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Rozmowa z prof. Józefem Borzyszkowskim  

	 Sławomir	Lewandowski	

  5  Wspólnota mimo przeciwności.  
Rozmowa z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim 

 P.D.

  7  Òlimpijsczi méster z Kaszëb.  
Gôdómë z dëbeltnym méstrã òlimpijsczim  
Andrzejã Wróńsczim  

	 Eùgeniusz	Prëczkòwsczi

10  Pòmalinkù, ale do kùńca.  
Gôdómë z Gracjanã Fópką, latosym dobiwcą  
stipendium miona Izabellë Trojanowsczi

	 Dark	Majkòwsczi	

14    Musimy nauczyć się żyć w nowej  
rzeczywistości.  
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25  „Marjański Huf” – klucz do Bądkowskiego? 
Marek	Adamkowicz

30   O Maksymilianie Goliszu, czyli jak syn  
kaszubskiego kupca prowadził działalność  
wywiadowczą  

	 Kazimierz	Jaruszewski

32  Kaszëba w stalinowsczi sôdzë. Przëtrôfk  
Zygmùnta Milczewsczégò (dzél 5 – slédny)

	 Słôwk	Fòrmella

34 Gdańsk mniej znany. Park Jaśkowej Doliny    
	 Marta	Szagżdowicz	

NAJÔ ÙCZBA. Edukacyjny dodôwk nr 6 (138)

35  Smaki i aromaty Pomorza. Klops nasz codzienny
	 Rafał	Nowakowski

39 Z Lëtwë na Ùkrajinã i dali na Pòmòrzé
	 Gôdôł	Łukôsz	Zołtkòwsczi

42  Samòstójnota na bòjiszczu
	 Adóm	Hébel			

44 Krokòszka
	 Mateùsz	Bùllmann	

46  Na kaszëbsczim YouTube. Wanóżka szlachama 
zwãków

	 Tomôsz	Fópka

48  Żdanié ë zjiscenié. Relacjô zrzeszonô ze zdënkã  
Pòlsczi z mòrzã 10 gromicznika 1920 rokù

	 Józef	Ceynowa

50  Z południa. Pracowity żywot Danki Miszczyk 
 Kazimierz	Ostrowski

51 Z Kociewia. O uczbie i maszkach 
	 Maria	Pająkowska-Kensik

52  Lëdowé pòzwë taksonów grzëbów na Kaszëbach – 
grzëbë w domôcy kùlturze

	 Mateùsz	Klebba
54  Lektury

57   Zwyczajny niezwyczajny na niebieskim szlaku...
	 Krystyna	Różańska

59 Ò parłãczenim òbrazu i słowa
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60 Klëka
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	 Tómk	Fópka
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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  
i ze środków Miasta Gdańska.



W kwietniu tego roku ukazała się publikacja, na którą miłośnicy Kaszub 
i Pomorza czekali z niecierpliwością. Mowa o kontynuacji dzieła 
zapoczątkowanego przez śp. Gerarda Labudę (1916–2010) „Historia 
Kaszubów w dziejach Pomorza”. Realizacji testamentu prof. Labudy 
podjął się Instytut Kaszubski. W efekcie zrodziło się pięciotomowe dzieło 
opisujące lata 1806/1815–1918/1920 (tom III), 1920–1945 (tom IV) 
oraz dzieje najnowsze, obejmujące historię Kaszubów po 1945 roku 
(tom V). W ramach tego wydawnictwa ukazał się ponownie także tom 
I autorstwa prof. Gerarda Labudy, poświęcony czasom średniowiecza. 
W przygotowaniu jest wciąż tom II, obejmujący epokę nowożytną, lata 
1525–1806/1815; jego opracowania podjął się prof. Zygmunt Szultka.

Na łamach czerwcowej „Pomeranii” rozmawiamy o tym wydawnictwie 
z prof. Józefem Borzyszkowskim, kierownikiem projektu i jednocześnie 
autorem tomów III i IV, oraz prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim,  
który opracował tom V.

Należy dodać, że pierwszy nakład, obejmujący również wznowione 
wydanie tomu I autorstwa prof. Gerarda Labudy, został w całości 
wyprzedany. W czerwcu realizowany jest dodruk. Jak przekazał Instytut 
Kaszubski, realizacja zamówień nastąpi do końca tego miesiąca. 

Jeszcze słowo o okładce czerwcowego wydania „Pomeranii”. Fotografia 
oczywiście nawiązuje do tego, co dzieje się obecnie w Polsce i na świecie. 
Pandemia koronawirusa zmusiła nas do zmiany stylu życia, na niemal 
trzy miesiące paraliżując prawie całkowicie nasze dotychczasowe 
funkcjonowanie. Dzisiaj, choć jeszcze nie wszystko powróciło do 
normy, wydaje się, że najgorsze mamy już za sobą. Być może to wiosna 
i nadchodzące lato pozwalają nam spojrzeć nieco optymistyczniej na 
otaczający nas świat. Niektórzy z nas wciąż jednak z troską wyczekują 
tego, co przyniosą nam najbliższe miesiące. Jedno jest pewne: choroba 
COVID-19, potocznie zwana koronawirusem, nadal stanowi zagrożenie 
dla nas wszystkich, stąd warto zachować zalecane, choćby podstawowe 
środki ostrożności. W czerwcowej „Pomeranii” o pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 i naszym podejściu do tego zjawiska rozmawiamy 
z psycholog Magdaleną Bienias-Cichowską.   

Sławomir Lewandowski
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PO RAZ PIERWSZY  
STWORZYLIŚMY 
TAKĄ HISTORIĘ,  
JAKIEJ NIKT DO TEJ 
PORY NIE NAPISAŁ

Przez ostatnich kilka miesięcy na łamach „Pomera-
nii” publikowaliśmy fragmenty czwartego tomu „Hi-
storii Kaszubów w dziejach Pomorza”, zatytułowane-
go „Kaszubi w II RP i w latach II wojny światowej 
(1920–1945)”, nawiązując do setnej rocznicy powrotu 
Pomorza do Polski. Już po przeczytaniu pierwszego 
rozdziału można odnieść wrażenie, że nasi przodko-
wie nieco inaczej wyobrażali sobie wyczekiwany przez 
lata powrót w granice Rzeczypospolitej. 

Miło, iż redakcja „Pomeranii”, publikując fragmenty 
„Historii Kaszubów…”, zapowiedziała ukazanie się cało-
ści naszego dzieła – chyba najważniejszego z dotychcza-
sowych projektów zrealizowanych przez Instytut Kaszub-
ski. Odnosząc się do Pańskiej uwagi, muszę stwierdzić, iż 
marzenia, jak to często bywa, były i musiały być całkiem 
inne niż pokazała to rzeczywistość. Trzeba pamiętać, że 
był to okres wojny bolszewickiej i budowania państwa, 
a podobne rozczarowanie było we wszystkich regionach 
Polski, choć prawdopodobnie w zaborze pruskim było 
ono na najwyższym poziomie. Dlaczego? Można to wy-
tłumaczyć stosunkowo wysokim poziomem życia na Po-
morzu, a Polacy – Pomorzanie wówczas tu żyjący – ma-
rzyli, że będzie im się żyło zdecydowanie jeszcze lepiej 
w swojej ojczyźnie. Nie tylko pod względem języka czy 
kultury, ale również w sensie materialnym. Okazało się 
jednak, że „klejenie” różnych ziem wymaga kosztów. Co 
było do przewidzenia, więcej płaciły ziemie, które stały 
na wyższym poziomie, jak zabór pruski, czyli także Po-
morze, a nie tylko najbogatszy wówczas region – Śląsk, 
gdzie występował podobny problem jak u nas, o czym 
czasami zapominamy. Do tego grona zaliczyć trzeba tak-
że Wielkopolskę, o której losach w dużej mierze przesą-
dziło powstanie przeciwko władzy pruskiej. Bez wątpie-
nia wspomniane regiony pozostały bogatsze, ale i w nich 

nie brakowało również bezrobocia.  Stąd migracje i na-
rastające konflikty między miejscowymi i napływowymi, 
czego przykładem wkrótce stała się choćby Gdynia. To 
wszystko powodowało, że radość powitania szybko ustą-
piła na rzecz codziennych problemów i wyzwań, które 
stawiała – także przed Kaszubami – nowa rzeczywistość. 
Trzeba też pamiętać o  tym, że Polska demokratyczna 
funkcjonowała raptem przez kilka lat. Od 1926 roku mie-
liśmy okres rządów sanacji. Ostoją demokracji były jedy-
nie samorządy, bo tych nie udało się sanacji w pełni pod-
porządkować. Jednak, jak można przeczytać w rozdziale 
czwartym, nie wszyscy Kaszubi, Pomorzanie, byli prze-
ciwnikami autorytarnych rządów Piłsudskiego. Byli tacy, 
którzy współpracowali, a nawet pełnili wysokie funkcje 
państwowe w okresie rządów sanacji. Jedną z takich po-
staci był minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, dum-
ny z tego, że był między innymi w rządzie Józefa Piłsud-
skiego. Mieliśmy też sanacyjnych burmistrzów, wymienić 
tu można choćby zasłużonego burmistrza Wejherowa 
Teodora Bolduana. Radość z powrotu do Polski była bez 
wątpienia ogromna, jednak oczekiwania i marzenia Ka-
szubów i Pomorzan były nieco inne niż to, co przyniosła 
im rzeczywistość.

 Od czego zaczął Pan pracę nad tym wydawnic-
twem? Czy ciężko było uporządkować wiedzę doty-
czącą Kaszub i Kaszubów na przestrzeni XIX i XX 
wieku?

Rozmowa z prof. Józefem Borzyszkowskim, kierownikiem 
projektu, autorem tomu III (1815–1920) i tomu IV  
(1920–1945) „Historii Kaszubów w dziejach Pomorza”. 
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Prof. Józef Borzyszkowski
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HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA

Jak zawsze w takim przypadku rozpocząłem od groma-
dzenia bibliografii, lektur, badań archiwalnych. Cennym 
źródłem była również moja domowa biblioteka i własne 
archiwum. Doskonałą pracę wykonali także młodsi ko-
ledzy, którzy w ramach projektu przeprowadzili kweren-
dę kilku tytułów prasy nie tylko pomorskiej. Moja praca, 
choć stanowi syntezę, to także w części praca analitycz-
na, oparta na źródłach, co widać choćby w przypisach, 
które są bardzo bogate i może równie ciekawe jak zasad-
niczy tekst, co z pewnością ucieszy czytelników zainte-
resowanych historią, szczególnie tych ambitniejszych, 
dla których będzie to doskonały odnośnik do dalszych 
lektur. Przystępując do pisania „Historii Kaszubów…”, 
mieliśmy opracowany szczegółowy konspekt, przedys-
kutowany w gronie fachowców i przede wszystkim re-
cenzentów. Ułatwiało to przystępowanie do kolejnych 
etapów realizacji tego projektu. Proszę też zauważyć, że 
niekiedy rozdział mógłby być osobną monografią. Pisa-
liśmy historię, a historię tworzą ludzie. Po raz pierwszy 
stworzyliśmy taką historię, jakiej nikt do tej pory nie 
napisał. Ani Friedrich Lorentz, ani Aleksander Majkow-
ski, który – jak sygnalizuje profesor Gerard Labuda – 
ledwie dotknął tego, w czym mógłby być najbardziej 
twórczy, bo przecież sam współtworzył historię Kaszu-
bów na przełomie XIX i XX wieku, będąc jednym z oj-
ców kaszubsko-pomorskiej myśli politycznej. Niemniej 
i my zostawiliśmy jeszcze sporo pracy młodszemu po-
koleniu.

 Profesor Gerard Labuda pisał o Wielkim Pomorzu. 
Czy w kontekście XIX i XX wieku możemy mówić 
jeszcze o  tym, że całe Pomorze zamieszkane było 
przez Kaszubów?
Zgodnie z sugestią profesora Gerarda Labudy skupiamy 
się na historii Kaszubów, czyli tej części Wielkiego Po-
morza, na której Kaszubi zamieszkiwali i działali w róż-
nym zagęszczeniu i w różnym zakresie. Inna była rze-
czywistość Kaszubów na Pomorzu Zachodnim, zwanym 
też Pomorzem Nadodrzańskim, a  właściwie jedynie 
w jego wschodniej części, do której można odnieść słyn-
ne powiedzenie Konstantego Kościńskiego „Kaszubi 
giną”, choć w rzeczywistości przetrwali tam dłużej niż 
im prorokowano. Inna zaś sytuacja była tutaj, na Pomo-
rzu Nadwiślańskim, gdzie Kaszubi żyli i  żyją dalej 
w wielkiej masie. Wszystko więc dzieje się na tle tak 
zwanego Pomorza Wielkiego, ale głównie Nadwiślań-
skiego, bo struktury państwowe i kościelne obejmowały 
struktury prowincji, w okresie zaborów były to Prusy 
Zachodnie. Choć warto pamiętać o tym, że nasi księża 
w  ramach diecezji chełmińskiej pracowali również 
wśród katolików w diasporze na Mazurach, a niejeden 
z  Kaszubów – daleko poza Pomorzem, zwłaszcza za 
„Wielką Wodą”, i to też jest nasza historia. Pisząc „Hi-

storię Kaszubów…”, staraliśmy się pilnować wcześniej-
szych ustaleń i korzystaliśmy również ze wskazań pro-
fesora Labudy, który zwrócił uwagę na to, że w dziejach 
najnowszych Kaszubów mamy trzy nurty: dominujący 
także dzisiaj kaszubsko-polski, kaszubsko-słowiański 
zapoczątkowany przez Floriana Ceynowę i młodoka-
szubski lub inaczej kaszubsko-pomorski, który konty-
nuujemy w ramach działania Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Staraliśmy się pokazać zaangażowanie 
Kaszubów w tych trzech nurtach. Jednocześnie nie sku-
pialiśmy się wyłącznie na działaniach politycznych. Bar-
dzo dużo uwagi przyłożyłem do rozwoju edukacji, do 
tego, co społeczność polska, kaszubska wyniosła dobre-
go z życia w państwie prusko-niemieckim. Jest też osob-
ny rozdział o życiu codziennym na przełomie XIX i XX 
wieku. Sporo mówimy o odrodzeniu Rzeczypospolitej 
po 1918 roku, o integracji i scalaniu trzech zaborów. 
Każdy z tych zaborów tworzył osobną społeczność, inny 
świat. O tym trzeba pamiętać. Ktoś z historyków już 
dawno zauważył, że byliśmy wówczas na dobrej drodze 
do powstania trzech odrębnych narodów jednego języ-
ka polskiego. Stąd też w okresie międzywojennym zaist-
niały zapamiętane zgrzyty, choćby w relacjach kaszub-
sko-pomorsko-galicyjskich.

 Kaszubi nierozerwalnie związani są z Kościołem, 
o czym również możemy przeczytać. Czy na Pomorzu 
istniał konflikt katolików z ewangelikami? 
Bez wątpienia rola Kościoła katolickiego była i jest nadal 
przeogromna. Trudno to przecenić. Jeśli chodzi 
o wspólnoty ewangelickie i relacje między członkami 
Kościołów, wśród Kaszubów na Pomorzu Nadwiślań-
skim wyglądało to różnie. Ja to delikatnie sygnalizuję, 
choć w trakcie wstępnych badań archiwalnych zauwa-
żyłem, iż w odniesieniu do XIX i XX wieku jest to naj-
mniej zbadana cząstka dziejów Kaszubów. Rola Kościo-
ła ewangelickiego była zwykle znacznie większa, 
a obecność Kaszubów w nim liczniejsza, konflikty zaś 
nie tak groźne. Kiedyś twierdziliśmy, że Polak to tylko 
katolik, Kaszuba to tylko katolik. Tak nie do końca było. 
Jeśli bliżej sięgniemy do źródeł, to zauważyć można, że 
wyglądało to bardziej ciekawie, bardziej kolorowo. Ten 
wątek również czeka jeszcze na zbadanie. Przykładem 
niech będzie historia parafii ewangelickiej w Hopowie. 
Dzisiaj jesteśmy zbyt obciążeni tym, co można nazwać 
dawniejszą współczesną polityką historyczną. To wyko-
rzystywanie historii do codziennej polityki jest dzisiaj 
nieadekwatne do tego, co działo się dawniej. W przy-
padku Kaszubów i Pomorzan możemy mówić o przeni-
kaniu się światów, bo przecież Kaszubi żyli w  kręgu 
wielu kultur – nie tylko dominującej kaszubskiej i pol-
skiej, z którą spotykali się choćby w kościele. Choć nie 
zapominajmy, iż Ceynowa i inni wskazywali, że Kościół 
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Rozmowa z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim, autorem 
piątego tomu „Historii Kaszubów w dziejach Pomorza”, 
poświęconego dziejom najnowszym.

 W ostatnich latach ukazało się kilka książek o Ka-
szubach, również Pana autorstwa. Na ile opracowany 
przez Pana piąty tom „Historii Kaszubów w dziejach 
Pomorza” jest ich podsumowaniem, a na ile dostarcza 
nowych informacji, interpretacji?
Co do zasady i z definicji zadaniem syntezy jest podsu-
mowywanie dotychczasowej wiedzy, nadawanie jej for-
my całościowego, spójnego wykładu. To było o tyle ła-
twe, że w ostatnich latach rzeczywiście ukazało się sporo 
opracowań monograficznych, do których można było się 
odwoływać. To między innymi „Kaszubi między dyskry-
minacją a regionalną podmiotowością”. Wiele wątków, 
którymi zajmowałem się, pisząc tę książkę, okazało się 
przydatnych, podobnie jak te z monografii Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Przydała się też praca nad mo-
nografią muzeów kaszubskich. Można oczywiście przy-
wołać wiele opracowań innych autorów, do których od-
woływałem się przy pisaniu piątego tomu. Paradoks 
polega na tym, że z jednej strony mamy ogrom literatu-
ry, i to właściwie w każdym obszarze, ale z drugiej wiele 
spraw jest niedopracowanych. To teksty przyczynkar-
skie, monografie problemowe. By stworzyć z tego cało-

WSPÓLNOTA MIMO 
PRZECIWNOŚCI

był także instrumentem germanizacji. Kaszubi, nie 
tylko w okresie zaborów, mieli do czynienia z języ-
kiem niemieckim, wówczas głównie w szkole i w woj-
sku. Ponadto dialekt dolnoniemiecki nie był im rów-
nież obcy. Dla wielu mężczyzn z Kaszub służba pruska 
wojskowa była pewnym wyróżnieniem, a wspomina-
na z rozrzewnieniem. Dlaczego tak było? Odpowiedź 
jest prosta: młodzi Kaszubi poznawali dzięki niej 
świat. Był oczywiście nie tak dawno okres, kiedy wy-
mazywano to z rodzinnej pamięci. Dzisiaj jest nieco 
inaczej: zdjęcie dziadka czy pradziadka w pruskim 
mundurze jest postrzegane jako rodzinna pamiątka, 
część rodzinnej historii, naturalnej dla naszego regio-
nu, czego niektórzy nadal nie potrafią zrozumieć.  

 O ile możemy uznać, że XIX i XX wiek to korze-
nie współczesności, droga do własnej podmiotowo-
ści Kaszubów, to czy można powiedzieć, że druga 
wojna światowa tę podmiotowość unicestwiła? 
W pewnej tylko mierze tak, bo przecież inteligencja, 
która pod koniec dwudziestolecia międzywojennego 
była ukształtowana w nowej polskiej rzeczywistości, 
albo została wówczas wymordowana, albo zamknięta 
w obozach. To była wielka tragedia dla nas, Kaszubów.  
Niemniej część się uchowała, choćby poza krajem – 
w obozach jenieckich i wojsku polskim na Zachodzie. 
Jej przedstawiciele tuż po zakończeniu wojny przystę-
powali do odbudowy życia publicznego. Często jednak 
słychać i  takie głosy, że podobnie jak w 1920 roku, 
także po drugiej wojnie światowej Kaszubi musieli na 
nowo udowadniać, że są Polakami. I owszem, można 
odnieść takie wrażenie. Ale jest to pewne uproszcze-
nie. Kaszubi zawsze byli na Pomorzu i tę naszą obec-
ność nad Bałtykiem, choć różnie, ale zawsze dostrze-
gano. Warto też pamiętać, że po drugiej wojnie 
światowej w PRL zrodziły się pokolenia nowej młodej 
inteligencji, także takiej, która była zaangażowana 
w budowę socjalizmu z mniejszym lub większym prze-
konaniem. Dla nas Wielkie Pomorze jest małą ojczy-
zną Kaszubów. Tak było, jest i będzie, czego dowodem 
jest „Historia Kaszubów w  dziejach Pomorza”, bez 
wątpienia unikatowe dzieło, bo żaden region w Polsce 
i w naszym zakątku Europy nie może pochwalić się tak 
obszerną syntezą. Dzieła Fryzów czy Retoromanów są 
podobne, ale znacznie skromniejsze. Niemniej nasze 
losy są bardziej do siebie podobne niż mogłoby się wy-
dawać. Stąd warto i na ten aspekt kaszubsko-pomor-
skich dziejów zwrócić w przyszłości większą uwagę, 
a dziś bliżej zainteresować się także ich dokonaniami.

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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ściowy ogląd, trzeba przekopać się przez gigantyczny 
materiał. Do tego zostaje sporo zagadnień, którymi bada-
cze jeszcze się nie zainteresowali lub zajęli się nimi tylko 
częściowo. Na przykład polityka rolna na Kaszubach 
w okresie PRL-u dotykała różnych aspektów funkcjono-
wania wsi, zaczynając od architektury, przez wymiar eko-
nomiczny, po styl życia. Nie mamy też syntezy, która trak-
towałaby o rybakach czy gospodarce leśnej, nie mówiąc 
o ostatnim trzydziestoleciu, kiedy tyle się zmieniło. Ta-
kich spraw jest więcej. Niektórzy uważają, że tom piąty 
„Historii Kaszubów” jest za mało syntetyczny, inni zaś 
twierdzą, że przydałoby się jeszcze więcej detali, chcieliby 
na przykład omówienia roli PGR-ów czy spółdzielczości 
i tak dalej. 

 Więcej szczegółów? Przecież książka liczy tysiąc sto 
stron i… waży 2191 gramów!
Właśnie. Omówienie kolejnych dziedzin wymagałoby 
kolejnych tomów.

 Kaszubami zajmuje się Pan od czasów studiów, czyli 
dobre trzy dekady. Czy coś, mimo Pańskiej rozległej 
wiedzy, zaskoczyło Pana podczas pracy nad tym to-
mem?
Kaszuby opisuję z różnych perspektyw od lat, przekopa-
łem się przez przeróżne materiały. To, co sobie jeszcze raz 
uświadomiłem przy okazji pracy nad tą książką, to nie-
przebrane zasoby materiałów: różnych archiwaliów, ksią-
żek, artykułów i innych źródeł. Do przejrzenia zostało 
bardzo wiele. Wiem, gdzie są zbiory prywatne, muzealne, 
biblioteczne, ilu jest ludzi mających coś do opowiedzenia. 
Mam świadomość, że to, co napisałem, nie jest dziełem 
skończonym i będzie można tę historię napisać jeszcze 
inaczej, na pewno okres transformacji i trzydziestolecie 
do 2020 roku. Oczywiście trzeba będzie do tego znaleźć 
narzędzia, ale i dystans. Dla czytelnika zaś zaskakujące 
może być spojrzenie na kulturę kaszubską w latach stali-
nowskich. Starałem się ten czas opisać dosyć detalicznie. 
Funkcjonuje bowiem przekonanie, jak to sformułował 
Tadeusz Bolduan, który znał ten okres z  autopsji, że 
w roku 1949 dobrze rozwijające się instytucje kultury, 
które powstały po wojnie, właściwie zostały zlikwidowa-
ne, upaństwowione. To prawda, ale tego, co działo się na 
początku lat pięćdziesiątych, nie należy postrzegać jako 
czasu bezwzględnego bezruchu czy bezwzględnej polity-
ki dyskryminacyjnej. Oczywiście dyskryminacja była 
i bardzo silnie dotykała kaszubską społeczność. Była rów-
nież opresja ideologiczna. Mimo to lokalnie działy się 
różne ważne rzeczy, rozpoczęły się między innymi trzy 
ważne akcje badawcze: zbieranie folkloru muzycznego, 
badania na potrzeby atlasu etnograficznego i początek 
badań przy atlasie językowym kaszubszczyzny. Pojawiali 
się nowi ludzie, nowi twórcy. Bez tego wszystkiego nie 
byłoby 1956 roku i powstania Zrzeszenia Kaszubskiego.

 Jak podsumowałby Pan w kilku zdaniach to, co waż-
nego działo się z Kaszubami przez kilkadziesiąt lat opi-

sanych w piątym tomie „Historii…”?
Starałem się pokazać Kaszuby nie z perspektywy cen-
trum, grupy dominującej, ale wlaśnie z punktu widzenia 
samych Kaszubów. Jeśli miałbym zdefiniować istotę tego, 
co działo się w ciągu kilkudziesięciu lat od zakończenia 
wojny, to powiedziałbym, że to była uparta, cierpliwa, 
systematyczna droga. Nie zawsze efektywna, bardzo rzad-
ko spektakularna, jednak prowadząca do upodmiotowie-
nia etnicznego i obywatelskiego, co traktowano łącznie. 
Ten upór, ta systematyczność polegały na tym, że wyko-
rzystywaliśmy każdą pojawiającą się okazję z pełną świa-
domością różnego rodzaju ryzyka, ograniczeń czy wręcz 
serwitutów ideologicznych wobec władzy. Jak to mówimy, 
dzyrsko, ale rozemno. Jak trzeba było, twardo mówiono 
„tak” lub „nie”, ale kiedy należało szukać kompromisu, to 
go znajdowano, by zyskać przestrzeń, czas. Nie doszło też 
do zerwania ciągłości pokoleniowej, i to mimo wojny. Nie 
chodzi tylko o takie postaci jak Stefan Bieszk i Jan Trep-
czyk, ale też o liderów lokalnych – i nie tylko liderów – 
życia kulturalnego, ale też gospodarczego. W  każdym 
pokoleniu pojawiały się nowe postaci. Były też kanały 
wyciągania tych lokalnych liderów na szerszą regionalną 
niwę. Dzięki temu budowało się poczucie, że tworzymy 
wspólnotę – wspólnotę losu, tożsamościową. Choć prze-
cież nie brakowało zjawisk kryzysowych, takich jak sto-
sunek do autochtonów, emigracja gdańszczan czy ta z zie-
mi bytowskiej. Fenomen trwania i  opór wobec presji 
asymilacyjnej mogły zaistnieć dzięki wykorzystaniu szan-
sy na awans społeczny dzięki tworzeniu się grupy inteli-
gencji kaszubskiej czy rzemieślników, którzy potem zasi-
lili biznes. 

 Czy ten nasz fenomen ma ciągle szansę na przetrwa-
nie?
To temat na inną dyskusję czy dłuższy tekst. Tu wspomnę 
tylko o tanatyczności kultury kaszubskiej, czyli że niby 
jesteśmy skazani na wyginięcie. Ten motyw często poja-
wia się w dyskursie kaszubskim. Katastroficzny, rysujący 
czarne scenariusze. Jednak bardzo często jest po prostu 
wykorzystywany do tego, żeby stygmatyzować różne oso-
by, które rzekomo nie robią tego, co powinny, by Kaszubi 
nie wyginęli. Jest to więc bardziej ocena niż stwierdzenie 
faktu. Niestety często ocena demobilizująca i niesprawie-
dliwa. Ja nie jestem pesymistą co do naszej przyszłości. 
Bądźmy krytyczni, ale bez paniki. Oczywiście to nie ozna-
cza, że Kaszubi będą zawsze tacy sami jak dziś. Nieustan-
nie się zmieniamy. Wystarczy porównać naszą społecz-
ność po wojnie czy nawet trzydzieści lat temu z nami 
dzisiaj. Zmieniają się sposób i zakres używania języka, 
tożsamość, jej symbole. Zmienia się przecież świat do-
okoła, więc i my z nim. Przed nami wiele niewiadomych 
i nie każdemu przyszłość musi się podobać, nie wszyst-
kiemu jesteśmy w stanie zapobiec, jednak mimo że od 
dwustu lat wieszczy się nam nasz koniec, ciągle tu jeste-
śmy. Istniejemy.

P.D.
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ÒLIMPIJSCZI MÉSTER Z KASZËB
Zagwës mia na to cësk pandemiô kòrónawirusa, że w łżëkwiace na facebookù rozwinã sã czekawô diskùsjô ò wiôldżich 
spòrtówcach Kaszëbach. Westrzód tëch nôwikszich czãsto wskôzywóny béł stołowi tenisysta Andrzéj Grëbba, biegôczka 
Angelika Cëchòckô czë satkôrz Daniél Plińsczi. Równak nie bëło sztridu niżódnégò midzë diskùtantama, że nôwikszim 
w dzejach spòrtówcą Kaszëbą béł i je Andrzéj Wróńsczi. Mô òn dobëté jaż dwa złoté òlimpijsczé medale w zapasach 
(biôtkach) w stilu klasycznym. Taczi dokôz rzôdkò sã zdôrzô w skale całégò naszégò kraju. Tej tim barżi wôrt pòznac, 
jak do te doszło, dze dzys mieszkô i co robi nen wiôldżi méster, chtëren je dzys dnia baro aktiwny w spòrtowim żëcym 
gminë Żukòwò. Tej-sej sã spòtikómë na ti spòlëznowi niwiznie, równak ta rozmòwa, jak przënôlégô w czasu pòszëdła, 
òdbëła sã przë pòmòcë elektronicznëch ùrządzeniów – w całoscë pò kaszëbskù!

 Proszã pòwiedzec ò nôdawniészich 
czasach, dze të sã ùrodzył a  wëchò- 
wôł?
Jô jem ùrodzony w stolëcë, to je w Kar-
tuzach. Ale jem sã wëchòwôł w Babim 
Dole kòle Żukòwa. Më mielë gòspòdar-
stwò. Kòżdi mùszôł czãżkò robic w pòlu 
czë w chléwie. Doma sã nie przeléwało. 
Më bëlë òd malinczégò nëkóny do ro-
bòtë. To miało baro wiôldżé znaczenié 
na mòjã spòrtową drogã. Mie sã wiele 
razy pitelë, skąd ù mie takô sëła. Jô 
wiedno òdpòwiôdôł: Temù, że jem ùro-
dzony na Kaszëbach. Më taczi jesmë 
cwiardi i kónsekwentny.

 Wa doma gôda pò kaszëbskù? 
Jo, mëma i tatk gôdelë pò kaszëbskù. Më téż. Chòc to 
ju bëłë te czasë, że w szkòle zakôzywelë. Jak më jachelë 
do Gduńska, tej më sã wstëdzëlë, bò to bëło wësmiéwóné 
wtenczas. Jô pamiãtóm, że rôz mëma mie pòswa do 

Gduńska kùpic młodze, bò tu jich felo-
wało. Jô mógł miec tej mòże kòl sztër-
nôsce lat. Jô szedł do spółdzelni i prosył 
ò nie, a   ta krómòwô nie wiedza, ò co 
mie chòdzy. A jô jesz nie wiedzôł, że pò 
pòlskù òne nazéwają sã „drożdże”. Jô 
w kùńcu mùszôł ji pòkazac, co jô chcã, 
tej òna mie to da. 

 Jak to sã stało, że të trafił do zapa-
sniczégò klubù?
Czësto prosto. To bëło pò òlimpiadze 
w  Montrealu w  1976 rokù. Tam szło 
Pòlôchóm baro dobrze. Jack Wszoła 

zdobił złoto w  skòkù wzwiż, Slusarsczi w  skòkù  
ò ticzce, satkarze téż, wiele jinszim téż szło baro do-
brze. Tej tatk zapakòwôł mie z bratã do aùtoła i za-
wiózł do Żukòwa, a rzekł trenerowi, że mô nas ùczëc 
zapasów. W Żukòwie béł klub „Mòrena”. 

 Jedny wejle nie chcą robic tegò, co starszi jima 
kôżą, a tobie to wierã przëpasowało?
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ZNÓNY KASZËBI 

Jo, baro mòcno. Jô sã na pòczątkù pitôł tëch knôpów: 
Wiele wa tu trenujeta? Jeden mie òdrzekł, to béł póz-
niészi wicebùrméster Żukòwa Zdzysłôw Szczãsny, że 
trzë lata. Jô béł z piersza przerażony: Trzë lata, co jô tam 
bãdã tëli robił? Ale jak jô zaczął, tej jô skùńcził pò trzë-
dzescë piãc latach. 

 Szczãsny i jinszi równak nie zrobilë taczi kariérë?
Jo, to sã zgôdzô. Ti, co sã bòjelë wëjachac pózni z Kaszëb, 
ni mòglë zrobic kariérë. Ù mie sã zmieniło, czej jô 
w 1984 rokù szedł do wòjska, do Legii Warszawa. Jô miôł 
tej 19 lat. Tej to wszëtkò szło jinaczi.  

 To znaczi, że baro òstro. Wnetka stało sã ò ce gło-
sno w całim swiece. 
Nié, tak jaż òstro to nie szło. Pò dwùch latach dopiérze 
jô trafił do kadrë Pòlsczi. Pierszi rôz na mésterstwa 
Eùropë jô wëjachôł w 1987 rokù. Tam jô jesz nick nie 
zdobéł. Zmieniło sã czësto w 1988 rokù. 

 To bëła słinnô òlimpiada w Seùlu, dze të zdobéł 
złoto?
Tak je. Në i tej to sã tak richtich zaczãło. Pòtemù jô 
òstôł trzë razë méstrã Eùropë. W swiece jô rôz zdobéł 
titel méstra swiata, a piãc razë jô przëwòzył jinszé me-
dale: bruné i strzébrné. Piãtnôsce razy jô béł méstrã 
Pòlsczi. Do te fùl kasta rozmajitëch medalów z roz-
majitëch imprezów spòrtowëch. Wszëtkò w kategórii 
czãżczi, to je do sto kilo. 

 To bëła ògromnô promòcjô téż Kaszëb, bò w me-
diach nazéwelë ce czãsto „Tur z  Kaszub”. Skąd sã 
wzãło to przezwëskò?
To mie nadôł redaktor Mirek Begger. Òn baro 
promòwôł Kaszëbów w spòrce. Òn ùmarł czile lat temù. 
Przeżił baro czãżczi wëpôdk i  nigdë pòtim nie 

òdzwëskôł zdrowiégò. Òn òpisywôł wszëtczé mòje kro-
czi w  spòrce. Jô béł „Tur z Kaszub”, a Radek Turkòt 
z  Kartuz nazwóny béł „Rugan kaszubski”. Òn miôł 
pònazwóné wszëtczich znónëch spòrtówców z naszich 
strón. 

 W „Pòmeranii” bëła rôz wzmiónka, że jak wa jez-
dzëła czasã na zgrëpòwania, tej wa gôdiwa pò kaszëb-
skù. Bëło to tak?
Jo, jô pamiãtóm czekawą historijkã z Cetniewa kòl Wła-
disławòwa. Më tam biwelë na zgrëpòwaniach przed 
òlimpiadą i jinszima wôżnyma mésterstwama. Białczi, 
co tam sprzątałë, gôdałë cos tam ò nas midzë sobą pò 
kaszëbskù. Òne mëslałë, że më nick nie rozmiejemë, bò 
bëłë gwës, że më jesmë z głãbi Pòlsczi. A tej jô do nich 
téż zagôdôł pò naszémù. Òne bëłë czësto zadzëwòwóné. 
Bëło to miłé zéńdzenié.  

 A  spòtkôł të sã czedëkòlwiek z  diskriminacją 
Kaszëbów czë naszégò jãzëka?
To jak jô béł młodi, jesz w Żukòwie. Tej ti zawòdnicë ze 
Gduńska nas tej-sej wëzéwelë, że Kaszëbi to bëlë gòrszi, 
ze wsë. Czasama dochôdało do rozmajitëch biôtków. Ale 
jak òni tu przëjéżdżelë, tej më jima nie bëlë dłużny. Më 
jima czasã wrzucëlë, że òni flot garnãlë dodóm. Ale póz-
ni, jak jô ju walcził dlô kraju, tej ju tegò nie bëło. Tam 
bëlë lëdze z całégò kraju i wszëtcë bëlë do se żëczlëwi.  

 Czedë i dze béł drëdżi złoti medal òlimpijsczi? 
To bëło w  Atlance w  1996 rokù. Sztërë lata chùtczi 
w Barcelonie jô béł czwiôrti. Pò rôz czwiôrti na òlim-
piadze jô béł w  Sydney w  2000 rokù. Jô béł tam 
chòrążim całi pòlsczi reprezentacji. Ale ten wëstãp ju 
nie béł taczi dobri. To bëło ju kòl kùńca kariérë.

 Tak czë jinaczi nicht z  Kaszëbów dwa razë nie 
zdobéł złota na òlimpiadze?
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Në nié. Nawetka nicht z zapasników nie wëstąpił nigdë 
na òlimpiadze. Ze Gduńska béł na òlimpiadze w tëch 
mòjich czasach le Wiesłôw Dżadula, ale bez sukcesu. 
Òn téż béł ze mną w Legii, ale pòchòdzył z Trójmiasta. 
Mòże terô chto pòjedze. W Kartuzach je jeden baro 
zdatny zawòdnik, ale nie je to Kaszëba z pòchòdzeniô, 
le Òrmianin. 

 Të równak pò latach ùdbôł so zamieszkac nazôd na 
Kaszëbach, w swòji gminie. To wierã nie bëła nijak 
takô letkô decyzjô. Jak do te przëszło? 
Jo, to bëło w 2009 rokù. Mie tu wiedno cygnãło, ale mòja 
białka je z Warszawë, dzecë téż tam sã rodzëłë. Jô mëslôł, 
że jô ju wierã na Kaszëbë nie wrócã. Timczasã prawie 
dzecë mie zachãcëłë, bë sã tu przeniesc. Jak jô przeszedł 
na spòrtową emeriturã, dzecë gôdałë, że rôd bë tu szłë, 
do babcze. Kò mòja mëma żëje i mieszkô dali w Babim 
Dole. A  jô miôł chùtczi dostóné òd gminë Żukòwò 
bùdowlaną dzałkã w Bòrkòwie, tak jakbë w nôdgrodã 
za promòwanié ti gminë. W 1996 rokù jô òstôł Hono-
rowim Òbëwatelã Gminë Żukòwò. Në i to sprawiło, że 
më wëbùdowelë w Bòrkòwie i tu zamieszkelë.

 Në i terô dzecë są ju tu zasymilowóné, wierã czëją 
sã téż Kaszëbama?
Jak nôbarżi. Jô móm ju terô wnuka. Òn je ùrodzony 
w Kartuzach, a mieszkô w pòblisczim Skrzeszewie. Òn 
ju kąsk gôdô pò kaszëbskù, bò ùżiwô słowa „jo”. 

 I të terô szkòlisz kaszëbską młodzëznã w zapasach, 
jo?
Jo, më z mòjim kòlegą Jackã Raulinã założëlë sekcjã za-
pasów. Terô młodi knôpi tu trenują. I to z sukcesama. 
Jedny mają ju zdobëté złoté medale w młodzykach i ka-
detach. Jedny jeżdżą ju na zgrëpòwania. Dlô mie je baro 
wôżné, żebë wiele dzecy bëło na treningach. Czasã òni 
przëchôdają i przewrôcają sã przez swòje nodżi, a pò 
pôrã miesądzach òni ju czësto piãkno robią przewrotë. 
I  to mie sã widzy. Pózni jedny dali cwiczą, jinszi 
wëbiérają balã abò jesz co jinégò. Nie chòdzy ò to, żebë 
na mòc robic z nich méstrów. Òni mają tu przëchadac 
i sã ùczëc. 

Z DËBELTNYM MÉSTRÃ ÒLIMPIJSCZIM ANDRZEJÃ WRÓŃSCZIM  
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

ZNÓNY KASZËBI 
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Andrzéj Wróńsczi sã ùrodzył 8 rujana 1965 rokù. Wëchòwôł sã w Babim Dole (gmina Żukòwò). Spòdleczną szkòłã 
skùńcził w Bórczu, a pòtemù ùcził sã we warkòwi szkòle w Żukòwie. Liceùm ùkùńcził ju we Warszawie, a trenersczé 
studium w Gòrzowie Wiôlgòpòlsczim. W 2009 rokù razã z rodzëzną wrócył na Kaszëbë. Mieszkô w Bòrkòwie, 
w swòji rodny gminie.
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  Pòchôdôsz z familii, dze sã gôdało pò kaszëbskù. 
A jak bëło ze swiądą kaszëbskòscë? Téż jã môsz z dzec-
nëch lat czë przëszła pózni? Jeżlë pózni, to czedë? Jaczé 
wëdarzenia i lëdze mielë na to cësk?
Kòl mie doma gôdóné bëło pò kaszëbskù òd wiedno. 
Wszëtcë nôleżnicë familie znają kaszëbsczi jãzëk baro 
dobrze – tatk, mëma, sostra. Nót równak nadczidnąc, że 
lëchi cësk na kaszëbiznã za czasów kòmùnizmù – prosto 
diskriminacjô – òdbiła sã na mòji familie mët. Mòji star-
szi są bùsznyma Kaszëbama, równak òd mòjich dzecnëch 
lat barżi przëwiązywelë wôgã do te, cobë jô przede wszët-
czim bëlno gôdôł pò pòlskù. Lëché doswiôdczënczi mòji 
mëmë a tatë ze szkòłë a wszëtczich jinszich pùblicznëch 
môlów mët, przëczëniałë sã kòl nich do te, że nie dbelë 
jakòs mòcno ò to, cobë jô gôdôł pò kaszëbskù. Nigdë nie 
bëlë równak procëm! Zapiselë mie na ùczbë kaszëbsczé-
gò, mëmka mie rëchtowa do kònkùrsów Rodny Mòwë. 
Starszi bëlë rôd, że gôdóm pò kaszëbskù. Ale czejbë jô nie 
rozmiôł gadac pò najémù – nicht bë nad tim nie płakôł. 
Tuwò baro wiôlgą robòtã mielë zrobioné mòji starcë, 
a òsoblëwie niebòszczik stark. Òn gôdôł dërch pò kaszëb-
skù i miôł tegò fùl swiądã. Pòlsczi jãzëk béł dlô niegò 
prosto jãzëkã cëzym. Kòżdi Kaszëba to béł dlô niegò swój 
człowiek, czej chtos gôdôł pò pòlskù – tej to bëło tak, 
jakbë nen wãdrowczik przëjachôł z jaczégò jinszégò cëzé-
gò kraju. Do starka chtos mógł gadac pò pòlskù doma, 
ale òn wiedno gôdôł pò swòjémù, bò w rodny mòwie 
mëslôł. Jizba starków to bëło serce kaszëbiznë w najich 
chëczach. Smiało mògã rzec, że òd dzecka miôł jem  

swiądã tegò, że jô jem Kaszëba. Równak ta swiąda z rokù 
na rok bëła corôz to mòcniészô i dërch we mie jesz rosce, 
z mëslą ò przińdoce – białce, dzecach, familie. Móm nô-
dzejã, że bãdã ùmiérôł w przeswiôdczeniu, że jô òstawił 
westrzód swòjich pòtómków dërch żëwą kaszëbską  
mòwã – nimò tegò, co sã lëchégò mdze dzejac wkół ni 
bez pòstãpné lata.

