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Numer wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   
Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego. 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Dlô wszëtczich bëła to leżnosc pòsłëchac cekawëch wiadłów, a dlô nëch, chtërny interesëją sã regionalny-
ma sprawama, spòsobnosc do nabëcégò nowëch ksążków. W bëtowsczi Miesczi Bibliotece 13 maja òdbëła sã 
promòcjô  dwóch dokazów ò Kaszëbach. Òbadwa są dzélã dwùch seriów.

„Smaki i aromaty Pomorza” to tytuł nowego cyklu, 
którego premierową odsłonę publikujemy w czerwcowej 
„Pomeranii”. Rafał Nowakowski, pomysłodawca cyklu, 
w swoim pierwszym artykule pisze m.in., że chce
 „namawiać wszystkich, którzy lubią jeść na zewnątrz 
w okresie letnim, do tego, by starali się korzystać 
z ofert autentycznych, ofert związanych z regionem 
organicznie”.   

Zwyczaje i obrzędy towarzyszące narodzinom 
dziecka to, z kolei, temat omawiany w tym numerze 
naszego pisma przez Rajmunda Głembina, dotąd 
znanego Państwu z artykułów o Sopocie. Autor 
przybliża okołoporodowe obyczaje panujące na 
Kaszubach w XIX i pierwszej połowie XX wieku.  
Jego zdaniem ich część nadal jest kultywowana  
na Pomorzu. 

Także o trwałości dawnych zwyczajów,  
ale związanych z ludowym pszczelarstwem, pisze 
dla Państwa na stronach 54–55 kolejny nasz nowy 
współpracownik Mateusz Klebba. 

Polecamy też rozmowę o pasji kolekcjonerskiej,  
którą z gdynianinem Jerzym Zającem dla „Pomeranii” 
przeprowadził Andrzej Busler. Z artykułu  
dowiemy się m.in., dlaczego dawne tabakiery nie miały 
zatyczek oraz skąd taki, a nie inny ich kształt. 

Sławomir Lewandowski
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Przë pełny zalë Pioter Dzekanowsczi pòprowadzył pòtkanié 
z aùtorama dwùch ksążków. Pierszô to nowi tom dwajãzëkòwi 
serie Vademecum rëchtowóny przez Kaszëbsczi Institut 
i  Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié pt. Współczesna kultura 
kaszubska. Terôczasnô kaszëbskô kùltura. Òpòwiôdalë ò nim 
i prowadzący zéńdzenié, i dwaji z aùtorów dokazu: prof. Cezari 
Òbracht-Prondzyńsczi i Tomôsz Fópka (trzecą wespółaùtorką 
je dr Katarzëna Kùlikòwskô). Seriô Vademecum (kaszëbsczé) 
pòwsta z mëslą przede wszëtczim ò szkólnëch kaszëbsczégò 
jãzëka, a  téż sztudérach kaszëbsczi etnofilologie. Pò tomach 
m.jin. ò historii czë lëteraturze terôzka wëszedł smarą tom ò 
kùlturze. Béł baro drãdżi do napisaniô. Jeżlë jidze ò historiã czë 
kaszëbską rësznotã, mómë dosc tëli ju napisóné. Ò terôczasny 
kaszëbsczi kùlturze ju tak wiele ni ma. Tej wedle mie nen tom 
je nôbarżi pòtrzébny – gôdôł na promòcje prof. Òbracht-Pron-
dzyńsczi. W ksãżce bôczënk wôrt dac chòcbë na kalendarium. 
W nym nalazłë sã nôwôżniészé wëdarzenia òd 1945 do 2018 
rokù. Wëszło na to, że nawetka w nôgòrszich latach co rok dze-
jało sã cos wôżnégò dlô kaszëbsczi kùlturë – dodôł profesór. Je 
tam m.jin. pierszi pò wòjnie zjôzd kaszëbsczich dzejôrzów, 
nadôwanié cykliczny aùdicje w Radiu Gdańsk „Wies tuńcëje 
i spiéwô”, Festiwal Piesni ò Mòrzu, pierszô mszô òdprôwionô 
pò kaszëbskù, Pòwiatowi Przezérk Szkòlnëch Téatrów, wëdanié 
tłomaczeniô pòlsczi konstitucje czë Festiwal Cassubia Cantat. 
Ò tim slédnym wëdarzenim mòże przeczëtac w dzélu ksąż-
czi namienionym mùzyce, chtëren to napisôł Tomôsz Fópka, 
direktór Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie. Tëli mómë nowëch karnów, platków, ùdbów, że 
tak pò prôwdze felëje mie z dwa – trzë lata, bë to wszëtkò spisac. 
Zrodzëła mie sã takô mësla, cobë stwòrzec òsobny tom Vademe-
cum, w jaczim bãdze leno ò kaszëbsczich piesniach – rzekł Fóp-
ka. Pòdsztrichnął w tim sztóce dzejanié bëtowsczégò Zôpad-
nokaszëbsczégò Mùzeùm w rozkòscérzaniô dôwnëch piesniów 

prawie przez Festiwal Cassubia Cantat, jaczi pòkôzëje, jak mòże 
wëzwëskac stôré dokazë i dac jim nowégò, terôczasnégò dëcha. 

Ò drëdżi promòwóny tegò dnia ksążce, Znaki tożsamości. 
Wzór haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej, gôdôł òkróm 
red. Dzekanowsczégò i prof. Òbracht-Prondzyńsczégò ji wespół-
aùtór, Pioter Zatoń, jaczi zrobił do ni òdjimniãca. Wespółaùtorką 
ti pùblikacje je Katarzëna Kùlikowskô, chtërna przërëchtowa téż 
wstãp do ni. Albùm pòkôzëje wëzwëskanié elementów kaszëb-
sczégò wësziwkù m.jin. na banerach reklamòwëch, bùdinkach 
a szildach. W ksążce nalazło sã 197 òdjimków z rozmajitëch 
môlów na Kaszëbach. Mómë swiądã, że to nie je wszëtkò. 
Pòjôwiałë sã jinszé place, chtërne téż wôrt òdjimac, co robiã. Tej 
robòtë nie przeriwôm – rzekł Zatoń. Z ùczãstnikama pòdzelił sã 
swòjim pòzdrzatkã na przëczënë wëkòrzistiwaniô elementów 
wësziwù. Czasã je to przëtrôfk. Òdmikô sã np. spòżiwczi króm, 
miéwca ni mô ùdbë, co dac na reklamie, tej dôwô cos z haftu, bò 
nick jinszégò na mësl mù nie przëszło – tłomacził òdjimkôrz, ale 
jesz dopòwiedzôł: Jinszim razã ùdbòdôwcë wëchôdają z aùten-
ticznégò przërzeszeniô do kaszëbsczi tożsamòscë. Dokôz Wzór 
haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej to pierszi dzél serie 
Znaki tożsamości. W przindnoscë mają pòwstac ksążczi, co bãdą 
sã tikac wëkòrzistaniô grifa, kaszëbsczégò jãzëka, kaszëbsczich 
farwów czë módë (òbleczënków) w pùblicznym rëmie. 

Pò prezentacji béł jesz czas na pëtania. Jedno z nich tikało sã 
tulpów w kaszëbsczim wësziwkù, to je tegò, jak i czedë sã w nim 
pòjawiłë. Wedle prof. Òbracht-Prondzyńsczégò Stegna pewno 
bëła na mòrskô bez pòrt we Gduńskù i wëmianã z Hòlandczika-
ma. A do nich cëbùlczi tulpów trôfiałë z Òrientu. Stądka w pałacu 
krimsczich chanów w Bakczisaraju mòże òbaczëc wësziwk baro 
pòdobny do naszégò, kaszëbsczégò...

Na kùńc aùtorzë dostelë snôżé róże i wzãlë sã do pòdpisywa-
niô ksążków, a tëch wiele bëło tegò dnia przedónëch.  

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Ò KASZËBSCZI TOŻSAMÒSCË I KÙLTURZE
Dlô wszëtczich bëła to leżnosc pòsłëchac cekawëch wiadłów, a dlô nëch, chtërny interesëją sã regionalny-
ma sprawama, spòsobnosc do nabëcégò nowëch ksążków. W bëtowsczi Miesczi Bibliotece 13 maja òdbëła sã 
promòcjô  dwóch dokazów ò Kaszëbach. Òbadwa są dzélã dwùch seriów.
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Kuchnią kaszubską interesuję się od kilku lat. Ostatnio 
coraz bardziej. Poznałem wiele osób, wiele miejsc, 

które stanowią doskonałą alternatywę dla straganów 
z pajdą chleba (zamierzam o nich napisać w kolejnych 
odcinkach „Smaków i aromatów Pomorza”). Chcę nama-
wiać wszystkich, którzy lubią jeść na zewnątrz w okresie 
letnim, do tego, by starali się korzystać z ofert autentycz-
nych, ofert związanych z regionem organicznie.

Przykładowe menu imprezy plenerowej  
na Kaszubach

Chętniej nazwałbym ją biesiadowaniem niż grillowa-
niem, bo jej zasadą jest to, by nie spędzać całego czasu 
na rozpakowywaniu kolejnych paczek gotowych mięs 
i układaniu ich na grillu, ale by skupić się na aktywnym 
spędzeniu kilku godzin z przyjaciółmi, wspólnie przy-
gotowując kolejne dania.

PRZEKĄSKI 

Ile wysiłku potrzeba, by na letni weekend np. w domku 
nad którymś z kaszubskich jezior zabrać ziemniaki ugo-
towane w mundurkach? I czy bardzo czasochłonne jest 
namoczenie dzień wcześniej w mleku solonych śledzi, 

które już w miejscu spotkania podzielimy na zgrabne 
cząstki, połączymy ze świeżą śmietaną dobrej jakości 
i, zależnie od upodobań,  posiekanymi ogórkami i/lub 
kawałkami jabłka, a potem doprawimy i wyłożymy na 
talerze w towarzystwie garści świeżych ziół, które można 
już kupić w prawie każdym sklepie? Oczywiście, ortodok-
sów namawiam do zabarwienia smakowego tego sosu, 
czyli sztipë, odrobiną lokù – solanki, w której znajdowały 
się śledzie. Gospodarz albo ktoś z gości na pewno zadba 
o odrobinę dobrze zmrożonej cieczy... Jedzenie wspaniałe 
na początek, by mieć siły na wykonanie kolejnego dania.

ZUPA

Jest wiele pomysłów na zupę. W zależności od tempera-
tury proponowałbym przegòtówkã albo grzëbòwą zupã. 
Przegotówkę robimy z włoszczyzny i ziemniaków, które 
po ugotowaniu zaprawiamy maślanką. Jest to lekka zupa, 
która nie obciąży żołądka przed kolejnym daniem.

Jeżeli jednak pogoda nie wspiera biesiadników, a oko-
lica obfituje w  lasy, proponuję spacer po peperliszczi, 
zwane też kùrzélcama, z których można zrobić prostą 
zupę grzybową na małych kawałkach mięsnych kostek 
(niektórzy z lubością będą je później ogryzać) podaną 
z krëpama (kaszą) albo zôcérkama (szarymi kluskami 

Majówka zazwyczaj bywa kojarzona z rozpoczęciem sezonu grillowania. Dzieje się tak 
zarówno w wielkim mieście, jak i w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, agrotu-
rystycznych w cieniu pięknych lasów czy na wiejskich festynach. Dzieje się tak również na 
Kaszubach, które wówczas odwiedzają tłumy gości. W każdym ze wspomnianych miejsc jesteśmy zasypywani 
prawie identycznymi ofertami gastronomicznymi niezależnie od tego, czy na majówce, a później na wczasach 
wylądowaliśmy w Jastarni, Ciechocinku, Krakowie czy Karpaczu. Chleb świeży wiejski na zakwasie w dwóch 
wersjach: pajda ze smalcem lub pajda na bogato, ze smalcem i ogórkiem. Oscypki z gazowego lub elektrycznego 
grilla, bigos, kiełbasy, tłuste kawałki karkówki lub boczku. Do tego uniwersalne piwo z sieciowych browarów. 
Te propozycje co najwyżej są „wzbogacone” nazwą określającą region, w którym spędzamy właśnie wolny czas. 
Jeżeli są to Kaszuby, to dostaniemy KASZUBSKĄ pajdę chleba, jeżeli Zakopane, to – GÓRALSKĄ herbatę 
z prądem i może kwaśnicę. W miejscach, w których proponuje nam się takie „dania”, unosi się wątpliwy aromat 
przepalonego oleju i kłębi się tłum ludzi depczących sobie po palcach, by dostać się do lady. Jest swojsko, bo takie 
rzeczy znamy. Ale czy tak być musi? Czy rzeczywiście musimy kształtować swoje gastronomiczne upodobania 
na podstawie takiej kultury kulinarnej, takich ofert?
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SMAKI I AROMATY POMORZA 

ziemniaczanymi). Pieprzny smak świeżo zebranych ku-
rek i aromat dużej ilości kopru z pewnością zachęci do 
dalszej konsumpcji.

DANIE GŁÓWNE

Tu wszystko zależy od cierpliwości. Jeżeli mamy jej 
wiele, to możemy spróbować zrobić szmórowóné miãso 
(szmórôwkã), czyli długo i wolno duszoną pieczeń. Warto 
pamiętać o tym, że ulubione mięso powinno dochodzić 
do miękkości powoli, więc nie należy dania przygotowy-
wać na zbyt dużym ogniu. Do takiego rozpływającego się 
w ustach mięsa można przygotować szadé klósczi albo, 
gdy przygotujemy ją wcześniej w domu, odgrzać na rusz-
cie cziszkã z Gochów lub kociewski szandar. Taka babka 
ziemniaczana przyprawiona aromatyczną gałką musz-
katołową, soczysta dzięki dodatkowi szpiekù (słoniny), 
doskonale się sprawi w połączeniu z duszonym mięsem 
we własnym sosie.

Wędkarzom proponuję oprawienie ryb w filety, które 
następnie można zapiec zawinięte w liście chrzanu, bądź 
przygotować rybę sauté (czyli smażoną w sosie własnym, 
bez panierki, na bardzo rozgrzanym tłuszczu), by na-
stępnie podać je w towarzystwie kurek smażonych na 
maśle. Proponuję skoncentrować się na smaku ryby, więc 
z przypraw ograniczyć się do soli i białego pieprzu, a tak-
że kilku kropel cytryny. Rybę taką można także spożyć 
z ziemniakiem uprażonym w ognisku.

Jeżeli jednak czasu jest więcej, to proponuję zrobić 
bónczi. Tak, fasolkę jadano na Kaszubach. Podawano ją 
w sosie będącym kombinacją smaków słodkiego i kwa-
śnego. Ja robię ją na pomidorach, więc przypomina nieco 
fasolkę po bretońsku. Jest typowym daniem jednogarn-
kowym, bardzo pożywnym, rozleniwiającym w ciepłe 
dni. Jeżeli będziecie mieli wystarczająco dużo cierpliwo-
ści, to poprzedniego dnia namoczcie nie jeden gatunek 
fasoli, na przykład jaś, ale kilka różnych (choćby trzy). 

Każdy gatunek fasoli musi być gotowany w osobnym 
garnku, bo przecież chodzi nam o podobną twardość. 
Ugotowaną fasolę zabieramy na miejsce spotkania i do-
dajemy do pomidorowego sosu, w którym mogą się też 
znajdować wcześniej obsmażone żeberka.

Największych smakoszy namawiam do wcześniej-
szego zaopatrzenia się w kawałki schabu wieprzowego 
z boczkiem i kostką, co nazywają w sklepach bekonem. 
Starsi mieszkańcy Kaszub mówili na to karbònada. Za-
marynowana na noc, następnego dnia nadaje się do dal-
szej obróbki. To smakowite danie przygotowuje się przez 
mocne przypieczenie (niektórzy mówią, że od tego wzię-
ła się nazwa) do uzyskania ciepłego koloru, by następ-
nie dusić tak przygotowane kotlety z cebulą pokrojoną 
w plastry w niewielkiej ilości wody. Wiem, że obecnie 
podaje się takie kotlety w panierce, ale z rozmów z pew-
ną osobą mającą wiele do powiedzenia w sprawie kultury 
kulinarnej naszego regionu wynika, że zmiana mogła 
zajść na etapie wprowadzenia w gastronomii norm i no-
wej mody w latach 50. ubiegłego stulecia.

Karbònadã podałbym ze szmórowóną kapùstą. Do 
niej niewielka ilość lekko zeszklonych skwarków i nieco 
drobno posiekanego koperku. No i oczywiście zimne 
piwo. Niech będzie to jedno z piw z  rzemieślniczych 
pomorskich browarów, choć ja najchętniej widziałbym 
tu piwo jopejskie odtworzone niedawno w browarze PG4 
w Gdańsku. Jego aromat elegancko komponuje mi się 
z lekko słodkawą karbonadą.

DESER

Jeżeli ktoś będzie jeszcze miał siłę na deser, to oczywiście 
proponuję młodzowi kùch (ciasto drożdżowe). Z dodat-
kiem sezonowych owoców: rabarbaru, truskawek, póź-
niej agrestu lub owoców leśnych.

Mam nadzieję, że wszystkim smakowało.

Do pstrąga można zjeść sałatkę z młodych ziemniaków, zielonych szpa- 
ragów i groszku cukrowego polaną dressingiem z oliwy zmieszanej ze 
świeżo zerwaną lebiodą. Całość warto ukrasić kwiatami z kaszubskiej łąki.

Kaszuby są terenem połowów ryb górskich, a więc i pstrąga. Ta ryba nie 
wymaga skomplikowanej oprawy, szczególnie, gdy ma być podana 
z grilla. Wystarczy masło ziołowe, koperek i cytryna. Całość zawijamy 
w świeże liście chrzanu. 

RAFAŁ NOWAKOWSKI
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  Czëtińcowie cządnika „Pomerania” znają Was 
przede wszëtczim jakno recenzenta kaszëbsczi 
lëteraturë, tej-sej sã gôdô, że jesce jedurnym czło-
wiekã, chtëren czëtô wszëtkò, co wëchòdzy pò 
kaszëbskù...

Żôl, ale to nie je prôwda. Żôl, bò baro bëm chcôł prze-
czëtac wszëtkò, co wëchòdzy pò kaszëbskù, ale nie jem 
w sztãdze, bò felëje mie czasu – kò robiã na rozmajitëch 
pòlach. Òkróm tegò nié wszëtkò do mie docérô. Czasã do-
chòdzy do mie wiadło ò jaczis ksążce, np. tomikù pòezji, 
pôrã miesący pò ji wëdanim. A tej jesz mùszã jã kùpic 
z internetowi starnë abò z pòmòcą drëchów. To wszëtkò 
warô. I dopiérze pózni mògã przeczëtac i cos napisac. Je 
równak prôwdą, że móm taką ùdbã, żebë reagòwac na 
wszëtkò, co Kaszëbi, Kaszëbczi piszą pò kaszëbskù, bò 
wierzã, że to pòmôgô w tim, żebë wcyg sztôłcëc i wësztôł-
cëc corôz lepszi ôrt wësłowianiô sã w kaszëbsczim jãzëkù.

  Tak pò prôwdze do czasu, czedë jesce zaczãlë re-
gùlarno pisac swòje recenzje w najim pismionie, 
baro czãsto dało sã czëc, że kaszëbskô lëteratura 
ni mô niżódny kriticzi. Terô niejedny narzékają, 
że prezentowóny je leno jeden pòzdrzatk – prawie 
Wasz. Jaczi tej je ten Wasz pòzdrzatk na kaszëb-
ską lëteraturã i wedle jaczich kriteriów taksëjece 
recenzowóné przez sebie dokazë?

Jô téż miôł taczé wrażenié, òd wiele lat bãdącë nôleż-
nikã kaszëbsczi rësznotë, że lëdze niechãtno piszą re-

cenzje, reagùją na to, co wëdôwają jinszi. To smùtné. 
Ni mòżemë ùcekac òd òdpòwiedzalnotë i reakcji na to, 
co piszą drëszczi abò drëszë. Je mùsz pòmagac sobie 
i jinszim. Takô je mòja ùdba. Bëło mało kriticzi mòże 
dlôte, że strzodowiszcze bëło za baro sobą òczarzoné, 
mòże bëło taczé mëslenié, że jak ju cos òstało napisóné 
pò kaszëbskù, to mùszimë to chwalëc, aùtorów nosëc na 
rãkach i nijak nie rzeknąc nick przikrégò. A wedle mie 
Kaszëbi to normalny lëdze, zwëkłi lëdze, czasã dobri 
i pëszny, a tej-sej mało sympaticzny. Piszą mądrze, ale 
i piszą głupie. Piszą snôżo, ale i piszą brzëdkò. Mùszimë 
pòdchadac do sebie pòwôżno. A czej móm mòżlëwòtã 
cos przeczëtac i pózni ò tim napisac, to tak robiã. Pôrã 
lat temù jem so ùdbôł, żebë miesąc w miesąc dac cos òd 
se dlô kaszëbsczégò òkrãża i robiã to, piszącë recenzje. 
I chcã tak robic dali. A jeżlë niejedny są dbë, że je tëch 
mòjich tekstów za wiele – tej niech téż piszą, kò plac je 
wòlny. „Pomerania” je bëlnym pismieniã, jaczé dôwô 
mòżlëwòtã wësłowianiô rozmajitëch pòzdrzatków, tedë 
jak chtos chce pisac ò kaszëbsczi lëteraturze, téatrze abò 
kùlturze, mòże to robic. Nie rozmiejã tej taczich na-
rzékaniów...

  A jaczi je Wasz pòzdrzatk na najã lëteraturã?
Jak kòżdô jinô nôrodnô lëteratura, kaszëbskô lëtera-
tura pisze ò se, wësłowiô swój pónkt zdrzeniô, swòje 
kómpleksë – tak niższoscë, jak i wëższoscë, swòjã pòd-
miotowòsc. I mô do tegò prawò, tak jak mòże to robic 
kòżdi człowiek – czë je Ruskã, Niemcã czë Anielczikã... 

SMÙKANIÉ NIE SYGNIE DO ROZWIJU
Z prof. Danielã Kalinowsczim, dobiwcą Òrmùzdowi Skrë za 2018 rok, gôdómë ò drãdżi i wôżny robòce recen-
zenta, stojiznie kaszëbsczi lëteraturë, żëdach i kaszëbsczi etnofilologii w Słëpskù.

Kalinowsczi òbczas ùroczëznë wrãcziwaniô Òrmùzdowëch Skrów
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A jeżlë chòdzy ò kriteria, wedle 
jaczich taksëjã kaszëbsczé tekstë, 
to zôs mògã pòwtórzëc. To je takô 
lëteratura jak jinszé, tej badérëjã, 
chto je aùtorã, skądka pòchòdzy, 
jaczi je nakłôd ksążczi, czë téma 
je pòtrzébnô, czë je aktualnô, 
czë strzodowiszcze czëtińców 
na niã czekô, czë lirika je dobrô 
òd fòrmalny stronë, czë bëlné są 
metafòrë, epitetë, ritmika. Czë 
je to wszëtkò zrobioné bëlno czë 
prosto słabò? Metafòrë sã wtórné 
i banalné, czë ùtwórczé i òriginal-
né? W przëtrôfkù prozë wôżné je, 
jaczim je to napisóné jãzëkã. Czë fraza je kùlawô? Czë 
téma je sztëcznô i  tikô sã leno dwùch–trzech lëdzy, 
a mòże wikszégò karna abò nawetka całégò pòkòle-
niô? To są mòje kriteria. Òne są jistné jak w przëtrôfkù 
taksowaniô kòżdi jinszi lëteraturë. Nie pòdchòdzã do 
kaszëbsczi lëteraturë jak do jaczis słabszi òd jinëch. Je 
miészô, żelë jidze ò lëczbã aùtorów i czëtińców, ale to 
nie òznôczô, że mómë gadac: „je naju mało, tej proszã 
naju nie kritikòwac, leno ajkac”. Gdze je leno smùka-
nié, ni ma niżódnégò rozwiju. Kùltura i lëteratura robi 
pòkrok leno w kòntakce z jinszima tradicjama i ni mòże 
miec strachù pòtkaniô z jinyma. Kriteria te są wedle mie 
profesjonalné, nie są nijak dejowé. Rozmiejã, że niejed-
ny mògą miec pretensje, że nie jem czëstim Kaszëbą 
z pòchòdzeniô, leno „kùlturową hibridą”. To pòdług 
mie nie je równak zôwadą, bò robiã to, co miôłbë robic 
kòżdi kritik – empaticzno próbùjã weńc w kaszëbską 
lëteraturã, w kaszëbsczi swiat, jaczi je téż mòjim swiatã. 
Nigdë ni móm taczégò założeniô, żebë kògòs za baro 
chwalëc abò za baro kritikòwac. Zdôwô mie sã, że móm 
pò prostu starã ò to, żebë bëc òdpòwiedzalnym ùczãst-
nikã kùlturë.

  Niejedny są dbë, że przërównëjącë kaszëbsczé do-
kazë do òglowòpòlsczi abò nawetka swiatowi lëte-
raturë, stôwiôce ji za wiôldżé wëmôgania. Kò je 
naju mni, felëje profesjonalnëch aùtorów itd.

Jak jem ju rzek, to, że je naju mni, nie òznôczô, że mómë 
so stawiac miészé wëmôgania. Pòwiém wicy – jak je nas 
mni, to mùszimë so stawiac jesz wikszé wëmôgania, bò 
môłi nôród mùszi mòcni sã integrowac, mòcni mùszi 
wësztôłcëc w se swiądã, żebë mógł sã òbronic przed 
jinszim – mòcniészim – nôrodã abò kùlturą. Skòrno 
Kaszëbów je mni jak, wezmë na to, Pòlôchów, Rusków 
czë Niemców, to tim barżi mùszą dbac ò jakòsc mëslë 

i fòrmë ji wësłowianiô, to je lëte-
raturë. 

A co do profesjonalnëch aùto-
rów, jô bë sã z tim do kùńca nie 
zgòdzył. Bò co to znaczi dzysô 
„profesjonalny pisôrz”? Chtos, 
chto żëje z  pisaniô? Në, taczich 
mòże ni mómë... Ale równak wi-
dzã w  karnie piszącëch taczich, 
chtërny są wedle mie profesjona-
listama na sto procent. Nie żëją 
prôwdac z lëteraturë, ale mëszlã, 
że bë mòglë. Pòwiém tak: jak jô bë 
wëgrôł, wezmë na to, 10 mln zł, to 
chcôłbëm dac przënômni milión 

na taką fùndacjã ùtwórczich dzejaniów, gdze kaszëbsczi 
aùtorzë bë dostôwelë pòrządné dëtczi za swòjã robòtã. 
Nié jaczés żałostné, smiészné néżczi, jaczé tej-sej sã jima 
cëskô w  pòstacji tësąca złotëch, i  pózni starostowie, 
prezydencë abò bùrméstrowie mają to za wëdarzenié 
w swiatowi abò kòsmiczny skalë. 

Na dzysô równak ni mómë taczégò financowégò 
spòdlô i mòże prawie dlôte niżóden kaszëbsczi ùsôdz-
ca nie żëje z pisaniô. Widzã równak czile òsób, chtër-
ne mògã nazwac profesjonalistama. Westrzód nich je 
na gwës Stanisłôw Janka, Pioter Dzekanowsczi, Gré-
gór Schramka, Artur Jabłońsczi, Janusz Mamelsczi... 
Z  białków jakno warkòwé aùtorczi jô bë widzôł np. 
Hanã Makùrôt, Idã Czajiną, Kristinã Mùzã i jesz czile 
jinëch. W swiece dramaturgii je mie żôl, że Adóm Hébel 
mùszi sã zajimac tësącama rozmajitëch wôżnëch sprôw 
miast robic téater. To tak na gòrąco... Nie chcã tu robic 
niżódnëch rankingów, leno pòkazëjã, że są profesjona-
liscë, ale ni ma ekònomicznëch, logisticznëch, admini-
stracjowëch warënków do tegò, żebë stwòrzëc dlô nich 
bëlné warënczi robòtë.

  Kawel recenzenta i  kritika mało czedë je przë-
jemny, bò mùszi (a przënômni bë miôł) pisac téż 
ò słabëch stronach dokazów. Wiém, że je karno 
aùtorów, chtërny nie są rôd pò lekturze Waszich 
recenzjów. Dochòdzą do Was taczé głosë?

Baro jem rôd, że niechtërny aùtorzë ni mògą na mie 
zgarac. Je to dlô mie sygnal, że mòja robòta je pòtrzéb-
nô i zmieniwô jawernotã. Jô pò prôwdze wiém, jakô 
je rolô kritika, móm swiądã, że niejedne mòje òbsądë 
mògą nie bëc dlô kògòs sympaticzné. Pòdczorchiwóm 
równak jesz rôz – nie òpisywóm w recenzjach swòjégò 
òdnieseniô do aùtora i piszã nié dlô se, nié nawetka dlô 
piszącégò, ale dlô dobra kaszëbsczi lëteraturë. Aùtorzë 
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mògą nie bëc rôd z mòjich tekstów, ale zdôwô mie sã, że 
lëdzy chòc w dzélu kriticznëch wedle se kòżdô dba jakòs 
sztôłtëje i rozwijô. Jeżlë chtos òpisywóné przeze mie 
dokazë widzy jinaczi – pòwtôrzóm: mòże pùblikòwac 
swòje recenzje w „Pòmeranie” abò jinëch pismieniach.

  Nié wszëtcë naji czëtińcowie wiedzą, że jesce 
téż téatrowim aktorã, chtëren wëstãpòwôł (abò 
wëstãpùje do dzysdnia) w  téatrze „Terminus 
A Quo” w Nowi Solë, Téatrze „Rondo” w Słëpskù, 
kòszalińsczim Téatrze „Stop”. Jaką swòjã rolã môce 
za nôlepszą? Jak aktorsczé doswiôdczenié pòmôgô 
w recenzowanim dokazów napisónëch i zagrónëch 
przez jinszich?

Tegò nie dô sã òpòwiedzec w pôrã zdaniach. Jô bë wòlôł 
rzeknąc ò tim w apartny kôrbiónce. Pòwiém leno, że 
baro wiele rzeczi w mòjim żëcym sã wëdarzëło prawie 
dzãka téatrowi i jô bë nie béł tim, kògùm jem, bez niegò. 
Je prôwdą, że jesz w 80. latach jô wëstãpòwôł w „Ter-
minus A  Quo”, jednym z nôlepszich alternatiwnëch 
téatrów w Pòlsce i Eùropie. Dzãka tim wëstãpóm jô sã 
baro zmienił. To, co jem tam przeżił, czegò jô sã naùcził, 
òstało na całe mòje żëcé. I to dzãka temù do terô móm 
sebie za człowieka téatru. W téatrze „Rondo” (w 90. 
latach) jem béł równoczasno aktorã, reżisérą i aùtorã 
tekstów – jô przërëchtowôł sétmë mònodramów.

  Chcemë dodac, że niejedne dobiwałë w òglowòpòl-
sczich kònkùrsach... A dlôcze jesce nie pòszlë do 
téatrowi szkòłë?

Jô béł wiedno człowiekã, chtëren lubi sã realizowac 
na rozmajitëch pòlach, nié blós na jednym. Chcôł jem 
jesz czëtac i pisac. Dërch równak wespółrobiã z Téatrã 

„Stop”, jaczi kònsekwetno graje przédno dlô młodzëznë, 
w kònwencji edukacjowégò téatru. Gróm tam alkòhòlo-
wégò dilera i móm wiôlgą redotã z tegò, że mògã sã 
pòtkac na binie z Mirosławã Gliniecczim, Mieczësławã 
Gedrojcã, Martą Gliniecką, jakô nam przëgriwô. Razã 
twòrzimë taczi półtoragòdzënowi program, përznã 
téatrowi, përznã edukacjowi. Wedle mie je to baro 
pòtrzébnô robòta, jakô pòcwierdzywô spòlëznową rolã 
téatru.

  A nôlepszô rola?
Mëszlã, że ni móm taczi. Leno ù Édwarda Gramonta 
w „Terminus A Quo” jô zagrôł czileset przedstôwków, 
a sóm szpetôczel Diler mô ju kòl 700 prezentacjów. Grôł 
jem w całi Pòlsce... 

  Mëszlã, że pò prôwdze wôrt bãdze pògadac przë 
jiny leżnoscë ò Waszich téatrowëch doswiôdcze-
niach. Chcemë jesz wrócëc do lëteraturë. Piszece 
wiele pùblikacjów na témë sparłãczoné z żëdama, 
téż ò widzenim żëdów przez kaszëbsczich lëtera-
tów. Jaczi je ten òbrôz? Mòżemë gò pòdrechòwac 
słowama z titla jednégò z Waszich tekstów: „obcy 
i chciwy”?

Z tim òstatnym sã nie zgôdzóm. Taczi òbrôz je blós 
w  kaszëbsczi midzëwòjnowi prase, np. w  „Zrzeszë 
Kaszëbsczi”, „Klëce”, „Mestwinie”... Ale nie je to całi 
òbrôz. Jak kòżdô eùropejskô lëteratura, kaszëbskô mô 
dwa skrzidła: filosemicczé i antisemicczé. W stôrëch 
kaszëbsczich rzeklënach òbrôz żëda nie je za dobri, je 
stereòtipòwi i z wiksza negatiwny, ale lëteratura je barżi 
wëszukónô. Òsoblëwie w pòstacji żëda Gabë z Żëcégò 
i przigód Remùsa je widzec wiele sympatii, swiądã, że 
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słabi ze słabim bë sã mielë trzëmac razã. Ù Derdow-
sczégò je ju jinaczi, to je skrzidło antisemicczé. Je tak 
w pòemace Ò panu Czôrlińsczim... i jesz barżi we Wra-
caniu żydów do Palestyny. Je tam blós wëszczérzanié 
sã i òbniżanié wôrtnotë żëdowsczi kùlturë. Żëdzë bëlë 
na Kaszëbach. Twòrzëlë swòjã apartną kùlturã abò sã 
asymilowelë w  niemiecczim, pòlsczim, ale czasã téż 
kaszëbsczim dëchù (np. familiô Pintus, jakô brała ùdzél 
w  ùsadzywanim młodokaszëbsczi rësznotë). Dzysô 
ten żëdowsczi mòtiw ju nie wëstãpiwô w kaszëbsczi 
lëteraturze. A wôrt dodac, że w Izraelu wiele żëdów 
sã Kaszëbama interesëje. Móm z nima kòntakt z pòz-
drzatkù na to, że wiele piszã m.jin. ò pòlskò-żëdow-
sczim téatrze i mùszã òdpòwiadac na wiele pëtaniów 
ò Kaszëbë.

  Na kùńc jesz pëtanié ò Pòmòrską Akademiã w Słëp-
skù i ji òtemkłosc na kaszëbiznã. W slédnym czasu 
dzeje sã tam wiele, żelë jidze ò nôùkòwé badéro-
wania, òrganizacjã kònferencjów, pòdiplomòwé 
sztudia i rozmajité wëdarzenia zrzeszoné m.jin. 
z kaszëbską lëteraturą. Dô sã ju czëc głosë – òso-
blëwie w sparłãczenim z tim, jak wëszëznë Gduń-
sczégò Ùniwersytetu pòdchôdają do kaszëbsczi 
etnofilologii – że to w Słëpskù je terô nôùkòwô 
stolëca Kaszëb. Co na to pòwié dzekón Filologicz-
no-Historicznégò Wëdzélu, jaczi w rankingù cząd-
nika „Perspektywy” zajimô 4. môl w Pòlsce (dlô 
przërównaniô analogiczny wëdzél na GÙ je do-
piérze 12.)? I czedë etnofilologiô bãdze w Słëpskù?

To je baro czekawé pëtanié. Baro wôżné, ale mielëbë 
je zadac Kaszëbi samim sobie. Jô wiele razë jem ju 

tłómacził rozmajitim kaszëbsczim òkrãżóm, że Słëpsk 
je w  pòszëkù do te, żebë stwòrzëc etnofilologiã. Ni 
ma równak zgòdë, ni ma ùdbë kaszëbsczich decyden-
tów, żebë òna pòwstała. Przikro je to gadac, ale tak to 
wëzdrzi. Sygnie wezdrzec na pòlsczé prawò, gdze je za-
pisóné, że chto kùńczi pòdiplomòwé sztudia na Gduń-
sczim Ùniwersytece, to sygnie jeden certifikat, nie są 
brëkòwné niżódné dodôwkòwé egzaminë, a w Słëpskù 
mùszą bëc dwa certifikatë – jeden ze starnë Pòmòrsczi 
Akademii, a drëdżi mùszi bëc z bùtna. Je to nierówné 
traktowanié nôùkòwëch òstrzódków. Jistno je z etno- 
filologią. Nie widzã – òkróm dramaticznëch chwil 
kùńca abò pòczątkù akademicczégò rokù – żebë chtos 
z kaszëbsczich decydentów zapitôł, czegò brëkùjemë, 
żebë etnofilologiô pòwstała w Słëpskù. Kadra je, chãcë 
mómë, bùdinczi są, ni ma leno wòlë decydentów – òd 
nich są leno gładczé deklaracje i ùsmiéchë.

A kaszëbsczé badérowania bëłë w Słëpskù ju òd 70. 
lat. Robił je np. Jan Drzéżdżón, trafiło do naju wiele ze 
spôdkòwiznë pò Andrzeju Bùkòwsczim, akademickô 
biblioteka mô bëlny zbiér niemieckòjãzëkòwëch i pòl-
sczich zdrzódłów tikającëch sã kaszëbiznë.  Wiôlgą 
robòtã zrobił prof. Zbigórz Zelonka, prof. Jowita Kã-
cyńskô. Terô z  Adelą Kùik-Kalinowską mómë starã 
cygnąc to dali z pòmòcą doktorantów jak np. Bòżena 
Ùgòwskô, Łukôsz Zołtkòwsczi, Jaromir Szroeder abò 
Jarosłôw Éllwart. To je pòmëslóné na wiele lat. Jeżlë sy-
gnie zdrowiô, to bãdzemë to robic, bò kaszëbsczé elitë 
brëkùją wësztôłconëch hùmanistów. Dzãka jich ùdbóm 
kaszëbskô kùltura bãdze mòcniészô i mòże ùdô sã ji 
stanąc procëm procesóm pòlonizacji abò anielizacji.

KÔRBIÓNKÃ PROWADZYŁ I SPISÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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Są takie wydarzenia w kalendarzu kulturalnym Ka-
szub, których nie można przeoczyć. Jednym z nich 
jest bez wątpienia Ogólnopolski Festiwal Pieśni 

o  Morzu, organizowany w   Wejherowie co dwa lata, 
począwszy od 1966 roku. W  23 minionych edycjach 
festiwalu udział wzięło ponad 300 chórów i zespołów 
wokalnych z całej Polski. Mimo niełatwych warunków 
lokalowych i trudności związanych z pozyskaniem do-
finansowania festiwal bronił się przez blisko pół wieku 
siłą determinacji organizatorów i uczestników konkursu, 
przybywających nieraz z  bardzo odległych stron.

Tegoroczna, XXIV edycja festiwalu przebiegała w naj-
lepszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. Uro-
czysta inauguracja rozpoczęła się w piątek 26 kwietnia 
o godz. 18 przy pomniku Jakuba Wejhera, gdzie wice-
prezydent Arkadiusz Kraszkiewicz przekazał chórzy-
stom symboliczny klucz do bram miasta. Ceremonii 
przekazania klucza towarzyszył oniryczny happening 
w  wykonaniu zespołu teatralnego działającego przy 
Wejherowskim Centrum Kultury. Szczególne wrażenie 
wywarły kostiumy młodych aktorów, za sprawą których 
przedzierzgnęli się oni w ryby morskie, meduzy, syreny. 
Wiejący wiatr przy wtórze syreniego śpiewu podkreślał 
wrażenie unoszenia się, płynięcia wszystkich stworzeń 
morskich skupionych przy pomniku założyciela miasta. 

Po uroczystym powitaniu jurorów i przybyłych gości 
odbyła się parada chórów z Placu Wejhera do Filharmo-
nii Kaszubskiej. Przemarszowi towarzyszyła Orkiestra 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Zgodnie z przyjętą formułą koncert inauguracyjny fe-
stiwalu odbył się z udziałem laureatów ostatniej edycji. 
Przed wejherowską publicznością wystąpił znakomity 
warszawski sekstet wokalny „proModern” z repertuarem 

pochodzącym z  ostatniej płyty zespołu Shakespired. 
Mimo niewątpliwego kunsztu wokalnego wykonawców 
występ pozostawił zebranym wrażenie niedosytu – wszy-
scy czekali na repertuar tematycznie związany z  festiwa-
lem, stało się jednak inaczej. A szkoda.

Nie zawiodły jednak odbywające się nazajutrz prze-
słuchania konkursowe, mimo że wzięła w nich udział 
mniejsza niż dotychczas liczba zespołów, bo zaledwie 
jedenaście. Wejherowo po raz kolejny dowiodło, że jest 
prawdziwą potęgą chóralną – w przesłuchaniach kon-
kursowych uczestniczyły cztery tutejsze zespoły (choć 
mogło być ich więcej), a wraz z nimi chóry z Gdyni, 
Kościerzyny, Lęborka, Cewlina, Łeby, Koszalina i Lubli-
na. W myśl założeń regulaminowych każdy z zespołów 
prezentował 15-minutowy program, w którym poczesne 
miejsce zajmować miały utwory marynistyczne lub ka-
szubskie. W praktyce proporcje te jednak rozkładały się 
rozmaicie, choć w zgodzie z regulaminem. Wydaje się 
jednak, że określony profil festiwalu mógłby dopingować 
do większego nasycenia repertuaru utworami nawiązu-
jącymi do morza i  Pomorza. Przesłuchania konkursowe 
odbywały się w Sali Koncertowej PSM I stopnia w  Wej-
herowie w sobotę 27 kwietnia. Takie rozwiązanie dawało 
organizatorom większą swobodę działania, zapewnia-
ło też chórom korzystne warunki akustyczne. Tym, co 
zwróciło uwagę słuchaczy, była zdecydowana przewaga 
młodych wykonawców. W  szrankach konkursowych 
zmierzyły się ze sobą trzy chóry mieszane, trzy żeńskie, 
trzy dziecięce ze szkół podstawowych oraz dwa chóry ze 
szkół muzycznych I i II stopnia. 

Zdecydowana większość prezentacji utrzymana była 
na wysokim poziomie wykonawczym, z dużą dbałością 
o wyraz artystyczny, podanie tekstu, interpretację. Nie-

POCHWAŁA TRADYCJI
RELACJA Z XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI O MORZU W WEJHEROWIE
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Uroczyste przekazanie chórzystom klucza do bram miasta Happening w wykonaniu zespołu teatralnego z WCK
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stety – mimo różnych zdobyczy technologii, rejestrowa-
nia poprawnej wymowy – język kaszubski nie należał 
do najlepiej podanych. Raził zwłaszcza brak labializacji 
i unosowienia niektórych samogłosek. Najstaranniej-
szą wymowę kaszubską zaprezentował chór PSM I st. 
w  Wejherowie kierowany przez Ewę Rocławską oraz 
chór mieszany „Cantores Veiherovienses” pod batutą 
Tomasza Chyły. Znakomitą dykcją i  emisją zabłysnął 
chór „Canto” PSM I st. z Lęborka pod  kierownictwem 
Magdaleny Kreft. 

