
IS
SN

 0
23

8 
NR

 IN
DE

KS
U 

37
19

39
 P

L

7
7

0
2

3
8

9
0

4
9

0
6

9

0
5

CENA 5,00 zł (w tym 5% VAT)
Nr 5 (531) maj 2019 ROK JANA TREPCZYKA

www.miesiecznikpomerania.plMIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ROK ZAŁOŻENIA 1963



OKSYWIE – PRZYSTAŃ RYBACKA  
I BULWAR  

FO
T. 

SŁ
AW

OM
IR

 LE
W

AN
DO

W
SK

I

Bulwar Oksywski to obiekt techniczny o długości 1,7 km w postaci żelbetowego 
muru oporowego o wysokości 80 cm i kamiennego narzutu od strony wody zabez-
pieczającego brzeg morski przed falowaniem. Inwestycję zrealizowano w 2015 r. 
W czerwcu 2017 r. rozpoczęto rozbudowę znajdującej się tam przystani rybackiej. 
Dzięki temu rybacy z Oksywia doczekali się komfortowych warunków pracy. Wy-
budowano m.in. pochylnię oraz zamontowano elektryczne urządzenia do wodo-
wania i wyciągania łodzi na ląd. 
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Sławomir Lewandowski

Powrót w 1918 roku Rzeczypospolitej na mapę świata 
oznaczał również powrót Polski nad Bałtyk. Choć 
ostateczne granice ukształtowały się dopiero niespełna dwa 
lata później, po konferencji w Wersalu, i nie zaspokajały 
w pełni oczekiwań polskiej strony, to największą wartością 
był mimo wszystko nadany nam – bez żadnego znaczącego 
portu – skrawek morskiej granicy. Dostęp do Bałtyku, 
nawet w tak niewielkim zakresie, był oknem na świat, 
otwierał nowe możliwości i spełniał marzenie wielu 
pokoleń Polaków. Jak wspominał niemal 90 lat temu gen. 
Gustaw Orlicz-Dreszer: „Podczas stupięćdziesięcioletniej 
niewoli marzenia nawet o posiadaniu brzegu morskiego 
i własnej na niem siły zbrojnej, zabezpieczającej władanie, 
stały w rażącej sprzeczności z rzeczywistością nieszczęsną 
i beznadziejną”.

Jednym z etapów odbudowy struktur państwa było 
powstanie floty wojennej i handlowej. Nie zapominano 
również o kształceniu kadry oficerskiej, stąd m.in. zakup 
żaglowca szkolnego Lwów, a w kolejnych latach Daru 
Pomorza.

Dzisiaj przyszłych oficerów szkoli m.in. żaglowiec Dar 
Młodzieży, o którym piszemy w majowej „Pomeranii”. 
Najsłynniejsza obecnie polska fregata pod koniec marca 
wróciła z rejsu dookoła świata, zorganizowanego w stulecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę, sławiąc tym 
samym polską banderę i po raz kolejny spełniając marzenia 
minionych pokoleń naszych rodaków.
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  Jes Serbã ùrodzonym w Bòszni, jakô wnenczas bëła 
partã Jugòsławie, a  dzysô je samòstójnym państwã 
zwónym Bòszniô i Hercegòwina. W nym federacjowim 
kraju je téż serbsczi dzél, ale të z niegò nie pòchòdzysz. 
Dlô kògòs, chto nie je z Bałkanów, to sã zdôwô mało 
zrozmiałé...

Pewno jo. Jem z miasta Zenica, jaczé je terô w bòszniac-
czim parce Bòszni. Mùszisz równak wiedzec, że w Bòszni 
wszëtczé gardë bëłë baro wielekùlturowé i dlô naju to nie 
je nick dzywnégò. Czasã sã gôdô, że Bòsznia to takô skóra 
lamparta, bò tam kòżdô gmina wëzdrzi jinaczi z etnicznégò 
pòzdrzatkù. Sensowné pòdzelenié ti òbéńdë zdôwô sã wnet 
niemòżlëwé. Je tam długô tradicjô mùltikùlturowòscë i roz-
majité kùlturë dosc dobrze sã ze sobą dogadiwałë.

  Mómë równak w Bòszni i na całëch Bałkanach téż wiele 
wòjnów prawie na etnicznym spòdlim...

Wedle mie w  wikszoscë bëłë òne skùtkã dzejaniô lëdzy 
z bùtna, chtërny realizowelë w żëcym wskôzã: „dzelë i rzą-
dzë”, co doprowadzëło do wiele tragediów.

  Baro chùtkò z Zenicë jes przecygnął do nordowi Serbie, 
do Nowégò Sadu, w jaczim kùlturë bëłë wëmiészóné 
jistno jak w Bòszni.

Tam bëło tak samò jak w Zenicë. Dopiérze dzysô móm swią- 
dã, jaczi chto béł nôrodnoscë w  mòji klase. A  bëlë tam 
m.jin.: Wãgrzë, Słowacë, Rusynowie, Żëdzë i jinszi. Serbiô 
do dzysô je krajã, gdze rozmajitëch miészëznów je skòpicą.

  A jak to wëzdrzi prawno? Ù naju niechtërny są dbë, że 
nôlepszé gwarancje praw miészëznów dôwô Eùropej-
skô Ùniô, a Serbiô doch nie je ji nôleżnikã?

Regùlacje w ti sprawie sã we wszëtczich dôwnëch repùbli-
kach Jugòsławie, ale mëszlã, że prawie w  Serbie są òne 
nôlepszé, dôwają miészëznóm nôwicy praw. A Ùniô nie je 
niżódną gwarancją. Kò to je znónô sprawa, że w EÙ prawa 
miészëznów nie są ùregùlowóné. Wezmë na to Francjã, gdze 
nawetka internetowi starnë z kùnôszkã fr ni mòże twòrzëc 
w jinym jãzëkù niż francësczi. Je to jiwer np. dlô tamecznëch 
Basków. W Niemcach do dzysô ni mô ùregùlowónëch praw 
dëńskô miészëzna.

  Tej chcemë pògadac ò Serbie. Jaczé tam mają prawa 
miészëznë? Mòże cos z tegò bë sã dało wëzwëskac na 
Kaszëbach?

Przede wszëtczim jistnieje tam cos, co sã zwie Radzëzną 
Nôrodnëch Miészëznów (dlô kòżdi z  czilenôsce jistnie-
jącëch w  Serbii nôrodnëch miészëznów). Tã radzëznã  

BIÔTKA Ò PRESTIŻ KASZËBIZNË
Z prof. Duszanã Pażdżersczim, chtëren rozszérzô wiédzô ò kaszëbsczim jãzëkù w Pòlsce i w całi 
Eùropie, kôrbimë ò prestiżu kaszëbiznë, wielekùlturowòscë na Bałkanach i szukanim Kaszë-
bów na Kaszëbach.

Prof. Duszan Pażdżersczi òdbiérô Òrmùzdową Skrã z rãków redaktora Sławòmira Lewandowsczégò i przédnika Redakcjowégò Kòlegium Piotra 
Dzekanowsczégò.
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Dzél prasowégò paczétu rusyńsczi miészëznë w Serbie: tidzenik, cządnik dlô dzecy i dlô młodzëznë. Òkróm tegò mają téż kùlturalné pismiono.

lëdze wëbiérają w pòwszechnëch welacjach. To taczi mini-
parlament. Mô w swòjich kómpetencjach przede wszëtczim 
sprawë zrzeszoné z edukacją, z wëdôwiznama, z mediama.

  W sprawie mediów są jaczés òglowòpaństwòwé prawa?
Kòżdé karno mô colemało swój mediowi paczét. Są w nim te-
lewizjowé programë – jich lëczba zanôlégô òd lëczbë przed-
stôwców miészëznë (dlôte Wãgrowie mają tëch programów 
nôwicy), jistno je z radiowima programama. Jeżlë jidze ò 
gazétë, to w tim paczéce je dniownik abò tidzenik, kùlturalny 
miesãcznik, młodzëznowi i dzecny, czasã leno dzecny.

  I na to wszëtkò są zagwësnioné dëtczi?
Państwò dôwô na to pieniãdze, ale dzeli je Radzëzna 
Nôrodnëch Miészëznów, jakô nôlepi wié, na co je wëdac, 
czegò jakôs spòlëzna nôbarżi brëkùje. I sëma dëtków, i wiôl-
gòsc tegò paczétu zanôlégô òd rezultatów spisënków. Na 
przëmiar Wãgrowie mają dniownik i dwa tidzeniczi, bò je 
jich jaż czileset tësący, a Słowacë mają blós tidzenik. Wôrt 
téż pòdczorchnąc, że te miészëznowé cządniczi wëchòdzą 
colemało dłëżi jak rządowé abò jinszé òglowòserbsczé pisma 
– òd 50, 60 lat. Są dzãka temù mòcno zakòrzenioné. 

  Wielekùlturowòsc, w jaczi jes sã wëchòwiwôł, miała 
cësk na to, że të sã zainteresowôł Kaszëbama pò przëja-
chanim do Pòlsczi?

Jo. Mie baro dzëwòwało, jak jem przëjachôł na Pòmòrzé, że 
gôdô sã wiele ò Kaszëbach, a nigdze nie jidze tëch Kaszë-
bów ùzdrzec. Drãgò bëło nalezc kaszëbskòjãzëkòwé ksążczi, 
nie bëło dzélów w ksãgarniach namienionëch kaszëbsczi 
lëteraturze. To béł 2000 rok, ale jô bë rzekł, że to do dzysô 
je dosc aktualné. Dali kaszëbsczé ksążczi są w bibliotekach 
wëmiészóné westrzód jinszich ksążków i  nie są òpisóné 
w przedmiotowëch katalogach jakno np. kaszëbòlogiczné, 
kaszëbòznajôrstwò itd. Mùsz je szëkac w taczich dzélach, 
jak: historiô, pòlskô dialektologiô abò nawetka pòlsczi jãzëk. 

  Równak nalôzł jes ten krëjamny nôród i  krëjamny 
kaszëbsczi jãzëk. Pamiãtóm, że na zôczątkù XXI w. 
pisôł jes do pismiona „Òdroda”.

To béł przëtrôfk. Jednégò dnia trafił jem do restoracje Me-
stwin. Nie pamiãtóm ju dlôcze. Gdzes bënë stojałë prawie 
„Òdrodë”. Jô je wzął ze sobą, przeczëtôł, napisôł do redakcje, 
Paweł Szczëpta mie òdpòwiedzôł i tak sã zaczãła wespółro-
bòta. Rëchli równak ùkôzôł sã mój articzel w „Pomeranii”. 
Bëło to sparłãczoné z zéńdzeniama dlô rozmajitëch pòmòr-
sczich miészëznów òrganizowónyma przez francyszkanów, 
a kònkretno òjca Rómana Deynã w Kaszëbczim Lëdowim 
Ùniwersytece we Wieżëcë. Bëłë warkòwnie, pòtkania z lëdo-
wima ùtwórcama, wanodżi itd. Jô jem słëchôł, jak brzëmi 
ten kaszëbsczi jãzëk. Pamiãtóm, że białczi w kùchni gôdałë 
pò kaszëbskù, tej jem próbòwôł je pòdsłëchac. Na kùńc 
napisôł jem articzel do „Pomeranii” na témã tëch zéńdze-
niów. Pòprosył mie ò to Ark Gòlińsczi, a do drëkù przëjął 
gò przédny redaktór Édmùnd Szczesôk. Nie pamiãtóm ju 
w drobnotach, ò czim jem pisôł, ale wierã baro najiwno. 
Dôł jem téż bôczenié na to, że dzëwùje mie, że kaszëbizna 
nie pòjôwiô sã w pùblicznym żëcym, na szasëjach, w aùto-
bùsach... W  Serbie je to normalné. Gôdô sã na codzéń 
w miészëznowëch jãzëkach, ale téż w môlowëch dialektach, 
i zapëtanié sã np. ò biliet w swòjim dialekce je czësto nor-
malné. W Pòlsce wnet sã tegò nie spòtikô.

  To jaczis kómpleks? Kaszëbi dali gò mają?
Nie wiém, czë to kómpleks. Òglowò, Kaszëbi są baro zamkłi. 
Nie òtmikają sã chùtkò na lëdzy z bùtna. 

  W ùdokaznienim przëznaniô tobie Òrmùzdowi Skrë je 
m.jin. napisóné, że cerplëwie tłómaczisz Kaszëbóm, że 
jich jãzëk je równo wôżny jak pòlsczi i wszëtczé jinszé 
jãzëczi na swiece.

Cos w tim je. Mòże prawie tuwò bë sã dało pòwiedzec, że 
mómë do ùczinkù z kaszëbsczim kómpleksã. W jãzëkòwi 
pòlitice je taczé pòjãcé, jak prestiż jãzëka. Wedle mie sami 
Kaszëbi mëszlą, że jich jãzëk ni mô prestiżu. Tikô to sã kòl 
90% lëdzy, nawetka tëch, co ùżiwają kaszëbiznë. Kaszëbsczi 
je dlô nich gòrszi, a przënômni mni ùżëteczny. A prakticznô 
nôtëra pòdpòwiôdô Kaszëbóm, że jich jãzëk mùszi bëc téż 
do czegòs przëdatny, jakbë nie sygło, że je òn wôżny dlô 
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mie, że mògã nim gadac, że dzãka niemù apartniã sã òd 
jinszich. Brzôd je taczi, że wiele Kaszëbów nie chce ùczëc 
swòjégò jãzëka dzecy, bò nie widzą, do czegò bë to mògło 
bëc pòtrzébné. Pòdług mie dlô zmianë taczégò mëszleniô 
mùszimë gadac ò kaszëbiznie bùten, twòrzącë prestiż tegò 
jãzëka, jaczi pò czasu wrócy na Kaszëbë.

  Tej prestiż jãzëka mùszimë bùdowac przédno bùten?
Jô tu ni móm nick òriginalnégò wëmëszloné. Czëtôł jem ò 
tim chòcle ù Sztefana Bieszka, chtëren pòdczorchiwôł, że 
kaszëbskô lëteratura mùszi dotrzéc do intelektualistów téż 
w Pòlsce, żebë òni zaczãlë pòwôżno pòdchadac do kaszë-
biznë. A jak lëdze z bùtna mdą miec ùwôżanié do kaszëb-
sczégò, to i sami Kaszëbi bãdą zdrzec na niegò pòwôżno.
A nie je ò to letkò, bò Pòmòrzé je wedle mie dlô Pòlôchów 
czims jinszim, apartnym, jakbë „nieswòjim”. Nie je tak samò 
wôżné, jak Mazowsze, Wiôlgòpòlskô abò Małopòlskô. Je na 
to wiele przikładów. Czãsto òmijają je w rozmajitëch sta-
tistikach, analizach. Òstatno czëtôł jem chòcle przezérk 
kalwariów w Pòlsce. Są tam wszëtczé, nawetka nômniészé 
i z baro krótką tradicją, a wejrowsczi ni ma. Jakbë Pòmòrzé 
nie bëło w Pòlsce. Dlôtë më sami mùszimë sã reklamòwac, 
pòkazëwac Pòmòrzé, Kaszëbë jakno cos nadzwëkòwò wôż-
négò. Jô to próbùjã robic w swiece slawistów i téż nie je letkò. 
Lëdze są przënãcony, że je Pòlskô, dialektë, ale pò co gadac 
tëlé ò kaszëbsczim? Nie rozmieją. 

Co wôżné, do tëch lëdzy z bùtna mùszimë jic z całim 
systemã. Jô pòwtôrzóm, że Kaszëbi mają wszëtkò: lëteraturã, 
fòlklor, jãzëk, historiã itd. Je to całowny, fùlny kùlturologicz-
ny zestôwk, jaczi jidze przërównac z kòżdim, równo jaczim, 
nôrodã abò regionã. Wôrt ò tim gadac, bò nié wszëtcë ò tim 
wiedzą.

  Ùsadzony przez Cebie cykl ksążków „Kaszëbskô bi-
blioteka”, jaczi je pùblikòwóny w  Serbie, òsoblëwie 
napisóny z Haną Makùrôt Słowôrz kaszëbskò-serbsczi 
(Kaшупско-српски речник), to na gwës dzejania, jaczé 
zwikszają prestiż kaszëbiznë. Na Kaszëbach wiele razy 
bùdzy to zdzywienié i pëtania na ôrt: „A za czim òni 
w ti Serbie to badérëją?” Piszącë ten dokôz, mëslôł jes ò 
prestiżu? Wierã nié ò ùżëtecznoscë, bò ta je tuwò dosc 
môłô.

Bez wątpieniô szło tuwò ò prestiż. Próbùjã robic to, co mògã. 
Nie rozmiejã pisac lëteracczich dokazów pò kaszëbskù abò 
ò Kaszëbach, ale mògã pisac ò samim jãzëkù. Dzãka mòjim 
ksążkóm kaszëbiznã pòznają czasã téż nié Serbòwie, bò 
w słowiańsczim swiece, jak cos wińdze w jednym jãzëkù, to 
zaczekawi téż jinëch. Tim barżi, że pò serbskù rozmieją téż 
w Chòrwacjë, Bòszni, Czôrnogórze, Słowenii, wiele lëdzy 
w Macedonie, Albanie... Tak pò prôwdze kòl 20 mln lëdzy. 
To nie je tak mało. Terô na spòdlim tegò słowarza chcã zro-
bic dobri jakòscë kaszëbskò-anielsczi słowôrz. To baro bë 
mògło pòdniesc prestiż kaszëbiznë.

  Zajimôsz sã téż napisanim biograficznégò słowarza pò 
serbskù ò pòstacjach wôżnëch dlô kaszëbiznë. Mòżesz 
cos ò tim pòwiedzec?

Pò pierszé robiã to, bò wiele razy czëjã, że mie tegò felëje. Tëli 
lëdzy zajimało sã kaszëbizną, a nigdze nie je òpisóné w jed-
nym zemkłim artiklu, kògùm òni są. Nawet na Kaszëbach 
ni ma jednégò słowarza jima namienionégò. W tëch pùbli-
kacjach, jaczé są, czãsto pòjôwiô sã pòlitika, niechtërnëch 
sã òmijô, a  jinëch na mòc dodôwô. Chcã zaprezentowac 
wezdrzenié kògòs z bùtna. Móm nôdzejã, że bãdze to dobri 
ùczbòwnik, mòże czedës òstónie wëdóny pò anielskù. Mô to 
bëc pòmòc dlô kògòs, chto w tim „nie sedzy” òd lat, chto nie 
znaje wszëtczich drobnotów ò jaczis pòstacje, a chce prosto 
pòznac nôwôżniészé zasłëdżi òpisywónégò człowieka dlô 
Kaszëb, chce dostac tã pierszą infòrmacjã. 

  Jak sã czëje na Kaszëbach Serb ùrodzony w Bòszni? 
Jaczi je òdbiér twòjich dzejaniów przez Kaszëbów?

Mëszlã, że je tak samò jak w przëtrôfkù wszëtczich, co sã 
zajimają kaszëbizną. Ni mô znaczënkù mòje pòchòdzenié...

  Nie czëjesz sã tej diskriminowóny z  pòzdrzatkù na 
nôrodnosc?

Nié. Problem je barżi w tim, że kaszëbsczé sprawë w dzys-
dniowëch czasach baro mało interesëją samëch Kaszëbów. 
Wëdarzeniów sparłãczonëch z kaszëbizną je terô baro wiele 
i  lëdze są ju tim nawielony. A i kaszëbsczi dzejarze nie są 
w sztãdze wszëtczégò czëtac, wszãdze bëc. Nawetka ti, co żëją 
w „równoległim swiece”, gdze kaszëbizna je na pierszim môlu.

  A w Serbie Twòje dzejania je widzec? 
Zgłosziwają sã do mie lëdze, chtërny chcą sã dowiedzec cos 
wicy, chtos sã òdezwôł, że czëje sã zainspirowóny Kaszëba-
ma i chce stwòrzëc jakąs mùzyczną kómpòzycjã na tã témã. 
Wiedno jem z tegò rôd, bò to òznôczô, że je brzôd mòji 
robòtë. 

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

Petrovardinsczi mòst w Nowim Sadu i tôfla w sztërzech jãzëkach: 
serbsczim, wãgersczim, słowacczim i rusyńsczim. Òdj. dm



6  /    / MAJ 2019

Widzec lëdze tuwò dobrze wiedzą, chto òn je, ten 
Mamelsczi. Chëcz, kòl jaczi jô sã zatrzëmùjã, je 

bruno-biôłô z zelonoscą wkół. Wszëtkò je ùbëtné, tak, 
jakbë swiat sã tuwò prawie zatrzimiwôł. Janusz Mamel-
sczi wëchôdô, witô sã ze mną ze spòkòjã, jaczi gwë-
sno mô wzãté òd tegò môla. Czëjã, że téż mògã sobie 
pòzwòlëc na tã cëszã i ten ùbëtk. Chãtno z tegò zwëski-
wóm. Sôdómë na gankù przë parmiéniach pòpôłnio-
wégò słuńca. Je cepło i mileczno. Samò sedzenié i môł-
czenié bë sygło, a jesz miała bëc gôdka ò tim, co ceszi, 
co smùcy, co sã widzy, a co nié... Chcemë zaczënac, jaż 
narôz przënëkiwô tósz, co sã zwie Misiu.

To nie je mój tósz – chùtkò tłomaczi mój rozmòwnik. 
Òn nôleżi do mòji białczi i córczi. Chcałë gò, to mają. Nie 
słëchałë mie i wzãłë. Tej jô sã do niegò nie przëznôwóm. 
Òn je nipòcy, niewëchòwóny, robi niepòtrzébny trzôsk. 
Niedługò pózni przëchôdô czôrno-biôłi kòt z mëszą 
w pëskù. Co jinégò kòtë – gôdô. Są mòje, òbëdwa. Ten, 
jak béł malinczi, sadnął pòd mòjima nogama. Nicht sã do 
niegò nie przëznôwôł, tej òn òstôł. Më gò pòzwelë „gòsc”, 

temù że przëszedł na gòscënã i je na ni do dzysdnia. Òn je 
lubòtny i dôwô mie wiele ùcechë. Móm jesz Miszã. Ten je 
spòkójny, stateczny, téż łapie mëszë. Òne sã nama ùdałë.

Mamelsczi gôdô, że miôł jesz czedës kònie, le ju jich 
ni ma, za wiele robòtë. Nie dzewùjã sã, doma i kòl niegò 
wiedno je co robic, a jesz do tegò pisanié. To slédné òn 
zaczął robic dosc chùtkò, bò krótkò pò maturze. Jo, jak 
jô béł w szkòle, w aùtowim technikùm, jô nie mëslôł ò 
pisanim, më sã w tëch czasach smielë z taczich knôpów. 
Mie to nawetka do głowë nie przëszło, żebë cos pisac. 
W spòdleczny szkòle bëło ù naji pòlonisticzné kòło, le 
nicht bë mie nie namówił, żebë sã na nie zapisac, bò tam 
chòdzëłë same dzéwczãta. Jô miôł leno czwiórkã z pòl-
sczégò. Le jak człowiek béł starszi, to miôł ju co jinégò 
w głowie i tedë jô chcôł wërazëc przeżëca, wseczëca – 
wspòminô.

Zaczął òd pisaniô wiérztów, nôpierwi pò pòlskù. Póz-
ni przëszedł czas téż na prozã, òsoblëwie òpòwiôstczi. 
A pòtemù, ju òbczas pisaniô magistersczi robòtë, Ja-
nusz Mamelsczi dostôł bédënk òd gdińsczi wëdowiznë  

KRËJAMNY SWIAT MAMELSCZÉGÒ
Wjeżdżiwóm na spòkójné pòdwòrzé w Stajszewie. Zdrzã na numer chëczë – szescdzesąt sédmë. Ùfff – wëtrafiła 
jem. Chłop w krómie dobrze wskôzôł mie drogã, gôdającë swójską kaszëbizną. Pò samim numrze chëczë cãżkò 
bëło mù skòjarzëc, dze jô chcã jachac. Dopiérze jak jô rzekła, ò kògò mie jidze, tej òn béł doma: Mamelsczi? Jooo, 
do Mamelsczégò to jô wiém, jak dojachac. Nôpierwi prosto pòd górã, pòtemù w lewò, a pózni, przed stôrą szkòłą, 
w prawò. I jesmë dorazu na jegò pòdwórzim. 

Janusz Mamelsczi rôd pòkazëje swòje ùle.
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Region, żebë napisac legeńdë ò kaszëbsczich zemiach. 
A że wiele legeńdów òn ju znôł, że je lubił za mòżnosc 
pòwiedzeniô czegòs wicy, pòkôzaniô fantasticzi, bògac-
twa swiata, a téż stwòrzeniô piãknëch historiów, rozsą-
dzył ò pòdjãcym tegò wëzwaniô. I béł to strzél w dze-
sątkã, bò Kaszëbi rôd jegò òpòwiescë czëtają. Wiele sã 
przë tim pisôrz naszukôł w ksążkach Friedricha Loren-
tza, Bernata Zëchtë i jinszich. Gôdôł z lëdzama z kòżdi 
stronë Kaszëb, pitôł, co zapamiãtelë. Chòdzył, zwònił, 
téż pò bibliotekach. Z tëch wszëtczich wiadłów twòrził 
historiã kąsk prôwdzëwą, kąsk zmësloną. To, co pisôł, 
mùszało jemù zagrac w sercu, przëpasowac. Czasã bëłë 
to òpòwiescë dłudżé, a czasama krótczé, nie bëło reglë. 
Do jednégò wątkù dodôwôł całą resztã. Bò zdôrzało sã, 
że infòrmatorzë môłczelë... Ò czarownicach w Stajsze-
wie jô wiedzôł leno to, że òne bëłë. Nicht nie chcôł ò tim 
nick gadac. Dôwni jô ò tim nie wiedzôł, nawetka przed 
slëbã nicht mie ò tim nick nie wspòmnął. A pózni bëło 
ju za pózno – szpòrtëje. Dzãka tim wszëtczim staróm 
pisôrz stwòrził dwa zbiérczi legeńdów – jeden ò môlach 
z całëch Kaszëb, drëdżi – ò môlach apartno z kartësczé-
gò krézu.

Pòtemù doszłë bôjczi, chtërne Mamelsczi pisôł 
na spòdlim słowarza Zëchtë, bò je w nim wiele bôj-
kòwëch wątków. Bëłë téż wiérztë apartno dlô dzecy.  
A dzesãc lat temù napisôł wiérztë dlô starszich, jaczé 
jesz nie są wëdóné. Na tim równak szukanié nowëch 
strzódków wërazu sã nie skùńczëło. Wiedno widzałë 
sã jemù Treny Jana Kòchanowsczégò. Przeczëtôł je 
wszëtczé narôz, jakno jeden dokôz. Je dbë, że Treny je 
mùsz przeczëtac wszëtczé, żebë wiedzec, ò co w nich 
tak pò prôwdze jidze. Widzało sã jemù to, jak wiele 
wseczëców i mëslów pòkôzôł w nich liriczny pòdmiot. 
Janusz Mamelsczi chcôł sã doznac, jak te dokazë mdą 
wëzdrzałë pò kaszëbskù, a téż sprawdzëc, czë pòradzy 
sobie z robòtą nad taczim tekstã. I dôł radã, bò miôł 
czëté, że niechtërne wëjimczi Trenów w jegò przekła-
dze brzmią lepi w kaszëbiznie jak pò pòlskù. Pisze téż 
sensacyjny roman, le nie je wiedzec, czedë mdze òn 
skùńczony. 

Czas wajich sztudiów béł bògati w pòznôwanié lëdzy 
wôżnëch dlô kaszëbsczi lëteraturë, bò ùcził sã wasta ù 
Janusza Paserzba, Jana Drzéżdżona, Jerzégò Sampa... – 
jô pòmalinkù zaczinóm... Jo, na gwës òstawilë we mie 
jaczis szlach – dorazu pòcwierdzywô mój rozmòwnik. 
Pasérzb ùmarł pò rokù mòjégò magistersczégò semina-
rium, le ten rok sygł, żebë òbaczëc, jaczi to człowiek. Béł 
spòkójny, ùsmiéchniãti, wrazlëwi. Pózni jô sã przeniósł 
do Drzéżdżona, le ten téż pò rokù ùmarł. Jô i tak miôł 
mòżnosc z nim pògadac, pòznac jegò pòkòrã, téż wra-
zlëwòsc, dobro dëszë, òdwôgã. Nie wëzdrzôł na to, jak 
czekawé miôł przeżëca. Widzy mie sã ù niegò bògatosc 

jãzëka i ùżiwanié mało znónëch kaszëbsczich słowów. Na 
òstatkù béł Samp. Zgòdzył sã dokùńczëc mòją magister-
kã, ni miôł strachù, że pò rokù òdéńdze, jak ti ùszłi. Òn 
béł barżi zdecydowóny, gwës, miôł wiôlgą wiédzã i lëte-
racką dëszã w jednym. Jinosc midzë nama je takô, że òn, 
jakno ùczałi, pisôł te legeńdë tak, jak òn sã dowiedzôł. 
Tak prawie robią ùczałi. Jô do tegò chcã wiedno dodac 
jaczis przekôz. Chòc ùczałi mògą miec do mie ò to żôl, że 
jô so westwôrzóm, piszã, jak chcã, pòkrãcã cos, czasama 
sã zmilã. 

Jak sóm aùtór gôdô, ni mô do sebie żalu ò te zmiłczi. 
Je dbë, że wszëtczégò sã nie wié, a żlë chtos naléze felã, 
to mòże jã pòprawic. Nie chce i ni mô czasu na zgłãbi-
wanié jednégò blós dzéla kùlturë, a téż nie lubi taczégò 
nôùkòwégò pòdéńdzeniô do lëteraturë. 

To je gwësno wiôlgô bùcha, że Mack, jaczégò wasta 
napisôł, nalôzł sã w spisënkù szkòłowëch lekturów w naù-
czanim kaszëbsczégò jãzëka? – pitóm baro czekawô 
 òdpòwiedzë. Ùcecha je, òsoblëwie jak czëtóm nôzwëska 
za régą: „Cenôwa, Derdowsczi, Majkòwsczi, Mamel-
sczi...”I miło mie, jak przëdôwô sã kòmùs to, co robiã. 
Równak dzecë nie chcą czëtac lekturów i  jô bë chcôł, 
żebë sã przez to nie zniechãcëłë. Czejbë jô wiedzôł, że 
móm napisac ksążkã-lekturã, jô bë sã za to jinaczi wzął. 
Dzëwùjã sã, że Mack je w tim kanonie, bò nôpierwi bëłë 
to pòwiôstczi, z jaczich pózni stała sã ksążka. Napisôł jô 
to dôwno temù. Zaczãło sã òd tegò, że młodi Kaszëba 
Adóm Hébel planowôł wëdawac gazétkã i jô miôł do ni 
napisac taczé prawie tekstë. Le to nie wëszło. W kùńcu 
te mòje tekstë trafiłë do „Pomeranii”, do „Naji Ùczbë”. 
A pózni zrëchtowóné òstałë w sztôłce ksążczi. Mack je 
wëmëslonym bòhaterã, a òpisóné zdarzenia zapamiãtóné 
z tegò, co sã trafiło abò ù nas doma, abò w szkòle, za-
słëchóné z òpòwiesców sąsadów, wëmësloné. Tedë jô to 

Żłobina, jaką Mamelsczi mô dostóné jakno Skra Òrmùzdowô 2018, stoji 
na pòczestnym placu w wiôldżi jizbie.
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przerôbiôł, parłãcził. Lubiã zapisëwac czekawé historie 
z żëcô, pózni to òdmikóm i z tegò bierzã. Ta nôwôżniészô 
òcena je òd dzecy, a mòjim ùcznióm Mack sã widzy tak 
strzédno, nie wiém czemù.       

Mamelsczi gôdô ò sobie, że je romanticzno-pòzy-
tiwisticznym pisarzã, a nawetka barżi romanticznym. 
Twòrzenié lëteraturë przëchôdô jemù z ucechą i sóm 
sã nad tim dzëwùje. Le rozmajice to jidze. Czasã sadnie 
i dorazu napisze, jinszim razã sedzy nad czims nawetka 
dwa tidzénie. Je òn mëslë, że jim wicy sã pisze, tim lżi 
to z czasã jidze.

Na wrãcziwanim Òrmùzdowëch Skrów w Stôrogar-
dowi Radnicë wë rzeklë, że to wszëtkò parłãczi sã z nie-
przespónyma nocama – nadczidóm. Në jo, dobrze, że 
białka to strzimiwô – òdpòwiôdô ze smiéchã pòéta. 
W dzéń je co jinégò do robòtë, prawie, że są swiãta. Do-
brze, że dzecë są wiôldżé. Nie brëkùją czasu, le dëtków, 
a terô nawetka radzą sobie same. To je tak, że jô nie spiã, 
bò lubiã. Nie lubiã sã mãczëc, tej robiã to, co chcã. To 
je dlô mie lubkòsc. Czejbë tak nie bëło, jô bë tegò nie 
robił. Pisanié zaspòkòjiwô mòjã pòtrzebã nazwaniégò, 
wëpòwiedzeniégò tegò, co we mie sedzy, czëli wseczëców, 
òbserwacjów, pòdskacënków. Lubiã pòkazac to barżi za 
pòmòcą pismiona jak gãbë. Mògã to robic długò, pomału 
i dobrze. Gãbą to bë szło chùtkò, a mie to dobrze nie jidze. 
To, co jô napisôł, co òstało wëdóné, to mòże òstónie na 
wiedno, równak nick mie to nie dô, òkróm pòcechë, jaką 
móm terô. Tej przédną przëczëną mòjégò pisaniô nie je 
chãc bëcô zapamiãtónym.

Takô nôdgroda to mùszi bëc wiôlgô redosc – dodôwóm 
za sztërk. Pisôrz pòcwierdzywô, że nôdgrodë wiedno 
ceszą, le nie mësli ò tim. Ni ma co na nie czekac, bò 
nigdë nie je wiedzec, czedë sã je dostónie. A téż nié pò 
to cos sã robi. Midzë Kaszëbama nigdë nie je wiedzec, 
co sã dostónie, czë co dobrégò, czë lëchégò. Trzeba robic 
swòje i sã za niczim nie òbzerac – pòdsëmòwiwô.

Na pitanié, dlôcze aùtór ksążków ò naszim regionie 
dorazu nie pisôł pò kaszëbskù, òdpòwiôdô, że czedës 
wëdowiznë nie chcałë kaszëbskòjãzëkòwëch ksążk wë-
dawac, a òn téż nie rozmiôł w rodny mòwie pisac. Za-
czął tej pózni ùczëc sã w studium dlô szkólnëch kaszëb-
sczégò we Gduńskù. Pamiãtóm, jak Witk Bòbrowsczi 
robił swòje zôpisczi pò kaszëbskù. Jô so tedë mëslôł: 
„Alana! To sã dô tak pisac?” Zaczął jem tej tłomaczëc 
mòje legeńdë, le tegò grzebaniô w słowarzu bëło wicy jak 
pisaniô – smieje sã.

Janusz Mamelsczi gôdô, że kaszëbsczémù jãzëkòwi 
niczegò nie felëje, nadôwô sã òn do wszëtczégò, nawetka 
do reklamów. Mô taczi pòtencjôł, że mòże bëc ùżiwóny 
na wszëtczich specjalisticznëch òbrëmiach, nôùkòwëch, 
technicznëch, ùrzãdowëch... jak kòżdi rozwiniãti jãzëk. 
Nie je prôwdą, że nadôwô sã leno na wies, do chléwa, 
stodołë a do szpòrtu. Chòc jesz barżi jak sama kaszë-
bizna pisarzowi widzą sã całé Kaszëbë, to równak lubi 
w najim jãzëkù bògactwò, wiele òkresleniów na jedno 
znaczenié. Czasã słowa mògą bëc abò dłudżé, abò krót-
czé (np. kamiéń i kam) i mòże w nich dowòlno przebie-
rac. Szkólny mô strach, że te wërazë czedës zdżiną. A do-
brze bëłobë je wëcygnąc i zatrzëmac. Pisôrz mô w sobie 
słowa, jaczé czuł w pierszich latach swòjégò żëcô, òne 
òstałë w nim, chòc są zabôczoné, le sygnie, że chtos je 
wëpòwié, tej òne sã jemù przëpòminają. Òdzéwô sã tedë 
w nim dësza môłégò dzecka. Taczé wërazë jidze nalezc 
téż ù Drzéżdżona. Jãzëkòwé ùrozmajicenié baro widzy 
sã Mamelsczémù. We wiérztach téż – nie lubi równoscë, 
dlô niego mùszi bëc jinaczi, falowanié, granié, mùzyka. 
Tak prawie je w jegò wiérztach.

Pana Tadeùsza jô bë nie tłomacził, to je do ògłëpieniô 
– ùsmiéchô sã szkólny ze Stajszewa. Le dokôz  Henrika 
Sienkiewicza Krzyżacy wasta tłomacził – jô na to. Pò 
prôwdze. Sto starnów móm przetłómaczoné. Béł taczi 
projekt, le to sã zbiegło z òrganizacją Mésterstwa Eùropë 
w Nożny Balë i nie sygło dëtków. Jô to zrobił przédno do 
cwiczeniô jãzëka, nie bëła to letkô robòta, le jak człowiek 
chce sã naùczëc, to trzeba nad tim sedzec. A jô chcôł. 
Pisôrz wòlôłbë tłomaczëc Quo vadis. Je dbë, że to cze-
kawszô ksążka, a nicht chiba jesz sã za nią nie wzął. Òna 
równak wëmôgô wiele czasu i robòtë, tej mòże zajmie 
sã nią dopiérze na emeriturze. Tłomaczeniégò roma-
na Krzyżacy nie planëje kùńczëc. Ni ma na to i czasu, 
i dëtków. To doch je leno dlô deji, bò ò piszącëch nicht 
sã nie jiscy – zesëmòwùje. Terô Janusz Mamelsczi robi 
profesjonalné tłomaczenia dlô bióra reklamë. Ùżiwô 
przë tim colemało fachòwi terminologii. Scwierdzywô, 
że są z tegò same zwësczi – mòże so dorobic, a jesz na 
kaszëbsczi je wikszô stawka jak na jinszi cëzy jãzëk. Do 
te dërch sã cwiczi pisënk i ùczi nowëch słowów. Je to dlô 
tłomacza szkòła pisaniô, doskònalenié. 
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Òkróm pisarsczi i tłomaczeniowi dzejnotë, a mòże 
przede wszëtczim, Mamelsczi je szkólnym. Ùczi kaszëb-
sczégò, infòrmaticzi, robi w bibliotece, mógłbë téż ùczëc 
pòlsczégò. Pò aùtowim technikùm we Gduńskù nie do-
stôł sã na pòlitechnikã. Nie mëslôł, żebë òstac szkólnym, 
to sã stało czësto przez przëpôdk. W tamtim czasu jô 
sã nie przedstôwiôł tegò, że mògã bëc szkólnym. Terô je 
jinaczi. Lubiã robòtã szkólnégò – gôdô z łiskã w òkù.

Szkólny mô ju wësztôłconé dosc wiele ùczniów, chòc 
szkòłownicë czãsto sã jemù zmieniwelë. Mô ju taczich, 
co pòkazëją sã ze swòją kaszëbizną na internetowëch 
pòrtalach. Donëchczas robił w czile szkòłach, nôwi-
cy w Stajszewie, w Stôri Hëce, w Strzépczu, wszëtkò 
w òkòlim. Prowadzy téż kùrsë kaszëbsczégò jãzëka dlô 
dozdrzeniałëch. Pierszé kroczi stôwielë ù niegò ti, co 
terô dzejają téż dlô kaszëbiznë. Le nié do kùńca czëje sã 
spełniony jakno szkólny. Lubiã tã robòtã, le samò bëcé 
szkólnym to dlô mie za mało – gôdô mój rozmòwnik. 
Chòc mùszã wiele robic nad tim, żebë mie nie wërzucëlë. 
Zmùsziwóm sã tej do wëfùlowaniô tëch wszëtczich pa-
piorów, chòc to mie mier`zy. Szkòła dlô chłopów nie je 
terô dobrô. Zwëczajnémù chłopù w szkòle cãżkò je długò 
wëtrzimac. Chłop lubi zrobic i je zrobioné, je zadaniowi, 
a nié tak, że mùszi dzesãc razy pisac co, czemù, jak, dlô-
cze. A jesz zaplanowac, zrobic, òpisac. Knôp w szkòle téż 
sã mãczi. To wszëtkò lëchò je wëmësloné. Za głupi jem, 
żebë miec ùdbã na to, jak to zmienic, le dobrze nie je. 
W szkòle corôz wicy dokłôdają, a knôpi mùszą sã wësza-
lec. Òglowò dzecë brëkùją wicy dzejaniô.

A jak z naszim jãzëkã bëło dôwni? Òd dzecka wë gô-
delë ze starszima pò kaszëbskù? – pitóm sã. Mój rozmòw-
nik òdpòwiôdô: Starszi wiedno gôdelë ze sobą w rodny 
mòwie, a do nas pò pòlskù. Jô nie gôdôł pò kaszëbskù jaż 
do mòjégò slëbù. Pò slëbie i ze starkama, i z białką dërch 
wkół, wicy jak pò pòlskù. Starcë ju nie żëją, le białka 
i sąsadze gôdają ze mną pò kaszëbskù.

Janusz Mamelsczi ùrodzył sã w Kartuzach. Z pò-
czątkù mieszkôł w Dzérzążnie, pózni òd  piątégò rokù 
żëcô w Kartuzach, jaż do żeńbë, z piãclatną przeriwką 
na sztudia we Gduńskù, dze béł w internace. W Kar-
tuzach bëło mù dobrze, mieszkôł w blokù, dze bawiło 
sã wiele dzecy. Colemało òd rena do nocë béł bùten. 
Jezdzył na kòle, zwiedzywôł lasë, łączi, pòla, nicht ni 
miôł tedë strachù pùscëc dzecë, żebë mògłë pòznawac 
swiat. Terô równak nie chcôłbë sã nigdze przenaszac, 
chiba że nad jezoro. To prawie jedno z jegò snieniów – 
bùdink nad jezorã. A do tegò chcôłbë miec wiele czasu, 
bëc zdrów i miec bezùstôwną chãc do dzejaniô. Jakno 
człowiek czëje sã spełniony na tëlé, na wiele mòże. Nie 
czëje, że mùszi robic cos wicy, ani że nick ju ni mùszi 
robic.

Wëchôdómë dali, za gank, żebë zrobic òdjimczi. 
Piãkno wë tuwò môce – gôdóm. Jo – pòcwierdzywô 
szkólny. Tak pò prôwdze, to mòja białka (chtërna je ze 
Stajszewa) dosta tã zemiã. Tej jô mùszã bëc dlô ni dobri 
– wëznôł. Jesmë przë ùlach. Jô w bezpieczny òdległoscë, 
żebë mie pszczołë nie zmerkałë. Mamelsczi pòdchôdô 
do nich blëżi, nie bòji sã. Òdmikô, zamikô jich miesz-
kanié, jakbë sã z nima witôł. Je to jegò pasjô òd òsmë 
lat. Czile rodzënów òddôł kùzynowi, bò béł niebezpiek, 
że z hobbi zrobi sã robòta, a tego nie chcôł. Gôdô, że 
trzeba sã pilowac, żebë tak sã nie stało, żebë to wcyg 
redowało. A baro gò to wcygô, bò to czësto jiny swiat. 
Mòże przë tëch pszczołach òdpòcząc, są barżi spòkójné 
jak dzecë. Zaczãło sã òd tegò, że òjc direktorczi szkòłë, 
w chtërny ùcził, miôł ùle. Bëło to w Stôri Hëce. Jak òn 
ju nie dôwôł sobie z nima radë, Mamelsczi òdkùpił òd 
niegò piãc sztëk, bò ju chùdzy mëslôł nad tim, żebë miec 
swòje ùle. I tak sã wcygnął. Na pòczątkù pòmôgôł mù 
kùzyn białczi, a pózni to szło samò.

Pòtkanié sã kùńczi, chòc je tak cepło i spòkójno, że 
chcałobë sã òstac jesz na sztërk, sadnąc i wsłëchac w to 
wszëtkò, co ju wëbrzmiało i  co jesz wëbrzmi. Aùtór 
Macka pòdôwô mie rãkã na òddzãkòwanié i gwësno 
zarô znôwù włączi swój apfelzynowi laptop, żebë zatopic 
sã w swiece legeńdów, bôjków, pòwiôstków… 

KAROLËNA SERKÒWSKÔ
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WYJĄTKOWY SPŁYW 

Głównym organizatorem spływu jest Klub Turystycz-
ny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Wanożnik, 
a współorganizatorem Stowarzyszenie Kajakowe Wod-
niak w Gdańsku. Komitetowi Organizacyjnemu prze-
wodzi wiceprezes Klubu Wanożnik Barbara Łosińska, 
a funkcję komandora będzie pełnił prezes Wodniaka 
Wojciech Kuc. 

Patronat medialny sprawuje redakcja „Pomeranii”, 
dzięki której w 1986 roku ten szczególny spływ, nasy-
cony treściami regionalnymi, a wymyślony przez dra 
Janusza Kowalskiego, zaistniał. Spływ jest kaszubski nie 
tylko z nazwy i z przebiegu trasy, ale przede wszystkim 
z połączenia przygody wodniackiej z kaszubskim pro-
gramem na lądzie. 

