie, a w roku 1926 trafił 
na praktykę kupiecką do Wolnego 
Miasta.

Ojciec uczył się zawodu w gdańskim 
składzie delikatesowym, w którym po 
jakimś czasie został też sprzedawcą – 
opowiada pan Marian. – Dobrze wspo-
minał ten okres, zwłaszcza że zdarzały 
się chwile, kiedy mógł nieźle dorobić.

Tak było przed świętami. Każdy 
sklep miał swoich stałych klientów, 
którzy na Wielkanoc czy Boże Naro-
dzenie składali w nim zamówienia.

Zakupy trzeba było zapakować 
i zanieść pod wskazany adres. Dosta-
wało się za to napiwek. Takich dodat-
kowych pieniędzy uzbierało się tyle, 

EDMUND NIKLAS  
KONSPIRATOR Z POCZTY POLSKIEJ
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Niklasowie w swoim sopockim mieszkaniu, przełom lat 40. i 50. XX w.

Niklasowie, Kaszubi z dziada pradziada. W minionym stuleciu co najmniej kilku zaznaczyło swój ślad w historii 
Pomorza. Antoni był nauczycielem w Janiszewie koło Pelplina, zmarł w styczniu 1920 r., bo serce nie wytrzymało 
wzruszenia na wieść o wejściu Wojska Polskiego. Feliks prowadził przez wiele lat praktykę lekarską w Kartuzach, 
był współzałożycielem Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Ksiądz Ignacy z kolei miał probostwo w Janowie 
nad Wisłą. To m.in. dzięki jego staraniom wioska została po plebiscycie włączona w granice Rzeczypospolitej.
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że można było sobie pozwolić na jakiś 
zbytek. Raz, na przykład, ojciec kupił 
ozdobną laskę, tak dla fasonu. Chciał 
wyglądać modnie, jak inni młodzień-
cy – wspomina Marian Niklas.

Według sporządzonego w 1928 r.  
spisu pracowników Poczty Pol-
skiej w  Wolnym Mieście Gdańsku 
Edmund Niklas był zatrudniony jako 
„siła zastępcza” w Urzędzie Poczto-
wym nr 2 na Dworcu Głównym. 
Nie wiadomo, na jakiej odbyło się 
to zasadzie, ponieważ w wypełnio-
nym po wojnie kwestionariuszu sam 
zainteresowany podał, że do 1931 r. 
pracował we wspomnianym składzie 
delikatesowym. Potem, tj. do 1933 r., 
odbywał służbę wojskową w Polsce. 
Pewne jest natomiast, że po powro-
cie z wojska aż do wybuchu wojny 
był listonoszem na Poczcie Polskiej. 
Powodziło mu się nieźle. Państwowa 
posada dawała poczucie stabilności, 
wystarczało więc i na drobne przy-
jemności, i na myślenie o założeniu 
rodziny. 

W  1938 r. ożenił się z  Łucją 
Schwarz, młodszą o trzy lata córką 
powstańca wielkopolskiego. Ich ślub 
odbył się w Poznaniu.

ZANIM NADEJDZIE NAJGORSZE 
Bycie polskim pocztowcem było przez 
gdańskich Polaków uznawane za za-
szczyt. Inaczej sprawę widzieli Niem-
cy. Polski uniform i  czapka z orzeł-
kiem rodziły nieskrywaną agresję.

Niechęć do umundurowanych 
przedstawicieli Rzeczypospolitej – 
pocztowców, kolejarzy oraz celni-
ków – nasiliła się po 1933 r., kiedy po 
władzę w Wolnym Mieście sięgnęli 
hitlerowcy. Wyjście na ulicę mogło 
się skończyć pobiciem, w najlepszym 
razie szarpaniem lub wyzwiskami. 
Im bliżej było wojny, tym sytuacja 
stawała się gorsza.

Ojciec opowiadał, że Niemcy wrzu-
cali do polskich skrzynek pocztowych 
ekskrementy! O tym się nie mówi, ale 
tak było! – relacjonuje pan Marian. 
Pocztowcy musieli potem przepako-
wywać korespondencję do czystych 
kopert i dołączać liścik z przeprosina-
mi do adresatów. Poza tym zdarzały 
się prowokacje. Trzeba było naprawdę 
uważać!

W tym gorącym okresie, a mó-
wiąc dokładniej: w  lipcu 1939 r., 
przyszedł na świat pierworodny syn 
Edmunda i Łucji Niklasów.  Chrzest 
odbył się 6 sierpnia w kościele Chry-
stusa Króla na gdańskiej Piaskowni. 
Pamiątką po tym wydarzeniu jest 
adnotacja w tzw. książeczce rodzin-
nej. Pan Marian z  dumą pokazuje 
pieczęć polskiej parafii i podpis ks. 
Franciszka Rogaczewskiego, który 
kilka tygodni później został aresz-
towany i na początku 1940 r. zginął 
śmiercią męczeńską w pobliżu obo-
zu Stutthof.

Pocztowcy wiedzieli, że w  przy-
padku wojny czy choćby puczu i pró-
by przyłączenia Gdańska do Rzeszy, 
to właśnie oni będą pierwszym ce-
lem ataku. Z tego właśnie względu 
intensywnie przygotowywali się do 
odparcia agresji – jeździli do Pol-
ski na szkolenia wojskowe, upra-
wiali sport, konspirowali. Według 
Alojzego Lesnaua, który należał do 
tzw. piątki, tj. jednej z tajnych grup 
pocztowych, Edmund Niklas pełnił 
funkcję drużynowego. Dowódcą był 
Marian Drożdżak, któremu podlegali 
również Józef Weichbrodt i Florian 
Budziak. Inny pocztowiec, Józef 
Bandzmiera, zeznał jednak, że w gru-
pie tej nie było Budziaka, tylko Jan 
Budnik. Budziak pracował bowiem 
w Bydgoszczy i został przysłany do 
Gdańska tuż przed wybuchem woj-
ny. 1 września 1939 r. bronił Poczty 
Polskiej, za co został przez niemiecki 
sąd polowy skazany na karę śmierci 
i rozstrzelany na Zaspie.

Losy pozostałych członków grupy 
były odmienne, a to za sprawą incy-
dentu, do którego doszło dwa tygo-
dnie przed wybuchem wojny.

15 sierpnia 1939 r., po nocnej 
służbie, Alojzy Lesnau udał się wraz 
z  kilkoma kolegami do restauracji 
Jana Błeńskiego przy ul. Szerokiej. 
Było to około południa. Godzinę 
później gdańska policja polityczna 
aresztowała Lesnaua i przewiozła go 
do Prezydium Policji na Karrenwall 
(obecnie: ul. Okopowa). Tam usły-
szał, że powodem zatrzymania jest 
obraza gauleitera Alberta Forstera 
oraz Arthura Greisera, prezydenta 
Senatu Wolnego Miasta. Niemcy 

twierdzili, że Lesnau odgrażał się, że 
obu hitlerowcom poderżnie gardła. 
Pomimo stanowczych zaprzeczeń, 
pocztowca postawiono przed sądem. 
Otrzymał wyrok czterech miesięcy 
więzienia.

W złożonej po wojnie relacji Les- 
nau stwierdził, że 16 sierpnia 1939 r.  
konspiracyjna piątka, do której na-
leżał, została rozwiązana, a jej człon-
ków przeniesiono do Polski. Co 
działo się z  nimi później? Trudno 
powiedzieć. Do dzisiaj losy człon-
ków grupy w ostatnich dniach sierp-
nia i pierwszych miesiącach wojny 
okrywa mgła tajemnicy…

Edmund Niklas z żoną Łucją (z lewej)  
na wycieczce w Jastarni, lata 30.

Rodzinne święta. Łucja z synem Jerzym, 
Edmund z Marianem, prawdopodobnie  
rok 1943
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TUŁACZE LATA
Marian Niklas przypuszcza, że oj-
ciec spędził ten czas w Bydgoszczy. 
W  każdym razie matka musiała 
wiedzieć, gdzie przebywa, bo utrzy-
mywała z nim kontakt, choć nie jest 
pewne, czy ze względów bezpieczeń-
stwa nie został on na jakiś czas prze-
rwany. Niemcy bowiem poszukiwali 
Edmunda Niklasa. Zjawili się w jego 
mieszkaniu na Pfefferstadt 8 (ul. Ko-
rzenna), wypytywali o gospodarza, 
a ponieważ zastali tylko żonę z led-
wie miesięcznym synkiem, zapowie-
dzieli, że jeszcze powrócą.

Mama nie czekała, aż znowu się 
zjawią. Spakowała nas i  wyjechali-
śmy, zdaje się, że do Bydgoszczy. Po-
tem wróciliśmy do Gdańska – opo-
wiada pan Marian.

Kiedy dokładnie nastąpił ten po-
wrót, nie potrafi powiedzieć. Był za 
mały, żeby pamiętać, a rodzice jakoś 
o tym nie wspominali. Z wojennego 
miasta przywołuje tylko pojedyncze 
sceny. Niewyraźne. Mgliste. Jakichś 
szupowców spacerujących ulicą, ja-
kieś barki i statki w porcie na Mo-
tławie.

Ponieważ byliśmy Polakami, to 
wyrzucono nas z mieszkania na Pf-
feferstadt. Według dokumentów stało 
się to 26 września 1939 roku – mówi 
Marian Niklas. W  późniejszym 
okresie zamieszkaliśmy na pierw-
szym piętrze kamienicy przy Große 
Schwalbengasse, czyli obecnej ulicy 
Jaskółczej.

Mieszkanie było całkiem wygod-
ne, choć – zgodnie z  ówczesnymi 
standardami – toaleta znajdowała się 
na korytarzu i była przeznaczona dla 
dwóch rodzin.

W 1941 r. przyszedł na świat dru-
gi syn Niklasów, Jerzy. W warunkach 
toczącej się wojny utrzymanie rodzi-
ny stało się jeszcze trudniejsze. Nie-
gdysiejszy pocztowiec musiał teraz 
pracować fizycznie, w składzie opału 
swojego szwagra Siegfrieda Wöhlerta 
na Dolnym Mieście. Przerzucał albo 
nosił w koszu na plecach tony koksu 
i węgla.

Jeśli się patrzy z  dziecięcej per-
spektywy, tamten czas nie wydaje się 
aż tak ponury, jakim był w rzeczy-
wistości. Owszem, zdarzyło się, że 

sąsiadki wyzywały rodzinę od „pol-
skich świń”, ale były i lepsze chwile, 
na przykład wyjście do Teatru Miej-
skiego na Targu Węglowym. Akurat 
wystawiano „Jasia i  Małgosię”. Na 
małym Marianie wrażenie zrobi-
ła spuszczana na linie, spod sufitu, 
czarownica i krata w podłodze, przez 
którą Jaś i Małgosia wystawiali pal-
ce, aby jędza mogła się przekonać, 
czy dzieci są już utuczone i można 
je zjeść. 

Z powojennej ankiety personalnej 
wynika, że w składzie węgla Edmund 
Niklas pracował przymusowo od 
1940 do 1945 r. Brakuje za to wzmian-
ki o służbie w Wehrmachcie. W latach 
70., kiedy sporządzono dokument, 
tego rodzaju informacje nie były mile 
widziane, choć okoliczności, w jakich 
Polaków wcielano do wojska niemiec-
kiego, tajemnicą nie były.

Mając do wyboru wojsko albo 
obóz koncentracyjny, ojciec wybrał to 
pierwsze. Miał szczęście, przeżył. Jego 
teść, a mój dziadek, Adam Schwarz, 
Volkslisty nie podpisał i zmarł w Po-
tulicach – tłumaczy pan Marian.

Edmund Niklas walczył w  Pru-
sach Wschodnich. Cofając się przed 
Armią Czerwoną, przedostał się 
przez zamarznięty zalew na Mierzeję 

Wiślaną, gdzie został ranny. Stało się 
to w okolicach miejscowości Piaski. 
Podczas sowieckiego nalotu zabity 
został koń, którego Edmund Niklas 
prowadził, a ten go przygniótł. Męż-
czyzna został drogą morską ewaku-
owany do Lubeki i tam trafił do nie-
woli. Przebywał w brytyjskim obozie 
jenieckim, gdzie warunki były dość 
dobre. W każdym razie nie głodował 
i miał opiekę lekarską.

W tym czasie żona i synowie zma-
gali się z własnymi problemami.

W czterdziestym czwartym naloty 
na Gdańsk zaczęły się nasilać – mówi 
Marian Niklas. Coraz częściej w mie-
ście wyły syreny. Najpierw zapowia-
dały nalot i  konieczność zejścia do 
schronu, potem odwoływały alarm. 
W Gdańsku mieszkaliśmy, zdaje się, 
do lutego, a potem poszliśmy pieszo do 
dziadków w Przodkowie.

To była epicka podróż. Łucja Ni-
klas z  małym Marianem i  jeszcze 
mniejszym Jerzym oraz jej siostra 
Izabela Wöhlert z  synem Piotrem, 
który miał ledwie dwa latka, ruszyli 
pieszo dzisiejszą ulicą Słowackiego 
w  stronę Wyżyn Gdańskich. Mieli 
sanki i  trochę najpotrzebniejszych 
rzeczy. Maszerowali w  śniegu, po-
śród innych uchodźców i  wojska, 
a kiedy wreszcie dotarli do Przodko-
wa, okazało się, że w domu Niklasów 
nie ma już miejsca. Wszystko zajęli 
uciekinierzy. Na szczęście, rodzinę 
zgodził się przyjąć miejscowy pro-
boszcz.

Dziadek miał dobry kontakt z księ-
dzem, a tata był w dzieciństwie mi-
nistrantem – opowiada pan Marian. 
Zamieszkaliśmy na plebanii. Tam za-
stali nas wkraczający Sowieci. Czeka-
liśmy na nich ukryci w piwnicy.

Moment spotkania był przeraża-
jący. Pod plebanię podjechał czołg 
i wsadził lufę w piwniczne okienko. 
Uszkodził przy tym kratę, czego ślad 
widać do dzisiaj. Na szczęście nie 
wystrzelił…

Niebawem Sowieci poszli na 
Gdańsk, a  jak już tam doszli, ich 
obecność zaznaczyła niewyobrażal-
na wręcz łuna gorejącego miasta. 
Widział ją Marian Niklas dziadek 
i Marian Niklas wnuczek. Widzieli 
też inni we wsi.
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Franciszek Dopierała, szwagier Edmunda 
Niklasa, który w czasie wojny był zaangażowa-
ny w przerzut polskich kurierów do Szwecji.
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NA GRUZOWISKU 
Żona Edmunda nie zwlekała z po-
wrotem do Gdańska. Ruszyła naj-
szybciej, jak tylko było można, ale to, 
co zobaczyła na miejscu, wstrząsnę-
ło nią mocno. Śródmieście przestało 
istnieć, tak jak nie istniała kamienica 
na ulicy Jaskółczej. Z budynku zosta-
ła tylko ściana, gdzie miejsce daw-
nego mieszkania wskazywały reszt-
ki dziecięcego wózeczka. Wszystko 
inne uleciało z dymem lub zamieniło 
się w gruz.

W Gdańsku nie było dla nas miej-
sca, dlatego poszukaliśmy mieszkania 
w Sopocie. Tam, za wyjątkiem okolic 
mola i dawnego kasyna, straty były 
niewielkie. Poza tym mogliśmy liczyć 
na pomoc. W Sopocie mieszkał mamy 
szwagier, Franciszek Dopierała, który 
w tamtym czasie pracował w Zarzą-
dzie Miejskim i znalazł dla nas lokum 
– tłumaczy pan Marian.

Tu pora na dygresję: urodzony 
w 1897 r. Dopierała pracował przed 
wojną w Polskiej Agencji Morskiej 
i firmie Polskarob w Gdańsku. We 
wrześniu 1939 r. walczył w obronie 
Gdyni i Kępy Oksywskiej. Wzięty do 
niewoli, przebywał w Stalagu XXB, 
ale już w  październiku 1940 r. zo-
stał zatrudniony w gdańskiej firmie 
zajmującej się bunkrowaniem stat-
ków (zaopatrywaniem w  paliwo). 
Współpracując z zaufanymi ludźmi, 
pomagał w  ukrywaniu na szwedz-
kich jednostkach kurierów polskiego 
podziemia. Zagadką pozostaje, czy – 
a jeśli tak, to w jaki sposób – w dzia-
łalność tej siatki mógł być zaangażo-
wany Edmund Niklas…

W Sopocie zamieszkaliśmy przy 
ulicy Stalina 847A, która dawniej 
nazywała się Adolf-Hitler-Straße – 
opowiada Marian Niklas. To właśnie 
tą drogą Sowieci pędzili Niemców 
wziętych do niewoli na Półwyspie 
Helskim. Jeńców były tysiące. Szli, 
szli i szli, zdawać się mogło bez końca. 
Byli zmęczeni i wynędzniali.

Przeżycia wojenne zmieniły też 
Edmunda Niklasa, który powrócił 
do domu w zimie 1946 r.

Któregoś dnia usłyszeliśmy puka-
nie do drzwi. Poszedłem otworzyć 
i  zobaczyłem w  progu obcego męż-
czyznę. Zawołałem do mamy, że jakiś 
pan przyszedł, a ona powiedziała, że 
to nie jest żaden pan, tylko mój ojciec! 
– wspomina syn.

Od marca 1946 r. Edmund Niklas 
był zatrudniony jako starszy kon-
troler w  Zarządzie Portu Gdańsk. 
Z początkiem 1955 r. rozpoczął pra-
cę w Wojewódzkiej Wielobranżowej 
Spółdzielni Pracy „Labor” w Gdyni, 
skąd po dwóch latach przeniósł się 
do Wojewódzkiej Rzemieślniczej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i  Zby-
tu Branży Chemiczno-Mineralnej 
„Szkło” w Sopocie.

Zdaniem pana Mariana ojciec 
utrzymywał kontakty z  kilkoma 
przedwojennymi gdańskimi Pola-
kami. Był wśród nich Alojzy Pilar-

czyk, niegdysiejszy księgarz i prezes 
Polskiego Związku Gospodarczego 
w  Gdańsku, oraz Maria Flisykow-
ska, juzistka, prywatnie żona Alfonsa 
Flisykowskiego, współorganizatora 
obrony Poczty Polskiej. Oboje byli 
członkami Komisji Weryfikacyjno-
-Rehabilitacyjnej dla Polaków-Gdań-
szczan. Pomagali rodakom odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości, przede 
wszystkim zaś reklamowali przed 
wysiedleniem do Niemiec.

Chociaż przed wojną tata był pol-
skim pocztowcem, teraz się z tym nie 
afiszował – przyznaje Marian Niklas. 
Bał się chyba, że będą mu wypominać 
ten Wehrmacht.

Dla Marii Flisykowskiej służba 
w wojsku niemieckim nie była powo-
dem do ostracyzmu. Starała się, żeby 
Edmund Niklas dołączył do środo-
wiska dawnych pracowników Poczty 
Polskiej w Gdańsku, jednak – w oce-
nie syna – mimo tych zachęt zachował 
on dystans do dawnych kolegów i ko-
leżanek. No chyba że było coś, o czym 
Marian Niklas nie wie… Jego ojciec 
bowiem był generalnie człowiekiem 
dość towarzyskim, a  już na pewno 
rodzinnym. Starał się utrzymywać 
kontakt z krewnymi na Kaszubach, 
w  miarę możliwości pomagał im. 
Z tą chęcią niesienia wsparcia wiąza-
ły się podróże rowerem do Żukowa, 
Przodkowa czy Kielna, które Marian 
Niklas pamięta znakomicie. Każda 
taka wyprawa kończyła się dla niego 
obitym tyłkiem. Trudno jednak, żeby 
było inaczej, kiedy się siedzi na rowe-
rowej ramie. 

Kiedy się wspomina te wszystkie 
wyjazdy, trudno oprzeć się myśli, że 
być może najbardziej wymowną pa-
miątką po Edmundzie Niklasie jest 
stary kompas i okulary  motocyklo-
we. Tyle zostało po ostatniej drodze 
starego pocztowca, którą w styczniu 
1998 r. odbył na cmentarz katolicki 
w Sopocie.

MAREK ADAMKOWICZ

Edmund Niklas lubił podróżować. Dużo jeździł 
rowerem, przez pewien czas miał również 
motocykl. Na zdjęciu z okularami motocyklo-
wymi, które dzisiaj przechowuje syn Marian.

FO
T. 

MA
RE

K 
AD

AM
KO

W
IC

Z

Przy pisaniu tekstu wykorzystano wywiad Damiana Lu Wenty z Marianem Niklasem oraz informację z książki Alojzego Męclewskiego 
Neugarten 27. 

Muzeum Poczty Polskiej – oddział Muzeum Gdańska – poszukuje informacji i pamiątek dotyczących pracowników Poczty Polskiej 
w Wolnym Mieście Gdańsku. W tej sprawie można się kontaktować z Markiem Adamkowiczem, kierownikiem muzeum: tel. 512 418 
747, e-mail: m.adamkowicz@muzeumgdanska.pl
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Już podczas przesiadki na frankfurckim lotnisku udało mi 
się spotkać znany z Kaszub symbol. Na ogonie jednego 
z samolotów irańskich linii lotniczych widniał stylizowa-
ny gryf. Sam Bejrut powitał nas rzęsistym deszczem, dość 
często tu spotykanym zimą, a prawie nieznanym z pory let-
niej. Ulice wiecznie zapchane autami, których kierowcy nie 
używają kierunkowskazów, jazda pod prąd jest skrótem, 
a czerwoną sygnalizację odczytują raczej jako „uważaj” 
niż „zatrzymaj się”. Mało rozwinięta komunikacja miejska, 
brak tramwajów czy metra zmusza do posiadania auta, co 
w ponaddwumilionowej metropolii z okalającymi ją mia-
stami, które ciągną się wzdłuż autostrady na północ i po-
łudnie kraju, zdawałoby się bez końca, oznacza strumienie 
aut osobowych na ulicach miasta. Ciężarówki widuje się 
bardzo rzadko. Zresztą nie zmieściłyby się w ścisłym cen-
trum na wąskich uliczkach. Widzi się natomiast posterun-
ki z uzbrojonymi żołnierzami przy małych, betonowych 
schronach. Są to skutki wojny domowej między ludnością 
muzułmańską (55%) a chrześcijańską (40%) oraz innymi 
ugrupowaniami politycznymi, która trwała od 1975 do 
1990 roku. Obie grupy religijne są dodatkowo podzielone 
wewnętrznie na różne wyznania. Nawet po zakończeniu 
wojny domowej kraj nie odzyskał spokoju. Okupacja sy-

ryjska i późniejszy konflikt zbrojny z Izraelem odcisnęły 
swoje piętno i do dziś można zobaczyć zrujnowane, opusz-
czone budynki w całym mieście. Zaledwie kilka lat temu, 
w 2014 roku, armia libańska wraz z Hezbollahem walczy-
ły przeciwko Państwu Islamskiemu przy granicy z Syrią. 
Tym samym Liban uniknął wciągnięcia w cały czas trwa-
jącą wojnę w Syrii, a wielu Syryjczyków znalazło w Liba-
nie schronienie. Jest to obecnie najbardziej wolnościowy 
kraj ze wszystkich państw arabskich. Jego mieszkańcy są 
bardziej tolerancyjni i mają więcej praw niż ci, którzy żyją 
w innych krajach z tej części świata. Od niedawna oby-
watele polscy mogą otrzymać wizę libańską za darmo na 
lotnisku w Bejrucie, na podstawie rezerwacji hotelowej lub 
zaproszenia. To udogodnienie zachęciło mnie do wyjazdu.

Na Uniwersytecie Amerykańskim w  Bejrucie, po 
sprawdzeniu przez ochronę, udałem się na wydział historii 
i arabistyki, by zainteresować tamtejszych wykładowców 
tematem więzi, które łączą świat arabski z Kaszubami. Wła-
śnie połączenia tych dwóch dziedzin – wiedzy historycz-
nej i językowej – wymaga temat. W swojej książce Leon 
Stoltmann, będąc historykiem, posłużył się źródłami histo-
rycznymi i własną wiedzą ogólną. Dla podbudowania jego 
teorii lub jej przeformułowania potrzebne są badania języ-
kowe, jednak w Polsce brakuje specjalistów mogących się 

KASZUBSKIE ŚLADY W LIBANIE
Jeśliby się trzymać poprawności historycznej, to ten artykuł należałoby zatytułować „Libańskie ślady na Kaszubach”, 
ewentualnie: arabskie. Jednak oba można uznać za poprawne, o czym się dalej będzie można przekonać. Inspiracją 
do mojej naukowo-turystycznej podróży do świata arabskiego była książka Leona Stoltmanna Tajemnice Wendów, 
Circipanów i Kaszubów – Orientalny rodowód nazwy Kas(z)ub (Bielefeld 2010/2016). Została w niej przedstawiona 
teoria o arabskim pochodzeniu nazwy Kaszub, ponadto omówiono ślady kontaktów handlowych z Arabią na Ka-
szubach w postaci srebrnych dirhemów oraz wpływy kulturowe i genetyczne. Zajrzyjmy więc do Libanu. Zapraszam 
do przeczytania relacji o mojej z nim przygodzie.

Budynek Biblioteki Narodowej w Bejrucie
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zająć tematem wpływu języka arabskiego 
na język kaszubski. Wymaga to bowiem 
znajomości nie tylko języka arabskiego, 
ale też innych dialektów i języków z tego 
regionu, dodatkowo wiedzy o stanie tych 
języków w czasach, gdy handel z Pomo-
rzem miał miejsce, oraz umiejscowienia 
tego w kontekście historycznych wyda-
rzeń. Zostawiłem egzemplarz książki 
pracownikowi wydziału, a  dodatkowy 
zaniosłem do biblioteki uniwersyteckiej. 
Poproszono mnie również o wysłanie listu 
intencyjnego z opisem zagadnienia (już 
z Polski).

Budowa gmachu Muzeum Naro-
dowego w  Bejrucie została ukończona 
w 1937 roku. Jednak z powodu sytuacji 
politycznej dopiero w 1942 roku został 
on otwarty. W czasie wojny domowej sam 
budynek i część kolekcji doznały poważ-
nych uszkodzeń, ale większość obiektów 
udało się ewakuować. Obecnie na piasko-
wej elewacji gmachu widać, wypełnione 
jaśniejszym kolorem, miejsca po ostrzale. 
Stojący obok fragment kolumnady z cza-
sów rzymskich też był celem ostrzału, ale 
na nim wgłębień po pociskach nie retu-
szowano.

Na ekspozycji znajdują się obiekty od 
czasów prehistorycznych po okres Impe-
rium Osmańskiego. To właśnie temu ostatniemu „zawdzię-
czamy” przerwanie kontaktów handlowych Kaszubów ze 
światem arabskim. Tak zwany „Sarkofag Pijanych Kupi-
dynów” (ang. Sarcophagus of the Drunken Cupids), po-
chodzący z II wieku naszej ery, prezentuje na swojej tylnej 
ścianie tak dobrze nam znane z Kaszub gryfy, tu stojące 
naprzeciw siebie. Na froncie znajdują się kupidyny, czyli 
amory, a na płycie sarkofagu – leżące, wykute w piaskow-
cu, dwie postacie. Zapewne są to wizerunki pochowanej 
w sarkofagu pary dostojników.

Tadeusz Bolduan w  książce Gryf – godło Pomorza 
(Gdańsk 1971) wskazuje, że gryf jest tworem fantastycz-
nym, wytworem wyobraźni ludów starożytnego Wschodu. 
Dla mnie wydaje się kuszące twierdzenie, że inspiracją do 
stworzenia takiego stwora mogły być skamienieliny form 
pośrednich między dinozaurami a  ptakami. Zapewne 
były one odnajdywane przez ludy pierwotne w erodują-
cych, łuszczących się skałach, a potem „rewizualizowane” 
dłutem i ręką ludzką w kamieniu. Ogólnie odnajdywanie 
takich skamienielin i chęć posiadania podobnych przed-
miotów mogły być przyczyną powstania kunsztu rzeźbiar-
skiego wśród praludów. Skamieniały praptak mógł przypo-
minać dzisiejszego gryfa. Głowa i skrzydła ptaka, a tułów 

jeszcze dinozaura z  większymi łapami 
i szponami. Takie skamienieliny zapew-
ne były używane jako obiekty kultowe, 
którym nadawano znaczenie i chciano je 
rozpowszechniać. Gryf byłby więc zmo-
dyfikowanym przez człowieka wytworem 
natury.

Najczęściej znajdowanymi na Pomo-
rzu obiektami ze świata arabskiego są 
monety – srebrne dirhemy. W bejruckim 
Muzeum Narodowym znajduje się z in-
teresującej nas epoki taki sam dirhem, 
jaki można zobaczyć na okładce książki 
Adama Wirskiego Srebrne wieki Pomo-
rza IX–XI (Koszalin 1995), tyle że na 
okładce ta moneta jest ukazana górną 
częścią do dołu. Dirhemy były głów-
nym środkiem płatniczym za nabywany 
na Pomorzu towar – przede wszystkim 
bursztyn, płacono nimi także za bardzo 
cenionych w świecie arabskim słowiań-
skich niewolników. Na wystawach muze-
alnych w Bejrucie można zobaczyć ozdo-
by z bursztynu, a w świecie arabskim są 
spotykane typowe słowiańskie cechy ge-
netyczne, takie jak niebieskie oczy i jasne 
włosy. Arabskie ślady genetyczne można 
zobaczyć też na Kaszubach, a kaszubska 
heraldyka nie jest pozbawiona symboli 
ze świata arabskiego.

Biblioteka Narodowa w  Bejrucie została ponownie 
otwarta po wojnie domowej dopiero w styczniu 2019 roku. 
Jest otoczona wysokim murem i pilnie strzeżona przez 
wojsko, więc niekoniecznie łatwo do niej wejść i poczy-
tać książkę. Wewnątrz trzeba się zarejestrować, używając 
swoich dokładnych danych. Miła obsługa, mówiąca biegle 
po angielsku, oprowadziła mnie po całej instytucji. Uwa-
gę zwraca bardzo pieczołowite odrestaurowanie zabytko-
wego budynku, a na tablicy pamiątkowej, datowanej na 4 
grudnia 2018, dowiadujemy się, że otwarcie tej książnicy 
było możliwe dzięki hojnej darowiźnie z Kataru. Naszą 
darowizną dla biblioteki stała się książka Leona Stoltman-
na o arabskich śladach na Kaszubach, co zostało przyjęte 
z niedowierzaniem. Dla statystycznego Libańczyka i, jak 
widać, nawet bibliotekarza pomysł, że w tak obcym kultu-
rowo kraju, jak Polska może być coś trwałego z arabskiej 
kultury jest nowością, a przecież na przykład wiele mate-
matycznych zagadnień dostało się do europejskiej cywili-
zacji właśnie z Bliskiego Wschodu.

II
Dalszym etapem podróży była jej część turystyczna. Auto-
strada łącząca północ kraju z południem przez centralnie 

Okładka książki Leona Stoltmanna

Srebrny dirhem z  Muzeum Narodowego 
w Bejrucie
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POWIĄZANIA MIĘDZYKULTUROWE

położony Bejrut stanowi kręgosłup całego kraju. Jest też 
miejscem bardzo żywym, gdzie prowadzi się handel tuż na 
jej poboczu. Brak przejść i kładek dla pieszych sprawia, że 
każdy przechodzi przez autostradę tam, gdzie mu wygod-
nie, a podczas korków między autami chodzą handlarze, 
głównie syryjscy uchodźcy, i sprzedają różne, mało potrzeb-
ne przedmioty. Wzdłuż autostrady fragmentami nadal jest 
widoczna stara linia kolejowa, której funkcjonowania nie 
wznowiono po wojnie domowej. Była jedyną w kraju.

Dojeżdżamy do Byblos (lib. Dżbejl), starożytnego mia-
sta zawdzięczającego swoją nazwę greckiemu słowu byblos, 
które oznacza papirus, sprowadzany tu niegdyś z Egiptu. 
Słowo to dało nazwę Biblii. Na ruinach starożytnego mia-
sta, jak mówi mój przewodnik Joseph, pracują syryjscy 
uchodźcy, odświeżając mury i uzupełniając w nich braki. 
W pobliżu znajdują się świątynie wszystkich możliwych re-
ligii, jakie są wyznawane w Libanie, jedna przy drugiej. Je-
dziemy do sanktuarium św. Szarbela Makhloufa. Tu po raz 
drugi zauważam, że Liban to kraj kontrastów, gdzie moż-
na spotkać zarówno bardzo bogatych ludzi, jak i takich, 
których rodziców nie było stać na opłatę za wystawienie 
aktu urodzenia dla dziecka, a zatem taki człowiek z punktu 
widzenia prawa nie istnieje. Kolejny kontrast: po 20 mi-
nutach podróży z ciepłego, letniego już, wybrzeża, przy 
eremie św. Szarbela widzimy mnóstwo śniegu. Pątników 
o tej porze roku przybywa tu niewielu, choć widać, że za-
plecze jest przygotowane na tłumy, które zapewne latem tu 
bywają. Święty Szarbel stał się bardzo znany też na Kaszu-
bach. Nie pomyślałbym o tym, by odwiedzić miejsce jego 
życia i śmierci, gdyby nie to, że za każdym razem, kiedy 
mówiłem o planowanej podróży do Libanu, słyszałem od 
znajomych właśnie o tym nieznanym mi wcześniej świę-
tym i o tym, że do niego się modlą. Odwiedzamy jeszcze 
sanktuarium św. Rebeki Chobok Ar-Rajes. Razem ze św. 
Szarbelem są świętymi katolickimi kościoła maronickiego.