  Të jes sztudérą kaszëbsczi etnofilologii. Jak të tam 
trafił? 
Tak jak jô wspòminôł rëchli – wiôldżi cësk na mòjã swią- 
dã miôł stark. Smierc zaklepa do dwiérzi naszich chëczi 
i zabrała gò nama w 2016 rokù. To bëło dlô mie stolemné 
przełómanié. Je wiedzec, że ból béł wiôldżi – jak kòl kòż-
dégò przë stracenim blësczégò człowieka, równak w tim 
bólu zadôł jem so jedno wôżné pitanié: „Za co chcôłbëm 
starkòwi pòdzãkòwac nôbarżi i co zrobic, żebë ta pòdzãka 
da brzôd?”. Móm wiele półsostrów a półbracynów. Mało 
chto z nich gôdô pò kaszëbskù. Czej dozdrzôł jem to, 
zrozmiôł jem, jak wiôldżim darënkã bëło mieszkanié razã 
ze starkã w jednëch chëczach. Pòstãpny torf Kaszëba òd-
szedł z tegò swiata, ale nie szedł weg bez słowa. Òstawił 
pò se słowò, kaszëbsczé słowò. Tedë narodza sã we mie 
chãc, bë z kaszëbizną jic w swiat, bò pòkazac młodim, że 
cygniãcé dali spôdkòwiznë najich òjców to nie je balast 
– jak donëchczas, ale òbrzészk, z chtërnégò mòżemë sã 
czëc bùszny. I taczi béł zôczątk… Pierszim krokã bëło 
pòdjãcé sã pisaniégò maturë z kaszëbsczégò jãzëka, do 
chtërny mie zachãca i przërëchtowa szkólnô z technikùm 
w Przedkòwie – Dorota Wilczewskô. W tim czasu mni 

PÒMALINKÙ, ALE DO KÙŃCA
Z Gracjanã Fópką, latosym dobiwcą stipendium miona Izabellë Trojanowsczi dlô młodëch gazétników, 
gôdómë ò kaszëbsczi swiądze, przińdnoscë kaszëbiznë a téż ò młodim i dozdrzelałim kòniu.
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Gracjón Fópka (pierszi z prawi) na planie filmù „Kamerdyner” Gracjón Fópka ze swòją sostrą Paùlëną
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wiãcy pòznôł jem téż Eùgeniusza Prëczkòwsczégò. Z nim 
a dzãka niemù zaczãłë sã mòje pierszé dzejania dlô kaszë-
biznë. Równak żlë jidze ò samą etnofilologiã, to całô pò-
dzãka nôleżi sã Doroce Wilczewsczi. To òna mie prawie 
do te zachãcywa i mie do te przekòna. 

  Jaczi béł zôczątk twòji drodżi gazétnika?
Zaczãło sã w lëstopadnikù 2017 rokù, òd diktanda kaszëb-
sczégò w Bòjanie. Pòznôł jô tam Adama Hébla. Miesąc 
pózni Adóm prosył ò zetkanié. Robił wnenczas w Radiu 
Kaszëbë. Rôcził mie do wespółprowadzeniô aùdicje 
w kaszëbsczim jãzëkù. Adóm mie wcygnął do radia – do 
dzys żëjemë w drëszbie i razã dzejómë tej-sej – ale ta aù-
dicjô to bëło blós taczé rozgrzanié sã przed richtich ro-
bòtą. Za to, że przëszło mie robic jakno gazétnik, stolem-
né „Bóg zapłac” nôleżi sã Arturowi Jabłońsczémù, chtëren 
przërocził mie do robòtë repòrtérë pół rokù pózni, nimò 
to, że jô jesz béł w tim fachù dëcht „zelony”. Artur Jabłoń-
sczi – tak jak wspòminóny Eùgeniusz Prëczkòwsczi – to 
człowiek, chtëren rozmieje stawiac na młodëch i chãtno 
dzeli sã z nima swòjim bòkadnym doswiôdczenim na ni-
wiznie dzejaniégò dlô tatczëznë.

  Gôdô sã, że gazétnik bë miôł bëc „òbiektiwny”, trze-
zwò zdrzec na to, co òpisywô. Czedë të gôdôsz ò kaszë-
biznie, môsz w se wiele wseczëców, emòcji. Môsz tegò 
swiądã? A  żelë jo, to pòjôwiô sã jesz jedno pëtanié: 
Próbùjesz nad tim robic czë mëslisz, że kaszëbsczi ga-
zétnik miôłbë bëc prawie taczi?
Barnienié kaszëbiznë nie wësztrëkiwô òbiektiwizmù. Bò 
òbiektiwno wzérającë – më mùszimë sã dërch barnic. Jesz 
nie bëło przëtrôfkù, cobë biôtka ò naje wôrtnotë kòmùs 
szkòdza. Nôwëżi bez falszëwòtã. Wiedno to më mùszimë 
jic na miónczi ò swòje prawa, bò rozmajité wëszëznë nie 
chcą ò nas wiele czëc. 

W robòce gazétnika wedle mie przede wszëtczim ni 
mòże cëganic. Nót je gadac prôwdã, nawetka czej nie wi-
dzy sã lëdzóm, chtërny nie ùwôżają naju rodny spôd-
kòwiznë. Nie lëdóm równak robic przék lëdzóm. Jem za 
tim, cobë dążëc do zgòdë, le téż ni mòżemë dac so wlezc 
na głowã – na niwie gazétnictwa mët. Temù, czej miôł jem 
leżnosc rëchtowac materiałë radiowé, wiedno starôł jem 
sã wëcygnąc kaszëbsczé sprawë w przódk, ùswiądnic czło-
wieka, z chtërnym jô gôdôł, w tim, że to më Kaszëbi jesmë 
– jak gôdôł Òjc Swiãti Jan Paweł II w Gdinie w 1987 rokù 
– „odwiecznymi gospodarzami pomorskiej ziemi”. Ale co 
bëło rzekłé z drëdżi starnë, to bëło rzekłé, i taczé wiadła 
prawie szłë pózni w eter. 

  Z wiôlgą pasją òpòwiôdôsz téż ò robòce na gbùr-
stwie. To twòja drëgô (pò kaszëbiznie) miłota? Môsz 
planë, żebë òstac gbùrã, czë równak ju wiész, że mdzesz 
kaszëbsczim gazétnikã?

Móm dopiérze 23 lata. Czej zdrowié pòzwòli, czekô mie 
jesz wiele piãknëch sztótów, ale téż na gwës wiele 
drãdżich ùpôdków. Nie chcã dlôte za mòcno wëchadac 
w przińdotã... 

  Jeżlë jidze ò kaszëbiznã, to të gôdôł ò planach na 
familiã, wëchòwanié dzecy, a nawetka ò tim, jaczé të bë 
chcôł miec przeswiôdczenié òbczas ùmieraniô. Mëszlã, 
że i tuwò mòżemë kąsk pòkôrbic ò przińdnoscë?
Tej chcemë rzeknąc tak: czej robiã na gbùrstwie, czëjã, że 
òdpòcziwóm. Głowa lepi mësli. To je baro dobrze sã òde-
rwac òd kómpùtra i pòrobic cos rãkama a nogama. Gwës 
na môlu òstónã – do gardu sã nie wëbiéróm. Ale gòspò-
darka mòjégò tatka nie je wiôlgô. Ni ma dlôte téż wiele 
robòtë, a co za tim jidze – dëtków mët. Chòwë ju ni mómé 
dłudżé lata. Òstała blós robòta w pòlu. Na môłim gbùr-
stwie dzysdnia nie dô sã zarobic na dostatné żëcé. Ale 
w głãbi serca dzes tam są snica, cobë w przińdoce to zmie-
nic i brzadno dali cygnąc tã pòstãpną spôdkòwiznã òjców. 

  Jak familiô i drëszë òdbiérają twòjã żëcową drogã – 
swiądnégò Kaszëbë, sztudérë etnofilologii, gazétnika 
Radia Kaszëbë?
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Jô nie chcã, żebë to bëła mòja darga. Jô chcã, cobë òna bëła 
NASZA. Jô chcã, cobë familiô i drëszë szlë tą drogą ze mną 
mët. Drogą swiądnégò Kaszëbë. I to sã w dzélu ùdôwô. Jô 
widzã brzôd kòżdégò dnia. Chòc le w cyberzonie. Wszëtcë 
ju wiedzą, że jak jakôs sprawa je do Gracjana, tej załôtwiómë 
jã pò kaszëbskù. I dochôdô do piãknëch zjawiszczów, czej 
na przikłôd drëszë niesparłãczony z dzejanim dlô kaszë-
biznë piszą do mie w rodny mòwie nimò to, że nigdë nie 
piselë ani nawetka nie ùczëlë sã pisac pò kaszëbskù. Piszą 
fòneticzno, ale tej móm swiądã, że w tim prawie sztóce òni 
pò kaszëbskù mëslą, tak jak to robilë jich tatkòwie, star-
kòwie. I tej serce mie rosce, bò widzã, że to wszëtkò mô 
cwëk. Że je brzôd w lëdzach. A to je dlô mie nôwôżniészé. 
Mòże pisac ksążczi, artikle, prowadzëc aùdicje – ale to mô 
bëc blós strzódk do célu. Célã je człowiek. To je wszëtkò 
robioné do niégò – nié dlô karierë czë zwëskù. Ale mùszã 
rzec, że robòta w  radiu czë sztudérowanié w  tim baro 
pòmôgô. Pòmôgô w docéranim do człowieka. 

  Co robisz, żebë rozwijac swój kaszëbsczi jãzëk? Co 
czëtôsz, czegò (abò kògò) słëchôsz? A mòże mëslisz, że 
skòrno môsz dobrą kaszëbiznã wëniosłą z dodomù, to 
lepi jã òstawic taką nôtërną, nieskażoną na przëmiar 
neòlogiznama?
Jô sã ùczã z kòżdim dniã. Równak jô jem barżi „słëchów-
cã” jak „zdrokówcã”. Barżi mie wpôdô w ùchò jãzëk w gôd-
ce niżlë pisóny. I tuwò zôs robòta gazétnika Radia Kaszëbë 
mie baro rozwinã. Czej jô robił wëdowiédzë z rozmajitima 
kaszëbsczima lëteratama, dzejôrzama, ùczałima – baro flot 
w ùszë wpôdałë mie pòsobné słowa, chtërnëch jô nie czuł 
doma, a chtërne ùżiwóné są czãsto a gãsto w lëteracczi 
kaszëbiznie, w tim neologiznë mët. Fùndamentã je równak 
kaszëbizna wëcygniãtô z  dodomù. Jô bë rzekł téż, że 
w mòjim żëcym jãzëk kaszëbsczi mô dwie gãbë. Pierszô 
– domôcô. Tuwò jô gôdóm z familią swòbódno, w gwarze 
lesacczi, taczi, jaczi jô sã naùcził doma. Minusã ti swòbòdë 
je wiele słów zacygniãtëch z pòlaszëznë. Në, ale chëczë 

rządzą sã swòjima prawama. Drëgô gãba je tej, czej gôdóm 
pò kaszëbskù w mediach, z dzejôrzama kaszëbsczima, na 
kùlturowëch zéndzeniach – tej staróm sã zważac na to, 
jaczégò słowa ùżëjã i w jaczi spòsób je wëmôwióm, bò 
zanôlégô mie na tim, cobë kaszëbizna w pùblicznym rëmie 
bëła jak nôpiãkniészô. Żlë jidze ò pisënk – sztudióm za-
wdzãcziwóm corôz to lepszé pòjãcé pisaniégò w rodny 
mòwie. Pòczątczi z kaszëbsczim pisënkã miôł jem w szkòle 
spòdleczny, le tak barżi bëlno naùcził jem sã dopiérkù na 
sztudiach, chòc tej-sej jaczi błąd sã jesz trafi. Ale to sã 
zdôrzô w jinszich jãzëkach téż.

  Jak zdrzisz na przińdnosc kaszëbiznë? Dze widzysz 
nôwikszą nôdzejã dlô ji ùchòwaniô?
Familiô, familiô i jesz rôz familiô. Je drãgò, le jesz nie je 
za pózno na òdrodã. Znajã wiele młodëch w mòjim wiekù 
abò jesz młodszich (nawetka ò 8–10 lat!) , chtërny gôdają 
piãkno pò kaszëbskù. To je môłi dzél proceńtowi wszët-
czich Kaszëbów w pòrównanim z pòkòlenim jich starków 
czë nawetka tatków, ale jesz gôdają. Wôżné, cobë jich 
ùswiądnic w tim, że to je wiôlgô wôrtnota, że mùszą miec 
mòcny cësk na to, cobë jich dzecë bëłë w pòczëcym swòji 
kaszëbskòscë wëchòwiwóny. Tak jak jô ju gôdôł rëchli – 
czej przińdze mie dożëc sãdzëwégò wiekù, a we smiertel-
nym wërze, czej ju nie mdã mógł gãbë òdemknąc, nie 
mdã ju czuł rodny mòwë w swòji familie i òkòlim – mdã 
miôł swiądã, że nie wëkònôł jem swòji misje. To nie je 
letczi chléb. Są sztótë, w chtërnëch człowiek bë sã nômili 
òbdôł. Zamkł w chëczach i sedzôł. Ale to mòże dérowac 
nôwëżi pôrã niedzelów. Tej zôs sã bùdzy bënë ta chãc 
wëlezeniégò do lëdzy. Czej Pón Bóg dô mòc a zdrowié, 
mdã dzejac tëli, wiele bãdã mógł. Pewno w òczach jinszich 
mdze to wiedno mało, ale mëszlã, że jak mdã dzéń w dzéń 
òdkłôdôł pò kamiszkù, tej za cziledzesąt lat zrobi sã z tegò 
grëpa kamieni. 

  Dzejôsz rëszno w  klubie kaszëbsczi młodzëznë 
„Cassubia”. Co mòżemë zabédowac młodim lëdzóm, 
żebë chcelë sã zajimac kaszëbizną?
Jô donëchczôs gôdôł ò swiądze bëcégò Kaszëbą. Czësto 
drëgą starną je samò dzejanié. Mòżlëwòtów dzysdnia je 
fùl! Mómë to, czegò ni mielë naszi tatce. Jiwrã są chãcë, 
a tak richtich jich felënk… Drëdżim problemã je to, że 
wedle mie starszim dzejôrzóm nie zanôlégô na młodëch. 
Tu je prawie wiôldżi jiwer. Młodi człowiek nie chce 
wstãpiwac do organizacji, dze są sami stôri. Młodi 
Kaszëba mùszi czëc, że nie je sóm. Dlôte wôżné, żebë to 
bëłë karna. Môłé, ale karna. Le młodi sami ni mają 
òdwôdżi wëlezc i rzec: „Më zakłôdómë karno młodëch na 
przëmiar przë parce KPZ”. Wiele je gôdóné, ale do 
młodëch nicht nie wëchôdô. Jô nie chcã tuwò terôzka 
wëapartniwac i gadac: „Hewò tam je lëchò, tam je lëchò 
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– blós kòl nas je dobrze”. Ale prôwda je takô, że w Baninie 
wiôlgą robòtã òd lat robią Elżbiéta i Eùgeniusz Prëcz-
kòwscë. Òni sã starają, wiele mògą, cobë młodëch włączëc 
w dzejanié. Żebë bëło jich jak nôwiãcy. Dzãka temù part 
je dërch młodi. Jedny barżi swiądno – jinszi mni, ale 
wëmiana pòkòleniowô dërch je. Jô jem z mòjich młodëch 
drëchów w Baninie bùszny. Co jaczis czas na jaką ùdbã 
przińdzemë. Ni ma tegò wiele, ale je. Ale móm téż kòntakt 
z młodima z rozmajitëch dzélów Kaszëb. Òni nie są zrze-
szony w niżódny stowôrze, ale interesëją sã kaszëbizną, 
mają wiele jiwrów, pitaniów – staróm sã jima pòmagac 
i klarowac najã historiã pòdług prôwdë. Dlôte midzë jin-
szima òd łońsczégò rokù, razã ze sztudérama kaszëbsczi 
etnofilologie, pòdjimóm sã òrganizacje „Balu Młodëch 
Kaszëbów”, na chtëren zjéżdżają sã młodi dzejôrze i nié le 
blós dzejôrze – równo jaczé mają pòzdrzatczi w kaszëb-
sczich sprawach. Nôlepi sã integrowac bez zabawã. Latos 
impreza mia sã òdbëc w maju w Lëni, ale bez pòszëdło 
kòrónowirusa më mùszelë jã przełożëc na séwnik.

  Wespół z  Eùgeniuszã Prëczkòwsczim të wëdôł 
w slédnym czasu ksążkã ò Pawle Miotkù (Z Bãdargòwa 
do Lëzëna. Paweł Miotk – dzejôrz, lëterat i wójt). Dlôcze 
prawie ta pòstacjô mô ce zaczekawioné? 
To je baro długô historiô. Zaczãła sã pò smiercë starka, ò 
jaczim jô ju tëli rzekł. Przejął jem pò nim kastã ze stôrima 
òdjimkama (drzewianą – taczé pùdło jak przódë chłopi 
ùżiwelë do gòleniégò sã), chtërne mie wiedno pòkazywôł. 
Nalôzł jem bënë pòcztową kôrtã wòjskòwą razã z òdjimkã 
jaczégòs chłopa. Na ni sztãpel i data – Hambùrg 1916. 
Ùsôdzca – Paweł Miotk. Mòjégò starka Bernata mëma – 
Wanda – bëła òd Miotków, tej jô so pòmëslôł, że to prosto 
jaczis krewny. Ale sznëkrowôł jem barżi i sã òkôzało, że 
to je baro znóny Miotka. Stark za żëcégò nick ò nim mie 
dëcht nie gôdôł. Pewno dlôte, że Miotka ùmarł jesz przed 
starka gebùrstagã. Pò zbadérowanim sprawë òkôzało sã, 
że ten starosta òglowòpòlsczich òżniwinów w Spale i znó-
ny przedwòjnowi kaszëbsczi gôdkôrz béł bratã mòji pra-
starczi – Wandë Fópczëny. Tej jô sã tą pòstacją baro zain-
teresowôł. Dëcht w  tim samim czasu pòznôł jem 
Eùgeniusza Prëczkòwsczégò. Tak sã złożëło, że òn ju wie-
le lat rëchli zajimôł sã sprawą Miotka, bò rodny môl 
Prëczkòwsczich na Stążkach béł zarô za grańcą rodnégò 
môla Miotków na Różnym Dãbie. To bëlë richtich sąsô-
dze. Prëczkòwsczi pòdzelił sã ze mną swòjima materiała-
ma, jô z nim swòjima – a tej jô sã tak richtich do robòtë 
wzął. Zaczął sznëkrowac pò archiwach, nalôzł jem wiôldżi 
dzél blëższich krewnëch Pawła Miotka. Tej më to razã ze-
brelë do grëpë i kùreszce ùdało sã wëdac pùblikacjã. 

  Stipendium miona Trojanowsczi to dlô ce barżi acht-
nienié donëchczasnëch dobëców czë zôchãta do robòtë? 
A mòże jedno i drëdżé?

Barżi achtnienié donëchczasnëch dobëców, chòc ùwôżóm 
je jesz za baro żôrotné. Ale to achtnienié téż daje mòc. Czej 
chtos cebie achtnie, robi sã cepli na sercu. Tim barżi, że 
w swiece dzysdnia je wiele gòrzu, taczi zawistnoscë midzë 
swòjima, chtërna je czësto niepòtrzébnô nikòmù. Cobë nie 
bëło – jô nie òprzestanã dzejac, bò kaszëbsczé sprawë to je 
òd czile lat całé mòje żëcé. Le na gwës terô je drãdżi czas 
dlô naju wszëtczich. Pòszëdło ògraniczô téż robòtã gazét-
nika, chtëren je nôłożen bëc dërch wëstrzód lëdzy, co 
terôzka mie téż daje do mësleniô i nie pòmôgô òb codzéń. 
Korónawirus a  rozmajité jinszé przëtrôfczi zatrzëmałë 
kąsk „Fópkã gazétnika”. Ale nen drãdżi czas minie i tej 
mdzemë dzejac dali. Planów na przińdotã je fùl. Wszëtczé 
są sparłãczoné z dzejanim dlô tatczëznë. Le pòmalinkù 
a do przódkù. Mój tatk wiedno mie gôdôł, że młodi kóń 
sã mòcno szarpie, czej cos cygnie – wladëje w to całą mòc, 
a tej za sztót pôdô, bò je wëkùńczony. Dozdrzelałi kóń 
nôprzód nacygnie slã, zbadérëje, wiele mô mòcë, wiele je 
w sztãdze ùcygnąc. Tej to so rozłożi na całą trasã i pòma-
linkù cygnie. Pòmalinkù, ale co wôżné, do kùńca.

  Òbczas wrãcziwaniô stipendium miona Izabellë Tro-
janowsczi të môsz rzekłé, że bãdzesz pisôł téż do 
„Pòmeranii”. Pôrã tekstów ju sã pò prôwdze ùkôzało, 
ale môsz të ùdbã na jakąs stójną wespółrobòtã? Ò czim 
të bë chcôł do naju pisac?
Gôdôsz „kaszëbsczi gazétnik” – mëslisz „Pomerania”. 
Mòją pasją je historiô. Żlë wszëtkò pùdze pòdług mòjégò 
planu, pò skùńczenim kaszëbsczi etnofilologie chcã roz-
pòcząc sztudia historiczné. Czej naléze sã jaczi plac dlô 
mie w pismionie, w chtërnym swój głos zabiérają nôwôż-
niészé i, mëszlã, nômądrzészé pòstacje najégò kaszëbsczé-
gò swiata – mdã sã czëc baro mòcno wëapartniony. Czas 
pòkôże, co żëcé przëniese – pòmału a do przódkù. 

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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 Mija czwarty już miesiąc egzy-
stencji z pandemią koronawirusa 
COVID-19. Czy można powie-
dzieć, że już się oswoiliśmy i na-
uczyliśmy się żyć z towarzyszącym 
nam wirusem?
Odnoszę wrażenie, że po trzech 
miesiącach trwania pandemii część 
osób oswoiła się już z  tą sytuacją. 
Niektórzy odczuwają teraz mniejszy 
niepokój niż wcześniej. Nie spraw-
dzają codziennie wiadomości o ko-
ronawirusie, ogólnie z większą swo-
bodą przychodzi im funkcjonować 
w dzisiejszym świecie. Stało się to 
dla nich codziennością. Większość 
przywykła już, że trzeba dezynfekować ręce, nosić 
maseczkę, zachować bezpieczną odległość czy zakła-
dać rękawiczki w sklepie. Tak naprawdę nie było in-
nego wyjścia, ponieważ to, co obecnie się dzieje, jest 
w dużej mierze poza naszą kontrolą i musimy zaak-
ceptować taki stan, by móc „normalnie” żyć. Więk-
szość pogodziła się także z myślą, że nie będzie miała 
normalnych wakacji, nie wyjedzie za granicę, nie wy-
pocznie tak, jak dotychczas to robiła. Jak długo to bę-
dzie trwało, nie wiem, ale myślę, że osiągnęliśmy teraz 
stan względnej stabilności. 

 Można też powiedzieć, że media też nie robią już 
sensacji, gdy pojawia się informacja o kolejnej oso-
bie z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19…
To prawda, media bardzo napędzały ten lęk i frustra-
cję, teraz to się uspokoiło. Pewnie dlatego, że mamy 
teraz sytuację luzowania wszystkich obostrzeń, co też 
wpływa na poprawę naszego samopoczucia i  nie 
przejmujemy się tak bardzo kolejnymi przypadkami 
osób zarażonych. 

 Czy kryzys, w którym się znaleźliśmy, skłonił nas 
do szukania bezpieczeństwa w bliskich nam oso-
bach, w rodzinie, w domu rodzinnym? Niektórzy, 
nie mogąc choćby kontynuować nauki, zdecydowa-

li się wrócić do rodzinnych miejsco-
wości, do rodziców, aby ten czas 
przetrwać wspólnie z najbliższymi.
Zdecydowanie tak. To jest bardzo po-
wszechne. Z  uwagi na konieczność 
izolacji społecznej szukamy schronie-
nia wśród najbliższych. Wydaje nam 
się, że łatwiej nam skontrolować, czy 
są to dla nas osoby bezpieczne pod 
względem ewentualnego zarażenia. 
Możemy wypytać, czy ktoś był 
w domu, czy nosił maseczkę, czy miał 
kontakt z chorą osobą. Studenci czy 
pracownicy zatrudnieni na zlecenie, 
nie mogąc utrzymać się w dużym mie-
ście, także musieli wrócić do rodzin-

nych miejscowości, do rodzin, bo po prostu rzeczywi-
stość ich do tego zmusiła. Jakby na nowo organizują 
sobie życie, uczą się online albo szukają pracy, którą 
mogą wykonywać zdalnie. Rodzina daje dużo pozy-
tywów i pozwala przetrwać ten trudny czas. Zaczyna-
my od najbliższych, a potem pewnie będą przyjaciele, 
dalsi znajomi.

 Myśli Pani, że nasz sposób radzenia sobie z obo-
strzeniami narzucanymi przez rząd i podległe mu 
instytucje zależy od tego, czy mieszkamy w dużym 
mieście, w miasteczku czy na wsi?  
Sądzę, że tak. Mam nawet możliwość osobistej obser-
wacji, bo sama mieszkam w Gdańsku, a moi rodzice 
w Czersku, dokąd od czasu do czasu jeżdżę. Mam też 
znajomych, którzy mieszkają w mniejszych miejsco-
wościach, nawet na wsi. Tam zupełnie inaczej to wy-
gląda, chociażby dlatego, że mieszkańcy małych miej-
scowości mają domy i  ogrody, co daje poniekąd 
mniejsze poczucie ograniczenia niż w  przypadku 
mieszkańca bloku lub kamienicy. Mogą swobodnie 
wyjść bez maseczki, pobyć w ogrodzie i nie czują tego, 
że coś im zabrano. Ja mieszkam w blokowisku. Teraz 
już jest inaczej, ale wcześniej ludzie w ogóle nie wy-
chodzili, bo się bali, a każda osoba spotkana na klatce 
schodowej stanowiła potencjalne zagrożenie. Poza 
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tym w  dużym mieście są kina, teatry, restauracje, 
puby, galerie – to wszystko zostało zamknięte w jed-
nym momencie. Coś, co dla wielu ludzi było codzien-
nością, formą spędzania wolnego czasu, zostało im 
zabrane i dlatego mieszkańcy dużych miast mogą so-
bie gorzej radzić z obostrzeniami.

 Nie mogąc wykonywać pracy na zewnątrz, zmu-
szeni jesteśmy spędzać więcej czasu wspólnie pod 
jednym dachem. Dla niektórych to nowa sytuacja, 
do tego niezależna od nich. Nawet tam, gdzie istnie-
ją mocne rodzinne więzi, z  czasem dochodzi do 
mniejszych lub większych spięć. Jak radzić sobie 
w takich sytuacjach, biorąc pod uwagę fakt, że wie-
lu z nas mieszka w niewielkich mieszkaniach?
Faktycznie, kłopoty komunikacyjne w ostatnim czasie 
bardzo się nasilają, zwłaszcza jeśli mamy z  osobą, 
z którą mieszkamy, jakieś nieomówione kwestie, ne-
gatywnie na nas wpływające. Jesteśmy z tą osobą cały 
czas, poprzednio wychodziliśmy do pracy, zmieniali-
śmy miejsce, mogliśmy „złapać oddech”. Sytuacja pan-
demii zupełnie to odwróciła. Poruszamy się cały czas 
w tym samym środowisku. Z obawy przed zarażeniem 
i w wyniku nakładanych ograniczeń nie mieliśmy zbyt 
wielu możliwości. Ważne jest, aby w tej sytuacji pogo-
dzić się z poczuciem braku kontroli – bo nie mamy 
kontroli nad tym, co się teraz dzieje i co będzie się 
działo. Możemy starać się chronić swoich najbliż-
szych, ale tak naprawdę na otaczającą nas teraz rze-
czywistość nie mamy wpływu. Wirus już jest i nie 
mamy możliwości go zatrzymać, nie ma takiego spo-
sobu. Trzeba się z tym pogodzić i zaakceptować obec-
ne życie, które polega na tym, że więcej czasu spędza-
my w domu, izolujemy się od znajomych. Akceptacja 
to pierwszy krok do tego, żeby oswoić się z nową rze-
czywistością. Bardzo ważne jest też ustalenie nowych 
rytuałów: jeśli pracuję zdalnie w domu, to rano ubie-
ram się, nie siedzę cały dzień w piżamie. Jeśli ktoś ma 
taką możliwość, to warto jeden pokój przeznaczyć 
tylko na miejsce pracy i przyjąć, że po pracy nie bę-
dzie się wchodzić do tego pomieszczenia, aby mieć 
poczucie, że się tę pracę skończyło. Jeśli występuje 
konflikt, bo oboje partnerzy pracują w domu, to war-
to ustalić na przykład, kto i w jakich godzinach musi 
pracować albo kto i w jakich godzinach musi mieć 
czas tylko dla siebie. Można też ustalić sobie przerwę 
na kawę o  konkretnej godzinie. Takie spotkanie 
w kuchni między obowiązkami zawodowymi może 
pozytywnie wpłynąć na nasze relacje. W  relacjach 
z partnerem ważne jest też to, aby każde z nas miało 
czas na robienie tego, co lubi. Ja czytam książkę, ty 

oglądasz film. Istotne jest to, abyśmy mieli tę własną 
przestrzeń, aby ten czas bycia ze sobą nie „zlewał się”. 
Mamy potrzebę wyodrębniania siebie, więc myślę, że 
to może pomóc i zapobiec konfliktom. Ostatnie i naj-
ważniejsze: trzeba mówić o problemach i o tym, co 
nas denerwuje, frustruje czy smuci, czego się boimy. 
Pozbywanie się nadmiaru napięć pomaga, inaczej na-
sze ciało da nam o  tym znać. To kluczowa sprawa 
w każdej sytuacji, nie tylko w czas pandemii. Nega-
tywne emocje można też rozładowywać konstruktyw-
nie w działaniu: nie mogę iść na siłownię, to włączam 
sobie trening online. Teraz można już uprawiać jog-
ging, więc bieganie po lesie czy parku jest również 
dobrym sposobem na pozbycie się negatywnych emo-
cji. Jednak uważam, że najważniejsza jest rozmowa. 
Jedna z  konstruktywnych strategii radzenia sobie 
z napięciami i stresem to także humor. Bardzo po-
mocne jest obracanie swoich kłopotów w żart. Teraz 
powstaje w sieci mnóstwo memów żartobliwie przed-
stawiających dzisiejszą rzeczywistość. Muszę przy-
znać, że niektóre naprawdę są śmieszne i człowiekowi 
po dawce śmiechu robi się jakoś lżej na duszy. To, 
czego na pewno nie należy robić, to szukać ukojenia 
w  destruktywnych strategiach, takich jak wszelkie 
używki czy objadanie się, bo to na dłuższą metę nie 
przynosi dobrych skutków, a ma długofalowe nega-
tywne konsekwencje. Raczej szukałabym zdrowej 
strategii: spacery, gotowanie, sport, no i rozmowa… 

 Wspomniała Pani o pracy zdalnej. Choć to roz-
wiązanie wydaje się komfortowe, to często wywołu-
je u pracownika większy stres. Gdy do tego docho-
dzi opieka nad dziećmi, które nie zawsze rozumieją, 
że mama czy tata muszą skupić się na pracy, stres 
się pogłębia. Jak w takiej sytuacji połączyć życie za-
wodowe z rodzinnym? Czy w ogóle można poradzić 
sobie w takich warunkach bez negatywnych emocji? 
Wracamy do kwestii ustalenia jakiegoś rytmu dnia, 
rytuałów. Sama dobrze wiem, że jeśli chodzi o dzieci, 
to nie można nic z góry założyć, jednak mimo wszyst-
ko jest bardzo ważne, aby ustalić z drugą połową, co 
danego dnia będziemy robić, abyśmy zarówno my, jak 
i dzieci, mieli czas na pracę, na siebie, dla siebie. Trze-
ba podzielić się pracą i obowiązkami, uzgodnić, co 
i kiedy, kto w danym czasie wykonuje pracę zawodo-
wą, kto domową, a kto opiekuje się dziećmi. Trzeba 
starać się nawzajem faktycznie wspierać w tych wspól-
nych działaniach. Im dzieci są starsze, tym jest trud-
niej, trzeba im znaleźć zajęcie, zastąpić w jakiś sposób 
znajomych, od których zostały odizolowane. One też 
mają wiele nieprzyjemnych emocji, z którymi muszą 
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walczyć, dlatego o dzieci trzeba szczególnie zadbać. 
Ważna jest współpraca wszystkich członków rodziny.

 Mówimy o tym, jak radzić sobie w rodzinnych 
relacjach, ale są także rodziny, w których więzi nie 
są zbyt silne. Są również ludzie samotni, często 
schorowani, dla których pandemia oznacza jeszcze 
większą traumę. Jak mają poradzić sobie w obec-
nych czasach? Do kogo mogą zwrócić się o pomoc?
To jest, szczerze mówiąc, najtrudniejsza grupa, bo 
osamotniona i w jakiś sposób odizolowana, z powodu 
choroby i tak realnie zagrożona, bo wiemy, jak to sta-
tystycznie wygląda. Uruchomiono bardzo silne zaple-
cze psychologiczne i psychiatryczne online. Nawet ta 
darmowa pomoc jest bardzo szeroko rozpowszech-
niona i to jest na pewno jakaś opcja radzenia sobie 
w tym czasie. Jeśli nie mogę porozmawiać z najbliższą 
osobą twarzą w twarz, to zawsze są telefony, komuni-
katory internetowe, które są bezpieczne. Jeśli czuję, że 
jest mi jeszcze za mało i  potrzebuję obiektywnego 
i specjalistycznego wsparcia, to jest ta pomoc psycho-
logiczna online. Osoby samotne mają też najczęściej 
w sobie duży poziom lęku i depresyjności. Dobrym 
sposobem radzenie sobie z tym jest odwracanie uwa-
gi, to znaczy nieskupianie się na sobie, na swoich ob-
jawach. Nie czytamy ciągle informacji, nie włączamy 
co chwilę statystyk. Takie „nakręcanie się” niedobrze 
wpływa na stan psychiczno-emocjonalny. Rozmowa 
z bliskimi, z terapeutą oraz próba odwrócenia uwagi 
są pomocne, aby nie kumulować niepotrzebnych na-
pięć. Jeśli chodzi o osoby „wykluczone technologicz-
nie”, to my wszyscy powinniśmy uwrażliwić się na 
ewentualną pomoc. Warto okazać wsparcie społeczne, 
na przykład porozmawiać przez okno, pomóc w przy-
niesieniu zakupów. Domy dzienne dla seniorów rów-
nież oferują pomoc poprzez rozmowę telefoniczną czy 
załatwienie codziennych spraw starszej czy schorowa-
nej osoby.

 Rzeczywistość ostatnich miesięcy uwypukliła 
również problem przemocy rodzinnej, której ofia-
rami są między innymi dzieci. Bez kontaktu ze 
szkołą, z nauczycielami, którzy problem „znikają-
cych dzieci” nagłaśniają od momentu zamknięcia 
szkół. Takie dzieci często nie mają gdzie szukać po-
mocy. Jak powinniśmy reagować, gdy w swoim oto-
czeniu zauważymy choćby cień negatywnego zacho-
wania dorosłych w stosunku do najmłodszych?
Pierwsza sprawa: nie można tego ignorować, trzeba 
działać. Jeśli faktycznie mamy domniemanie, że dzie-
je się coś złego, to po prostu dzwonimy na policję. Jest 

procedura zakładania Niebieskiej Karty, wówczas po-
woływany jest zespół interdyscyplinarny, który ma na 
celu wdrożenie konkretnych działań pomocowych. 
Rodzina jest pod obserwacją specjalistów gotowych 
do pomocy, a  jeśli jest to konieczne i  możliwe – 
sprawca jest oddzielany od ofiar przemocy. Formy 
przeciwdziałania przemocy oraz ratowania życia 
mimo pandemii wciąż istnieją i działają. Obecne cza-
sy nie zwalniają nas z obowiązku przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Co prawda wcześniej nauczy-
ciel, pedagog czy psycholog w szkole mógł zareago-
wać, gdy w domu działo się coś złego. Dziecko miało 
szansę jeśli nie powiedzieć, to okazać swoim zacho-
waniem, że coś jest nie tak, a teraz zostało sam na sam 
z problemami. Oczywiście funkcjonują różne funda-
cje i centra przeciwdziałające przemocy oraz wspo-
magające rodzinę, jest też Niebieska Linia, dzięki 
której dzieci mogą poinformować dorosłych o pro-
blemie, tylko muszą mieć szansę bezpiecznie zadzwo-
nić. Mogą pomóc poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, które w czasie kwarantanny dawały możliwość 
konsultacji telefonicznych ze specjalistami, a ci z ko-
lei mogą pokierować dalszymi działaniami pomoco-
wymi dla dziecka i  jego rodziny. Z  drugiej strony 
dzieci są otwarte na nowe technologie i często dają 
o sobie znać na przykład poprzez komunikatory czy 
media społecznościowe. Oczywiście pozostaje pyta-
nie, co zrobi dziecko, które otrzyma od swojej kole-
żanki czy kolegi wiadomość, że dzieje się coś złego. 
Bez wątpienia powinno powiedzieć o tym rodzicom, 
którzy mogą zaalarmować odpowiednie służby. Prze-
moc w rodzinie to zawsze trudna i delikatna kwestia, 
często nie wiemy, jak się zachować, nie chcemy się 
wtrącać z lęku, że pogorszymy sprawę… Jedno jest 
pewne: trzeba coś zrobić, ignorowanie problemu 
może bardziej zaszkodzić niż działanie. Policja i pra-
cownicy socjalni są dostępni cały czas, ale ktoś musi 
zauważyć problem, by ich o nim poinformować. Te-
raz rzeczywiście brakuje takiego pełnego pola obser-
wacyjnego… 

 Nie mają go też osoby, które miały kontrolę nad 
osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków…
Generalnie w sytuacjach kryzysowych, gdy jest wyso-
ki poziom frustracji, lęku, niepewności, smutku, róż-
nych nieprzyjemnych emocji, osobom uzależnionym 
jest jeszcze trudniej, bo nie znają konstruktywnych 
strategii radzenia sobie, znają tylko te destrukcyj- 
ne – właśnie alkohol czy narkotyki. Naprawdę jest to 
dla nich trudne. 
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 Jak ocenia Pani zachowanie naszego społeczeń-
stwa? Z jednej strony widzimy wzorowe postawy 
ludzi, którzy podporządkowują się zaleceniom, zo-
stają w domu, dezynfekują ręce, unikają kontaktów 
z obcymi ludźmi, często nawet z najbliższą rodziną. 
Z drugiej strony mamy do czynienia z osobami, któ-
re ignorują wszelkie zalecenia, a nawet kwestionują 
istnienie wirusa. 
Mamy bardzo zróżnicowane podejście, które zależy 
między innymi od wieku, życiowych doświadczeń, 
postrzegania siebie i  rzeczywistości. Ciężko wydać 
jedną ocenę, bo część społeczeństwa jest bardzo zdy-
scyplinowana, ma potrzebę chronienia siebie i innych 
i czuje, że może tę nową sytuację w jakiś sposób kon-
trolować. Może to dawać nawet poczucie sprawczości: 
chronię siebie, chronię najbliższych, dostosowuję się 
do zaleceń i jestem w zgodzie sama czy sam ze sobą. 
Są też oczywiście osoby, które bagatelizują zagrożenie. 
Może to wynikać między innymi z nadmiernie opty-
mistycznego podejścia albo wręcz z zaprzeczania rze-
czywistości: nie zarażę się, bo w moim województwie 
nie ma wielu przypadków choroby. Zaprzeczanie 
może być mechanizmem obronnym, który ułatwia 
radzenie sobie z trudnościami. Nie jest to pożądane 
z perspektywy całego społeczeństwa, bo ktoś, kto nie 
nosi maseczki i nie stara się zachować zaleceń, jest 
zagrożeniem dla siebie i innych. Te dwie skrajne po-
stawy wynikają z różnych osobistych doświadczeń, 
wykreowanych i wyuczonych w rodzinie. Każdy ma 
inne podejście i sposób traktowania sytuacji kryzyso-
wych, do których na pewno należy życie w pandemii. 
Nie ma jednego stylu radzenia sobie z tym. 

 W  ostatnich tygodniach wiele osób poruszyły 
akty agresji wobec pracowników opieki zdrowotnej, 
którzy ratując innym życie w dobie pandemii, ryzy-
kują własnym zdrowiem oraz zdrowiem swoich naj-
bliższych. Jest jakieś wytłumaczenie zachowania 
agresorów?
Taka osoba ma poczucie braku kontroli nad rzeczy-
wistością, nad tym, co się dzieje. Ma potrzebę umiej-
scowienia „zła”, tego potencjalnego zagrożenia. Naj-
prościej jest umiejscowić je w konkretnej osobie, na 
przykład w  lekarzu, pielęgniarce czy córce lekarki. 
W ten sposób tacy ludzie wyładowują swoje napięcia 
i frustracje. Są to osoby, które mają słaby konstrukt 
psychiczny, na który mogą się nakładać inne trudno-
ści lub choroby psychiczne. Mogą też osiągać taki po-
ziom kryzysu emocjonalnego, w  którym przestają 
zachowywać się racjonalnie. Zachowują się w sposób 
„pierwotny”: czuję brak kontroli nad tym, co się dzie-

je, nadmiar frustracji rośnie, więc muszę się rozłado-
wać i w jakiś sposób sobie z tym poradzić. Najłatwiej 
radzić sobie poprzez działanie, czyli poprzez szeroko 
rozumianą walkę. Jakoś trzeba sobie to zagrożenie 
unaocznić, zmaterializować, bo wirus jest nienama-
calny i dlatego bardzo często ofiarami stają się właśnie 
inni ludzie, w tym przypadku ci, którzy – w mniema-
niu agresorów – mogą być zarażeni koronawirusem. 
Pewna grupa ludzi po prostu nie radzi sobie w nowej 
sytuacji, czy to z uwagi na swój stan psychiczny, czy 
kryzysy rodzinne albo emocjonalne, czy też choroby, 
które wzmagają dyskomfort psychiczny.

 Jak długo będzie trwał ten kryzys i jak wpłynie – 
albo jak już wpłynął – na nasze życie, naszą psychi-
kę?
Już wpłynął. Jak długo będzie trwać, trudno stwier-
dzić. Myślę, że z dostosowywaniem się do obecnej 
rzeczywistości jest trochę tak, jak z radzeniem sobie 
w żałobie po stracie kogoś bliskiego. Przechodzimy 
przez różne fazy: szoku, zaprzeczenia, złości, rozpa-
czy, a w końcu akceptacji. W tym wypadku mówimy 
o utracie czegoś, czyli naszego dotychczasowego życia, 
które było w naszym odczuciu lepsze i bezpieczniejsze 
niż obecnie. W etapach radzenia sobie ze śmiercią 
bliskiej osoby dochodzimy w pewnym momencie do 
akceptacji, po zaprzeniu i prawdopodobnej depresji. 
My też dojdziemy do akceptacji, przystosujemy się do 
nowej rzeczywistości, aby móc czerpać z nowego życia 
jak najwięcej dobrego. Widzę, że się staramy. Pozna-
jemy na nowo życie swoje, swoich partnerów, znajdu-
jemy czas dla siebie. Uczymy się kreatywności, czego 
dowodzi chociażby niedawny brak drożdży w skle-
pach, bo ludzie zaczęli sami piec w domach chleb! 
Docenimy to, co mamy, że mamy do kogo zadzwonić, 
z kim porozmawiać, do kogo się przytulić. Myślę, że 
pandemia może mieć działanie afirmacyjne, choć bę-
dziemy żyli w nieustannym poczuciu lęku i zagroże-
nia, w mniejszym lub większym stopniu, bo nie wie-
my, jak to wszystko się dalej potoczy. Nawet po 
pandemii codzienne relacje międzyludzkie będzie 
trzeba budować na nowo. Polacy nie są społeczeń-
stwem otwartym w takim stopniu, jak Włosi czy Hisz-
panie, chociaż mieliśmy jednak skłonność do sponta-
nicznych rozmów na klatce schodowej czy w ogródku. 
Musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, z ak-
ceptacją większej rezerwy i dystansu społecznego.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA LATARSKA
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ZWYCZAJ ŚMIECHEM UŚWIĘCONY
Gdzie we wnętrzu Dworu Artusa znajduje się brzedci 
Krësztof, tego Remus mógł się dowiedzieć z wierszowanej 
powiastki Hieronima Derdowskiego „Jasiek z Knieji”, któ-
rą woził na swej taczce. Tytułowy bohater, mieszkaniec 
przysiółka położonego nad jeziorem Wdzydze, wraz z są-
siadem Zabrodzkim z pobliskiej Przytarni udał się do 
Gdańska, aby zakupić hurtowe ilości szarego mydła i han-

dlować nim potem na Kaszubach. Zabrodzki wietrzył 
w tym znakomity interes, a Jasiek, któremu nie wiodło się 
jako rolnikowi, uwierzył mu i użyczył koni oraz wozu. Po 
przekroczeniu Bramy Wyżynnej Jasiek, pamiętający 
ostrzeżenia, że bówcy, miejscowi rozrabiacy, znani z pła-
tania figli i wyłudzania datków, zaciągną go siłą do Krësz-
tofa, postanowił samemu przywitać się z Gdańskiem, tym 
bardziej że uważał spełnienie tego rytuału za swoistą no-
bilitację. 