ETAPY I MIEJSCA BIWAKOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH:

•  sobota 6 VII – dzień lądowy, biwak w Swornegaciach
•  niedziela 7 VII – płynięcie Zbrzycą: Kaszuba – Laska 

(14 km), biwak w Swornegaciach
•  poniedziałek 8 VII – płynięcie Zbrzycą: Laska – Swor-

negacie (14 km), biwak w Swornegaciach

•  wtorek 9 VII – płynięcie jeziorami: Swornegacie – 
Małe Swory – Swornegacie (14 km), biwak w Swor-
negaciach 

•  środa 10 VII – dzień lądowy, przeniesienie się na bi-
wak w Rytlu, stamtąd wycieczka autokarem do Choj-
nic

•  czwartek 11 VII – płynięcie Brdą: Swornegacie – Czer-
nica (12 km), biwak w Rytlu

•  piątek 12 VII – płynięcie Brdą: Czernica – Rytel (16 km),  
biwak w Rytlu 

•  sobota 13 VII – płynięcie Brdą: Rytel – Nadolna Karcz-
ma (14 km), biwak w Rytlu

•  niedziela 14 VII – zakończenie spływu w Rytlu.

SPRZĘT I BIWAKI

Uczestnicy biorą udział w spływie na kajakach własnych 
bądź wypożyczonych od organizatorów (będą to kajaki 
z Wodniaka) i z własnym wyposażeniem biwakowym. 
Na miejsca startów (z wyjątkiem etapów mających po-
czątek na biwakach) uczestników zawiezie, a po zakoń-
czeniu etapu (jeśli jego meta nie wypadnie w miejscu 
biwakowania) odwiezie wynajęty autobus. 

XXXIV KASZUBSKI SPŁYW KAJAKOWY ŚLADAMI REMUSA 
Tegoroczny spływ śladami bohatera powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa zacznie się 
w sobotę 6 lipca 2019 roku w Swornegaciach (gmina Chojnice), będzie prowadzić rzekami Zbrzycą [ew. Cho-
ciną – wariant II) i Brdą, a zakończy się w niedzielę 14 lipca br. w Rytlu (gmina Czersk). 

Na Brdzie przed czterema laty
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Biwaki planujemy w dwóch miejscach: w Sworne-
gaciach i w Rytlu.

Obok grupy kajakowej dopuszczamy udział grupy 
rowerowej, od której oczekujemy przygotowania we 
własnym zakresie tras i wyboru lidera. 

KOSZTY 
Wpłata na cele statutowe Klubu Turystycznego ZKP 
Wanożnik wynosi: normalna 300 zł, ulgowa 260 zł. 
Zniżka przysługuje członkom Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego i Klubu Wanożnik, którzy będą mieli 
opłacone składki członkowskie za 2019 r. włącznie (co 
należy udokumentować podczas rejestracji, okazując 
dowód opłaty; nie dotyczy to członków KT Wanożnik, 
gdyż listą opłaconych przez nich składek będzie dys-
ponował sekretariat spływu). Zniżka przysługuje także 
uczniom i studentom. Dzieci w wieku poniżej czterech 
lat są zwolnione z wpłaty na cele statutowe. Za dzieci 
w wieku od czterech lat do siedmiu obowiązuje wpłata 
na cele statutowe w wysokości 50 proc. ulgowej kwoty, 
czyli 130 zł.

Opłata za kajak, która pokrywa nie tylko koszt jego 
wypożyczenia z  Wodniaka (jako współorganizato-
ra znacznie niższy niż w firmach komercyjnych), ale 
i świadczonego transportu kajaków, przechowywania 

ich na trasie, a także koszt zapewnienia opieki ratow-
niczej, wynosi 280 zł (140 zł od osoby). 

TERMINY ZGŁOSZEŃ I WPŁAT
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 10 czerwca 
br. Należy je przesyłać na dołączonym tu formularzu do 
sekretariatu prowadzonego przez Zbyszka Wójcickiego 
– e-mailem, na adres: zwoj@o2.pl 

Wpłaty na cele statutowe i opłaty za kajaki należy 
uiścić (po sprawdzeniu ostatecznych kwot na poda-
nej poniżej stronie internetowej do 20 czerwca br. na 
konto Klubu Turystycznego Wanożnik: Bank Millen-
nium, nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 0852 1487, 
z dopiskiem „Spływ Remusowy”. W rubryce „tytułem” 
prosimy podać nazwiska uczestników, których wpłata 
dotyczy, i kwoty im przypisane.

Szczegółowe informacje o miejscach biwaków, ofero-
wanych posiłkach, programie lądowym, a także regula-
min, przewodnik i formularz zgłoszenia będzie można 
znaleźć w końcu maja, wchodząc na stronę internetową 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego www.kaszubi.pl 
i wybierając u dołu: Klub Turystyczny Wanożnik lub 
wchodząc bezpośrednio na podstronę: www.kaszubi.
pl/o/wanoznik.

Zapraszamy!

Z G Ł O S Z E N I E  N A  X X X I V  S P Ł Y W  Ś L A D A M I  R E M U S A

1. Osoba prowadząca kajak lub rower
Imię i nazwisko 
Data urodzenia      Nazwa i nr dowodu tożsamości 
PESEL 
Adres (z kodem)  
Telefon        E-mail
Należy do: ZKP (jeśli tak, podać oddział)  
KT Wanożnik:  tak   nie

2. Członek załogi kajaka 
Imię i nazwisko 
Data urodzenia      Nazwa i nr dowodu tożsamości 
PESEL 
Adres (z kodem)  
Telefon        E-mail
Należy do: ZKP (jeśli tak, podać oddział)  
KT Wanożnik:  tak   nie
Zgłoszenie do grupy:  kajakarze   kolarze 
Chcemy pożyczyć kajak od organizatorów (tak lub nie)….  

Komitet Organizacyjny
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Izydor Zaczykiewicz – zdjęcie przedwojenne, wykonane w czasie budowy 
Portu Gdynia. 
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Z KARINĄ KOWALSKĄ, KUSTOSZEM MUZEUM NURKOWANIA W WARSZAWIE, WYDAWCĄ KSIĄŻKI HISTORIA KASZËBË BRONKA 
KĄKOLA, NURKA BIURA ODBUDOWY PORTU, ROZMAWIAŁ MAREK ADAMKOWICZ

  Pani przygoda z książką o Bron-
ku Kąkolu zaczęła się dość sen-
sacyjnie – nieżyjący autor i ma-
szynopis wyciągnięty z szuflady, 
który okazuje się dokumental-
nym skarbem! 

Nasze muzeum otwierane jest tylko 
raz w tygodniu, we wtorki. W taki 
właśnie wtorek przyszła pewna 
pani, która długo, z uwagą oglądała 
skafander nurka klasycznego. Spy-
taliśmy, co łączy ją z nurkowaniem. 
Okazało się,  że jej ojciec był nur-
kiem w Gdyni, w Biurze Odbudowy 
Portów, i że ona z dzieciństwa pa-
mięta strój, jaki ojciec wkładał do 
pracy pod wodą. Zapytana o zdjęcia, 
powiedziała, że coś ma i że przynie-
sie przy okazji następnej wizyty. Tak 
też się stało. Przyszła z bratem i przekazała do muzeum 
maszynopis niewydanej książki. Była to napisana w 1962 
roku przez ich ojca, Izydora Zaczykiewicza, powieść 
o przygodach nurka Bronka Kąkola z Biura Odbudo-
wy Portów (BOP). Rodzeństwo wspólnie stwierdziło, że 
miejsce tego maszynopisu jest w Muzeum Nurkowania. 

Książka składała się z dwóch części. Jedna opowia-
dała realia życia codziennego nurków, którzy w latach 
1945–1949 byli zatrudnieni w BOP, zwłaszcza Kaszëbë 

Bronka Kąkola. Druga była czymś 
w  rodzaju legendy rodu Kąkolów. 
Po dawno temu wydanej książce 
Janusza Meissnera Wraki nie publi-
kowano w  Polsce zbyt wielu ksią-
żek szczegółowo opowiadających 
o pracy nurków klasycznych, czyli 
tych w charakterystycznych ciężkich 
hełmach i butach, którzy powietrze 
pod wodę dostają za pomocą prze-
wodów idących od pompy stojącej 
na powierzchni. Dlatego po prze-
czytaniu tej części książki wiedzia-
łam, że trzeba udostępnić ją innym, 
zwłaszcza że w wielu przypadkach 
Zaczykiewicz opisał faktyczne wy-
darzenia i  osoby biorące w  nich 
udział, ukrywając wszakże ich praw-
dziwe nazwiska pod pseudonimami.

  Dodajmy, że wydając Historię Kaszëbë… współpra-
cowała pani z Wydawnictwem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego.

Główny bohater Zaczykiewicza to nurek kaszubskiego 
pochodzenia, z typowym dla północnych Kaszub spo-
sobem wymawiania „l” zamiast „ł”. Już to było pewnym 
problemem. Ponadto w tekście jest wiele wypowiedzi 
w języku kaszubskim, ale takim, jaki znał niekaszubski 
w końcu pisarz w 1962 roku. Dlatego uważałam, że na-
leży te wypowiedzi opublikować w sprawdzonej przez 
fachowców wersji języka kaszubskiego, tak, żeby mo-
gła je zrozumieć młodzież posługująca się współczesną 
wersją kaszubskiego. Weryfikację językową wykonali dla 
nas bezinteresownie koledzy i koleżanki z Wydawnictwa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którym za to jesz-
cze raz dziękuję.

  Zaczykiewicz napisał powieść. Wspomniała pani, 
że po części jest ona zapisem wydarzeń z pierwszych 
lat powojennych.

Niektóre nazwiska bohaterów książki zostały rozszyfro-
wane już w 1962 roku, w recenzji napisanej przez inż. 
Zdzisława Ćwieka, który był kierownikiem kadr w Biu-
rze Odbudowy Portów. Tak stało się na przykład z sape-
rem Janem Jabłońskim, kierownikiem robót nurkowych 
i  byłym nurkiem Marynarki Wojennej. Wydarzenia 
opisane w powieści to część prawdziwej historii Biura 

DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII NURKOWANIA
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Odbudowy Portów, którą można odnaleźć w powstałych 
później dokumentalnych publikacjach książkowych, 
chociażby autorstwa prof. Stanisława Hueckla czy prof. 
Jana Kazimierza Sawickiego.

  Charakterystyczne, że chociaż powieść opisuje po-
wojenną odbudowę, to nie jest typowym socjali-
stycznym produkcyjniakiem.

Akcja powieści rozgrywa się w latach 1945–1948, a więc 
wtedy, kiedy jeszcze nie było „jednej słusznej partii”, 
a ludzie po doświadczeniach wojennych mieli w sobie 
ogromny zapał do odbudowy kraju i budowy dla siebie 
lepszego jutra. Jestem w stanie uwierzyć w to, że robot-
nicy pamiętający ciężkie czasy kryzysu okresu między-
wojennego widzieli dla siebie lepsze życie oferowane im 
przez nowy rząd Polski. Mieli pracę, dach nad głową, 
jedzenie i darmową, powszechną edukację. Dlatego nie-
którzy z bohaterów tak jawnie popierają nowy ustrój, 
a  krytykują stary. Uważam jednak, że sposób, w  jaki 
o tym pisze Zaczykiewicz, nie ma charakteru afirmacji 
lub agitacji.

  Wydarzenia, o  których rozmawiamy, wpisują się  
w biografię autora, ale – co ważne – stanowią jedy-
nie jej niewielki wycinek. Był to przecież człowiek, 
który miał nietuzinkowy życiorys.

Izydor Zaczykiewicz zawarł swoją biografię w książce 
zatytułowanej Włóczywoda, wydanej przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy w 1984 roku. Był to domorosły li-
terat, murarz z zawodu, który przeszedł szlaki frontowe 
obu wojen światowych, przebywał w niewoli, pracował 
na emigracji, budował port w Gdyni oraz warszawski 
Pałac Kultury i Nauki. Jego życie wystarczyłoby na temat 
kilku powieści.

  Książka o przygodach Bronka Kąkola żyje już swo-
im życiem, ale jako kustosz Muzeum Nurkowania 
nie rozstaje się jeszcze pani z tematem powojennej 
odbudowy portów.

W 2018 roku muzeum wydało książkę Nurkowie Ma-
rynarki Wojennej RP 1919–1939 w fotografii. Niektórzy 
z przypomnianych w niej nurków podjęli po zakończe-
niu II wojny światowej prace przy odbudowie polskich 
portów. Dlatego kontynuując losy nurków klasycznych 
w Polsce, rozpoczęliśmy publikację książek obejmują-
cych czasy powojenne, kiedy bez pracy takich nurków 
nie można by było odbudować ani portów, ani mostów, 

ani elektrowni. Po książce o Bronku Kąkolu szykujemy 
publikację o  nurkach pracujących przy podniesieniu 
wraku pancernika Gneisenau. Okręt ten został celowo 
zatopiony przez Niemców w 1945 roku, aby zablokować 
Polakom możliwość korzystania z portu Gdynia. Akcja 
książki obejmuje lata 1945–1951, i tu spotykamy jeszcze 
nurków z Biura Odbudowy Portów i z Marynarki Wo-
jennej.

Pragnę podkreślić, że nakłady naszych publikacji 
są małe. Historię Bronka Kąkola wydaliśmy w 100 eg-
zemplarzach, które rozeszły się w ciągu półtora dnia. 
Jesteśmy ostrożni co do wielkości nakładu, gdyż opisy-
wanymi przez nas tematami interesuje się wąskie grono 
ludzi kochających historię nurkowania. Jeśli pojawi się 
potrzeba wznowienia nakładu, zawsze jesteśmy w stanie 
to zrobić.

W związku z przygotowaniami do wydania książki o wydobyciu pancernika Gneisenau Muzeum Nurkowania 
poszukuje kontaktu z rodzinami nurków, którzy pracowali przy tym wraku. Adres: ul. Grzybowska 88, 00-840 
Warszawa, e-mail: office@muzeumnurkowania.pl 

Nurek schodzący do wraku Gneisenau
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PRZYJACIÓŁ SIĘ NIE SPRZEDAJE
Jak długo żyje koń? Stare ludowe porzekadło wyjaśnia tę kwestię w dość skomplikowany sposób: PŁOT – trzy 
lata, KOT – trzy płoty, CZŁEK – trzy konie, KOŃ – trzy koty. Z tej wyliczanki wychodzi wprost, że długość 
życia kota (czysto teoretycznie, gdyż znam wiele kotów żyjących znacznie dłużej) to 9 lat. Skoro koń żyje 
trzy razy dłużej niż kot, to może dożyć 27 lat. I wtedy zwykle jest już na łaskawym chlebie, zwolniony ze 
wszystkich obowiązków. Rzadko kiedy koń dożywa trzydziestu lat. Jednak bywają wyjątki. W leśniczówce 
Parchowo od wielu lat mieszka leśniczy Zbigniew Baran. W 2018 roku parą swoich, własnej hodowli, wieko-
wych koni obsłużył kilka wiejskich festynów. Jesienią powiózł do ślubu nowożeńców z Motarzyna. A święta 
Bożego Narodzenia uczcił prawdziwym kuligiem. Starszy z koni, Dragan, w tym momencie liczył 30 lat, 
a jego syn Kier – 27. To, w przeliczeniu na ludzkie lata, daje grubo ponad 80 i prawie 90 lat.

Zbigniew Baran zastanawia się nieraz, jak potoczyłoby 
się jego życie, gdyby w 1986 roku nie kupił huculskiej 
klaczy Lotty. Skąd na Kaszubach wziął się w tamtych 
czasach hucuł, rasa bardzo dzielnych górskich koników, 
do dziś pozostaje tajemnicą. Lotta to był mój pierwszy 
koń – mówi Zbigniew Baran. Konie zawsze lubiłem i wie-
działem, że gdy tylko będę miał warunki, to konia na pew-
no kupię. W 1985 roku objąłem leśnictwo Parchowo. Sko-
rzystałem ze znajdujących się do dziś przy leśniczówce 
budynków gospodarczych. W latach 80. pensja leśniczego 
nie była wysoka, za to dostawał do użytkowania tzw. de-
putat: ziemię, łąki, pastwiska (budynki gospodarcze przy 
leśniczówkach były wtedy normą), i mógł dorobić sobie 
do pensji, gospodarując na roli. W  tamtych czasach 
wszyscy leśniczowie hodowali krowy, byki na opasy, świ-

nie, owce, drób i uprawiali ziemię. Inaczej byłoby im 
ciężko utrzymać rodzinę.

Gdy tylko stałem się właścicielem klaczy, postanowiłem 
ją zaźrebić – opowiada Baran. Początkowo chodziłem 
z nią do ogiera, ale nic z tego nie wychodziło. W końcu 
wziąłem go na trzy tygodnie do siebie i puściłem oba ra-
zem na łąkę. Natura zrobiła swoje i po 11 miesiącach, na 
wiosnę 1988 roku, urodził się koń mojego życia – DRA-
GAN. Przez te wszystkie lata miałem wiele propozycji, by 
go sprzedać. Pewien Niemiec dawał mi za niego spore pie-
niądze. Jednak Dragan nie był na sprzedaż. Miałem w cią-
gu tych ponad trzydziestu lat wiele koni, jednak to Dragan 
od początku, od kiedy tylko nauczył się ciągnąć, był tym 
filarem, na którym opierały się wszystkie zaprzęgi, czy to 
pary, czy czwórki. To mądry koń, który potrafił opanować 
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niejedną trudną sytuację. To więcej niż koń. To przyjaciel. 
A przyjaciół się nie sprzedaje.

NARODZINY
Pamiętam dokładnie ten dzień – wspomina. Pilnowali-
śmy Lotty. Dosłownie nie spuszczaliśmy jej z oka. Do-
świadczenia z rodzącymi krowami, którym prawie zawsze 
trzeba pomóc wydać cielaka na świat, wyczuliły nas. My-
śleliśmy, że z Lottą będzie podobnie. W końcu ona drobna, 
żeby nie powiedzieć mała, a ogier był duży. Koło południa 
moja żona Marysia zawołała nas na obiad. Gdy po kwa-
dransie wróciliśmy, obok Lotty już stał mały, czarny jak 
smoła, śliczny ogierek. Wesoło merdając króciutkim ogon-
kiem, dobierał się do wymienia, z którego sama, strumie-
niem, leciała siara, bezcenny pierwszy pokarm noworod-
ka. Tak to Lotta nas wszystkich wymanewrowała. Imię dla 
maleństwa wymyślił na poczekaniu brat mojej żony Mie-
tek. Pomagał nam w tym czasie w prowadzeniu gospodar-
stwa. No i oczywiście razem z nami czekał na źrebaka. 
Niech się nazywa DRAGAN – powiedział wtedy. Skąd mu 
się to imię wzięło? Nie umiał powiedzieć. No i tak zostało 
– dodaje z uśmiechem.

NOWA RASA KONI – FRYZY KASZUBSKIE
Urodę Dragan odziedziczył po matce. Hucuły, mimo że 
to rasa prymitywna, są bardzo ładne i zgrabne. I do tego 
niezwykle szybkie i wytrzymałe. Wzrost i większą masę 
wziął po ojcu. Efekt tego przypadkowego doboru prze-
rósł wszelkie oczekiwania. Harmonijnie zbudowany, 
o idealnych proporcjach, z piękną głową, gęstą długą 
grzywą i takimż ogonem, kary ogier, jako żywo przypo-
minał najczystszej rasy holenderskiego fryza. Gdy zna-
jomi Zbyszka, koniarze, go zobaczyli, aż ich zamurowa-
ło ze zdumienia: skąd wziąłeś fryza? Odpowiedział 
krótko: z Lotty. I tak Dragan został nazwany „kaszub-
skim fryzem”. Po tragicznej śmierci Lotty leśniczy kupił 
ze Skwieraw małą, czarną klacz. Sama niezbyt urodziwa, 
z Draganem dała rok po roku dwie jego kopie: Kiera 
i Karata. Okoliczni rolnicy zachwyceni urodą ogiera też 
przyprowadzali do niego swoje klacze. Stado fryzów ka-
szubskich w okolicy Parchowa rosło. I rosłoby dalej, gdy-
by ogier nie wykazywał się pomysłowością i skocznością. 
Pokonanie dość wysokiego ogrodzenia nie stanowiło dla 
niego żadnego problemu. Z miejsca, z dużym zapasem 
i bez wysiłku, przeskakiwał 120-centymetrowy płot. Wy-
skakiwał i rozrabiał. Zwykle gonił tylko przejeżdżające 
obok leśniczówki furmanki i sprawdzał, jakie konie je 
ciągną. Aż raz, pewnego zimowego dnia, zdrowo prze-
sadził. Zobaczył zbliżające się sanki zaprzężone w siwą 
klacz. Oczywiście natychmiast wyskoczył przez płot i jak 

zwykle – do konia. A ta klacz musiała mu chyba coś nie-
przyjemnego powiedzieć, bo jak się nie odwinął, jak nie 
strzelił z obu tylnych nóg w jej zad, aż się biedula za-
chwiała. Na tym nie koniec. Odwinął się drugi raz i strze-
lił znów, tym razem w sanki. Sanki poleciały w górę, 
woźnica znalazł się w śniegu, nakryty własnymi sanka-
mi, dyszołki połamane, skaranie boskie! Dobrze, że ni-
komu nic się nie stało, ale w tym momencie zapadł wy-
rok na Dragana. Wkrótce został wałachem. I  raz na 
zawsze odechciało mu się rozrabiać. Przy okazji wałacha-
mi zostali jego synkowie. I tak zakończyło się rozmna-
żanie kaszubskich fryzów. „Rasa”, acz zacna, jest na wy-
ginięciu…

WSZECHSTRONNY JAK AQH
Zazwyczaj konie wyspecjalizowane są w jednym kierun-
ku. Albo biegają na wyścigach, albo startują w skokach 
przez przeszkody czy w ujeżdżeniu. Ciągną bryczki, wozy, 
sanie, pracują w polu, zrywają drewno w lesie, pracują 
w rekreacji lub hipoterapii. Chodzą w turystyce.

Za najbardziej wszechstronną rasę koni na świecie 
uznaje się American Quorter Horse (w skrócie AQH). 
Koń tej rasy może robić wszystko. Mówi się o nim, że rano 
zaorze pole, w południe weźmie udział w zawodach, po-
tem zagoni bydło do zagrody, powozi dzieci, a wieczorem 
w  bryczce zawiezie rodzinę do znajomych. Pod tym 
względem fryz kaszubski Dragan jest jak AQH.

Nie ma chyba rzeczy, której ten koń by w życiu nie robił 
– mówi jego właściciel. Chodził w zaprzęgu, w pojedynkę, 
w parze, a nawet w czwórce! Obsługiwał wesela, festyny, 
uroczystości gminne. W śnieżne zimy ciągnął sanie z ku-
ligiem. Przy świetle dnia i w nocy z pochodniami. Dawał 
wielu ludziom radość z cieszenia się śniegiem i tą zanika-
jącą już forma zimowej rozrywki. Nawet we Wielu bisku-
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pa woził. Zrywał drewno w lesie, orał i bronował pole. 
Zwoził siano z łąki i drewno na zimę. Pracował z przegra-
biarką do siana. Świetnie sprawdził się jako wierzcho-
wiec. Oddałem go na szkolenie do Ośrodka Turystyki 
Konnej, który na początku lat 90. założył mój znajomy. 
Tam Dragan, dopóki ten ośrodek istniał, chodził w sezo-
nie, w turystycznych rajdach, wożąc zagranicznych jeźdź-
ców (zresztą to jeden z tych jeźdźców tak się w nim pod-
czas rajdu zakochał, że koniecznie chciał go kupić i zabrać 
do Niemiec). Dragan podczas takiego tygodniowego 
rajdu pokonywał, w zależności od trasy, 200 albo 350 km. 
Kilometrami galopował po plaży na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego. Przeszedł ścieżki Parku Narodowego 
Bory Tucholskie. Jeszcze jako dwudziestolatkowi zdarza-
ło mu się iść na taki rajd. I przeszedł go lepiej niż konie 
dużo młodsze.

RAJDY, WESELA I JAZDA PO GDAŃSKIEJ STARÓWCE
Przez lata całe współpracowałem z Ośrodkiem Turystyki 
Konnej. Woziłem bryczką lub wozem pionierskim (który 
sam na tę okazję zbudowałem) rodziny jeźdźców chcące 
spędzić razem urlop, gdy były wśród nich osoby nieumie-
jące lub niemogące jechać wierzchem. Zawsze jednym 
z ciągnących koni był Dragan. Do pary miał zawsze jedne-
go z synów – Karata lub Kiera. Pamiętam z tych wyjazdów 
fantastyczne przejazdy galopem po wodzie Jeziora Somiń-
skiego. Jadący na wozie turyści aż piszczeli z uciechy. Przed 
wozem galopowali jeźdźcy, wszyscy byli mokrzy, zabawa 
niezapomniana. Pamiętam też przygodę, gdy w jeziorze 
Gardno nagle bryczka się zapadła i konie płynęły z nią do 
brzegu. Jeszcze raz pływały z bryczką, gdy zwykle płytkie 
rozlewisko koło młyna niespodziewanie zrobiło się głębo-
kie. Konie popłynęły, przez burty przelewała się woda, za 
rozlewiskiem był bardzo stromy piaszczysty podjazd. Czy 

konie dadzą radę? Krzyknąłem na nie ostro i jak wyrwały, 
tak od razu byliśmy na górze. Dragan tak mi ufał, że ani 
chwili się nie wahał i pociągnął za sobą Karata. Gdyby 
zamiast Dragana był inny koń, pewnie byśmy w tej wodzie 
zostali. Pamiętam też piękne przeżycie, gdy wozem po pu-
stej plaży jechaliśmy i przed Łebą wjeżdżaliśmy do Bałty-
ku. Konie waliły kopytami w morskie fale, słońce świeciło, 
takie chwile zostają na zawsze. Inne ciekawe doświadcze-
nie miałem z wożeniem wesela czwórką koni. Miałem 
piękne, eleganckie bryczki, kilka dobranych par koni i wo-
ziłem w różnych miejscach młodych do ślubów. Aż raz 
pewna para z Warszawy zamarzyła sobie jazdę do kościo-
ła powozem zaprzężonym w czwórkę koni i na dodatek 
jeszcze z  jeździecką obstawą. Panna młoda pochodziła 
z Bytowa i tu właśnie miał odbyć się jej ślub. To było nie 
lada wyzwanie. Miałem duże doświadczenie w powożeniu, 
ale czwórką jeszcze nigdy nie powoziłem. To zupełnie co 
innego niż powożenie parą koni. Tu dwie pary idą jedna 
za drugą, a powożący ma w ręku lejce czterech koni i musi 
nimi precyzyjnie operować. To już jest wyższa szkoła jazdy. 
Zwróciłem się o pomoc do fachowca, Jarka Rolbieckiego 
z Kalisza, który całe życie poświęcił koniom. Miał wielkie 
sukcesy w powożeniu, zdobył wiele nagród w krajowych 
i międzynarodowych zawodach. Potrafi sprząc i pojechać 
dowolną ilością koni. Pomógł mi złożyć zaprzęg z czterech 
moich koni. Z tyłu szedł Dragan i Karat, a z przodu, też 
mojej hodowli, Alaska i Ataman. Wszystkie cztery czarne 
jak smoła, w czerwonych ochraniaczach na nogach, pre-
zentowały się nadzwyczaj godnie. Zaprząc parę czy nawet 
dwie pary, to jest pikuś w porównaniu z założeniem czwór-
ki, ale efekt jest nieporównywalny. Jarek potrenował z mo-
imi końmi kilka dni. Gdy nadszedł TEN dzień, byliśmy 
gotowi. Drogę z Parchowa do Bytowa pokonaliśmy w dwie 
godziny, budząc po drodze zrozumiałą sensację. Za karetą 
szła eskorta, dwa, również czarne konie pod siodłem. Ta-
kiego czegoś jeszcze nikt w okolicy nie widział. Przejecha-
liśmy z młodą parą przez cały Bytów, aż pod kościół św. 
Katarzyny. Tam zaprzęg czekał, budząc wielkie zaintere-
sowanie. Potem jeszcze jedna runda przez miasto i do sali 
weselnej. Jeszcze kilka razy woziliśmy z Jarkiem wesela tą 
właśnie czwórką. Zdarzyło nam się nawet w Boże Naro-
dzenie, w Jastarni, obwozić nowożeńców. Oczywiście dzień 
wcześniej zawieźliśmy tam i konie, i powóz. Dwa razy by-
liśmy z Draganem w Krojantach, ale to już parą z Kierem. 
Woziłem tam wtedy wojskowego weterynarza. Miał 94 
lata, ale umysł jak przysłowiowa żyleta. A i sprawny był 
– jak 50-latek. Podobno w wieku 90 lat przejechał rajd 
konny w Bieszczadach. Cóż, stary, przedwojenny materiał. 
A ile ciekawych historii się przy okazji nasłuchałem!
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Miałem jeszcze jedno marzenie: pojeździć moimi końmi 
po gdańskiej starówce. I zupełnie przypadkiem to nierealne, 
wydawałoby się, marzenie spełniło się. W 2008 roku bytow-
ska straż pożarna wynajęła mnie, z moimi końmi, na ob-
chody 50-lecia Straży Pożarnej, które odbywały się w Gdań-
sku. Mieliśmy na paradzie ciągnąć zabytkową sikawkę. 
Wszystkie uroczystości odbywały się na Starym Mieście. 
Gdy już było po paradzie, jeszcze sobie trochę po gdańskich 
uliczkach pojeździłem. To była dla mnie wielka frajda.

HIPOTERAPEUTA I SPORTOWIEC
Co jeszcze robił Dragan? Woził niepełnosprawne dzieci 
jako koń hipoterapeutyczny. Do tego koń musi mieć wy-
jątkową cierpliwość. Nie reagował na tłum, miasto, za-
mieszanie. Kiedyś, nie pamiętam już, czy to były dni Byto-
wa, czy jakaś inna okazja, woziłem niepełnosprawne 
dzieci dużym wozem. Ciągnęły Dragan i Karat, moja fla-
gowa para. Podczas wsiadania nagle jedna dziewczynka, 
nie wiadomo dlaczego, zamiast po specjalnych schodkach 
z tyłu wozu, zaczęła wchodzić od przodu. Zanim zdążyłem 
zareagować, noga jej się ześlizgnęła i wpadła centralnie 
pomiędzy dwa końskie zady, pomiędzy kopyta. Gdyby to 
były inne konie, mogłoby się to bardzo źle skończyć. Ale 
moje konie stały niewzruszone i żaden nawet uchem nie 
ruszył.  

Miał też Dragan swoje pięć minut w sporcie. Kilka razy 
startował w  zawodach Pomorskiej Ligi Jeździeckiej 
w skokach przez przeszkody. I kilka razy brał udział w za-
wodach w powożeniu. Nie zapomnę pierwszych zawodów 
amatorskich w powożeniu, które odbywały się pod Słup-
skiem. Jechałem wtedy parą – Dragan z Karatem. Gdybym 
miał więcej doświadczenia i odważniej pojechał, to bym te 
zawody wygrał! Zabrakło mi kilku sekund.

PÓŁ ŻYCIA Z DRAGANEM
Wiosną 2019 roku Dragan skończy 31 lat, a jego syn Kier 
– 28. Nie wyglądają na tyle. Gdy idą w parze, piękne i peł-
ne energii, nikt nie dałby im więcej niż 10 lat. W czym 
tkwi tajemnica ich tak długiej sprawności? Chyba w tym, 
że ich właściciel szanuje swoje konie i nigdy nie przeciążał 
ich pracą ponad siły.

Życie moje ukierunkował splot przypadków. Kupiłem 
Lottę, a ona urodziła Dragana, najlepszego konia w moim 
życiu. Pół mojego życia toczyło się przy Draganie, obok 
Dragana i z Draganem, jedynym w swoim rodzaju, nie-
zwykłym koniem. Gdyby policzyć kilometry, które prze-
szedł czy to pod siodłem w rajdach, czy w zaprzęgu, śmia-
ło można by powiedzieć, że z  zapasem objechał kulę 
ziemską. A w większości i ja z nim. Nie wyobrażam sobie, 
jak to będzie, gdy go kiedyś zabraknie.

MAYA GIELNIAK
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Erazm von Manteuffel był ostatnim biskupem katolic-
kim, który nie uległ wpływom reformacji i do końca ży-
cia w roku 1544 pozostał wierny Kościołowi katolickie-
mu i papieżowi. Jego jurysdykcja rozciągała się na teren 
obecnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i szczeciń-
sko-kamieńskiej. Wydaje się, że choćby dlatego zasługuje 
na wizerunek – płaskorzeźbę, która zostanie umieszczo-
na na ścianie Pustelni Polanowskiej (obok poświęconej 
pierwszemu ordynariuszowi naszej diecezji, śp. kardyna-
łowi Ignacemu Jeżowi). Nastąpi to w trakcie V Pielgrzymki 
Kaszubów na Świętą Górę Polanowską.

CZEKAMY NA NOWYCH  
AMBASADORÓW KOCIEWIA
W gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Bytoni 
k. Zblewa 26 marca 2019 r. odbyło się pierwsze w tym 
roku posiedzenie kapituły przyznającej honorowe ty-
tuły: Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia. Pomy-
słodawca wyróżnienia Ambasador Kociewia, gospo-
darz miejsca i prezes zblewskiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Tomasz Damaszk zapropo-
nował nową kategorię, którą będą honorowani biznes-
meni kociewscy.

Przypomnimy, że pomysł przyznawania wyróżnień 
propagatorom Kociewia pojawił się w ubiegłym roku 
w trakcie przygotowań do pierwszego zjazdu Kocie-
wiaków, czyli Plachandrów Kociewskich, które odbyły 
się 25 sierpnia 2018 r. w Piasecznie. Kapituła przyznała 
wtedy tytuł Ambasadora Kociewia Wojciechowi Cej-
rowskiemu i zespołowi folklorystycznemu z Pelplina 
„Modraki”. 

Dla młodych twórców przeznaczone są Perełki Ko-
ciewia. W 2018 r. otrzymali je pochodząca ze Smętowa 
pracownica Muzeum Ziemi Kociewskiej Izabela Czo-
gała oraz pochodzący ze Zblewa organista archikate-
dry w Gdańsku-Oliwie Patryk Podwojski. 

Również w tym roku kapituła ogłasza nabór wnio-
sków o nadanie ww. wymienionych tytułów. Ambasa-
dorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące 
różne sfery życia społecznego: kultury, edu-
kacji, nauki, polityki, sportu, działalności 
społecznej i charytatywnej (wyróżnie-
nie w  kategorii indywidualnej) oraz 
instytucje, stowarzyszenia, fundacje, 
placówki kulturalne i oświatowe, ze-
społy artystyczne, grupy nieformalne 
(wyróżnienie w kategorii zbiorowej). 
Podstawowym warunkiem otrzyma-
nia tytułu jest szeroko pojęta działal-
ność na rzecz Kociewia oraz szeroko 
pojęta promocja tego regionu. 

Ambasadorem Kociewia w  kate-
gorii biznesu może zostać przedsię-
biorstwo, które wykazuje związek 

z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju 
gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytyw-
nie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera 
– poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na 
Kociewiu. 

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba 
młoda (do 35. roku życia) o  szczególnym dorobku 
na rzecz Kociewia w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, 
nauka, inna działalność). Pomysłodawcą wyróżnień 
dla młodych kociewiaków jest Gertruda Stanowska – 
regionalistka z Bytoni. 

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne 
i  prawne z  terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnio-
ski można pobrać ze strony internetowej www.wal-
neplachandry.pl. Należy je składać w  terminie do  
31 maja 2019 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, 
ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Am-
basador Kociewia lub Perełka Kociewia). O nadaniu 
tytułu zainteresowani zostaną powiadomieni najpóź-
niej miesiąc przez 2. Plachandrami Kociewskimi, które 
odbędą się w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Wirtach. 

Warto promować, honorować, wyróżniać i nagra-
dzać tych, którzy podkreślają swoją tożsamość, za-

znaczają swoje pochodzenie, przyznają 
się do swoich korzeni. To w świecie 

współczesnym niezwykle ważne 
i cenne. „Małe ojczyzny uczą żyć 
w ojczyźnie wielkiej, w wielkiej oj-
czyźnie ludzi” – pisał niekwestio-
nowany ambasador (i admirator) 

Kociewia, całego Pomorza i małego 
Pelplina ks. Janusz Stanisław Pasierb. 

Znajdźmy więc tych, którzy działając 
na rzecz małej ojczyzny, budują wspól-

notę narodową, europejską, ogólnoludz-
ką. Potrafią łączyć to, co bliskie, z tym, do 

odległe. To, co lokalne, z tym, co uniwer-
salne. 

BOGDAN WIŚNIEWSKI
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HISTORIA

Biskup Manteuffel był osobą gruntownie wykształconą – 
studiował na uniwersytetach w Gryfii, Lipsku i Bolonii, uzy-
skując stopień bakałarza nauk prawnych. Ze względu na te 
przymioty umysłu pracował w kancelarii książęcej księcia 
pomorskiego Bogusława X (którego w Słupsku uczciliśmy 
pomnikiem przed jego dawnym zamkiem) oraz był nauczy-
cielem księcia Jerzego I. Erazm jednak ostatecznie poświę-
cił się karierze duchownego. Był m.in. kanonikiem katedry 
w Kamieniu Pomorskim, kolegiaty w Szczecinie oraz archi-
diakonem w Passewalku. Już w roku 1521 zostaje biskupem 
pomorskim. Zmarł w Kazimierzu Pomorskim i został po-
chowany w kościele parafialnym w Połczynie Zdroju, gdzie 
znajduje się płyta nagrobna z jego wizerunkiem. Miejscowa 
społeczność w 2000 r. na placu przykościelnym dokonała 
odsłonięcia jego pomnika. Płaskorzeźba z Góry Polanow-
skiej będzie więc jego drugim upamiętnieniem. 

Pierwsza próba chrystianizacji Pomorza przez powoła-
nie w tysięcznym roku biskupstwa w Kołobrzegu nie po-
wiodła się – biskup kołobrzeski Reinbern już po sześciu 
latach zmuszony został, przez swoją gorliwość w nawra-
caniu naszych przodków, do opuszczenia swojej diecezji. 
Zmarł ok. 1015 r. uwięziony przez księcia kijowskiego 
Włodzimierza. Po jego śmierci nie powołano nowego bi-
skupa kołobrzeskiego, a lud pomorski wrócił do dawnych 
wierzeń. Ponowna chrystianizacja Pomorza nastąpiła po 
ponad stu latach, kiedy to Bolesław Krzywousty wystąpił 
zbrojnie o przywrócenie polskiego władztwa nad Bałty-
kiem. Tej misji podjął się pierwotnie w 1122 r. eremita Ber-
nard zwany Hiszpanem; przed wstąpieniem do zakonu był 
hiszpańskim biskupem. Jego starania, z braku znajomości 
realiów pomorskich, zakończyły się fiaskiem. W związku 
z tym w latach 1124–1125 z Gniezna na Pomorze wyru-
szyła nowa ekipa misjonarzy pod przewodem św. Ottona, 
ówczesnego biskupa bamberskiego, która już skutecznie 

przywracała chrześcijaństwo. Biskup Otton aż do śmierci 
sprawował osobistą pieczę nad misyjnym kościołem po-
morskim. Po jego śmierci papież Innocenty II bullą z 1140 r.  
zatwierdził na biskupa Pomorza Wojciecha, który był ka-
pelanem i towarzyszem Ottona podczas nawracania Po-
morzan. Siedzibą tworzonego wówczas biskupstwa był 
początkowo Wolin, a od 1188 r. Kamień Pomorski. Jurys-
dykcja tego biskupstwa sięgała na wschodzie za Słupsk, aż 
po rzekę Łebę. To biskupstwo wolińskie, a później kamień-
skie przetrwało aż do zwycięstwa na Pomorzu luteranizmu 
w latach 1535–1536.

Diecezja kamieńska, którą zawiadywał od roku 1521  
bp Manteuffel, była zamieszkana głównie przez Kaszubów, 
wypieranych stopniowo przez napływającą ludność nie-
miecką. Nie zdołała się ona oprzeć luteranizmowi i osta-
tecznie upadła. Nastąpiło to na skutek przyjęcia nauki 
Lutra i proklamowania urzędowo i odgórnie luteranizmu 
jako oficjalnego wyznania w ówczesnym księstwie pomor-
skim. Miało to miejsce 13 grudnia 1534 r. podczas obrad 
Sejmu Stanów Pomorskich w  Trzebiatowie, w  którym 
bp Erazm brał udział. Odmówił on jednak przystąpienia 
do Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego oraz odrzucił 
Ordynację Kościelną Jana Bugenhagena z 1535 r. Mimo 
poparcia szlachty nie zdołał jednak bp Erazm skutecznie 
przeciwstawić się nowemu prądowi religijnemu. Nastąpi-
ła sekularyzacja dóbr kościelnych, a jego diecezja została 
podporządkowana faktycznie administracji luterańskiego 
konsystorza. Po śmierci wiernego syna Kościoła Erazma 
von Manteuffla urząd biskupa pomorskiego objął lutera-
nin, kanclerz pomorski Bartłomiej Swawe.

ANTONI SZREDER

UPAMIĘTNIENIE WIERNEGO SYNA KOŚCIOŁA 
NA GÓRZE POLANOWSKIEJ
Erazm von Manteuffel był ostatnim biskupem katolic-
kim, który nie uległ wpływom reformacji i do końca ży-
cia w roku 1544 pozostał wierny Kościołowi katolickie-
mu i papieżowi. Jego jurysdykcja rozciągała się na teren 
obecnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i szczeciń-
sko-kamieńskiej. Wydaje się, że choćby dlatego zasługuje 
na wizerunek – płaskorzeźbę, która zostanie umieszczo-
na na ścianie Pustelni Polanowskiej (obok poświęconej 
pierwszemu ordynariuszowi naszej diecezji, śp. kardyna-
łowi Ignacemu Jeżowi). Nastąpi to w trakcie V Pielgrzymki 
Kaszubów na Świętą Górę Polanowską.
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Wejherowo, jak każda struktura przestrzenno-gospodarcza 
i społeczna wśród ośrodków miejskich o podobnej wielkości 
i pod tą samą szerokością geograficzną, w latach 70. XIX stu-
lecia i później charakteryzowało się pewnym zespołem cech, 
które można uznać za typowe. Aby je wymienić, należałoby 
się przyjrzeć kontekstowi historycznemu.

Sytuacja zjednoczonych właśnie Niemiec pod wodzą 
Wilhelma I i kanclerza Bismarcka była więcej niż pomyśl-
na. Późniejszy rozwój potęgi cesarskiej II Rzeszy za czasów 
Wilhelma II (włącznie ze zdobyczami kolonialnymi) zdawał 
się procesem ciągłym, a nieustający wzrost znaczenia Nie-
miec na arenie europejskiej i światowej nie miał precedensu 
w dotychczasowej historii narodu zamieszkującego tereny 
od Akwizgranu po Kłajpedę (po niemiecku Memel), może 
z wyjątkiem cesarstwa w pierwszych wiekach drugiego ty-
siąclecia. „Za silne na Europę, za słabe na świat” – druga 
część tego znanego powiedzenia dotyczącego Niemiec, jak 
się zdawało, stopniowo się dezaktualizowała. Niemcy nie 
miały sobie równej w Europie gospodarki, inwestowały na 
potęgę w przemysł zbrojeniowy i nawet planowały dorównać 
Wielkiej Brytanii potencjałem floty wojennej, co wprawdzie 
zdawało się zamierzeniem zgoła fantastycznym i nigdy się 
nie powiodło, jednak później, w czasie I wojny światowej, 
doszło do zadziwiającej sytuacji. Okazało się, że Royal Navy 
nie może zniszczyć niemieckiej marynarki na Morzu Północ-
nym – jedyne spotkanie między obiema flotami w pełnej sile, 
w pobliżu Jutlandii zakończyło się jednym z największych 
militarnych remisów w historii1. Wygrana wojna z Francją, 

której efektem gospodarczym były olbrzymie kontrybucje 
(200 milionów franków) i której konsekwencji politycznych 
właściwie nie da się przecenić – w wyniku pokoju frankfurc-
kiego, oprócz kontrybucji, przyznano bowiem Niemcom Al-
zację i większość Lotaryngii, a Francji pozostała likwidacja 
cesarstwa, upokorzenie i spustoszenia w każdej dziedzinie. 
Niemcom te rozstrzygnięcia przyniosły wiarę w siebie, czyli 
coś, co bywa w rozwoju narodów i państw najważniejsze. (...) 
uroczyste przyjęcie tytułu cesarza niemieckiego przez króla 
pruskiego nastąpiło 18 stycznia 1871 roku w Wersalu2. Miej-
sce ogłoszenia tego aktu nie było przypadkowe... Niemcy, 
zjednoczone, kierowane przez energicznych przywódców, 
mogły korzystać z zysków politycznych i gospodarczych. 
Te ostatnie wykorzystały znakomicie. W całym państwie, 
za niedawno otrzymane francuskie pieniądze, powstawały 
nowe zakłady przemysłowe, infrastruktura komunikacyjna, 
budynki użyteczności publicznej.  