W konkurencji chórów dziecięcych ze szkół muzycz-
nych zachwycił – nie po raz pierwszy – wspomniany już 
chór PSM I st. w Wejherowie pod dyr. Ewy Rocławskiej, 
który nie dość, że stawił czoło niełatwej wymowie ka-
szubskiej, to ujął słuchaczy bezpretensjonalnym wdzię-
kiem, żywiołowością i dużym zaangażowaniem młodych 
chórzystów. Podobne odczucia towarzyszyły słuchaczom 
podczas występu chóru dziecięcego „Con Passione” przy 
SP nr 47 w Lublinie, prowadzonego – nomen omen – 
z wielką pasją przez Iwonę Matysiewicz. Ambitny re-
pertuar chóru wzbogacony został o liczne rozwiązania 
ruchowe (bardzo przez dzieci lubiane, przez jury chyba 
jednak trochę mniej), które dodały całemu występowi 
wymiaru bardzo widowiskowego, niezwykle ciepło przy-
jętego przez wejherowską publiczność.

Z dużym wdziękiem zaprezentował się Chór SP nr 9  
w Wejherowie pod dyrekcją Aleksandry Janus, prezen-
tując rzadko wykonywaną pieśń Jana Trepczyka Majewô 
wanoga oraz skomponowaną specjalnie dla chóru pieśń 
Doroty Muży-Szlas do słów Tomasza Fopkego Dali przék 
wał. Jako że niewiele jest w literaturze kaszubskiej opra-

cowań na chór żeński/dziecięcy, tym bardziej cieszy każ-
da nowa udana kompozycja.

Kilka chórów sięgnęło w repertuarze konkursowym 
po pieśń Jana Trepczyka Hej, mòrze, mòrze – w moim 
odczuciu najpiękniej wyśpiewał ją Chór Żeński „Gau-
deamus” Gminy Wejherowo pod dyrekcją Marka Rogal-
skiego. W ich wykonaniu ta pieśń po prostu… płynęła.

Tak jak wzruszył słuchaczy chór „Gaudeamus”, tak 
rozbawił publikę utwór Cantus zaoceanus Dariusza 
Zimnickiego w wykonaniu Chóru Kameralnego Cen-
trum Kultury 105 w Koszalinie, ukazujący w żartobliwy 
sposób losy rodzimych emigrantów „za wielką wodą”. 
Z kolei chór dziecięcy „Fa-la-re” z Łeby w duchu lokal-
nego patriotyzmu dokonał twórczej adaptacji popular-
nej pieśni Antoniego Peplińskiego, sławiąc „słowińsczé 
jezora, słowińsczi las”. 

Swoją prapremierę miały także dwa opracowania ka-
szubskich pieśni marynistycznych, pochodzące z nie-
dawno wydanego zbioru Marka Rocławskiego Rëbôcë 
òd Wiôldżégò Mòrza (2019). Mówiąc o nowych opraco-
waniach, należy wymienić także pieśń Mòrze rëczi oraz 
Rëbôczczi w adaptacjach chóralnych Anny Rocławskiej-
-Musiałczyk i Marka Raczyńskiego, dających zespołom 
duże możliwości interpretacyjne. Z opracowań tych sko-
rzystał Chór mieszany PSM II st. w Gdyni pod dyrekcją 
Marty Płockiej i chór mieszany „Cantores Veiherovien-
ses” pod dyrekcją Tomasza Chyły. 

Przyglądając się od wielu lat występom chóru „Canto-
res Veiherovienses”, trudno oprzeć się refleksji na temat 
siły tradycji śpiewaczej. Wielu z nas pamięta początki ze-
społu tworzonego w latach 80. przez Marka Rocławskiego,  

Wspólne wykonanie pieśni Hej, mòrze, mòrze w Roku Jana Trepczyka
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jego pierwsze koncerty, sukcesy konkursowe, sylwetki 
osób związanych z chórem. Po 30 latach prowadzenia 
zespołu pałeczka dyrygencka przekazana została w ręce 
wychowanka prof. Rocławskiego – Tomasza Chyły, któ-
ry na bazie dawnego zespołu stworzył nowy, stopliwy, 
soczyście brzmiący chór z nośnymi głosami męskimi. 
Brzmienie chóru ujmuje nienaganną intonacją, zwraca 
uwagę niewerbalne porozumienie między dyrygentem 
a  chórzystami, szybkość reakcji na gest, wielka wraż-
liwość muzyczna. „Cantores Veiherovienses” to chór 
wszechstronny, umiejętnie radzący sobie zarówno z kla-
syką repertuarową, jak i z nowszymi pozycjami z kręgu 
muzyki współczesnej, takimi jak niedawno wykonywa-
ne Pieśni Anny Rocławskiej-Musiałczyk do słów z Księgi 
Koheleta. W szeregach chóru śpiewa już drugie pokolenie 
założycieli zespołu, kilkoro nauczycieli PSM I st. w Wej-
herowie, absolwenci tejże szkoły i  obecni uczniowie, 
tworząc wielki, nieprzerwany łańcuch wspaniałej tradycji 
śpiewaczej w rodzinnym mieście. Cieszy zatem fakt, że 
jury festiwalowe dostrzegło walory artystyczne wejhe-
rowskiego chóru, przyznając mu główną nagrodę festiwa-
lu – Statuetkę Złocistego Żagla wraz z nagrodą pieniężną 
ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 

Z okazji Roku Trepczyka w siedzibie PSM I st. za-
prezentowano przenośną wystawę dokumentującą życie 
i twórczość wejherowskiego poety i kompozytora, autor-
stwa Radosława i Edmunda Kamińskich. Podczas gali 
wręczenia nagród połączone chóry pod dyrekcją prof. 

Marka Rocławskiego wykonały wspólnie pieśń Hej, 
mòrze, mòrze Jana Trepczyka, składając mu symbolicz-
ny śpiewny hołd. 

Tegoroczna edycja festiwalowa miała wyjątkowo 
piękną oprawę plastyczną – baner na  Ratuszu, trójkąt-
ne, imitujące żagle chorągiewki informacyjne na trasie 
parady chóralnej, liczne elementy marynistyczne w ob-
rębie Filharmonii Kaszubskiej, która – niczym wielka 
łódź – przyjęła na swój pokład wszystkich miłośników 
chóralnego śpiewania. Słowa głębokiego uznania i po-
dziękowania należą się organizatorom: dyrekcji Wej-
herowskiego Centrum Kultury – Jolancie Rożyńskiej 
i Waldemarowi Czai oraz wszechobecnej koordynatorce 
festiwalu Monice Płomin, Dorocie Muży-Szlas, dyrektor 
PSM I st. w Wejherowie i jej pracownikom, prowadzącej 
z dużą klasą koncerty Beacie Felczykowskiej, Nadleśnic-
twu Wejherowo za  stworzenie uczestnikom festiwalu 
sprzyjających okoliczności do  spotkania integracyjnego. 

Za dwa lata odbędzie się jubileuszowy XXV Ogólno- 
polski Festiwal Pieśni o Morzu – oby w  liczniejszym 
składzie, powiększonym o regionalne chóry o długiej 
tradycji śpiewaczej, jak również zespoły akademickie, 
których w tym roku trochę zabrakło (podobnie jak me-
diów). Zachęcając dyrygentów, chórzystów i publiczność 
do pielęgnowania repertuaru kaszubskiego i  maryni-
stycznego nie tylko na  okoliczność festiwalową, kończę 
swą relację słowami dawnego śpiewaczego pozdrowie-
nia: „Cześć pieśni!”.

■   Nagroda Grand Prix – „Statuetka 
Złocistego Żagla” 
Chór Mieszany „Cantores Veihero-
vienses” z  Wejherowa pod dyrekcją 
Tomasza Chyły 

■  Złoty Dyplom 
Chór Dziecięcy Szkoły Podstawo-
wej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego 
w Wejherowie, Żeński Chór Kameral-
ny przy I Liceum Ogólnokształcącym 
im. gen. Józefa Wybickiego w  Ko-
ścierzynie, Chór Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopi-
na w Wejherowie oraz chór „Canto” 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Mieczysława Michalskiego w Lęborku 

■  Srebrny Dyplom 
Chór Dziecięcy „Con Passione” przy 
Szkole Podstawowej nr 47 w Lublinie, 
Chór Żeński „Gaudeamus” gminy 
Wejherowo, Chór Kameralny Cen-
trum Kultury 105 w Koszalinie oraz 

Chór Szkoły Muzycznej II st. im. Zyg-
munta Noskowskiego w Gdyni 

■  Brązowy Dyplom
 Żeński Chór Kameralny „Kanon” 
z Cewlina 

WYRÓŻNIENIA i NAGRODY 
■   Za najlepsze wykonanie utworu 

marynistycznego – Chór PSM I  st. 
w Wejherowie (Mòrsczi diabeł W. Kir-
steina), fundator PZCHiO

■   Za najlepsze wykonanie utworu w ję-
zyku kaszubskim – Chór Dziecięcy 
SP nr 9 w Wejherowie (Majewô wano-
ga J. Trepczyka), fund. Rada Chórów 
Kaszubskich 

■    Za najciekawszą interpretację utwo-
ru o tematyce kaszubskiej (Nagroda 
im. M. Barana) – Żeński Chór Kame-
ralny przy I LO w Kościerzynie (Mój 
krziż, sł. T. Fopke, muz. T. Chyła), 
fund. ZKP Oddział w Wejherowie

■   Za najlepszą prezentację utworu pol-
skiego kompozytora – Chór „Canto” 
PSM I st. w Lęborku (Miniatura jesien-
na M. Jasińskiego), fund. WCK 

■    Za najciekawsze wykonanie utworu 
kompozytora z  Pomorza Gdańskie-
go – Chór Mieszany „Cantores Veihe-
rovienses” (Nigle sã zerwie strzébrzny 
sznur, muz. A. Rocławska-Musiał-
czyk), fund. Rektor Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku

Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta 
konkursu od dyrekcji WCK otrzymał 
Tomasz Chyła 

Nagrody i wyróżnienia przyznało jury 
w składzie: prof. zw. dr hab. Ryszard Ro-
man Zimak (przewodniczący), prof. dr 
hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. 
dr hab. Anna Olszewska, prof. dr hab. 
Jolanta Szybalska-Matczak i prof. zw. dr 
hab. Mariusz Kończal.

LISTA LAUREATÓW XXIV OFPoM

WITOSŁAWA FRANKOWSKA
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Pojęcie kresowości w odniesieniu do polskiej hi-
storii zmieniało się na przestrzeni wieków. Za 
czasów Polski wczesnopiastowskiej Kresy to np. 

Przemyśl, raz w państwie polskim, raz w obrębie Rusi 
Kijowskiej i jej późniejszych mutacji oraz dzielnic. Za 
czasów I Rzeczypospolitej Kresy sytuowały się gdzieś na 
Dzikich Polach, a w dwudziestoleciu międzywojennym 
kresowe ziemie to chociażby wschodnie Podole, którego 
najsłynniejsza twierdza, Kamieniec Podolski, pozosta-
ła po traktacie ryskim poza granicami kraju. Kresy to 
jednak również, choć nie każdy o tym pamięta, ziemie 
zachodnie. I również z czasem utracone. Niegdyś oko-
lice dorzeczy Odry i Nysy, później Śląska odrywanego 
od Polski kawałkami przez władców potężnych Czech, 
wreszcie północno-zachodnia Wielkopolska, od XVII 
wieku narażona na apetyty Brandenburgii i Prus.

Przez cały czas istnienia (i tymczasowego nieistnie-
nia) państwa polskiego Kresami była też jednak jego pół-
noc. Pomorze Zachodnie jako niemal mityczna kraina 
utracona, Pomorze Nadwiślańskie z Ziemią Chełmińską 
i Dobrzyńską, od drugiej połowy XV wieku Warmia, 
a także tereny dzisiejszego województwa pomorskiego, 
w sporej większości zamieszkane przez Kaszubów, któ-
rzy – słusznie – traktowali krainę na północ i zachód 
od Gdańska jako swoje dziedzictwo. W drugiej Rzeczy- 
pospolitej już całkiem powszechnie funkcjonowało po-
jęcie „Kresów zachodnich”, odnoszące się m.in. do Ka-
szub, z dwóch stron sąsiadujących najpierw z Republiką 
Weimarską, a później z Trzecią Rzeszą. Działał nawet 
Związek Obrony Kresów Zachodnich, w 1934 roku 
przekształcony w  Polski Związek Zachodni, którego 
członkowie od września 1939 roku zapłacili straszliwą 

POMORSKIE KRESY W PRZEDWOJENNEJ 
„ZRZESZË KASZËBSCZI”
Kresy... Słowo szczególne, w którym zawiera się istotny fragment polskiego kodu kulturowego. Słowo 
nacechowane emocjami, bo wprawdzie odnosi się do przeszłości, określa coś, co bezpowrotnie minęło, 
ale równocześnie coś, co pozostaje żywe, wzbogacone literaturą, filmem, muzyką i, przede wszystkim, 
rodzinnym przekazem u osób, które mogą o sobie powiedzieć, że mają kresowe pochodzenie. A takich 
osób jest więcej, niż można by sądzić na podstawie codziennych kontaktów.

Gdańsk na przełomie XIX i XX wieku. Widok na Ratusz Głównego Miasta i kościół Mariacki.
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cenę za swój patriotyzm. Pojawiło się słowo „obrona”. 
I całkiem słusznie, każde Kresy bowiem jako sąsiadujące 
z obcymi czy choćby z innymi – należało przed nimi 
bronić. Zwłaszcza że w historiografii i mitologii każde-
go państwa, każdego narodu i każdej grupy etnicznej 
zazwyczaj panuje narracja, że to my jesteśmy łagodni, 
dobrzy i tylko się bronimy, bronimy naszych i uniwersal-
nych wartości, tymczasem „tamci”... wiadomo. Obrona 
Kresów. Tak, to przede wszystkim, ale również Kresów 
zdobywanie. Bo Kresy to nie jest jedynie pojęcie defen-
sywne. Kresy równie dobrze można zdobyć. Utrzymać 
przyczółki. Wzmacniać je. Kresy mogą stanowić bazę 
wypadową. Punkt rozpoznawczy. Zaplecze organizacyj-
ne. Awangardę ideową i militarną. I tak dalej, i tak dalej.

A Kaszuby? Czy będąc Kresami, same miały i mają 
swoje Kresy? Miejsca utracone i zdobyte, i takie, któ-
re warto, a nawet trzeba zdobyć... po to, żeby wrócić 
– w znaczeniu powrotu kulturowego – na tereny, które 
utracono na rzecz silniejszych sąsiadów? Współcześnie, 
zwłaszcza w literaturze popularnonaukowej i w różnego 
typu przewodnikach, zwykło się zamykać współczesne 
Kaszuby w obrębie powiatów: puckiego, wejherowskie-
go, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickie-
go, człuchowskiego, bytowskiego i słupskiego, tak jak to 
czyni Jarosław Ellwart1, który jest autorem i wydawcą 
licznych przewodników opisujących historię, dzień dzi-
siejszy i piękno Kaszub, a także pomorskich krain poło-
żonych na południowo-zachodnich kresach wojewódz-
twa pomorskiego i na Pomorzu Środkowym. Publikacje 
owe szeroko, jak na specyfikę gatunku, opisują związki 
wymienionych terenów z formami państwowości po-
morskiej istniejącymi w przeszłości, a gdy spojrzy się na 
serię tychże przewodników jako całość, wyłania się obraz 
wielkiego Pomorza z dzisiejszym centrum i pewnego ro-
dzaju Kresami, gdzie mnóstwo śladów wspólnej, czy też 
częściowo wspólnej, przeszłości.

 Kaszuby „zaczynają się” w wiekach średnich. Wraz z wę-
drówkami ludów pojawiło się na Pomorzu słowiańskie 
osadnictwo, wyrastały osady i grody, wiązały się ze sobą, 
na krótko lub dłużej, poszczególne grupy ludności, które 
wcześniej zdążyły się już wyodrębnić spośród przybyłej 
masy słowiańskiej.  Do tych początków i do późniejszych 
okresów w obrębie średniowiecza nawiązywali ci, którzy 
uważali się za spadkobierców, również ideowych, pra-
dawnych Pomorzan. Zważywszy na specyfikę i wartość 
dawnych źródeł, szalenie trudno wypracować jakikol-
wiek consensus dotyczący historii, również Pomorza. 
Nie można się też dziwić, że pojawiały się, i pojawiają, 
wizje historii oparte na marzeniach o wielkości, na pra-
gnieniu dowartościowania własnego narodu czy grupy 
etnicznej i temu pragnieniu podporządkowane. Są one 
czymś zrozumiałym i choć należy do nich podchodzić 
z naukową ostrożnością, warto zauważyć, że ożywiają 
one dysputę historyczną. Dzięki owym wizjom po prostu 
więcej osób interesuje się historią i angażuje się w życie 
kulturalno-społeczne, w tym regionalne.

Pierwsza połowa dwudziestego wieku to czas ideo- 
logicznej ekspansji środowiska, które odwołało się do 
mitycznej tradycji wielkich Kaszub. Młodokaszubi na 
czele z Aleksandrem Majkowskim, Janem Karnowskim 
i Leonem Heykem, a nieco później zrzeszińcy [tak się 
przyjęło w pomorskiej literaturze przedmiotu nazywać 
ludzi skupionych wokół pisma „Zrzesz Kaszëbskô”], 
których najwyrazistszymi przywódcami byli Jan Trep-
czyk i Aleksander Labuda, pisali i mówili bardzo dużo 
o  Kaszubach historyczno-współczesnych, sięgających 
od lewego brzegu Wisły aż po krańce dawnego księstwa 
Pomorskiego, za Rostock i Rugię.

Dla obu środowisk ideowych, dość bliskich sobie, sza-
lenie istotne było traktowanie obu części Kaszub (Pomo-
rza) jako jedności. To, co historia i sąsiedzi pomniejszyli, 
podzielili, zmienili, pozostaje jednością niemal mistycz-
ną, i zadaniem współczesnych Kaszubów (potomków 
Pomorzan) jest odbudowa nie tylko tożsamości kaszub-
skiej, ale terytorialnej potęgi Pomorza. Temu miało słu-
żyć przywiązanie do Polski – lub niekiedy jej odrzucenie.

Elementem takiej historiozofii była świadomość tym-
czasowej utraty ziem należących niegdyś do Kaszubów. 
To Kresy utracone, ale tkwi w nich ukryty potencjał, łą-
czy je z dzisiejszą ziemią kaszubską jakaś mistyczna więź, 
która w pewnym momencie zadecyduje, ułatwi... Uśpio-
ne reduty zagrzmią gromkim głosem... Dużo w tym mło-
dokaszubskim i zrzeszeniowym myśleniu o Kaszubach, 
ich historii i przyszłości, ech prądów filozoficznych, któ-
re nastały, gdy pozytywizm spowszedniał, a wiele umy-
słów doszło do słusznego wniosku, że nie odpowiada 
on na zasadnicze pytania, które dręczą człowieka. In-

1 J. Ellwart, Kaszuby. Przewodnik turystyczny, Gdynia 1999. 

Molo w Międzyzdrojach, miejsce spotkań kuracjuszy z wilhelmińskich 
Niemiec.
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tuicjonizm, nawiązywanie do uczuć, kontakty z innymi 
światami, historia jako łącznik między dawnymi poko-
leniami a współczesnością, fascynacja średniowieczem, 
art nouveaux, Młode Niemcy, Młoda Polska, parnasizm 
(i wiele jeszcze innych elementów), wszystko to wpły-
nęło na postrzeganie losów Kaszub i Kaszubów w no-
wym świetle, bez racjonalistycznego kagańca i swoistej 
cenzury badawczej wykluczającej rozwój swobodnego 
myślenia o swojej ziemi.

Wpływ Aleksandra Majkowskiego na zrzeszińców jest 
niewątpliwy i bezdyskusyjny. Czerpali wiele z jego twór-
czości i publicystyki, a także z kontaktów osobistych od 
początku swojej regionalnej aktywności. Chyba jednak 
i Majkowski pod koniec życia zarażony był entuzjazmem 
i przejęty radykalizmem młodszych kolegów. Dowodem 
na to może być choćby słynna Historia Kaszubów wydana 
w roku 1938, przy czym oczywiste jest, że tekst powsta-
wać mógł przez lata. Już w pierwszych słowach Majkow-
ski określa swój pogląd na zasięg kaszubszczyzny: Kaszu-
bi czyli Pomorzanie, najdawniej zwani Weletami, są jedną 
z licznych gałęzi szczepu słowiańskiego (...)2. Wieleci to 
już przecież Połabie! Treść pracy zgodna jest w zasadzie 
ze spojrzeniem zrzeszińców: wielkie, bogate i potężne 
Pomorze zostało rozbite i uzależnione przez silniejszych 
sąsiadów. Żywioł niemiecki parł od zachodu, od połu-
dnia Polacy nie dopuszczali do wybicia się Pomorzan na 
niezależność. Dopiero książęta na Pomorzu Wschod-
nim, zwłaszcza Świętopełk... Sporo tu uproszczeń, ale też 
Historia Kaszubów nie jest książką historyka, a literata. 
Majkowski prowadzi swoją narrację aż do czasów sobie 
współczesnych, cały czas mając na względzie Pomorze 
jako całość, choć im bliżej czasów sobie znanych, tym 
częściej opisuje Pomorze Nadwiślańskie i ziemię słup-
ską, kosztem okolic Szczecina i ziem zaodrzańskich. Jest 
to oczywiste, skoro na terenach wschodniego Pomorza 
zachowało się najwięcej Kaszubów. „Kanoniczność” gra-
nic historycznych Kaszub, według Majkowskiego, a więc 
i jego ideowych dzieci, można określić następującym cy-
tatem: 

My dzisiaj podług zasad ludoznawczych i historycznych 
określamy granice Pomorza historycznego, jak następuje: 
Granicą północną jest morze bałtyckie. Od ujścia Pregoły 
do Świeżej Mierzei i do źródeł Drwęcy sięga Pomorze na 
wschodzie; na zachodzie poza Odrą obejmuje wyspę Rugię 
(dziś Rügen) i brzeg aż do ujścia rzeki Warnawy w dzisiej-
szej Meklemburgii (Meklenburg). Rostoka była miastem 
pomorskim. Zachodnia granica szła od ujścia Warnawy 
wzwyż biegiem tej rzeki aż blisko jej źródeł; stąd na je-

zioro Małachowskie (Malchowersee), włączając wielkie 
jezioro Morzyce (Müritzsee) i dążąc wzdłuż rzeki Rynu, 
drobnego przypływu rzeki Hoboli (Havel) z prawej, aż do 
moczarów, które się rozciągają w wschodnim kierunku do 
kolana Odry przy dzisiejszym Oderbergu, linią kanału 
Rupińskiego i Winawy (Finnowkanal). Południowa gra-
nica idzie stąd wzdłuż Odry do ujścia Warty, stąd aż do 
źródeł Noteci i kolana Wisły przy Fordonie3.   

Bardzo interesujące jest spojrzenie na Kaszuby oczami 
geografa, w dodatku geografa współczesnego, posługują-
cego się nowoczesnymi metodami badawczymi i korzy-
stającego z różnorakich dziedzin naukowych, od socjo-
logii po zoologię. Jan Mordawski w swojej dwujęzycznej 
pracy4 dzieli Kaszuby na historyczne (na których ludność 
kaszubska mieszkała jeszcze dwieście lat wcześniej i na 
które napływała już po II wojnie światowej) i etniczne 
(tereny, na których ludność o kaszubskim rodowodzie 
stanowi co najmniej 30% miejscowego społeczeństwa)5. 
Według założeń (czy ustaleń) Mordawskiego 

Kaszuby etniczne obejmują obszar powiatów: puckie-
go, wejherowskiego (bez gminy Choczewo), lęborskiego 
(bez gmin Łeba i Wicko), kartuskiego, kościerskiego (bez 
południowej części gminy Chojnice i gminy Czersk), by-
towskiego (bez gmin Kołczygłowy, Trzebielino i Miastko), 
miasto Gdynię, zachodnie dzielnice Gdańska (Osowa, Wy-
soka, Barniewice, Owczarnia, Klukowo, Firoga, Matarnia, 
Kokoszki), gminę Przywidz w powiecie gdańskim i gminę 
Koczała w powiecie człuchowskim.

(...) Kaszuby historyczne obejmują powiat słupski 
i miasto Słupsk, zachodnią część powiatu bytowskiego, 
północną część powiatu lęborskiego, gminę Choczewo 
w powiecie wejherowskim, gminy Przechlewo, Rzeczeni-
ca i Człuchów w powiecie człuchowskim, gminę Kolbudy 
w powiecie gdańskim oraz miasto Sopot i Gdańsk (bez 

2 Majkowski, Historia Kaszubów, Gdynia 1938, s. 7.
3 Tamże, s. 8.
4 J. Mordawski, Geografia Kaszub – Geògrafia Kaszëb, Gdańsk – Gduńsk 2008.
5 Tamże, s. 5.

Rynek w Chojnicach z charakterystycznym ratuszem
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zachodnich dzielnic, które w przeszłości znajdowały się 
w powiecie kartuskim)6.  

Jest to spojrzenie w części historyczne, obejmujące 
losy Kaszubów na przestrzeni ostatnich dwustu lat i nie-
odnoszące się do historii Pomorza Zachodniego, które 
nie jest „bohaterem” pracy Jana Mordawskiego. Kaszu-
by są tutaj dokładnie oznaczone. Pozostaje pytanie, czy 
Kresami Kaszub są całe Kaszuby historyczne, czy ich 
zachodnie i południowe krańce? A może Kresy to krań-
ce Kaszub etnicznych? W ostateczności, Kresami mogą 
być także ziemie Pomorza Zachodniego, jako te, które 
przestały być Kaszubami i są ziemiami niemal mitycz-
nymi? W końcu Kresy to w jakiejś mierze mitologia, tym 
bardziej Kresy utracone (w tym przypadku utracone dla 
kaszubskiej etniczności).

Środowisko związane ze Zrzeszeniem Regionalnym 
Kaszubów miało swój organ prasowy, dzięki czemu 
zwiększały się możliwości dotarcia do szerszych kręgów 
społecznych. Była nim „Zrzesz Kaszëbskô” założona 
w roku 1933 i w pierwszym okresie funkcjonująca aż do 
wybuchu II wojny światowej. Dziś trudno sobie wyobra-
zić historię kaszubskiego ruchu regionalnego bez tego 
tytułu, stanowiącego nadal zasadnicze odniesienie dla 
środowisk pragnących pielęgnować kaszubszczyznę, ale 
i tworzyć jej oblicze ideowe. „Zrzesz” jest również zna-
komitym źródłem dla badaczy zajmujących się historią 
Kaszub i ich kultury, również kultury politycznej. Dzięki 
istnieniu, w pewnym okresie równoległemu, konkuren-
cyjnej „Klëki”/ „Kleki”, historiozofia i cechy charakte-
rystyczne organu zrzeszińców stają się jeszcze bardziej 
widoczne. Konfrontacja między wymienionymi tytułami 
to już jednak zupełnie inna historia.

Środowisko „Zrzeszë” prezentowało konsekwentny 
program w odniesieniu do całości ziem kaszubskich. Pod 
pojęciem „całość” rozumiemy tutaj, tak jak je rozumieli 
oni, kompletną przestrzeń historyczną, począwszy od 

osadnictwa słowiańskiego w wiekach VI–VII, a na latach 
trzydziestych XX wieku skończywszy. Tak patrząc na Po-
morze/Kaszuby, zauważyliśmy już nieco wyżej, że kraina 
ta jest zgoła olbrzymia. I taka jest na łamach „Zrzeszë”.

Początek każdego pisma to zawsze manifestacja 
programowa. Tak jest również w przypadku „Numeru 
okazowego” z 5 kwietnia 1933 roku. Już na pierwszej 
stronie czytamy w tekście zatytułowanym „Nasz cel”: (...) 
odrodzenie Wielkiego Pomorza na podstawie kaszubsz-
czyzny, w najszlachetniejszych zamiarach, przy pomocy 
i współudziale Polski, dla jej dobra – nie jest bynajmniej 
czczem marzeniem.

Kwestia relacji z Niemcami była dla zrzeszińców sza-
lenie istotna, ponieważ na terenie Niemiec leżały rozległe 
ziemie Pomorza, będące, w myśl ideologii pisma, dziedzic-
twem Kaszubów – Pomorzan. Swe stanowisko względem 
Niemiec redakcja przedstawiła w numerze 1 z 1933 r. w spo-
sób jasny i zdecydowany: „W polityce zewnętrznej, wobec 
nieustających ataków odwiecznego wroga, kierować będzie-
my się zasadą agresji. Każdy atak Niemiec, skierowany prze-
ciwko nam, odpierać będziemy przeciwatakiem, domagając 
się ziem nam zabranych; mamy bowiem odwieczne prawo 
historyczne tak do Gdańska, stolicy Pomorza wschodniego, 
do Oliwy, gdzie spoczywają nasi książęta, jak i do całego 
Pomorza zachodniego – aż daleko poza Odrę”. Polska ma 
prawo do tych ziem dzięki Kaszubom, których redakcja 
określała jako ’starżnjikov ti zemji i spusceznjanov dovnigo 
Pomorzô wod Vjisłë do Wodrë’7.

Charakterystyczne, że na przykład w numerze 40 z 18 
listopada 1933 r. w rubryce „Wiadomości potoczne z Ka-
szub” zamieszczone są doniesienia nie tylko z Kartuz czy 
Wejherowa, ale także z Subkowów i Chełmna. Tak więc na 
serio trzeba traktować sformułowania z cytowanego już nu-
meru okazowego: Kaszuby to „siła przewodnia” Pomorza.

Ciekawe zestawienie istniejącej (lub zaginionej) doku-
mentacji historii Pomorza zawiera nr 42 z 21 październi-
ka 1933 r. W artykule „Gdzie znajdują się najważniejsze 
źródła historyczne Kaszubów – Pomorzan?” czytamy: 
(...) Pozatem wspomnieć należy o słynnych zbiorach do-
kumentów w Szczecinie. Tam znajdują się  źródła dziejów 
całej zachodnio-północnej Słowiańszczyzny. Lecz niestety! 
Najważniejsze z nich, mianowicie te, które wskazują na 
ówczesny stan faktyczny kulturalny i polityczny Pomorzan 
i ich pobratymców – nie są dostępne dla nikogo, z wyjąt-
kiem kilku zaufanych uczonych niemieckich.

PIOTR SCHMANDT

Widokówki ze zbiorów Muzeum  Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej

Dokończenie w następnym numerze

6 Tamże. 
7 D. Szymikowski, „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933–1939, Bolszewo 2010, s. 109.

Rewal. Promenada i łazienki dla amatorów nadmorskich wywczasów.
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P rzyjście na świat nowego 
członka w rodzinie kaszub-

skiej wiązało się od niepamiętnych 
czasów z obowiązującym kanonem. 
Przede wszystkim był to i jest wzru-
szający i bardzo ważny moment dla 
rodziców. Związaną z  tym radość 
i  wdzięczność Bogu odczuwano 
również wówczas, gdy trudno było 
doliczyć się potomstwa i odpowie-
dzieć na pytanie, kiedy kto się uro-
dził, bo jak mawiano: „co rok to 
prorok”. Inni mawiali: „Im więcej 
nas, tym więcej Ojcze nasz”. W wie-
lu rodzinach nie zwracano uwagi na 
to, że bieda coraz bardziej piszczy 
i wygląda z każdego nórta chëczi. 
Każde nowe dziecko – to dar Boży. 
Do jego przywitania rodzice przygotowywali się jeszcze 
przed jego narodzeniem. 

Prawie wszystkie porody odbywały się w warunkach 
domowych i odbierane musiały być przez dyplomowaną, 
urzędową położną, zwaną m.in. grótka lub hébama albo 
przez doświadczoną w tym zakresie kobietę zwaną chwôt-
ka. W każdym razie urzędowa akuszerka musiała dokonać 
osądu poporodowego, gdyż większość pruskich urzędni-
ków stanu cywilnego wymagała wystawionego przez nią 
atestu. W niektórych przypadkach wystarczało osobiste 
złożenie oświadczenia przez ojca. Wiele położnych „ob-
sługiwało” rejon rozciągający się w promieniu do 25 km. 
Jak na ówczesne warunki było to bardzo uciążliwe. Jedy-
nym środkiem lokomocji po wyboistych polnych drogach 
była furmanka, a zimą – sanie. Rodzice oczekujący dziec-
ka nawiązywali z położną kontakt przed jego narodzinami, 
aby ta ewentualnie obliczyła przybliżony okres rozwiąza-
nia i stwierdziła, czy poród może się odbyć w domu, czy 
wymaga interwencji lekarza. 

Nie do pożałowania był los nie-
zamężnej dziewczyny, która zaszła 
w ciążę. Często starano się namówić 
ojca dziecka, by jak najszybciej oże-
nił się z matką swego potomka. Naj-
częściej sprawcy losu dziewczyny 
zaprzeczali swoje ojcostwo lub było 
ono następstwem gwałtu, często ze 
strony „pana domu”, u którego była 
służącą, czyli dzéwką. Nierzadko 
rodzice wyganiali ciężarną z domu, 
a nawet wyrzekali się córki. Dziew-
czyny takie rodziły poza domem, 
a w bezradności swej bywało, że po-
rzucały noworodka... Wymienione 
praktyki zdarzały się jeszcze do nie-
dawna. W 1959 roku w jednej z du-
żych, kościelnych i gminnych wio-

sek północnych Kaszub wyrzucono z domu 30-letnią 
córkę, która zaszła w ciążę z przybyłym do wioski rozwie-
dzionym mężczyzną. Ostatnie miesiące ciąży spędziła 
w chlewie wśród świń. Tam też urodziła swoje dziecko. 
Na szczęście ojciec dziecka nie wyrzekł się ojcostwa. 
Oboje wyprowadzili się do dużego miasta. Biedne były 
też dzieci pozamałżeńskie. Nazywano je bãksama, a gdy 
było to drugie dziecko kobiety, której mąż nie był jego 
ojcem – arcybãksã. Takim przezwiskiem zwracali się do 
nich również współuczniowie w szkole. Dzieci te nie były 
akceptowane przez społeczeństwo i w ich opinii nie spo-
tykały się z życzliwością. Podobnie jak matka musiały 
znosić niejedną przykrość. Nieślubne dzieci najczęściej 
oddawano „na służbę” do bogatego gbùra. Matka dziec-
ka, jeżeli nie wyszła za mąż za jego ojca, to najczęściej 
zostawała „starą panną z dzieckiem”. „Tę plamę” inni do-
strzegali przez całe jej życie. Jeżeli wychodziła za mąż, to 
nie mogła mieć na głowie wianka z mirtu – symbolu czy-
stości panieńskiej.

Dawne obyczaje i tradycje związane  
z urodzeniem się dziecka 

Opisane w artykule obyczaje wiążące się z narodzinami dziecka obejmują z zasady okres XIX i pierwszą  
połowę XX wieku. Nie oznacza to jednak, że nie występowały już we wcześniejszych wiekach.  

Wiele opisanych tu zwyczajów nadal spotykamy na Kaszubach, a niektóre z nich także w innych regionach 
naszego kraju, jak również w innych państwach. A jednak: co kraj, to obyczaj. 

Chrzcielnica z zabytkowego kościoła w Salinie
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Nadawanie imienia
W  okresie przed narodzeniem 
dziecka wybierano mu imię. Jeżeli 
było to dziecko pierworodne, to 
z zasady nadawano mu imię jedne-
go z rodziców: chłopcu – imię ojca, 
dziewczynce – matki. Następne 
dzieci otrzymywały imiona dziad-
ków, wujostwa lub rodziców 
chrzestnych, ewentualnie zaprzy-
jaźnionej z  rodzicami osoby. 
W  każdym razie musiało to być 
imię popularnego świętego, by 
dziecko zyskało jego przychylność. 
Najczęściej noworodek otrzymywał 
jedno imię, nierzadko – dwa. Do 
wyjątków należało nadanie dziecku 
trzech imion. Decyzja o  nadaniu 
większej ilości imion podejmowana 
była rodzinnie. Trudniej było, gdy 
nieoczekiwanie urodziły się bliźnięta. W przypadku uro-
dzenia chłopca i dziewczynki nadawano im podobne 
imię, np. Stanisław – Stanisława, Józef – Józefa, Kazimierz 
– Kazimiera itp. Przy dwóch chłopcach były to bliskie 
sobie imiona, jak Piotr – Paweł lub imiona bliskich osób 
w rodzinie. Wcześniejsze ustalenie imienia wiązało się 
z tym, że w niektórych przypadkach dziecko natychmiast 
po urodzeniu musiało być ochrzczone przez położną. Do 
późnych lat XIX wieku zgłaszano proboszczowi urodze-
nie dziecka. Prowadził on jednocześnie książkę urodzeń 
i książkę chrztów swojej parafii. W 1874 roku pojawiły się 
na ziemiach zaboru pruskiego, a więc również na Kaszu-
bach, pierwsze państwowe urzędy stanu cywilnego. By-
wało, że osoba zgłaszająca w takim urzędzie urodzenie 
syna czy córki zapomniała, jakie imię dziecko miało do-
stać – nadawano więc pierwsze, jakie przyszło jej do gło-
wy. Znany jest też przypadek, że zgłaszający urzędnikowi 
fakt urodzenia syna podał imię jego starszego brata, co 
spowodowało, że dwoje dzieci w danej rodzinie nosiło to 
samo imię. Imienia zapisanego w urzędzie nie można 
było zmienić. Istniała bowiem zasada Piłatowa: „Com 
napisał, napisałem”. Z pomocą często przychodził ksiądz, 
który na chrzcie nadawał dziecku właściwe, tzn. wcze-
śniej ustalone imię. 

Prace przygotowawcze przed narodzinami 
Zanim dziecko przyszło na świat, to krótko przed rozwią-
zaniem przygotowywano najniezbędniejszą bieliznę dla 
niego. Sądzono bowiem, że zbyt wczesne przygotowanie 
bielizny i odzieży kończy się tragicznie, najczęściej śmier-

cią dziecka. Przesąd ten do dziś jest 
znany, a także przestrzegany w wielu 
kaszubskich rodzinach. Większości 
ówczesnych rodzin nie stać było na 
nową odzież dla córki czy syna. Bie-
lizna, odzież i obuwie były na ogół 
przechodnie. Młodsi nosili bieliznę 
i odzież po starszym rodzeństwie. 
Często przekazywane były przez ro-
dzinę lub sąsiadów, których dzieci 
już z nich wyrosły. Obowiązywała 
tylko jedna zasada: bielizna nowo-
rodka musiała być wyprana i wypra-
sowana. Sądzono bowiem, że 
w przeciwnym razie „zapadnie na 
jakąś chorobę”. Przy okazji warto 
dodać, że jeśli dziecko było chore, to 
praktykowano przesunięcie go przez 
nogawkę spodni ojca – uważano, że 
dzięki temu ono wróci do zdrowia.

Do przygotowań przedporodo-
wych należało również wybieranie dziecku rodziców 
chrzestnych. Z zasady był to ktoś z rodziny, choć chętnie 
proszono o bycie chrzestnym jakiegoś bogatego gbùra. 
Wymagano jedynie, aby rodzic chrzestny był głęboko 
wierzącym katolikiem i cieszył się dobrą opinią. Rodzi-
ców chrzestnych zapraszano w późniejszym okresie na 
I Komunię św. dziecka i na inne uroczystości, np. ślub. 
Łączyło się z tym obdarowanie chrześniaka, co dla bied-
niejszej ludności miało niemałe znaczenie. Do obowiąz-
ków ojca chrzestnego należało pokrycie należności, czy-
li ofiara pieniężna za udzielony chrzest. Rodzicami 
chrzestnymi byli z zasady ludzie młodzi. Chodziło o to, 
że w przypadku wczesnej śmierci rodziców opieką nad 
chrześniakiem i jego wychowaniem mieliby się zajmować 
rodzice chrzestni. Rzadko się zdarzało, żeby proszeni 
o zostanie chrzestnymi odmówili przyjęcia tej prośby. 
Twierdzono, że odmowa może być przyczyną wczesnej 
śmierci dziecka. Unikano proszenia narzeczonych, by 
zostali rodzicami chrzestnymi, ponieważ uważano, że 
takie narzeczeństwo rozpadnie się w krótkim czasie. Nie 
proszono też o to kobiety w ciąży. Wierzono bowiem, że 
trzymanie przez nią dziecka do chrztu może zabić jej wła-
sne jeszcze przed jego urodzeniem. 

Poród
W odpowiednim przed rozwiązaniem czasie sprowadza-
no położną, która przez cały czas do przyjścia dziecka na 
świat odmawiała z rodziną pacierze, prosząc o szczęśliwe 
rozwiązanie. Im dłużej trwał poród, tym gorliwiej się mo-
dlono. Po narodzeniu dziecka położna, jako pierwsza, 

Becik i kapka
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przystępowała do jego kąpania, ucząc 
przy tym, zwłaszcza rodzące pierwszy 
raz, jak należy prawidłowo kąpać i owi-
jać dziecko. W tym momencie wszyscy 
obecni sprawdzali, czy dziecko przy-
padkowo nie urodziło się „w czepku”, 
tzn. czy na jego główce nie pozostały 
resztki łożyska. Te należało starannie 
zdjąć i natychmiast spalić. Twierdzono, 
że człowiekowi urodzonemu „w czepku” przez całe życie 
towarzyszyć będzie szczęście. Jednak te osoby, którym nie 
zdjęto wszystkich pozostałości łożyska z głowy i nie spa-
lono ich, stają się wieszczim i po śmierci po kolei uśmier-
cać będą członków swojej rodziny. Po wykąpaniu nowo-
rodka położna jako pierwsza robiła znak krzyża na jego 
czole, oddając go pod opiekę Matki Bożej i Chrystusa. Po 
niej czyniły to pozostałe osoby, rozpoczynając od rodzi-
ców dziecka. Następnie podawano noworodka matce, by 
ta nakarmiła go piersią. Po tej czynności położna układa-
ła dziecko do odpoczynku. Najczęściej była to kołyska 
stojąca na wyciągnięcie ręki od łóżka matki. Wiele koły-
sek, zwanych także kolebkami, przechodziło z pokolenia 
na pokolenie. Często były one rzeźbione w znane na Ka-
szubach wzory lub pokryte ludowymi malowidłami. 

Bywało jednak, że dziecko umierało w wyniku poro-
nienia. Płód, jako istotę nieochrzczoną, chowano w są-
siedztwie najbliższego miejscu zamieszkania przydroż-
nego krzyża. Teren wokół krzyża ogradzano, aby nie 
doszło do zbezczeszczenia pochowanych tam szczątków. 
W miarę możliwości sadzono tam kwiaty, krzewy ozdob-
ne, względnie drzewa. W niektórych parafiach pozwala-
no na chowanie płodów i  zmarłych nieochrzczonych 
dzieci na cmentarzu parafialnym. W tym celu wyznaczo-
ny był sektor położony w  bezpośrednim sąsiedztwie 
ogrodzenia cmentarza.