Był też dreszcz emocji. Wieczorem 31 stycznia 2019 roku 
w całym Bejrucie dało się słyszeć wybuchy i strzały z broni 

maszynowej. Ponieważ znałem sytuację w kraju, a szczegól-
nie u jego sąsiadów, nasunęła mi się myśl, że wybuchł nowy 
konflikt. Dobrze, że mój przewodnik nadal był ze mną, do-
szedł bowiem do wniosku, że to zapewne euforia po wybra-
niu nowego rządu po długich, 9-miesięcznych rozmowach, 
co się potwierdziło, gdy włączyłem telewizor. Jak widać, 
Libanowi nie jest łatwo. Jest odizolowany z jednej strony 
pogrążoną w wojnie Syrią, a z drugiej strony skonfliktowa-
ny z Izraelem. Ma ogromny niedobór energii elektrycznej, 
gdyż nie może jej czerpać z żadnych zewnętrznych źródeł. 
Tak więc wyłączenia prądu były na porządku dziennym na-
wet w hotelu. Zazwyczaj jednak szybko włączano generator, 
gdyż paliwo jest tu o połowę tańsze niż w Polsce.  

Warto jeszcze przedstawić ciekawe zjawisko językowe, 
otóż od około 15 lat istnieje nowy zapis języka arabskiego. 
Od czasu upowszechnienia się telefonów komórkowych 
wiele osób, szczególnie młodzież, zamiast alfabetu arab-
skiego używa alfabetu łacińskiego i nim fonetycznie za-
pisuje słowa z języka arabskiego. Z jednej strony jest to 
ciekawe zjawisko, ale z drugiej – wielkie zagrożenie dla 
pisma arabskiego. Ogólnie w arabskim języku używanym 
w Libanie można dostrzec istotny wpływ Zachodu. Liban 
był francuską kolonią, więc francuski zna każdy, ponadto 
to obowiązkowy język obcy w szkole. Mieszanie słów arab-
skich z francuskimi jest powszechne. Angielski też staje się 
popularny z oczywistych względów.

Zanim wyjechałem, obdarowałem moich nowych znajo-
mych gadżetami z Kaszub. Tak więc teraz w Libanie będzie 
można zobaczyć ludzi w kaszubskich koszulkach, książki 
o Kaszubach i ich języku, a nawet trochę dzieł literackich. 
Historia zatoczyła koło wymiany kulturowej polegającej 
na wzajemnych wpływach i wymianie dóbr oraz idei. Li-
banowi życzymy pokoju i dalszego rozwoju. Niech wojna 
w Syrii będzie ostrzeżeniem, co może czekać ludność, jeśli 
jeden człowiek nie toleruje drugiego.

STANISŁÔW FRYMARK

Gryf w Muzeum Narodowym w Bejrucie na „Sarkofagu Pijanych Kupidy-
nów”.  II w. n. e. 

Trumna ze szczątkami św. Szarbela
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Na kùńc 2018 rokù jesmë dożdelë piątégò tomù. 
Ten pierszi na ksãgarsczé pòlëce trafił 15 lat 

chùdzy. Równak herbë kaszëbsczi szlachtë zaczãłë 
interesérowac Przemësława Pragerta wiele przed tim. 
Òsoblëwie temù, że w pòlsczich herbarzach stojało ò 
nich baro mało abò nick. Ùdbôł jem dlô se je pòzebrac, 
zrozmiec i ùstawic wedle szëkù. Pò tim, w kùńcu lat 
90., „Pomerania” zaczãła drëkòwac mòje artikle. Tej na 
jednym zéńdzenim spòtkôł jem Tomasza Zmùda Trze-
biatowsczégò, chtëren rzekł, że wëdô całi herbôrz. Tak 
pòwstôł pierszi tom – gôdô Przemësłôw Pragert. 

Z wëdôwcą z piersza ùmëslëlë przërëchtowac trzë 
dzéle. Równak chùtkò bëło wiedzec, że to nie sygnie. 
Kòl czwiôrtégò zrozmielë, że na tim téż sã nie skùńczi. 
Òstatny tom je pòdsztrichnienim całi rédżi. Nalézemë 
w nim lëstã kaszëbskò-pòmòrsczich miewców zemie 
(szlachtë, panków, lemanów) a dodôwczi i sprostowa-
nia do zamkłoscë tomów I–IV.

Ta seriô zamikô w se całą terôczasną wiédzã ò her-
bach òd kaszëbsczi szlachtë. Przed tim wszëtkò bëło 
pòrozszmërgóné pò rozmajitëch, òsoblëwie niemiec-
czich, herbôrzach. Przemësłôw Pragert to pòzebrôł a tej 
jął sznëkrowac pò archiwach. Zazérôł do archiwów we 
Gduńskù, w Pelplënie, w Bëdgòszczë. Sóm jem pòdzérôł, 
jak w jednym archiwùm céchòwôł jaczés herbë, co sto-
jałë òdcësnioné sztãplã w sądowëch ksãgach – gôdô 
historik dr Tomôsz Rembalsczi. W karnie pùblika-
cjów, jaczé pòkôzałë sã slédnym czasã, taczich seriów, 
co jich wëchôdanié do grëpë bawiłobë pôrãnôsce lat, 
a tak kònsekwentno, je baro mało. A jesz mni taczich 
zrëchtowónëch bez jednégò człowieka. To je prôwda, 

że badérowie, co nie są z Pòmòrzô, mają z nim jiwer. 
Téż temù, że Kaszëbë nie są jednorodné. Jinaczi bëło 
na Gduńsczim Pòmòrzim, jinaczi na Lãbòrskò-Bëtow-
sczi Zemie, a jesz jinaczi na Pòmòrsce, to je w Ksãstwie 
Pòmòrsczim. De facto, prawnym szëkã to trzë òsóbné 
òbéńdë. Dzysô zdôwô sã, że to wszëtkò równo, kò dôwni 
miało to wiôldżi cësk, òsoblëwie na prawò włôsnoscë. 
Prawò do spôdkòwiznë zemie, nôzwëska, titla bëło tedë 
baro wôżné, nôwôżniészé – pòdsztrichiwô òsoblëwòsc 
Herbarza prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi. 

Promòcje 15 stëcznika we Wejrowie (Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi) i 26 
gromicznika w Bëtowie (Mieskô Biblioteka) bëłë 
pòdsztrichnienim herbarsczi robòtë aùtora. Në, nie 
je gwës, że to kùńc. Tec Przemësłôw Pragert prawie 
szedł na emeriturã, a w rozmajitëch archiwach stôrëch 
dokùmeńtów je do przezdrzeniô skòpicą.

P.D.

Pałac we Wejrowie, zómk w Bëtowie. Nie je letkò nalezc lepszé place, żebë fejrowac wëdanié òstatnégò 
dzélu dokazu Przemësława Pragerta pt. Herbarz szlachty kaszubskiej.

TEJ MÓMË CAŁĄ SERIÃ
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BEZ CÃŻÔRU NA PLECACH

Wiele w òstatnym czasu mòże pòtkac „kaszëbsczich pesymistów”, chtërny nie widzą niżódny przińdnotë dlô kaszëbiznë, 
pòdczorchiwają, że wszëtkò sã kùńczi, że razã z nima ùmrze naji jãzëk i mòże wôrt pòmëslëc nad tim, żebë retac jiné 
znanczi naji juwernotë, a z jãzëkã dac so ju pòkù, bò ta sprawa je straconô. Na facebookù abò na zéńdzeniach rozmajitëch 
kaszëbsczich karnów taczich apòkalipticznëch ùdbów pòjôwiô sã dosc tëli. Pisôł ò tëch pesymistach m.jin. Adóm Hébel 
w internetowi „Skrze” – bédëjã zazdrzec na starnã:  pismiono.com/optimisce-i-pesymisce-adamowa-prostownica/. Nie 
mdã tu rozwijôł ti témë, kòżdi mô prawò do swòjégò widzënkù przińdnotë kaszëbiznë, ale bãdã próbòwôł nalezc przi-
kładë tegò, że jãzëk ni mùszi ùmrzec razã z nama. Colemało bãdã w tim cyklu prezentowôł dzecë, ale téż përznã starszich, 
co chcą – abò ju to robią – gadac w familiach pò kaszëbskù. Nie mdze tëch przëmiarów za wiele, bò pò pierszich próbach 
widzã, że jich swiôdectwa dosc mòckò za sobą szlachùją, i to bë sã pewno chùtkò Czëtińcóm sprzikrzëło, ale mòże to 
sygnie, żebë chòc czile pesymistóm zrobiło sã lżi na sercu.

DARK MAJKÒWSCZI

  Chto kògò przëchłoscył do kaszëbiznë: Rôdk 
Grétkã czë Grétka Rôdka?

Radosłôw Mejer: Tak pò prôwdze zaczãło sã òde mie. 
To jô zaprosył na tã kaszëbską stegnã Grétkã. 

  Jak ta stegna mô sã rozwijac? Bãdzeta gadac do 
dzecy pò kaszëbskù?

RM: Nôprzód chcemë sã sami bëlno naùczëc jãzëka, 
gadac doma ze sobą pò kaszëbskù, a pózni – jak sã 
pòjawią dzecë – to z nima téż.

  Wë gôdôce dobrze pò kaszëbskù. Ùczba je wami 
brëkòwnô barżi do pisaniô jak do gôdaniô...

RM: Znóm kąsk kaszëbsczi z dodomù. Całô mòja fami-
liô gôdô pò kaszëbskù, ale jakòs tak wëszło, że ti ùstny 
nie gôdelë ze mną. Równak jô czuł ten jãzëk całé mòje 
żëcé i terô lżi mie je sã ùczëc.
Małgòrzata Dettlaff: Jô rozmiejã to, co czëjã, bò mòja 
mëmka i  starka gôdałë pò kaszëbskù, mëmka téż 
spiéwa. Òsoblëwie to spiéwanié mie sã wiedno widzało.

  Wiém, że Rôdk je z Chmielna, ale waje nôzwëskò 
– Dettlaff, zdrôdzô, że jesce gdzes z nordowëch 
Kaszëb.

MD: Mòja mëmka i starka są z òkòlégò Przedkòwa, ale 
tatk sã ùrodzył na nordze, w Sławòszënie.

  Në, to jesce z ti sami wsë, co Florión Cenôwa.
RM: Familiô Grétczi mieszkała w ti sami chëczi, co 
Cenôwa. 
MD: Jo, mój tatk sã wëchòwôł w ti chëczi, gdze sã 
ùrodzył Cenôwa, ale pózni, jak sã òżenił z mòją mëm-
ką, wëcygnãlë do Gdini. Tej jô ju mieszkała w tim 
miesce.
RM: A terô mieszkómë w Chmielnie. 

  Co bëło dlô waju taczim przełómanim, chwilą, 
czedë jesta so ùdbelë, żebë zacząc gadac pò kaszëb-
skù, zainteresowac sã tim jãzëkã?

MD: Wedle mie zaczãło sã òd tegò, że më razã słëchalë 
Radia Kaszëbë. To sã nama ùwidzało, przëbôczëło 
nama to, co bëło doma.

Z MAŁGÒRZATĄ DETTLAFF I RADOSŁAWÃ MEJERÃ GÔDÓMË Ò PÒKÒLENIM BEZ KASZËBSCZÉGÒ KÓMPLEKSU, PÒSPÓLNY PASJI I PLANACH 
STWÒRZENIÔ KASZËBSCZI FAMILIE.

Małgòrzata Dettlaff i Rôdk Mejer
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RM: Jô tak dobrze nie pamiãtóm, czedë to bëło. Jed-
négò dnia jem pòmëslôł, że wôrt bë bëło zacząc gadac 
pò kaszëbskù, tak jak mòja familiô.

  Dzysdnia òbëdwòje chòdzyta na kùrs kaszëbsczé-
gò jãzëka do Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdi-
ni. Jak jesta tu trafilë?

RM: To bëło łońsczégò rokù. Më jachelë razã do 
Gdinie i słëchelë Radia Kaszëbë. Tam gôdelë ò zéń-
dzeniu Kaszëbsczégò Karna Ksążczi, jaczé prowadzy 
Gréta Wątor w Sopòce. Jô tej pòmëslôł: A czemù nié? 
To mòże bëc dobri pòczątk. Pùdã, sprôwdzã, jak to 
wëzdrzi... Tam jô sã dowiedzôł, że w Gdini są kùrsë 
kaszëbsczégò jãzëka. Në i na drëdżi tidzéń jem ju béł 
na swòji pierszi ùczbie. A pò jaczims czasu jô przëpro-
wadzył tu téż Grétkã. 

  Rôdk mùszôł mòcno zachãcëwac do kùrsu?
MD: Nié. Czãsto òpòwiôdôł ò tim, jak wëzdrzą ùczbë, 
czëtôł na głos pò kaszëbskù... Niejedne fragmentë mie 
sã widzałë i jem w kùńcu pòmëslała, że chëba wôrt 
chòdzëc razã z Rôdkã. Në i zrobiło sã fejn. Më jesz 
wiãcy gôdelë ò kaszëbsczich sprawach, interesowelë sã 
kùlturą, a że w Chmielnie są rozmajité imprezë i wë-
darzenia, to pòmôgô nama w tim, żebë nają wspólną 
pasją bëła kaszëbizna.

  W Chmielnie dzejô téż part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô. Mòże wôrt sã zapisac. Na gwës 
rôd bë tam waju przëjimnãlë.

RM: Ò tim më jesz nie mëslelë. Mòże spróbùjemë.

  Jesz pitanié ò waje familie. Jakô je jich reakcjô na 
to, że sã ùczita pò kaszëbskù i chceta gadac midzë 
sobą w tim jãzëkù?

RM: Nôgòrszé, że starszi nie chcą z nama gadac pò 
kaszëbskù. I  tatk, i  mëmka midzë sobą gôdają pò 
najémù, ale z nama nie chcą.  
MD: A jak le zazwòni telefón òd jaczich jich drëchów, 
to zarô, aùtomaticzno, przechòdzą na kaszëbsczi. A do 
dzecy nié. Më le słëchómë i sã ùczimë òd nich jaczich 
nowëch słów.
RM: Mie mëmka rzekła, że òna sã wstidzy gadac ze 
mną pò kaszëbskù, bò òna gôdô tak lëchò...

  A na codzéń gôdô?
MD: Jo. 
RM: To je drãdżi temat. Ale na szczescé móm téż pôrã 
dobrëch doswiôdczeniów. Òstatno w krómie w Czelnie 
jem czuł, jak krómòwô gôdô z jakąs białką pò kaszëb-
skù. To jô téż zaczął z nią gadac i òna bëła z tegò baro 
rôd. A jô téż. Chòcbë z tegò, że òna mie zrozmiała, bò 
doch dopiérze sã ùczã. 
MD: Jak mój wùja sã dowiedzôł, że më zaczãlë chòdzëc 
na kaszëbsczi, to béł w taczim „szokù”, że co chwilã 
pòwtôrzôł: „Ale pò prôwdze të sã ùczisz kaszëbsczé-
gò?” Ni mógł ùwierzëc, że më chcemë, tak sami z sebie, 
chòc nicht nama nie kôże tegò robic. 
RM: I chòc sóm rozmieje, to z nama nie gôdô. 
MD: Je w tim pòkòleniu dërch jaczis kómpleks. Mòja 
mëmka rozmieje nawetka dobrze czëtac pò kaszëbskù, 
ale mówic nie chce. Najich starków sztrofòwelë za gô-
danié pò kaszëbskù. Naji starszi wstidzëlë sã gadac, 
ale naje pòkòlenié mô ju czëstą kartã, zaczinómë òd 
zera, bez kómpleksów, ni mómë niżódnégò cãżôru na 
plecach i mòżemë swòbódno zacząc cos nowégò. 

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

KASTKA
Slédnym czasã do Mùzeùm we Wejrowie zawitôł Wasta Andrzéj 
z Rëmi, chtëren przëniósł pëszny darënk do zbiorów – krëjamną 
kastkã… Czej wieczkò sã òtemkło, wëzgódka bëła rozrzeszonô. Hewò 
gramòfón – mùzycznô kastka, chtërną mógł letkò wzyc w rãkã a jic 
z nią na wanogã czë piknik na łączkã za miasto, a tam so z czôrnëch 
platów mùzyczi pòsłëchac. Gramòfón z zôczątkù XX stolata je wierã 
wëprodukòwóny bez szwajcarską firmã Paillard Maestrophone.  
Co czekawé – wcyg mòże na nim słëchac mùzyczi!    

rd
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Pruskie noce Aleksandra Sołżenicyna

Aleksander Sołżenicyn (1918–2008), twórca Archipe-
lagu GUŁAG, był dla mojego pokolenia pisarzem 

niezwykłym, a  jego rękopisy, przemycane „na Zachód” 
z Rosji i wracające na Wschód jako towar zakazany, były 
czytywane w Polsce jako objawienie Rosji innej niż stali-
nowska. Zmarły pisarz jest w pewnej mierze jakby zapo-
mniany, a  sam w  rzeczywistości rosyjskiej po upadku 
komunizmu nie potrafił się odnaleźć: wracał z kapitali-
stycznego Zachodu do Rosji, którą chciał widzieć trady-
cyjną, na wskroś prawosławną, daleką od zachodnich 
wzorów. Jego biografia jest i niezwykła, i pogmatwana. 
Był w  młodości gorliwym komsomolcem. Ten z  wy-
kształcenie fizyk pasjonował się jednak rosyjską i świato-
wą literaturą piękną. Pod egidą Stalina nie mogła w Rosji 
ujawniać się publicznie literatura krytyczna wobec ko-
munizmu, ale można było dość swobodnie korzystać 
z klasycznej literatury światowej. Przełom w życiu Sołże-
nicyna przyniosła II wojna światowa: w 1945 r. wkraczał 
do ówczesnych Prus Wschodnich jako rezerwista – kapi-
tan artylerii – i był świadkiem, rzecz jasna biernym, pie-
kła rozpętanego na tym niemieckim wówczas terytorium 
przez Armię Czerwoną, ludzi żądnych zemsty i  łupów. 
Nie krył wystarczająco swojego oburzenia, dał mu wyraz 
w listach do przyjaciela, zapominając o dociekliwej cen-
zurze organów NKWD. Za słowa krytyki został areszto-
wany w  lutym 1945 r. koło Ostródy i przewieziony do 
Moskwy, a następnie skazany w szybkim procesie na 8 lat 
łagru. Trudno to sobie dziś realistycznie wyobrazić, ale 
przeżycia młodości, bolesne doświadczenia wojny i wię-
zień sowieckich obudziły w  Sołżenicynie pisarza: od 
1947 r., w łagrach i więzieniach, pisał wielki poemat bio-
graficzny pt. „Dorożenka”, czyli po polsku „Dróżka”. Co 

to znaczy, że pisał w łagrze? Pisać, rzecz jasna, nie było 
wolno, papieru raczej nie było. Sołżenicyn swój utwór 
utwierdzał w niezwykłej swej pamięci, fragmenty zapisa-
ne niszczył przed kolejnymi rewizjami. Całość odtworzył 
w 1953 r. już na zesłaniu, ale po wyjściu z łagru. Zakopa-
ny w ziemi rękopis zaginął (został zniszczony), ale kopia 
została przemycona na zachód! Był to jedyny ogromny 
utwór poetycki Sołżenicyna. Nie jestem kompetentny, by 
dyskutować walory artystyczne dzieła, które zresztą w ca-
łości nie zostało opublikowane. Sam Sołżenicyn tylko 
rozdział zatytułowany „Pruskie noce” uważał za ważny. 
Tak też się stało, że „Pruskie noce” ukazały się na świecie 
w różnych językach. Tylko w Rosji natrafiało to na trud-
ności aż po rok 2004. Dziś i w języku polskim możemy 
poznać historyczny epos o tragicznych losach mieszkań-
ców Prus Wschodnich1. 

Na czym polega znaczenie, może i wielkość tego nie-
wielkiego utworu poetyckiego? Wiele względów prak-
tycznych, czy artystycznych, spowodowało, że autor 
przyjął szczególną konwencję poetycką: proste rymy 
i prosty rytm, całość to jakby migawki reportażowe czy 
swego rodzaju jakby filmowy skrót skomplikowanej rze-
czywistości, kreślonej precyzyjną ręką obserwatora. Nie 
wiem, czy jest trafna moja uwaga, ale polski przekład, 
jego poetyka, przywodzi na pamięć czy strofy Wyspiań-
skiego, czy niektóre utwory Tuwima czy Gałczyńskiego. 
Najistotniejszy jest przecież fakt, że ów opis piekła, w ja-
kie zmieniła się egzystencja ludności cywilnej Prus 
Wschodnich, a  głównie siłą rzeczy kobiet, starców czy 
dzieci, których nie ewakuowano bądź nie uciekli sami 
w mrozie i śniegu, ukazał nam Sołżenicyn w migawkach 
poetyckich, którym na pewno nie można odmówić nuty 

STANISŁAW SALMONOWICZ

3  Dwujęzyczne wydanie Pruskich nocy to dzieło zasłużonego Ośrodka KARTA (przekład Michał B. Jagiełło, ilustr. Kasia Michałkie-
wicz-Hansen, Warszawa 2018). Tekst polski liczy 56 stron. 
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wielkiego dramatyzmu. Lektura w  sumie wstrząsająca. 
Oto w partii wstępnej czytamy:

Szkoda domów? Jeszcze czego,
A niech Niemiec ma za swoje!
I, gdzie tylko okiem sięgnąć, 
Już jęzory ognia biegną.
Dymu ulatują zwoje...
Tak na Frycu bezlitośnie
Mścimy krzywdy, psia go mać...
Po co gasić? Górą nasi!

Poeta ukazał epizodami ów obraz pożogi, grabieży, 
gwałtów na kobietach i  mordów. Były to zbrodnie na 
bezbronnej ludności, zbrodnie motywowane zemstą za 
zbrodnie III Rzeszy, ale i chciwością grabieżców, a zwłasz-
cza może jakąś wściekłością w  niszczeniu cywilizacji 
przez ludzi, którzy takiej cywilizacji w życiu nie zaznali... 
Niektórymi cytatami z Pruskiej nocy można by ilustro-
wać słynny cykl rycin pt. „Los Desastres de la guerra”, 
czyli „Okrucieństwa wojny”, których autorem jest Franci-
sco José de Goya y Lucientes. Oto dwa przykłady.

Pierwszy precyzyjną kreską jakby naszkicowany:

Po różowym pędzą śniegu...
Ta obfitość babskich ciał!
Więc co lepsze spośród frau
Wlokę w krzaki i do bram 
Na pięć minut... Wolno nam!

Drugi szczególnie może tragiczny: 

Niesie wór soczystych jabłek
Stara Niemka: zęby wpili
Z chrzęstem w biały, słodki miąższ, 
Gospodynię zastrzelili,
Puch dywanu od krwi zmiękł. 
Co to? W łóżku chory mąż!
Z automatu doleczyli:
A za jabłka – danke schön!

Kończąc swój poemat „Dróżka”, Sołżenicyn taki oto 
morał z życia, wniosek ostateczny napisał:

Armie, partie, religie, sekty – między nimi
Szukamy linii podziału na dobro i zło,
A przecież te linie w swoich sercach nosimy, 
Wystarczy je w sobie odnaleźć. 
Ot co.

Wiemy (?), że nie ma bezkarnych wojen i niewinnych 
armii. Różnice, które historycy potrafią ustalić, są jednak 
ważne, one się liczą! Dyscyplina w armii angielskiej była 
wręcz wzorowa, w amerykańskiej nieraz gorsza, ale nikt 
z dowódców nie wzywał do gwałtów ani grabieży. Spraw-
ców zbrodni, jeśli „wpadli” – surowo karano. Armie III 
Rzeszy Niemieckiej i  Armia Czerwona były natomiast 
dyrygowane, propagandowo inspirowane, a nawet roz-
kazami kierowane – jeżeli taki był interes tych władz 
w danym kraju – na drogę zbrodni, gwałtów i grabieży. 
Prusy Wschodnie były formalnie pierwszym terytorium 
niemieckim, na które wkroczyła Armia Czerwona. Moż-
na powiedzieć, że jej sołdatów, z groźnymi Kozakami na 
czele, w jakiejś mierze wstrzymywano przed gwałtami na 
przykład w „bratniej Polsce” czy na Litwie, traktowanej 
jako terytorium radzieckie. Wkraczając do Prus Wschod-
nich, wszyscy – od generała do żołnierza frontowego – 
wiedzieli jedno, że Czas Wstrzemięźliwości definitywnie 
przeminął! Grabieże łączone z niszczeniem nienawistnej, 
bo obcej, kultury materialnej, rażącej (?) biednego chłopa 
rosyjskiego, prowadziły do zbrodni na ludności cywilnej. 
Pewność bezkarności ożywiała pierwotne instynkty, bra-
ły one górę nad jakimikolwiek innymi uczuciami. Ukazał 
to, z fotograficzną niemal precyzją Sołżenicyn. Był to bo-
lesny dla Rosjan cios w trwającą do dziś mitologię boha-
terskiej „wojny ojczyźnianej”, w mit zwycięskiej, bez winy 
i skazy, Armii Czerwonej. Co myśleć o Armii Czerwonej, 
wiedzieli Polacy zza Buga już w 1939 r. Przekonali się na 
własnej skórze także w 1945 r. Polacy na Warmii i Mazu-
rach, na Pomorzu i na Śląsku. Tak jak w każdej niemal 
wojnie za cudze winy płacili niewinni...

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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Persona Zbigòrza Talewsczégò 
kòjarzi sã colemało (chòc nié 

blós) z Gòchama (Gôchama). Eżlë 
wierzëc fónkcjonariuszóm bëtow-
sczégò Rejonowégò Ùrzãdu Bëno-
wëch Sprawów (RÙBS), w  czasu, 
czej béł òn I  Sekretérą Gminnégò 
Kòmitetu Pòlsczi Zjednóny Robòt-
niczi Partie w Kòłczëgłowach, to je 
na przełómanim sétmëdzesątëch 
i  òsmëdzesątëch lat ùszłégò stola-
ta, kùpił so sztëczk zemi w  Bòro-
wim Młënie kòle jezora Gwiôzda. 
Miôł tam nibë tedë pòstawic dwa 
barakòwòzë i spãdzywac swój wòl-
ny czas. Pòznôwôł tej lëdzy, co 
mieszkelë w nym òkòlim, a òkróm 
tegò pòtikôł sã z  tamecznym pro-
bòszczã. Béł nim w  nëch latach 
ksądz Édmùnd Hùzark (pòl. Huza-
rek), chtërnégò mieszkańcowie 
parafie Bòrowi Młin zapamiãtelë 
jakno baro rozmòdlonégò dësz-
pasturza. To, że Talewsczi trzimôł 
łączbã z  kims taczim, nie widzało 
sã gwësno przédnictwù PZRP (do 
chtërny doch przënôlégôł) i słëcha-
jący ji Służbë Bezpiekù. A mùsz je 
wspòmnąc, że taczich związków 
z „klerã” bëło w jegò żëcym wiãcy, ò 
czim napiszemë ju za sztërk.

W tim môlu chcemë le zwrócëc 
ùwôgã na jegò dzejanié w Kaszëb-
skò-Pòmòrsczim Zrzeszenim w òs- 
mëdzesątëch latach XX wiekù. Béł 
to òsoblëwie cekawi czas w  dze-
jach kaszëbsczi rësznotë. Prôwdac 
czas „zeldżi” i përznã wiãkszi wòl-
notë, jaczi zaczął sã pò zélnikòwëch 
sztrajkach w 1980 rokù, nie warôł 
za długò i òstôł skùńczony wprowa-
dzenim wòjnowégò stanu, równak 

Zrzeszeniémù ùdało sã we wiôldżim 
dzélu ùretac swòjã samòstójnotã. 
Na przék òglowi drãdżi sytuacji 
w  Pòlsce KPZ wcyg sã rozwijało 
i  zwëskiwało nowëch nôleżników. 
Pòwstôwałë w  nim corôz to nowé 
partë, a dzél z nich miescył sã bùten 
zemi zamieszkóny przédno przez 
Kaszëbów. Nen czerënk dzejaniô 
òrganizacji pòpiérôł Zbigórz Talew-
sczi, chtëren òb czas Òglowégò Zjaz-
du KPZ w gòdnikù 1983 r. gôdôł, 
cobë graniczné partë Zrzeszeniô 
przëczëniłë sã do przenieseniégò 
naji zrzeszeniowi deje na Krôjnã, 
Kòcewié, Zôpadné Pòmòrzé1. Pòdsz-
trëchiwôł tedë téż, że w  słëpsczim 
wòjewództwie nie bëło w tim czasu 
partu w taczich môlach, jak Bëtowò, 
Człëchòwò, Stëdzyńce, Parchòwò 
i  Kònarzënë. Pòdskacëło gò to do 
rëszny robòtë, jaczi brzadã bëło 
stwòrzenié w kąsk pózniészim cza-
su partów KPZ w Bëtowie, Stëdzyń-
cach, Parchòwie i  Kònarzënach. 
A jeżlë ju parłãczimë jegò nôzwëskò 
z Gòchama, to ni mòżemë zabëc ò 
parce w Lëpińcach, chtëren pòwstôł 
w  1983 r. dzãka pòmòcë Talew-
sczégò i  Kazmierza Òstrowsczégò 
z Chòniców.

Na Gòchach òdbëłë sã w  tim 
czasu wiôldżé ùroczëznë, w chtër-
nëch rëchtowanié włączony béł 
téż bòhater naszégò dokazu. Pier-
szô z nich to pòstawienié pòmnika 
w sztôłce krziża na Piszczati Górze 
kòle Bòrzëszków 5 séwnika 1982 r. 
– na wdôr mieszkańców Gòchów 
zabitëch òb czas II swiatowi wòjnë. 
Zastąpił òn pierszi pòmnik, co stojôł 
w tim môlu òd 1946 r., a jaczi òstôł 

znikwiony pò mni wiãcy dwadzesce 
latach przez nieùprôwianié gò. Wôrt 
zwrócëc ùwôgã na to, że ùroczëzna 
na Piszczati Górze òdbëła sã òb 
czas wòjnowégò stanu, ale nimò to 
ùdzél wzãło w ni wiãcy jak 2 tësą-
ce sztëk lëdzy. Równak òsoblëwie 
wiôldżim wëdarzenim w  dzejach 
kaszëbsczi rësznotë bëło òdsłoniãcé 
pòmnika zrëchtowónégò w  Szla-
checczim Brzéznie z leżnoscë trzë-
setny roczëznë biôtczi z  Tërkama 
kòle Widna. Ùroczëzna ta òdbëła 
sã 18 séwnika 1983 r., a òrganiza-
torama ji béł stwòrzony na môlu 
kòmitet, Przédny Zarząd KPZ i jegò 
partë w Chònicach i Słëpskù. Tim 
slédnym, jak pamiãtómë, czerowôł 
w  tim czasu prawie Talewsczi. Òb 
czas Òglowégò Zjazdu KPZ w gòd-
nikù 1983 r. òstôł òn achtniony za tã 
robòtã. To prawie jemù a jesz Kaz- 
mierzowi Òstrowsczémù i Józefòwi 
Brzezyńsczémù wëszëznë òrgani-
zacji òsoblëwie pòdzãkòwałë za 
jich dzejanié kòl przerëchtowaniów 
zrzeszeniowëch ùroczëznów z  lat 
1982–1983.