Sytuacja demograficzna, w tym liczba mieszkańców, to 
sfera, bez której uwzględnienia nie można rozpatrywać dzie-
jów Wejherowa drugiej połowy XIX wieku. Liczba ludności 
miasta systematycznie wzrastała. Po upływie kolejnego pół 
wieku, w 1895 r., liczba mieszkańców osiągnęła prawie 6 tys. – 
5921, a budynków mieszkalnych 327 z 1159 ogniskami domo-
wymi. Oznaczało to podwojenie liczby mieszkańców i wzrost 
liczby domów, zamieszkałych teraz przez 3–4 rodziny. Sygna-
lizuje to rozwój budownictwa wielorodzinnego, coraz bardziej 
typowo miejskich kamienic. W 1907 r. było w Wejherowie już 
8389 mieszkańców, 405 budynków i 1701 mieszkań3.

CYGARA I CYGARILLOSY...  
WEJHEROWSKA FABRYKA POKORY

1 N. Ferguson, Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat, Kraków 2013, s. 355.
2 A. Okolski, Ustrój państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1887, s. 287.
3 J. Borzyszkowski, Wejherowo w państwie prusko-niemieckim, (w:) Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 129.

PIOTR SCHMANDT
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WEJHEROWO NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. – RYS HISTORYCZNY I GOSPODARCZY 

Jeśli chodzi o stosunki narodowościowe, to miały one 
do pewnego stopnia przełożenie na sytuację gospodarczą 
– tę sferę życia, która dla miasta w tamtym okresie była 
bodaj najważniejszym czynnikiem kształtującym wizeru-
nek ośrodka dynamicznego i uczestniczącego w ogólnych 
przemianach cywilizacyjnych. Rolę dominującą odgrywali 
Niemcy, mając przewagę we wszystkich sektorach gospodar-
czych. Również procentowo stanowili siłę niemałą. Stefan 
Ramułt, autor „Statystyki ludności kaszubskiej”, analizując 
skład wyznaniowo-narodowościowy mieszkańców w poszcze-
gólnych powiatach i miejscowościach kaszubsko-pomorskich, 
ustalił, że w 1892 r. na ogólną liczbę 41 820 obywateli pow. 
wejherowskiego żywioł kaszubsko-polski stanowił nieco po-
nad 2/3, a pozostałą część Niemcy i nieliczni Żydzi. Nato-
miast w samym mieście sytuacja przedstawiała się odwrotnie. 
Wśród 5546 mieszkańców tylko 1306 stanowili Kaszubi i Po-
lacy, 160 Żydzi, a pozostałe Niemcy – 1983 katolików i 2292 
ewangelików. Uderza fakt, iż nawet wśród katolików Polacy 
stanowili mniejszość4.

Ważnym elementem struktury gospo-
darczej miasta były instytucje i  zakłady 
komunalne, których zadaniem było świad-
czenie usług wejherowianam. W drugiej 
połowie XIX stulecia zaszły tu wielkie 
zmiany, a  inicjatywa państwa i  w  kon-
sekwencji samorządu była przemożna. 
W 1870 r. została oddana do użytku linia 
kolejowa Gdańsk – Koszalin – Szczecin 
– Berlin. Przechodziła przez Wejherowo, 
które dzięki niej zyskało również dworzec. 
Zbudowano gazownię oraz układ wodo-
ciągowy i kanalizacyjny. Powstała rzeźnia 
miejska. Na ówczesnych peryferiach mia-
sta znalazł swą siedzibę rozległy kompleks 
szpitala psychiatrycznego.

Prywatne zakłady produkcyjne dawały zatrudnienie, 
pomnażały dochód mieszkańców Wejherowa i, poprzez 
podatki, wzbogacały kasę miejską. Ożywienie gospodarcze, 
jakie możemy zaobserwować po wygranej z Francuzami 
wojnie i po zjednoczeniu Niemiec, sprawiło, że potencjał 
ekonomiczny Wejherowa zwiększył się wydatnie. Nadal 
oczywiście mamy tu do czynienia z niewielkim miastem, 
ale Wejherowo wyróżniało się dość wyraźnie na tle takich 
ośrodków, jak Puck, Kościerzyna czy Kartuzy (te ostatnie, 
choć były siedzibą powiatu, nie miały nawet praw miej-
skich). Cementownia w pobliskim Bolszewie, wielorako 
związana z Wejherowem, stanowi przykład zakładu no-
woczesnego i dużego, zwłaszcza w stosunku do wielkości 
miasta i wsi, na której terenie była zlokalizowana. W 1889 r.  
przez powiększenie kapitału zakładowego spółki „Cemen-
townia” i kręgu jej udziałowców zakład ten stał się jednym 
z najnowocześniejszych i największych w Prusach5. Przetrwał 

później złożone czasy zmiany przynależności państwowej. 
Znaczące były m.in.: zakłady Eichlera produkujące tabakę, 
fabryka obuwia Antona Lehmanna oraz zakład produkcji 
wody mineralnej i  innych napojów Kohnkego. Ponadto 
działały w mieście drukarnia H. Brandenburga, trzy tartaki, 
dwa browary i fabryka mydła.

Rozwój zakładów użyteczności publicznej oraz firm 
wytwórczych możliwy był także dzięki instytucjom finan-
sowym. Z tych ostatnich korzystali, oczywiście, również 
wejherowianie, których lokaty oraz inne formy oszczędno-
ści, czy w ogóle wszelkie operacje finansowe obsługiwane 
były przez coraz nowocześniejsze podmioty specjalizujące 
się w tego typu działalności. Rynek kapitałowy zaczynał już 
przypominać ten, który przetrwał aż do rewolucji infor-
matycznej pod koniec XX wieku. Istniały filie rozmaitych 
banków. Szczególne miejsce wśród instytucji finansowych 
zajmowała Miejska Kasa Oszczędnościowa (Die Stadtspar-
kasse), powołana do życia 1 października 1899 r. W 1907 

na 731 książeczkach kasy łączna kwota 
wkładów wynosiła 397 275, 42 marek6. 
Była to bardzo duża kwota.

Polacy, będący w Wejherowie w mniej-
szości, gdy mowa o przemyśle i handlu, 
posiadali jednak kilka znaczących in-
stytucji finansowych i  gospodarczych. 
W  roku 1906 powstał Bank Kaszubski, 
którego założycielem i pierwszym dyrek-
torem był emerytowany sędzia z Sopotu, 
zasłużony dla polskości Pomorza, Alfons 
Chmielewski. Istniały spółki handlowe – 
„Kupiec”, „Bazar”, „Merkury”. Działalność 
tych instytucji okazała się sukcesem eko-
nomicznym, dzięki któremu miejscowa 
społeczność kaszubsko-polska nabiera-
ła pewności siebie i  mogła gromadzić 

się wokół inicjatyw mających na celu nie tylko wymierne 
korzyści ekonomiczne, ale również skuteczną rywalizację 
z Niemcami7. 

Handel, obejmujący nie tylko Wejherowo, ale i powiat 
oraz dalsze okolice, szczególnie obszar rejencji gdańskiej 
i kwidzyńskiej, dzięki ogólnemu rozwojowi gospodarcze-
mu stał się prawdziwym krwioobiegiem miasta, w dodatku 
dającym zatrudnienie coraz większej liczbie mieszkańców. 
Powstawały nowe sklepy, niektóre bardzo eleganckie, ofe-
rujące na przykład luksusową konfekcję damską i męską.

Tradycyjne dla ośrodków miejskich i małomiasteczko-
wych oraz wiejskich rzemiosło było ważnym elementem 
dopełniającym wizerunek gospodarczy Wejherowa. Wy-
twórczość pozafabryczna i sektor napraw, mimo wzrastają-
cej konkurencji ośrodków przemysłowych większych miast, 
trzymały się mocno, zaspokajając potrzeby miejscowej lud-
ności.

Piotr Paweł Pokora, portret autorstwa syna 
Stefana ze zbiorów MPiMKP w Wejherowie

4 Tamże.
5 L. Jażdżewski, W zaborze pruskim, [w:] Dzieje Gminy Wejherowo, red. B. Breza, Wejherowo 2013, s. 235.
6 J. Borzyszkowski, dz. cyt., s. 146–147.  
7 Tamże, s. 216–221.
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FABRYKA POKORY I JEJ ZNACZENIE DLA MIASTA
Piotr Paweł Pokora urodził się 25 stycznia 1856 r. we wsi 
Bondecz8 w Pilskiem na Krajnie, w ówczesnym powiecie 
wyrzyskim, w  wielodzietnej rodzinie Tomasza Jana (na-
uczyciela) i Justyny (z domu Mrozowskiej)9, urodzonej 29 
kwietnia 1830 r. w Białośliwiu, a zmarłej w wejherowskim 
domu syna 23 stycznia 1898 r.

W dorosłym życiu Pokora używał jedynie imienia Paweł, 
z wyłączeniem akt stanu cywilnego i aktów notarialnych. 
Miał wykształcenie nauczycielskie.

Wiosną 1888 r. założył w Gdańsku Fabrykę Cygar, Tyto-
niu i Papierosów. Przy zakładzie funkcjonował sklep firmowy 
i od 1891 r. ajencja „Gazety Gdańskiej”10, której fabrykant 
był udziałowcem. Należał do aktywnych członków społecz-
ności polskiej w Gdańsku, m.in. w roku 1891 był w składzie 
komisji teatralnej Towarzystwa Bratniej Pomocy „Jedność”, 
a w dwóch pierwszych miesiącach 1892 r. pełnił funkcję pre-
zesa organizacji. Ustąpił ze stanowiska w kwietniu tego roku, 
po przeniesieniu fabryki do Wejherowa i przeprowadzeniu się 
do tego miasta11. Jednak jego związki z „Gazetą Gdańską” nie 

ustały. Pokora w 1904 r. znalazł się pośród pierwszych ak-
cjonariuszy Towarzystwa Wydawniczego „Gazeta Gdańska”.

Zakład Piotra Pawła Pokory zatrudniał w 1912 r. oko-
ło trzystu osób. Był to największy zakład w Wejherowie 
i największy na Kaszubach. Niemiecka nazwa, już w cza-
sach wejherowskich fabryki, brzmiała: Cigarren u. Ciga-
rettenfabrik von P. Pokora Neustadt Westpr. Nazwa własna, 
stosowana potocznie, ale i na reklamach oraz na samym 
towarze, to „Maschallah”, co znaczy po arabsku „tego 
chciał Bóg”, ale nie w znaczeniu dopustu bożego, a raczej 
podziwu – „tak doskonałą rzecz spodobało się stworzyć 
Bogu ludzkimi rękami!”. A przy okazji brzmiało egzotycz-
nie, orientalnie. Nazwa polska nie była stosowana konse-
kwentnie. Fabryka Cygar, Tytoniu i Papierosów – to tylko 
jeden z kilku wariantów. Na zachowanej wizytówce można 

przeczytać: „P. Pokora, fabryka cygar, tytuni i papierosów 
»Maschallah«”. Wizytówka owa zawiera ponadto dane: „Te-
lefon Nr. 39. Konto bankowe: Bank Kaszubski, Wejherowo. 
Założona: 15 kwietnia 1888”.

Teren fabryki obejmował plac na skrzyżowaniu ulic 
Wniebowzięcia i Gdańskiej, wraz z budynkami stojącymi 
przy wymienionych ulicach. Do dziś zachowało się kilka 
budynków od strony ul. Wniebowstąpienia, współcześnie 
to budynki mieszkalne. 

Tak duży zakład produkcyjny musiał mieć, rzecz jasna, 
ściśle wyodrębnione działy, których zadaniem była realiza-
cja kolejnych etapów produkcji oraz logistyki. W niemiec-
kojęzycznej publikacji reklamowo-okolicznościowej z okazji 
25-lecia firmy12 zamieszczono cenne ilustracje, na podstawie 
których można opisać wiele miejsc na terenie fabryki, jak 
również przyjrzeć się pewnym rysom ówczesnej obyczajo-
wości biurowej i organizacji wytwórczości.

Na ul. Wniebowstąpienia mieścił się dwupiętrowy budy-
nek biurowy (Comtoir von P. Pokora), w którym urzędował 
właściciel, tam też znajdowała się część administracyjna. 
Wnętrza zgodne z duchem epoki – solidne biurka i pulpity 
z ciemnego drewna, kałamarze, itd. Od wewnętrznej strony, 
tuż za budynkiem, rozpościerał się duży plac służący do za-
ładowywania i transportu towarów, na który od strony ul. 
Gdańskiej przez obszerną bramę wjeżdżały wozy konne. Plac 
przedzielony był wewnętrznym budynkiem, równoległym do 
ul. Wniebowstąpienia, posiadał piętro i strych.

Tabak-Lager – tę nazwę nosił magazyn z regałami niemal 
pod sufit, na których składowano paczki z wytworami firmy 
„Maschallah”. Pakami i paczkami był zapełniony również 
środek pomieszczenia.

Tabak-Schneider był miejscem, w którym cięto i szat-
kowano tytoń. W  procesie tym wykorzystywano m.in. 
mechaniczne urządzenia napędzane silnikami parowymi, 
charakterystyczne dzięki znacznych rozmiarów bębnom.

Śpiewnik Polski ze zbiorów MPiMKP w Wejherowie

8 R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk 2002, s. 262.
9 B. Breza, Pokora Piotr Paweł, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Tom 3, pod red. S. Gierszewskiego,  Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 453.

10 Tamże.
11 Tamże.
12 Jubiläums-Preisliste 1888–1913 P. Pokora, Neustadt Wpr. Zigarren-, Zigaretten, Zigarillos,- und Tabak Fabrik, Wejherowo 1913.
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Fabrikationsraum/Arbeitsraum to duża hala fabryczna 
na planie prostokąta, w której umieszczone były w dwóch 
rzędach poczwórne pulpity ze stanowiskami dla kobiet za-
angażowanych w proces produkcji cygar, cygarillosów i pa-
pierosów.

Kartonagen-Fabrik – w  sali tej pakowano towar do 
pudełek, paczek i kartonów. Przed umieszczeniem towaru 
w opakowaniu należało je złożyć – zgodnie z określonym 
wzorem bądź perforacją. Tak, jak to czynimy dziś na poczcie 
przy wysyłce paczki. 

Asortyment fabryki „Maschallah” do dziś zadziwia swo-
im bogactwem. Można wyodrębnić zasadniczą gałąź pro-
dukcyjną, czyli wyroby tytoniowe, jak też akcesoria służące 
przechowywaniu tychże wyrobów i towarzyszące paleniu13. 

Gdy mowa o wyrobach tytoniowych, najpierw wymie-
nić należy sztandarowy produkt zakładu – cygara. Liczba 
ich odmian naprawdę zdumiewa. Gatunki tytoniu, kształty 
i wreszcie nazwy to prawdziwy kalejdoskop. Wiele cygar 
miało nazwy hiszpańskojęzyczne, w  końcu to świat ibe-
roamerykański jest ich ojczyzną: Flor de Aroma, Flor de 
Garcia, Indianos, Lora, Menado, Plantador, El Premio, 
Tierra. Znaczące jest jednak, że część cygar nosiła nazwy 
polskie, i to nawiązujące do najdumniejszych momentów 
ojczystej historii, jak np. Jan Sobieski, Kazimierz Wielki, 
Wołodyjowski. (Anegdota mówi, że cygara zwijane były 
na biodrach i udach co urodziwszych pracownic. Podobne 
opowieści spotkać zapewne można w przypadku każdej fa-
bryki produkującej tego rodzaju wyroby). Pośród papiero-
sów jeszcze więcej polskich akcentów: Wanda, Poniatowski, 
Zygmuntowskie, ale i Pokora żółte czy Pokora białe. Być 
może część asortymentu eksportowana była na rynek ce-
sarstwa rosyjskiego, gdyż pojawiają się Rosyjskie żółte, Pe-
tersburg i Moskowskie. W odróżnieniu od cygar egzotyczne 
nazwy papierosów nawiązują do Orientu: Meh Ali, Sultan, 
Egipskie. Ciekawostką jest, że trzy gatunki papierosów na-
wiązują nazwą do imion dzieci P. Pokory: Anna, Roman 
i Stefan. Cygarillosy, czyli cygaretki miały nazwy rozmaite: 
karaibskie (El Besito, Havanillos), niemieckie (Anker Herz, 
Knickebein, Mein Ideal) i, rzecz jasna, polskie (Kochanka, 
Krakowskie). Na część żony fabrykanta oferowano też cy-
garillosy o nazwie Konstancja (Constantia).

Firma oferowała ponadto tabakierki, np. 6 pół cm. długa 
z srebrnem upiększ. czy 8 cm. długa z brzozowego drzewa 
z rzeźbami. Pokora nadmieniał przy okazji: Moje tabakierki 
pomimo taniości odznaczają się wielką trwałością i elegancy-
ją i uchodzą w kołach zażywaczy za najlepsze14. Oferowano 
również tabakę, np. brunatną kachlinkę, czarną kachlinkę, 
kowieńską, makubę oraz tytuń, jak wtedy mówiono: rosyj-
ską mięszankę, turecką mięszankę i inne. Prawdziwy palacz 
posiada fajkę. Pokora proponował fajkę z przykrywką, fajkę 
sucho palącą się, fajkę z celuloidowym zakończeniem. Asor-

tyment oferowany przez „Maschallah” uzupełniały tabaki 
do żucia (Lady Twist, Shipmansgarn), gilzy do papierosów 
(Paryzkie Houblon, Paryzkie Mais Abadie, Wiedeńskie Ho-
ublon, Wiedeńskie Mais), maszynki do robienia papierosów 
(krótkie i długie), etui do cygar i papierosów.

Zbyt produktów wytwarzanych w  fabryce Pokory to 
swego rodzaju zagadka, z uwagi na skromność materiału 
źródłowego trudna do rozwikłania. Często jesteśmy w tej 
kwestii skazani na anegdoty, w rodzaju tej, że podobno cy-
gara wejherowskiej fabryki należały do ulubionych przez sir 
Winstona Churchilla. Tego rodzaju historii przyjemnie się 
słucha, niemniej przypuszczać należy, że mają tyle wspól-
nego z realiami, co pewien tajemniczy mieszkaniec jeziora 
Loch Ness w Szkocji. 

Fabryka „Maschallah” się rozwijała. Z inspiracji księdza 
Stanisława Sychowskiego, również w celu umożliwienia pra-
cy robotnikom polskim, Pokora założył filię fabryki w Śli-
wicach (Bory Tucholskie)15. Zachowała się kartka pocztowa 
z odręcznym pismem Pawła Pokory datowana na 23 lipca 
1898 r.: Odpowiadając na Pańskie zapytanie, z dnia 21 bm. 
informuję, że realizacja dużych zamówień nie pozwala mi na 
wysłanie małych partii próbek towarów. Proponuję zakup za 
3 marki wzorów asortymentu – jestem przekonany, że towar 
się Panu spodoba. Z wyrazami szacunku. P. Pokora16.  

Udział w prowadzeniu fabryki mieli też członkowie ro-
dziny Pokory. Żona Konstancja z domu Donajska (ur. 27 
[17?] lutego 1862, zm. w 1938), córka Augustyna i Józefiny 
Doroty, urodzona w Gniewie jako Augusta Józefina Kon-
stancja, według słów prawnuczki Piotra Pawła Pokory i tra-
dycji rodzinnej, była osobą energiczną i zaradną. Pomagała 
wydatnie mężowi w  prowadzeniu firmy mimo licznych 
obowiązków domowych. Pamiętajmy jednak, że w tamtych 
czasach to mężczyzna składał wizyty u notariusza, w banku, 
sygnował swoim podpisem dokumenty urzędowe i handlo-
we oraz prowadził rozmowy finalizujące kontrakty z do-
stawcami, pośrednikami, itd. Dlatego też dziś nie jesteśmy 
w stanie zweryfikować roli Konstancji Pokorowej w firmie 
prawnie należącej do jej męża.

Drugą z kobiet, które za czasów świetności firmy miały 
udział w jej funkcjonowaniu, była – znów według tradycji 
rodzinnej, której nie ma powodu nie wierzyć – siostra Piotra 
Pawła Pokory Rozalia, urodzona 27 września 1874 r. Była 
to osoba o rzadkich umiejętnościach: potrafiła z zamknię-
tymi oczami poznać, po samym aromacie, gatunek tytoniu, 
a w ramach gatunku ocenić, czy tytoń jest wystarczająco 
suchy (lub wystarczająco wilgotny), czy nie ma w nim ni-
skogatunkowych domieszek, czy dodany aromat jest odpo-
wiedni. Prowadziła buchalterię17.

Pokora miał czworo dzieci: Romana (ur. 1 maja 1889 r.), 
późniejszego spadkobiercę fabryki, którą w 1924 r. przeniósł 
do Sopotu, Stefana (ur. 17 lipca 1890 r.), artystę malarza,  

13  Informacje dotyczące produktów fabryki zaczerpnięte zostały z omawianego poniżej Śpiewnika Polskiego. Zachowano oryginalną pisownię nazw  
własnych.

14  Śpiewnik Polski. Zbiór najużywańszych piosenek różnej treści, Wejherowo – Gdańsk [b.d.w.], s. 75.
15  B. Breza, dz. cyt.
16   B. i T. Żmuda-Trzebiatowscy, Spacerkiem po dawnym Wejherowie (na pocztówkach z lat 1882–1944), Gdańsk 2012, s. 23.
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autora m.in. płaskorzeźby głowy Chrystusa na wejhe-
rowskim grobowcu Pokorów18, od 1909 r. mieszkającego 
w Weimarze, Alfonsa (ur. 17 września 1893 r.), właścicie-
la fabryki cygar w Gdańsku, oraz Annę, urodzoną około  
1900 r.

Warto dodać, że córka Piotra Pawła Pokory Anna była 
żoną Stanisława Tapera, znanego wejherowskiego lekarza, 
wiceburmistrza Wejherowa od stycznia 1939 r. do momentu 
wkroczenia do miasta wojsk hitlerowskich. Taper podczas 
I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej jako 
lekarz wojskowy, później był lekarzem 2. Pułku Szwole-
żerów w armii gen. Hallera i brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej, m.in. w marszu na Kijów. Do Wejherowa 
dotarł z hallerczykami i osiadł tu na stałe. Annę Pokorównę 
poślubił 20 lipca 1920 r. Zachowało się zaproszenie na ślub 
jedynej córki Pawła Pokory z dr. Taperem. Podczas okupacji 
niegdysiejszy żołnierz błękitnej armii przebywał na Podkar-
paciu, wspomagając tamtejszy ruch oporu. Po wojnie wrócił 
do Wejherowa19.

Synowie Pokory w części ulegli germanizacji, chociaż 
np. Stefan na początku okupacji niemieckiej interweniował 
u władz w obronie rodziny swojej siostry Anny20. W roku 
1994 pod Berlinem żyła córka Stefana, Sabina21.

Piotr Paweł Pokora zmarł w Wejherowie 21 września 
1912 r. i spoczął w rodzinnym grobowcu na starym cmen-
tarzu.

SPOŁECZNO-KULTURALNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FABRYKI
Pracownicy fabryki mieli określone uprawnienia i  uła-
twienia socjalne, nie tak znowu częste w tamtych czasach 
i realiach. Działały kasa oszczędnościowa i kasa chorych – 
rodzaj ubezpieczalni na wypadek kłopotów zdrowotnych.

Cechą wyróżniającą fabrykę był nacisk jej właściciela 
na działalność kulturalną i, w konsekwencji, na podtrzy-
mywanie polskości. Polacy, Kaszubi z najdalej na północ 
wysuniętych ziem dawnej Polski dopiero musieli się uczyć 
tego, co dla ich rodaków z południowego Pomorza i Wielko-
polski było oczywiste od dawna. W „Maschallahu” działała 
biblioteka specjalizująca się w literaturze polskiej. W mie-
ście o dominującej roli Niemców i kultury niemieckiej był 
to wyłom znaczący.

Charakterystyczny dla końcowych lat XIX stulecia był 
rozkwit życia muzycznego, w tym zwłaszcza chóralistyki 
polskiej w większych i mniejszych ośrodkach. Także w fa-
bryce Piotra Pawła Pokory powstał chór – towarzystwo śpie-
wacze złożone z pracowników i ich rodzin. W przywołanej 
publikacji jubileuszowej z 1913 r. umieszczona została fo-
tografia przedstawiająca chór fabryki „Maschallah” – trzy-
dzieści trzy panie w młodym wieku w strojach własnych, 
trzymające przed sobą lub na kolanach nuty. Chórzystkom 
towarzyszy dyrygent.

Doskonałym świadectwem artystycznych pasji fabry-
kanta i aktywności muzycznej jego pracowników jest za-
chowany do dziś w kilku egzemplarzach śpiewnik wydany 
sumptem Pokory w Gdańsku przez Pelagię Palędzką. Jego 
pełny, iście barokowy tytuł brzmi: Śpiewnik Polski. Zbiór 
najużywańszych piosenek różnej treści ofiaruje swym Sza-
nownym Odbiorcom P. Pokora, fabryka cygar papierosów 
i tytoniu w Wejherowie (Neustadt Wpr.) założona 15 kwiet-
nia 1888. Wstęp świadczy o pewnym zacięciu literackim 
wydawcy, którego spojrzenie na świat zdecydowanie nie 
ograniczało się do produkcji wyrobów tytoniowych. Na-
pisano w nim bowiem tak: Palenie i śpiew należą prawie 
tak samo do siebie jak palenie i picie. Skoro chmurki niebie-
skie powoli w górę się wznoszą i częstokroć różne dziwaczne 
przybierają kształty, rosną a wreszcie wniwecz się obracają, 
i fantazya się ożywia, pożąda zadowolenia i orzeźwienia du-
chowego. Wtedy to rozbrzmiewa śpiew; dźwięczne tony wraz 
z pełnem znaczenia słowem poety łączą się w jedną całość, Śpiewnik Polski ze zbiorów MPiMKP w Wejherowie

17   Charakterystyka Konstancji Pokorowej i Rozalii Pokorówny według relacji Krystiany Kosińskiej, prawnuczki Piotra Pawła Pokory.
18  Relacja K. Kosińskiej.
19  R. Osowicka, Leksykon wejherowian, Wejherowo 2008, s. 233.
20  J. Borzyszkowski, dz. cyt., s. 264.
21  List Henryka S. Tapera do W. K. z 17 marca 1994.
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aby ożywić i pokrzepić serce i ducha. Mianowicie nasze nie-
zrównane piosnki polskie posiadają dla swej wzniosłej poezyi 
niezrównaną wartość. Jeżeli wśród sympatycznych chmurek 
tytuniu pieśń wesołą się zanuci, wtenczas i oko nasze jakimś 
żywszym zabłyśnie blaskiem, a nawet dusza obarczona troską 
i smutkiem, na jakiś czas odetchnie i zapomina o ciężarze, 
który ją przygniata22.

Śpiewnik zawiera kilkadziesiąt pieśni polskich, bez po-
danych tytułów i zapisu nutowego. Jedynym wyróżnikiem 
kolejnych utworów są numery porządkowe. Repertuar jest 
wielce zróżnicowany. Są tam pieśni religijno-refleksyjne 
(Ach mój Boże, ach mój Panie, źle na świecie, źle), patrio-
tyczne (Bracia Sokoły nabierzmy ducha; niech siła u nas 
się wzmaga), wojenne (A kto chce rozkoszy użyć, musi iść 
w ułany służyć), miłosne (Blady księżyc świecił nam, kiedy 
lubą w cieniu drzew całowałem pierwszy raz), humory-
styczne (Była babulinka z rodu bogatego, miała koziołecz-
ka bardzo rozpustnego). Znamienne jest umieszczenie na 
końcu śpiewnika katalogu wyrobów tytoniowych firmy 
„Maschallah” i galanterii służącej paleniu oraz zażywaniu 
tytoniu, wraz z cennikiem i informacjami o rodzaju opa-
kowań sprzedawanych wyrobów (np. cygara w paczce po 
15 sztuk). Śpiewnik żył później swoim życiem. Nierzadko, 
jak mówią przekazy rodzinne sięgające czasów istnienia 
„Maschallahu”, podczas pracy w fabryce śpiewano polskie 
pieśni, również te, które znalazły się na kartach publikacji 
Pokory.

Aktywność społeczna Piotra Pawła Pokory przejawiała 
się również w inicjatywach „pozafabrycznych”. W 1902 r. był 
współzałożycielem polskiej spółki handlowej „Kupiec”, orga-
nizacji zasłużonej dla polskiego życia gospodarczo-społecz-
nego na północnych Kaszubach. W 1905 r. fabrykant pomógł 
rozpocząć działalność gospodarczą Antoniemu Miotkowi, 
późniejszemu działaczowi narodowemu23. Fabrykantowi 
przez cały czas wejherowskiej aktywności leżało na sercu 
kultywowanie i rozwój polskości, np. w 1910 r. na terenie 
własności przemysłowca odbyło się zebranie założycielskie 
filomatów wejherowskich24.

DZIEDZICTWO
Znaczenie fabryki Piotra Pawła Pokory dla miasta można 
uznać za duże i wymierne, gdy mowa o konkretach, faktach, 
liczbach. Pracowało w niej około trzystu osób jednocześnie, 
a zatem w całym okresie działalności zakładu liczba ta była 
znacznie wyższa. Do tego dodać trzeba bezpieczeństwo fi-
nansowe rodzin osób zatrudnionych, związane z bezpośred-
nimi poborami i różnymi formami ubezpieczeń powszechnie 
praktykowanymi w firmie.

Wymierna jest działalność kulturotwórcza fabrykanta. 
Biblioteka, chór i dopełnienie jego działalności w postaci 
śpiewnika, z pewnością organizacja koncertów, rozmaitych 
popularnych wtedy odczytów i  innego rodzaju spotkań, 
wszystko to sprawiało, że ludność polska mogła utwierdzać 
się w swojej tożsamości narodowej pośród żywiołu niemiec-
kiego i jaśniej definiować cechy odróżniające ją od Niemców. 
Obudzenie nieco uśpionego (zwłaszcza w porównaniu z po-
łudniem Pomorza Nadwiślańskiego, Wielkopolską i Górnym 
Śląskiem) ducha polskiego było w tamtym czasie i w tamtych 
okolicznościach niezwykle ważne.

Tego rodzaju działalność miała zaprocentować pod koniec 
I wojny światowej i już po powrocie Pomorza, w tym Wej-
herowa i okolic, do Polski. Polacy, Kaszubi, byli świadomi, 
że rywalizacja z Niemcami ciągnęła się od pokoleń, że były 
tu polskie organizacje finansowe i kulturalne, były polskie 
zakłady pracy. Prawdą jest, że Niemcy na skutek własnych 
zdolności i pracowitości, ale także dzięki pomocy cesarskiego 
aparatu państwowego, dominowali w gospodarce, handlu 
i rzemiośle. Jednakże świadomość, że i polskie, kaszubskie 
życie istniało w mieście, dawała władzom polskim, a i pol-
skiej społeczności, mocniejszą legitymację, również moralną, 
do przejęcia władzy z rąk Niemców w lutym 1920 roku.

Nie przetrwała wprawdzie długo fabryka następców Pio-
tra Pawła Pokory, niemniej wybuch aktywności polskiej 
w każdej dziedzinie życia po roku 1920 wskazuje, że i z tego 
wcześniejszego ziarna wyrosło coś, co procentowało w dwu-
dziestoleciu międzywojennym i do dziś określa tożsamość 
północnych powiatów Kaszub. 
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Tak spektakularnego powrotu do macierzystego portu 
w Gdyni Dar Młodzieży jeszcze chyba nie miał. Setki 

osób oczekujących na Skwerze Kościuszki na powrót ża-
glowca miały ogromne trudności, aby dostrzec jednostkę, 
choć ta, wpływając do portu, przepływała zaledwie kilkana-
ście metrów od nabrzeża. Wszystkiemu była winna gęsta 
mgła, która pomimo słonecznej pogody kilkadziesiąt minut 
wcześniej spowiła Skwer i otaczające go wody Basenu Pre-
zydenta. Scenariusz niczym z hollywoodzkiego filmu wpisał 
się w uroczystość przywitania słynnego polskiego żaglowca 
szkoleniowego, który tego dnia powrócił z rejsu dookoła 
świata. 

Impulsem do zorganizowania wyprawy wokół globu, któ-
ra swym zasięgiem objęła 23 porty 19 państw świata, m.in. 
w Tallinie, Kopenhadze, Bordeaux, Kapsztadzie, Dżakarcie, 
Singapurze, Hongkongu, Osace, Los Angeles i Londynie, 

było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Świa-
towe Dni Młodzieży w Panamie. 

Dar Młodzieży wypłynął 20 maja 2018 roku, a powrócił 
po ponad dziesięciu miesiącach 28 marca 2019 r. Przesła-
niem Rejsu Niepodległości, w którym wzięło udział blisko 
1000 młodych osób z Polski, było przede wszystkim zaak-
centowanie w świecie tak wyjątkowej rocznicy, jaką stano-
wiło stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Była 
to również okazja do odwiedzenia naszych rodaków miesz-
kających poza granicami kraju – a oni pojawiali się w każ-
dym z 23 portów, do których zawijał żaglowiec.

Dar Młodzieży to trzymasztowa fregata, żaglowiec szkol-
ny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (wcześniej Akademia 
Morska w Gdyni), który kontynuuje tradycję dwóch słyn-
nych poprzedników: żaglowca Lwów, który został zbudowa-
ny w 1869 r. w Wielkiej Brytanii i zakupiony przez Rzeczy-

600 TYSIĘCY MIL MORSKICH  
ŻAGLOWCA DAR MŁODZIEŻY 

Dar Młodzieży dobija do nabrzeża Pomorskiego w Gdyni.
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pospolitą w 1920 r. dla nowo powstającej Szkoły Morskiej 
w Tczewie, i nazywanego „białą fregatą” Daru Pomorza, 
który w latach 1930–1982 służył szkoleniu kadr morskich 
dla biało-czerwonej bandery, a dzisiaj zacumowany na stałe 
w gdyńskim porcie ma status statku-muzeum.

To właśnie sędziwy wiek naszej białej fregaty zdecydował 
o potrzebie budowy nowego żaglowca. Szansą było zamó-
wienie skierowane do Gdańskiej Stoczni im. Lenina na serię 
szkolnych żaglowców dla radzieckich szkół morskich. Na 
najwyższych szczeblach władzy zdecydowano wówczas, że 
jednostką pilotażową dla eksportowych żaglowców będzie 
następca Daru Pomorza. Nowa fregata szkolna została za-
projektowana przez inż. Zbigniewa Chorenia, młodego pro-
jektanta z gdańskiej stoczni. Wsparcia udzielali mu weterani 
białej fregaty, wieloletni komendant Kazimierz Jurkiewicz, 
ostatni komendant Tadeusz Olechnowicz (później pierwszy 
komendant Daru Młodzieży) i członkowie załogi.

Dar Młodzieży stał się tym samym pierwszą zbudowaną 
od podstaw w polskiej stoczni – i według oryginalnego pol-
skiego projektu – żaglową jednostką szkolną. Położenie stęp-
ki odbyło się w czerwcu 1981 r., a 12 listopada 1981 r. miało 
miejsce wodowanie z bocznej pochylni Wydziału Montażu 
Kadłubów C-1. Matką chrzestną została pani Helena Jurkie-
wicz, żona kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza. Uroczyste pod-
niesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982 r. w Gdyni, przy 

Nabrzeżu Pomorskim, miejscu do dzisiaj stanowiącym stałe 
miejsce postoju fregaty.  

Już pierwszy rejs Daru Młodzieży pokazał, że żaglowiec 
doskonale sobie radzi w warunkach morskich. Po wypłynię-
ciu z Gdyni 10 lipca 1982 r. pierwszym portem, który odwie-
dził, był wschodnioniemiecki Rostock. Następnie zawinął do 
brytyjskiego portu Falmouth, skąd udał się na start rywali-
zacji w ramach The Cutty Sark Tall Ships Races. Na mecie 
w Lizbonie, po przepłynięciu 770 mil morskich, debiutant 
Dar Młodzieży był najszybszy w klasie wielkich żaglowców. 
Wyprzedził słynny niemiecki bark Gorch Fock o 14 minut 
i 18 sekund. W wygranej nie przeszkodził nawet fakt, że pol-
ski żaglowiec uczestniczył w trakcie wyścigu w akcji ratun-
kowej, pomagając rannemu żeglarzowi z niemieckiego jach-
tu Peter von Danzig.   

W ciągu 37 lat służby pod biało-czerwoną banderą (1982–
–2019) Dar Młodzieży odbył ponad 220 podróży, przepływa-
jąc ponad 600 000 mil morskich i zawijając do niemal 800 
portów. Na Darze Młodzieży szkolenie przeszło ponad 20 000 
uczniów i studentów szkół morskich polskich i zagranicznych.

Dwa dni po zakończeniu rejsu dookoła świata Dar Mło-
dzieży wypłynął w kolejny rejs szkoleniowy, tym razem ze 
studentami Akademii Morskiej z  Antwerpii (Hogere 
Zeevartschool Antwerpen), co jest owocem długoletnich 
kontaktów gdyńskiej i flamandzkiej uczelni.   
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Człowiek	jest	zwierzęciem	rozumnym?

Filozofia bywa nazywana królową nauk. Czy jeżeli 
nie jesteśmy filozofami, to mamy się interesować 

tym, co mówią filozofowie? Czym jest jednak w istocie 
nauka filozofii? Odpowiedzi możemy szukać na przy-
kład w internecie. Znajdziemy ich tam wiele, sprzecz-
ności – jeszcze więcej. Powiedziałbym ogólnikowo, że 
filozofia to jakaś całościowa koncepcja poznania i zro-
zumienia świata oraz człowieka. Takiej jednak filozofii, 
koncepcji skomplikowanej siłą rzeczy w różnych filo-
zoficznych systemach, nie potrzebujemy raczej na co 
dzień. Jest jednak pewna część problematyki filozoficz-
nej, której znajomość może każdemu się przydać. Mam 
na myśli naukę o etyce, definiowaną jako nauka o mo-
ralności człowieka, nauka zasad, które winny człowie-
kiem kierować w jego życiu. Zauważmy, że etyka jako 
doktryna o powinnościach człowieka wobec siebie sa-
mego i wobec bliźnich z jednej strony w dziejach ulega-
ła różnym zmianom, niekiedy bardzo istotnym, 
a z drugiej strony, w każdym razie w kręgu kultury eu-
ropejskiej, od 2000 lat ciągle kontynuowała te same 
podstawowe wątki. Oczywiście zawsze było tak, że ety-
ka rozumiana jako doktryna obowiązującej moralno-
ści, wskazująca, jakich postępowań należy się wystrze-
gać, niekoniecznie była czy jest „w realu” przestrzegana. 
Najwyraźniej to widać w dziejach etyki obyczajów sek-
sualnych, która w swoich najpowszechniejszych wska-
zaniach, wypływających z reguły ze wskazań danej re-
ligii, nigdy nie była dawniej, ani nie jest dziś, 
skrupulatnie przestrzegana, przegrywała, jak się często 
sądzi, z naturą człowieka. Każdy prawnik przecież po-

wie, że fakt, iż dana zasada prawna jest często łamana, 
nie oznacza, że ta zasada nie obowiązuje.

Spójrzmy jednak, w felietonowym stylu, nie na syste-
my filozoficzne wykładane na uniwersytetach, lecz na 
kwestie etyczne czy praktyczne recepty życiowe z per-
spektywy bliższej każdemu, a  niewymagającej ani 
skomplikowanych terminów, ani rozważań nadmier-
nie abstrakcyjnych. Tego typu rozważania określano 
już w starożytności jako filozofię praktyczną, przez co 
rozumiano przystępne wykładanie etyki dnia codzien-
nego. Rozwijali takie rozważania wybitni pisarze rzym-
scy, jak Seneka Młodszy czy Cyceron. Cycerona traktat 
„O powinnościach” przez wieki był czytywany w szko-
łach jako podręcznik etyki. Rozkwit rozważań filozo-
ficznych dalekich od zawiłości naukowych rozpraw 
przyniosła epoka renesansu w Europie. Twórcą sztuki 
pisania „otwartego” był francuski pisarz Michał de 
Montaigne, którego eseje analizowały życie i  etykę 
człowieka. Taką drogą rozważań filozoficznych, ale 
i praktycznych, uwag o człowieku i życiu codziennym, 
poszedł wybitny pisarz węgierski Sándor Márai (1900–
–1989) w niewielkim rozmiarami dziele, świeżo publi-
kowanym po polsku pt. Księga Ziół . Márai był już 
uznanym twórcą przed II wojną światową. Omawiane 
dzieło ukazało się po raz pierwszy w  Budapeszcie 
w 1943 r. Pisarz był węgierskim patriotą unikającym 
jednak udziału w polityce. Jego zdecydowany antyko-
munizm skłonił go do emigracji po roku 1945 i Márai 
mieszkał odtąd do końca życia w Stanach Zjednoczo-
nych. Pozostawił po sobie liczne powieści i eseje filozo-

STANISŁAW SALMONOWICZ

  1 Sándor Márai, Księga Ziół, Czytelnik, Warszawa 2018, przekł. Feliks Netz.
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ficzne, także głośny Dziennik za lata 1976–1983. Jako 
pisarz tkwił głęboko w  mitach kultury europejskiej, 
także w tradycjach chrześcijaństwa. Owa Księga Ziół 
została tak przez autora nazwana, ponieważ jak sam 
napisał, przekazywał ją czytelnikom „(...) jako dawne 
zielniki, które prostymi przykładami pragnęły odpo-
wiedzieć na pytanie, co trzeba robić, gdy kogoś boli 
serce albo gdy Bóg go opuścił (...)”. Można nadal się 
zastanawiać, dlaczego autor wybrał taki tytuł, o  jakie 
zioła mu chodziło. Podejrzewam, że miała to być księ-
ga pociechy dla człowieka zagubionego w zamętach II 
wojny światowej, napisana przez autora szukającego 
fundamentów spojrzenia na los człowieka. Odwoływał 
się do filozofii stoików epoki rzymskiego imperium, do 
Marka Aureliusza i Seneki, widział zwłaszcza odpowie-
dzialność samotnej jednostki wobec wyzwań epoki. 
Napisał, że jego rozważania to myśli o „(...) ludzkim 
losie na ziemi”. Nie jest to ani wykład systematyczny 
etyki, ani dzieło poruszające wyłącznie wielkie tematy. 
Niewielki tomik nie zawiera żadnego „spisu treści”, ale 
można wskazać, że autor w  rozważaniach o  świecie 
i człowieku stale kładzie nacisk na fakt, jego zdaniem 
podstawowy, że człowiek jest częścią ludzkiej wspólno-
ty, że powinien interesom tej wspólnoty służyć. Jest to 
więc etyka surowa, daleka od zrozumienia motywów 
egoizmu, właściwych dla wielu ludzkich decyzji. 
W końcowych uwagach napisał tak: „Zawsze, wszyst-
ko oddaj ojczyźnie. Świat bez twojej ojczyzny nie ma 
dla ciebie żadnej wartości (...). (...) niczego nie oczekuj 
od ojczyzny. Tylko daj jej to, co masz najlepszego”. Pew-
ne nuty konserwatywne czy pewien elitaryzm myśle-
nia są u Márai widoczne, jednakże nie był nacjonalistą, 
bo równocześnie nakazywał: „I nigdy nie zapominaj, 
że byłeś także synem świata. Krewnym Murzynów 
i  gwiazd, gadów i  Leonarda da Vinci, Golfsztromu 
i Malajek (...). Ten antropologiczny uniwersalizm hu-
manisty u Máraia jakże dziś jest nam potrzebny. Trak-
tujmy świat jako pewną całość i nie szkodźmy mu w ja-
kimś marginesowym dla losów wszechświata interesie! 
Myślę, że w dobie jakże zajadłych sporów o europej-
skość filozofia Węgra, właśnie Węgra, odrzucającego 
zaściankowość, ale ceniącego własną ojczyznę, bardzo 
jest nam potrzebna.

Skromny felieton nie zastąpi lektury rozważań Mára-
ia. Używam w  stosunku do niego terminu Mędrzec 
w takim rozumieniu, w jakim w dobie II Rzeczypospo-

litej pisano o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim, który w ogóle 
filozofem nie był, ale swoim intelektem, talentami pi-
sarskimi, a zwłaszcza wrażliwością na realia społeczne, 
był wielką postacią epoki. O czym możemy czytać, co 
chwila trafiając na inny temat, u Máraia? Pisze o na-
miętnościach i pokusach, doświadczeniach wieku doj-
rzałego, o pięknie i roli muzyki, o próżności, chorobach 
i lęku przed śmiercią. Akcentuje, że w życiu „codzien-
nie musisz iść dalej”. Każdy niemal, od wędrowca, rze-
mieślnika po lekarza czy sędziego, znajdzie tu nie tyle 
wskazówki, co zdania rodzące refleksje. Filozof pisze 
o seksie i o kobietach, o stosunku do bliźnich i o „praw-
dziwej głupocie”. Nie jest to książka do pospiesznej, 
niecierpliwej lektury, nie jest to raczej książka mogąca 
służyć jako rozrywka w podróży koleją, jest to lektura 
do wieczornego, spokojnego czytania fragmentami. Je-
żeli dany fragment nie przemawia nam ani do rozumu, 
ani do serca, szukajmy innego, szukajmy dalej. Nie uni-
kał autor także tematów dnia powszedniego, spraw 
może mniej ważnych, wydających się czasem niegod-
nych mędrca. Czytamy więc uwagi o nikotynie i o roli 
kąpieli, a  także samotnych spacerów, o  cierpliwości 
jako cnocie i o wierności sobie. Kładł szczególny nacisk 
na mówienie prawdy w życiu, ale sam podkreślał, że 
jest to rzecz trudna i kosztowna. Oto cytat znamienny: 
„Wiedz, że kiedy wypowiadasz prawdę – najprostszą 
prawdę – raptem wybuchają wokół ciebie płomienie: 
istna pożoga namiętności, obrachunków i obrazy (...)”. 
Kładł nacisk na kompetencje rozumu i wykształcenia, 
w swoich refleksjach o polityce i sztuce rządzenia, choć 
bezpośrednio nie nawiązywał do ówczesnej polityki na 
Węgrzech, napisał dosłownie: „Państwo pozbawione 
kierownictwa rozumu – to tylko horda, państwo, które 
jest własnością władzy politycznej, niechybnie się roz-
padnie”. Każdy znajdzie u Máraia tematy sobie bliskie: 
miłość i  zmysłowość, znoszenie chorób i  cierpień,  
zjawisko lenistwa i bohaterstwa. Eseje rządzą się wła-
snymi prawami, nikt tu nie żąda systematyczności 
w wywodach czy przestrzegania jakiejś hierarchii po-
ruszanych tematów. Mędrzec, tak zapewne myślał 
Márai, oferuje swe refleksje, każdy czytelnik może je 
odmiennie odczytywać, inaczej je oceniać.

