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Od redaktora 
Po zamknięciu lutowe-
go numeru kolegium 
redakcyjne „Pomeranii” 
podjęło decyzję, komu 
przyznać Skry Ormuzdo-
we za działania na rzecz 
małych ojczyzn podjęte 
w roku 2020. Do nagro-
dy zgłoszono kilkana-

ście kandydatur. Wybór zapewne i tym razem 
nie będzie łatwy, a o jego wynikach napiszemy 
w marcowym numerze naszego miesięcznika, 
podobnie jak o laureacie stypendium im. Izabelli 
Trojanowskiej.

Tymczasem w bieżącym numerze piszemy 
o laureatach „kaszubskiego Nobla” – jak nazy-
wany jest Medal Stolema – za 2020 rok. Kapituła 
tej nagrody wybrała tym razem dwie osoby: prof. 
Marka Cybulskiego – naukowca, językoznawcę, 
dydaktyka, członka Rady Języka Kaszubskiego, 
oraz Edmunda Szymikowskiego – propagatora 
sztuki hafciarskiej, wieloletniego organizatora 
konkursów hafciarskich w Lini. 

W lutowej „Pomeranii” publikujemy ponadto 
relację z 35. Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go im. Mieczysława Stryjewskiego oraz rozmowę 
z Darią Kaszubowską, zdobywczynią Grand Prix 
Marszałka Województwa Pomorskiego. Laureatka 
w rozmowie z redaktorem Dariuszem Majkow-
skim opowiada m.in. o nauce języka kaszubskiego 
oraz o literackich planach na przyszłość. Konkurs, 
którego współorganizatorem jest lęborski oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ma na celu 
promocję poezji i prozy ze szczególnym uwzględ-
nieniem tematyki regionalnej.

Sławomir Lewandowski
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 MIĘDZYNARODOWY  
KONGRES SLAWISTÓW  

powinien odbyĊ siĘ w 2028 roku na kaszubach

1968 r.), VII (Warszawa 1973 r.), VIII (Zagrzeb 1978 
r.), IX (Kijów 1983 r.), X (Sofia 1988 r.), XI (Bratysła-
wa 1993 r.), XII (Kraków 1998 r.), XIII (Lublana 2003 
r.), XIV (Ochryda w Macedonii 2008 r.), XV (Mińsk 
2013 r.), XVI (Belgrad 2018 r.).

Podczas kongresu w  Moskwie powołano kilka 
komisji tematycznych (np. Komisję Ogólnosłowiań-
skiego Atlasu Językowego, Komisję Słownika Prasło-
wiańskiego, Komisję Onomastyki), które co pewien 
czas organizowały między kongresami konferencje 
naukowe. Później powstały nowe komisje; obecnie 
istnieje ich kilkadziesiąt. Slawiści z Europy, Ameryki 
Północnej, Azji, Australii i  Nowej Zelandii wygła-
szają około tysiąca referatów z różnych specjalności 
slawistycznych. W  czasie kongresu odbywa się jed-
nodniowa wycieczka krajoznawcza oraz dłuższa wy-
cieczka po zakończeniu obrad.

Kongres w 2023 r. mógłby odbyć się w Polsce, ale 
Komitet Słowianoznawstwa PAN nie zgłosił naszego 
kraju, ponieważ żaden polski uniwersytet nie wyraził 
chęci jego zorganizowania. Tak samo postąpiły inne 

Przed pierwszą wojną światową rzadko organizo-
wano w Europie konferencje slawistyczne. W latach 
dwudziestych XX w. tego typu spotkań naukowych 
było więcej. Grupa slawistów różnych specjalności, 
działających w  Czechosłowacji, postanowiła zorga-
nizować w Pradze pierwszy Międzynarodowy Kon-
gres Slawistów, który odbył się w  1929 r. Ustalono 
wówczas, że następne zjazdy slawistów będą odtąd 
zwoływane co pięć lat w poszczególnych krajach sło-
wiańskich. W 1934 r. goszczono w Warszawie i Kra-
kowie slawistów z kilku kontynentów. Trzeci kongres 
w Belgradzie zaplanowano na koniec lata 1939 r., ale 
nie doszło do niego z powodu wybuchu drugiej woj-
ny światowej. W 1955 r. zorganizowano w Belgradzie 
międzynarodową konferencję slawistyczną. Uznano 
ją za trzeci kongres slawistyczny i  po zakończeniu 
obrad powołano Międzynarodowy Komitet Slawi-
stów, który od tego czasu zwołuje co pięć lat między-
narodowe kongresy slawistów.