Równak nié blós Zrzeszenié 
zwrócëło tej ùwôgã na to, co robił 
w  tim czasu Talewsczi na kaszëb-
sczim gónie. W zôpiskach SB téż nie 
zafelało nadczidków ò tim, co sã sta-
ło kòle Bòrzëszków i w Szlachecczim 
Brzéznie. Wedle zôpiskù szefa RÙBS 
w  Bëtowie kapitana Mieczësława 
Dimka (pòl. Dymek) z 26 gromicz-
nika 1985 r. to prawie Zbigórz Ta-
lewsczi béł ùdbòdôwcą pòstawieniô 
krziża na Piszczati Górze i pòmni-
ka w  Szlachecczim Brzéznie. Przë 
ti leżnoscë wspòmnioné òstało téż, 

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

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

(dzél 2)
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że na ùroczëznã, co mia ùpamiãt-
nic trzësetną roczëznã dobëcégò 
kòl Widna i  ùdzél Kaszëbów w  ti 
biôtce, przińdny redaktór „Najich 
Gòchów” rôcził chełmińsczégò bis- 
kùpa Mariana Przëkùcczégò. Òkróm 
 tegò w esbecczim zôpiskù wëczëtac 
jidze, że Talewsczi trzimôł łącz-
bã z  ksãdzama z  Pelplëna i  że béł 
ùczãstnikã czegòs, co òstało tam 
nazwóné „Piątim Pelplińsczim”. Pòd 
tim kąsk dzywnym mionã zataconé 
òstało V Pelplińsczé Zéńdzenié 
zrëchtowóné w lëstopadnikù 1984 r.  
przez Wëższé Dëchòwné Semina-
rium w Pelplënie we wespółrobòce 
z Przédnym Zarządã KPZ. Tim, co 
zwrócëło òsoblëwą ùwôgã kapitana 
Dimka, bëło to, że midzë ùczãstni-
kama, co przedstôwielë swòje re-
feratë na tim zetkanim, béł biskùp 
przemysczi Ignac Tokarczuk i  że 
Zbigórz Talewsczi w  slédnym in-
fòrmatorze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô wërazył swój pòdzyw dlô 
tegò prawie człowieka. Pòdsztrëch-
nąc mùszã w  tim môlu, że biskùp 
Tokarczuk przënôlégôł do nôwik-
szich procëmników kòmùnysticz-
négò ùstawù w Pòlsce i na zycher to, 
że Talewsczi gò chwôlił, ni mògło sã 
widzec przedstôwcóm partiowëch 
i państwòwëch wëszëznów. 

Përznã dali w swòjim dokùmence 
przédnik bëtowsczégò RÙBS pisôł, 
że bòhater najégò dokazu przëszedł 
na ùdbã, bë ùfùńdowac i  wësta-
wic w  Bòrowim Młënie kaplëcz-
kã sw. Jana Nepòmùcena. Zbigórz 
Talewsczi miôł tej scwierdzëc, że 
mô ùgôdóné z  biskùpã Tokarczukã 
i [Tadeùszã] Werno, że przëjadą òni 
na ùroczëznã òdsłoniãcô pòmnika. 
Wôrt przë ti leżnoscë nadczidnąc, że 
biskùp Werno (w tim czasu pòmòc-
niczi biskùp kòszalińskò-kòłobrze-
sczi diecezje) jistno jak Tokarczuk 
jakno wróg „kòmùnë” béł ùstë-
gòwóny przez „lëdowé” władze, bò 

pòmôgôł zamkłim w sôdzach i in-
ternowónym òb czas wòjnowégò 
stanu. Widzymë tej, że Talewsczi 
chòc przënôlégôł do rządzący tedë 
partii, robił dejade rzeczë, jaczich 
wedle pòzdrzatkù swòjich partio-
wëch pòdwëższich nie pòwinien 
robic.

Skòrno nadczidł jem ju ò ùro- 
czëznach w  Borowim Młënie, tej 
wôrt napisac ò nich përznã wiã-
cy, bò to, jak òne wëzdrzałë i  jak 
bëłë rëchtowóné, miało téż cësk 
na òdniesenié wëszëznów do per-
sonë Talewsczégò. Òdbëłë sã òne 
w séwnikù 1985 r., a òrãdzą do jich 

zòrganizowaniô bëła szescdzesątô 
piątô roczëzna przińdzeniô nazôd 
Gòchów do Pòlsczi i tpzw. „pôlikòwi 
wòjnë”, czej mieszkańcë Bòrowé-
gò Młëna, Ùpiłczi ë òkòlégò spra-
wilë, że grańcë Pòlsczi òstałë kąsk 
przesëniãté na zôpôd. Ùpamiãtnic 
to mia òdsłoniãtô tedë pamiąt-
kòwô tôfla ùmieszczonô na bùdin-
kù Spòdleczny Szkòłë w Bòrowim 
Młënie. Fëjrowanié ti roczëznë bëło 
téż sparłãczoné z  òdbùdowanim 

kaplëczczi sw. Jana Nepòmùcena, 
chtërna stoja w ti wsë przed wòjną 
a chtërnã pózni kôzelë znikwic hi-
tlerówcë. Rëchtowanim ùroczëz-
nów zajął sã stwòrzony specjalno 
na tã leżnosc òbëwatelsczi kòmi-
tet a robiłë téż przë tim partë KPZ 
w Lëpińcach, Słëpskù i Chònicach. 
15 séwnika 1985 r. òdbëłë sã swiec- 
czé òbchòdë, a  tidzéń pózni môl 
mia kòscelnô ùroczëzna, na jaką 
przëjachóny béł biskùp Marión 
Przëkùcczi. Rôczëlë gò tam prawie 
Talewsczi i przédnik nadczidniãtégò 
przëd sztótã òbëwatelsczégò kòmi-
tetu Władisłôw Pażątka-Lipińsczi. 
Co cekawé, biskùp przëjął pózni 
nëch prawie chłopów na „specjal-
nym pòsłëchanim” w  Pelplënie. 
Òkróm tegò bp Przëkùcczi krótkò 
pò ùroczëznie w Bòrowim Młënie, 
bò 5 rujana 1985 r., napisôł do Zbi-
gòrza Talewsczégò pismiono z pò-
dzãkòwanim. Wëczëtac w nim jidze, 
że biskùp béł rôd, że bëło mòżno 
wëcmanim ùtczëc fakt sprzed 65 lat 
i pòswiãcëc pamiątkòwą tôflã i zni-
kwioną òb czas òkùpacje sztaturã sw. 
Jana Nepòmùcena. Tczëwôrtnémù 
Wasce Magistrowi [Zbigòrzowi Ta-
lewsczémù] jem wdzãczny za ùdbë 
i dzejanié w katolëcczim i pòlsczim 
dëchù, co je tak czësto kaszëbsczé. Na 
kùńc tegò dzéla wôrt jesz wrócëc na 
chwilã do wspòmnionégò ju w nym 
teksce dokùmentu kapitana Dimka 
z bëtowsczégò RÙBS. Pòdług tegò 
fónkcjonariusza pózniészi przéd-
ny redaktór „Najich Gòchów” béł 
dbë, że wszelejaczé ùroczëznë na 
Kaszëbach pòwinny bëc òrganizo-
wóné w wespółdzejanim z katolëc-
czim Kòscołã, bò je òn nieòdłącznym 
dzélã w żëcym tegò [kaszëbsczégò] 
lëdztwa.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

Zbigórz Talewsczi, òdjimk z paszpòrtowégò 
kwestionariusza z 1981 r. Zdrzódło: Partowé  
Archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë we 
Gduńskù
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W czerwcowej „Pomeranii” pisałem o inicjatywie władz 
województwa pomorskiego, dzięki której 13 maja 

2018 roku linią 234 i 229 na trasie Kokoszki – Kartuzy prze-
jechał specjalny pociąg z pasażerami. Szynobus w bezpiecz-
nym tempie przejechał całą trasę, zatrzymując się po drodze 
na stacjach w Starej Pile i Żukowie Zachodnim. Przejazd 
pokazał, że dawna kolej kokoszkowska po jej rewitalizacji 
wciąż może być wykorzystana na potrzeby transportu pasa-
żerskiego. Ożywienie tej linii jest w najbliższych latach bar-
dzo potrzebne, gdyż zapewni połączenie kolejowe z Kartuza-
mi na czas modernizacji linii 201 Gdynia – Kościerzyna 
– Maksymilianowo, po której z Gdańska można dzisiaj do-
jechać m.in. do Kartuz.

Decyzja o odbudowie starego fragmentu kolei kokosz-
kowskiej pomiędzy Karczemkami a Kokoszkami i rewitali-
zacji odcinka z Kokoszek do Starej Piły i dalej do Kartuz, to 
skutek wspomnianej powyżej planowanej inwestycji na linii 
201, którą zrealizuje PKP PLK. W związku z tymi pracami 
ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od 
ponad 3 lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – 
może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony ko-
munikacją zastępczą.

Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pa-
sażerów, powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej 
z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako 
kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201. Powsta-
nie „bajpasa kartuskiego” pozwoli zapewnić pasażerom ko-
munikacji kolejowej z powiatu kartuskiego swobodny do-
jazd do Gdańska. Jeśli chodzi o  mieszkańców powiatu 
kościerskiego, to konieczne będzie dowiezienie ich komuni-
kacją zastępczą, autobusową, do któregoś z przystanków 
kolejowych na trasie „bajpasa kartuskiego”.

Prace będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 
15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żuko-
wo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) 
oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk 
Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą 
do samorządu województwa pomorskiego spółkę PKM SA 
– Pomorska Kolej Metropolitalna – przy współpracy z mia-
stem Gdańsk).

W lutym rozpoczęły się prace przygotowawcze na odcin-
ku pomiędzy Karczemkami a Kokoszkami. Firma działająca 
na zlecenie spółki PKM SA oczyściła, przede wszystkim z sa-
mosiejek kolidujących z przebiegiem planowanej tu linii 

KOLEJOWY OBJAZD DO KARTUZ

Po lewej widać nasyp Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pomiędzy peronami Kiełpinek i Matarnia. W oddali drogowy fragment Obwodnicy 
Trójmiasta. Po środku nasyp kolejowy linii nr 234. 
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kolejowej, i przygotowała stary nasyp kolejowy (w Kokosz-
kach wąwóz) do przyszłej inwestycji. Kolejnym etapem bę-
dzie ogłoszenie przetargu na opracowanie minimum dwu-
wariantowej koncepcji rewitalizacji fragmentu linii kolejowej 
nr 234 z budową przystanku Gdańsk Karczemki wraz z bu-
dową infrastruktury towarzyszącej. Koncepcja ta zawierać 
będzie m.in. analizę możliwych wariantów wyjścia z linii 
kolejowej nr 248 (PKM), wskazanie optymalnej lokalizacji 
dla przystanku Gdańsk Karczemki oraz niezbędnych obiek-
tów inżynierskich. Powstanie też projekt infrastruktury to-
warzyszącej przystankowi Gdańsk Karczemki, w tym m.in. 
drogi dojazdowej, ścieżki rowerowej, ciągów pieszych, par-
kingu i zatoki autobusowej, których realizacja – podobnie 
jak w przypadku całego projektu PKM – będzie po stronie 
Miasta Gdańska.

Wyłoniony w  przetargu wykonawca koncepcji będzie 
miał około pół roku na jej przygotowanie. Później PKM SA 
dokona wyboru najlepszego wariantu całej inwestycji do 
realizacji. „Bajpas kartuski” ma być gotowy do końca 2021 
roku.

Wspomniana linia kolejowa jest częścią oddanej 1 maja 

1914 roku 20-kilometrowej trasy z Gdańska do Starej Piły 
przez Brętowo, Kiełpinek, Kokoszki i Leźno (decyzję o bu-
dowie linii podjął parlament pruski 28 lipca 1909 roku). 
W Starej Pile nowa linia połączyła się z już istniejącą trasą 
Pruszcz Gdański – Kartuzy. Tragiczny koniec funkcjonowa-
nia kolei na trasie Gdańsk – Kartuzy nastąpił 25 marca 1945 
roku. Broniące się w Gdańsku niemieckie oddziały wysadzi-
ły wiadukty nad ulicami Grunwaldzką, Wita Stwosza, Polan-
ki, Słowackiego oraz Dolne Migowo. Zniszczone konstrukcje 
wiaduktów oraz parowozy specjalnie na nich ustawione 
przed wysadzeniem miały zatrzymać nacierającą Armię 
Czerwoną. Rosjanie napotykając na swej drodze pozosta-
wione przez Niemców przeszkody, ponownie podkładali 
materiały wybuchowe, dopełniając degradacji. 

W 2015 roku samorząd województwa pomorskiego od-
budował (częściowo w śladzie dawnej kolei kokoszkowskiej) 
część zniszczonej w 1945 roku trasy kolejowej (za stacją 
w Kiełpinku wytyczono nową trasę w sąsiedztwie Portu Lot-
niczego). Wszystko zatem wskazuje na to, że za dwa lata 
zostanie odbudowana cała linia kolejowa z Gdańska do Sta-
rej Piły.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 
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Fragment linii kolejowej pomiędzy Leźnem i Starą Piłą Wąwóz w Kokoszkach, w którym zostanie odbudowana linia kolejowa 
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

TEREN PRYWATNY WSTĘP DOZWOLONY
Naszą wędrówkę zaczynamy przy 
Sali BHP (odsyłam do artykułu o niej 
w „Pomeranii” z marca 2017 r.), czy-
li na ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6. 
Można tu pobrać bezpłatną mapkę 
nowej trasy spacerowej. Jej nazwa 
– szlak Stoczni Cesarskiej – przypo-
mina o okresie, gdy od 1871 do 1918 
roku tak nazywał się ten zakład. Od 
jesieni zeszłego roku w  odkrywaniu 
historii pomagają tablice przygotowa-
ne przez Stocznię Cesarską Develop-
ment i Morską Fundację Historyczną. 
Szlak obejmujący 13 punktów rozcią-
ga się między ulicą ks. Popiełuszki 
a  Martwą Wisłą. Tereny są zanie-
dbane i  opustoszałe, choć przez to 
i  ekscytujące. Można się tu poczuć 
jak w innym świecie. Zwiedzaniu to-
warzyszy ciągła wątpliwość, czy na 
pewno można iść dalej, na szczęście 
strzałki i  tablice informacyjne dają 
poczucie przyzwolenia. 

CZEKAJĄC NA ZMIANY
Idąc w  stronę rzeki, mijamy budy-
nek remizy. Zbudowana została pod 
koniec XIX wieku. Ostatni strażacy 
wyprowadzili się z niej w 2002 roku. 
W  przyszłości będzie służyła jako 
obiekt gastronomiczny. Póki co na 
ścianie szczytowej budynku zawisła 

instalacja artystyczna pt. „Obrońca”. 
Twórca dzieła belgijski artysta Stefaan 
De Croock stworzył je z desek, które 
znalazł na terenie opustoszałej stocz-
ni. Według De Croocka „Obrońca” 
ma stać na straży procesów rewitali-
zacyjnych Młodego Miasta. Podąża-
jąc szlakiem, nie musimy trzymać się 
numeracji. Udajemy się nad Martwą 
Wisłę, gdzie majestatycznie wznosi 
się nieeksploatowany niemal 30-me-
trowy dźwig. Został wyprodukowany 
w  latach sześćdziesiątych XX wieku. 
Dziś nie podnosi już ciężarów, a słu-
ży do celów społecznych! W grudniu 
2018 roku Fundacja Społecznie Bez-
pieczni wykorzystała go do przepro-
wadzenia charytatywnej imprezy na 
rzecz osób bezdomnych. Za podzi-
wianie panoramy stoczni z  dźwigu 
trzeba było uiścić opłatę, a  cały do-
chód przeznaczono na pomoc ubo-
gim. Według zapowiedzi właściciela 
w  przyszłości dźwig stanie się nową 
atrakcją turystyczną Gdańska.  

ZAMARŁE MIASTO
Spacerując pomiędzy zrujnowanymi 
halami, ślusarnią, kuźnią, formiernią, 
dowiadujemy się z  tablic o  bogatej 
historii tej przestrzeni. Przeczytamy, 
jak przebiegał strajk w sierpniu 1980 
roku, ale również jak wyglądała co-

dzienność w  tym potężnym zakła-
dzie, jakim była Stocznia Gdańska. 
Pracowało tu około 18 tysięcy osób! 
Obecnie niezagospodarowane pla-
ce wykorzystywane są jako parkin-
gi. Przechodząc przez największy 
z nich, dotrzemy do punktu zwanego 
Mlecznym Piotrem. Nazwa ta na-
wiązuje do karczmy pn. Milchpeter, 
która mieściła się w tym miejscu już 
w XVII wieku. Obecnie urzędują tutaj 
artyści ze spółdzielni artystów WL4. 
Przed budynkiem możemy zobaczyć 
rzeźby Czesława Podleśnego, inicja-
tora stworzenia grupy niezależnych 
twórców. W  zamian za utrzymanie 
dawnego magazynu mebli okręto-
wych mogą tutaj działać. W przyszło-
ści firma Stocznia Cesarska zamierza 
stworzyć nowoczesną galerię sztuki 
współczesnej, stąd z chęcią zaprosiła 
artystów na swój teren. Za Mlecznym 
Piotrem dotrzemy do pięknej, no-
wej promenady, którą przewędrować 
możemy wzdłuż rzeki Motławy aż do 
Głównego Miasta. Jeśli brakuje nam 
odwagi, by samemu czy samej wy-
brać się na szlak Stoczni Cesarskiej, 
to można wziąć udział w  spacerach 
organizowanych przez Morską Fun-
dację Historyczną.  

MARTA SZAGŻDOWICZ

SZLAK STOCZNI CESARSKIEJ
Ruszamy dziś do najstarszej części dawnej Stoczni Gdańskiej. To będzie spacer pełen emocji, ponieważ zobaczymy 
tereny zakładu niedostępne przez ponad 170 lat! Właściciel obszaru firma Stocznia Cesarska Development 
zamierza stworzyć tu nowoczesną dzielnicę. 
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T o je swiat kaszëbsczich farwów! Wchôdóm i nie 
wiém, czë to jesz je prôwdzëwi swiat, czë trafiła 
jem do krôjnë znóny leno z bôjków. Wkół mie 

nasëcenié mòdrégò, żôłtégò a  czerwònégò... Mòje 
òczë jesz do kùńca nie wierzą w to, co widzą. Snôżota 
zarzekłô w òbrazu a wërzinkù. Wëszła jem w swiat 
lëdowégò kùńsztu Włodzmierza Òstoja-Lnisczégò.   

W  pierszim sztërkù ni mògła jem rzeknąc nic 
mądrzészégò òd „jak tu piãkno!”, chòc nie bëła jem 
pierszi rôz w ny warkòwni. Le z kòżdą pòstãpną wi-
zytą widzã, jak je jesz lepi, jesz piãkni. Na pòlëcë stoją 
wërzinczi przedstôwiającé swiãtëch, aniołów, Kaszë-
bów a malińczé farwné ptôszczi, wiedno zwróconé 
w pôrach dzobkama do se. Na scanie wiszą òbrôzczi 
z biblijnyma scenama a  swiãtima. Tam-sam je téż 
widzec stôré pòmòrsczé skrzënie, a na kùńcu war-
kòwni – wiôldżi zbiór zbónów z rozmajitëch dzélów 
Kaszëb, nôwiãcy òd Neclów. Sadła jem naprocëm 
wastë Włodzmierza a zaczã jem kôrbiónkã.  

Kim je mój rozpòwiôdôcz? Włodzmiérz Òstoja-
-Lnisczi, lëdowi ùtwórca żëjący na grańcë Kaszëb, 

Kòcewiô a  bòrowiacczégò regionu, to je w  Czer-
skù. Tak pò prôwdze pòwinna jem napisac Lëdowi 
Ùtwórca, bò môłima lëtrama to sã nie słëchô pisac 
ò wasce Włodzmierzu. Nôleżnik Stowôrë Lëdowëch 
Ùtwórców. Dostôł Òrmùzdową Skrã òd „Pòmeranie” 
w 2002 rokù. Ùrodzony w 1949 rokù w Tëchòlë, òd 
1969 rokù zajimô sã lëdowim ùtwórstwã – wërzinkã 
òd 1969 rokù, malowanim na szkle òd 2002 rokù, 
a òd 2008 rokù drzewòritama. Z wësztôłceniô szkólny 
geògrafii a rãcznëch robót. Z zamiłowaniô – artista. 
Samòùk. Sétmë razy dostôł òd Marszôłka Pòmòrsczé-
gò Wòjewództwa stipendium dlô ùtwórców kùlturë, 
slédny rôz latos. A skądka sã wzã artisticznô pasja? 
W  Czerskù béł Frãcëszk Mãczëkòwsczi, chtëren sã 
zajimôł lëdowim ùtwórstwã, a doma bëłë wërzinczi 
Władisława Licë, mój òjc je òd niegò dostôł. Tak mie 
to zainteresowało i trzimie do dzysô1  – gôdô prosto 
wasta Włodzmiérz. A trzimie na gwës baro mòcno, 
bò je to widzec pò diplomach a nôdgrodach, jaczé 
w  rozmajitëch kònkùrsach mô dobëté. Czej mój 
rozmòwnik pòkazywô mie sztapel swòjich diplo-

Bò wiéce, nôwôżniészé   
w żëcym je robic to, co sã lubi...

1 Wëjimczi kôrbiónczi z pòlsczégò tłomaczëła aùtorka.

Włodzmiérz Òstoja-Lnisczi kòl swòji kòlekcje kaszëbsczi ceramiczi



36  /    / KWIECIEŃ 2019

NA GRAŃCË REGIONÓW

mów, jem czësto òd se, a òn tedë gôdô: To leno dzél... 
Wierã je tegò ju sto abò wiãcy...

Pierszi rôz ùdzél w miónkach dlô ùsôdzców wzął 
ju w  1971 rokù. I  òd razu dostôł wëprzédnienié. 
Bëło to na Kònkùrsu Lëdowégò Ùtwórstwa „Dnie 
Tëchòlsczich Bòrów”. Na pëtanié, jak czãsto ùczãst-
niczi w kònkùrsach, òdpòwiôdô: Całi czas. Wasta 
Włodzmiérz chãtno bierze ùdzél tak w pòmòrsczich, 
jak w òglowòpòlsczich kònkùrsach, a jegò prôce bëłë 
i są prezentowóné w całi Pòlsce, a téż za grańcama. 
Westrzód nônowszich nôdgrodów je pierszi plac za 
malowanié na szkle w I Kònkùrsu Lëdowégò Ùtwór-
stwa miona Józefa Chełmòwsczégò (Brusë – Bëtowò), 
pierszi plac za malowanié na szkle w XVII Kònkùrsu 
Ùtwórstwa i Rãcznëch Dokazów (Słëpsk), a téż Grand 
Prix w  kònkùrsu „Òcalëc òd zabôczeniô. Lëdowé 
òbleczënczi z przełomù XIX i XX wiekù. Żupanë, 
galonë, parzenice...” (Wilkòwice – Bielskò-Biôłô). 

Taczim bëlnym ùtwórcą wiele lëdzy sã interesë-
je. Terô apartné zainteresowanié je mòjima lëdowima 
drzewòritama, bò sã òkôzało, że jem chiba jedinym, 
chtëren wëkònëje taczé prawie prôce2. W  lëpińcu 
przëjacha wastnô z Krakòwa, bë òbôczëc, jak jô je ro-

biã, i ze mną ò nich pòkôrbic. W Chònicach mają kóm-
plet drzewòritów3. W Torniu mają dzél tegò kómpletu 
kùpioné, bãdą resztã kùpòwac. I Bëtowò ju kùpiło –  
tłomaczi mie czersczi artista i rechùje, w jaczich mia-
stach mają jegò drzewòritë i  jinszé ùsôdzczi. Mòje 
prôce są w 21 mùzeach w Pòlsce – dodôwô. I to nié 
leno w pòmòrsczich. Jegò ùtwórstwò jidze nalezc téż 
w Sląsczim Mùzeùm w Katowicach, Etnograficznym 
Mùzeùm miona Sewerina Ùdzélë [pòl. Ùdzieli] w Kra- 
kòwie i w Kaszëbsczim Mùzeùm we Winonie w Zjed-
nónëch Stanach Nordowi Americzi. Wôrt dopòwie-
dzec, że jegò prôce są skatalogòwóné w Wirtualnym 
Mùzeùm Drzewòritów Lëdowëch. 

Te mòje dorosłé gzubë gôdają, że jô całé żëcé nick 
nie robił, bò to robòta nie je – smieje sã wasta Włodz-
miérz. I zarô dodôwô: Bò to je zabawa. Jô co dzéń 
robiã do jednôsti reno. Do tegò czasu to jesz bawi, 
a pòtemù zaczinô mãczëc, a to mùszi sprôwiac przë-
jemnosc. A  dzecë mają erbòwóné nen talent, czej 
ju je nadczidniãté ò rodzënie? W dzélu na gwës jo. 
Mój syn je profesorã Akademie Snôżégò Kùńsztu we 
Warszawie – kôrbi mój rozpòwiôdôcz. Je dzekanã 
Wëdzélu Graficzi. A mój brat Michôł mô Karczmã 

2 Robioné przez niegò zgódno z mòdłã, chtërnym je czile stôrëch kaszëbsczich ùsôdzków tegò zortu, jaczé sã ùchòwałë.
3  Kómplet drzewòritów to: 10 czôrno-biôłëch, 10 pòdfarwionëch i 10 pòdłożonëch w malënkù na szkle – le wiedno są to jistné 

òbrôzczi.

W warkòwni lëdowégò ùtwórcë z Czerska
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Òstoja w Czôrny Wòdze na Kò-
cewim – tam mòże ùzdrzec jegò 
i mòje malarstwò a wërzink. Jegò 
syn kùńczi terô Akademiã Snôżé-
gò Kùńsztu we Gduńskù, z wërzin-
kù. A  òtrokòwie mają przejãté 
pasjã pò swòjim starkù? Nié, do 
móbilczi mają drig – smieje sã 
wërzinôrz. – To je ju mùltime-
dialné pòkòlenié. Przëchôdają, 
wzérają, le nie chcą robic. Ni ma 
chãtnëch do lëdowégò ùtwòr-
stwa i mało lëdzy sã na tim znaje, 
przëznôwô wasta Włodzmiérz. 
Dzysô nen ôrt kùńsztu je pòd-
trzëmiwanim a òżëwianim tradi-
cje, a tradicjô je baro wôżnô dlô 
mòjégò rozmòwnika. Òn robi tak, 
jak robilë przódë. Jak bëło rzekłé, 
wëzwëskiwô stôré wzorë. Dowòl-
nosc niszczi tradicjã wëprôcowóną 
przez pòkòlenia – dopòwiôdô. 

Dôwô równak bôczënk, że 
przëjéżdżają do niegò lëdze z roz-
majitëch strón, a i w gminie, i w chònicczim krézu téż 
są taczi, co sã jegò ùtwórstwã interesëją. Jednak czej 
do zrobieniô bëła betlejemskô szopka do czersczé-
gò centrum, tej do Czerska rôczëlë ekipã... góralów 
i òni jã zrobilë. Wasta Włodzmiérz baro sã jiscy, że 
na taczi ôrt ignorëje sã miejscowëch lëdzy (a przecã 
w òkòlim dzejô kòl dzesãc rozmajitëch wërzinôrzów), 
wierã winã mają òdpòwiedzalny za promòcjã regionu 
ùrzãdnicë. 

Lëdowé ùtwórstwò zanikô – gôdô pòważnym tonã. 
– Jô nie narzékóm na brak zainteresowaniô, jak ju sã 
nôzwëskò wërobi, to „sã kùlô”, są rôczbë na rozmajité 
kònkùrsë a jôrmarczi, mùzea kùpiwają prôce, a i lëdze 
je zbiérają... Włodzmiérz Òstoja-Lnisczi je jedurnym 
lëdowim ùtwórcą w Czerskù i w całi czersczi gminie, 
a nôblëżi czedës béł sp. Józef Chełmòwsczi z sąsedny 
gminë Brusë. Wasta Włodzmiérz pòdczorchiwô, że 
wiele jôrmarków psëje gùst òdbiércë, bò òrganizëją 
je lëdze z przëtrôfkù. A jedno je baro wôżné, jeżlë 
chòdzy ò kùlturã a ùtwórstwò: Nie pòwinno sã robic 
lëdzóm mãtlikù w głowach. Czersczi artista je procëm 
jôrmarkóm, gdze kòl lëdowëch ùtwórców stoją z roz-
majitima plastikòwima zabôwkama. Jeżdżã na pòrząd-
né jôrmarczi – do Wdzydz, Tornia... W Torniu robią 
dwa razë w rokù taczé kermasze – jastrowi i gòdowi. Le 

jeżdżã corôz mni. Rôz na Jagelloń-
sczim [Jôrmarkù] w Lublinie jô béł. 
Na 230 wëstôwców nôdgrodzëlë 
sétmë òsób, w tim trzech Pòlôchów 
i w ti trójce jô béł – gôdô z bùchą. 
Je sã czim pòchwalëc! Na gwës 
mòże sã téż pòchwalëc kòlekcją 
zbónów. Wasta Włodzmiérz baro 
sã interesëje kaszëbską ceramiką. 
Mô ju kòl 150 sztëk ceramicznëch 
wërobinów. Ju kąsynk zbiéróm – 
gôdô z ùsmiéwkã. 

Nadczidnã jesz, z  jaczim 
znónym Kaszëbą je skrewnio-
ny Włodzmiérz Òstoja-Lnisczi. 
Mòjégò szesc razë prastarka sostra, 
Kònstancjô Òstoja-Lniskô, bëła 
matką Józefa Wëbicczégò, aùto-
ra pòlsczégò himnu. Pòmòrsczé 
kòrzenie mòjégò rozmòwnika 
przedstôwiają sã interesëjąco. Jed-
na mòja starka bëła Kòcewiaczką, 

drëgô Bòrowiaczką, a dwùch starków bëło Kaszëbama 
– dodôwô i gôdô ò se, że je Kaszëbą mieszkającym 
w Tëchòlsczich Bòrach. Zgôdzô sã, że kòl nas wszëtkò 
sã miészô i kùlturë Kaszëb, Bòrów a Kòcewia szlachù-
ją za sobą. 

A skądka ùdbë na prôce? Z głowë – gôdô bez za-
stanowieniô wërzinôrz. To nie je na zasadze, że jô jesz 
tegò nie robił, to zrobiã, tak to nie jidze. Kòżdi wërzink 
je jinszi, nigdë nie wëchòdzy taczi sóm. I jesz òb lato 
wiedno mie wiele wëkùpią, tej robiã òd nowa. Przede 
wszëtczim robiã dlô se. Ale czasã zwònią i zamôwia-
ją kònkretno. W slédnym czasu robił jem Christusa 
frasoblëwégò do kaplëczczi, bò chcelë pòdzãkòwac za 
ùzdrowienié – kôrbi. Nôlepszé są kònkùrsë, bò òne 
mòtiwùją, temat je zadóny i prestiż je, jak sã dobãdze. 

Z negò  farwnégò swiata nie chce mie sã wëchadac. 
Czej gôdô sã z wastą Włodzmierzã i òdwiédzô jegò 
warkòwniã, widzec je, że robi to, co kòchô i co je jegò 
pasją. Bò wiécë, nôwôżniészé w żëcym je robic to, co 
sã lubi... A jak jesz za to płacą, tej to ju je szczescé – 
smieje sã.   

ALEKSANDRA DZÃCELSKÔ-JASNOCH

Artista prezentëje plaskatorzezbã, za chtërną dostôł 
Grand Prix w kònkùrsu.
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Przódë lat w  jedny môli wsy bél 
szkólny. Wësoczi, wëschli chlop 
z czôrnymë wlosamë. Nie smiôl sã 
wnet nigdë, czasã jak kòmùs szlo 
lëchò. Bél stãklëwi, a szkòlôcë sã 
jegò bòjelë. Starszi téż jegò nie lu-
bilë, tim barżi, że to bél w  nech 
czasach czlowiek partijny, ë ną ste-
gną lubil swòje wszeljaczé sprawë 
zalôtwiac. Z czasã zalatwil so téż 
to, że òstôl direchtorã ti môli 
szkòlë. Mieszkôl w ji przedwòjno-
wim bùdinkù na nôwëższim 
piãtrze. Miôl tak samò zrzãdlëwą 
bialkã ë môlégò, tak samò jak òn 
zmiartégò, sëna niebëlnika. Nie bél 
to téż môlowi czlowiek, przëszed 
do ti wsy, jak to szkòlny, za robòtą. 
Òn nie bél dobri dlô lëdzy, a jak to 
z tim biwô, tak cos lubi sã òddac, ë 
lëchémù czlowiekòwi nié rôz 
glupio jidze. Nié bez tegò, żebë 
chto w tim nie dopòmóg.

 
Klara mieszkala na samim we-

strzódkù wsy. Stroną szkòlë, 
òstrzódka zdrowiô ë plebanie. Bëla 
bùsznô z taczégò placu ë żebë sã 
bëlno lëdzóm pòkazac, chtërnëch 
dosc wiele sã tam krãcëlo, dba 
mòcno ò ògród ë kwiatë, co roslë 
przed ji chëczą. Òsoblëwą bùchã 
przenôszalë ji snôżé róże, co roslë 
gãsto pòd samim mùrã. Dbala ò 
nie baro ë téż czãsto lëdze gôdalë: 
Klara, co të môsz za piãkné te 
kwiatë! Klarkò, to doch nie je mòż-
lëwé, żebë òne tak bëlno roslë! Pi-
talë sã téż, co òna jima sëpie ë jak 

jich dozérô. Òna wiedno òdrzekla, 
że to je ji krëjamnota, a jesz, że to 
robi nen dobri plac. Czasã dôwa 
téż perznã nëch kwiatów do kòsco-
la, przed wôltôrz.