Wiemy, że sztuka przemyślnego, spokojnego czyta-
nia, unikania pośpiechu, nie jest dziś w modzie. Czy 
zawsze musimy być modni?
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Warkòwô robòta Zbigòrza 
Talewsczégò na pòcząt-

kù òsmëdzesątëch lat XX w. 
sparłãczonô bëła z  aparatã Pòlsczi 
Zjednóny Robòtniczi Partii. Pò tim 
jak w kùńcu maja 1981 r. òprzestôł 
bëc I Sekretérą Gminnégò Kòmitetu 
ti partie w Kòłczëgłowach, przez czi-
le miesący robił jesz jakno szpektór 
i  instruktór w  Wòjewódzczim 
Kòmitece PZRP w Słëpskù, co wara-
ło do 27 gòdnika 1981 r. Pózni bòha-
ter najégò tekstu przez jaczis czas 
robił w  hańdlu. Wedle jedny nad-
czidczi miôł tedë wespółrobic z ja-
kąs białką, co prowadza w Słëpskù 
krómik „butik”. Talewsczi jezdzył 
tej nibë pò Pòlsce i dotëgòwiwôł ji 
rozmajité wôrë, na przëmiar kòszle 
i  zabôwczi. W  jinszim zôpiskù za 
to zamkłé bëło wiadło, że sóm béł 
gwôscëcélã ajencjowégò krómù na 
słëpsczim miesczim tôrgòwiszczu. 
Równak w lëpińcu 1983 r. ùdostôł 
robòtã jakno sekretéra i czerownik 
bióra w  Wòjewódzczi Radzëznie 
Patrioticzny Rësznotë Nôrodny 
Òdrodë (pòl. Patriotyczny Ruch 
Odrodzenia Narodowego, PRON) 
w Słëpskù.

PRNÒ bëła òglowòpòlską òr-
ganizacją, co pòwsta pò wprowô-
dzenim w najim kraju wòjnowégò 
stanu. Nibë mia zrzesziwac lëdzy 
ò rozmajitëch dejologicznëch pòz-
drzatkach, co òglowò pòpiérelë 
przédnictwò PZRP, „socjalisticzny” 
ùstôw w Pòlsce i drëszbã z Sowiec-
czim Związkã. Pò prôwdze dejade, 

chòc òkróm PZRP do rësznotë ti 
przënôlégałë téż Zjednóné Lëdowé 
Stronnictwò (ZLS) i Demòkraticz-
né Stronnictwò (DS) a jesz niechtër-
ne katolëcczé strzodowiszcza (na 
przëmiar Stowôra PAX), to nôwik-
szi cësk na niã mia i tak PZRP. Dzej-
notą PRNÒ w òbéńdze słëpsczégò 
wòjewództwa czerowa Wòjewódz-
kô Radzëzna, chtërny przédnikã 
òstôł słëpsczi dzejôrz pòliticzny 
a  spòłeczny, a  téż przédnik henët-
ny Rzemiãsniczi Jizbë, Ludwik 
Downar-Zôpòlsczi. Jeżlë chòdzy ò 
robòtã Zbigòrza Talewsczégò w Wò-
jewódzczi Radzëznie PRNÒ, to za-
czã sã òna w lëpińcu 1983 r. Prawie 
tej òstôł òn wëbróny sekretérą ti ra-
dzëznë na Wòjewódzczim Zjezdze 
PRNÒ, a miôł w ti sprawie pòpiar-
cé słëpsczégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Òkróm 
te zaczął tedë warkòwą robòtã jak-
no czerownik bióra słëpsczi WR 
PRNÒ. Stało sã to na jegò wniosk, 
chtëren òstôł przëjãti przez Bióro 
Krajowi Radzëznë PRNÒ w  War-
szawie. Wedle kąsk pózniészich 
zôpisków zamkłëch w  esbecczich 
papiorach wspòmnioné przed 
sztótã stanowiszcza miôł dostac 
dzãka òsobistémù naparłãczeniémù 
towarzëszów M[irosława] Kòndra-
ta i  J[ana] Jamroza. Pierszi z nich 
béł dzejarzã PRNÒ a sekretérą do 
sprawów propagandë w WK PZRP 
w  Słëpskù, drëdżi zôs miôł tedë 
fónkcjã czerownika Wëdzélu Pro-
pagandë i Agitacje w tim kòmitece. 

Widzymë tej, że w tim czasu póz-
niészi figùrant òperacjowi sprawë ò 
tacewny pòzwie „Kaszub” miôł jesz 
pòpiarcé wëszëznów PZRP. Wszëtkò 
zmieniło sã w pòstãpnym rokù.

Nigle równak do tegò przeń-
dzemë, chcemë le jesz zwrócëc përz-
nã ùwôdżi nawzôjnym òdniesenióm 
midzë PRNÒ a  KPZ. Żebë lepi je 
zrozmiôc, mùsz je przëbôczëc, że 
nôleżnikama „rësznotë nôrodné-
gò dogôdaniô” mògłë bëc nié blós 
fizyczné personë, ale téż rozmajité 
òrganizacje i  stowôrë. Kòmùnyscë 
baro nalinelë na nie, żebë przëstą-
piłë do PRNÒ, i  wiele z  nich tak 
zrobiło. W nen spòsób wiele lëdzy, 
co sami indiwidualno nie zapisywelë 
sã do PRNÒ, stôwało sã niezanôléż-
no òd swòji wòlë nôleżnikama ti 
sztrukturë, bò zgòdzëlë sã na to 
przédnicë jich òrganizacjów. Jinaczi 
bëło z KPZ, chtërno wëszëznë rzą-
dzący partie chcałë téż przëmùszëc 
do przëłączeniô sã do kòntrolowó-
ny przez sebie rësznotë. Zrzeszenié 
równak òkôzało sã „nôremné”. Nie 
zgòdzëło sã na bëcé dzélã PRNÒ 
i ùretało swòjã samòstójnotã, chòc 
mùsz je pòdsztrichnąc, że bëło 
to sparłãczoné z  dosc drãdżima 
skùtkama, taczima jak niezgara ze 
stronë partiowò-administracjowëch 
wëszëznów.

Biôtka ò to, czë KPZ stónie sã 
institucjonalnym nôleżnikã PRNÒ, 
òdbëła sã òb czas Walnégò Zjazdu 
òrganizacje w gòdnikù 1983 r. Do-
béł na nim pòzdrzatk, że Zrzeszenié 

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

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

(dzél	3)
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jakno òrganizacjô do ti rësznotë nie 
przëstąpi, ale kòżdi nôleżnik KPZ, 
jeżlë chce, to mòże sóm indiwidu-
alno zapisac sã do ni. Przestójnikã 
ti dbë béł téż Talewsczi. Gôdôł òn 
òbczas zjazdu, że Zrzeszenié mù-
szi sã òdemknąc na wespółrobòtã 
z  młodzëznowima i  pòliticznyma 
òrganizacjama1. Do stowôrë PRNÒ 
nawlékł w swòjim zjazdowim wëstą-
pienim midzë jinszima w ten spò-
sób, że pòwiedzôł ò KPZ, że bëło 
òno regionalną patrioticzną nôrod-
ną rësznotą. Bòhater naszégò do-
kazu béł téż dbë, że dzãka pòwsta-
niémù PRNÒ mòże miec nôdzejã 
na normalizacjã spòłeczno-pòliticz-
nëch jeleżnosców w najim państwie, 
a swój pòzdrzatk na òdniesenia mi-
dzë PRNÒ a KPZ wërazył tedë tak: 
Mądroscą Prezydium bëło nié òrga-
nizacjowé, a  prawie indiwidualné 
sparłãczenié sã z PRNÒ, bò rësznota 
ta pòwinna rzeszëc serca i  môdżi, 
a nié òrganizacje.

Drãdżim czasã dlô Zbigòrza Ta-
lewsczégò béł séwnik 1984 r. Dze-
sątégò dnia tegò miesąca òstôł òn 
wezwóny przez czerownika Wë-
dzélu Propagandë i  Agitacje WK 
PZRP w  Słëpskù Lucynã Głusyk 
(pòl. Głusik, w  aktach wëstãpiwô 
téż pòd mionã Leòkadiô). Nie rzekła 
òna, z jaczi przëczënë rôczi gò do se, 
i mëslôł òn, że zetkanié mô sã tikac 
nowëch zadaniów i codniowi robòtë. 
Czej przëszedł na môl, ùzdrzôł, że 
żdało na niegò trzëòsobòwé karno 
robòtników wspòmnionégò przed 
sztótã wëdzélu WK PZRP i przédnik 
WR PRNÒ Ludwik Downar-Zôpòl-
sczi. Zéńdzenié wëzdrzało czësto ji-
naczi, jak sã spòdzéwôł Talewsczi. 
Towarzëszka Głusyk wierã òd pier-
szi chwilë baro dërno i  frëchòwno 
pòwiedza mù, że nie widzy sã ji jegò 
pòstawa i robòta, temù téż natëch-
stopach mô òn zerzec sã fónkcje 
sekretérë WR PRNÒ w Słëpskù. To, 

w jaczi spòsób Lucyna Głusyk gôda 
do niegò, sprawiło, że pòczuł sã pò-
niżony i widzôł, że ni mô nawetka 
mòżlëwòtë bronic sã przed ji pòsą-
dzeniama. Pòprosył tej ò to, żebë 
wszëtczé òskarżenia przedstawic mù 
na pismie, żebë mógł całą sprawã 
wëklarowac przed nôleżnikama eg-
zekùtiwë WK PZRP.

Jesz barżi zdzëwiony béł Talew-
sczi, czej dowiedzôł sã, że pò òpisó-
nym wëżi zéńdzenim nadczidniãtô 
prawie przed sztërkã egzekùtiwa 
cofnã mù rekòmendacjã do pełnie-
niô czerowniczich fónkcjów w pań-
stwòwi administracji, co bëło dlô 

niegò, jakno wielelatnégò nôleżnika 
partii, òstrą sztrôfą. Òznôczało to, że 
jegò partiowi przédnicë ju mù nie 
dowiérzają. Bòhater najégò dokazu 
nie òbdôł sã równak i  òdwòłôł sã 
òd ti decyzje. Béł dbë, że je to jakôs 
zmiłka i  że nôleżnicë egzekùtiwë 
ni mielë leżnoscë wësłëchac tegò, 
co miôł do pòwiedzeniô. Zarô téż 
wësłôł w ti sprawie pismiono prawie 
do egzekùtiwë WK PZRP w Słëpskù. 
Òkróm tegò napisôł skargã na to, jak 
zachòwa sã w òdniesenim do niegò 
Głusyk. Sczerowôł jã do dzejający 
kòle słëpsczégò WK PZRP Wòje-
wódzczi Kòmisji Partiowi Kòntrolë, 
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zwrócył w ni ùwôgã, że towarzëszka 
Głusyk zachòwa sã niezgódno z re-
glama, jaczich mùszą sã trzimac nô-
leżnicë partii. W swòjim pismionie 
do ti kòmisji wëpisôł téż wszëtczé 
òbwinë, ò jaczé òstôł pòsądzony, 
i barnił sã przed nima.

Pierszą rzeczą, jakô nie widza sã 
Lucynie Głusyk, bëło to, że przińd-
ny ùsôdzca fùndacje „Najé Gòchë” 
béł nibë wedle ni chùtczi do sztri-
dowaniô sã z lëdzama. Dokazã tegò 
miałë bëc spiérczi, jaczé miôł z czile 
lëdzama, dejade Zbigórz Talewsczi 
nie zgôdzôł sã z taczim òbtaksowa-
nim swòji òsobë i przedstawił swój 
pòzdrzatk na to, co cwierdza ò nim 
czerowniczka Wëdzélu Propagandë 
i Agitacje słëpsczégò WK PZRP.

Drëgą „przewiną” Talewsczégò 
bëło to, że òbczas welowny kam-
panie do nôrodnëch radzëznów, 
chtërna òdbiwa sã w pierszi pòłowie  
1984 r., miôł òn nibë nie wespół-
dzejac z Wòjewódzczim Welownym 
Kòlegium. Przëczëną tegò pòdług 
Głusyk bëło to, że òn sóm ùdbôł so 
kandidowac do Wòjewódzczi Nôrod-
ny Radzëznë (WNR) w Słëpskù.

Nigle cos wiãcy ò tim napiszemë, 
wôrt kąsk nacéchòwac òglową sytu-
acjã, w jaczi sã to wszëtkò dzejało. 
Tak sã skłôdô, że welacjô do nôrod-
nëch radzëznów w 1984 r. bëła dlô 
rządzëcelów Lëdowi Pòlsczi òso-
blëwie wôżnô, bò bëła pierszô pò 
pòwstanim „Solidarnoscë” i pò wòj-
nowim stanie. To, jak lëdze mdą we-
lowelë, z pòzdrzatkù kòmùnysticzny 
władzë miało bëc sprawdzenim tegò, 
jaczé je òdniesenié òbëwateli do ni. 
W  rëchtowanim nëch wëbòrów 
wôżną rolã grac miała téż PRNÒ. 
Kandidatów na radnëch bédowac 
miałë pòliticzné partie, to je PZRP 
i ji „satelicë” a òkróm te prawò do 
tegò miałë lëdóné przez wëszëzne 

òrganizacje. Ò tim, kùli kandidatów 
wëstawią do welacji apartné partie 
i òrganizacje, rozsądzëwac mia Wò-
jewódzkô Kòmisjô Wespółdzejaniô 
PZRP, ZLS i DS, chòc nôwikszi cësk 
mia na to gwësno ta pierszô par-
tiô. Òkróm tegò kòżdi kandidat do 
nôrodny radzëznë mùszôł bëc bël-
no òbtaksowóny przez WR PRNÒ 
i zacwierdzony przez Wòjewódzczé 
Welowné Kòlegium. Pòdsztrichnąc 
w  tim môlu wôrt, że òbùma tima 
institucjama czerowôł tedë nen sóm 
człowiek, to je Ludwik Downar-
-Zôpòlsczi.

Sprawa kandidowaniô Zbigòrza 
Talewsczégò na radzëcela WNR 
w Słëpskù wëzdrza tak, że òstôł òn 
zabédowóny i pòpiarti przez słëpsczi 
part KPZ. Na pòczątkù béł dejade 
blós „kandidatã na kandidata”. Żebë 
bëc wpisónym na welowné lëstë kan-
didatów, mùszôł bëc zacwierdzony 
przez wspòmnioné przed sztërkã in-
stitucje. Stało sã równak tak, że òne 
òdrzucëłë kandidaturã Talewsczégò, 
i òn sã nie nalôzł na lëstach kandi-
datów na radnëch, co bëło wedle 
niegò złómanim nowò przëjãtégò 
welownégò prawa. Przëbôczëc wôrt 
w tim môlu, że Downar-Zôpòlsczi, 
chtëren béł pòdwëższim Talewsczé-
gò i chtëren wierã mùszôł miec jaczis 
swój ùdzél w òdrzucenim jegò kan-
didaturë w wëbòrach, béł ùczãstnikã 
òpisónégò kąsk wëżi zéńdzeniégò. 
Równak czej Lucyna Głusyk wadza 
na bòhatera najégò dokazu, nie rzekł 
òn ani słowa, co stało sã przëczëną 
zdzëwieniô i nieùbëtkù Talewsczégò.

Pòsobną rzeczą, jakô nie wi-
dza sã partiowim wëszëznóm, bëła 
lëchô nibë òrganizacjô zetkaniów, 
jaczé òdbiwałë sã przed welacją do 
nôrodnëch radzëznów, a  òbczas 
chtërnëch kandidacë mielë pòtikac 
sã z  lëdzama. Za jich przërëchto-

wanié òdpòwiôdôł PRNÒ, a w jegò 
òbrëmienim prawie czerowóné 
przez Zbigòrza Talewsczégò bióro 
WR ti òrganizacje. Wedle przéd-
ników słëpsczi PZRP robòta kòl 
rëchtowaniô kònsultacjowëch zéń- 
dzeniów wëzdrza lëchò. Miało 
w ni nibë felac pòrządkù, a robòt-
nicë bióra nierzetelno pòdchôdelë 
do swòjich òbrzészków. Òkróm 
tegò przez to, że na czas nie òstôł 
zrëchtowóny terminôrz pòtkaniów, 
dzél z nich sã nie òdbéł, a bëłë téż 
przëtrôfczi, że kandidacë nie do-
stelë wiadła ò czasu i môlu przed-
welownégò zéńdzeniô. Talewsczi 
barnił sã przed tima òskarżeniama. 
W swòjim pismionie do Wòjewódz-
czi Kòmisji Partiowi Kòntrolë zwró-
cył ùwôgã, że welacjô na taczi ôrt 
òdbëła sã pierszi rôz i nicht jesz ni 
miôł niżódnégò doswiôdczeniô, jeż-
lë chòdzy ò ji òrganizacjã. Pòdsztri-
chiwôł téż, że całą drãgą codniową 
robòtã sparłãczoną midzë jinszima 
z  ùgôdiwanim, transpòrtã, dokù-
mentacją, propagandą i finansama, 
co wara pò wiele gòdzyn, zrobic 
mùszało leno trzëòsobòwé bióro 
WR PRNÒ. Ò wszëtczim tim wedle 
Talewsczégò bëlno wiedzec miôł to-
warzësz Downar-Zôpòlsczi, ale na 
wspòmnionym zéńdzenim nie rzekł 
ò tim dëcht nick.

Na kùńc jesz krótkò nadczid-
nã, że wedle òficjalnëch zdrzódłów 
w welacji do nôrodnëch radzëznów 
w słëpsczim wòjewództwie w 1984 r.  
ùdzél wzãło 79% welowników a kòle 
40% nowëch radnëch bëło aktiw-
nyma dzejarzama PRNÒ. Wedle 
przedstôwców rządzącégò regionã 
pòliticznégò strzodowiszcza miało 
to nibë bëc znakã pòpiarcô dlô pro-
gramù PRNÒ i sztabilizacje spòłecz-
no-pòliticzny sytuacji wòjewództwa. 

*  Aùtór je starszim archiwistą w archiwalnym dzélu gduńsczégò partu Institutu Nôrodny Pamiãcë

SŁÔWK FÒRMELLA*
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Szanowny Panie Redaktorze, 
w  dniu 8 marca 2019 roku odbyły 
się w  Łebnie uroczystości z  okazji 
18. rocznicy śmierci śp. Jana Piep-
ki. O godz. 17.30 msza św. w inten-
cji Zmarłego, a następnie spotkanie 
w Bibliotece w Łebnie. 

Tam właśnie został zaprezentowa-
ny tomik wierszy p. Jana Piepki pt. 
Całi mój skôrb. W tym wspaniałym 
zbiorze miłosnych wierszy pisanych 
przez wiele lat dla ukochanej Jadwigi 
Knapińskiej zamieszczone są utwo-
ry w  języku kaszubskim i polskim. 
Są wzruszające, porywające, piękne! 
W tomiku zamieszczone są ślicznie 
dobrane do treści wierszy zdjęcia. 
Można z nich odczytać miłość tych 
dwojga zakochanych w  sobie ludzi 
do przyrody, ziemi, lasów, pól i nieba. 

Kilka wierszy powstało w  cza-
sie pobytu autora w  szpitalu, kiedy 
ciężko chory przebywał na O.I.T. 

(Oddziale Intensywnej Terapii). Te 
utwory to przejmujące, wzruszające 
do łez wiersze. 

Wydanie tomiku zawdzięcza się 
red. E. Pryczkowskiemu, pani J. Pa-
szek i Jadwidze Knapińskiej. 

Z  pewnością te wiersze poruszą 
serca i  umysły młodych, starszych, 
kobiet i mężczyzn. Przypomną naj-
ważniejsze w  życiu przykazanie – 
przykazanie o miłości. 

15.03.2019 r.

Joanna Herman 
lek. specjalista anestezjologii  

i intensywnej terapii

Uroczystość z okazji wydania tomiku Całi mój skôrb, Łebno, 8.03.2019

     
• DZIAŁO SIĘ W MAJU • DZIAŁO SIĘ W MAJU • DZIAŁO SIĘ W MAJU • DZIAŁO SIĘ W MAJU •

·   2 V 1849 – w Kielnie powstało Koło Ligi 
Narodowej Polskiej. W niedzielę i święta po 
nabożeństwach jego członkowie czytali w ko-
ściele polskie książki i wypożyczali je chętnym 
parafianom. Zaborcy pruscy zlikwidowali Ligę 
w 1850. Na jej podbudowie powstało w Kielnie 
w 1885 Towarzystwo Czytelni Ludowych.

·   4 V 1999 – w Sopocie rozpoczął się plener 
rzeźbiarski twórców ludowych Kaszub i Pomo-
rza, których dzieła stanowić miały elementy 
ołtarza na hipodromie podczas wizyty Ojca 
Świętego Jana Pawła II w tym mieście.

·   5 V 1879 – w Złym Mięsie urodził się ks. 
Stanisław Hoffman, działacz społeczny i kultu-
ralno-oświatowy, zasłużony proboszcz w Piń-
czynie, inicjator zakładania Towarzystw Śpiewu 
św. Cecylii na Kaszubach i Pomorzu, poseł na 
sejm od 1937. Został zamordowany przez hitle-
rowców w Lesie Szpęgawskim 16 października 
1939. Przed kościołem w Pińczynie postawiono 
mu pomnik.

·   24 V 1919 – w Osowie koło Karsina urodził się 
Jan Duraj, nauczyciel, artysta plastyk. Mieszkał 
w Charzykowach i tam tworzył pejzaże po-
łudniowych Kaszub i obrazy sakralne. Zmarł  

6 marca 2001 i pochowany został na cmentarzu 
parafialnym we Wielu.

·   25 V 1899 – w Borze (dawniej Jastarnia 
Gdańska) urodził się Robert Struk, jeden 
z najznakomitszych jastarnickich szkutników, 
członek wielu maszoperii. Po 1945 zbudował 
74 łodzie różnych typów, w tym motorowe. 
Budował również kutry. Zmarł 21 sierpnia 1985 
w Jastarni i pochowany został na miejscowym 
cmentarzu parafialnym.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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KOLEBKA BIGBITU
Bigbit to polskie określenie rock 
and rolla. Wprowadzono je, by nie 
drażnić ówczesnych władz zachwy-
tem nad „imperialistyczną” kulturą 
Ameryki. To muzyka, przy której ba-
wiono się szczególnie w latach sześć-
dziesiątych. Ten gatunek muzyczny 
fascynował zwłaszcza młode osoby, 
tym bardziej że według ówczesnych 
władz był ideologicznie niepopraw-
ny. Wystawa „Nikt nam nie weźmie 
młodości…” zorganizowana została 
w Gdańsku, ponieważ to właśnie tu-
taj 24 marca 1959 roku po raz pierw-
szy w  historii odbył się bigbitowy 
koncert zespołu Rhythm & Blues.  
Zorganizowany został w  klubie 
Rudy Kot przy ulicy Garncarskiej. 
Przypomina o tym pamiątkowa pły-
ta w  kształcie gitary zamontowana 
w 2014 roku na fasadzie od lat nieza-
gospodarowanego budynku. Bigbi-
towe rytmy usłyszeć można było 
także w pobliskim Klubie Studentów 
Wybrzeża ŻAK, gdzie dziś mieści się 
siedziba Rady Miasta Gdańska (przy 
ul. Wały Jagiellońskie). W lipcu 1960 
roku po raz pierwszy zagrali w nim 
Czerwono-Czarni. Na scenie KSW 
ŻAK swoją karierę muzyczną zaczy-
nały takie gwiazdy, jak Czesław Nie-
men. Dlatego też w 2004 roku skwer 

przy budynku Rady nazwany został 
jego imieniem. 

MUZYCZNE ZDOBYCZE
Wchodząc na wystawę w  Galerii 
Palowej, zobaczyć możemy sukien-
ki mini. Co w  nich wyjątkowego? 
W  podobnych kreacjach kobiety 
chodzą i dzisiaj. Obecnie ich długość 
nie bulwersuje, inaczej jednak było 
w  latach sześćdziesiątych, gdy płeć 

piękna po raz pierwszy zdecydowa-
ła się na skracanie spódnic. Dopiero 
gdy przypomnimy sobie czy uświa-
domimy ówczesne realia, eksponaty 
prezentowane na wystawie nabiorą 
wyjątkowej wartości. Obejrzeć ich 
można tutaj około 150, a  większość 
pochodzi ze zbiorów prywatnych. 
Pięknie prezentują się liczne gitary. 
Dziś powszechnie dostępne, w PRL-u  
stanowiły wśród muzyków obiekt 
pożądania, na który zbierano pienią-
dze przez cały rok. Cena kompletu 
dobrych strun pochłaniała honora-
rium jednego koncertu. Niektórzy 

sami podejmowali się wybudować 
sobie instrument np. z... deski do pra-
sowania. Emocje wzbudza mikrofon, 
do którego prawdopodobnie śpiewał 
Mick Jagger z  The Rolling Stones 
podczas koncertu w  Sali Kongreso-
wej w Warszawie w 1967 roku.  

PŁYTY POCZTÓWKOWE
W  Galerii Palowej dowiemy się nie 
tylko tego, na czym grano bigbit, ale 
także jak go słuchano. Zdobywanie 
płyt z  rock and rollem wymagało 
od melomanów wielkiego uporu. 
Oficjalna wytwórnia nie wydawała 
płyt z  taką muzyką. Zdobywało się 
je dzięki kontaktom z marynarzami, 
można również było znaleźć wy-
marzone płyty na pchlich targach. 
W gablotach zwróćmy uwagę na tzw. 
pocztówki dźwiękowe, które były 
światowym ewenementem. Nagry-
wano je w  prywatnych zakładach, 
a najsłynniejszy w Gdańsku znajdo-
wał się obok Wielkiego Młyna. Pocz-
tówka mieściła tylko jeden utwór, 
najczęściej w  niskiej jakości nagra-
nia. Zwiedzając wystawę, zobaczymy 
też pamiątki po Franciszku Walickim 
(1921–2015), który uchodzi za ojca 
polskiego rock and rolla. Przybliżone 
są także historie takich zespołów, jak: 
Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czar-
ni i Czerwone Gitary. 

Wystawa przy ulicy Długiej 
otwarta będzie do 18 sierpnia 2019 
roku. Jednak Marcin Jacobson, jeden 
z jej twórców, marzy, by w Gdańsku 
można było ją oglądać już zawsze. 
Idealnym miejscem wydaje się daw-
ny Rudy Kot przy ulicy Garncar-
skiej, gdzie mogłoby funkcjonować 
profesjonalne muzeum muzyki nie-
poważnej. 

MARTA SZAGŻDOWICZ

ROCKANDROLLOWY SPACER
Podczas dzisiejszej wędrówki zawitamy w gościnne progi oddziału Muzeum Gdańska. W Galerii Palowej  
mieszczącej się w Ratuszu Głównego Miasta przy ulicy Długiej zobaczyć można wystawę pt. „Nikt nam nie 
weźmie młodości. Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska”.
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  Przyszedł ksiądz profesor na świat sześćdziesiąt dzie-
więć lat temu w Rumi, w rodzinie robotniczej, jak 
podaje Wikipedia…

Tak, rzeczywiście urodziłem się sześćdziesiąt dziewięć 
lat temu w Rumi. Czy była to rodzina robotnicza? Ojciec 
był urzędnikiem pocztowym. Bardzo cenił sobie tę pracę. 
Z dumą chodził w służbowym mundurze. Niejednokrot-
nie też mówił, że idzie na służbę, a nie do pracy. Funkcję 
urzędnika traktował bowiem jako służbę. Mama zaś przez 
wiele lat nie pracowała, zajmowała się naszym wychowa-
niem. Zawodowo zaczęła pracować dopiero wtedy, kiedy 
rozpoczęliśmy szkołę. Była kierowniczką sklepu – kio-
sku spożywczego – pierwszego na tzw. „lotnisku”, gdzie 
wreszcie zamieszkaliśmy we własnym domu, przy ulicy 
Okrzei. Wcześniej bowiem żyliśmy w mieszkaniach wy-
najmowanych. Tzw. „lotnisko” było zatem prawdziwym 
miejscem mojej młodości. Dorastałem wraz z rozwojem 
tej dzielnicy Rumi.

Mama pochodziła z  parafii Sierakowice. Urodziła 
się w Bąckiej Hucie – wiosce należącej do tej parafii. Jej 
rodzicami (i moimi dziadkami) byli Agnieszka z domu 
Agacińska, która pochodziła z poznańskiego, i Józef Bie-

licki – Kaszuba z dziada pradziada. Dziadkowie poznali 
się na tzw. „robotach” w Niemczech. Często powtarzano 
taką anegdotę, że gdy dziadek Józef „przywiózł” babcię 
Agnieszkę na Kaszuby, nie znała ani jednego słowa po 
kaszubsku, a gdy umierała, nie umiała już mówić po 
polsku. Stała się Kaszubką z miłości do dziadka i z wła-
snego wyboru. Dziadka nie znałem. Zmarł przed moimi 
narodzinami. Słyszałem o nim tylko wiele ciepłych słów 
i wspaniałych wspomnień. Jest pochowany na cmenta-
rzu parafialnym w Sierakowicach, który przynajmniej 
kilka razy w roku staram się odwiedzać, podtrzymując 
tradycję przekazaną przez mamę. Tu muszę bowiem 
wspomnieć, że już jako ksiądz, przyjeżdżając do mamy, 
musiałem przyjąć do wiadomości, iż jednym z ważnych 
punktów mojego pobytu były wspólne z nią odwiedziny 
na cmentarzach w Sierakowicach, Przodkowie i Rumi.

Babcia Agata była oprócz rodziców naszym wielkim 
wychowawcą. Każde wakacje bowiem spędzałem z bra-
tem i siostrą u niej, w Bąckiej Hucie. Babcia dawała nam 
dwa dni „wolności”, a później trzeba było wejść w rytm 
tamtejszego życia. Ranne wstawanie i modlitwa, codzien-
ne zbieranie jagód i innych owoców lasu, nie było taryfy  

 

KS. PROF. HENRYK SKOROWSKI jest absolwentem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Był związany z Akademią Teolo-
gii Katolickiej. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie. W  latach 
2010–2012 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Wykładał m.in. 
w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjańskim w Lą-

dzie nad Wartą i w Akademii Obrony Narodowej w Rember-
towie. Zajmuje się socjologią, politologią i katolicką nauką 
społeczną. Jest autorem 20 monografii i 360 prac naukowych 
i referatów. W 2009 roku za pracę naukową i duszpasterską 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.
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ulgowej. Jeszcze dziś pamiętam modlitwę, którą pod nad-
zorem babci trzeba było odmówić przed pójściem do lasu 
na jagody: „Ja z Bogiem idę w las. Niosę Najświętszej 
Maryi pas. Tym pasem się przepaszę. Wszelkie robac-
two od siebie odstraszę”. Ponadto – praca przy żniwach 
i sianokosach, na tyle, na ile byliśmy użyteczni, w sobotę 
każdego tygodnia wielkie sprzątanie i kąpanie, wreszcie 
niedziela – 8 kilometrów drogi do kościoła. To była pięk-
na szkoła życia i wychowania. Babcia także spoczywa na 
cmentarzu w Sierakowicach.

Ojciec urodził się w  Przodkowie. Jego rodzicami 
byli Kaszubi z dziada pradziada: Helena z domu Hirsch 
i Franciszek Skorowski. Babcię pamiętam jak przez mgłę, 
zmarła bowiem, kiedy miałem trzy lata Znam ją z opo-
wiadań jako stanowczą, ale także pełną ciepła Kaszub-
kę. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Przodkowie. 
Dziadka Franciszka odwiedzałem często, szczególnie 
wtedy, kiedy chodziłem do liceum. Był cudownym czło-
wiekiem, o  jasnych moralnych i  religijnych zasadach. 
Umiał pięknie opowiadać o  swoich bogatych przeży-
ciach. Miał ogromne poczucie humoru. Spoczywa także 
na cmentarzu w Przodkowie.

Moi rodzice pochodzili zatem z  domów o  tradycji 
kaszubskiej, polskiej i religijnej, z domów przejrzystych 
zasad moralnych, społecznych i religijnych. To były także 
w jakimś sensie moje domy, wartości tych dziadkowych 
domów stanowiły bowiem atmosferę mojego domu ro-
dzinnego. W jednej z polskich piosenek śpiewamy: „to 
nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka, by miał w so-
bie duszę”. Moi rodzice wybudowali nam dom rodzin-
ny nie tylko w sensie materialnym, ale dom, który miał 
właśnie duszę. Tu uczyliśmy się życia, pierwszych prawd 
wiary, zasad społecznych i moralnych, odpowiedzialności 
i szacunku dla siebie i dla innych ludzi. Tu uczyliśmy się 
także historii Polski, o której nie mówiono w szkole. To 
był dom szacunku dla tradycji kaszubskiej, polskiej i ka-
tolickiej. To był mój kochany rodzinny dom, z którego 
w wieku 18 lat ruszyłem w wielki świat.

  Powołanie kapłańskie to zawsze jest jakaś tajemnica... 
Tak, powołanie kapłańskie w rzeczywistości jest tajem-
nicą, nie tylko dla ludzi z zewnątrz, ale także dla samych 
powołanych. Dla ludzi wierzących to bowiem propozy-
cja Boga, na którą trzeba dać własną odpowiedź. A te 
propozycje kierowane do konkretnych osób nie zawsze 
są po ludzku zrozumiałe. Jak bowiem po ludzku można 
zrozumieć, że Chrystus ze swoją pierwszą propozycją 
pójścia za Nim nie zwrócił się do mędrców, pustelników, 
ludzi światłych, a do prostych rybaków znad Jeziora Ga-
lilejskiego, i co zobaczyli w Nim ci ludzie. Takich ludzi, 
których życie nauczyło realizmu, nie pociąga się przecież 
zwykłym słowem obietnicy.

Moje powołanie kapłańskie także po ludzku jest nieco 
„dziwne”. Czasami się słyszy, że niektórzy idący tą drogą 

już od dziecka budowali ołtarzyki, próbowali odprawiać 
nabożeństwa, odznaczali się wyjątkową pobożnością. 
W moim życiu tego nie było. Wprawdzie byłem mini-
strantem, ale zostałem nim stosunkowo późno. Dość 
aktywnie uczestniczyłem w życiu mojej wspólnoty para-
fialnej (udział w katechezie, pielgrzymkach, spotkaniach 
religijnych, czytaniu tekstów biblijnych w czasie Eucha-
rystii), ale o kapłaństwie nie myślałem. Marzyłem przez 
wiele lat o  tym, by być nauczycielem – nauczycielem 
geografii. Do tego się przygotowywałem podczas nauki 
w Liceum Ogólnokształcącym w Rumi. Pamiętam, że gdy 
w drugiej klasie katecheta zapytał mnie, czy nie myślę 
o kapłaństwie, byłem prawie oburzony na taką propozy-
cję. Chciałem żyć na Kaszubach, pracować w szkole, być 
nauczycielem i wychowawcą. Widziałem, jakim wielkim 
szacunkiem na naszych Kaszubach cieszyli się nauczycie-
le. Budowałem się wielką kulturą intelektualną, ale także 
etyczną i społeczną moich nauczycieli i wychowawców. 
To byli wielcy humaniści. Bóg ma jednak swoje plany. 
W  ostatniej klasie liceum coraz częściej przychodzi-
ła myśl o kapłaństwie. Odbierałem to jako propozycję 
Chrystusa, by zostawić te swoje dotychczasowe „łodzie 
i sieci”, czyli swój świat, i albo przyjąć ją, albo odrzucić. 
Decyzja zapadła 31 stycznia 1968 roku, uczestniczyłem 
wówczas w uroczystości tzw. obłóczyn, czyli przywdzia-
nia sutanny przez kleryków, w nowicjacie salezjańskim 
w Kutnie-Woźniakowie, sutannę otrzymywał jeden z ru-
miaków – starszy kolega. Tam ostatecznie „dopadł” mnie 
Bóg i powiedziałem „tak”. Bez wątpienia swój wpływ na 
ten wybór miała także rodzinna, przyjazna ludziom mło-
dym atmosfera, której doświadczałem w swojej parafii 
prowadzonej przez salezjanów. To oni, oprócz moich ro-
dziców, byli autorytetami w sprawach wiary. 

  Salezjanie działają w Rumi od 1937 roku, parafia pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 
została erygowana tam dwadzieścia lat później – 
w 1957 roku. Miał ksiądz wtedy siedem lat...

Ze Zgromadzeniem Salezjańskim związany jestem od 
początku swoich dni. Urodziłem się bowiem tuż przy 
tzw. Kapliczce Wspomożycielki Wiernych. Tak bowiem 
nazywano stary kościółek, który jeszcze nie stanowił ko-
ścioła parafialnego. Tu zostałem ochrzczony. Przed obra-
zem Wspomożycielki rodzice modlili się o moje zdrowie, 
kiedy byłem jako dziecko bardzo chory i moje życie było 
zagrożone (mama uważała, że odzyskanie zdrowia to był 
cud). Jako dzieci  chodziliśmy na przedstawienia teatral-
ne do zakładu salezjańskiego. Tu, na boisku przy Kaplicz-
ce spędzaliśmy wiele czasu pod opieką księży salezjanów. 
Tu również zostałem przyjęty do I Komunii Świętej.

Po zamieszkaniu na „lotnisku” należałem już do para-
fii św. Krzyża. Tu także doświadczałem ducha salezjań-
skiego jako ministrant, uczestnik katechezy (wspaniali 
salezjańscy katecheci), lektor. Salezjanie „rozkochali” 
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mnie w sobie swoją wielką kulturą moralną, religijną, 
intelektualną, wspaniałym duchem radości i szacunku 
dla młodych ludzi. Nic zatem dziwnego, że w Zgroma-
dzeniu Salezjańskim odpowiedziałem na propozycję 
mojego Boga. 

Drogę salezjańską rozpocząłem rocznym nowicja-
tem we wspomnianym Kutnie-Woźniakowie. Kolejnym 
etapem były studia filozoficzne (2 lata), które odbyłem 
w Studentacie Filozoficznym w Czerwińsku nad Wisłą. 
Następnie w Pile, w parafii Świętej Rodziny, realizowa-
łem obowiązkową roczną praktykę. Ostatnim etapem 
drogi do kapłaństwa były czteroletnie studia teologicz-
ne, które przygotowywały do przyjęcia święceń kapłań-
skich w Zgromadzeniu Salezjańskim. Te studia odbyłem 
w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Sa-
lezjańskiego w Lądzie nad Wartą, kończąc je uzyskaniem 
stopnia magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i przyjęciem święceń kapłańskich 8 czerwca 
1976 roku. Moja droga do kapłaństwa w Zgromadzeniu 
Salezjańskim trwała zatem 8 lat.  

  Jako kapłan i salezjanin wybrał ksiądz profesor dro-
gę naukową…

Trudno to nazwać moim wyborem. Była to raczej decy-
zja i propozycja moich przełożonych. W życiu zakonnym 
jest bowiem trochę jak w wojsku. Oczywiście, mając bar-
dzo dobre wyniki w czasie studiów filozoficzno-teolo-
gicznych, przypuszczałem, że zostanie mi złożona propo-
zycja dalszych studiów. Swoje kapłaństwo rozpocząłem 
jednak od pracy duszpasterskiej w wiejskiej parafii na 
tzw. ziemiach odzyskanych. Po roku pracy otrzymałem 
propozycję studiów specjalistycznych. Ponieważ miałem 
już magisterium z teologii, podjąłem decyzję o studio-
waniu teologii moralnej o nachyleniu społecznym, czyli 
dotyczącej tzw. moralności życia społecznego. Proble-
matyka społeczna w perspektywie zasad etycznych była 
zawsze polem mojego zainteresowania. Z tej dziedziny 
zrobiłem też doktorat. To była już bezpośrednia droga 
do zainteresowania się katolicką nauką społeczną, so-
cjologią i politologią. Stopień doktora habilitowanego 
i tytuł profesora uzyskałem właśnie z tych trzech dyscy-
plin, które dotyczą szerokiego wachlarza zagadnień ży-
cia społecznego w różnych jego wymiarach i aspektach, 
w tym także w aspekcie etycznym. Ten aspekt w prze-
strzeni życia społecznego jest głównym nurtem moich 
naukowych refleksji.

  Na początku lat osiemdziesiątych współpracował 
ksiądz profesor z „Pomeranią”. Szczególnie zapamię-
tałem teksty o twórczości Augustyna Necla. Co jest 
szczególnie ważne i dla Kaszubów, i nie-Kaszubów 
w pisarstwie Necla?

Pierwszy artykuł w mojej karierze naukowej ukazał się 
w „Pomeranii” i dotyczył właśnie twórczości Augustyna 

Necla. Artykuły o jego pisarstwie były wynikiem moich 
badań związanych z  doktoratem, w  pracy doktorskiej 
podjąłem bowiem problem etosu Kaszubów w twórczości 
literackiej Necla. Promotorem mojej rozprawy doktor-
skiej był ks. prof. Helmut Juros – Ślązak, który uważał, 
że w naukowych analizach warto podejmować problemy 
swoich Małych Ojczyzn. A dlaczego Necel? Jego litera-
tura jest wielkim nośnikiem etosu Kaszubów, nie tylko 
kreuje określone postawy (solidarność, sprawiedliwość, 
tolerancja, patriotyzm, religijność), ale także ukazuje stan 
świadomości etycznej Kaszubów poprzez prezentowanie 
ich przekonań i motywacji moralnych. Etos Kaszubów 
przedstawiony w  literaturze Augustyna Necla to etos 
wysokiego humanizmu i w tym sensie jest to zagadnie-
nie ważne i aktualne nie tylko dla dzisiejszych Kaszu-
bów, ale także dla ludzi spoza naszego środowiska. Dziś 
wszyscy bowiem domagamy się nowego etosu – etosu 
humanizmu opartego na szacunku dla człowieka. Warto 
zatem sięgać do twórczości tego kaszubskiego pisarza, 
by dotknąć np. niesamowitego fenomenu solidarności 
realizowanego w maszoperiach.

  Pod koniec 2017 roku został ksiądz profesor po-
wołany na trzyletnią kadencję na funkcję Asysten-
ta Kościelnego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

To już trzecia moja kadencja. Pierwszy raz zostałem po-
wołany na tę funkcję w 2011 roku. W Polsce istnieje wiele 
stowarzyszeń regionalnych skupiających miłośników Ma-
łych Ojczyzn. To ludzie, którzy podejmują trud przecho-
wywania, ale i rozwoju wielkiego bogactwa kulturowego 
polskich regionów. Sam jestem regionalistą. Problematy-
ka Małych Ojczyzn stała się także istotnym elementem 
moich naukowych badań. Ważnym wymiarem owego re-
gionalnego bogactwa jest także wymiar religijny. Trudno 
bowiem zrozumieć tożsamość regionalną bez elementów 
religijnych. W kulturze każdego regionu jest sacrum. Dla-
tego między innymi Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń 
Regionalnych zwróciła się do Konferencji Episkopatu 
Polski z prośbą o wydelegowanie kościelnego asysten-
ta. Rada Krajowa tego ruchu uznała bowiem, że warto 
troszczyć się o ów wymiar religijny dziedzictwa polskich 
regionów. Moja rola jako asystenta polega także na tro-
sce o wymiar religijny funkcjonowania Rady Krajowej. 
Organizuję zatem religijne spotkania (Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, Wielki Post, Adwent), jestem odpowiedzialny 
za religijny element wszystkich konferencji i kongresów 
organizowanych przez Radę Krajową (Msza św., homi-
lia), organizuję spotkania księży regionalistów, odprowa-
dzam regionalistów na miejsce wiecznego odpoczynku. 
Moja rola jako asystenta to zatem z jednej strony posługa 
religijna, z drugiej zaś – także naukowa refleksja mająca 
chronić sacrum w regionalnym dziedzictwie. 
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  Jak ksiądz – jako regionalista i miłośnik swojej Ma-
łej Ojczyzny – postrzega dziś ruch kaszubski, a nade 
wszystko Kaszubów: jako grupę regionalną, kultu-
rowo-etniczną, mniejszość językową czy też może, 
jak chcą niektórzy, mniejszość narodową?