Od 1958 r. odbyło się 13 kongresów. Oto ich wy-
kaz: IV (Moskwa 1958 r.), V (Sofia 1963 r.), VI (Praga 

Głównym prekursorem naukowej filologii słowiańskiej i językoznawstwa słowiańskiego 
był Josef Dobrovský (1753–1829), uczony czeski. Do tego grona zalicza się m.in. również: 
Rosjanina Aleksandra Vostokova (1781–1864), Słoweńca Jerneja Kopitara (1780–1844), 
Serba Vuka Karadżicia (1787–1864) oraz Polaków: Samuela B. Lindego (1771–1847) i Józefa 
Mrozińskiego (1784–1839). Twórcą w pełni naukowego językoznawstwa słowiańskiego był 
później Słoweniec Franz Miklosich (1813–1891). Tę dziedzinę naukową rozwijali w następnych 
dziesięcioleciach m.in.: Chorwat Vatroslav Jagić (1838–1923) oraz Niemcy August Leskien 
(1840–1916) i Erich Berneker (1874–1937). Oprócz językoznawstwa slawistyka obejmuje 
także: literaturoznawstwo, historię, archeologię, etnografię i folklorystykę, muzykę itd. 

Prof. Tadeusz Lewaszkiewicz
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łorusini i Ukraińcy) w Litwie i Łotwie, w Estonii oraz 
w byłych republikach azjatyckich byłego ZSRR. 

* * *
Zapomniano o  sensownej kandydaturze na gospo-
darza Międzynarodowego Kongresu Slawistów. 
Mam na myśli Kaszuby. W 2018 r. podczas kongresu 
w Belgradzie z taką inicjatywą wystąpił prof. Gienadź 
Cychun z Mińska, ale było już za późno na rozpatry-
wanie tej propozycji.

Uważam, że w 2028 r. (pięć lat po kongresie w Pary-
żu) Międzynarodowy Kongres Slawistów mógłby od-
być się w Gdańsku, tj. na Kaszubach. Byłaby to wspa-
niała promocja Kaszub i  całego Pomorza (historii, 
kultury, literatury, folkloru, języka kaszubskiego i róż-
nych działów kaszubistyki) nie tylko w Polsce i w kra-
jach słowiańskich, ale również w Europie i na świecie. 
Niewątpliwie pobyt na Kaszubach podczas kongresu 
byłby dla wielu jego uczestników wielką atrakcją. 

Konieczne jest uzyskanie ze strony Uniwersytetu 
Gdańskiego deklaracji gotowości do zorganizowania 
Międzynarodowego Kongresu Slawistów w  2028 r. 
Wówczas Komitet Słowianoznawstwa PAN będzie 
mógł podjąć starania o przyznanie Polsce możliwo-
ści zorganizowania kongresu. Zaangażowane byłyby 
głównie dwa instytuty: Instytut Filologii Polskiej UG 
(zwłaszcza zatrudnieni tam kaszubiści) oraz Instytut 
Slawistyki UG. Z pewnością można będzie też liczyć 
na pomoc Instytutu Kaszubskiego oraz Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

kraje słowiańskie. Kongres zobowiązały się zorgani-
zować tylko narodowe komitety slawistyczne dwóch 
krajów niesłowiańskich, tj. Turcji i Francji. Chociaż 
rząd Turcji obiecał sfinansować referentom uczest-
niczącym w kongresie koszty utrzymania (tj. opłacić 
noclegi w  hotelach, posiłki w  ciągu 8-9 dni pobytu 
i  wycieczkę krajoznawczą), czego dotychczas żaden 
rząd kraju słowiańskiego nie zaproponował, Mię-
dzynarodowy Komitet Slawistów nie przyjął oferty 
zorganizowania kongresu w  Istambule. Przyczyną 
była z pewnością autorytarna polityka rządu Turcji. 
Kongres odbędzie się wobec tego w 2023 r. w Paryżu.

Uważam tę decyzję za kontrowersyjną. Sensowne 
byłoby ewentualnie goszczenie slawistów z  całego 
świata tylko w tych krajach niesłowiańskich, w któ-
rych do dzisiaj istnieją mniejszości słowiańskie. My-
ślę przede wszystkim o  Łużycach, gdzie mieszkają 
Górnołużyczanie i Dolnołużyczanie. Instytut Łużyc-
ki w  Budziszynie i  Chociebużu nie byłby w  stanie 
samodzielnie podołać obowiązkom organizacyjnym. 
Ale kongres mógłby odbyć się w Dreźnie lub w Lip-
sku, jeśli do współpracy włączyłyby się uniwersyte-
ty niemieckie. Słowianie zamieszkują też inne kraje 
niesłowiańskie – Grecję (Macedończycy), Albanię 
(Macedończycy), Włochy (Słoweńcy), Austrię (dosyć 
duża słoweńska mniejszość w Karyntii), lecz państwa 
te nigdy nie zabiegały o powierzenie im organizacji 
kongresu slawistycznego. Zupełnie inny problem to 
Słowianie (głównie Rosjanie, znacznie rzadziej Bia-

1 procent na budowę pomnika Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

Rada Naczelna XXI kadencji ZKP zadecydowała o przekazaniu środków, uzyskanych przez Zrze- 
szenie z tytułu odliczeń 1 procenta podatku dochodowego, na budowę pomnika Lecha Bądkowskiego 
w Gdańsku.

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując 
w nim nr KRS Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 0000228279.

Z  inicjatywą budowy pomnika Lecha Bądkowskiego wystąpiły trzy organizacje: Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Gdański Komitet Obywatelski oraz Stowarzyszenie „Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w  Gdańsku”. ZKP złożyło formalny wniosek 
i podjęło się gromadzenia środków na sfinansowanie pomnika.