Jednégò dnia Klara wstala reno 
jak wiedno i wëprawila dzecë do 
szkòlë. Zrobila so frisztëk, òbrobi-
la, co mia do robòtë w chëczach. 
Mia sã ju zbierac do krómù, dali 
mùsza cos wëmëslëc chlopowi na 
pôlnié, a pózni jak wiedno bë szla 
bùten, żebë zajic sã swòjima 
kwiôtkamë ë téż gemùsamë, chtër-
ne mia z drëdżi stronë chëczë. Czej 
z szafë we wiôldżi jizbie, co bëla òd 
drodżi, wëcyga spòd ruchnów 
miészk, ùczëla jaczis trzôsk za 
òknã.

– Cëż to?! – rzekla sama do se-
bie ë wëzdrza przez òkno. Ni mò-
gla ùwierzëc w to, co tam ùzdrza. 
Flot wënëka bùten, przed chëczą 
zatrzima sã, zrobila wiôldżé òczë ë 
z nerwów jaż sã zmòkla. Z różów 
ju wnet nick nie òstalo. Westrzód 
pòscynónëch kwiatów krãcyl sã 
syn szkólnégò, miôl zabôwkòwi 
miecz ë bawil sã w jakąs biôtkã z ji 
ùkòchônymë różamë. Bialkã wząn 
taczi górz, że pòdeszla do knôpa, 
bez slowa zlapala gò za remiã ë da 
mòcno z plat rãczi w pësk. Nen sã 
pòrëczôl ë pònëkôl dodóm.

Nie minãlo wiele czasë, a Klara 
przez òkno ùzdrza, jak drist ma-
szerëje na ji pòdwórk zmiarti 
szkólny. Òtemkla mù dwiérze, 
a nen zarô zacząn na nią hërlëkac, 

co òna zrobila jegò sënowi! Klara 
to bëla bialka, z chtërną nie bëlo 
dobrze kòtë drzéc. Chwëcëla chlo-
pa za krop ë z cali mòcë dala mù 
w pësk, a przë tim rzekla: – Jô mù 
blós tak zrobila!

Nick wicy tu nie bëlo do tloma-
czeniégò. Chlop z  glupią mùnią  
ë czerwòną skarnią sã nawrócyl ë 
dreptôl nazôt. Normalno bë to so 
òdbil na ji dzôtkach w szkòli, le pò 
tim zdarzënkù pò prôwdze miôl 
Klarë strach. Ë to bél pierszi rôz, 
czej jemù, pò prôwdze zloslëwcowi 
szlo glupio. A Klara? Klara sã czë-
sto pò tim jegò nawiedzenim 
ùspòkòjila.

Bél czas, czej nen lëchi szkólny 
zawząn sã na jednégò knôpa. Nen 
mlodi za richtich nie ùczil sã za 
bëlno, le téż nié tak lëchò, żebë 
òstac drëdżi rok w ti sami klase, 
a na tim mialo sã skùnczëc. Òjc 
tegò knôpa, dobri chlop, chtërnégò 
lëdze we wsy lubilë, chòdzyl do 
szkòlë, żebë jakòs tã sprawã zala-
twic. Gôdôl ze szkólnym:

– Wòjtek sã pò prôwdze wiele 
ùczi. Tak òn glupi nie je, żebë jaż 
tak lëché stopnie miec. Jô jegò sã 
doma wëpitëjã, tej òn dosc tëli 
pòtrafi doch.

– To je wszëstkò malo, to je 
wszëstkò malo – gôdôl, wzérającë 
pò scanach, direktor, a glos miôl 
jak wiedno, jak stôré skrzëpiącé 
(pòniemiecczé) dwiérze w  jegò 
sali.

Kaszëbi to lëdze szpòrtowny. Lubią sã pòsmiac z wiców, jeden z drëdżégò, le téż ze sebie samégò. Widzec 
je to na wszeljaczich festinach, biesadach, ale téż w codniowim żëcym. Dôwają sobie wzajemno wszeljaczé 
przezwëska, ë téż lubią so z kògòs zrobic bëlny szpòrt. Tak jak na przëmiar to biwa czedës w sylwestra. 
Czasã pòtrafią téż pòpsocëc, tak jak w ti pòwiôstce, chtërna je òpiartô na prôwdzëwëch zdarzënkach.



ŁŻËKWIAT 2019  /    /  39

NORDOWÉ PÒWIÔSTCZI

Szkólny nie chcôl pòpùscëc nic 
a nic. Kùnc kùnców chlop bél zli 
jak piorën, równak widzôl, że tu 
trzeba jinaczi tã sprawã zalatwic. 
Bél òn jachtôrzã, ùstrzelil tedë zaj-
ca a karëje zôs do szkòlë. Pòlożil 
zwierzã na stole ë rzek tak:

– Panie direchtorze, jô baro 
proszã, żebë Wòjtek móg tak jesz 
rôz spróbòwac te swòje stopnie 
pòprawic. Jô mëszlã, że to mù sã 
tak ùdô, a tu jô òstôwiajã cos dlô 
pana. Mie sã zdarzëlo tak wicy 
ùstrzelëc, to bë nama bëlo za wiele 
doma. Docz to sã mô zmarnowac.

– Në czej tak, niech bãdze – 
ùsmiôl sã brzëdkò pòd knérą 
szkòlny. Nen richtich lubil cos 
taczégò, żebë jegò prosëc, a nôlepi 
prawie cos òstawic. Òjc szed zli 
dodóm, a  òn ùsmiôny wlôz do 
górë, do swòjégò mieszkania, 
a wëwiesyl zajca za òkno, żebë zro-
bil sã fejn krëchi.

Zajc wisôl tam dzéń ë drëdżi. 
Wesok za òknã pòd samim dakã. 
Nie dalo sã jegò nie ùzdrzëc. Tak 
widzelë gò téż dwaji môlowi kùń-
dowie. Nicht ni mùszôl jima klaro-
wac, skąd òn tam je. To bëlo gwë-
sné, że nen stãkala jegò ùtcëwie nie 
zdobél. To bëlë znóny wicmano-
wie: Léón ë Édk.

-– Widzôl të tegò?! Cëż ten mô 
wëwieszoné? – pierszi zacząn ga-
dac Léò.

– To je zlodzéj stôri! – cygnąn 
Édk – tam kòl niegò bél Józef, nen 
jachtôrz, to je wicy jak pewné, że 
òd niegò òn tegò zajcka wëcëganil. 
Mùszimë cos z tim zrobic.

– Zycher, a jô ju nawetka wiém 
co – smiôl sã glosno Léón.

Glãbòk w  nocë, w  czas czej 
wszëtczi spią cwiardo, dwie cemné 
persónë cëchò dreptalë przez za-
roslą ląkã, co cygnãla sã za szkòlą. 
Na remionach nioslë dlugą drôb-
kã. Z  wëczëcym òdbilë dwie 

sztachétë z plotë ë tą dzurą dostalë 
sã na pòdwórk ë pòd samą scanã 
pòniemiecczégò bùdinkù. Pòwzé- 
ralë do górë. Tam wësok na letczim 
wietrze zybôl sã zajck. Drôbka 
cëchò òpiarla sã ò mùr, a  jeden 
z tëch lëdzy, pòmalinkù, tak żebë 
nie bëlo czëc żódnégò zwãkù, wlôz 
do górë ë zdjąn zajca. Tak samò jak 
przëszlë, dôwającë na wszëstkò 
bôczenk, tą samą drogą pòszlë na-
zôt w noc.

Nié, to nie bëlo zlodzejstwò. 
Chòc tak pòmëszlôl szkólny, czedë 

reno ùzdrzôl, że za òknã ni ma jegò 
zajca. Tegò dnia biédny bëlë szkò- 
lôcë, równak mielë ju czas przë- 
wëknąc. Za pôrã dniów do szkòlë 
prawie w czas ùczbów przëlôz bri-
fka. Miôl paczétã dlô direchtora. 
Nen w  ti paczéce nalôz swòjégò 
zajca. Zwiérz bél ju czësto skrësza-
li, nawetka jaż za baro.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordo-
wi kaszëbiznë
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PŁÓTOWSCZÉ BIAŁCZI  
ÒD SZPECJALNËCH ZADANIÓW

Łońsczégò rokù swiãcëlësma 100. 
roczëznã òdzwëskaniô bez Pòlskã 
samòstójnotë. Wspòminelë nié le 
wiôldżich bòhatérów, co dzejalë dlô 
państwa, ale téż nëch, co zrobilë wiele 
dlô swòji môłi tatczëznë. Jeżlë jidze ò 
Jana Stip-Rekòwsczégò czë Bernatã 
Werrã są dosc tëli znóny w  bëtow-
sczim krézu, ale mało chto wié ò jich 
białkach i córkach. A wôrt nadczid-
nąc, że nen drëdżi z Płótowã zrzesził 
sã prawie bez kòbiétã, Aùgùstinã 
z dodomù Stoltmann. Czedë sã z nią 
òżenił, przëcygnął z Kłączna do Płó-
towa i  gòspòdarził na gbùrstwie 
swòjich starków. Razã ze swòją białką 
wëchòwelë sétmë dzecy. Kùńc I swia-
towi wòjnë òbùdzył w nim nôdzejã na 
sparłączenié bëtowsczégò krézu z Pòl-
ską. Ju w gòdnikù 1918 r. òstôł dele-
gatã na Dzélnicowi Sejm w Pòznaniu. 
W stëcznikù aresztowóny na 9 tidzé-
niów za dzejanié na rzecz Pòlsczi. Po 

zwòlnieniu, w maju 1920 r. razã z Janã 
Stip-Rekòwsczim z Płótowa i Antonã 
Szrédrã z Kłączna pòprowadzył wicy 
jak 300 Kaszëbów do Bëtowa na 
pòtkanié z Midzënôrodną Grańcową 
Komisją. Przëdstawilë jima peticjô ò 
włączeniô bëtowsczi zemi do Pòlsczi. 
Mòże smiało rzec, że jich spòlëznowé 
dzejanié nie bëłobë mòżebné bez jich 
białków. 

Na swòjã białkã gwës mógł liczëc 
Stip-Rekòwsczi. Wérónika z  Brus- 
czich przëcygnãła do Płótowa z Rol-
bika. Czej ji chłop w całoscë wcygnął 
sã w spòlëznowò-pòliticzné dzejanié, 
òna zajimała sã gbùrstwã, chëczą 
i dzecama, jaczich mielë jednôsce. Jak 
wspòminô pò latach jedna z córków, 
Wanda Kònosała: „Mëma Wérónika 
bëła baro bëlną i prakticzną gòspòdë-
nią, lubiła sad, dëchtowną robòtã 
i  dobrze zaòpatrzoną kòmòrã. Ji 
pòstawa i  spòsób bëcégò stałë sã 

szlachã dlô jinszich rodzënów we wsë. 
Bëła téż baro bëlną matką, mającą 
starã zdrowò, ùtcëwie i  eticzno 
wëchòwac swòje dzecë. (...) nasza 
matka bëła naszą bùsolą na bùrz-
lëwim òceanie żëcégò. W dramaticz-
nëch bëc abò nie bëc, to òna wierno 
sekùndowała najémù òjcu. W ji òso-
bie mòżna òddac hołd wszëtczim 
mëmkóm Pòlkóm, chtërne w ùbëtkù 
chëczë sztôłcałë pòstawã swòjich dze-
cy i  dałë jim pierszé szlifë dëchòwi 
fòrmacje. (...) jeżlë pòlskô chëcz bëła 
twierdzą w  biôtce z  zabòrcama czë 
hitlerowsczima òkupańtama, to bëło 
to w wiôldżim stãpniu zasłëgą naszich 
zacnëch matków”.

Òpiekùńczosc i zrozmienié to téż 
znanczi Aùgùstinë Werrë. „Mëma 
wiedno ò nas dbała, miała starã, że-
bësmë snôżo bëlë òblokłi. Sama tkała 
dlô naji materiôł na płôszcze, ale czej 
trzeba bëło, jachalësmë do gardu pò 

Midzënôrodny Dzéń Białków je leżnotą, bë pòwiedzec ò nich czile słowów wicy. Òsoblëwie ò nëch kąsk 
zapajiczonëch, jaczé miałë dosc wiôldżi cësk na dzeje naji môłi tatczëznë. Jaczé marachòwałë sã przë 
codniowi robòce, czej jich chłopi abò òjcowie biôtkòwalë sã ò pòlskòsc.
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Òdjimk z przedstôwkù w wëkònanim płótowsczégò Młodzëznowégò Towarzëstwa
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Z BËTOWSCZICH STRÓN

bielëznã czë szlajfë do warkòczów. 
Czej chòdzëlësmë do szkòłë, to na-
wetka jak w chëczë bëło wiele do zro-
bieniô, wiedno pilowała, żebësmë sã 
naùczëlë tegò, co szkólny zadôł” – 
wspòminô Helena Bòrzëszkòwskô 
z dodomù Werra.

Òbëdwie przejãłë dzél òbòwiąz-
ków swòjich chłopów, bë ti mòglë sã 
spòłeczno i  pòliticzno realizowac. 
Czej w 1920 r. bëło ju wiedzec, że Płó-
towò i  bëtowskô zemia nie mdą 
w Pòlsce, mielë òni starã ò ùchòwanié 
pòlsczi tożsamòscë. Pòwstôł Związk 
Pòlôchów w Niemcach, a na jegò cze-
le stanął Jón Stip-Rekòwsczi, i Towa-
rzëstwò Szkòłowé, jaczégò prowad-
nikã béł Bernat Werra. W  jich 
chëczach baro czãsto bëłë rozmajité 
pòtkania, przëjimelë wôżnëch lëdzy, 
taczich, jak Jón Baùer. W  1929 r. 
òdemklë pierszą pòlską szkòłã dlô 
mniészëznë na terenach niemiec-
czich, a  szkólny, jaczégò przësłalë 
z  Pòlsczi, Stanisłôw Ledóchòwsczi, 
zamieszkôł w chëczë Werrów. 

Z  czasã òkróm białków Stip-
-Rekòwsczi i Werra mielë wspiarcé téż 
swòjich córk. Heléna Werra jakno 
dzéwczątkò pòd szërtuchã nosała pòl-
sczé gazétë, jaczé trafiałë do Związkù 
Pòlôchów w Niemcach. Ji starszô so-
stra Francëszka razã z Kadzmierą Stip-
-Rekòwską zaczãłë òrganizowac żëcé 
kùlturalné. Kadzmiera ju òd dzecnëch 
lat miała szëk do mùzyczi. Ni mogło 
sã bez nich òbéńc niżódné pòtkanié, 

tuńce, recëtacjô czë spiéw. Czej za-
łożëlë Pòlsczé Młodzëznowé Towarzë-
stwò w Płótowie, Stip-Rekòwskô bëła 
w zarządze i miała starã ò to, bë ùroz-
majicëc kòżdé pòtkanié. Wespół z Janã 
Baùrã òprôcowałë program Towarzë-
stwa. Òdnąd raz w tidzéniu ze skrzëpi-
cama przëjéżdżôł szkólny i  ùcził 
młodëch spiewac, recëtowac, a  téż 
òrganizowac rozmajité jigrë.

Wspiarcé białków i córków to nié 
leno żëczlëwòta, jeżlë jidze ò spòlëz-
nowé dzejanié Stip-Rekòwsczégò 
i  Werrë. Przede wszëtczim kòbiétë 
zajimałë sã gbùrstwama a téż chëczą. 
Jednym ze spòdlecznëch i baro wôż-
nëch robót bëło pieczenié chleba. Nié 
w kòżdi chëczë béł piéck. Ti, chtërny 
taczégò ni mielë, mùszelë jic do sąsô-
da, a to sparłączoné bëło z òdrobie-
nim w pòlu taczégò pieczeniô. Nô- 
czãscy to 2–3 dni òb czas żniw czë 
wëkòpków. Jestkù nie bëło baro skóm-
plikòwóné. Czej gòspòdëni miała czi-
lenôsce sztëk lëdzy do wëkarmieniô, 
nie szło wëdzywiac. Westrzód roz-
majitëch zajmów płótowsczé gòs- 
pòdënie nie bëłë blós mëmkama, biał-
kama, kùcharkama, ale téż i dochto-
rama. Pò tegò prôwdzëwégò z Bëtowa 
jezdzëło sã leno w trudnëch przëtrôf-
kach. Na co dzéń radzëlë so samémù. 
Władisława Kònosała, córka Stip-
-Rekòwsczich, wspòminała, że 
w  dzecnëch latach baro czãsto do-
skwiérôł ji nieżët żôłądka i sznëpa. Òb 
zëmã kaszel trzimôł ją całima tidzé-

niama. Nôczãscy mëma chòré dzeckò 
trzimała w  łóżkù pòd grëbima 
pierzënama. A do picô dôwała taskã 
mléka z miodã i masłã. Jeżlë to nie 
sygło, tej rëchtowelë rozmajité zélné 
naparë: brzôd dilu, kwiat lëpë, 
rëmiónk, jagòdë czôrnégò besu abò 
sëszoné lesné jagòdë, kòpëtnik, szal-
wija. Domôcô aptéczka kòżdi 
gòspòdënie bëła baro bògato zaòpa-
trzonô w  lëstë klónu, pségò jãzëka, 
wòdny lelije, a  do te mùszało bëc 
bòrowiczé, jagòdë czë malënë. Branié 
z przirodë to nié leno medikamentë, 
ale téż m.jin. tkactwò, a za tim jidze 
ùprawa lnu. Wnetka kòżden gbùr 
miôł dlô sebie zôgón. 

Tec robòta i wspiarcé dlô swòjich 
chłopów to nié całé żëcé płótowsczich 
białków. Spòtikałë sã téż ze sobą, bë 
pògadac. Leżnosc do tegò dôwałë 
jesénné wieczorë, czedë nôczãscy 
rwało sã pióra. Białczi przëchôdałë 
pòstãpno do kòżdi. Przë robòce 
òpòwiôdałë so rozmajité historie, 
czasã kôrbiłë téż ò pòlityce. 

Płótowsczé kòbiétë 100 lat dow- 
sladë colemało różniłë sã òd dzysd-
niowëch białków wôżnëch pòlitików. 
Nie są to téż celebritczi widzóné w te-
leòbzérnikù. Dzãka nim jich òjcowie 
i slëbny ni mielë strachù jic procëm 
niemiecczim władzóm. Chòc mni 
znóné òd swòjich chłopów, òdegrałë 
dosc wiôlgą rolã w historie.

BARBARA BÒRZËSZKÒWSKÔ
TŁÓM. ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Heléna Bòrzëszkòwskô, z dodomù Werra Aùgùstina Werra Kazmiera Stip-Rekòwskô
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Czile tidzéniów temù gduńskô telewizjô przërôczëła mie 
do swòjégò sztudia, cobë pòkôrbic ò Wejrowie jakno ò 

dëchòwi stolëcë Kaszëb. W aùdicje jem zdążił leno côrnąc 
tã sprawã, a przecã òna je wôżnô, chòcô temat kaszëbsczich 
stolëców je traktowóny colemało jakno zapichôcz mediowégò 
czasu. Nôwicy je szumù wkół Gduńska jakno naszi stolëcë – 
nie wiedzec czemù niechtërny gduńczanie nie chcą widzec 
tegò miasta jakno naszi, Kaszëbów, stolëcë. Òd czasu jak sp. 
Paùel Adamòwicz òddôł Kartuzoma prawò do noszeniô na-
zwë kaszëbsczi stolëcë, a Gduńskòwi òstawił miono historiczny 
stolëcë Kaszëb – je jakbë kąsk cëszi ò sprawie. Równak wcyg 
są ti, co dlô nich Gduńsk je stolëcznym naszim miastã i żódné 
dogôdënczi i samòrządzënowé hańdle tegò nie zmienią... 

Kaszëbë są bòkadné w pòrządné miasta a wsë i wiele z nich 
mòże bëc kaszëbską stolëcą. A kòżdô wies i miasto òd cze-
gò jinégò1. Pòstrzód kaszëbsczich stolëców swój òsoblëwi 
môl mô Wejrowò, zwóné dëchòwą stolëcą Kaszëb. Czemù 

dëchòwą? Bò wiele sã tuwò robiwało a wcyg robi dlô rozwiju 
kaszëbsczégò dëcha. Kùlturë. Wierã pòjawią sã głosë, że nié 
Wejrowò, a np. Kòscérzna barżi na to zasługiwô... Tej chcemë 
rëszëc z gełdą ùdbów a ôpen ringã biôtk na argùmeńtë, do-
kazë.

W tim hewò miesce Kaszëbi pòtikają sã, jidącë z òpisó-
nyma w  naszi lëteraturze pielgrzimkòma, na òdpùstach, 
dze dwa razë w rokù (latos ju 20. rôz) spiéwné karna z Radë 
Kaszëbsczich Chùrów spiéwią pò kaszëbskù nôbòżné piesnie. 
Na Kalwarii prowadzonô je nôwikszô Kaszëbskô Krziżewô 
Droga, na jaką òd 2014 rokù pisóné są w naszi mòwie nowé 
rozwôżania, a czëtają je przedstôwcowie z całégò regionu. 
Tuwò, we wejrowsczi farze ùczëc a òbôczëc mòże aktorkã 
Danutã Stenkã w szpetôklu Verba Sacra2. W kòscele sw. Anë 
swòjã premierã miała w 2003 rokù Pierszô Kaszëbskô Pasja, 
jeden z nôczãscy, òkróm Mszë Kaszëbsczi na chùr i diôbelsczé 
skrzëpice – wëkònywónëch kaszëbsczich wikszich dokôzów 
sakralnëch3. W tim téż, przëklôsztornym kòscele òjców fran-
cëszkanów nalézemë repliczi tôblëców ze Zemi Swiãti: z Pa-
ter noster4 a Magnificat5 w rodny mòwie. Ò regùlarné msze 
kaszëbsczé w miesce dbadzą zrzeszińcowie z môlowégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, przë chtërnym dzejają 
klubë: wësziwù „Tulpa”, artistów-plastików miona Sztefana 
Lewińsczégò a... szkata6. Wejrowsczé wësziwôrczi òrganizë-
ją swój mieskò-pòwiatowi kònkùrs wësziwù7. Tã prawie 
rozegracjã wespółrëchtëje Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë a Mùzyczi, jaczé je przédną institucją kùlturë 
zajimającą sã ju 51 lat kaszëbsczim jãzëkã i òglowò: kaszëbską 
kùlturą8. Gromadzy i pòkôzywô nôwôżniészé zôbëtczi naszi 
spôdkòwiznë, przëchłoscywô do kaszëbiznë dzecë cekawą 
edukacjową òfertą a wëchôdô do lëdzy z wëstôwkama i ji-
nyma dzejanioma. Robi téż òglowòpòlsczé kònkùrsë: lëte-
racczé m. Drzéżdżóna i m. Trepczika – na tekst chòranczi 
dlô dzôtk, Méstra Bëlnégò Czëtaniô, kómpòzytorsczé na 
chùrowi dokôz pasyjny i m. Renatë Gleinert na spiéwã dlô 
dzecy. Wëdôwô ksążczi (w tim trzë serie z nótama, sztërë 
teczi wësziwù) a platë z mùzyką (wnetkã 20). W mùzeùm 
swój aùtorsczi cykel Zetkania z mùzyką Kaszëb prowadzy òd 
2002 rokù dr hab. Witosława Frankòwskô9. W ti institucje 

1  Aùtór tekstu pisôł ju ò kaszëbsczich stolëcach w felietonie pt. To kaszëbskô stolëca („Pomerania” 2016, nr 10, s. 67). Zabédowôł jem 
tam 25 kaszëbsczich stolëców.

2 Marian Miotk, Recepcja kaszubskich przekładów Biblii, Wejherowo – Gniewino 2018, s. 226–244.
3  Tamùj, s. 209–213.
4  www.sanktuarium.wejherowo.pl/r,10,kosciol_z_cudownym_obrazem.html [przistãp 25.03.2019]
5  www.sanktuarium.wejherowo.pl/czytaj,66.html [przistãp 25.03.2019]
6  www.zkpwejherowo.pl/zarzad.php [przistãp 25.03.2019]7  W. Frankowska, Kolędowanie..., s. 75.
7  www.wejher.com/c/36116-Wejherowo-konkurs-haftu-kaszubskiego.html [przistãp 25.03.2019]
8 www.muzeum.wejherowo.pl/ [przistãp 25.03.2019]
9  Ò półwiecznym doróbkù MKPPiM piselë m.jin.: Dariusz Majkòwsczi, w artiklu Swiãtowanié przez robòtã („Pomerania” 2018, nr 9, 

s. 9–12), a Tomasz Smuga, w teksce pt. Już od pół wieku wejherowscy muzealnicy dbają o dorobek Kaszubów („Norda. Dodatek do 
Tygodnika Trójmiasto”, 22.02.2019). 

Wejrowsczé mùzeùm – pół wiekù robòtë nad kaszëbsczim dëchã
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mô swòjã sedzbã 9 stowôrów, w tim spiéwającé pò kaszëbskù 
chùrë: „Cantores Veiherovienses”, „Art’n’Voices”10 a „Spiéwné 
Towarzëstwò m. Jana Trepczika”. W mùzeùm je téż dodóm 
Radë Kaszëbsczich Chùrów, jakô parłãczi w dzejanim czi-
lenôsce karnów z Kaszëb. Z wejrowsczim mùzeum òd pôra lat 
fòrmalno zrzeszoné są „kùlturalnym czwórdogôdënkã”: Wej-
rowsczé Centrum Kùlturë, Mùzycznô Szkòła m. F. Chopina 
a Mieskô Pùblicznô Biblioteka m. Aleksandra Majkòwsczé-
gò. Wëcmanim wëdôwają „Wejherowski Rocznik Kulturalny” 
a kòżdé z nich mòże sã pòchwôlëc dzejbama na kaszëbsczi 
niwie. Wejrowsczé Centrum Kùlturë (WCK), jaczé rezydëje 
w Kaszëbsczi Filharmónii, mô „na sëmienim” m.jin. pro-
dukcjã kaszëbsczi òperë Rebeka11, jaką sztërë razë wëstawiło. 
W òperze wëstąpił dzejający przë WCK chùr „Camerata Mu-
sicale”, òkróm jaczégò przë ti institucje dzejô zasłużony dlô 
kaszëbsczégò chùralnégò ruchù (współzałóżca Radë Kaszëb-
sczich Chùrów) chłopsczi chùr „Harmónia”. Jinym wikszim 
dokôzã wëstawionym w tim Centrum bëłë Fònemiczné pie-
snie Karola Nepelsczégò do słowów Jerzégò Stachùrsczégò12. 
WCK òrganizëje jeden z nôstarszich festiwalów – Piesnie 
ò Mòrzu, dze kaszëbskô spiéwa je specjalno achtniwónô. 
Wëstawiło téż m.jin. téatrową adaptacjã Sądu nieòstatecz-
négò Lecha Bądkòwsczégò. W  Wejrowie dzejają jesz dwa 
jiné amatorsczé téatrë: „Zymk” Adama Hébla a „Kaszëbsczi 
Misternicë” Wòjcecha Rëbôkòwsczégò13. Mieskô Biblioteka 
przëznôwô nôdgrodã „Lëteracczégò Grifa” a stwòrzëła pierszi 
dzél cyklu aktorskò-mùzycznégò „Bôjka na głosë”14, dze chùr 
„Harmónia” nagrôł do internetu Bôjkã ò zbójcy Czôrlińsczim. 
A wejrowskô szkòła mùzycznô je nôbarżi kaszëbską szkòłą 
mùzyczną na swiece. Bierzą sã za nowé rzeczë, jak np. eduka-
cjowi telewizyjno-platowi projekt „Na kaszëbską nótã”15 czë 
przërëchtowanié pioniersczégò i baro żimczégò mùzyczno 
zestôwkù piesniów dlô dzecy z akòrdionã z mùzyką Krësz-
tofa Òlczaka16. Szkòła prowadzy òd wiele lat Òglowòpòlsczé 
Kaszëbsczé Warkòwnie Akòrdionowé, jaczich czerownikã je 
Riszôrd Bòrisónk, aùtór wielnëch aranżacjów, w tim akòrdió-
nowëch17. Direktorką szkòłë je Dorota Mùża-Szlas, aùtorka 
m.in. mùzyczi piesniów dlô dzecy a kòlãdów18. Szkòłowi chùr 
spiéwô swójsczé piesnie, m.jin. w aranżacje Marka Rocław-
sczégò. Z jinëch institucjów mùszi wspòmnąc ò Pòwiatowi 
Zrzeszë Placówków Òswiatowò-Wëchòwawczich, jakô robi 

m.jin. kònkùrs na nôlepszą szopkã (Gwiazdka tuż, tuż) a ge-
nealogiczny (Szukamy własnych korzeni). W miesce je téż 
wëższô ùczbòwniô: Kaszëbskò-Pòmòrskô Szkòła Wëższô, dze 
dzejô nôùkòwé kòło „Zemia rodnô” rëchtëjącé kònferencje 
na kaszëbsczé tematë.

We Wejrowie mieszkô a  twòrzi pisôrz Stanisłôw Janka, 
pierszi dobiwca Kaszëbsczi Nôdgrodë Lëteracczi (2018). 
Z tim miastã zrzeszony są ùczałi: biblista i tłómôcz Swiã- 
tëch Pismionów na kaszëbsczi – òjc prof. Adóm Riszard Sy-
kòra, jazëkòznajôrz prof. Duszan Pażdżersczi, paremiolożka 
(znajôrka rzeklanów) dr Justina Pòmierskô. Tuwò mieszkôł 
i twòrził sp. prof. Jerzi Tréder – zawòłóny znôwca naszégò 
jãzëka. Z Wejrowã złącził swój kawel patrón rokù 2019 – Jan 
Trepczik, tuwò dzejô jegò familiô ze wspòmnióną ju Wi-
tosławą Frankòwską, badérką kaszëbsczi mùzyczi, a ji òjcã 
Édmùndã Kamińsczim, regionalnym dzejôrzã, fòtografã 
a mùzealnikã. Z Wejrowa pòchòdzy dżezmen Cezari Pôcórk, 
jaczi chãtno òblôkô swòją mùzyką kaszëbiznã. Tùwò dzejała 
Òtiliô Szczukòwskô, jakô wëchòwa karno lëdowëch artistów, 
m.jin Andrzeja Arendta i Francëszka Sychòwsczégò. Bògati 
brzôd òstawiła pò sobie Francëszka Majkòwskô, jaczi szkòła 
wësziwù mô wcyg pòsobników.

Kaszëbizna je téż przëtomnô we wejrowsczim pùblicznym 
rëmie. Je Park Majkòwsczégò, Szpëtôl Cenôwë, sztaturka 
Remùsa... W miastowëch szkòłach dzecë ùczą sã naszégò 
jãzëka. Zarząd wejrowsczégò pòwiatu przëznôwô Nôdgrodã 
Remùsa19. Kaszëbskô mùzyka je czëc z rôtësza a w mùzealny 
telefónowi słëchùlce. Na aùtobùsowëch pòżdôwkach je na-
pisóné pò naszémù. Nôdłëżi dzejającé terôczasné mùzyczné, 
fòlkòwé karno spiéwającé pò kaszëbskù, Fucus20, je prawie 
z Wejrowa. Z tim miastã je zrzeszoné Kaszëbsczé Duò Arti-
sticzné „We Dwa Kònie”. Miasto zaprzëgło do robòtë w turi-
stice spiéwkã „Kaszëbsczé nótë”, twòrząc pôrãkilométrowi 
Szlach Kaszëbsczich Nótów. Są kaszëbsczé krómë. Priwatnô 
kaszëbskô szkòła. Hewòtné media: Twoja Telewizja Morska 
a Norda.fm nadôwają skòpicą kaszëbsczich aùdicjów, wiãcy 
niżlë pùblicznô pòlskô telewizjô. Są kùreszce we Wejrowie 
Kaszëbi.

TOMASZ FÓPKA

10  Òstatnym wikszim kaszëbsczim dokôzã wëkònónym przez òba chùrë, we wejrowsczi kòlegiace 17 gòdnika 2018 rokù, bëło Osiem 
pieśni z Księgi Koheleta Anë Rocławsczi-Mùsałczik do tekstu tłómaczeniô na kaszëbsczi z hebrajsczégò ò. prof. A.R. Sykòrë.