Chrzest i chrzciny
Choć chrzest jest ceremonią religijną, to od niepamięt-
nych czasów łączyły się z nim w większości przypadków 
pewne obrzędy zabobonne. Były one znane miejscowe-
mu duchowieństwu, ale rzadko którykolwiek z księży je 
zwalczał. Chrzest dziecka odbywał się z zasady w najbliż-
szą po urodzeniu niedzielę. Do podstawowego wyposa-
żenia potrzebnego do chrztu należał specjalny becik- 
-śpiworek, do którego wkładano dziecko ubrane w naj-
piękniejszy strój (np. w chrzcónkã). Beciki mieli najbo-
gatsi gospodarze. Najczęściej był on także w posiadaniu 
położnej, od której pożyczali go biedniejsi rodzice. Becik 
przykrywano dwustronną kapką. Z jednej strony różową, 
a z drugiej niebieską. Bywało również, że kapka była bia-
ła z wyhaftowanym wzorem kaszubskim, a często z do-

datkiem inicjałów dziecka, datą jego uro-
dzenia i datą chrztu. W takim przypadku 
dziewczynkę przystrajano różową, 
a  chłopczyka – niebieską wstążką. Na 
kapkę kładziono kwiaty przyniesione 
przez rodziców chrzestnych, także od 
nich pochodził prezent, najczęściej pie-
niężny, wkładany do pudełeczka z napi-
sem „Pamiątka chrztu świętego”, które 

umieszczano pod poduszeczką becika. Była to zapowiedź 
tego, że dziecku nigdy nie zabraknie pieniędzy. Dziew-
czynkom często wkładano pod poduszkę igłę do szycia. 
Miała ona spowodować, że ta dziewczyna będzie zaradna 
albo że zostanie krawcową. Poza tym pod poduszeczką 
musiał się znaleźć medalik lub obrazek z podobizną świę-
tego, a rączkę dziecka owijano różańcem. Miało to wpły-
nąć na przyszłą pobożność ochrzczonego i na przejęcie 
przez niego pozytywnych cech swoich rodziców chrzest-
nych. W niektórych rejonach panował przesąd, że czło-
wiek będzie wówczas bogaty, kiedy chrzestni wsuną do 
jego becika brudną koszulę. Bardzo często przed chrztem 
wkładano też do becika czerwoną pieluchę, która miała 
zapobiec moczeniu się dziecka. Bywało również tak, że 
w dniu chrztu matka nakładała potomkowi obrączkę 
ślubną swojego męża, którą przewiązywała czerwoną 
wstążką, aby dziecka nikt nie ùrocził. 

Do lat 50. XX wieku matka dziecka nie brała udziału 
w jego chrzcie, ponieważ przed otrzymaniem tzw. „wy-
wodu”, który odbywał się dopiero po kilku tygodniach po 
urodzeniu dziecka, na ogół po czterech, nie mogła prze-
kroczyć progu kościoła, ponieważ uważano ją za „nieczy-
stą”. Mawiano, że powinna jak najdłużej przebywać 
w domu. Jeżeli zaś z konieczności musiała wyjść, to tylko 
z nakryciem głowy, gdyż w przeciwnym razie mogłoby ją 
albo dziecko spotkać nieszczęście. Twierdzono również, 
że kobieta po wyjściu z domu przed wywodem dostanie 
pomieszania zmysłów. Gdy nadszedł czas wywodu, „re-
konwalescentka” udawała się do kościoła. Wolno jej było 
wejść jedynie do tylnej czy bocznej kruchty, zwanej „ba-
bińcem” Tam ksiądz modlił się, dziękując za szczęśliwe 
rozwiązanie, i wypraszał łaski dla matki i dziecka. Następ-
nie wręczał kobiecie świecę i wprowadzał ją w pobliże 
ołtarza, gdzie odbywały się dalsze modlitwy według usta-
lonego rytuału. Na koniec kapłan kropił ją wodą święco-
ną i udzielał błogosławieństwa. Ojciec dziecka z zasady 
również nie brał udziału w chrzcie swojego potomka. 
W tym dniu uczestniczył we wcześniejszej mszy świętej. 

Dziecko po włożeniu do becika opatulano jeszcze ko-
cykami. Zależnie od tego, w jakiej odległości był kościół, 
chrzestni nieśli noworodka lub byli z nim wiezieni brycz-
ką, wozem lub saniami, czasem wasągiem. Rodzice  

Pudełko na prezent i wpis od chrzestnych
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nieposiadający własnych koni wynajmowali je od krew-
nego lub znajomych. Nie wszyscy użyczali swych koni 
z dobrego serca, za „Bóg zapłać”. Niektórym za tę przy-
sługę trzeba było przyjść z pomocą w pracach polowych. 
Zazwyczaj żądano dwóch dni robocizny. Chrzest z zasa-
dy odbywał się w niedzielę po mszy – po sumie, która 
trwała od 1,5 do 2 godzin. Do II Soboru Watykańskiego 
w kościele używano języka łacińskiego. Na ogół msza 
była śpiewana, a jeżeli z powodu głosu księdza było to 
niemożliwe, to po mszy odmawiało się dodatkowe prze-
widziane z tego powodu modlitwy. Mszę św. rozpoczy-
nano modlitwą odmawianą na przemian przez celebran-
sa i ministrantów. Ewangelię najpierw czytano w języku 
łacińskim, a następnie w języku ojczystym. Mszę kończo-
no drugą ewangelią – św. Jana apostoła – o Słowie, które 
„było na początku” (J 1,1). Do chrztu podawano na ogół 
kilkoro dzieci. Jeżeli wśród ochrzczonych było więcej 
chłopców niż dziewcząt, to mawiano, że dziewczęta nie 
zostaną starymi pannami. Jeżeli było odwrotnie, to twier-
dzono, że chłopcy będą mogli przebierać wśród kandy-
datek na żonę. Jeżeli dziecko podczas chrztu zapłakało, to 
wróżono mu, że zostanie dobrym śpiewakiem (śpiewacz-
ką). Po powrocie do domu nowo ochrzczonego członka 
rodziny witano z  radością. Tradycyjnymi słowami 
chrzestnych było powiedzenie: „Zabraliśmy wam poga-
nina, a  przynieśliśmy chrześcijanina”. Po wejściu do 
mieszkania kładziono becik z dzieckiem na stole, gdzie 
często pozostawało ono do końca uczty wydanej z okazji 
chrztu. W tym czasie goście oglądali je i podziwiali, wy-
powiadając o nim miłe słowa. Od stopnia wychwalania 
i zainteresowania się dzieckiem miało zależeć to, czy bę-
dzie w przyszłości osobą poniewieraną, czy też nie, czy 
będzie popychadłem dla drugich, czy zwróci na siebie 
uwagę innych. Wśród gości obowiązkowo musieli być 

dziadkowie dziecka, oczywiście, jeżeli jeszcze żyli. Na-
stępnie rodzeństwo rodziców i sąsiedzi. Nierzadko bywa-
ło, że bogatsi zapraszali miejscowego księdza, co jeśli 
ksiądz przybył, stanowiło wyróżnienie dla dziecka. Są-
dzono bowiem, że w takim przypadku dziecko służyć 
będzie Bogu jako kapłan, zakonnik lub zakonnica. Tema-
tem wiodącym podczas uczty było wspomnienie o chwi-
li przyjścia dziecka na świat. Życzeniem każdego rodzica 
było, aby ich dziecko urodziło się „w czepku”, o co prawie 
wszyscy pytali. Była to również okazja do „mędrkowania” 
i opowiadania dowcipów. Ojca dziecka pytano: „Co robi 
dziecko, gdy się urodzi?”. Tu należało odpowiedzieć: 
„Robi miejsce następnemu”. Były też życzenia, aby dziec-
ku w pierwszej kolejności nie wyszły górne zęby, bo jest 
to zwiastunem rychłej śmierci. Zdarzało się również, że 
ojciec dziecka okazywał swą radość z powodu urodzenia 
syna w miejscowej karczmie, co kończył podczas uczty 
z okazji chrztu. Na zakończenie uroczystości, rozchodząc 
się do domu, mawiano: Rëchcënë są rôz, a biéda do smier-
cë (Chrzciny są raz, a bieda do śmierci). 

RAJMUND GŁEMBIN

Przygotowując niniejszy artykuł, autor korzystał z dzienników 
swojej babci, od 1890 roku położnej obwodowej w Lini (położ-
nictwa uczyła się w szpitalu NMP w Gdańsku), prowadzonych 
od początku jej praktyki aż do śmierci w 1949 roku. Notowała 
w nich poza danymi o odebranym dziecku i jego rodzinie także 
opisy różnych zwyczajów, które akceptowała lub nie. Autor przy-
wołał też swoje wspomnienia z okresu bycia ministrantem (w 2. 
połowie lat 40. XX w.).

CHRZCÓNKA
Czë to dzéwczã, czë knôpiczk w sëkni mùszi do chrztu jic… Kò 
przódë lat dzecë bëłë do chrztu òblokłé w biôłé sëczenczi. Jesz dzysô 
to dô familie, jaczé trzimią sã stôrégò zwëkù – hewò na òdjimkù 
chrzcónka, co je òd wicy jak 75 lat ùżiwónô. Bëłë w ni chrzcony jak 
dopiérze trzë pòkòleniô – a pewno negò zwëkù nie je kùńc…  

rd



CZERWIŃC 2019  /    /  21

 Kiedy zaczęła się u pana pasja kolekcjonerska?
Kiedy miałem dwadzieścia dwa lata, wędrowałem Gó-
rami Świętokrzyskimi w okolicach klasztoru św. Kata-
rzyny. Ze znajomymi szliśmy korytem wyschniętego 
potoku. Na jego dnie zobaczyłem sporo kowalskich 
gwoździ, bardzo starych i zakrzywionych. Zacząłem 

je zbierać. To może dziwne, ale właśnie od tego się 
zaczęło, mam je do dziś. Później kupiłem zabytkowy 
wertikal w nieistniejącym obecnie sklepie meblowym 
na ul. Władysława IV w Gdyni, gdzie był także kącik 
staroci. Nie jest może najciekawszy, później nabyłem 
o wiele ładniejsze, ale także mam go do dziś, bo był 

NIE TYLKO  
O TABAKIERACH
Zawodowo związany niegdyś z  Polskimi Liniami 
Oceanicznymi, a po reformie samorządowej w 1990 
roku z Urzędem Miasta Gdyni, jako jego wieloletni 
sekretarz i dyrektor. To także jeden z ojców sukcesu 
gdyńskiego rugby – przez lata prezes klubu Arka 
Gdynia Rugby. Te wszystkie funkcje są z  pewno-
ścią bardzo ważne, ale nasze kontakty „kręciły się” 
zawsze wokół regionalizmu kaszubskiego i kolek-
cjonerstwa związanego z  naszą krainą. Jerzy Za-
jąc zajmuje się tymi sprawami od lat i ma wiedzę  
etnograficzną, której może mu pozazdrościć nieje-
den zawodowiec. Większość jego zbiorów ma dwa 
wspólne mianowniki: Gdynia i Kaszuby. Wizytówką 
zbioru Jerzego Zająca jest wspaniała kolekcja taba-
kier. Przeszło dziesięć lat temu owocem tej pasji było 
wydanie, wspólnie z innym pomorskim kolekcjone-
rem Edwardem Zimmermannem, albumu Tabaka 
na Kaszubach i Kociewiu. Gdyński kolekcjoner ma 
także pokaźny zbiór związany z dawną kuchnią po-
morską. Część tych eksponatów była prezentowana 
w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni, 
a niespełna dwa lata temu – w następcy tej gdyń-
skiej placówki, czyli Kaszubskim Forum Kultury.
Zachowanie kultury materialnej jest ważne, ale 
Jerzy Zając ma jeszcze jeden ważny atut w przy-
padku swych zbiorów – potrafi barwnie i ciekawie 
o nich opowiadać, snuć gawędy o ich historii oraz 
o  dawnych właścicielach. Część tych opowieści 
to materiały na niejeden artykuł, a być może i na 
szersze opracowanie. Podczas naszego ostatniego 
spotkania towarzyszącego realizacji projektu „Znani 
i lubiani gotują” w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastro-
nomicznych w Gdyni, powiedział do mnie: przyjdź 
w  wolnej chwili, przekażę ci ciekawe informacje 
o tabakierach, nie są powszechnie znane.

Po paru tygodniach doszło do spotkania. Głównym 
punktem rozmowy są tabakiery, ale dowiaduję się 
także o wielu innych szczegółach pasji Jerzego Zają-
ca. Gdyński kolekcjoner wita mnie, pokazując nowe 
nabytki: piękne, stare niemieckie albumy związane 
z tematyką morską oraz odznakę dla wdów po nie-
mieckich oficerach. Oglądam z zainteresowaniem. 
Moją uwagę wzbudza szczególnie ostatni obiekt, 
zastanawiam się, po kim ta pamiątka, kim był ten 
oficer, kim była wdowa... Taka właśnie jest pasja ko-
lekcjonerska. To nie są tylko przedmioty, to także 
ludzkie historie, czasem dramatyczne. Poniżej zapis 
naszej rozmowy.

Jerzy Zając - urzędnik, kolekcjoner, społecznik
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pierwszy. Następnie przyszedł czas na kolejne tematy 
zbierackie – dokumenty, kowadełka jubilerskie i wie-
le innych. Sporo ciekawych rzeczy przywiozłem ze 
Stanów Zjednoczonych. Spędziłem tam pewien czas 
i natrafiłem na gospodarzy, którzy pozbywali się sta-
roci ze swych posiadłości. A ja to wszystko zbierałem 
i przywiozłem sporo rzadkości do Polski, np. kosę.

  Przez lata był pan właścicielem częściowo zabyt-
kowego gbùrstwa na południowych Kaszubach. 
O znajdujących się tam zbiorach krążyły legendy. 
Według nich wiele muzeów na Pomorzu mogłoby 
pozazdrościć Jerzemu Zającowi eksponatów. Jak 
wspomina pan to miejsce?

To było piękne, urokliwe siedlisko. Starałem się tam 
dużo nie zmieniać. A gdy to robiłem, było dla mnie 
ważne, aby nie tworzyć nowoczesnego, często niestety 
kiczowatego obrazu, jakiego pełno w otaczającej nas 
przestrzeni. Nie zależało mi na przykład na tym, aby 
podjazd na podwórku był wybetonowany czy też w ko-
stce. Gdy dokonywałem nowych nasadzeń, starałem 
się, aby nie były to wszechobecne tuje i bukszpany, 
tylko rośliny, które można było znaleźć jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu w podobnych miejscach, np. piękne 
malwy i kalina, którą przesadzałem z pól. Podobnie 
czyniłem w przypadku domostwa oraz zabudowań go-
spodarczych, a na podwórku, jak to w gburstwie, były 
kury i gęsi. Wszystkie miały imiona i wiodły spokojny 
oraz długi żywot.

   Nie żal panu, że to piękne gospodarstwo jest już 
w innych rękach?

Zdecydowanie żal. Ale lata biegną. Mieszkam w Gdy-
ni, prawie w  każdy piątek po pracy tam jeździłem 
i trzeba było to wszystko utrzymać – koszenie, grabie-
nie, remonty itp. Tak się nie da przez całe życie. Nie 
mogłem tego zachować na takim poziomie, jaki sobie 
wymarzyłem. Kochałem to miejsce. Pocieszające jest 
to, że była sołtys, która to kupiła, nie wprowadza wiel-
kich zmian i zachowała pewną kulturę tego miejsca. 
Czasem opisując niektóre części tego gburstwa, mówi: 
to jest Zającowe. To cieszy i napawa optymizmem. Czę-
sto odwiedzam te strony.

    Co pan odnajdywał w tej południowej, kaszub-
skiej krainie zwanej Gochami?

Poza samymi eksponatami najciekawsi byli dla mnie 
ludzie – miejscowi, autochtoni, czyli Kaszubi. Pocho-
dzę ze Szczecina, ale moje miejsce to Gdynia i Ka-

szuby. Tu spędziłem większość swego życia. Czasem 
jeździłem po świecie, ale teraz jest mi to zupełnie nie-
potrzebne, najlepiej czuję się na Kaszubach. To moja 
kraina. My, ludzie żyjący w dużych miastach, często 
mamy takie złudne pojęcie, że wszystko już wiemy. 
Wielu z nas ma wyższe wykształcenie, ale tak napraw-
dę bez obecnych zdobyczy techniki jesteśmy bezradni 
jak dzieci. Byłem pod wrażeniem rozwiązań tech-
nicznych stosowanych przez miejscowych Kaszubów, 
którzy często pomagali w moim gburstwie. W wielu 
wypadkach oczywiste było, że w niektórych pracach 
będziemy musieli użyć ciężkiego sprzętu, którego tam 
nie było, a oni potrafili sobie radzić, mając silne ręce 
i, co najważniejsze, pomysł. Byli bardzo sprytni i nie-
zwykle praktyczni. Myślę, że mogliby być znakomitymi 
inżynierami w wielu dziedzinach. Kiedyś większość 
przedmiotów użytkowych wykonywano przecież wła-
snoręcznie – z pewnością nie kupowano ich w GS-ach 
czy tak jak my – w marketach.

   Mieliśmy dziś rozmawiać o tabakierach – jednym 
z najważniejszych punktów pańskiej pasji kolek-
cjonerskiej. Wspominał pan, że dysponuje wia-
domościami, które nie są powszechnie znane...

Zgadza się, wiele razy zastanawiałem się nad tym, dla-
czego tabakiery mają w większości kształt spłaszczo-
nego rożka. Przecież można by to zrobić znacznie pro-
ściej w wielu innych formach. Zastanawiałem się także, 
dlaczego większość starych tabakier nie ma zatyczki, 
dziś wykonywanej najczęściej z kawałka drewienka, 
skóry czy innego materiału. Pamiętam, że gdy byłem 
prezesem Arki Gdynia Rugby, na większość meczy 
przyjeżdżał zagorzały kibic – sympatyczny chłopak 
z Kuźnicy, czyli rybackiej stolicy Nordy. Wielokrot-
nie częstował mnie tabaką. Miał piękną, starą i rzadką 
tabakierę rogową – na moje oko koniec XIX wieku. 
Chciałem ją od niego nabyć, oferowałem pokaźne 
sumy, ale jak powiedział, że to pamiątka rodzinna po 
dziadku, to zbił wszystkie moje argumenty i odpuści-
łem. Ta stara tabakiera nie miała zatyczki. Podczas 
meczy znajomy z Kuźnicy wiele razy częstował mnie 
tabaką, a tabakierę wsadzał do wewnętrznej kieszeni 
kurtki. Co ciekawe, tabaka nie wysypywała się i nie 
brudziła kieszeni. Podobny brak zamknięcia zdarzał 
się przy innych starych tabakierach, na które natrafia-
łem wcześniej oraz później. Ktoś mógłby powiedzieć, 
że może się zawieruszyły. Kiedyś spotkałem się z rolni-
kiem z Grabowca (gmina Szemud), jak częstował mnie 
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tabaką, zobaczyłem, że w jego tabakierze także nie ma 
zatyczki. Zapytałem go o to, a on mi odrzekł: Panie, 
na polu, przy robocie, gdzie ja bym szukał tej zatyczki?!

Zrozumiałem, że dawne tabakiery nie miały tych 
zatyczek, że te ostatnie to wytwór naszych czasów. Po-
wiedziałbym wręcz: patent dla turystów. Zastanówmy 
się, jak dawniej rolnik czy rybak, który miał często ręce 
jak bochny chleba, silne i spracowane, nierzadko też 
dotknięte reumatyzmem, będąc np. w pracy na morzu, 
gdzie jest zimno i wietrznie, czy też na polu, miał pora-
dzić sobie z taką zatyczką? To po prostu niedorzeczne.

   Wszystko układa się w logiczną całość. A dlacze-
go tabakiery nie brudziły kieszeni?

I tutaj dochodzimy do kształtu tabakiery, który ideal-
nie pasuje właśnie do wewnętrznej ciasnej kieszonki 
w kamizelkach, które często nosili Kaszubi. Tabaka 
umieszczona w spłaszczonym rożku nie wysypuje się. 
Z pewnością pomagała w tym też stosowana niekiedy 
wewnętrzna przegroda w tabakierach.

   Czy tabaka nie wietrzała?
Dawniej tabaka była trochę inna, bardziej sucha, ale 
musimy pamiętać też o tym, że z pewnością Kaszubi jej 
nie oszczędzali, i tabakiery trzeba było nabijać często. 
Moim zdaniem nie było więc tego problemu.

Dziękuję za rozmowę, życząc kolejnych ciekawych 
nabytków kolekcjonerskich.

Z  JERZYM ZAJĄCEM ROZMAWIAŁ ANDRZEJ BUSLER
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·   VI 1989 – w wyniku wyborów w Polsce roz-
poczęła się transformacja ustrojowa.

·   5 VI 1999 – Ojciec Święty Jan Paweł II 
podczas mszy św. na sopockim hipodromie 
powiedział w czasie homilii m.in.: „Pozdra-
wiam Kaszubów, lud kaszubski, odwiecznych 
gospodarzy tej pomorskiej ziemi. Do Was 
przemawiałem w Gdyni w 1987 r. Pragnę Was 
jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej 
tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłę-
biając znajomość swojego języka, starając się 
przekazywać swą bogatą tradycję kaszubską 
młodemu pokoleniu”. Wśród darów wręczonych 
papieżowi znalazła się odczytana z rękopisu 
przez prof. Jerzego Tredera Tragedia o bogaczu 
i Łazarzu, do której anonimowy autor wprowa-
dził w dialogach kaszubszczyznę.

·   6 VI 1909 – w Wysokiej Zaborskiej urodził się 
ks. kanonik Zygmunt Jutrzenka-Trzebiatow-
ski, proboszcz w Lipuszu, działacz społeczno-
-oświatowy, honorowy obywatel Gminy Lipusz, 
autor wspomnień Przez trudy do radości (1998). 
Zmarł 2 grudnia 2000, pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Lipuszu.

·   6 VI 1999 – wizyta papieża Jana Pawła II 
w Pelplinie. Na mszę św. przybyło ok. 400 ty-
sięcy pielgrzymów, w tym wielu Kaszubów.

·   11 VI 1999 – w katedrze oliwskiej odbyło się 
prawykonanie utworów: Msza kaszubska na 
chór i orkiestrę Kazimierza Guzowskiego oraz 
Msza kaszubska na sopran, saksofon, chór i or-
kiestrę Marka Kuczyńskiego.

·   16 VI 1969 – nastąpił rozruch Zakładów Por-
celany Stołowej „Lubiana” w Łubianie.

·   20 VI 1999 – z Gdyni do Chojnic wyruszył 
specjalny pociąg „Costerina” z kościerskiego 
skansenu parowozów. Podróż ta, zorgani-
zowana pod hasłem „Północ do południa”, 
była manifestacją radości z połączenia po raz 
pierwszy w historii Kaszub wszystkich ziem 
zamieszkałych przez Kaszubów w  jednym 
województwie. Spotkanie Kaszubów z całego 
regionu w Chojnicach zyskało szeroki oddźwięk 
pośród społeczności kaszubskiej i od tego czasu 
tego typu imprezy, zwane Zjazdami Kaszubów, 
odbywają się co roku.

·   25 VI 1989 – Kapituła Medalu im. B. Chrza-
nowskiego „Poruszył wiatr od morza” przyzna-
ła po raz pierwszy to wyróżnienie. Otrzymał je  
ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie



V Wiejskie Konfrontacje Artystyczne w Dretyniu

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej i Rada Sołecka w Dretyniu  
serdecznie zapraszają w dniu 8 czerwca 2019 r. o godz. 15  

do Parku w Dretyniu (gmina Miastko, powiat bytowski)  
na V Wiejskie Konfrontacje Artystyczne.

Jest to cykliczna impreza, na którą organizatorzy zapraszają co roku artystów z róż-
nych dziedzin działających na terenach wiejskich i w małych miastach. Podczas niej 
na plenerowej scenie występuje ok. 100 wykonawców z Kaszub, Krajny i Wielkopol-
ski. W ubiegłym roku gościliśmy 30-osobowy zespół „Spod Kicek” z Mordarki koło 
Limanowej i odbył się kaszubsko-góralski koncert w Świetlicy Nadleśnictwa Dretyń. 
Konfrontacjom towarzyszą spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, spektakle teatral-
ne, warsztaty rękodzieła ludowego. Widzowie wyplatali już koszyki z korzeni sosny, 
malowali na szkle, uczyli się wyrobu kwiatków z bibuły. W tym roku uczniowie KLO 
w Brusach będą uczyli wyrobu broszek z motywami kaszubskimi. Gościem specjalnym 
będzie multiinstrumentalista Wołodia Drozd oraz Orkiestra Dęta z Zapcenia koło 
Lipnicy mająca w swoim repertuarze także utwory kaszubskie. Miłośników muzyki 
i tańca zapraszamy do Dretynia.              J. G.Ś.
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Do redakcji „Pomeranii”
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział w Sierakowicach wspólnie 
z proboszczem miejscowej parafii pw. 
św. Marcina ks. kan. dr. Tadeuszem 
Knutem rozpoczęło 18 września 
2016 r. systematyczne, comiesięczne 
odprawianie Mszy Świętych z  ka-
szubską liturgią słowa. Takie msze 
święte odprawiane są zawsze w trze-
cią niedzielę miesiąca o  godz. 20  
w zabytkowym drewnianym koście-
le. Dzięki zaangażowaniu ks. prob. 
Marka Wery z  drugiej sierakowic-
kiej parafii, pw. św. Jana, Msze Świę-
te z kaszubską liturgią słowa są od-
prawiane także w pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 13. 

Jak wielką pomocą dla sprawy ka-
szubskiej okazała się zmiana ks. pro-
boszcza w parafii św. Marcina.

Msze Święte z kaszubską liturgią 
słowa dzięki staraniom zarządu od-
działu ZKP odbywały się w  naszej 

parafii [pw. św. Marcina] od 3 maja 
2002 r. Przyjęto stałe, ważne dla tych 
mszy św. terminy:
• 3 maja: NMP Królowej Polski
• 15 sierpnia: Wniebowzięcie NMP
•  26 grudnia: II Święto Bożego Na-

rodzenia
Próby częstszych, co kwartał, co 

miesiąc, mszy św. z kaszubską liturgią 
słowa zawsze zamykał problem pozy-
skania kapłanów ze znajomością ję-
zyka kaszubskiego. Mamy od 2007 r.  
kaszubskie czytania mszalne To je 
słowò Bòżé doskonale ułatwiające ka-
szubską liturgię tych mszy św. Mimo 
to poprzedni ks. proboszcz tłuma-
czył, że niewielu kapłanów potrafi 
takie msze święte z kazaniem w ję-
zyku kaszubskim odprawić. Dzięki 
staraniom członków oddziału ZKP 
(głównie Tadeusza i  Andrzeja Bi-
gusów) dotrzymywano zasady trzy-
krotnych Mszy Świętych z kaszubską 
liturgią słowa w każdym roku.

Od 2013 r. Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie w trosce o szerokie 
propagowanie piękna Mszy Świętych 
z kaszubską liturgią słowa organizuje 
nabożeństwa w poszczególnych pa-
rafiach – pięć parafii – gminy Siera-
kowice. 

Było już lepiej. Niemniej pozo-
stają pewne kłopoty. Zdarzyło się 
w 2015 r., że kapłan odprawiał mszę 

po polsku, a  dorośli członkowie 
oddziału ZKP odmawiali w  języku 
kaszubskim I i II czytania mszalne, 
psalm responsoryjny oraz modlitwę 
powszechną. Pozostał pewien niedo-
syt. Dlatego tak bardzo cieszą stara-
nia o język kaszubski w czasie Mszy 
Świętej czynione przez nowego pro-
boszcza parafii pw. św. Marcina, ks. 
kan. dr. Tadeusza Knuta.

Jak już wspomniano, od września 
2016 r. co miesiąc mamy Msze Święte 
z kaszubską liturgią słowa. Opraco-
wano stały harmonogram ich opra-
wy w obu parafiach sierakowickich, 
tj. w kościołach pw. św. Marcina i pw. 
św. Jana, dla szkół z  terenu gminy. 
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli-
-regionalistów jest bardzo dobra ob-
sługa tych nabożeństw. Zawsze są na 
mszy czytania, psalm responsoryjny 
oraz modlitwa powszechna odma-
wiane po kaszubsku przez młodzież 
szkolną. Ks. prob. dr Tadeusz Knut 
zaprasza kapłanów do Mszy Świę-
tych i ciekawych kazań kaszubskich. 
A w parafii pw. św. Jana organizacją 
comiesięcznych Mszy Świętych z ka-
szubską liturgią słowa zajmuje się ks. 
prob. Marek Wera. 

Wierzymy, że to już na stałe pozo-
stanie w naszych kościołach. 

sekretarz o. ZKP Zbigniew Wenta  
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Wraz z konstytuowaniem się w latach dwudziestych 
nowej roli Mierzei Helskiej jako uzdrowiska II Rze-

czypospolitej i napływem w okresie letnim mas ludności 
z całego kraju, w helskich wsiach poczęły zachodzić wy-
padki dotychczas rzadkie lub niespotykane. Ten urokliwy 
i w owym czasie dość egzotyczny dla gości z centralnej 
części kraju zakątek za scenę ostatniego aktu swego dra-
matu nierzadko obierali samobójcy, w spokojnych do-
tychczas wsiach zdarzały się strzelaniny i morderstwa, 
dochodziło również do licznych utonięć. Tak to nasz 
Półwysep w ostatnich latach krwią się zbroczył, a jeszcze 
liczniejsze są wypadki zatonięcia podczas sezonu. Prawie 
w każdym roku ktoś z letników znalazł śmierć niespodzie-
waną w wodach Bałtyku, pisał we wspomnieniach ksiądz 
Paweł Stefański1. Jeden z bardziej dramatycznych i zaj-
mujących opinię publiczną wypadków lat dwudziestych 
miał miejsce w Borze w 1926 roku. 

Lwów i  Jastarnię dzieli odległość około 1000 kilo-
metrów, nawigacja satelitarna podpowiada, że obecnie 
dystans ten moglibyśmy pokonać w około 10 godzin. 
To dużo, jednak kilkadziesiąt lat temu wakacyjna po-
dróż nad Bałtyk była dla lwowian prawdziwą wyprawą. 
Pokonanie trasy do Gdyni zajmowało ponad dobę, po 
drodze pociąg zatrzymywał się w Krakowie, Katowicach, 
Poznaniu i Gdańsku. Po osiągnięciu polskiego portu na-

leżało jeszcze dostać się na Hel... Nic dziwnego, że let-
nicy urlopowali znacznie dłużej niż obecnie, goszcząc 
nad morzem na ogół kilka tygodni. Latem 1926 roku 
w podróż do Jastarni wybrała się rodzina profesora Ka-
spra Weigela, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Lwowskiej i przyszłego rektora tej uczelni. 
Profesor zdecydował się na odpoczynek w Zakopanem, 
natomiast jego żona Zofia i córka Janina spędziły lato 
nad Bałtykiem. Panna Weigelówna miała dziewiętnaście 
lat, była absolwentką elitarnego lwowskiego gimnazjum 
Zofii Strzałkowskiej i od roku studentką tamtejszej Po-
litechniki. Długie podróże nie były jej obce, w zasięgu 
należącej do lwowskiej elity rodziny była cała Europa. 
Choćby w ostatniej klasie gimnazjum Janina wraz z ko-
leżankami z  klasy odwiedziła słoneczną Italię, gdzie 
w Wiecznym Mieście została przyjęta na audiencji przez 
papieża Piusa XI. Nie był to też pierwszy pobyt Weigelów 
na Mierzei, byli tam m.in. w 1924 roku. Zapewne dobrze 
pamiętali ten wyjazd, Józef, młodszy o rok brat Janki, 
prawie stracił wtedy życie w falach Bałtyku.

Tegoroczne wakacje musiały być dla Janiny wyjątko-
we. Dopiero rozpoczynała dorosłe życie, a raptem parę 
miesięcy wcześniej zaistniała w kręgach lwowskich elit. 
W lutym profesorowa Weigelowa wydała w gmachu Uni-
wersytetu Lwowskiego wielki noworoczny raut, który  

Jeśli dobrze się wsłuchać w szum fal, ciepłym lipcowym popołudniem słychać w Borze śmiech Janki, która 
rzuciwszy ręcznik na rozgrzany piach, biegnie w stronę rześkiej morskiej bryzy – zapowiedzi radości i 
wyczekiwanego orzeźwienia.

WYPADKI LIPCOWEJ NIEDZIELI
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W międzywojniu plaże Mierzei Helskiej zyskały nową rolę, odtąd były już nie tylko miejscem pracy rybaków, ale i celem letnich wyjazdów wczasowiczów 
z całego kraju. 

1 Stefański P., Wspomnienia z Jastarni 1917–1939, Jastarnia 1997, s. 95.
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stał się pretekstem wprowadzenia córki na salony. A więc 
zaczęło się... Dorosłość! Pozornie więcej wolności, w prak-
tyce – odpowiedzialności, konwenanse i „ważne wybory”... 
Głupstwo! Tymczasem słońce, plaża, szum fal i zapach 
morza, żadnych trosk! Być może po raz ostatni! Jastarnia 
była dla młodej dziewczyny idealną wakacyjną destynacją. 
Bo w Jastarni panuje swoboda, nie ma pończoch, kapelu-
szy, warszawskiego szyczku, pidżamy od rana do wieczora, 
zupełnie jak w Juans les Pins. Nie ma też żadnych matron, 
żadnych dziadków z dziatkami, żadnych uczciwych, ko-
chających się małżeństw, przesądów, zakazów, ostrzeżeń. 
Uprzejma prośba, żeby nie palić w lesie papierosów – to 
wszystko. Kto chce się utopić – może z łatwością, kto chce 
się kochać – nikt mu nie broni […] – charakteryzowała 
świeżo namaszczoną na letnisko rybacką wieś Magdalena 
Samozwaniec2.

Była też miłość. Staszek, siedem lat starszy od niej syn 
lekarza z Małopolski. Po wypadku prasa informowała, 
że był urzędnikiem Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Katowicach i porucznikiem rezerwy Wojska Polskie-
go. A także chórzystą, drugim tenorem Krakowskiego 
Chóru Akademickiego, który w poniedziałek, dzień po 
wyjeździe Janki, miał dawać w Jastarni koncert. Starał 
się ponoć o jej rękę. To on pospieszył na ratunek, gdy 
dziewczyna znalazła się pod wodą.

Pociąg powrotny odjeżdżał dopiero wieczorem, do 
wykorzystania był więc cały dzień, zresztą pierwszy sło-
neczny po ostatnich silnych burzach na Bałtyku. Była 
niedziela, 25 lipca 1926 roku, około wpół do czwartej. 
Popołudniowe słońce ogrzewało ciała setek plażowiczów 
korzystających ze sprzyjającej wypoczynkowi pogody. 
Janka wraz z  innymi pluskała się wśród leniwych, ale 
dających wiele radości fal, których szumowi towarzyszył 
śmiech młodzieży i  piski dziewcząt. W  pewnym mo-
mencie odłączyła się od grupy. W rytmie falującej wody 
kroczyła po piaszczystym dnie, było płytko: do pasa, do 
piersi... Przy kolejnym kroku stopa nie znalazła jednak 
oczekiwanego oparcia, dziewczyna straciła grunt i zaczęła 
tonąć. Może, jak spekulowano po wypadku, silne burze 
zmieniły ukształtowanie dna, tworząc w nim gwałtowną 
wyrwę? A może tragedia wydarzyła się na skraju rewy, 
gdzie piaszczysta mielizna nagle zmienia się w głębię? 
W pierwszej chwili wydawało się, że Janka nurkuje, jed-
nak znajdujący się w pobliżu dwaj mężczyźni szybko zro-
zumieli, co się naprawdę dzieje. Próbowali pomóc, jed-
nak sami ledwo wydostali się na płytszą wodę. Staszek 
nie zastanawiał się długo, po chwili był już przy niej, nie 
opanował jednak sytuacji. Janka była w panice, walczyła 
o życie, szamotała się i kurczowo łapała chłopaka. Oboje 

zniknęli pod wodą. Janinę wyłowiono po około 40 minu-
tach, Stanisława po ponad godzinie, miał całe piersi podra-
pane z góry na dół: to były ślady tej wzajemnej straszliwej 
walki i refleksy odruchów młodej dziewczyny, która rwała 
się do życia i chciała je ocalić3. Mimo parogodzinnej reani-
macji młodych nie udało się uratować. Ich ciała złożono 
w budynku Stacji Ratownictwa Brzegowego w Jastarni.

Ksiądz Stefański zanotował we wspomnieniach: […] 
studentka wypłynęła nieostrożnie dosyć daleko, zaczęła to-
nąć. Drugi student, podobno jej narzeczony, pospieszył na 
ratunek. Ona się jego uczepiła i razem zginęli. […] Strasz-
ny wypadek do głębi poruszył wszystkich. Dwoje młodych 
ludzi, w wiośnie życia, bawiących na wywczasach, w tak 
okropnych warunkach zakończyło doczesną pielgrzymkę4. 
Tragedia pary wstrząsnęła zgromadzonymi na Mierzei 
letnikami, mimo to los dopisał do dramatu jeszcze jeden 
akt. Z Pucka sprowadzono cynkowe trumny, w których 
miały być transportowane ciała, i blacharza, który miał 
je zalutować. Był to ponoć człowiek młody, czterdziesto-
kilkuletni. Gdy począł zamykać trumnę Janki, poczuł się 
słabo, więc wyszedł przed usytuowany na wydmach bu-
dynek zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie dane mu było 
dokończyć pracy, zmarł na udar serca.

Wypadki lipcowej niedzieli wywołały na półwyspie 
prawdziwą panikę. Mimo szczytu sezonu goście zaczę-
li masowo wyjeżdżać. Pensjonat, w którym mieszkała 
Janka z mamą, prawie opustoszał, jednego dnia opuściło 
go siedemnastu gości. Exodus był wywołany po części 
lękiem przed fatum, które w opinii niektórych ciążyło 
nad Mierzeją, stały za nim jednak również przyczyny 
innego rzędu. Tragedia była czytelną manifestacją nie-
bezpieczeństwa, jakie wiąże się z  obcowaniem z  mo-
rzem. W przeciwieństwie do rybaków, którzy wiedzieli, 
do czego zdolny jest żywioł, część gości z innych dzie-
dzin Rzeczypospolitej nie zdawała sobie sprawy z nie-
bezpieczeństwa, traktując morze w kategoriach czysto 
rekreacyjnych. Lipcowe wypadki z  całą brutalnością 
wykazały nieprawidłowość takiego podejścia. Ponadto 
ujawniło się przekonanie letników, że to na gospodarzach 
spoczywa obowiązek zapewnienia gościom bezpieczeń-
stwa w wodzie, i utrwaliła opinia, że samorząd nie jest 
do tego zupełnie przygotowany. Atmosferę lęku wzmac-
niała plotka o niedostatecznym zaangażowaniu rybaków 
w akcję poszukiwawczą i ich zdystansowanym podejściu 
do zdarzenia.

Winę tego wypadku przypisać należy brakowi najpry-
mitywniejszych środków ratunkowych5 – komentował 
krakowski „Czas”. Starostwu puckiemu i szerzej woje-
wództwu pomorskiemu zarzucano niedostateczne za-

2 Samozwaniec M., Tataja (ze wspomnień powakacyjnych), „Świat” 1933, nr 37 (z 16 września), s. 10.
3  Zacharjewicz J., Tragiczna topiel. Janka Weiglówna 1907–1926, „Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wia-

domościom literackim, rolniczym i przemysłowym” 1926, nr 178 (z 7 sierpnia), s. 2.
4 Stefański P., op.cit., s. 96.
5 Tragiczny wypadek na Helu, „Czas...” 1926, nr 169 (z 7 sierpnia), s. 3.
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opatrzenie kąpielisk w sprzęt – liny, pasy korkowe czy 
łodzie wiosłowe (o motorowych nie wspominając) oraz 
brak personelu ratowniczego. Niedobory te zestawiano 
naturalnie z wysokością pobieranej od letników taksy 
kuracyjnej. Gorzkich słów nie szczędzono też miejsco-
wym rybakom, którzy w pierwszej chwili mieli jakoby 
odmówić uczestnictwa w akcji ratunkowej, zasłaniając się 
dniem świątecznym, i nie chcieć użyczyć łodzi oraz sieci 
do poszukiwania topielców. Na ich postawę miała wpły-
nąć dopiero interwencja policji. Donoszono również, 
że pracownik poczty odmówił Zofii Weigel nadania do 
męża telegramu z informacją o wypadku, powołując się 
na godziny urzędowania. Choć finalnie 
okazało się to nieprawdą, jednak plotka 
żyła przez jakiś czas własnym życiem, 
dopełniając obrazu deficytów organiza-
cyjnych w bałtyckich kąpieliskach.

Wobec narastających spekulacji 
stanowisko zajął Związek Uzdrowisk 
Polskich, ogłaszając na łamach prasy 
swoje ustalenia dotyczące zajścia. Winą 
za tragedię obarczono Janinę Weigeló-
wnę, która przez nieuwagę lub lekko-
myślność miała znacznie oddalić się od 
strzeżonego i oznaczonego kąpieliska. 
Według Związku w  krytycznym mo-
mencie na plaży przebywało dwóch 
ratowników wyposażonych w łódź wiosłową i sprzęt ra-
towniczy, którzy mieli apelować do kąpiących się o nie-
opuszczanie strefy strzeżonej. Jednocześnie kiedy doszło 
do tragedii, nie mogli udzielić tonącym pomocy ze wzglę-
du na stan morza i dużą odległość od brzegu. W dalszej 
części listu przypomniano o przyjętych na kąpieliskach 
morskich środkach bezpieczeństwa, stwierdzając, że są 
one stosowane w sposób należyty. Niestety, letnicy nasi nie 
przestrzegają przepisów i upomnień wartowników i kąpią 
się w miejscach niestrzeżonych – zarówno konkluzja sta-
nowiska Związku jak i cały wydźwięk listu prowokowały 
do dalszej krytyki.

Bezpośredni świadek wydarzeń, odnosząc się do ar-
gumentacji organizacji, pisał: 1. W dniu krytycznym nie 
było na morzu żadnej fali. Woda była gładka, najzupeł-
niej spokojna. 2. Ratownicy nie mieli więc żadnej trudności 
z podpływaniem ku tonącym i w ogóle do tego zrazu się 
nie zabierali. Ratowano śp. Wejglównę przez utworzenie 
łańcucha z kąpiących się letników. Czółno, które na inter-
wencję publiczności zostało wreszcie z ratownikami spusz-
czone na wodę, przybyło dawno po utonięciu śp. Wejglów-
ny, zwłoki zaś jej wyłowiono sieciami dopiero w 35 minut 
po utonięciu, jak to stojący obok mnie letnik z zegarkiem 
w ręku stwierdził. Wyłowienie przeciągnęło się tak dłu-
go dlatego, że sieci trzeba było znosić ze wsi od sołtysa 

z Boru, który zrazu nie chciał ich w ogóle dać i dopiero za 
gwałtowną interwencją oburzonych letników wreszcie się 
zgodził. 3. Śp. Wejglówny nikt do nawrotu nie nawoływał. 
Nie płynęła ona wcale, tylko szła po dnie morskim wraz ze 
swoją przyjaciółką i prawdopodobnie wpadła na głębię6. 
Świadek przyznawał jednocześnie, że dziewczyna istotnie 
znajdowała się poza kąpieliskiem strzeżonym, zwracał 
jednak uwagę, że jego obszar został przed wypadkiem 
znacząco ograniczony, jak też przywoływał przykłady 
braku interwencji ratowników również w tej strefie.