Jaszek timczasã do dwòru Artusa / Szedł Krësztofòwi 
dac czesc i całusa, / Jak kòżdi, co chce pòkôzac sã z pańska, 
/ Czëni za pierszim òdwiedzenim Gduńska. / Krësztof miôł 
gãbã zwróconą do pieca, / Letkò so wôżëł kaszëbsczégò 
kmieca, / Lecz mimò tegò pësznégò wëkrãtu, / Jaszek sã 
schilô kù niemù bez wstrãtu, / Kùszô Krësztofa kąsëczk niżi 
plecy, / Òcérô gãbã i do wòza lecy. 

KOSZ OBFITOŚCI

Nikt mnie na Długim Targu nie spytał, czy jestem po raz 
pierwszy w Gdańsku, i nie zmuszał ani nie zachęcał do 
odwiedzenia Dworu Artusa, udałem się więc tam, podob-
nie jak Jasiek z Kniei, dobrowolnie, aby przekonać się, czy 
nadal jest żywotne mierzenie pieca, który to żart – wiele 
na to wskazuje – był jednak pierwotny wobec całowania 
gołego pośladka Neptuna. O tym że co najmniej jeszcze 
w  końcu XIX wieku zwyczaj praktykowano, świadczy 
choćby relacja profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
hrabiego Stanisława Tarnowskiego, z podróży do Gdań-
ska i odwiedzin Dworu Artusa w 1881 roku: odwiecznie 
powtarza się z obcymi ten sam figiel, niezbyt wykwintny, 
ale zwyczajem i śmiechem wieków uświęcony.

Główne wejście do Dworu, osadzone w kunsztownym 
portalu, nie jest obecnie używane, ma charakter dekora-
cyjny. Wchodzi się natomiast drzwiami znajdującymi się 
w sąsiedniej kamienicy, dziś znanej jako Dom Ekonomi-
sty, a dawniej jako Stary Dom Ławy.

W przedsionku przechadza się ochroniarz lustrujący 
uważnym okiem przekraczających próg. Nie ma czerwo-

KOLEBKA I TRUMNA 
 3  

W opowieści rozpowszechnionej na Kaszubach, którą i ja słyszałem w dzieciństwie w Kartuzach, Krësztofa, 
którego każdy, kto pierwszy raz odwiedził Gdańsk, powinien pocałować w tyłek, utożsamiano z Neptunem. Taki 
też znak równości stawia w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” jego autor ksiądz Bernard 
Sychta: Krësztof – posąg Neptuna na Długim Targu w Gdańsku. Róża Ostrowska i Izabella Trojanowska potwier-
dzają w „Bedekerze kaszubskim”, że kojarzono go z Neptunem, ale dodają, że tradycja gdańskiego Krësztofa wy-
wodzi się najprawdopodobniej z innego źródła. I kierują nie do ratusza, jak sugerował Remusowi jego kompan 
Trąba, lecz do pobliskiego Dworu Artusa, okazałego pałacu, również o reprezentacyjnym charakterze, wyróż-
niającego się w ciągu kamienic na Długim Targu szerokością fasady, wielkością ostrołukowych okien i szczegól-
nym bogactwem ozdób i rzeźb. 

Dwór Artusa i stojąca przed nim fontanna Neptuna obecnie.
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nego stroju, o jakim wspominają podróżnicy opisujący 
dawnych portierów, ale ubrany jest przyzwoicie, jak na 
służbę w obiekcie historycznym tej rangi przystało: biała 
koszula, krawat. Ponieważ również on mnie nie pyta, czy 
jestem pierwszy raz w Gdańsku, sonduję, czy figiel z obej-
mowaniem pieca bywa nadal praktykowany. Okazuje się, 
że nawet o nim nie słyszał. Ale jest zaciekawiony, że coś 
takiego tu się odbywało. 

Lepiej zorientowana jest pani sprzedająca bilety wstę-
pu, a jednocześnie pamiątki i publikacje. Gdy pytam ją 
o żart z kaflem, śmieje się, że nikt już teraz nikogo nie 
zmusza do mierzenia pieca, ale próbować można, bo nie-
typowa płytka jak była na jego cokole, tak jest. – W tym 
samym miejscu co dawniej – zaręcza i pokazuje fotografię 
z końca XIX wieku w jednym z oferowanych wydawnictw.

Kupuję bilet i po otwarciu niedużych drzwi znajdują-
cych się po stronie wschodniej sieni wchodzę do ogrom-
nej hali z gwiaździsto-palmowym sklepieniem, opartym 
na czterech kolumnach z granitu (podobno pochodzą 
z rozebranego przez gdańszczan w XV wieku zamku krzy-
żackiego). Uderza bogactwo wystroju. A  jest to tylko 
część tego przepychu, który znajdujemy w opisach po-
dróżników. Deotyma (Jadwiga Łuszczewska), autorka 
dziejącej się w Gdańsku i poczytnej do dziś powieści „Pa-
nienka z okienka”, nazwała Dwór Artusa „koszem obfito-
ści”. Tyle tu było znakomitych i cennych obrazów, rzeźb, 

modeli żaglowców zwisających z sufitu, przymocowanych 
do ścian zbroi rycerskich i rogów jelenich. Ale i obecnie 
zwiedzający Dwór Artusa nie powinni być zawiedzeni. 
Część zachowanych eksponatów powróciła na swoje miej-
sca, a tam, gdzie powstały luki, wypełniono je wielkofor-
matowymi wydrukami. 

FRYWOLNA TABLICZKA

Dwór Artusa w 1945 roku legł w gruzach, jak całe Główne 
Miasto (I  oto leży miasto zabite. Trup Gdańska – pisał 
w kwietniu tamtego roku publicysta Edmund Osmańczyk). 

Wstępną odbudowę Dworu przeprowadzono w latach 
1948–1952. Pełnił potem długo rolę domu kultury. Do-
piero w 1984 roku zapadła decyzja, że należy przywrócić 
mu dawną świetność. 

Niezwykle pracochłonna okazała się rekonstrukcja 
Wielkiego Pieca. Co prawda akt erekcyjny wmurowano 
18 kwietnia 1994 roku, a uroczyste odsłonięcie nastąpiło 
16 kwietnia 1995 roku, ale przygotowania do odtworzenia 
tego zabytku zaczęły się już w 1971 roku. 

Elżbieta Kilarska, kustosz działu ceramiki Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, która brała udział w tym wyjąt-
kowym przedsięwzięciu, mówi, że odtworzenie pieca by-
łoby o wiele trudniejsze, gdyby nie zapobiegliwość miej-
skich konserwatorów zabytków z ich szefem profesorem 
Willim Drostem. Przed nadejściem frontu rozebrali oni 
górne piętra pieca i wywieźli kafle do refektarza kościoła 

FO
T. 

AU
TO

R 
NI

EZ
NA

NY

W 1945 roku po Dworze Artusa ostała się tylko fasada.Wielki Piec w końcu XIX wieku z widoczną płytką na dolnym gzymsie.
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klasztornego w Kartuzach. Przetrwały tam do zakończe-
nia wojny. Na niższe piętra pieca, których nie zdążono 
zdemontować, runęło sklepienie Dworu, ale z odnalezio-
nych w gruzach fragmentów udało się złożyć około dwu-
stu kafli. Do odbudowy pieca użyto czterystu trzydziestu 
siedmiu oryginalnych kafli i osiemdziesięciu trzech kopii, 
które wykonał artysta ceramik Henryk Lula.

Nazywany królem wszystkich pieców, gdyż w całej Eu-
ropie nie było wyższego (liczył 10,65 metra wysokości), 
znajduje się w północno-wschodnim rogu hali. Ustawio-
ny na kamiennym cokole, składa się z pięciu pięter zwę-
żających się ku górze, a pokrywają go kolorowe kafle zdo-
bione między innymi portretami niegdysiejszych 
władców europejskich i herbami Polski, Gdańska i Prus 
Królewskich.

Na gzymsie cokołu rzuca się w oczy prostokątna ta-
bliczka kamienna, nachylona pod kątem w stosunku do 
innych ozdób, wyraźnie doklejona (pierwsze wzmianki 
o niej pochodzą z XVIII wieku). Odstaje od reszty także 
tym, co przedstawia. Ukazuje młodzieńca leżącego na 
boku, mającego spuszczone spodnie i  trzymającego 
w ręku okrągłe lustro, w którym ogląda odbicie swoich 
pośladków.

To tutaj odbywało się mierzenie pieca. Szkopuł w tym, 
że jego szerokość u podstawy wynosi 2,25 metra. Gdy oso-
ba poddawana próbie rozpościerała ręce, starając się objąć 
cokół, nie dość, że nie była w stanie tego dokonać, to na-
trafiała ustami na wypukłą gołą pupę postaci na płycinie. 

STOLEM PRZECHRZCZONY NA KRZYSZTOFA

Frywolny młodzieniec z lustrem to niewątpliwie Dyl So-
wizdrzał, kpiarz nad kpiarze, który zyskał sławę najwięk-
szego w Europie wesołka, a który – według legendy – 
miał odwiedzić także Gdańsk, w  tym Dwór Artusa. 
Dlaczego w kaszubskiej wersji żartu jest on nazywany 
Krësztofem?

Jacek Borkowicz – historyk, publicysta, tłumacz, czło-
wiek wielkiej erudycji – przekładając z języka niemieckie-
go na polski książkę podróżnika Ludwiga Passargego 
„Z  wiślanej delty”, w  opisie średniowiecznej gdańskiej 
biesiady w Dworze Artusa natrafił na zdanie: Czyż we 
wrzawie tej nie słychać dudniących kroków wielkiego 
Krzysztofa? Borkowicz doszedł do przekonania, że ów 
Krzysztof, którego kroki – gdy dobrze nastawić uszu – sły-
chać w Gdańsku od wieków, to przemianowany z nadej-
ściem chrześcijaństwa kaszubski wielkolud Stolem.

Rodzi się jednak pytanie, kim był ten wielki Krzysztof? 
Czyżby chodziło o świętego o tym imieniu? I dlaczego 
właśnie on miałby zastąpić w roli postrachu kaszubskiego 
olbrzyma Stolema? 

Według legendy św. Krzysztof pochodził z Licji, pro-
wincji rzymskiej. W młodości był daleki od ideału. Od-
stręczał wyglądem twarzy, ale respekt budziły jego olbrzy-
mi wzrost i niezwykła siła. Dysponując tymi przymiotami, 
postanowił oddać się na służbę najpotężniejszemu na 
świecie panu, a za takiego uznał króla swego kraju. Gdy 
okazało się, że ten bardzo boi się diabła, zdecydował się 
usługiwać jemu, ale także się rozczarował, ponieważ no-
wego pana przerażało z kolei samo słowo Chrystus. Szu-
kając tego kogoś, kto był postrachem dla diabła, Krzysztof 
trafił do pewnego pustelnika. Ten doradził mu, żeby osie-
dlił się nad pobliską rwącą rzeką i pomagał przeprawia-
jącym się na drugi brzeg, co spodoba się Chrystusowi 
i niewątpliwie mu się ukaże. Którejś nocy Krzysztof usły-
szał wołanie chłopca. Kiedy wziął go na ramiona, poczuł 
ogromny ciężar. Z trudem dotarł na drugi brzeg. 

– Tak mi ciążyłeś, że niewiele brakowało, a doprowa-
dziłbyś nas do niebezpieczeństwa – rzekł do chłopca. 

Na to ten odparł: – Nie dziw się, bo niosłeś na swych 
ramionach tego, który dźwiga cały świat. Jestem tym 
Chrystusem, któremu tutaj służysz, pomagając innym. 

Krzysztof po tym spotkaniu stał się żarliwym wyznaw-
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Rzeźba św. Krzysztofa na ścianie nad ławą jego imienia w końcu XIX wie-
ku. Obok w postaci wyodrębnionej.

Sowizdrzał, który stał się Krësztofem.
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cą Chrystusa. Około 250 roku, za panowania cesarza 
rzymskiego Decjusza, skazano go na okrutne tortury 
i  ścięcie mieczem. Jako męczennik za wiarę został  
w V wieku wyniesiony na ołtarze. 

ŚWIĘTY BEZ AUREOLI

Legenda sprawiła, że na niezliczonej liczbie obrazów i po-
sągów św. Krzysztof występuje jako olbrzym dźwigający na 
ramionach dziecko z globusem w ręku. Tak też przedstawia 
go ogromna drewniana figura, mierząca 3,25 metra wyso-
kości, zawieszona na zachodniej ścianie Dworu Artusa. 
W  tej to zachowanej oryginalnej rzeźbie, pochodzącej 
z 1540 roku, profesor Jerzy Samp dopatrzył się inspiracji 
do nadania postaci na płytce pieca imienia Krësztof. Dwór 
Artusa był pierwotnie miejscem zebrań bractw kupieckich, 
którym patronowali poszczególni święci. Była tam wśród 
wielu innych również ława św. Krzysztofa, a nad nią olbrzy-
mich rozmiarów rzeźba wyobrażająca świętego. To ona mu-
siała sprawić, że ze skaszubionym imieniem Krësztof iden-
tyfikować zaczęto kaflowego Sowizdrzała – przekonywał 
Samp w książce „Z woli morza”, wydanej w 1987 roku przez 
Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W tej identyfikacji ograniczono się, jak widać, do imie-
nia, bez podkreślania, że dotyczy świętego. Pewnie dlate-
go, że nie wypadało, aby postać budzącą na Kaszubach 
grozę uosabiał męczennik za wiarę. Co innego młodzie-
niec Krzysztof, olbrzym z legendy, który usługiwał wielu 
panom, a którego sam wygląd budził przestrach. 

Jeśli rzeźba w  Dworze Artusa miała rzeczywiście 
wpływ na nazwanie postaci na płytce Wielkiego Pieca 
Krësztofem, to rodzi się kolejne pytanie: dlaczego również 
Neptuna, boga mórz, tak nazywano? Moim zdaniem mo-
gła to być sprawka bówków. Strzegący Dworu Artusa por-
tierzy nie dopuściliby, żeby młodzieńcy o reputacji rozra-
biaków panoszyli się w miejscu, nad którym pieczę im 
powierzono i w którym tylko oni mogli zaciągać zwiedza-
jących do pieca, licząc na datek za przegrany zakład, któ-
ry im proponowali. 

Tymczasem wokół posągu Neptuna bówcy byli w sta-
nie wyławiać swobodnie kandydatów do podobnego ce-
remoniału, stawiając im warunek, licząc zwłaszcza na to 
drugie: albo pocałują Krësztofa, albo się wykupią. I słusz-
nie, bo dotarcie do zadka Neptuna było wręcz niemożli-
we, chyba że przy użyciu drabiny. 

RYTUAŁ PRZEJŚCIA

Poświęciwszy tak dużo uwagi niezbyt wyszukanemu  
figlowi z całowaniem Krësztofa w tyłek, zastanawiam się, 
czy nie przesadziłem. W przekonaniu, że to jednak nie 
tylko zabawna ciekawostka, utwierdziła mnie dr Magda-
lena Sacha z Uniwersytetu Gdańskiego. Z praktykowane-
go przez wieki żartu wywiodła wniosek, że w rytuale tym 
odzwierciedla się dwojaki stosunek ludności kaszubskiej do 

wielkiego miasta. Może on zatem – jej zdaniem – stanowić 
punkt wyjścia do rozważań dotyczących związków ka-
szubskiego zaplecza z grodem nad Motławą, do refleksji 
o relacjach między wiejską społecznością Kaszub a miej-
ską Gdańska. 

Odwołując się wprost do zachowania powieściowego 
Remusa, gdy ten znalazł się w centrum wielkiego miasta, 
na tłocznym Długim Targu pełnym Niemców i Żydów,  
dr Sacha zauważa: Bohater kaszubskiej powieści „Żëcé 
i przigòdë Remùsa” Aleksandra Majkowskiego z grozą i fa-
scynacją przejeżdża obok srogiego Neptuna, próbując jak 
najszybciej pokonać Długi Targ i dotrzeć do swoich, czyli 
do Kaszubów handlujących na Targu Rybnym. Mieszczań-
ski, patrycjuszowski Długi Targ jest dla Kaszuby przestrze-
nią obcości, której patronuje nieprzyjazny Czarny Krësztof 
z trójzębem. W tej obcej, nieoswojonej przestrzeni pojawia-
ją się bogaci mieszczanie oraz drwiący z wieśniaków miej-
scy chuligani – gdańscy bówcy. Obowiązek pocałowania 
boga w miejsce, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę, 
to swoisty rytuał przejścia (rité de passage), który dla przy-
bysza ze wsi stanowi obrządek wyłączenia (separation) 
i włączenia (deagregation) zarazem, wyłączenia ze społecz-
ności wiejskiej, by ponownie włączyć adepta do kaszubskiej 
społeczności rybaków i drobnych handlarzy, zaadaptowa-
nych w mieście.

EDMUND SZCZESIAK

Fragment przygotowywanej części trzeciej cyklu „Śladami 
Remusa”.
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Pocałowanie tego Krësztofa wymagałoby nie lada ekwilibrystyki!
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1 P.B. Pływactwo, „Gazeta Poranna 2 grosze”, 1925 nr 235 (27.08.1925 r.).

Jedną z  pierwszych prób przepłynięcia Małego Morza 
podjął 23 sierpnia 1925 roku Adam Uziembło z Wojsko-
wego Klubu Wioślarskiego w Warszawie. Uziembło wyru-
szył o godzinie 11.07 z Boru na Półwyspie Helskim do 
Gdyni w asyście żaglówki, na której pokładzie znajdowała 
się komisja sędziowska i lekarz. 

Warunki na zatoce nie sprzyjały pływakowi. Wiało od 
lądu, do tego utrzymywała się duża fala. Jednostka towa-
rzysząca Uziemble halsowała pod wiatr. Przeciętnie co 
około pół godziny zarządzano kilkuminutowe przerwy, 
podczas których pływak odpoczywał, utrzymując się 
w miejscu na wodzie. Uziembło był w dobrej kondycji, 
prasa donosiła, że na trasie rozmawiał, a nawet dowcipko-
wał, jadł i palił papierosy1. Niemniej o godzinie 15.48, po 
przepłynięciu dziesięciu kilometrów, mimo protestów za-
wodnika, komisja przerwała przeprawę z uwagi na wzma-
gający się wiatr i fale utrudniające żeglugę.

TRZY RAZY FIASKO
Kolejne oficjalne próby przepłynięcia zatoki podjęto po 
blisko dwóch latach. W pierwszym tygodniu sierpnia 1927 

roku do walki z żywiołem stawano trzykrotnie. We wtorek 
2 sierpnia o godzinie 10.41 z gdyńskiego mola wystartował 
dwudziestotrzyletni student Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Gdańskiej, członek Akademickiego Zrzesze-
nia Studentów. Z uwagi na dość spontaniczny charakter 
przedsięwzięcia (zawodnik zdecydował się pokonać trasę 
raptem po kilku dniach przygotowań) i brak w związku 
z tym odpowiedniej oprawy medialnej w prasie nie zacho-
wało się zbyt wiele relacji na ten temat. Na podstawie prze-
kazywanych do redakcji depesz trudno nawet jednoznacz-
nie wnioskować o nazwisku śmiałka. „Polska Zbrojna” 
pisała o Henryku Ambroszewskim, „Dziennik Poznań- 
ski” o Henryku Abraszewskim, z kolei „Dziennik Bydgo-
ski” o  Araszkiewiczu. Choć przebieg zmagań śmiałka 
z wodą nie jest do końca jasny, pewne jest, że do Helu nie 
dotarł. Po pokonaniu połowy trasy był w dobrej kondycji, 
ostatecznie miał jednak zakończyć swoją eskapadę... 
w okolicach Rzucewa pod Puckiem.

Kolejna próba pokonania Małego Morza miała miejsce 
już następnego dnia, w środę 3 sierpnia. Tym razem wy-
zwane podjęła piątka młodych ludzi, w tym weteran trasy 

WPŁAW PRZEZ MAŁE MORZE
Kanał La Manche od dawna prowokował niespokojne i złaknione wyzwań dusze. Przez wieki odcinek między kon-
tynentem a Wyspami Brytyjskimi próbowano przebyć balonem, samolotem, a nawet na latającej hulajnodze. Byli też 
tacy, którzy starali się pokonać go wpław. Także w II Rzeczypospolitej nie brakowało entuzjastów próbujących łamać 
kolejne ograniczenia i dokonywać tego, co nie udało się dotychczas nikomu. Dla części z nich miejscem realizacji 
ryzykownych pasji stały się wody Zatoki Puckiej.

Gertruda Skowrońska przygotowuje się do wypłynięcia do Helu 15 lipca 1928 roku. 
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sprzed dwóch lat Adam Uziembło. Niestety i tym razem 
szczęście nie dopisało pływakom. Po pokonaniu ośmiu 
kilometrów komisja sportowa towarzysząca grupie naka-
zała przerwanie zmagań z uwagi na pogarszające się wa-
runki atmosferyczne, a zawodnicy wylądowali na pokła-
dzie asekurującego ich kutra dozorczego „Tryton”.

Mimo niepowodzeń poprzedników, już w piątek w tra-
sę ruszył kolejny zapaleniec. 5 sierpnia o godzinie 9.45 
z mola kuracyjnego w Gdyni wypłynął trzydziestodwulet-
ni kapitan artylerii Aleksander Poncet de Sandon. Także 
i on nie osiągnął zamierzonego celu. Temperatura wody 
wynosiła zaledwie 14 stopni Celsjusza, a pogoda w ciągu 
dnia pogarszała się. Wzmagał się wiatr, fale stawały się 
coraz większe. Niebo spowiły chmury i spadł deszcz. Po 
czterech godzinach w wodzie i przepłynięciu ośmiu kilo-
metrów kapitan wszedł na pokład towarzyszącej mu łodzi.

ZWYCIĘŻCZYNI Z TORUNIA
Nieudane próby poprzedników zainspirowały do podjęcia 
wyzwania pływaków Toruńskiego Klubu Sportowego. 
Wiary w powodzenie przedsięwzięcia dodał im wyczyn 
z 31 lipca 1927 roku, kiedy to pokonali Wisłą wpław czter-
dziestodwukilometrową trasę z Torunia do Brdyujścia, by 
powitać wizytującego Pomorze Ignacego Mościckiego. 
Niespełna rok później, 15 lipca 1928 roku, do zmagań 
z Małym Morzem stanęła jedna z uczestniczek toruńskiej 
sztafety, dwudziestolatka Gertruda Skowrońska.

Zawodniczka wystartowała z  mola Żeglugi Polskiej 
w Gdyni po godzinie 7.03 w asyście dwóch kutrów, na któ-
rych znajdowali się: lekarz, komisja sędziowska oraz ojciec 
i siostra pływaczki. Pierwsze dwanaście kilometrów mi-
nęło bez komplikacji, jednak później zerwał się silny wiatr, 
który spiętrzył fale na zatoce. Dziewczyna przez dwie go-
dziny zmagała się z żywiołem, jednak prąd morski nie-
ubłaganie znosił ją z obranego kursu. Z czasem jednak 
warunki poprawiły się i mogła kontynuować przeprawę. 
Na kilka kilometrów przed Helem poczułam znowu strasz-
ny apetyt i jadłam wszystko, co mi z łodzi podawano – wy-
znała w wywiadzie reporterowi „Słowa Pomorskiego”2, 
zaznaczając, że przy okazji przerw nie korzystała z dozwo-
lonej regulaminem możliwości przytrzymania się burty 
asystującej jej w  trasie jednostki. Kiedy dopływała do 
Helu, na jej spotkanie wypłynęły liczne łodzie i grupy pły-
waków chcących wesprzeć ją na finiszu. Na miejscu ocze-
kiwały wiwatujące tłumy. Gertruda Skowrońska osiągnęła 
helską plażę o 19.40 po dwunastu godzinach i trzydziestu 
siedmiu minutach w wodzie. Mimo że z uwagi na silne 
prądy nadłożyła w trasie sześć kilometrów, osiągnęła to, 
czego nie dokonał nikt przed nią.

Nie obyło się jednak bez łyżki dziegciu. Wielki sukces 
pływaczki powodował u części jej kolegów i koleżanek nie 
tylko podziw, ale i zazdrość. Wśród wodniackiej braci To-

runia pojawiła się plotka, że dziewczyna miała pokonać 
trasę między Gdynią a Helem, będąc przywiązana linką do 
jednej z eskortujących ją łodzi. Jak się okazało, źródłem po-
mówień była znajoma Skowrońskiej z klubu, towarzyszka 
rajdu po Wiśle w 1927 roku. Sprawa nie mogła być tylko 
incydentem, skoro ojciec Skowrońskiej, będący jednocze-
śnie jej trenerem, zdecydował się skierować oskarżenie do 
sądu. 20 listopada w Toruniu odbył się proces, podczas któ-
rego zazdrosna koleżanka została skazana na karę grzywny.

I TYM RAZEM KOBIETA
W początkach pływackich zmagań z Małym Morzem pal-
ma pierwszeństwa należała do kobiet, a Gertruda Skowroń-
ska nie była jedyną, która swoją dzielnością i osiągnięciami 
wzbudzała podziw opinii publicznej. W 1930 roku jej wy-
czyn postanowiło powtórzyć troje pływaków: Stefania Ku-
ligowska – dwudziestosiedmioletnia lekarka i zawodniczka 
Warszawskiego Klubu Wioślarek, Ferdynand Podhorodec-
ki – trzydziestokilkuletni urzędnik Państwowego Instytutu 
Meteorologii w Gdyni, i Tadeusz Lechowski – dwudziesto-
jednolatek, zawodnik Legii Warszawa. Okazją do podjęcia 
wyzwania były, odbywające się 3 sierpnia w Gdyni, zawody 
pływackie, w czasie których przewidziano – oprócz kon-
kursu skoków, wyścigu długodystansowego i innych kon-
kurencji pływackich – „bieg o mistrzostwo polskiego mo-
rza”3 na trasie z Helu do Gdyni.

2 N.N., Dzielna kobieta, „Drwęca”, 1928 nr 85 (21.07.1928 r.).
3 S.B., Przygotowanie do wielkich zawodów w Gdyni, „Kurjer Poznański”, 1930 nr 352 (2.08.1930 r.). 
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Zdjęcie, przedstawiające Stefanię Kuligowską, Tadeusza Lechowskiego 
i Ferdynanda Podhorodeckiego na helskim molu 3 sierpnia 1930 roku, zna-
lazło się na okładce „Wielkopolskiej Jlustracji” (1930 nr 45). 
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Zawodnicy wyruszyli na mierzeję kutrem o godzinie 
6.00 rano. Na pokładzie towarzyszyli im asystenci mający 
wspierać ich podczas wyścigu i  sędziowie Polskiego 
Związku Pływackiego. Po przybyciu na miejsce pływacy 
rozpoczęli ostateczne przygotowania do trasy – całe ciało 
należało dokładnie namaścić oliwą maszynową, wargi 
i nozdrza zabezpieczyć wazeliną, a uszy szczelnie zakleić 
woskiem. Wyścig ruszył o godzinie 9.00 z falochronu za-
chodniego w towarzystwie kutrów i holownika „Sokół”. Po 
dwóch godzinach przyszedł czas na drugie śniadanie. Pły-
wacy nie wychodząc z wody, posilili się jajami, herbatą 
z rumem i preparatem „Ovomaltine”. Temperatura wody 
wynosiła szesnaście stopni Celsjusza, a zawodnikom mo-
mentami towarzyszyła wysoka fala. W pierwszej części 
wyścigu prowadziła Kuligowska, szybko jednak ustąpiła 
Lechowskiemu, który na siódmym kilometrze miał około 
stu metrów przewagi. Nie wytrzymał jednak tempa i dał 
się dogonić najpierw Kuligowskiej, a następnie Podhoro-
deckiemu.

Około godziny 17.00 publika na nabrzeżu basenu por-
towego w Gdyni dostrzegła na horyzoncie trzy poruszają-
ce się rytmicznie kształty. Zgromadzeni szybko rozpozna-
li, że na prowadzeniu znajduje się Stefania Kuligowska. 
Zawodniczka pierwsza dobiła do falochronu, jednak wej-
ście po schodkach sprawiło jej niemały problem. Twarz 

miała opuchniętą, nie mogła ustać na nogach. Po chwili 
straciła przytomność. 

Blisko kwadrans później metę osiągnął Podhorodecki. 
Jego przybycie wzbudziło niemałą konsternację, okazało 
się bowiem, że wkrótce po wypłynięciu z Helu zawodnik 
zrzucił w wodzie przeszkadzający mu trykotowy kostium. 
Po kolejnych kilku minutach na miejsce dotarł Lechowski. 

Zwyciężczyni przez cały czas odpoczywała zawinięta 
w koce. Była przytomna, choć niezdolna do nawet naj-
mniejszego ruchu. Gdy doszła do siebie, przyznała, że na 
metę dotarła ostatkiem sił. Przy olbrzymim wysiłku 
i sprzyjającej pogodzie zdołała pokonać trasę w dziewięć 
godzin i dwadzieścia cztery minuty, poprawiając tym sa-
mym rekord Skowrońskiej o trzy godziny.

Po II wojnie światowej do idei przepraw przez Małe 
Morze powrócono dopiero w 1963 roku, kiedy to odbył 
się pierwszy Maraton Morski. W historii naszego sportu 
pływackiego było to wydarzenie bez precedensu – pisał 
o pierwszej edycji imprezy „Dziennik Bałtycki”4. Nie pa-
miętano już wtedy o pionierkach, które w latach dwudzie-
stych jako pierwsze z powodzeniem zmagały się z morski-
mi falami, a  pierwsza kobieta – gdynianka Bogumiła 
Łuczyńska – wzięła udział w zawodach dopiero w 1968 
roku.

MARCIN HERRMANN

Pływaczka Toruńskiego Klubu Sportowego Gertruda Skowrońska jako 
pierwsza wpław pokonała trasę Hel – Gdynia. 
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Stefania Kuligowska przed wyścigiem na trasie Hel – Gdynia. 
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4 Drapiński L., Dziewięciu śmiałych w walce z morskim żywiołem, „Dziennik Bałtycki”, 1963 nr 185 (6.08.1963 r.).
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ŻARLIWY SODALIS

Według ustaleń nieżyjącego już Tomasza Bedyńskiego, 
pierwszą pozycją w dorobku Lecha Bądkowskiego była 
„Polska lechicka. Szkice pewnej koncepcji przyszłego 
Państwa Polskiego”, wydana nakładem własnym au-
tora w Szkocji w 1941 r. Kiedy w 2010 r. ogłoszono tę 
informację, brzmiała ona wręcz sensacyjnie, zwłaszcza 
że autor ukrył się pod pseudonimem Mieczysław Glisz-
czyński. Dziś możemy przyjąć, że debiut nastąpił kilka lat 
wcześniej, jeszcze przed wojną! Miało to miejsce (o ile nie 
znajdą się wcześniejsze publikacje) na łamach „Marjań-
skiego Hufa” (podtytuł: „Pismo Młodych”), będącego do-
datkiem do „Wiadomości Kościelnych: przy parafii świę-
tego Jakóba”. W numerze pierwszym z 27 października 
1935 r. Bądkowski popełnił artykuł wstępny, wyjaśniając 
w nim cele utworzenia nowego tytułu.

Dobrze zorganizowana liczna prasa katolicka – to naj-
potężniejsza broń wojującego Kościoła. A  Kościół nasz 
potrzebuje bardzo broni i to broni nie tylko defenzywnej 

[sic!], bo defenzywa oznacza obronę słabszego przed sil-
niejszym i jest z reguły związana z odwrotem. Kościół na-
tomiast nie jest słabszy od przeciwników, owszem, jest od 
nich wielokroć silniejszy. Tej siły jednak nie może okazać 
i dlatego stokrotnie traci, podczas gdy Jego wrogowie, za-
opatrzeni we wszelkie środki propagandowe, wszczynają 
skuteczną (przynajmniej na pozór) akcję.

W kolejnych akapitach podkreślał, że:
Zadaniem jej [tj. prasy katolickiej] jest uświadomić 

czytelników katolickich o szkodliwości czytania czasopism 
niereligijnych. Chodzi o to, aby wszelkie wydarzenia, różne 
wiadomości, kronikę, jednem słowem wszystko, co się mieści 
w prasie, czytać i rozumieć z punktu widzenia katolickiego. 
Błędem, grubym błędem byłoby zdanie tego, któryby sądził, 
że czasopisma katolickie mogą traktować o sprawach re-
ligijnych tylko i wyłącznie; w tym wypadku katolik byłby 
zmuszony dowiadywać się rzeczy, które jego i cały świat in-
teresują, w naświetleniu przynajmniej wolnomyślnem, a to, 
można twierdzić z całą pewnością, jest zgubnem.

„MARJAŃSKI HUF” — KLUCZ DO BĄDKOWSKIEGO?
Życie i twórczość Lecha Bądkowskiego doczekały się już sporej liczby książek i artykułów, by wspomnieć tylko prace 
Tomasza Bedyńskiego, Pawła Zbierskiego czy też córki pisarza, Sławiny Kosmulskiej. Mimo starań wielu autorów, 
obraz autora „Huśtawki” wciąż pozostaje niepełny. Na dokładniejsze zbadanie czekają m.in. jego losy wojenne, ale 
i spędzone w Toruniu lata młodości. Zachętą do prowadzenia poszukiwań są publikowane w Internecie materiały 
źródłowe, takie chociażby jak te, które pojawiły się w zasobach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. To właśnie 
tam udało się odszukać prawdopodobnie najwcześniejsze teksty prasowe Lecha Bądkowskiego.
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Bądkowski, noszący wówczas jeszcze zniekształcone 
w czasie zaborów nazwisko Buntkowski, zaznaczył też, że 
nowo utworzony „Marjański Huf ” stanowi swego rodza-
ju „organ” Sodalicji Mariańskiej, istniejącej przy toruń-
skim Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, do którego 
on sam w owym czasie uczęszczał, a egzamin maturalny 
zdał w 1938 r.

W artykuliku pobrzmiewają charakterystyczne dla lat 
30. nuty: opór Kościoła przeciw „wolnomyślicielstwu”, 
postulaty zakrojonej na szeroką skalę propagandy ko-
ścielnej tudzież aspiracje do stworzenia silnego, karnego, 
zdyscyplinowanego związku, tj. sodalicji, której członko-
wie będą przygotowani do – jak to określił autor – walki 
o Królestwo Niebieskie na Ziemi.

Podobną myśl wyraził kilka miesięcy później w artyku-
le „Niech hasło ruszy wszystkich” („MH” 24/1936), który 
ukazał się w nawiązaniu do odbywającej się w Rzymie wy-
stawy prasy katolickiej i zorganizowanego przy tej okazji 
zjazdu dziennikarzy. Pojawiła się tam opinia, że dużo ka-
tolików polskich, znając prasę wrogą katolicyzmowi, czyta 
ją w przekonaniu, że nie istnieje własna [tj. katolicka], na 
gruncie prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa oparta; a nie 
mogą przecież żyć jak odludki, bez wiadomości ze świata. 
Trzeba się zgodzić z ostatniem, t. zn. że nie można żyć od-
ciętym od świata i ludzi.

Remedium miało być sięganie po konkretne tytuły: 
Jako pismo codzienne dla najszerszych mas całego naro-

du każdy prawdziwy Polak-katolik poleci „Mały Dziennik” 
(Ostrożnie! Przypadkowo nie „Nowy Dziennik” – pismo 
żydowskie!). Jako perjodyk dla wszystkich, bez różnicy wie-
ku, płci, wykształcenia, stanu, miejsca pobytu trzeba gorą-
co zalecić „Przewodnik Katolicki”. Perjodykiem o bardzo 
wysokim poziomie przeznaczonym dla sfer intelektualnych 
jest „Tęcza”.

Alarmistyczny ton wydaje się przesadzony. W latach 30. 
Pomorze było regionem, gdzie prasa katolicka, a zwłaszcza 
gazety o profilu chrześcijańskim i narodowym, odgrywała 

wiodącą czy nawet dominującą rolę. Doktor Leszek Mo-
lendowski, specjalizujący się w międzywojennej historii 
diecezji chełmińskiej, przypomina, że kilka tytułów miało 
ugruntowaną pozycję już w czasach zaborów. Wydawa-
no „Pielgrzyma”, istniały „Gazeta Grudziądzka” i „Gazeta 
Toruńska”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na-
stąpił zauważalny rozwój prasy religijnej, a także politycz-
nie ukierunkowanej na narodową demokrację (endecję) 
czy też chrześcijańską demokrację (chadecję). Wystarczy 
wspomnieć, że w Górnej Grupie powstało ogromne, naj-
nowocześniejsze w tej części kraju wydawnictwo werbi-
stów, wydające takie tytuły jak: „Nasz Misjonarz” (nakład 
19 tys. egz.), „Mały Misjonarz” (22 tys.), „Skarb Rodzinny” 
(20 tys.), „Dzwonek Marii” (10 tys.). 

Oczywiście docierały tu również gazety spoza Pomo-
rza, m.in. prowadzony przez jezuitów, a skierowany do 
inteligencji „Przegląd Powszechny” czy kojarzone z po-
stacią ojca Maksymiliana Marii Kolbego tytuły francisz-
kańskie: „Mały Dziennik” i „Rycerz Niepokalanej”. Więk-
szej popularności nie zdobył natomiast „Głos Narodu”, 
pismo powiązane z Akcją Katolicką.

W  ocenie Leszka Molendowskiego większość tych 
gazet, może poza „Głosem Narodu” i „Przeglądem Po-
wszechnym”, skłaniała się bardziej ku endecji, a nie cha-
decji, przy czym „Mały Dziennik” zbliżał się w swoich 
sympatiach wręcz do faszyzującego ONR Falanga. 

MARYJA, PAPIEŻ I KOMUNIŚCI

Znając powojenny dystans Bądkowskiego do spraw Ko-
ścioła (skrócił się on w ostatnich latach życia pisarza), 
można być zaskoczonym tekstami stricte religijnymi. 
Takimi chociażby jak artykuł „Czy będziesz się jeszcze 
wahał” („MH” 7/1935), który zaczyna się od podniosłego 
wezwania:

Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Marjo, że od wie-
ków nie słyszano, aby kto, uciekając się do Ciebie, Twojej 
pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być 
od Ciebie opuszczony.

Wśród obszerniejszych artykułów Lecha Bądkowskiego z lat 
przedwojennych jest taki, w którym podaje on zasady życia 
członków Sodalicji Mariańskiej („MH” 20/1936). Wskazuje 
tam na konieczność przystępowania do sakramentów świę-
tych, zachowania karności organizacyjnej, całość zaś kończy 
zestawem myśli, które – jego zdaniem – powinny być inspi-
racją dla sodalisów. Patrząc na jego twórczość i dokonywane 
wybory, można odnieść wrażenie, że Bądkowski nie zapo-
mniał o tych wskazówkach w dorosłym już życiu:
• Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu 

krzywda – Ignacy Jan Paderewski

• Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie 
z siebie nie dobędzie – Eliza Orzeszkowa

• Niewdzięczność jest zawsze pewnego rodzaju słabością. 
Nie widziałem nigdy, żeby ludzie dzielni byli kiedykolwiek 
niewdzięczni – Johann Wolfgang von Goethe

• Trzeba nienawidzić błędy, a mieć serce dla błądzących – 
Święty Augustyn

• Przeważna część ludzi pracuje przez pierwszą część życia 
nad zmarnowaniem drugiej – Jean de La Bruyère

• Żeś wszedł na bezdroże, spostrzeżesz to po ludziach, któ-
rych tam spotkasz – X
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Cóż to za słowa pełne ogromnej ufności do Tej, 
która tobie przewodzi, twoją jest opiekunką, ciebie 
ochrania przed złem.

Czyż można Jej nie ufać? Jej, która jest ogrom-
nem, nigdy nie wysychającem źródłem łask, po-
ciech i radości na nas spływających!

Sodalis każdy Jej ufa!
Podobne uniesienia pojawiają się w tekście 

napisanym w  związku z adwentem („MH” 
5/1935):

Błagalne wołania o wszechmocnego Zbawi-
ciela wybuchają z ogromną siłą w górę, tam, 
gdzie śmiertelny może tylko z nabożeństwem 
patrzeć. A człowiek nienawistny, który w swej 
złości pluje na najświętszą ofiarę Chrystusa Pana, 
może tylko złościć się, rzucać się na wołających – zaszko-
dzić im nie może. Pan, który wkrótce przyjdzie, spojrzy 
z litością na tego człowieka w gruncie rzeczy nieszczęsnego, 
przygarnie go, a jeśli się nawróci szczerze, pewien być może 
stałej opieki Najwyższego.

Bądkowski bynajmniej nie ograniczał się do tematyki 
religijnej. Na łamach „Marjańskiego Hufa” znalazły się 
też zwiastuny jego późniejszych społecznych zaintereso-
wań, aczkolwiek ich treść – ze względu na wiek autora, 
profil gazetki i jej objętość – jest dość powierzchowna. 
W 45. rocznicę encykliki Leona XIII „Rerum Novarum” 
zauważył na przykład, że orędzie to dowodzi najlepiej, iż 
Kościół nie ogranicza się do jałowego wyrażania współ-
czucia czy nawet okazywania miłosierdzia, które nie jest 
zupełnie sprawiedliwe, po czym opisał dobroczynny 
wpływ encykliki i  zaangażowanie papieża w  poprawę 
losu najniższych warstw społecznych („MH” 13/1936).

Próbował też Bądkowski analizować system panujący 
w Sowietach. W „»Zdobyczach« komunizmu” („MH” 
42/1936) oceniał, że Pierworodnym, ciężkim grzechem 
komunizmu jest bezwzględne niszczenie wszystkiego tego, 
co przy tworzeniu nie było przeznaczone wyłącznie dla 
„klasy panującej”. Szowinizm, posunięty do ostatnich gra-
nic, katastrofalnie sprzeczny z pojęciem wolności, z którego 
to pojęcia wyszły późniejsze spaczone idee komunistyczne. 
Dalej zaś: Trzeba umieć wyobrazić sobie życie i los szare-
go pionka w państwie komunistycznym na tle milionów 
żywego „mięsa ludzkiego”. I trzeba sobie uprzytomnić, że 
ten szary pionek żyje, posiada duszę, umysł, zmysły i nie 
wolno mu z tego korzystać, jak tylko do tego, co… wolno.

Nietrafna, by nie powiedzieć: naiwna, okazała się 
jednak ocena końcowa, którą zawarł w zdaniu: Ten stan 
rzeczy zbyt długo nie da się utrzymać. Okazało się, że 
w przyszłości sam będzie żył w podobnych realiach i że 
nie doczeka upadku systemu.

PATRONI W SUTANNACH

Udzielając się na łamach kościelnej gazetki, Bądkowski 
miał 15-16 lat. Sygnowane jego nazwiskiem teksty zda-
ją się nie tyle owocem własnych przemyśleń, co echem 
poglądów pojawiających się na łamach ówczesnej prasy. 
W mniejszym lub większym stopniu stanowią również 
transmisję poglądów jego duchowych patronów – księży 
Leona Kozłowskiego i Alojzego Kałduńskiego.

Pierwszy z nich, rocznik 1887, pochodził spod Choj-
nic. W młodości związany był z toruńskim ruchem fi-
lomackim, został stypendystą Towarzystwa Pomocy 
Naukowej. Po zdaniu w  1909 r. egzaminu dojrzałości 
(z wyróżnieniem!) wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie. Studiował teologię i filozofię, angażując się 
zarazem w działalność narodową. Otrzymawszy w 1913 r.  
święcenia kapłańskie, pełnił posługę w: Boluminku nie-
daleko Torunia, Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, Rado-
wiskach Wielkich w powiecie wąbrzeskim, Płowężu koło 
Brodnicy, wreszcie w Złotowie. W miarę możliwości włą-
czał się w działalność organizacji polskich. Zmobilizowa-
ny na początku 1917 r., służył na Bałkanach, otaczając 
opieką duszpasterską Polaków – zarówno w mundurach 
niemieckich, jak i tych, którzy zostali wzięci do niewoli.