Jestem Kaszubą i jestem z tego bardzo dumny. Wpraw-
dzie od 18. roku życia mieszkam poza Kaszubami, ale 
one są we mnie w każdym wymiarze. Jestem zatem nie 
tylko miłośnikiem kultury kaszubskiej, ale mam świa-
domość, że ona mnie ukształtowała i przygotowała do 
życia. Jak postrzegam dziś Kaszubów? Jestem dumny 
z  mojej kaszubskiej społeczności stanowiącej funda-
ment naszego regionu. To społeczność o silnej tożsa-
mości i poczuciu własnej wartości, którą można nazwać 
regionalną. To nie jest zbiorowość ani mniejszość – to 
jest wspólnota świadoma swojej tożsamości i dumna ze 
swojego dziedzictwa kulturowego. Zbiorowość nie ma 
poczucia własnej tożsamości. To poczucie przynależne 
jest tylko WSPÓLNOCIE. To nie jest też mniejszość na-
rodowa. My Kaszubi zawsze czuliśmy się Polakami. Tak 
mnie wychowano i takie jest moje własne przekonanie, 
ugruntowane także poprzez badania naukowe. Mam 
poczucie, że jestem Polakiem, ale moje serce bije po ka-
szubsku. I to nie jest schizofrenia. To jest normalność 
i oczywistość.

  Mieszka ksiądz profesor już bardzo wiele lat poza Ka-
szubami. Czy ma ksiądz tutaj znajomych i przyjaciół? 

Wiele bliskich mi osób już nie żyje. To przede wszystkim 
moi rodzice, o których już wcześniej mówiłem, a do któ-
rych zawsze mogłem się zwrócić w każdej potrzebie. To 
także wspaniali moi nauczyciele i wychowawcy ze szkół 
podstawowych i z liceum, a także znakomici księża kate-
checi. Tych, którzy spoczywają na rumskim cmentarzu, 
odwiedzam, ile razy jestem w Rumi, kończąc przerwane 
przez śmierć rozmowy z nimi. Coraz częściej bowiem 
doświadczam tego, że cmentarze stają się miejscami koń-
czonych dialogów.

Dziś grono moich znajomych i przyjaciół to przede 
wszystkim moja najbliższa rodzina. Brat Jerzy pozostał 
wierny kaszubskiej ziemi. Wraz z żoną Elżbietą miesz-
ka w naszym domu rodzinnym. Także siostra Ewa ze 
swoim mężem pozostają wierni Rumi. Siostra całe swo-
je zawodowe życie przepracowała w rumskich szkołach 
jako nauczycielka, a w słynnej „jedynce” była przez wie-
le lat dyrektorką. Ta szkoła była także miejscem naszej 
edukacji. Tu w Rumi mieszkają także ich dzieci, które 
pozakładały już swoje rodziny. To także osoby bliskie 
mojemu sercu. Domy brata i siostry, to dziś w Rumi moje 
domy rodzinne, w których często bywam. 

W kaszubskich miejscowościach, gdzie urodzili się 
moi rodzice, mam dalszych krewnych, którzy tu żyją, 
pracują, tworzą bogactwo tej ziemi. Ich także często od-
wiedzam, wracając do wspomnień z dzieciństwa i dzieląc 

się radością wzajemnych spotkań. Przodkowo i Bącka 
Huta, gdzie do dziś mieszkają, to przecież także kawałek 
mojego kaszubskiego życia.

Na Kaszuby często przyjeżdżam do zaprzyjaźnionych 
księży. Często odwiedzam ks. prałata Zenona Myszka 
– Kaszubę z Sierakowic – który jest proboszczem w Łe-
bie. Wspólnie stworzyliśmy i realizujemy dwa dzieła. 
Pierwsze to coroczne konferencje z zakresu Pogranicza, 
kierowane do szerokiego grona odbiorców. Dyskutujemy 
na nich w gronie naukowców ważne problemy współ-
czesnej rzeczywistości. Jest to element kaszubskiego Ca-
mino. To autorski projekt ks. Myszka. Druga wspólna 
inicjatywa to Letni Uniwersytet Słowa Bożego skierowa-
ny do odpoczywających w Łebie i okolicy turystów. Na 
ten Uniwersytet zapraszamy księży profesorów z KUL, 
UKSW i innych katolickich uczelni. Drugim zaprzyjaź-
nionym proboszczem mieszkającym na Kaszubach jest 
ks. kanonik Marcin Nowak z Juraty. To także Kaszuba, 
krewny biskupa Konstantego Dominika. Tu także często 
spędzam swój wolny czas, oddając się przede wszystkim 
pracy duszpasterskiej. Do Juraty przyjeżdżam „poczuć 
się” księdzem.   

Na Kaszubach mam także kilku zaprzyjaźnionych 
parlamentarzystów: posła Jana Klawitra (kolegę z  li-
ceum), senatora Kazimierza Kleinę, posła Kazimierza 
Plocke. Z nimi toczę gorące, ale także przyjacielskie dys-
kusje o współczesnych polskich problemach.

Mam także wielu kolegów naukowców, jak np. prof. 
Józef Borzyszkowski – recenzent mojej habilitacji, ks. 
prof. Jan Perszon, ks. prof. Janusz Szulist, ks. prof. Jan 
Walkusz. 

Dla mnie Kaszuby dziś to zatem nie tylko bogactwo 
kultury i piękno tej ziemi, ale także bogactwo ludzi, z któ-
rymi mogę się spotykać, prowadzić bogate dialogi, a tym 
samym potwierdzać także swoją kaszubską tożsamość.    

  Jest ksiądz profesor nie tylko wybitnym naukowcem, 
ale także uznanym rekolekcjonistą. Na rekolekcje 
zapraszają księdza liczne parafie, także na Pomorzu. 
Gdyby ksiądz profesor miał przemówić jako kazno-
dzieja do środowiska kaszubskiego, kaszubsko-po-
morskiego, co ksiądz by powiedział, podkreślił?

Rozwinąłbym słowa Jana Pawła II wypowiedziane na 
Pomorzu Gdańskim: „To jest wielkie dziedzictwo, z któ-
rym idziemy w przyszłość...Pragnę Was jeszcze zachę-
cić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości pielęgnując 
więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka 
i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu 
pokoleniu”. Mówiłbym zatem o poczuciu własnej toż-
samości, w której istotnym wymiarem jest wiara, o re-
ligijnych wartościach własnej kultury, które kształtują 
człowieka, o wartości rodziny tak bardzo szanowanej 
w mojej kaszubskiej kulturze i o wychowaniu ludzi mło-
dych opartym na własnej kulturze. 
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Mòdrzejewò. Wies w gminie Tëchómie. 
Wnetka na kùńcu wsë stoji parterowô 
chëcz z 1937 r. Dosc òsoblëwô, bò z ze-
lonym dakã. Miectwò dôwnégò kòwôla. 
Przed żôłtima dwiérzama, w cepłim zy-
mkòwim słuńcu wëgrziwô sã kòt. Ju 
chcemë klepac na dwiérze, ale miast 
tegò słëchómë snôżi mùzyczi gróny na 
fléce, jaką czëjemë z  bëna. To nie je 
kaszëbskô melodiô ani pòlskô. Znanka, 
że jesmë dobrze trafilë. Klepiemë. Òd-
mikô dosc pòstawny chłop. Pòjta, nie 
wstidzta sã. Jô akùratno rëchtëjã sã, bò 
drëch prosył, cobëm ù niegò zagrôł – rôczi 
do se Wołodia Drozd. W  nóce głosu 
pòbrzmiéwô melodijnosc wschòdnëch 
strón. Czëje sã téż òdemkłosertnosc. 
Gòspòdôrz prowadzy nas dali na pòd-
daszé. Wchòdzymë, cobë nie rzec wspi-
nómë sã, pò wësoczich trapach. Przë 
kawie i  miodnoscach słëchómë jego 
òpòwiescë, jakô przënôszô naji do 
Tłëstégò (pòl. Tłuste, ùkr. Towste), przez 
tësąc kilométrów òddalonégò òd 
Mòdrzejewa, do wnetkã nôdali na pôł-
nié wësëniãtégò gardu w II RP, jaczi leżôł 
w krézu Zaleszcziczi (pòl. Zaleszczyki). 

To tuwò z Gdini wiodła nôdłëgszô ba-
nowô trasa òb czas midzëwòjnowégò 
XX-lecégò. A lëdze cygnãlë w ceplészé 
stronë na wëpòczink. 

Stark Wołodie za stôri Pòlsczi béł 
wójtã. Do dzys ùchòwôł sã òdjimk z nim 
z 1936 r. ze zjazdu wszëtczich ùrządni-
ków z zaleszczicczégò krézu. Starszi Wo-
łodie bëlë szkólnyma. Mëma ùczëła 
jãzëka ùkrajińsczégò i rusczégò, a òjc – 
historii, a tej mùzyczi. W naddôwkù béł 
téż direktorã. Ale taczi malinczi szkòłë. 
Stark miôł wiôldżé gbùrstwò. Tej tatk, 
jakno syn kùłaka, nigdë ni mógł awanso-
wac. Na wieskô szkòła to bëłë taczé dosc 
wiôldżé czwòraczi. I terô jô cë pòwiém, 
jak to wëzdrzało – tłomaczi Wołodia. 
Jedna jizba to bëła gimnasticznô zala, 
drëgô to biblioteka, trzecô do rozmajitëch 
zajmów, a pòstãpnô to kùchniô. W ni më 
téż mieszkalë. Przëbôcziwô rozmajité 
historie, czej jakno môłi knôpiczk 
wchôdôł do klasë. Czasã, cobë tatk 
ùkrajôł mù sztëczk chleba, a czasã, bë 
pòsłëchac tegò, czegò ùcził na zajmach. 
Jô òd nômłodszich lat béł taczi wòlny słë-
chińc – szpòrtowno gôdô Drozd. Baro 

lubił wszelejaczé artisticzné robòtë. 
Kòrzëstôł z  tegò, że w  szkòle robilë 
szkólny òd malowaniô a  céchòwaniô 
i òd nich sã ùcził. A mùszi rzec, że ti 
mielë fach w rãkù. Niejeden béł taczi, co 
to snôżo malowôł, ale nicht gò nie chcôł 
miec, bò zahôknął ò pòlitikã i kòmùni-
sticznym władzóm sã nie widzôł. Tej tatk 
taczich brôł do se. Dzys so mëszlã, że mò-
glë miec nawetka wëższé wësztôłcenié – 
domiszlô sã mój rozpòwiôdôcz. W pa-
miãcë mô swój pierszi malënk. Jegò 
snôżotë w szkòle równak nicht docenic 
nie pòtrafił. W jedny z ksążków jô òbôcził 
jaczégòs chłopa, ale bez klatów. Tej jô mù 
je domalowôł. Pózni sã òkôzało, że to béł 
Włodzmiérz Lenin. Za to bez pół rokù na 
pierszich zajmach jô mùszôł stojëc w nór-
ce bez 30 minut – smieje sã na nen 
wspòmink.

Czej miôł wëbierac dalszé sztôłcenié, 
mëslôł ò jaczims artisticznym. Tak pro-
sto równak nie bëło. Syn szkólnëch mùszi 
miec fach, jaczi dô chléb. Tak mie pò-
wtôrzôł tatk i czëc nie chcôł ò niczim jin-
szim – wspòminô Drozd. Tej nie bëło 
jinszi radë, jak jic do technikùm. Wëbrôł 

Wołodia Drozd òbczas wëstawë w bëtowsczim mùzeùm

Ùcékôł sóm òd se. Z Ùkrajinë przecygnął na Kaszëbë. Béł bùdowlańcã, dakarzã, mùzykańtã, malarzã, równak nigdë 
nie przëstôł pisac, a pisze... ikónë.
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czerënk „żëwienié”. Nen sóm wëbrôł téż 
na sztudiach, le w wąsczi szpecjalizacji 
„produkcjô win” w Òdesse, a tej „spiri-
tus” w Czijowie, gdze sztudia skùńcził. 
Robił jakno szkólny w rolniczi szkòle. 
Czej ju miôł fach i robòtã, zjiscył swòje 
snienié. Zrobił strzédną artisticzną 
szkòłã. W ni ùcził sã przede wszëtczim, 
jak robic w skórze, rzezbic w kamieniu 
i  zajëmac sã ikónografią. Ale jô tobie 
pòwiém, to bëło tak kòmùną i ideòlogią 
pòmachtóné, że niewiele sã mógł z tegò 
wëdowiedzec – wëjasniwô mój roz-
pòwiôdôcz. I jesz dodôwô: Jô nie chcôł 
sã tegò ùczëc. Në, pòwiédz, na co to mie 
je pòtrzébné? Jô chcôł doznac sã prakticz-
nëch wskôzów. Tej wicy dała mù robòta 
przë òdnôwianiu stôrëch cerkwiów. Tam 
pòznôł fach i dosłowno dostôł gò w rãce. 
Czej ò tim òpòwiôdôł, wërazno sã 
òżëwił. Łisk w  òkù je znanką, że jesz 
dzys je to dlô niegò cos wôżnégò. Jô czuł, 
że ju mògã cos sóm namalowac, a jinszi 
robòtnicë le: Wołodia farbë, Wołodia 
pãdzle, Wołodia to a tamto – wspòminô 
i żëwò wëwijô rãkama, czedë przëwòł-
iwô ùszłé lata. Na sztót sã zamëslił, a na 
jegò mùnie pòjawił sã ùsmiéwk. Zachã-
cony najim pëtającym zdrokã zaczinô 
kôrbic. To bëło w dosc stôri cerkwi, mòże 
z XVII stolata. Majster béł zawieszony 
w taczi kòlibce i malowôł, a jô gò pòd-
nôszôł abò òpùszczôł. I  jô czuł leno: 
w górã, niżi, na dół. Tej jô wiedzôł, ò co 
jidze, i ju czeliszk stojôł. Në i tak to szło: 
„Wëżi, niżi, na dół”. Rôz òn so za wiele 
pòcygnął i  mie rzekł: „wsadôj”. Pa-
miãtóm, że malowôł jem pòstacëjã Chri-
stusa, chtëren jidze do lëdzy. Òbrôz miôł 
9 métrów szerokòscë i 4 métrë wësokòscë. 
Jô miôł leno sztërë pãdzle. Do dzys nie 
wiém, jak to mòżlëwé. Terôzka móm jich 
tëlé, że sóm nie zliczã – òpòwiôdô. Nikò- 
mù jednak ni mógł rzec, że to jegò ro-
bòta. Drëdżi rôz méster jemù bë nick nie 
dôł zrobic.

Tak jegò żëcé szło jaż do 1992 r., 
czedë przëjachôł do Pòlsczi. Jak gôdô, 
ùcékôł sóm òd se. Na Ùkrajinie pòznôł 
chłopa z Bëtowa i nen zaprosył gò do 
Pòlsczi. Le tak letkò to wnenczas nie 
bëło. Më jachalë aùtã, ale sã zepsëło. Jô 
pòprosył drëcha, bë nas przëcygnął do 

grańcë, a dali ùgadalësma sã z czësto nie-
znajomim Pòlôchã – Drozd cygnie swòjã 
òpòwiésc. Na wjazd żdalë tidzéń. Stalë 
w pòlu. Bez wòdë. Le i na to nalazła sã 
rada. Rosłë tam brzózczi. Czej je natnąc, 
tej dôwają sok. Mòże gò pic i sã w nim 
ùmëc – gôdô i òd razu tłomaczi, jak to 
sã stało, że mało wiele, a do Pòlsczi bë 
nie przëjachôł: Jednégò dnia, nim jem 
przëszedł z nym sokã, mòji drëchòwie ju 
przëjachelë bez grańcã, a jô òstôł bez za-

chów, dëtków, jedno szczescé, że 
z paszpòrtã w czeszeni. Bez ùkrajińską 
przëwiózł mie rumuńsczi aùtokar, ale bez 
pòlską przepùscëc mie ju nie chcelë. 
Wnetka pół dnia jem sedzôł i cłowémù 
òpòwiôdôł ò swòjim żëcym. Tak jemù sã 
to ùwidzało, że mie zwòlnic nie chcôł. Na 
kùńc wsadzył w jaczés pòlsczé aùto, dôł 
bùdlã sznapsu i Pòlska stała przede mną 
òdemkłô. Na zaczątkù szëkôł za drëcha-
ma w  rozmajitëch gardach, a  tej dôł 
pòkù i  czerowôł sã na Bëtowò. Doch 
tuwò miôł z  drëchã òstateczno trafic. 
Réza zajãła mù piãc dni.

Czej wspòminôł pierszé lata w Pòl-
sce, mùnia mù sã kąsk zasãpiała, głos 
przëcëchł. Dôwné lata, na cëż to wspòmi-
nac, lepi sã pòsmiejmë – gôdô. Òżëwiô 
sã, czej mëslą wrôcô do pòznaniô swòji 
białczi, chtërna akùratno sedzy kòl nie-
gò i słëchô jegò historie. Na gwës znaje 
jã w drobnotach, ale widzec, że wcyg je 
dlô ni czekawô. W tim czasu zakłôdôł 
rënë i je smòłowôł. Tak sedzôł jem na 
dakù, zdrzôł na rãce i so mëslôł: në òbôcz, 
Wołodia, doma to të katédrë malowôł, 
a  tuwò jes całi òd smòłë – kôrbi. Czej 

zrobiło sã ju cemno, zeszedł i wlôzł do 
jednégò z  barów, gdze czerowniczką 
bëła Kristina. Tegò dnia grëpa Cëgónów 
próbòwała, za swòje granié, wëdãbòlëc òd 
mie bùdlã. Le jô jim rzekła, że jak w jich 
spiéwie òbôczã òdżin i kònie, to pòstawiã 
– òpòwiôdô Kristina, slëbnô Wołodie, 
i wspòminczi cygnie dali: Tej jem ùz-
drzała Wołodiã wnetka całégò òd ny 
smòłë. Rzekł, że òn mie zagrô. Drozd do-
pòwiôdô: Kąsk jesz mùszôł ùprosëc Cë-
góna, żebë dôł gitarã. A tedë Kristina, 
smiejąc sã: Jak zaspiéwôł „Oczy czorny-
je”, to tak, że dzys jem jegò białką. A ji 
chłop dodôwô: Czej zaspiéwôsz „Oczy 
czornyje”, to wszëtczé twòje. Tak sã za-
pòznalë, a  Wołodia Drozd corôzka 
czãscy òdwiédzôł môl robòtë Kristinë. 

Nie chcôł równak bez całi czas robic 
na bùdowie czë na dakach. Zaczął ma-
lowac. Czej ju zrobił swój pierszi malënk, 
tej to szło. Òbôcził gò chtos jinszi i téż 
chcôł miec snôżi òbrôzk. Pierszé jegò 
fresczi pòwstałë w  cerkwi sw. Jerzégò 
w Bëtowie. Swiątnica wôżnô òsoblëwie 
dlô bëtowianów. To tuwò kôzania głosył 
Szëmón Krofey, pòstacëjô Kaszëbóm 
baro znónô. Òkróm nich bez dwa lata 
w barnowsczim pałacu òdtwòrziwôł jem 
sztukateriã. To wszëtkò równak to nie 
bëło to – gôdô Wołodia. Cygło go do 
czësto jinszi robòtë, cygło gò do pisania 
ikón. Tu mòżesz òbaczëc, to wszëtkò jô 
zrobił – dodôwô i rôczi do òbzéraniô. To 
spòsobnosc, bë rozezdrzëc sã pò jizbie, 
na co òskòmã mómë ju òd dłëgszégò 
czasu. W ni wnetka na kòżdi scanie są 
ikónë. Wiszą. Chòc pòwinno bëc jinaczi. 
Jak gôdô gòspòdôrz, żebë òddac jim nô-
leżną czesc, mùszą bëc pòstawioné. Je 
jich równak tak wiele, że drãgò bëłobë 
to zrobic. Pòwòlnym zdrokã przësëwómë 
sã òd jedny do drëdżi. Jim dłëżi sã jima 
przëzérómë, tim wicy widzymë. Wnetka 
wszëtczé zakùńczoné łãkã. Przedstôwia-
ją znóné mòtiwë z Christusã, Matką Bò-
ską, Archaniołã Michałã czë swiãtima. 
W kòżdi z nich aùtór dôwô cos òd se. Jak 
w ti, na chtërny je scena zdjãcô z krziża, 
gdzie jedna z pòstacëji mô twôrz Woło-
dii, na jinszi apartné je ùłożenié rãk, 
farwë materiału. Wiele aùtór mòże ga-
dac ò widze na swòjich prôcach. Na tëch 
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z wizerënkama swiãtëch pôdô z przódkù, 
jakbë Bóg stôł przed nima. Ale doch tak 
ni mòże bëc, czej je na nich Jezus. Tej wid 
je z górë – wëjasniwô, a më pòdrobno 
òbzérómë ikónã Christusa Pantokrato-
ra. To na ni widzec je to, co përzinkòwò 
tłomaczi Wołodia. Pòstãpnô ùchwëcała 
òkò. Matka Bòskô z malinczim Jezëskã. 
Òd ni bije cos na sztôłt bladawégò widu, 
co na cemniészim spòdlu zarôzka je wi-
dzec. Czasã mni, czasã barżi, jakbë aùtór 
sóm do czësta nie wiedzôł, w jaką stronã 
jic. To dlô nas wôżnô ikóna i nigdë ji nie 
òddómë, a zrobiła sã sama – rzekła Kri-
stina. Na naji pëtający i  lekkò za-
dzëwòwóny zdrok òdpòwiôdô Wołodia. 
Pòsłëchôj, jô cë to wëtłomaczã. Bëła czë-
sto gòtowô. Do pòłożeniô òstała òstatnô 
szëchta lakeru. Jô pòmëslôł, że nim doja-
dã do człowieka, chtëren ò niã pòprosył, 
to nen délëk wëschnie. Na placu sã òkôza-
ło, że sã przëjinaczëła. Dlô mie to béł 
znak. Przëjachôł jem z  nią nazôt. Òd 
negò czasu, czej gdzes jedzemë, bierzemë 
jã mët – wëjasniwô. Spòd jegò rãczi wë-
szła téż ikóna Matczi Bòsczi Swiónow-
sczi – Królëwi Kaszëb. Baro długò sã 
zastanôwiôł, czë taką mòże zrobic: Jô 
móm taczégò zaprzëjaznionégò ksãdza. 
Jednégò razu jô mù gôdóm: ju pònad 20 
lat mieszkóm w Pòlsce, czej mògã sã na 
taczé cos òdważëc? A òn przëtaknął – tak 
pòwstała jegò pierszô ikóna Królëwi 
Kaszëb. Pierszô, bò pózni bëło jich wicy.

Rãkã prowadzy Swiãti Dëch. Czë-
jemë òd artistë, czedë pitómë ò technicz-
ną stronã pisaniô ikón. Artista wëmie-
niwô téż przëtrôfczi, jaczé sã jemù 
przëdarzałë przë robòce. Czãsto je tak, 
że je ju pózno, noc, jem zmãczony. 
Mëszlã, jesz rôz pãdzlã pòcygnã i kùńczã. 
Tej zdôrzô sã, że mie i spac sã ju nie chce, 
i robòta jidze, i ani sã òbezdrzã, a mijô 
czile gòdzyn. Jinszim razã je òdwrotno. 
Wszëtkò gładkò, mëszlã, wiele zrobiã, 
a tu rãka sã zeslizgnãła i mùnia krzëwô, 
a robòta na nick. Widzysz, òd cebie nic 
nie zanôlégò – òpòwiôdô Wołodia. Pisze 
je w  kònkretny intencji i  jak stwier-
dzywô, tej nôlepi wëchôdają.

Czedë gò pitómë ò jegò wiôlgą miłotã 
do ikón, rzecze prosto: Jô, człek grzészny, 
nie mdã ze se robił swiãtégò. Jim człowiek 

starszi, tim barżi mësli ò wiecznoscë, tej 
òbrazë to taczé òkna òdemkłé na drëdżi 
swiat. Móm nôdzejã, że pisząc je, chòc 
kąsynk òdpòkùtëjã mòje winë. A czë mô 
jaczis ùlubiony mòtiw abò swiãtégò, 
chtërnégò nôchãtni robi? Në a jak. Tec 
tegò nôwôżniészégò – rzecze. Nôwôż-
niészégò? W mëslach mërgnąła nama 
całô Litaniô do Wszëtczich Swiãtëch i to 
dwa razë. Ale chtëren to z nich mòże 
bëc? Widząc ù naji zjakòsenié, 
ùsmiéchnôł sã i szpòrtowno òdpòwie-

dzôł: Jak jaczi? No ten, co bramë pilëje. 
Swiãti Pioter. Równak nie widzy mù sã 
to, jak gò przedstôwiają. Jidze ò klucze, 
jaczé trzimô w rãkach. Mô dwa. Jedne są 
òd nieba, a drëdżé òd zemi. Czãsto widzã 
je w ti sami farwie. Në jak to tak mòże 
bëc?! – żëwò wëwijô rãkama a prawi dali: 
Òd nieba je złoti, a nen òd zemi – cem-
niészi. A złoti jô tak pùcëjã i pòprôwióm. 
Móm nôdzejã, że czedë stanã ù niebie-
sczich bróm, òn mie rzecze: Wołodziu, të 
tak malowôł, złocył ë mùjkôł nen klucz, 
pòj do nieba – kùńczi i smieje sã Woło-
dia, zdrząc na ikónã ze sw. Piotrã.

Ikónë robił w  cerkwiach w  Człë- 
chòwie, Szczecënie. Trafiałë i pòza grań-
ce Pòlsczi, do Miemc, Americzi. Òbrazë 
malowôł téż w kòscołach katolëcczich: 
w  Tëchómiu, Bòrzëtëchómiu, w  Mò- 
drzejewie, gdze òstatno zawisła zro-
bionô bez niegò krziżowô droga. Dragò 
mù je rzec, jile do grëpë pòwstało prôc. 
Nawetka jeżlë jidze leno ò ikónë. Mëszlã, 
że skòpicą pònad 200. Robił jem je dlô 
drëchów, lëdzy stądka, jaczi pózni sélelë 
je dali. Białka mie gôdô: Wołodziu, jak 
bës chòc 10 zł za kòżdą wzął, to bësmë 

mielë nowi płot, a tak je stôri – smieje sã 
artista. – Ale jak òd kògòs, chto prosy, 
wząc dëtczi – dodôwô.

Jak kòżdi prôwdzëwi artista mô ju 
swòjich ùczniów. Mój chłop nie lëdô 
prosti, czasã zmùdny robòtë. Tak òd 
wnetka wiedno jô jem robiła pòdkład, 
złocenia. A  òd niedôwna sama piszã 
ikónë – gôdô Kristina. Ji aùtorstwa je 
m.jin. na Jezësa Pantokratora i Matczi 
Bòsczi Bezùstónkòwi Pòmòcë. Zro-
bioné są wedle stôrëch reglów. – Nala-
złam je w jedny z rosyjsczich ksążków. 
Stoji tam, że na pamiątkã 12 apòstołów 
12 razy mùszi pòłożëc pòdkład, a tej ze-
szlifòwac. Za kòżdim razã w  jinszą 
stronã. Przërëchtowanié délëka pòd 
ikónã dérowało 30 dni – òpisëje białka 
Wołodii. Ale nie je jedurną ùczennicą 
mòdrzejewsczégò artistë. Przëchôdô do 
nich 10 lat stôri knôpiczk, Łukôsz, 
chtëren chcôł miec ikónã swòjégò pa-
trona. Ùmëslôł jã równak zrobic sóm. 
I  tak, widzysz, më gò ùczimë, jak dél 
wëszlifòwac, pòdkład pòłożëc, skòpiowac 
pòstacëjã z  òbrôzka na ikónã. Òn 
wszëtkò robi sóm – wëjasniwô Drozd. 
Terôzka robi ju pòstãpną.

W gromicznikù w Zôpadnokaszëb-
sczim Mùzeùm w  Bëtowie Wołodia 
Drozd miôł swòjã wëstawã, chtërną 
òbezdrzało kòl 2 tës. lëdzy. Pòkôzôł na 
ni wnetka 40 ikón, a téż czile nëch napi-
sónëch bez swòjã slëbną. W całoscë bëłë 
rozmajité i  co do sztôłtu, i  tematiczi, 
i wiôlgòscë. Wszëtczé równak parłãczëło 
jedno – niżódnô z nich nie bëła skùń-
czonô. Nigdë nie je, bò wiedno mòże bëc 
dofùlowónô mòdlëtwą – rzekł artista.

Z Mòdrzejewa wëjéżdżiwómë z pie-
snią w głowie. Wnetka 25 lat dowsladë 
napisôł ją Wołodia.

Malowniczy Bytów,
schowany w zieleni,
miasto lasów, jezior, 
starych wież.
Miasto na Pomorzu, 
serce Ci otworzy,
radość i nadzieję 
z niego bierz.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI  
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Łatwo przyswoić sobie powyższe hasło, wymowne 
i prawdziwe, ale ledwie się je wypowie, a już chciałoby 
się dorzucić coś do rymu z innych kociewskich powia-
tów. Może też w Tczewie, a w powiecie świeckim – 
w Jeżewie... Tak już jestem „stracona” dla Kociewia, że 
widzę je ogromne. W naszym Jeżewie świetnie zreali-
zowano niedawno projekt „Jo, Kociewie je w Jeżewie”. 
Już o tym pisałam. Kaszubskie i kociewskie jo znowu 
błysnęło, a słyszę je wszędzie, nie tylko na targowisku, 
ale też w sklepach, na dworcach, w rodzinie. Żyje też 
w mowie młodych, którzy już nie mówią gwarą. Jest 
bardzo wymownym wyróżnikiem tożsamości regional-
nej, nawet gdy ktoś pró-
buje „udawać Greka” lub 
nowoczesnego Europej-
czyka, co to nie słyszał, że 
jest nad Wisłą taki region. 
A Kociewie jest i ma się 
dobrze, niekiedy nawet 
bardzo, co z przyjemno-
ścią chwalę. W następ-
nym „okrągłym” roku pla-
nujemy znowu kongres 
– już szósty. Właśnie w Zblewie odbyło się pierwsze 
spotkanie w tej sprawie. Powtarzając za poetą, trzeba 
marzeń namarzyć... By największe się spełniły, należy 
działać, póki żyje duch Pomorza ukryty w różnego ro-
dzaju formach piśmiennictwa, np. w nominowanej do 
nagrody książce Wandy Pelowskiej W naszich strónach 
po naszamu. W całości napisanej po kociewsku, czyli 
gwarą. W XXI w. są jeszcze tacy, którzy  językiem oswo-
jonym w dzieciństwie umieją się sprawnie posługiwać. 
O kondycji gwary będziemy zapewne też rozmawiać 
podczas kolejnego kongresu. Potrzebę spotkań robo-
czych a potem świętowania widzą też młodzi, co jest 
nadzieją. Przypomniano mi ostatnio, że liczyłam już na 
nich podczas przygotowań do piątego kongresu, może 
nawet czwartego (w 2010 r.). Ciągle dla mnie są mło-
dzi, choć już z regionalnym dorobkiem. Pewnie działa-
nie dobrze im służy. Życzę sukcesów w rozrzucaniu 
regionalnych iskier. Było tak m.in. podczas festiwalu 
w Skórczu. 

Ciągła edukacja regionalna, też poza szkołą, ma 
przyszłość. Są takie miejsca w regionie, w których dzie-
je się więcej niż gdzie indziej, np. we wspomnianej 
gminie Zblewo zasługują na wielką chwalbę. Dobrze 
działa tam oddział ZKP. W tym roku wybierzemy się do 
Zblewa na drugie Walne Plachandry. Już się szykują. 
Mają szczęście do niepospolitych ludzi, ale to jedno-
cześnie zobowiązuje, by na laurach nie spocząć. Do-
brym przykładem jest wieloletnie dzieło Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar – przy-
znawanie Kociewskiego Pióra. W tym roku już po raz 
dwunasty. Sama nominacja jest wyróżnieniem dla 
tych, którzy swoją pracą literacką, publicystyczną i kul-
turalną zasłużyli się dla Kociewia. W sprawozdaniu 
z wielkiej gali czytamy, że wzięli w niej udział twórcy 
kultury, przedstawiciele instytucji i organizacji społecz-
no-kulturalnych, mecenasi kultury oraz samorządowcy 
z całego Kociewia, czyli z trzech powiatów: starogardz-
kiego, tczewskiego i świeckiego. Patronat honorowy 
już tradycyjnie objął Marszałek Województwa Pomor-

skiego, który wraz z Wójtem Gminy Zblewo ufundował 
dla laureatów nagrody pieniężne. Na czele kapituły 
stał sam prof. Tadeusz Linkner. Wszystkie nominacje 
ciekawe, wskazujące na bogactwo różnorodnych dzia-
łań w szeroko pojętej kulturze regionu. O kilku Kociew-
skich Piórach muszę tu wspomnieć, bo mają szczegól-
ne znaczenie. Warto wiedzieć o Kociewskiej Familiji 
z Pinczyna oraz o Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestrze 
Dętej „Torpeda” z Tczewa, która swym występem 
uświetniła galę. Z powiatu świeckiego nagrodą wyróż-
niono szkolny zespół Świeckie Gzuby, który od wielu 
lat promuje region na południu Pomorza. W tym roku 
przyznano też dwa honorowe Kociewskie Pióra wybit-
nym regionalistom, można powiedzieć ambasadorom 
sprawy przez wiele lat. Jednym z nich jest Kazimierz 
Ickiewicz z Tczewa, czuwający nad „Kociewskim Maga-
zynem Regionalnym”, autor licznych historycznych 
publikacji. Drugim – dyrektor Radia Głos z Pelplina,  
ks. dr Ireneusz Smagliński, zawsze obecny, gdy dzieje 
się coś ważnego i później upowszechniający dobre 
wieści nie tylko w Pelplinie. Spotkania z wymienionymi 
osobami, zespołami, stały się ważnymi wydarzeniami, 
które cieszą i inspirują. I tak Kociewie staje się coraz 
bogatsze i oby dobrze się czuło nie tylko w Zblewie... 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

NAJLEPIEJ KOCIEWIE CZUJE SIĘ W ZBLEWIE

W naszym Jeżewie świetnie zrealizowano 
niedawno projekt „Jo, Kociewie je w Jeżewie”. 

(...) Kaszubskie i kociewskie jo znowu błysnęło, 
a słyszę je wszędzie, nie tylko na targowisku, 
ale też w sklepach, na dworcach, w rodzinie. 

Z KOCIEWIA
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NÔDZEJE KASZËBIZNË

  Słëchôł jem prawie, jak gôdôsz pò kaszëbskù, i z kòż-
dim twòjim słowã czuł jem wikszą redotã, bò to cë 
jidze pò prôwdze bëlno. Nie jem w sztãdze zmerkac, 
czë to domôcô kaszëbizna, czë wëùczonô. Z jedny 
stronë znajesz wiele lëteracczich słów, a  z  drëdzi 
stronë zdôwô mie sã, że mùszisz gadac téż doma 
i to dzéń w dzéń...

Patricjô Andriskòwskô: Kaszëbsczi znajã z dodomù.  
Ù mie doma wszëtcë rozmieją pò kaszëbskù, chòc mùszã 
rzeknąc, że nié wiedno midzë sobą gôdómë pò najémù.

  A gdze mieszkôsz?
W Dolmierzu, mòji starszi mają tu gbùrstwò. Ùczã sã 
w Technikùm w Przedkòwie, w czwiôrti klase. W maju 
bãdã pisała maturã z  jãzëka kaszëbsczégò – pisemną 
i gãbną. A dali jesz nie wiém. Nie mëszlã ò tim, co bã-
dze pózni.

  Ta kôrbiónka ùkôże sã w cyklu: „Nôdzeje kaszë-
biznë”, gdze chcemë pòkazëwac przede wszëtczim 
tëch, co mają w  planach gadac pò kaszëbskù ze 
swòjim chłopã, białką, dzecama... Wiém, że jesz 
môsz na to czas, ale jem czekawi, jak to widzysz 
dzysdnia. Jes ju ò tim mëslała?

Bãdã robiła wszëtkò, żebë w mòji familie wszëtcë gôdelë 
pò kaszëbskù. Na gwës bãdã najégò jãzëka ùczëła dzecë.

  Môsz z kim pògadac pò kaszëbskù w karnie swòjich 
rówieników, lëdzy niewiele starszich abò młodszich 
òd ce?

Jo. W Dolmierzu kaszëbsczi jesz sã mô dosc dobrze. 
Na przikłôd mòjim sąsôdã je Gracjón Fópka, chtëren 
sztudérëje kaszëbską etnofilologiã i  robi w  Radio 
Kaszëbë, dobrze pò kaszëbskù rozmieje téż mój kùzyna 
Kristión Andriskòwsczi. Bë sã nalazło jesz pôrã jinëch 
lëdzy.

  A czedë jes zaczãła nôùkã kaszëbsczégò w szkòle?
Jô sã ùczëła ju w  spòdleczny szkòle w  Jeléńsczi  
Hëce. Mòją szkólną bëła tedë Blanka Piekarskô-Sroka, 

a w Przedkòwie je nią Dorotą Wilczewskô. Baro mie sã 
widzałë ùczbë w spòdleczny szkòle i terô téż są baro fejn.

  Wiele waju chòdzy na kaszëbsczi?
W mòji klase sztërë dzéwczãta i sztërzech knôpów.

  I wszëtcë gôdają tak bëlno jak të? 
Z tim je rozmajice, ale wszëtcë rozmieją i próbùją gadac 
pò kaszëbskù.

  Pòtikómë sã òbczas Remùsowi Karë òrganizowóny 
przez Klub Sztudérów „Pomorania”. Jak jes tuwò 
trafia?

Jem na Remùsowi Karze ju trzecy rôz. Jesmë w szkòle 
zrobilë teledisk do spiéwë Idealny sen i dzãka temù jesmë 
sã tu dostelë.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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NIOSŁA KÒRUNË NA KÒRUNACJI 
SWÔRZEWSCZI MATINCZI

Wë to pamiãtôce, jak przëszło do te, 
że wë nioslë kòrunë Matczi Bòsczi 
Swôrzewsczi na kòrunacji? 
Taczégò czegòs sã nie zabiwô. Jô miesz-
ka dëcht krótkò plebanii. Jô tam bëla 
kòżdégò dnia. Ksądz probòszcz Wòj-
cech Pronobis mie baro lubil. Jak cos sã 
dzejalo, czë pòwiedzec wiérztã na 
pòwitanié biskùpa, czë cos jinszégò, tej 
òn wiedno mie brôl. Jô wszëtczich wi-
tala, żegnala. Jô to rôd robila. Në i to 
bëlo zarô wiedzec, że probòszcz mie do 
te wëbierze. To bëla wiôlgô éra. Jô pa-
miãtajã téż, jak jô rôz witala ksãdza 
biskùpa Dominika. Ale to bëlo jinszą 
razą, nié na kòrunacji. 

A jak wëzdrzało na kòrunacji? Co sã 
dzejało, jak wë szlë z tima kòrunama?
Jô wiele nie pamiãtajã. Kò jô bëla tak 
tim przëjãtô. Ale jedno jô dobrze wiém. 
Jô szla z przódkù. Zarô slôdë za mną 
szlë biskùpi i ksãża. Në i zarô slôdë bél 
biskùp Dominik. A ksądz probòszcz 
mie miôl nakôzóné, żebë jic tak 
pòmalë, dostójno, żebë wszëtcë wi-
dzelë. Ale kò to bëlo za pòmalë. Tej 
biskùp Dominik do mie rzekł: Dzie-
weczko, idź prędzej, bo ci na pięty wejdę. 
To jô pamiãtajã na wiedno. Më nie ùżi-

walë slowa „dzieweczko”. Jô taczégò 
rëchli nie znala. Tej to mie jesz barżi 
zapadlo w pamiãc. A z sami kòrunacji 
jô dobrze pamiãtajã ten wôltôrz. To 
bëlo cos piãknégò. Òn stojôl kòle 
smãtôrza, tam, za szosą do Wiôldżi 
Wsë, na Lesnaùowim pòlu. Jak òn bél 
piãkno òbswiécony wieczór i òb noc. 
To bëlo cos nadzwëczajnégò. Kò më 
doch jesz nie znelë widu. A to robila 
jakôs firma z Gdini. A na kòrunacji jô 
bëla na pierszim widokù. Pò schód-
kach jô wlazla do górë i tam jô dërch 
sedzala.

 Wë jesce gwës, że to slôdë béł biskùp 
Dominik? 

Kò jô doch gò dobrze znala. Òn doch 
béł z  Gniéżdżewa. Òn biwôl ù mòji 
starczi. To bëło jesz chùtczi, ale òn ju 
bél biskùpã. Òn bél ù swòjich 
domôcëch, mòże na ùrlopie abò jak. 
Në i òn wiedno przëjéżdżôl do kòscola. 
Ale òn przëjachôl sóm, jednym kòniã, 
w taczi brice. Òn móg doch jachac kò-
niã, bò òn z gòspòdarstwa pòchòdzyl. 
I tej òn ù nas doma te kònia òstôwiôl. 
Òn szed do kòscola, òdprawil mszą, 
a tej òn przëszed do nas nazôd. I starka 
gò wiedno wzãla na frisztëk. A jô, jak 
to dzecë, jô tam sedzala i zdrzala, jak 
òn jôd. Òni do se rozpòwiôdalë, pò 
kaszëbskù, ale ò czim, to jô ju nie pa-
miãtajã. 

Starka sã nazéwała téż Rekòwskô?
Nié, mòja starka nazéwala sã Hińcka. 
To bëlo gòspòdarstwò Hińcków 
przódë. Mòja mëma sã òżenila z tatą 
Rekòwsczim. Tata pòchòdzyl òd 
Kòscérznë. Òn ni móg bëlno gadac pò 
kaszëbskù. To tam bëlë slabi Kaszëbi. 
Richtich Kaszëbi bëlë wiedno ù nas, na 
nordze, kòle mòrza. A mòja starka bëla 
z  dodomù Plińskô z  Mechòwë. Nen 

profesor Môrcën Plińsczi to je mój 
krewny. Jegò tatk a mòja mëmka to béł 
pólbrat z pólsostrą. Môrcën ù nas wie-
le biwôl za mloda. Nasze rodzynë baro 
trzimalë ze sobą. 

Jesz rok przed kòrunacją bëła kra-
dżéż kòrunów. Wë to téż pamiãtôce 
mòże?
To jô dobrze pamiãtóm. Òni mielë 
Matkã Bòską pòd krziżã wërzuconé 
przez òkno z krëchtë. Òna nie chcala 
jima sã dac niesc. Kòrunë bëlë ùkradlé. 
Mòji mëmë sostra przëszla do kòscola 
i  Płomienka z  Wiôldżi Wsë. Òne jã 
pòdnôszalë. Te kòrunë i wòta sã pózni 
nalazlë w Piôsznicë. Szed lesny i mù sã 
zdôwalo, że jakôs jasnosc jidze z zemi 
i òn to òdkòpôl. Tak lëdze gôdalë, a jak 
bëlo naprôwdã, jô doch nie wiém.

Wnetka wëbùchła wòjna. Zaczãło sã 
mòrdowanié. W Swôrzewie jednym 
z pierszich zamòrdowónëch béł pro-
bòszcz. Wë wiéce, jak to sã stało?
To bëlo na smãtôrzu. Bél pògrzéb kò-
gòs z Chlapòwa. Miemcë tej òbstawilë 
kòscól wkól. Òni szlë téż na smãtôrz. 
Mie sostra ksãdza dala sztëk chleba, 
żebë zaniesc mù, bò òn bél na czczo 
przë mszë. Jô nigdë mù nie niosla je-
dzeniégò, a tej tak sã to jakòs zdarzëlo. 
I jak sã skùńczëlo na smãtôrzu, jô szla 
z tim chlebã. Jô ni mògla pò niemiec-
kù, ale òni mie pùscëlë. Ksądz wząl ten 
frisztëk i òni gò zarô pòtemù zabralë. 
Pò czile dniach òn przëszed z Wejro-
wa piechti razã ze swòjima sostrama, 
bò òne bëlë téż pò czile dniach aresz-
towóné. Òni gò wëpùscëlë, żebë òn sã 
schòwôl. A òn rzek, że biskùp gò tu 
pòstawil, i òn nigdze stąd nie pùdze. 
Jô to pamiãtajã dokladno, jak òn to 
gôdôl.

Władisława Magùlskô mieszkô w Gduńskù-Wrzeszczu. Ùrodza sã 10 strëmiannika 1927 rokù w Swôrzewie w fami-
lii Rekòwsczich. Jich gbùrstwò bëło dëcht bliskò kòscoła. Do dzys tam żëje ji brat i jegò pòtómkòwie. Jak bëła kòru-
nacjô Matczi Bòsczi Swôrzewsczi na Królewą Mòrza, tej mia 10 lat. To prawie òna niosła kòrunë, chtërnyma biskùpi, 
Stanisłôw Wòjcech Òkòniewsczi i Kònstantin Dominik, ùkòrunowelë Jezësa i Jegò Matkã 8 séwnika 1937 rokù. 