Janina Weigelówna i  Stanisław Knauer zostali po-
chowani 31 lipca 1926 roku we Lwowie. Pogrzeby od-

były się jeden po drugim, najpierw na 
Cmentarzu Łyczakowskim pożegna-
no Jankę, następnie, po nabożeństwie 
w Kaplicy Boimów – Stanisława. Mimo 
szczytu sezonu wakacyjnego uroczysto-
ści zgromadziły tłumy mieszkańców, 
w  tym przedstawicieli lwowskich elit. 
Na pogrzebie był m.in. profesor Tade-
usz Ostrowski, w  przeszłości asystent 
Ludwika Rydygiera, wybitny chirurg 
i miłośnik Tatr, który w przyszłości zo-
stanie związany z rodziną Janki jeszcze 
jedną tragedią. Chór śpiewał „Salve Re-
gina”, grobowiec rodzinny Weigelów na 

Łyczakowie obsypały wieńce. Zofia, mama Janiny, ode-
rwała z jednego z nich biały kwiat i schowała na pamiąt-
kę. Nigdy otwarcie nie będzie wspominać tych wydarzeń. 
Po wysiedleniu ze Lwowa, pod koniec lat czterdziestych, 
wraz z kuzynką męża Ludwiką zamieszka w Gliwicach 
w przeznaczonej na mieszkania dla pracowników nowo 
utworzonej Politechniki Śląskiej poniemieckiej willi przy 
ulicy Bolesława Krzywoustego. Mimo traumy wojny, to 
śmierć córki pozostanie dla niej jedną z dwóch konsty-
tuujących jej biografię dominant. Druga rozegra się wie-
czorem 3 lipca 1941 roku, kiedy do drzwi lwowskiego 
mieszkania Weigelów przy ulicy Romanowicza załomo-
czą hitlerowscy siepacze. Przyjdą po jej męża, ale kiedy 
z łazienki wyjdzie w pidżamie zaniepokojony hałasem 
Jerzy (młodszy brat Janki, ten sam, który topił się w Bo-
rze w 1924 roku), wezmą i jego. Obaj zostaną nad ranem 
rozstrzelani na zboczach Wzgórz Wóleckich podobnie 
jak kilkudziesięciu innych lwowskich uczonych, w tym 
Tadeusz Ostrowski, który towarzyszył dziewczynie w jej 
ostatniej drodze przed piętnastoma laty. Nie uśmiechała 
się. Była jednostajnie pogodna, ale rozmawiało się z nią 
trochę jak przez szybę7 – napisze po latach o Zofii Weigel 
sąsiad z domu w Gliwicach.

MARCIN HERRMANN

Informacja o utonięciu Zofii Weigelówny 
i Stanisława Knauera zamieszczona 
w „Pielgrzymie” z 31 lipca 1926 roku

6 W.N., Echa tragedji w Borze, „Kurjer Poznański”1926, nr 362 (z 9 sierpnia), s. 8.
7 Lubelski T., Ulica Krzywoustego, www.tygodnikpowszechny.pl/ulica-krzywoustego-139604 [dostęp 1.05.2019 r.]
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Pisać? Czytać? A może tylko tańczyć?

Szekspirowski Hamlet pytany był przez dworaka: 
„Cóż to czytasz, mości książę?”. Przez kilka wieków 

w  Europie sądzono, że sztuka czytania jest ludziom 
szczególnie potrzebna, a książki w życiu niezbędnym 
towarzyszem. W średniowieczu i w wiekach później-
szych, czas długi, sztuka czytania była przywilejem 
mniejszości. Oświata i książka „dla ludu” trafiły szerzej 
dopiero dzięki wyznaniom protestanckim, które wzy-
wały do lektury Biblii i psalmów kościelnych. Stąd kul-
tura książki czas długi szczególnie kwitła w  krajach 
skandynawskich, Holandii czy wśród niemieckich 
protestantów. Po roku jednak 1914 analfabetyzm 
w Europie w sporej mierze zlikwidowano, gorzej było 
tylko w  Rosji, w  krajach bałkańskich czy w  polskiej 
Galicji. Dziś w  Europie, teoretycznie przynajmniej, 
analfabetów nie ma, ale niekoniecznie to oznacza, że 
chcemy czytać książki... Czy lepiej mają autorzy arty-
kułów w gazetach, komentarzy politycznych, reporta-
ży społecznych? Sądzę, że dzisiaj jedyna znaczna grupa 
osób, które sporo czytają, ale głównie czasopisma tzw. 
kobiece i plotkarskie, to są kobiety. Podejrzewam, że 
w każdym zakątku kraju czekają na wieści ze świata 
mody, rozrywki, na rady kulinarne, zdrowotne czy ja-
kiekolwiek inne. Daleki jestem od krytykowania ta-
kich lektur. Panowie bowiem, w sporej chyba większo-
ści (?) ograniczają się do zainteresowań sportowych 
czy motoryzacyjnych, wolą jednak raczej widowiska 
na żywo bądź w telewizji, nie muszą się męczyć sło-
wem drukowanym.

Stwierdzam więc raczej beznamiętnie, że wszelkie 
inne, także polityczne teksty uwieńczane drukiem, 
wielkich dziś szans nie mają. Oczywiście są tygodniki 
czy miesięczniki, jak choćby „Pomerania”, które mają 
pewien stały, wierny krąg czytelników. Nie brak, oczy-

wiście, różnych nisz dla wtajemniczonych. Jedni od lat 
kolekcjonują skandynawskie kryminały, inni głód 
wielkich przygód zaspokajają lekturą mrożących krew 
w żyłach reportaży z krajów, gdzie zgodnie ze stałą for-
mułą Hitchcocka, na początku mamy wojnę, cyklon 
lub trzęsienie ziemi, a następnie napięcie stale rośnie 
poprzez kolejne klęski klimatyczne, ekonomiczne i re-
ligijne rzezie. Takich reporterów mamy dziś dostatek 
i chyba utwierdzają nas w przekonaniu błogim: „Niech 
na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle 
polska wieś spokojna”.

Czy me rozważania mają coś wspólnego z pisaniem 
felietonów? Otóż, rozważając różne „za” i  „przeciw” 
sztuce pisania, trudno nie dojść do przekonania 
w pewnym wieku, że może – tak czy owak – świata nie 
zmienimy. Może więc pójść za przykładem Kmicica, 
który przegrywając pojedynek z Wołodyjowskim, wy-
szeptał przez zaciśnięte zęby: „Kończ, waść, wstydu 
oszczędź”. Można traktować felietony jako próbę „po-
prawiania świata”, tak działał sam Bolesław Prus, moż-
na jako próbę przemycania, pod okiem cenzury, treści 
niedozwolonych, jak czynił to Stefan Kisielewski. Kie-
dyś jednak trzeba z wszelkich prób zrezygnować, reali-
stycznie na świat i siebie popatrzyć.

Kończąc swe felietonowe zmagania, chciałbym jesz-
cze jedną ciekawą sprawę poruszyć, która zasługiwała-
by na duży odrębny felieton. Chodzi tu o spojrzenie 
laika na współczesne trendy w sztukach plastycznych, 
czyli o kwestie, które można określić delikatnie mia-
nem kontrowersyjnych, a nawet niekiedy niebezpiecz-
nych dla zainteresowanych. Istnieje tu ugruntowana 
teoria, że profanom vel nieukom nie wolno tykać pro-
blemów, które eksperci, zwani krytykami sztuki, obja-
wiają jako rozstrzygnięte. Przypominam jednak,  

STANISŁAW SALMONOWICZ
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że felietonista, jakby z definicji, jest profanem co do 
większości zagadnień, o których pisze... Myśl, że trzeba 
się narazić pewnym modnym trendom od dawna 
mnie dręczyła. Całe życie byłem wielbicielem malar-
stwa, kolekcjonowałem to i owo. Wielki tu był wpływ 
mojego otoczenia młodości w Krakowie, miasta mu-
zeów i zabytków. Karola Estreichera Juniora, wielkiego 
historyka sztuki, dobrze znałem, jak i wielu specjali-
stów tej dziedziny. Bieda jednak w  tym, że historia 
sztuki to jedno, a  współczesne trendy plastyczne to 
zupełnie inna sprawa. Wiadomo, że w literaturze pięk-
nej nie każdy wielbi tych samych autorów, nawet do 
najgłośniejszych można nie mieć przekonania! Jeżeli 
nawet teoretycznie uznajemy czyjąś wielkość w dzie-
jach danej twórczości, to niekoniecznie chcemy go czy 
ją wielbić. Jeżeli to dotyczy celebryty naszych czasów, 
to z reguły taki krytyczny czytelnik czy miłośnik sztuki 
uzyskuje nieuniknienie epitet człowieka o staroświec-
kich gustach. Polska jest wprawdzie krajem, w którym 
rzeczywista kultura plastyczna społeczeństwa jest nie-
zwykle niska... Mamy też wąskie grono ludzi spragnio-
nych zawsze „nowinek”, informacji, co się w tym sezo-
nie chwali, podobnie jak co się w  tym sezonie na 
grzbiecie nosi! Jednak nikt się nie chce wychylać w ta-
kim gronie, gros krytyków sztuki współczesnej fetuje 
autorów, chwali, stara się komentować, w najgorszym 
razie ograniczają się do niejasnego sformułowania „...
coś w tym jest...”. 

Należę do miłośników malarstwa różnych epok. Za-
wsze uważałem, że treść obrazu nie jest tak istotna, jak 
jego forma, jakość artystyczna; nade wszystko byłem 
i jestem miłośnikiem koloru. Stąd w monumentalnym 
malarstwie podziwiam jedynie witraże. Nigdy nato-
miast nie wielbiłem obrazów historycznych, religij-
nych, mitologicznych czy mitycznych. Natomiast siła 
wielkiego malarstwa to dla mnie szczególnie martwe 
natury holenderskie, Cézanne, malarstwo może mi 
najbliższe od Moneta po „młodego” Picassa. Moim 
zdaniem ostatni wielcy malarze XX wieku to Picasso, 
Chagall i Braque. Salwadora Dali nie lubiłem i nadal 
nie lubię. Od współczesnej plastyki odstręcza mnie 
pragnienie wielu tworzenia bezpośrednio dla muze-
ów! Chodzi też o  twórczość obliczoną na budzenie 
świadome skandali obyczajowych czy politycznych. 
Oburzają się katolicy, muzułmanie, a twórca liczy, że 
ktoś go może do sądu zaskarży o skandal, łamanie ta-
kich czy innych „tabu” obyczajowych czy religijnych. 
Nie budzą takie działania mojego entuzjazmu, raczej 
tylko pewien niesmak, bo nie chodzi tu o żadne nowe 
drogi malarstwa. Oczywiście wiem, że wielu środo-

wisk plastycznych to nie przekonuje, dodam więc, że 
„... ja wiem, że to niesłuszne”. Dla mnie jednak obraz 
powstaje na płótnie, nie kocham tzw. instalacji czy in-
nych programów plastycznych, w których ważna jest 
nieraz tajemnicza treść, a nie rozwiązywanie proble-
mów formy. Myślę, niezupełnie żartobliwie, że gdzieś 
około roku 1914 wielu twórcom zabrakło może śre-
dniowiecznej skromności rzemieślniczej: nawet w do-
bie baroku poszczególne „warsztaty malarskie” nieraz 
przez 25–30 lat tworzyły obrazy tą samą manierą. 
Trudno tworzyć trwałe, nowe kierunki malarstwa 
w XX wieku co 15 lat! Dziś się twierdzi, że „wszystko 
już było”, pozostaje tylko sztuka fotograficzna i grafika. 
Notabene grafikę szczególnie nadal cenię, bo w  niej 
obowiązuje skomplikowana technika, której dyletant 
nie opanuje... Na co dzień, nie ukrywam, że wolę 
w domu wygodny fotel i „kota, co wśród książek lubi 
spać”, niż wystawę głośnej amerykańskiej specjalistki 
tzw. instalacji jako zjawiska plastycznego.

Spory o  kryteria w  sztukach plastycznych obrosły 
wieloma anegdotami. Przypomnę może głośną aneg-
dotę sprzed I wojny światowej. Roland Dorgèles, pisarz 
i  miłośnik nowoczesnego malarstwa na paryskim 
Montmartrze w początkach XX wieku, nie pokochał 
jednak radykalnych kubistów. Jako znany felietonista 
„odkrył” w  pisemku paryskim nieznanego młodego 
mistrza malarstwa i zgłosił następnie w jego imieniu 
do „Salonu Niezależnych” na wystawę obraz. Powstał 
obraz ten w ścisłej konspiracji w sposób następujący: 
wynajęty osiołek, zachęcony smakołykami, ruszał 
energicznie ogonem, do którego został przywiązany 
pędzel malarski i  „malował” różnymi farbami obraz 
na sztalugach. Obok świadków zdarzenie formalnie 
opisał wezwany notariusz. Niejasny w treści obraz wy-
wołał jednak ożywione dyskusje na wystawie, a Dor-
gèles ogłosił manifest nowej szkoły malarstwa – „prze-
sadyzmu”. Po ukazaniu się kilku pozytywnych ocen 
krytyków sztuki Dorgèles ujawnił całą machinację... 
Jej celem było wskazanie na trudności w ocenach este-
tycznych wystawianych przez uznanych ówcześnie 
awangardowych krytyków sztuki! Zdaję sobie sprawę 
z  faktu, że ocena dzieł sztuki jest problemem złożo-
nym. Pisywał o  tym wielokrotnie historyk filozofii 
i specjalista estetyki Władysław Tatarkiewicz. Czytając 
czasem niektórych współczesnych ekspertów sztuki, 
można się jednak zastanawiać, czy słyszeli kiedyś 
o „eksperymencie Dorgèlesa”... 
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W  pòprzédnym dzélu ny 
rédżi artiklów zaczął jem 

wëpisëwac pòsądzenia, jaczé ùczuł 
w séwnikù 1984 r. Zbigórz Talew-
sczi òd przedstôwców słëpsczich 
wëszëznów Pòlsczi Zjednóny Ro-
bòtniczi Partie. Pòsobną przëczëną, 
dlô jaczi ji przédnicë òprzestelë do-
wierzac donëchczasnémù sekretérze 
Wòjewódzczi Radzëznë Patrioticzny 
Rësznotë Nôrodny Òdrodë (pòl. 
skrócënk: PRON), bëło zòrgani-
zowanié w dniu 12 séwnika 1983 r. 
„klerikalny” ùroczëznë w  Szlachec-
czim Brzéznie zrzeszony z  ùfùn-
dowanim i  òdsłoniãcym pòmnika 
„Kaszëbi pòd Widnem”1. Òsta òna 
tak nazwónô, bò jak pisôł jem ju 
rëchli, ùczãstnikama tegò zdarzeniô 
bëlë midzë jinszima przedstôwco-
wie katolecczégò Kòscoła. Talewsczi 
w  swòjim pismionie z  13 séwnika 
1984 r. sczerowónym do Wòje-
wódzczi Kòmisje Partiowi Kòntro-
lë w  Słëpskù barnił sã przed tim 
òskarżenim. Napisôł, że zrëchto-
wónô w  Szlachecczim Brzéznie 
ùroczëzna nie bëła „klerikalnô”. Ji 
scenarnik òstôł zacwierdzony przez 
Wòjewódzczi Kòmitet PZRP i przez 
Wëdzél Spòłeczno-Administracjo-
wëch Sprawów Wòjewódzczégò 
Ùrzãdu w Słëpskù. W tã pòdjimiznã 
bëlë téż włączony dzejarze PZRP, 
do chtërnëch przënôlégôł m.jin. 
I  Sekretéra Gminnégò Kòmitetu 
PZRP w  Lëpińcach Zbigórz Stë-
dzyńsczi. Do Brzézna bëlë tedë téż 
przëjachóny taczi przedstôwcowie 
słëpsczich wëszëznów, jak czerow-
nik Wëdzélu Propagandë i Agitacje 
WK PZRP Jón Jamróz i wiceprzéd-

nik Wòjewódzczi Radzëznë PRNÒ 
Mieczësłôw Remiszewsczi. Òglowò 
całą òrganizacjową robòtą czerowôł 
òbëwatelsczi kòmitet, chtërnégò 
Zbigórz Talewsczi béł nôleżnikã. 
Wedle pózniészégò załóżcë „Najich 
Gòchów” ùroczëzna w Szlachecczim 
Brzéznie bëła sparłãczenim nôrodny 
tradicje głãbòk tkwiący w kùlturowi 
swiądze Pòlôchów z célama i zgrôwa-
ma socjalisticzny państwòwòscë. 
W  dzysdniowi spòłeczno-pòliticz-
ny sytuacji bëła to jedna z  barżi 
skùtkòwnëch fòrmów bëlnégò in-
tegrowaniô wszëtczich Pòlôchów. 
W swòjim pismionie dopòwiedzôł 
jesz, że ni mòże doch miec namkłé 
na to, że wiãkszi dzél lëdztwa w Pòl-
sce je wierzący. Pòdsztrichnął téż to, 
że ùroczëzna òdbiwała sã zgódno 
z żëczbama i interesã PRNÒ i PZRP.

Talewsczégò czwiôrtim „wëstãp-
kã”, chtëren òstôł skritikòwóny 
przez towarzëszkã Lucynã Głusyk ze 
słëpsczégò Wòjewódzczégò Kòmi-
tetu PZRP, bëło to, że w  swòjim 
wëstąpienim, jaczé bòhater tegò 
tekstu wëgłosył na zéńdzenim Wòje-
wódzczégò Kòmitetu Fëjrowaniégò  
40-lecô Pòlsczi Lëdowi Rzecz-
pòspòliti, nie wspòmnął ò sprawach 
zrzeszonëch ze swiãtã 1 Maja.

Òglowé spòdlé sprawë wëzdrza-
ło tak, że PRNÒ, jistno jak dzejający 
w rëchlészich latach Front Jednotë 
Nôrodu, béł patronã ùroczëznów 
i rozegracjów państwòwëch rëchto-
wónëch z  rozmajitëch leżnosców. 
Tak bëło téż z òbchòdama 40-lecô 
Lëdowi Pòlsczi i 40-lecô przińdze-
niégò Nordowëch i  Zôpadnëch 
Zemiów (jaczich dzélã béł doch téż 

Słëpsk) nazôd do Pòlsczi. Tak sã 
skłôdô, że Zbigórz Talewsczi jakno 
sekretéra WR PRNÒ przërëchtowôł 
òglowi program nëch òbchòdów, 
a w swòji òdpòwiedzë na pòsądze-
nia partiowëch władzów napisôł, że 
bënë kòmitetu do sprawów 40-lecô 
òbrzészczi bëłë tak pòdzeloné, że 
swiãtã 1 Maja zajimelë sã jinszi jegò 
nôleżnicë (midzë jinszima znónô ju 
nama L. Głusyk), chòc i òn téż sã 
tim interesowôł. Sóm plan òbchò-
dów robòtniczégò swiãta òstôł tedë 
zacwierdzony przez egzekùtiwã WK 
PZRP. Òb czas zetkaniô nadczid-
niãtégò wëżi kòmitetu Talewsczi 
gôdôł blós òglowò ò ùdbach zrze-
szonëch z  fëjrowanim jubileùszu 
40-lecô, a pòdrobno ò 1 Maja mó-
wic mia prawie towarzëszka Głu-
syk, co bëło rëchli ùgôdóné. Tak tej 
bòhater tegò dokazu béł dbë, że ni 
mòże rzec, żebë òn miôł namkłé 
na to wôżné dlô kòmùnysticznégò 
przédnictwa swiãto.

Chòc sekretéra słëpsczi WR 
PRNÒ barnił sã przed òskarżeniama 
swòjich partiowëch pòdwëższich, 
równak ti slédny dërch szukelë ja- 
czichs nowëch jegò „sprawków”, 
chtërne bë mòglë wëzwëskac 
procëm niemù. Ju 18 séwnika 1984 r.  
na zéńdzenim Przédnictwa WR 
PRNÒ dowiedzôł sã, że nibë miôł 
lëchò gadac ò swòji partii, a dzejało 
sã to òb czas kònferencje, co òdbi-
wa sã 28 gromicznika 1984 r. w war-
szawsczi Wëższi Szkòle Spòłecznëch 
Ùczbów. Drëgô sprawa to zéńdzenié 
WR PRNÒ z łżëkwiata tegò rokù, 
czedë to Zbigórz Talewsczi jakno ji 
sekretéra nalinôł, cobë w welacji do 

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

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

(dzél 4)
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nôrodnëch radzëznów dbac ò inte-
resë lëdzy bezpartijnëch, co wierã 
nie widzało sã jednémù z prôcow-
ników słëpsczégò Wòjewódzczégò 
Ùrzãdu. Jistno jak w  przëtrôfkù 
chùtczi òpisónëch òskarżeniów, tak 
téż przed tima Talewsczi sã barnił. 
W  pismionach czerowónëch do 
wëszëznów swòji partie przedstawił 
swój pòzdrzatk, ale i tak w tim cza-
su nie zdało sã to na wiele. Przédnik 
słëpsczégò partu KPZ wpôdł w nie-
zgarã i  stracył pòpiarcé i  dowiér-
notã rządzącëch henëtnym kòmi-
tetã PZRP, przez to stracył téż swòjã 
fónkcjã sekretérë WR PRNÒ.

Wëzdrzi na to, że do słëpsczi 
Służbë Bezpiekù wiadło ò „grzé-
chach” Zbigòrza Talewsczégò do-
szło baro wczas. Dosta òna kòpie 
pismionów napisónëch przez niegò 
i na niechtërnëch z nich widzec je 
esbecczé zôpisczi. Wëchôdô z nich, 
że ju 21 séwnika 1984 r. zapòznelë 
sã z tą sprawą Przédnik III Wëdzélu 
Wòjewódzczégò Ùrzãdu Bënowëch 
Sprawów w Słëpskù ppłk Jerzi Di-
szińsczi (pòl. Dyszyński) i  sóm 
przédnik WÙBS, to je płk Zenón 
Marcynkòwsczi (pòl. Marcinkow-
ski). Bëło to pòczątkã krëjamnégò 
zainteresowaniô personą najégò 
bòhatera przez pòliticzną pòlicjã 
Lëdowi Pòlsczi. Nie òznôczało to 
dejade, że zarô pòtemù zaczã òna 
prowadzëc procëm niemù òpera-
cjową sprawã. Nigle do tegò doszło, 
fónkcjonariusze brëkòwelë jesz ùdo-
stac përznã wiadłów ò swòjim fi-
gùrance. Wiémë, że òglową charak-
teristikã Talewsczégò i jegò dzejnotë 
z czasów, czedë robił w WR PRNÒ, 
mielë òni ju na pòczątkù rujana 
1984 r. Kąsk pózni (rujan i lëstopad-
nik 1984 r.) Przédnik III Wëdzélu 
słëpsczi SB wësłôł do Minysterstwa 
Bënowëch Sprawów zapitania, czë 
centrala mô w  swòjich papiorach 
cos na témã Talewsczégò i  jegò 

białczi. Z  òdpòwiesców prôwdac 
wëchôdało, że w MBS nick ò nich 
ni mielë, ale sprawa i tak pòmalinkù 
cygnionô bëła dali. Z pismiona Sze-
fa Rejonowégò Ùrzãdu Bënowëch 
Sprawów w Bëtowie z 26 gromicz-
nika 1985 r. jidze sã dowiedzec, że 
përznã wczasni mùszôł òn kôrbic ò 
Talewsczim z Szefã WÙBS w Słëp-
skù płk. Marcynkòwsczim. Jaczis 
czas pò ti rozmòwie bëtowsczi 
RÙBS wësłôł do bezpieczi w Słëp-
skù wspòminóny ju w  rëchlészich 
tekstach zôpisk, w chtërnym zamkł 
całą swòjã wiédzã ò personie dôw-
négò sekretérë WR PRNÒ w Słëp-

skù. Nalazła sã tam téż nadczid-
ka, że Zbigórz Talewsczi béł dbë, 
że szkòłach pòwinien bëc ùczony 
kaszëbsczi jãzëk, co wedle przédnika 
bëtowsczi milicje i bezpieczi miało 
prowadzëc do alienacji Kaszëbów 
z pòlsczi spòłecznoscë.

Czej przëzérô sã całą dosc dłu-
gą lëstã òskarżeniów, jaczé ùczuł 
Talewsczi òd przédników słëpsczi 
PZRP, widzec je, że te, co tikają sã 
kaszëbsczi dzejnotë, są jakbë jed-
nyma z  wiele jinszich. Na pierszé 
wëzdrzenié zdawac sã tej mòże, że 
nie bëłë òne nôwôżniészé. Równak 

pózniészô aktiwnota SB wskôzywô, 
że to prawie robòta na kaszëbsczim 
i „klerikalnym” gónie bëła tim, co 
nôbarżi rozgòrzëło partiã i stało sã 
przëczëną krëjamnégò dozéraniô 
przédnika słëpsczégò partu KPZ 
przez bezpiekã.

Sprawa pòmalinkù dozdrzeni-
wa. Kùreszce 4 łżëkwiata 1985 r. IV 
Sekcjô III Wëdzélu WÙBS w Słëp-
skù òficjalno założa sprawã òpera-
cjowégò sprawdzeniô ò tacewny 
pòzwie „Kaszubi”. Z  przëzérkù ji 
akt wëchôdô, że tika sã òna nié 
blós samégò figùranta Talewsczé-
gò, ale òglowò całi dzejnotë partów 
KPZ, jaczé jistniałë tedë w òbéńdze 
słëpsczégò wòjewództwa. Czëtómë 
tam midzë jinszima: Partë Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô są 
dërch wëzwëskiwóné do prowadze-
niô negatiwny pòliticzny dzejnotë 
przez òrganizowanié ùroczëznów 
nawlékającëch do dejów i tradicjów 
tpzw. „katolëcczi Pòlsczi” (wmùro-
wiwanié pamiątkòwëch tôflów 
w kòscołach, pòswiãcywanié pòmni-
ków, stôwianié swiątków). Piszącë 
ò „swiątkach”, przedstôwcowie SB 
na zycher mëslelë ò sztaturze sw. 
Jana Nepòmùcena, co w  tim cza-
su mia bëc pòstawionô w  Bòro-
wim Młënie, a òsobą, co òsoblëwie 
pòdskacywała wszëtczé te „lëché” 
dzejania KPZ, miôł bëc prawie 
bòhater tegò dokazu. W dokùmen-
tach ùsadzonëch przez fónkcjona-
riuszów bezpieczi jesz rôz pòdsz-
trichniãté òstałë związczi figùranta 
Talewsczégò z katolëcczim Kòscołã 
i to, że òkróm ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka chcôł òn wprowadzëc na 
Kaszëbach dwajãzëkòwé nôdpisë, 
a w tim téż kaszëbsczé nazwë sztra-
sów, krómów i szkòłów.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*
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Na początku lat 90. XX wieku babką 
byczą zainteresowali się polscy na-

ukowcy, a bezpośrednim powodem był fakt, że ten gatu-
nek ryby spotykany dotychczas głównie w wodach Mo-
rza Czarnego, Kaspijskiego i  Azowskiego opanował 
Zatokę Gdańską. 

Najprawdopodobniej nad Bałtyk babka bycza trafiła 
dekadę wcześniej, przypuszczalnie statkiem, a dokładnie 
rzecz ujmując, w jego zbiornikach balastowych. Można 
zatem domniemywać, że inwazja babki byczej rozpoczę-
ła się od portu w Gdyni, szacuje się, że był to 1987 rok. 
Skąd tak precyzyjnie określona data? Pierwszy okaz 
stwierdzono w pobliżu helskiego portu w czerwcu 1990 
roku. Wielkość złowionej wówczas ryby wskazywała, że 
trafiła ona do Bałtyku 3–3,5 roku wcześniej. Faktem było, 
że przybysz szybko podbijał kolejne akweny. Pod koniec 
lat 90. obecność babki stwierdzono w Zalewie Wiślanym, 

w Zatoce Pomorskiej oraz w jeziorze Łebsko na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. Ta niewielka (osiąga 
do 25 cm długości i do 350 gramów wagi) i niezbyt uro-
dziwa ryba zaczęła zasiedlać także rzeki, wędrując w górę 
nawet na odległość 130 km od ich ujścia do morza (wy-
stępowanie babki byczej stwierdzono w Wiśle, na wyso-
kości Świecia). Babka bycza poczuła się też pewnie 
w Bałtyku, na tyle, że z czasem zasiedliła również wody 
przybrzeżne Niemiec, a potem dotarła w pobliże brze-
gów Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. Kilka lat temu 
pierwsze okazy tego gatunku zauważono też u wybrzeży 
Szwecji, w pobliżu Karlskrony. Niewykluczone, że inwa-
zja tej ryby na cały Bałtyk także nastąpiła z wykorzysta-
niem wód balastowych, np. z promów pasażerskich. 

Dlaczego tak niewielka ryba stanowi tak duży pro-
blem? Wynika to przede wszystkim z jej przyzwyczajeń 
pokarmowych. Babka poluje głównie na bezkręgowce 

JAK BABKA BYCZA STATKIEM NAD BAŁTYK 
PRZYPŁYNĘŁA 

Zrzuty wody balastowej ze statków zawierają zazwyczaj wiele nierodzimych materiałów biologicznych, które mogą powodować poważne 
ekologiczne i ekonomiczne uszkodzenia ekosystemów wodnych.
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denne. Nie gardzi też narybkiem i mniejszymi rybami. 
Konkuruje w ten sposób o zasoby pokarmowe z rodzi-
mymi gatunkami, w tym z gatunkami cennymi gospo-
darczo dla ludzi. Niemałym problemem jest zjadanie 
przez babkę małży: omułka (Mytilus trossulus) oraz ro-
gowca bałtyckiego (Macoma balthica), które to gatunki 
stanowią jej główny pokarm. Z tego samego menu ko-
rzystają bowiem także m.in. flądry oraz wiele zimujących 
nad Bałtykiem ptaków morskich. Innym problemem jest 
to, że w ciałach wspomnianych małży akumulują się 
duże ilości soli metali ciężkich trafiających do Bałtyku 
wraz z  zanieczyszczonymi rzekami. Włączenie przez 
babkę byczą tych bezkręgowców do jadłospisu oznacza, 
że więcej szkodliwych substancji zostanie włączonych do 
kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, akumulując 
się w ciałach poszczególnych organizmów. Innym pro-
blemem jest zmniejszanie się populacji niektórych ga-
tunków bałtyckich ryb, np. ciernika, przy jednoczesnym 
wzroście populacji babki byczej. 

Co zatem zrobić, aby w przyszłości nie powtórzył się 
scenariusz taki, jak z babką byczą? Z pomocą przyszła 
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), która 13 
lutego 2004 r. przyjęła konwencję (weszła w życie 8 wrze-
śnia 2017 r.) nakładającą na każdy nowo budowany oraz 
na każdy pływający już statek podczas najbliższego od-
nowienia certyfikatu obowiązek wyposażenia jednostki 
w system Ballast Water Treatment (BWT), czyli system 
oczyszczania wód balastowych. Instalacja takiego syste-
mu ma na celu ochronę rodzimego ekosystemu, ponie-
waż statki, przede wszystkim te największe: wycieczko-
we, duże tankowce i masowce, wykorzystują ogromną 
ilość wody balastowej, która jest często pobierana w wo-
dach przybrzeżnych w jednym regionie po rozładowaniu 
ładunku, a następnie usuwana ze zbiorników balasto-
wych w następnym porcie zawinięcia. Zrzuty wody ba-
lastowej zawierają zazwyczaj wiele nierodzimych mate-
riałów biologicznych, w tym rośliny, zwierzęta, wirusy 
i bakterie, które mogą powodować poważne ekologiczne 
i  ekonomiczne uszkodzenia ekosystemów wodnych, 
a także poważne problemy zdrowotne, w tym śmierć. 
Przykładem jest tu epidemia cholery, jaka wybuchła 
w 1991 r. w Peru, a następnie rozprzestrzeniła się na całą 
Amerykę Południową, obejmując ponad milion ludzi, 
z których zmarło 10 tysięcy. Przyczyną był szczep bakte-
rii, który przypłynął najprawdopodobniej z rejonu Zato-
ki Bengalskiej w wodach balastowych statków. 

Aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom, na statkach 
montowane są wspomniane systemy BWT, których dzia-
łanie polega na pospiesznej filtracji wód pobieranych do 

zbiorników, by wyeliminować organizmy większe niż 50 
mikrometrów, a następnie dezynfekcji wody, która ma 
wyeliminować pozostałe mniejsze organizmy. Podczas 
wybalastowania wymagana jest już tylko dezynfekcja, by 
odprowadzane wody spełniały standard konwencji. Ze 
względu na ilości wody oraz czas, w jakim woda balasto-
wa musi być pobrana lub zrzucona, systemy te muszą być 
wydajne i skuteczne. 

Istnieją trzy podstawowe technologie oczyszczania 
wód balastowych: mechaniczna – polegająca na filtracji 
(hydrocyklony), fizyczna – wykorzystująca promienio-
wanie UV (ultradźwięki, ciepło, elektrochlorowanie/
elektroliza), oraz technologia chemiczna, w której wyko-
rzystuje się chlor, ozon i deoksygenację (usuwanie tlenu). 
Najpowszechniejszą metodą obróbki wód balastowych 
jest metoda z użyciem filtracji i promieniowania UV. 
Promieniowanie UV to efektywna i przyjazna dla środo-
wiska metoda dezynfekcji. Jej zalety decydują o jej naj-
większej powszechności. 

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskie-
go pierwszy system BWT zainstalowała już w 2007 r. Z jej 
bogatego doświadczenia w tym zakresie chętnie korzy-
stają przede wszystkim europejscy armatorzy. Tylko 
w maju na gdańskiej Wyspie Ostrów (siedziba „Remon-
towej”) zainstalowano systemy w trzech statkach (dwa 
ponaddwustumetrowe tankowce i jeden chłodniowiec). 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Babka bycza
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ŹRÓDŁA 
∙  Strona internetowa Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG  
w Helu: www.hel.univ.gda.pl

∙ Miesięcznik „Polska na Morzu” 2019, nr 2.
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Zbiornik Wody Kazimierz został od-
dany do użytku w 2015 roku. O  jego 
wyglądzie zadecydowali mieszkańcy 
Wyspy Sobieszewskiej, głosując przez 
internet na wybrany projekt. Wie-
ża ma 30 metrów wysokości, a  taras 
widokowy znajduje się 45 m n.p.m. 
Możemy się na niego wspiąć po 156 
schodach lub wjechać windą. Z  góry 
rozpościera się przepiękny widok na 
Zatokę Gdańską, Mierzeję Helską, 
Trójmiasto, Żuławy...  Zbiornik ma 
funkcję wyrównywania i  stabilizo-
wania na Wyspie Sobieszewskiej ci-
śnienia wody, która dostarczana jest 
z ujęcia w Lipcach. Magistrala wodo-
ciągowa, przeprowadzona pod Mar-
twą Wisłą, została wybudowana już 
w 2012 roku. Połączenie Wyspy Sobie-
szewskiej z Lipcami zapewniło miesz-
kańcom tej pierwszej dzielnicy dostęp 

do wody pierwszorzędnej jakości. 
W  zbiorniku w  dwóch pomieszcze-
niach znajduje się 600 m3 cieczy. Taka 
ilość wystarczyłaby mieszkańcom 
Wyspy Sobieszewskiej na około 1,5 
doby. W sezonie letnim, gdy przyby-
wa letników, zużycie wody wzrasta 
jednak pięciokrotnie! Mimo to dzięki 
nowoczesnemu zbiornikowi nie ma 
problemu z  jej niedoborem. Średnio 
do zbiornika dopływa ok. 50 m3 wody 
na godzinę, a więc żeby go napełnić, 
potrzeba maksymalnie pół doby. 

WYSTAWA
Zbiornik możemy zwiedzić tylko pod 
okiem wykwalifikowanego przewod-
nika. Obiekt należy do Gdańskiego 
Szlaku Wodociągowego, którego 
celem jest przybliżać sposób dostar-
czania wody mieszkańcom na prze-

strzeni dziejów. W związku z tym we 
wnętrzu wieży znajduje się wystawa 
edukacyjna. Składa się z pięciu inter- 
aktywnych stanowisk, gdzie moż-
na zrozumieć np. to, jak uzdatnia 
się wodę do picia. Służy temu mini-
system wodociągowy, który zachwyci 
na pewno najmłodszych gości wysta-
wy. Zbiornik można obejrzeć z każdej 
strony dzięki dotykowemu monitoro-
wi, na którym wyświetla się jego mo-
del 3D. Wizyta w zbiorniku to bardzo 
przyjemna lekcja fizyki. Dowiemy 
się tutaj, na czym polega paradoks  
hydrostatyczny. To zjawisko, które 
wykorzystywane jest w  zbiorniku, 
sprawia, że do rozprowadzania wody 
nie trzeba używać żadnego zasilania. 

KAZIMIERZ
Zbiornik wodny na Wyspie Sobie-
szewskiej został nazwany imieniem 
wieloletniego pracownika Gdańskich 
Wodociągów inżyniera Kazimierza 
Behlke (1932–2013). W dniu otwar-
cia obiektu wdowa po patronie od-
słoniła pamiątkową tablicę, na której 
możemy przeczytać jego słowa: Pra-
cować w wodociągach jest to więcej niż 
praca – jest to służenie ludziom. Woda 
to podstawa życia, a my ją dostarcza-
my. Kazimierz Behlke swoją przygodę 
z wodociągami zaczął jako maszyni-
sta wydziału produkcji stacji pomp, 
a  po przejściu wszystkich szczebli 
kariery zakończył jako zastępca dy-
rektora ds. eksploatacji. Zapisał się 
w  pamięci współpracowników jako 
uczciwa, przestrzegająca zasad osoba, 
która stała się dla wielu autorytetem 
moralnym i etycznym. 

MARTA SZAGŻDOWICZ

U KAZIMIERZA 
W SOBIESZEWIE
Dzisiejszy spacer zaprowadzi nas na Wyspę Sobieszewską. Zwiedzimy bowiem Zbiornik Wody Kazimierz przy 
ulicy Lazurowej, który udostępniany jest do zwiedzania do maja do października. Zanim wyruszymy na wyprawę, 
koniecznie zgłośmy swoją wizytę przez stronę internetową www.giwk.pl. 
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W  2008 sztudérowała jem pòlską filologiã. Mia-
ła jem zajãca z gazétniczką Aną Sobecką. Jed-
négò dnia rzekła nama: Waszim zadanim je 

napisanié gazétnikòwégò tekstu ò kims znónym, nôlepi 
ze Gduńska. Rzeczta, chto to mô bëc, i jô spróbùjã taczé 
pòtkanié ùgadac. Bãdzeta przeprowôdzelë wëdowiedzã. 
Mùszita bëc w karnach. Dobrze pamiãtóm, jak mie 
zaczãło mòcni bic serce. Wiedzała jem dorazu, że to 
mdze ÒN. Pierszi rôz ùczëła jem ò nim òd mëmczi. 
Pòwiedza, że pòznała cekawégò chłopa. Robił projekt 
wôłtôrza dlô Jana Pawła II. Do jegò wëkònaniô rôcził 
lëdowëch ùtwórców, mòjégò starka téż. Stark nie 
włącził sã w tã akcjã, ale jinszi żłobiarze jo. Mëmka, 
jakno wësziwôczka i malôrka, bëła ze swòjima drë-
chama na niechtërnëch òrganizacyjnëch pòtkaniach. 
Òpòwiôdała mie, jak wëzdrzôł i jak sã zachòwiwôł ten 
człowiek. Gôdała, że béł kąsk krëjamny, wëcëszony 
i miôł wiôlgą òsobistą kùlturã. Tedë jô bë nawetka nie 
pòmëslała, że czej mdã dozdrzeniałô, bãdã mògła sã 
tegò doznac. Cerplëwie czekała jem na swój czas òd-
pòwiedzë i dobrała jem sobie do karna dwie drëszczi, 
co chcałë jic ze mną. Tedë, czej gazétniczka zapita-
ła, chto miôłbë ùdzelëc mie wëdowiedzë, rzekła jem, 

że ten, ò jaczim czëła jem òd dzecka i wiedno chcała 
jem gò pòznac..., to je Marión Kòłodzéj, scenograf 
i céchòwnik. Wëkładowczëni zgòdzëła sã na tã ùdbã, 
chòc zaznaczëła, że je òn baro chòri, tej mùszimë miec 
wiele szczescô, żebë sã ùdało. Miałë jesmë to szczescé. 
I tak pòwstôł repòrtôż ò człowiekù z wiôldżim sercã 
i cãżczima doswiôdczeniama.

Czwiôrtk, pôłnié. Sztrasë Gduńska całé w deszczu. 
Nëkómë na zéńdzenié. Mariackô – jesmë na placu. 
Ana Sobeckô, najô „prowadniczka”, ju na nas żdaje. 
Jidze z nama do môla, w jaczim mieszkô artista ze 
swòją białką – na czwiôrti szos bùdinkù w snôżim 
Przédnym Gardze. Zdôwô mie sã, jakbë wszëtczé te 
mùrë tacëłë jakąs głãbiã, a mòże jã nalezc, leno żlë 
mdzesz sã mòckò wsłëchiwôł. Wchôdómë do trapòwi 
klôtczi. Winda je pòpsëtô, jak je widzec, òd dôwna, tej 
jidzemë do górë pò krąconëch trapach. Gazétniczka 
zwòni do dwiérzów, a za sztërk òtmikô je starszô biał-
ka ze skarnią i ùsmiéchã janioła. To Halina Słojewskô, 
białka Mariana Kòłodzeja, aktorka.

Dobri dzéń! – gôdô1 i rôczi do bëna. Wchôdóm jak-
no òstatnô. Witóm sã z wastną Słojewską i próbùjã nas 

Historiô niczegò nas nie naùczëła...

1  Tak pò prôwdze z gòspòdôrzama më gôdałë pò pòlskù, jô przełożëła naje kôrbiónczi na kaszëbsczi do tegò artikla.

Pòznała jem gò 11 gòdnika 2008 rokù, we Gduńskù. Drëdżi rôz widzała jem gò w Kartuzach, òb lato  
pòstãpnégò rokù – przëjachôł tedë z białką na pòkôzk swòjich dokazów. Wicy jô gò ni mia widzóné,  
ùmarł dwa miesące pò kartësczi wëstawie. 
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ùsprawiedlëwic za spóznienié. Z Kartuz do Gduńska 
pò pôłnim długò sã jedze... A òna le sã pitô, jak mie 
sã jachało aùtã w deszczu. A tedë Marión Kòłodzéj 
pitô białkã ò swój czij do pòdpiéraniô, bò bez niegò 
sã nie dô.

A të gwësno chcôł sã pòpisëwac przed brutkama – 
szpòrtëje aktorka. Wszëtkò ju je na swòjim placu – 
czij i stółczi dlô mieszkańców a gòscy. Sôdómë w kòle 
i zaczinómë kôrbiônkã.

Wastno Ano, dzys nie nagriwómë – rozsądzëwô nasz 
rozmòwnik. Dzéwczãta wszëtkò sobie zapiszą. Abò 
przënômni to, co dlô nich mdze nôwôżniészé.

Tej nie nagriwómë. Mie je kąsk żôl, bò jô bë chcała 
miec zapisóny głos tegò, chtërnégò dzejania pòdzy-
wióm òd dzecnëch lat. Jô bë chca czedës „materialno” 
wspòmnąc ten czas, czedë zjiscëło sã jedno z mòjich 
snieniów. Widzã równak, że Ana Sobeckô cygnie do te, 
cobë włączëc nagriwanié w diktafónie, jaczi je na stole...

A czegò wa òde mie chceta? – niegwësno pitô artista.
Zaczinómë wëmieniwac pëtania, jaczich je gwës 

wicy jak czasu na jich zadanié: Chcemë sã dowiedzec 
ò wastë ùtwórstwie, doswiôdczeniach, a téż dostac do-

radë dlô młodëch lëdzy, taczich, jak më, co dopiérze 
pòznôwają dozdrzeniałé żëcé i nié wiedno wiedzą, jak 
nim poczerowac…

Tej wa lëchò trafiłë – gôdô ùszłi prizownik kòncen-
tracyjnégò lagru z numrã 432. Bò jô móm straconé. 
Mòje żëcé to nieùstôwné procëmnictwò na swiat, jaczi 
je. Ten smùtk w wiôldżim dzélu je skùtkã tegò, że jô béł 
w lagrach. Jô nie zjiscył snieniów, jaczé jô miôł.

A jaczé òne bëłë? – pitóm, bò jem cekawô wszëtczé-
gò ò tim człowiekù.