Pod koniec 1918 r. powrócił na Pomorze. W czasie 
kiedy ustalano powojenny porządek, wziął udział w za-
kończonej niepowodzeniem akcji na rzecz przyłączenia 
ziemi złotowskiej do Polski, a także wspierał powstanie 
wielkopolskie.

W 1922 r. został przeniesiony do Torunia, niosąc ze 
sobą ogromny bagaż doświadczeń, zarówno religijnych, 
jak i społecznych czy politycznych.

Od 1928 r. ks. Kozłowski pełnił funkcję proboszcza 
kościoła św. Jakuba. Robił to z właściwym rozmachem – 
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animował życie religijne, remontował świątynię, działał 
w rozlicznych organizacjach, m.in. w Towarzystwie Na-
ukowym, Towarzystwie Pomocy Polonii Zagranicznej, 
Toruńskiej Chrześcijańskiej Kasie Bezprocentowej, Pol-
skim Czerwonym Krzyżu, Lidze Morskiej i Kolonialnej. 
Do tego w latach 1929–1939 był wydawcą i redaktorem 
odpowiedzialnym „Wiadomości Kościelnych”, do których 
dodatkiem był „Marjański Huf ”.

Już taki pobieżny przegląd aktywności ks. Kozłowskie-
go, połączony z legendą działalności niepodległościowej, 
mógł dla młodego Lecha być inspiracją w późniejszych 
życiowych wyborach. 

Drugi ze wspomnianych patronów, ks. Alojzy Kałduń-
ski, reprezentował już inne pokolenie. Urodził się w 1904 r.  
w Czersku, a w dorosłe życie wchodził w odrodzonej 
Polsce. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1929 r. Był pre-
fektem w toruńskich szkołach, moderatorem Sodalicji 
Mariańskiej w gimnazjum, do którego uczęszczał Bąd-
kowski.

W owym czasie związki Bądkowskiego z Kościołem 
wzmacniało zaangażowanie pozostałych członków ro-
dziny w  życie religijne. Sławina Kosmulska akcentuje 
we wspomnieniach postawę swojej babki, Zofii z domu 
Faustmann, jednak z enuncjacji prasowych wynika, że 
dużą aktywność wykazywał i Kazimierz Buntkowski, któ-
ry był współpracownikiem ks. Kozłowskiego. Na łamach 
„Wiadomości Kościelnych” ojciec Lecha jest wymieniany 
jako wiceprezes Stowarzyszenia Mężczyzn Katolickich 
Parafii św. Jakuba w Toruniu („WK” 32/1931). Jego na-
zwisko pojawia się też w związku z uroczystościami ko-
ścielnymi i innymi wydarzeniami. Z tego samego czaso-
pisma wiadomo, że również starszy brat Lecha, Tadeusz, 
włączał się w rozmaite inicjatywy, występując chociażby 
na akademii ku czci Matki Boskiej z wykładem „Polska 
przedmurzem chrześcijaństwa”. Przy tej okazji w krót-
kich i jędrnych słowach wskazał (...) czcigodny mówca na 
głęboką wiarę ludu naszego, który często z orężem w ręku 
stawał w obronie najszczytniejszych ideałów. Jednocześnie 
wyraził nadzieję, że Polska i na przyszłość nie zawiedzie 
nadziei w  niej położonych przez kościół Chrystusowy 
(„WK” 39/1930).

CZAS ZBIERANIA PLONÓW

Najwcześniejsze próby prasowe Bądkowskiego same 
w  sobie są ciekawostką. Ważniejsze jednak, że znając 
je, możemy spojrzeć nieco inaczej na późniejszą twór-
czość pisarza. Z tej perspektywy opublikowanie w 1945 r.  
„Pomorskiej myśli politycznej”, a może nawet „Polski le-
chickiej” nie było przypadkową eksplozją publicystycz-
nego talentu, lecz pochodną procesu, którego początki 

sięgają czasów toruńskich. Pytanie, jak terminowanie 
w „Marjańskim Hufie”, a więc zdobywanie dziennikar-
sko-publicystycznych szlifów, oceniał po latach Bądkow-
ski? Wszak pod koniec życia stwierdził, że Publicystyki 
nauczyć nie można. Nie wiem, czy należy ona do dziedziny 
sztuki, tam się jej raczej nie umieszcza, ale z pewnością – 
mowa ściśle o autentycznej publicystyce – ma charakter 
twórczy („Samorządność” 107/1981).

Sławina Kosmulska przyznaje, że w przekazie rodzin-
nym ten fragment biografii ojca pozostaje mało czytel-
ny. Owszem, pojawia się w nim „ksiądz Leon”, ale jest to 
postać niedookreślona. Niektóre zapisy sugerują jednak, 
że Bądkowski traktował i sodalicję, i pisanie do „Marjań-
skiego Hufa” jako pole, na którym może się wyżyć inte-
lektualnie i organizacyjnie. Inna sprawa, że nie spełniało 
to jego oczekiwań. Ocena, jaką wystawiał sobie i kolegom, 
była nader surowa: Rzecz kardynalna: jesteśmy młodzieżą 
bezideową! Nie mamy tego, co ma np. młodzież włoska lub 
nawet niemiecka. Przekonać się o prawdziwości tych słów 
wcale nie trudno. Płycizna umysłowa i moralna na każdym 
kroku! Trzeba tylko wglądnąć do klas, na podwórza, do 
piwnic, do innych miejsc o ścisłem przeznaczeniu, w życie 
prywatne [podkreślenie oryginalne]. Każda ławka, ścia-
na, cegła itd. noszą ślady „pracy” młodych rąk; a ślady te są 
strasznie wymowne! Powtarzam: nie mamy absolutnie idei! 
Nic nas nie porywa szlachetnie, idąc, w nic nie jesteśmy 
zapatrzeni i dlatego błądzimy. Pamiętajmy o tym naszym 
olbrzymim braku przede wszystkim i niech usunięcie jego 
będzie naszą największą ambicją („MF” 35/1936).

Co ciekawe, po latach doskonale pamiętał emocje, jakie 
mu wówczas towarzyszyły. Albo inaczej: potwierdził, że 
ten ułożony świat gimnazjalny był dla niego stanowczo 
za ciasny. 

W czerwcu 1938 r. w toruńskim gimnazjum męskim im. 
Kopernika odbyła się tradycyjna uroczystość pożegnania 
maturzystów ze szkołą, w czym brali udział nauczyciele, 
zwyczajowo zwani profesorami, oraz rodzice. Było to coś 
więcej niż doroczny obrzęd, ponieważ wygasał właśnie 
dawny system szkolnictwa, w szczególności kończył się de-
finitywnie typ gimnazjum (staro-)klasycznego z łaciną, wy-
kładaną pełne osiem lat, i greką – przez pięć lat ostatnich.

Koledzy abiturienci wygłosili kilka przemówień raczej 
wzruszających, jakie zwykle przy podobnych okazjach się 
wygłasza, w których zapewniali, że czas spędzony w mu-
rach szkoły bez wątpienia zaliczą do najpiękniejszych 
okresów życia i  że będą wspominali go ze szczególnym 
sentymentem, jak również że szczerze żałują opuszczenia 
tych murów. 

Wypiwszy parę lampek wina, także zabrałem głos. Po-
wiedziałem jednak coś zupełnie innego. Szkoła szkołą, 
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wszystko ładnie, ale mnie spieszyło się do życia, chciałem 
najwcześniej w  nim uczestniczyć, dążyłem najkrótszą 
drogą do działania, przez studia wprawdzie, lecz i one 
wówczas stanowiły przedsionek autentycznej aktywności 
publicznej („Kontrasty” 10/1975).

O ile, jak się wydaje, Bądkowski stosunkowo szybko 
znalazł ideę, która zawładnęła jego życiem, tj. szeroko 
rozumiany regionalizm, nazywany inaczej krajowością, 
to duchowa ścieżka pisarza okazała się wyjątkowo kręta, 
prowadząc od pełnego zaangażowania w sprawy Kościo-
ła, przez lata indyferencji, po pojednanie się z Bogiem.

Przyjąć jednak należy, że doświadczenie wyniesione 
z sodalicji i „Marjańskiego Hufa” wpłynęło na postrze-
ganie roli prasy w krzewieniu idei. Stąd i dziennikarstwo 
w wydaniu Bądkowskiego podszyte było potrzebą misyj-
ności, którą widać chociażby w archiwalnych numerach 
„Pomeranii” czy „Samorządności”, będącej zresztą zwień-
czeniem redaktorskiej pasji.

Nie bez znaczenia wreszcie była praca organizacyjna 
z młodzieżą i wśród młodzieży tudzież świadomość, że to 
do niej należy przyszłość, w konsekwencji zaś – pomyśl-
ność kraju i regionu. Dlatego nawoływał: 

Trzeba (...) przełamać wreszcie głupie przesądy i zwąt-
pienie. Przełamać także należy przeszkody stawiane we-
wnątrz: szybkie załamywanie się w  pracy, szyderstwo, 
porzucanie wzniosłych ideałów dla prywatnych zawiści 
itd. A przede wszystkim ta niewiara we własne siły, do 
niedawna w każdym Polaku pokutująca, jeszcze raz wraz 
podnosi głowę i utrudnia („MH” 24/1936).

Praktyczny, a co ważniejsze trwały wymiar temu po-
stulatowi Bądkowski nadał już po wojnie. To z jego ini-

cjatywy powstał Klub Studentów Pomorania, on też skupił 
wokół siebie grono społeczników, którzy – mimo upływu 
kilkudziesięciu lat – wciąż propagują zaszczepione przez 
pisarza idee. 

W „Pomorskiej myśli politycznej” Bądkowski przyznał, 
że ten sposób działania podpatrzył u Aleksandra Majkow-
skiego – lekarza, pisarza, działacza młodokaszubskiego, 
który, podobnie jak jego wielki poprzednik Florian Cey-
nowa, starał się rozbudzać ducha kaszubskiego.  

Największym osiągnięciem, w którym rola Majkowskie-
go szczególnie była wybitną, to wychowanie zastępu mło-
dego pokolenia pomorskiego, posiadającego świadomość 
swych dążeń. Rzecz ta była conditio sine qua non wszelkich 
marzeń o Pomorskim Odrodzeniu. Brak współpracowni-
ków obok nieświadomości ogółu uniemożliwił Ceynowie 
uzyskanie większych osiągnięć w jego działalności. Więc też 
Majkowski pracował nad tym ze specjalną intensywnością –  
skonstatował Bądkowski, który, jak widać, nie chciał po-
pełnić błędu Ceynowy. I to udało mu się świetnie.

MAREK ADAMKOWICZ

ROK LECHA BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU

PRZY PISANIU ARTYKUŁU WYKORZYSTANO M.IN.:
L. Bądkowski, Myśleć samemu, Gdańsk 1990.
L. Bądkowski, Pomorska myśl polityczna, Londyn 1945.
P. Bedyński, Lech Bądkowski – znany i nieznany. Monografia  
bibliograficzna za lata 1941–2009, Gdańsk 2010.

S. Kosmulska, (Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego, 
Gdańsk–Wejherowo 2020.

H. Mross, Kozłowski Leon, [w:] Słownik biograficzny Pomorza 
Nadwiślańskiego, t. 2, Gdańsk 1994.

P. Zbierski, Na własny rachunek, Gdańsk 2004.

GDAŃSK. RONDO OFIAR FIROGI I KLUKOWA 1939–1945
Gdańscy rajcy podczas majowej sesji Rady Mia-
sta zaakceptowali wniosek gdańskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Rady 
Dzielnicy Matarnia o nadanie nazwy „Rondo 
Ofiar Firogi i Klukowa 1939–1945”. 

Rondo znajduje się w pobliżu Portu Lotnicze-
go, w ciągu ul. Słowackiego. Jego nazwa upamięt-
ni losy ofiar hitlerowskich zbrodni na tutejszych 
terenach, a także utrwali nazewnictwo starych 
kaszubskich miejscowości, dziś osiedli Gdańska, 
które z roku na rok zmieniają swój charakter. 

O nadanie nazwy zabiegali m.in. potomko-
wie zamordowanych osób, a także mieszkańcy 
Firogi, Klukowa, Matarni, Bysewa, Rębiechowa 
i innych dawnych wsi kaszubskich, leżących na 
pograniczu Polski i Wolnego Miasta Gdańska. 
Chcieli upamiętnienia tzw. zbrodni pomorskiej –  
tragedii, która wydarzyła się w czasie II wojny 
światowej, szczególnie w jej pierwszych miesią-
cach. Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939–1945 
pomoże zachować pamięć o tamtych strasznych 
czasach. 

RED.
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O MAKSYMILIANIE GOLISZU, 
CZYLI JAK SYN KASZUBSKIEGO KUPCA PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ WYWIADOWCZĄ

Przeżył tylko 36 lat, ale jego biografia to materiał na film o bardzo wartkiej akcji. Postać Maksymiliana Golisza 
należy dziś do grona prawie już zapomnianych pomorskich bohaterów dwudziestolecia międzywojennego. 
Nauczyciel, społecznik, działacz narodowy i wreszcie agent polskiego wywiadu zamordowany przez Niemców. 

Z ZABORÓW NA POWIŚLE

Maksymilian Golisz urodził się 13 paź-
dziernika 1906 r. w Wielu i był synem 
kaszubskiego kupca. Matka, Alma z Le-
wandowskich, pochodziła ze wsi Miko-
łajki Pomorskie w powiecie sztumskim. 
Po wczesnym owdowieniu Alma Goli-
szowa przeprowadziła się w 1914 r. wraz 
z ośmioletnim synem w rodzinne strony, 
do Sztumu. Zamieszkała w kamienicy 
Marii i  Jana Schlegelów przy Mühlen-
strasse (obecnie ul. Młyńska 3). Schlegel, 
podobnie jak ojciec Maksymiliana, był 
kupcem. Brat Almy wspierał materialnie 
siostrę i siostrzeńca. W rezultacie plebi-
scytu przeprowadzonego 11 lipca 1920 r. Powiśle pozo-
stało w rękach niemieckich. Werdykt ten miał w przy-
szłości mieć znaczący wpływ na postawę i losy Golisza.

Szkołę podstawową ukończył młody Maksymilian 
w Sztumie. Jako piętnastolatek podjął naukę w Państwo-
wym Seminarium Nauczycielskim w Lubawie. Edukacja 
w seminarium trwała pięć lat. Finansowej pomocy przy-

szłemu nauczycielowi udzielała hrabina 
Helena Sierakowska z  Waplewa (powiat 
sztumski), prezeska Polskiego Katolickiego 
Towarzystwa Szkolnego (PKTS) na Powi-
ślu. W zamian za otrzymane wsparcie Go-
lisz zobowiązał się wrócić po zakończeniu 
edukacji i praktyk nauczycielskich do Sztu-
mu i pracować w Polskim Katolickim To-
warzystwie Szkolnym. Po odbyciu praktyk 
pedagogicznych w Łaszewie i w Dalkach 
k. Gniezna zgodnie ze złożoną hrabinie 
obietnicą powrócił na Powiśle. W 1927 r.  
został sekretarzem PKTS oraz równo-
cześnie sekretarzem zarządu okręgowego 
Związku Polaków w Niemczech 

ORGANIZATOR OŚWIATY

W latach 1928–1932 wspólnie ze starszym o trzy lata Ja-
nem Boenigkiem (również wychowankiem seminarium 
w Lubawie) zakładał polskie szkoły na Powiślu: w Dąb-
rówce Pruskiej, Mikołajkach Pomorskich, Nowym Tar-
gu, Postolnie, Starym Targu, Trzcianie i Waplewie. 

Rychło Maksymilian Golisz stał się w regionie duszą 
życia kulturalno-oświatowego jako organizator wielu 
stowarzyszeń młodzieżowych i kół śpiewaczych. Współ-
działał wówczas ściśle z przywódcami ruchu ludowego. 
Z tego powodu popadł w konflikt z reprezentantami miej-
scowego ziemiaństwa, którzy piastowali ważne stanowi-
ska w zarządzie Związku Polaków w Niemczech i w pol-
skich organizacjach gospodarczych. Jego aktywność 
w ruchu narodowym, szczególnie od stycznia 1931 r.,  
kiedy wniósł skargę do rejencji w Kwidzynie na atak 
bojówek niemieckich na szkołę polską w Mikołajkach 
Pomorskich, załączając własne fotografie zniszczeń 
(zdjęcia te reprodukowała prasa mniejszości narodo-
wych w Niemczech i pisma zagraniczne), skutkowała 
szykanami w pracy ze strony niemieckiego nadzoru.

Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w  Niem-
czech, wykonując zarządzenie Ministerstwa Spraw We-

Maksymilian Golisz
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Zjazd nauczycieli na Górze św. Anny (1937 r.). Maksymilian Golisz w gór-
nym rzędzie w środku. 
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HISTORIA

wnętrznych, został zmuszony przenieść go w lipcu 1932 r.  
do Szczecina.

W RUCHU NARODOWYM

W Szczecinie Golisz pracował we wszystkich organi-
zacjach polskich, został kierownikiem Towarzystwa 
Śpiewu im. Chopina, założył drużynę harcerską „Gryf ” 
i z zapałem werbował czytelników do lektury prasy pol-
skiej, zwłaszcza ,,Młodego Polaka w Niemczech”. W tym 
okresie widoczne też były jego sympatie dla ruchu so-
cjalistycznego. Wskutek znacznych utrudnień w pracy 
przez władze hitlerowskie musiał się przenieść na prze-
łomie 1934 i 1935 r. do Berlina. Tu pracował jako kie-
rownik Towarzystwa Szkolnego „Oświata” i organizator 
życia polskiego w Berlinie. Organizował kursy języka 
polskiego dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych, uczył 
również dzieci polskich robotników sezonowych rolnych 
w Saksonii.  

W lutym 1937 r. nawiązał współpracę z polskim wy-
wiadem wojskowym w Berlinie i w Szczecinie. Był agen-
tem werbunkowym. Nosił pseudonim „Cronenberg”. 
Należał do grona polskich nauczycieli pozyskanych 
przez wywiad działający na tym terenie. 

Wciąż żywo interesował się sprawami rodzinnego Po-
wiśla. W lipcu i w sierpniu 1939 r. przebywał na terenie 
byłych Prus Wschodnich, gdzie potajemnie nawoływał 
rodaków do oporu przeciw hitleryzmowi i zbierał in-
formacje wywiadowcze. 29 sierpnia 1939 r. wrócił do 
Berlina w celu złożenia sprawozdania o sytuacji Pola-
ków w Sztumie i w Olsztyńskiem w Zarządzie Głównym 
Związku Polaków w Niemczech. 

W CIENIU GILOTYNY

Na skutek sytuacji wojennej nie zdołał już wrócić na te-
ren Prus Wschodnich. Został aresztowany 11 września 
1939 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sach-
senhausen. W styczniu 1940 r. zwolniono go za zgodą 
komisarza gestapo i równocześnie powołano do Wehr- 
machtu do artylerii przeciwlotniczej w  Hamburgu. 
W październiku 1941 r. został ponownie aresztowany 
pod zarzutem działalności szpiegowskiej. Przez wiele 
miesięcy przebywał w szpitalu więziennym pod obser-
wacją psychiatrów, gdyż symulował chorobę umysłową. 
W 1942 r. został skazany na karę śmierci przez ścięcie. 
Wyrok wykonano 1 kwietnia 1943 r. w Berlinie. 

Patriotyczna działalność Maksymilana Golisza do-
czekała się po II wojnie światowej kilku znaczących 
form upamiętnienia. Jego biogram pomieszczony został 
w  Polskim słowniku biograficznym. W  Szczecinie od-
najdziemy tablicę memoratywną poświęconą jego po-
staci i dokonaniom w Związku Polaków w Niemczech. 
Jest patronem dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Sztumie i  Szkoły Podstawowej nr 41 w  Szczecinie. 
Patronuje również  ulicom w Szczecinie i w Koszalinie. 
Ksawera Lewandowska, emerytowana nauczycielka 
szkoły w Sztumie, napisała na temat Maksymiliana Go-
lisza pracę magisterską (pod opieką dr. Jerzego Szewsa, 
cenionego znawcy dziejów oświaty). 

Warto popularyzować wiedzę o ludziach, którzy swoją 
niezłomną postawą udowodnili, że patriotyzm to pojęcie 
nasycone głęboką treścią. 

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI
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Jak to sã stało, że Zygmùnt Milczew-
sczi wpôdł w  paje kòmùnysticzny 

bezpieczi? Wedle tegò, co nasz bòha-
ter òdkôzôł gazétnikóm w  kùńcu 
òsmëdzesątëch lat ùszłégò stolata, jesz 
òb czas swòji robòtë we Wejrowie czã-
sto òdwiedzywôł òn w Gdini ksãdza 
Hilarégò Jastaka. Tak sã skłôdô, że do 
czerowóny przez niegò parafii trôfiała 
nadczidniãtô w jednym z pòprzédnëch 
dokazów pòmòc ze Szwédzczi. Òkróm 
tegò Milczewsczi przëchôdôł tej-sej 
w gòscënã do mecenasa Roszczinial-
sczégò, to je bracynë przedwòjnowégò 
wójta Rëmi. Pòdług tegò, co mòżemë 
nalezc we wspòminkach najégò bòha-
tera, ù Roszczinialsczégò mieszkelë 
w tim czasu Szwédzë, chtërny zajimelë 
sã sprawama zrzeszonyma z pòmòcą 
dlô Pòlsczi. I prawie tam nasz Kaszëba 
ze Strzépcza miôł nibë leżnosc pòtkac 
sã z nima. Pózni òkôzało sã, że bùdink 
mecenasa béł pòd dozérã krëjamnëch 
służbów, chtërne pòjmałë gò za szpie-
gòwską dzejnotã.

Jinaczi to wëzdrzi w archiwalnëch 
papiorach Wòjskòwégò Òbéńdowégò 
Sądu (pòl. Wojskowy Sąd Rejonowy) 
we Gduńskù, jaczé przëchôwiwô Insti-
tut Nôrodny Pamiãcë. Wedle tegò, co 
je tam zamkłé, całô historiô wëzdrza 
tak, że w  séwnikù 1949 r. Milczew-
sczi òstôł zwòlniony z  robòtë w Za-
rządze Miesczich Nieruchòmòsców 
w Szczecënie i w  tim czasu przëszła 
mù do głowë ùdba, żebë wëjachac 
z Lëdowi Pòlsczi. Żebë jã zjiscëc, dôw-
ny sekretéra Rëmi pòtkôł sã i kôrbił 
z  dosc tëli lëdzama. Nôprzód gôdôł 
z jedną białką, dzãka chtërny pòznôł 
Brzozowską, co mieszka w Szczecënie 
na Kaszëbsczi sztrasë. Zdebło pózni ta 
Brzozowskô pòmògła mù pòtkac sã 
z jaczims człowiekã, chtëren mieszkôł 
w tim samim gardze na Jagellońsczi. 

Kùreszce dzãka temù slédnémù Mil-
czewsczi nalôzł sã w  mieszkanim 
jedny niemiecczi familie, co mieszka 
w Szczecënie na Kapitańsczi. W tim 
prawie môlu Milczewsczi pòtkôł 
chłopa, co przedstawił sã jakno Sta-
nisłôw Andrzejewsczi i  mieszkôł 
nibë w môlëznie Dobrô (pòl. Dobra) 
kòle Szczecëna. Pózni òkôzało sã, że 
nen człowiek nałgôł Zygmùntowi, bò 
pòdôł mù falszëwé miono i nôzwëskò, 
a w sami Dobri nie mieszkôł niżóden 
Stanisłôw Andrzejewsczi. Dejade òb-
czas nadczidniãtégò zéńdzeniô Mil-
czewsczi tegò na zycher nie wiedzôł 
i  ùgôdôł z  „Andrzejewsczim” czas 
i môl pòsobnégò pòtkaniô i ùceczczi 
za zôpadną grańcã Pòlsczi.

11 rujana 1949 r. Zygmùnt Mil-
czewsczi ò dzewiąti wieczór zjawił sã 
na ùgôdónym rëchli môlu, to je na 
slédnym przëstankù elektriszu nu-
mer 1 na kùńcu gardu kòle dzelnicë 
ò pòzwie Głãbòczé (pòl. Głębokie). 
Òkróm niegò bëła tam téż białka, co 
zwa sã Iréna, co téż mia chãc zwior-

nąc z  kòmùnysticzny Pòlsczi. Zarô 
pòszlë òni mët z  „Andrzejewsczim” 
w  stronã pòlskò-niemiecczi grańcë. 
Szlë piechti kòle dwùch gòdzënów, 
pò czim w  jaczim lôskù „Andrze-
jewsczi” przekôzôł Milczewsczégò 
i  Irénã w  rãce prowadnika, chtëren 
miôł przeprowadzëc jich przez samą 
grańcã. Òkôzało sã równak, że ti 
lëdze ni mielë szczescégò i  próba 
zwiorniãcô z Pòlsczi sã jima nie ùda, 
bò kòl sami grańcë zeszlë sã òni z pa-
trolã żôłnérzów z Wòjsków Òchronë 
Przëgrańczégò (pòl. Wojska Ochrony 
Pogranicza, WOP). Stało sã to jesz 
11 rujana ò pół dwanôsti w  nocë. 
Wachtôrze grańcë gwësno zarô zro-
bilë òrdnąg z chãtnyma do ùceczczi 
z  Pòlsczi. Zatrzimelë jich i  zaczãlë 
przesłëchiwac. Përznã pózni, ju pò 
ùdostanim spòdlowëch wiadłów ò 
Milczewsczim i jegò donëchczasnym 
żëcym, òstôł òn przekôzóny do Wò-
jewódzczégò Ùrzãdu Publicznégò 
Bezpiekù (WÙPB) w  Szczecënie. 
Krótkò pòtim szczecyńsczi ùbów-
cë przekôzelë gò swòjim „drëchóm” 
z Gduńska. Òficjalné pòstanowienié 
ò timczasowim aresztowanim Mil-
czewsczégò zrëchtowa Wòjskòwô 
Òbéńdowô Prokùratura (pòl. Wojsko-
wa Prokuratura Rejonowa) we Gduń-
skù 27 rujana 1949 r. Òd tegò czasu 
(a zdôwô sã, że tak pò prôwdze to ju 
rëchli) pózniészi hònorowi òbëwa-
tel Gardu Rëmi zamkłi béł w Bëno-
wi Sôdzë (pòl. Areszt Wewnętrzny) 
WÙPB w Gduńskù. Na pòczątkù czas 
timczasowégò aresztowaniô warac 
miôł do 15 gòdnika 1949 r., równak 
zarô wëszło na to, że sprawa nie bãdze 
do tegò czasu skùńczonô, bò dërch 
pòjôwiałë sã corôz to nowé faktë i je-
leżnoscë a  òkróm tegò Milczewsczi 
pòsądzony béł ò wiele przesprawów 

Kaszëba w stalinowsczi sôdzë. Przëtrôfk 
Zygmùnta Milczewsczégò (dzél 5 – slédny)

Zygmùnt Milczewsczi. Òdj. z archiwùm INP we 
Gduńskù.
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procëm lëdowémù państwù. Temù téż 
czas aresztu béł zgódno z pózniészi-
ma wnioskama przedłëżiwóny. Pòd-
szuk (pòl. śledztwo) w sprawie Mil-
czewsczégò prowadzył pòdszukòwny 
òficér gduńsczégò WÙPB. Zaczãło sã 
òno 14 lëstopadnika 1949 r. i warało 
do 11 strëmiannika 1950 r.

Sądã, przed jaczim stanąc miôł Mil-
czewsczi, béł Wòjskòwi Òbéńdowi Sąd 
we Gduńskù. Sądë tegò zortu dzejałë 
w Lëdowi Pòlsce w latach 1946–1955 
a  bëłë jednym z  nôrzãdzów, jaczich 
kòmùnyscë ùżiwelë do zmòcnieniô 
swòji władzë w  najim kraju. Chòc 
w jegò pòzwie wëstãpiwô słowò „wòj-
skòwi”, równak òn béł namieniony do 
sądzeniô nié blós robòtników mùndu-
rowëch służbów (na przëmiar ùbów-
ców), ale téż cywilów, co wedle dbë 
wëszëznów bëlë pòsądzony ò prze-
sprawë sczerowóné procëm państwù. 
Przédnô rozprawa w  sprawie Mil-
czewsczégò òdbëła sã w  gduńsczim 
WÒS 5 łżëkwiata 1950 r. W  tim téż 
dniu zrëchtowóny òstôł wërok, pòdług 
chtërnégò dôwny samòrządzënowi 
ùrzãdnik z Rëmi i Wejrowa winny béł 
tegò, że przënôlégôł do nielegalnégò 
związkù, to je do Nôrodnégò Stronnic-
twa, chtërnégò célã bëła sëłowô zmia-
na pòliticznégò ùstawù Pòlsczi. Drëgą 
przeprawą, za jaką skôzóny òstôł nasz 
bòhater, bëła opisónô zdebło wëżi pró-
ba nielegalnégò przeńscô przez pòl-
skò-niemiecką grańcã. Za przënôleż-
notã do NS dostôł Milczewsczi sztrôfã 
piãc lat sôdzë, ale na spòdlim ùstawù 
ò amnestii z 1947 r. òsta òna mù da-
rowónô. Jeżlë zôs chòdzy ò próbã 
nielegalnégò zwiorniãcô z Pòlsczi, to 
za to nasz bòhater skôzóny òstôł na 
dwa lata sôdzë, a do czasu ti karë włą-
czony òstôł téż cząd, czej Milczewsczi 
béł timczasowò aresztowóny, to je òd  
27 rujana 1949 r. do 5 łżëkwiata 1950 r.  
Czas jegò sztrôfë miôł sã tedë skùń-
czëc 27 rujana 1951 r.

Wôrt pòdsztrichnąc, że czile-
dzesąt lat pózni ten badéra dzejów  
II swiatowi wòjnë na wejrowsczi zemi 
w  swòjich wdôrach a  relacjach nie 
wspòminął ò ti próbie nielegalnégò 

przeńscô grańcë Pòlsczi z Niemcama. 
Czemù tak zrobił? Chto wié... Mòże 
kąsk sã sromôł przëznac do tegò, 
że miôł w swòjim żëcym taczi sztót 
słaboscë, czej mëslôł ò wëjachanim 
z Pòlsczi?

Òb czas òdbiwaniô swòji sztrôfë se-
dzôł w sôdzë we Gduńskù i robił tam 
w drëkarni. Jegò mëmka Józefa prôw-
dac w  maju 1950 r. napisa do pòl-
sczégò prezydenta, to je do Bòlesława 
Bieruta, prosbã ò ùłaskawienié, rów-
nak „lëdowé” wëszëznë miałë na to 
czësto namkłé, i Milczewsczi mùszôł 
dali swòje òdsedzec. Na zymkù 1951 
r. napisôł òn dwie prosbë ò chùtczészé 
zwòlnienié z  sôdzë. Przëczëną tegò 
béł corôz gòrszi stón jegò zdrowiégò, 
przez jaczi trafił nawetka do sôdzowi 
bòlëcë. Te prosbë ju przëniosłë bël-
ny brzôd i WÒS ùdbôł so wëpùscëc 
bòhatera tegò dokazu 26 czerwińca 
1951 r., to je ò sztërë miesące i jeden 
dzéń rëchli.

Pò wëlézenim ze sôdzë Zygmùnt 
miôł stolemny tôczel z  nalézenim 
jaczis robòtë. Pòmógł mù tedë jinszi 
znóny we Wejrowie Kaszëba, to je Jón 
Trepczik. Prawie w  pierszi pòłowie 
piãcdzesątëch lat XX wiekù zbiérôł òn 
dlô pòznańsczégò Institutu Kùnsztu 
stôré kaszëbsczé piesnie, tej zabédo-
wôł Milczewsczémù wespółdzejanié. 
Pózni przez jaczis czas ti dwaji chło-
pi, sznëkrëjącë za kaszëbsczim fòlk-
lorã, wanożëlë òd wsë do wsë. Przë 
ti leżnoscë Zygmùnt zbiérôł jesz dlô 
se rozmajité cekawé historie z czasów  
II swiatowi wòjnë. W  pòsobnëch la-
tach pózniészi hònorowi òbëwatel 
Rëmi nalôzł sobie zdrzódło dëtków 
w spółdzelczoscë robòtë. Przënôlégôł 
téż do pierszich dzejarzów wejrow-
sczégò partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô.

W  séwnikù 1964 r. Milczewsczi 
złożił wniosk ò zacarcé jegò skôzaniô 
z  łżëkwiata 1950 r. Minãło ju doch 
wicy jak dzesãc lat òd „òdsedzeniô” 
sztrôfë, a  òkróm tegò nie béł win-
ny òd tegò czasu niżódnëch nowëch 
przesprawów. Temù téż w  gòdnikù 
1964 r. Wòjewódzczi Sąd we Gduńskù 
wëdôł pòstanowienié, wedle chtërné-

gò skôzanié najégò bòhatera w 1950 r.  
bëło ùznóné za zacarté. Równak 
richtich sprawiedlëwòta przëszła wiele 
pózni. Dopiérze w 1991 r. Prawie tej, 
ju pò ùpadkù „kòmùnë”, Wòjewódzczi 
Sąd we Gduńskù ùznôł, że skôzanié 
Milczewsczégò przez gduńsczi WÒS 
w 1950 r. je na ògle niewôżné.

Warkòwą robòtã Zygmùnt Mil-
czewsczi skùńcził w  1970 r., czedë 
to przëszedł na emeriturã. Òdtądka 
mógł przeznaczëc wiãcy czasu na to, 
co gò baro mòcno interesowało, to je 
wòjnowé kawle wejrowsczi zemi i  ji 
mieszkańców. Brzôd jego badérowa-
niów nalezc jidze w rozmajitëch cząd-
nikach (np. „Dziennik Bałtycki”, „Po-
merania” i  „Tygodnik Powszechny), 
ale òsoblëwie wôżnym jegò dokazã 
je wëdónô w 1991 r. ksążka pòd titlã 
Wejherowo i powiat morski, wrzesień 
1939 – maj 1945 (Kronika wydarzeń). 
W czerwińcu latoségò rokù mijô pra-
wie dzewiãtnôsce lat òd jegò smiercë 
w 2001 r.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

Skan wërokù z 5 łżëkwiata 1950 r. Z archiwùm 
INP we Gduńskù
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PARK JAŚKOWEJ DOLINY 
Szukając odosobnienia, ale też zieleni i ciekawych historii, wybieramy się na spacer po 
Parku Jaśkowej Doliny. Wędrówkę zaczynamy, schodząc z Jaśkowej Doliny w uliczkę 
Stanisława Pawłowskiego (przed wojną – Parkowa), która poprowadzi nas prosto do lasu. 

Park Jaśkowej Doliny to zalesione 
wzgórza, które służyły gdańszczanom 
jako miejsce spacerów już w  począt-
kach XIX wieku. Po wojnie to miejsce 
zostało zapomniane i  rzadko nazy-
wane jest dziś parkiem, choć taka jest 
jego oficjalna nazwa. 

SŁYNNY DRUKARZ

Swoje kroki kierujemy w  lewo, by po 
kilku minutach dostrzec w lesie altanę 
z  pomnikiem Jana Gutenberga. Poja-
wiła się tutaj pod koniec XIX wieku 
z  inicjatywy gdańskiego wydawcy 
i  drukarza Augusta Kafemanna. Al-
tana została wzniesiona na miejscu 
poprzedniej, drewnianej, zbudowanej 
z okazji święta drukarstwa, które zor-
ganizowano w Gdańsku w 1840 roku. 

Dzisiejsza rzeźba Gutenberga jest 
już trzecią w tym miejscu. Pierwsza nie 
przetrwała 1945 roku. Została odtwo-
rzona w 1998 roku, ale niestety padła 
ofiarą wandali. W 2004 roku pomnik 
wykonano ponownie i znów wędrow-
ców wita Jan Gutenberg. 

SPOJRZENIE NA GDAŃSK

Dalszą drogę wyznacza nam żółty szlak. 
Czeka nas wspinaczka na wysokość 80 
metrów nad poziomem morza. Celem 
naszej wędrówki jest nowy punkt wi-
dokowy, który powstał dzięki projekto-
wi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
„Spojrzenie na Gdańsk”. O tym, że do-
tarliśmy we właściwe miejsce, upewnią 
nas czerwone liny rozciągnięte między 
drzewami. 

Rozpościera się stąd widok na zabu-
dowę Wrzeszcza i Zaspy z wodami Za-
toki Gdańskiej na horyzoncie. Punkt 
został nazwany Wzgórze nad Podleśną 
Polaną. 

W ramach projektu GZDiZ w ciągu 
ostatnich trzech lat w Gdańsku odsło-
nięto 15 osi widokowych. 

TEATR LEŚNY
Gdy nacieszymy się widokiem, wraca-
my w stronę Jaśkowej Doliny. Po około 
dziesięciu minutach spaceru na szlaku 
ukaże się nam mostek pozwalający wy-
godnie przejść nad jarem. Warto zejść 
po schodach, by zobaczyć scenę Teatru 
Leśnego. 

Historia tego miejsca sięga 1911 
roku. Dwa lata po otwarciu sopoc-
kiej Opery Leśnej także i  w  Gdańsku 
zainaugurowano działalność teatru.  
Ówczesna scena miała trzy poziomy 
i mogła pomieścić nawet tysiąc śpiewa-
ków! Znajdowały się tu także kanał dla 
orkiestry i podziemna garderoba. Ina-
czej niż dziś, cały teren był ogrodzony. 
Na widowni mogły zasiadać dwa tysią-
ce osób. Miejsce cieszyło się ogromną 
popularnością. W  1914 roku operę 
Richarda Wagnera „Zygfryd” przedsta-
wiano trzy razy przy pełnej widowni, 
a zatem zobaczyło ją sześć tysięcy osób. 
Niestety I wojna światowa zakończyła 
krótki okres prosperity Teatru Leśnego 
we Wrzeszczu.  Być może w latach 20. 
mieszkańcom Wolnego Miasta Gdań-
ska wystarczał Sopot? 

O Teatrze Leśnym przypomniano so-
bie dopiero w latach 90. minionego wie-
ku. Otwarty został ponownie w  1998 
roku dzięki Komitetowi Mieszkańców 
Osiedla im. Jana Matejki we Wrzeszczu. 
Obecnie miejscem opiekuje się instytu-
cja samorządowa Gdański Archipelag 
Kultury „Winda”. Co roku latem organi-
zowane są tu spektakle i koncerty, m.in. 
Świętojańskie Bluesowanie. Miejsce ma 
swój urok: siedzi się na drewnianych 
balach, dookoła szumią drzewa, dźwięk 
niesie się fantastycznie. Można zapo-
mnieć, że jest się we Wrzeszczu, tylko 
1,5 km od ruchliwej alei Grunwaldz-
kiej. Miejmy nadzieję, że uda się jeszcze 
w tym roku posłuchać tutaj koncertu. 

MARTA SZAGŻDOWICZ 
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Zgodnie z definicją w „Słowniku języka polskiego”, klops 
to upieczone lub usmażone mięso mielone lub potocznie: 
porażka, niepowodzenie, fiasko. 

Klops jako danie kojarzy się z jedzeniem tradycyjnym, 
domowym, czasem niedzielnym. Danie wymaga nieco pra-
cy, jednak jest tego warte. Wypełnia dom zapachem porząd-
nego prawdziwego obiadu o mieszczańskim z reguły cha-
rakterze, choć należy przypuszczać, że również lud wiejski 
mógł spożywać klopsy pod różnymi postaciami jako część 
dania jednogarnkowego.

Obecne czasy ciągłego pośpiechu (oczywiście nie pod-
czas samoizolacji wymuszonej zagrożeniem epidemicznym) 
kojarzą się raczej z jedzeniem w biegu niż mieszczańskim 
obiadem podawanym w niedzielę o tej samej od lat godzinie. 
Obiadem, którego składniki wszyscy znali na pamięć i tylko 
dodatki i kompoty zmieniały się w rytmie pór roku.

O, jakże przyjemne wbrew pozorom były te obiady... 
Celebrowanie sprawdzonej kuchni najlepszej gospodyni 
w rodzinie, czas poświęcony na rozmowy, na bycie razem 
wśród najbliższych – to bezcenny dar, jaki można dostać od 
losu w czasach powszechnego upadku ideału rodziny i więzi 
z nią związanych.

KLOPSY ŻUKOWSKIE

Wróćmy jednak do Żukowa. 
W dobrze prosperującym barze przy rondzie w Żukowie 

klopsy podaje się pod dwiema postaciami. 
Jedne, mniejsze, są składnikiem zupy gburską nazywanej, 

co zdaje się mieć uzasadnienie, bo jedzenie mięsa było przy-
wilejem szlachty i bogatych gburów, a nie biedoty wiejskiej. 
Zupa niezwykle prosta, ot – wywar na mięsie i jarzynach 
zabielony maślanką. Podana z odrobiną warzyw i kartofli, 
przyjemnie zaskakuje, gdy z  czeluści głębokiego talerza 
wydobywamy klopsiki, które po nagryzieniu okazują się 
kopalnią smaku.

Drugie, całkiem spore, są podawane z sosem i parujący-
mi sypkimi kartoflami. Wykonane tak, jakby tutejsi kucharze 

znali grudziądzką książkę kucharską z początku ubiegłego 
wieku, która podając przepis na klopsy, każe mielone (sieka-
ne) mięso najpierw lekko podsmażyć, a następnie delikatnie 
obgotowywać w rosole. Sos niezwykle przyjemny domowo-
ścią, bo niestety nader często zdarza się nam cierpieć sosy 
z gotowych koncentratów przygotowanych przez koncerny 
spożywcze z myślą o ułatwieniu życia kucharzom. Pełen 
drobniutko posiekanego koperku, lekko kwaskowaty wpisu-
je się w smaki Kaszub. Prostotę dania, możliwość nazwania 
wszystkich jego elementów słowami, które znamy i potrafi-
my wypowiedzieć, należy uznać za dodatkową zaletę. 

Warto zauważyć, że podobne przepisy znalazły się w – 
wydanej również w Grudziądzu – książce „Tania kuchar-
ka” i opublikowanej w Toruniu książce „Kuchnia polska: 
niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich 
i miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa 
domowego zawierający najlepsze przepisy przyrządzania 
najrozmaitszych potraw”. Były też publikowane w licznych 

Komunikat o nałożeniu ograniczeń związanych z epidemią zastał mnie w barze bistro GS 
w Żukowie. Spożywałem właśnie smaczną zupę klopsową, gdy usłyszałem rozmowę personelu, 
który z zaplecza donosił kolejne wiadomości. Każda z nich budziła coraz większe emocje. Szczegól-
nie ta, która mówiła o ograniczeniu w pracy gastronomii. Klops nieomal utknął mi w gardle. 

KLOPS NASZ CODZIENNY

Klopsy z grilla z młodą kapustą na krótko.
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SMAKI I AROMATY POMORZA

gazetach polskojęzycznych. Ich wydawcy mieli nadzieję,  
że są bramą dla polskiej literatury poradnikowej dla miesz-
kańców Pomorza i Kaszub.  

KLOPSY PORTOWE

Klopsy żukowskie nie były pierwszymi, które jadłem w tym 
roku. Wcześniej, bo tuż po uroczystościach związanych z wi-
zytą Hallera w Gdańsku, udałem się do specyficznej dziel-
nicy Gdańska, jaką jest Nowy Port. Parter starej kamienicy 
pamiętającej, jak sądzę, przełom XIX i XX wieku zajmuje 
niewielka butikowa w zasadzie restauracja pod znamienną 
nazwą Perła Bałtyku.