Dzéwczã z prawi stronë to W. Rekòwskô (dzysô 
Magùlskô)
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WÒJNOWI KASZËBI

 A wë bëlë téż przë tim, jak drëdżi rôz 
za nim przëjachelë?

Jo, jô bëla prawie na plebanii. Òni 
przëjachalë i jesz rzeklë, czemù òn tam 
je, pò co òn tu wrócył do Swôrzewa? 
Në i òni gò wzãlë. Òn szed sóm. I to bél 
òstatny rôz, jak më gò widzelë. 

Òn zdżinął w Piôsznicë?
To nie je rzeklé. Rozmajice gôdalë. Jed-
ny gôdalë, że Miemcë gò zabilë w Wej-
rowie, bò chtos próbòwôl gò tam retac.

A co tej bëło w kòscelë? Przëszedł jin-
szi ksądz?
Kòscól bél zamkli. Më mùszelë jic do 
Pùcka piechti do kòscola. Ale tej ks. 
Otto Grunawa z Pùcka szed do biskùpa 
i prosyl, żebë mù pòzwòlëc òdprawiac 
w Swôrzewie. To bél starszi ksądz, òn 
bél ju na emeriturze. Biskùp mù ze-
zwòlil. I òn zamieszkôl w Swôrzewie. 
Bél tu jaż do smiercë. 

Le òn òdprôwiôl pò niemieckù?
Jo, bò tak bëlo nakôzóné przez biskùpa 
Szpletta ze Gduńska. Ale, jak bëlo trze-
ba, tej spòwiedzë òn wëslëchôl pò pòl-
skù. Mòjégò starka òn wiedno pò pòl-
skù slëchôl. Ti ksãdzowie wszëtcë znelë 
kaszëbsczi, ale spòwiédz bëla pò pòl-
skù. Ale glosno ni móg pò pòlskù ga-
dac. Wiele ksãżi szlo za to sedzec, bò 
lëchi lëdze donioslë ò tim i tej bëlo zle. 
Ale tam sã czasã krącyl jesz jeden 
ksądz, Francyszk Hinca – szkólnégò 
syn z Chlapòwa. Co sã z nim stalo, jô 
richtich nie wiém. To rozmajice ò nim 
gôdalë.

Le w  tim czasu w  kòscele nie bëło 
cëdowny figùrë Matczi Bòsczi?
Nié, bëla wsadzonô replika w wôltôrz, 
a cëdownô figùra swiãti pamiãcë Léón 
Torlińsczi zakòpôl na swòji rolë. Òni gò 
aresztowalë i òn bél bliskò smiercë. Tej 
òn gôdôl, że Matka Bòskô ni mòże 
w zemi òstac, bò òna bë zniszczala. I òn 
próbòwôl do biskùpa Szpletta jakòs 
duńc. Në i w kùńcu òn pòwiedzôl, dze 
òna je. Tej òna bëla jaczis czas we Wej-
rowie, ale w kùńcu przëszla do Swôrze-
wa nazôd. Nasz probòszcz Grunawa sã 
stawil i òn jã tu sprowadzyl. Òn mòcno 
sã miôl ò to. To ju bëlo kòl kùńca wòjnë. 

Pamiãtôce wë mòże kògòs, chto z są-
sedztwa, ze wsë, zdżinął?
Kò przede wszëtczim ksãżi, co wiedno 
bëlë na òdpùstach w Swôrzewie. Jô jich 
wszëtczich pamiãtajã. Ksądz Anastazy 
Krãcczi ze Strzelna, ks. Bòlesłôw Wit-
kòwsczi z  Mechòwa, ks. Jan Siég ze 
Starzëna, ks. Ludwik Angrik z Hallero-
wa, ks. Władisłôw Wielewsczi z Leb-
cza, ks. Édmùnd Roszczinialsczi z Wej-
rowa, ks. Édmùnd Fittkau z Pùcka, ks. 
Ksaweri Szinalewsczi z Kùsfeltu. Òni 
wszëtcë òddalë żëcé. We wsë téż 
zdżinãlë, ale jô bë mùszala sztót 
pòmëslec, bò jô ju tak nie pãmiãtóm. 
Jak sã wòjna kùńcza, tej jô mia 
òsmënôsce lat.

A  wë w  wòjnie mòglë na swòjim 
gòspòdarzëc?
Nié, dze tam! Më bëlë wënëkóny. Na 
naszim môlu mieszkôł Miemc. Òni 
mielë pòlączoné trzë gòspòdarstwa 
w jedno. Naszim wójtã bél taczi Miemc 
z Gniéżdżewa. Jô ju nie pamiãtajã, jak 
òn sã nazéwôl. Ale òn tu mieszkôl òd 
przódë, kòl wiôldżégò stawù we wsë 
naprocëm kaplëczczi. Jaczi òn bél, taczi 
bél, ale stôrim lëdzóm òn nie dôl 
krziwdë robic. I  mòji starcë mòglë 
òstac w Swôrzewie, w jednym z tëch 
trzech bùdinków. A mòja mëmka sã 
nima òpiekòwa. Jesz cotka bëla z nama. 
I tak më mieszkalë razã. A pò wòjnie 
kòmùnyscë chcelë nama wzyc gòspò-
darstwò, bò òni gôdalë, że mëma je 
kułak. Jô jacha tej do minysterstwa. I jô 
to zalatwila. Òni mëmë nie rëszelë ju. 

A tata bél chùtczi ùmarli?
Tata ùmar w 1948 rokù. Ale òn tak nie 
zajimôl sã gbùrzenim. Òn bél ùrzãdnik 
skarbòwi. Òn dërch le procenta liczil. 
Taczi téż mùszelë bëc. Në, ale dlugò òn 
nie żil. 

Jô widzã, że wë môce w chëczach taczi 
snôżi wësziwk. To je wasza robòta?
Në pewno, że jo. Jô to sama robila. To 
mòjégò probòszcza sostra Antonina to 
prowadzëla. Lëdze gôdalë na niã Tolka. 
Òna ù nas mieszkala pò wòjnie. I òna 
nas ùczëla wëszëwac. To bëła dobrô òr-
ganizatorka. Òna bëla do wszëtczégò. 
I jô to wëszëla. To je kaszëbsczi juńc.

Grif to doch je?
Jo, to je grif, ale më pò kaszëbskù gô-
delë „juńc”. Në i jô to zrobila na żôltim 
tle. Bò taczi je nasz herb. A  wkól te 
piãkné kaszëbsczé kwiatë. 

Jak długò wë mieszkelë w Swôrzewie?
Do mòjégò wieselégò. Pò slëbie 
z  mòjim chlopã Henrikã jô szla do 
Gduńska, bò òn tu mieszkôl jesz przed 
wòjną. A wieselé jô miala w Swôrzewie 
16 wrzesnia 1948 rokù. Jô chcala miec 
czësti kòscól na slub. A òn bél wnen-
czas mòcno zaniedbóny. Jô wëlazla 
wszãdze, na kôzalnicã, na daszk nad tą 
kôzalnicą, na wôltôrz. A chlopi z dolu 
trzimalë drôbkã. Jô to wszëtkò 
wëczëszczëla z pajiczënë i kùrzu. Jô do 
Matczi Bòsczi gôdala: „Të doch mie nie 
dôsz spadnąc?”. Jô do dzys gôdóm 
z Matką Bòską. Jô jã tu dërch móm, 
hewò na tim tu òbrazu. 

A òn je z czasu kòrunacji?

Jo, to je pamiątka pò kòrunacji. I na 
nim Matka Bòskô je calô zlotô. Tak òna 
wëzdrzala tej. Pò latach òni jã jinaczi 
pòmalowalë. Òna terô mô czerwioną 
sëkniã, ale to nie je tak richtich. Tu, na 
tim òbrazu je tak, jak pòwinno bëc. 

Z WŁADISŁAWĄ MAGÙLSKĄ  
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

W. Magùlskô z òbrôzkã Matczi Bòsczi  
Swôrzewsczi
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SKLOPÒCALI SZËPER

Wiodro bëlo tegò pòrénkù baro 
snôżé. Chòc slunészkò nie wëszlo 
jesz richtich na niebò, to bëlo ju wi-
dzec, że dzéń bãdze bëlny. Przëszla 
ju jeséń, le jesz nie przëcygnãła za 
sobą zëmnégò lëftu. Mòrze bëlo 
spòkójné, wnet glôdczé. W  taczi 
czas z hôwindżi we Wiôldżi Wsy 
wëszed na lów kùter. Pòmalinkù 
krącyl sã midzë jinszimë bôtamë, 
a na òtemklim mòrzu sczerowôl sã 
zarô na nord-west, żebë prosto 
dunc w plac, gdze stojelë netë pra-
wie ti òbsadë.

W czerówce tegò kùtra rządzyl 
szëper, co miôl na miono Zbich. 
Jegò dólnô lëpa bëla wësënionô do 
przódkù ë jakbë òpadlô, tak samò 
jegò wąsë. Mùniã miôl taką, bò 
chòc dokòla bëlo fejn wiodro, òn 
bél zli jak piorën. Na glowã miôl 
nacygnioné ceplą mùcã pòdwinio-
ną równak nad ùszë. Taczé hùmorë 
mù sã czasã zdôrzalë, a jegò drëszë 
z  robòtë wiedzelë, ò co chòdzy. 
Zbich miôl mòcno gnërzącą bialkã, 
chtërna pòtrafila mù zanc za skórã. 
Nié żebë òni sã jakòs baro sztrido-
walë, le przëchôdalë dnie, czej òn ti 
swòji slëbny miôl czësto dosc, ë 
tedë prawie nerwòwa gò wszëstkò. 
Chlopi z jegò szpelë sã tej wiedno 
dzëwòwalë, że òn sã tã swòjã wząn.

– Piãknô òna nie je, milô téż nié 
– gôdôl wiedno Stach, Zbichów 
bracyna – robòtnô tak strzédno. Jô 
nie wiém! Móże mô dobré serce?

Na to wszëtczi glosno sã smielë. 
Nic sã téż z ti zloscë swòjégò szëpra 
nie robilë, bò wiedzelë, że òn je za 
nimë, a òni téż gò lubilë.

Pò jaczims czasu kùter doszed 
w môl, gdze bëlë nastôwioné netë. 
Rëbôcë rechòwalë na pòmùchla. 
Zbich zwòlnil mòtór ë pòmalinkù 
pòdplënąn do bòji. Nôwikszi z òb-
sadë, chòc nômlodszi Tóna zlapôl 
za hôk ë wcygnąn pòwróz na 
pòklôd. Z pòzdrzatkù na jegò rost 
ë wiek reszta gôda na niegò szpòr-
towno Môli Tónk. Pò sztócëkù òde-
zwa sã wëcygôrka.

– Bòże kòchôny! – zakrziknąn 
Stach – pòmalni, wzerôjta.

– Uhu! Tak żebë to wiedno bëlo! 
– òdrzek Tónk.

Netë bëlë fùl rëbów ë tak, że pò 
prôwdze nié czãsto sã to zdôrza. 
Rëbôcë mùszelë sã òstro wzyc do 
robòtë. Wëcygalë gãsto wplątôné 
w òczka w wikszoscë pòmùchle, le 
do swòjich kôst trôfialë téż bańtczi. 
Na stronã òdklôdôl Stach makrele, 
chtërnëch téż pôrã sã nalazlo. Òn 
òsoblëwie lubil ne rëbë pieklé, a nie 
ùznôwôl jich wãdzonëch. Jinaczi 
jak sã przewôżno z nima robilo.

– Zbich, në, nie ùsmiejesz të sã 
na tak cos? – zagôdôl brata Stach, ë 
w òdpòwiedzë ùczil z czerówczi:

-–W rzëc!
– Në, në. Tak ni móże gadac! Na 

drëdżi rôz më nick nie dostóniemë, 
jak të mdzesz tak robil!

– Nié ò to chòdzy!
Chlopi zazdrzelë do czerówczi. 

Zbich madôl cos przë ekranie, na 
chtërnym wiedno je widzec wszët-
czé òkrãtë, kùtrë czë bôtë, jich kùr-
së ë jiné infòrmacje. Chòcle ò tim, 
jak są wiôldżé ë jak chùtkò plëną.

– Cëż sã sta?

– Pùlwergówno jedno! – gôdôl 
brzëdkò Zbich, a klepôl plat rãką 
pò maszinie – rozwalëlo sã.

– Co terô? – spitôl zajiscony Tóna.
– Pò prôwdze to bë mùszôl wra-

cac do hôwindżi – òdrzek szëper – 
tak dlô bezpiekù bë sã slëchalo.

– Dôjta pòkù – radzyl Stach – 
widzita doch, że nama tak dzys ji-
dze, jak dôwno nié. Przed cemnym 
bãdzemë ju nazôt, a terôzka wszëst-
kò je widzec. Naszé netë më 
nalézemë bez GPS-u, bò doch më 
ju tu jesmë w tim placu.

– A jak cos jesz sã stónie? – jiscyl 
sã Zbich.

– Co sã mô stac?!
– Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? 

– skùnczil Tóna – chcemë sã brac 
za robòtã, swòje zrobic.

– Në jo.
– Jo!
Tak jak ùradzëlë, tak téż zrobilë. 

A robòta szla jima bëlno, bò rôz, że 
sã spieszëlë, żebë pò prôwdze za 
widna dodóm dojachac, a dwa, że 
jima sã jaż na dëszi smieszno robi-
lo do tegò, kùli jima tëch rib ùda sã 
zlowic. Nawetka Zbich jakòs tak 
barżi gôdający sã zrobil. Czej ju 
wszëtczé rëbë bëlë wëcygnioné, 
szëper dôl mòtór letkò do przódkù. 
Kùter bél përzinkã przeladowôny, 
a taczim mùszi pòmalinkù, żebë za 
òstro na jakąs walã nie wplënąc. 
Dwaji rëbôcë zajãlë sã czëszczenim 
rëbów. Môli Tónk, tak jak miôl to 
w  zwëkù, pòdspiewiwôl so przë 
tim:

Lates dót, lates dót
Leżi Liza w rowie

Robòta rëbôka nie je ni letkô, ni bezpiecznô. Wszeljaczé przëtrôfczi mògą sã zdarzëc na mòrzu, a klopòt 
móże przinc nié blós òd sztorëmù ë wësoczich walów. Nordowi rëbôcë z wiôldżégò mòrza bëlno ò tim 
wiedzą. Zdôrzają sã jima jiwrë chòcle jak ne z ti pòwiôstczi.
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Liże rzëc, Liże rzëc
Naszi stôri krowie
– Wiedno glëpòtë w glowie – za-

smiôl sã Stach.
– Doch stôri Gróta gôdôl, że 

czim chto wëżi ùczali, tim wikszi 
glëpéra, a jô doch chcôl nawetka jic 
na sztudia!

Chlopi rozesmielë sã òbëdwaji. 
Tak zgódno robilë jesz jaczis sztót. 
Bëlo ju dobrze pò pôlnim, czej cos 
strzélëlo pòd pòkladã. Mòtór sã za-
trzimôl, a z czerówczi zôs da sã czëc 
jak Zbich plëwie na sëchò ë gôdô 
brzëdkò. Szëper wëskòk ze swòji 
kòmòrë:

– Cos z mòtóra sã stalo! Klopòtë 
lubią chòdzëc w pôrach.

– Co terô? Za pòmocą? – spitôl 
sã Tónk, chtëren zwiesôl mùniã.

– Móże bãdze mùsz, le to téż 
mdze warac. Chcemë sprawdzëc, 
móże to sã ùdô ùprawic.

– A jak sã zrobi cemno? – dali 
jiscyl sã nen nômlodszi z rëbôków 
– a  më móże stojimë na kùrsu 
jaczims?

– Bãdze sztël! – zariknąn na nie-
gò Stach – Òni doch nas téż widzą! 
Zapôlimë widë, a jich radarë doch 
pewno dzejają.

– Do robòtë! – rozkôzôl Zbich 
– jô ze Stachã jidzemë spróbòwac 
to ùprawic, a të mdzesz tu na pòkla-
dze pilowôl, co sã dzeje w dokòla.

Czas plënąn, Tóna krącyl sã pò 
pòkladze. Kąsk czëszczil jesz rëbë, 
le dosc flot zrobil sã nôprzód 
szarôk, tej wëszla wieczórnô dôka, 
a w kùncu zaczãlo sã robic cemno. 
Tedë chlop òdlożil swój nóż, wlączil 
widë ë òbserwòwôl mòrze. Òno 
bëlo dosc spòkójné, chòc to ju nie 
bëla takô glada jak w czas, czedë 
òni wëchôdalë z Wiôldżi Wsy. Kòle 
trzech bófórta – przëszlo na mësl 
Tónkòwi. Co sztócëk czul òn z bëna 
gôdczi drëchów ë trzôskòwanié 
przë ùprôwianim mòtórë. Kùnc 
kùnców nawetka ùdalo sã jima na 
môlé sztótë zapôlëc maszinã.

Zrobilo sã czësto cemno. Blónë 
zaslonilë ksãżëc. Mlodi rëbôk ni 
miôl ju strachù, mòtór co jaczis 
czas sã òdzywôl, ë Tóna bél pewny, 
że dlugò nie pòwarô, nim mdą mò-
glë rëszëc dali. Równak wnet zda 
mù sã, że òd nord-óstu na czôrny 
scanie wòdë ë nieba dô sã widzec 
jesz czôrniészi plachc. Terô zrobilo 
mù sã përznã gòrąco, bò to doch 
móg bëc jaczis òkrãt co jidze kùrsã, 
chto wié, czë nié na nich. Zawòlôl 
za Zbichã:

– Panie szëper, pòj! Tu sã cos 
rëchtëje.

Nen wëskòk flot na pòklôd cali 
czôrny òd smarë.

– Wzerôjce w tã stronã.
Sztócëk wara, nim òczë Zbicha 

przënãcëlë sã do cemnégò.
– Cos plënie – rzek w  kùncu 

pòmalinkù.
Le ju za môli sztócëk òkôza sã, że 

nen plachc je ju krótkò ë że zrobil 
sã czësto wiôldżi.

– To je jaczis wiôldżi fracht! – 
zarëknąn Zbich.

– Në jo, le doch òni nas widzą!
– Móże widzą, le òni nie mdą 

schòdzëlë z kùrsë przez taczi môli 
sztërnôscemétrowi kùter. Òni 
wiedno rechùją, że nen môli zwior-

nie. Jô znôl òbsadã, co tak sã wnet 
pòtopila.

– Tej to je ju pò nas – zajiscyl sã 
Tóna. Le Zbich nié spùszczil rãk, 
pòdskòczil do trapków ë rëknąn na 
calą gôrdzel:

– Stach! Skrącôj wszëtkò do 
grëpë! Mùszimë rëmac!

Sóm wskòczil do czerwówczi ë cali 
czas próbòwôl zapùscëc mòtór. Tóna 
trzimôl sã blós za glowã ë wadzyl:

– Òni są ju kòl nas!
W tim sztóce kùtrã zazyba ju wala, 

chtërna szla òd dzobù negò wiôldżé-
gò òkrãtë. Òn przechòdzyl letkò stro-
ną, le ju zarô bórtą gwës bë zahôknąn 
rëbôków. W tim cos strzélëlo, dalo 
trzôsk, a kùter jakbë pòdskòk z môla 
jak zajc z miédzë. Òdskòk òd frachtu 
ë rëbôcë bëlë ùretôny.

– W miono Òjca ë Sëna ë Dëcha 
Swiãtégò – rzek pòmalinkù Tóna. 
Stach cali czôrny òd smarów ë 
dëmù wëlôz cãżkò z bëna.

– Klopòtë jidą pôramë – wôlôl 
z czerówczi Zbich. – Radar ë mòtór 
pòszlë drof jednégò dnia. Wiele nie 
felalo, żebë z nama bél trzecy klopòt.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordowi 
kaszëbiznë
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Wiôldżi Pòniedzôłk, 15 łżëkwiata 2019 rokù, w Rek-
toralnym Kòscele Òjców Òblatów pw. sw. Józefa we 

Gduńskù mielë jesmë prapremierã nônowszégò kaszëbsczé-
gò sakralnégò dokazu pt. Matczi serce – kaszëbsczégò Stabat 
Mater. Mùzykã stwòrza Ana Rocławskô-Mùsałczik1, dzys-
dnia przédnô ùtwórcka wikszich mùzycznëch dokazów do 
kaszëbsczich słów, chtërna w gòdnikù ùszłégò rokù pòkôza 
swój dokôz Òsmë piesniów z ksãdżi Kòheleta2, a chiżni wëszłë 
na place ji Psalmë Dawida na sopran, kòntratenór i òrganë3. 
Matczi serce pòwstôwało przez trzë miesące do tekstu br. 
Zbigòrza Joskòwsczégò OFMConv, jaczi dôł sã ju pòznac 
jakno aùtór m.jin. czile zbiérków pòezje i pôrã piesniów4. 
Do jegò słów Adóm Diésner napisôł kaszëbsczé Te Deum 
Chwałã przëjim òd nas5, wëdóné na place przez „ARS so-
nora” w 2018 rokù. Ùtwórców i artistów przërôcził do we-
spółrobòtë6 przë Sercu dr Sławòmir Bronk, dirigeńt chùru 

„Discantus” z  Gòwidlëna, warkòwi gduńsczi Mùzyczny 
Akademie, jaczi òd 13 lat kònsekwentno, projecht za proje-
chtã, wëpełniwô nôwëższé pòlëcë kaszëbsczi mùzyczi7. Òn 
prawie dirigòwôł téż całoscą prawëkònaniô ùsôdzka Matczi 
serce.

Zetkanié rozpòczął przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô prof. Edmùnd Wittbrodt, pò chtërnym Wókal-
né Karno „Vox Intensa”8 z wëczëcym wëkònało 20 sztrófk 
strzédnowieczny sekwencje Stabat Mater dolorosa9 Jacopo-
ne da Todi – gregòriańsczégò spiéwù, jaczi je spòdlim dlô 
wszëtczich pòsobno pòwstónëch Stabat Mater. 

Kantatowi dokôz Matczi serce je pòdzelony na jednôsce 
dzélów, w tim dwa czësto instrumentalné. Namieniony je do 
wëkònaniô czwòrgù solistóm, miészónémù chùrowi a ka-
meralny òrkestrze, w jaczi grają smëczkòwi kwintét, òbój, 
dwie waltornie a kòcłë. 

MATCZI SERCE. KASZËBSCZÉ 
STABAT MATER

1 Aùtorka zadedikòwała dokôz swòji starce Genowefie Rocławsczi.
2 www.wejherowo.pl/artykuly/koncert-osiem-piesni-z-ksiegi-koheleta-a6241.html 
3 Tomôsz Fópka, Sopran, kòntratenór i òrganë. Psalmë na płice, w: „Pomerania” 2018, nr 12 (526), s. 42–23.
4 Jegò mùzyczné dokazë jidze nalezc w spiéwnikù Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, red. E. Pryczkowski, Banino 2006.
5 kaszubskaksiazka.pl/711--w-ceni-bozech-skrzidlow-psalms.html 
6 gdansk.tvp.pl/42281208/kaszubskie-stabat-mater 
7  Wëmienic mùszi przede wszëtczim platë: Mòja dësza wielbi Pana (2011), Gòdë na Kaszëbach (2013), Knôpi za mną, póczi jesz jem 

panną (2013), Dzysô tako móda je (2015), W céni Bòżëch skrzidłów (2017), Kaszubskie Te Deum (2018) a Nad mòrzã, północą (2018).
8  Karno z gduńsczi Mùzyczny Akademie prowadzoné przez S. Bronka. Spiéwią w nim: Sławòmir Bronk (kòntratenór), Miłosz Janiak 

i Sebastión Stachùra (tenorë), Tomôsz Leszczińsczi (baritón), Łukôsz Górczińsczi i Łukôsz Klepińsczi (basë).
9  pl.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater 
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Pierszé wëkònanié dokazu Matczi serce
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Pò chòrałach przëchòdzą pòsobicą lameńtacje. Jak mógł 
przeczëtac w pòlsczim òpisënkù dokazu przedstawionym 
we wstãpie do koncertu: „Chorał – oparty jest na głównym 
temacie Stabat Mater – Matczi serce, który zainicjowany zo-
stał w Introdukcji, poprzez solo oboju, a następnie kolejne 
grupy instrumentów. W poszczególnych chorałach temat 
zostaje prezentowany zawsze przez chór z towarzyszeniem 
orkiestry. Chorał I – to prezentacja tematu, Chorał II – jest 
jego rozbudowaną harmonicznie wersją, Chorał III – to in-
wersja tematu, zaś Chorał IV – oparty jest na rodzaju au-
gumentacji. Każdy chorał zaczyna się więc od tych samych 
słów: Stoji Matka zapłakónô, całô w Bògù zakòchónô. Za-
kończenie każdego chorału opiera się na antycypowanych 
dwóch nowych wersach, które wprowadzać mają odbiorcę 
do kolejnych lamentacji”.

W lameńtacjach czëjemë solistów w kameralny fakturze, 
jaczima towarzi pòzytiw z wëbrónyma òrkestrowima instru-
meńtoma. Dokôz kùńczi sã tutti – himnã Zdrowas Mario, 
dze rzeszą sã wszëtcë wëkònôwcë. Tej-sej pòbrzmiéwô we 
finale chòrałowi pòmión. 

Ùtrzimónô w d-moll instrumentalnô Introdukcjô przë-
gòtowiwô do pierszégò chòrału Matczi serce – Ùkòchanié. Na 
òrkestrowim spòdlim zaczinają spiéw białogłowsczé głosë, 
do chtërnëch dochòdzą tenorë i basë, żebë pò gromadnym 
fortissimò espressivò zeńc raza z òrkestrą do pianissimò. Sło-
wa Matczi serce są przëòblokłé w mùzykã tak, jakbë to béł 
płacz i bicé zajisconégò serca narôz. Je to nômòcniészé pra-
wie, czej je to cëché...

Stoji Matka zapłakónô
Całô w Bògù zakòchónô
Krëjamnota żëcô, smiercë
Ùmiéranié, zmartwëchwstanié – 
Ùkòchanié. Matczi serce.

Pierszô Lameńtacjô nôleżi do kòntratenora Jana Mãdralë. 
Jegò głos ò wërównóny, piãkny, cepłi farwie pëszno kòre-
spòndëje z melodią òbòju. Słowa kòl niegò są baro wërazné. 
Kómpòzytórka trzimie sã „bòlesny” tonacje f-moll, do jaczi 
równak tej-sej wpùszczô parmiéńczi harmóniczny nôdzeji...

Wòla Bòskô – całô Òna!
Òczkò w głowie – żëcé Sëna,
Ùmiéranié, zmartwëchwstanié – 
Ùkòchanié.

W drëdżim chòrale, andante religioso, aùtorka mùzyczi 
daje gãscy wëbrzmiec instrumeńtoma, a w chùrze zapisoné 

są nawetkã dëbeltowé basë. Głosë wërazno wchòdzą w roz-
mòwã, a òbój zdôwô sã kùńczëc swòjã partiã zapitanim: co 
mdze dali?

Stoji Matka zapłakónô
Całô w Bògù zakòchónô.
Dësza, cało10 – swiãté statczi11 
Bòsczi Matczi. 

Pòsobnô Lameńtacjô nôleżi do basa Michała Dembiń-
sczégò, òbdarzonégò głosã ò szlachetny barwie. „Chłopsczi” 
charakter tegò dzélu je pòdczorchniãti wespółbrzëmienim 
wiolonczelów i kóntrabasu. Czãsc ta ùtrzimónô je colemało 
w ritmie trójdzelnym, w dosc chùtczim tempie.

Bas spiéwô:

Rãka w rãkã razã z Bògã – 
Sercã wiérnô Pańskô Słëga.
Dësza, cało – swiãté statczi
Bòsczi Matczi.

Trzecy, zaczinający sã misterioso chòrał, rozwijô sã 
w  bòkadné wespółbrzëmienié chùru i  òrkestrë. W  ar-
tikùlacje czëc je wërazną pretensjã. Kómpòzytórka kôże sã 
domëszlac: czemù Matka stoji zapłakónô?

Stoji Matka zapłakónô
Całô w Bògù zakòchónô
Miłą12 pôchą są ji cnotë – 
Serce złoté.
Ùkòchóné Ji wspòmnienié
Na Zbawienié.

Jeden z nôpiãkniészich dzélów dokazu – Lameńtacjô III je, 
procëmkù do cwiardi, chłopsczi chùtczészi czãscë – mitczi. 
Zaczinają gò òbój z towarzenim skrzëpiców a altówczi solo. 
Razã z weńdzenim tenora Mateùsza Kòlosa – zwiksziwô sã 
karno towarzącëch instrumeńtów. Jegò fraza pòdsztrich-
nionô je charakteristicznym septimòwim zwrotã w dólnym 
òbrëmim smëczków.

Ji codniowòsc13 w sëkni słuńca
Bùcha z dzecka ni mô kùńca
Miłą pôchą są Ji cnotë – 
Serce złoté.
Wòda w wino przemienioné
Ji wspòmnienié na Zbawienié.

W czwiôrtim chòrale, lento con espressione, roscący pò-
sobno gòwôr kòcłów przejmòwóny je przez chùr. Spiéwôcë 

10  W programie kòncertu błãdny je pòwtôrzający sã zôpis „całô” w môl „cało”. 
11  Z. Joskòwsczi nazwôł tuwò Marijné dëszã a cało – „statkama”. Ks. Sëchta pòdaje w swim słowarzu dwa znaczenia słowa „statk”: 

„naczynie kuchenne” i „beczułka do piwa”. E. Gołąbk pòszerziwô znaczeniowi òbjim ò: „przyrząd”, „narzędzie”, „instrument”. Rodzy 
sã tej wątplëwòsc co do ùżëcô słowa „statk” w tak delikatny materii...

12  W programie je błãdno napisóné „miłô”.
13  W programie kòncertu rozdónym jegò ùczãstnikòma – zafelało tegò dzélu... i pòsobnégò.



50  /    / MAJ 2019

MÙZYKA / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

mùszą so dac radã do te z przesënionym w mùzyce akcen-
tã w  słowie wseczëcama, dze pôdô òn nieszczãslëwie na 
przedòstatną szlabizã, a miôłbë na trzecą òd kùńca. Na 
òbarnã kómpòzytorczi rzec mùszi, że „ë” je dzél trudniészé 
do wëspiéwaniô niżlë „a”.

Stoji Matka zapłakónô
Całô w Bògù zakòchónô
Serce kwitnie wseczëcama
Matczi Pana.
Nowi Kanë cud sã dzeje – 
Syn òżëje.

Pò ti czãscë nastała chwila strojeniô instrumeńtów. A zarô 
pózni przëszło instrumeńtalné Interludium, jaczé pòprzé-
dzało Lameńtacjã IV. Interludium wprowadzëło mòrze 
spòkòju, na jaczé wpłënãła ad libitum ze swim stolëmnym 
głosã sopranistka Marzena Michałowskô solo. Spiéwôczka 
nie bëła jednak do kùńca pewnô tekstu. W môl słów: Matka 
Bòga je w żałobie – pòwtôrza Matczi Bòga je w żałobie, co 
zmieniwało znaczenié wëpòwiedzë.

W Ni nôdzeja nie ùmiérô
Bez łzë dobëcô wzérô
Serce kwitnie wseczëcama
Matczi Pana. 
Terô zwón łzów niese w sobie
Matka Bòga je w żałobie.

Dokôz zamikô himn Zdrowas Mario zaczinający sã òd 
skrzëpiców a  altówk. Spiéwôczczi i  spiéwôcë mòdlą sã 
żarlëwie, mòdlëtwa co sztót nabùczniwô zwãkã a nad tim 
ùnôszô sã duch Bòsczi Mãczi, pòd sopranową pòstacją. 
Pòsobno mòdlëtwã przëjimają soliscë i rzeszą sã z òrke-
strą w gromczim tutti, bë przez rozłożoné pò całi swiątini 
chùrowé parlando doprzińc do rozmëtégò harmóniczno 
pianissimo.

Zdrowas Mario – Matkò wiarë
I redoscë i òfiarë.
Słodczi brzôd rajsczégò drzewa – 
Nowô Éwa.

Piãkny, nowi dokôz Anë Rocławsczi-Mùsałczik do słów 
br. Joskòwsczégò, dobrze wëkònóny przez solistów, „Schola 
Cantorum” Mùzyczny Akademie we Gduńskù, Kameralny 
Chùr „Discantus” a Kameralną Òrkestrã „Discantus” pòd 
przédnictwã Sławòmira Bronka, baro widzôł sã zebrónyma 
w kòscele. Bëło klaskóné na stojąco. To wëkònanié bëlno 
wprowadzëło ùczãstników kòncertu w Wiôldżi Tidzéń i re-
dostné przeżiwanié Pańsczégò Zmartwëchwstaniô. Mòże 
rzec, że póczi taczé dokazë mdą rozbrzmiéwałë w naszim 
jãzëkù – Kaszëbskô wcyg mdze zmartwëchwstôwa...

TOMÔSZ FÓPKA

DJABEŁ A DERDA WINONSKA
W internetowi bibliotece Polona 
jidze nalezc rozmajité zachë.. 
chòcbë „Djabła”. Prôwdzëwégò! 
Kò spòkójno – jidze ò szpòrtow-
ny cządnik, jaczi wëchôdôł kòl 
kùńca XIX stolata w Chicagò. 
W numrze 20. z 1894 rokù mòże 
nalezc najégò dobrégò znajomka 
z Kaszëbsczi. Hewò, kò pewno 
je to pierszô karikatura łgarza 
z Wiela, Jarosza Derdowsczégò 
(1852–1902), tuwò przezwónégò 
Derdą Winonską.   

rd
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Ju wnetka bãdze emitowóny w Twòji Mòrsczi Telewizje 
cykl mùzycznëch programów Cantate Domino Can-

ticum Cassuborum. Òbzérôcze pòznają dzãka niemù 
dzesãc kaszëbskòjãzëkòwëch religijnëch spiéwów.

Bãdą prezentowóné w  nim dokazë, jaczé są ju dzélã 
spiéwny tradicje na Kaszëbach i pòjôwiają sã òd lat w re-
pertuarze rozmajitëch karnów i chùrów, ale téż dzysdniowé 
spiéwë, jaczé pòwstałë w slédnëch latach abò i miesącach. 
Wszëtczé je parłãczi téma – sacrum. Wszëtczé téż pòwstałë 
pò kaszëbskù – tłómaczi ùdbòdôwôcz cyklu i direktór 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie Tomôsz Fópka. 

Kòżdi z programów (bãdze jich dzesãc) mô warac òd 15 
do 20 minut. Wszëtczé nagriwóné mdą w sedzbie MKP-
PiM we Wejrowie i wszëtczé bãdą miałë jistné mòdło: 
Kòżdi program je zestawiony z teòreticznégò dzélu, gdze 
sedzący kòl klawirë dr Tadeùsz Fòrmela – z  Institutu 
Mùzyczi Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù – kôrbi ò fòrmal-
ny bùdowie dokazu, gôdô ò aùtorach, robi analizã. Pózni je 
wzórcowé òdczëtanié tekstu przez Tomaszã Fópkã, chtëren 
pòtemù z towarzenim klawirë (graje dr Fòrmela) spiéwô 
ten dokôz. Na kùńcu òbzérôcze mògą pòsłëchac wëkònaniô 
prezentowónégò sztëczka przez wëbróny chùr abò karno – 
klarëje Aleksandra Janus, chùrowô dirigentka a téż prô-
cownica dzélu mùzyczi MKPPiM.

Do wespółrobòtë òstałë rôczoné chùrë, jaczé wëkò-
nywają sztëczczi a  capella i  fòlklorowé karna, jaczé 
wëzwëskiwają téż instrumentë. Hewò jich lësta wespół 
z infòrmacjama ò dokazach spiéwónëch przez nie òbczas 
programów:
◆  Chùr „Lutnia” z Lëzëna (dir. T. Fópka) – Kaszëbskô Kró-

lewô (sł. i mùz. J. Trepczik, òbr. J. Mòwińsczi), 
◆  Chùr Spòdleczny Szkòłë nr 9 we Wejrowie (dir. A. Ja-

nus) – Spiéwta ptôszczi (sł. L. Roppel, mùz. W. Fran-
kòwskô, òbr. M. Rocławsczi), 

◆  Fòlklorowé karno „Nadolanie” (czer. I. Kòwalczik) –  
Të jes (sł. i mùz. J. Stachùrsczi),

◆  Chùr „Pięciolinia” z Lëni (dir. J. Szulc) – W sztëczkù 
chleba (sł. ks. J. Walkùsz, mùz. W. Frankòwskô, òbr.  
T. Fópka),

◆  Karno „Kosakowianie” (czer. T. Kòrthals) – Matkò Bò-
lesnô (sł. ks. B. Sëchta, mùz. W. Frankòwskô), 

◆  Chùr „Strzelenka” z Tëchómia (czer. K. Krefta) – Tak, 
jak tedë (sł. K. Jastrzãbsczi, mùz. K. Krefta),

◆  Spiéwné Towarzëstwò m. Jana Trepczika z Wejrowa  
(dir. M. Grzëwacz) – Òjcze nasz (sł. A. Labùda, mùz. 
J. Trepczik), 

◆  Kaszëbsczi Regionalny Chùr „Morzanie” z Dãbògórzô 
(dir.  P.  Nodzak) – Niebnô droga (sł. E. Prëczkòwsczi, mùz.  
W. Frankòwskô, òbr. P. Stanisławsczi),

◆  Kaszëbsczi Chùr „Rumianie” (dir. M. Graczik) – Jezë, 
jidze nocka (sł. i mùz. J. Stachùrsczi, òbr. M. Graczik),

◆  Kaszëbsczé Karno „Kaszubki” z  Chwaszczëna (czer.  
Sz. Chilińsczi) – Plac dlô Ce (sł. i mùz. K. Jastrzãbsczi, 
òbr. S. Chilińsczi.
Wedle mie programë bãdą miałë przede wszëtczim edu-

kacjowé znaczenié. Òsoblëwie wôżné zdôwô sã czëtanié 
wzórcowi wersje tekstu przez Fópkã, bò z tegò bãdą mòglë 
kòrzëstac wszëtcë, co chcą te piesni pózni wëkònac. Mdze to 
dlô nich brëkòwny materiôł – pòdrechòwùje Aleksandra 
Janus. Jednym z célów tegò projektu je zabédowanié ùczãst-
nikóm kaszëbsczich mszów jinëch piesniów òkróm znóny 
„Kaszëbsczi Królewi” Jana Trepczika, jaczi w „Cantate...” 
w Roku Jana Trepczika téż ni mòże zafelowac – dodôwô 
Tomôsz Fópka.

Producentã programów je Twoja Telewizja Religijna 
– Twoja Telewizja Morska, a partnérama cyklu: MKP-
PiM we Wejrowie, Institut Mùzyczi Pòmòrsczi Akademie 
w Słëpskù i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. 

DM

SPIÉWTA PANU KASZËBSKĄ 
PIESNIÃ

Cykl programów Cantate Domino Canticum Cassuborum òstôł ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw  i Administracje

Dr Tadeùsz Fòrmela i Tomôsz Fópka.Kadr z jednégò z programów Cantate 
Domino Canticum Cassuborum
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W kwietniu biskup pelpliński Ryszard Kasyna na nowo 
konsekrował, po remoncie, kościół św. Marcina 

w Ciechocinie k. Chojnic. Jest to urokliwy zabytkowy ko-
ściółek z XVII w., o konstrukcji szkieletowej, na kamiennej 
podmurówce, z drewnianą wieżą. Jeden z kilku kościołów 
na Kosznajderii, bo lud tu mieszkał pobożny i  chętnie 
w swych wioskach wznosił Domy Pańskie. Jest kościołem 
filialnym parafii Ostrowite. Lokalna uroczystość miała nie 
tylko religijny wyraz, albowiem w Ostrowitem odbyła się 
konferencja z wykładem historyka dra Jerzego Szwankow-
skiego o losach duchownych pochodzących z Kosznajderii. 

Jest swoistym paradoksem, że w miarę oddalania się od 
II wojny światowej, która zakończyła ponad 500-letnią 
historię Kosznajdrów, rośnie zainteresowanie ich dziejami, 
gospodarką, życiem społecznym, kulturą, obyczajami itd. 
Sprowadzeni przez Krzyżaków w  pierwszej poł. XV w. 
z głębi Niemiec, głównie z Westfalii, na ziemie spustoszo-
ne po polsko-husyckim najeździe (1433), zajęli najpierw 
siedem wiosek pomiędzy Chojnicami a Tucholą, a potem 
rozrodzili się i  rozprze-
strzenili na kilkanaście dal-
szych wsi. Posługiwali się 
dolnoniemieckim dialek-
tem (plattdeutsch), wytwo-
rzyli własne tradycje, stano-
wili zwartą grupę etniczną 
i społeczną, niemiecką en-
klawę na polskim Pomorzu. 
Przez pięć wieków byli bli-
skimi sąsiadami Kaszubów 
i Borowiaków, a ponieważ 
trwali przy wierze katolickiej, chętnie wchodzili z nimi 
w związki małżeńskie. 

Synowie zamożnych rolników kosznajderskich kształ-
cili się w Chojnicach u jezuitów, a w XIX w. w pruskim 
gimnazjum, po czym wielu podejmowało studia teolo-
giczne. Pochodzili stąd wybitni kapłani. W  Obrowie 
w 1844 r. urodził się Augustyn Rosentreter, od 1899 r. 
biskup chełmiński, któremu przypadło rządzić diecezją 
w okresie największego nasilenia germanizacji na począt-
ku XX w. Był przychylny Polakom, m.in. podczas strajku 
szkolnego interweniował w sprawie nauczania religii w ję-
zyku ojczystym (bezskutecznie), zachował polski charak-
ter i język w Collegium Marianum, inspirował polskich 
księży do pracy naukowej, sam był członkiem Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu. Ale był lojalny wobec władz, 
a przy obsadzaniu beneficjów parafialnych oraz w innych 
sprawach faworyzował księży niemieckich. Po odrodzeniu 
państwa polskiego odezwały się głosy za odwołaniem go 
ze stolicy biskupiej, piastował jednak godność arcypaste-
rza diecezji do śmierci w 1926 r. Księżmi byli także dwaj 
bracia biskupa Rosentretera.

Z Granowa k. Chojnic pochodził ks. dr Piotr Paweł 
Panske (1863–1936), który zasłużył się jako badacz histo-
rii i wydawca źródeł historycznych. Począwszy od mono-
grafii parafii w Bytowie, gdzie w  latach 1901–1914 był 
proboszczem, w dorobku naukowym późniejszego profe-
sora seminarium w Pelplinie znajdowały się edycje zbio-
rów dokumentów dotyczących ziemi bytowskiej i lębor-
skiej, komturstwa tucholskiego, komturstwa i  powiatu 
człuchowskiego, liczne artykuły i rozprawy naukowe o hi-
storii Pomorza w okresie krzyżackim oraz Prus Królew-
skich, przyczynki do historii miast, studia nt. reformacji 
i kontrreformacji, aż po siedem artykułów poświęconych 
rodzinnej Kosznajderii. Z prac ks. Panskego do dziś ko-
rzystają historycy regionu.

Najwięcej jednak do kształtowania tożsamości kosz-
najderskiej przyczynił się ks. dr Josef Rink (1878–1945), 
urodzony w Moszczenicy pod Chojnicami. Gruntownie 
wykształcony w Pelplinie oraz we Wrocławiu i Fryburgu 
Badeńskim, w okresie międzywojennym był długoletnim 

i  cenionym przez młodzież 
prefektem w  Gimnazjum 
Królewskim w Gdańsku, z ty-
tułem profesora. Z zamiłowa-
niem zgłębiał wiedzę o regio-
nie, z  którego pochodził. 
Wydał (w języku niemieckim) 
cykl ponad 20 publikacji doty-
czących ludzi, oświaty, religii, 
folkloru oraz historii Kosznaj-
derii. W 1945 r. został wydalo-
ny z  Polski, zmarł podczas 

transportu na dworcu kolejowym w Kostrzynie nad Odrą 
i tam został pochowany.

Kilkanaście lat temu grono historyków-regionalistów 
oraz społeczników postanowiło sięgnąć do przeszłości tej 
okolicy i  zaciekawić nią mieszkańców wiosek niegdyś 
kosznajderskich. Impuls dała konferencja pt. „Kosznajde-
ria – fenomen tożsamości” (2007) i publikacja wygłoszo-
nych referatów. W ślad za tym powstały następne wydaw-
nictwa popularne, w  końcu monografia naukowa 
Kosznajderia (red. J. Szwankowski, Chojnice 2013). Ziar-
no zakiełkowało, toteż coraz więcej miejscowych inicjatyw 
nawiązuje do historii i tradycji sprzed katastrofy II wojny. 
W Granowie na budynku byłej szkoły umieszczono tabli-
cę upamiętniającą ks. dr. Pawła Panskego. W  szkole 
w Ostrowitem, nieformalnej stolicy subregionu, powsta-
nie w tym roku stała ekspozycja pod nazwą Izba Kosznaj-
derii, sfinansowana z gminnego budżetu. Patronem wielu 
działań i wydawcą publikacji jest Lokalna Grupa Działa-
nia „Sandry Brdy”.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

SIĘGANIE DO PRZESZŁOŚCI

W szkole w Ostrowitem, 
nieformalnej stolicy 

subregionu, powstanie  
w tym roku stała ekspozycja 

pod nazwą Izba Kosznajderii, 
sfinansowana  

z gminnego budżetu. 
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ZAZÉRANIÉ DO ÙSZŁOTË 
We łżëkwiace biskùp pelplińsczi Riszôrd Kasyna 

kònsekrowôł òd zôczątkù, pò remòńce, kòscół 
sw. Môrcëna w Cekòcënie k. Chòniców. Je to ale pëszny, 
zabëtkòwi kòscół z XVII stolatégò, ò szkeletowi kòn-
strukcje, na pòdmùrówce wëkònóny z kama, z drzewia-
ną wieżą. To je blós jeden z czile kòscołów na Kòsznaj-
derie, bò tuwò pòbòżny lëdze mieszkalë i  chãtno 
w swòjich wsach swiãtnice stôwialë. To je filialny kòscół 
òstrowicczi parafie.  Môlowô ùroczëstosc ni mia blós 
religijnégò wëzwãkù, bò w Òstrowitim òdbëła sã kòn-
ferencjô, na jaczi swój wëkłôd ò dzejach dëchòwnëch 
pòchôdającëch z Kòsznajderie miôł historik dr Jerzi 
Szwankòwsczi.