Jô chcôł bëc animatorã céchùnkòwëch filmów. W la-
grze céchùnk béł mòją òbarną. Jô pòtkôł tam wiele bël-
nëch lëdzy – dzél pòlsczégò przedwòjnowégò téatru. Jô 
sã téż wiele òd nich naùcził. Kòżdi z nas béł jiny i co jin-
szégò rozmiôł zrobic. Nierôz nawetka jô miôł w lagrze 
kąsk lepi jak jiny, dlôte że jô céchòwôł. A wszëtcë mielë 
starã, cobë miec swòją kreskã, żebë sã czims wëapartnic. 
Drëgą mòją ùcemiãgą je to, że swiąda ò tim, co sã sta-
ło, nie je Pòlôchóm pòtrzébnô. Historiô niczegò nas nie 
naùczëła, bò na swiecie dërch zabijóny są niedowinny 
lëdze. Jô mëslôł, że mòja robòta sã kòmùs przëdô, le nié, 
lëdze nie chcą tegò słëchac.

Na pitanié, jak dokôzca wspòminô swòjã robòtã 
w téatrze, Kòłodzéj stwierdzywô, że baro jemù pòmò-
gła: Jô sobie wgôdôł, że to, co dzejało sã òb czas wòj-
në, to béł film. Jô nie gôdôł i nie pisôł bezpòstrzédno 
ò tamtëch czasach, jô sã zajął dëchòwą sprawą. Jô żił 
w òmanienim nieprôwdë. Robòta w téatrze bëła òpacz-
nô – dzãka ni jô nałożił maskã. Bò téater je taczim 
zakłôdanim masczi. I jô z tegò zwëskôł.

A czë terô wspòminanié tëch zdarzeniów pòmôgô 
w pògòdzenim sã z nima, czë je… – jô nie dokùńczi-
wóm pëtania, bò scenograf gôdô dali, jakbë chcôł 
dofùlowac tamtą mëslã.

Przëbôcziwóm sobie mòje przeżëca jakno knôpa, 
chtëren dozdrzeniwôł w piekle na zemi. Pamiãtóm, że 
jô nëkôł pò lagrze i krzikôł: „Bòże, dze Të jes?”.

MARIAN KOŁODZIEJ, plastik i  scenograf. Ùrodzył sã 
w 1921 rokù w Raszkòwie. Òd 1940 rokù béł w niemiec-
czim kòncentracyjnym lagrze w Òswiãcymiu. Pò wòjnie 
skùńcził wëdzél scenografii Akademii Piãknëch Kùńsz-
tów w Krakòwie. Jaż do smiercë mieszkôł we Gduńskù. 
Zaprojektowôł papiesczi wôłtôrz we Gduńskù. Je aùtorã 
„Klisz Pamięci“ – pòkôzkù w Harmãżach pòd Òswiãcymiã 
ò lagrowi témie. Ùmarł 13 rujana 2009 rokù.
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Wasta mô Miemców w niezgarze? – pitô sã jedna 
z nas.

Jô nikògò ni móm w  niezgarze, mògã leno miec 
w zgardze.

Zapitóny, czë to prôwda, że jegò céchùnk nie je ro-
biony pò to, żebë dôwôł artisticzné doznania, Kòło-
dzéj wëjôwiô nama, że czejbë gò nie rësził szlach, gwë-
sno bë tegò nie robił. To béł dlô niegò jakbë òbrzészk. 
Brëkòwôł tegò dlô rehabilitacji – fizyczny i dëchòwi. 
Nie ùznôwô sebie za artistã.

W téatrze je terô òkropny jãzëk, ni ma pòdaniégò 
słowa, je zwëczajnosc – cygnął swòje rozmëszlania. 
Czedës bez rzemiãsła nie bëło kùńsztu, wcyg bëło zbël-
nianié, a dzysô ni ma starë ò fòrmã. Mòje robòtë są 
próbą pòlemiczi z dzysészim kùńsztã.

Prosymë gò, żebë pòwiedzôł cos ò swòjim pòkôzkù 
ò titlu „Klisze pamięci”.

Na mòc jô chcôł skùńczëc ten dokôz wiesoło, nie 
wiém, czë sã ùdało, wcyg dochôdają nowé dzéle. Jô to 
zrobił dlô Òjca Kolbe. 

Dokôzca pòwiedzôł téż, że Pòlska nie doceniwô 
tegò pòkôzkù, le jiné kraje jo. W Italsczi są nim òcza-
rzony i skòpiowelë dlô se. Nôwicy turistów, jaczi przë-
jeżdżiwają gò òbezdrzec, je z  USA. Pò 11 séwnika 
zrozmielë lëdzką krziwdã. Mòże tej rzeknąc, że żëjã 
dzãka lëdzóm z jinëch krajów – dodôwô.

Minął ju czas namieniony na naszã òbgôdkã, le 
jô chcã dowiedzec sã jesz czegòs. Pòzwòliwają mie 
pòdrechòwac. Wzéróm na tegò starszégò, sëwégò, le 
téż fùl widzałoscë chłopa i proszã ò wspòmnienié cze-
gòs, co wëdôwô mù sã nôlepszé i nôpiãkniészé. Tedë 
òn, nick nie gôdającë, wzérô na swòjã białkã, a òczë 
swiécą sã jemù tak mòckò, jak słuńce w nôbarżi czësti, 
bezdeszczowi pòrénk. Zdôwô mie sã, że są to òczë 
bëńla niedoswiôdczonégò jesz żëcym, chtëren prawie 
sã zakòchôł. Tak jô so mëslała – gôdóm.

Chcemë ju wińc, le Halina Słojewskô rôczi nas jesz 
do òbezdrzeniô repòrtażu. Czej chłop szukô pasowny 
kasétë video, pòsadzonô na piãknym stółkù, òbzéróm 
wszëtkò wkół. Mieszkanié pëszné. W kòżdim wnet 
placu jaczis dokôz kùńsztu – drzewiany janiół, òbrôz 
malowóny na płótnie, Jezës na krziżu, a wszëtkò to 
na wëszmakóny ôrt. Na pòlëcach ksążczi – filozofiô 
Seneczi i wiele jinszich. Na apartnym môlu sedzy Ana 
Sobeckô. Apartnym dlôte, że zesel, na jaczim miała 
sadnąc, je darënkã dlô Hònornégò Òbëwatela Gardu 
Gduńsk. To wëprzédnienié Marión Kòłodzéj dostôł 
w 1997 rokù. Òbzérómë dokùmeńt, a artista wcyg de-
likatno wëcérô òczë.

Skòwrónkù – wastna Halina gôdô do swòjégò chło-
pa, czej ten wëłącziwô kasétã. A mòże pòkôżemë jesz 
dokùmeńt młodégò sztudérë, jaczi nakrãcył ò tobie taczi 
czekawi materiôł?

Scenograf z  pòczątkù je kąsk niechãtny, le zarô 
pòtemù szukô ze swòją białką jesz jedny kasétë. 
Òbzérómë. Widzã, że wspòminczi sprôwiają mù ból. 
Program sã skùńcził. 

Wiémë, że nasz czas bëcégò w ti chëczë téż sã kùń-
czi. Jô równak czëjã sã w ni tak dobrze, że ni móm 
chãcë stądka wëchadac. I mòże nié leno jô… Białka 
Mariana Kòłodzeja gwësno widzy tã naszã pragniącz-
kã, bò pòkazëje nônowszi dokôz swòjégò chłopa.

To je blós jeden z dzélów. Pózni docéchòwùje sã na-
stãpny i doklejiwô do całoscë – òpòwiôdô. Le mój chłop 
ju dorazu mô w głowie całi òbrôz, niglë gò wëkònô – 
chwôli sã szëkã Kòłodzeja Halina Słojewskô. Widzec, 
że je z niegò bùsznô.

Ten òbrôz mdze przedstôwiôł jedno z mòjich snie-
niów – pòdpòwiôdô wasta Marión, czej z zacekawie-
nim zdrzimë na prôcã.

Jidzemë dodóm. Marión Kòłodzéj gôdô, że mô nô-
dzejã, że to, co pòwiedzôł, kąsk nama pòmògło, a Ha-
lina Słojewskô prosto serdeczno sã ùsmiéwô.

Terô to ju nie pòdóm wama płôszczów, jak jem to robił 
przódë – kąsk szpòrtowno, kąsk smùtno gôdô artista.

Żegnómë gòspòdôrzów i wëchôdómë fùl dozna-
niów, chtërne gwës na długò (mòże na wiedno?) 
z nama òstaną. 

KAROLËNA SERKÒWSKÔ

Na òdjimkach Marión Kòłodzéj i Halina Słojewskô òbczas 
jich bëtnoscë w Kartuzach w zélnikù 2009 r. Òdj. A. Trepczik
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Wë pamiãtôce jesz kòrunacjã Mat-
czi Bòsczi?
Jô pamiãtóm dobrze. Jô miôl trzë- 
nôsce lat. Pamiãtóm biskùpów Òkò-
niewsczégò a Dominika. To prowa-
dzyl wszëtkò ks. Wòjcech Pronobis. 
Òn bél w pòrządkù. Hitlerzë gò za-
bilë. A tej jô pamiãtajã swôrzewsczi 
chùr, jak òni piãkno spiéwalë. Jô téż 
pamiãtajã, jak bëla òkradlô Matka 
Bòskô z kòrunë. Jô widzôl, jak Ma-
rija leżala kòle kòscola w sniegù. 

Co tu sã dzejało, jak nasta wòjna?
Jak òni przekroczëlë grańce, pa-

miãtóm jak dzys. Jesz przed 1 wrze-
snia më z tatkã widzelë, jak płënąl 
ten òkrãt niemiecczi Schleswig-
-Holstein, co pózni zacząl strzelac 
na Westerplatte. Pò pôrã dniach òni 
bëlë ju ù nas. Na pòdwórkù bëlë jich 
kònie, artileriô. Tej òni szukalë, chto 
béł winien. Tu bëla karczma, jã pro-
wadzyl taczi Meyer – Miemc. To bél 
Gduńczón. Ten jich wszëtczich 
wëdôwôl. To bél zdrôdca. Mój 
kùzyn Andris Pòmieczińsczi pùsz- 
czil te ùlotczi „Pòlskô nie zdżinie”. 
Jô to pamiãtóm, jak dzys. Më je 
bralë. Miemcë gò wzãlë zarô, Pòtrë- 

kùsa téż i Parchema. Òni jich nëkelë 
przed aùtã. (...) Ti Miemcë bëlë pa-
skùdny. Bél jesz Helwig Józef. Jegò 
òjc rozmiôl blós pò niemieckù. Ten 
móg z nima gadac. Andrisa Pòmie- 
czińsczégò òni zamòrdowalë w dro-
dze na Hél. Òn bél 1912 rocznik. 
Mòja matka i  jegò matka to bëlë 
sostrë. Tëch jinszich òni wzãlë do 
Stutthofù, ale òni przeżëlë jakòs. 

A wë tu mòglë òstac doma? Kò wë 
le mielë tej piãtnôsce lat. 
Z  pòczątkù jo. Ale jak jô miôl 
szesnôsce lat, tej na nasz môl wlôz 

Józef Sosnowsczi ùrodzony je w Swôrzewie 31 strëmiannika 1924 rokù. Przez lata mieszkôł i gòspòdarził 
w Swôrzewie. Pò smiercë białczi córka Bògùsza wzãła gò do Wiôldżi Wsë, dze w bezpiekù i dobrocë 
spãdzywô jeséń swòjégò żëcégò. Jegò stark Jakùb béł kòscelnym w Swôrzewie. Béł bëlnym gbùrã, baro 
zasłużonym dlô swôrzewsczi parafii. Józef téż całé żëcé béł mòckò sparłãczony z sanktuarium. Je dbë, że 
Matce Bòsczi Swôrzewsczi zawdzãcziwô ùretanié żëcégò z wòjnë, na chtërny przeszedł wiele złégò.
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treuhender – Bezaraba. Më mielë 
ówsa prawie nadraszowóné, a òni 
wszëtkò zajãlë. Nie bëło z czegò żëc. 
Tej jô na pòczątkù robil w  Rëmi 
przë bùdowie lotniska. Ze mną bél 
taczi Cyman Józef z Gniéżdżewa. 
Më dwaji mòglë tëli naklasc na wóz, 
jak jinszi trzeji. Òni mie wzãlë bi-
liet, bò òni nie chcelë, żebë jô jachôl 
dodóm. I jô jachôl dodóm bez bilie-
tu. Szandarzë mie zlapilë i delë pól 
rokù sôdzë. Jô bél w Sztumie. Tam 
jô wiele wëcerpiôl nié ze swòji winë, 
le z winë tegò méstra. Ale òni gô-
delë, że to bëla mòja wina. Òni mie 
wzãlë do bùdowaniô mòstu kòle 
Malbòrga. Jô robil te nôbarżi nie-
bezpieczné robòtë z  merkã, to je 
młotkã, w rãce. Jô bél welech. To 
mie szlo. Temù méstrowi to sã wi-
dzalo i òn mie dôwôl dwie pòrcje 
pôlnia. Temù jô przeżil, chòc 
pòdlug nich jô ni miôl przeżëc. Póz-
ni jô bél wzãti na żniwa do Lësewa 
kòle Pruszcza Gduńsczégò. Jô robil 
ù Miemca na gòspòdarstwie. Òn sã 
Klat nazéwôl. To bél dobri czlowiek.

A waszi starszi bëlë w tim czasu 
doma?
Z  piersza jo, ale wnetka naszich 
wzãlë na jeden majątk niemiecczi. 
Mie tam zawiozlë mët përznã póz-

ni. Ten pón to bél òficéra, baro lëchi 
czlowiek. Òn ni móg nas nawidzec. 
Ù nas bëlë môlé dzecë. Òn chcôl nas 
do lagru zagladë wëswac. Òni 
przëmùszalë tej mòjã matkã do 
pòdpisaniô lëstë. Jô jã namówil, 
żebë òna pòdpisala. Kò jô wiedzôl, 
że jô pùdã do wòjska, ale jô wòlôl 
tak zrobic, jakbë më mielë wszëtcë 
jic do lagru. Ale tej jô sã ju rëchto-
wôl do wòjska. 

Czedë òni was wzãlë na tã wòjnã? 
To bëlo w  1942 rokù. Jô bél we 
Francji kòle Grenoble, w  Alpach. 
Tam bëlo nas fùl. Jô dostôl karabin 
ckm w rãkã. Jô gò miôl jaż do nie-
wòlë, dërch. Jô bél przeznaczony do 
zabicô, ale jô jakòs przeżil. Jô sã 
starôl nikòmù nie robic krziwdë. 
Wiele razy jô strzélôl w lëft. Móże 
nawet setczi lëdzy òstalo przez to 
w żëcym. Òni mie dërch nëkalë na 
przódk. 

Wë próbòwelë ùcec do partiza-
nów? 
Jô móg ùcec, ale jô sã dërch bòjôl, 
że mòjich doma rozstrzélają. Tam 
bél taczi mądri człowiek z Bòrów 
Tëchòlsczich. Òn miôl nawetka 
doktorat. Òn ùcek. Pózni òn bél do-
wódcą tëch partizanów. Òn pòtemù 
naszich brôl z te niemiecczégò wòj-
ska. Baro mili czlowiek. Mie òn téż 
pózni pòmóg. Ale Miemcë bëlë 
baro òkrutny. Jak òni kògò 
ùchwëcëlë, co chcelë ùńc do parti-
zanów, tej òni jich straszno mòrdo-
walë. Jô czul te jãczi, jak òni jich 
mãczëlë. W taszë jô miôl różańc i sã 
dërch mòdlil do Matczi Bòsczi. To, 
że jô żëjã, to leno naszi Matince ze 
Swôrzewa jô mògã zawdzãczac. 
Tam doch bëlo òkropno. Òni nas 
tak krziwdzëlë.

Ale w kùńcu wë sã przedostelë do 
nich?
Nas bëlo dwanôsce niemiecczich 
kómpanii. Më wlezlë w samò pie-
klo. To bëlo cos strasznégò. Ti par-

tizanowie w nas prelë jak w kaczczi. 
Kòl mie leżalo fùl zabitëch. A më 
szlë. Tam bëla takô rzéka. Wiele sã 
w ni pòtopilo, a jô jã przeszed. I tam 
bëla tej lączka, a na ni grëpë sana. Jô 
bél wëkùńczony i jô pôd w to sano. 
Z tëlu szed pòrucznik. Ginter Leu-
ter òn sã zwôl. Òn mie pitôl, z jaczi 
jô jem kómpanii. Jô gôdôl, że z pier-
szi. Òn szed dali, bò òn mëslôl, że to 
je ju pò mie. Më òstelë wszëtcë roz-
biti. Òficérowie téż bëlë òd se. Jô sã 
jednégò pitôl, co robic. Rób, co 
chcesz – bëła òdpòwiédz. Tej jô so 
mëslôł: Terô je czas! 

Ale to doch wierã nie bëło taczé 
prosté? Kò òni mòglë was zabic 
zarô, doch jo?
Jo, nas sã zebralo kòl òsmënôsce. 
Tej më mëslelë, jak to zrobic. Kò 
wszãdze bëlë partizani. Më sã 
chòwelë leżąco, a zdrzimë i na nas 
célëje jeden ckm partizancczi. Jakbë 
òn wëpùscyl szosë, bëlobë pò nas. 
Jô zacząl gadac: Polonais, polonais. 
Nen jich dowódca to czuł i zakôzôl 
strzelac. Òn dôl znac, że më mó-
żemë jic i më szlë. Òni nas wzãlë do 
niewòlë. Më bëlë glodny. Kò më ju 
trzë dni ni mielë wnetk nick jadlé. 
Te bialczi, jak òne czëlë, że më jesmë 
Pòlôszë, òne nas kùszkalë a plakalë. 
Delë nama cos do jedzeniô. Tej òni 
nas prowadzëlë. Më przeszlë przez 

Frãcyszk Sosnowsczi, półbrat Józefa
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Józef Sosnowsczi òbczas II swiatowi wòjnë
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trzë czë sztërë wsë. Tam bëlë ameri-
kańsczi i pòlsczi òficérowie. Jak òni 
nas chwëcëlë, tej òni nama dzã- 
kòwalë, że më jima pòmòglë dobëc 
nad Miemcama przez to, że më òd 
nich szlë précz. 

I tam sã skùńczëła dlô was wòjna?
Nié, stąd òni nas rëchtowalë do pòl-
sczégò wòjska, do II Kòrpùsu gene-
rala Wladislawa Andersa. Òni nas 
wòjskòwima wiôldżima aùtama 
wiozlë do Marsylii. Tam pôrã dni 
më zladiwelë z òkrãtów, co z Africzi 
przëwiozlë rozmajité towarë. Tim 
òkrãtã general de Gaulle przëjachôl 
z  Algieru. W  dzéń më spalë, 
a w nocë robilë. Tej òni nas wpa- 
kòwalë na nen òkrãt i wiozlë trzë 
dni i  trzë nocë do Oranu. To bél 
miesądz wrzeséń 1944 rokù. Tam 
òni nas pòrozdzelëlë. Më mieszkalë 
w  namiotach na pôrãdzesąt ki-
lométrach. Bëlë to żôlniérze z roz-
majitëch krajów. Tam panowala 
malaria. Më dostôwalë zastrziczi. 
W dzéń bëlo tak gòrąco, że to nie 
szlo wëtrzëmac. Przëjachalë tam 
òficérowie òd Andersa. Më mielë jic 
sã bic za miasto Boloniã, bò Monte 
Cassino bëlo ju zdobëté. Le jô bél 

chòri i  jô trafil do kómpanii, co 
òstala w Africe. Za jaczis czas òni 
nas stąd wiozlë prosto do Anglii. 
Më plënãlë sétmë dni. Tam jô dostôl 
mòrsczi chòrobë. To bëlo cos strasz-
négò. Kò jô bél ju chùtczi wëkùń-
czony i jô mëslôl, że jô ùmrzã, ale 
jakòs më dojachalë do Szkòcji. 

Mòże rzec, że tam wami ju nick 
nie grozëło?
To je prôwda. Jô tam trafil do pierszi 
kómpanii wartowniczi. To bëlo kòle 
miasta Birmingham. Doktorzë nas 
tej-sej badelë. Tej jô sã dowiedzôl, 
że òni nas rëchtowalë na Japóniã. Jô 
zacząl ùdawac chòrégò i  òni mie 
delë kategóriã D. To mie zretalo. Jô 
sã tam ùczil anielsczégò jãzëka. Mie 
to ju dosc szlo. Kò jô dlugò nie wie-
dzôl, co mdze. Jô so mëslôl, że móże 
tam mdã mùszôl òstac na wiedno. 

Tak równak sã nie stalo. Kùreszce 
wë sã dostelë nazôd do Pòlsczi. Jak 
do te przëszło?
Le to nie bëlo tak doraza. Mie 
propònowalë jachac do Kanadë. Ale 
jô nie wiedzôl, co zrobic. Jô dërch 
mëslôl: Dodóm! Jô ni miôl żódny 

lącznoscë. Nicht nick ò mie nie wie-
dzôl, czë jô żëjã, czë nié. Jô téż nick 
nie wiedzôl, co je doma lóz. W kùń-
cu przëszed nen czas, że më mòglë 
jachac. Jô wrócyl w  dzéń swòjich 
imieninów. Pierszi, na pòdwórkù, 
mie ùzdrzôl mój òjc. Òn sã pòplakôl. 
Jô le dwa razë pamiãtajã, jak òn 
plakôl, pierszi rôz, jak mie òdwióz 
na wòjnã, a drëdżi, jak jô z ni wró-
cyl. To bëlo 19 marca 1946 rokù. 
Doma jô sã dowiedzôl, że mój pól-
brat Francyszk Sosnowsczi (rocznik 
1923) z Wiôldżi Wsë bél zdżiniony. 
Òn téż bél w niemiecczim wòjskù. 
Òn w 1944 rokù bél we Warszawie 
i  mùszôl zabijac Pòlôchów 
w Pòwstanim Warszawsczim. Òn te 
ni móg strzëmac. Òn so wząl ùrlop. 
Ùkriwôl sã w jurkach kòl Cetniewa 
i ùmar na zapôlenié plëc. Tak òni 
mie gôdalë. To bél baro fejn knôpik. 
Mie òstôł le òdjimk pò nim.

Jak tu wëzdrzalo doma, w  Swô- 
rzewie?
Wszëtkò bëlo pòniszczoné. Ma-
szinë bëlë rozkradlé. Nie bëlo nick. 
W dakach same dzurë. Më z bratã 
Edwardã sã narobilë, co më to do-
prowadzëlë do szëkù. A tej wnetka 
bëlo fùl tëch ùbówców. Òni nachô-
delë nas i kôzalë zbòżé draszowac. 
Bralë, jak chcelë. Më ni mielë tëli 
zbòża, żebë òddac. Në i òni wzãlë 
mòjégò tatka za to do sôdzë. A wùja 
Pòmieczińsczi mùszôl zmiatac dro-
gã w Strzelnie. Ti ni mielë żódnégò 
wstëdu. To bëla prôwdzëwô banda. 
Òni pilë sznaps. Bùdzëlë nas 
w  nocë. Kôzelë sã zaważac do 
Wiôldżi Wsë i dze tam jesz. Jeden 
chlop w Strzelnie chcôl nawetka na-
pisac ksążkã, co ti bandicë robilë. 
Ale òn nie zdążil i ùmar. To bëlë 
cãżczé czasë, ale më delë radã. 

Z JÓZEFÃ SOSNOWSCZIM Z WIÔLDŻI WSË 
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI 

Józef Sosnowsczi dzysdnia
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Zrozumieć Mazury to zbiór obszernych szkiców poświęconych 
Mazurom, które ukazywały się drukiem w latach 2014–2018 
w miesięczniku „Pomerania”. To książka dla tych, którzy Mazur 
nie znają albo chcieliby się o nich więcej dowiedzieć, ale także 
dla tych, którzy o Mazurach dużo już wiedzą. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. To opowieść o tym, czym były kiedyś Mazury 
i czym są dzisiaj, kim byli kiedyś Mazurzy i kim są dzisiaj. Będą 
Państwo z tej opowieści zadowoleni.

Więcej o książce  (i możliwość jej zakupu):
https://www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka/am/ 

?strona=katalog&akcja=szczegolowo&id=19688 

W GDAŃSKU O DZIEJACH MAZURÓW

We wrzeszczańskiej Bibliotece Manhat-
tan 14 maja spotkały się osoby, którym 
zależy na tym, by Zrozumieć Mazury – 
tego dnia bowiem po raz pierwszy na 
Pomorzu została zaprezentowana książ-
ka pod takim właśnie tytułem. W gdań-
skiej promocji wzięli udział wydawcy 
publikacji, stanowiącej zbiór artykułów 
drukowanych w naszym miesięczniku 
w latach 2014–2018, Małgorzata i Wal-
demar Mierzwowie, właściciele oficyny 
Retman z Dąbrówna, redaktorzy „Po-
meranii” i przedstawicielka Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Anna Dunst 
oraz parędziesiąt osób zainteresowanych 
tematem książki, w tym Mazurka uro-
dzona w Ostródzie, a dziś mieszkająca 
w Niemczech, pochodzący z Mazur lub 
Warmii dzisiejsi mieszkańcy Trójmiasta, 
wykładowczynie z Uniwersytetu Gdań-
skiego dr Miłosława Borzyszkowska-
-Szewczyk i dr Magdalena Sacha oraz 
miłośnik historii Prus Wschodnich prof. 
Mirosław Ossowski. 

Autor książki Waldemar Mierzwa 
przez ponad godzinę pomagał zebranym 
zrozumieć Mazury, w  dużym skrócie, 
ale niezwykle interesująco przedstawia-
jąc dzieje Mazurów, ludu, dla którego 
los – jak to bywa na pograniczach – był 
niezwykle nieprzychylny. Po wykładzie, 
zilustrowanym materiałem ikonogra-
ficznym prezentowanym na ekranie, 
nastąpiła krótka, aczkolwiek emocjonu-
jąca dyskusja z  udziałem uczestników 
spotkania. 

Warto dodać, że w  tejże bibliotece 
odbyła się kilka lat wcześniej promocja 
innej mazurskiej książki Mierzwy, Mia-
steczka, fascynującej publikacji o Dąb-
równie, której czwarte wydanie będzie 
można nabyć jeszcze w tym roku. 

BC 

Waldemar Mierzwa. Fot. Sławomir Lewandowski
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PÒ KASZËBSKÙ, SPIÉWÔJ LENO 
PÒ KASZËBSKÙ

Niedzela pòrénk. Jedny we wërach abò przë frisztëkù. 
Jinszi cygną do kòscoła. A  na parkingù przë szkòle 
w Lëpińcach – ful aùtów i to wnetkã z całëch Kaszëb. Tec 
to nie je codniowi widok. Jidzemë za tima, chtërny chùtkò 
czerëją sã w stronã gimnasticzny zalë. Chiże, bò wiodro 
mogło bëc lepszé w nen dzéń. Wchôdómë. Bënë môłi 
i wiãkszi, młodszi, starszi i czësto dozdrzeniałi. Ten na 
spòrtowò, nen barżi pòwôżno. Dosc tëli z kaszëbsczima 
elemeńtama, a to na bótach, a to na sëkni, kòszlë czë bluz-
ce. Równak nié ò mòdã tuwò jidze. 

Jadą, jadą miszczi tra la lala la, smieją sã jim pëszczi 
cha cha chacha cha – czëjemë z binë. Piosenka znónô, le 
pò kaszëbskù czëjemë jã pierszi rôz. To nié dzyw, kò na 
Kaszëbsczim Festiwalu Pòlsczich i Swiatowëch Szlagrów 
prawie ò tłomaczenié jidze. Ò to, skądka wzãła sã ùdba, 
pëtómë sã terôczasnégò wójta gminë, a  dzesãc lat 
dowsladë direktora szkòłë w Lëpińcach, Andrzeja Le-
mańczika. Przëjachała do naji z Frizje – gôdô krótkò, a tej 
wëjasniwô: Szkólnowie pòjachalë tam do partnersczi 
szkòłë. Czej przëjachalë nazôd, òpòwiôdalë, że je tam fe-
stiwal, na chtërnym dzecë spiéwają rozmajité swiatowé 
szlagrë pò frizyjskù. Jô pòmëslôł, że cos taczégò wôrt je 
zrobic téż ù nas. Na zaczątkù kąsynk strachù przë tim bëło. 
Nigdë nie je wiedzec, czë taczi kònkùrs sã przëjmie. Na 
pierszą edicjã przëjachało 18 spiéwôków, a terôzka je jich 
wiele, wiele wicy. Baro jem z tegò rôd i móm nôdzejã, że 
tak mdze dali. Pierszą edicjã prowadzył wespół z Aną 

Glëszczińską, szkólną kaszëbsczégò jãzëka w  Zespòle 
Szkòłów w  Lëpińcach. Baro mileczno jã wspòminóm. 
A përznã téż smiészno. Òb czas festiwalu mało jem sã nie 
wëwrócała jak długô przed biną. Pòtknãłam sã ò kabel òd 
nagłosnieniô – òpòwiôdô Ana. 

Z rokù na rok lepi pòznôwało sã wëkònawców, a téż 
szkólnëch. Dlô nich je to téż leżnosc, żebë sã pòtkac 
i wëmienic doswiôdczenim, chòcbë przë tłomaczënkach. 
Przecã ò to w całim festiwalu jidze, cobë pò kaszëbskù 
spiewac pòlsczé i swiatowé hitë. Czasã pòwstôwają czësto 
nowé tekstë. Prawie taczi czëjemë z binë. Luis Fonsi i jegò 
wiôldżi przebój „Despacito”, jaczi na karnôlu na YouTube 
mô wicy jak 6 mëliardów wëswietleniów, to le mùzyka. 
Słowa są czësto jiné: 

Pò kaszëbskù, të gadôj do mie pò kaszëbskù
Të wiedno gadôj pò kaszëbskù
Dolmaczã jak małémù dzeckù!
Pò kaszëbskù, rozmiejã leno pò kaszëbskù...
Ameliô Wenta ze Spòdleczny Szkòłë we Wiôldżim 

Pòdlesu spiéwô ò knôpie, jaczi chcôł zagadac do swòjégò 
mùlka, le nie rozmiôł pò kaszëbskù. Tekst szpòrtowny, 
bëlno zaspiéwóny, tej lubkò sã gò słëchało.

Na festiwalu pòtikómë Iwónã i Wòjcecha Makùrôtów, 
chtërny przëjeżdżiwają na niegò òd pòczątkù. Jaż mie je 
dzyw, że to ju dzesãc lat. Kòjarzi mie sã z... Wiôldżim Ti-
dzeniã – gôdô Makùrôtka, za sztót wëjasniwô: Na zacząt-
kù na festiwal mùszôł nagrac platkã. To më prawie robilë 

377 spiéwającëch ùczãstników – òd nordë pò pôłnié Kaszëb. Tłomaczënczi, jaczé zrobiłë karierã. Za nama 
X Kaszëbsczi Festiwal Pòlsczich ë Swiatowëch Szlagrów.
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WËDARZENIA

przed Jastrama, czej w szkòle bez ùczniów bëło kąsk spòkò-
ju i cëszë. Z chãtnyma nigdë ni miała jiwrów. Dzecë lubią 
spiewac. Tuwò mògą robic to pò kaszëbskù. Brzôd je tegò 
téż taczi, że ùczą sã rodny mòwë, nawetka nie mësląc ò tim. 
Słëchając jich, czasã mie sã zdôwô, że mùzyka pòwsta do 
wersje kaszëbsczi, a nié pòlsczi, anielsczi czë jinszi. Tegò sã 
prosto dobrze słëchô. Przódë rëchtowalë ùczniów, a terôz-
ka òkróm nich téż swòje dzecë. To prawie nômłodszich 
– Léòna i Klarã – czëlësma, jak spiéwalë „Jadą, jadą mi-
szczi”. Co cekawé, przërëchtowała jich i przetłomaczëła 
tekst jich starszô sostra 10-latnô Aniela. Kąsynk w tło-
maczënkù pòmògła mie mëmka i tej bëło lżi. Gòrzi szło 
ùczenié Léòna i Klarë. Czasã nie chcelë mie słëchac. Tej téż 
brëkòwałam mëmczi – òpòwiôdô Aniela.

Akùratno na binie stoji knôp. Môłi, z  letëchnym 
ùsmiéwkã. Zaczinô z  pòczątkù lãklëwie, a  tej ju bez 
strachù. Spiéwka jakbë dlô niegò napisónô. 

Za môłi, bë wiedzec
Czegò wôrt nie robic
Za môłi – gôdają mie
Za môłi, wej taczi
Co w głowie mô mòdrôczi
Mòdrawé jak stôri dżins.
Krësztof Antkòwiôk pewno nigdë bë nie pòmëslôł, że 

jegò hit mdze spiéwóny pò kaszëbskù. Widzy sã nié le 
nama, ale i słëchińcóm, a bòdôj téż òbsãdzëcelóm. Mëszlã, 
że do mie pasëje. Chùdzy jem spiéwôł nen dokôz pò pòlskù, 
ale tak na zajmach z mùzyczi. W rodny mòwie wëkònëjã 
gò pierszi rôz – gôdô nama Błażéj Pòłczińsczi. A  czë 
w głowie mô mòdrôczi? Në, cos kòl tegò mòże bëc – òd-
pòwiôdô, smiejąc sã.

Czej zdrzimë na kôrtã z przërëchtowónyma dokôza-
ma, jaż dzyw, jaczich wëkònôwców piosenczi dzysdnio-
wi młodi lëdze so wëbralë: Ana Jantar, Alicjô Majewskô, 
Zdzysława Sosnickô, Jerzi Stuhr, Happy End, a do te 
Cleo, Luis Fonsi i wiele jinszich, jaczich mòże pò kaszëb-
skù pòsłëchac w Lëpińcach. Bez dzesãc lat na festiwalu 
spiéwało 377 ùczniów, a westrzód nich m.jin. finaliscë 
Kaszëbsczégò Idola Patrik Wera i Juliô Bronk, a do te 
Marléna Brzeskô, jakô dobëła nen titel w 2010 r., i Mar-
celëna Szroeder – Kaszëbsczi Idol z 2014 r. To w Lëpiń-
cach òb czas drëdżi edicje „My Way” Franka Sinatrë 
w  rodny mòwie po raz pierszi zaspiéwôł Paùel 
Ruszkòwsczi. Pònemù nen ùtwór jem wplôtôł w swòje 
reczitale, nié leno na Kaszëbach czë Pòmòrzu. Spiéwôł gò 
jem téż m.jin. we Wrocławiu na galë Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej w 2014 r., a tej w Krakòwie na Studenckim Fe-
stiwalu Piosenki. Nalôzł sã téż na mòji platce „Kamiszczi”. 
Baro jem rôd z tegò, że dostôł jem zgòdã na kaszëbską 
wersjã òd spôdkòbiérców praw aùtorsczich do òriginalné-
gò dokazu. Òd negò czasu z  érą spiéwóm nen hit – 
wspòminô pò latach Ruszkòwsczi.

Z lubòtnoscą słëchómë pòstãpnëch wëkònôwców. Jed-
ny robią to lepi, jinszi są mòcno nerwòwi, pò mùnie je 
widzec, że mòglëbë wiãcy ze se dac, żebë nié nen stres... 
Spiewac kòżden mòże... czëjemë Cyrila Drążkòwsczégò, 
chtëren wzął sã za spiéwkã znóną z wëkònaniô Jerzégò 
Stuhra. To, na co ani òbsądzëcele, co ju nié rôz pòtwier-
dzywelë, ani słëchińcowie ni mògą narzékac, to kaszëbi-
zna. Dzys spiéwanié pò naszémù ju nikògò nie dzëwùje. 
Na zaczątkù tak nie bëło. Dzecë sã kąsk bòjałë, jak to mdze 
brzmiało. Pò tëli latach to je ju codniowòsc. Zastanôwiają 
sã, jaczi dokôz wëbrac, a nié, jak gò przełożëc na kaszëb-
sczi. Wôrt pòdsztrichnąc téż to, że corôzka wicy z nich sa-
memù to robi – gôdô Ana Glëszczińskô. 

Czej na binie prezentëją sã nôstarszi wëkònôwcë, ró-
wiznã rosce. Swòjim mòcnym głosã znãcała nas do słë-
chaniô Andżelika Stawickô, chtërna zaspiéwała ùsôdzk 
Adele. Energiczny wëstãp nie dozwôlôł na òbòjãtnosc, 
a  słowa wëwòłiwałë ùsmiéwk. Dzeùs rozgòrzony na 
swòjégò knôpa kôże mô zabrac swòje ruchna, a òd dzys 
samémù so prac i platowac.

Jô mògła lepi miec
Prôwdzëwą miłosc czëc
Terô òstónie złosc, jô to wiém
Twòja wina, jô to terô wiém.
Chłopi pò sale përznã spòd òka zdrzą i słëchają. A biał-

czi? Wnetka jak jedna cziwią ze zrozmienim głową, a nóż-
ka sama do taktu chòdzy. Jesz sztócëk, a refren zaspiéwają 
chùrã: „Jô mògła lepi miec...”. Chcałam, żebë tłomaczenié 
bëło szpòrtowné, bò taczi téż móm charakter – gôdô An-
dżelika. Ò festiwalu dowiedzała sã dopiérze w nym rokù. 
Kąsk szkòda, że w przińdnym tuwò ju nie zaspiéwóm, bò 
kùńczã strzédną szkòłã. Wëstãpienié tuwò to dlô mie téż 
taczé przërëchtowanié do maturë. Latos piszã jã m.jin. 
z kaszëbsczégò, chtërnégò ùczałam sã òd spòdleczny szkòłë 
jaż do gimnazjum – rzekła wëkònôwcka.

W nym rokù w Lëpińcach wëstąpiło 51 ùczãstników. 
Rokroczno mómë téż starã, żebë pòkôzac cos jesz. Na za-
czątkù bëłë to kòncertë, m.jin. karna Fucus – rzekła 
Glëszczińskô. Latos klasa V przërëchtowała pùpkòwi téa-
ter, w  chtërnym wëstąpilë Bëtk i  wieszczówka Ana, 
bòhatérowie ksążkòwi serie dlô dzecy. Òkróm przed-
stôwkù béł téż reczital Paùla Nowaka i pòkôz animacje 
pòklatkòwi Piotra Zatonia i Éwelinë Karczewsczi òpòwiô-
dający ò Remùsu.

Na zakùńczenié bëłë żëczbë i pòdzãkòwania. Laùreacë 
dostalë nôdgrodë, ùczãstnicë – diplomë. A nama òstała 
lëgòtka, bë pòjawic sã tuwò za rok.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Lëstã dobiwców mòże nalezc na internetowi starnie szkòłë w Lëpiń-
cach: http://www.zslipnica.info/ogloszenia/protokol_19.pdf. 
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PIWNY GESZEFT           (PART I)

Żid Mòrdechaj trzimôl môlą gòs- 
pòdã w pùcczi hôwindze. Nie bél to 
môlowi czlowiek, le wząn swój ge-
szeft w arąd, czej wëcknąn, że rëch 
w tim gardkù robi sã corôz wikszi. 
Lżi bëlo ò dëtk, òd czedë nad pùcką 
plëtą stroną rëbôków pòjawiac sã 
zaczãlë nazôt ti, co sami zwalë sebie 
strażnikama mòrza, a na chtërnëch 
prosti lëdze gôdalë wszeljak, ë nié 
wiedno bëlno. W  krótczim czasu 
Mòrdechaj naùczil sã dëcht krącëc 
westrzód tëch mòrsczich lëdzy ë 
miôl wzątk ju nié blós z  samégò 
przedôwaniô piwa.

Tegò pòrénka, zgódno ze swòjim 
zwëkã, sedzôl òn spòkójno w  szi-
tuzu, co stojôl za jegò gòspòdą. Se-
dzôl, wzérôl w  wërzniãti w  dwié- 
rzeczkach sërce ë rozmëszlôl. Pò 
glowie chòdzyl mù marny przëtrôfk 
Jana, zwônégò zmiartim, z  chtër-
nym nié rôz wespólrobil przë wszel-
jaczich geszeftach. Nié bél to jegò 
niżóden drëch. Lączëla jich czasã 
blós chãc zarobieniô dëtków, a Jón 
bél to czlowiek, chtërny pòtrafil do-
pòmòc w tim a nym. Slédnym razã 
ni miôl òn równak szczescô. Chwa- 
cëlë gò na jaczims zlodzejstwie czë 
czims taczim, ë prawie w tim sztóce 
stojôl ju przëwiązôny na rénkù ë 
miôl dostac sta razów batugã. Mòr-
dechaj gò nie żalowôl, le mëslôl, czë 
pòstãpny rôz Zmiartémù Janowi 
ùdô sã wëwinąc. Czul ju z rénkù lë-
dzy, chtërny sã tam glosno z  tegò 
niebòrôka wëszczérzalë. Wtem 
chtos letkò zaklepôl na dwiérze szi-
tuza ë w sërduszkù pòjawila sã gãba 
knôpa. Żid ju wiedzôl, że tim razã 
skóra Jana òstónie jesz calô.

– Przëslôl mie... – chcôl tlo-
maczëc knôp, le Mòrdechaj prze-
rwôl mù.

– Ni mùszisz gadac, òd kògò të 
jes. Ejle wejle, jô to wiém. A scanë 
szituza.....téż mògą miec ùszë. Jo, 
mòże tak rzeknąc. Tak mëszlã. Blós 
jô nie bél pewny, czë cebie wëslą.

Żid pòdôl knôpòwi przez sërce 
wëpchôny miészk ë gôdôl dali:

– Zaniesë to swòjémù pónowi, ë 
rzeczesz mù tak, że to je òd Zmiar-
tégò Jana, że to je jegò zadoscczë-
nienié, że to je na sztrik, jakno òn 
wszëtczé swòje winë chce ùprawic, 
że ju bãdze jinym czlowiekã. Jo! Tak 
le mù rzeczë.

Knôp pònëkôl w swòjã stronã, 
a Żid skùnczil rozmëszlanié ë wëlôz 
ze swòjégò szitka.

W gòdzënã pózni w kùchni pòr-
towi gòspòdë wëstrzód statków, 
grónków, kastów ë beczków sedza 
dwóch chlopów: Mòrdechaj ë pra-
wie Zmiarti Jón. Przezwa tegò czlo-
wieka bëlno ò nim gôda. Bél òn 
wësoczi ë wëschli jak sztëca do 
chmielu. Chlop pòpijôl piwò.

– Ejle wejle, tam w nëch zëmnëch 
sklepach to nie dô tak cos – zagôdôl 
Żid.

Jón òdetk topk òd lëpów. Òblizôl 
sã, stãknąn ë rzek:

– Jak nen rôjca zacząn gadac, że 
jô móm wplaconé sztrôfã a przë- 
rzeklé pòprawã, tedë jô zarô wie-
dzôl, że të môsz w  tim pótë 
mòczoné.

– Jo, jo. Jakbë jô móg taczégò 
drëcha, taczégò dobrégò czlowieka 
òstawic. Jô doch wiém, że Zmiarti 
Jón wiedno pamiãtô ò tim, jak mù 

chtos retënk dô, ë że jegò pòdzãka 
je wiôlgô.

– Acha! Przestani klaprowac. Jô 
doch wiém, że të tegò darmôk nie 
zrobil. Ò co cë jidze?

Mòrdechaj zalożil rãce, przëm- 
knąn òczë, sztócëk bél sztël, rów-
nak w kùńcu zacząn gadac tak:

– Bãdzesz brëkòwôl bôt.
– To sã dô zrobic. A co? Solony 

slédz cali cë wëszed?
– Jô sledza móm dosc, ale të, mój 

drëchù, mùszisz gò miec wiele wicy. 
Sledzów, bańtków.

– Gadôj doch prosto, ò co chò-
dzy! – rozgòrzil sã ju kąsk Jón.