Jako lokalizację wybrano miejsce na skwerku u  zbiegu ulic Świętojańskiej i  Minogi, tuż przy 
kościele św. Jana. Pomnik ma upamiętniać zasługi Lecha Bądkowskiego – przede wszystkim rolę, 
jaką odegrał w latach 1980–1981 jako autorytet dla działaczy demokratycznej i niepodległościowej 
opozycji. Ma także uhonorować wysiłek w  pozytywistycznej tradycji „pracy u  podstaw”, jaki 
Bądkowski włożył w tworzenie zrębów samorządności na Pomorzu. Pomnik będzie prezentować 
postać Lecha Bądkowskiego w ruchu, ubranego w garnitur, z teczką w ręku, tak jakby zmierzał do 
swojej pracowni, która była zlokalizowana niedaleko przy gdańskim Targu Rybnym. Będzie kroczyć 
po cienkim lodzie symbolizującym tamtejszy system, który kruszył się poprzez działalność takich 
ludzi jak Lech Bądkowski.

Tadeusz Lewaszkiewicz
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swòjim stolemnym dzejanim na 
rzecz Kaszëb i  Pòmòrza. Chòc 
Kapituła w  tim rokù zebrała sã 
jinaczi jak rëchli to bëło, bò la-
tos przed swòjima kómpùtrama, 
ùdało sã nama wëbrac Stolemów 
za rok 2020. Pò przeczëtanim 
wszëtczich zgłoszeniów (kandi-

datur bëło latos piãtnôsce), to je zapòznanim 
sã z dzejanim nëch lëdzy a karnów, baro długò 
më sã zastanôwialë, kògò wëbrac. Pò dłudżich 
òbradach w tim rokù Kapituła Medalu Stole-
ma pòstanowiła, że Medalã Stolema òstóną 
wëprzédniony prof. Mark Cëbùlsczi i  Éd-
mùnd Szëmikòwsczi.

Prof. Mark Cëbùlsczi wiele lat dzejô na 
rzecz Kaszëb na nôùkòwi ôrt. Zajimô sã mi-

Nôdgroda ta je przëznôwónô òd 
1967 rokù. Stolemów wëbiérô 
Kapituła Medalu Stolema, chtër-
na skłôdô sã z nôleżników Karna 
Sztudérów „Pòmòraniô”. Kòżdé-
gò rokù sztudérowie ògłosziwają 
terminë, czedë mòże zgłosziwac 
kandidaturë, i  niecerplëwò żda-
ją na zgłoszenia. Pòtemù zbiérają 
sã i radzą, kògò wëprzédnic tą nôdgrodą. Jak 
kòżdégò roku, tak i w tim bëło to baro drãdżé 
welowanié. Bëło nót sã bëlno zastanowic, 
kòmù tã nôdgrodã przëznac, a  téż jak wiele 
Medalów Stolema dac. Je to jedno z  nôwôż-
niészich wëprzédnieniów na Kaszëbach, 
stądka naje karno mô wiôlgą starã, bë dac je 
tim, chtërny na nie pò prôwdze so zasłużëlë 

MEDAL STOLEMA
Medal Stolema abò, jak sã gò baro czãsto nazéwô, Kaszëbsczi Nobel, je jedną 
z nôbëlniészich nôdgrodów przëznôwónëch w kaszëbskò-pòmòrsczim 
strzodowiszczu. Persona abò òrganizacjô, chtërna dostaje tã nôdgrodã, mùszi bëc 
nadzwëczajnym dzejarzã na rzecz Kaszëb i Pòmòrza. Taką personã mòże zgłosëc 
kòżdi pò wëpełnienim pasownégò fòrmùlarza, dze midzë jinyma mùszi ùdokaznic, 
dlôcze ten prawie kandidat bë miôł dostac taczé wëprzédnienié. 

Òdjimk z ùroczëznë wrãcziwaniô Medalu Stolema w 2016 r. Òd lewi: Aleksandra Kùcharskô-Szefler i Jaromir Szroeder. Òdj. am

Prof.  mark  
cĒbùlsczi  wiele  

lat  dzejô   
na rzecz kaszĒb 

na nôùkòwi  
ôrt. 
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dzë jinyma kaszëbską mòrfòlogią, składnią, 
procesã pòwstôwaniô lëteracczégò kaszëb-
sczégò jãzëka. Swòją wiédzą dzeli sã na 
przëmiar ze sztudérama kaszëbsczi etnofi-
lologii, ùczącë jich, jak bëlno pisac i òglowò, 
jaczé są wskôzë kaszëbsczi pisownie. Wôżné 
je téż jegò dzejanié dlô standarizacje kaszëb-
sczégò jãzëka lëteracczégò. Je òn nôleżnikã 
Kòmisje Standarizacyjny Radzëznë Kaszëb-
sczégò Jãzëka, a  téż zajimôł sã 
jãzëkòwą redakcją i  kòrektą 
kaszëbskòjãzëkòwëch knégów, 
midzë jinyma: Alojzégò Bùdzy-
sza Zemja kaszëbskô. Utwory wy-
brane, Jana Drzéżdżona Twarz  
Smętka a Witołda Bòbrowsczégò 
i  Katarzënë Kwiatkòwsczi Ka- 
szëbsczé abecadło. Twój pierszi 
elemeńtôrz. Sóm napisôł wiele 
ksążków ò kaszëbsczim jãzekù, jedna z nich 
mô tituł: Rząd czasowników w kaszubszczyź-
nie, Problematyka morfonologiczna w procesie 
kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie sa-
mogłoskowych alternacji jakościowych przed 
końcówką zerową rzeczowników. 