11  www.youtube.com/watch?v=vDZbtjAjnPc&feature=youtu.be [przistãp 25.03.2019]
12  Tomasz Fopke, Współczesna muzyka kaszubska. Żniwo z lat 2010–2014, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego 

w Bytowie” 2014, nr 16, s. 92.
13  Òba téatrë mają swòjã sedzbã we wejrowsczim mùzeùm.
14  Wiãcy ò projekce w: Tómk Fópka, Bôjczi na głosë, „Pomerania” 2018, nr 10, s. 42–45.
15  www.telewizjattm.pl/nasze-programy/80-1.html [przistãp 25.03.2019]
16  www.tubawejherowa.pl/aktualnosci/czytaj/4737/KONCERT-W-MUZEUM [przistãp 25.03.2019]
17  Tomasz Fopke, Obrazki kaszubskie. 12 miniatur programowych na trio akordeonowe w aranżacji Ryszarda Borysionka, CD z książką, 

Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie, 2016.
18  Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy pod red. Witosławy Frankowskiej, Wydawnictwo Region i MPiMKP w Wejherowie, 2016,  

s. 156, 216. 
19  wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/gala-kultury-powiatu-wejherowskiego-wreczono-medale-zdjecia,3873624,artgal,t,id,tm.html 

[przistãp 25.03.2019]
20  www.fucus.art.pl/ [przistãp 25.03.2019]
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PRZED WÒJNĄ MË Z MIEMCAMA  
ŻËLË W ZGÒDZE!

Dzysô do Stôri Hëtë jidze szasé, 
ale przódë tu bëłë daleczé pùstczi. 
W taczich placach bëło tej wierã 
nôlepi, nôbezpieczni. Bëło to tak? 
Jan Szréder: Pò prôwdze kąsk jo. 
Chòc chto chcôł, ten tu wnet 
przëszedł. Tu bëlë i  Miemcë co 
sztót, a  Ruscë téż. Nôgòrzi bëło 
z tima wëwózkama. Bò wejle lëdze 
sã mùszelë eńdojczowac, pòdpisac 
trzecą grëpã niemiecką. Jedny so 
mëszlą, dzes tam w Pòlsce, że to nie 
brëkòwôł pòdpisac lëstë. Në jo, ale 
jak të nie pòdpisôł, tej òni ce 
wënëkelë z  gòspòdarczi. Tej të 
jachôł na robòtë do Miemców, a na 
òstatkù i  tak wiele z  tëch lëdzy 

przëmùszëlë do niemiecczégò wòj-
ska. A jak sã jedny szlë do bąkrów 
ùkrëwac, tej bëło jesz gòrzi, bò ro-
dzynã wzãlë do Sztutthofù. I jedny 
zdżinãlë. Tak to bëło. A jak të pòd-
pisôł, tej knôpi szlë na wòjnã, ale 
rodzyna mògła przeżëc. Në i mój 
tatk równak nie pòdpisôł. Òn nie 
chcôł, żebë më szlë na wòjnã. Tak 
tu zrobiło wiele lëdzy, nôwiãcy 
w  Stôri Hëce, to je ju parafiô 
Strzépcz. To nie bëła òdwôga, to 
bëło barżi ze strachù. I terô òni tim 
stôrohëtnikóm kôzelë jic weg. Na 
jich môle wlezlë ti Bezarabi. To bëlë 
Miemcë. Òni wierã bëlë tam dzes 
òd Rumùnii. 

Tej co sã stało z tima stôrohëtni-
kama? Pòtulice?
Jan Szréder: Nié, òni sã zdążëlë 
pòchòwac pò jinszich lëdzach, 
krewnëch, znajomëch. Òni mielë 
szôłtësa z  Kòloni. To béł dobri 
chłop. Òn sã nazéwôł Roenka. Na 
Kòloni bëło fùl Miemców i tej òni 
òbsadzëlë te wszëtczé tu szôłtëstwa. 
Przikładowò w Stajszewie szôłtësã 
béł taczi Osterreich. Në i ten Roen-
ka wjachôł na mòtorze do Stôri 
Hëtë do Sykòrë Bòrczika i òn gôdôł: 
Bòrczikù, të jesz nie ùcékôsz!? Tak 
ti lëdze sã pòchòwelë. Nen Roenka 
jich òstrzégł prosto. I tim szëkã òni 
przeżëlë tã wòjnã tu w òkòlim. A ti 

Sztefaniô (ùr. 2 zélnika 1930) i Jan Szrédrowie (22 gòdnika 1927) mieszkają w Przëtokach, co przënôlégają do 
Stajszewa (parafiô Swiónowò), ale leżą dëcht kòl Stôri Hëtë (parafiô Strzépcz). Jan na tim môlu mieszkô òd dzec-
ka, Sztefaniô wëchòwa sã w Kòloni w familii Kreftów. Òbòje przeżëlë wòjnã w rodnëch stronach. Òd slëbù w 1955 
rokù gòspòdarzëlë w Przëtokach, dzys so òdpòcziwają na emeriturze, a môl prowadzy syn z rodzyną. Jesz łoni Jan 
jezdzył aùtołã. – Më jesz ten aùtół mómë, ale to je ju strach jachac, bò ti młodi za òstro jadą – wzdichô Sztefaniô.

Dzecë i szkólny Bielicczi w Kòloni przed wòjną
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Miemcë (Bezarabi) gòspòdarzëlë tu 
bëlejak. Pózni òni wszëtcë ùceklë, 
bò òni ju wierã merkelë, że Rusk 
przińdze. 
Sztefaniô Szréder: Kò wejle jô pra-
wie jem z Kòloni. Ta wies nasta na 
pòczątkù XIX wiekù. Z piersza tam 
bëlë blós Miemcë. Ale pòtemù 
Kaszëbi tam mieszkelë téż. Przed 
wòjną tam bëło tak pół na pół. Më 
chòdzëlë razã do szkòłë. Béł szkólny 
Bielicczi. Òn téż béł na wòjnã wzãti, 
ale òn wrócył. Òn nas ùcził przed 
wòjną i pò wòjnie. Òn so wzął białkã 
z Kòloni òd Bùrzińsczich. A tej jich 
syn ùcził. Ten syn z białką zdżinãlë 
w wëpadkù, ale to ju bëło w tëch tu 
czasach. Przódë to bëło tak fejno. 
Më baro dobrze żëlë z tima Miem-
cama. Tam nicht nie wiedzôł ò 
taczim, żebë chto kòmù na psotã 
robił. Më wszëtcë gôdelë pò kaszëb-
skù, pò niemieckù më téż mòglë. Le 
tëli, że òni bëlë ewangelisz. Ale to 
nikòmù nie przeszkôdzało. 
Jan Szréder: Më sã hewò tu kòl nas 
wiedno mijelë na skrziżowanim 
dróg. Òni tutądkã szlë prosto z Kò- 
loni do kòscoła w Mirochòwie, bò 
tam béł ewanielëcczi kòscół. A më 
szlë do Swiónowa. Le òni chòdzëlë co 
trzë niedzele, bò tam ksądz, më gò 
nazéwelë pòp, przëjéżdżôł z Kartuz.

Në a jak wòjna nasta, tej òni sã nie 
zmienilë zarô we wrogów?
Sztefaniô Szréder: Jô nick taczégò 
nie wiém. Më so w wòjnie dali dërch 
pòmôgelë. Kòżdi swòje robił i kùńc. 
A jak to sã miało do kùńca wòjnë, 
tej ti naszi lëdze jich krëlë. Kò star-
szi knôpi a chłopi wszëtcë bëlë na 
wòjnie. A  te białczi z  dzecama 
òstałë. Tej më jich chrónilë, żebë 
jich Ruscë nie zabilë. Pò wòjnie òni 
wszëtcë szlë w Miemcë. 

A was nie wënëkelë, jak tëch stôro-
hëtników?
Jan Szréder: Nié, bë më ju słëchómë 
do Stajszewa. Ale tu to są pùstczi. 
Më na to gôdómë Przëtoczi. Tu bëło 
wszãdze dalek. Òni wòlelë òstac 

barżi we wsë, blëżi drodżi mòże. Ale 
jak to richtich bëło, jô bëlno nie 
wiém, bò mie tu w tim czasu nijak 
nie bëło. Jô béł na służbie ù mòji 
cotczi w Swiónowsczi Hëce. To bëlë 
Labùdzë. Wùja Bronisłôw béł na 
òbronny wòjnie, a  tej òn trafił do 
lagru w Sztutthofie, a pòtemù òni gò 
wzãlë na robòtë, ale òn przeżił wòj-
nã. A jô w tim czasu tã gòspòdarkã 
òbrôbiôł. Tam dzysô stoji remiza 
i kaplëca. Òb lato tam sã młodi zjéż-
dżają na rekòlekcjach. Ù tëch Labù-
dów na mieszkanim béł Òkroj. Jed-
ną razą Miemcë przëjachelë w nocë 
i kôzelë sã nama wszëtczima òbla-
kac. Jô béł ju mët òblokłi. Ti mòji 
cotczi dzecë płakałë. Ale we wsë 
bëło dwùch Òkrojów bracy. Ten je-
den ju nie żił. I òni mielë wząc tã 
gdowã. A òni sã zmilëlë. Wlezlë do 
nas. Ale wnetka òni sã w to westrze-
glë i  kùńc kùńców më nie bëlë 
wzãté, le ta gdowa z dzecama jacha. 
Òni wzãlë do lagru w Pòtulëcach 
pewno jaż dzewiãc gòspòdarzów. 
Z tegò, co jô pamiãtóm, to Szwôbi 
bëlë dwa razë wëwiozłé, Merchlo-
wie, Anolëkòwie, Ceroccë, Òkrojka, 
Labùda. Ale tak dosc ti lëdze wró-
cëlë. Jedny ùmerlë, ale jô ju tegò 
dokładno nie wiém, bò tej mie ju 
tam nie bëło. 

Wë pamiãtôce tu wkół na Przëto-
kach lëdzy, co bëlë zabiti na wòj-
nie?
Jan Szréder: Władis Sykòra z Bù- 
kòwi Górë pòd Stajszewò béł wzãti. 
Òn zdżinął dzes w Miemcach. Òn 
miôł grëpã dzecy doma. A tu pò są-
sedzkù na wòjnie bëlë Stankòwsczi 
Antoni, Domaszk. Ale òni przëszlë 
nazôd. A tej òd Barzowsczich, bò 
wejle w ti Swiónowsczi Hëce jô robił 
dwa lata, a pòtemù dwa lata jô béł 
na Głodnicë kòle Strzépcza ù Ba-
rzowsczich. I tam bëlë dwaji jidzo-
ny. Nen starszi brat Franc béł chùt-
czi wzãti. Stracył pôlc, przëszedł  
na ùrlop, a pò ùrlopie òni gò wzãlë 
na rusczi front. Stąd òn ju nie 

przëszedł. Nicht nie wié, dze òn 
tam leżi zabiti. A nen młodszi Sta-
nisłôw wrócył. Lepi bëło sã dostac 
na zôchód, bò tej òni ùceklë do 
Anglii. Tak bëło z naszim sąsadã 
Czesławã Kaszëbą. Òn le béł rok 
starszi òd mie. Òn wrócył z wòjnë, 
a pózni òn sã ùcził na Pòlitechnice  
Gduńsczi. Òn òstôł profesorã ti 
ùczelni. A tej Gùczów Mack téż béł 
wzãti na wòjnã. 

Wë gò znelë?
Jan Szréder: Ale kò pewno. Jô gò 
dobrze znôł. Më mielë przed wòjną 
„Zrzesz Kaszëbską”. Pierszé më 
wiedno czëtelë pò kaszëbskù to, co 
òn pisôł, jakò „Gùczów Mack gôdô”. 
Më sã przë tim nasmielë. Ale òn 
pisôł prôwdã. Òni mù téż psocëlë za 
ti sanacji, a pò wòjnie jesz barżi. 
Sztefaniô Szréder: Jegò białka Ja-
dwiga òd Kreftów z Bôrwika to bëła 
mòja półsostra. Më sã gòscëlë na-
wetka. Jô téż baro lubiã czëtac. Mie 
córka Ùrszula, co robi w redakcji 
w Kartuzach, przëniese tej-sej sztô-
pel gazétów. Tej jô to sobie czëtóm.
Jan Szréder: A Trepczika Jana jô téż 
znôł dobrze. Òn mieszkôł baro bli-

Pierszi z prawi Bronisłôw Labùda ze Swiónow-
sczi Hëtë, co béł wzãti na wojnã.
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skò nas, na tëch pùstkach. Òn na-
pisôł nama tã piesniã – „Kaszëbską 
Królewą”. Më jã czãsto w  kòscele 
spiéwómë. To je baro fejn. A w wòj-
nie nen Trepczik robił w Swiónowie 
na gminie. Wójtã béł Miemc Wiba 
z Kòloni. Przed wòjną gmina bëła 
niżi plebanii, a w wòjnie òni jã prze-
nioslë do Cerocczich. Pòd kùńc 
wòjnë nen Wiba so żëcé òdebrôł. 
Òn mëszlã miôł Miemców barżi 
strach. A w Mirochòwie jegò brat 
béł szôłtësã.

Czej to sã miało ju do kùńca, tej tu 
bliskò szedł marsz smiercë. Wë 
widzelë tëch sztutofòwëch, jak òni 
szlë?
Jan Szréder: Jô tej prawie béł ù tëch 
Barzowsczich i jô jich dokładno wi-
dzôł. Wedle drodżi leżało fùl zabitëch. 
Hewò tu, pò sąsedzkù z  nama, 
mieszkô Kòska. Òna je z Miłoszew-
sczich Pùstk. Ji stark szedł w tim mar-
szu smiercë i òn zdżinął. Òn ni mógł 
ju dali jic i òni gò dobilë. Òn sã na-
zéwôł Grëba. A naszi sąsadzë Fòrme-

lowie, Przëtoka na nich gôdają, bëlë 
prawie jachóny na gòscënã do 
Pòbłocégò, bò ta Fòrmelka stąd 
pòchòdza. I tam dwaji sztutofòwi ùce-
klë prawie ze strzépsczégò kòscoła. 
Òni sã skrëlë w  biszągù, w  krzach. 
Terô, jak ti Fòrmelowie jachelë, tej òni 
wëlezlë i prosëlë ò zretanié. I òni jich 
wzãlë. Nen jeden tu béł jaczis czas. 
Jedną razą tu szedł jeden wachman 
niemiecczi ze swiónowsczi gminë. Òn 
cos mùszôł merkac. Ten sztutofòwi gò 
ùzdrzôł i wnëkôł w krowi kùm. A tam 
doma sã téż ùkriwôł brat negò Fòr-
melë. Òn béł na ùrlopie z wòjnë i wiã-
cy nie szedł nazôd. Òn pòmëslôł, że 
za nim jidą, i  òn zwiornął prosto 
w las. Ti Miemcë gò na szczescé nie 
dostelë. To sã ju miało do kùńca wòj-
në, tej òni gò ju dali nie szukelë.

Tej wnetka ju Ruscë wlezlë. Co tu 
sã tej dzejało?
Jan Szréder: Ti pierszi Ruscë nie 
bëlë nôgòrszi. To, mëszlã, bëlë 
òficérzë. Òni spelë w naszi jizbie, 
a  drëdżégò dnia szlë dali. Ale tej 
przëszła drëgô fala. Ti bëlë ju pa-
skùdny. Jich bëło wiãcy. Më bëlë 
zanëkóny w  nórt jedny jizdebczi 
i spelë jeden na drëdżim. A òni za-
czãlë kątowac pò chëczach. Mëma 
mia taczi fejn zégark. Òni gò zarô 
wzãlë. Jedny tëch zégarków mielë 
fùl, nawetka na nogach. A tej òni 
szukelë dzéwczãta. Na szczescé ù 
nas nick lëchégò sã nie zdarzëło. 
Sztefaniô Szréder: Ale na Kòloni 
tam bëło gòrzi. Jô mia piãtnôscë lat. 
Më sã chòwelë w kòminach. To bëło 
szczescé òd Bòga, że mie òni nie 
dostelë. Ale wiele dzéwczãtów 
chwôcëlë. Òni sedzelë wszãdze pò 
chëczach, a te dzéwczãta òni brelë 
do szkòłë. I pòrenë òni je wëpùsz-
czalë. Tej wa mòżeta wiedzec, jak 
òne wëzdrzałë. 

ZE SZTEFANIĄ I JANÃ SZRÉDRAMA GÔDÔŁ 
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

Ù Barzowsczich ze Strzépsczich Pùstk. Drëdżi z prawi stoji Stanisłôw Barzowsczi. Òn wrócył z wòjnë, 
jego brat Frãc zdżinął.

Sztefaniô i Jan Szrédrowie

pomerania.kaszuby
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Szanowni Państwo, 

minęło już kilkanaście lat od pierwszego badania Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, w którym brało udział 
757 osób należących do 63 oddziałów (tyle ich istnia-
ło w czasie przeprowadzania badań, czyli od listopada 
roku 2006 do marca 2007). Organizacja liczyła wówczas 
4100 członków. Dziś jest nas o wiele więcej! Zwiększyła 
się zarówno liczba oddziałów (69), jak i członków naszej 
organizacji (6518). 

Dzięki poparciu prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego profesora Edmunda Wittbrodta oraz wsparciu 
Biura Zarządu Głównego ZKP ruszamy z kolejnym bada-
niem. I tym razem chcielibyśmy przebadać jak najwięcej 
osób, dzięki temu bowiem lepiej poznamy naszą organi-
zację. W tym badaniu – po raz pierwszy – 
zostanie uwzględniona specyfika oddzia-
łów kociewskich. Chcielibyśmy zadać 
pytania dotyczące tożsamości i kultury 
kociewskiej. W pozostałych oddziałach 
pytać będziemy o tożsamość i kulturę 
kaszubską /pomorską. Znaczna część 
pytań będzie taka sama, jak w  po-
przednim badaniu – dzięki temu 
uchwycimy zmiany, jakie się doko-
nały w Zrzeszeniu w ostatnich kil-
kunastu latach.

Zrzeszenie jest organizacją za-
równo o charakterze etnicznym, 
jak i regionalnym, działa na zasa-

dzie sieci. Co ważne, to organizacja mocno zakorzenio-
na w swoim lokalnym środowisku, liderzy ZKP to często 
również liderzy działający w swoich miejscowościach. 
Dlatego ważne jest, aby poznać specyfikę naszej organiza-
cji, a przede wszystkim uchwycić zmiany, jakie nastąpiły 
w ostatnich latach. W tym czasie m.in. przeprowadzono 
drugi Narodowy Spis Powszechny, w którym można było 
zadeklarować podwójną tożsamość, ponadto znacznie 
zwiększyła się skala nauczania języka kaszubskiego. Po-
szerzył się również zakres działań podejmowanych przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. To wszystko powodu-
je, że obecnie celowe i bardzo ważne jest ponowne zba-
danie naszej organizacji. 

Wszystkich członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego bardzo proszę o wzięcie udziału w tym badaniu. 

Wypełnijcie, proszę, przygotowa-
ną przeze mnie ankietę, abyśmy 
mogli lepiej poznać naszą orga-
nizację.  

Badanie trwać będzie od kwiet-
nia do września 2019 roku. Formu-

larz ankiety będzie można otrzymać 
w swoim oddziale Zrzeszenia. Pro-
szę o zwrot wypełnionej ankiety albo 

do Biura Zarządu Głównego ZKP, 
albo do swojego oddziału. 

Bardzo dziękuję!

MONIKA MAZUREK

Z A P R O S Z E N I E  D O  U C Z E S T N I C T W A  
W  D R U G I M  B A D A N I U  Z K P

TEN TEKST MA BYĆ REKLAMĄ, OGŁOSZENIEM, ZACHĘTĄ, TYTUŁ MUSI SIĘ 

BARDZO RZUCAĆ W OCZY - BYĆ WIĘKSZY I BARDZIEJ PRZYCIĄGAJĄCY 

UWAGĘ, WYRZUĆ, PROSZĘ, TEN SKAN Z TEKSTEM (ON MÓGŁ BYĆ CZĘŚCIĄ 

KOLAŻU Z TYTUŁEM, W TEJ FORMIE TYLKO ZASŁANIA TYTUŁ I TEKST), 

ZATEM PROSZĘ O INNĄ PROPOZYCJĘ: WIIĘKSZY TYTUŁ, WIĘKSZY, CIEKAW-

SZY FONT I JEDNA ILUSTRACJA: SKAN KSIĄŻKI - NIEKONIECZNIE POKAZANEJ 

Z UKOSA - Z PODPISEM:

W TEJ KSIĄŻCE, WYDANEJ W ROKU 2009, AUTORKA PRZEDSTAWIŁA WYNIKI 

SWOJEGO PIERWSZEGO BADANIA ZKP. 
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Na zapusty muszó być pómelki – mawiano kiedyś na 
Kociewiu. Chodzi oczywiście o pączki, które w róż-
nych odmianach są obecnie w całej Polsce. Zrobiły 
kulinarną karierę. Te dawne nie były tak wymyślne 
i pulchne. Warto coś więcej wiedzieć o tzw. ostat-
kach, o tym, jak urządzano śledzika, co to był ru-
mel… W naszym regionie nikt już nie wspomina 
wędrówek różnych przebierańców czy też np. cho-
dzenia z kozą. Na południe od Bydgoszczy regiona-
liści o to dbają. To już nie folklor, a folkloryzm, ale 
dobre i to. 

Wielki Post to czas 
wyciszenia, refleksji. Nie 
tylko tych corocznych, 
religijnych, ale też osobi-
stych. Zaliczam do nich 
duchową potrzebę speł-
niania obietnicy danej 
bliźniemu, a może tylko 
sobie. Myślałam o tym podczas spotkania z niepo-
spolitym pasjonatem-zbieraczem m.in. historycz-
nych medali, należącym do Kręgu Starszoharcerskie-
go w Gdyni. Przekazał mi cenne pamiątki związane 
z Kociewiem, bo tak obiecał śp. Bernardowi Hinzowi, 
który wiedział, że wszystko, co kociewskie, może być 
dla mnie ważne. Pamiętne spotkanie, wzruszający 
gest. Przykłady kaszubsko-kociewskiej życzliwości 
zawsze mnie cieszą i zobowiązują. 

Bliskość kolorowych cząstek pomorskiej mozaiki 
często widoczna jest na pograniczu ziem. Widzę to 
na przykład w gminie Zblewo. Świetne inicjatywy 
(m.in. Plachandry), tu też inne dokonania, co jest 
zasługą miejscowego ZKP i wójta gminy. 

Lista kandydatów do nagrody „Kociewskie Pióro 
2018” obszerna i obiecująca. Muszę tu wspomnieć, 
że jury przewodniczy profesor z Kaszub, Tadeusz 
Linkner. Przed nami uroczyste podsumowanie, więc 
tylko wspomnę, że zwycięzcami są przedstawiciele 
z całego Kociewia, w dziedzinie literatury, publicy-
styki i animacji kultury. Niektórym należy się nagro-
da za „całokształt”. Opis dokonań przygotowany 

przez wnioskodawców to 31 stron tekstu. Dla mnie 
wspaniała lektura, swoisty przegląd życia w naszym 
regionie. Ważne, że różne sfery. Aż szkoda, że tylko 
jedną formę trzeba wybrać, choć i nominacje się 
liczą. Na przykład jak nie cieszyć się książką Wandy 
Pelowskiej ze Zblewa W naszych strónach po nasze-
mu, która w całości napisana jest gwarą i bardzo 
interesująco. Oprócz wspomnianej pozycji jeszcze 
dwie inne też ciekawe, słowem: było z czego wybie-

rać. Bliską mi ideę „łączenia światów” znajduję 
w nominowanej do nagrodyKociewsko-Kaszubskiej 
Orkiestrze Dętej „Torpeda” z Tczewa. Jej żywioło-
wość budzi śpiących i rozleniwionych. 

Wielkopostne refleksje są potrzebne, równolegle 
jednak toczy się wiosenne życie. I rosną nadzieje. 
Aby jednak wyrosło z nich dobro, którym można 
i trzeba się dzielić, wypada się trochę potrudzić. 
Przed Wielkanocą uskromnić jizby (zawsze zadziwia-
ły mnie te słowa), pozamiatać nie tylko przedómki, 
ale całe podwórza. Przynieść zza błotka bazie, za-
dbać, by dyngus zdążył zazielenieć. Czy jeszcze ktoś 
straszy gzuby, czyli zachęca do drobnych prac, bo 
jak będą brojne, to im zajónc nic nie zniesie? Pewnie 
będą szukać w smartfonach niespodzianek, a nie 
w sadku czy w rozmaitych mómorach, w stodole. 
Może uda nam się ocalić choć trochę tradycji. Przy-
najmniej trzeba się starać… Świeckie Gzuby i Gzuby 
z pelplińskiej Dwójki to robią nie tylko przez nazwę 
zespołu, ale i występy porywające. Zatem dobrej 
i długiej wiosny. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

PRZED WIELKANOCĄ NA KOCIEWIU

Wielkopostne refleksje są potrzebne,  
równolegle jednak toczy się wiosenne życie.  
I rosną nadzieje.  Aby jednak wyrosło z nich 

dobro, którym można i trzeba się dzielić,  
wypada się trochę potrudzić.
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115 lat temu – 1 kwietnia 1904 roku – Rada Miasta Sopotu przyjęła na swym uroczystym posiedzeniu herb 
miasta, nadany Sopotowi 17 lutego 1904 roku Najwyższym Dekretem króla Prus Wilhelma II. 

Od tamtej pory ukazało się wiele pu-
blikacji związanych z historią i opi-

sem herbu. Należą do nich m.in. broszu-
ra prof. Ottona Huppa Die Ortswappen 
des Königsreichs Preussen. Heft 2: Pro-
vinz Westpreußen. Regierungsbezirke 
Danzig und Marienwerder (Bremen 
1910), Hubertusa Schwartza Danziger 
Wappenwerk (Danzig 1930) i Mariana 
Gumowskiego Pieczęcie i  herby miast 
pomorskich (Toruń 1939). W okresie po-
wojennym zagadnieniem tym zajęli się 
m.in. Franciszek Mamuszka, Jerzy Ci-
słak oraz profesorowie Uniwersytetu 
Gdańskiego, Beata Możejko i Błażej Śli-
wiński, w  książce Herby miast, gmin 
i powiatów województwa pomorskiego, 
tom 1 (Gdańsk 2000). 

W niektórych publikacjach, zwłasz-
cza powojennych, toczono dyskusje na temat szerokości 
zwieńczenia tarczy herbu, zwanego powszechnie corona 
muralis. Tematem dyskusyjnym była także kwestia trzy-
maczy herbu. W minionych latach wprowadzono do pier-
wotnego herbu kilka zmian dotyczących m.in. układu 
skrzydeł oraz szerokości i długości ogona mewy. Aktualny 
kształt herbu Sopotu przyjęty został uchwałą Rady Miasta 
z dnia 14 września 1995 roku. Wszelkie dotychczasowe 
niejasności i dyskusje spowodowane były nieznajomością 
prowadzonej w latach 1903–1904 korespondencji w spra-
wie przyznania prawa do posiadania przez miasto Sopot 
własnego herbu, w szczególności zaś brakiem tekstu de-

kretu oraz opisu zatwierdzonego herbu. Mniemano bo-
wiem, że teksty te zaginęły.

Autorowi tego artykułu udało się w niemieckich archi-
wach dotrzeć do akt ówczesnego pruskiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, w którego zasobach zachowały się 
rękopisy dokumentacji związanej z przyznaniem Sopoto-
wi herbu miasta. Jest to korespondencja prowadzona mię-
dzy prezydentem Rejencji Gdańskiej, ministrem Spraw 
Wewnętrznych i ministrem Stanu Kancelarii Królewskiej, 
wniosek skierowany przez MSW do cesarza, króla Wil-
helma II z prośbą o zatwierdzenie projektu herbu, osobi-
ście przez króla podpisany Najwyższy Dekret z 17 lutego 
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1904 roku oraz ogólny opis herbu. 
W piśmie prezydenta Rejencji Gdań-
skiej z 24 listopada 1903 roku skiero-
wanym do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych podano, że załącznikami 
do niego są dwa projekty herbu wyko-
nane według dyrektyw Królewskiego 
Urzędu Heroldii z  23 marca 1903 
roku, z których projekt „A”, tzn. bez 
trzymaczy, to projekt właściwego her-
bu miasta i  zarazem godła pieczęci 
magistratu, a projekt „B”, na którym 
herb ozdobiony jest trzymaczami – 
Trytonem i Nereidą – ma być emble-
matem zamieszczonym na fladze 
miasta i na znaczkach zastępujących 
pieczęć lakową. Faktycznie jednak na 
tych znaczkach znalazł się wizerunek 
herbu miasta taki sam, jak na pieczęci 
urzędowej. 

Kolejnym z odnalezionych doku-
mentów są pisma skierowane przez 
MSW do ministra Stanu Kancelarii 
Królewskiej w sprawie wydania przez 
Królewski Urząd Heroldii ekspertyzy 
projektu herbu. Ekspertyzę przepro-
wadzono 23 stycznia 1904 roku, po 
czym wraz z pozytywnie zaopiniowa-
nym opisem projektu herbu odesłano 
ją ministrowi Stanu Kancelarii Kró-
lewskiej, który 4 lutego 1904 roku 
przesłał je do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. W przesłanym opisie 
zachodzi ciekawe kuriozum: Królew-
ski Urząd Heroldii w zaopiniowanej 
ekspertyzie wymienia orła bielika jako 
główny element herbu, natomiast 
w  Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych skorygowano ten zapis, nano-
sząc nieznaną ręką uwagę na margi-
nesie: „to jest przecież mewa!”1. Tym 
samym zastąpiono nazwę „orzeł – 
bielik” wyrazem „mewa”. Kolejny do-
kument datowany 12 lutego 1904 
roku, to wniosek Ministra Spraw We-
wnętrznych skierowany do cesarza 

i  króla Prus Wilhelma II z  prośbą 
o udzielenie miastu Sopot prawa uży-
wania własnego herbu. Do wniosku 
dołączony był skorygowany następują-
cy dokument: „Opis herbu miasta So-
potu: niebieska tarcza, na niej na zło-
tym wzgórzu gotowa do lotu 
czerwono-srebrna mewa z  trzymaną 
w szponach naturalną rybą. Nad tarczą 
spoczywa trzyczęściowa corona mura-
lis koloru piaskowca”. Po zatwierdzeniu 
herbu i  ogłoszeniu tego najwyższym 
dekretem królewskim z 17 lutego 1904 
roku dokument został przesłany mini-
strowi Spraw Wewnętrznych, który 
wydał do niego zarządzenie wykonaw-
cze. Zarządzenie to wraz z aktem Naj-
wyższego Dekretu Króla oraz obydwa 
projekty przesłano 24 lutego 1904 
roku Prezydentowi Rejencji Gdań-
skiej.

Żaden z zachowanych dokumen-
tów nie wymienia nazwiska autorki 
projektu herbu – Else Lüdecke. Imię 
i nazwisko autora podano w sprawoz-
daniu rocznym magistratu za rok 1904 
oraz wymienił je autor wydanej w roku 
1905 kroniki miasta Sopotu, o czym 
będzie mowa poniżej. 

Else Lüdecke (1876–1939) była na-
uczycielką wychowania plastycznego 
jednej z Wyższych Szkół dla Dziewcząt 
w  Charlottenburgu koło Berlina 
(obecnie jednej z  dzielnic Berlina). 
W chwilach wolnych poświęcała się 
malarstwu, głównie sporządzaniu por-
tretów dzieci. Projekt herbu Sopotu 
powstał latem 1903 roku. Jest on bar-
dzo podobny do herbu Gniewa. 

Choć nie zachował się wykonany 
przez Else Lüdecke projekt herbu, jed-
nak można przyjąć, a nawet być tego 
pewnym, że jego wierne odzwiercie-
dlenie znalazło się na okładce i stronie 
tytułowej wydanej w  1905 roku na 
zlecenie Magistratu Sopotu kroniki 

1   Cytaty z niemieckojęzycznych dokumentów na język polski przetłumaczył autor artykułu. 
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miasta autorstwa dra Franza Schultza: 
Chronik der Stadt Seebad Zoppot im Au-
ftrag der städtischen Behörden quel-
lenmäßig dargestellt [Kronika miasta ką-
pieliska morskiego Sopot, na zlecenie 
władz miasta sporządzona na podstawie 
materiałów źródłowych] (Danzig 1905), 
kronika pisana była bowiem w czasie na-
dania miastu herbu. Na stronie 145 tejże 
publikacji dr Franz Schultz potwierdza, że 
głównym elementem herbu, nawiązują-
cym do położenia miejscowości, jest 
„(…) przysiadająca na piaskowej wydmie 
mewa z rybą”. Znaczenie kolorów herbu 
objaśnił burmistrz miasta w wygłoszonej 
1 kwietnia 1904 roku mowie z okazji uroczyste-
go przyjęcia herbu. Powiedział wówczas: „(…) 
Niech herb Sopotu w kolorach niebieskim i zło-
tym, symbolizujących morze i wydmy, stanie 
się przepowiednią. Dopóki morze uderza swy-
mi niebieskimi, zdrowie przysparzającymi fala-
mi o złotą plażę, a błękitne niebo znad morza 
rozciąga się do złotej plaży, jak również nad 
morzem i miastem, i dopóki tu, w błękitnych 
falach i bogatym w ozon powietrzu, ludzie będą szukać 
zdrowia, szczęścia i odwagi, to złota wydmowa plaża dla 
mieszkańców Sopotu zamieniać się będzie w prawdziwe 
złoto”.