– Pòplëniesz do Gdunska. Na 
tôrg, z rëbamë. Jak pò dobrim lowie, 
czedë sã to lónëje, miast przedac tu 
na môlu. Temù nëch rib mùszisz 
miec wiele. Le w  tëch rëbach bã-
dzesz miôl schòwôné beczczi z piwã. 
Tam na ribnym rénkù pòtkôsz sã 
z czlowiekã, chtërny kùpi òd cebie te 
beczczi ë bëlno zaplacy.

– Rozmiejã. Czemù të sóm nie 
pòplëniesz?

– Ach, mój drëchù niemądri. 
A  widzôl chtos czedës Żëda, co 
fiszëje?

– Prôwda, a kùli jô mdã z tegò 
miôl?

– Oooo, wiele, wiele. Cali twój 
bórg, za chtërny të sã wëkùpil, 
mdzesz miôl splaconé.

Zmiarti Jón plëwnąn pòd nodżi, 
ë cos brzëdkò rzek pòd knérą.

– Të kùńdo! Co zrobiã?! Kò nic! 
Le za czim z  piwã tam jezdzëc? 
Doch tu móżesz sprzedac.

– Aj waj! Wszëtkò tobie mùszã 
tlomaczëc – rzeknąn Żid, rozklôda-

Czej rëchtëjã pòwiôstkã terôczasną abò ò czasach nié za baro dôwnëch, wiedno dosc tëli trzimiã sã prôwdë. 
Taczi, chtërnã jô sóm widzôl abò znajã z gôdk. Le czej copiã sã w dôwné czasë, czedë mògã sã òprzéc blós 
na historicznëch wiadlach abò legeńdach, tedë wiedno sã ceszã. To je doch dobri plac, żebë kąsk barżi 
pòpùscëc lécczi mëslóm ë bajac ò przëtrôfkach, chtërne mògle, le wcale ni mùszalë sã zdarzëc.
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jąc rãce ë wzérając do górë – të ni 
mùszisz doch wiedzec richtich, ò co 
jidze.

– To, że to je jaczi szwindel, to jô 
wiém. Jak mie sã chtos bãdze cos 
pitôl, tej jô mùszã wiedzec, jak ma-
nic.

– Chto bë tam miôl sã pitac. 
Niech bãdze. Widzysz, we Gdunskù 
je ta, në, propinacjô...

– Co za diôchél?
– ...në to, że òni tam mùszą 

swòjim piwã hańdlowac. Nié 
cëzym.

– I  co z  te? Mają doch dobré 
piwò.

– Mają jopejsczé, gdunsczé, 
òkrãtowé ë jesz jiné – tlomaczil 
swòjim spòkójnym glosã Mòrde-
chaj – nôlepszé je jopejsczé, ò tim 
të pewno wiész, chòc pewno pité ni 
môsz. To je cemné, gãsté, le mòcné 
piwò. Baro dobré, le cãżczé. Nasze 
pùcczé je téż mòcné, le lżészé. Gô-
dają, że lepszé. Do tegò zakôzôny 
brzôd szmakô nôlepi. Dlôte móże 
je tam bëlno sprzedac. Le mùszi 
wiedzec, kòmù, në a  zrobic to 
cëchò, bò tim gdunsczim browar-
nikóm to doch nie je pò nosu.

– Terô rozmiejã. Blós jak jô tam 
nalézã tegò czlowieka, co kùpi? – 
jiscôl sã Jón, chtërny pò prôwdze 
niżódny chãcë do ti robòtë ni miôl, 
co mù nijaczich dëtków ni mia 
przëniesc.

– Òn bãdze wezdrzôl jak bële 
chto. Cebie téż nie bãdze znôl, tedë 
mdze chòdzyl òd bôta do bôta ë 
gôdôl z  glupia, że chcôlbë kùpic 
rëbë, le taczé nié za swiéżé, nié za 
stôré. Jak jaczis glëpc. Të mù na to, 
że twòje ju kąsk pòsmiardëją, le nié 
za letkò, nié za mòcno. Pò taczi 
gôdce wa sã pòznajeta. Dali òn sã 
wszëtczim zajmie.

Trzë dni waralo Janowi rëchto-
wanié do ti robòtë. Z bôtã nie bëlo 
drãgò. Òn pò prôwdze z rëbôków 
pòchôdôl, tedë syglo, jak dogôdôl 
sã z jednym stôrim drëchã, chtër-

négò wząn do spółczi. Tegò nen 
stôri Żid bãdze mùszôl zaplacëc – 
mëszlôl sã Jón. Jak to bë wëzdrza, 
żebë rëbôk sóm bôtã do Gdunska 
jachôl. Barżi cãżkô wëdôwa sã spra-
wa z zebranim teli rëbów, żebë dalo 
sã westrzód nich skrëc ne beczczi 
z piwã. Le ë tu szczescé ùsmialo sã 
do nie. Zarô na drëdżi dzéń 
przëszed dobri lów, ë sóm nen jegò 
drëch dosc wiele rib dostôl. Do tegò 
zebralë òd jinëch wszeljaczé rëbë, 
te, co nie ùda sã jich sprzedac, abò 
taczé, co bëlë tóné do kùpieniô. Tu 
zôs mùs bëlo wëcygnąc dëtczi 
z taszë, blós Jón bél pewny, że Mòr-
dechaj wëlożi to wszëstkò, co òn 
stracyl. Kùńc kùńców ùda sã 
wëfùlowac bôt wszeljaczimë rëba- 
më. Tak sledzamë, jak bańtkamë, 
ale téż nalazlo sã tam wiele taczich, 
co normalno nalézemë w jezorach. 
Mùs je wiedzec, że w  pùcczim 
môlim mòrzu je w wòdze tak malo 
solë, że żëją tam tak rëbë mòrsczé, 
jak ne z rzék abò jezór.

Czwiôrtégò dnia przëszed czas 
plënąc. Jesz rëchli, wieczór, Mòrde-
chaj przëslôl do hôwindżi beczczi, 
normalno, wòzã.

– Jak co je na wiérzchù, ë wszët-
czi to widzą, tedë nikòmù nie 
przindze do glowë, żebë sã tim bar-
żi interesowac – gôdôl.

Nad renã Zmiarti Jón dreptôl do 
bôta, żebë rëszac. Na placu ju miôl 
żdac jegò drëch. Zdzywil sã równak 
baro, czej miast negò na bôce sedzôl 
jeden maréna z kapersczich òkrãtów, 
chtërnégò znôl. Bél to Szkòt, chtër-
négò zwalë Brzëdczim. Chlop bél 
wiôldżi ë szeroczi. Baczi miôl szadé 
ë kruz, tak szeroczé, że wëdôwa sã, 
że calô jegò glowa je baro wiôlgô. 
Jón przëstanąn, le co bëlo robic, szed 
dali. Widzôl ju, że cos nie je 
w  pòrządkù, le miôl nôdzejã, że 
z tim czlowiekã dô so radã dogadac. 
Czej bél ju krótkò bôta, Brzëdczi 
ùsmiôl sã do niegò bez slowa, przë 
czim òdslonil swòje wiôldżé ë żôlté 
zãbë. W  tim sztócë Zmiarti Jón 
pòczul jib ë bòlesc w  glowie, 
a dokòla zrobilo sã cemno.

Co stalo sã dali, dowiéta sã 
w drëdżim parce ti pòwiôstczi...

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nor-
dowi kaszëbiznë
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Jô pòznała jem Benedikta, czej jakno pòmòrańcë sto-
jelë jesmë kòl kaszëbsczi pòrcelanë z  mòdłama 

kaszëbsczégò wësziwkù na jôrmarkù we Wdzydzach. Béł 
do kùńca bùszny z ti swòji ùdbë, a pò prôwdze miôł 
z czegò, bò chòc zjinacziwô sã zgódno z technicznym 
pòkrokã materiôł ji zrëchtowiwaniô, statczi z „Lubianë” 
z kaszëbsczima mòdłoma wiedno są  jednym z nôlep-
szich darënków z Kaszëb. Nie je dzëwòta, że pòmòrańcë 
ze Gduńska przeznelë Mù za nen dokôz Medal Stolema. 

Miôł w  ùwôżanim dokazë młodëch na òrganizo-
wónëch czedës Lëdowëch Talentach, chòc òsoblëwòscą 
bëła dlô niegò intarsjô, chtërną zajimałë sã dzecë z ùkò-
chóny jegò Kòlonii.

Béł wszãdze tam, gdze bëła kaszëbizna abò leżnosc do 
ji rozkòscérzewaniô. Wiém, że w rozmajitëch szkòłach 
wprowôdzôł kaszëbsczi jãzëk. Pòwiôdelë mie nawetka ò 
tim ùczniowie ceramicznégò technikùm w Kòscérznie, 
mòjim rodnym miesce, dze ùcził, a tak sã skłôdô, że póz-
ni prawie tam jô téż zaczinãła swòjã stegnã w piãknym 
warkù szkólny.

Nie zafelało drëcha Benedikta, czej ùdbała jem so pro-
wadzëc zéńdzenia w  kòscersczim Nadlesyństwie dlô 
zainteresowónëch jãzëkã, lëteraturą i kùlturą Kaszëb. 
Sygnie zazdrzec do kroniczi z nëch pòtkaniów, żebë do-
wiedzec sã ò jegò ùdbach, wspòminkach.

Wasta Benedikt Karczewsczi cesził sã z pòwstaniô 
I Kaszëbsczégò LO w Brusach. Kroniczi i ùczniowsczé 
zsziwczi brusczich licealistów bëłë zafùlowóné jegò żëcz-
bama, gratulacjama dlô młodëch. Lubilë gò słëchac 
i mielë, jak téż wiele szkólnëch regionalistów, wiôldżé 
ùwôżanié dlô jegò historiczny wiédzë ò regionie. Z leż-
noscë wëdaniégò 10. zbiérkù swòjich wiérztów rôcził 
licealistów do „kòscersczi strzelnicë” na jegò promòcjã 
i pòprosył ò òprawã. Wëzwëskùjącë tekstë z donëch- 
czasnëch zbiérków, zrëchtowelë jesmë binowi pòkôzk pt. 
„Darënk za dzesątkã”. Widzôł sã gòscóm w Kòscérznie, 
bò nawetka òstało ò tim nadczidłé w jednym z pòlsczich 
cządników, i béł dobrim cedlã do ùkôzaniô stilu ùsôdzcë. 

Czëjã wiôldżi żôl, że ju nigdë nie bãdã mògła pòtkac 
sã z drëchã Benediktã, chtëren żił kaszëbizną i jã kòchôł. 

Mòje òddzãkòwanié z Benediktã Karczewsczim
W dzéń òddzãkòwaniô sã na zemi 23 łżëkwiata z Benediktã Karczewsczim zeszło sã do kòscoła Swiãti Trójcë i na 
smãtôrzu w Kòscérznie wiele jegò drëchów – przedstôwców rozmajitëch karnów. Ta mòdżiła mdze òsoblëwim 
môlã – mëslała jem, stojącë westrzód nich. Wiedno, czej tu staniemë, mdzemë so zadôwelë pitania: kim jô jem, 
na jaczi zemi żëjã, jaczé są mòje wôrtoscë. Drëch Benedikt ni miôł wątplëwòsców, znôł darënczi dostóné òd Pana 
Kaszëbóm, biôtkòwôł sã, czasã wedle niejednëch jaż za baro, ò ùchòwanié naji tradicji, jãzëka, kùlturë, erbòwónëch 
òd prastarków.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Drëch Benedikt w mòjim dodomù ze swòjim pòeticczim zbiérkã, w chtërnym je mòja recenzjô. 
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Jô sã spòtkôł przed chwilą z twòją 
mëmką. Rzekła, że wszëtkò rozmieje, 
ale ani òna, ani twój tatk nie gôdają 
na co dzéń pò kaszëbskù. Tej wëchò-
dzy na to, że kaszëbsczégò jes sã nie 
naùcził òd nich. Tej mòże òd starków?
Jo. Òni wiedno gôdalë pò kaszëbskù. 
Tatk z mëmką téż czasã co rzeką, ale 
mało czedë.
Twòja mëmka gôdała, że jak próbùje, 
to jã pòprôwiôsz.
Në, czasã tak sã zdôrzô.
Ale të gôdôsz baro dobrze. To sã mie 
zdôwô kąsk dzywné jak na kògòs, 
chto ùżiwô kaszëbsczégò leno w kòn-
taktach ze starkama.
Bò gôdóm nié blós z nima, ale téż z drë-
chama. Je nas tu pôrã w Òdargòwie. 
Niejedny są përzinkã starszi jak jô, ale 
i młodszi sã zdôrzają. 
A jô mëslôł, że jes taczim wëjątkã 
w całi wsë.
Nié. Je naju tak piãc abò szesc młodëch, 
co gôdają na co dzéń pò kaszëbskù. Do 
te jesz kùzyni. Ti, co gôdają pò kaszëb-
skù, trzimią sã razã, w grëpie.
Gdze chòdzysz do szkòłë?
Do Pùcka, do Technikùm Mechanicznégò.
Tam wierã gòrzi je nalezc kògòs do 
pògôdaniô pò kaszëbskù?
Téż nie je tak lëchò. Mòże nié ze samégò 
Pùcka, ale chòdzą do ti szkòłë téż lëdze 

z Gniéżdżewa i jinëch fërtlów. Z nima téż 
czãsto gôdómë pò kaszëbskù.
W szkòle të sã ùczisz kaszëbsczégò 
jãzëka?
W niższich szkòłach jô sã ùcził – w Żar-
nówcu, gdze mie ùczëła Béata Dettlaff, 
pózni w gimnazjum w Krokòwie. Tam 
szkólną bëła Halina Gòyke. 
Jes béł gwës jednym z nôlepszich 
ùczniów...
Wiedno jaczés szóstczi jô miôł. Szkólné 
téż sã ceszëłë, bò jô rozmiôł dobrze ga-
dac pò kaszëbskù.
W technikùm sã nie ùczisz, bò ni ma 
tam kaszëbsczégò?
Zdôwô mie sã, że je, ale jakòs tak wë-
szło, że jô sã nie zapisôł i tak ju òstało.
A jak cë jidze czëtanié pò kaszëbskù?
Z tim je përznã gòrzi. Nie czëtóm za baro 
ksążków ani gazétów pò kaszëbskù.
A Radia Kaszëbë słëchôsz?
Jo. Òno lecy całi dzéń – w garażu abò kòl 
krów w chléwie. Lubiã słëchac.
Môsz terô 19 lat, chòdzysz do trze-
cy klasë. Za rok kùńczisz tej szkòłã. 
Chcesz òstac na gbùrstwie czë môsz 
jiné planë?
Jesz do kùńca nie wiém, ale jem nôstar-
szi, a młodszi jaż tak za baro nie mëszlą 
ò tim, żebë sedzec na gbùrstwie, tej je 
to mòżlëwé. Ùzdrzimë. Mómë czas. Tatk 
jesz je młodi i bãdze długò gòspòdarził.
Ti „młodszi” to bracynowie czë so-
strë?
Móm dwùch młodszich bracy. Òni pò 
kaszëbskù gôdają mni, chòc czasã sã 
jima zdarzi.
Jak wiôldżé je waje gbùrstwò i czim sã 
na nim zajimôta?
Mómë krowë mléczné. Je jich kòl 50.
Terô czas na pëtanié „òsobisté”. 
Wiém, że jes jesz młodi i môsz czas, 

ale jem czekawi, czë jes ju mëslôł ò 
tim, jak bãdze wëzdrzała twòja prziń-
dnota. Mdzesz chcôł ùczëc swòje 
dzecë pò kaszëbskù?
Jak nôbarżi. Białka téż jô bë chcôł 
z Kaszëb. Mie kaszëbiznã przekôzelë 
mòji dżadekòwie i jô bë chcôł jã terô 
przekazac nastãpnémù pòkòleniu. Nie 
wiém, czë to sã ùdô...

Tej dómë w „Pòmeranie” ògłoszenié, 
że brutczi, co gôdają pò kaszëbskù, 
mògą sã zgłosziwac do cebie, do 
Òdargòwa?
Jô. Baro mie sã to widzy [smiéch].

Czedë w 80. latach XX w. pòwstôwa-
ła Jądrowô Elektrowniô Żarnówc, to 
bùdowelë jã w placu, gdze rëchli sto-
jała wies Kartoszëno. Ji mieszkańców 
przenôszelë do Òdargòwa. Twòji star-
kòwie téż pòchòdzą z ti wsë?
Jo. Czasã wspòminają, że nie chcelë 
òstawic swòjich chëczów. Nie szlë tu 
chãtno, chòc zemia je tu lepszô jak 
w Kartoszënie i wszëtczé bùdinczi bëłë 
nowé. Wszëtczé miałë téż mòdré daczi 
i taczé òstałë na wiele bùdinkach do 
dzysô.

Dlôte w òkòlim sã gôdô jesz do terô, 
że Òdargòwò to „wioska smerfów”. 
To prôwda. Móm to czëté wiele razy.

Lëdze z pòkòleniô twòjégò tatka 
i mëmczi czãsto bëlë wësmiéwóny za 
gôdanié pò kaszëbskù. Z cebie téż sã 
czasã smieją? Na przikłôd w szkòle?
Nié. Ni ma tegò, żebë sã wësmiéwelë. 
Czasã sã blós ùsmiechną i rzeką: „O! 
Taczi młodi, a tak fejn gôdô pò kaszëb-
skù”. Lëdze są do kaszëbiznë pòzytiwno 
nastawiony. W szkòle téż.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

NÔDZEJE KASZËBIZNË

NICHT SÃ NIE WËSMIÉWÔ
Z BARTKÃ STINÃ [PÒL. STYN] GÔDÓMË Ò KASZËBSCZIM JÃZËKÙ, KARTOSZËNIE I ÒDARGÒWIE A TÉŻ Ò REAKCJACH  
NA MŁODËCH LËDZY, CO KÔRBIĄ PÒ KASZËBSKÙ.
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Czy jest takie słowo? Sprawdzam w Słowniku języka 
polskiego. Częściej słyszymy i mówimy o uczuleniu, 
zwłaszcza w odniesieniu do różnego typu alergii. Słow-
nik podaje, że wyczulić to uczynić kogoś bardzo wraż-
liwym, czułym na coś. Trzeba uważać, aby nie być prze-
czulonym... Bogata ta nasza polszczyzna w sło- 
wotwórcze formy. Słowa mają swoją historię i współ-
czesne życie.

Tak czy inaczej, jestem od lat wyczulona na wszystko, 
co wiąże się z kociewskością i nie chcę się z tego wyle-
czyć, traktując tę cechę jako wartość, która bardzo 
wzbogaciła moje życie. Moje felietony też o tym świad-
czą. Choć nie muszę się tłumaczyć, kolejny raz przywo-
łam wyczytane u Mel-
chiora Wańkowicza: Siłą 
kultury polskiej są jej od-
cienie regionalne. I tu 
wiosenna radość. Sklep 
„etniczny” w Łodzi. Za-
prowadziła mnie do nie-
go studiująca tu wnucz-
ka. Dech zapierają kolory 
i formy regionalnych 
ozdóbek. Od Kaszub po 
Podhale. Bogato, pięknie przedstawiane, estetycznie. 
Wśród wypunktowanych na liście zasobów jest też – 
Kociewie! Nie do uwierzenia. Centralna Polska, a wie-
dzą o nas. I co z tego – powiedzą regionaliści. Dużo! 
Pamiętam czasy dawnych konferencji językoznawczych, 
gdy dziwiono się, że jest „coś takiego” na północy poza 
Kaszubami... Niecodzienna radość regionalistki. 

Niekiedy wystarczy jedno zdanie, jedna migawka, 
by znacznie poprawił się nastrój. Tak mają wyczuleni... 
W minionym świątecznym czasie w ogólnopolskiej te-
lewizji pokazano, że na Kaszubach i Kociewiu śmigus-
-dyngus wyglądał inaczej. Nie oblewanie się wodą, 
a dyngowanie... Kto z Pomorza nie ma takich wspo-
mnień? Przypomniały mi się tu rozmowy okołowielka-
nocne podczas seminariów ze studentami. Na UKW 
w Bydgoszczy większość z Kujaw, więc była okazja do 
porównań. Tradycja powinna cieszyć, nawet gdy tro-
chę boli... Przykład „boże rany”. W tym roku, tak się 
złożyło, że zabaczyłóm... W naszym rodzinnym domu 
na Kociewiu, gdy już mijał Wielki Piątek, przypomniał 
mi o tym wnuk, też student. Radość, że on się spodzie-
wał... Wracając do zwyczaju chodzenia po dyngusie, 
muszę przywołać piękną płaskorzeźbę Zygmunta 
Bukowskiego i całą audycję TVP Gdańsk pt. Dycht Ko-
ciewie. Dzięki internetowi możemy ją i na południu 
regionu obejrzeć. 

W pomorskość wpisane jest też jeście. Same nazwy 
przywołują oswojone smaki, przysmaki. Jednymi z nich 

są (tj. były od dawna) ruchanki, czyli drożdżowe pla-
cuszki. Też z resztek ciasta chlebowego. Tu pozdrawiam 
Bogumiłę Cirocką, która spytała, jak to jest na Kocie-
wiu. Tak, łączy nas ta – frywolnie teraz brzmiąca na-
zwa. Ruchanki ostatnio robią karierę. U nas Koło Go-
spodyń w Jeżewie jest ze smażenia tych przysmaków 
szeroko znane. Na Festiwalu Smaku w Grucznie (w tym 
roku znów będzie) ruchanki budzą żywe zainteresowa-
nie. Wyczulenie na regionalne nazwy potraw spowo-
dowało, że z jednej z tzw. „babskich” gazet (ogólnopol-
skich) od razu wyrwałam niedawno kartkę „Kaszubskie 
przysmaki. A które w mleku z cukrem zaczynają rosnąć, 

czyli ruszają”. Przy okazji warto podkreślić, że w „Po-
meranii” też mogłyby smaki regionalnej kuchni przy-
wołać swojskość. 

„Pomerania” podejmuje ważne, głównie historycz-
ne, kulturowe tematy, jednak ideom regionalizmu słu-
żą też oswajające i zarazem obrazujące różnorodność, 
utrwalające bogactwo Pomorza, konkretne przykłady 
dokonań różnej wagi regionalistów-zapaleńców. Jesz-
cze nie spotkałam osoby, która od razu nie mówi „ka-
szubskie” na widok „niebieskich” wzorów haftu ka-
szubskiego przeniesionych kiedyś głównie dzięki śp. 
Benedyktowi Karczewskiemu na wytwory Lubiany. 
Choć dystansowali się etnografowie stojący sztywno 
na straży tradycji, wzornictwo upowszechniło region, 
trafiło „pod strzechy”. Nic to, że wspomniany, wyróż-
niający się Kaszuba z Kościerzyny nie chciał się zgodzić 
na kociewskie wzory, twierdząc, że Kociewia nie ma... 
Wzory nasze upowszechniają inni, o czym wspomnia-
łam na początku, a śp. Benedykt Karczewski pozostanie 
w mojej pamięci jako bardzo ważna postać z Kaszub 
niosąca iskry poza Kaszuby. Pamiętam Jego spotkania 
z odziałem ZKP w Świeciu, też w Bydgoszczy, Tucholi. 
Zachęcił do powstania oddziału w Bukowcu Pomor-
skim, Skórczu. Wszędzie wzbudzał sympatię dla spra-
wy. Przy swojej regionalnej drodze zapalam Mu świa-
tełko pamięci.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

WYCZULENIE NA KOCIEWIE

W pomorskość wpisane jest też jeście.  
Same nazwy przywołują oswojone smaki,  

przysmaki. Jednymi z nich są (tj. były 
od dawna) ruchanki, czyli drożdżowe  

placuszki. Też z resztek ciasta chlebowego.



Kociewskie Gadki Rozaliji to zbiór felietonów na-
pisanych w gwarze kociewskiej. Praca stanowi 
zbiór tekstów, które publikowane były wcześniej 
w lokalnych periodykach: m.in. w „Pomeranii” czy 
w starogardzkiej „Gazecie Kociewskiej”.

Na całość publikacji składają się wstęp autor-
ki, około 40 felietonów oraz posłowie autorstwa 
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik. Na końcu za-
mieszczono także słowniczek wyrażeń gwaro-
wych, by publikacja mogła być zrozumiana przez 
szersze grono odbiorców.

Bohaterka książki, niejaka Rozalija, jest to oso-
ba, która ma dystans do tego, co robi i jak traktu-
je siebie, a może raczej „swoje wypociny” – 
z przymrużeniem oka. Imię Rózalija, Rózia, 
Rózalka, Róśka na Kociewiu, a przynajmniej 
w okolicy Czarnej Wody, ma charakter pejora-
tywny. To imię kojarzy się z osobą postrzeganą 
przez innych jako trochę nierozgarniętą, której 
nie należy traktować zbyt serio. Autorka gadek 
dodaje do przybranego imienia Rozalija zaimek 
„Wasza”, co pozwala jej na poufałość w wywo-
dach i zażyłość z czytelnikiem. Czytając zgroma-
dzone utwory, czuje się, że Rozalija kocha ludzi, 
kocha, przyrodę, kocha sztukę, kocha cały świat. 
W jej spojrzeniu na rzeczywistość wybujała wy-
obraźnia, śmieszność opisów ma jeden cel – na-
ukę i morał podszyte swoistym kociewskim hu-
morem. I tego życzymy Czytelnikowi, który sięga 
po tę długo wyczekiwaną pozycję – radości 
z czytania i poznania folkloru Kociewia.

Zyta Wejer – pochodząca z Czarnej Wody felietonistka i autorka gadek pisanych 
w gwarze kociewskiej, podpisywanych zazwyczaj „Wasza Rozalija”. Emerytowana nauczy-
cielka od lat mieszkająca w stolicy Kociewia – Starogardzie Gdańskim.  Pisała i pisze  
do „Gazety Kociewskiej”, „Pomeranii” oraz „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.

Kociewskie Gadki Rozaliji można nabyć w księgarni  
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 

http://kaszubskaksiazka.pl/762-gadki-rozaliji-felietony-zebrane.html
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Czej dzysészé pòkòlenié jesz chòdzëło na dzecynnëch 
nóżkach, chtëż tej na Kaszëbach nie znôł Remùsa?  
To pierszé zdanié z Żëcô i przigòdów Remùsa Alek-
sandra Majkòwsczégò smiało mòże òdniesc téż do 
Jerzégò Stachùrsczégò, jaczégo pòsobné ju młod-
szé pòkòlenié pòznôwô z jegò pësznëch wiérztów 
a frantówków. 

Ten aùtór tekstów, mùzyczi, òżiwca kùlturë, szkólny 
i direktór szkòłów z gminë Przedkòwò prawie òd-

dzãkòwiwô sã ze Zrzeszą Szkòłów w Czeczewie. Ùroczë-
stosc, òbczas jaczi òstónie przedstawiony jegò doróbk, 
mdze mia môl 13 czerwińca. Jerzi Stachùrsczi znóny je 
w Pòlsce i za jeji grańcama wierã przede wszëtczim jakno 
aùtór téatralny mùzyczi. Przez lata zrzeszony béł m.jin. 
z téatrama „Miniatura” we Gduńskù a „Tęcza” w Słëpskù. 
Swòjã warkòwą karierã sparłãczoną z kaszëbizną zaczinôł 
w Wòjewódzczim Dodomie Kùlturë we Gduńskù, czegò 
brzadã je m.jin. pôrã pòkònkùrsowëch spiéwników. Zna-
ją w całi Pòlsce Stachùrsczégò jakno bëlnégò pòetã, chãt-
no nôdgrodzywónégò za pòlsczé i kaszëbsczé ùtwórstwò. 
Rôczą gò jakno òbsądzëcela do kònkùrsowëch kòmisjów. 
Je kùreszce méstrã słowa i mùzyczi, jaczi chãtno dzeli sã 
swòją wiédzą a ùmiejãtnoscama i promùje młodé taleńtë. 
Pòstrzód wielnëch jegò ùczniów je téż i piszący te słowa.

NASZA PÒSPÓLNÔ DARGA 
zaczãła sã przë telewizjowim programie „Rodnô Zemia”, 
do jaczégò przërôcził mie jegò redaktór Eùgeniusz Prëcz-
kòwsczi z pòczątkã tegò stolata. Stachùrsczi ju miôł swój 
bëlny môl w „Rodny Zemie”. Jegò mùzyka i słowò czãsto 
gòscëłë na telewizjowi antenie a téż w gduńsczim radio 
w  programie „Na bôtach ë w  bòrach”. Òsoblëwi 
i nadzwëkòwi béł tej prawie ten aùtorsczi duet: Stachùr-
sczi (mùzyka) – Prëczkòwsczi (słowa), nôpłodniészi taczi 
w dzejach naszi mùzyczi. Młodi sztudéra Mùzyczny Aka-
demie we Gduńskù (spiéwôk) mógł tedë pòdezdrzec 
i naùczëc sã ùtwórczi wespółrobòtë, a tak pò prôwdze 
rzemiãsła, bò w  tim czasu dopiérze ùcził sã pisac pò 
kaszëbskù i twòrzëc mùzykã. To bëła téż dlô mie wôżnô 
leżnosc do spiéwaniô pò kaszëbskù. Niglë bò sztudéra 
zaczął nôùkã twòrzeniô spiéwów dlô dzecy do ùczbów 
kaszëbsczégò w „Rodny Zemi”, wëkònôł w programie dwa 
dokôzë ti pôrë: Na smierc krziżewą a Nasz swiãti Òjcze, do 
chtërnëch bëłë zrobioné w programie teledisczi. 

Stachùrsczi je delikatnym szkólnym. Chwôli i zachã-
cywô do szëkbë nowëch czerënków. Mówi: żebë cë sã tra-
fił jeden szladżer, mùszisz napisac co nômni sto piesniów, 
z jaczich ze dwadzesce mdze dobrëch, a pôra – czësto fej-
nëch. Ten szlach wôrt bëło wëpróbòwac. 

Dosc chùtkò Jerzi przërôcził mie do współtwòrzeniô. 
Méster z ùczniã stwòrzëlë czile pierszich dokôzków, co 
nalazłë sã pózni w spiéwnikù Piesnie Rodny Zemi z 2003 
rokù. Mòdło wespółrobòtë bëło i je taczé, że Jerzi pisze 
mùzykã, do jaczi jô twòrzã tekstë. Tak pòwstałe dzecné 
spiéwónczi: Òb lato i Do ùzdrzeniô, jaczé nalazłë sã na do-
spiéwnikòwi place téż pt. Piesnie Rodny Zemi (2003). Póz-
ni przëszłë Rëmë zëmë, Zëmòwô żużónka i zaspiéwóné 
przez Wérónikã Kòrthals Serce wilijny nocë – z platë-do-
parłãcznika do gazétë „Dziennik Bałtycki” zatitlowóny 
Kaszëbi na Gòdë (2003). Spiéwôcë pòd czerënkã Mał-
gòrzatë Kùchtik nagrelë dlô Radia Gdańsk klimaticzné: Jak 

PAGINA PRAWAPÒDE DROGĄ Z JERZIM  
STACHÙRSCZIM. WANOGA Z MÉSTRÃ

 (DZÉL 1)

Jerzi Stachùrsczi òbczas swòjégò benefisu w Stôrogardowi Radnicë we 
Gduńskù, 2013 r.
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blónë, Pòd drzéwiëcã żëcô i W spikù. Na lëzyńsczim krążkù 
Më jesmë młodi (2004) zapisónô òstała, òkróm 
wspòmnionëch ju Òb lato i Do ùzdrzeniô – piesniô Méster 
żëcô. W tim samim rokù ùczniowie bòrkòwsczi szkòłë na-
gralë nasze: Chòrankã ò Jezëskù a Nowi Rok. To samò kar-
no dzôtk, rok pózni, wëdało platã, dze nalazłë sã: Mëmie 
– chòrankã w pòdzãkã a Latowô frantówka. Pòsobnô plata 
kòlãdowô z  gazétą „Dziennik Bałtycki” pt. Kaszëbi na 
Gòdë II przëniosła: Zëmòwą żużónkã a Gòdową nôdzejã. 
Rok 2006 zabrzadowôł spiéwą Ni ma Gò – namienioną 
pamiãcë Jana Pawła II, patrona bòrkòwsczi szkòłë – jakô 
òsta zapisónô na trzecy place szkòłowégò karna. (Pa-
miãtóm, że òbczas ùroczëstoscë nadaniô miona szkòle 
wëkònanié ti piesnie baro sã widzało przédnikòwi Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, prof. Brunonowi Sënôkòwi, 
jaczi nie krił łzów). Z tegò samégò rokù je pòsobnô lëzyń-
skô plata Le żëcé biegô, dze karno „Prôwda” zaspiéwało 
Pamiãtnik. Na gali 50-lecô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô we Gduńskù i pózni na place Gdze mòja chëcz kar-
no „Òrganiscë z białkoma” przë akòrdionowim towarze-
nim Cezarégò Pôcórka wëkònało Rëmë zëmë w òprôco- 
wanim Tadeùsza Fòrmelë, jaczi pózni na mòjã prosbã za-
aranżowôł na chùr jesz czile naszich dokôzków. Płitowé 
wespółdzejanié ze Spòdleczną Szkòłą m. Jana Pawła II 
w Bòrkòwie zakùńcził projekt Cządów rokù farwë, a na 
place z tim titlã nalazło sã m.jin. Lato słuńcã malowóné 
i Biôłi walc w snôżich aranżacjach Karola Nepelsczégò. Na 
place Wiwat, biesada!1 (2008), jaczi ùdbã aùtorzë doszli-
fòwelë przë pôłnim w żukòwsczi restoracje „Grif”, wëstą-
piłë przédné kaszëbsczé wieselné karna, jaczé pòkôzałë: 
Walc wirëje, Jô tuńcëjã, Ju tëli lat…, Białce, Strzébrzné wie-
selé, Wiwat, biesada, Przëpitk, Tangò pò pół, Dzéwczã ò 
smùtnëch òczach, Mëma i Tata, W górã szura, Kùczrowô 
ballada, Chwalba gòsca, Kózlã, Kùflowô spiéwa, Radio 
Kaszëbë. Béł to jediny donëchczôs w całoscë nasz aùtorsczi 
płitowi projekt. W tim samim rokù na CD „Nadolanów” 
nalazłë sã Kózlã (tekst pòwstôł w przedkòwsczim gòscyń-
cu „Kania”) i Radio Kaszëbë. Doktorsczi dokôz Tadeùsza 
Fòrmelë, plata Kaszëbsczi piestrzéń, mô na se dżezëjącé 
Rëmë zëmë i Zëmòwą żóżónkã. CD A jô so spiéwiã pò 
kaszëbskù (2009) je zôpisã kòncertu w Radio Gdańsk, dze 
wëkònóné òstałë m.jin. Kùflowô spiéwa, W spikù a Kùczro-
wô balada – kabaretowi dokôz, òd jaczégò pierszich słów 
refrenu swòjã nazwã wzãło bëło rok chùtczi „Kaszëbsczé 
Duò Artisticzné”. Rok 2010 dôł swiatu CD Antologiô 
Kaszëbsczi Spiéwë – albùm wëdóny na 10-lecé lëzyńsczégò 

Festiwalu „Kaszëbsczé Spiéwë”, dze nalazła sã biesadnô 
Chwalba gòsca. W tim téż rokù wëszła pielgrzimkòwô Wa-
noga do Bòga ze spiéwą Chcemë jic. Specjalno stwòrzoné 
dlô „Kaszëbsczégò Duò Artisticznégò” kabaretowé doka-
zë: Letkò bez dëtka, Tangò òbòléwca, Kùczrowô balada, 
Kòcy walc a Bùten szëkù (piersze przegranié a przespiéwa-
nié ti spiéwë òdbëło sã w Miesczim Téatrze „Miniatura” 
we Gduńskù) nalazłë swój môl na pierszi place tegò karna 
pt. We dwa kònie (2010). Serce wilijny nocë w brzmienim 
lãbòrsczégò „Levina” òstało zapisóné na jich place w rokù 
2012. Do pòdrãcznika Danutë Pioch dodónô bëła plata 
Z kaszëbsczim w swiat, dze nalôzł sã sztëczk Krôsniãta-
-nipòcãta (2013). Rok pózni kaszëbsczi Idolowie za-
spiéwelë na CD Letkò bez dëtka. W 2015 rokù szląsczi duet 
matczi z córką, Claudia i Kasia Chwołka, nagrôł CD Mu-
zyczny Knisbaum, dze ùczëc mòże pòlską wersjã ùsôdzkù 
Serce wilijny nocë. W rokù 2018 na platã Kaszëbsczi Idol 
trafił dokôz Kùczrowô balada.

Trzë nasze dokôzczi dożdałë sã teledisków. Letkò bez 
dëtka2 wëkònóny przez „Kaszëbsczé Duò Artisticzné We 
dwa Kònie” przë pôrãnôscegradowim mrozu we Wejro-
wie. Klip zajął drëdżi môl na Kònkùrsu Kaszëbsczich Te-
ledisków w Kòscérznie3. Pòsobné to: Kózlã, zaspiéwóny 
przez Nadolanów w skansenie w Nôdolim4 a Krôsniãta-
-nipòcãta5 w snôżim bédënkù ùczniów mùzyczny szkòłë 
we Wejrowie.

TOMÔSZ FÓPKA

Dokùńczenié artikla w pòsobnym numrze 

MÙZYKA

1   http://www.fopke.pl/pl/aktualnosci/news,96/wiwat-biesada-nowa-pytka/ 
2   https://www.youtube.com/watch?v=ukJeN2arXSgv
3   http://www.fopke.pl/pl/aktualnosci/news,816/konie-na-podium-sukces-w-koscierzynie/
4   https://www.youtube.com/watch?v=xSQ5p36SAs4
5   https://telewizjattm.pl/nasze-programy/80-2/26965-krosniata-nipocata.html?play=on

Nagriwanié spiéwków do „Rodny Zemi”. W òstatny rédze stoją (òd lewi): 
aùtór tekstu, Jerzi Stachùrsczi i Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Przed nima 
młodëchny wëkònôwcë, m.jin. Wérónka Prëczkòwskô i Natalka Szroeder 
(w pierszi rédze).
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W lutym żegnaliśmy Edmunda Kąkolewskiego, le-
gendarnego gawędziarza, popularyzatora twór-

czości Hieronima Derdowskiego i  stron rodzinnych, 
ofiarnego społecznika. Dożył sędziwego wieku, został 
pochowany z honorami, jak na to zasłużył, przy samym 
wejściu na wielewski cmentarz, gdzie wśród współmiesz-
kańców miejsce wiecznego spoczynku znaleźli ludzie 
niepospolici.

Należą do nich Bronisława i  Teodor Plińscy, którzy 
w historii Wiela zapisali się dzięki artystycznym dziełom. 
Teodor (1907–1951), utalentowany rzeźbiarz, doskonalił 
swe rzemiosło w Poznaniu i Krakowie. Pozostawił w Wie-
lu (i nie tylko) wspaniałe pamiątki, w tym rzeźby nagrob-
ne na miejscowym cmentarzu, a symbolem jego twórczo-
ści może być piękna ambona w kształcie łodzi Piotrowej 
na wielewskiej kalwarii. W 1940 r. Teodor ożenił się z Bro-
nisławą Wryczanką (1905–1998), bratanicą proboszcza, 
która w hafcie kaszubskim doszła do artystycznego mi-
strzostwa, a tajniki tej sztuki przekazywała młodym poko-
leniom. Mieszkańcy Wiela 
zachowują oboje artystów 
we wdzięcznej pamięci, na 
dowód czego ufundowali 
im monument – tablicę 
z inskrypcją na głazie posa-
dowionym obok pomnika 
św. Józefa, którego twórcą 
jest Teodor Pliński. Uroczy-
ste odsłonięcie i poświęce-
nie pamiątki odbyło się 
w świąteczny dzień 3 Maja, w kaszubskiej oprawie, w obec-
ności wielu mieszkańców i gości, a także córek Plińskich 
– Ireny i Lili (która po rodzicach wzięła artystyczne zami-
łowanie) oraz wnuków. Piękną opowieść o życiu i dziele 
niezapomnianych artystów wygłosił Tadeusz Lipski.  

Na tymże cmentarzu znajduje się grób artysty malarza 
Jana Duraja (1919–2001); pochodził z pobliskiego Osowa 
i przy swym parafialnym kościele chciał być pochowany. 
Ilekroć jestem w Wielu, tylekroć odwiedzam swego przy-
jaciela w zaciszu cmentarnych drzew. 24 maja minęła 100. 
rocznica jego narodzin. Jan Duraj urodził się w nieza-
możnej rolniczej rodzinie, po ukończeniu szkoły po-
wszechnej pomagał w  gospodarstwie rodziców. Pod 
wpływem lektury książek religijnych zapragnął wstąpić 
do klasztoru i napisał w tej sprawie do franciszkanów 
w  Niepokalanowie. Otrzymał pozytywną odpowiedź 
i wybrał się w pełną przygód podróż; 16-letni chłopak 
z kaszubskiej wsi pierwszy raz w życiu jechał pociągiem. 
W ciągu trzech lat rozłąki z domem ukończył nowicjat, 
lecz przed wybuchem wojny nie zdążył złożyć ślubów 
zakonnych. 

Nie został zakonnikiem, lecz pobyt u franciszkanów 
bynajmniej nie był jałowy. Ujawniły się bowiem jego 
zdolności plastyczne i został wysłany do Warszawy na 
naukę pod kierunkiem Tadeusza Gronowskiego, wybit-
nego twórcy grafiki użytkowej; tam debiutował jako ilu-
strator pism katolickich. Po wybuchu wojny przez trzy 
lata przebywał w Niepokalanowie, pracował jako grafik 
pod okiem o. Maksymiliana Kolbego, po raz pierwszy 
miał własną pracownię. W  1942 r. dostał pozwolenie 
władz hitlerowskich na wyjazd z Generalnej Guberni na 
Pomorze, na miejscu został skierowany do pracy przy-
musowej w fabryce mebli w Czersku, w malarni.

Po wojnie w 1946 r. zgłosił się do inspektoratu oświa-
ty i otrzymał posadę nauczyciela w Ostrowitem k. Choj-
nic, potem od 1962 r. do emerytury uczył w Charzyko-
wach. Pracując, zdobywał kolejne stopnie wykształcenia, 
ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w To-
runiu. Oddawał się pracy nauczycielskiej z zamiłowa-
niem, lecz tyle samo uczucia miał dla sztuki. Malował 

obrazy olejne, pastele, mówił, 
że na swych akwarelach chce 
„utrwalić powietrze i  ciszę”. 
Nie porzucił grafiki – tworzył 
chętnie linoryty i miedziory-
ty. Związany był z  ruchem 
artystycznym nauczycieli, 
uczestniczył w plenerach ma-
larskich na terenie całego 
kraju, przedstawiał swe prace 
na wystawach zbiorowych 

i kilkunastu indywidualnych, lecz – jak pamiętam – tylko 
jedną wystawę miał w Wielu. Odkrywał piękno krajobra-
zu ziemi kaszubskiej, utrwalał na płótnie zabytki budow-
nictwa ludowego, dopóki jeszcze nie zaginęły; odbywali-
śmy w  tym celu wycieczki w  zakątki bliższej i  dalszej 
okolicy. Do sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brusach 
namalował portrety wielkich Kaszubów. Stworzył liczne 
dzieła sakralne, m.in. Drogę Krzyżową do kościołów 
w  Charzykowach i  Wielkim Klinczu. Był aktywnym 
członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Choj-
nicach, miłośnikiem małej ojczyzny i z tego tytułu two-
rzył wiele dobrych rzeczy bezinteresownie.

Miał krąg przyjaciół, był szanowany i lubiany. Zbudo-
wał dom w Charzykowach obok starej szkoły. Było w nim 
atelier i osobny pokój pełen obrazów – miejsce na długie 
rozmowy z  gośćmi, bo zawsze rad wymieniał zdania 
o sztuce i ciekawy był recenzji własnej twórczości. Wra-
cam czasem do tych spotkań z  Janem, wdzięczny, że 
skrzyżowały się nasze drogi. Zmarł 6 marca 2001 r. i na 
spoczynek przyjęła go ziemia, którą ukochał.