Wchodząc na wyższe piętra kamienicy, z pewnością zo-
baczylibyśmy fale zatoki, bo budynek znajduje się tuż przy 
portowej bramie, naprzeciwko pomnika na Westerplatte. Czy 
to sam Bałtyk, czy też kultowa woda mineralna mają być źró-
dłem nazwy restauracji, nie ma znaczenia. Ważne jest to, że 
w niewielkim lokalu – który przy stolikach z różnych okre-
sów meblarstwa pomieści zaledwie kilkanaście osób, w lokalu 
wypełnionym starymi kredensami, zdjęciami i mapami z po-
czątku zeszłego wieku oraz starymi maszynami do pisania 
(jest tu nawet skrzynka po margarynie z przedwojennej fa-
bryki margaryny, która znajdowała się o dwa może kilometry 
dalej w kierunku centrum) – można zjeść zupę klopsową.

Klasycznie prosta. Delikatny wywar zabielony śmietanką, 
smaczne kartofle i klopsy, które czasami mają wielkość piłki 
do golfa, a czasami idą w kierunku piłki do tenisa. Klopsy 
niezwykle delikatne, dobrze wymasowane, więc nie czujemy 
w nich śladów bułki. Są na tyle treściwe, że każdy, kto nie 
wie, na co dał się namówić, prosi o styropianowe pudełko 
na większą część dania.

Z Perłą Bałtyku kojarzą się nie tylko klopsy w wersji z ro-
sołu, ale również te, które grudziądzka książka kucharska na-
zywa smażonymi. Leciutko panierowane, zachowują delikatną 
skórkę, której nie przesącza duża ilość tłuszczu do smażenia. 
Fakt, że obecna poprawność kulinarna każe nazywać je ko-
tletami mielonymi, ale posługując się definicją z poważnego 
przecież słownika, wiemy, że klops to smażone lub upieczone 

mięso mielone, więc nie popełniamy błędu, traktując dwa so-
lidne kawałki smażonego mielonego mięsa jak klopsy. Osobi-
ście wiem już, że porcje są tu duże lub bardzo duże, więc nie 
ryzykuję i z reguły zjadamy porcję na pół z żoną.

KLOPSY KASZUBSKO-EUROPEJSKIE

Mówiąc o klopsach, nie sposób pominąć śródmieścia Gdań-
ska i małego konceptu kulinarnego pod wdzięczną nazwą 
Kafëbë, który jest całkiem udanym mariażem kuchni ka-
szubskiej z kuchnią europejską. Lokal, prowadzony przez 
dziewczynę z Kaszub i Ślązaczkę, która znalazła swoje miej-
sce u ujścia Wisły, stara się nawiązywać do lokalnych, regio-
nalnych smaków.

Rok temu Mira Smilgin poprosiła mnie o konsultację jej po-
mysłów na udział w Konkursie o Bursztynowy Laur Marszałka 
Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”. Doszedłem do 
wniosku, że że nie ma sensu powtarzanie dań z drobiu, które 
znane są już doskonale komisji i obserwatorom konkursu, więc 
zaproponowałem klopsy królewieckie. Danie, choć jak wynika 
z nazwy, pochodzi z konkretnej lokalizacji, to jednak popularne 
było na terenie całych Prus, wszystkich ich regionów. 

„Gdańska książka kucharska” Marie Rosnack z począt-
ku XIX wieku opisuje wykonanie klopsów na dwa sposoby. 
Delikatne, bo z cielęcego, a nie wieprzowego mięsa, klopsy 
pani Rosnack podaje się w Kafëbë z jasnym sosem pachną-
cym świeżymi ziołami, startą cytryną, gałką muszkatołową 
i kaparami. Oczywiście są jeszcze inne wersje sosu. Bardzo 
popularny był sos z dodatkiem drobniutko posiekanego ko-
perku. Ciekawostką związaną z klopsami królewieckimi jest 
to, że jednym ze składników są sardelki, które dodają klasy 
smakowej potrawie.

Klopsy królewieckie z ulicy Piwnej przeszły zwycięsko 
przez konkurs w Gdańsku i uzyskały nominację na krajowy 
konkurs produktu tradycyjnego. Wyjazd do Poznania, gdzie 
odbywał się finał, przyniósł wiele satysfakcji, albowiem da-
nie otrzymało Perłę 2019 za produkt tradycyjny roku.

– Co ciekawe, jest to powrót klopsów w ich bardziej luk-
susowej wersji. Przed laty, gdy gdański hotel Heweliusz cie-

Klopsy z pstrąga w occie. Przepis na klopsy królewieckie z dorsza w książce kucharskiej z 1947 r.  
(Warszawa, 1947). Źródło: Polona.pl .
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szył się czterema gwiazdkami, w jego restauracji podawało 
się kopsy królewieckie i inne klasyki kuchni polskiej – wspo-
mina Krzysztof Robert Szulborski, prezes Stowarzyszenia 
Kucharzy Polskich, który w początku lat 90. ubiegłego wieku 
doświadczenie zawodowe zdobywał właśnie w tym miejscu. 
Później, gdy staliśmy się światowi, o tym smacznym daniu 
zapomniano.

KLOPSY Z KRÓLIKA

Obecnie to niezbyt popularne, ale przed laty na Kaszubach 
hodowano króliki. Ich mięso stanowiło doskonałe uzupeł-
nienie jadłospisu osób, którym nie wystarczało na to, by 
zabijać dla siebie wieprza częściej niż na święta i szczególne 
okazje, a także uboższych warstw mieszkańców miast.

O  zastosowaniu mięsa królika do wykonania klopsów 
pisano w „Gazecie Kartuskiej” z 29 kwietnia 1938 roku: Na 
Pomorzu każda gospodyni zna klopsy wieprzowe gotowane 
i uważa je za specjał. Niechaj raz spróbuje zrobić je z królicze-
go mięsa, a przekona się, że nie są one gorsze od wieprzowych. 
Choć w swoich podróżach kulinarnych nie spotkałem ich jesz-
cze, to jednak kilkukrotnie zdarzyło mi się usłyszeć opowieść 
o spożywaniu króliczego mięsa, a w tym również klopsików.

KLOPSY Z RYBY

W regionie, który leży nad morzem i szczyci się setkami 
akwenów, nie sposób też pominąć klopsów z ryby. O tym, 
że to danie nie jest wymysłem współczesnym, niech świad-
czy fakt, że klopsiki z ryb podawane były na konkursach 
na dania z ryb już w okresie przedwojennym. Opisują je 
w broszurce pokonkursowej Elżbieta Kiewnarska i Marian 
Walentynowicz. Klopsy konkursowe podawano w wersji 
czystej, a także z pomidorami. 

Nie wiem, czy wieści te dotarły do Ostrzyc, ale w smażal-
ni ryb U Edzia można zjeść pyszny rosół rybny z klopsikami 
z ryb jeziornych lub jego wersję zabielaną. Obie wzbogacone 
sporymi garściami świeżego, aromatycznego koperku spra-
wią satysfakcję niejednemu smakoszowi.

Wędrując po Pomorzu, nie sposób ominąć ujścia Wisły. 
Wybierając się na wycieczkę na przekop Wisły, koniecznie 

skorzystaj z oferty baru Dragon w Świbnie. Kombinacja ryb, 
które stosują do sporządzenia tutejszego rosołu rybnego, 
jest doskonała, a jedną z największych zalet dania jest gład-
kość zupy. Choć z racji odwiedzania tego miejsca przede 
wszystkim w okresach ciepłych zupę spożywamy bez funkcji 
ogrzewania organizmu, to muszę powiedzieć, że ta gład-
kość wynikająca z przyjemnej tłustości zupy robiłaby z niej 
doskonałą potrawę na rozgrzewkę w zimowe wieczory, gdy 
wiatr od morza wciska się w każdą szczelinę ubrania.

O klopsikach rybnych nie zapominają też na południe 
od Kościerzyny. Zajazd Borowa Ciotka koło Lipusza poda-
je zupę z malutkimi klopsikami, które przygotowywane są 
z ryb poławianych w pobliskim jeziorze Wdzydze.

Kiedy w zeszłym roku poproszono mnie o udział w ko-
misji oceniającej tradycyjne dania z pstrąga wykonywane 
w rejonie Wojtala, nie myślałem, że trafię na klopsy. Wy-
dawało mi się, że klopsów należy szukać raczej w rejonie 
przetwórni ryb morskich. Okazuje się, że nic bardziej myl-
nego. Jedna z uczestniczek przygotowała bardzo smaczne 
klopsiki z pstrąga w delikatnej zalewie octowej. Jej niewielka 
moc, dodatkowo złamana odrobiną cukru, doskonale kom-
ponowała się z wytrawnym pulpecikiem z ryby, która dzięki 
temu, że pochodziła z hodowli zasilanej czystymi, wartkimi 
wodami Brdy, nie nosiła żadnego zapachu bagiennego, który 
można spotkać w wielu innych przypadkach.

Jedna z  pierwszych po wojnie książek promujących 
przyrządzanie potraw z ryb, wydana przez Morski Insty-
tut Rybacki w Gdyni, zawiera ciekawostkę, o której pewnie 
większość nie pamięta. Autorzy dostosowując się do braków 
aprowizacyjnych w zakresie cielęciny, zaproponowali wersję 
klopsów królewieckich przyrządzanych właśnie z dorsza.

WRÓĆMY DO TEORII

Słowo klops pochodzi od niemieckiego słowa klopfen, które 
znaczy „siekać, tłuc”. Pieczeń, która powstała z tak przygoto-
wanego mięsa, została nazwana przez Niemców Klopsbraten. 
W Polsce nazwa pojawiła się stosunkowo późno, bo dopiero 
w XIX wieku, ale można przypuszczać, że tereny znajdujące 

Klopsy z Żukowa . Zupa klopsowa z Żukowa.Zupa klopsowa z gdańskiej Perły Bałtyku.
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się pod wpływem pruskim, a więc i Kaszuby, słowo to mogły 
przyjąć do użytkowania wcześniej.

Co ważne – a wiem to z wypowiedzi Zygmunta Klebby, 
dziadka Mateusza Klebby znanego z łamów „Pomeranii”, 
a także od Aleksandry Kuchty – do masy mięsnej dodawano 
tłuczonych kartofli. Nie ma w tym nic dziwnego, krochmal 
dobrze skleja mięso. Zygmunt Klebba dodaje, że przy okazji 
ważnych uroczystości klopsy nadziewano garstką prażonego 
boczku, a robiono je w takiej wielkości, by na jedną osobę 
przypadał jeden klops. Oczywiście podawano je w dużej 
ilości koperku.

Koperku w klopsach nie przypomina sobie w starych 
przepisach Aleksandra Kuchta. Mówi, że w jej rodzinie z re-
jonu Wiela klopsy podawano w białym sosie, ale z warzy-
wami i kubabą, zakwaszanym sokiem z kiszonych ogórków. 
Dodanie przez gościa z Gdyni koperku było wielką sensacją.

Zygmunt Klebba wspomina też, że w latach 60. zaczęto 
przechowywać klopsy w wekach. Nadmiar wykonanych klop-
sów wekowano „na zaś”, na przyjazd niespodziewanego gościa.

JAKOŚĆ Q

Klops to mięso mielone, siekane, skrobane i tarte w ma-
kutrze. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju mięsa użyliśmy, 
dbajmy o to, by było najwyższej możliwej jakości. Unikajmy 
dodawania do klopsów odpadów, okrawków, żył, łoju. Aby 
klops był dobry, każdy kawałek mięsa powinien być prze-
myślany. Proporcje nie mogą być zupełnie dowolne. Prze-
cież nie chodzi nam o to, by zrobić kulę z MOM-u i łoju, 
a o przygotowanie smacznego dania na rodzinny obiad. 
Miejmy ten rodzinny obiad zawsze w głowie. Pamiętajmy, 
że przyjdą nań ludzie, którzy chcą poświęcić nam swój czas, 
którzy chcą być razem w tych ciężkich czasach.

Aby uzyskać doskonały efekt, pamiętaj, że pośpiech jest 
wrogiem jakości. Zacznij od dobrego, pedantycznego wy-
robienia mięsa. Zadbaj o to, by włókna kolagenowe skleiły 
się, tworząc siatkę zapewniającą niczym niezmącony kształt 
klopsa. To one będą trzymać mięso w  jednym kawałku 
w trakcie obróbki termicznej.

Piecz klopsy powoli, duś je lub gotuj tak, by ledwo prze-
kroczyć próg procesu technologicznego. Przecież nie chcesz, 
by na końcu z garnka trzeba było wykładać na talerz spękane 
bryły tylko imitujące kulę. Cierpliwość, delikatność obróbki 
zapewni utrzymanie eleganckiej formy klopsa, a także spo-
woduje, że w naczyniu pojawi się sympatyczny sos własny, 
który może być stosowany jako dodatek do klopsów bądź 
stanowić bazę do stworzenia smacznego zabielanego sosu 
z koperkiem lub na bazie grzybów itp., który jest nieodłącz-
nym elementem podawanego dania.

KÖTTBULLAR. ZRÓB TO SAM 

Żyjemy w czasach epidemii. Jednym z jej skutków jest ogra-
niczenie w poruszaniu się ludzi. Nie chodzi wyłącznie o wyj-
ście do pracy czy znajomych. Chodzi również o realizację 
potrzeby istnienia w świecie handlu, w sklepach, które nie 
realizują pierwszych życiowych potrzeb. Na przykład w skle-
pach z elementami wyposażenia wnętrz i meblami.

Szwedzka IKEA przeanalizowała sytuację klientów odcię-
tych od możliwości zakupów. Pracujący dla firmy psycholo-
gowie społeczni doszli do wniosku, że klienci mogą cierpieć 
nie tylko dlatego, że nie mogą kupić szafy do złożenia przy 
pomocy jednego kluczyka, ale również dlatego, że nie mogą 
zrealizować rytuału wizyty, której celem nie jest wybranie kil-
ku mniej lub bardziej niepotrzebnych drobiazgów, lecz ro-
dzinne spotkanie w restauracji przy tak lubianych klopsikach.

Mówię po szwedzku, więc nie mam problemu z nazwa-
niem ich przy kasie, ale takich zakupów nie dokonuję, bo 
umiem zrobić klopsy sam i znam inne miejsca, w których 
podają smaczne klopsy. Niemniej wiele rodzin nie potra-
fi sobie wyobrazić weekendu bez szwedzkich klopsików. 
W związku z tym koncern, korzystając z tych samych sche-
matów, jakie stosuje w instrukcjach montażu mebli, przy-
gotował recepturę wykonania swojego sztandarowego pro-
duktu spożywczego. Wielu ludzi się ucieszy.

A TO CI KLOPS!

W języku polskim słowo „klops” oznacza nie tylko mniej lub 
bardziej zgrabny kawałek siekanego lub mielonego mięsa 
obrobionego termicznie. Ma też drugie znaczenie i oznacza 
klapę jakiegoś przedsięwzięcia.

Klapa, klops! Niepowodzenie, fiasko. 
Taki klops – ogłoszenie ograniczeń związanych z pande-

mią – spotkał mnie podczas jedzenia (nomen omen) klop-
sów. Mam nadzieję, że kiedy następnym razem zasiądę do 
ich konsumpcji, spotka mnie klopsa przeciwieństwo: może 
zostanie ogłoszone wynalezienie szczepionki albo leku prze-
ciw koronawirusowi? Oby!

Jeżeli na swojej życiowej drodze spotkałeś smaczne klop-
sy, daj mi znać, pisząc na adres poczta@jedzenienakaszu-
bach.pl. Z chęcią odwiedzę takie miejsca, by opisać spojrze-
nie na klopsy innych osób.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

Przepisy na klopsy w książce kucharskiej autorstwa E. Lambecka (Toruń, 
1901 r.). Źródło: Polona.pl.
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Genealogiô stôwô sã corôzka pòpùlarniészô, cobë nie rzec: 
módniészô. Wiele lëdzy chce dóńc do pòchòdzeniô swòji 
familii. Szëkają òdpòwiedzë na pëtania: skądka jesmë? kim 
bëlë i czim zajimalë są naji prastarkòwie? Tak téż bëło ù 
Janusza Juchniewicza, chòc nié leno tak. Jem historikã 
i  chòcbë z  czësto warkòwi cekawòscë chcôł jem sã zając 
badérowanim dzejów swòji rodzënë. Równak wiedno cos 
stało naprocëm – zaczinô swòjã òpòwiesc Juchniewicz. 

Wiãcy jak rok temù zaczął zbierac wszëtczé materiałë ò 
przódkach. Na zaczątkù nie bëło tegò wiele. Pò smiercë 
mòjégò starka Aleksandra Juchniewicza (òjca mòjegò òjca) 
familiowô łączba sã rozrzeszała – gôdô. Tej nôpierwi skòn-
taktowôł sã z kùzynã, chtëren mieszkô na Mazurach. Òd 
niegò dostôł akt ùmrzeniô Stanisława Juchniewicza (òjca 
Aleksandra), to je jich prastarka. Dali ju szło... Zaczął zaze-
rac na rozmajité genealogiczné starnë. Wëzwëskiwôł do-
radë, jaczé dôwalë mù lëdze pòznóny na internetowëch 
fòrach. Tak jak jô szukalë kòrzeniów swòji familii chòcbë na 
Ùkrajinie. Dzelëlë są wiédzą, pòmôgalë w tłómaczeniach. 
Baro czãsto dorôdzalë, jak kòrzëstac z wszelejaczich starnów 
zza wschòdny grańcë, dokądka mie prowadzëło mòje sznëkro-
wanié – òpòwiôdô mój rozmòwnik, a tej kąsk szpòrtowno 
dodôwô: Czej jem sã ùcził w szkòle rusczégò jãzëka, nawet-
ka jem nie mëslôł, że wëzwëskóm gò jakno dozdrzeniałi chłop 
do szukaniô wiadłów ò rodzënie.

Pòmòcnô òkôzała sã starna Pòlsczégò Genealogicznégò 
Towarzëstwa (Polskie Towarzystwo Genealogiczne), na 
jaczi są pùblikòwóné metriczi z  Pòlsczi, ale téż w  ji 

przedwòjnowëch grańcach, tej i  ze wschòdny stronë. 
Skòrzëstôł jem téż z prôcë profesjonalny firmë zajimający sã 
szukanim przódków – gôdô Juchniewicz. 

Jegò familiô przecygnãła na Kaszëbë, w drobnotach do 
Kramarzën, w 1949 r. Mòja mëmka Mariô (z dodomù Mi-
chałek) wspòminała, że w nym czasu pôlëlë tuwò torfã, jaczi 
i òni jezdzëlë kòpac. Gôdała, że miestny lëdze òb czas robòtë 
baro czãsto robilë so przerwã na kawã, chtërny òna tedë jesz 
nie znała. A dlô Kaszëbów nowòscą bëłë robioné przez niã 
pierodżi – òpòwiôdô historik. Chùdzy jegò rodzëna miesz-
kała pòd Malbòrkã, w Nowi Wsë, gdze jakno repatriancë 
z Wòłinia w maju 1945 r. dostalë gbùrstwò. W repatriacyj-
nym dokùmeńce Aleksandra Juchniewicza mòże prze-
czëtac miona i datë ùrodzeniô wszëtczich z jegò familii, 
chtërny trafilë do Pòlsczi, a do te są w ni wiadła, co mielë 
ze sobą przëwiozłé. Bëłë to dwa kònie, dwie sztëczi rogaté-
gò bëdła, swiniã, òwcã, kòzã, pług, bronë. Téż drobny 
sprzãt. Do dzys mómë chòmąto i szczotkã do lnu – wëmie-
niwô Juchniewicz. W Pòlsce na jegò starka Aleksandra we 
wspòmnióny Nowi Wsë żdało 12 ha zemi, gbùrsczé za-
bùdowania i pół stodołë, ale bez chëczë, jakô sã spôlała. 
Jegò tatk Władisłôw dostôł 7 ha zemi, chëcz i pół stodołë. 
Mëmka wspòminała, że jak mieszkelë w Nowi Wsë, chòdza-
ła pòmagac w sprzątaniô i òdbùdowie bòlëcë w Malbòrkù. 
Czëszczała téż cegłë pò spôlonëch chëczach w centrum mia-
sta. Pòchôdała z Wòłinia, z tegò samégò pòwiatu, co Juch-
niewicze, ale z Władisławã pòznała sã ju w nowi Pòlsce, 
gdze òżenilë sã òb lato 1947 r. 

Z LËTWË NA ÙKRAJINÃ I DALI NA PÒMÒRZÉ

ÒD
J. 

ŁZ

Janusz Juchniewicz z Tëchòmia w bëtowsczim krézu wiedzôł leno përzinkã. Jegò starszi i starkòwie przecygnãlë  
na Pòmòrską z Wòłinia. We familii równak gôdało sã, że jich domôcëch strón szëkac bë mùszôł na Lëtwie.

Janusz Juchniewicz
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Sostra mòjégò tatka, Heléna, przecygnãła na Pòmòrzé, do 
Dretinia kòl Miastka. Òpòwiôdała familie mieszkający pòd 
Malbòrkã, jak to ù ni je wszëtkò taczé piãkné. Mëszlã, że kąsk 
tesknota za rodzëną jã brała – rzecze Juchniewicz. Kùńc 
kùńców ji òjc Aleksander i brat Władisłôw w 1949 r. prze-
cygnãlë z familiama w miastecczé stronë. Jaż tak lëchò tam 
ni mielë. Snôżô chëcz i gbùrstwò. Le jiwer mielë z... dzëka-
ma, jaczé wszëtkò niszczałë. Tej dosc chùtkò, jesz w tim 
samim rokù, sprowadzëlë sã do Kramarzën. 

Spòd Malbòrka rodzëznowi szlach w badaniach nad ge-
nealogią prowadzył, mô sã rozmiec, na Wòłiń. Piãkno 
òpòwiôdô ò nim Jiréna Zaleszczik [Zaleszczyk], kùzynka 
mòjégò òjca (córka sostrë starka Aleksandra). Tamte stronë 
wspòminô jakno baro snôżé. Pòla mòdro kwitnącégò lnu, 
farwné kwiatë na łąkach. Nad rzéką białczi mòczałë, a tej 
sëszałë płótna. Ù jedny z  familiów, Griszczenków, z  ce-
kawòscą przezérała sã tkacczémù warsztatowi. Przëbôcziwô 
so wësziwóné materiałë, jaczé zdobiłë swiãté òbrazë. Smacz-
né blinë, krëpë – gôdô mój rozmòwnik.

Na Wòłiniu przeżëlë téż pògrom. Rodzënë prastarka 
i starka Janusza Juchniewicza schroniłë sã w Kiwercach, 
gdze w nym czasu miescył sã dosc wiôldżi garnizon mie-
miecczégò wòjska. Tej ò bezpiek bëło lżi. Równak tragiczny 
los jich nie òminął. Zdżinął brat mòjégò prastarka Stanisła-
wa, Józef. Nie chcôł òstawic swòji chëczë. Gôdôł, że w szkòle 
miôł drëchów Ùkrajińców i ti gò zagwësniwelë, że nick lëché-
gò sã mù nie stanie. Bëło czësto jinaczi. Przeżëła jegò białka, 
chtërna razã z dzecama schòwała sã na pòlu z kònoplama 
– òpòwiôdô Juchniewicz, a tej dodôwô: Jiréna Zaleszczik 
wspòminała, że w nym czasu ze starszima i rodzeństwã wcyg 
żëlë w  strachù. Spalë w  ruchnach, przërëchtowóny, cobë 
w kòżdi chwilë chùtkò ùcekac. Lëdze ze wsów wkół nich bëlë 
mòrdowóny, mùszelë tedë szëkac so jinszégò môla, cobë 
przeżëc. Ùceklë nôpierwi do Stepańsczi Hëtë, pózni i stam-
tądka mùszelë ùcekac... Kùreszce Miemcë wsadzëlë jich do 
wagónów dlô bëdła i wëwiozlë do Równégò. Tam mieszkalë 
w wòjskòwëch kòszarach. Mòglë sã ùmëc, a jich ruchna bëłë 
zdezynfekòwóné. Znądka w lëpińcu 1943 trafilë do Dachau, 
a  w  lëstopadnikù do Kempten. Jaczis czas mieszkalë pòd 
ùstrzechą fabriczi, gdze bëło fùl szurów. W nym czasu ùmarł 
malinczi brat Jirénë, Bògùsz. Jak òna wspòminô, ne szurë 
òdgrëzłë mù kawôłk nosa. Z Kempten Émil Kòlman zabrôł 
jich do swòjégò gbùrstwa w Weitenau, gdze mù pòmôgalë. 
Jiréna wspòminô, że mieszkalë w przëbùdówce kòl restaùracji, 
a  jich gbùr to béł dobri chłop. Nicht jich jakno dzecy nie 
zmùszôł do robòtë. To tam dowiedzelë sã, że wòjna sã skùń-
czëła. Chòc mòglë jachac, gdze chcelë, przëjachelë do Pòlsczi. 

Na Wòłiniu Juchniewiczowie zajimalë sã gbùrzenim i le-
snictwã. Nie béł to leno wark prastarka Stanisława i starka 
Aleksandra, ale téż jinszich z rodzënë. Co nômni szesc lëdzy 
z familii Juchniewiczów bëło gajowima. Òb czas II swiato-
wi wòjnë òstalë aresztowóny bez NKWD. Taczi los pòtkôł 
m.jin. Cezarégò, brata starka Janusza Juchniewicza. Pò la-
tach córka Cezarégò, Danuta, wspòminała: Czej wëszlë 
Ruscë, Ùkrajińcë pòczëlë sã panama, zaczãlë napadac na 
lesniczówczi. Òjc jachôł szëkac dlô nas jinszégò mieszkaniô. 

W nym czasu, w gromicznikù 1940 r., zabralë nas Ruscë. Czej 
òjc wrôcôł, dowiedzôł sã, że wëwiozą nas na Sybir. Złotã 
przekùpił òficera i zaczãlë nas szëkac. Z jedny stronë tatk, 
z drëdżi nen wòjskòwi. Czej nalezlë, a òjc wlôzł do wagónu, 
bana rëszëła. Z rézë nôbarżi pamiãtóm płacz i lameńt mat-
ków. Chòc mielësmë môłé piécczi, to i tak bëło baro zëmno 
i malińczé dzecë ùmiérałë. Dotarlësmë do Archangielska. 
Mëszlã, że ze trzë tidzenie trzimalë nas w téatrze. Miasto 
zrobiło na mie wiôldżé wrażenié stôrima bùdinkama 
i krómama w nich. Le wszëtczé bëłë pùsté. Do Paczichë, jakô 
bëła najim òstatnym przestónkã, wiozlë nas saniama. Ste-
gnów nie mòglësmë dozdrzec, tëli jesz leżało sniegù, a to béł 
strëmiannik. Wdarzã so, że przepłiwała tamtądka rzéka, 
a w ni bëło skòpicą rëbów. Më równak ni mòglësmë w ni ło-
wic. Głód béł òkropny. Wszëtczé dzecë do rokù ùmiérałë. Jô 
téż baro mòckò chòrzałam na òdrã. Òstôwałam sama doma. 
Starszi mùszelë chòdzëc do robòtë w lese. W 1941 r. zrobiło 
sã kąsk lżi. Tatk nalôzł mieszkanié w Karopògòrze. Tam chò-
dzałam do szkòłë. Miałam drëszczi, Rosjanczi. Òne nie mò-
głë rôczëc nas do chëczë. Miałë to zakôzóné. W 1943 r. òjc 
zgłosył sã do pòlsczégò wòjska, do diwizji miona Tadeùsza 
Koscuszczi. Z nima doszedł jaż do Berlina. Przësyłôł nama 
darënczi z żëwnoscą. To naju retało, bò ù mòjégò brata Szte-
fana mielë ju stwierdzoné slepòtã z niedożëwieniô. Dopiérze 
w 1946 r. pòzwòlëlë nama wëjachac. W Lublinie pòtkalësma 
sã z òjcã.

W rodzëznowëch badérowaniach czasã tak je, że nié 
wszëtczi są kriształowi, są bòhaterama. Tak bëło z mòjim 
prastarkã Stanisławã. Krótkò przed przeńscym na emeriturã 
òstôł zwòlniony z gajowégò, jaczim béł w Òbłapach (nadle-
snictwò Kòwel, na Wòłiniu) za nielegalną ùprawã tobaczi. 
Tuwò mùszi dodac, że to mù sã zdarzëło ju drëdżi rôz. Jegò 
drëgô białka (Anastazjô z  Baczińsczich) pisała pózni do 
samégò prezydenta Jignacégò Moscycczégò, żebë ji chłop rów-
nak nã emeritura dostôł. Nick to nie dało – òpòwiôdô Juch-
niewicz. Ùchòwała sã ùmòwa Stanisława na robòtã. Wedle 
ni miôł òn prawò do chëczë i zemi, drzewa na òpôł (20 m3), 
pastwiska dlô jednégò kònia, dwóch sztëk bëdła i celãtka, 
a do te dwa tidzenie płatnégò ùrlopù. Za to mùszôł m.jin. 
dozerac lasu i brac ùdzél w pòlowaniach. Na jednym z nich 
stracył òkò. Lewé miôł sztëczné. Ò prastarkù Janusz jesz sã 
dowiedzôł, że w 1897 r. òżenił sã z Marią Blinstrum. Równak 
ji rodzëna ùznała zdënk za mezalians, prastarka pòchòdzëła 
z dosc bògati familii.

Na Wòłiniu Juchniewicze mieszkalë òd 1830 r. To z grëb-
sza w nym czasu sprowadzył sã tam Michôł Juchniewicz 
[stark wëżi wspòminónégó Stanisława, tj. prastarka Janu-
sza] razã z białką i trzëmiesãczną córką Zuzanną. Równak 
dzeckò ùmarło, a pózni téż ji sostra i brat. W 1843 r. ùrodzył 
sã Jón [pózniészi òjc Stanisława], jaczi òd malinkòscë béł 
chòrowiti. W ksãdze chrztów je zapisóné, że bez lëché zdrowié 
zarô pò ùrodzenim òstôł òchrzczony wòdą – òpòwiôdô ò 
swòjim przódkù Janusz Juchniewicz. 

Michôł, sprowôdzając sã na Wòłiń, pòdôł, że wëwòdzy 
sã ze szlachtë. Jakno dokôz pòkôzôł lëtewsczé dokùmeńtë 
z rosyńsczégò krézu. To béł dlô mie pierszi szlach tegò, że 
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rodzëznowi przekôz mòże bëc prôwdzëwi i pò prôwdze wëwò-
dzymë sã z Lëtwë – gôdô mój rozmòwnik i dodôwô: Szëkając 
swòjich przódków, nalôzł jem wiele szlachecczich wëwòdów 
z pòwiatu rosyńsczégò. Na jednym z nich, z 1817 r., natrafił 
jem na infòrmacjã, że Jerzi Juchniewicz, lat 34, najimôł fòl-
wark Swiliczi. Ùrzãdów niżódnëch ni miôł, a  zajimôł sã 
gbùrzenim. Ze zdënkù z Aną ùrodzëło mô sã trzech sënów: 
Jan, Jakùb i Michôł [tj. stark prastarka Janusza]. Òb czas 
ùszłégò spisënkù, z 1795 r., ten Jerzi mieszkôł w pòwiece wił-
kòmirsczim, w parafii Sztacczi, gdze òstôł wpisóny w pòczet 
szlachtë. To béł pòstãpny szlach w badérowaniach Janusza 
Juchniewicza. Przezérôł ksãdżi z  parafii w  Szëmańcach 
i Jawòjszach, a do te w Pògirach. Tak nalôzł wiele lëdzy ze 
swòji familii. W jednym z òpisënków wizytacji wileńsczi 
diecezji nalôzł taczé wiadło: „wies Szëmańce, òkòlé JMM 
panów Juchniewiczów, Waszkiewiczów, Szadzewiczów”. Na 
tim szlach sã ùrwôł. Czasã w genealogii tak je, że brëkòwné 
je szczescé. Tak bëło i ù mie. Trafił jem na szlachecczi wëwód 
Andrzeja Juchnowicza. Wëmienioné w nim òsobë w parafial-
nëch ksãgach zapisóné sã téż jakno Juchniewicze. Dzãka temù 
mógł jem jic dali – tłómaczi Janusz Juchniewicz. W wëwódze 
bëło napisóné, że ród pòchôdô òd Moniwida, wileńsczégò 
wòjewòdë z czasów Witólda. Tak pò prôwdze to protoplastą 
rodu béł jeden z jegò sënów, Juchno. W dokùmeńce z 1795 r. 
jakno nôstarszégò przódka pòdalë Kazmierza Abramòwicza. 
Przë nim je infòrmacjô, że w 1610 r. słëchałë do niegò „Jawoy-
sze”. W spisënkù wòjska z Wiôldżégò Litewsczégò Ksãstwa 
z  1528 r. wëmieniwónëch je 10 bòjarów Juchnowiczów, 
a w tim Narkò z wiłkòmirsczi zemi. Je to mój przódk? Drã-
gò je to stwierdzëc – rzecze mój rozmòwnik. 

Epidemiô kąsk przëstopòwała jegò badérowania. Na 
Lëtwã, do Wilna, w nym czasu miôł jachac jeden historik, 
jaczi chcôł badac szlachecczé wëwòdë. Terôzka nie je to mòż-
lëwé – wëjasniwô Janusz Juchniewicz. Jak pòdsztrichiwô, 
nôwikszim zwëskã nie je nalézenié daleczich przódków, ale 
to, że Ùdało sã dóńc do wiele lëdzy z rodzënë, chtërna rozja-
chała sã pò Pòlsce. Do grëpë zebrôł jem wiele wspòminków, 
òpòwiescë, a téż òdjimków. Na kùńc dopòwiôdô: W przind-
noscë chcôłbëm wëdac ne materiałë. Mëszlã tuwò ò przed-
stawienim losów mòji rodzënë na szerszim historycznym tle.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Służbòwô przësëga Aleksandra Juchniewicza z 1929 r.

Latos ùkôzôł sã pierszëznowi zbiérk 
wiérztów Klebbów Matisa pt. Do- 
lëzna jiwru. Pòd swòjim pòlsczim 
nôzwëskã, Mateusz Klebba, ten aùtór 
mô ju wëdóné jiną ksążkã – pòpùlar-
nonôùkòwą – Pszczoła to dar boży. 
Rzecz o  pszczelarstwie ludowym na 
Kaszubach. 

W swòji pòétny ksążce ùtwórca dôł 
dwadzesce òsmë wiérztów. W wik-
szim dzélu òne tëkają sã egzystencjo-
wëch sprôw, a w miészim – kaszëb-
sczi deje. Mëslë ò bëcym przeplôtają 
sã w tëch dokazach z wiarą i ewanie-
licznyma scenama. W ti pòézje czëc je 
w całoscë samòtã i smùtk, niespełnie-
nié i jiwer z żëcô, w chtërnym czasã ni 
ma widzec cwëkù, cos je bùten szëkù. 
Żelë jidze ò kaszëbiznã, to czasama sã 
mô doznanié, że òna je dlô liricznégò 
heroja jaczims pùklã abò, jak òn chce, 

„femme fatale”, lëchą i nieszczeslëwą, 
òkrutną białką. Ale òn jã kòchô, cy-
gnie gò do ni jak mòrówkã do ògnia. 
Nen bòhater czëje sã Kaszëbą, ale 
mô swiądã, że nawkół przëgniotiwô 
gò cëzy jãzëk, cëzô kùltura i historiô. 
A téż gdzes slôdë głowë cemiãżi gò 
mësla, że mòże jakò ùsôdzca bëc za-
bôczony przez swòjińców jak pisôrz 
Gùczów Mack (Aleksander Labùda). 

Ùtwórca do pòétnégò òpisënkù 
ùżiwô tam-sam zdrobniałosców, wiele 
przëdôwków, mëslowëch skrócënków. 
Tamò pòwtôrzają sã taczé słowa, jak: 
dlôcze, kòmùda, wiedno. Òblubiony-
ma kònstrukcjama gramaticznyma sã 
kòl aùtora kąsk archajiczné: „béł jes”, 
„béł jem”, „czej jes” miast „të béł”, „jô 
béł, „czej të”. Pòéta téż czãsto kòrzistô 
z pôłniowòkaszëbsczégò przëmiónka 
„wew”, chòc pòchôdô z nordë. 

Równak w całoscë tã pòézjã czëtô 
sã lubno i ùbëtno, je w ni wiele swié- 
żotë, jô pòwiém – taczégò pierszé-
gò młodectwa. Pòsłów do ti ksążczi 
napisôł Macéj Tamkùn, chtërny téż 
zrobił graficzny òprôwk òbkłôdczi. 
Tej rôczã do czëtaniô tegò zbiérkù 
wiérztów. 

STANISŁÔW JANKA

Klebbów Matis, Dolëzna jiwru, [b.m. i b.r.].

Pierszëzna Klebbów Matisa



42  /    / CZERWIEC  2020

Cúchulainn, heroja irlandzczi mitologie, na zôczątkù miôł miono Sétanta. Zmienił je, czej przez przëtrôfk sliotarã – 
balą z kòrka – zabił psa kòwala Culanna. Żebë ùniknąc gòrzu kòwala, bòhatéra zwôł sã òdtądka prawie „Culannów 
pies” i wachtowôł miast zwierza w Ulsterze. Legeńdë pòdôwają, że hurling – w jaczim sã graje sliotarã – je baro stôrą 
grą, a historiczné dokazë to pòcwierdzywają. Do tegò ten spòrt je wcyg żiw i jegò rozgriwczi dlô hùrmë mieszkańców 
Zelonégò Òstrowa są wiele wôżniészé jak liga nożny balë.

SAMÒSTÓJNOTA NA BÒJISZCZU

CZILE SPÒRTÓW W JEDNYM
Pòle grë i sprzãt zdôwają sã zlëmienim czile znónëch 
nama discyplinów. Brómka òd ti w nożny balë różni sã 
tim, że słupczi wëstôwają wësok nad pòprzéczkã – co sã 
parłãczi z rugby. Miónkarze mają drzewiané, wëdżibłé 
czije jak do hokeja, z tim, że plac czidaniô je grëbszi, jak-
bë òd rakétë do tenysa. Drëch, jaczi zwiedzywôł Dublin 
i òkòlé, nazwôł hurling „irlandzką bùczką”. Mòże tak bëc, 
chòc czejbë pòtómk celticczich wòjarzów rzekł, że nasza 
gra to „kaszëbsczi hurling”, jô bë sã z nim nie sztridowôł 
– ò hurlingù w stôrodôwnëch czasach më wiémë wicy 
jak ò naszim nôrodnym spòrce.

Bala zrobionô z  kòrkòwégò drzewa mùszi trafic 
w brómkã – tedë karno dobiwô wiôldżi pónkt, chtëren 
je wôrt tëli, co trzë môłé. Ne môłé pónktë są rechòwóné, 
czej bala trafi midzë słupczi, ale nad pòprzéczką, jak 
w rugby abò w amerikańsczim fùtbòlu. To równak nie 
je wariacjô na témã hokeja na trôwie – tu bala jidze wëżi, 
miónkarze so pòzwòliwają na żonglerkã, niesenié balë 
na czidlôkù jak jaje na panewce, a nawetka na łapanié ji 
w rãkã. Cëż to za gra, czej balã mòżemë prosto chwëcëc 
w dłoń? Takô, w jaczi z balą trzimóną w rãce mòże prze-
biec sztërë kroczi. I przë taczi zagriwce na chwëcenié 
balë w rãkã mòże so pòzwòlëc dwa razë, pózni sliotar 
mùszi bëc pòdóny abò strzélony. Do tegò balë ni mòże 
pòdnaszac z zemi jinaczi jak czijã, niezgódné z reglama 

są téż cësniãca balë tak, jak to sã robi w baseballu. Mò-
żemë za to czidnąc jã dłonią, jak w sécowi balë.

Do dobrégò graniô je nót bëc bëlny w ùrënamlach, 
miec mòcny zamach rãką ë wëkazëwac sã mòtoricznym 
trimã. Nie dô sã bëc dobrim hurlerã bez kòndicje – spòrt 
je nazéwóny nôchùtszą grą na swiece. Znaczi to tëli, że 
bala w baro krótczim czasu je w sztãdze przelecëc nad 
całim bòjiszczã i dobrze je, czej spòrtówcowie za tim 
nadążiwają. Przënãcony do nożny balë czë rugby òbzér-
nik mòże bëc rozczarzony wiôlgą lëczbą pónktów dobi-
wónëch z westrzódka pòla. Na wòlny pòzycje sygnie sã 
dichtich zamachnąc i mòże wstrzelëc pòjedinczi pónkt 
(nad pòprzéczką) bez kómbinacyjny grë pòd brómką 
procëmnika. Całi ùrzek pòlégô na tim, że òbróńcowie 
ju w ti zonie bòjiszcza mùszą tak pilowac procëmników, 
cobë nie dac jima ti leżnoscë ë jich zmùszëc do zblëżiwa-
niô sã w barżi zagãszczony òbróńcama rejon.

Irlandczicë są bùszny ze spòrtu, jaczi jistnieje 
w stôrëch òpòwiedniach i archeòlogicznëch naleznis- 
kach sprzed 3 tësący lat. Nie dô sã równak scwierdzëc, 
czë sprzãt, jaczi mają nalazłé sznëkrownicë szlachów za-
bëti ùszłoscë, służił dokładno do ti grë, jakô dzysô scy-
gô tësące kibiców na sztadionë. Pierszé pisóné zdroje  
ò hurlingù pòjôwiają sã dopiérkù w XIV stolatim. Dzysé-
szi Celtowie równak parłãczą wątczi nowszi i starszi hi-
storie i szëkają w dôwnëch zdrojach. Dowiadiwają sã 
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z nich na przëmiar, że sztrôfné i wòlné cësczi diktowóné 
za faùle nie są niczim w przërównanim z tim, co żdało 
agresywnëch spòrtówców w sódmim stolatim. Za swią- 
dny faùl grozëłë tedë… dwa dni pòstu.

GRAJĄ Z BŁOGÒSŁAWIEŃSTWÃ
Arcëbiskùp Cashel Thomas William Croke tak ùzasad-
niwôł swój patronat nad rozwijã hurlingù ë jinëch gae- 
licczich spòrtów w pierszi pòłowie XIX stolata: Kòżdi 
dzéń më impòrtëjemë z Anglie nié leno jich produktë… le 
wespół z tim jich módë, akceńt, sekùtną lëteraturã, mùzy-
kã, tuńc ë jich rozmajité manierë, jich grë i filutczi, co 
pòmiésziwô znaczenié najich widzałëch nôrodnëch spòr-
tów, co wedle mie bòlesno ùpòkòrziwô kòżdégò richtich 
sëna i córã naji stôri zemie.

W  tëch czasach nożnô bala nie parłãczëła sã z  mi-
dzënôrodnym spòrtã gromadzącym kibiców ze wszët-
czich kùlturowëch krãgów. To bëła rozriwka òkùpańtów 
Zelonégò Òstrowa, a ti, co grelë w nożną balã, przëjimelë 
cëzé zwëczi i bëlë wôrt zgardë. Irlandiô mô swòje spòrtë, 
w tim hurling. Wiedzelë ò tim téż samòstójnotowi dze-
jarze, jaczi mielë swiądã wôżny rolë fizyczny aktiwnoscë 
i spòrtowëch emòcjów w procesu nôrodny òdrodë. Temù 
téż 1 lëstopadnika 1884 rokù pòwstało Gaelic Athletic As-
sociacion (irl. Cumann Lúthchleas Gael). Spòrtowô Zrzesz 
òrganizowa rozgriwczi w hurlinga, a téż w gaelicczi fùtbòl. 
Spòrt z wnet jistnyma reglama, le graje sã wikszą balą i bez 
czidlôka – miast niegò bala òdbijónô je nogama.

Gaelicczi spòrt razã z jãzëkã i katolëcczim Kòscołã są 
wôżnyma elemeńtama juwernotë Irlandczików. Zrzesz 
religie z hurlingã je pòmachtónô. Z jedny stronë Kòscół 
wiedno zachãcywôł do ùprôwianiô nôrodnëch spòrtów 
i jima patronowôł. Z drëdżi równak bronił seminarzi-
stóm ùdzélu w rozgriwkach. Kańdidacë na ksãżi, a téż 
sami kapłanowie grelë tedë pòd pseùdonimama. A bi-
skùpòwie przëmikelë tedë swòje sëré òczë na czas meczu.