Drëdżi Stolem, Édmùnd Szëmikòwsczi, 
rozkòscérzô kaszëbsczi wësziwk. Òd 25 lat 
rëchtëje w Lëni kònkùrsë negò kùńsztu. Kòż-
dégò rokù ùdzél w tim kònkùrsu bierze czile-
set ùtwórców, òd nômłodszich pò nôstarszich. 
Do terô swòje robòtë pòkôzało na nim 3279 
lëdzy. Na wszëtczich pòkònkùrsowëch wësta-
wach bëło wicy jak 7000 prôców. Nôczekaw-
szé dokazë zgłoszoné na Wòjewódzczi Kòn-

kùrs Kaszëbsczégò Wësziwkù w  Lëni (wôrt 
dodac, że w slédnëch latach interesëją są nim 
téż lëdze spòza pòmòrsczégò wòjewództwa) 
są kòżdégò rokù wëstawiané do pòkôzaniô 
w  Żukòwie. Òkróm tegò bëłë téż prezento-
wóné we Wejrowie, Gduńskù, Warszawie, 
w  niemiecczi Bawarie, Lãbòrgù i  Gòrzëcach 
(pòdkarpacczé wòjewództwò). Édmùnd 
Szëmikòwsczi zajimô się téż kómpònowanim 

mòdłów kaszëbsczégò wësziwkù. 
W 2017 rokù òstała wëdónô jegò 
Autorska teka haftu kaszubskiego 
inspirowana szkołą żukowską. Je 
téż wespółùtwórcą trzech jinszich 
teczków kaszëbsczégò wësziw-
kù, w tim gduńsczégò. Wëdôł téż 
taczé dokazë jak: ABC… haftu 
kaszubskiego szkoła żukowska 
(2006) a Haft kaszubski (2014).

Latosy dobiwcë swòjim dzejanim roz-
szérzwiają jãzëk a kùlturã Kaszëb i Pòmòrzé-
gò, są prôwdzëwima Stolemama naji môłi Tat-
czëznë. 

Gala wrãczeniô Medali Stolema òdbiwała sã 
w Stôromiesczim Rôtëszu we Gduńskù. W tim 
rokù równak nie je wiedzec, czedë òdbãdze sã 
ùroczësté wrãczenié Medalów. Żdajemë na 
to, czej pòszëdło sã kąsk ùspòkòji, a  prawné 
kwestie nama na to pòzwòlą. Czej mdze cos ju 
wiedzec, sztudérowie z „Pòmòranie” na gwës 
mdą ò tim òd razu infòrmòwac.

Dariô Frąckewicz
przédniczka KS „Pomorania”

Ėdmùnd 
szĒmikòwsczi 
rozkòscĖrzô 

kaszĒbsczi  
wĒsziwk. 

Dobiwcama Medalu Stolema za 2020 r. są Mark Cybùlsczi 
i Édmùnd Szëmikòwsczi

Prof. Mark Cybùlsczi (pierszi z lewi) òbczas kònferencji 
z leżnoscë 10-lecô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w 2016 r.  
Òdj. am
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a dzysdnia je nim Kadzmiérz Nowòselsczi, chtëren 
trzimie tã fónkcjã ju 21 lat (òd 1999 r.). Òkróm 
niegò kònkùrs m. Strijewsczégò w  2020 r. takso-
welë: Wòjcech Bòros, Małgòrzata Bòrzëszkòwskô, 
Daniél Òdija i Jerzi Stachùrsczi.

W  jury chcemy zawsze mieć twórcę, który jest 
związany ściśle z naszą ziemią, z Lęborkiem, poza 
tym prozaika, kogoś, kto jest głęboko zanurzo-
ny w  świecie poezji, specjalistę od kaszubszczyzny 
i osobę która będzie wszystko koordynowała. Udało 
nam się znaleźć kompetentne grono życzliwych lu-
dzi. Cieszę się też z tego, że jurorzy wiążą się z nami 
na dłużej, przynajmniej na kilka edycji – pòdczor-
chiwô Zofiô Biskùpskô-Lisieckô. 

Òbsãdzëcele Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò 
Kònkùrsu m. Mieczësława Strijewsczégò mielë 
łoni do otaksowaniô kòl dwasta dokazów. To 
òznôczô, że pandemiô ni mia za baro cëskù na 
frekwencjã. W ostatnich latach przychodzi do nas 
średnio ok. 200 zestawów. Od lat 90. zmieniły się 
przede wszystkim proporcje: początkowo wyraźną 
większość stanowiły teksty poetyckie, np. na 300 
zestawów było tylko 40–50 utworów prozatorskich, 
teraz jest pół na pół. Możliwe, że fora internetowe 
powodują, iż poeci nie czują potrzeby dzielenia się 
swoimi wierszami w konkursowej formie – klarëje 
direktorka lãbòrsczi biblioteczi. 