OGRÓD NIEZWYKŁYCH LUDZI

Jan Duraj (...) odkrywał 
piękno krajobrazu ziemi 
kaszubskiej, utrwalał na 

płótnie zabytki budownictwa 
ludowego, dopóki jeszcze nie 

zaginęły (...).
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Z PÔŁNIA

ÒGARD ÒSOBLËWËCH LËDZY
W gromicznikù më sã mielë òddzãkòwóné z Éd-

mùndã Kąkòlewsczim, legendowim gadëszã 
i  òfiarnym spòlëznowim dzejôrzã, co rozkòscérzôł 
ùtwórstwò Heronima Derdowsczégò i domôcëch stro-
nów. Docygnął pòczestny staroscë, béł pòchòwóny 
z  wiôlgą érą, jak na to miôł zasłużoné, przë samim 
wlézenim na wielewsczi smãtôrz, gdze westrzód we-
spółmieszkańców môl wiecznégò òdpòczinkù nalezlë 
nadzwëkòwi lëdze.  

Są westrzód nich Bronisława i Tédór Plińscë, jaczi 
zapiselë sã w historii Wiela artisticznyma dokazama. 
Tédór (1907–1951), rzezbiôrz z talentã, ùlepszôł swój 
kùńszt w Pòznanim i Krakòwie. Òstawił we Wielim 
(i nié leno) widzałé dokazë, w tim nagrobné rzezbë na 
môlowim smãtôrzu, a znakã jegò ùtwórstwa mòże bëc 
snôżô ambóna, co mô sztôłt Piotrowégò bôta i stoji na 
wielewsczi kalwarii.

W 1940 r. Tédór béł sã òżenił z Bronisławą òd Wrë-
czów (1905–1998), bratinką probòszcza, chtërna bëła 
artisticzną mésterką w kaszëbsczim wësziwie, a krëjam-
notë tegò kùńsztu bëła przekazywa młodim pòkòle-
nióm. Wdzãczny wdôr ò nich wcyg je westrzód miesz-
kańców Wiela, jaczi ùfùndowelë jima mònument 
– tôflã z wërëtim nôdpisã na kamie, co je pòstawiony 
kòle sztaturë sw. Józwë, jaką zrobioné miôł prawie Té-
dór Plińsczi. Ùroczësté òdkrëcé i pòswiãcenié kama 
bëło w swiąteczny dzéń 3 Maja, z kaszëbsczim przëstro-
jenim, przë bëtnoscë wiele mieszkańców i gòscy, a téż 
córków Plińsczich – Irenë i Lilë (jakô pò starszich mia 
wzãté artistné rozlubienié) i  òtroków. Spòsobną 
òpòwiésc ò żëcym i dokazach niezabôczonëch artistów 
miôł wëgłoszoné Tadeùsz Lipsczi.

Na tim téż smãtôrzu je kùla artistë malarza Jana Du-
raja (1919–2001); òn pòchôdôł z niedaleczégò Òsowa 
i òn chcôł bëc pòchòwóny kòl swòjégò parafialnégò 
kòscoła. Jak wiele razë jô jem we Wielim, tëlé razë jô 
òdwiedzywóm mòjégò drëcha w cëchòscë smãtarnëch 
drzéwiãtów. 24 maja minãła 100. roczëzna jegò ùrodze-
niô. Jón Duraj béł rodzony w gbùrsczi, ale biédny fa-
milii, a pò skùńczenim pòwszechny szkòłë òn pòmôgôł 
starszim na gbùrstwie. Pòd cëskã religiowëch ksążków 
òn miôł chãc jic do klôsztoru, tej napisôł w ti sprawie 
do francëszkanérów w Niepòkalanowie. Dostôł pòzy-
tiwną òdpòwiésc i rëgnął w fùl przigòdów rézã; 16-lat-
ny knôp z kaszëbsczi wsë pierszi rôz w żëcym miôł ja-
chóné baną. Òbczas trzech lat, co béł bùten dodomù, 
miôł skùńczony nowicjat, le przed wëbùchniãcym wòj-
në nie zdążił zrobic zôkònnégò slëbù. 

Kùńc kùńców òn nie béł òstôł zôkònnikã, le przebi-
wanié kòl francëszkanérów nie szło żódną razą w pë- 

rzënë. Bò wej pòkôzał sã w nim szëk do malënków i béł 
òn wësłóny do Warszawë na nôùkã do Tadeùsza Gro-
nowsczégò, òsoblëwégò ùsôdzcë ùżitkòwi graficzi; tam 
òn béł debiutowôł jakno ilustratora katolëcczich cząd-
ników. Pò wëbùchniãcym wòjnë òn przez trzë lata prze-
biwôł w Niepòkalanowie, robił jakno grafik i słëchôł o. 
Maksymilianowi Kòlbe; pierszi rôz miôł téż swòjã war-
kòwniã. W 1942 r. òn béł dostôł pòzwòlënk òd hitle-
rowsczich wëszëznów na wëjôzd z Generalny Gùberni 
na Pòmòrzé, na placu òstôł sczerowóny do mùszowi 
robòtë w fabrice méblów w Czerskù, w malarni.

Pò wòjnie w 1946 r. òn sã zgłosył do szpektoratu 
pòùczënë i  dostôł robòtã szkólnégò w  Òstrowitim  
k. Chòniców, pòtemù òd 1962 r. do emeriturë òn béł 
ùcził w  Charzikòwach. Nimò robòtë, dali sã ùcził, 
skùńcził sztudia na Wëdzélu Snôżich Kùńsztów UMK 
w Torniu. Z rozskacenim òddôwôł sã szkólnowsczi ro-
bòce, le tëlé samò wseczëców miôł dlô kùńsztu. Malo-
wôł òléjné òbrazë, pastele, òn gôdôł, że na swòjich 
akwarelach chce „ùwiecznic lëft i cëszã”. Do czësta nie 
òstawił graficzi – chãtno twòrził linoritë i kòprowé gra-
wiurë. Òn béł zrzeszony z artistną rësznotą szkólnëch, 
brôł ùdzél w  malarzczich plenerach w  całim kraju, 
pòkazywôł swòje dokazë na zbiérnëch i czilenôsce in-
diwidualnëch wëstôwkach, le – jak jô pamiãtóm – blós 
jeden wëstôwk òn béł miôł we Wielim.

Òdkriwôł snôżotã krôjmalënkù kaszëbsczi zemi, 
ùwieczniwôł na płótnie zaòstałoscë lëdowi bùdowiznë, 
póczi jesz nie zadżinãłë; dlôte më robilë razã wanodżi 
do nórcëków blëższégò i dalszégò òkòlégò.

Do zalë radzeniów Gardowégò Ùrzãdu w Brusach 
òn namalowôł pòrtretë wiôldżich Kaszëbów. Miôł 
stwòrzoné wielné sakralné dokazë, m.jin. Krziżewą 
Drogã do kòscołów w Charzëkòwach i Wiôldżim Kliń-
czu. Béł aktiw nôleżnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô w Chònicach, lubòtnikã môłi tatczëznë i z ti 
przëczënë òn twòrził skòpicą bëlnëch zachów, bez ni-
żódnégò zwëskù.

Miôł karno drëchów, béł szónowóny i lubióny. Òn 
zbùdowôł chëcz w  Charzëkòwach kòle stôri szkòłë. 
Bëło w ni atelier i òsóbnô jizba fùl òbrazów – plac na 
dłudżé kôrbiónczi z gòscama, bò wiedno rôd diskùtéro-
wôł ò kùńszce i słëchôł recenzjów ò gwôsnym ùtwór-
stwie.

Przëchôdóm czasã nazôd do tëch zéńdzeniów z Janã, 
jem wdzãczny, że skrziżowałë sã nasze drodżi. Ùmarł  
6 strëmiannika 2001 r. i na òdpòczink przëjimnãła gò 
zemia, jaką béł ùkòchôł.

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI,  
TŁÓMACZËŁA ANA CUPA
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Ongiś pszczelarstwo kaszubskie miało nieco inny cha-
rakter. Było ono obrzędowe, niezwykłe, a przy tym 

nadzwyczaj pobożne. Należy w tym miejscu zauważyć, 
że w owym czasie charakteryzowało je duże rozdrob-
nienie. Pszczelarstwo na dużą skalę było zjawiskiem 
niszowym, królowało bowiem wówczas pasiecznictwo 
przydomowe, zapewniające miód i wosk na potrzeby 
własne. Od tego czasu sporo się zmieniło. Na kaszub-
skiej scenie pszczelarskiej pojawiło się wielu poważnych 
„graczy-pasjonatów”, zajmujących się pszczelarstwem 
zawodowo. Niemniej i dziś można wśród pszczelarzy 
dostrzec pozostałości dawnego ludowego pszczelar-
stwa tej ziemi. 

Kaszubskie pszczelarstwo ludowe różniło się znaczą-
co od tego ogólnopolskiego, należy przy tym zauważyć, 
że nie wynikało to, jak mówią niektórzy pszczelarze, 
z zacofania, a z wielkiej miłości i szacunku do pszczół. 
Niemal w każdym odwiedzonym przeze mnie pszcze-
larskim domu słyszałem takie słowa: pszczoła to dar 
Boży, pszczoła to najlepsze stworzenie z ludu Bożego. 

Tak wielki szacunek, którym Kaszubi darzyli pszczoły, 
przełożył się na wytworzenie wspaniałych, często ende-
micznych tradycji i obrzędów. Pszczelarstwo na Kaszu-
bach było swoistego rodzaju sposobem na życie, które 
opływało w miód. Każdy niedzielny poranek dla kaszub-
skiego pasiecznika zaczynał się od niedzelny kôwczi, 
czyli kawy z miodem, zwanej również słodką kawą. 
Sporządzano ją na południu Kaszub z prawdziwej, mie-
lonej kawy, natomiast na północy – z kawy zbożowej. 
Po kawie przychodził czas na niedzielną Mszę Świętą, 
podczas której niejednokrotnie wykorzystywano trady-
cyjne kaszubskie (woskowe) gromnice ze Strzelna (np. 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych). Pszczelarstwo 
podczas sprawowania liturgii zaznaczało się również 
w inny sposób. Tradycja zwana Bòżi dómk nakazywała 
pszczelarzom przekazanie miodu oraz wosku pochodzą-
cych z ula usytuowanego pod lipą – na potrzeby kościoła 
parafialnego lub biednych. I tak: wosk przetwarzano na 
świece ołtarzowe bądź paschał, miód natomiast rozda-
wano biednym lub sprzedawano, a pieniądze przezna-

KASZUBSKIE  
PSZCZELARSTWO LUDOWE
Pszczelarstwo na stałe wpisało się w pomorską kulturę, towarzyszy nam od setek lat, wszak już święty Wojciech 
powiedział, przybywszy na nasze ziemie, że jest to kraj mlekiem i miodem płynący. Pszczelarze są obecni na 
Kaszubach prawie wszędzie – prowadzą na mniejszą lub większą skalę swoje pasieki, produkując wysokiej 
klasy miody. 

Kùlajce Stojenié miodu Strëchë
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czano na jałmużnę. Po powrocie z kościoła przychodził 
czas na obiad. Tutaj również nie bez znaczenia był fakt 
posiadania pasieki. Otóż każdy sporządzany w pszcze-
larskim domu obiad okraszano łyżką miodu (sic!). Na 
własne oczy widziałem, jak polewa się miodem ziem-
niaki lub dodaje się go do zupy. Wbrew pozorom takie 
rozwiązanie wcale nie przyprawia o mdłości, ale dodaje 
potrawom ciekawego smaku. Miód dla Kaszubów był 
nie tylko substytutem cukru, ale również daniem samym 
w sobie. Mawia się na Kaszubach, że ktoś, kto nie sza-
nuje pszczół, nie może spożywać miodu, gdyż może się 
nim zatruć. Miód był wszechobecny w kuchni naszych 
przodków. Służył im nie tylko do wypieku ciast, smaro-
wania chleba, ale i do wytwarzania wspaniałych prze-
tworów, takich jak zasmażane maliny czy jagodowy sos. 
Kiedy zaś przyszła pora snu, pszczelarstwo kaszubskie 
także odgrywało ważną rolę. Tradycyjnie przy każdym 
łóżku w pszczelarskim domu ustawiano strëchë, czyli 
resztki pozyskanego wosku systematycznie nalewane 
na talerz aż do utworzenia czegoś w rodzaju świeczki 
bez knota. Strëchë miały chronić przed chorobami płuc, 
a ich używanie praktykuje się aż po dziś dzień. Na tych 
przykładach widać, że pszczelarstwo ludowe wpisane 
było w życie codzienne kaszubskich pszczelarzy. 

Ciekawy zwyczaj można poznać i dziś, odwiedzając 
pasiekę podczas tzw. miodowych żniw. Otóż każdy, kto 
obserwuje pozyskiwanie miodu bądź przyczynił się do 
tego, zostanie przez pszczelarza obdarzony słoikiem 
miodu. Tradycja ta nazywa się miodowé kùlajce, a jej 
zaniechanie (według wierzeń) skutkowałoby śmiercią 
lub ucieczką pszczół. 

W świecie farmacji od lat usiłuje się opracować pa-
naceum idealne, lek na wszystko. Trzeba by powiedzieć 
wielkim koncernom farmaceutycznym, że się spóźniły. 
Wszak my na Kaszubach mamy już od dawna taki lek – 
prepòlis. Sporządza się go z propolisu, czyli kitu pszcze-
lego, rozpuszczonego w spirytusie. Wedle wierzeń 

i przekazów pomaga on na wszystkie schorzenia, od 
gruźlicy począwszy, na wrzodach żołądka skończywszy. 

Równie ciekawym zwyczajem, bodaj niespotykanym 
nigdzie indziej na świecie, jest produkcja biónkù (bión-
kówczi). Jest to napój alkoholowy sporządzany na bazie 
nakropu trzmielego (sic!). Zależnie od miejscowości wy-
twarzano go na dwa sposoby: poddawano fermentacji 
lub mieszano z alkoholem. Tak otrzymamy napój wyko-
rzystywano na przykład do wyrzucania złych duchów. 

Pszczelarstwo kaszubskie odgrywało również rolę 
w życiu pozagrobowym. Otóż istnieje na Kaszubach 
zwyczaj nieco podobny do litewskich dziadów, znanych 
nam z Mickiewiczowskiego opisu. Zwie się on stojenié 
miodu i polega na odstawieniu na noc w wiadrze lub 
garnku miodu po jego odciśnięciu (odwirowaniu). Pozo-
stawienie w ten sposób miodu miało umożliwić zmarłym 
posilenie się nim i przyczynić się do ich wejścia do Króle-
stwa Niebieskiego. Stanie miodu w pewien sposób było 
odpowiednikiem modlitwy w intencji zmarłych. 

To tylko mały wyimek z kaszubskiego pszczelarstwa 
ludowego. Niezwykle ciekawego, pełnego czasami dziw-
nych tradycji i obrzędów. Pszczelarstwo jest istotnym 
elementem naszego kaszubskiego dziedzictwa, które 
mam nadzieję, uda nam się ocalić od zapomnienia 
i przechować dla następnych pokoleń. Wszystkich pa-
sjonatów, osoby, które zainteresował artykuł, jak i mi-
łośników kaszubszczyzny zapraszam do lektury mojej 
książki pt. Pszczoła to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie 
ludowym na Kaszubach, która niebawem ukaże się na 
rynku (nakładem gdyńskiego Wydawnictwa Region). Pa-
miętajmy, pszczelarstwo to nie tylko słoik miodu w kuch-
ni, ale ogrom tradycji i wielu wspaniałych ludzi, którzy ją 
tworzyli i kultywowali. 

MATEUSZ KLEBBA
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Pisanie dla czytelnika najmłodszego 
to rzecz bardzo trudna i  odpowie-
dzialna. Niektórym wydaje się, że 
wystarczy pobajdurzyć coś o  kra-
snoludkach lub zarysować wesołą 
historyjkę z  przygodami. a  dziecko 
będzie zadowolone. Inni chcą jesz-
cze dodać do snutej opowiastki jakieś 
treści pouczające, najlepiej opatrzone 
moralistyczną sentencją, bo „przecież 
dziecko musi wiedzieć, co na świecie 
jest dobre, a co złe”. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy, trzeba podkreślić, 
że ani sięganie po elementy świata 
wyobraźni, ani po zabawowe narracje 
nie gwarantuje dziecięcej akceptacji, 
gdyż czytelnik tego typu odbiera świat 
holistycznie, wielowymiarowo i sko-
jarzeniowo. Młodemu odbiorcy nie 
wystarczy, by nadawca był jedynie 
świetnym malarzem słów, muzykiem 
wyrazów czy propagatorem świa-
topoglądu, zatem wypada, by autor 
łączył wszystkie wymienione i  nie 
wymienione aspekty twórczości. Kto 
jest w stanie być takim artystą słowa 
w języku kaszubskim?

Patrząc na historię literatury ka-
szubskiej i  na dążenia literatów do 
tego, aby odnaleźć swoją drogę do 
dziecięcego czytelnika, można zauwa-
żyć, że nie przychodziło im to łatwo. 
Inną sprawą było to, że dopiero w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych zaczęto w kaszubskim środo-
wisku literackim odczuwać, że warto 
pisać do odrębnego typu adresata. 
Próby pisania wprost dla dzieci były 
więc wówczas podejmowane, za takie 
można uznać tomiki z wierszami Jana 
Trepczyka Ukłôdk dlo dzôtk (1975), 

bajkami Alojzego Nagla Nënka Roda 
i ji dzôtczi (1977), Cëdowny wzérnik 
(1979), Szadi Władi (1983), Dzéwczã 
i  krôsniãta (1988) i  wierszami Jana 
Piepki Moja kotka. Mój kot (1983), 
zaczął pisać dla dzieci także Stanisław 
Janke Żużónka jak mrzónka (1984), 
Krôjczi pôjczi (1997). Trzeba też pa-
miętać o sztukach teatralnych Aleksa 
Peplińskiego z  lat osiemdziesiątych 
XX w. kierowanych do młodego wi-
dza (np. Bëtowsczé strôszczi) czy pol-
sko-kaszubskich Bajkach Anny Łaj-
ming (1996). Potem dla dzieci pisano 
coraz więcej i śmielej, co pokazywały 
tomy np. Eugeniusza Pryczkowskiego, 
Janusza Mamelskiego, Tomasza Fop-
kego i innych. Wśród wymienionych 
powyżej nazwisk nieprzypadkowo 
pojawił się zrzeszińc Jan Trepczyk, 
który bardzo szybko odkrył, że chcąc 
krzewić świadomość kaszubską, nale-
ży do niej przekonywać nie tylko do-
rosłych, ale zacząć trzeba od dzieci...

W  2019 roku, obchodzonym 
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
jako Rok Jana Trepczyka, dostajemy 
do lektury tomiki Wiérzte starka dlô 
dzôtk z trzydziestoma utworami tego 
kaszubskiego twórcy. Mamy tym sa-
mym możliwość przypomnieć sobie, 
jak wyglądały próby dotarcia dojrza-
łego (ponadsześćdziesięcioletniego 
w czasie formułowania utworów dla 
dzieci) artysty do umysłu i wrażliwo-
ści młodocianego czytelnika. Od razu 
trzeba zauważyć, że nie zawsze szczyt-
ne założenie kończyło się ciekawym 
efektem artystycznym. Ktokolwiek 
jednak chce podjąć się szybkiej oce-
ny utworów po pierwszej ich lekturze, 

powinien pamiętać, że w niektórych 
przypadkach są to wiersze napisane 
w latach siedemdziesiątych zeszłego 
wieku, kiedy w  literaturze kaszub-
skiej oprócz bajek i  dydaktycznych 
humoresek, będących właściwie 
składnikiem kultury ludowej, oraz 
kilku okazjonalnie napisanych przez 
młodokaszubów utworów nie istniały 
jakiekolwiek wzorce pisania utworów 
dla dzieci. Dopiero należało je stwo-
rzyć, opierając się na tym, co przyno-
siła innojęzyczna twórczość, lub na 
własnej wyobraźni i  pomysłowości. 
Duży w tym udział miał sam Trep-
czyk jako ten, który już od 1959 roku 
publikował Nórcek dlô dzecy w  pi-
śmie „Kaszëbë”. Potem zaś co pewien 
czas publikował pojedyncze, a potem 
w minizbiorki układane, wiersze dla 
najmłodszych czytelników. To jemu 
więc należałoby przyznać pierwszeń-
stwo w szeregu kaszubskojęzycznych 
autorów literatury dla dzieci. Dzisiaj 
można się zapoznać z większą nieco 
ilością tego typu liryków.

Jak przystało na klasyczną kompo-
zycję, tak i zbiorek Wiérzte starka dlô 
dzôtk rozpoczyna się od specyficznej 
pobudki, ogłaszającej wesoły czas 
wiosny (Hej, wstanita dzecë). Jest to 
bardzo naturalne i  trafne zestawie-
nie młodości czytelnika i „młodości” 
pory roku, podawane przez Trepczyka 
za pomocą regularnego, ze średniów-
ką, rymowanego wiersza. Taki wła-
śnie sposób poezjowania stale będzie 
obecny i w pozostałych wierszach, co 
uznać trzeba za trafną decyzję. Forma 
nie utrudnia tutaj poznawania treści, 
choć przecież wiadomo z  twórczo-
ści Brzechwy czy Tuwima, że forma 
może się stać czynnikiem wybitnie 
przyciągającym uwagę czytelnika. 

Język dla najmłodszych
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Nie za często, ale kilkakrotnie, uży-
wa poeta także środków szczególnie 
lubianych przez młodego odbiorcę, 
a więc różnego typu powtórzeń, jak to 
się dzieje w wierszu Pòrénk, Leszczëna 
i To lubi mie. Nie unika również ele-
mentów muzycznych, które wzmagają 
radosną atmosferę zabawy i śmiechu, 
tak jak to się dzieje w wierszach Pòjmë 
so na grzëbë czy Krôsniãta. Jednakże, 
co nieco dziwi, zważywszy na zainte-
resowania i umiejętności Trepczyka, 
muzyczność nie jest w zbiorku jakąś 
wyrazistą cechą stylistyczną. Moż-
na wręcz odnieść wrażenie, że autor 
z niej zrezygnował, choć oczywiście 
nie w sposób zupełny, patrząc na kon-
sekwentne zabiegi intonacyjne stoso-
wane w końcówkach wersów poszcze-
gólnych utworów.

Wydaje się, że Jan Trepczyk w pi-
saniu do dzieci zainteresował się 
głównie wyrażeniem treści poznaw-
czych, nie zaś uniezwyklaniem for-
my podawczej. Stąd też pojawiają się 
w  tomiku trzy zestawy tematyczne: 
natura, życie codzienne oraz patrio-
tyzm. Pierwszy reprezentowany jest 
najliczniej, choćby w opisie pór roku 
(np. Môj, Zymk, Zëmòwi wiater, Jeséń) 
i wynikających stąd zmian szaty ro-
ślinnej w przyrodzie. Przedstawiany 
świat ukazuje się dynamicznie, w ko-
lorach i  ruchu, które mogą być do-
strzeżone i  przeżyte przez każdego 
z ludzi. Podkreślona przy tym została 
wspólnotowość doświadczenia, nie 
zaś jednostkowość, bardziej docenio-
ne zostało liryczne „my” aniżeli „ja”. 
Nie do końca trafne to rozwiązanie, 
zwłaszcza w  obliczu współczesnej 
poezji dla dzieci. Drugi z  tematów 
zbiorku Trepczyka dotyczy spraw eg-
zystencjalnych, zwykłych, dostępnych 
w domu, w rodzinie czy szkole. Nie 
odnajdziemy w  tym zakresie wielu 
utworów, za to pojawiają się bardzo 
oryginalne, jak dwa bezpretensjonal-
ne wiersze o psie: Psyk oraz Piorënka 
ni mùszi nijak miec strach. Ich urok 
polega na trafnym podpatrzeniu 

zachowania się zwierzęcia, jego na-
wyków i reakcji. Jest tu również coś 
o  ludziach, którzy potrafią radować 
się z towarzystwa „brata mniejszego”. 
Jednakże nie wszyscy potrafią być tak 
otwarci i  empatyczni. Niektórzy są 
skupieni na sobie, wywołują kłopoty, 
za co czeka ich zasłużona kara, jak po-
kazuje to wiersz Psota. 

Ostatni z  tematów to wiersze 
prowadzące w  stronę fundamen-
tów kaszubskiej samoświadomości. 
Są to formy sprawiające najwięcej 
trudności, jak bowiem z  problema-
tyką patriotyczną, światopoglądową, 
a  czasami moralną dotrzeć do tak 
specyficznego czytelnika jak dziecko? 
Jak dalece można być pouczającym, 
a w jakim stopniu neutralnym w opi-
sie świata? Trepczyk próbuje dwóch 
sposobów: pierwszy polega na akcen-
towaniu czynników natury ojczystej, 
jej piękna, dostojności, niepowtarzal-
ności, do której ma się jednoznacznie 
pozytywny stosunek (Òdeckł dzéń, 
Las, Na jezorze, Mòrze). Drugi ze spo-
sobów polega na przybliżeniu jakiejś 
postaci i ukazaniu nie tylko zwycza-
jowych funkcji, jakie wypełnia (Mòja 
kaszëbizna, Stark), ale i zarysowują-
cych się za nią ponadjednostkowych 
wartości. Zarówno pierwszy jak i dru-
gi sposób poetyckiego ukazania treści 
patriotycznych i ogólnokaszubskich 
przywołuje kategorie wspólnotowe 
oraz emocji, w mniejszym stopniu na-
wiązuje do wyobraźni. I to jest chyba 
główny powód, że ten typ wierszy nie 
jest największym osiągnięciem Trep-
czyka. Za dużo tutaj akcentowania 
tego, co istnieje materialnie, w zwy-
kłym doświadczeniu, wyłącznie na 
zewnątrz słuchacza-czytelnika, a  za 
mało docenienia tego, co niemate-
rialne, niespodziewane i niezwykłe, 
przeczuwane czasem w  fantazji do-
świadczenia wewnętrznego.

Być może specyfika omawianych 
tutaj wierszy w  największym wy-
miarze bierze się z  wybranej przez 
autora strategii poetyckiej. Nie na 

darmo zjawiają się w  zbiorku wier-
sze pt. Rëbôk czy To lubi mie, które 
co prawda nie ukazują siwowłosych 
starców, ale przecież odnoszą się do 
ludzi niewątpliwie już doświadczo-
nych życiowo, którzy mają prawo 
mówić o świecie z pewnego dystansu 
czasowego. Podmiot nie szuka więc 
porozumienia z młodym człowiekiem 
za wszelką cenę, byle tylko zostać do-
strzeżonym. Nie kokietuje czytelnika 
i mu nie pochlebia, jak to się niekiedy 
zdarza w dzisiejszej poezji dla dzieci. 
Oczekuje pewnej uwagi, zakładając, 
że nie trzeba o nią szczególnie zabie-
gać, gdyż różnica wieku sama niejako 
wywołuje szacunek i poważanie.

Czy Jan Trepczyk to dobry autor 
wierszy dla dzieci? Niezupełnie… 
Trzeba jednak zauważyć, że pisał 
w otoczeniu kulturowym, w którym 
sytuacja komunikacyjna pomiędzy 
światem dorosłych i dzieci była inna 
aniżeli dzisiaj. Dlatego też w  latach 
siedemdziesiątych XX wieku jego 
propozycje były bardzo oryginalne, 
w  warunkach dzisiejszych – dużo 
mniej. Mimo to warto czytać jego 
wiersze dla najmłodszych adresatów, 
aby wiedzieć, że historia literatury 
kaszubskiej dla dzieci nie zaczyna się 
od dziś…

DANIEL KALINOWSKI

Jan Trepczik, Wiérztë starka dlô dzôtk, Gduńsk 2019.
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Zawodowo związała się ze Słupskiem. Tam kończyła 
studia i rozpoczęła pracę jako nauczyciel akademicki. 

Choć znana jest właśnie z działalności naukowej, poezja 
towarzyszy jej jednak od zawsze. Pierwsze próby to czas 
szkoły średniej – bytowski ogólniak. Na dobre zaczęłam na 
pierwszym roku studiów. Pisałam i odkładałam do szufla-
dy – mówiła Adela Kuik-Kalinowska 25 maja w sali por-
tretowej bytowskiego zamku podczas promocji swojego 
debiutanckiego tomiku Z pòla dodóm. Ze świata w dom. 
Znalazło się w nim 19 wierszy, które postanowiła poka-
zać szerszemu gronu odbiorców. Cieszę się, że to niepełna 
liczba. To oznacza, że cykl nie jest skończony – powiedziała 
poetka. 

Wiersze w  publikacji powstawały w  różnych okre-
sach. Trafiły do niej napisane całkiem niedawno, a także 
te dużo wcześniejsze. Z każdym wiąże się historia, któ-
rą autorka chętnie dzieliła się z obecnymi na promocji. 
Tak jest chociażby z utworem „Zëmòwi ptôch”. Łączy się 
z jednym z moich najwcześniejszych wspomnień, jeszcze 
z czasów przedszkolnych. Pokój mojej babci, z oknem wy-
chodzącym na sad. Rosła w nim stara jabłonka, która mia-
ła czerwone jabłka. W zimie siadały tam gile, które swoim 
kolorem przypominały mi właśnie te owoce – opowiadała. 
Z rodzinnym domem związany jest także wiersz „Panno 
Swiãtô”. Choć tytuł sugerować może, że mowa tu o Matce 

Bożej, dotyczy kogo innego. Jest o mojej mamie. Swój to-
mik poświęciłam właśnie swoim rodzicom – mówiła Adela 
Kuik-Kalinowska.

Jak zauważa, jej poezja wynika nie tylko z potrzeby wy-
rażenia siebie, ale także z chęci ocalenia od zapomnienia 
zasłyszanych opowieści. Jedną z nich jest historia chłop-
ca, który bawiąc się zapałkami, doprowadza do pożaru. 
Ten strawił sporą część Rekowa, rodzinnej miejscowości 
poetki. Od dziecka słyszałam o tym od taty. Działo się to 
zimową porą. Chłopiec przerażony sytuacją uciekł do lasu. 
Znaleziono go później, skulonego, zamarzniętego... Napi-
sanie tego wiersza było dla mnie swego rodzaju terapią, 
zrzuceniem ciążącego brzemienia – zwierzała się poetka.

W tomiku znalazły się wiersze w dwóch wersjach języ-
kowych. Część z nich, tych najwcześniejszych, napisałam 
po polsku, dopiero później przetłumaczyłam je na kaszub-
ski. Ostatnie piszę już tylko w rodnej mowie – wyjaśniała, 
dodając: Trochę tak jest, że świat odbieram przez muzykę. 
Nie potrafię grać, dlatego piszę. Spacerując zimową porą po 
rekowskich lasach, słucham szumu wiatru. Ma w sobie coś 
bardzo uspokajającego.

Promocję poprzedził recital fortepianowy Arkadiusza 
Cierniaka, studenta Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po 
spotkaniu Adela Kuik-Kalinowska rozmawiała z uczest-
nikami i podpisywała swój tomik wierszy.                     Ł.Z.

Pochodzi z Rekowa. Do tej pory w Bytowie była kojarzona głównie z działalnością naukową i organizowa-
nymi u nas studiami podyplomowymi z języka kaszubskiego. Teraz Adela Kuik-Kalinowska zadebiutowa-
ła jako poetka.

SŁOWO GRA WE MNIE JAK MUZYKA

Adela Kuik-Kalinowska prezentuje w Bytowie swój debiutancki tomik Z pòla dodóm. Ze świata w dom.
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 GDINIÔ. PÒMÒRAŃCOWIE NA OPEN’ERZE

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié pòsobny rôz òstało 
rôczoné do karna cziledzesąt bùtenrządowëch òrgani-
zacjów, jaczé wespółtwòrzą cónã NGO òbczas Open’er 
Festival 2019. Cóna ta stała sã ju tradicją festiwalu i 
rok w rok òdwiedzają jã tësące lëdzy.

Latosô edicjô Open’era òdbãdze sã w dniach 3–6 
lëpińca na terenie gdińsczégò latawiszcza Babié Dołë. 
Òrganizatorzë rôczëlë na rozegracjã wiele gwiôzdów 
swiatowi mùzyczi, m.jin. do Gdinie przëjadą The Sma-
shing Pumpkins, LP i Lana Del Rey.

Przedstôwcama Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niégò bãdą ju tradicyjno sztudérowie z klubù „Po-
morania”. Mdą òni òpòwiadac ùczãstnikóm festiwa-
lu ò wôżnëch prôwdach i czekawinkach tikającëch 
sã Kaszëb, kaszëbiznë i Zrzeszeniô. Òkróm tegò kòl 
kaszëbsczégò stojiszcza bãdze mòżlëwòta zażëcô to-
baczi abò zagraniô na brómbasu.           RED.

Òdj. ze starnë kaszubi.pl

 BÒRZESTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ Z ANDRZEJÃ BÙSLERÃ

Majowé pòtkanié Remùsowégò Krãgù (2.05) zaczãło sã 
tradicyjno òd dzélëka z ksążczi Żëcé i przigòdë Remùsa 
Aleksandra Majkòwsczégò. Tim razã prowadzący pòtka-
nié Bruno Cërocczi czëtôł ò wanodze Remùsa wedle sztrą-
du Bôłtu, m.jin. ò jegò bëtnoscë we Gduńskù, gdze heroja 
romana òdwiedzył grobë kaszëbsczich ksążãtów w Òliwie.

Pózni direktorka Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach 
Barbara Kąkól przedstawiła gòsca zéńdzeniô. Béł nim An-
drzéj Bùsler z ksãgarni CZËC z Gdini, przédnik gdińsczé-
gò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Òpòwiôdôł 
òn nôleżnikóm Krãgù ò Żëcym i przigòdach Remùsa a téż 
ò aùtorze tegò dokazu. Przëbôcził nôwôżniészé wëdarze-
nia i datë z żëcô Majkòwsczégò, tłómacził bòkadną sym-
bòlikã, jakô je w romanie, gôdôł ò drãgòtach zrzeszonëch 
z pierszim wëdôwkã Remùsa.

Kôrbił téż ò tłómaczeniach na rozmajité jãzëczi i bëtno-
scë symbòlów, jaczé są w ksążce, w kaszëbsczim pùblicz-
nym rëmie (np. ò pòmnikach Remùsa w Kòscérznie i we 
Wejrowie, nôdgrodze „Pomeranii” Òrmùzdowô Skra, 
spłëniãcym czôłnama Szlachama Remùsa). 

RED.

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù

 WARSZAWA, WDZYDZE.  
PÒSOBNY FILM Ò KASZËBACH
Pòwstôwô film na spòdlim snôżi 
kaszëbsczi legendë ò hélsczich zwò- 
nach òbrobiony przez Zuzanã Rabską 
i wëdóny przed drëgą swiatową wòjną 
w zbiérkù Baśnie kaszubskie.

Aùtorką scenarnika i reżiserką fil-
mù je Éwa Pëtka. Dokôz béł realizo-
wóny òd òdjimkòwi starnë przédno  
w Mùzeùm – Kaszëbsczim Etnogra-
ficznym Parkù we Wdzydzach. 

Òb czile lat jô mieszkała na Pòmò- 
rzim. Wnenczas jem miała leżnosc 
pòznac kùlturã Kaszëb, jakô je bòka-

dnô w  snôżé òpòwiednie. Stądka 
wzãła sã ùdba realizacji filmù dlô 
dzecy – klarëje reżiserka, jakô na co 
dzéń robi we Warszawie. Z tegò mia-
sta je téż wikszosc karna robiącégò 
wkół filmù. Z  Pòmòrzô – przédno 
z  gduńsczégò òstrzódka TVP – są 
czerownicë produkcje, charakteriza-
torczi i pòmôgający m.jin. w òrgani-
zowanim karna statistów Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi

Całi film mô miec kòl 25 minut. 
Òb jeséń je planowónô emisjô w Pòl-
sczi Telewizje. Żôl, że zafelëje w nim 
kaszëbsczégò jãzëka, ale reżiserka za-

gwësniwô, że mësli ò cygnienim tegò 
projektu dali – tim razã ju z dzélama 
pò kaszëbskù.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU (JD)

Òdj. z archiwùm EP
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 WEJROWÒ. DOTKNĄC HISTORIÃ

W  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi czileset lëdzy 
òbezdrzało wëstôwk „Historiô Biblii”. 
Prezentowôł òn dzeje pòwstôwaniô 
Swiãtëch Pismionów pò hebrajskù 
i greckù, a pózni jich tłómaczenia na 
nôrodné (i  nié blós) jãzëczi. Kòżdi 
òbzérający mógł widzec i  dotknąc 
dzélëczi knégów Stôrégò Testamentu 
zapisóné na skórze, pergaminie, ka-

mianëch tôflach... Bëła téż mòżlëwòta 
wzãcô do rãk replików knégów, jaczé 
zmieniwałë historiã swiata, jak tpzw. 
Bibliô Gùtenberga (dzélã wëstôwkù 
bëła téż wëmëslonô przez Gùtenber-
ga maszina do drëkòwaniô) abò prze-
tłómaczony przez Môrcëna Lutra na 
niemiecczi jãzëk Nowi Testament. 

Ùtwórcowie wëstôwkù (Fùndacjô 
Areopag) przërëchtowelë gò na taczi 
ôrt, żebë òbzérającë „Historiã Biblii”, 
zwiedzający mòglë równoczasno 
pòznawac dzeje Eùropë, nordowi 
Africzi, zôpadny Azje i Amerików, to 
je tëch dzélów swiata, na jaczé Swiã- 
té Pismiona miałë stolemny cësk. 
Je wiedzec, że nôwicy òbiektów je 
sparłãczonëch z  historią, tradicją 
i  kùlturą Żëdów, dlô jaczich Bibliô 
bëła i wcyg je wôżnym partã żëcégò 
i nôrodny juwernotë. 

Dzél wëstôwkù namieniony tłóma-
czenióm, jaczi zaczinô sã òd grecczi 

Septuagintë i łacëznowi Wùlgatë, dôwô 
przezérk badérowaniów nad Biblią i ji 
przełożënków, jaczé zaczãłë sã òd Jana 
Wiklifa i Erazma z Rotterdamù, a na 
spòdlim jich robòtë warałë nôprzód 
w refòrmòwónëch kòscołach, a póz-
ni i w katolëcczim. Wôrt pòdczorch-
nąc, że ùtwórcowie wëstôwkù, jaczi 
pòwstôwôł na pôłnim Pòlsczi, prezen-
tëją téż dokôz ò. prof. Adama Riszar-
da Sykòrë, a kònkretno skaszëbioną 
przez niegò Knégã Wińdzeniô.

Òkróm ekspònatów zrzeszonëch 
prosto z  Biblią na wëstôwkù bëłë 
téż taczé zachë, jak glënianô tôfla 
z wëjimkã dokazu ò Gilgameszu abò 
ùsôdzk namieniony sumerijsczim bò-
góm i stwòrzeniu swiata, zwóny Enu-
ma Elisz.

„Historiô Biblii” trafiła do wejrow-
sczégò Mùzeùm dzãka wespółrobòce 
z Fùndacją Amor veritatis.

RED.

 JASTARNIÔ. ÒBRADOWAŁA 
RADZËZNA KPZ

W  Spòdleczny Szkòle m. Józefa 
Wëbicczégò w  Jastarnie 2 maja ze-
szlë sã nôleżnicë Przédny Radzëznë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
wespół z rôczonyma gòscama. Pòtka-
nié zaczął wiceprzédnik KPZ Michôł 
Kargùl, chtëren przëwitôł wszëtczich 
pòzeszłëch i przekôzôł pòzdrowienia 
òd przédnika Zrzeszeniô prof. Éd-
mùnda Wittbrodta.

Pózni bùrméster Jastarnie Tiberiusz 
Narkòwicz i  przédnik tamecznégò 
partu KPZ Rafôł Kóhnke òpòwie-
dzelë ò nôwôżniészich kùlturowëch 
wëdarzeniach, jaczé òdbiwałë sã 
òstatno na Hélsczim Cyplu i rôczëlë 
wszëtczich na rozegracjã „Jastarniô 
przódë lat”.

Pierszą témą, jaką zajimelë sã 
nôleżnicë Przédny Radzëznë, bëłë 
przëszëkòwania do 100. roczëznë 
wróceniô Pòmòrzô do Pòlsczi. Bùr-
méster Pùcka Hana Pruchniewskô 
òpòwiedzała ò planach òrganizacji 
ùroczëznë 10 gromicznika 2020 r. 
z  leżnoscë zdënkù Pòlsczi z mòrzã, 
a  Michôł Kargùl kôrbił ò ùdbach 
òbchòdów 100. roczëznë przërëchto-
wónëch przez Zrzeszenié.

Pózni Radzëzna przëjimnãła spra- 
wòzdënczi za 2018 r. i dała absoluto-
rium Òglowémù Zarządowi KPZ. 

Kadzmiérz Klawiter przedsta-
wił bédënk ùchwôlënkù w  sprawie 
roczëznë 15-lecô włączeniô Pòl-
sczi do Eùropejsczi Ùnie. Òstôł òn 
przëjimniãti i brzëmi hewò tak:

Prawie mijô 15 lat òd wstąpieniô 
Pòlsczi do Eùropejsczi Ùnie. Je to do-
brô leżnosc do refleksje i òtaksowaniô 
najich zwënégów. W slédnëch dzesãc-
lecach jesmë swiôdkama i  ùczãstni- 
kama wôżnëch wëdarzeniów. Pò nad- 
zwëkòwim zjawiszczu, jaczim bëła 
„Solidarnosc”, ùdało sã nama, 4 czer-
wińca 1989 r., szczestlëwie przeńc 
do swiata wòlnotë, jakô je wiôldżim 
darënkã, ale téż baro wëmôgającym 
wëzwanim. Pò weńdzenim Pòlsczi do 

Nordowòatlanticczégò Paktu, całim 
karnã dzesãc pòstsowiecczich pań-
stwów, jesmë weszlë 1 maja 2004 r. 
do Eùropejsczi Ùnie. Wiele najich 
żdaniów sã zjiscëło. Mòżemë rzeknąc, 
że całi naji krôj i  región nadnëkiwô 
stracony czas. Na najich òczach bar-
żi móderné stôwają sã miasta, drodżi 
i institucje kùlturë. Przede wszëtczim 
czëjemë sã barżi bezpieczny. Naji rësz-
ny ùdzél w  strukturach Eùropejsczi 
Ùnii je wôżny dlô naju, dlô Pòlsczi, 
Eùropë i  całi cywilizacji. Dlôte 26 
maja chcemë wząc ùdzél w welacjach 
do Eùropejsczégò Parlamentu.

Na wniósk przédnika Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Radzëzna 
ùchwôlëła téż stanowiszcze w spra-
wie stojiznë w pòùczënie. Je w nim 
m.jin. wësłowioné pòpiarcé dlô strzo-
dowiszcza szkólnëch i  jich pòstula-
tów, a równoczasno protest procëm 
wëzwëskiwaniu ùczniów do dobiwa-
niô swòjich célów. 

Pò zakùńczenim òbradów nôleż-
nicë Przédny Radzëznë przeszlë na 
sztrąd i w òkòlé zabëtkòwi rëbacczi 
chëczë, gdze wzãlë ùdzél w tradicjowi 
rozegracje „Jastarniô przódë lat”.