CZIDLÔCZI W KÒŻDI GMINIE
We filmòwim materiale na Youtube pòd titlã „Why Irish 
Hurling Is the Fastest Game on Grass” Danny Cullen 
gôdô: Mój ópa pòwiôdôł, że dwie nôbarżi irlandzczé 
rzeczë, jaczé mòże robic, to gadac w najim jãzëkù i grac 
w hurling. Jô nie gôdóm bëlno pò naszémù, ale grajã.

To pòkazywô, jak wôżné są rozgriwczi dlô całégò jich 
nôrodu. Tam, dze ni ma jãzëka, je spòrt, jaczi wëróżniwô 
jich òd całégò swiata. Je téż dobrim pòdskacenim do 
ùczbë irlandzczégò, w telewizje zdôrzają sã transmisje 
z gaelicką kòméńterą. Colemało równak spikéra i eks-
percë w sztudiu klarëją krëjamnotë reglów i òpisywają 
sytuacjã na bòjiszczu pò anielskù.

Spòrt w XIX stolatim na dënëdze nôrodny òdrodë 
kwitł, chòc we wiele placach Zelonégò Òstrowa jegò 
tradicje bëłë wëmarłé. Tak bëło téż w Donegal, skądka 
pòchòdzy bòhatéra filmòwégò materiału. To równak 
nie szkòdzy. Dzysô kòżdi part kraju mô swòje karna, na 
bòjiszczu lubòtną grã Cúchulainna rozgriwają téż dzecë. 
Kòżdé z 32 grafstwów mô swòjã reprezentacjã. Chto nie 
graje, ten kibicëje. Tak wszëtcë są zjednóny w grze, jakô 
wicy jak sto lat nazôd jednała biôtkùjącëch ò samòstój-
notã, w ji régach swòjã cwiardosc wërôbielë tamtoczasny 
wòjarze IRA, a Anglicë nie bëlë w sztãdze zasymilowac 
pòdbitégò lëdu nawet zaczinającą tedë swój marsz na 
całi swiat nożną balą.

Tak jak Celtowie òpiérelë sã anglosasczi dôdze, tak 
hurling òpiérô sã… profesjonalizacje. Jo, tësące kibiców 
na sztadionach i spòlëzna przed zdrzélnikama, z jaczich 
ekspercë w  drobnotach analizëją zagriwczi, knôpi 
i dzéwczãta sniący ò zagranim we finale – to wszëtkò sã 
dzeje w òbrëmim amatorsczégò spòrtu. Cãżkò scwier-
dzëc, czë je to dlô hurlinga dobrze, czë nié, gwës równak 
to je mòcné swiôdectwò nôpiartoscë i bùchë swòjińców 
Cúchulainna.

ADÓM HÉBEL

SPÒRT I JUWERNOTA

 ÒD
J. J

OL
AN

TA
 KÓ

NK
EL

 ÒD
J. L

AU
RE

NC
E R

ED
MO

ND
 ÒD

J. L
AU

RE
NC

E 
RE

DM
ON

D



44  /    / CZERWIEC  2020

KROKÒSZKA

Rómk lubil jezdzëc kòlã. Le nié blós 
tak do krómù a  nazôt. Òn jezdzyl 
turisticzno. Miôl fejn nowé kòlo, 
chtërno kùpil za dosc taką prizã ze 
spòrtowégò krómù. Òno mia taczé 
wszeljaczé tasze, że Róman móg so 
tam wszëtczégò wzyc, co na calodnio-
wą wanogã brëkòwôl. Mieszkôl we 
Gduńskù, a  czedë miôl blós wòlny 
czas, wëbiérôl sã chãtno za gard. Òso-
blëwie lubil stegnë kòlowé, co bëlë 
rëchtowôné czãsto tam, gdze sã dô 
cos cekawégò òbezdrzec. To téż gò 
interesowa.

Tim razã wëbrôl òn sã do Krokòwa. 
Tam zawióz gò razã z  kòlã drëch. 
Rómk ùdbôl sã, że pòjedze stegną do 
Pùcka, a stamtądka ju do Trzëgardë 
wrócy baną. Wiodro bëlo tegò dnia 
baro snôżé. Slunészkò zaczina przë-
grzewac. Chlop rëszil. Fejn mù sã ja-
cha, chòc nié za letkò, bò wnet cali 
czas pòd górã. Przejachôl przez 
Slawòszëno. Dopiérze czedë dopeda-
lowôl do Klanina, teren zacząn sã 
równac, a òn ùdbôl so zrobic môlą 
przerwã a zjesc frisztëk. Tak téż zro-
bil. Zatrzimôl sã w  môlu, gdze 
wëstôwioné bëlë lôwczi a jaczés tôfle.

Zjôd smaczno dwa jaja na cwiardo 
a pòpil jaczims napitkã, co miôl mù 
dac wicy lësztë. Tedë zainteresowôl sã 
tima tôflamë. Z nich sã dowiedzôl, że 
stegna dlô kòlów jidze stôrą bansztre-
ką. Przódë lat tą trasą jezdzëlë banë 
z lëdzamë, le òsoblëwie z towôrã. Do-
wiedzôl sã téż, czemù ta stegna tak 
piãkno sã krący pò pòlach, a nié za 
baro wchôdô do wsów. Jesz przed 
pierszą swiatową wòjną wëbùdowalë 
tã bansztrekã niemiecczi panowie, co 
mielë swòje majątczi w tëch stronach. 
Cugë mialë jic do nich, pò jich towôr, 

a że we wsach mieszkalë w wikszoscë 
Kaszëbi, to nawetka lepi, żebë bano-
wiszcza bëlë blós przë majątkach. 
Taczé bëlë czasë – pòmëslôl so Rómk, 
zrobil czile òdjimków, wsôd na kòlo 
a pòjachôl dali.

Za sztót stegna zaczãla jic w dól. 
Jacha sã lżi, a  pò prôwdze kòlo ju 
samò nioslo. Nawetka jacha corôz to 
chùdzy. Chlop widzôl, że tu asfalt 
përzna pãkô, robią sã taczé grużle. 
Zacząn je mijac. Pòwzérôl, że w tim 
placu stegna bëla wëlożonô tak 
smiészno cenëchno, że zaczãlë prze-
bijac sã przez nią òstë. Stądka te gru-
żle. Pòdsmiôl sã, le w  tim sztóce 
przédné kòlo wpadlo na taczé prawie 
pãkniãcé i  zhamòwa. Calé kòlo 
wëkrącëlo kòzla, a  chlopa cësnãlo 
przez glowã do przódkù! Nim òmglôl, 
trzas pòrządnie blësą ò zemiã.

Òck sã. Nawetka glowa gò nie 
bòla. Gdzeż jô jem? – pòmëslôl. Òbez-
drzôl sã. Sedzôl przë stole w  jaczis 
gòspòdze. Przed nim stojôl kùfel 
zemnégò piwa. Móże to mie mësl roz-
jasni?! Jô doch ni móm pamiãcë stra-
coné! Przetk napitk do lëpów a pòcy-
gnąn bëlno. Przë nim sedzelë 
wszeljaczi chlopi. Òblokli jak czedës: 
kòszle, liwczi, przeszëwôné jaczi. Gô-
dalë do se pò kaszëbskù. Òn wiedzôl, 
co to za jãzëk, le doch gò nie znôl. 
Terô, dzywnô rzecz – rozmiôl wszëst-
kò! W glowie mù sã przecarlo a za-
cząn téż pòznawac tëch chlopów jak-
no swòjich drëchów. Ju jakbë so 
przebôczil, gdze je a  za czim tam 
przëszed. To bëlo jak sen. Bél jakbë 
jinym czlowiekã, w jinym czasu.

–Në że! Chcemë wëpic, zarô nasza 
Krokòszka òdjéżdżô – rzek jeden, 
w chtërnym Rómk pòznôl swòjégò 

sąsôda Léòna. Wiedzôl, że mieszkają 
kòle se w Starzënie. Wiedzôl, że terô 
pòjadą baną dodóm.

Calé karno lëdzy wëszlo z gòspòdë, 
chtërna bëla bënë bùdinkù banofù. 
Rómk òbezdrzôl sã na bùdink, 
a przeczëtôl nôdpis „Pùck”. Na bansz-
trece stojala ju maszina z régą wagó-
nów. Wsedlë do jednégò.

Chlop z Léònã a jesz dwùma przë-
sadlë razã.

–Në na co të żdajesz, Róman? Wë-
cygôj kôrtë – rzek jeden. Na miono 
miôl Jan, a Rómk pò prôwdze domô-
gôl sã, że w taszë mô schòwôné môlą 
paczétkã z kôrtamë. Cenką, bëlo w ni 
blós szesnôsce kôrt. W sam rôz do 
baszczi! W dëchù ùsmiôl sã, że to ju 
pòstãpnô rzecz, chtërnã doch òn bë 
ni móg wiedzec. To mùszało bëc rów-
nak snicé, blós jaczé prôwdzëwé!

Rozdôl kòżdémù pò sztërë kôrtë, 
a tak zaczãla sã gra. Wszëtczi pòw- 
zéralë w kôrtë.

– Kontra! – rzek glosno Léón. 
Rómk ùczul téż, jak w jinëch nórtach 
chlopi ju sã glosno licytowalë. 
Pòwzérôl w swòje kôrtë. Miôl czôrną 
damã, dzesątczi trefl a pik, a jesz asa 
sërce. Je dobrze! – pòmëslôl – Léòn 
mùszi miec drëgą czôrną damã, że 
kontrëje, a  móże jesz co mòcnégò. 
Tedë më bãdzemë razã stôri. Dwie 
wzątczi mògã wzyc jô, a òn pewno 
przënômni jednã. Mòże téż ùdô mie 
sã pòdetknąc mù te dwie dzesątczi do 
wzãcô. Pò tëch mëslach chlopk drist 
rzek:

– Nazôt!
Stawka pòdskòczëla do górë. 

Wëjachôl Léón z waletã, drëdżi chlop 
dorzucyl czerwioną damã, Jan drëgą, 
a Rómk zagnąn to swòją czôrną.

Wszëstkò sã mieni. Tak je téż kòl nas. Place, co dzysô znajemë jakno krómë, wiôldżé bùdinczi, szaséje 
abò chòc wszeljaczé turisticzné môle, chtërnëch doch z rokù na rok przëbiwô, przódë lat mòglë wëzdrzec 
czësto jinaczi. Czasã ni mùszi sã nawetka baro copac w czasu, żebë sã tegò doznac.
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– Ha! Samé plewë – zasmiôl sã Jan. 
To bëla prôwda, wiele pónktów to 

mù nie dalo. Nick jinaczi równak ni 
móg zrobic, a Léón przënômni wie-
dzôl terô, że grają ze sobą, że są stôri, 
a mùszą ògrac tamtëch dwùch – mlo-
dëch. Terô Rómk wëjachôl z czôrny 
dzesątczi, Léón dolożil dzesątkã ser-
ce, do tegò doszlë jesz jeden as a walet 
òd resztë, ne a nen wzątk ju nie bél 
taczi lëchi. Pòstãpné dwa téż bëlë dlô 
nich. Jak òni dwaji mielë stôré damë 
a asa z dzesątką sërce to nie bëlo ò 
czim prawic. Pierszé rozdanié wë-
gralë. Le gra szla dali.

Timczasã bana minãla ju bano-
wiszcze midzë Swôrzewã a  Gniéż-
dzewã. Jachalë dali. Gra szla wiesol, 
a  Rómk miôl tegò dnia szczescé. 
Minãlë Lebcz. W Krokòszce bëlo glo-
sno a wiesol. Tak prawie môlowi lë-
dze przezéwalë nã banã, chtërną 
w ten czas wiele jesz z nich dojéżdża 
do robòtë w Pùcku: w wikszim parce 
do pezetemów, to je Pùcczich Zakla-
dów Mechanicznëch. Le téż do jinëch. 
Mlodi jezdzëlë do szkòłów. Òso-
blëwie do pùcczi zawodówczi.

Léón a Rómk mieszkalë, jak sã rze-
klo, w Starzënie. Terô Niemcë mielë 
tak tã sztrekã pòbùdowôné, że cobë 
sã dostac do Starzëna, mùszôl wësad-
nąc abò w Môlim Starzënie, abò sztëk 
dali – w Klaninie, a dodóm jic piechti.

– Wiész të co – gôdôl Rómk ju za 
Gniéżdżewã do Léòna – më bë dzysô 
mùszelë wëlezc w Môlim Starzënie. 
Të pamiãtôsz, co bëlo na zabawie 
w sobòtã.

– He he he – pòdsmiôl sã pòd 
knérą sąsôd – môsz të strach?

– A co bëlo? – dopitôl sã Jan.
– Në më sã përznã pòsztridowalë 

z  knôpamë tam z  gbùrsczi szkòli 
z Klanina, z internatë. To dalo biôtkã.

– Jo, jo! Biôtka bëla piãknô. Òni 
zaczãlë, më skùńczëlë – smiôl sã dali 
Léón. Reszta téż.

– Jo, blós wszeljak móże bëc. Më 
móżemë tamtądka blós dwùch jic, 
a móżemë trafic na jich calą szpëlã. 
Òni nam doch zapòwiedzelë, że jak 
òni nas pòtkają...

– Dobrze, dobrze – zgòdzyl sã 
Léón.

Terô òni ju bëlë w tim Môlim Sta-
rzënie, a  rozdanié bëlo dopiérze 
w pòlowie. To czãsto bëlo tak, że to, 
gdze òni wësadną, zanôléga òd tegò, 
czë dogralë baszkã. Nie bëlo ò czim 
gadac. Jachalë dali. Gra dokùńczëlë, 
prawie czedë bana cãżkò wspina sã do 
sztacje w Klaninie. Tu chlopi so pò-
dalë rãkã.

– Do witra!
– Do witra! – ti dwaji jachalë dali, 

do Slawòszëna – a òpasujta tam!
Cug jachôl z trzôskã dali. Chlopi 

zarzucëlë tasze przez remiã a szlë. Le 
tu zarô midzë bùdinkamë stôrégò pò-
niemiecczégò majątkù von Grassów, 
co terô słëchôł gbùrsczi szkòli, wlezlë 
prawie na tëch bëńlów, z chtërnymë 
sã pòbilë na zabawie w starzińsczi re-
mize. Ti zarô z môla za nimë!

– Chcemë le wiornąc!
Rómk z Léònã wrócëlë sã i prze- 

nëkalë przez banowiszcze. Tamti, hër-
lëkając, za nimë. Chlopi drawòwalë 
dali. Pò bansztrece – na Môlé Starzë-
no. Tu pò jaczims czasu, jakbë 
szkòlôcë dalë pòkù, mòglëbë do chë-
czów jic przez lączi. Le tamti nie 
chcelë òdpùszczëc. W jednym sztóce 
Rómk zahôknąl szpérą ò pòdklôd 
a wërżnąn sã, trzas glową ò zemiã.

Òck sã.
– Alaże! Nick panu sã nie sta? 

Halo? – gôdala stojącô nad nim bial-
ka.

– Nié, nié. Mëszlã, że bãdã żil – 
ùsmiôl sã do ni a  pòcar gùczã na 
blësë.

Pòwzérôl dokòla. Stroną leżalo 
jegò kòlo z taszamë. Wstôl.

– Jô mùszôl bëc òd se, jak jô sã 
zwrócyl.

– Jak panu nick nie je, to móżemë 
jachac dali razã – rzekla ta bialka – jô 
móm na miono Gréta.

– Në dobrze. Jô jem Rómk, mó-
żemë doch so gadac pò mionie, jo?

– Joczke – ùsmia sã milo.
Jachalë dali pòmalinkù.
– Chto wie, jak jô tam dlugò leżôl?
– Móże to bë mùszôl na pògòtowié 

zazwònic? – òdrzekla Gréta.
– Nié, doch mie nick nie je. Blós 

tak mie dzywno, że mie sã nawetkã 
cos przësnic zdążëlo.

– Jo? A co?
– Në... A wiész të, Grétkò, że tą ste-

gną cug czedës jezdzyl?
– Jo, jô wiém. Jô jem stądka.
Tak so jachalë a pòwiôdalë. Blós 

dopiérze pò sztóce Rómk sã doznôl, 
że òni doch cali czas pò kaszëbskù 
gôdają. Czësto jak w tim snicym! Nie 
gôdôl nic ò tim, że òn do tegò czasë 
blós pò pòlskù pòtrafil. Òna bë mie 
doch za glôpcëka mia – pòmëslôl.

Ti dwòje ju wiedno razã na kòlach 
jezdzëlë, bò dlugò nie wara, jak bëlë 
zdôwôny w kòscele w Starzënie.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordo-
wi kaszëbiznë. 
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Chcemë tej zazdrzec, co to je za mùzyka. Czegò szuka-
ją lëdze? Pò wpisanim do sznëkrownika „kaszubsk”, 

pòjôwiają sã pòsobno: kaszubskie jeziora kaszubski las, ka-
szubski hymn, kaszubskie disco polo, kaszubskie piosenki 
weselne, kaszubskie tańce, kaszubskie szlagiery, kaszubskie 
wesele, kaszubski rap a... kaszubskie kolędy. A czedë wpi-
szemë „kaszëbs”, mómë leno: kaszëbsczé nótë a kaszëbsczé 
jezora na òtmianã. Jak dómë pò miemieckù „kaschubi”, 
wëskôkiwają: kaschubisches weihnachstlied a kaschubische 
lieder. Pò anielskù „kashub” przënôszô: kashubian folk mu-
sic a kashubian music. Módné w òstatnym cządze sã robią 
różné challenges (anielsczé: wëzwania). Terô prawie dérëje 
taczi jeden hip-hopòwi, co to je robiony na wspòmóżkã 
doktoróm w pòszëdłowim czasu. Pò naszémù zarapòwelë 
m.jin. kabarét Kùńda, Macéj Bańdur a piszący te słowa. 
Z hip-hopã nôwiãcy w secy je przëtomny Dawid ZmarZłi 
z Wiôldżi Wsy. Dosc tëli je fòlkloru, a barżi neòfòlkloru, 
bò aùtenticzny kaszëbsczi mùzyczi to le néga òstała... 192 
tësące wëswiéceniów miôł Kaszëbsczi Himn Zemia rodnô, 
wëkònóny przez Wãdzëbôczi. Zarô za nim béł Ronnie Fer-
rari i jegò szladżer w kaszëbsczi wersji FLIGRA pt. „Òna 
bë tak chcała” – 182 tës. wëswiéceniów. Wnetkã mëlión 
razy lëdze òbzérelë Kaszëbsczé Notë. Pòdobno pòpùlarné 
są Kaszëbsczé jezora, dali Tata i kòza a Tu je nasza ze-

mia. Dosc tëli nabijają klipë kònkùrsu Kaszëbsczégò Idola 
a teledisczi Weróniczi Kòrthals. Je wiele dzecnëch nagra-
niów z rozmajitëch przezérków, kònkùrsów itp. Kąsk mało 
w secy je klasyczny mùzyczi, chòcô w òstatnëch latach 
corôz wicy chùrów a solistów sygô pò ten zort mùzyczi 
do kaszëbsczich tekstów. Dobrze stoją discò, biesadné 
a wieselné nasze karna, co czãsto mają w repertuarze czile 
znónëch sztëczków kaszëbsczich a téż – jak Szutenberg 
Band czë BLIZA – twòrzą swòje, nowé. Dobrze sã mają 
kaszëbsczé tuńce. Sujitë z nich złożoné mają w progra-
mach karna w całi Pòlsce. Wcyg mało je òrkestrów dãtëch, 
co grają naszã mùzykã. Na YouTube mòże nalezc całé płitë 
z mùzyką, np. mało znónégò chònicczégò karna pn. Ze-
spół Szętopórki. 

We wikszoscë przëtrôfków daje sã słëchac kaszëbsczi 
youtubòwi mùzyczi, czasã nawetkã z przijemnotą. Rów-
nak zdôrzają sã sztëczczi, a z nima teledisczi, co nama, 
Kaszëbóm, reklamë nie robią. Hewò je takô mòja lista pôrã 
youtubòwëch antiszlagrów:

Tu je nasza zemia Janinë Cyskòwsczi a Józefa Roszma-
na. Na karnôlu Alkoholand pòd pòzwą „Kaszubskie granie 
pod Wieżycą” nalôżómë tã piesniã wëkònóną przez trzech 
chłopa. Jeden, we westrzódkù, graje na akòrdionie i, fest 
pòlaszącë, spiéwô (zaczinô òd A më jesmë naszi). Towa-

NA KASZËBSCZIM YOUTUBE.  
WANÓŻKA SZLACHAMA ZWÃKÓW

Kaszëbskô mùzyka rozbrzmiéwô szerok a dalek. Kòżdégò rokù wëdôwónëch je òd czilka do czilenôsce nowëch 
plat. Mòże jã ùczëc w pùblicznym Radio Gdańsk a w priwatnym Radio Kaszëbë. Tej-sej je w Pùbliczny Telewizje 
Gduńsk (TVP Gdańsk) a w priwatny Twòji Telewizji Mòrsczi (TTM) z Wejrowa. Ale nôwiãcy je ji w internece. 
A kòżdëchné dzeckò wié, że internetowô mùzyka nôchãtni sã pùszczô z pòrtalu YouTube. 
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MÙZYKA / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

STÔRI ŻÔŁNÉRZ PLESZCZE
Jesz latos wejrowsczé mùzeùm wëdô smarą kaszëbską òpòwiesc Strachë w Łątczińsczim 
Młënie, chtërną napisôł Òto Karszny (1875–1938). Nen nôrodny dzejôrz wiele tekstów 
namienionëch Kaszëbsczi pùblikòwôł w rozmajitëch gazétach, m.jin. w pismionie „Gazeta 
Kartuska”. Jakno pisôrz pòdpisowôł sã przëzwëstkã Sambor z nad Bałtyku. Prawie pòd 
nym mionã w Niemcach w 1912 rokù ùkôzała sã 45-starnicowô ksążeczka Opowiadania 
starego żołnierza. Chòc napisónô je pò pòlskù, równak je widzec, że aùtór fùl gôrscą 
bierze z kaszëbsczi lëdowi lëteraturë – w òpòwiescach pòjôwiają sã krôsniãta, pùrtczi 
a rozmajité strôszczi. Ną ksążeczkã mòże nalezc na starnach Cyfrowi Biblioteczi Polona. 

RD

rzi mù dwùch dobrze zaprawionëch... w granim: jeden na 
môłim mrëczkù pòléwónym ze spriskiwôcza, a drëdżi, co 
grô na diôbelsczich skrzëpicach... grochòtką. Z pòdpisën-
kù pòd filmkã mòże sã dowiedzec, że wëstąpilë (òd lewi): 
Filip, Wasta Zenón, Waldk. Tonacjô wërazno za wësokô. 

Kòl Romana Z. je snôżô, miłim głosã zaspiéwónô pie-
sniô Jem jô rëbôk Gerarda Kònkela a Józefa Cénôwë. Leno 
niemòżebno pòlasząco, co zmerka nawetkã jedna z kò-
mentarzodôwôczków, Bonna, piszącë: „To taki bardziej 
polski niż kaszubski”. Do tegò w jednym sztóce, prawie 
przë słowie „wiosło”, pòkôzywô sã na telediskù... kaszëb-
sczi lekcjonôrz To je Słowò Bòżé...

Andrzeja Rosiewicza znómë z czile szlagrów, w tim ò 
witaminach pòlsczich dzéwczãtów. Spiéwającë cover Love 
story po kaszubsku, ten artista nie dôł pòszmakac ani do-
bri kaszëbiznë, ani sztëczka dobrégò tekstu. A szkòda, bò 
ten głos zasługiwô na całą platã w naszim jãzëkù. Spiéwã 
nalézemë na karnôlu Niecierpek5. 

Kaszëbsczé Jingle bells? Czemù nié. Wôrt je przë tim pa-
miãtac, że kòżdi ten dokôzk znô i nót je kąsk sã przëłożëc 

do tłómaczeniô a i tonacjã do spiéwaniô dobrac pasowną. 
Nie je do przëjãcô teledisk z impòrtowónym, amerikań-
sczim Santa Clausã, co w trëkrze a we fiace 126p sedzy... 
Tëli sã biôtkùjemë ò naszégò Gwiôzdora z  larwą (tak 
òstatno módną)! Chòcô żelëbë przëjąc, że to je satira na 
kaszëbską zëmã bez sniegù... Równak pôłniowi tekst je 
mało wërazny, bë sã przëdało dac gò pòd òbrôzã, z pòl-
sczim tłómaczenim.

Pòza YouTube téż je żëcé. Sa aùtorsczé starnë z nagra-
niama, są internetowé krómë z mùzyką do scygnieniô. 
Sa kùreszce internetowé radia. Leno dze w tim wszëtczim 
są artiscë? Dze są aùtorzë słów a mùzyczi? Je chtos jima 
w  sztãdze bëlno za jich robòtã zapłacëc? A kaszëbsczé 
gminë, miasta, pòwiatë a wòjewództwò achtniwają rod-
nëch artistów a dają jima zarobic, czë mòże scygają cëzëch 
za grëbszé dëtczi? Radio, telewizja a jiny wëdôwcowie pła-
cą aùtoróm kaszëbsczich spiéwów tantiemë, jak sã słëchô? 
To bë mùszôł pewno w jaczim ZAiKS-u zapëtac...

TOMÔSZ FÓPKA
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Chcëwòscą lëdzką, cwiardoscą prësczégò bóta
bëła na Kaszëbach miłosc do Kraju kùtô.
Miłosc ta rosła i mòcą promieniowała
ù biédnëch lëdzy zôrenka zaséwała.
Starszi gôdalë, że czejbë Niemc wëgrôł wòjnã,
to na nas bë nadeszłë jesz gòrszé dni znojné,
bò òni ju przed wòjną wcyg naszich gnãbilë,
ùchwôlalë przecyw nóm paragrafów wiele.
Różné ë òstré przësprawë ludrów niemiecczich
ùstôwiałë lëdzy naszich do chùtczi biôtczi,
bùdzëłë tãsknotã do Pòlsczi, do wòlnoscy,
pewnosc rosła, że ta wnet w stronie zagòscy.

Chòc Niemcë ju baro skòmlelë w niedostatkù,
pòbiti na zôchòdze prawie do òstatka,
ale nad mòrzã jesz na nas òstrzëlë zãbë,
przëłączenié do Gduńska głosëłë jich gãbë;
Abraham ùprawiac mùszôł mëslë wiatraczné,
pòwiadac jaczé to głosë jidą òpaczné,
pòkazac jak Anielczik ju Niemców pòpiérô,
na sprawã Gduńska ze swégò pòdwórka wzérô.

Le wnet òn redosc przeżił na wiôldżim wiecu,
czej głosë zagrzmiałë: „Warszawa nóm stolëcą”
i „Chto pò pòlskù sã mòdli i w Bòga wierzi
wié, że jegò môl je le w kraju, ù Macerzi”.
Tej wszëtczim Niemcóm dzyrsczé zwiãdłë mùnie
i zaczãlë jinaczi ùstawiac swe bùnë.
Jedny do Gduńska abò do Rzeszë òptowalë,
do gazétów swiatowëch przeléwalë żale.
Jiny w swi chitroscë òstelë na Pòmòrzu
i żdalë na leżnosc, bë nas wëniszczëc w gòrzu…

Temù ter's ù naji rosła wiôlgô ùcecha,
bò wòjskò pòlsczé cygnãło w wiôldżim pòspiechù.
Më żdalë i żdalë, le długą miało drogã,
szło, nóm corôz blëższi i më chwôlëlë Bòga…
Le w kùńcu më sã doczekalë szczescô –
Kùńc! Kùńc prësczi niewòlë, wòlnosc sã zbliżô…
Redosny głos mie zerwôł: Bùten! Bùten, lëdze!
Prësôk wëcygô… Cygnie za nôdolsczé miedze!
Tak wrzeszczôł i pò całi wsë biegôł Antón Grëba
ë wiwatë grzëmiałë na całëch Kaszëbach.
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ŻDANIÉ Ë ZJISCENIÉ
RELACJÔ ZRZESZONÔ ZE ZDËNKÃ PÒLSCZI Z MÒRZÃ 10 GROMICZNIKA 1920 ROKÙ
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ROCZËZNË

Nen dzesąti gromicznik dwadzestégò rokù
w kòmùdze przeszedł, le lëdzy gnôł do se w tłokù –
Chcelë w Pùckù wòjskò witac pòlsczé Hallera.
Jenerôł ten Prësôkóm Pòmòrzé òdbiérôł.
Szlë z bliska i z daleka, jedny przë palëcach,
jiny jachalë w wòzach, karétach i piecach.
Piesnią rozbrzmiéwałë drodżi, głosno, redosno,
lëdzóm kwitłë skarnie, tak jak kwiatë na wiosnã.
Wiôldżé, wiôldżé bëło lëdowé zgromadzenié,
wiele sztôtniészé niż na òdpùstë chòdzenié.
W tim dniu na lëdzy zdrzałë wëpësznioné domë,
wëstrojoné mésterno narodowé brómë,
głosëłë redosc i słałë w krôj wiwatë,
witałë Matkã Pòlską, wiôlgą, Zmartwëchwstałą. 

Jesz wòjska nie bëło, milicjô miała władzã,
lud słëchôł jã, karny, le niepòkój zdrôdzôł;
Niemcë rozdrzucalë wszãdze dzywné ùlotczi
i rozpòwszechnialë wstrzód lëdzy lëché gôdczi,
a jich pòtajemnie nalepioné plakatë
wróżëłë nóm biédã, niełôd, majątków stratã.
To téż, drëchù, strzélëła ògromnô ùcecha
czej chtos rëknął: Jadą! Kòżdi sã łzą ùsmiéchôł.

Niemcë pùcczi téż wòjskò z òczen widzelë,
le czësto jinaczi niż më nó tã mòc zdrzelë.
Jich òczë chcałë widzec òbrôz propagandë –
żôłnérzi òbdzartëch chcała widzec ta banda.
Czej całé wòjskò sã wlało w pùcczé ùlice,

òni zamëkalë dwiérze i òczennice,
le, abë òczë pòżëwic òbrazã rzôdczim,
wzéralë na paradã przez szparë ùkrôdczem.
A bëło tã nó co zdrzec, czemù sã dzëwòwac,
czej wszëtczé òddzałë zaczãłë paradowac.
Pùck terô tonął nié le w chòrągwiach i brómach,
nié le we wëstrojonëch bôtach na bómach,
ale i w wòjskù, co w gasach płënãło rzéką.

Òczë wszëtczich nó sã scygôł Haller, jenerôł,
na brunym kòniu jachôł i dokòła wzérôł.
Tã kòl niegò brzëmiałë wiedno gromczé wiwatë:
Niech żëje jenerôł Haller, co nas dzys zbratôł!
Niech żëje Pòlskô, ta nasza Matka kòchónô,
przez nas Kaszëbów tu długò òczekiwónô!

Wnet lëdze przëszlë z wòjskã na mszã pòlową;
Kôzanié wëgłosył sławny Wrëcza, kapelón,
bòjownik kaszëbsczi, przódë ksądz naszich Hélón.
Ten ksądz ò Pòlsce gôdôł, jak mù Bóg nakôzôł,
biôtków naszich z Niemcamë przedstôwiôł òbrazë,
prawił jak nas wëniszczała znija krzëżackô, 
jak Niemc zôs sztafirëje swòjã mòc pùrtacką…

Tã w przódkù bëło wiele panów, òficérów,
lëdzy wësoczich, móżnëch, krziżi kawalérów,
ale jô le rzôdkò na nich czerowôł òczë,
bòm zdrzôł tã, dze mie znóny pón Abraham krocził.
Òn béł mie historią naszich biôtk z Niemcamë
czej tu, nad mòrzã më bralë sã z nimë sami.
Jô widzôł gò z dala, wszëtczich przërôstôł głową,
bëł wzruszony, przejãti, miôł skarniã surową.
Gwësno przeżiwôł wszëtczé biôtczi, wiôlgą wòjnã
i planowôł robòtã na czasë spòkòjné,
a mòże béł mëslamë w daleczim Pariżu,
dze piscą w stół wërznął, naszą sprawã przëbliżôł…

Pò mszi òkrzëczi i armatów strzélania,
i wszëtcë pòsëpalë do pùcczégò pòrtu;
Tã sã dokònało no mòrsczé slubòwanié.
Pò prôwdze, w ny chwilë pierscéń złącził Krôj z mòrzã,
Temù wiôlgô sztôtnosc w wszëtczich òczach zagòrza…

Kòl wieczora starëszk sã zjawił z wùją Gniechã
i wnëkała kònnica. Tatk spòtkôł w ni drëcha,
le trudno mie pisac ò czim òni gôdalë… 
Starszi domôcy czãsto òczë wëcéralë,
bò żôłnérz przedstôwiôł swé wãdrówczi pò swiece,
gôdôł, że we wszëtczich krajach pòlsczé są dzecë,
że Pòlskô mdze wiôlgô, mòcnô, rządnô, bògatô,
bò nasz krôj pòlsczi z mòrzã na wieczi sã zbratôł.

Oflag 2C, gromicznik 1941 r.

JÓZEF CEYNOWA
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WW kwietniu wydarzeniem miesiąca w  Brusach było 
odejście na emeryturę Danki Miszczyk, osoby skrom-

nej i niepozornej, ale w kulturze na Zaborach grającej pierw-
sze skrzypce. Cokolwiek w okolicy się dzieje, nie może zdarzyć 
się bez Danki. Tak właśnie – po prostu Danka – mówią o niej 
z nutą szczerej sympatii od czasu, gdy terminowała pod skrzy-
dłami cioci Wandy.

W końcówce lat sześćdziesiątych w gminie Brusy zbudo-
wano kilka świetlic wiejskich. Kiedy przyszła pora na Czycz-
kowy, mieszkańcy postanowili społem wybudować coś więk-
szego. Na miarę swoich ambicji. Pozyskali część materiałów 
z rozbiórki starego budynku w Brusach, wspierali budowę 
własnym groszem i przede wszystkim robocizną, a wszystkim 
dyrygowała niestrudzona kierowniczka świetlicy Wanda Ki-
żewska. Tak powstał, otwarty w 1970 roku, Wiejski Dom Kul-
tury, w którym w następnych latach pod szefostwem Kiżew-
skiej tak wiele się działo, że 
sława Czyczków rozeszła się na 
całe Kaszuby i  kraj. W  WDK 
został utworzony Klub „Ruch”, 
który objęła młoda siostrzenica 
Kiżewskiej, Danka Drobińska 
(po zamążpójściu Miszczyk). 
Współpraca ułożyła się znako-
micie, a Danka okazała się uta-
lentowaną i  równie zapaloną 
wychowanką Kiżewskiej.

Niezależnie od wszelkich 
innych zajęć i  działań, jakie 
zwyczajnie mają miejsce w wiejskich placówkach, specjalno-
ścią WDK w  Czyczkowach stała się regularna działalność 
amatorskiej sceny teatralnej. Przyjeżdżali czasem doradzać 
instruktorzy z Chojnic, ale inspiracji i zapału miejscowa mło-
dzież miała dostatek. Wystawiano sztuki dla dzieci, komedie 
Fredry, Gogola i na stałe zagościł repertuar kaszubski. Na po-
czątek przygotowano utwór Anny Łajming „Gdzie jest Balbi-
na”; pisarka po obejrzeniu próby generalnej bardzo gratulo-
wała i dziękowała reżyserce Wandzie Kiżewskiej i aktorom. 

Aktorami zaś byli członkowie zespołu muzyczno-tanecz-
nego Zaboracy, założonego – jak wiadomo – aby nie zaginął 
tradycyjny folklor tej okolicy. Zespół tworzył kolejne insceni-
zacje i widowiska, w tym oparte na ludowej obrzędowości. 
Danka Miszczyk, która przejęła kierownictwo Zaboraków i od 
1987 roku także domu kultury, wymyśliła Kaszubskie Wieczo-
ry Wigilijne, dostarczające głębokich przeżyć widzom i akto-

rom. Długo pamiętane były te widowiska, m.in. „Gwiżdże”, 
„Kaszëbskô szopka”, „Gwiôzdczë z  Czëczków”, „W  naszy 
szopsie”. W drukowanym programie tego ostatniego przedsta-
wienia reżyserka napisała: 

Osoby występujące w spektaklu są współautorami scenariu-
sza. Jest to tradycja, ale bardziej potrzeba serca – by móc pełniej 
przeżyć ten szczególny czas Bożego Narodzenia (...) A tak na-
prawdę teatr folkloru to wielka sprawa oraz piękna przygoda 
i zabawa dla młodego pokolenia Zaboraków, wielokrotnie na-
grodzonych na różnych konkursach i przeglądach. 

Nie mogło w repertuarze teatru zabraknąć utworów Jana 
Karnowskiego, bądź co bądź rodaka z bliskiego Czarnowa, 
w tym inscenizacji jego opowiadań oraz „Scynania kani”. 

Teatr Obrzędu Ludowego jest osobliwością Czyczków, ale 
Zaboracy to także ciągle śpiewająca i tańcząca grupa kaszub-
ska z własną kapelą, której ton nadaje akordeonistka Danuta 

Miszczyk. Danka zresztą nie 
odmawia wsparcia innym ze-
społom folklorystycznym na 
południu, można ją zobaczyć 
występującą wraz z muzykami 
z Chojnic lub Wiela. Muzyko-
wanie to jej druga pasja, obok 
teatru, który polubiła już 
w dzieciństwie. Reporterce lo-
kalnej gazety zwierzyła się: 
W  naszym domu w  Czyczko-
wach był punkt biblioteczny. 
Jako mała dziewczynka przeglą-

dałam te książki i bawiłam się w teatrzyk. Jak widać, skłonność 
do zabawy w teatr pozostała jej na zawsze. 

Od 2006 roku pani Danka pracowała w Centrum Kultury 
i  Biblioteki, prowadziła w  Chacie Kaszubskiej w  Jagliach 
warsztaty tradycyjnych zajęć i  obyczajów ludowych. Teraz 
przechodzi na zasłużony odpoczynek, ale czy będzie odpoczy-
wać? Dyrektorka Anna Orlikowska ma nadzieję, że będzie 
nadal przekazywać młodzieży kaszubskie tradycje.

Obok wielu nagród i wyróżnień Danuta Miszczyk chlubi 
się Skrą Ormuzdową, otrzymaną w 2014 roku, a w grudniu 
tego samego roku radowała się z wręczenia Medalu Stolema 
samorodnej działaczce kulturalnej Wandzie Kiżewskiej, której 
osobiście tak wiele zawdzięcza. Życia nie przespałam – mówi-
ła podczas pożegnalnej uroczystości pani Danka. I to jest naj-
prawdziwsza prawda.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

PRACOWITY ŻYWOT DANKI MISZCZYK

Cokolwiek w okolicy się 
dzieje, nie może zdarzyć się 

bez Danki. Tak właśnie  – 
po prostu Danka – mówią  

o niej, z nutą szczerej 
sympatii (…).
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P.S. Drodzy Czytelnicy! Pierwszy felieton pod nagłówkiem „Z południa” ukazał się w maju 2000 roku. Po 20 latach postanowi-
łem zakończyć publikację swych refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości, a często nawiązujących do lokalnej i regional-
nej historii. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podzielali moje poglądy i opinie, o czym dowiadywałem się z przyjemnością, choć 
wiem także, iż nie wszystkim podobały się wydumane teksty z południa Kaszub… 

Serdecznie dziękujemy – współpracującemu z miesięcznikiem „Pomerania” od 1964 roku – Kazimierzowi Ostrowskiemu za 
cykl felietonów „Z południa”. Refleksje z południa Kaszub były ważnym głosem dla wszystkich naszych czytelników, szcze-
gólnie dla tych, którzy mogli dzięki autorowi poznać lepiej historię ziemi chojnickiej. Z pewnością będzie nam brakowało 
tego wyważonego i – co ważne – opartego na wiedzy i doświadczeniu spojrzenia na otaczający nas świat. REDAKCJA
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Z KOCIEWIA
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I jak tu plachandrować? Kilka miesięcy temu trudno 
było sobie wyobrazić, że nawet plachandry z uczbó 
będą zabronione. Zresztą uczba jest teraz przedziw-
na… Kto ma w domu uczniów lub nauczycieli – widzi 
jej cienie i trochę blasków. Jeszcze żyją pamiętający 
rubzaki, kałamarze, obsadki, liczydła i szkólnygo, 
który wiedział prawie wszystko, a jeszcze durch py-
tał, nawet po lekcjach kazał zostawać… Najstarsi 
wspominają, że kejś to wystarczyły tabliczka i rysik. 
Ciągle wdzięczna je-
stem przodkom za wy-
myślenie, ukształtowa-
nie pisma. Niby prosty 
wynalazek, a tak zna-
czący. Całą naturę, kul-
turę, dzieje Ziemi moż-
na opisać, zapisać, 
utrwalić i przenieść 
w przyszłość za pomo-
cą kilkudziesięciu zna-
ków – liter, cyfr… 

Wymówione słowa przemijają, zapisane pozostają 
na wieki. Buszujących w wirtualnym świecie zapewne 
dziwi moja naiwność – a czyż możliwy byłby nowy 
świat, gdyby nie zapisywano reguł, schematów jego 
tworzenia? Podziwiając regionalne barwy realu, nie 
mam już sił biec za nowoczesnością. Jeszcze się łu-
dzę, że kogoś z następnego pokolenia ucieszy widok 
tabliczki i rysika przechowanych w szufladzie z cen-
nymi pamiątkami rodzinnymi, których wagę podkre-
ślała moja matka. 

Idąc ku szczytom nauki, nigdy nie dorównałam jej 
w kaligrafii. Za moich czasów tak coś nie dało – 
usprawiedliwiają się zagubieni w cyfrowej rewolucji. 
To już inny świat, inny język… online, streaming, 
e-learning…

Wiem, że świat zawsze się zmieniał, ale dlaczego 
tak szybko, że nie można nadążyć? Pocieszam się, że 
świat „w chmurze” może być mniej trwały, a książki 
pozostaną – jak kiedyś zwoje pergaminu, napisy na-
skalne… W większości zdalnych wywiadów prezen-
towanych w telewizji jako tło widzimy książki. To 
krzepi nie tylko mole książkowe. Bez książek nie ma 
porządnego, prawdziwego domu. Im więcej, tym 
bogatszy duchowo, ze zwielokrotnioną przestrzenią, 
w której domownicy mogą się na dłużej i przyjem-

niej zatrzymać. Mieć swój czas i świat osobny… 
Książki są także ratunkiem w czasie pandemii.

Wszyscy wiemy, jak dziwny to czas. XXI wiek, nie-
widoczna drobinka natury, a prawie cały świat (czy 
tylko chwilowo?) bezbronny… Gdy na ulicach moje-
go kociewskiego miasta widzę zamaskowanych prze-
chodniów, ciągle od nowa się dziwię… Już w po-
przednim felietonie wspominałam, że w tym roku 
maseczki przynosił nawet wielkanocny zając. Inny 

pomysł, ale także krzepiący, ma Dorota Piechowska, 
która upowszechnia wzornictwo kociewskie właśnie 
na maseczkach. Przy tej okazji upowszechniają się 
zwyczaje związane z maszkami. Takie oswajanie  
tematu, trudnego obowiązku. Co mają maski  
do maszków, wiedziałam z życia, ale warto zajrzeć 
do książek (!) regionalnych, do słownika symboli. 
Upewniłam się we wspólnocie kultury. Wspomniane 
tajemnicze (m.in. dzięki zamaskowaniu) postacie 
pojawiały się nocą na pomorskich weselach. Bardzo 
ważny dla Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich ks. 
dr Bernard Sychta o tym pisał. Iść za maszka to było 
– pamiętam z młodości – radosne wyzwanie. Zatań-
czyć na czyimś weselu, pozostać nierozpoznanym, 
co zapewniała nasunięta na twarz pończocha, to 
główne wyzwanie. Przy okazji warto przypomnieć 
sobie o roli masek w teatrze starożytnym itd. 