Czile kònkùrsowëch czekawinków
Lãbòrsczi kònkùrs przëcygô aùtorów z całi Pòlsczi, 
ale téż z jinëch krajów na całim swiece. Swòje do-
kazë słelë m.jin. lëteracë ze Zjednónëch Stanów, 

Përznã historii
Kònkùrs m. Strijewsczégò je òrganizowóny òd 
1985 r., a  jednym z  jegò inicjatorów béł znóny 
kaszëbsczi dokùmentalista i pisôrz Sztefón Fikùs, 
chtëren wspòminô, że pierszé zéńdzenié w ti spra-
wie òdbëło sã w parafii sw. Jakùba i brelë w nim 
ùdzél (òkróm niegò): ò. Kadzmiérz Kòzłowsczi, 
Marión Chmielewsczi (dzejôrz stowôrë PAX) i An-
drzéj Wòjcech Gùzek (lãbòrsczi szkólny i pòeta). 
Stefan Fikus był nie tylko jednym z pomysłodawców 
konkursu literackiego w  Lęborku, ale interesował 
się nim właściwie aż do śmierci. Pamiętam, jak co 
roku w okolicach września przychodził i pytał, jak 
nam idzie, ile przyszło prac, jakie jest zainteresowa-
nie. Pałeczkę po Stefanie Fikusie przejęli inni lębo-
rscy działacze ZKP i podczas organizacji konkursu 
zawsze można liczyć na Reginę Szczupaczyńską 
i Ryszarda Wentę oraz Zarząd Główny w Gdańsku 
– gôdô Zofiô Biskùpskô-Lisieckô, direktorka Mia-
stowi Pùbliczny Biblioteczi w Lãbòrgù. 

Pierszima òrganizatorama kònkùrsu bëlë: 
Kòmitet òbchòdów 700-lecô Lãbòrga, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Lęborskiej, Lęborskie To-
warzystwo Kulturalne, Gardowi Òddzél Stowôrë 
PAX w  Lãbòrgù, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Òd zôczątkù tej kaszëbsczi 
dzejarze włączëlë sã w  robòtã kòl kònkùrsu, a  ju 
w 1987 rokù pierszi rôz bëła wrãcziwónô specjalnô 
nôdgroda KPZ, jakô jistnieje do dzysdnia. 

W  pierszi edicji wzãło ùdzél leno 17 ùczãstni-
ków, chtërny wësłelë wespół 70 lëteracczich tekstów. 
Wikszosc aùtorów pòchòdzëła z Lãbòrga i òkòlégò. 
Nôdgrodë òstałë przëznóné blós w kategórii pòezji.

Aùtorzë i òbsãdzëcele
Pierszima òbsãdzëcelama bëlë: Stanisłôw Mi-
sakòwsczi (przédnik kòmisji do 1996 r.), Jerzi 
Dąbrowa-Januszewsczi (gazétnik zrzeszony òb 
lata m.jin. z „Pòmeranią”), Heléna Kòrcz (szkólnô 
z  Lãbòrga), Stanisłôw Pestka (kaszëbsczi pòeta, 
ùszłi przédny redaktór „Pòmeranii” i  przédnik 
KPZ) a  téż Grażina Wirkùs z  Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we Wej-
rowie. Òb lata karno jurorów sã zmieniwało, ale 
wiedno bëlë w nim bëlny lëteraturoznajôrze i lëte-
racë. Wiele lat przédnikã kòmisji béł Ernest Brill, 

PIERSZÔ TAKÔ NÔDGRODA...
Ju 35. rôz òstôł rozrzeszony Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs m. Mieczësława Strijewsczégò. 
Dlô Kaszëbów béł òn òsoblëwi, bò pierszi rôz w historii przédną nôdgrodã – Grand Prix – 
dostała aùtorka, jakô napisała swój tekst w dzélu pò kaszëbskù. 

Kadzmiérz Nowòselsczi. Przédnik jurorów òd 1999 r. Kadr z 
filmù z ògłoszenim latosëch rezulatatów kònkùrsu



Pomerania nr 2 (550) / Gromicznik 20218

Lëteratura

Aùstrii, Francji, Niemców, a  nôdgrodë dobiwelë 
Adóm Mikòłajewsczi z Nowi Zelandii i Renatã Su-
chòdolskô z italsczi Sardinii.

Òbczas wszëtczich edicjów do òrganizatorów 
trafiło razã przez 7 tës. zestôwków ùsôdzków. 
Nôwicy dokazów (398) bëło w 1998 r. 

Òd 1990 r. dozér nad kònkùrsã mô Bùrméster 
Lãbòrga i  Miastowô Radzëzna w  Lãbòrgù, a  òd 
1999 r. w òrganizacjã włączëłë sã téż samòrządzë-
nowé wëszëznë lãbòrsczégò pòwiatu. Òd 2001 r. 
patronat nad kònkùrsã trzimie Marszôłk Pòmòr-
sczégò Wòjewództwa. Òd te czasu je przëznôwónô 
nôdgroda Grand Prix. 