Godny uwagi pozostaje jeden z  ele-
mentów herbu – ryba. W opisie przedło-
żonym królowi, i przez niego zatwierdzo-
nym, wymienia się jedynie określenie 
„naturalna ryba”, a nie dorsz, jak to przy-
jęto uchwałą Rady Miasta z 14 września 
1995 roku. Dawni mieszkańcy Sopotu 
nigdy by się nie zgodzili, aby tą rybą był 
dorsz, zwany przez tutejszych mieszkań-
ców pomuchlem. Nazwa ta jest do tej pory 
używana przez rybaków kaszubskich. 
Dorsz, czyli po kaszubsku pòmùchel, uwa-
żany był aż do okresu II wojny światowej, 
a w Karwi czy w Rewie także jeszcze przez 
krótki okres po wojnie, za rybę najgorsze-

go gatunku. Złowione dorsze przeznaczano 
głównie na karmę dla świń. Od niepamiętnych 
czasów używanym na terenie Niemiec wyzwi-
skiem jest wyrażenie „Pomuchelskopf” – w do-
słownym tłumaczeniu: „głowa dorsza”, a używa-
nym w znaczeniu „pusta głowa, głupiec, tępak, 
uparciuch, niedorajda itd.” Niektórzy Kaszubi 
posługują się do tej pory zapożyczeniem „pomu-
chelkop” (-kopie, -kopo). Podejrzewam, że rad-

nym Sopotu przyjmującym w 1995 roku tę rybę jako je-
den z symboli herbu miasta informacja ta nie była znana. 
Warto więc, aby ten materiał znalazł się w zasobach Mu-
zeum Sopotu. 

RAJMUND GŁEMBIN      
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·   1 IV 1629 – w Gdańsku zmarł Jakub Fabricius, 
pierwszy rektor gdańskiego Gimnazjum Akade-
mickiego. Urodził się w Gdańsku w 1551 r.

·   2 IV 1629 – Puck osiągnął rangę jedynego 
portu morskiego Rzeczypospolitej.

·   9 IV 1889 – w przysiółku Malary koło Wie-
la urodził się Marian Mokwa, wybitny malarz 
marynista, autor blisko 9 tys. obrazów olejnych 
i akwarel, twórca Galerii Morskiej w Gdyni, ho-
norowy obywatel Sopotu i Wejherowa, hono-
rowy członek wejherowskiego oddziału ZKP. 
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Warszawie i Gdańsku, a także 
w zbiorach publicznych i prywatnych w kraju 
i za granicą. Zmarł 15 czerwca 1987 w Sopocie 
i tam został pochowany na cmentarzu katolic-
kim.

·   9 IV 1999 – w Tczewie zmarł prof. Wacław 
Odyniec, historyk, znawca dziejów Pomorza 
Nadwiślańskiego, autor wielu prac poświę-
conych Kaszubom i ich historii, laureat Me-
dalu Stolema (1985) oraz wielu odznaczeń 
państwowych i regionalnych. Urodził się 17 
czerwca 1922 w Wilnie, pochowany został na 
Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

·   13 IV 1919 – zaopatrzeni w polskie pasz-
porty i francuskie wizy dotarli na konferencję 
pokojową w Wersalu Antoni Abraham i Tomasz 
Rogala. Delegacja miała przekonać uczestni-
ków konferencji do przyznania ziemi kaszub-
skiej Polsce.

·   22 IV 1989 – na placu Zebrań Ludowych 
w Gdańsku odbyła się pierwsza legalna ma-
nifestacja przeciwników budowy elektrowni 
jądrowej w Żarnowcu. Pomimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych w tym dniu 
(ulewny deszcz) demonstracja zgromadziła 
ponad 1000 osób.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Wójt gminy Chojnice półżartem mawia, że zarządza 
(nb. od 29 lat!) najpiękniejszą gminą w  Polsce. 

Pewnie nie on jeden wśród włodarzy kaszubskich tak 
mówi, ale trzeba przyznać, że coś jest na rzeczy. Wszak 
w obrębie chojnickiej gminy w całości znajduje się Park 
Narodowy „Bory Tucholskie”, a jej północną połać obej-
muje Zaborski Park Krajobrazowy. Obfitość wód, różno-
rodność flory, sieć dróg rowerowych podnoszą turystycz-
ną atrakcyjność okolicy.

Jubileusze. Charzykowy, gdzie rozpoczyna się kajako-
wy i żeglarski szlak jezior chojnickich, powinny w tym 
roku obchodzić ważne jubileusze – 100-lecie ośrodka spor-
towego oraz 90. rocznicę powstania letniska. W 1919 r.  
grono zamożniejszych chojnickich mieszczan założyło 
Towarzystwo Sportów Wodnych, które trzy lata później 
(1922) przekształciło się w Klub Żeglarski Chojnice – 
pierwszy na ziemiach polskich! Inicjator klubu Otton 
Weiland, prekursor polskiego jachtingu, na wyniosłym 
brzegu jeziora wybudował i w czerwcu 1929 r. otworzył 
dla gości (uroczyście, 
z udziałem wojewody po-
morskiego) hotel z restau-
racją pn. Bellevue. Taki był 
początek, o Charzykowach, 
małej rolniczo-rybackiej 
wiosce, zrobiło się głośno 
w kraju i  letników z roku 
na rok przybywało, a  do 
rozgłosu przyczyniał się 
m.in. Julian Rydzkowski 
wydający jednodniówki „Turysta w Chojnicach”. Charzy-
kowy są wdzięczne Weilandowi (1887–1966); jego imię 
nosi amfiteatr, a przed klubem stoi pamiątkowy kamień.  

Muzeum. Przypadającą za trzy lata 100. rocznicę po-
wstania klubu jachtowego, którego tradycje kontynuuje 
dzisiejszy Chojnicki Klub Żeglarski (ChKŻ), działacze 
sportowi zapragnęli upamiętnić otwarciem Muzeum Że-
glarstwa. Charzykowy są miejscem dla takiej placówki 
najwłaściwszym, tu się bowiem zorganizowane wyścigi 
jachtów zaczęły, tu także narodził się trochę później pol-
ski sport bojerowy. Pomysł rozpalił dyskusje w środowi-
sku, spodobał się władzom gminy i miasta, które zapew-
ne nie poskąpią grosza na wspólną inwestycję, tak jak 
przed kilkunastu laty razem wybudowały okazałą marinę. 
Stuletnia historia, wypełniona sukcesami nie tylko w kra-
ju, lecz także na europejskim i światowym poziomie, god-
na jest pokazania. Ale nie ma pewności, czy zamiar się 
urzeczywistni, gdyż pod budowę muzeum potrzebna 
byłaby część działki Ludowego Klubu Sportowego (LKS), 
a w tej sprawie nie ma zgody. Może znajdzie się inne roz-
wiązanie?

Meandry. Trzeba jednak zauważyć, że samorządy po-
wiatu i gminy wykorzystują walory naturalne na rzecz 
rozwoju turystyki. W Małych Swornegaciach na Brdzie 
z powodzeniem funkcjonuje most zwodzony, który uła-
twia żeglarzom turystyczne rejsy z Charzyków do Swor-
negaci. W sezonie na wydłużonej trasie wodnej jest spo-
ry ruch, do czego zapewne przyczynia się rosnąca 
popularność Swornegaci, miejscowości o rzadkiej pięk-
ności, która wyrasta na modny i  niezłej klasy kurort. 
W tym roku wiele dobrego spodziewają się kajakarze, 
realizowany jest bowiem projekt o nazwie „Meandry Brdy 
i Chociny”, obejmujący budowę sześciu przystani kajako-
wych. Dwie w gminie Konarzyny zostały już zbudowane: 
w Ciecholewach (rz. Brda) i Zielonej Chocinie (rz. Cho-
cina), a cztery pozostałe na terenie gminy chojnickiej 
mają powstać do końca czerwca: w Chocińskim Młynie 
oraz na szlaku Brdy – w Kokoszce, przy moście w cen-
trum Swornegaci i nad jeziorem Witoczno przy stanicy 
PTTK. Łączny koszt (m.in. pomosty, wiaty, zatoki posto-

jowe, miejsca na ognisko, sa-
nitariaty, drogi dojazdowe, 
a w Chocińskim Młynie po-
nadto stopień wodny (rynna 
spławna pod ruchliwą szosą) 
wyniesie ponad 2,4 mln zł, 
lecz 85% stanowią środki 
z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
W Charzykowach natomiast 
powstanie dodatkowa atrak-

cja na kąpielisku – zjeżdżalnia wodna, również w dużej 
części sfinansowana ze środków unijnych.

Takie nowinki i udogodnienia na szlaku cieszą wod-
niaków i przyciągają turystyczny naród. Trzeba jednak 
gościom, oby jak najliczniejszym, dać coś jeszcze, poka-
zać nie tylko przyrodniczo-krajobrazową szatę, lecz także 
duszę południowo-kaszubskiego regionu. Dobrze rozu-
mie swoje zadanie Dom Kultury w Swornegaciach m.in. 
zapraszający do oryginalnej gry terenowej „Test Kaszuba”, 
wraz z Kaszubskim Domem Rękodzieła Ludowego, peł-
niącym zarazem funkcję informacji turystycznej, lokal-
nego muzeum, sklepu pamiątek regionalnych itd. W let-
nie wieczory na „czwartkach kaszubskich” tłumnie 
gromadzą się tam mieszkańcy, sezonowi letnicy i wanoż-
nicy, cykliści i wodniacy. 

Jako miłośnik bliskich stron (Mòje stronë, mòje stronë 
są nôlepszé z wszëtczich strón) skłonny jestem dać wiarę 
przechwałkom wójta Zbigniewa Szczepańskiego, lecz 
piękne są całe Kaszuby i ludziom przyjazne. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

NA WODNYM SZLAKU

Charzykowy, gdzie rozpoczyna 
się kajakowy i żeglarski szlak 
jezior chojnickich, powinny 

w tym roku obchodzić ważne 
jubileusze – 100-lecie ośrodka 
sportowego oraz 90. rocznicę 

powstania letniska.
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NA WÒDNYM SZLACHÙ
Wójt gminë Chònice, nié do kùńca szpòrtã, 

gôdô, że òn rządzy (òd 29 latów!) nôsnôżnié-
szą gminą w  Pòlsce. Wierã nié blós òn westrzód 
kaszëbsczich wëszëznów tak gôdô, ale nót je rzeknąc, 
że cos w  tim je. Doch w  gminie Chònice je całi 
Nôrodny Park „Bòrë Tëchòlsczé”, a ji nordowi dzél 
to je Zabòrsczi Krôjmalënkòwi Park. Bòkadnosc 
wòdë, wiele roscënów, stëgnë dlô kòłów to są atrak-
cje, jaczé przëcygają letników.

Jëbleùsze. Charzëkòwë, gdze zaczinô sã czôłen-
kòwi ë żeglarzczi szlach chònicczich jezorów, bë mù-
szałë latos fejrowac wôżné jëbleùsze – 100 latów jist-
nieniô spòrtowégò òstrzódka ë 90. roczëznã 
pòwstaniô latowiszcza. W 1919 r. karno bòkadnëch 
chònicczich mieszczanów założëło Towarzëstwò 
Wòdnëch Spòrtów, jaczé trzë lata pózni (1922 r.) 
przesztôłcëło sã w Żeglarzczé Karno Chònice – pier-
szé na pòlsczi zemie! Inicjatorã stwòrzeniô karna béł 
Òttón Weilãd, chtëren jakno pierszi w Pòlsce zaczął 
żeglowac, kòl jezora zbùdowôł, a w czerwińcu 1929 r.  
òtemknął dlô gòsców (òdswiãtno, z ùdzélã pòmòr-
sczégò wòjewòdë) hòtel z  karczmą Bellevue. Tak 
wëzdrzôł zôczątk ë òdtąd ò Charzëkòwach, môłi 
gbùrskò-rëbacczi wsë, dało sã czëc w całim kraju ë 
co rokù przëjéżdżiwało tam corôz wicy letników, 
a w tim, cobë bëło czëc ò tim placu, pòmógł m.jin. 
Julión Ridzkòwsczi, chtëren pisôł jednodniówczi 
„Letnik w  Chònicach”. Charzëkòwë sã wdzãczné  
Weilãdowi (1887–1966), jegò miona je amfitéater, 
a kòl klubù stoji pamiątkòwi kam.

Mùzeùm. Roczëznã 100 latów òd pòwstaniô że-
glarzczégò karna, co bãdze fejrowónô za trzë lata, 
jaczégò tradicje do dzysô cygnie Chònicczé Że-
glarzczé Karno (ChŻK), spòrtowi dzejôrze chcą ùpa-
miãtnic bez òdemkniãcé Mùzeùm Żeglowaniô. Cha-
rzëkòwë to je nôlepszi plac dlô taczégò môlu, kò 
tuwò sã zaczãłë zòrganizowóné miónczi żeglówków, 
tu téż mô swój zôczątk pòlsczi bòjerowi spòrt. Ùdba 
bëła przëczëną do kôrbiónczi westrzód zaintereso-
wónëch, widzała sã wëszëznóm gminë ë gardu, 
chtërne gwës nie mdą żałowac dëtków na pòspólną 
inwesticjã, tak jak czilenôsce lat nazôd razã zbùdo-
wałë bëlną marinã. Stolatnô historiô, z wiele dobë-
cama nié blós w kraju, le też na eùropejsczi ë swia-
towi wiżawie, wôrt je pòkôzaniô. Równak ni ma 
gwësnotë, czë ùdba òstónie zjisconô, bò do bùdacje 
mùzeùm brekòwny je dzél zemi, jaczégò miéwcą je 

Lëdowé Spòrtowé Karno (LSK), a w ti sprawie ni ma 
zgòdë. Mòże ùdô sã nalezc jinszé rozrzeszenié tôklu?

Méandrë. Nót je równak dac bôczënk na to, że 
samòrządzënë krézu ë gminë wëzwëskiwają nôtërné 
dobra do rozwiju turisticzi. W Môłëch Swòrach na 
rzéce Brda je pòdnoszóny mòst, jaczi pòmôgô żegla-
rzóm w  turisticznëch wanogach z  Charzëków do 
Swòrów. Òb lato na dłëgszim wòdnym szlachù je 
dosc wiôlgô rësznota, czegò przëczëną je gwës to, że 
corôz wicy je czëc ò Swòrach, môlu ò niespòtikóny 
snôżoce, co robi gò módnym i dobrégò zortu kùror-
tã. Latos wiele dobrégò żdaje za czôłenkarzama, bò 
je realizowóny projekt „Méandrë Brdë ë Chòcënë”, 
co mô za cél bùdacjã szesc czôłenkòwëch przësta-
niów. Dwie w  gminie Kònarzënë ju są fardich: 
w Cëchòlewach (rz. Brda) ë Zelóny Chòcënie (rz. 
Chòcëna), a  sztërë w  gminie Chònice pòwstóną 
wierã do kùńca czerwińca: w Chòcyńsczim Młënie, 
na szlachù Brdë – w Kòkòszce, kòl mòstu na we-
strzódkù Swòrów ë kòl jezora Witoczno krótkò sta-
nicë PTTK. Razã wôrtnota (m.jin. pòmòstë, daczi, 
parkplace, place na ògniszcze, szituzë, sztrasë, 
a w Chòcyńsczim Młënie też wòdny trap (wòda płë-
nie pòd sztrasą) to wicy jak 2,4 mln zł, le 85 proc. to 
dëtczi z Eùropejsczégò Fùnduszu Regionowégò Roz-
wiju. W  Charzëkòwach zôs pòwstónié jesz jedna 
atrakcjô na placu do kąpaniô sã – wòdnô pùrgówka, 
téż w wikszim dzélu sfinancowónô z Ùnie. 

Taczé czekawinczi na szlachù nôbarżi ceszą wòd-
niaków ë przëcygają letników. Nót je równak gòscóm, 
żebë bëło jich jak nôwicy, dac co jesz, pòkazac nié 
blós przërodniczo-krôjmalënkòwi òbleczenié, le téż 
dëcha pôłniowò-kaszëbsczi òbéńdë. Dobrze rozmie-
je swòje zadanié Dodóm Kùlturë w  Swòrach, bò 
m.jin. rôczi do terenowi òriginalny jigrë „Test 
Kaszëbë”, razã z Kaszëbsczim Dodomã Lëdowégò 
Rãkòdzejôrzstwa, chtëren je téż infòrmacją dlô let-
ników, môlowim mùzeùm, krómã z pamiątkama ëtd. 
Òb czas latnëch wieczorów na „kaszëbsczich czwiôrt-
kach” nie felëje tam mieszkańców, letników a wanoż-
ników, tëch na kòłach ë wòdniaków.

Jakò lubòtnik mòjich strón (Mòje stronë, mòje 
stronë są nôlepszé z wszëtczich strón) mògã ùwierzëc 
gôdaniémù wójta Zbigòrza Szczepańsczégò, ale 
piãkné są całe Kaszëbë ë dobré dlô jinszich.

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI,  
TŁÓMACZËŁA NATALIÔ KŁOPÒTK-GŁÓWCZEWSKÔ
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Zacytowane w tytule określenie wypo-
wiedział jeden z hitlerowców w 1939 r. 
do aresztowanego nauczyciela ze Starej 
Kiszewy w powiecie kościerskim. Po-
służyło ono autorce omawianej książki 
pt. Był rok 1939. Operacja niemieckiej 
policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelli-
genzaktion, Marcie Wardzyńskiej, do 
zilustrowania tezy, że polscy nauczy-
ciele byli szczególnie znienawidzeni 
i tępieni przez nazistów (s. 14).

Oczywiście nie tylko nauczyciele 
w  1939 r., po rozgromieniu Polski, 
stali się obiektem nazistowskiego bar-
barzyństwa. Przedstawienie, kto i dla-
czego stał się wówczas przedmiotem 
hitlerowskich zbrodni, wydaje się naj-
mocniejszą stroną omawianej książki. 
Autorka ma świadomość, że chociaż 
akcja niemieckiej policji bezpieczeń-
stwa mająca na celu fizyczne wyelimi-
nowanie polskich elit nosiła krypto-
nim „Intelligenzaktion”, to jednak jej 
sprawcom nie chodziło o grupę spo-
łeczną osób z  wyższym wykształce-
niem czy wykonujących określone za-
wody, czy też sprawujących szczególne 
funkcje, lecz o  warstwę przywódczą 
(„Führungsschicht”) narodu polskie-
go. Tym terminem nazwano „osoby 
z różnych warstw społecznych, które 
swoim działaniem umacniały ideę 
polskiego państwa i rozwijały świado-
mość narodową w skali masowej”, bo 
„zgodnie z stereotypem Polaka w III 
Rzeszy […] świadomość narodową 
ma tylko polska inteligencja. Ludowi 
zaś, który nie zajmuje się polityką, lecz 
myśli o chlebie i pracy, jest obojętny 
los kraju” (s. 67).

Mówiąc inaczej, ofiary hitlerow-
skich siepaczy z  początku okupacji 

zostały zamordowane nie dlatego, że 
były nauczycielami, duchownymi, 
prawnikami, politykami, kolejarzami, 
pocztowcami itd., lecz dlatego, że ci lu-
dzie przyczynili się do budowania Pol-
ski i umacniania polskości, a u oku-
pantów wywoływali obawy, że także 
po wrześniowej klęsce będą w stanie 
przyczyniać się do polskiego, „narodo-
wego oporu” (s. 67). Dlatego właśnie 
chociaż „Intelligenzaktion” było hitle-
rowskim przedsięwzięciem mającym 
na celu wyniszczenie polskich elit, 
to w jego ramach ginęły także osoby 
niewykształcone czy bezrobotne. To, 
że wśród pomordowanych w tym be-
stialskim procederze, większość sta-
nowiły osoby dobrze wykształcone, 
na stanowiskach, o ponadprzeciętnym 
statusie majątkowych, daje wymowne 
świadectwo ich polskiego patriotyzmu 
i narodowego zaangażowania.

Należy dopowiedzieć, że naziści, 
prowadząc „Intelligenzaktion”, urze-
czywistniali także bardziej pragma-
tyczne, barbarzyńskie cele. Uznali, że 
gdy Polacy zostaną pozbawieni „war-
stwy przywódczej”, to staną się „bier-
ną, amorficzną masą, niezdolną do 
zorganizowanego działania” (s. 7), któ-
rą będzie można do woli wykorzystać 
na potrzeby III Rzeszy i pojedynczych 
Niemców, gdyż – jak ujęto to w jednej 
z nazistowskich wypowiedzi – „Polacy 
mogą mieć tylko jednego pana, a jest 
nim Niemiec; dwóch panów obok sie-
bie nie może być […], dlatego należy 
wszystkich przedstawicieli polskiej in-
teligencji wytępić” (s. 69). Ze współ-
czesnej perspektywy być może trudno 
w to uwierzyć, ale co najmniej część 
ówczesnych Niemców przyjęła za mia-

rodajne takie wizje i na przykład tak 
wyobrażała sobie życie po zwycięstwie 
III Rzeszy: „Będziemy siedzieć na ta-
rasie, pić piwo i pokazywać Polakom, 
co mają robić”. W ten sposób wspo-
minali okupacyjną wypowiedź jed-
nego z Niemców z Redy jego polscy 
współmieszkańcy, z którymi po wojnie 
rozmawiał niżej podpisany.

Książka Wardzyńskiej jest kolej-
nym potwierdzeniem tezy, że powoli 
w polskiej nauce staje się powszech-
ny pogląd, że do najtragiczniejszych 
wydarzeń w skali całego kraju doszło 
jesienią 1939 r. na Pomorzu. Autorka 
wyraża to co prawda eufemistycznie, 
pisząc, że akcja fizycznego wynisz-
czenia ludzi na Pomorzu „przybrała 
dramatyczne rozmiary” (s. 145) i wy-
mienia liczne tego przykłady. Szkoda 
jedynie, że nie powiedziała wprost, 
iż hitlerowcy dokonali w  tym regio-
nie pierwszych masowych egzekucji, 
w których zginęło najwięcej niewin-
nych ludzi. Jest to jednak godne za-
uważenia, bo w powszechnym odbio-
rze nadal brak świadomości o  skali 
represji okupanta na Pomorzu. Do-
brym tego przykładem jest informa-
cja zawarta w wieczornych Wiadomo-
ściach TVP1 z 27 grudnia 2018 r., że 
mord cywilnych Polaków w podwar-
szawskim Wawrze z 27 grudnia 1939 r.  
był pierwszym masowym morder-
stwem dokonanym przez  hitlerow-
ców na terenie okupowanych ziem 
polskich. Autorzy tej wzmianki, jak 
widać, nie wiedzieli, że już w samych 
podwejherowskich Lasach Piaśnickich 
zamordowano do grudnia 1939 r. setki 
Polaków.

Niestety, przedstawienie masowych 
morderstw na Pomorzu (i w  innych 
częściach Polski) w omawianym opra-
cowaniu sprawia wrażenie chaosu, 
chociaż należy przyjąć z  uznaniem 
starania autorki, żeby nie pominąć 
żadnego miejsca kaźni, w którym za-

„Jeszcze jedna świnia  
nauczycielska”
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bito co najmniej dziesięć osób. Dzięki 
temu w książce znalazła się spora licz-
ba kaszubskich miejscowości. Jednak 
autorka nie porównuje różnych prze-
kazów źródłowych i nie konfrontuje 
ich z  literaturą przedmiotu. Dlatego 
czytelnik nie dowie się, że istnieją od-
mienne wersje losów części osób aresz-
towanych przez hitlerowców. Ponadto 
w książce podano błędne dane o oko-
liczności śmierci niektórych ofiar. 
Jednym z przykładów jest informacja, 
że ostatni burmistrz przedwojennego 
Wejherowa Teodor Bolduan został za-
mordowany w Piaśnicy (s. 107–108), 
chociaż w rzeczywistości nastąpiło to 
koło Wejherowa, na Zamkowej Gó-
rze. Jak należy domniemywać, Marta 
Wardzyńska oparła się na zeznaniach 
jednego ze świadków w procesie gdań-
skiego gauleitera Alberta Forstera. 
Wystarczyło ten przekaz skonfronto-
wać z jednym z licznych biogramów 
tej postaci, by uniknąć pomyłki.

Co ciekawe, w  kilku miejscach 
opracowania autorka wymieniła na-
zwy Kaszuby i  Kaszubi (s. 28, 35, 
76), jednak nie chodzi jej o nadmor-
ską część przedwojennej Polski, czyli 
okolice Kartuz, Kościerzyny, Wejhe-
rowa i Chojnic oraz ich mieszkańców, 

ale ma na myśli przygraniczne tereny 
ówczesnej Rzeszy (głównie należą-
cą do Rzeszy część powiatu bytow-
skiego) i ich rdzennych, kaszubskich 
mieszkańców. Trochę to wygląda 
tak, jakby jej zdaniem Kaszubi, któ-
rzy zostali w 1920 r. objęci granicami 
odrodzonego państwa polskiego, au-
tomatycznie stali się Polakami nie-
odróżniającymi się od mieszkańców 
innych regionów Polski, a  jedynie 
ci, którzy pozostali w  niemieckiej 
Rzeszy, zachowali swoją kaszubską 
tożsamość. Tylko w  małym stopniu 
obraz ten kłóci się z określeniem pol-
skiego nauczyciela w przedwojennym 
Szczecinie, Maksymiliana Golisza, 
jako „Kaszuby z Wiela” (s. 79). Tym 
bardziej, że autorka nie wiedziała, co 
to za miejscowość, i w indeksie podała 
ją w formie „Wiel”. Nie można jednak 
stawiać jej z tego powodu zarzutu, bo 
ten terminologiczny galimatias jest 
skutkiem stosowania pojęcia „Kaszu-
by” w innych publikacjach. Wystarczy 
przywołać jedno z  wykorzystanych 
w  omawianej książce wydawnictw, 
Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. 
Prześladowanie polskiej ludności rodzi-
mej Pomorza Zachodniego 1939–1945 
(red. A. Czechowicz, Koszalin 1970).

Podsumowując, można powiedzieć, 
że chociaż publikacja Marty Wardzyń-
skiej nie jest wolna od wad, jednak 
stanowi ważną pozycję w naukowym 
poznawaniu początkowego stadium 
okupacyjnego hitlerowskiego terro-
ru w Polsce, w tym szczególnie – ze 
względu na skalę tutejszych nazistow-
skich zbrodni – w naszym regionie, na 
Kaszubach i Pomorzu. 

BOGUSŁAW BREZA

Marta Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemiec-
kiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzak-
tion, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 
2009.      

Na Pomorzu ścieżek wytyczonych 
przez literaturę jest mnóstwo – tak 
dużo, że zdaniem niektórych teren 
został już zadeptany przez wędrowców 
i trzeba na nowo wyznaczyć trasę wy-
prawy. Niektóre z nich prowadzą przez 
miasta, inne przez wioski czy przez 
pustkowia... Każda z tras prowadzi od 
czegoś znanego do przestrzeni nowej, 
podróżujący czytelnik w trakcie drogi 
poznaje świat zewnętrzny, ale też od-
krywa siebie. Dla jednych ważne są 
tożsamościowe znaki swojskości, dru-
dzy fascynują się innością, dla części 
ważne są historie społeczności, dla 
pozostałych – opowieści o  jednost-
kach. Na pomorskich ścieżkach mówi 

się i pisze po polsku, kaszubsku, nie-
miecku, ale przecież czasami napotkać 
można także inne języki. Prawdziwa 
plątanina ścieżek…

Po dawnych i nowych ścieżkach Po-
morza opisanych przez literaturę wio-
dą mową a potem pismem zaproszeni 
przez Nadbałtyckie Centrum Kultury 
artyści i animatorzy kultury. Czynią to 
od kilku lat, najpierw ukazując miejsca 
znaczące dla własnej biografii i dla in-
nych literatów, potem zaś przygotowu-
jąc do druku opowieść w formie spe-
cyficznego przewodnika. Ze względów 
logistycznych niewiele osób ma moż-
liwość uczestniczyć w rzeczywistych 
podróżach po literackim Pomorzu, 

kiedy to w jeden dzień gromadzą się 
ludzie chcący naocznie i  „nausznie” 
odczytać wyjątkowe przestrzenie 
z przewodnikiem-literatem lub cice-
rone-regionalistą. A  trzeba podkre-
ślić, że całkiem sporo było tego typu 
objazdów lub wędrówek. W  trzech 
dotychczas zorganizowanych akcjach 
Czytania Pomorza (2015–2017) swoją 
lekturę rzeczywistości kulturowej za-
proponowali (nazwiska wymieniam 
w porządku alfabetycznym): Mieczy-
sław Abramowicz, Martyna Bunda, 
Krystyna Chwin, Hanna Cygler, Tade-
usz Dąbrowski, Jarosław Ellwart, Mag-
dalena Grzebałkowska, Paweł Huelle, 
Anna Janko, Adam Kamiński, Dorota 
Karaś, Andrzej Kasperek, Cezary Ła-
zarewicz, Daniel Odija, Barbara Piór-
kowska, Bożena Ptak oraz Władysław 
Zawistowski.

Ścieżki dawne i nowe
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Szesnaście wypraw literacko-po-
znawczych przyniosło ze sobą ty-
leż rozdziałów w  trzech książkach 
Czytanie Pomorza opublikowanych 
przez Nadbałtyckie Centrum Kultury 
w Gdańsku w latach 2016–2018 pod 
redakcją Katarzyny Banuchy i  Bar-
tosza Filipa. To pozycje, które warto 
mieć nie tylko na półce, ale i w świa-
domości czytelniczej. Bardzo dobrze 
bowiem pokazują, kto kogo (tzn. czy-
je utwory) czyta, czasami nawet obja-
śniając, dlaczego tak się dzieje. Bardzo 
ciekawie również informują, kogo nie 
przeczytano albo może i przeczytano, 
ale nie przywołano. W  żadnym bo-
wiem czytaniu i opowiadaniu nie ma 
przypadkowości, każde zaś samookre-
ślenie się literata-czytelnika jest zna-
czące i dalekosiężne. Jeśli więc autor 
mówi-pisze o swoich bohaterach lite-
rackich lub fascynacjach literackich, 
przynosi to nie tyle wiedzę o świecie 
zewnętrznym, co o  światopoglądzie 
i samoświadomości opowiadającego. 
W rezultacie w Czytaniu Pomorza #1, 
#2, #3 można podziwiać tak odkrycia, 
jak i zakrycia wartości kulturowych, 
zapoznać się zarówno z utworami ak-
tualnie popularnymi, jak i tymi już po-
mijanymi, można się zgodzić z wizją 
przewodników lub im przeciwstawić.