Szkoda, że koronawirus nie daje się łatwo nabrać. 
Oby obecny czas zarazy, nauczywszy nas staranności 
i uważności, zamknął się w książkowej narracji. 
W jednej, już wydanej, znalazłam zdania: Maski są 
formą ucieczki od codziennej monotonii w klimat 
święta i radości. Uczestniczą w dawnych zwyczajach 
przedstawiania świata na opak.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

O UCZBIE I MASZKACH

Wiem, że świat zawsze się zmieniał, 
 ale dlaczego tak szybko,  

że nie można nadążyć?
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Grzëbë są ù nas, Kaszëbów dëcht wszãdze, nié le w la-
sach: w kaszëbsczi lëteraturze, mùzyce, a téż, mô sã roz-
miec, w jestkù. Nen môłi nôród żëjący na pôłniowim 
sztrądze Bôłtu bez stalata naùcził sã wëzwëskiwac grzëbë 
na wszelejaczé ôrtë, np. jakno:
•  trëcëznã na robôczi, np. mùchôrze [Amanita muscaria] 

w mlékù1,
•  alkòhòl, np. sznaps na bòrzanach2 [Boletus edulis],
•  afrodizjôk, np. pólnica [Agaricus campestris] z miodã3,
•  lék, np. bardówczi [Fomes fomentarius],
•  materiôł do krzosaniô ògnia4, np. bardówczi [Fomeso-

mentarius],
•  materiôł do òkadzaniô pszczołów5, np. bardówczi [Fo-

mes fomentarius].
Ò tim, jak wôżny plac westrzód Kaszëbów mają 

grzëbë, bëlno gôdô znóné kaszëbsczé przësłowié: rëbë 
i grzëbë, to tak cos je dlô Kaszëbë abò za rëbã i grzëba 
dôłbë sã pòwiesëc Kaszëba. W tim prawie przësłowim 
tacy sã prôwda ò tim, że szerok rozmiónô grzëbizna je 
kaszëbsczim symbòlã swiądë, z jaczim Kaszëbi mòcno 
sã identifikùją. Je to widzec we wielënie dokazów, 
w  jaczich mòże pòtkac nadczidczi ò grzëbach. Piselë  
ò nich Jón Trepczik, Alozy Bùdzysz, Jón Drzéżdżón, Bò-
lesłôw Bòrk, Tomôsz Fópka ë skòpicą jinëch. Na bòkad-
nota je òsoblëwòscą rodnégò pisarstwa, a wierã mòże 
miec to swòje spòdlé a zôczątk we wszechbëcym tegò 

dzéla rodë w żëcym ti tu nacje ju òd młodectwa (grzëbi-
twë, jestkù). 

Jak grzëbë, to téż pôchë a szmaczi bëlny jôdë. Chtëż 
z nëch, co ùroslë na kaszëbsczi zemi, nie znaje maszlôków 
w òcce, zósu ze sëszonëch zajców czë kùreszce peperlësz-
ków w smiotanie? Jem gwës, że drãgò kògòs taczégò 
nalezc. Kaszëbskô kùchnia pò prôwdze brzadëje w prze-
robiznë z lasowëch skôrbów. Bòkadnosc kùlturów, jaczé 
przóde bëtowałë na Pòmòrzim, da dzysészą wielënã roz-
majitëch daniów i szëków jejich warzeniô. Hewò znóné 

Lëdowé pòzwë taksonów grzëbów 
na Kaszëbach 

– grzëbë w domôcy kùlturze
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Wiele razë, jesz jakò czësto môłi knôpiczk, pitôł jem ópë, jak ta abò jinô roscëna sã zwie pò kaszëbskù, a jak na negò 
piãknégò ptôcha przódë gôdelë. Pózni szukôł jem nëch pòzwów dali i dali – dze jem leno béł na Kaszëbach, tam jem 
w mòjim hëfce notowôł lëdowé miona rodë na Kaszëbach. Nëch wszëtczich zôpisków dzysô je ju baro wiele (są 
ùsystematizowóné na kómpùtrze). Tak téż ùdbôł jem so, że wôrt nã słowiznã òbrobic a wëzwëskac, cobë w przińd-
noscë pòwstôł wieletomòwi kaszëbsczi słowôrz faunë ë florë. Pierszim jegò dzélã mdze kaszëbsczi słowôrz grzëbiznë 
z òbgôdką etnomikòlogiczną. Mdze to dokôz na słowiańsczim pòrównawczim spòdlim, z rozprawą ò lëteraturze, 
kùlturze a wszëtczim, co pò prôwdze tikô sã grzëbów na Kaszëbach. 

1  Wiadło òd H.G., Pòtãgòwò 2019. 
2  Wiadło òd F.K., Bòrkòwò 2018.
3  Jak wëżi.
4  B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. VI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 266.
5  M. Klebba, Pszczoła to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach, Gdynia 2019, s. 28. 
6  Òsoblëwie cekawi przëtrôfk, jaczi wierã pòchôdô z Niemców, dze jidze pòtkac wãdzoné bòczniaczi. Zôs na Kaszëbach (Pòtãgòwò) 

wãdzy sã ridze. 
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Bòkadosc pòzwów bëła dlô mie wiôldżim zaskòcze-
nim, kò na przëmiar grzib, co sã pò pòlskù zwie purchaw-
ka chropowata, mô jednôsce kaszëbsczich mionów lëdo-
wëch, a nie je to jesz rekòrd. Są równak taczé taksonë, 
jaczé mają leno jednã pòzwã. Przë systematizowanim 
kaszëbsczich mionów rodë mómë jistné jiwrë, co Ùkra- 
jińcowie7, chtërny bez wiele lat robilë na pòzwach w ro-
syjsczim jãzëkù. 

Wedle badérów, na przëmiar Éwë Referowsczi-Chò-
dak9, je to ju slédny czas na wëzwëskanié lëdowëch mio-

nów grzëbiznë, jiże prawie ùmiérô òstatné pòkòlenié, dlô 
jaczégò ne pòzwë bëłë nôtërné, bò wej znóné òd dzec-
nëch lat. 

Dôwającë pòd rozwôgã stanowiszcze ùczałëch, baro 
proszã ò kòntakt wszëtczich, jaczi znają kaszëbsczé 
pòzwë taksonów grzëbów (tel. 791-932-332, e-mail: kle-
bba2@onet.pl). Wierã razã dómë radã sprawic, cobë dali 
grzëbã a rëbą żił Kaszëba. 

MATEÙSZ KLEBBA

SYSTEMATICZNÔ 
 ŁACYŃSKÔ PÒZWA

PÒLSKÔ PÒZWA 
KASZËBSKÔ PÒZWA

Miono lëdowé Ùczałô (òficjalnô)

Abortiporus biennis różnoporek dwuwarstwowy dëbeltlégòwi szpek,
dëbeltlégòwô
grzib-kapùsta

Dëbeltlégòwô
lasowô brzëchòwina,

Achroomyces effusus płaskolepek rozpostarty rozkòstartô biôłô kòra Rozkòstarti biôlôk

Agaricus altipes pieczarka długotrzonowa długòtrzónowô pieczarka [pòl.]
długòtrzónowô pieczarzëca
długòtrzónowô szampeliónka [nord.]
długòtrzónowi szampelión
długòtrzónowi biél
długòtrzónowi pilc
długòtrzónowi kóńsczi grzib
długòtrzónowi prażnik
długòtrzónowi padestolińc

Długòtrzónowô pólnica

7  Pòzwë wëzebróné do kaszëbsczégò słowarza grzëbiznë z òbgôdką etnomikòlogiczną. Dzél z nich wëzdrzi na neologizmë, jaczé Kaszë-
bi twòrzëlë w mësl reglë: je desygnat – brëkòwnô je pòzwa.

8  P. Józwikiewicz, Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim – przegląd źródeł, Akta 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. 

9  E. Referowska-Chodak, Ludowe zwyczaje związane z grzybami w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 17. Zeszyt 44/3/2015, 
s. 200–217, Rogów 2015.

Galerina marginata (jadowiti szôłmk) Daedaleopsis confragosa (chropòwatô kropelnica)

są na Kaszëbach grzëbë piekłé, sëszoné, wãdzoné6, ma-
rinowóné, òctowóné, gòtowóné, solowóné.      

Stolëmnô wiechrzëzna lasów na Kaszëbach sprôwiô, 
że mómë dzysdnia prôwdzëwą bòkadosc pòzwów grzë-
bów. Òkróm nech znónëch, na przëmiar: brzezanów, 

bòrzanów, peperków, pòtrusów, gąsków a  pólniców, 
kaszëbizna ùchòwa jesz kòl 8 tësący7 pòzwów (tikającëch 
sã kòl 6 tës. gatënków taksonów). Hewò malińczi dzél ti 
bòkadoscë, jaczi mô dac òbrôz tegò, jak mdze wëzdrzôł 
słowôrz grzëbiznë (jegò czãsc tikającô sã pòzwów):
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Komiks to odrębny gatunek wypo-
wiedzi artystycznej. Zaczęło się od 
XIX-wiecznych ilustrowanych histo-
ryjek. Od połowy XX wieku mieliśmy 
do czynienia z kultem superbohate-
rów. Wreszcie, pod koniec zeszłego 
stulecia, pojawiły się wysmakowane 
estetycznie propozycje powieści gra-
ficznych. Dziś komiks na stałe zago-
ścił wśród zjawisk kultury współcze-
snej. 

Autorzy komiksu wypracowali ty-
powe dla tego gatunku poetyki i styli-
styki, np. ze względu na czas narracji –  
komiks historyczny, współczesny lub 
futurystyczny, ze względu na tema-
tykę – satyryczny, kryminalny lub 
erotyczny. W  owej różnorodności 
nie wszystko jest inspirujące i twór-
cze, przecież niejednokrotnie sztuka 
ta pełna jest płycizn intelektualnych, 
schematyzmu lub kiczu. Istnieje jed-
nak coraz silniej we współczesnej 
kulturze wizualnej, stając się równo-
ważna wobec literatury czy filmu.

HISTORIA…
Co to ma wspólnego z  Pomorzem 
i  Kaszubami? Otóż całkiem sporo, 
jeśli uświadomimy sobie, że obie te 
krainy pojawiły się w komiksie po-
nad pół wieku temu i do dziś znaj-
dują w nim swoje bardzo specyficzne 
odzwierciedlenie… O komiksie ka-
szubskim już była na łamach „Pome-
ranii” mowa, także i na kaszubskich 
stronach internetowych znajdziemy 
o tym osobne materiały, może więc 
warto popatrzeć także na opowia-
dane-rysowane historie o  Pomo-
rzu niekaszubskim? Tym bardziej 
że niedawno ukazało się drukiem 
dwutomowe wydawnictwo „Komiks 
szczeciński (2018-2019)”, w którym 

pojawiło się szesnaście form teksto-
wo-graficznych dotyczących północ-
no-zachodniej Polski. To całkiem 
sporo. Dodatkowo spotkały się w al-
bumach różne tematycznie narracje, 
odmienne poetyki i wyraziste indy-
widualności twórcze.

W  zakresie komiksu historycz-
nego pojawiają się w  szczecińskim 
zbiorze trzy przykłady. Czasów mi-
tyczno-średniowiecznych dotyczą 
„Lipa z  Jezierzyc” (scenariusz: Ka-
rolina Lotyczewska, rysunek: Bartek 
Błaszczeć), legenda-opowieść o walce 
dziewczyny o swoją wolność i god-
ność, oraz „Wyszak” (scenariusz i ry-
sunki: Szczepan Atroszko). O czasach 
samodzielności Pomorza Gryfitów 
opowiada „Tragicomedia de Hiero-
solymitana” (scenariusz i  rysunki: 
Szczepan Atroszko).

Nieco dłuższą analizę warto po-
święcić formom przygotowanym 
przez Szczepana Atroszko. Zarów-
no „Wyszak”, jak i  „Tragicomedia” 
są w  warstwie treściowej oparte na 
źródłach historycznych. Jednakże 
informacje pozyskane z żywota Świę-
tego Ottona lub kroniki pomorskiej 
Tomasza Kantzowa są tylko punktem 
wyjścia do snucia opowiastki przy-
godowej, w której najważniejsze jest 
ukazanie sympatycznego bohatera. 

Fabuła „Wyszaka” dotyczy bogate-
go mieszkańca słowiańskiego, przed-
chrześcijańskiego Szczecina, który to 
mieszkaniec zajmował się piractwem. 
Komiks ukazuje, jak podczas jednej 
z wypraw łupieżczych do Danii został 
on pojmany i  osadzony w  lochach. 
Tam napotkał tajemniczą postać, 
której w zamian za uwolnienie obie-
cał poprawę i  zaniechanie piractwa. 

Po ucieczce z Danii Wyszakowi dane 
było po kilku latach ponownie spo-
tkać swojego oswobodziciela, którym 
okazał się biskup Otto z Bambergu. 
W taki humorystyczny sposób Atrosz-
ko uzasadnia, dlaczego wpływowy 
szczecinianin popierał chrystianizację 
Pomorza podczas wyprawy misyjnej 
w 1138 roku, kiedy pozostali miesz-
kańcy Pomorza byli temu przeciwni. 

Także humorystycznie potrakto-
wany został jeden z  epizodów wy-
prawy-pielgrzymki księcia pomor-
skiego Bogusława X do Ziemi Świętej 
w 1497 roku. Podróż owa została opi-
sana przez kronikarzy pomorskich, 
ale Atroszko luźno odwołuje się do 
sztuki „Tragicocomedia de iheroso-
lomitana (pre)fectione illustrissimi 
principi” autorstwa Johannesa von 
Kitschera (1501). Autor przedstawił 
w sztuce pełną przygód pielgrzymkę 
do Jerozolimy, odbywaną częściowo 
incognito, aby nie narażać się na atak 
korsarzy. Współczesny rysownik 
nie trzymał się jednak warstwy lite-
rackiej, nie opisał innych epizodów 
utworu rozgrywającego się również 
na dworach niemieckich, w Rzymie 
czy Wenecji. Poza tym jego bohatero-
wie posługują się nie stylizowanym, 
ale bardzo współczesnym i potocz-
nym językiem. Atroszko zatem jako 
scenopis i rysownik z tekstów histo-
rycznych uczynił sobie źródło dość 
bezceremonialnego postępowania. 
Zamiast hagiografii – jak w  żywo-
tach Świętego Ottona – prosty żart, 
zamiast heroizacji postępowania 
księcia Bogusława – kpina z  jego 
„uzbrojenia”.

… I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Co do komiksu współczesnego, zo-
rientowanego na ukazanie lokalności, 
w  dwutomowym albumie „Komiks 
szczeciński” pojawia się on kilkakrot-

Gryf pomorski w komiksie
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nie. W pierwszej części wydawnictwa 
możemy w tym zakresie rozpatrywać 
„Rzeźnika” ze scenariuszem i  ry-
sunkami Tomasza Panka o czasach 
rozprężenia moralnego po II wojnie 
światowej, które doprowadzało do 
morderstw, a  nawet handlu ludz-
kim mięsem. Następny to „Szczecin 
panny Janki” ze scenariuszem Janiny 
Walczak i rysunkami Karoliny Wal-
czak. 

W  drugim tomie współczesność 
reprezentują „Podziemia Szczecina” 
Darii Maciąg (tekst) i Mariusza Wój-
cika (rysunek) – komiks ukazujący 
ukryte obiekty (stacje przeładunko-
we, schrony) budowane przez Niem-
ców od XIX wieku, a dziś wywołujące 
legendy miejskie i chęć eksploracji. 
„O czym ci mewa nie powie” według 
scenariusza i z rysunkami Karoliny 
Walczak to opowieść o  stoczniach 
szczecińskich, zwłaszcza o tej z cza-
sów pruskich (Vulcan) przeżywają-
cej swoją prosperity na przełomie 
XIX i XX wieku. Są jeszcze „Widma 
szczecińskie” Wojciecha Ciesielskie-
go o szczecińskim malarzu, grafiku 
i teoretyku sztuki Ryszardzie Tokar-
czyku.

Z tego zestawu komiksów weźmy 
„Szczecin panny Janki” – opowieść 
zarówno w  warstwie tekstowej, jak 
i  graficznej realistyczną oraz do-
kumentacyjną. Ciekawa jest tutaj 
zwłaszcza narracja, opowieść bowiem 
snuje babcia autorki rysunków. Do-
konuje się zatem kontaminacja trady-
cji oral history z techniką rysunkową, 
ponadto prywatny kontekst narrator-
ki staje się jeszcze jednym elementem 
większej historii osadniczej Polski 
północnej. 

Fabuła komiksu zawiera składni-
ki typowych wspomnień. Bohater-
ka-narratorka opowiada o  swoich 
rodzicach i  wczesnym dzieciństwie 
w  latach II wojny światowej, po-
tem zaś – o przyjeździe do Szczeci-
na w 1947 roku i o dalszych losach 
w odbudowującym się mieście. Choć 
opowieść snuta jest z zachowaniem 

chronologii, to nie tyle „wielka” hi-
storia (ze znaczącymi datami czy 
faktami istniejącymi w  wymiarze 
ogólnopolskim) liczy się w narracji, 
co „małe” wydarzenia egzystencjalne, 
a zatem zabiegi bohaterki o środki do 
życia, zmiana miejsca zamieszkania, 
doświadczenia w szkole i w pracy za-
wodowej. 

Z  perspektywy opowiadającej 
o swoim mieście babci Janki ważne 
było wspomnieć o odgruzowywaniu 
Szczecina i wywózce cegieł do War-
szawy, o  braku mostu dla pieszych 
na Odrze, o  konfliktach pomiędzy 
osadnikami pochodzącymi z różnych 
stron ziem polskich, o handlu ludz-
kim mięsem (!) oraz powszechnej 
atmosferze nieufności i niepewności. 

Specyfika punktu widzenia nar-
ratorki spowodowała, że nad wyraz 
ciepło w  sferze wyrażanych emocji 
opisane zostały obiekty, w  których 
uczyła się, pracowała czy mieszka-
ła (na przykład mieszkanie przy ul. 
Zagłoby, budynek Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej, Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego), a  inne historycz-
nie istotne miejsca (Zamek Książąt 
Pomorskich czy obiekty sakralne) 
w ogóle nie zostały wspomniane.

W  warstwie ikonicznej Karolina 
Walczak zaproponowała w  swym 
komiksie obrazowanie bardzo pro-
ste, w  przeważającej mierze mo-
nochromatyczne, które trafnie na-
wiązuje do surowości powojennego 
życia w  Szczecinie. Jej kreska jest 
realistyczna, ujęcia nie zniekształ-
cają przedstawianej rzeczywistości, 
choć daje się zauważyć tendencję do 
zbliżeń, które nie tylko przynoszą 
możliwość rozpoznania detalu, ale są 
również rodzajem graficznego skró-
tu myślowego. Taki właśnie walor 
ma nagromadzenie w komiksowym 
kadrze wielu ubrań w  momencie 
charakteryzowania czasów, w  któ-
rych nie było obrotu pieniężnego, lub 
ukazanie kanki jako typowego po-
jemnika na mleko w czasach, zanim 
powszechnie pojawiły się szklane 

butelki. Walczak dążąc do realizmu 
i do odwzorowania możliwie bliskie-
go wyglądu lokalnego świata, wie-
lokrotnie sięga ku formie dawnych 
fotografii rodzinnych i stąd biorą się 
w komiksie ujęcia ze ślubu, spotkań 
towarzyskich czy widoki ulic i  bu-
dynków, które zostały specyficznie 
„przerysowane”. 

GRYF. PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ
Zaznaczyłem tutaj nieco bliżej 

tylko dwa typy komiksów, ale trzeba 
podkreślić, że szczecińskie wydaw-
nictwo jest nasycone nie tylko histo-
rią czy lokalnością. W pierwszym to-
mie pojawia się jeszcze komiks „Miss 
Lala” (scenariusz i  rysunek: Ojciec 
Rene) o ciemnoskórej szczeciniance 
Annie Brown, która występowała na 
arenach cyrków całej modernistycz-
nej Europy. Są też „Miejska dżungla” 
(scenariusz i  rysunek: W  podróży. 
Od czasu do czasu) oraz „Sierściuch” 
– humorystyczno-moralistyczna hi-
storyjka o  chłopaku zamienionym 
w  borsuka (scenariusz i  rysunek: 
Szczepan Atroszko). 

W drugim zaś tomie odnajdziemy: 
komiks „Podjuchy 19.45. Dziki Za-
chód” (scenariusz i rysunki: Łukasz 
Kubiak) – kryminalną historyjkę 
o napadach na pociągi w pierwszych 
miesiącach po II wojnie światowej, 
miniaturę „50 lat pasztecika szczeciń-
skiego” (scenariusz i rysunek: W po-
dróży. Od czasu do czasu), mroczną 
historię w stylu wampirycznego hor-
roru „Jedna noc” (scenariusz i rysu-
nek: Eryk Stańko) oraz ekscentryczną 
graficznie i  oryginalną tematycznie 
„Dźwigozillę” (scenariusz i tekst: To-
masz Panek).

Dwa tomy „Komiksu szczeciń-
skiego” mają zbliżone okładki. Na 
obu widnieje dumnie rozparty gryf. 
Na okładce pierwszego tomu z błękit-
no-rudawego kształtu fantastycznego 
zwierzęcia wyrastają potężne zarysy 
portowych dźwigów. W tle widać za-
rys Odry i zabudowań fabrycznych. 
Okładka wywołuje wrażenie pew-
nej dostojności, ale i ciężaru. Drugi 



56  /    / CZERWIEC  2020

tom zaopatrzony został w czerwona-
wo-białego gryfa, który ma wielkie, 
rozpostarte skrzydła. W  tle widać 
zabudowę centrum Szczecina. Efekt 
estetyczny polega w tym wypadku na 
wytworzeniu wrażenia lekkości i siły, 
tym bardziej że gryf nie ma zwartego 
kształtu, lecz jest swoistą konstrukcją, 
szkieletem, a więc rodzajem idei, któ-
ra wzlatuje w przyszłość. 

Obie okładki sugerują cele ide-
owe publikacji, dwie bardzo ważne 
kategorie kulturowe: pamięć oraz 
tożsamość. Wyrażone zostały dość 
niecodziennie: jako treści powtarza-
ne, konserwowane, ale specyficznie 
zmetaforyzowane. Obecność daw-
nych historii świadczy, że mają one 

swoją wagę kulturową i kogoś obcho-
dzą. Prowadzi to do ważkich kwestii 
tożsamościowych i decyzji czytające-
go/oglądającego podmiotu, miesz-
kańca lub turysty, na ile dane miejsce 
staje się obce, a na ile swojskie. W od-
niesieniu do Szczecina i – szerzej – 
do ziem ze słowiańskim i niemieckim 
dziedzictwem kulturowym komiksy 
pokazują, że także w wymiarze tego 
typu kultury słowno-wizualnej moż-
na wyrazić swą otwartość wobec 
skomplikowanego i wieloskładniko-
wego Pomorza.

DANIEL KALINOWSKI

Komiks szczeciński oraz Komiks szczeciński 2. 
Wydawnictwo Granda, Szczecin 2018-2019
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Ùkôzała sã ksążka Stanisława Fri-
marka ò kaszëbsczim jãzëkù w Ka-
nadze, ÙSA i Nowi Zelandii. Pùblika-
cjô je dëbeltnô – napisónô i wëdónô 
w jãzëkù anielsczim i kaszëbsczim. 
Aùtór je kaszëbsczim etnofilolo-
gã (pò tim czerënkù sztudérowa-
niô na Gduńsczim Uniwersytece), 
ùtworcą, redaktorã i wëdôwcą ksążk 
kaszëbskòjãzëkòwëch i tikającëch sã 
kaszëbsczich sprôw. 

W nowi prôcë Frimark nôpierwi 
przedstawił, jak to bëło i je z naszim 
tatczëznowim jãzëkã na Kaszëbach. 
Nen kaszëbsczi jãzëk z  kùńca XIX 
i  pòczątkù XX stolata wëcygôrze 
wzãlë ze sobą za òceanë. Wikszi dzél 
Kaszëbów wëjachôł tamò z  biédë 
i przez miemiecką ùcemiãgã. Bëlë to 
colemało Kaszëbi z pôłnia, z nordë 
bëło jich mni. Westrzódka wëcygôrzi 
w môłim dzélu bëlë téż Pòlôszë, òso-
blëwie ksãża, chtërny równak mielë 
tamò dosc wiôldżé znaczenié, jak 
ksądz, chtëren pòzwôł jeden môl 
w Kanadze – Wilnã, bò stamtądka 
pòchôdôł.

Jak pisze aùtór ksążczi, westrzód 
wëcygôrzi słowa kaszëbsczé miészałë 
sã z pòlsczima i anielsczima. Stądka 
midzë jinszima nôdpisë na nôgrób-
kach smãtôrzi, chtërne swiôdczą  
ò tim miészanim sã jãzëków. Kaszëbi 
na wëcydze sã dosc tëli zanielszczëlë 
i dzys mało chto rozmieje gadac bël-
ną kaszëbizną. Wedle Frimarka roz-
mieją le ùżëwac pòjedinczé słowa 
z jãzëka starków. Do lat dzewiãcdze-
sątëch XX stolata òtrocë kaszëbsczich 
wëcygôrzi na ògle mielë swiądã, że są 
Pòlôchama. Wiele sã zmieniło, czej 
na Kaszëbach nastała òdroda. Tej na 
przëmiar David Szulist we Wilnie sã 
dowiedzôł, że je Kaszëbą. Co wiãcy 
ters nazéwô sebie Kaszëbą nôrodo-
wòscë kaszëbsczi i  gôdô, że barżi 
je Eùropejczikã, niżle że pòchôdô 
z Pòlsczi.

W  kùńcu Frimark przedstôwiô 
sprawë kaszëbsczégò jãzëka na 
swiôdectwach pòtómków wëcy-
gôrzi. W  dzélu ksążczi ò wzôjnym 
skùtkòwanim jednégò jãzëka na 
drëdżi aùtór ùsadzył m.jin. „Znorma-

lizowóny słowôrz słowiznë: Kaszeng 
– Kaszëbsczi – Anielsczi” (z  wnet 
80 słowama). To je baro czekawô 
słowizna. Całi dokôz je zrobiony na 
spòdlim pòwôżny biblografie – òd 
słowôrzi, przez artikle w cządnikach 
i  ùsôdzënkach, pò naùkòwą lëtera-
turã. Za to wszëtkò ùsôdzcë nôleżi sã 
wiôlgô pòczestnota.

STANISŁÔW JANKA

Stanisłôw Frymark, Kashubian Language in Kanada, 
the USA and New Zealand. Lexical Interferences 
in Kashubian Language in Kanada, the USA and 
New Zealand. / Kaszëbsczi jãzëk w Kanadze, ÙSA 
i Nowi Zelandii. Leksykalné interferencje w gôdce 
Kaszëbów w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii, Zómk 
Zôbòrsczi 2020

Kaszëbsczi za òceanama
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Odszedł Kaszëba – mój Cicerone – Jan Olik.   

Nic nie jest trwałym oprócz zmiany, nic stałym oprócz 
śmierci.

To honor być Kaszubem. Czuję się dumny, że nim je-
stem. To wielki zaszczyt dla mnie. Kiedy mówiłem o tym 
moim synom, nie odbierali tego jak ja. Dla nich Kaszuby 
to Lichnowy, dom ich dziadków. 

Świat i dom Jana Olika to pomorski port w Darłowie. 
Żył tu ponad pół wieku z sercem na dłoni. Zacumował 
na zawsze. Zmarł 29 stycznia 2020 roku. Dobry. Uczynny. 
Usłużny kolega i  sąsiad. Filantrop. Przewodnik. Mój 
Mistrz. Pożegnaliśmy go w słoneczny dzień 3 lutego. Na 
wzgórzu Kopa. W pobliżu kościoła św. Gertrudy. Czy 
z tego miejsca nadal będzie opowiadał o pięknie pomor-
skiej ziemi? O, mój Cicerone! 

Jasiu nie sięgał po laury i zaszczyty. Stanowiska i apa-
naże. Żył skromnie. Czy dlatego nie było przemówień na 
jego pogrzebie – poza głosem księdza emeryta? Nie za-
grzmiały hucznie fanfary. Zabrakło ceremoniału, z jakim 
przed laty żegnano żołnierzy zawodowych. Nie było or-
kiestry wojskowej. Odznaczeń na poduszkach. Rodzina 
prosiła o nieskładanie kondolencji. Czuję smutek tego 
dnia. Aforyzm Juliana Tuwima Żyj tak, aby Twoim zna-
jomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz, nie był mu obcy… 
Będzie nudno. Jest smutno! A miał jeszcze takie plany… 
Tyle spraw do załatwienia... Umawiał się z  kolegami. 
Przewodnikom obiecał nowe certyfikaty. Tyle miał jesz-
cze zrobić w domu, w kościele, dla społeczności Darłów-
ka i promocji Królewskiego Miasta, które kochał.

Janku, usunęłam Twój numer telefonu. Nie będziemy już 
prowadzić rozmów telefonicznych. Nie spotkamy się też na 
żadnej imprezie turystycznej. Ominie Cię „Czarne wesele 
w Klukach”. I Jamneńskie… Nie powiesz: Do zobaczenia 
na szlaku! Oczyma duszy może spotkam Cię na niebieskich 

ścieżkach? Może kaszubskie nutki poprowadzą mnie 
w stronę chóru aniołów? Wiesz, dopiero dziś pomyślałam, 
że wczoraj na Twoim pogrzebie nie słyszałam muzyki… 
Nie wiem, nie pamiętam, ale chyba nie popłynęła z głośni-
ka, nie było też „Ciszy” zagranej na trąbce… Słyszałam 
płacz i widziałam łzy. 

Patrzę w niebo i czuję, że jesteś. Słyszę, jak śpiewasz już 
z aniołami. Widzę Cię i rozmawiam z Tobą. Ale dlaczego 
już nigdy nie pojedziemy na konkurs krasomówczy do Go-
lubia-Dobrzynia? Zawsze byłeś uśmiechnięty, wesoły, to-
warzyski i godziłeś się z Panem Bogiem. Zaskoczyłeś nas. 
Odszedłeś niespodziewanie. Cicho. Dlaczego? Wędrujemy 
całe życie i zapominamy o śmierci? Wierzę, że życie wiecz-
ne zapewniły Ci niezwykłe czyny na naszym padole łez. 
Bez haseł, sztandarów pokazałeś, jak żyć i być patriotą. 
Byłeś patriotą swojej wsi, swojego miasta, pomorskiej zie-
mi. Pokazałeś, jak być Pomorzaninem i Kaszubem, Pola-
kiem, Europejczykiem. Byłeś jednym z tych, co brukowali 
moją duszę pomorskością. Będzie Cię brakować!

Pamiętasz, jak wspólnie uczyliśmy młodzież szacunku 
dla swojczyzny? Jak w kalendarzu imprez organizowanych 
przez Koło Przewodników ZO PTTK były rajdy piesze dla 
młodzieży z okazji Dnia Osadnika, „Szlakiem walk o Ko-
łobrzeg”, „W nieznane”.  Wycieczki bliższe i dalsze po mo-
drej krainie w kratę. Do Słowińskiego Parku Narodowego, 
Swołowa, Wdzydz. Do Będomina – Muzeum Hymnu Na-
rodowego. Uczyliśmy miłości do Małej Ojczyzny. Wędro-
waliśmy do najładniejszych miejsc w okolicy i miejsc kultu 
Pomorzan. Do kręgów Gotów. Zataczaliśmy kręgi… No 
i koło zamknęło się. Czy da się wyjść z kręgu śmierci? 

Pamiętasz imprezy na orientację? „Szukanie skarbów 
Eryka”? Młodzieżowe Turnieje Turystyczno-Krajoznawcze 

ZWYCZAJNY  
NIEZWYCZAJNY  
NA NIEBIESKIM  
SZLAKU... 
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i II Ogólnopolski Zlot Turystyczny „Do Morza”? W 2000 
roku w  Darłowie zorganizowałeś Sejmik Przewodnicki 
Województwa Zachodniopomorskiego. Zawsze na takich 
spotkaniach podkreślałeś swoją kaszubskość, zawiązując 
krawat z kaszubskim haftem...

Jan Olik urodził się 19 listopada 1947 roku we wsi 
Lichnowy koło Chojnic. Jego rodzice pochodzili z Ka-
szub, z miejscowości o starych rodowodach. Kiedrowice 
koło Bytowa – wieś taty, Kosobudy koło Brus – mamy. 
Obydwa rody należały do szlachty pomorskiej, dlatego 
też ich herby rodowe znalazły się na mapie z XVII wieku 
Erharda Lubinusa. Potrafił turystom wskazać na niej 
swoje korzenie. Opowiedzieć o etymologii nazwiska ro-
dziców. Pod koniec ubiegłego wieku zapytałam: Co Cię 
przywiodło nad Wielkie Morze, jak mówią Kaszubi 
o Bałtyku? Usłyszałam, że do Darłowa po raz pierwszy 
przyjechałeś w 1962 roku z wycieczką szkolną. Wtedy 
w Darłowie i Kołobrzegu pierwszy raz w życiu zobaczyłeś 
morze.

W 1965 roku na terenie województwa koszalińskiego, 
w regionie Darłowa, pracował jako stażysta. Z zawodu 
ślusarz. Był monterem stacji paliwowych. Potem była 
służba wojskowa. Po ukończeniu Szkoły Specjalistów 
Morskich WOP w Gdańsku został skierowany jako ster-
motorzysta do Dywizjonów Okrętów Pogranicza. Kiero-
wany był z  jednostki pomocniczej WOP do ochrony 
granicy w rejonie Ustki, Rowów i Darłowa. Został żołnie-
rzem zawodowym. Służył w  jednostkach wojskowych 
Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego WOP w  Wicku 
Morskim, Bałtyckiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza 
w Kołobrzegu i Eskadry Ratownictwa Morskiego w Dar-
łowie. Jako podoficer zawodowy nie zrobił kariery woj-
skowej, ale uzyskał sporo wyróżnień za całokształt służby. 
Ze względów zdrowotnych w 1983 roku został przenie-
siony w stan spoczynku. Później jeszcze przez osiem lat 
był pracownikiem cywilnym wojska.

W Darłowie poznał Danutę. Założył rodzinę. Tutaj 
urodziło się trzech synów i córeczka Izunia, która zmar-
ła bardzo wcześnie. Teraz są razem, w jednym grobie, nad 
którym anioł. Uważał, że istotą ojcostwa jest dawanie 
dobrego przykładu własnym postępowaniem. Pracą. 
W końcu XX wieku zapytałam go: Czy Darłowo to już 
Twoje miejsce na Ziemi? Gdybyś miał opisać siebie, co 
powiedziałbyś przede wszystkim? Odpowiedział: Darło-
wo jest mi bardzo bliskie, przyjacielskie. Żyje tu sporo 
wspaniałych ludzi. Dodałeś: Z domu rodzinnego wynio-
słem duże poczucie patriotyzmu, miłości ojczyzny i gorli-
wości chrześcijańskiej. W świątyni czuję się najlepiej, gdy 

jestem sam. Nie lubię kołtunerii, dewocji i bigoterii. A je-
żeli chodzi o poczucie sprawiedliwości społecznej, w pełni 
podzielam poglądy lewicowe, chociaż nie chcę w przyszło-
ści utożsamiać się z żadnym ugrupowaniem politycznym. 
Uważam, że swoje dotychczasowe życie przeżyłem w po-
czuciu dobrze spełnionego obowiązku, ale ocenę tę winni 
wystawić współpracujący ze mną przełożeni, podwładni 
i przyjaciele. Lubię działać i być z ludźmi. Moje „szaleń-
stwo” z PTTK rozpoczęło się w czasach młodości. Jestem 
członkiem od 1968 roku. 

Dodam, że pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału 
PTTK, prezesa Wojskowego Koła PTTK „Albatros”. Póź-
niej był prezesem Koła Przewodników w Darłowie. Pisał 
artykuły do „Echa Darłowa” i „Darłowiaka”. Pracował 
z przewodnikami przy oznakowaniu szlaków turystycz-
nych: zielonego do miejscowości Wicie i Dąbki oraz łącz-
nikowych czarnych. Który szlak zawiedzie go do nieba? 
Za swoją działalność otrzymał Złotą Honorową Odznakę 
PTTK, odznakę „Za Zasługi dla Województwa Koszaliń-
skiego”, odznakę „Za Rozwój Turystyki Województwa 
Koszalińskiego”, Nagrodę Burmistrza Darłowa dla dzia-
łacza kultury. W sezonie letnim prowadził działalność 
gospodarczą – Turystyczne Usługi Przewodnickie. Był 
zapaleńcem. Rzadko dziś spotyka się takich „wariatów”. 

W grudniu 1999 roku pytałam: Jak powitasz nowe ty-
siąclecie? To już dwadzieścia lat, jak usłyszałam: Jestem 
realistą i uważam, że życie człowieka nie powinno być 
okryte marzeniami, bo te spełniają się bardzo rzadko. Nie 
mam marzeń, mam konkretne plany. Chciałbym zorgani-
zować plener artystów, których prace przyczyniłyby się do 
powstania głównego ołtarza w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego, zawierające tematykę obrazującą trudną pracę 
ludzi morza. 

Chciał, aby bardziej inwestowano w rozwój Darłówka, 
i tak się stało. I jednak marzył – o oznakowaniu tras ka-
jakowych, o przewodniku po Darłowie i okolicy, o więk-
szym gronie przewodników turystycznych, o budowie 
muszli koncertowej, i ja tę jego myśl pociągnę… 

Marzyliśmy o założeniu Oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Cele jego statutu to pobudzanie szero-
kiej inicjatywy do wszechstronnego rozwoju gospodar-
czego, społecznego i kulturalnego Kaszub i Pomorza. Nie 
udało się. Pragnął, aby jego praca społeczna przyniosła 
wymierne efekty. Był przykładem hartu ducha! Chciał 
zostawić po sobie ślad. 

Żegnaj, Janku! 
POMORZANKA KRYSTYNA RÓŻAŃSKA 
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Chãtny do ùdzélu mùszelë blós wpisac pasowny adres w in-
ternetowi wëszëkiwarce, cobë weńc na stronã wëdarzeniô, 
i sedzącë w swòji chëczë, pòsłëchac referatów, òbezdrzec 
prezentacje i pòznac rozmajité nowiznë, jaczé mògą jima 
pòmòc w  robòce – òbczas teleùczbów, a  pò wrócenim  
do szkòłów w tradicjowim naùczanim.

Témą kònferencji béł: „Òbrôz, ilustracjô, kòmiks. Wizu-
alné znaczi w szkòłowi robòce”. Jak gôdôł wespółprowadzą-
cy zéńdzenié prof. Daniél Kalinowsczi: te trzë ôrtë artisticzny 
ekspresji tikają sã téż kaszëbsczi tradicji. Ju w midzëwòjnowim 
dwadzescelecym jidze dozdrzec, że plasticzné przedstôwienia 
Kaszëb stałë sã wôżnym dzejnikã artisticznégò i juwernoto-
wégò żëcô. Pòdczorchnął òn téż, że nie dô sã dzysô ùczëc 
kaszëbsczégò jãzëka bez òdnôszaniô sã do òbrazów, i zachã-
cył do tegò, żebë szkólny wëzwëskiwelë wizualné merczi 
zrzeszoné z Kaszëbama i dôwelë jima nowé znaczënczi.

Webinarium zaczãło sã òd przëwitaniô ùczãstników 
przez Lucynã Radzymińską, jakô zajimô sã edukacją w Bió-
rze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Ò wôżnym môlu 
ùczbë kaszëbsczégò jãzëka i pòtrzébnoce pòspólnëch zéń-
dzeniów dlô tëch, co sã nią zajimają, gôdôł przédnik KPZ 
Jón Wërowińsczi. 

Pózni zaczął sã wëkładowi part kònferencji. Prof. Adela 
Kùik-Kalinowskô rzekła ò robòce trzech méstrów – Maria-
na Mòkwë, Wawrzińca Sampa i Riszarda Strijca. Prezento-
wała jich żëcé i artisticzné dobëca, z òsoblëwim bôczënkã 
na to, co zrobilë dlô Kaszëb. 

Prof. Daniél Kalinowsczi przedstawił referat ò kaszëb-
sczich kòmiksach. Pòkôzôł przédno dosc długą historiã tegò 
ôrtu parłãczącégò słowò i òbrôz, ale nie zabéł téż ò nônow-
szich dokazach, jaczé wëchòdzą smarą przédno dzãka 
kaszëbsczim dzejarzóm z  bëtowsczégò krézu, òsoblëwie 
dzãka Piotrowi Dzekanowsczémù, Kadzmierzowi Rolbiec-
czémù i Rómanowi Kùcharsczémù. 

Pòtemù Lucyna Radzymińskô rzekła ò internetowëch 
starnach, na jaczich szkólny kaszëbsczégò jãzëka mògą na-
lezc wiele materiałów, chtërne pòmògą jima w robòce, a Ana 
Dunst z  Wëdôwiznë KPZ prezentowała ksążczi, jaczé 
ùkôzałë sã za sprawą ti òficynë w slédnym czasu.

Òstatnym partã kònferencji bëłë warkòwnie, jaczé pro-
wadzëlë Aleksandra i Dark Majkòwscë. Kôrbilë òni m.jin.  
ò tim, jak szkólny mògą wespół ze swòjima ùczniama ùsa-
dzëc prosté kòmiksë i jak wëzwëskac ilustracje òbczas ùcz-
bë, ùczëlë téż słëchińców twòrzeniô malënków i zestôwianiô 
jich w  pòwiôstczi. Nie zafelowało téż prakticzny nôùczi 
kòrzistaniô z  niejednëch internetowëch starnów i  kóm-
pùtrowëch programów namienionëch dlô szkólnëch.

To bëło baro wôżné – na jaczis ôrt nawetka historiczné – 
wëdarzenié. Mëszlã, że dô òno dobri brzôd, bò tak referatë, 
jak i warkòwnie mdą mést pòmòcą dlô szkólnëch kaszëbsczé-
gò jãzëka. Ceszã sã, że w kònferencji brało ùdzél wicy jak  
70 szkólnëch. Chcã jima za to pòdzãkòwac. Bóg zapłac téż 
wszëtczim, co pòmòglë nama zòrganizowac to webinarium, 
a òsoblëwie Tomaszowi Kelerowi z Centrum Òbëwatelsczich 
Pòdjimiznów [Centrum Inicjatyw Obywatelskich] w Słëpskù, 
a téż Pòmòrsczi Sécë Centrów Bùtenrządowëch Òrganizacjów 
[Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych] – 
pòdczorchiwô Lucyna Radzymińskô.

Ti wszëtcë, co ni mòglë brac ùdzélu w webinarium, mają 
mòżlëwòtã pòsłëchaniô i òbezdrzeniô całoscë (wnetka trzë 
gòdzënë) na starnie http://kaszubi.pl/aktualnosci/aktual-
nosc/id/1924. Są tam téż prezentacje i graficzné materiałë 
wëzwëskiwóné òbczas warkòwniów. Rôczimë przédno 
szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka.

Kònferencjô „Òbrôz, ilustracjô, kòmiks. Wizualné znaczi 
w szkòłowi robòce” bëła ùdëtkòwionô przez Minysterstwò 
Bënowëch Sprôw i Administracji.

AM

Òd czile lat Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Pòmòrskô Akademiô w Słëpskù (Zakłôd Antropòlogii Kùlturë i Kaszëbskò-
-Pòmòrsczich Badérowaniów kòl Institutu Filologii) rëchtëją metodiczné kònferencje dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka. 
Colemało bëłë òne w Słëpskù, ale przëjéżdżelë na nie zainteresowóny z całëch Kaszëb. Latos, na skùtk pandemii, nie dało sã 
zòrganizowac tegò wëdarzeniô na tradicjowi ôrt, dlôte zrodzëła sã czësto nowô ùdba – webinarium dlô kaszëbistów z wëkła-
dama i warkòwniama. Òdbëło sã òno 22 maja.

Ò PARŁÃCZENIM ÒBRAZU I SŁOWA
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 ŻËDOWÒ (KÒSZALIŃSCZI PÒWIÔT). A KAMË WÒŁAC 
BÃDĄ

W  maju òbchôdómë 75. 
roczëznã zakùńczeniô dze-
janiów II swiatowi wòjnë 
w  Eùropie. Wòjna zmieniła 
m.jin. administracjową mapã 
najégò kòntinentu. Môłé 
pòmòrsczé miasteczkò Pòla-
nów wespół z pësznym òkòlim 
stało sã dzélã nordowëch tpzw. 
òdzwëskónëch zemiów. Pòla-
nowskô òbéńda miała òd te 
czasu nowëch gòspòdarzów. 
Przëjachelë tu z  rozmajitëch 

strón. Donëchczasny mieszkańcë òstelë wënëkóny. Mòglë wząc 
ze sobą môłi paczét i... wspòminczi. Grobë òstałë.