W  2015 r., z  leżnoscë 30-lecô, karno kritików 
i znajôrzów miało wëbróné nôbëlniészégò ùczãstnika 
kònkùrsu. Òstôł nim Jack Dehnel, dobiwca z 2003 r.

Wôrt jesz dodac, że do 1990 r. przédnym òr-
ganizatorã béł Miastowi Òstrzódk Kùlturë, a  òd 
1991 r. do dzysô Miastowô Pùblicznô Biblioteka 
w  Lãbòrgu. Nôdłëżi òdpòwiadającą za rëchtowa-
nié kònkùrsu i twòrzącą jegò scenarniczi je Zofiô 
Biskùpskô (òd 1995 r.). 

Wôżnym rokrocznym dzélã tegò lëteracczé-
gò wëdarzeniô je Turniér Jedny Wiérztë, òbczas 
jaczégò są prezentowóné tekstë nôdgrodzoné 
w kònkùrsu. Pùblika zebrónô na finałowi ùroczëz-
nie wëbiérô dobiwcã.

Pandemiô
Jeszcze we wrześniu zakładaliśmy, że konkurs bę-
dzie na takich zasadach jak dotychczas, czyli spo-
tkamy się z  laureatami, jurorami i  publicznością 
podczas gali. Pod koniec tego miesiąca widzieliśmy 
jednak, że to chyba będzie niemożliwe. To był naj-
trudniejszy moment. Zaczęliśmy mysleć, w jaki inny 
sposób to zorganizować – òpòwiôdô Zofiô Biskùp-
skô-Lisieckô i  dodôwô, że nawetka nie pòjawiła 
sã mësla, żebë łońsczi edicji nie rëchtowac. Miast 
tegò òrganizatorzë ùdbelë so, żebë wëzwëskac tã 
pòzmianã do przëbôczeniô historii kònkùrsu. 
Dzãka nagranióm przistãpnym w internece mògło 
jã pòznac wiele wicy lëdzy jak òbczas ùroczëznë na 
salë Lãbòrsczégò Centrum Kùlturë „Fregata”, dze 
donëchczôs bëłë finałë. 

35. edicjô bëła tej jinô òd wszëtczich pòprzéd-
nëch, a  dlô Kaszëbów miała òsoblëwi znaczënk, 
bò pierszi rôz w  dzejach Òglowòpòlsczégò Lëte-
racczégò Kònkùrsu m. Mieczësława Strijewsczégò 
nôdgrodã Grand Prix dobëła aùtorka, jakô napisała 
swój dokôz w dzélu pò kaszëbskù. Je nią Dariô Ka-
szubòwskô z Rãbù. Rôczimë do przeczëtaniô wëdo-
wiédzë z nią na pòsobnëch starnach cządnika.

Rezultatë
Grand Prix Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
– Dariô Kaszubòwskô (Rąb)
PÒEZJÔ
I  nôdgroda Bùrméstra Miasta Lãbòrga – Macéj 
Bùjanowicz (Radom)
II nôdgroda Przédnika Miastowi Radzëznë 
w Lãbòrgù – Mirosłôw Kòwalsczi (Mësłojce)
III nôdgroda – Łukôsz Baris [pòl. Barys] (Pabianice)
PROZA
I nôdgroda Starostë Lãbòrsczégò Powiatu – Anna 
Kòkòt-Nowak (Przezmierowò)
II nôdgroda Przédnika Radzëznë Lãbòrsczégò Po-
wiatu – Tadeùsz Charmùszkò (Suwałczi)
III nôdgroda ùfùndowónô przez Starostwò Lãbòr-
sczégò Powiatu – Anna Piliszewskô (Wieliczka)
SPECJALNÉ NÔDGRODË
Bùrméstra Miasta Lãbòrga dlô ùtwórcë z lãbòrsczi 
zemi – Dorota Sysik (Tawãcëno)
Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô – Hana Makùrôt-Snuzyk (Gduńsk),
Adela Kùjik-Kalinowskô (Słëpskò), Mateùsz Kleb-
ba (Kòleczkòwò) 
Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Lãbòr- 
gù – Kristina Léwna (Gòdãtowò).

Dark Majkòwsczi

Òrganizatorzë Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu 
m. Mieczësława Strijewsczégò: Bùrméster Miasta Lãbòr-
ga, Miastowô Radzëzna w  Lãbòrgù, Zarząd i  Radzëzna 
Lãbòrsczégò Pòwiatu, Miastowô Pùblicznô Biblioteka 
w  Lãbòrgù, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Zespół 
Òglowòsztôłcącëch Szkòłów nr 1 w Lãbòrgù, Lãbòrsczé 
Centrum Kùlturë Fregata. 

Wiôldżé Bóg zapłac za pòmòc w ùdostanim materia-
łów do artikla dlô Zofii Biskùpsczi-Lisiecczi.