Niektórzy z autorów Czytania Po-
morza zabrali słuchaczy i czytelników 
w  miejsca już znane, utrwalając ist-
niejący w kulturze obraz literacki czy 
przekonanie interpretacyjne, wzbo-
gacając je wszakże o nowe składniki 
i świeżo brzmiące akcenty. Inni mieli 
ambicje wynajdywać nowe konteksty 
i  nowe przestrzenie eksploracji. Na 
wysokim poziomie przygotowali swoją 
część Paweł Huelle i Adam Kamiński, 
przekazując informacje o międzywo-
jennej i powojennej Gdyni. Jak zawsze 
skrupulatny pojawił się Mieczysław 
Abramowicz w  opisie społeczności 
żydowskiej zamieszkującej dawne 
i  dzisiejsze Trójmiasto. Bardzo rze-
czowo przypomniała o sobie Krysty-
na Chwin, ukazując wolnościowy etos 
Gdańska. Patrząc z  dystansu, trzeba 
zauważyć, że kobiety zaistniały w Czy-
taniu Pomorza bardziej oryginalnie 
niż mężczyźni. Dotyczy to zwłaszcza 
Magdaleny Grzebałkowskiej, która raz 

trzymając się literatury faktu, innym 
zaś razem twórczości dla dzieci, w po-
rywający momentami sposób ukazuje 
zaskakujące konteksty, ludzi oraz wy-
darzenia. Jej opowieść jest dynamicz-
na, pełna zwrotów, nieco nerwowa, 
w  pełni znamionująca talent story-
tellera. Także o środowisku trójmiej-
skim mówi-pisze Barbara Piórkowska, 
która skupiła się wszakże na utworach 
napisanych przez kobiety. Urzekają-
cą cechą tej cząstki przewodnika jest 
empatia narracyjna autorki, która 
przedstawiając nieswoją twórczość, 
potrafiła tak dalece ją uwewnętrznić, 
że nie ma w  tych charakterystykach 
zbędnych intelektualno-retorycznych 
popisów, czytając je, czujemy, że Piór-
kowska po prostu chce wydobyć na 
wolną przestrzeń czysty głos piszących 
kobiet. Subtelnie zaistniała także Anna 
Janko, która przygotowała wypowiedź 
o  najdalej na zachód leżącej części 
Pomorza przedstawionego w tomach 
gdańskiego NCK. Opowieść Janko 
o Kołobrzegu to historia o mirażach 
dawnych lat, które odcisnęły swoje 
ślady na kartach różnych książek, ale 
i w pamięci poetki. Nie ma tutaj po-
śpiechu, a raczej trwanie, jakiś specy-
ficzny blask przeszłości, tyleż fascynu-
jący, co i nostalgiczny…

Kaszubski czytelnik odnajdzie zale-
dwie dwa głosy, które wprost dotyczą 
kaszubskojęzycznej rzeczywistości li-
terackiej. Jeden pochodzi od Jarosła-
wa Ellwarta, drugi od Martyny Bun-
dy. Pierwsza wypowiedź związana jest 
nade wszystko z Życiem i przygodami 
Remusa Aleksandra Majkowskiego, 
które stały się pretekstem dla opisu 
drogi, jaką na kartach powieści prze-
był główny bohater. Ellwart sumiennie 
podaje najważniejsze punkty tej wę-
drówki, wywołując przy okazji miej-
sca istotne dla kaszubskiej samoświa-
domości. Z inną energią przedstawia 
bliskie sercu, niemal prywatne Ka-
szuby Martyna Bunda. Znowu widać 
tutaj świeżość kobiecego spojrzenia 
na świat, werwę oraz pewnego typu 
zaczepność w  sądach autorki, która 
nie tyle poprzez wielką historię czy 
wyważoną problematykę intelektual-
ną zamierza opisywać swoje domo-
wo-swojskie otoczenie. Bunda potrafi 

odświeżyć wygląd Kaszub, przywołu-
jąc w swej narracji przede wszystkim 
zwykłe-niezwykłe emocje ludzi oraz 
ich największe życiowe wydarzenia: 
narodziny, miłość i śmierć. Dwa wy-
stąpienia o  kaszubskiej tradycji lite-
rackiej rozwijającej się ponad 170 lat 
to zdecydowanie mało jak na prze-
wodnik, który poza dwiema wypra-
wami na zachód (Janko, Łazarewicz), 
skupiony został na opisie dzisiejszego 
województwa pomorskiego.

Czytanie Pomorza jest zamierze-
niem skrojonym bardzo współcześnie. 
Redaktorzy tomu nie dopuścili do po-
dawania nadmiaru treści, co przy tak 
twórczych przewodnikach wypraw jak 
autorzy, których wypowiedzi opubli-
kowano w zbiorach, mogłoby się prze-
cież łatwo zdarzyć. Każda z części nie 
przekracza dwustu stron wydawnic-
twa o identycznym formacie, na jed-
nakowym papierze, z konsekwentnie 
realizowanym wyglądem graficznym. 
Warto tutaj zauważyć wizualną stronę 
tomów przewodnika, którą przygoto-
wał Michał Pecko nie tylko w sferze 
symbolicznych znaków na okładkach, 
ale i również w składzie, z dwukolo-
rowym drukiem, dużą ilością światła 
w tekstach. Przynosi to efekt lekkości 
i przestrzeni, co trafnie określa geo-
graficzno-kulturową atmosferę Po-
morza. Potwierdzają to jeszcze zdjęcia 
autorstwa np. Anny M. Binieckiej, 
Jacka Labijaka, Macieja Moskwy czy 
Marka Opitza, które trafnie przedsta-
wiają wybrany przez narrację element 
topografii. Widać jednakże u fotogra-
fików chęć nadania miejscom także 
dodatkowych znaczeń, co odnosi się 
do ich autorskiej, wizualnej interpre-
tacji znaków natury czy kultury.

Przewodnik literacki to gatunek 
wypowiedzi, który w ostatnich latach 
wraca na rynek księgarski i, jak się 
zdaje, do świadomości czytelniczej. 
Dla Pomorza Wschodniego mającego 
już swoje akademickie opracowania 
historyczno-literackie pojawienie się 
wydawnictwa kierowanego ku kul-
turze popularnej jest czymś świeżym 
i potrzebnym. Przynosi ono bowiem 
ze sobą dużą dawkę wiedzy i emocji 
pozwalających współczesnym od-
biorcom pełniej odkrywać walory za-
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mieszkiwanego przez siebie regionu. 
Czy jednak tytuł zamierzenia i dobór 
przewodników jest w  pełni trafny, 
można wątpić. Ci, którzy mieszka-
ją w Koszalinie, Świdwinie, Wolinie, 
Stargardzie czy Szczecinie, mogą się 
poczuć rozczarowani tym, że trzy 
tomy Czytania dotyczą głównie Po-
morza Gdańskiego. Przecież miejsca, 
w których żyją, to także Pomorze, a ich 
przestrzenie kulturowe nie zjawiły się 
w opisach recenzowanego tutaj prze-
wodnika... Co więcej, Pomorze to 
również Greifswald, Stralsund, Wol-
gast, Bergen, Demmin, Anklam, by 
wymienić kilka miast i  miasteczek 
dzisiejszego Vorpommern, które leży 
co prawda za odgradzającą Polskę 
i Niemcy Odrą, ale należy do tej sa-

mej przestrzeni kulturowej Księstwa 
Pomorskiego z  siedzibą w  Szcze-
cinie… Informacji o  tym zabrakło 
w kilku tomach przewodnika. Warto 
zatem nie zawłaszczać nazwy Pomo-
rze do ograniczonej części terytorium 
dużo rozleglejszego. Warto też zwró-
cić uwagę na to, że literatura rozwijała 
się na Pomorzu nie tylko w latach po 
II wojnie światowej. Warto wreszcie 
uświadomić sobie, że na całościowo 
widzianym Pomorzu powstało mnó-
stwo literatury nie tylko polskojęzycz-
nej. Można więc oczekiwać dalszych 
tomów przewodnika, które rzeczywi-
ście będą dotyczyły całego Pomorza, 
bądź drugiego nakładu wydawnictw 
z korektą głównego tytułu.

DANIEL KALINOWSKI

Czytanie Pomorza. Literacki przewodnik po regionie, 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, cz. I – 
2016, cz. II – 2017 i cz. III – 2018)

     
DEJMA SE NA OTWOLGA!
ZYTA WEJER

Dicht niedawno żam psisała, cobim fest zorgowali na 
czarna godzina. Nó wej ja żam nie je nawjedzóna ji wew 
tych nowoczesnych środkach komunikacji nie przepo-
wjadóm! Eszcze mnie tam brak! Beza mnie przepowja-
daczów tam je yle ónt fyle! Jedan gadał, cobi zrobjyć choc 
zapas chleba, bo składy, tj. sklepy mogą być pozamykane, 
bo czeka nas znówki zima stulecia ji drogi mogą bić nie-
przejezdne! Nó prziznóm sia, że 3 bochanki kupsiyłóm 
ji wetchnyłóm we wyry. Para butlów wodi tyż móm sto-
jąc, bo bez jeścia to bi eszcze witrzimał, ale bez napitku 
to ani rusz!!! Ale generalnie sia nie martwma naprzo-
dziek ji dajma se na otwolga! Bo wjyta, jak sia gada: „Co 
ma bić, to bandzie”. Ale zez drugi stróny przipómnijma 
sobje przipowjeść, co to ją nóm gadał sóm Jezus Christus 

o tych pannach, co mniałi bić gotowe na przinście Pana! 
Nó jó, pamniantata, że 10 pannów mniałi lampi, a wew 
niych ji petrólka. Tedi jak Pan prziszed, te chtórne nie 
mniałi petrólki, chciałi pożyczyć łod tych, co jó mniałi! 
Ale pamniantata, że te 10 piyrszych nie pożyczyły tym, 
co postąpiły letkomyśnie! Piyrsze 10 weszło do Państwa 
Pana, a druge 10 nie wlazły! Pan rzeknył do nich: „Nie 
znóm Was!”. Mata choc 3 bochanki chleba ji para butlów 
wodi czi nie mata? Bo jak nie mata, to może bić różnie ji 
podróżnie. Jak mata, to możeta se dać na otwolga! Żicza 
Wóm jak najlepsi!     

Wasza Rozalija

Tekst w gwarze kociewskiej, w pisowni Autorki

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna Wydawnicza „Retman”  
oraz Biblioteka Manhattan

 ZAPRASZAJĄ
na gdańską premierę książki Waldemara Mierzwy

Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach
będącej zbiorem mazurskich szkiców autora opublikowanych na łamach „Pomeranii” w latach 2014–2018.

Promocyjne spotkanie odbędzie się w Bibliotece Manhattan,  
filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada w Gdańsku  

(al. Grunwaldzka 82)  we wtorek 14 maja, o godz. 19. 
W

ST
ĘP WOLNY! • W

STĘP WOLNY!
 •
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie zaprasza do zgłaszania 
kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Literackiej 

za rok 2018. Propozycje można przysyłać do 8 września 
2019 r. 

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest rów-
nocześnie z  Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od 
morza”, którą ustanowił samorząd województwa po-
morskiego. „W roku stulecia odzyskania Niepodległości 
w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomor-
skich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dal-
szy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, 
o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury” – 
tak uzasadniali pomysłodawcy stworzenie tego literac-
kiego wyróżnienia.

ZA CO PRZYZNAWANA JEST NAGRODA?
Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest za szcze-
gólne dokonania literackie w języku kaszubskim, w tym 
także za tłumaczenie na język kaszubski, zrealizowane 
w roku poprzedzającym jej wręczenie, lub za całokształt 
pracy literackiej w tym języku. Nagroda ma charakter 
indywidualny i  przyznawana jest osobom fizycznym. 
W  przypadku przyznania jej za dokonania zbiorowe 
nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym 
projektem.

Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką przyznano 18 
października 2018 r. Stanisławowi Jankemu, poecie, pro-
zaikowi, tłumaczowi, publicyście oraz twórcy literatury 
kaszubskiej – za całokształt twórczości, w uznaniu nie-
zwykłego dorobku wieloletniej pracy twórczej na rzecz 
literatury i języka kaszubskiego.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW?
Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:
•  instytucjom i stowarzyszeniom, które zajmują się lite-

raturą i kulturą kaszubską,
•  badaczom literatury kaszubskiej,
•  wydawnictwom,
•  mediom,
•  wyższym uczelniom humanistycznym,
•  bibliotekom,
•  członkom kapituły.

KTO I KIEDY WYBIERA LAUREATA?
Nagrodę przyznaje kapituła powołana przez dyrektora 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. 

Laureat w IV kwartale każdego roku podczas uroczy-
stej gali, na której wręczana jest także Pomorska Nagroda 
Literacka „Wiatr od morza”, otrzymuje statuetkę i nagro-
dę pieniężną.

TERMIN PRZYSYŁANIA PROPOZYCJI
Zgłoszenia wraz z  uzasadnieniem należy wysyłać do  
8 września 2019 r. na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  
Kaszubsko-Pomorskiej
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej.
 

KASZUBSKA NAGRODA LITERACKA  
– MOŻNA JUŻ ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW 

tu bedzie jakas grafika
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 PRZEDKÒWÒ. DEKLAMATORSCZÉ 
MIÓNCZI DLÔ DZÔTK
Ò dzesąti reno w czwiôrtk 7 strëmiannika w przed-
kòwsczi Gminowi Pùbliczny Biblotece m. Henrika 
Héwelta zaczął sã kònkùrs pt. „Cëdowny swiat – twór-
czość Stanisława Jankego”. Bëła to ju sódmô edicjô 
pòwiatowëch miónków recytatorsczich i  w  głosnym 
czëtanim pt. „Twórcy z naszych stron”. Bëtnicë i bët-
niczczi kònkùrsu – dzecë òd 3 do 8 lat – deklamòwalë 
kaszëbskòjãzëkòwé wiérztë Janczi pisóné prawie dlô 
nich, nômłodszich słëchińców i  czëtińców, ze zbiér-
ków Żużónka jak mrzónka i Krôjczi-pôjczi. Aùtór béł 
przejachóny do Przedkòwa, ze skrëszenim przeżiwôł 
pòwiôdanié swòjich ùsôdzków, òsoblëwie, czedë je bëło 
czëc w gąbkach trzë- abò sztërëlatnëch artistów żëwégò 
słowa. 

Òbsãdzëcelczi (direktorka kartësczi bibloteczi, szkól-
nô kaszëbsczégò i pòétka, a téż niżi pòdpisónô) miałë 
wiôldżi jiwer z wëbranim nôpiãkni gôdającëch dokôzczi 
Stacha òd Janków, kò malińczé dzecë czasã gôdałë tak 
cëchùchno, że drãgò bëło je ùczëc (a mikrofónu nie 
chcałë), jinym razã za flot chcałë duńc do kùńca, a nie-
jednym np. klédzëk przeszkôdzôł w interpretacje. Jeżlë 
jidze ò starszich ùczãstników, to bëlë i taczi, co w plac 
deklamacje téater robilë, bò tak bëlë przez szkólną 
naùczony... Òglowò z kòl 70 ùczãstników (z czilenôsce 
przedszkòlów i szkół kartësczégò krézu) dwòje leno nie 
rzekło swòjégò tekstu do kùńca! Nôdgrodë i wëprzéd-
nienia dostało wiele bëtników, a cos miodnégò i pùpùl-
kã – wszëtcë. 

Dzecë miałë spòsobnosc pòkôrbic z  aùtorã recy-
towónëch wiérztów. I jesz jedno nót je dopòwiedzec: 
i Stach, i jô chùtkò jesmë zmerkalë, że do tëch dzecy 
mùszimë gadac pò pòlskù, jeżlë chcemë, cobë nas zroz-
miałë...

ZESËMÒWANIÉ ROZSĄDZENIÔ ŻURI
Kategóriô I: 3-, 4- i 5-latné dzecë
I plac – Aniela Richert, Antón Elgert, Dómnika Ga-
lińskô, II – Cezari Brudnik, Léón Bladowsczi, Mikòłôj 
Sypión, Liliana Zdrojewskô, III – Rózela Klamann, Ka-
jetón Hirsz, Blanka Zajkòwskô; wëprzédnienia: Agnész-
ka Ònuszkò, Bartłomiéń Rzepka. 
Kategóriô II: 6-, 7- i 8-latné dzecë
I plac – Frãcëszk Elgert, II – Lena Òber, Sandra Jan-
kòwskô, III – Aleksandra Gronda; wëprzédnienia: 
Ameliô Krieger, Nadiô Szëmańskô, Ameliô Kòwal-
kòwskô, Alicjô Marszk. 

 BÒGÙMIŁA ÒD CËROCCZICH

 WEJROWÒ. „KASZUBKI”  
KÒNCERTOWAŁË W MÙZEÙM
W Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejro-
wie 12 strëmiannika wëstąpiło 
karno „Kaszubki” z Chwaszczëna. 
Jich kòncert promòwôł nônowszą 
platã Nasz swiata dzél. 

„Kaszubki” to białgłowskô wòkalnô grëpa z towarze-
nim kapelë (akòrdión, klarnéta, skrzëpice, kòntrabas, 
brómbas, diôbelsczé skrzëpice). Artisticznym czerownikã 
karna je Szëmón Chilińsczi, aùtór aranżacjów 22 kaszëb-
sczich spiéwów, jaczé są na place. Pùblikacjô je swójnym 
pòdrechòwanim piãtnôsce lat dzejaniégò karna, jaczé 
òd 2003 rokù prezentëje kaszëbsczi repertuar – swiecczi 
i sakralny – piastëjącë snôżotã kaszëbiznë i kaszëbscze 
mùzyczi.

Nasz swiata dzél to ju trzecô platka w ùróbkù grëpë 
„Kaszubki”.

ALEKSANDRA JANUS 

Òdj. Agata Kąkòl 

 MÃCËKÔŁ. ROCZËZNA PÒBITWË  
Ò „ZIELONY PAŁAC”

75 lat temù karno partizanów pòd przédnictwã Henrika 
Grabòsza biło sã z niemiecczim wòjskã, broniącë bónkra 
„Zielony Pałac”. Roczëzna tegò wëdarzeniô bëła swiãto-
wónô 21 strëmiannika w Mãcëkale. Zabiti w ti pòbitwie 
(Stanisłôw Przëtarsczi, Jan Wirkùs, Léón Szutenberg, Jó-
zef Mòrozyk, Józef Lesman, Édmùnd Kroplewsczi i Jó-
zef Dorawa) dostelë pòsmiértno Krziże Dobëcô (òstałë 
wrãczoné familióm partizanów). 

Ùroczëzna na wdôr òbronë bónkra òdbëła sã kòl 
pòmnika, jaczi je namieniony temù wëdarzeniu.  
Pò apelu zabitëch na tczã sétmë partizanów òstałë zło-
żoné kwiatë i zapôloné symbòliczné znitë. Historiã sprzed  
75 lat przëbôcził ùczãstnikóm przédnik Stowôrë Lubòt-
ników Pòmòrsczégò Grifa Òddzél „Cis” Wòjcech Dere-
wiecczi. Na ùroczëznã przëjachelë téż harcérze z 23 har-
cersczégò karna Remùsowô Kara z Łubianë.

PIOTER KWIDZYŃSCZI

Òdj. PK
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 CHÒNICE. PÒDRECHÒWANIÉ 
ROKÙ I PÒZNÔWANIÉ TREPCZIKA

W  Czëtnicë Gardowi Pùbliczny Bi-
blioteczi w Chònicach 12 strëmian-
nika zeszlë sã nôleżnicë tamecznégò 
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô. Jak wiedno przë taczi leżno-
scë bëła gôdka ò bënowëch sprawach 
zrzeszeńców, ale nôwôżniészim pónk-

tã pòtkaniô bëło pòznanié żëcégò 
i ùtwórstwa Jana Trepczika, patrona 
latoségò rokù.

Przédniczka partu Janina Kòsedow-
skô zaczãła zéńdzenié òd winszowa-
niô zwënégów niejednym nôleżnikóm: 
Marie Eichler i Renace Wróblewsczi 
(za dobëca w  „Dokonaniach Roku 
2018”) i  Kadzmierzowi Jaruszew-
sczémù (za bëcé wëprzédnionym 
Òrmùzdową Skrą, jaką wrãcziwô naji 
miesãcznik). Pózni ùczãstnicë òbez-
drzelë mùltimedialną prezentacjã ò 
Janie Trepczikù i  wëstôwk ksążków 
z dokazama patrona rokù a téż namie-
nionëch mù artiklów. Òkróm tegò kar-
no „Kaszëbë” zaspiéwało czile piesniów 
tegò kaszëbsczégò ùtwórcë, a Aleksan-
dra Òtta recytowała jegò wiérztã. 

Ò swòjich zéńdzeniach z  Janã 
Trepczikã òpòwiedzôł Kadzmiérz 
Òstrowsczi. Jak gôdôł, w pòezje pa-

trona rokù nôwôżniészé są trzë témë: 
historiô, dzãka chtërny chcôł bùdowac 
kaszëbską juwernotã, jãzëk – Trepczik 
béł m.jin. aùtorã Słownika polsko-ka-
szubskiego – i kaszëbskô zemia, jaczi 
snôżotã wëchwôliwôł w swòjich tek-
stach.

Kadzmiérz Òstrowsczi pòdczor-
chiwôł, że Méster Jan dzejôł w  roz-
majitëch òbrëmieniach kaszëbsczégò 
żëcô – béł równoczasno pòetą, kóm-
pòzytorã, leksykògrafã.

Na kùńc pòtkaniô w Gardowi Pùb- 
liczny Bibliotece òstôł pòdrechòwó-
ny łońsczi rok, zrzeszeńcë przëjim-
nãlë sprawòzdënczi: meritoriczny, 
financowi i rewizjowi kòmisje. Nowi 
nôleżnicë dostelë legitimacje, a przéd-
niczka partu pòdzãkòwała wszëtczim 
za bëlną robòtã.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU  
NA WWW.FACEBOOK.COM/ZKPCHOJNICE/

 TORUŃ. VII KIERMASZ KSIĄŻKI 
REGIONALNEJ
13 maja br. w ramach Tygodnia Bi-
bliotek we współpracy z  Biblioteką 
Uniwersytecką w Toruniu Toruński 
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego organizuje VII Toruński 
Kiermasz Książki Regionalnej. Co-
roczna impreza mająca za zadanie 
promować wydawnictwa regionalne 
dotyczące Pomorza Wschodniego 
i Zachodniego, Warmii, Mazur, Powi-
śla i województwa kujawsko-pomor-
skiego odbędzie się na parterze Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 

Według danych z  końca marca br. 
swój udział w imprezie zapowiedzia-
ło 11 wystawców. Będą to: Fundacja 
OKO-LICE KULTURY, Wydawnic-
two Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, Towarzystwo Miłośników 
Torunia, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Tczewie, Towarzystwo Nauko-
we w Toruniu, Toruński Antykwariat 
Księgarski, Instytut Pamięci Narodo-
wej – Delegatura w Bydgoszczy, Mu-
zeum Etnograficzne w Toruniu, Wy-
dawnictwo Retman, Wydawnictwo 

Naukowe UMK i Muzeum Okręgowe 
w Toruniu.

W  promocyjnych cenach będzie 
można zakupić wartościowe wydaw-
nictwa, które nierzadko trudno zna-
leźć w księgarniach. Po wypełnieniu 
ankiety przy stoisku organizatora 
Kiermaszu będzie można otrzymać 
bezpłatnie m.in. najnowszy numer 
„Tek Kociewskich”. 

Oficjalne otwarcie VII Toruńskiego 
Kiermaszu Książki Regionalnej nastą-
pi o  godz. 11, a  podczas Kiermaszu 
przewidziane są trzy spotkania promu-
jące książki. Jak zawsze wstęp wolny.

WOJCIECH SZRAMOWSKI

Przemôwiô Janina Kòsedowskô.  
Òdj. www.facebook.com/ZKPChojnice/

 GDUŃSK. Ò PÒMÒRZIM WIEDZĄ BARO WIELE...
XXXII Finał Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim òdbéł sã 23 
strëmiannika w  sedzbie Filologòwégò Wëdzélu Gduń-
sczégò Ùniwersytetu. Òrganizatorã béł Klub Sztudérów 
„Pomorania”. Wiédzã ùczãstników sprôwdzało karno òb-
sãdzëcelów w taczim hewò zestôwkù: Éwa Grucza (lëtera-
tura), Tomôsz Fópka (kùńszt i rzemiãsło), Katarzëna Jere-
czek-Kòrzeniewskô (geògrafiô) i Michôł Kargùl (historiô). 

Pò kùńczącym Kònkùrs gãbnym finale (weszlë do 
niegò: Juliô Jankòwskô, Mikòłôj Rëdiger, Szëmón Re-
inka, Adóm Tréder, Magda Stoltmann, Mateùsz Klebba 
i Heléna Mielewczik) dobiwczką òstała Juliô Jankòwskô, 
drëdżi plac jurorzë przëznelë Mateùszowi Klebbie, a trze-
cy – Magdalénie Stoltmann.

Laùreacë dostelë rzeczowé nôdgrodë, indeks na 
kaszëbską etnofilologiã, wstãp na warkòwnie „Remùsowô 
Kara” i półroczną prenumeratã miesãcznika „Pomera-
nia”.  

RED.

Sétmë finalistów. Òdj. Wiktoriô Kòzykòwskô i Aleksander Kòzykòwsczi
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 CZŁUCHÓW. KSIĄŻKA  
WYSOKICH LOTÓW
Zamek pokrzyżacki w Człuchowie, 
siedziba Muzeum Regionalnego, tęt-
ni życiem. Aż trudno uwierzyć, jak 
wiele ciekawych wydarzeń odbywa 
się w tym miejscu staraniem tutej-
szych muzealników i innych anima-
torów kultury, sztuki i edukacji. 

Ostatnim akordem „Człuchow-
skich Przestrzeni Niepodległości” 
była prezentacja książki Lotnik. Śla-
dami sierżanta Jana Mikszy. Autorem 
publikacji jest człuchowski dzienni-
karz Grzegorz Janowczyk, a jej bo-
haterem pilot 305 Dywizjonu Bom-
bowego Jan Mikszo (1909–1996). Po 
II wojnie światowej były podoficer 

Royal Air Force mieszkał w Człucho-
wie. Prowadził tam gospodarstwo 
rolne, pracował też w „Samopomo-
cy Chłopskiej”. Siły Zbrojne PRL nie 
zapomniały o nim, mimo że walczył 
w RAF, a później nawet sąsiedzi do-
nosili na niego do Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego… W 1973 r. 
otrzymał ostatni awans – na stopień 
kapitana.

Książka Grzegorza Janowczyka 
cieszy oko szatą graficzną i  bogatą 
ikonografią, przypomina wydawnic-
two albumowe. To prawdziwa perła 
na regionalnej półce. Publikację sfi-
nansował samorząd miejski w Człu-
chowie. 

/KJ/

 GDINIÔ. MEDALE EÙGENIUSZA 
KWIATKÒWSCZÉGÒ

Òbczas roczëznowi sesji Radzëznë 
Gardu Gdiniô, jakô bëła 10 gromicz-

nika, w tamecznym Miesczim Teatrze 
wrãcziwalë medale m. Eùgeniusza 
Kwiatkòwsczégò. Westrzód laùreatów je 
nôleżnik gdińsczégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Jerzi Miotke. 

Medal miona Eùgeniusza Kwiat- 
kòwsczégò je przëznôwóny òd 1993 
rokù. To wëprzédnienié dostôwô sã 
za bëlné zasłëdżi dlô rozwiju miasta 
i pòrtu Gdini a téż za wëchwôliwanié 
ji miona w kraju i na swiece. Latos do 
karna laùreatów dołączëlë: 
⋅  Agata Witczak – direktorka òddzélu 

Thomson Reuters w  Gdini, jedné-
gò z  nôwikszich robòtodôwôczów 
w Gdinie,
⋅  Jerzi Miotke – kaszëbskò-pòmòrsczi 

dzejôrz, gdińsczi samòrządôrz, m.jin. 

dôwny radny gardu, òb sztërë lata 
wiceprezydent ds. edukacje, służbë 
zdrowiô i spòlëznowëch sprôw, wie-
lelatny wiceprzédnik Radzëznë Gar-
du, 
⋅  Pioter Gòtowała – gdińsczi piekôrz, 

jaczi prowadzy familiowi geszeft, 
chtëren warô wnet òd pòczątkù jist-
nieniô miasta.

Jerzi Miotke je czwiôrtim nôleż-
nikã gdińsczégò partu KPZ wëprzéd-
nionym Medalã m. Eùgeniusza 
Kwiatkòwsczégò. W  ùszłëch latach 
dostelë tã nôdgrodã: prof. Aùreliô 
Pòlańskô, prof. Zygmùnt Pòlańsczi 
i prof. Tadeùsz Palmòwsczi.

ANDRZÉJ BÙSLER

Jerzi Miotke òstôł laùreatã Medalu  
m. E. Kwiatkòwsczégò

 SŁËPSK. PÒSOBNÉ ZÉŃDZENIÉ 
KARNA SŁËPSCZICH KASZËBÓW
W  piątk 15 gromicznika małé karno 
słëpsczich Kaszëbów zebrało sã znôwù, 
żebë so pògadac ò tëch – starszich 
i młodszich Kaszëbach – co piselë co 
do smiéchù. Taką temã gôdczi më so 
wëbrelë na nen karnawał (do Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka më mómë rôczbã, 
cobë pòda kaszëbsczé miono na „kar-
nawał”. Mòże kònkùrs bë rozpiselë?!).

A më tu so zaczãlë Zôpùstną piesnią 
Rómana Drzéżdżona, a tej przëbôczëlë 
so, jak to „Òliwsczi òrganista egzaminë-
je pana Czôrlińsczégò z kaszëbsczégò 
Swiãtégò Pisma” – z  romana Jarosza 
Derdowsczégò. Pózni pòwiedzelësmë ò 
dzejaniu dwùch szpôsowników: Rómka 
Drzéżdżónka i Tómka Fópczi, a prze-
czëtelë czile jich szpòrtów i kôrbiónków. 
A tej, kąsk szerzi, pòznôwelë żëcé a dze-
janié Jana Andrzeja Patocka i jegò Figle 
gnieżdżewsczich gbùrów. Pôrã pòwiôst-

ków z negò zbiérkù më so przeczëtelë, 
a mielë przë tim kòpicã smiéchù.

Nama to robi szpôs, że kòżdi, chto 
przëszedł, cos czëtô, a to jesz je ekstra 
redota.

Më lëdómë spiéwanié. Nasza drëszka 
Dorota Staszewskô naùczëła nas spie-
wac nową piesnią.

Marilczëné pączczi i jiné kùchë téż 
fejn szmakałë, tak ceszimë sã, że më 
mòglë znôwù tak lubno ze sobą pòbëc 
i pògadac.

ANNA SKOTNICKA



 WEJROWÒ. LËTERACCZI GRIF 
DLÔ KSĄŻCZI WYPRAWAA
W Gardowi Pùbliczny Bibliotece we 
Wejrowie òstała wrãczonô sztaturka 
Lëteracczégò Grifa i  dodôwkòwé 
wëprzédnienia dlô ksążków wë-
dónëch w 2018 rokù. Òbczas roze-
gracji z  ti leżnoscë, jakô òdbëła sã 
21 strëmiannika, przédną nôdgrodã 
dostôł Rafôł Dãbsczi za dokôz pt. Że- 
lazny Kruk. Wyprawa. Dobiwca béł 
baro rôd, bò jak pòdczorchiwôł: 
„dzysdnia lżi je dobëc w òglowòpòl-
sczim kònkùrsu jak regionalnym”. 
Wyprawa je pierszą ksążką Dãbsczé-
gò namienioną dlô młodzëznë.

Òbczas ùroczëznë bëłë téż wrãczi-
wóné dodôwkòwé nôdgrodë. Wë- 
przédnienié Gardowi Pùbliczny Bi-

blioteczi we Wejrowie dostała Móni-
ka Kùbisiak za ksążkã pt. Durwidal. 
Tajemnica pierścienia Wejherów, czyli  

o podróżach przez wrota czasu. Òso-
blëwie jesmë rôd z  nôdgrodë dlô 
najégò ùszłégò etatowégò robòtni-
ka, a dzysdnia nôleżnika Redakcjo-
wégò Kòlegium – Stanisława Janczi. 
Dostôł òn wëprzédnienié wejrow-
sczi starostë Gabrielë Lisius dlô 
wëdôwiznë ò regionalny temiznie 
za Język u wagi. Opowieści o Kaszu-
bach nieznanych, to je zbiér repòrta-
żów pùblikòwónëch w „Pòmeranie” 
w latach 1979–2014, a łoni wëdónëch 
przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi z finan-
cowim wspiarcym Minysterstwa 
Kùlturë i  Nôrodny Spôdkòwiznë 
a téż wejrowsczégò starostwa.

Winszëjemë wszëtczim laùreatóm!

RED.
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 BÒRZESTOWÒ. Ò KS. JÓZEFIE 
WRËCZË
Remùsowi Krąg miôł swòje zéńdze-
nié 7 strëmiannika. Jak co miesąc, za-
czãło sã òno òd złożeniô kwiatów pòd 
pòmnikã Frãcëszka Krãcczégò, za-
spiéwaniô himnu i przeczëtaniô dzélu 
ksażczi Aleksandra Majkòwsczégò 
Żëcé i  przigòdë Remùsa (tim razã  
ò zéńdzenim Remùsa z  panną 
Klémãtiną òbczas żniw). 

Specjalnym gòscã pòtkaniô béł dr 
Krësztof Kòrda, chtëren òpòwiôdôł ò 
bòhatérze swòji ksążczi Ks. ppłk Józef 

Wrycza (1884–1961). Biografia hi-
storyczna. Przëbôcził m.jin. jegò lata 
nôùczi, kapłańsczi robòtë, wòjskòwi 
służbë, kaszëbskòjãzëkòwé kôza-
nié òbczas Zdënkù Pòlsczi z Mòrzã 
w 1920 rokù i cząd drëdżi swiatowi 
wòjnë, czej ks. Wrëcza mùszôł sã 
tacëc przed hitlerówcama.

Pòsobné zéńdzenié Remùsowégò 
Krãgù bãdze zrzeszoné z  krziżewą 
drogą pò kaszëbskù i  òdbãdze sã  
4 łżëkwiata.

 RED.