To czësti paradoks, że w miarã òddalaniégò sã òd II 
swiatowi wòjnë, jakô skùńczëła wicy jak 500-latną hi-
storiã Kòsznajdrów, zainteresérowanié jich dzejama, 
gòspòdarką, spòlëznowim żëcym, kùlturą, zwëkama 
itd. rosce. Sprowadzëlë jich przez Krzëżôków w pierszi 
pòłowie XV stolatégò z wëstrzódka Miemców, przede 
wszëtczim z Westfalie, na zemie òpùszczoné pò pòlskò-
-husycczim najezdze (1433). Nôprzódk zajãlë sétmë 
wsów midzë Chònicama a Tëchòlą, pózni bëło jich co-
raz wicy i zaczãlë zajimac czilenôsce jinszich wsów. 
Gôdale w dólnomiemiecczim dialekce (plattdeutsch), 
stwòrzëlë gwôsné tradicje, bëlë mòcną, etniczno-
-spòlëznową grëpą miemiecką,  stanowiącë miemiecką 
enklawã na pòlsczim Pòmòrzu. Przez piãc stolatów òni 
bëlë blësczima sąsadama Kaszëbów i Bòrowiaków, a że 
òstalë przë katolëcczi wierze, tej chãtno wchôdalë 
z nima w żeńbã.

Sënowie bògatëch gbùrów  kòsznajdersczich sztôł-
cëlë sã w Chònicach kòl jezuitów, a w XIX stolatim 
w prësczim gimnazjum, a tej wiele z nich decydowa sã 
na teòlogiczné sztudia. Stądka pòchôdalë wëbitny ksã-
ża. W Òbrowie w 1844 r. na swiat przëszedł Aùgùstin 
Rosentreter, òd 1899 r. chełmińsczi biskùp, chtërnémù 
przëszło rządzëc diecezją w czasu nôwikszégò cëskù 
germanizacje, na zôczątkù XX w. Òn béł żëczlëwi dlô 
Pòlôchów, m.jin. òb czas szkòłowégò sztrajkù interwe-
niowôł w sprawie ùczeniô religie w òjczëstim jãzëkù 
(bezskùteczno), ùdało sã mù ùchòwac pòlsczi jãzëk 
i   charakter w Collegium Marianum. Inspirowôł téż 
pòlsczich ksãżi do nôùkòwi robòtë, a sóm béł nôleżnikã 
Nôùkòwégò Towarzëstwa w Toruniu. Prôwdã rzekłé, 
béł lojalny dlô wëszëznów, a czej nót bëło òbsadzëc pa-
rafialné beneficja, a téż w jinëch sprawach – pierszi bëlë 
miemiecczi ksãża. Czej òdrodzëło sã pòlsczé państwò, 
tej òdezwałë sã głosë, cobë gò òdwòłac z biskùpi stolëcë. 
Òn równak sprawòwôł gòdnosc arcëpasturza diecezje 

jaż do smiercë w 1926 r. Ksãżama bëlë téż dwaj bracy-
nowie biskùpa Rosentretera.

Z Granowa k. Chòniców pòchôdôł ks. dr Pioter Paùl 
Panske (1863–1936), jaczi sã zasłużił jakno badéra hi-
storie i wëdôwca historicznëch zdrzódłów. Zaczinającë 
òd mònografie bëtowsczi parafie, dze w  latach 1901– 
–1914 béł probòszczã. W  nôùkòwim doróbkù póz-
niészégò profesora pelplińsczégò seminarium to dało 
edicje zbiérków dokùmeńtów tikającëch sã bëtowsczi 
i  lãbòrsczi zemie, tëchòlsczégò kómturstwa, kómtur-
stwa i  pòwiatu człëchòwsczégò, rozmajité artikle 
i  nôùkòwé rozprawë ò historie Pòmòrzô w  czasach 
Krzëżôków  a téż Królewsczich Prësów. Nalazłé sã téż 
wëpòwiedzë do historie gardów, sztudia nt. refòrmacje 
i kòntrarefòrmacje i jaż pò sétmë artiklów ò familiowi 
Kòsznajderie. Z dokazów ks. Pańskégò do dzys dnia 
kòrzëstają historicë z òkòlégò.

Do sztôłtowaniô kòsznajdersczi swiądë nôbarżi 
przëłożił sã ks. dr Josef Rink (1878–1945), ùrodzony 
w Moszczenicë pòd Chònicama. Bëlno wësztôłcony 
w Pelplënie a téż we Wrocławiu i Badeńsczim Fribùrgù. 
W czasach midzëwòjnowëch béł długòlatnym i acht-
nionym przez młodzëznã prefektã z  titlã profesora 
w Królewsczim Gimnazjum we Gduńskù. Z wiôlgą érą 
zgłãbiwôł òn wiédzã ò òkòlim, z  jaczégò pòchôdôł. 
W jãzëkù miemiecczim ùdało mù sã wëdac cykel wicy 
jak 20 pùblikacjów nt. lëdzy, òswiatë, religie, fòlkloru 
i historie Kòsznajderie. W 1945 r. òstôł wëdalony z Pòl-
sczi, ùmarł òbczas transpòrtu na banowiszczu 
w Kòstrzënie nad Òdrą i tam téż òstôł pòchòwóny.

Czilenôsce lat dowsladë karno historików – lubòt-
ników regionu – a téż spòlëznowëch dzejarzów ùdbało 
sã zazdrzëc do ùszłotë tegò òkòlégò i, co wôżné, chcelë 
zaczekawic tą ùszłotą mieszkańców przódë kòsznajder-
sczich wsów. Cëskã do te bëła kònferencjô pòd titlã 
„Kòsznajderiô – tożsamòscowi fenomen” (2007) i pu-
blikacjô wëgłoszonëch na ni referatów. Za tim zaczãłë 
pòwstawac pòstãpné regionalné wëdôwiznë, jaż w kùń-
cu ùkôza sã nôùkòwô mònografiô Kosznajderia (red. 
J. Szwankòwsczi, Chònice 2013). Czej zôrenkò zaczãło 
czełkòwac, tej tim wicy môlëznowëch inicjatiwów za-
czinô narzësziwac do historie i tradicje sprzed katastro-
fë II swiatowi wòjnë. W Granowie na bùdinkù dôwny 
szkòłë ùmieszczonô òsta tôflã na wdôr ks. dr. Paùla 
Pańskégò. W szkòle w Òstrowitim, niefòrmalny stolëcë 
subregionu, w tim rokù pòwstanie ekspòzycjô pòd titlã 
Jizba Kòsznajderie, sfinansowónô z dëtków z  gminë. 
Môlowé Karno Dzejania „Sandrë Brdë” òstała patronã 
wiele zrzeszonëch z tą témą dzejaniów i pùblikacjów.

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁÓMACZËŁA ANA HÉBEL 
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W  2012 r. ukazało się interesujące 
opracowanie historyka i  archiwi-
sty dr. hab. Janusza Kutty pt. Histo-
ria Izby Adwokackiej w  Bydgoszczy 
1945–20101. Po kilku latach jego autor 
powrócił do tego tematu, rozszerza-
jąc go terytorialnie i sięgając bardziej 
w przeszłość w publikacji Dzieje adwo-
katury w Wielkopolsce i na Pomorzu 
Nadwiślańskim w l. 1772–1945. Oma-
wiana książka dotyczy przekształceń, 
uwarunkowań i funkcjonowania osób 
trudniących się zawodowo reprezen-
towaniem i  pomocą prawną w  wy-
miarze sprawiedliwości na znacznym 
obszarze i w sporym przedziale cza-
sowym, co wymagało przy jej opra-
cowaniu znacznej wiedzy o specyfice 
dwóch regionów Polski i znajomości 
ich historycznych realiów.

Praca została podzielona na dzie-
więć chronologicznych rozdziałów, 
dla których głównym kryterium były 
zachodzące przemiany polityczne od 
pierwszego rozbioru Rzeczypospoli-
tej, poprzez dzieje porozbiorowe Prus 
i  cesarskich Niemiec do upadku III 
Rzeszy, a  pomocniczym – wprowa-
dzanie w życie istotnych rozstrzygnięć 
prawnych mających wpływ na roz-
wój adwokatury. Każdy z rozdziałów 
rozpoczyna się zwięzłym przedsta-
wieniem ogólnej sytuacji politycznej 
i prawnej wpływającej na działalność 
zawodowych pełnomocników, po 
czym następują bardziej szczegółowe 

rozważania o ich pracy. Jedną z naj-
ważniejszych osi wykładu jest stopień 
adwokackiej niezależności od władzy 
wykonawczej (i sądowniczej). Ta, jak 
się okazuje, była spora w  przedroz-
biorowej Polsce, natomiast w Prusach 
pod rządami Fryderyka II, negatywnie 
odnoszącego się do przedstawicieli 
tego zawodu, była znacznie ograni-
czona. Dopiero w  1878 r. „adwoka-
tura przestała być urzędem państwo-
wym i stała się zawodem, od którego 
nie można było wykluczyć nikogo, kto 
miał kwalifikacje przepisane prawem” 
(s. 100). Miało to znaczący wpływ na 
rozwój polskiego ruchu narodowego, 
bo polscy adwokaci mogli bardziej za-
angażować się na jego rzecz, bez obaw 
o reakcję władz, które nie miały odtąd 
bezpośredniego wpływu na ich dzia-
łalność zawodową.

Autor wiele miejsca poświęcił pre-
zentacji pozazawodowej aktywności 
polskich adwokatów. Przedstawił syl-
wetki wielu tytanów pracy społecznej, 
naukowej i  narodowej. Warto tutaj 
przywołać jego określenia dwóch ad-
wokatów mających znaczący wpływ na 
dzieje naszego regionu na przełomie 
dwóch epok, końca zaborów i począt-
ków odrodzonej Polski. Niestrudzony 
propagator Pomorza i Kaszub, pomy-
słodawca zaślubin Polski z  morzem 
w 1920 r., poznański adwokat Bernard 
Chrzanowski był „swoistym wielbłą-
dem organizacyjnym” (s. 141). Stefan 

Łaszewski, adwokat z Grudziądza, był 
wybranym przez Kaszubów w okręgu 
pucko-kartusko-wejherowskim posłem 
do niemieckiego Sejmu, a  w  1920 r.  
został pierwszym wojewodą pomor-
skim odrodzonej Polski, przez co był 
„nazywany przez Pomorzan ojcem 
Pomorza” (s. 152).

Warto się głębiej wczytać w infor-
macje Kutty o  adwokatach-lumina-
rzach polskiego ruchu narodowego 
w  Wielkopolsce i  na Pomorzu, bo 
w nich pośrednio ukazuje się cały ko-
loryt wzajemnych kontaktów między 
przedstawicielami różnych narodów, 
mieszkańców tych regionów w opisy-
wanym czasie. Wymowne są tutaj mię-
dzy innymi liczne wzmianki o pocho-
dzeniu i rodzinie tych działaczy. Jeden 
z nich wywodził się z rodziny niemiec-
kiej „później spolonizowanej” (s. 84), 
inny ożenił się z Niemką, która stała 
się matką „całej licznej generacji Szu-
manów, tak znanej ze swego [polskie-
go – BB] patriotyzmu” (88), kolejny 
urodził się „w polskiej, lecz zniemczo-
nej rodzinie” (tamże). Ich propolska 
działalność nie przeszkadzała im 
z  powodzeniem pozyskiwać także 
niemiecką klientelę, a  co najmniej 
niektórzy zostali docenieni za swo-
je osiągnięcia zawodowe także przez 
zaborczą, niemiecką władzę. Chociaż 
omawiane opracowanie pomija – nie 
licząc niewielkich wzmianek – adwo-
katów niemieckich, to jednak łatwo 
można z niego wnioskować, że wielo-
wątkowe życiorysy mieli również oni. 
Potwierdza to jedyny przedstawiony 

O ludziach wolnego zawodu

1   Omówienie tej książki (wydanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy) opublikowaliśmy w szóstym numerze „Pomeranii” 
z 2013 r.
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w książce krótki opis drogi życiowej 
adwokata Wilhelma Spitzera, posła 
do przedwojennego polskiego Sejmu 
z listy mniejszości narodowych, który 
w czasie okupacji wstąpił do otoczone-
go ponurą sławą SS (s. 366–367).

Ponieważ nie wszyscy autorzy pu-
blikacji historycznych dotyczących 
Pomorza mają świadomość odrębno-
ści jego części mieszkańców, Kaszu-
bów (a  w  każdym razie tak wynika 
z ich prac), warto podkreślić, że Janusz 
Kutta o  tym nie zapomina. W  tym 
kontekście najciekawsza wydaje się 
wprost wypowiedziana informacja, 
że w związku z czynnym oporem Po-
morzan i Kaszubów wobec zamachu 
stanu dokonanego przez Józefa Piłsud-
skiego w maju 1926 r. – on i jego zwo-
lennicy nie tylko nie powoływali na 
wyższe stanowiska ludzi z Pomorza, 
ale także przeprowadzili czystkę admi-
nistracji państwowej pod tym kątem. 
Objęła ona między innymi starostów 
pomorskich powiatów: „zastępowano 
ich osobami z innych części kraju, sła-
bo orientującymi się w odrębnościach 
i  specyfice ziem zachodnich, często 
o wątpliwym morale” (s. 369). 

Pozostałe wzmianki o  Kaszubach 
dotyczą zaangażowania pomorskich 
adwokatów na rzecz społeczności ka-
szubskiej i  przyłączenia Kaszub do 
Polski. Kartuski adwokat Emil Sobiecki 
„na ogół bezpłatnie” skutecznie bronił 
„narodowych i politycznych interesów 
Kaszubów” (s. 154). Jego gdańscy kole-
dzy, Bonifacy Łangowski (ur. w 1883 r.  
w Barłogach koło Bartoszegolasu w po- 
wiecie kościerskim) i  Mieczysław 
Marchlewski „działali na rzecz po-
wrotu tego miasta [Gdańska – BB] 
i Pomorza łącznie z Kaszubami do od-
rodzonej w  1918 r. Rzeczpospolitej”. 
Drugi z nich ponadto „w 1919 r. wy-
stępował jako ekspert do spraw gdań-
skich i Kaszub przy delegacji polskiej 

na konferencję pokojową w  Paryżu”  
(s. 157). Natomiast wywodzący się ze 
Śląska kwidzyński adwokat Jan Gra-
barz (Gräber) „utrzymywał kontakty 
z  polskimi działaczami na Pomorzu 
i  Kaszubach. Należał do współzało-
życieli ruchu młodokaszubskiego”  
(s. 147).

Ciekawe, że wiele problemów doty-
kających środowisko adwokackie to-
warzyszy mu od powstania zawodu po 
współczesność. Odnosi się to zarówno 
do życia codziennego prawników, jak 
ich działalności społecznej i zawodo-
wej. W opracowaniu Kutty znajdziemy 
sporo przykładów znacznego rozwar-
stwienia majątkowego tego środowi-
ska zawodowego. Jedni adwokaci za-
rabiali na poziomie właściciela dobrze 
prosperującego zakładu przemysłowe-
go („Hipolita Cegielskiego”, s. 80), in-
nych dochody były „szczupłe” (s. 250). 
Dużo zależało od powodzenia w pro-
wadzeniu prawniczej praktyki, ale też 
od aktualnej sytuacji politycznej, spo-
łecznej i uwarunkowań ustrojowych. 
Nic dziwnego, że adwokaci zawsze 
się bronili przed zbyt daleko idącym 
dostępem do ich zawodu, podnosząc 
mniej lub bardziej uzasadnione ar-
gumenty, że spowoduje to obniżenie 
poziomu świadczonych przez nich 
usług. Jeszcze wymowniejsze były 
ich stałe zabiegi, by obronić się przed 
zakusami polityków chcących pod-
porządkować samorząd adwokacki 
(np. s. 267). Szczególnie, gdy się czyta 
o ustawowych zawirowaniach reform 
wymiaru sprawiedliwości z  okresu 
międzywojennego, łatwo pomylić hi-
storię z dniem dzisiejszym.

Należy zaznaczyć, że główną pod-
stawą źródłową omawianej publikacji 
były akta wytworzone przez samych 
adwokatów i  ich organizacje. Stąd 
zapewne bierze się skąpość danych 
o negatywnych przejawach ich dzia-

łalności. Nie znajdziemy też w  niej 
przedstawienia niektórych innych 
kwestii odnoszących się do funkcjo-
nowania adwokatury, na przykład po-
strzegania jej przez inne środowiska, 
klientów. Żal, że w książce nie poru-
szono spraw związanych bezpośred-
nio z  wykonywaniem tego zawodu, 
sposobem prowadzenia spraw, zacho-
waniem na sali sądowej, stosunkiem 
do procesowego przeciwnika, sto-
sowaniem tzw. kruczków prawnych 
itp. Jednak wzbudza uznanie bogate 
zaprezentowanie ogólnej działalności 
zawodowej i pozaprawniczej adwoka-
tów. Powoduje to, że książka Janusza 
Kutty ma wielowymiarowy charakter 
i jeżeli ktoś na przykład w przyszłości 
w  swoich badaniach zainteresuje się 
działalnością pomorskich przedwo-
jennych burmistrzów i radnych będą-
cych jednocześnie adwokatami, a nie 
skorzysta z prezentowanej pracy, zu-
boży sam siebie i swoją pracę.

BOGUSŁAW BREZA

Janusz Kutta, Dzieje adwokatury w Wielkopolsce 
i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772–1945. 
Podstawy prawne – organizacja – personalia – 
funkcjonowanie, Okręgowa Rada Adwokacka 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.
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„Sen to brama do zaświatów...” – 
tak pisano w  kulturze antycznej. 
Wierzono, że w  stanie uśpienia 
w  świadomości człowieka docho-
dzi do uwolnienia, można wtedy 
oddzielić się od biologicznego ciała 
i materialnych rzeczy, aby swobod-
nie poruszać się w wymiarze cza-
su i  przestrzeni. Tak też myślano 
w późniejszych epokach cywiliza-
cji, szczególnie mocno omawiając 
to w  idealistycznym romantyzmie 
XIX w. i pozostawiając wiele wizji, 
które wydawały się prowadzić do 
pozytywnych efektów duchowych. 
Nie zawsze jednak sen prowadził 
śniących do krain łagodności, cza-
sami wręcz odwrotnie, obnażał 
skrywane kompleksy, fiksacje, po-
pędy, które nie prowadziły wcale do 
osobowościowej integracji. I tak oto 
rzucona przed wiekami myśl o śnie-
niu wciąż istnieje także we współ-
czesnych wyobrażeniach literackich 
i co rusz rozwija się w postaci no-
wych literackich przykładów. Także 
na Pomorzu, a dokładnie: na Kraj-
nie. Tutaj również literaci śnią, raz 
unosząc się w powiewach wyobraź-
ni ponad materialny tylko wymiar 
rzeczy, innym razem kręcąc się wo-
kół tego samego pomysłu niczym 
w ślepym zaułku…

Jednym ze współczesnych śnią-
cych jest Włodzimierz Pankiewicz, 
zajmujący się najpierw w Złotowie, 
potem w  Zakrzewie tworzeniem 
wierszy, rysowaniem oraz rzeźbie-
niem. W  najbardziej interesującej 
nas materii literatury Pankiewicz 
uwidocznił się w kręgach piszących 
już wiele lat temu. Wydał tomiki 
Wciąż mi pachniesz (2006), W pół 

drogi (2007), A duch wieje kędy chce 
i W siódmym niebie (2008), Są ta-
kie miejsca (2009), W  zamyśleniu 
(2010), Spod strzechy oraz Zielone 
miętowe cukierki (2011). W 2018 r. 
opublikował w Zakrzewie Krajeńskie 
cichosze – zbiorek wierszy dawnych 
i  nowych, zaopatrzonych w  jego 
autorstwa rysunki i kilka fotografii 
dawnego Złotowa i okolic. Od ilo-
ściowej strony patrząc, można doce-
nić konsekwencję Autora, który od 
wielu lat pisze swoje utwory, wysyła 
je na regionalne lub ogólnopolskie 
konkursy literackie, otrzymuje tam 
nagrody i wyróżnienia, wreszcie de-
cyduje się na ich pozbieranie i wy-
danie drukiem. W wymiarze geno-
logiczno-stylistycznym także działa 
on z  konsekwencją, gdyż wydaje 
nieskomplikowane wiersze zestrojo-
we, o prostych metaforach, nasyco-
ne krajobrazowymi epitetami, stale 
idealizujące naturę i wychwalające 
swojskość. Wreszcie ujmując jego 
wiersze od strony tematyki, ciągle 
dominuje w nich motyw ojczyzny 
domowej, śnionej, prześwietlonej 
oraz idealizowanej – Krajny, która 
od pierwszego do ostatniego to-
miku jest najważniejszym skład-
nikiem treściowym. Wybór tema-
tyczny Autora warto docenić, gdyż 
całkiem wyraziście zaznacza się 
wśród literatów także opisujących 
tę przestrzeń geograficzno-kultu-
rową: Katarzyny Kalicińskiej, Kata-
rzyny Kolery, Jerzego Cybulskiego, 
Aleksandra Sz. Rozenfelda, Danuty 
Klemczak, Liliany Abraham, Emilii 
Glugly, Jadwigi Grabarz, Ryszarda 
F. Kilara, Liliany Zubińskiej, Iwony 
Sowińskiej, Andrzeja Sowińskiego 

czy Zbigniewa Fertały. W tym gro-
nie Pankiewicz zdaje się wyróżniać 
w snuciu oniryczno-sentymentalne-
go pejzażu Krajny, widzianej zawsze 
w aktualnym zachwycie otaczającej 
podmiot przyrody albo w przywo-
łaniu wspomnienia nieistniejących 
już w zewnętrznym świecie miejsc 
czy sytuacji.

Tomik Krajeńskie cichosze to 
zestaw ponad siedemdziesięciu 
utworów, które napisane zostały 
z motywacją memuarystyczną, wy-
jawioną w motcie umieszczonym na 
pierwszej stronie zbiorku. Warto ten 
fakt dostrzec, gdyż to równie waż-
ny czynnik tematyczny, jak krajeń-
ska ojczyzna, tak akcentowana we 
wstępie do tomiku napisanym przez 
prof. Jowitę Kęcińską. Upamiętnia-
nie przez Pankiewicza najbliższego 
emocjonalnie miejsca życia przyj-
muje wszakże określoną postać 
stylistyczną – oniryzm. Właśnie 
sen, marzenie, wizja, wspomnienie 
i  projektowanie prowadzą czytel-
nika przez coraz to nowe wiersze 
nieułożone tutaj w żadne kompo-
zycyjne rozdziały. Zanim zresztą 
dojdzie do prezentowania wierszy, 
najpierw pojawia się poetyckie opo-
wiadanie pt. Sen, które przynosi ze 
sobą obrazy bujnej przyrody, z la-
sami, jeziorami, torfowiskami, mo-
kradłami i polami. Wyprawa narra-
tora kończy się w małżeńskim łożu, 
przestrzeni bezpiecznej i oswojonej, 
która odznacza to, co należy do wy-
obraźni, od tego, co jest rzeczywiste 
i namacalne. Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że Autor wielką wagę 
przykłada do tego, co odczute ide-
alistycznie, nie zaś tego, co poznane 
realistycznie.

Dalszy zestaw kilkudziesięciu 
wierszy potwierdza te sytuację... 
Oto w  utworach typu Wciąż mi 

Krajna prze-śniona
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pachniesz, Nostalgia czy Złotowski 
koński rynek wspomnienie daw-
nych chwil, sytuacji czy miejsc jest 
dużo ważniejsze aniżeli współcze-
sna kondycja. Dzisiejszość z rzad-
ka przynosi ze sobą pozytywne 
uczucia czy skojarzenia. Raczej to 
przeszłość jest bardziej inspirująca 
i zajmująca. Rozmarzony podmiot 
zdaje się tutaj nie dostrzegać, że pa-
mięć bywa zawodna, że przekształ-
ca, przemilcza, wręcz oszukuje. 
Ważniejsze są dla niego westchnie-
nia, przebłyski piękna, które w ta-
kich wierszach, jak: Słodkie senty-
menty czy Te chwile wydobywają na 
plan pierwszy przeszłość w funkcji 
czasu organizującego całą wrażli-
wość podmiotu. 

Utwory Pankiewicza nie są wszak-
że skoncentrowane wyłącznie na 
wspominaniu dawności… Drugim 
czynnikiem oniryczno-idealizują-
cym jest chwila obecna, uczestni-
czenie w akcie dźwiękowego, kolory-
stycznego czy dotykowego istnienia 
natury. Tutaj ma chyba autor najwię-
cej do przekazania, ukazując takie 
elementy natury, jak rzeki (Głomia), 
jeziora (Baba), wioski (Zakrzewo, 
Wiśniewka), miasta (Złotów) i  re-
giony (południowa część Pomorza, 
północna część Wielkopolski). Kraj-
na więc wyrasta w takim ujęciu na 
krainę spełnienia, piękna i bezpie-
czeństwa. Ukazywane w  utworach 
elementy przestrzeni geograficznej 
stają się wówczas od razu przestrze-
nią wyobrażoną, to jest taką, jaką 
chce widzieć podmiot. Chwilami 
jest ona wyrazista, czytający wiersz 
poznaje szczegóły topograficzne, 
elementy konkretnych budowli czy 
nazwy roślin, co świadczy o tym, że 
nie mamy tutaj do czynienia z prze-
strzenią wymyślaną za biurkiem czy 
w ślad za książkowymi opracowania-

mi (Jest taka muzyka albo Klangor 
żurawi). W innych znowu momen-
tach nagromadzenie pozytywnych 
określeń jednoznacznie wskazuje, 
że miłość podmiotu do Krajny jest 
trwała i stale potwierdzana (np. Mój 
cichy kąt lub Moje miejsce). Uczestni-
czenie w pięknie otoczenia wywołuje 
u pomiotu rodzaj euforii, olśnienia, 
swoistej podniosłości, co niewąt-
pliwie wysubtelnia ogląd rzeczywi-
stości, ale jednocześnie ją „zaklina”, 
wprowadza w rodzaj tyleż szlachet-
nego, co czasami zdradliwego unie-
sienia…

Śnienie bowiem, nawet to naj-
piękniejsze, przynosi ze sobą nie-
bezpieczeństwa. Weźmy choćby 
wiersz Szur, szur, szuru, w którym 
się poszukuje formy dźwiękonaśla-
dowczej oraz oryginalnych toposów. 
Figura podmiotu jako szlifierza ulic, 
choć może nie najnowsza, odpowia-
da nastrojowi wiersza. Niemniej 
porównanie nóg do dwóch roman-
tyków jest semantycznie niejasne 
i nietrafne. Trudno orzec, czy ma się 
to odnosić do szlifierzy paryskiego 
bruku: Mickiewicza i  Słowackie-
go, czy też do jeszcze innego kon-
tekstu… Podobnie nietrafione jest 
granie elementami zapożyczonymi 
od innych poetów, jak to się dzie-
je w wierszu Ciche lustro. Tetmaje-
rowski liryk Mów do mnie jeszcze 
wygląda tutaj obco, gdyż należał do 
innego pola semantycznego aniżeli 
propozycja Pankiewicza. Określenie 
„myśli uczesane” w innym z wersów 
tego wiersza także chyba niepo-
trzebnie współgra z tytułem tomi-
ku Stanisława Jerzego Leca. Można 
wreszcie powątpiewać, czy śpiewne 
rymowanie w wierszu Będę świersz-
czem jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem na odwzorowanie odgło-
su muzycznego owada…

Krajeńskie cichosze Włodzi-
mierza Pankiewicza są zapisem 
świata widzianego z  perspektywy 
człowieka, który na swoje miejsce 
na ziemi wybrał Krajnę. Choć nie 
w tym regionie się urodził, choć nie 
z  wioski, którą opiewa, pochodzi, 
jednak dokonał tutaj tematycznego 
i stylistycznego wyboru. Jego tomik 
prowadzi do swoistego azylu, w któ-
rym nic złego się nie wydarzy, do 
wioski, w  której wszystko istnieje 
w natężeniu piękna i harmonii. Co 
prawda oznaki zmieniających się 
czasów docierają i tutaj, ponieważ 
aktualność nie jest tak frapująca jak 
przeszłość. Nie widać jednak wśród 
treści utworów tomiku cierpienia, 
zła albo śmierci. Jakby na Krajnie 
słońce zawsze świeciło łagodnie, 
a księżyc nie prowadził do szaleń-
stwa. Jakby ludzie tylko się kochali, 
ale nigdy nie mordowali. W zamian 
za to podmiot literacki opisuje śnie-
nie: czasami w małżeńskim łóżku… 
Na łące. Przy rzece. W lesie… Ale 
czy ten sen będzie prowadził do 
obudzenia się czy też do przespania 
czegoś? Czy jest to ucieczka czy też 
wychylenie się ku pełni? Kto wie?

DANIEL KALINOWSKI

Włodzimierz Pankiewicz, Krajeńskie cichosze, 
Zakrzewo 2018.
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Z KLUBÙ SZTUDÉRÓW „POMORANIA”

KARA ZAJACHAŁA DO PÙCKA
Z entuzjazmã a  gło-

wą pełną ùdbów ja-
chalë më latos na Nordã 
– Remùsowô Kara bëła 
przëjechónô do Pùcka 
w  czwiôrtk 4 łżëkwiata 
i  òsta tam do niedzelë. 
Jak wiedno w pierszi wie-
czór przërëchtowóné bëłë 
integracyjné rozegracje. 
Równak rëchli przéd-
niczka Karna Sztudérów 
„Pomorania” Éwelina 
Stefańskô òbgôda spòdlé 
najégò dzejaniô i projek-
tów, na przëmiar Kònkùrs 
Wiédzë ò Pòmòrzim i kònkùrs na nôlepszi kaszëbsczi 
dubbing „Złoti Jigrzan”. Rzekła téż, jak wëzdrzi najô 
wëspółrobòta z  Youth of European Nationalities, 
i wëtłómacza, za czim më sã mielë ùzdrzec na war-
kòwniach. Dzãka najim nowim nôleżniczkóm – Julie 
a Darie – przez zabawë lepi mòglësmë pòznac latosëch 
ùczãstników Remùsowi Karë. 

W  piątk òd rena zaczã sã robòta. Przed dzesątą 
rëszëlë më z Harcersczégò Òstrzódka Mòrsczégò na 
pùcczi rënk – do Mùzeùm Pùcczi Zemi m. Floriana 
Cenôwë. Tamò òbezdrzelësmë sztilizowóné jizbë, 
m.jin. prôcowniã kòwôla czë zãbiôrza. Czëlësmë 
téż wiadła ò lëdowi medicynie a  òbrzãdowim rokù 
na Kaszëbach. Tam téż, pòd òkã Kamilë Tëchòlsczi 
z pùcczégò mùzeùm, ùczëlësmë sã, jak plece sã kòsze. 
Drëdżim pąktã dnia bëłë jãzëkòwé warkòwnie prowa-
dzoné przez Dariusza Majkòwsczégò. Òbczas ti ùczbë 
ùczãstnicë robilë nad trzema brëkòwnyma dzélama 
w kòmùnikacje pò kaszëbskù, to je czëtanim, gôdanim 
a pisanim. Wieczór minął nama pòd znakã Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i wespółowëch jigrów. 
Nôpierwi òdbëło sã pòtkanié z nôleżnikã Òglowégò 
Zarządu KPZ Radosławã Kamińsczim i  z direktorã 
zrzeszeniowégò Bióra Łukaszã Richertã. Naji gòsce 
òpòwiôdalë nama ò Janie Trepczikù – latosym patro-
nie – i ò dzejanim Zrzeszeniô. Zôs pò oficjalnym dzélu 
béł czas na nôùkã przez zabawã. Bez m.jin. kaszëbskò-
-pòmòrańsczi quiz i jigrã „w czółkò” pòznalësmë sã 
wzajemno, ale téż kaszëbsczé òkòlé a swiat.

Trzecy dzéń warkòw-
niów minął nama „szla-
checkò”. Przed pôłnim, pòd 
òkã kùstoszczi, pòznalës- 
më historiã familie von 
Krockow, òbzérającë zómk 
 w Krokòwie. Kòżdi z naju 
miôł téż czas sã przesz-
pacérowac w òkòlim zam- 
kù pò ògrodze, chtëren bù- 
dzył sã prawie do żëcô. 
Pózni, ju w Pùckù, pòtka- 
lësmë sã z Aleksandrą Dzã- 
celską-Jasnoch na lëterac- 
czich warkòwniach. Latos 
bëło to sparłãczenié nô- 

barżi znónëch kaszëbsczich pòstacjów – Remùsa 
a Pana Czôrlińsczégò. 

Òstatné warkòwnie, w sòbòtã, bëłe przërëchtowóné 
bez Éwelinã Stefańską. Pierszim dzélã bëłë téatralné 
warkòwnie sparłãczoné z  témą scynaniô kanie. Pò 
wspólnym òmówienim wiadłów ò nym zwëkù ùczãst-
nicë mielë przërëchtowac i pòkazac scenczi z òbrzãdu 
sztilizowóné na przëmiar na melodramat, paradokù-
ment abò musical. Drëdżi dzél béł sparłãczony z mi-
dzënôrodnym projektã Minority Messengers òrgani-
zowónym przez YEN (ò tim mòże przeczëtac na naji 
starnie na Facebookù). W tim sztëczkù kôrbiónka ti-
kała sã mòwë niezgarë – tegò, jak baro je òna òbecnô 
w najim codniowim żëcym, jaczé są ji etapë i przëmiarë 
z nié tak dôwny historii.

Òb wieczór, w  czas wieczerzë, bëło ògniszcze. 
Òkróm jestkù, kôrbiónk a mùzyczi béł téż tuńc – tim 
razã greckô zorba i „Belgijka”. Kòżdi z ùczãstników 
dostôł diplóm a nôdgrodã za ùdzél w warkòwniach – 
m.jin. naje latosé remùsowé torbë.

W niedzelã w pùcczi farze bëła òdprôwionô mszô 
swiãtô z  kaszëbską liturgią słowa. Po tim zakùń-
czëlësmë warkòwnie zwiedzanim Piôsznicczich La-
sów, w jaczich prowadnik òpòwiedzôł nama ò òkrutny 
a smùtny historie òfiar mòrdu.

Warkòwnie „Remùsowô Kara” òstałë ùdëtkòwioné 
przez Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje.

ÉWA NOWICKÔ, TŁÓMACZENIÉ ÉWELINA STEFAŃSKÔ
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 CHMIELNO. WIELKANOCNE BABY
Jednym z najbardziej uwielbianych elementów wielka-
nocnego stołu jest baba wielkanocna. Podawana w tylu 
postaciach, ile domów. A  to z  lukrem, a  to bez. A  to 
przysypana bogato cukrem pudrem, a to zaledwie nim 
oprószona. Bywa w polewie czekoladowej. Bywa z do-
datkowymi ozdobami. Dobrze wyrośnięta, cieszy oczy 
swym wyglądem, bogactwem. Nie ma chyba też domu, 
w którym zeszytu z przepisem na pyszną wielkanocną 
babę nie przekazywałoby się z babki na matkę, z matki 
na córkę (lub syna), bo żadna drożdżowa babka tak nie 
wyjdzie, jak ta na 20 jajach według przepisu babci Anieli. 
W wielu miejscach ten zeszyt przechowuje się jak relikwie, 
jak źródło najcenniejszej wiedzy. Nie ma się co dziwić, 
smaku takiej prawdziwej domowej babki wielkanocnej 
nie znajdziecie w kolorowych czasopismach. Nie wskaże 
jej Magda Gessler ani Amaro. To jest po prostu genialna 
w swej prostocie, choć wymagająca produktów wysokiej 
jakości, receptura, na której wychowało się już wiele po-
koleń. O tym, jak dużo tych pokoleń było, może świadczyć 
stan pożółkłego zeszytu i poobijanej w kuchennych bojach 
formy.

W niedzielę 7 kwietnia odbył się V Konkurs Trady-
cyjnych Bab Wielkanocnych „Chmieleńskie Babki”. Do 
sali GOKSiR w Chmielnie trafiły 23 babki. Było wśród 
nich kilka eksperymentów, nowoczesnych form, ale do-
minowały stare klasyczne przepisy. Komisja, pracując pod 
czujnym okiem uczestników, dokonała wyboru laureatów 
w kilku kategoriach.

Wyniki V Chmieleńskich Babek Wielkanocnych
•  w kategorii „Smaczna” – I miejsce Teresa Piask za „Bab-

kę drożdżową pulchną”; wyróżnienie Aleksandra Lena 
oraz Alicja Napieralskie za „Wiosenną babkę czekolado-
wą z herbatą matha w wesołym towarzystwie” 

•  w kategorii „Pulchna” – I miejsce Warsztat Terapii Za-
jęciowej (WTZ) w Chmielnie za „Babkę WTZ-kę”; wy-
różnienie Teresa Cierocka za „Babkę cytrynową” 

•  w kategorii „Estetyczna” – I miejsce Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Chmielnie za „Babkę marchewkową”; 
wyróżnienie Magdalena Makurat za „Babkę mascarpo-
ne” 

•  w kategorii „Tradycyjna” – I miejsce Urszula Konkel za 
„Babkę parzoną”; wyróżnienie Klaudia Naczk za babkę 
„Biało-Czarną”

•  w kategorii „Pomysłowa” – I miejsce Ekobabki – Koło 
Gospodyń Wiejskich z Chmielna za „Babę z jajem pod 
napięciem”; wyróżnienie Jan Leyk za „Babkę korzenną” 

•  w kategorii „Kaszubska” – I miejsce KGW w Borzestow-
skiej Hucie za „Babkę drożdżową”; wyróżnienie Kata-
rzyna Bieszke za „Babkę z Żuromina”

•  w kategorii „Bajeczna” – I miejsce KGW Kaszubskie Ser-
ca z Garcza za babkę „Biały Shrek”; wyróżnienie Grupa 
„Motylki” z Przedszkola Samorządowego „Baśniowa 
Kraina” w Chmielnie za babkę „Motylkowy Szał”
Nagrodę specjalną Dyrektora Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sławkach za „Dwukolorową babkę majonezową”.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

 KARTUZË. RENOWACJÔ PÒMNIKA PATRONA 
MÔLOWI BÒLËCË
Bãdze òdnowiony pòmnik Aleksandra Majkòwsczégò kòl 
kartësczi bòlëcë, jakô mô jegò miono. Zrobią to sami kar-
tëzónowie w òbrëmienim Kartësczich Inicjatiw Mieszkań-
ców. W planach je m.jin. zmiana stôrëch platów spòdlégò 
pòmnika na nowé – czôrné i granitowé. Pòmnik mô bëc 
przë leżnoscë òczëszczony i zakònserwòwóny. Zmieni sã 
téż jegò òkòlé  – ju w czerwińcu mdze wkół niegò pòsa-
dzonëch kòl 200 krzów. 

Ùdbòdôwôcze ti akcji, tj. Klub Lëteraturë i Kùńsztu m. 
Grażinë Pëtczi kòl Miastowi i Pòwiatowi Pùbliczny Biblio-

teczi w Kartuzach rôczą do pòmòcë wszëtczich chãtnëch, 
òsoblëwie mieszkańców miasta. 

Wspiarcé zapòwiôdają m.jin. Pòwiatowô Bòlëca w Kar-
tuzach, Towarzëstwò Lubòtników Kartuz, Zespół Òglo-
wòsztôłcącëch Szkòłów nr 2 w  Kartuzach, Spòdlecznô 
Szkòła nr 5 miona Aleksandra Majkòwsczégò w  Kar-
tuzach.

Robòtë wkół renowacje ju sã zaczãłë – òstôł wëcãti 
jałówc, jaczi zakriwôł całi pòmnik. Drobnotë zrzeszoné 
z akcją i galeriô òdjimków na starnie  expresskaszubski.pl. 

Zachãcywómë do pòmòcë.
RED.
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 SWIÓNOWÒ. MÒDLËTWA  
I GÔDKA Ò JANIE TREPCZIKÙ

Ju 16. rôz òstała òdprawiono w Swió-
nowie krziżewô droga w kaszëbsczim 
jãzëkù. Prowadzył jã ks. Tomôsz 
Syldatk, a  rozmiszlania przërëchto-
wóné przez Ludmiłã Mòdzelewską 
czëtelë lektorzë z  całëch Kaszëb. 
Òbczas nôbòżeństwa zaspiéwôł dlô 
mòdlącëch sã chùr Polifonia z Przed-
kòwa. 

Pò krziżewi drodze, co je ju tradi-
cją, òdbëło sã zéńdzenié w Dodomie 
Pielgrzima. Tu gòscy przëwitôł przéd-
nik swiónowsczich zrzeszeńców Jan 
Prëczkòwsczi, a pózni nowim nôleż-
nikóm môlowégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô wrãcził 
legitimacje wiceminyster Kùlturë i Nô- 

rodny Spôdkòwiznë Jarosłôw Sellin. 
Pòtemù Eùgeniusz Prëczkòwsczi za-
prezentowôł pòstacjã Jana Trepczi-
ka – latoségò patrona w Kaszëbskò-
-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Ògłosył 
òn téż, że przed nôbòżeństwã w Strë-
szi Bùdze pòtkelë sã przédny redaktór 
gazétë „Dziennik Bałtycki” Mariusz 
Szmidka, miéwca Parkù Miniaturów 
Grégór Skrzëpkòwsczi i  przédnik 
partu KPZ w Swiónowie Jan Prëcz-
kòwsczi. Òbczas zéńdzeniô òstało 
ùdbóné, że w Strëszi Bùdze stónie kam 
na wdôr Jana Trepczika i Aleksandra 
Labùdë. Jegò ùroczësté òdkrëcé mô sã 
òdbëc 8 séwnika.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU JANA DOSZA

 WEJROWÒ. PROMÒCJÔ  
ROZMISZLANIÓW LUDMIŁË  
MÒDZELEWSCZI
Òd rokù 2013 we wiôlgòpòstnym ka- 
lãdôrzu Kaszëbów wôżny môl mają 
krziżewé drodżi na wejrowsczi Kal-
warie w dzélu òdprôwióné w kaszëb-
sczim jãzëkù. Colemało w  piątk 
przed Wiôldżim Tidzéniã prowadzą 
je ksãża z rozmajitëch strón Kaszëb, 
a kaszëbskòjãzëkòwé rozwôżania czë- 
tają przedstôwcowie partów Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, gazét-
nicë, spòlëznowi dzejarze, szkólny, 
pisarze, pòecë, sztudérowie, parla-
mentarziscë i samòrządôrze. Kòżdé 
taczé mòdlëtewné zéńdzenié zaczinô 
sã òd mszë swiãti z kaszëbską Liturgią 
Słowa w klôsztornym kòscele. Latos 
takô „kaszëbskô krziżewô droga” 
òdbëła sã 12 łżëkwiata.

Pò zakùńczenim nôbòżeństwa 
„na górkach” òdprawionégò przez 
ks. Rómana Skwiercza w  Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi òdbëła sã promòcjô ksążczi 
Miłota ùkrziżowónô – Rozmiszlania 
nad Krziżewą Drogą Jezësa. Aùtorka 
Ludmiła Mòdzelewskô òpòwiôdała 
ò historie pòwstaniô swòjégò do-
kazu, ò nôwôżniészich pòdskacën-
kach, pòezje ks. Janusza Stanisława 

Pasérzba, jaką wëzwëskała w  nie-
jednëch rozmiszlaniach, wôrtno-
ce mòdła żëcô ks. bpa Kònstantina 
Dominika i bł. sostrë Alicje Kòtow-
sczi dlô dzysdniowëch lëdzy, a téż ò 
swòjich wseczëcach òbczas słëcha-
niô, jak wiérny mòdlą sã z pòmòcą ji 
tekstów. Czëjã tedë przede wszëtczim 
wiôlgą òdpòwiedzalnosc i mëszlã, czë 
na gwës jem to dobrze napisała, dôwa-
jącë lëdzóm leżnosc do namiszleniô sã 
nad swòjim żëcym – gôdała. Direktór 
MKPPiM we Wejrowie Tomôsz Fóp-
ka, chtëren bãdącë kòòrdinatorã 

kaszëbskòjãzëkòwëch krziżewëch 
dróg na Kalwarie, zabédowôł Mòdze-
lewsczi pisanié rozmiszlaniów, pòd-
czorchnął, że dodôwô òna do tëch 
tekstów wiele swòji białczëny wra-
zlëwòtë i  winszowôł ji lëteracczich 
i  teòlogòwëch spòsobnosców. Wôrt 
tuwò dodac, że aùtorka wëzwëskiwô 
swòjã bëlną znajemnotã kaszëb-
skò-pòmòrsczich tradicjów i  lëdzy 
wôżnëch dlô dëchòwégò rozwiju 
Pòmòrzô, jak Krësztof Celestin Mrą-
gòwiusz, ks. bp Kònstantin Dominik, 
ks. Janusz Paserzb abò bł. sostra Ali-
cja Kòtowskô, dzãka czemù ji tekstë 
zdôwają sã òsoblëwie blësczé kaszëb-
sczi spòlëznie.