2007 rok. Riszôrd Wenta i Hana Makùrôt. Òdj. z archiwùm 
òrganizatora

Regina Szczupaczińskô i Łukôsz Grzãdzëcczi. 2016 rok.  
Òdj. z archiwùm òrganizatora
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KRĒJAMNOTA ŻĒCĖGÒ I SMIERCĒ

Dariô Kaszubòwskô z familią. Òd lewi: córka Rozaliô, Dariô, syn Jerzi, chłop Môrcën, córka Regina. I jesz zatacony w brzëchù mëmczi 
syn Stefón Bronisłôw. Òdj. ze zbiérów rodzëznë

Z Darią Kaszubòwską, aùtorką òpòwiôdaniô „Tamten wieczór przed stu laty”, jaczé dobëło  
nôdgrodã Grand Prix Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa w XXXV Òglowòpòlsczim  
Lëteracczim Kònkùrsu m. Mieczisława Strijewsczégò, gôdómë ò ùczbie kaszëbiznë, historii  
i pisarsczich planach.

że dzecóm to jidze chùtkò, lżi jak dozdrzeniałim. Proszã 
téż mòjégò tatka, żebë do mie gôdôł pò kaszëbskù.

Chcemë przeńc do òpòwiôdaniô, jaczé dobëło latosé 
Grand Prix. Jurorzë kònkùrsu miona Strijewsczégò 
pòdczorchiwelë, że jegò przédną témą je òdniesenié 
lëdzy do krëjamnotë żëcégò i smiercë...
Zacznã mòże òd historii jegò pòwstaniô. To tak pò 
prôwdze miôł bëc pòczątk pòwiescë, ale òbczas pi-
saniô zmieniła mie sã ùdba a téż bòhatérowie, i tekst 
òstôł òdłożony. Czedë jô przeczëtała ògłoszenié  
ò kònkùrsu, jem pòmëslała, że to mòże bëc samòstój-
nô całosc. Kąsk jem zmieniła niejedne dzéle i wësłała 
z  mëslą: „chcemë spróbòwac, mòże to sã bãdze wi-
dzec”. Miała jem równak strach przede wszëtczim ò to 
miészanié dwùch jãzëków. Ju Aleksander Majkòwsczi 
pisôł, że mùsz je wëbrac: tak abò tak.

Ten strach je përznã widzec w  próbie ùdokaznie-
niô swòjégò wëbòru. Jesce napiselë: „Tekst w języku 
polskim. Mieszanie w  dialogach języka polskiego 
z kaszubskim jest celowe, aby oddać klimat języka, 
a  jednocześnie dać możliwość swobodnej lektury 
czytelnikowi polskojęzycznemu”.
To prôwda. Mie sã zdôwało, że to bãdze skritikòwóné.

Ale kriticzi nie bëło. Bëła za to nôdgroda Grand 
Prix Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa – pier-

Jesce napiselë swój tekst tak, jak robiła to czedës 
Ana Łajming – z narracją pò pòlskù i dialogama pò 
kaszëbskù. Skądka taczi prawie wëbór?
Pò pierszé, òpòwiôdanié je głãbòk zrzeszoné z kaszëb-
ską tradicją, historią. Akcjô dzeje sã na kaszëbsczi wsë 
i  tekst pò pòlskù bë nie òddôł klimatu môla, dze na 
codzéń sã gôdô pò kaszëbskù.

Tej mòże wôrt bëło w całoscë pisac pò kaszëbskù?
Jô ò tim mëslała, ale równak jesz sã nie czëła na tëli 
mòcnô w kaszëbiznie.

A skądka znajece kaszëbsczi?
Ten jãzëk towarził mie òd nômłodszich lat. W mòjim 
òkòlim, w familii – starkòwie i tatk gôdelë pò kaszëb-
skù (mëmka mni). W  szkòle miészałë sã pòlsczi 
i  kaszëbsczi. Jô sama nie gôdała, ale bëła jem òsłë-
chónô. Ùczbów kaszëbsczégò jesz wnenczas nie bëło 
i taczé dzejania, żebë pòznac lepi ten jãzëk, jô zaczãła 
dopiérze niedôwno. Je to sparłãczoné z  mòjim zain-
teresowanim môlową historią i miłotą do pisaniô. Jô 
chcała òpisac to, czegò jem sã dowiedzała, a niezna-
jomòsc kaszëbsczégò mie przeszkôdzała.

I jak wëzdrzi ta ùczba?
Przede wszëtczim móm starã gadac z dzecama czasã pò 
kaszëbskù. Syn prawie zaczął sã ùczëc w szkòle w pier-
szi klase, tej so razã sedzymë i ùczimë sã jãzëka. Widzã, 
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szi rôz w historii kònkùrsu za tekst napisóny w dzélu 
pò kaszëbskù. Chcemë równak wrócëc do przédny 
témë òpòwiôdaniô.
Tekst je ò narodzenim sã dzecka w  jedny kaszëbsczi 
wsë. I to wëdarzenié pòznôwómë z pòzdrzatkù wiele 
lëdzy. Nôprzód grótczi, jakô przëjimała ju w  żëcym 
wiele pòrodów, pózni z  pòzdrzatkù familii, jakô je 
wieledzecnô, i dlô nich nie je to ju jaczis cud narodze-
niô, ale cos pòwszednégò. Z pòzdrzatkù młodégò dok-
tora, chtëren sóm czekô na dzeckò. Kòżdi jinaczi na 
to zdrzi. Zakùńczeniô nie zdradzã, ale wôżny je tam 
mòtiw smiercë i reakcjô na niã lëdzy – zanôleżno òd 
jich doswiôdczeniów.