Na Swiãtą Pòlanowską Górã òd czile lat wanożą kaszëb-
sczi pielgrzimòwie. Wôrt òbczas czerwińcowi peregrinacje 
nawiedzëc téż (niejedne) nekropòlie w òkòlim i pòchilëc sã 
nad zaòstałoscama miemiecczich grobów. Je to widok znóny 
òd cziledzesąt lat we wiele môlach Pòmòrzô: pòrozdrzëconé 
i pòsztëkòwóné nagrobné platë, néżczi kamów. To, co jesz mò-
gło sã przëdac, co bëło do wëzwëskaniô, wzãlë ti barżi òbrot-
ny... Jidącë za słowama Zofie Nałkòwsczi, mòżemë rzeknąc: 
lëdze lëdzóm zrëchtowelë ten [pòsmiértny] kawel.

Taczi kòmùdny òbrôz mómë m.jin. na dwùch nekropòliach 
w Żëdowie w gminie Pòlanów. Ti starszi (zamkłi w 1959 rokù) 
i ti dzysdnia wëzwëskiwóny. To môl, jaczi je dzélã parafialnégò 
smãtôrza. W jednym parce ti môłi òbéńdë mùszimë bôczno 
zdrzec pòd nodżi: pòrozbité nagrobné tôfle i rozdrzëconé na 
zemi òbrosłé zelëskama grobòwé platë. W jednym placu je jich 
zebrónëch wicy. Taczi lokalny armagedón...

KADZMIÉRZ JARUSZEWSCZI

 WEJROWÒ, LËPIŃCE. CZAS NA BIAŁCZI

Wierã ju w zélnikù wińdze nowô plata z kaszëbsczi-
ma gôdkama. Tim razã më wëbrelë białczi z Gôchów 
– gôdô Tomôsz Fópka, direktór Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejro-
wie, jaczé mdze ji wëdôwcą. Wejrowsczi môl mô ju 
zrëchtowóné dwie platë z gôdkama. Na pierszi bëłë 
szpòrtowné pòwiôstczi Józefa Roszmana, a na pò-
sobny – Rómana Skwiercza. Òbëdwaji są z nordë, 
a terô przëszedł czas na pôłniowé Kaszëbë. Jesmë so 
ùdbelë nagrac nôlepszich gôdkôrzów. Rëchli taczé na-
grania bëłë robioné na magnetofónowëch kasetach. Më 
mielë leno jednã platã z gôdkama zrobioną dlô Radia 
Kaszëbë – gôdô Tomôsz Fópka. Latos mają òstac za-
registrowóné dokazë Anë Glëszczińsczi, Joanë Jester 
i Karolënë Keler. Wszëtczé trzë pòchòdzą z jedny wsë 
– z Lëpińc. Baro jem rôd. Z Karolëną i Joaszą zna-
jemë sã jesz ze spòdleczny szkòłë. Terô razã òpòwiémë 
swòje gôdczi – pòdczorchiwô Ana Glëszczińskô. Jo-
ana Jester ju wié, co chce nagrac: Jedna pòwiôstka 
mdze ò Joance, chtërna ùdbała so schùdnąc i próbùje 
rozmajité dietë. Jô jã ju rzekła òbczas gôdkarsczégò 
kònkùrsu w Lëpińcach m. Józwë Brusczégò. Drëgô mô 
titel „Réza żëcô” i swòjã premierã mdze miała prawie 
na place. Òpòwiôdô ò pielgrzimce Józwa i Marijczi 
do Rzimù – gôdô. To mdze pierszô plata z gôdkama 
òpòwiôdónyma przez białczi. Jem z tegò rôd – pòd-
czorchiwô Karolëna Keler. Jesz nie wiém, co wëbrac. 
Mëszlã ò tëch, jaczé jem ju prezentowała rëchli, jak 
„W kòscele” abò „Lewé zãbë”. A mòże ò pùblikòwónëch 
w „Stegnie” w cyklu „Gòsczé prôwdë”? Móm téż czile 
niedrëkòwónëch tekstów, jaczé pòwstałë na spòdlim 
historiów òpòwiôdónëch przez Gòchów – dodôwô.   

Ł.Z.

Òdj. z lewi: Ana Glëszczińskô. Òdjimk z prawi: Karolëna Keler 
i Joana Jester òbczas kònkùrsu gadëszów w Lëpińcach  
w 2019 r. Òdj. am

Òdj. Zaòstałoscë ewanielicczich nô-
gróbków na smãtôrzu w Żëdowie

 GDUŃSK. KÒNKÙRS NA MÙRAL Ò BĄDKÒWSCZIM
X Dëbeltjãzëkòwé Òglowòsztôłcącé Liceùm (X DÒL) we 
Gduńskù ju wnetka bãdze miało miono Lecha Bądkòwsczé-
gò. Chcącë przëblëżëc ùcznióm i jich starszim pòstacjã tegò 
dzejarza, gazétnika i pisarza, wëszëznë szkòłë przërëchtowałë 
kònkùrs na mùral tikający sã żëcégò i dobëców przińdnégò 
patrona. Projektë bãdą przëjimóné do 15 czerwińca. W kòn-
kùrsu mòże ùczãstniczëc młodzëzna z pòmòrsczich strzédnëch 
szkòłów.

Kòmisjã òbsãdzëcelów pòwòłô direkcjô X DÒL we Gduń-
skù, a òbczas taksowaniô projektów jurorzë mdą zdrzelë m.jin. 
na nowòczasny wëzdrzatk, òriginalnosc i felënk negatiwnëch 
sparłãczeniów.

Ùtwórca nôlepszégò dokazu dostónie financową nôdgrodã 
– 200 zł.

Rezultatë kònkùrsu bãdą ògłoszoné na òficjalny internetowi 
starnie szkòłë: http://lo10.edu.gdansk.pl/pl.

Wszelejaczé infòrmacje zrzeszoné z mùralã mòżeta ùdostac, 
piszącë maile na adres projekt-mural@xlogdansk.pl. 

RED.



KLËKA

 NIEZABËSZEWÒ, INTERNET. 
WËSPIÉWELË TESKNIĄCZKÃ  
ZA SZKÒŁĄ
W majewi „Pòmeranii” Tomôsz Fópka 
pisôł ò „dokazach pòszëdłowégò czą-
du”. Òd te czasu kòrónawirusowëch 
sztëczków pòwstało jesz wicy. Nama 
ùwidzała sã m.jin. spiéwa ks. Antóna 
Peplińsczégò Żebë wrócył ten czas 
przerobionô nôprzód przez szkólnëch, 
a  pózni przez ùczniów Spòdleczny 
Szkòłë w Niezabëszewie. Wnetka òd 
zôczątkù, to je òd czasu, jak më zaczãlë 
teleùczenié i nié wszëtkò dzejało, jak më 
bë chcelë, chòdzëła mie w mëslach pra-
wie ta spiéwka. Chcôł jem, żebë wrócył 
ten czas, czedë zôs wszëtcë pòtkómë sã 
w szkòle – gôdô Pioter Zabòrowsczi, 
direktór niezabëszewsczi szkòłë. Słowa 
do znóny na całëch Kaszëbach melodii 
napisała szkólnô Danuta Òstrowskô. 
Jô zapisała to, z  czim sã biôtkùjemë, 
czegò nama felëje – òpòwiôdô. 

28 łżëkwiata dokôz nagróny przez 
szkólnëch i jinëch lëdzy sparłãczonëch 
ze szkòłą w Niezabëszewie pòjawił sã 
na pòrtalu YouTube. Wëstąpilë w nim: 
Alicjô Pietrasik, Bernadeta Wnuk Li-
pińskô, Danuta Błaszkòwskô, Justina 
Depka-Prądzyńskô, Pioter Zabòrow-
sczi i Grégór Wantoch Rekòwsczi.

Wnetka òdpòwiedzałë jima dzecë, 
jaczé nagrałë slédné wersë spiéwë i téż 

wrzucëłë je na pòrtal YouTube. Czedë 
piszemë ten tekst (18 maja), filmiczi 
z przerobioną spiéwą ks. Peplińsczé-
gò òbezdrzało ju wespół kòl 7,5 tës. 
lëdzy. A hewò tekst aùtorstwa Danutë 
Òstrowsczi:

Czedë do szkòłë jem reno szła,
szkólny przë kawie witalë sã,
smielë, gôdelë i szpòrtë mielë,
a terô pùsto tam wszãdze je.

Ref. Żebë wrócył ten czas,
czej jem do szkòłë lôzł,
żebëm mógł wrócëc do tamtëch dniów,
czej w szkòle dzecë i szkólny są.

Za dobrëch czasów nie mëslôł jô,
że mògą piãkné szkòłowé dnie
zdżinąc w swiatowi zarazë mgle,
a sedzec doma tak cãżkò je.

Ref. Żeby wrócył...

Co dzéń zazéróm w òkna Librusa,
móm dôwno tegò pò samé ùszë,
òd pòniedzôłkù jaż do niedzelë,
we dnie czë w nocë robòtë wiele.

Ref. Żeby wrócył...

Telerozmòwa wcyg w módze je,
mòżna w piżamie w robòce bëc,
kómpùter, nét i mòbilka mët,
pò prôwdze żóden to nie je drëch.

Ref. Żeby wrócył...

Żebë nôrëchli béł ju ten czas,
cobë pònëkac wirusa w las,
wszëscë do szkòłë chãtno bë szlë,
tec drëdżim domã robòta je.

Spiéwã w wëkònanim szkólnëch razã 
z  òdpòwiedzą ùczniów nalézeta na 
https://www.youtube.com/watch?v=_
XGOyErtpGw.

RED.

 Kadrë z telediskù zrobionégò przez szkólnëch i dzecë z Niezabëszewa 
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 WARSZAWA. KASZËBSKÔ KÙL-
TURA W SÉCË
Nôrodné Centrum Kùlturë mô roz-
rzeszoné dotacjowi kònkùrs „Kultura 
w  sieci” financowóny ze strzódków 
Minysterstwa Kùlturë i  Nôrodny 
Spôdkòwiznë. Do rozmajitëch arti-
stów, òrganizacjów i stowôrów w całi 
Pòlsce trafiło 60 mln zł. Dëtczi te mają 
pòmòc w przedërchanim czasu pande-
mii kòrónawirusa i miec cësk na roz-
wij kùlturë w internece. Òstało zgło-
szonëch wnet szesc tësący wniosków, 
z jaczich je wëbrónëch 1182.

W  tim karnie je téż pôrã projek-
tów, jaczé mdą zrzeszoné z kaszëbską 
kùlturą i  jãzëkã. Wspiarcé dostónie 
fùndacjô „Aby chciało się chcieć”, 
jaczi przedstôwcowie (Éwelina Kar-

czewskô-Luhm i Pioter Zatoń) dostelë 
w gromicznikù najã Òrmùzdową Skrã. 
Jich projekt mô pòzwã „Opowieści 
babci Iwonki”. To mdze animòwóny 
film ò wëbrónëch kaszëbsczich zwëkach 
i òbrzãdach w narracji òpòwiedni star-
czi dlô wnuczczi – gôdô Pioter Zatoń 
i zapòwiôdô, że wstãpno planëją pre-
mierã filmù na rujan. Rolã starczi zagrô 
Iwóna Éwa Klinger.

Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Chò-
nicach mdze realizowôł zadanié 
„Kultura kaszubska medialnie i mul-
timedialnie”, a banińsczi part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô nagrô 
kaszëbsczé religijné spiéwë. Wszëtczim 
aùtoróm dofinancowónëch projektów 
winszëjemë i  żdajemë na brzôd jich 
robòtë. Wedle regùlaminu kònkùrsu 

„Kultura w sieci” wszëtkò, co pòwstó-
nie w jegò òbrëmim, mdze przistãpné 
darmôk w internece.

RED.

Pioter Zatoń i Éwelina Karczewskô-Luhm (na 
òdjimkù òbczas pòtkaniô w gdińsczim Kaszëbsczim 
Fòrum Kùlturë) z fùndacji „Aby chciało się chcieć” 
dostelë wspiarcé na „Opowieści babci Iwonki”.
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 CHMIELNO. RODNÔ MÒWA 
ÒTEMKŁÔ NA CAŁI SWIAT
Kòrónawirus je wiôldżim jiwrã dlô 
òrganizatorów wszelejaczich kaszëb-
sczich kònkùrsów. Nie òznôczô to rów-
nak, że nie mdze niżódnëch miónków 
dlô méstrów kaszëbiznë. Òdbãdze sã 
np. Recytatorsczi Kònkùrs Kaszëbsczi 
Lëteraturë Rodnô Mòwa. Latosô, ju 49., 
edicjô mdze równak wëzdrzała jinaczi 
jak przódë. 

Kòmisjô òbsãdzëcelów wskôże 
nôlepszich recytatorów na spòdlim 
przesłónëch do Dodomù Kùlturë 
w  Chmielnie nagraniów video. Jak 
czëtómë na starnie òrganizatora, kri-
teria taksowaniô ùczãstników, wiekòwé 
kategórie i  czas prezentacji òstôwa-
ją niezmienioné. Chmieleńsczi wójt 
Michôł Melibruda pòdczorchiwô, że 

nowô fòrmùła kònkùrsu, chòc parłãczi 
sã z wiele tôklama, dôwô mòżlëwòtã 
ùdzélu chãtnym z całégò swiata.

Drobnotë zrzeszoné z kònkùrsã Rod-
nô Mòwa nalézeta na starnie https://
chmielno.naszgok.pl/n,49-konkurs-

-recytatorski-literatury-kaszubskiej-
-rodno-mowa-1. Je wiedzec, że rezul-
tatë latosëch recytatorsczich miónków 
mdzemë pùblikòwac w  „Pòmeranii”. 
Jich ògłoszenié bãdze téż transmito-
wóné on-line.                                    RED.

Latos finał kònkùrsu Rodnô Mòwa bãdze wëzdrzôł jinaczi, ale òstónie swiãtã kaszëbsczi pòezji 
i prozë. Òdj. am

 INTERNET. ÒBGÔDCZI RKJ Nôleżnicë Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka òbradowelë 14 maja. Na skùtk 
pandemii òbgôdka bëła (pierszi rôz 
w  historii) wirtualnô. Wikszi dzél 
zéńdzeniô béł namieniony technicz-
ny słowiznie tikający sã òsoblëwie 
geòlogii. Pierszi part słowôrzka bédo-
wónëch przez RKJ słów i wërażeniów 
z tegò òbrëmiô òstôł przëjimniãti jed-
nomëslno, ale pò dłudżich diskùsjach. 

Przédniczka Radzëznë Danuta 
Pioch przedstawiła téż czile wskôzów 
tikającëch sã ùżiwaniô „i” w kaszëb-

sczim jãzëkù. Je to zôczątk robòtë 
nad ùchwôlënkã, jaczi mô pòmòc 
òsoblëwie szkólnym, ale i jinym, co 
wëzwëskiwają pisóną kaszëbiznã. 

Nôleżnicë RKJ bédowelë téż témë, 
jaczima miałabë sã zajimac Radzëzna 
w nôblëższich miesącach. Westrzód 
nich je m.jin. wôżnô dlô piszącëch 
i  gôdającëch pò kaszëbskù sprawa 
kùnôszków znankòwników, bò dzysô 
są òne pisóné rozmajice we wsze-
lejaczich ksążkach, ùczbòwnikach 
i słowarzach.                                      RED.

 GDUŃSK. MSZÔ W INTENCJI NAJI PIERSZI 
REDAKTORCZI

21 łżëkwiata minãło 25 lat òd smiercë Izabellë Trojanowsczi, 
pierszi przédny redaktorczi „Pòmeranii”, redaktorczi pro-
gramù „Rodnô zemia” w TVG (Telewizja Gdańsk) i jedurny 
białczi, jakô bëła przédniczką Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô. Robiła m.jin. w taczich pismionach, jak „Kontrasty”, 
„Dziennik Bałtycki” i „Głos Wybrzeża”. Miała wiôlgą starã 
ò młodëch kaszëbsczich gazétników. Ùczëła tegò warkù 
m.jin. Elżbiétã Reiter (pózni Prëczkòwską), i  téż Artura 
Jabłońsczégò a Eùgeniusza Prëczkòwsczégò. Ùfùndowała 
stipendium dlô młodëch gazétników, jaczé je wrãcziwóné 
do dzysdnia. 

Izabella Trojanowskô òstała wëprzédnionô m.jin. Medalã 
Stolema. 

Dlô ùtczeniô roczëznë ji smiercë w katédrowi bazylice 
we Gduńskù-Òlëwie òstała òdprôwionô mszô swiãtô w ji 
intencji. Jak rok w rok – ji inicjatorką bëła Éwa Górskô, 
drëszka Trojanowsczi. Eùcharistiã celebrowelë ks. Mirosłôw 
Piskòzub i ks. infùłôt Wiesłôw Laùer.                                   RED.Òdj. ze zbiérów EP



CZERWIŃC   2020  /    /  63

KLËKA

 INTERNET. FILM Ò HÉLSCZICH ZWÒNACH

Na internetowi starnie https://vod.tvp.pl/video/helskie-
-dzwony,helskie-dzwony,45271490 mòżemë òbezdrzec film, 

jaczi pòwstôł na spòdlim kaszëbsczich lëdowëch brawãdów. 
Mô òn titel „Helskie dzwony”. 
Zaczinô sã òd szpacérë jedny białczi, jakô jidącë kòl sztrądu 
Bôłtu, òpòwiôdô 10-latny Marce historiã ò zalanim Hélu 
przez mòrze. Pózni przédnyma bòhatérama stôwają sã: Ana 
– dzéwczã, chtërnégò starszi zdżinãlë òbczas sztorëmù, 
i Bartłomiéń, hélsczi zwònnik. 
Całi film warô kòl 23 minut. Aùtorką scenarnika i reżisérką 
je Éwa Pëtka, scenë bëłë krąconé m.jin. na Hélsczim Pół-
òstrowie i w Mùzeùm – Kaszëbsczim Etnografnym Parkù 
we Wdzydzach. Òkróm warkòwëch aktorów wëstãpiwają téż 
dzecë, m.jin. ùczniowie Spòdleczny Szkòłë nr 2 w Żukòwie 
i nôleżnicë partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Ba-
ninie.                                                                                          RED.

 KASZËBË. KÓMPÙTRË  
DLÔ KASZËBSCZICH ÙCZNIÓW
Czedë zamikają dwiérze... wchòdzymë 
òknã! – tak na swòji internetowi star-
nie Fùndacjô Inspirujące Przykłady za-
czinô òpisënk akcji wspiarcô môłëch 
wiesczich szkòłów na Kaszëbach. Jak 
czëtómë na http://inspirujaceprzy-
klady.org.pl/: Obecna sytuacja pande-
miczna nie sprzyja nikomu, jednak to 
szkoły wzięły na swoje barki trudne 
zadanie, jakim jest nauczanie zdalne 
w trakcie ogólnej kwarantanny. Lekcje 
się odbywają, ale nie wszyscy ucznio-

wie regularnie biorą w nich udział. Nie 
mają sprzętu lub jest jeden komputer na 
3–5 rodzeństwa. Widząc to zapotrzebo-
wanie, nie mogliśmy pozostać obojętni, 
a nasza koordynatorka zbiórki i pomy-
słodawczyni Kinga – nie mogła usie-
dzieć na miejscu. 

Òd zôczątkù łżëkwiata zaczãło sã tej 
zbieranié kómpùtrowégò sprzãtu dlô 
szkòłów z Gòwidlëna, Niepòczołowic, 
Mòjusza i Tëszków. Baro chùtkò wiele 
pòdjimiznów zgłosëło sã z  pòmòcą. 
Niejedne z nich dałë na ten wôżny cél 
nawetka 100 tës. zł. 

W  akcjã włączëło sã téż Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. W  maju 
zaczął sã drëdżi dzél zbieraniô dëtków 
na kómpùtrë i pòmòc dostôwają ùcz-
niowie pòsobnëch szkòłów.            RED. 

 INTERNET. HISTORIÔ  
KASZËBSCZI LËTERATURË  
NA YOUTUBE
Prof. Daniél Kalinowsczi, znóny czëtiń-
cóm „Pòmeranii” chòcle z wiele kriticz-
nolëteracczich tekstów pùblikòwónëch 
w dzélu „Lektury”, zaczął prowadzëc na 
swòjim karnôlu YouTube cykl namie-
niony kaszëbsczi lëteraturze. W serii 
krótczich filmików mòżemë pòznac 
najich nôwôżniészich ùtwórców. Je 
wiedzec, że zaczinô sã òd bùdzëcela 
Kaszëb Floriana Cenôwë, a  apartny 
dzél tikô sã jegò dokazów „Rozmòwa 
Kaszëbë z Pòlôchã” i „Rozmòwa Pòlô-
cha z Kaszëbą”. 

W  pòsobnëch partach prof. Kali-
nowsczi kôrbi m.jin. ò Heronimie Der-
dowsczim, Aleksandrze Majkòwsczim, 
Janie Karnowsczim, Léònie Heyce 

i zrzeszińcach. Jak zagwësniwô aùtór 
serii, w planach je òbgôdanié dokazów 
pisónëch jaż do dzysdniowëch czasów.

Całosc je baro dinamicznô, czekawô 
i prowadzonô prostim, zrozmiałim jãzë- 

kã. Dlô lubòtników kaszëbsczi lëteraturë 
ten cykel je mùszebny do òbezdrzeniô! 
Nalézeta gò na starnie https://www.
youtube.com/playlist?list=PLVxqc_
uAzsfEu5GFZqDVjtsawzkL-XVsl.   RED. 
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 INTERNET. CHCEMË BËC DRË-
CHAMA WÒDË
Państwòwé Wòdné Gòspòdarstwò 
Pòlsczé Wòdë prowadzy edukacjowi 
program „Aktywni Błękitni – szkoła 
przyjazna wodzie”. Je òn sczerowóny 
do ùczniów spòdlecznëch szkòłów, a 
jegò célã je stwòrzenié sécë szkòłów 
„drësznëch wòdze”, jaczé we wespół-
robòce ze starszima, szkólnyma, ùcz-
niama i lokalną spòlëzną systema-
ticzno i planowò bãdą ùczëc m.jin. 
ò òchronie nôtërë, procëmzalaniowi 
òchronie i biôtce ze skùtkama sëszë. 
Wicy ò programie nalézeta na starnie: 

https://gdansk.wody.gov.pl/aktualno-
sci/531-aktywni-blekitni-regulamin.

Òbczas pandemii kòrónawirusa 
zajmë dlô ùczãstników programù „Ak-
tywni Błękitni” są prowadzoné on-line.  
Zachãcywómë wszëtczich zaczeka-
wionëch tą témizną do wëzwëskaniô 
materiałów dostãpnëch na starnie Pòl-
sczich Wòdów: https://gdansk.wody.
gov.pl/nasze-dzialania/edukacja. 

Są tam internetowé jigrë, scenar-
niczi ùczbów, wszelejaczé infòrma-
cje zrzeszoné z wòdą dlô młodszich i 
starszich, farwòwónczi i krótczé filmë. 
Wôrt ùczëc sebie i nômłodszich ùwô-

żaniô dlô wòdë, biôtkòwaniô sã ze së-
szą i zalaniama.

RED. NA SPÒDLIM WIADŁÓW PAŃSTWÒWÉGÒ 
GÒSPÒDARSTWA WÒDNÉGÒ PÒLSCZÉ WÒDË

W kwietniowym numerze „Pomeranii” zamieściliśmy rozmowę z fotografem Kazimierzem Rolbieckim. W związku 
z tym tekstem do naszej redakcji dotarł e-mail z interesującym zdjęciem. Jak pisze jego właściciel:

„Załączona fotografia przedstawia trzy pokolenia Kaszubów. Mnie, to jest wówczas 16-letniego Piotra Bruskiego 
(pierwszy z lewej), Zbigniewa Talewskiego, redaktora „Naji Goche” (po prawej) oraz gawędziarza śp. Edmunda Kon-
kolewskiego, gawędziarza.

Zdjęcie zrobione zostało w październiku 2005 roku na wydmach koło Czołpina w Słowińskim Parku Narodowym”.
Autorem fotografii jest wspomniany Kazimierz Rolbiecki. 
Bardzo dziękujemy za przesłanie zdjęcia! 

RED.



             
 PÒSOBNÉ PÒMÒRSCZÉ MÙZEA SĄ ÔPEN 

Swòje zbiorë mają ju ùprzistãpnioné dlô zwiedza-
jącëch Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnograficzny Park 
we Wdzydzach, Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm 
w  Bëtowie i  Bôłtowô Galeriô Dzysdniowégò 
Kùńsztu w Słëpskù.

Do òtemkniãcô tëch môlów bëło brëkòwné 
wprowadzenié pasownëch procedurów, jaczé mùszą 
bëc zgódné ze wskôzama procëmdzejaniô pande-
mii kòrónawirusa COVID-19. Wchôdzącë na teren 
Mùzeùm we Wdzydzach, je mùsz dezynfekòwac 
rãce, mùszi téż miec òblokłé larwã abò jiną òchrónã 
na nos i  gãbã. Midzë zwiedzającyma mùszą bëc 
nômni dwa métrë. Nie je wòlno zbierac sã w karna. 
Kòl òbiektów na òbéńdze skansenu pòjawiłë sã in-
fòrmacje, kùli lëdzy mòże w nim bëc równoczasno. 
Mùzeùm we Wdzydzach je òtemkłé òd dzesąti do 
pôłniô do czwiôrti pò pôłnim (10.00–16.00).

W Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie téż 
je òbrzészk dyzynfekcji rãków a zakriwaniô nosa 
i gãbë, a téż zakôz zbieraniô sã w grëpë wikszé jak 
piãc sztëk lëdzy. Przédną sedzbã mòże zwiedzac 
równoczasno nôwëżi 30 lëdzy. Nie są jesz przistãp-
né dlô gòscy: gòtickô wieża sw. Katarzënë w Bëto-
wie, Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë w Płótowie i Domôc-
twò Stip-Rekòwsczich w Płótowie. Mùzeùm mdze 
òtemkłé jak wdzydzczé: òd dzesąti do pôłniô do 
czwiôrti pò pôłnim òd wtórkù do niedzelë.

Trzë wëstôwkòwé zalë w  Słëpskù i  Ùscym są 
ôpen w  Bôłtowi Galerii Dzysdniowégò Kùńsz-
tu. Bãdą trzimóné wszelejaczé wskôzë bezpiekù. 
Wszëtczé stacjonarné edukacjowé dzejania, taczé 
jak warkòwnie, wëkładë, zajmë w mésterniach nie 
mdą sã òdbiwałë bòdôj do kùńca latowëch feriów.

 NA KÒLE PRZEZ ZËLAWË 
Zwiedzanié na kòle Zëlawów, krôjnë baro czekawi kùlturowò 
i znóny ze snôżi rodë, je baro dobrim wëbòrã. Òsoblëwie, że òd 
latoségò maja kòłowé stegnë sã tuwò dłëgszé ò 30 km. W òbrëmim 
kòłowi inwesticji zjiscywóny przez samòrząd pòmòrsczégò wòje-
wództwa pòwstałë dzéle turów: w Gduńsczim Pruszczu wedle szas. 
Przemësłowi i na drodze Przejazdowò –Bògatka – Wislënka (pòl. 
Wiślinka). W gminie Cedrë Wiôldżé nowé stegnë pòwstałë kòl 
przëstani Błotnik i na procëmzalaniowëch damach w Kiezmarkù, 
Leszkòwach i Giemlicach. Tur jidze téż przez Steblewò w gminie 
Sëchi Dąb. Jinszô stegna prowadzy przez Cedrë Wiôldżé i Cedrë 
Môłé do Sledzowégò Karnôla wespół z mòstã nad tim karnôlã.

Nowé turë sã elementã midzënôrodnëch kòłowëch stegnów: 
R-10 i Wislónégò Kòłowégò Turu (R-9). Inwesticjô kòształa 14 mln 
zł, z czegò wicy jak 7 mln zł pòchòdzy z Regionalnégò Òperacjo-
wégò Programù Pòmòrsczégò Wòjewództwa na lata 2014–2020.
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 PRZEBÙDOWA WIÔLDŻÉGÒ MŁINA WE GDUŃSKÙ 

W czerwińcu pòznómë wëkònywôcza drëdżégò partu robòtów 
zrzeszonëch z termòmòdernizacją, przebùdową i adaptacją za-
bëtkòwégò Wiôldżégò Młina we Gduńskù. W  bùdinkù, jaczi 
słëchô Mùzeùm Gduńska, pòwstónie nowé Mùzeùm Jantaru, 
chtërno mô pòmòc w zjiscenim zgrôwów miasta do òstaniô swia- 
tową stolëcą „złota Bôłtu”.

Bënë Wiôldżégò Młina mdze wastowac czôrnô farwa, skło 
i widë LED. Szlachòwné wëkùstrzenié jidze òbezdrzec we wik-
szim dzélu nowòczasnëch mùzeów-ikón, np. Victoria and Albert 
Museum w Londinie abò dëńsczim Moesgaard Museum. Snôżota 
ùdostónô dzãka kòntrastowi czôrny farwë z jasnotą bùrsztinu mô 
pòkazac pësznotã jantaru i wcygnąc òbzérôczów w swiat prezen-
towónëch ekspònatów. Zakùńczenié robòtów je planowóné na 
kùńc łżëkwiata 2021 rokù. Wnenczas Mùzeùm Gduńska zacznie 
móntowac stójny wëstôwk namieniony bôłtowémù bùrsztinowi.
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25 MAJA AL. PAWŁA ADAMÒWICZA WE GDUŃSKÙ, JESZ W ÒBRËMIM TESTOWI JAZDË, PRZEJACHÔŁ  
PIERSZI ELEKTRISZ. NOWÔ DROGÒWÒ-ELEKTRISZOWÔ INWESTICJÔ SPARŁÃCZËŁA MIGÒWÒ Z JASÉNIÃ, 
ÙJESCËSKÃ I ZAKÒNICZËNÃ. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

PRZEBÙDOWA DÔWNY RADNICË NA ÒRUNIE 

W maju òstôł pòdpisóny dogôdënk na przebùdowã dôw-
négò rôtësza kòl szas. Gòscynny we Gduńskù-Òrunie. 
Adaptacjô bùdinkù mdze zrobionô w òbrëmim programù 
rewitalizacji. Kòszt inwesticji to kòl 5,9 mln zł.

Decyzjô ò dopasowanim radnicë do nowëch pòtrzéb-
notów bëła przëjimniãtô w 2016 rokù, òbczas kònsul-
tacjów z mieszkańcama Òrunie. Dzãka temù w swòjich 
scanach rôtësz mdze miôł filiã Wòjewódzczi i Miastowi 
Pùbliczny Biblioteczi we Gduńskù, Radzëznã Dzélu Òru-
niô, Sw. Wòjcech i Lipce, a téż plac na spòlëznowé dzeja-
nia zjiscywóné przez bùtenrządowé òrganizacje.

Bënë bùdink bãdze tak przebùdowóny, żebë mòglë 
z niegò kòrzëstac niefùlsprawny. Teren wkół mdze za-
gòspòdarzony. Pòjawią sã nowé łôwczi i  stojidła dlô 
kòłów. Na samim bùdinkù mô bëc rozwidniony szild „Ra-
tusz Oruński”. Inwesticjô skùńczi sã w séwnikù 2021 rokù. 

Dôwnô Òruńskô Radnica bëła zbùdowónô w  1867 
rokù. Cegłową elewacjã zdobią plaskatorzezbë Temidë 
i Demeter – patronków sprawiedlëwòtë i dobrëch zbiérów. 
Bùdink do kùńca II swiatowi wòjnë béł sedzbą môlowégò 
magistratu, pózni ùrzãdu cywilnégò stónu, pòtemù kòmi-
sariatu Òbëwatelsczi Milicji i Pòlicji. Òd 2010 rokù stoji 
niezagòspòdarzony.
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 GMINA CZERSK Z DODÔWKÒWIM DOFINANCOWANIM

Samorząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa dô gminie Czersk pòsobné 100 tës. zł na rewitalizacjã dzélu miasta. W ji 
òbrëmim bãdze zrobionô przebùdowa skrzidła banowiszcza, drogòwégò ùłożënkù i  miastowi infrastrukturë. 
Dodôwkòwé strzódczi pòchòdzą z òbszczãdnotów, jaczé Zarząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa ùdostôł na jinëch inwe-
sticjach dzãka zmianóm kùrsu eùro. 

Ùdzél bùtnowëch strzódków w ti inwesticji to terô 65%. Całosc mô kòsztac wnet 5,8 mln zł, a dofinancowanié to 
3,8 mln zł.

PRZËRËCHTOWÔŁ SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI, TŁÓMACZIŁ DARK MAJKÒWSCZI
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DZECKÒ JE NÔLEPSZIM SZKÓLNYM

W ëzwëskiwanié czegòs do jinëch rzeczów. Pòt-
ka Wa sã z tak-czims? Wierã jo, leno czasã to 

je tak ju głãbòk w mùsk zaladowóné, że człowiek nie 
widzy ti dzywnoscë. I to robi, jakbë to bëło czësto 
normalné... Chcemë wząc kańtã stołu. Colemało 
chłopi na ni kapsel òd piwa òdmikają. Kò to òd te nie 
je. Kańta stołu je òd te, żebë bëło wiedzec, dze taczi 
stół sã kùńczi. Cobë ju wicy na nim nie stôwiac, 
a czej sã do niegò sadiwô, na kańce wigódno brzëch 
swój òprzec. 

A takô plëta? Słuńce z niebã sã w ni przezérô 
a czasã jaczi aùtół w niã wjedze, cobë za chùtkò mù 
nie ba. A lëdzëska w niã wlôżają... A za czim? W ca-
łoscë dzecë. Dzecë robią wiele rzeczi bùten szëkù. 
I to je piãkné. Chòcô nas 
to, ùstnëch, nerwùje – 
prawie òd dzecy mòżemë 
sã ùczëc, jak zdrzec na 
swiat. Nié pòdług reglów, 
leno pò dzecnémù, 
z òtemkłim môgã. Tedë sã 
chùtkò òkôzywô, że nie 
widzymë nawetkã dzélã 
tegò, co dozdrzi trzëlatné 
dzeckò. Widzy, że mùcha 
mô jãzëk. Że wnetkã wszëtkò je do pòlizaniô. Że 
mòże pòd stół wlezc a spòdë niegò scëgac smaczczi, 
co są na nim. Że piłka kòpniãtô bez płot do sąsôda 
sama nie wrócy. I ùżiwają pôlca do... dłëbaniô 
w nosu. Tej-sej sobie dosc mòckò taczi pôluszk za-
pakùją i temù do mùskù docérają rozmajité 
z zôpachë a pôluszk... sã wëliże. Do lizaniô, szmaka-
niô taczé dzeckò mô skòpicą. Zaczinô sã òd susaniô 
mëminégò mléka. Pózni w ten môl dają jima krowié 
mlékò, czasã jiné, sztëczné, co w se pół tôblëcë 
Mendelejewa mô. Pòmału ząbczi zaczinają wëlażac, 
co bòli, temù dzôtczi płaczą a ògrôżkã mają. Czedë 
sã ju wërżną na swiat, tej wszëtkò je mòżlëwé do 
zgrëzeniô. I pôchnącé mëdło, i tatków laptop, bab-
czëné òkùlôrë... A jak słodkò dzeckò sã pòtrafi 
ùnuzlac... To znaczi, że jemù szmakô. Czedë jesz leno 
leżi, robi pòd sebie a wòłô za jedzenim, szkòdë, nie 
rechùjącë tëch psychicznëch z niewëspaniô – są nié 
za wiôldżé. Téater sã zaczinô, czej nasz Brunk czë 
Grétka pòtrafią przeńc z placu na jiny môl. Abò na 
sztërzëch, abò sã przekùlô, abò sã przeczôłgô – roz-
majice. Wiedno trafi do tegò, co gò abò jã interesë-
je. Ga ju stoji – tej zaczinô scëgac, co le môłą pajką 

dosygnie. Czedë chòdzy – zaczinô ùcekac, jak co 
zbroji. I wlôżają na stółk, na stół, na szafã. A sznëkrë-
ją pò pòlëcach. A wëcygają zez szafów, co ju dôwno 
zabëté bëło. Czasã to je chwalebné. Bò takô mąka 
abò cëczer dôwno ju są pò terminie. Môłi człowiek 
zrobi z tim pòrządk. Colemało ùsëpie różnofarwną 
górã, do jaczi wléze abò w jaką sã legnie. Biwô, że 
òdkriwô czësto nowé przëdatnoscë. Szmùlc, co sã 
ùstnyma z kwasnym gùrkã a kòłã wiesczich gòspòdë-
niów parłãczi – wëzwëskô jakno pòmòc do pùrganiô. 
Czej sã naùczi wtëkac wtëczkã do dzurków w scanie 
– baro gò cekawią rozmajité zwãczi, jaczé różné 
kùchniowé maszinë ze se wëdôwają. Młink do kawë 
– jinaczi. Zmiwôrka – jinaczi. Mikser – bróń Panie 

Bòże przed mikserã! Pò 
czile próbach bòrénk òd-
kriwô, że młink do kawë 
mòże téż co jinégò mielëc. 
Czedë mëma przëchôdô 
nazôd z kùpionym chlebã 
a jinszima – widzy na stole 
całé Himalaje zmielony 
gazétë. Môłim młinkã do 
kawë. Mòżna? Jiną sprawą 
są statczé wszëtczé w kąp-

nicë. Je dobrze wiedzec, że papiór je do rozwijaniô, 
a pasta do zãbów wëcësnionô sygô jaż do wiôldżi 
jizbë. Nen biôłi stółk z okrãgłą dzurą, dze je wòda 
– w całoscë sã przëdôwô, cobë w nim różnoscë 
spùszczac. Tatowa maszinka do gòleniô a mëminé 
pòdpasczi – dosc chùtkò sztopią nen wòdny trón. 
Zdôrzô sã, że ne dzecné przigòdë kùńczą sã na pò-
gòtowiu. Dochtorzë a sostrë z jizbów przëjãców 
mają taczich przëtrôfków wiele. Nachstopk nacës- 
niony na główkã. Pòłknioné dwa złoté abò jiné eùro. 
Gùmka do noska wtromòlonô. Złómóné gnôcëczi. 
Pòparzoné. Pòcãté do krwie. Dzecë ùczą nas cer-
plëwòscë. Pòrządkù. Stałoscë w tim, co sã robi, 
a w tim, co sã gôdô, w całoscë przëòbiecywô. 

Òd dzecy wôrt je sã ùczëc traktowaniô jãzëka. 
Jegò bùdowaniô. Trzeba na dzecë słëchac. Jak 
twòrzą nowé słowa. Za czim sã czerëją. Tuwò pòéce 
mają mòrze mòżlëwòsców. Nôwiãcy do nôùczi mają 
ti, co dlô dzecy piszą. Je to wanoga w krôj dzecnëch 
latów. Tëch psotów wszelejaczich, jãzëka przëmiar-
złégò do zómka a drzôzdżi òd seczerë w pôluszkù...

TÓMK FÓPKA

Dzecë robią wiele rzeczi 
bùten szëkù. I to je piãkné. 

Chòcô nas to, ùstnëch, 
nerwùje – prawie  

òd dzecy mòżemë sã 
ùczëc, jak zdrzec na swiat.
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ZAPISOWNIK CZĄDË CHËRË
Ma so tak rôz wieczór z brifką sadła, knérë w kóm-

pùtrë wcësnã, a w sécë òb noc sznëkrowa. Reno ma 
fardich mia to, co dzysô Wama do wiédzë dôwómë. 

Hewò òd strëmiannika do czerwińca pańsczégò 
rokù 2020 z ną chërą to bëło tak:

1.  Nicht jesz nick… a ju w Lëni diôbéł sã slëni.
2.  Nicht jesz nick… a cos z Chin do Italsczi zawãdro-

wa.
3.  Cos tam wiémë, ale co???
4.  Robimë wiôldżé zakùpë – jestkù a papiór do dup…
5.  Ùczimë sã fachòwi słowiznë: kòrunawirus, covid, 

chëra, pòszëdło, kwarantana…
6.  Flot sã ùczimë…
7.  Jesmë ju ekspertama…!
8.  Rozmiszlómë, jak mdze dobrze: Òstani doma, 

Òstóń doma, Òstań doma…
9.  Chcemë òstrzi, temù: Sedzë w chëczi na rzëcy czë 

Sedzë w chëczë na rzëcë.
10.  Ùczimë sã mëc rãce.
11.  Mëjemë rãce, jaż skóra pãcô.
12.  Z nym szpritã to béł le szpòrt, jo?
13.  Wiémë wszëtkò ò chërach z ùszłëch lat.
14.  Hùra! Robimë zdalno!
15.  Co z welacjama?
16.  Kùńc mùzyczi, tatk je dzywny! Dzéń Jednotë bez 

akòrdionów!
17.  Zamikómë sã, ale sztël nie sedzymë – w internece 

gwiżdże, piszczi a hùczi, warzi sã, bąblëje a gòtëje.
18.  Do krómów a na pòcztã rédżi dłudżé jak naju dłu-

dżi.

19.  Szëjemë larwë.
20.  Mòdlimë sã wirtualno.
21.  Jémë wirtualno.
22.  Pijemë wirtualno.
23.  Dëgùjemë wirtualno.
24.  Kòskómë wirtualno. 
25.  Zwiedzywómë wirtualno.
26.  Klikómë like, like, like, like, like…
27.  Nie chcemë welacjów!!!
28.  Wiôlgòsc czasu chërë? Dwa métrë…
29.  Klatë nama roscą.
30.  Domòwô nôùka, domòwi czas, domòwé zajãca 

wòłają nas…
31.  Pòznôwómë programã naùczaniô najich dzecy.
32.  Diôblimë na minystra edukacje.
33.  Wespółczëjemë szkólnym.
34.  Diôblimë na szkólnëch.
35.  Ni mòżemë w las!!!
36.  Chcemë w las!!!
37.  Bòjkòt welacjów!!!
38.  Ùfff… Jidzemë w las…
39.  Zakłôdómë larwë.
40.  Dëszimë sã w larwach.
41.  Czemùż nie bëło welacjów?
42.  Prezydeńta rapùje cos ò dôce, dëce a mòże dece?
43.  Chcemë welacjów!!!
44.  Òbcynómë klatë!!!
45.  Chëra? Jakô chëra?

Lëdzkô pamiãc krótkô, temù pewno cos w najim 
zapisownikù zafelało. Temù téż, jak mòżeta a chceta, 
tej nama w dofùlowanim pòmòżeta! Z górë Bóg za-
płacy Wama wszëtczima za pòmòc! Jakbë co, to pisz-
ta na adresã: Pëlckòwò. Kòżden jeden brifka, nié le 
nen naju pëlckòwsczi, mdze wiedzôł, dze Waju lëstë 
mają trafic. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Zamikómë sã, ale  
sztël nie sedzymë –  

w internece gwiżdże, 
piszczi a hùczi, warzi 

sã, bąblëje a gòtëje.

pomerania.kaszuby



Migowo, północny fragment al. Pawła Adamowicza.

BUDOWA  
AL. PAWŁA ADAMOWICZA  
W GDAŃSKU  
NA OSTATNIEJ PROSTEJ
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Estakada wenecka nad Potokiem Siedlickim, składająca się ze 
154 łuków prefabrykowanych. Rozpiętość każdego elementu 
to 20 m, a wysokość 5,4 m.

Jasień, przystanek tramwajowy „Stolema” .

Częścią nowej inwestycji jest wydzielona i szeroka droga rowe-
rowa na całej długości al. Pawła Adamowicza.

Al. Pawła Adamowicza – widok z południa w kierunku Jasienia 
i Migowa.

Jasień, przystanek tramwajowy „Kartuska” .

Trasa W-Z biegnąca nad al. Pawła Adamowicza.