Dodôwkã do wëdrëkòwónëch 
w ksążce rozmiszlaniów są nôzwëska 
ksãżi i czëtającëch rozmiszlania òb-
czas kaszëbskòjãzëkòwëch wejrow-
sczich krziżewëch drogów w  latach 
2013–2018. Mô to historiczną wôrt-
notã, a  równoczasno pòkazywô, że 
nôbòżeństwa na Kalwarie stałë sã 
òglowòkaszëbsczim wëdarzenim. 
Kòrektã ksążczi zrobił òjc aùtorczi 
Eùgeniusz Gòłąbk, a projekt òbkłôd-
czi przëszëkòwôł wespół z Ludmiłą 
Mòdzelewską ji chłop Rafôł. Ksążka 
je do kùpieniô w sedzbie MKPPiM 
we Wejrowie.             RED.

M. Melibruda czëtô jedno z rozmiszlaniów òb-
czas Kaszëbsczi Krziżewi Drodżi w Swiónowie.
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 GDUŃSK. SWIATOWÉ KINO PÒ 
KASZËBSKÙ
Klub Sztudérów „Pomorania” na 
zôczątkù latoségò rokù ògłosył kòn-
kùrs „Złoti jigrzan” dlô ùczniów 
strzédnëch szkòłów i sztudérów na 
zrobienié kaszëbskòjãzëkòwégò du-
bbingù do krótczégò filmù. Tłóma-
czenié miało bëc dopasowóné do 
òsoblëwòscë kaszëbsczégò jãzëka. 

Òbczas finału Kònkùrsu Wiédzë ò 
Pòmòrzim (23 strëmiannika) aùtorzë 
nôlepszich dubbingów òstelë nôd-
grodzony. Pierszi môl òbsãdzëcele 

przëznelë ùcznióm z I Òglowòsztôł-
cącégò Liceùm w Kòscérznie (Marta 
Majewskô, Jakùb Napientek, Adóm 
Tréder, Wérónika Słomińskô, Nata-
liô Dorawa, Juliô Jankòwskô) za dub-
bing do dzélëka filmù „Madagaskar”, 
drëdżi môl dostała Zofiô Mùchòwskô 
z  IX Òglowòsztôłcącégò Liceùm 
w  Gdinie (film „Titanic”), a  trze-
cy – Magda Jereczek, Magdaléna 
Wenta i Agata Kinowskô z I Òglo-
wòsztôłcącégò Liceùm w  Kòscérz-
nie (film „Królewô lodu”). Nôlepszé  
dubbindżi mòżeta òbezdrzec na 

www.facebook.com/klubstudencki.
pomorania/.

RED.

 CHOJNICE. WYDAWNICZY  
BRYLANT
Muzeum Historyczno-Etnograficzne 
im. Juliana Rydzkowskiego w związku 
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości i  zbliżającą się setną 
rocznicą powrotu ziemi chojnickiej do 
Macierzy (31 stycznia 2020 r.) przygoto-
wało okolicznościową publikację. Kiedy 
bierze się to wydawnictwo do ręki, na-
suwa się jedna refleksja: to prawdziwy 
brylant pośród innych wartościowych 
publikacji. Projekt całości przygotował 
artysta grafik Kazimierz Lemańczyk. 
To niestandardowe, bogato ilustrowa-

ne wydawnictwo złożone jest z trzech 
części: kalendarium o  wydarzeniach 
historycznych w Chojnicach i okolicy, 
zestawu kart prezentujących sylwetki 

osób zasłużonych w  pracy niepodle-
głościowej oraz reprintu śpiewnika 
Pieśni Narodowe i Obozowe (kieszon-
kowego formatu) wydanego w  Choj-
nicach w 1919 r. z inicjatywy Włady-
sławy Wolszlegierówny. Zawartość 
publikacji opracowali Anna Czapczyk, 
Marcin Synak i Kazimierz Lemańczyk, 
a realizację tego znakomitego projek-
tu wsparli finansowo: Starostwo Po-
wiatowe w Chojnicach, Urząd Miejski 
w Chojnicach i Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum w Chojnicach.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Kadr z „Titanica”

 BËTOWÒ. WËSTÔWK MŁODËCH 
ARTISTÓW

W Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm 
w Bëtowie 5 łżëkwiata òstôł òtemkłi 

wëstôwk z dokazama z XXVII Przezérkù 
Kaszëbsczégò Ùtwórstwa Dzecy i Mło-
dzëznë. Na latosą edicjã bëło wësłónëch 
wicy jak 300 prôc ùczniów ze szkòłów 
i przedszkòlów w Bëtowie, Bòrowim 
Młënie, Kôłczëgłowach, Szlachecczim 
Brzéznie, Gòstkòwie, Stëdzéńcach, Dą-
brówce, Ùgòszczë i Wiôldżim Pòmëskù. 
Òbczas òtemkniãcô wëstôwkù aùtorzë 
wnetka 100 nôlepszich dokazów i szkól-
ny, chtërny rëchtowelë ùczniów do kòn-
kùrsu, dostelë nôdgrodë i pòdzãkòwa-
nia. Prôce taksowała kòmisjô, w jaczi 
bëlë: Renata Delevaux (wësziwôrka), 
Alicjô Czedrowskô (plasticzka), Ga-
briela Pluto Prądzyńskô (etnografka), 
Iréna Grzëwnowicz (artista plastik), 

Mariô Kùłakòwskô (nôleżniczka za-
rządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô Part w Bëtowie). Òrganizatorzë 
pòdzelëlë dokazë na czile artisticznëch 
kategóriów: malënk na skle, ùplotanié, 
mùzyczné instrumentë, grónkòwizna, 
rzezba w glënie, intarsjô, architektura, 
tradicyjnô zabôwka i wësziwk.

Wëstôwk je do òbezdrzeniô w se-
dzbie Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm.

XXVII Przezérk Kaszëbsczégò Ùt- 
wórstwa Dzecy i Młodzëznë béł we-
spółfinancowóny przez Gminã Bëtowò, 
Bëtowsczi Kréz, Kaszëbsczi Institut we 
Gduńsku i gazétã „Kurier Bytowski”.

Nôzwëska wszëtczich dobiwców 
Przezérkù są na starnie www.kaszubi.pl. 

Òdj. ze starnë www.kaszubi.pl

RED.
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 GDINIÔ. NA WDÔR FRÃCËSZKA 
TRÉDRA

We strzodã 3 łżëkwiata òdbëłë sã 
ùroczëznë zrzeszoné z pòstacją zasłu-
żonégò dlô kaszëbsczi kùlturë załóżcë 
Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach 
Frãcëszkã Trédra (1903–1980). Za-
czãłë sã òne òd zéńdzeniô na Wito-
mińsczim Smãtôrzu w Gdinie. Spòd 
przédny brómë w  czerënkù grobù 
Trédra rëgnãłë zrzeszeniowé stanice 

– Òglowégò Zarządu i partów z Kar-
tuz a Gdini. Westrzód gòscy béł An-
drzéj Tréder (syn Frãcëszka), delega-
cjô z Kartuz (bùrméster Mieczësłôw 
G. Gòłuńsczi, czerownik Wëdzélu 
Promòcji i Wespółrobòtë z Bùtenrzą-
dowima Òrganizacjama Dariusz Las, 
direktór Kaszëbsczégò Mùzeùm Bar-
bara Kąkòl, przédnik Towarzëstwa 
Drëchów Kaszëbsczégò Mùzeùm 
Riszôrd Mielewczik i  wiceprzédnik 
kartesczégò partu Zrzeszeniô Kadz-
miérz Fòrmela). Gdińsczé wëszëznë 
reprezentowôł m.jin. radny Mia-
sta Gdinie Zenón Rode i wielelatny  
wiceprezydent i  wiceprzédnik Ra-
dzëznë Gardu Jerzi Miotke.

Nad grobã Frãcëszka Trédra prze- 
môwiôł przédnik KPZ Gdiniô An-
drzéj Bùsler i bùrméster Mieczësłôw 
Gòłuńsczi, chtërny kôrbilë ò zasłë-
gach załóżcë Kaszëbsczégò Mùzeùm 
w Kartuzach. Ùczãstnicë ùroczëznë 

òdwiedzëlë téż grób dôwny prezydent 
Gdinie Frãcëszczi Cegelsczi. 

Pòsobny dzél zéńdzeniô òdbéł 
sã ju w Kaszëbsczim Fòrum Kùltu-
rë. Tuwò nôwôżniészima pónktama 
programù bëłë: òbzéranié dokùmen-
talnégò filmù ò Frãcëszkù Trédrze 
Pamiętnik Kaszubskiego Fausta w reż.  
Andrzeja Dudzyńsczégò i  diskùsjô 
prowadzonô przez Darka Maj-
kòwsczégò z Andrzejã Trédrã, Bar-
barą Kąkòl i  reżisérą filmù. Swòje 
wspòminczi ò załóżcë Mùzeùm do-
delë téż: Mieczësłôw Gòłuńsczi, Jan 
Mòrdawsczi, Rómùôld Bławat, Krësz-
tof Kòwalkòwsczi i Bruno Cërocczi, 
mieszkańc Bòrzestowa, to je placu 
ùrodzeniô Trédra.

Pòtkanié skùńczëło sã òtemkniã-
cym wëstôwkù Franciszek Treder 
(1903‒1980) i jego dzieło życia – Mu-
zeum Kaszubskie w Kartuzach.   

NA SPÒDLIM TEKSTU A. BÙSLERA

Kòl grobù F. Trédra. Òdj. Ż. Janickô

 LUBNIÔ. CZËTELË REMÙSA

W Spòdleczny Szkòle w Lubni 6 łżë- 
kwiata béł XIII Kònkùrs Czëtanié-
gò w  Kaszëbsczim Jãzëkù „Czëta-
nié Remùsa”. Latos na miónczi szło  
46 ùczãstników w rozmajitëch wiekò- 
wëch kategóriach. Kòżdi mùszôł za-
prezentowac dzélëk romana Alek-
sandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë 
Remùsa. Kòmisjô òbsãdzëcelów (Fe-

licjô Bôska-Bòrzëszkòwskô – przéd-
niczka, Bòżena Ùgòwskô, Lucyna 
Radzymińskô, Justina Piekarskô, 
Stanisłôw Frimark, Wòjcech Mëszk) 
dôwała bôczenié na jãzëkòwą bël-
nosc, interpretacjã tekstu, dikcjã 
i artisticzną prezentacjã czëtającëch.
Dobiwcama òstelë: 
Kl. I–III spòdleczny szkòłë – 1. Wé- 
rónika Żmùda Trzebiatowskô i Ju-
liô Depka Prądzyńskô, 3. Marietta 
Szulc, wëprzédnienia Anna Walczak, 
Òskôr Dulsczi, Alicjô Stanisławskô;
Kl. IV–VI sp. sz. – 1. Izabela Kòssôk 
Główczewskô, 2. Kinga Hapke,  
3. Milena Swiątk Brzezyńskô, wëprz. 
Michôł Mòga, Juliô Żëchlińskô, Do-
minik Hébel;
Kl. VII–VIII sp. sz. i III gimnazjum 
– 1. Igór Zarãbsczi, 2. Aleksandra 
Januszewskô, 3. Filëp Szulc, wëp. 
Małgòrzata Jażdżewskô;
Strzédné szkòłë – 1. Martina Pastwa;
Dozdrzeniałi – 1. Jarosłôw Kùklew-
sczi i Kadzmiérz Bùdzyńsczi.

Wôżnym dzélã wëdarzeniô bëło 
przekôzanié „Remùsowi Karë”. 
Direktorka szkòłë w Lubni, w jaczi 
òdbiwałë sã miónczi, Wioletta Rëdu-

chòwskô dosta jã òd direktorczi 
Spòdleczny Szkòłë w  Lesnie Annë 
Klonowsczi-Dorszëńsczi. W  arti-
sticznym dzélu béł m.jin. przed-
stôwk ùczniów lubińsczi szkòłë 
„Z Ricerzã Widu” na spòdlim do-
kazu Żëcé i przigòdë Remùsa (dzecë 
przërëchtowelë szkólny kaszëbsczé-
gò jãzëka: Justina Górskô i Tomôsz 
Klaman). Ùczniowie VIII klasë 
szkòłë w  Lubni przëszëkòwelë téż 
„Remùsowi Quiz” – test wiédzë ò 
nôbarżi znónym dokazu Aleksandra 
Majkòwsczégò. 

Na kònkùrs przëjachelë lëdowi 
ùtwórcowie z  tëchòlsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. W przëszëkòwanim wëdarzeniô 
pòmògło wiele lëdzy i òrganizacjów, 
m.jin. direkcjô, Radzëzna Starszich, 
szkólny (òsoblëwie kaszëbsczégò 
jãzëka) i  robòtnicë szkòłë w  Lub-
ni, Òglowi Zarząd KPZ i  brusczi 
part Zrzeszeniô, Mark Blech, Mó-
nika Trawickô. Kònkùrs prowadzył 
Krësztof Gradowsczi.

NA SPÒDLIM TEKSTU  
JUSTINË GÓRSCZI

Òdj. z archiwùm Spòdleczny Szkòłë w Lubni
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 BÒRZESTOWÒ. WCYG  
PAMIÃTAJĄ Ò KRÃCCZIM
Łżëkwiatowé zéńdzenié Remùsowé-
gò Krãgù zaczãło sã Krziżewą Drogą 
w  kòscele w  Wigòdze. Pòprowadzył 
jã ks. Rafôł Kùlwikòwsczi, wikariusz 
z parafii pw. Scãcô sw. Jana Chrzcëcela 
w Chònicach.  

Drëdżi dzél pòtkaniô òdbéł sã 
w  szkòle w  Bòrzestowie, gdze gòscã 
Krãgù bëła Elżbiéta Mariô Grot, 
aùtorka ksążczi Doktor Franciszek 
Leon Kręcki. Bòhatéra ti pùblikacje 

ùrodzył sã w Bòrzestowie, tuwò stoji 
jegò pòmnik i  je òn wôżną pòstacją 
dlô nôleżników Remùsowégò Krãgù, 
tej dzeje jegò żëcô prezentowóné òb-
czas zéńdzeniô i wëstôwk namieniony 
Krãcczémù baro jich zaczekawiłë. Wie-
le ùczãstników pòtkaniô wëzwëskało 
téż bëtnosc na nim aùtorczi ksążczi 
i pòprosëło jã ò aùtograf na pùblikacje 
ò patronie 2018 rokù.

A  że latosym patronã je Jan Trep-
czik, aùtór wiele snôżich piesniów 
pò kaszëbskù, pòd kùńc zéńdzeniô 
ùczãstnicë zaspiéwelë jegò dokazë, par- 

łãczącë na ten ôrt dwie wôżné pòstacje, 
jaczé Kaszëbi wspòminelë łoni i latos.

RED.
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Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù

 GDINIÔ. KÒNKÙRS WIÉDZË  
Ò REGIONIE

W Zespòle Hòtelarskò-Gastronomicz-
nëch Szkółów (ZHGS) w  Gdini 12 
łżëkwiata òdbéł sã finał V Wòjewódz-

czégò Kònkùrsu „Wiédza ò regionie”. 
Wzãło w  nim ùdzél òsmë ùczniów 
z  wëżigimnazjowëch szkòłów z  całé-
gò wòjewództwa. Finaliscë mùszelë 
rozrzeszëc test wiédzë ò Pòmòrzim, 
a  pózni pòkazac mùltimediową pre-
zentacjã ò wëbrónym môlu w regionie. 
Jich wiédzã i dokazë taksowało karno 
òbsãdzëcelów (Mariola Łuczak – rektór 
Wëższi Szkòłë Turisticzi i Hòtelarstwa 
we Gduńskù, Andrzéj Bùsler – przéd-
nik gdińsczégò partu KPZ, Bògdón 
Donke – prezes Pòlsczi Jizbë Turisticzi 
we Gduńskù i  Zenón Roda – radny 
Miasta Gdinie). Wedle jurorów nôlep-

szi w latosy edicje bëlë: 1. Dawid Miotk 
z Zespòłu Hòtelarskò-Gastronomicz-
nëch Szkòłów w  Gdini, 2. Marzena 
Krapkòwskô z  I  Òglowòsztôłcącégò 
Liceùm z Dwajãzëkòwima Òddzélama 
w Kartuzach, 3. Szëmón Reinke z I ÒL 
we Wejrowie.

Hònorny patronat nad kònkùr-
sã mielë: Prezydent Miasta Gdinie, 
Pòmòrsczi Kùratór Pòùczënë, Pòlskô 
Jizba Turisticzi we Gduńskù i gdińsczi 
part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. Nôùkòwi patronat nad wëdarze-
nim trzimała Wëższô Szkòła Turisticzi 
i Hòtelarstwa we Gduńskù.

 GDUŃSK. STOJI MATKA  
ZAPŁAKÓNÔ...

W latosy Wiôldżi Pòniedzôłk, 15 łżë- 
kwiata, w rektorsczim kòscele pw. sw. 

Józefa we Gduńskù bëło prawëkòna-
nié Kaszëbsczégò Stabat Mater 
„Matczi serce”. Dokôz òstôł skómpò-
nowóny przez Annã Rocławską-Mu-
sałczik na prosbã Stowôrë „Discan-
tus” z Gòwidlëna. Pòwstôł do tekstu 
w kaszëbsczim jãzëkù aùtorstwa fran-
cyszkóna br. Zbigòrza Joskòwsczégò, 
chtëren béł pòdskacony ùsôdzkã Ja-
copone da Todi – Stabat Mater dolo-
rosa z XIII w.

Stabat Mater to skrësziwający 
ùsôdzk, jaczi òpòwiôdô historiã 
Bòżi Matczi płaczący pòd krziżã nad 
smiercą swòjégò Sëna. W  kaszëb-
sczi wersje zaczinô sã òd słów: „Stoji 
Matka zapłakónô, całô w Bògù zakò-
chónô”. 

Prawëkònanié w kòscele sw. Józefa 
zaczãło sã òd wëstąpieniô przédnika 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
prof. Édmùnda Wittbrodta, chtëren 
pòdczorchnął, że pòwstanié nowégò 

sakralnégò, wókalno-instrumental-
négò dokazu do tekstu w kaszëbsczim 
jãzëkù je baro wôżnym wëdarzenim 
dlô kaszëbsczi spòlëznë, tim barżi, że 
ùtwórcama są lëdze zrzeszony z re-
gionã: Anna Rocławskô-Mùsałczik 
(z Wejrowa) i br. Zbigórz Joskòwsczi 
(z Gòwidlëna).

W ùsadzenié tegò projektu zaan-
gażowelë sã téż: wókalné karno Vox 
Intensa, Schola Cantorum Mùzyczny 
Akademie we Gduńskù, Kameralny 
Chùr Discantus z Gòwidlëna i Kame-
ralnô Òrkestra Discantus. 

Całowny program wëdarzeniô – ze 
spiéwama i òpisënkã wëstãpùjącëch 
ùtwórców – je na starnie Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, jaczé bëło 
jednym z òrganizatorów prawëkòna-
niô: www.kaszubi.pl/images/dodat-
kowe/A%2004.2019/PROGRAM%20
KONCERTU%20(1).pdf

NA SPÒDLIM WIADŁA NA WWW.KASZUBI.PL

Òdj. P. Pastalenc

Dobiwcowie Kònkùrsu, direktorka ZHGS  
B. Flisykòwskô i nôleżnicë jury.  
Òdj. archiwùm ZHGS

NA SPÒDLIM TEKSTU AB
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 SŁËPSKÒ. DLÔ SZKÓLNËCH  
Ò FILMIE

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
i Institut Pòlonisticzi Pòmòrsczi Aka-
demie w Słëpskù rôczą na metodicz-
ną kònferencjã dlô szkólnëch kaszëb-

sczégò jãzëka „Film o  Kaszubach. 
Narzędzie pracy i zabawa w szkole”. 
Òdbãdze sã òna 28 maja w przédnym 
bùdinkù Pòmòrsczi Akademie (szas. 
Bòhatérów Westerplatte 64, Słëpskò). 
Registracjô ùczãstników zaczinô sã òd 
8.30, a kònferencjô mdze òtemkłô ò 9. 

Pierszi wëkłôd wëgłosy prof. Daniél 
Kalinowsczi („Filmy po kaszubsku 
i o Kaszubach…”), pózni Lucyna Ra-
dzymińskô òpòwié ò skôrbnicë filmów 
ò Kaszëbach, to je projekce Wirtualne 
Kaszuby, a Pioter Zatoń ò robòce nad 
filmã: òd ùdbë do realizacje.

Pòtemù bãdą rozmajité warkòw-
nie dlô szkólnëch: „Jak pytać, żeby Ci 

opowiedzieli – rozmowa z bohaterem 
reportażu filmowego” (prowadzenié: 
Barbara Liedtke-Kątnik), „Jak zapisać 
opowieść – przygotowanie scenariu-
sza filmowego” (prowadzenié: Éwe-
lina Karczewskô), „Jak sfilmować, 
żeby dobrze się oglądało – techniczne 
aspekty realizacji filmów” (prowadze-
nié: Pioter Zatoń)

Zgłoszenia ùdzélu w kònferencje 
mùsz je wësłac na adres edukacja@
kaszubi.pl do 24 maja. Òbczas wëda-
rzeniô bãdze òtemkłé stojiszcze z re-
gionalnyma wëdôwiznama.

Drobnotë na starnie www.kaszubi.pl. 
RED.

 PIÔSZNICA. KRZIŻEWÔ DROGA 
Snôżé wiodro slédnëch dni strëmiannika miało zachãconé 
wiele mieszkańców parafii w Krokòwie i Żarnówcu do 
pòspólnëch – razã z krokòwsczima zrzeszeńcama – rozwô-
żaniów Krziżewi Drodżi w Piôsznicë. Nôbòżeństwò òdbëło 
sã 28 strëmiannika, a prowadzył je ks. Riszôrd Bùrda z Dã-
beków. 

Piôsznicczé lasë to môl mãczelsczi smiercë czilenôsce 
tësący Pòlôchów. Wôrt pòdczorchnąc, że zdżinãło tu téż 
wiele nôleżników familiów lëdzy, co mòdlëlë sã z nama 
òbczas Krziżewi Drodżi. 

W pòprzédnëch latach przë stacjach bëłë czëtóné przez 
zrzeszeńców z Krokòwa wiérztë z rozmajitëch pòeticczich 
zbiérków namienionëch Piôsznicë. Latos aùtorką sztërzech 
òdczëtónëch wiérztów bëła nowô nôleżniczka najégò partu 
Teréza Fikùs-Mach. Chcemë sã z Czëtińcama „Pòmeranie” 
pòdzelëc wëjimkã dokazu, jaczi òstôł zaprezentowóny przë 
pierszi stacje:

Drzewa
Naoczni świadkowie historii dotykają nieba,
ich płacz roznosi się po okolicy,
krąży wśród nich głośna rozmowa choć niema,
przerywa ją strzał oddany w potylicę.

(...)
Stoją tak długo i stać będą wiecznie,
tworząc ciasny szpaler niczym pamięci rycerze.
Siła, którą się karmią, musi tu zostać koniecznie,
by za przodków pomordowanych odmawiać pacierze.

Pòspólnô mòdlëtwa òbczas Krziżewi Drodżi i òbezdrzó-
ny tidzéń wczasni film „Piaśnica” to znak pamiãcë i tczë, 
jaką nôleżnicë partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Krokòwie òddôwają tim, co swòją krwią mają ùswiãcony 
ten plac.

BÒŻENA HARTIN-LESZCZËŃSKÔ

Òdj. P. Òkòn

 GDINIÔ. NIÉ LENO DLÔ  
LUBÒTNIKÓW GEÒGRAFIE
Geografia Kaszub to nônowszô pùbli-
kacjô dr. Jana Mòrdawsczégò, aùto-
ra przez 130 nôùkòwëch i  pòpùlar-
nonôùkòwëch ksążków, 7 atlasów i kòl 
80 nôùkòwëch artiklów, a równoczasno 
zasłużonégò nôleżnika gdińsczégò par-
tu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

24 łżëkwiata òdbëła sã pierszô 
promòcjô jegò Geografii Kaszub w se-
dzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë 
kòl szas. Marszôłka Piłsudsczégò 18 

w  Gdinie. Zéńdzenié zaczãło sã òd 
wrãczeniô medalu „Civitas e mari – 
tym, którzy odważnie realizują marze-
nia” przëznôwónégò przez Prezydenta 
Miasta Gdinie. Janowi Mòrdawsczémù 
wrãcził gò wiceprzédnik Radzëznë 
Miasta Stanisłôw Bòrsczi.

Pózni ùczãstnicë òbezdrzelë pre-
zentacjã promòwóny ksążczi i wësłë-
chelë infòrmacji na ji témã wëgło-
szonëch przez aùtora. Dr Mòrdawsczi 
tłómacził m.jin. regle, jaczima sã 
czerowôł, céchùjącë grańce dzysd-

niowëch Kaszëb, kôrbił ò zgrôwach 
sparłãczonëch z  gãstoscą lëdztwa, 
nôtërnym rostã, migracją i  rozwijã 
przemësłu. Pòdczorchiwôł, że òso-
blëwie wiele robòtë miôł z przërëchto-
wanim dónëch tikającëch sã wespół-
robòtë pòmòrsczich samòrządów 
z gminama w Pòlsce i na całim swiece.

Òpòwiôdôł téż ò codniowi robò-
ce geògrafa, a na zakùńczenié pòd-
pisywôł swòje ksążczi, jaczé òstałë 
wëprzedóné w czilenôsce minut.

AJ/TF
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 MILIÓN PASAŻÉRÓW NA GDUŃSCZIM  
LATAWISZCZU I 10 MILIÓNÓW W PKM-CE
Latawny Pòrt m. Lecha Wałãsë we Gduńskù 
w pierszich trzech miesącach 2019 r. miôł 
òbsłużoné przez milión pasażérów. To wicy 
w przërównanim z jistnym cządã łońsczégò 
rokù. Wôrt pòdczorchnąc, że gduńsczémù 
latawiszczu pierszi rôz ùdało sã przeńc lëczbã milióna pa-
sażérów òb pierszi wiertel rokù. Je tej nôdzeja, że latos òb-
służi òno 5 mln pasażérów (w 2018 r. bëło jich 4,9 mln) 
i dobãdze pòsobny rekòrd.
Na gduńsczim latawiszczu wastëje midzënôrodnô rëszno-
ta. Nôczãscy lôtô sã stądka do Londinu, Òslo, Sztokhòlmù, 
Kòpenhadżi, Mònachium, Amsterdamù, Eindhoven, Frank-
fùrtu i Turkù. Z pòlsczich czerënków nôwicy je wëbiérónô 
Warszawa. Pasażérowie mògą kòrzëstac z taczich latawnëch 
lëniów, jak: Wizz Air, Ryanair, LOT, Lufthansa, SAS, Norwe-
gian, KLM a téż Finnair. 

Latos duńdze czile nowëch czerënków. Bãdzemë mòglë 
rézowac m.jin. do Bodø, Götebòrga, Hambùrga, Düsseldor-
fù i Òdessë.  

Rôd mòże téż bëc miéwca Pòmòrsczi Metropòlital-
ny Banë, to je samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa.  
3 łżëkwiata westrzód wchôdającëch i wëchôdającëch z banów 
na stacje PKM Gduńsk Strziża béł 10-miliónowi pasażéra. 
Je wiedzec, wskôzanié, chto kònkretno je tim 10-milióno-
wim, bëło leno teòreticzné. W  banach są zamóntowóné 
ùrządzenia do rechòwaniô pasażérów, ale na spòdlim stati-

stików robionëch przez Departament 
Infrastrukturë Marszôłkòwsczégò 
Ùrzãdu Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
dało sã blós wskazac, w jaczim cządze 
i w jaczich banach jadącëch wnenczas 
lënią PKM wielëna pasażérów stónie 
sã wikszô jak 10 mln. Z  ti leżno-
scë pendrive’ë, chtërne miałë sztôłt 
sztrëkòbùsów, wrãcził czilenôsce 
rézëjącym wicemarszôłk Riszôrd 
Swilsczi i  przedstôwcowie spółczi 
PKM S.A. Dodôwkòwò, kòżdi pa-
sażéra dostôł miodny darënk.

Pierszô pasażérskô bana przeja-
chała lënią Pòmòrsczi Metropòlitalny 

Banë 1 séwnika 2015 r. Mającô kòl 18 km PKM je pierszą 
w Pòlsce banową lënią, jakô òstała zbùdowónô przez wòje-
wódzczi samòrząd. Bùdowa lëni warała dwa lata. Inwesticjô 
kòształa wespół przez 1,1 mld zł. W 85% bëła wespółfinanco-
wónô z dëtków Eùropejsczi Ùnie, z programù Infrastruktura 
i Strzodowiszcze.

 ÒSTRZÓDK LÉKARZENIÔ NÔCZËNIOWËCH  
CHÒROSCÓW ÒTEMKLË W GDIŃSCZI BÒLËCË
Na Òddzélu Nôczëniowi Chirurgie Bòlëcë miona sw. Win-
cãta a Paùlo w Gdinie skùńcził sã I dzél remóntu. Dzãka temù 
pòwstała m.jin. pòzabiegòwô zala ò zwikszonym dozérze, 
specjalné môle (tpzw. slëże) dlô pacjentów i prôcowników. 
Kùpiony òstôł téż baro nowòczasny angiograf – ùrządzenié 
do òbrazowaniô bëna krëwionosnëch i bënowëch òrganów. 
Przede wszëtczim mòże nim badérowac żëłë i kòmòrë serca, 
co pòmòże dochtoróm òbczas interwencjowëch kardiolo-
gòwëch zabiegów. Badérowanié tim ùrządzenim pòzwòliwô 
nié blós na diagnostikã i interwencjowé lékarzenié pacjen-
tów z zawałã serca, ale téż lëdzy z chòroscama òbwòdowëch 

nôczëniów. Òkróm te mòżlëwé je wëkònywanié zabiegów na 
nôczëniach, co są miészé jak 2 mm. Dzãka temù nie bãdze 
nieòbéńdnô ampùtacjô w przëtrôfkù cëkrzëcë.

Kòszt inwesticje i aparaturë to wnet 4,3 mln zł. Dëtczi na 
ten cél (przez 2,1 mln zł) dôł samòrząd pòmòrsczégò wòje-
wództwa, z Eùropejsczégò Fùnduszu Regionalnégò Rozwiju 
pòchòdzëło wnet 1,9 mln zł, z bùdżetu państwa kòl 250 tës. 
zł, a zaòstałé pieniãdze dała bòlëca.

Òstrzódk Lékarzeniô Nôczëniowëch Chòrosców bãdze 
dodôwkòwą wôrtnotą dlô ùdarowëch òddzélów w Gdinie 
i Wejrowie. Angiografë, òkróm Ùniwersytecczégò Kliniczné-
gò Centrum, są téż m.jin. w Specjalisticzny Bòlëcë we Wejro-
wie, Wòjewódzczi Specjalisticzny Bòlëcë w Słëpskù i Bòlëcë 
m. sw. Wòjcecha we Gduńskù.
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 ELEKTRISZ, CO PROMÙJE „PÒLSCZÉ NIEBÒ”
Łoni w  dôwnym bùdinkù Pòlsczégò Gimnazjum we 
Gduńskù (dzysô sedzba Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu) 
òstała òdtwòrzonô zrekònstruòwónô malowizna „Pòl-
sczé niebò”.

Ò tim wëdarzenim przëbôcziwô specjalny elektrisz, 
jaczi jezdzy pò Gduńskù. Pòjôzd zdobiony mòtiwama 
zrzeszonyma z  „Pòlsczim niebã” pòjawił sã na gduń-
sczich sztrëkach 19 łżëkwiata. To nié leno promòcjô ti 
nadzwëkòwi malowiznë, ale téż infòrmacjô sczerowónô 
do mieszkańców i  turistów ò mòżlëwòce ùzdrzeniô 
bëna, w jaczim òno je. 

Chòc w  bùdinkù dôwnégò Gimnazjum je dzysô 
ùrząd, równak aùla z „Pòlsczim niebã” je przistãpnô dlô 
òbzérającëch. Żebë równak całowno pòznac i zrozmiec 
symbólikã tegò dokazu, wôrt zdrzec na niegò òbczas 
zwiedzaniô z prowadnikã. Takô mòżlëwòta je co jaczis 
czas.

„Pòlsczé niebò” to patrioticznô malowizna, jakô òd 
1938 r. zdobiła pòsowã aùlë Pòlsczégò Gimnazjum we 
Gduńskù. Dokôz mają namalowóné dwaji pòlsczi ar-
tiscë: Bòlesłôw Cëbis i  Jan Zamòysczi. Zarô pò zaczã-
cym sã drëdżi swiatowi wòjnë òstôł òn znikwiony przez 

Niemców. Zaòstało baro mało òdjimków i dokùmentów 
przedstôwiającëch òriginalné „Pòlsczé niebò”. Jegò òd-
twòrzenié stało sã mòżlëwé dopiérze dzysdnia. Dało sã 
na to karno robòtników i sztudérów Akademie Snôżich 
Kùńsztów we Gduńskù pòd przédnictwã prof. Jacka 
Zdibla. Robòta kòl rekònstrukcje warała dzewiãc miesą-
cy i skùńczëła sã pòd kùńc łżëkwiata 2018 r. 

SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI, TŁÓMACZIŁ DARK MAJKÒWSCZI

RÉWA W JASTRË PÒ PÔŁNIM. NA ÒDJIMKÙ KRZIŻ NA WDÔR LËDZY MÒRZA, ÙFÙNDOWÓNY PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
GMINË KÒSÔKÒWÒ I PÒSWIÃCONY PRZEZ ABPA TADEÙSZA GÒCŁOWSCZÉGÒ W LËPIŃCU 2004 ROKÙ.  
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI
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KÒL ZÃBERWAJCZI. JIMË Z PISËNKÃ
W  niedzelã, czësto czëstim renã, kòl dzesąti gò-

dzënë wstôł Fópka i ùmëslił sobie napisac fej-
ny felietómk. Z długùchny lëstë, co jã chùtczi sobie 
pòszpandérowôł, wëbrôł témã ò zãberwajach. Ju 
miôł ùłożoné paje do pisaniô pò kaszëbskù, jaż narôz 
zbùńtowała sã kaszëbskô kluczplata. Pòłknãła wszët-
czé sztriczczi i szło leno pò anielskò-kaszëbskù pisac. 

– Tak czasã przińdze – pòmëslôł Fópka – kò terô 
je móda na wëmiszlanié nowëch pisënków, wëmëszlã 
jô téż. Bãdze mie lżi pisac, zapromùjã amerikańskò-
-lesôcczi zort pisënkù, narobiã skòpicą trzôskù, mòże 
chto sã ùsmieje, a mòże kòmù to mdze pasowało, 
tej mdã to na mòc pchôł przez internetë, jaż lëdze 
pòmëszlą, że to tak mùszi 
bëc. Mòże nawetkã Kaszë-
bi w Hòlandie to przëjim-
ną?! A czej mie jaczi mą-
drzela z jaczi radzëznë 
rzecze, że tak ni mòże 
– òdpòwiém, że tak chcã 
– i kùńc! Kòl Fópczi òd 
głowë do rãczi je krótkò, 
tej wzął a napisôł. A szło 
to tak:

Jedna raza zabolol mie zab. Munisko sa flot na-
pampuzelo jak balon na mionczi Gordon-Benneta. 
Do te wezdrzol jem jak jaczi z Nordowi Koreje z tema 
resenkowima slepiama. Wzal jem wolne z robote, we-
placyl sztere stowe z bankomate a regnal na zetkanie 
ze zaberwaja. Zaparkowol jem brika kol porte ze zo-
chacba zabiorza a wlozl po trapach do bena. W zdal-
nie sedzol jesz jeden chlop, co czetol farwna gazeta 
ze szekowna bialka na obklodce. Po molech piatno-
sce minutach z jednech dwierzow welazla jakos baro 
wozno kobieta, co mie z nozweska wolala a przekoza 
do gabinete wlazac. Jem zeblokl jupa a szal odwiesyl 
na biegel. Prawie jem zaczal kurpe scegac, ale bialka 
w biolim czitlu rzekla, ze to be bela obraza dentisto-
wego majestatu i muszi ostac w bote obuti. W gabi-
nece prze komputrze sedzala drego bialka, starszo, 
co mie na przewitanie uscesnala raka z taka moca, że 
dorazu jem zmerkol, chto tuwo bukse noszo. Obie sa 
do mie mocno usmiechale, a nobarzi, czej jem rzek-
nal, ze zaplaca prosto z mieszka. Ta, co mocko raka 
scysko, koza szerok gaba otemknac a nosa oddechac, 
co nie je tacze proste, czej ce bialka do gabe jaz po 

swoj lokc mo raka wetkle a niemiloserno gneboli. No-
przodka bialczi dezynfekcja zrobile, swiezechne stat-
czi z gotowanio powecygale a zalozale nowuchne, 
modrechne, plastikowe rakawiczczi. Zarzeszele so lar-
we a mie scygnale brele. A jesz mie noprzodka posa-
dzele na stolku, co pozni zjachol na lezaczka, jaz jem 
dostol strach, ze mie co jinego koza pokazac. Rownak 
otemknal jem flaba, jaz mie zowiase zatrzeszczele. 
Dolebog, ona prze taczim otemknienim wiera widza 
przez gaba moje wepucowone bote... Jedna koman-
derowa, drego mie trzima za glowa, zebem czasa do-
chtorczi nie pogrizl tema zdrow zaboma. Do te mie 
napakowala tak z pol funta jaczego toaletowego pa-

pioru midze dasla a zabe. 
Zapuscala taczi statk do 
wecyganio slene a mie go 
wcesna pod jazek. Po pora 
minutach ne dwie pakate 
zele pod jazeka to mialo 
wnetk na wierzk wecygle. 
Dochtorka-zabiorzka ob-
czas swi robote spokojno 
do mie przemowia. A to 
o sztrejku szkolnech, a to 

o drodzim paliwie na tankszteli. Dowiedzol jem sa, 
ze maja z chlopa kredit w szwajcarsczich frankach 
wzate a zaczinaja chowac buczczi w bloku, bo bodoj 
polscze panstwo mdze do tego doplacac. Opowiodala 
o tim, od cze zabe mie sa zacyskale, a miala bec gaba 
szerok otemklo. Temu tez na drego co sztot mie taka 
lezka do zmieniwanio gumow w autolowech kolach 
dukowala szczaka w gora. Do te obie wnetka na mie 
lezale, kozdo ze swoji strone, jak ti dwaji szudrowie 
kol Jezesa na krziżu. Naroz slunce bez okno zaswieca-
lo i zaberwajka obocza, ze w moji gorny dzewiatce je 
jesz jedna dzura do zasztopanio. Prze leznosce nalozl 
sa moj uszlopiatkowi frisztek. Zaczala wiercec z taka 
moca, ze we wse sztrom na sztot wesodl. (Ostatny 
taczi przetrofk bel tede, czej szoltesowo bialka ekspe-
rimentowa z nowa maszinka do robienio dobrze). Mu-
szol jem kureszce zlezc z nech madejowech werow. 
Zaplacyl a wrocyl dodom ze sztiwna szczaka a lozym 
mieszka. 

Fópka przeczëtôł felietómk jak wiedno swòji biał-
ce. – Tej kùli te so, chłopie, dôł wërwac nëch zã-
bisk...?! – zapitała.

(...) kò terô je móda na  
wëmiszlanié nowëch pisënków, 
wëmëszlã jô téż. Bãdze mie lżi 

pisac, zapromùjã amerikańskò-
-lesôcczi zort pisënkù, narobiã 
skòpicą trzôskù, mòże chto sã 

ùsmieje, a mòże kòmù to mdze 
pasowało (...)

TÓMK FÓPKA
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ÙCZBË Z JIGNACÃ
Jignac to je knôp, co chòdzy do spòdleczny szkòłë. To 
znaczi w slédnym czasu do ti szkòłë òbez nen sztrëjk 
szkólnëch, jaczi w łżëkwiace 2019 rokù béł, nie chò-
dzył. Mëszlącë rozëmã dzecka, to bë miôł krziknąc: 
Hùra!, chòc tak pò prôwdze, òbez nen jastrowi czas, 
barżi bë pasérowało: Alleluja!

Tëli wòlnégò òd ùczeniô. Terô co? Në, Jignaca do 
wùje, co na zbërkù Pëlckòwa żëje, wësłac. 

Tak tej pëlckòwsczi wùja mùszôł môłémù szkòłã 
żëcégò zòrganizowac. Dzãka Bògù je mój drëch brifka, 
chtëren mô wiôldżé doswiôdczenié w dzecy 
wëchòwanim. 

Ùczba 1. Czëtanié
Brifka mie doradzył, 
żebë môłémù wiele 
czëtac, kò mdze, biédôk, 
ze szkòłowima lektura-
ma dowsladë.

Krótczé pëtanié a jesz 
krótszô òdpòwiésc:

– Jaką lekturã môsz 
do czëtaniô?

– Nie wiém.
Wząn jô z pòlëcë Dzieci z Bullerbyn, tec czedës to 

prawie lektura bëła. Jignac wezdrzôł na òbkłôdkã a za-
wòłôł:

– Jo! Môsz wùja trafioné! – tej zarôzka dodôł: – Ale 
të czëtôsz.

Në tej czëtóm. Pierszô strona, drëgô, trzecô… Gãbą 
zéwiã, kò czedës na ksążka mie sã barżi widza… Pòd- 
zéróm na Jignaca, a nen… spi. 

Na drëdżi dzéń pitajã sã jegò, co mù sã w Bùlerbin 
widzało. Nen zrobił wiôldżé òczë:

– Wùja, nôlepi mdze, jak të to przeczëtôsz, a pózni 
mie òpòwiész… – a wząn sã za granié w fortnajtë czë 
jaczé jinszé majnkraftë. 

Nôùka z ti ùczbë: dzysôdniowé szkòłowé lekturë są 
baro dobré! Do dzecy ùlulaniô w sóm rôz.

Ùczba 2. Dëgùsë
Verba docent, exempla trahunt – pòdpòwiedzôł mie 
w starożëtnym jãzëkù brifka, zachãcającë, żebë pòka-

zac môłémù naj’ pëlckòwsczi zwëk – dëgùsë. Jo! Sło-
wa ùczą, przikładë pòcygają. Prôwdac Jignac miôł ju 
wòdną kanónã przërëchtowóné, ale nié! Wprowadzył 
jem zakôz ji ùżiwaniô. Mdzemë, jak sã słëchô, dë-
gòwac! Nôprzód béł stolemny smùtk, ale pò pierszim 
dëgòwanim, za chtërno zarobił dwadzesce (!) złotëch, 
ùsmiéwk nie dżinąn z jegò gãbë. 

– Wùja, a czemù pëlckòwsczé dzecë nie chcą dë-
gòwac, le wòdã leją? – spitôł, czedë rechòwelë më 
wëdëgòwóné dëtczi.

– Pewno sã sromają abò starszima je głupie… – në 
rzeczëta, co jô miôł gadac?

Jignac wezdrzôł nó miã nie-
rozmiejącym zdrokã:

– Głupie? Doch ne dëgùsë 
są wiele lepszé jak Halloween! 

Nôùka z ti ùczbë: Dëgùsë 
z dëgówkama – bëlnô zabawa 
a bëlny wzątk!

Ùczba 3. Swiat
– Më mùszimë zrozmiec – rzekł brifka – że dzysôdnio-
wé dzecë są jinszé jak ne z ùszłégò stolata. Nama 
Dzieci z Bullerbyn mògłë sã widzec, ale dlô tëch XXI-
-stolatnëch to je czësto cëzy, jimrotny a niezrozmiałi 
swiat. Jakùż to? Żëcé bez kómpùtrów, mòbilków, yuo- 
tuberów a graniô?

Brifka mô prôwdã, a Jignac le pòswiôdcził jegò sło-
wa. Czej rôz jem na negò pùrtôka riknąn: – Z tobą są 
trzë swiatë!, to òn, mie nic, tobie nic, òdrzekł: 

– Jo, wùja: cyfrowi, animòwóny a normalny! 
Nôùka z ti ùczbë: Swiat nëkô, a më, starszi, chcemë 

miec starã za nim zdążëc.

Jo, ë tëli jô sã miôł bez nen sztrëjk naùczoné. Szkól-
ny, baro Wama dzãkùjã!

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK (WESPÓŁROBÒTA JIGNAC)

Nôùka z ti ùczbë:  
Swiat nëkô, a më, starszi, 

chcemë miec starã 
za nim zdążëc.

pomerania.kaszuby



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