Krësztof Kòrda (drëdżi z prawi) òpòwiôdôł  
ò ks. Wrëczë. Òdj. z archiwùm Remùsowégò 
Krãgù

 SŁËPSK. SZÓSTÉ CZËTANIÉ 
KASZËB

Lubòtnicë kaszëbsczi lëteraturë  
22 strëmiannika zeszlë sã ju szósti 
rôz na pòtkanim z  cyklu Czëtanié 
Kaszëb. Tim razã krótkò zómkù 
w gòscyńcu pn. Herbaciarnia w Spi-

krzu Richtera kòl dwadzesce ùczãst-
ników (w  tim prezydentka Słëpska 
Kristina Danileckô-Wòjewódzkô) 
pòznôwało debiutancczi tomik pòezji 
Adelë Kùik-Kalinowsczi Z pòla do-
dóm / Ze świata w dom. 

Prowadzący pòtkanié Daniél Ka-
linowsczi zaczął òd prezentacje dze-
jów bëtnoscë Kaszëbów i jich lëtera-
turë w Słëpskù, a pózni òpòwiedzôł 
ò historie pòwstaniô zbiérkù, jaczi 
zamikô w  se wiérztë pisóné ju òd 
czasów sztudiów aùtorczi (dokôz 
Pòmidzë) jaż do nônowszich. 

Nie felowało recytacji rozmajitëch 
dokazów tak pò kaszëbskù, jak i pò 
pòlskù (całi tomik je dëbeltjãzëkòwi). 
Aùtorka kôrbiła m.jin. ò swòjim 

dozdrzeniwanim do pòezje, liricz-
nëch pòdskacënkach i òdkriwanim 
kaszëbiznë. 

Òbczas diskùsji ùczãstnicë pòd-
czorchiwelë, że tomik Z pòla dodóm 
/ Ze świata w dom je bëlną zôchãcbą 
kaszëbsczi pòezji. Na zakùńczenié 
béł czas na wpisywanié dedikacjów 
i pòwinszowania dlô Adelë Kùik-Ka-
linowsczi. 

Ksążkã Z pòla dodóm / Ze świata 
w  dom przërëchtowała Wëdôwizna 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Jidze jã kùpic w internetowi ksãgarnie 
http://kaszubskaksiazka.pl abò w ksąż-
nicë w Kaszëbsczim Dodomie na szas. 
Straganiarsczi 20–23 we Gduńskù

RED.

D. Kalinowsczi i A. Kùik-Kalinowskô. Òdj. dm
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 LËZËNO. KÒNKÙRS WIÉDZË  
Ò KASZËBACH I PÒMÒRZU
Ju szesnôsti rôz w Lëzënie młodi lëdze 
szlë na miónczi, pòkazywającë swòjã 
wiédzã ò Kaszëbach i  Pòmòrzu. Jak 
gôdô direktór tameczny Spòdleczny 
Szkòłë nr 2 Kazmiérz Bistroń ta tra-
dicjô je ju wôżnym dzélã kalãdôrza 
lëzyńsczich wëdarzeniów: Òd wiele 
lat pòkazëjemë młodim piãkny kaszëb-
sczi swiat. Wnet òd zôczątkù tegò kòn-
kùrsu na naje rôczbë òdpòwiôdô kòl 
20 szkòłów i  to sã nie zmieniwô. Do 
niedôwna jem béł direktorã Gimna-
zjum miona Kaszëbskò-Pòmòrsczich 
Pisarzi, terô je to Spòdlecznô Szkòła 
miona prof. Gerata Labùdë. Patrón 
jinszi, ale dali zrzeszony z  kaszëbiz-
ną i dali czëjemë sã zobòwiązóny do 
promòcji najégò jãzëka i regionu.
Òd lat wnet sã nie zmieniwô zes- 
tôwk jurorów Kònkùrsu Wiédzë ò 
Kaszëbach i  Pòmòrzim. Wszëtczé 
edicje przédnikã tegò karna béł Ali 
Miłosz, chtëren latos ògłosył, że je to 

slédny kònkùrs, w  jaczim òbsądzô. 
Nie felowało tej pòdzãkòwaniów za 
jegò wielelatną robòtã. Chùdzy rów-
nak przédnik wespół z  zaòstałima 
nôleżnikama jury (Zdzysłôw Zmù-
da-Trzebiatowsczi, Riszôrd Hinc 
i Alicjô Klinkòsz) wskôzelë dobiwcã 
latosëch miónków. Òstôł nim Kòn-
rôd Łagòda z Miszewa: Pëtania bëłë 
rozmajité, niejedne zdôwałë mie sã ła-
twé, ale nad niechtërnyma mùszôł jem 
długò mëslëc, np. nad tim, jak wëzdrzi 
herb Pùcka. Na kònkùrs jem sã ùcził 
òd miesąca. Jesmë sedzelë wieczora-

ma ze szkólną wastną Elą Prëczkòw-
ską i pòznôwelë Kaszëbë. Jô téż czëtôł 
ksążczi, np. Historiã Kaszëbów Józefa 
Bòrzëszkòwsczégò – gôdôł dobiwca. 
Na drëdżim placu bëła Mónika Wenta 
z Gòwidlëna, na trzecym Dawid Ma-
chalewsczi z Miszewa, na czwiôrtim 
Juliô Krause z  Królewsczi Kamiéń-
cë, na piątim Patricjô Dawidowskô 
z Gòwidlëna, Roksana Leyk z Królew-
sczi Kamiéńcë i Agata Klawikòwskô 
z Lëzëna, a na szóstim Nikòla Gùze 
z Kòscérznë.               RED.
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 TËCHÓM. NA KASZËBSCZIM 
WIESELU NÔLEPSZÉ BIAŁCZI  
Z KÒCEWIÔ

Frikasë, karbònada ë cytrónsz-
pajza – te trzë baro tradicyjné wie-
selné môltëchë bëłë nôwôżniészima 
bòhatérama VI Regionalny Kùlinarny 
Biôtczi. Hasłã rozegracji, chtërna mia 
swój plac w Tëchómiu (w kartësczim 
pòwiace) bëło „Kaszëbsczé wie-

selé”. Ò titel kùlinarnëch mésterków 
biôtkòwałë sã trzë karna: przedstôwc-
czi partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô z Serakòjc i Kòcewsczé-
gò Partu KPZ ze Zblewa a téż biał-
czi z Tëchómia (tegò z bëtowsczégò 
pòwiatu).

W kòżdim karnie bëłë trzë personë, 
a na zrëchtowanié zjestkù miałë 90 
minut. Wszëtcë warzëlë môltëchë 
pòdług taczich samich receptów. 

Kòmisjô mia òbsãdzëc, jaczé karno 
zrobiło to nôlepi. To wszëtkò, mô sã 
rozmiec, na òczach zgromadzonëch 
gòscy i z kòmentarzã prowadzącëch 
Dómniczi Klawikòwsczi ë Róberta 
Grotha, chtërny z  ti leżnoscë òde-
gralë rolã młodi pôrë. Na òtemkniã-
cu pòtkaniô nie zafelowało przëwita-
niô młodëch chlebã i solą, a nawetka 
pierszégò tuńca, do chtërnégò na 
akòrdionie przëgriwôł Paweł No-
wak. Wëstąpił téż chùr „Strzelenka”. 
Na leżnosc tegò òsoblëwégò wieselô 
Tomôsz Fópka zrëchtowôł téż „wie-
selné kaszëbsczé nótë”. Pò krótëchny 
ùczbie wszëtcë mòglë je bëlno razã 
òdspiewac.

Dobëc w  kùlinarnëch miónkach 
ùdało sã białkóm ze Zblewa. Chòc, 
jak pòdsztrichiwelë nôleżnicë kòmi-
sji, nie bëło letkò wëbrac nôlepszé 
karno. Na drëdżim môlu nalazłë sã 
młodé kùchôrczi z Serakòjc, a na trze-
cym karno z Tëchòmia.

MATEÙSZ BÙLLMANN
Òdj. S. Pòdwòjsczi

Òdj. dm
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 GDUŃSK. NA HISTORICZNY 
I ARTISTICZNY ÔRT 

Jak rok w  rok 19 strëmiannika pòd 
pòmnikã Swiãtopôłka we Gduńskù 
bëła swiãtowónô roczëzna pierszi pi-

sóny nadczidczi ò Kaszëbach z 1238 
roku. W  òbchòdach wzãlë ùdzél 
przedstôwcowie Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô, dzecë ze szkòłów 
całégò regionu (z  Gduńska, Gduń-
sczégò Pruszcza, Kòlbùd, Pszczółków) 
i  wëszëznë Gduńska. Kòl pòmnika 
òrganizatorzë pòstawilë czôrno-biôłi 
òdjimk baro drësznégò Kaszëbóm 
zabitégò prezydenta Gduńska Pawła 
Adamòwicza.

Pò tradicyjnym òdspiéwanim pòl-
sczégò i kaszëbsczégò himnu nôleżnik 
zarządu gduńsczégò partu Wòjcech 
Kònkel przëbôcził historiczné wëda-
rzenia z XIII wiekù i pòdczorchnął, 
że dzysdnia centrum kaszëbiznë 
przesënãło sã ze Szczecëna na wschód 
i dzysdnia to Gduńsk je administra-
cjowim i  gòspòdarczim westrzódkã 
Kaszëb. 

Przédnik partu Grzégórz Jaszewsczi 
òpòwiedzôł m.jin. ò rządach Swiã- 
topôłka Wiôldżégò, chtëren roz-
miôł dobëc i  òbronic samòstójnotã  

Gduńsczégò Pòmòrzô. Wiceprezydent 
Gduńska Pioter Grzelak pòdczor-
chiwôł, że Gduńsk wiedno bùdowôł 
swòje bògactwò na spòdlim wiele 
kùlturów, ale lepiszczã dlô nich wszët-
czich bëlë Kaszëbi. Zadeklarowôł téż, 
że pò zmianach w  zarządze mia-
sta òdwòłiwanié sã do kaszëbsczich 
kòrzeniów wcyg bãdze baro wôżnym 
dzélã sztôłceniô juwernotë stolëcë 
najégò regionu.

Ùczãstnicë ùroczëznë złożëlë kwia- 
të pòd pòmnikã Swiãtopôłka i prze-
szlë do Przédny Radnicë Gardu, do 
zalë Wiôldżi Wetë. Tam Witosława 
Frankòwskô wëgłosëła prelekcjã pòd 
titlã „Śladami Jana Trepczyka”, a we-
spół z Aleksandrą Kùcharską-Szefler  
zaprezentowa czile mùzycznëch do-
kazów Méstra Jana. Wëstąpilë téż ùcz-
niowie Mùzyczny Szkòłë I  stãpienia 
we Gduńskù-Òruni.

NA SPÒDLIM WIADŁA NA KASZUBI.PL

Spiéwô Aleksandra Kùcharskô-Szefler, na 
klawirze graje Witosława Frònkówskô. Òdj. 
Ł. Richert

 WEJHEROWO. PROMOCJA 
ETNOFILOLOGII KASZUBSKIEJ
W ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczystego 27 
lutego w wejherowskim „Sobieskim” 
(I  Liceum Ogólnokształcące na ul. 
Bukowej) młodzież wysłuchała wy-
kładu dr Justyny Pomierskiej pod 
lakonicznym i trochę prowokującym 
tytułem „zagrozony.pl”.

Spotkanie stało się okazją do za-
poznania młodzieży z  ważkim eu-
ropejskim problemem tożsamości 
i  różnorodności językowej, a  także 
z  założeniami polityki językowej 
Polski w kwestii języków mniejszo-
ści narodowych i etnicznych i przede 
wszystkim języka kaszubskiego. 
W prezentacji działań różnych śro-
dowisk na rzecz zachowania i rewi-

talizacji kaszubskiego nie zabrakło 
promocji etnofilologii kaszubskiej.

Działania władz Zrzeszenia i mar-
szałka województwa pomorskiego 
przyczyniły się do utrzymania re-
krutacji na etnofilologię kaszubską 
w  Gdańsku w  roku akademickim 
2019/2020. Uniwersytet zachęca do 
podejmowania tych studiów matu-
rzystów, którzy chcieliby pracować 
na Pomorzu w  muzeach, mediach, 
różnych instytucjach kultury i nade 
wszystko w  szkole jako nauczycie-
le języka kaszubskiego i  polskiego. 
Nowy program studiów jest bardzo 
elastyczny, a dwustopniowe kształce-
nie wyższe daje szansę nabycia wyso-
kich kompetencji w kaszubszczyźnie 
na studiach licencjackich i  uzupeł-
nienie ich w  innych dziedzinach 
w  ramach dużego wyboru studiów 
magisterskich.

 RED.Fot. z archiwum I LO w Wejherowie 
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 PÒWSTÓNIE NOWI CZÔŁNOWI TUR  
I HÔWINGA DLÔ LUBÒTNIKÓW WÒDNËCH  
SPÒRTÓW
To bãdze czësto nowô atrakcjô dlô lubòtników czôł-
nowaniô. Na kòlmòrsczi Czôrny Wòdze pòwstónie 
dlô nich nowi tur z hôwingama i òbznakòwanim. 
Rozbùdowónô bãdze téż żeglarskô hôwinga na No-
gace w Malbòrgù. Dogôdënczi na dofinancowanié 
òbëdwùch projektów pòdpiselë 26 gromicznika mar-
szôłkòwie Mieczësłôw Struk i Wiesłôw Bëczkòwsczi 
a téż przedstôwcowie samòrządów z Wiôldżi Wsë 
i Malbòrga.

Nad mòrzã, w gminie Wiôlgô Wies, pòwstónie 
czësto nowi, mający sztërë kilométrë, czôłnowi tur 
na Czôrny Wòdze. W Pilëcach i Òstrowie bãdą czôł-
nowé hôwindżi, parkplace i  stojidła dlô czôłnów. 
Wòdny tur mdze òbznakòwóny, a infòrmacje ò nim 
pòjawią sã téż w môlëznach w jegò òkòlim. Czôr-
nô Wòda to nie je wiôlgô rzéka. Mô spòkójny żoch 
i dzãka temù spłëniãcé czôłnama je letczé. Na dodôwk 
to jedna z dwùch rzéków na Pòmòrzim, jakô wpôdô 
do Bôłtu nieregùlowónym łożëskã. Czôłnã mòże wja-
chac wnet na samò pieglëszcze – pòdczorchiwô bùr-
méster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel.

W  Malbòrgù mdze rozbùdowónô żeglarskô 
hôwinga w  Nordowim Parkù. Bãdze tam piãc 
dodôwkòwëch płëwającëch ławów razã z 24 pòsto-
jowima môlama. Òstónie téż zainstalowónô pómpa 
do nieczëstosców, bòmë i knadżi do cumòwaniô. 
Ława mdze miała nawigacjowi wid, a całi teren bã-
dze mònitorowóny. Wespół w malbòrsczi marinie 
mô bëc 50 môlów do cumòwaniô. W Malbòrgù je 
corôz wicy turistów, téż tëch, co miast banë abò aùta 
wëbiérają wòdny tur. Òb sezón wszëtczé place w ma-
rinie są zajimniãté. Dlôte më sã delë na rozbùdowã 
hôwindżi – dôł do wiédzë Mark Charzewsczi, bùr-
méster Malbòrga.

Òbëdwa projektë (wespół) bãdą kòsztac przez 1,7 
mln zł. Dofinancowanié z Regionalnégò Òperacjo-
wégò Programù Pòmòrsczégò Wòjewództwa na lata 
2014–2020 to 85% (to je wicy jak 1,4 mln zł). Robòtë 
bãdą warac do lëstopadnika 2020 rokù.

             

 STIPENDIA MARSZÔŁKA DLÔ 50 NÔLEPSZICH 
MŁODËCH SPÒRTÓWCÓW
Stipendia Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa dlô 
spòrtówców są przëznôwóné òd 2009 rokù. Jedną 
z pierszich stipendistków bëła znónô kaszëbskô bie-
gôczka Angelika Cëchòckô. Westrzód latosëch stipen-
distów nôwicy je lëdzy ze Gduńska (28), z Sopòtu (7) 
i z Kartuz (4). Pòmòc dostelë téż spòrtówcë z Gdinie, 
Bëtowa, Chòniców, Kòscérznë i Wejrowa. Razã 50 lëdzy. 

Stipendia sã przëznôwóné w  trzech kategóriach: 
młodszégò juniora, juniora i młodzëznówca. W ti sléd-
ny kategórie wspiarcé to 700 zł na miesiąc, juniorzë 
dostôwają 350 zł, a młodszi juniorzë 200 zł stipendium 
(stipendium je płaconé przez 10 miesiący). Westrzód 
wëprzédnionëch są téż niefùlsprawny. Razã samòrząd 
wëpłacy stipendia w wësokòscë 222 500 zł.

Ju dzesąti rôz pòmòrsczi samòrząd wëprzédnił nôlep-
szich spòrtówców – gôdôł òbczas ùroczëznë wrãcziwa-
niô marszôłk Mieczësłôw Struk. Te dëtczi mają jima 
pòmòc w  rozwiju, bezùstôwnym pòkrokù. Chcemë 
stwòrzëc jima jak nôlepszé warënczi do dobiwaniô. Baro 
jesmë rôd, że są przedstôwcama najégò regionu w kra-
ju i za grańcą. Pòdzãkòwania słëchają sã téż starszim, 
wëchòwawcóm i trenéróm, bò gwës dobëca młodëch to 
téż jich zasłëga – pòdczorchnął marszôłk Struk.
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 3 TËS. BÉDËNKÓW NAZWË PÒMÒRSCZÉGÒ  
METROPÒLITALNÉGÒ BILIETU. WESTRZÓD NICH 
REMÙS
Wielëna i  kreatiwnosc ùczãstników kònkùrsu za-
dzëwòwała òrganizatorów. W  zestôwk kapitułë weszlë 
prezydencë i  bùrméstrowie gardów Pòmòrzô, ùczałi, 
przedstôwcowie mediów, stowôrów i  wëcmaniznów 
zrzeszonëch z pùblicznym transpòrtã. Prowadnikã tegò 
karna béł Riszôrd Swilsczi, wicemarszôłk pòmòrsczé-
gò wòjewództwa. Kapituła wëbiérała m.jin. westrzód 
nazwów zrzeszonëch z  florą i  faùną Pòmòrzô, jak np. 
Szprot, Flądra, Meduza. Bëłë téż òdwòłania do Kaszëb 
abò kaszëbsczé nazwë, m.jin. Chùtczi Biliet, Pue-Mue- 
rze, Gòsk, Remùs, Kashub. Kùńc kùńców nôleżnicë ka-
pitułë rozsądzëlë ò wëbranim sztërzech finałowëch na-
zwów: Fala, Jantar, Mors i Ster. Wedle òbsãdzëcelów są 
òne prosté, krótczé i zrzeszoné z pòmòrsczim regionã. 
W internetowim welowanim mieszkańcë wëbrelë nazwã 

Fala i prawie tak mdze sã zwôł pòmòrsczi metropòlital-
ny biliet.

Pòspólny biliet to ùprosconô nazwa Platfòrmë Zinte-
growónëch Ùsłëżnotów Mòbilnoscë. System mô bëc nié 
leno nôrzãdłã dlô pasażérë, ale téż dlô przewòzników 
i òrganizatorów transpòrtu. Pasażéra, żebë zapłacëc za 
przejôzd, nie bãdze mùszôł kùpiwac papiorowégò bilie-
tu, ani znac sã na tarifach. Sygnie skòrzëstac ze specjal-
négò czëtnika, a system sóm pòdô nôtańszé rozrzesze-
nié. Przewòznicë i òrganizatorzë bãdą mielë dzãka temù 
systemòwi wôżné infòrmacje ò wielënie pasażérów 
i czerënkach rézowaniô. Biliet bãdze do kùpieniô na te-
renie całégò Pòmòrzô. Pasażéra mdze mógł wiele razy 
przechadac z jednégò pòjazdu do jinszégò – z banë do 
aùtobùsu, z  aùtobùsu do elektrisza, a  nawetka na me-
tropòlitalné kòło Mevo. Sëmã do zapłaceniô bãdze 
rechòwôł sóm system.

Òbr. S. Lewandowsczi, tłóm. DM

NA WISLÓNY NIERZEJE, W MÔLU PLANOWÓNÉGÒ PRZEKÒPÙ, SKÙŃCZËŁË SÃ ROBÒTË  
ZRZESZONÉ ZE SPÙSZCZANIM DRZEW I PÒRZĄDKÒWANIM TERENU. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE
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WRÓŻENIÉ Z RÃCZI
T óna ùdbôł sobie w niedzelã pòwróżëc z rãczi. Jak-

no że do te, jak do wikszoscë lubnëch dzejaniów, 
trzeba dwòje – przërôcził do rãk òbzórk swòjã białkã 
Zofkã. W internece stojało napisóné, że z prawi rãczi 
jidze wëczëtac, co bëło a je, a z lewi – przińdnosc tegò, 
co mù rãce sã òbzérô. A jesz rãce mùszi dobrze ùmëc, 
wëszorowac, cobë jakô apartnô lëniô czapù nie wëszła. 
(Tónk przë ti leżnoscë wëszlabrotôł téż nożëska, tec 
òd Gòdów përznã czasu minãło, a do Jastrów jesz je 
dalek). Zofka zakòmańdérowa: 

– Nôprzódka lëniô żëcô, co òbjimô łãkã czikc. Żelë 
je wëraznô a długô, żëcé je szczestlëwé a zjisconé. 
Pòkażë! – żëcowô stegna Tónë, długùchnô a grëbùchnô 
zaczina sã a kùńcza wielnyma rozchòdnyma. – Jes sã 
ùrodzył w bólach mëmë 
a mdzesz żił do sami smier-
cë – scwierdza Zofka. – A żë- 
wòt cë sã zjiscy, czej bã-
dzesz słëchôł swòji białczi! 
Prawô rãka dopòwiôdô, że 
twòja białka je cë żëcznô 
a cerplëwô. Widzã téż, że 
przëdało bë sã ji co nowé-
gò do òbleczeniô na roczëz- 
nã kùpiac. 

Tónk zapitôł flot ò pòsobną lëniã. 
– To je lëniô serca, co przerzinô rãkã w pół, krodzy 

pôlców. Z tegò jidze sã wëznac, czë jes të wrazlëwi 
a jaczé môsz wseczëca. Widzã, widzã...

– Në cëż widzysz, gadôj-że! – zniecerplëwił sã Tóna. 
– Nasza chòwa nie je dobrze nafùdrowónô. 

Knadzëska za mało sana dostôwają, a bùczczi leno 
spódk w kòrëtach zakrëté mają. Do te jesz kóń je 
wnetk na òchwëcenié pò nym słabùchnym ówskù. Mù-
szi mù ùchò narznąc a na drëdżé zanócëc jaczi szladżer 
karna „We dwa kònie”, bò jinaczi szkapskò wëcygnie 
kòpëta... Mimczi czëją za wiele wòdë w mlékù. Psëska 
bùnczi mają pòżarté a muchë...

– Co mùchë?! 
– Mùchë są ju wëzdechłé, bò w kuchnie ni ma co 

żgrzéc, a do te jesz z dómù je niemiłoserno fùslapama 
czëc. 

– Ale jedzenim të gòspòdarzisz! – òdcął sã chłop. 
Białka, nick nie gôdającë, wzãła wëkrãpa mù rãkã 
a wróżi dali:

– Lëniô słuńca, co célëje midzë môłi a serdeczny 
pôlc, je kòl cebie pòmachtónô jak czëprëna naszégò 
Jónka z rena. W internece piszą, że to je stegna arti-

sticzny a kreacjowi drodżi. Tej jak to z tobą, chłopie, 
je? Pò mòjémù je tuwò widzec, jak w jaczim zdrzadle, 
że twòje łóżkòwé kreacje jidą kùka-lolu. A bë sã przë-
dało rôz na te pôrã lat kòchlińską zaskòczëc, nié? 
A z ce to je taczi artista, co ni mòże dokôzu do kùńca 
doprowadzëc. A czej ju skùńczisz, tej colemało za 
chùtkò. A jakùż jô sã móm naceszëc twòjim kùńsztã? 

– W òstatnym czasu tegò słuńca nie bëło za wiele, 
to bez to całowné swiatowé òceplenié – próbòwało 
brónic sã chłopskò. 

Równak to nie bëło wcale pòmògłé a Zofa sznëkro-
wa pò pajach za pòsobną lënią.

– Ale jes të pamiãtlëwi – zawrzeszcza, widzącë 
grëbą jak pòwróz dolëznã zwóną lënią pamiãcë, co 

przecynô dłóń przék. 
Nôbarżi, czej młodi Bùlewk 
chòdzył pò kòlekce a na 
mie wezdrzôł z ùsmiéwkã. 
Pół rokù jes mie wëga-
diwôł, a do kòscółka chò-
dzëc nie chcôł! A jak mòja 
mëmka pòżëcza òd nas 
tësąc złotëch – w kòżdé 
swiãta jem mùsza cebie 
słëchac: nie òddôwô, a tec 

òna, biédnô, prawie ni mia! 
– A ta tuwò lëniô? Òd cze to je? – òdczołgôł sã òd 

mëmino-bórgòwégò tematu Tónk. 
– To je Merkùri, co jidze w môli pôlc. To znaczi, lëniô 

zdrowiô. Pòkażë do widu blëżi. A mariczné bùksë! 
W pòniedzôłk zarô jidzesz do doktora! Na twòji paji je 
diôchéł lóz! Na mój môg to je cos midzë hemòrojdoma 
a rekã mùskù... Jem wiedno cë gôda, że ni môsz negò 
słodczégò całima szëchtloma wpùrgniwac a że sledza 
sã bąbelwòdą nie pòpijô. A ten le swòje... A jesz ne 
parchaté fritczi wcyg na pôłnié. Fritczi-sritczi – terô 
môsz! A ti të ni môsz – scëchła narôz Zofa – taczi wkół 
wëstrzédnégò pôlca. A kòl mie je – pisknã i zaczã 
szëkac za nią w nece. – Lëniô Wenus, òna zapòwiôdô 
magiczné mòce – mrëknã zadowòlonô. 

(Tón wiedno sã docygôł, że to je gwës jakô czarow-
nica, kò ji matka téż bëła widzącô).

 – A lëniô namienieniô? Je tak cos? – zagôdôł chłop.
– Jo, to je na, co w serdeczny pôlc wlôżô. Kòl ce òna 

je zrzeszonô z lënią miłotë, to znaczi z twòjim mùlkã, 
co sã tłómaczi – ze mną. Zdrzë, jak òne w grëpie jidą! 

– Jo, jo – mrëknął Tónk i zagrizł ptôszé mléczkò kwa-
sną gùrką...

– Jes sã ùrodzył w bólach 
mëmë a mdzesz żił  
do sami smiercë –  

scwierdza Zofka.  
– A żëwòt cë sã zjiscy,  

czej bãdzesz słëchôł  
swòji białczi!

TÓMK FÓPKA
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PËLCKÒWÒ W ÒBRAZACH – AKT 1
Rôz czedës przëlôzł dó miã mój drëch mileczny – bri-
fka naj’ pëlckòwsczi. Zdrzącë na jegò mùniã, jô zarôz-
ka wiedzôł, że jemù w głowie nowô ùdba sã ùrodza. 
Kò brifka brzadny nié le w dzecë, ale w rozmajité ge-
nialné mëslë je. 

Tak téż òd dwiérzów nen mie zacząn klarowac, co 
a jak, z czim a czemù:

– Słëchôj – pòwiôdô – mùszima nalezc bëlnégò 
malarza, chtëren bë naju Pëlckòwò wëmalowôł. Kò 
pòmëszlë, że ò naju wszëtcë na swiece wiedzą, le 
mało chto mô naj’ pëszną krôjnã widzóné.

– Tej zrobi òdjimczi 
a wstawi w internetë 
– òdrzekł jem. – Doch 
mómë XXI stolaté. 

– Jo, jo, leno taczi 
òbrôz lëdzką rãką 
wëmalowóny je wicy 
wôrt jak tësące cyfro-
wëch òdjimniãców. 

Drëch scësził głos 
a dodôł: 

– Na òdjimkù wszëtkò je widzec, jak je, a taczi 
malôrz bë mógł, në wiész, kąsk ùfarwnic pëlckòwsczé 
snôżé pòla, lasë, plëtë, błotka, strëdżi, jezora, mòrza, 
drodżi, stegnë, chëcze, kaplëczczi a i lëdzy, co ù nas 
żëją.  

Za baro jem nie béł do ti nowi brifkòwi ùdbë 
przekònóny, le òn mie cësnąn a gniótł, że doch mù-
szimë bëlnégò malarza nalezc, żebë nen Pëlckòwò 
fejn wëmalowôł. A Wa wiéta, jak brifka so co ùmësli, 
to mùszi bëc a kùńc. Czësto jak jegò białka!

Artistów wszelejaczich më tuwò w najim zataco-
nym na zbërkù swiata Pëlckòwie mómë skòpicą a jesz 
wicy. Jiwer le z tim, kògùż do ti robòtë wëbrac. Tak më 
so ùmëslëlë dac ògłoszenié do „Pëlckòwsczi Pludrë”: 
„Szukómë malôrza, nôlepi z gnôta a dëcha Pëlc-
kòwiôka (cobë rozmiôł, co malëje), jaczi bë Pëlckòwò 
fejn wëmalowôł (nié nowòmódno, le normalno)”. 

Minã dwie niedzele a jeden malôrz sã òdezwôł. 
Malôrz Macéj – tak jemù bëło miono. Przesłôł dó miã 
klëkã, żebë do niegò przińc a sprawã òbgadac, bò 
chãc mô stolemną naju Pëlckòwò fejn òdmalowac. Kò 
letkò sã rzecze „przińc a òbgadac”, le dze òn mieszkô? 
Tec pëlckòwskô krôjna je długô a szerokô jak nômni 
trzë òceanë do grëpë zlóné. Temù òdesłôł jem nemù 
Macejowi ną klëkã z zapitanim ò zamieszkanié. Trzë 

niedzele pózni klëka wróca z adresą. Brifka jak to bri-
fka z wielolatnym brifkòwim doswiôdczenim, czej 
ùzdrzôł pòzwã szasëji a numer chëczi, zarôzka wie-
dzôł, dze negò artistë szëkac. 

– Terô jô jem doma – rzekł z ùsmiéwkã. – Do negò 
Maceja to je prostô droga. To mùszi jic szasëją Der-
dowsczégò, dze mieszkają sami pisarzowie, tej gaską 
Gùlgòwsczi zamieszkóną bez wësziwôrczi, dali cy-
gniemë dosc długą szasëją Chełmòwsczégò…

– Dze pewno mieszkają sami żłobiarze – zmërkôł 
jem pò pòzwie, a brifka przëswiôdcził, cziwającë banią. 

– Jo, tej jidze sã szasym 
Cenôwë, dze żëją dochtorowie 
a ideòlodzë pëlckòwsczi rësz-
notë, në ë jesmë na Mòkwë, 
dze malôrz Macéj pò numrã 14 
mô swòje chëczë.

Tak ma szła, a nicht mie nie 
rzecze, że dzysôdnia bez ny sa-
telitarny nawigacje ni móże ni-
gdze wëtrafic – to le mùszi 
rozëmno do przódkù jic… a sã 

jaczégò brifczi ò drogã òpëtac.
Do malôrza Maceja zaszła ma pò pôłnim, czej słu-

nuszkò za Górczi zachôdało. Klepa ma na dwiérze, le 
nicht do bëna nie rôcził.

– Pewno nie je doma – rzekł jem a cygnąn brifkã za 
rãkôw, bë ma szła nazôd, le nen nacësnąn na klëczkã 
a dwiérze sã òtemkłë.

– Gwës co malëje a naju nie czëje – zarimòwôł mój 
drëch. 

Szła ma za pôchã farbów, jaż trafia do jizbë, w jaczi 
méster Macéj na stołeczkù sedzôł a pãzlã, skùpiony, 
gwës w artisticznym natchnienim, co na płótnie ma-
lowôł.

Czej brifka dozdrzôł, co spòd pãzla Maceja 
wëchôdô, zrobił sã czerzwiony jak gùlôcz a riknąn:

– Nié!
– Jo! – méster Macéj òdwrócył sã do naju. – Kò jô 

ju zacząn Pëlckòwò malowac!
– Doch to je gòłô białka! – krziknąn brifka.
– Nié! To je gòłô prôwda ò Pëlckòwie – rzekł spòkój-

no Macéj a wrócył nazôd do robòtë.
Ma stoja a zdrza na naju pëszné Pëlckòwò, a brifka 

le szeptôł:
– Do klina jaczégò, do klina…

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

„Szukómë malôrza, nôlepi 
z gnôta a dëcha Pëlckòwiôka 

(cobë rozmiôł, co malë-
je), jaczi bë Pëlckòwò fejn 

wëmalowôł (nié nowòmód-
no, le normalno)”.
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