RED. NA SPÒDLIM WIADŁA NA WWW.KASZUBI.PL

Òdj. Ł. Stin

Òdj. ze starnë kaszubi.pl
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 KARTUZË. „HISTORIA JEDNEJ 
TOREBKI”
W  Kaszëbsczim Mùzeùm w  Kar-
tuzach 27 łżëkwiata òdbéł sã werni-
saż wëstôwkù zatitlowónégò „Histo-
ria jednej torebki”. Do 18 maja bëła 
mòżlëwòta òbzéraniô białgłowsczi 
taszë, jakô òstała zaprojektowónô 
i  swòjorãczno zrobionô przez ar-
tistkã z Gduńsczégò Pruszcza Annã 
Prill. Taszã tã dostała ksãżnô Kate 
òbczas wizytë na Pòmòrzu w 2017 r.  
Je òna wëòzdobionô kaszëbsczim 
wësziwã (złotogłowiã) i wespół z to-
baczérą 18 lëpińca 2017 r. wrãcził jã 

ksãżny marszôłk pòmòrsczégò wòje-
wództwa Mieczësłôw Struk. 

Na wëstôwkù òkróm taszë bëłë 
téż prezentowóné jiné dokazë arti-
stczi, jaczé są pòdskaconé dôwnym 
kùńsztã wësziwaniô strzébrzną i zło-
tą nitką. 

Partnérama wëdarzeniô bëłë: Cen-
trum Kùlturë i Spòrtu w Gduńsczim 
Pruszczu, Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié part we Gduńskù i part 
w Gduńsczim Pruszczu.

RED. NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE 
KASZËBSCZÉGÒ MÙZEÙM W KARTUZACH

 OPALENIE. X SESJA  
HISTORYCZNA 
10 maja już po raz dziesiąty w Opale-
niu odbyła się sesja historyczna przy-
gotowana przez Koło Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Opaleniu. Jej 
uczestnikami byli samorządowcy, lo-
kalni działacze, młodzież, mieszkańcy 
Opalenia oraz goście z Tczewa, Pelplina, 
Kwidzyna, Gniewu i Gdańska. Spotka-
nie kociewskich regionalistów przygo-
tował i  prowadził Marek Kordowski. 
Jego pierwszą część stanowił występ 
uczniów miejscowej szkoły w ramach 
Teatru Cienia. Artyści zaprezentowali 
balladę pt. „Świtezianka”. Gromkie bra-
wa dla młodych aktorów oraz ich opie-
kunów, Barbary i Zygmunta Rajkow-
skich, były wyrazem uznania i szacunku 
dla nich. W dalszej części sesji Marek 
Kordowski przypomniał dzieje spotkań 

historycznych w  Opaleniu. Prelegent 
przedstawił także historię bibliotek 
w Opaleniu i Wielkich Walichnowach. 
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. ks. Fabiana Wierz-
chowskiego w Gniewie Jadwiga Mielke 
podziękowała i wyróżniła zasłużonych 
pracowników i czytelników gniewskiej 
książnicy. Spotkanie w  Opaleniu za-
kończyła promocja 12. numeru „Tek 

Kociewskich” oraz ostatniego „Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego”.

Tego dnia w poczet członków Koła 
ZKP w Opaleniu przyjęto nowego ko-
legę, Pawła Głowalę. 

X sesję historyczną w Opaleniu wraz 
z Kołem ZKP w Opaleniu przygotowali: 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gniewie oraz ZKP Oddział Ko-
ciewski w Tczewie.

 WEJROWÒ. GRAND PRIX  
DLÔ CANTORESÓW
Miészóny chùr Cantores Veiherovien-
ses dobéł w XXIV Òglowòpòlsczim 
Festiwalu Piesni ò Mòrzu. Przédną 
nôdgrodą bëło 13 tës. zł. Nôlepszim 
dirigentã latosy edicje òstôł wëbróny 
Tomôsz Chëła.

Òbsãdzëcele przëznelë téż czile 
Złotëch Diplomów. Dostelë je: Dzec-
ny Chùr Spòdleczny Szkòłë nr 9 we 
Wejrowie, Białgłowsczi Kameralny 
Chùr I  Òglowòsztôłcącégò Liceùm 
w  Kòscérznie i  chùrë Państwòwëch 

Mùzycznëch Szkòłów we Wejrowie 
i Lãbòrgù.

W  festiwalu, jaczi òdbiwôł sã 
w  dniach 26–27 łżëkwiata we Wej-
rowsczim Centrum Kùlturë, wëstąpi-
ło 11 chùrów, chtërne na zakùńczenié 
zaspiéwałë razã piesniã Jana Trepczi-
ka Hej mòrze, mòrze. 

Òglowòpòlsczi Festiwal Piesni ò 
Mòrzu je òrganizowóny we Wejrowie 
òd 1966 r. Jegò spòdlecznym célã je 
rozpòwszednianié wôrtnëch doka-
zów zrzeszonëch z mòrzã i Kaszëba-
ma i zainteresowanié kómpózytorów 
marinisticznyma témama.

Òrganizatorama są: Prezydent Mia- 
sta Wejrowa Krësztof Hildebrandt, 
Mùzycznô Akademiô m. Stanisława 
Mòniuszczi we Gduńskù, Gduńsczi 
Part Pòlsczégò Związkù Chùrów i Òr-
kestrów, Państwòwô Mùzycznô Szkòła 
I  stãpnia we Wejrowie, Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie, Pòwiatowé 
Starostwò we Wejrowie, Radzëzna 
Kaszëbsczich Chùrów i  Kaszëbskô 
Filharmónia – Wejrowsczé Centrum 
Kùlturë. Wiãcy ò tim wëdarzenim na 
s. 10–12.

RED.

Òdj. ze starnë www.muzeum-kaszubskie.pl

TOMASZ JAGIELSKI



 KÒSCÉRZNA. RÔCZBA NA „COSTERINÃ”
Bùrméster i Radzëzna Miasta Kòscérzna wespół z Gardo-
wą Biblioteką w Kòscérznie rôczą na jëbleùszową XX edi-
cjã Kòscersczich Tôrgów Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi 
„Costerina 2019”. Latos òdbãdze sã òna 13 lëpińca. 

Célã Tôrgów je przede wszëtczim promòcjô wëdôwiz-
nów i aùtorów lëteracczich a téż nôùkòwëch dokazów zrze-
szonëch z Pòmòrzã, òsoblëwie napisónëch pò kaszëbskù. 
Jak rok w rok kòmisjô òbsãdzëcelów bãdze przëznôwała 
nôdgrodë i wëprzédnienia nôlepszim ksążkóm wëdónym 
łońsczégò rokù i tim, co wëszłë do maja 2019 r.

W  programie wëdarzeniô tradicyjno są kôrbiónczi 
z aùtorama, prezentacjô wëdôwiznów z całégò Pòmòrzô, 

przedôwanié ksążków w promòcjowëch prizach, a téż, 
rozmajité atrakcje dlô nômłodszich czëtińców.

Drobnotë jidze nalezc na starnie kòscersczi biblioteczi 
www.koscierzyna.naszabiblioteka.com. Je tam m.jin. re-
gùlamin Tôrgów, zgłoszeniowé kôrtë dlô wëdôwców, karta 
dojazdu na plac rozegracji (rënk w Kòscérznie) i kònkùr-
sowé regle.

Rôczimë wszëtczich lubòtników kaszëbsczi i pòmòrsczi 
lëteraturë.        RED.
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 PÙCK. PÒ KASZËBSKÙ  
W MACDONALDZE

Òd czile lat w Pùckù je òrganizowó-
ny kònkùrs „Pò kaszëbskù w Mac-
Donaldze”. Nôwôżniészim jegò célã 
je zachãcywanié młodëch lëdzy do 
gôdaniô pò kaszëbskù. Latos przesłë-

chania ùczãstników warałë dwa dni 
(11 i 12 maja), bò chãtnëch z kòż-
dim rokã je wicy, i karno òbsãdzëce-
lów miałobë jiwer, żebë pògadac ze 
wszëtczima jednégò dnia.

Kòżdi ùczãstnik miôł wërecyto-
wac tekst pò kaszëbskù, a pózni òd-
pòwiadac na pëtania jurorów, żebë 
pòkazac swòjã znajomòsc jãzëka. 
Òceniwómë przédno to, jak dzecë sã 
kaszëbsczim jãzëkã bawią, jak dobrze 
sã z nim czëją – gôdô przédnik òbsã-
dzëcelów Adóm Hébel.

Jack Chòdakòwsczi, licencjobiér-
ca MacDonald w Pùckù i òrganizatór 
kònkùrsu, mô starã ò to, żebë nôd-
grodë bëłë bëlné (tak rzeczowé, jak 
i financowé), co mô bëc dodôwkòwą 
zachãtą do ùdzélu w  kònkùrsu, 

a przede wszëtczim do ùczbë kaszëb-
sczégò jãzëka.

Nôdgrodów sygło dlô wikszoscë 
ùczãstników, chòc bëło jich wnetka 
100, a nôlepszé place w latosy edicje 
mielë:

kategóriô przedszkòla – Aleksan-
dra Madalińskô, Marlena Dëbòwskô, 
Antonina Slëwińskô, Mariô Żaczek,

kat. kl. I–IV – Małgòrzata Maj-
kòwskô, Joana Majkòwskô, Agata 
Bòszke, Ana Rëmón-Lëpińskô,

kat. kl. V–VIII i  gimn. – Nadiô 
Joachimiak-Szpinda, Wiktoriô Mùd- 
laff, Agnészka Leszczińskô, Agnészka 
Brzozowskô.

W kategórie strzédnëch szkòłów 
dobëła Agata Gaffka.

RED.

Òdj. dm

 SŁAWÒSZËNO. WIECZÓR Z MÉSTRÃ JANÃ
Patronã 2019 rokù je Jan Trepczik – pòeta, mùzyk, 
kaszëbsczi dzejôrz i szkólny. Jegò pamiãc ùtczëlë nôleż-
nicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Krokòwie, 
òrganizëjącë 12 maja w Dodomie Kùlturë w Sławòszënie 

w òbrëmienim Kaszëbsczégò Dnia pòtkanié z recyto-
wóną i spiéwóną pòezją Méstra Jana. Wiérztë przedsta-
wilë krokòwsczi zrzeszeńcë: Jadwiga Kirszling, Marianna 
Stin, Teréza Fikùs-Mach i Łukôsz Krefta. 

Czestą dlô dëcha i  ùszów béł kòncert Spiéwnégò 
Towarzëstwa m. Jana Trepczika z Wejrowa. Westrzód 
wiele spiéwónëch piesniów òsoblëwé pòrëszenié zbù-
dzëła „Kaszëbskô Królewò” wëkònónô dwa razy – na 
òtemkniãcé i zakùńczenié pòtkaniô. 

Gòscã zéńdzeniô béł wnuk Méstra Jana Radosłôw 
Kamińsczi. Òpòwiedzôł òn ò żëcym i dzejanim patrona 
rokù, pòkazëjącë równoczasno mùltimediową prezen-
tacjã i kôrbiącë ò wëstôwkù namienionym Trepczikòwi. 

Jesmë bùszny, jakno nôleżnicë Zrzeszeniô, że pòsobny 
rôz më mòglë mieszkańcóm najich strón pòkazac pòsta-
cjã wôżną dlô najégò regionu.

BÒŻENA HARTIN-LESZCZËŃSKÔÒdj. P. Òkòn
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 WEJROWÒ. ŻDAJĄ  
NA KANDIDATÓW DO LËTERACCZI 
NÔDGRODË
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i Mùzyczi we Wejrowie przë- 
jimô zgłoszenia kandidatów do Ka- 
szëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë za 2018 
rok. Wespół z ùdokaznienim je mùsz 
przesłac taczé zgłoszenié na adres 
MKPPiM (szas. Zómkòwô 2a, 84-200 
Wejrowò) do dnia 8 séwnika 2019 r. 

Òrganizatorã nôdgrodë je prawie 
wejrowsczé Mùzeùm, a  ji partnerã 
i fùndatorã – Samòrząd Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa. Je òna wrãcziwónô òb-

czas ùroczësti galë, wespół z Pòmòr-
ską Lëteracką Nôdgrodą „Wiater òd 
mòrza”, za nadzwëkòwé lëteracczé do-
bëca w kaszëbsczim jãzëkù, w tim téż 
za tłómaczënczi, abò za całosc kaszëb-
skòjãzëkòwégò ùtwórstwa. Pierszim 
ji laùreatã òstôł łoni pòeta, prozajik, 
tłómôcz i pùblicysta Stanisłôw Janka.

Wicy infòrmacjów ò Kaszëbsczi 
Lëteracczi Nôdgrodze na starnie: 
www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktu-
alnosci/komunikaty/kaszubska-na-
groda-literacka-za-2018-r/?cat=10. 

RED.
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 KASZËBË. Ò ZABËTKACH  
DLÔ DZECY
Pòwstôwają nowé òpòwiôdania 
dlô dzecy i  młodzëznë w  kaszëb-
sczim jãzëkù. Całi cykel mô nazwã: 
„Òpòwiém Cë ò jednym zabëtkù”. 
Aùtorką je Aleksandra Majkòwskô. 
Pierszé tekstë jidze ju nalezc na star-
nie www.farwnyswiat.pl. Są tam téż 
jich nagrania, a do te krótczé filmë 
(pò pòlskù), òdjimczi i  òpisënczi 
wëbrónëch kaszëbsczich zabëtków. 

W òbrëmienim cyklu mdą òpi-
sóné m.jin.: kòscół pw. sw. Józefa 
w Salinie, grobòwô plata Caspara 
Überfelta z Czelna, òbrôz Herma-
na Hana „Swiãtô Trójca”, jaczi je 

w Czerskù, abò stalle w kartësczi 
kòlegiace.

Projekt namieniony zabëtkóm 
je sczerowóny przédno do dzecy 
i młodzëznë. Jegò célã je promòcjô 
kaszëbiznë (materiałë mògą bëc 
pòmòcą do wëzwëskaniô òbczas 

ùczbów kaszëbsczégò jãzëka) i za-
chãcywanié czëtińców do pòznôwa-
niô kùńsztu. 

„Òpòwiém Cë ò jednym zabëtkù” 
je realizowóny w òbrëmienim Sti-
pendium Minystra Kùlturë i Nôrod-
ny Spôdkòwiznë.             RED.

Spiący ricérz z Czelna – heroja jednégò z òpòwiôdaniów. Òdj. dm

Łońsczégò rokù Kaszëbską Lëteracką  
Nôdgrodã dostôł S. Janka. Òdj. dm 

 BËTOWÒ. PAMIÃCË PRZÓDKÓW
99 lat slôdë pôrãset bëtowsczich 
Kaszëbów szło z  Ùgòszczë, żebë 
pòkôzac niemiecczim władzóm w Bë- 
towie, że nijak nie chcą dali miesz-
kac w Rzeszë, le w òdrodzony prawie 
Pòlsce. Chcelë zmianë pòwòjnowëch 
ùgôdënków, jaczé òstôwiałë Bëtow-
ską Zemiã w Niemcach.

Na wdôr negò wëdarzeniô 20 maja  
800 lëdzy, nôwiãcy młodëch, rë-
gnãło na bëtowsczé ùlëce. Zaczãlë 
pòd zómkã, a tej doszlë do Przed-
szkòlô nr 1, jaczé je w  bùdinkù, 
gdze w 1920 r. mieszkôł niemiecczi 
landrat (starosta). Tam karno mło-
dzëznë ze Szlachecczégò Brzézna 

dało krótëchny przedstôwk ò tim, jak 
Kaszëbi, nierôd z ùradzeniów wer-
salsczégò traktatu, ùdbelë maszero-
wac na Bëtowò. Pò tim wszëtcë szlë 
na zómk, gdze òrkestra z Zôpceniô 
zagra gôrzc patrioticznëch piesniów 
a karno przedszkòlôków pòkôzało 
pôrã kaszëbsczich tuńców. Latos – 

jistno jak łoni – òrganizatorã Marszu 
na Bëtowò bëło Zôpadnokaszëbsczé 
Mùzeùm. W  przińdnym, czej bã-
dze równô 100. roczëzna, weznie sã 
za to miasto i  starostwò. Rëgniemë 
z Ùgòszczë – zapòwiedzôł bùrméster 
Bëtowa Riszôrd Sylka.

G.P.

Òdj. K. Rolbiecczi
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 CHÒNICE. FINAŁ  
ÒDJIMKÒWÉGÒ KÒNKÙRSU

Czwiôrti rôz Technikùm nr 3 miona 
Bòhatérów Szarżë pòd Krojantama 
w Chònicach zòrganizowało òdjim- 
kòwi kònkùrs pt. „Kaszëbë sztótã za-
trzimóné”. W latosym kònkùrsu wzãło 
ùdzél 24 ùczniów z sztërzech wëżigim-
nazjalnëch szkòłów. Kònkùrs miôł 
sztëre kategórie: kùltura (przëszło 
5 òdjimków), roda (przëszło 15 òd- 
jimków), codniowé żëcé (przëszedł  
1 òdjimk), pòrtret (przëszłë 3 òdjim-
czi).

Ùroczësté pòdrechòwanié kònkùr-
su i wrãcziwanié nôdgrodów bëło 12 
łżëkwiata w Centrum Sztuki Colle-
gium Ars (pòdzemia gimnazjalnégò 
kòscoła) w Chònicach. Òbczas finału 
kaszëbską piosenkã pt. „Darga” za-
spiéwała Zofiô Mùchòwskô, finalistka 
Kaszëbsczégò Idola. 

Hònorowima patronama kònkùr- 
su bëlë: chònicczi starosta Mark Szcze-
pańsczi a téż przédniczka KPZ w Chò-
nicach Janina Kòsedowskô. Medialno 
patronowôł kònkùrsowi miesãcznik 
„Pomerania”. Kònkùrsu bë nie bëło 
bez wspòmóżczi spònsorów i partne-
rów, chtërnyma latos bëlë: probòszcz 
bazyliczi pw. Scãcô sw. Jana Chrzcë-
cela w Chònicach ks. Jack Dawidow-
sczi, Chònicczé Centrum Kùlturë, 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part 
w Chònicach, Promòcjô Chònicczégò 
Regionu, Zakładë Stołowi Pòrcelanë 
Lubiana S.A. w Łubianie a téż Prëcz-
kòwscë Akademiô Kaszëbskô.

Wszëtczé òdjimczi òbtaksowiwała 
kòmisjô, w chtërny bëlë: Tomôsz Kel-
ler, Ana Zajkòwskô, Môrcën Piekar-
sczi i Kazmiérz Rolbiecczi.

Rezultatë kònkùrsu
•  KÙLTURA: I  môl – Pioter Kra-

jewsczi (Technikùm nr 3 w Chòni-
cach), II môl – Marta Kroplewskô 
(Technikùm nr 3 w  Chònicach),  
III môl – Łukôsz Górny (I LO m. H. 
Derdowsczégò w Kartuzach), wëa-
partnienié – Katarzëna Niemczik 
(Technikùm nr 3 w Chònicach).
•  CODNIOWÉ ŻËCÉ: I  môl – 

Mikòłôj Ridiger (Kaszëbsczé LO 
w Brusach).
•  PÒRTRET: I môl – Agata Lipskô 

(Technikùm nr 3 w  Chònicach),  
II môl – Dómnika Kiżewskô (Tech-
nikùm nr 3 w Chònicach), III môl 
– Wérónika Plichta (I  LO m. H. 
Derdowsczégò w Kartuzach).

•  RODA: I môl – Juliô Wirkùs (Tech-
nikùm nr 3 w Chònicach), II môl 
– Alicjô Czarnowskô (Technikùm 
nr 3 w Chònicach), III môl – Justina 
Jankòwskô (Kaszëbsczé LO w Bru-
sach), wëapartnienia – Paùlëna 
Kaminskô (Technikùm nr 3 w Chò-
nicach) i  Mateùsz Taùbe (Zespół 
Wëżigimnazjalnëch Szkòłów w Bë- 
towie).   KG

Òdj. Paùlëna Kaminskô

 KÒSCÉRZNA. DWIE DEKADË 
MARIJNY PÒEZJE
W maju 2000 r. parafiô Swiãti Trój-
cë w Kòscérznie i kòscersczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
zòrganizowałë pierszą edicjã Kòn-
kùrsu Marijny Pòezje, jaczégò célã 
bëła pòpùlarizacjô marijnëch sank-
tuariów na Kaszëbach i Pòmòrzim. 
Òd tegò czasu kònkùrs rokrocznie 
òdbiwô sã w dwùch kategóriach: 
recytacji i pòeticczégò ùtwórstwa, 
tak w pòlsczim, jak i w kaszëbsczim 
jãzëkù. 

Ùdbòdôwôczką i kòòrdinatorką 
20 edicjów je Mariô Mach – szkól-
nô, animatorka kaszëbsczi kùlturë, 
samòrządowô i spòlëznowô dzejôr-
ka. W latach 2000–2015 patronowôł 
kònkùrsowi ks. Marión Szczepińsczi, 
a òd 2016 r. nowi probòszcz i kùstosz 
dwùch kòscersczich sanktuariów ks. 
Antón Bączkòwsczi.

Òd zôczątkù pòeticczé dokazë 
taksowało juri, w jaczim bëlë: ks. 
prof. Jan Walkùsz, Jerzi Stachùrsczi 
i Stanisłôw Janka. Brzôd kònkùrsu 
ùkôzôł sã w sztërzech antologiach: 
Gdy Maryja otwiera drzwi (2004), 
Matka bólu i miłości (2009), Tyś Ka-
szub Królową (2014), Pomorska Pani 
(2019). W tim slédnym ks. Walkùsz 
tak napisôł ò wiérztach, jaczé są 
sélóné na kònkùrs: Godne szczegól-
nej uwagi są w niniejszym zbiorze te 
utwory, które mają charakter poetyc-
kiej modlitwy. Ujmująca szczerość, 
otwartość i bezpośredniość, z jaką 
autorzy zwracają się do Matki Bożej, 
przyjmuje tutaj znamiona naszej co-
dziennej mowy, najzwyklejszej rela-
cji między matką a dzieckiem. Jest to 
przede wszystkim modlitwa (mowa) 
prośby o wstawiennictwo Bożej Ro-
dzicielki, o łaski i zaradzenie wielkim 
i większym potrzebom, które w danej 

chwili wydają się najistotniejsze… 
Latos kònkùrs òdbéł sã 11 maja. 
Pierszé place w swòjich kategóriach 
mielë: Nikòla Pësznik [pòl. Pysz-
nik] (spòdleczné szkòłë, pòezjô), 
Aleksandra Czapiewskô (młodzëzna 
do 19 lat, pòezjô), Izabela Brandt 
(dozdrzeniałi, pòezjô), Iga Brzezyń-
skô (przedszkòla, recytacjô), Michôł 
Łëczkò (kl. I–III, recytacjô), Ùrszula 
Klasa (kl. IV–VI, recytacjô), Wik-
toriô Daleka (kl. VII–VIII i gimn., 
recytacjô). Bëło téż czile specjal-
nëch nôdgrodów przëznónëch przez 
Mariã Mach, Halinã Ùchman, Bùr-
méstra Miasta Kòscérznë, ks. Ma-
riana Szczepińsczégò, ks. Antona 
Bączkòwsczégò i Przédnika Partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Kòscérznie.

WËJIMCZI Z TEKSTU JANA WISZNIEWSCZÉGÒ 
[PÒL. WIŚNIEWSKI]. 
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  ÙROCZËSTÉ ÒDKRËCÉ ZABËTKÒWÉGÒ 
WÔŁTÔRZA W CENTRUM SW. JANA WE GDUŃSKÙ

Skùńczëła sã renowacjô widzałégò kamianégò wôłtôrza 
w kòscele sw. Jana. Ùroczësté òdkrëcé zabëtkù òdbëło sã 
5 maja.

Wôłtôrz pòwstôł w  warkòwni Abrahama van den 
Blocke w  latach 1599–1612 i  béł ùnôwióny w  latach 
1673, 1712, 1737 i 1823. Z pòzdrzatkù na swòjã wiôlgòsc 
ni mógł bëc wëwiozłi òbczas II swiatowi wòjnë i  òstôł 
w kòscele. Nimò chroniący òbùdowë zrobiony w 1943 r.  
zabëtk òstôł mòcno znikwiony òbczas wòjnë na skùtk 
zniszczeniô pòsowë i ògnia. Stojizna wôłtôrza bëła corôz 
lëchszô òbczas cziledzesąt lat pò wòjnie, czedë kòscół béł 
zamkłi.

Pierszé kònserwatorsczé prôce bëłë w  latach 1995–
–1997. Na jich skùtk òstała ùmòcnionô kònstrukcjô
wôłtôrza, ùdostelë pòroznëkóné donąd elementë i  do-

prowadzëlë do jich scawnieniô z brëłą zabëtkù. Bëłë téż 
zrobioné rzezbiarsczé rekònstrukcje w môlach, jaczé tegò 
brëkòwałë, chtërne zgódno z  kònserwatorską praktiką 
òstałë namerkóné apartną farwą.

Òbczas drëdżégò dzélu kònserwacje, jaczi zaczął sã 
w  maju 2018 r., wôłtôrz béł òczëszczony, pòdklejoné 
òstałë lózé elementë, zabezpieczoné partë òriginalnëch 
malarsczich wiôrztów i  złoceniów. Bëłë téż zrobioné 
labòratorijné badérowania ùchòwónëch pigmentów, 
a pòjedinczné dzélëczi wôłtôrza òstałë scawnioné z pòz-
drzatkù na jich farwnotã. Dzãka mòżlëwòce przistãpù do 
nowëch archiwalnëch materiałów òstało rozsądzoné wró-
cenié do malarsczégò òbstrojeniô wôłtôrza z XVII wiekù.

Renowacjô wôłtôrza òdbëła sã w òbrëmienim wielelat-
négò projektu rewalorizacji i adaptacji kòscoła sw. Jana na 
Centrum sw. Jana, dofinancowónégò z ùnijnëch strzod-
ków w òbrëmienim RPO WP na lata 2014–2020.

 NA KÒLE PRZEZ ÙSTKÃ I SŁËPSKÒ
Nowé kòłowé stegnë pòwstóną w Ùstce i Słëpskù. W Ùstce 
stegna bãdze miała 4,7 km razã z pòstojowim môlã dlô 
kòłowników, a w Słëpskù (w czerënkù kòmùnikacjowé-
gò wãzła kòl banowiszcza) – kąsk mni jak 3,8 km. Tedë 
długòsc nowëch turisticznëch szlachów to wespół 8,5 km.

Ne dwie nowé kòłowé stegnë pòwstóną w môlach ò 
òsoblëwëch nôtërnëch wôrtnotach i bãdą dzélama mi-
dzënôrodny kòłowi drodżi R-10 na terenie òbëdwùch 
gardów. Co wôżné, jakòsc wiéchrzëznë i òznakòwanié 
turu mô zjiscëwac midzënôrodné standardë EuroVelo. 
Zakùńczenié realizacji tegò projektu òstało zaplanowóné 
na gòdnik 2020 rokù. Wôrtnota inwesticji to 6,9 mln zł, 
z czegò ùnijné dofinancowanié – 3,3 mln zł.

Kòłowô inwesticjô w  Ùstce i  Słëpskù realizowónô 
przez samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa to dzél pro-
jektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzyna-
rodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. W jegò 
òbrëmienim pòwstóną kòłowé stegnë wedle mòrza, òd 
Ùstczi przez Łebã, Wiôlgą Wies, Trzëgard i Mòrską Krë-
nicã, jaż do wschòdny grańcë wòjewództwa (R-10), a téż 
przez Zélawë, Tczew, Gniew i Kwidzyn jaż do pôłniowi 
grańcë wòjewództwa (R-9). Razã pòwstónie przez 660 km 
kòłowëch stegnów.
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Òbr. S. Lewandowsczi, tłóm. DM

ZÔCZĄTK CZĄDU NA CZÔŁNOWANIÉ NA RZÉCE PIÔSZNICA. NA ÒDJIMKÙ NADMÒRZÉ W DÃBEKACH 
I WPŁIW RZÉCZI DO BÔŁTU. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W
OBIEKTYW

IE
POMERANII

  BANOWISZCZE W KÒSCÉRZNIE JEDNYM 
Z NÔBARŻI ZADBÓNËCH ZABËTKÓW W PÒLSCE 

Dobiwcą kònkùrsu „Zabytek Zadbany 2019” w kategórii Ada-
ptacjô zabëtkòwëch òbiektów òstało kòscersczé banowiszcze. 
Òbsãdzëcele delë tã nôdgrodã „za wzorową adaptację i rewi-
talizację, pozwalającą na utrwalenie i  wyeksponowanie ory-
ginalnych elementów architektonicznych zabytku, zachowanie 
pierwotnego sposobu użytkowania dworca i dostosowanie go 
do nowych funkcji”. Nôdgroda je nôwôżniészim wëprzédnie-
nim wrãcziwónym za bëlné zasłëdżi dlô kònserwacje zabët-
ków w Pòlsce.

„Zabytek Zadbany” je to rokroczny kònkùrs, jaczi ògło-
sziwô Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. Dozér 
nad nim mô Òglowi Kònserwatór Zabëtków, a  kònkùrsową 
procedurã prowadzy Nôrodny Institut Spôdkòwiznë. Célã 
kònkùrsu je promòcjô òpieczi nad zabëtkama, w  tim roz-
kòscérzanié nôlepszich mòdłów ùchòwaniô i  zagòspòdarze-
niô zabëtkòwëch òbiektów. Òbsãdzëcelë taksëją m.jin. przënô-
leżné ùżëtkòwanié zabëtkù, w tim òrganizowanié wëstôwków 
i kòncertów abò jinëch kùlturalnëch wëdarzeniów.

Kòscersczi zabëtk je zestawiony z  bùdinkù banowiszcza 
z dakã nad peronã a téż z magazynu, wszëtczé òne bëłë zbùdo-
wóné w  latach 1890–1912. Przesztôłconé i  nieùżëtkòwóné 
òbiektë w  latach 2017–2018 òstałë wëremóntowóné, òbczas 
jich òdnawianiô bëłë kònserwòwóné drobnotë architekturë 
i wëòzdobieniô. Zgódno ze swòjim namienienim banowiszcze 
je wëzwëskiwóné jakno môl òbsłëdżi rézëjącëch. W jegò wëre-
móntowónym bënë je téż biórowò-wëstôwkòwi rum.

 400 TËS. ZŁ DLA MIESZKAŃCÓW WSË
W òbrëmienim projektu pn. Aktywne Sołectwo Pomor-
skie samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa mô namie-
nioné wnet 400 tës. zł na projektë w szôłtëstwach. Dzãka 
nima mieszkańcë wsë ùdostóną nowé môle pòtkaniów, 
bòjiszcza, dreptôczi i òswietlenié. Dogôdënczi z przed-
stôwcama 40 pòmòrsczich gmin pòdpiselë 21 maja 
marszôłkòwie Mieczësłôw Struk i Józef Sarnowsczi.

Dëtczi bãdą wëdóné na projektë, jaczé mdą miałë 
cësk na integracjã mieszkańców, pòprawią rówiznã jich 
żëcô, a  równoczasno pòzytiwno zmienią krôjmalënk 
wsë. W  Glinczu (gm. Żukòwò) rewitalizowóné bãdze 
bòjiszcze do sécowi i  kòszowi balë, w  Sztofrowi Hëce 
(gm. Nowô Karczma) pòwstónie czësto nowô rekreacjo-
wô òbéńda dlô mieszkańców, w Tëszkach (gm. Lëpùsz) 
mdze zbùdowóny môl pòtkaniów i wëkùstrzony jigrowi 
plac. Nowé wistôwczi (pòl. altany i  wiaty) dlô miesz-
kańców pòwstóną téż w  môlëznach: Niedarzëno (gm. 
Bòrzëtëchóm), Karzniczka (gm. Damnica), Czôrnylas 
(gm. Skórcz), Gisiel (gm. Stôri Dzerzgóń) i Słôwczi (gm. 
Somònino). W Miłocëcach (gm. Miastkò) òstónie prze-
bùdowóny dreptôk, a w Rzécznicë (gm. Rzécznica) nad 
jezorã Szczëtno nowi wëzdrzatk mdze miôł rekreacjowi 
plac.

Latos do ùrzãdu trafiło 59 wniósków ò dofinancowa-
nié. Specjalnô kòmisjô, jakô taksowała projektë, wspiar-
ła 40 gminów. Kòżdô mògła wnióskòwac ò maksymalną 
sëmã 10 tës. zł.
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TÓMK FÓPKA

CZEDËS A DZYSÔ
C zedës, tak mie sã mekcy, wszëtkò bëło lepszé. 

Lëft swiéższi. Trôwa barżi zelonô. Lëdze dlô se 
żëczlëwszi. Sąsôd drëszniészi. Mlékò bielszé. Wòda 
czëstszô. Sznaps promilniészi. Białczi snôżniészé, 
a chłopi – dzérsczészi. Kùrë sã lepi niosłë. Gùlôcze 
dłëżi gùlgòtałë na jednym dechù. Kaczczi zybòtałë 
sã barżi na bòczi. Bùcze chrochtałë òd serca a miałë 
wiãcy miãsa. Ludkòwie trzimelë w miészkach wicy 
dëtków. Wiatrë wiałë mòcni. Lżi sã òddichało. Słuń-
ce stojãło wëżi. Kam précz szmërgniãti dorazu 
stôwôł sã wãdżelnym kamã. Cygaretë bëłë zdrow-
szé. Szokòladë a bómczi – słodszé a kaloriczniészé. 
Mòrze lepi chwarszczëło. Piôsk béł skrzëplëwszi. 
Kòleczkò – òkrãglészé. Sztërëkańt – sztërëkańtnié-
szi. Szło kùpic lepszé 
a tańszé towôrë. Słowa 
wicy znaczëłë. Mùzyczi 
dało sã słëchac, a na-
wetkã jã nócëc a do ni 
tańcowac. Piécczi grzałë 
cepli a mróz béł znobnié-
szi. W szkòłach nie bëło 
tak jimrotno, a w robòce 
– zgniło. Radio nadôwało 
dłëżi jak 24 gòdzënë na 
dobã, a internét béł dzélëskò chùtczészi. Wiérny 
wrzucelë papiérni do czipk. Mëdło lepi mëło. 
Grzésznicë sã mòdlëlë gòrlëwi. Szpece òd manieniô 
wmòdliwelë skùteczni. Prasowi rzecznicë rozmielë 
głôdkni zmëdliwac. Tobaka bëła zażiwniészô, a piw-
kò – wgłówkãwlézniészé. 

Dzysô to nie je wczora. Colemało je gòrzi. Lëft 
krodzy zesmiardwònieniô. Trôwa je zelonô, ale 
psëska niemòżebno w miastach na niã robią, jaż do 
zbrunieniô i zeżôłceniô. Lëdzëska jedno drëdżémù 
wilkã, baranã, a slépcëje, a sã blészczi. Sąsôdze 
w chëczëskach w trón zamknionëch leno tedë òt-
mikają, czej brifka abò jima pizzã zahalają. W kro-
wim mlékù je tëli chemie, że mòże miesądz stojec 
pò wëdojenim i bòdôj swiécy w cemnoscë. Wòdã 
mają różnyma szëjsoma tak „ùbòkadnioné”, że zdro-
wi je pic ju mlékò... Sznaps je corôz słabszi i niechtër-
ny gò jakno lémòniadã żłãpią. Białczi nie są taczé 
piãkné, bò sznaps je gòrszi, a chłopi są słabszi, bò 
białczi są mòcniészé. Kùrë są ju wëniosłé, bò mùszi 
jima eùropejsczé szlagrë z Eùrowizje pùszczac, czej 
sedzą na jajach. Kaczczi są baro wôżné, bò są wësok 

zaszłé. Bùcze są swiniama leno w brukselsczi 
bùchce. W miészkach je mało dëtków, bò wszëtkò 
je mùsz w bankù trzëmac, na kònce. Wiatrë są wia-
terkama, chòcô tej-sej jaczi amerikańsczi krãcëszk 
sã na pòlsczé përdëgónë zapùscy. Òddëchac ni ma 
czim, bò corôz mni jesmë wòlny na swòjim. Słuńce 
je zeszłé w dół, bò je cygnie do zôpadu, jaż zańdze. 
Kam précz cësniãti trôfiô do zagrańcznégò robòtni-
ka zeza wschòdny grańcë, co je w Pòlsce mùrôrzã 
abò malôrzã. Cygaretë szkòdzą òd samégò czëtaniô 
ò tim, co minyster zdrowiô prawi. Te same szokòladë 
a bómczi nie szmakają jak czedës. Mòrze szëmi 
wcyg tã samã pòlską spiéwã: nasza flota, choć nie-
duża... Piôsk skrzëpi: bãdze lepi, bãdze lepi. Kòlecz-

kò to je colemało tëli, co 
trzëkańt. Sztërëkańt zgrô- 
wô do piãckańta, tec je 
wiedzec, że w grëpie wie-
selni. Wicy jak pòłowa pri-
zu towôrów to są pòdat-
czi. Słowa, skażoné kóm- 
pùtrowim skrócywanim – 
znaczą corôz mni. Dzys 
dnia sã nie tańcëje do 
mùzyczi, bò jedurné, co 

mòże przë tim robic – to deptanié strzédno kwasny 
kapùstë abò zumbòwé slôdkòwanié. Ò spiéwanim 
ni ma mòwë, bò bez mikrofóna dzewiãcdzesąt pro-
ceńt spiéwającëch nie je czëc a rozmiôc. Temù, że 
òstro jidze globalné òceplenié, piécczi są na dżewałt 
rozbiéróné. Je wicy a wicy krémów dô smarowaniô 
pò całim òbczas słuńcowégò kąpaniô. W szkòle sã 
nie ùczi, le sztrejkùje. W robòce – czekô na dłudżé 
wikeńdë. Gazétë wëpiérô telewizjô, radio – inter-
nét, a tegò diôchła za bòga nie jidze wënëkac. Wiér-
ny w kòscele barżi òpasëją, cobë jich chto, bróń 
Bòże, nie zaszedł òd tëłu czë na klëcząco. Do tegò 
w taczi Francëji mògą sã żiwcã ùpiec, bò takô kòl 
nich terô je móda na pòdpôliwanié różnëch nostra-
damów. Mëdło ju zbrzëdło, bò są płinë do kąpielë, 
a w môl rãczników – dmùchawë – w kòżdą dzurã 
prawie. Z cnotlëwëch sã smieją, a grzészników – 
chwôlą. Nierozëmnémù człowiekòwi wtromòlą 
wszëtkò, co le chcą: òd szwajcarsczich franków, 
przez jakąms szotorã, pò na pół zgniłé jabkò. Leno 
tobaka cë, białkò czë chłopie – równo nozdrë szto-
pie...

Czedës, tak mie sã mekcy, 
wszëtkò bëło lepszé. Lëft 

swiéższi. (...) Dzysô 
 to nie je wczora.  

Colemało je gòrzi. Lëft 
krodzy zesmiardwònieniô.
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HÓ, HÓ, HÓ, KRÔSNIÃTA SĄ TU!
– Krôsniãta przëszłë nazôd do najégò zataconégò na 

zbërkù swiata Pëlckòwa! – brifka nie wezdrzôł na 
szczestlëwégò.

– Krôsniãta? Gôdôsz ò nëch môłëch ludkach, co przódë 
lat lëdze jich pòzéwelë krôsniôkama abò drobnyma?

– Jo – òdrzekł nen a cãżkò sôdł w mòjim ùlubionym 
zeslu. Wëcygnąn róg z tobaką, zażił, a zamôłkł.

Ò krôsniãtach jem wiele czuł a wiele czëtôł. Môłé, 
czerwiono òblokłé, żëjącé w mëszich dzurach, pòd 
jabłónką, bzowim krzã, na kòlmòrsczich dunach, w stani. 
Dobrim lëdzóm bëłë 
żëczlëwé, lëchim – 
złoslëwé. Czasã pòd-
mieniwałë swòje brzëd-
czé dzecë na ne snôżé 
– lëdzczé. Bôjczi ze stôri 
chëczi!

– Rzeczë mie co wicy 
– naszpëcowôł jem ùszë, 
mającë dosc negò nô- 
piartégò môłczeniô. 

– Prôwdã gôdajã – drëch pòdniósł dwa pôlce do nie-
ba – przësygajã na bùksë mòjégò starka! Lëdze są 
szczestlëwi, kò gôdają, że jesz tak dobrze w Pëlckòwie 
nie bëło jak terô. Dëtczi, dëtczi… 

– Co dëtczi?
– Dëtczi krôsniãta lëdzóm noszą. Darmôk!
– Pleszczesz, doch krôsniãta nick darmôk nie dadzą. 

Nôprzód mùszi jima co dac abò pòmòc. 
– Jô to wiém, të to wiész, le lëdze wierzą leno w to, 

co widzą. A widzą dëtczi, jaczé jima krôsniãta co miesąc 
noszą.

– A wiedzą chòc ti naju ludkòwie, skądkaż òne te dët-
czi mają? – zasmiôł jem sã całą gãbą.

– Të sã smiejesz, a mie je do płakaniô. Mëslisz të, że 
jô lëdzóm nie dolmacził… Kò pòtkôł jem Frãca Òdkroja, 
a nen mie sã chwôli, jakùż òn je terôzka bògati. Jô sã 
jegò pitajã, cëż sã stało, a nen mie gôdô, ze pòmógł jed-

némù krôsniôkòwi na wiwczasë do Brukselë wëjachac. 
A lżészi robòtë òn w żëcym ni miôł – sztrichnąn le na 
kôrce krziżik a fardich. Zó to nen krôsniôk dôwô mù co 
miesąc grëpã złocyszków, tak tej òn móże na robòtã na-
mknąc ë doma so spòkójno sedzec. 

– Frãc do robòtë nigdë nie béł – przëbôcził jem sã 
negò chłopa. 

– Béł, nie béł, ale cos robic mùszôł, żebë no karno 
swòjich dzecuszków wëkôrmic. A terô òn sedzy jak 
wiôldżi pón, bò mù krôsniãta no sedzenié spònsorëją. 

Chcôł jem Frãcowi rzec, jak to pò 
prôwdze z nyma dëtkama òd krô-
sniôków je, le òn riknąn: „Biôj 
mie, jô nie chcã wiedzec, jô chcã 
miec!”, a szedł w króm, kò nie 
wëpic zdrowiégò negò krôsniãca, 
to béłbë wiôldżi grzéch.

Na kùńc ti òpòwiescë brifka 
wzdichnąn a rzekł:

– Wierzisz të mie?
Jô, chcącë bëc gwës, wząn wëcygnąn miészk a zacząn 

rechòwac dëtczi.
– Ala diôblëszcze! – zaklnąn jem na czim swiat stoji. 

– Môsz prôwdã, ne czerwioné krôsniãta są tu, kò mie 
wicy jak pòłowa dëtków zdżinã! Mùszã zastawic na nie 
jaką łapicã!

– Dôjże pòkù z łapicą, wszëtkò do nicz. Ne drobné 
mają tak wiôlgą mòc, że ùpilowac swòjégò nie mdzesz 
w sztãdze. Chcesz bëc bògati, mdzë dobri dlô krô-
sniôków – czej przińdze nó to czas, sztrichnij jednémù 
krziżik, a òn cë dô, òn cë dô… Òn cë dô! Ha, ha, ha… – 
brifka smiôł sã, jakbë smiészka miôł pôłkłé, a łizë lejcałë 
mù z òczów tak wiôldżé, jak kùrzé jaje.  

Pëlckòwiôcë! Trzimta mòckò miészczi, kò krôsniãta są 
tu! Hó, hó, hó…

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Chcôł jem Frãcowi rzec, 
jak to pò prôwdze z nyma 

dëtkama òd krôsniôków je, 
le òn riknąn: „Biôj mie,  

jô nie chcã wiedzec,  
jô chcã miec!” (...)

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