Czekawô ùdba, jakô dała pierszi plac w Òglowòpòl-
sczim Lëteracczim Kònkùrsu m. Strijewsczégò. 
A czedë Dariô Kaszubòwskô weznie ùdzél w kaszëb-
skòjãzëkòwim kònkùrsu – wezmë na to Prozator-
sczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona?
Tak pò prôwdze to jô próbòwała łoni. Jô miała ùdbã, 
ùdało mie sã napisac trzë stronë, ale pòtemù jem 
scwierdzëła, że jô chëba za baro móm pòkaléczoné 
kaszëbsczi jãzëk i  òprzestała. Latos chëba dóm sã ju 
na to, żebë wësłac swój tekst w całoscë pò kaszëbskù.

Wë rzeklë, że interesëjece sã môlową historią. W wa-
szi proze to téż je nôwôżniészô téma?
Wiedno chcã mòje òpòwiôdania sparłãczëc z tim, co 
dobrze znóm i co czëjã – to je z mòjima domôcyma 
stronama. A nôlepi prawie z jich historią. Jô sã nią òd 
dzecka interesowała, ale mómë taką centralizacjã naù-
czaniô historii, że wszëtkò, czegò sã ùczimë w szkòle, 
je pisóné z perspektiwë Warszawë. Dopiérze niedôw-
no jô sã dowiedzała ò wiele wëdarzeniach. Baro wôżné 
je dlô mie, żebë pòkazac, że Kaszëbë mają swòjã histo-
riã, jakô je jinszô òd pòlsczi. 

Òkróm pisaniô czekawi lëteraturë dzejôce téż 
w Stowôrze Rodzina Kolpinga w Pòmieczënie, jakô 
zajimô sã m.jin. przëpòminanim bòhatersczich 
mieszkańców ti wsë, chtërny pòmôgelë ùczãstni-
kóm Marszu Smiercë. 
Ta stowôra pòwstała dzãka ksãdzu probòszczowi Hen-
rikòwi Zelińsczémù. Òn téż dôł bôczenié na to, że lë-
dze, co jesz pamiãtają II swiatową wòjnã, są corôzka 
starszi i wôrt bë bëło chòcle nagrac jich wspòminczi. 
Nôleżnicë stowôrë sã na to zgòdzëlë, kòżdi miôł z kò-
gùms starszim pògadac. Jô nagrała mòjégò sąsada, 
chtëren bëlno pamiãtôł marsz smiercë. Òn rozmiôł 
leno pò kaszëbskù, ale baro fejn sã nama gôdało. Ta 
ùdba równak jakòs ùmarła. Òstało nagrónëch 5–6 lë-
dzy i nick sã pózni z tima nagraniama nie dzejało. A jô 
móm doswiôdczenié robòtë w lokalnëch mediach, tej 
jem zabédowała, że je spiszã. Jak to sã ju ùdało, to 
pòjawił sã plan, żebë to wëdac. A jak wëdac, to wôrt 
nagrac wicy ùczãstników tëch wëdarzeniów. Jô sã 
pëtała mieszkańców, szukała... Nié wszëtcë chcelë ò 
tim gadac, bò nimò tegò, że òd wòjnë minãło tëli lat, 

wcyg to mòcno przeżiwelë. Òbczas rozmòwë sã rów-
nak colemało przełómiwelë i  pòwstôł czekawi zbiór 
wspòminków. Krótkò bëła roczëzna marszu smiercë, 
ksądz rzekł, że wëdôwizna Bernardinum bë to wëdała. 
Në i  tak w 2017 rokù pòwstała ksążka Stutthof jidze. 
Marsz Śmierci we wspomnieniach mieszkańców Pomie-
czyna i okolic. Titel pòchòdzy òd słów, jaczima lëdze 
w Pòmieczënie przekazywelë so wiadło ò tim traged-
nym marszu: Stutthof jidze! 

Na spòdlim ti ksążczi pòwstôł film „Wieś sprawie-
dliwych”.
Tomôsz Słomczińsczi szukôł białczi, chtërna pòmô-
gała Żidówce z marszu smiercë, trafił na tã pùblika-
cjã i wespół z Andrzejã Dudzyńsczim stwòrzëlë film 
ò tim, jak mieszkańcë Pòmieczëna pòmôgelë lëdzóm 
nëkónym przez jich wies na pòczątkù 1945 rokù. 

Jô bë chcôł jesz wrócëc do Waszégò pisaniô.Ta nôd-
groda w  kònkùrsu miona Strijewsczégò to mdze 
bëlnô zachãta do dalszégò ùtwórstwa?
Na gwës. Jô piszã òd wiedna. Lubiã to robic, je to dlô 
mie taczé òczëszczenié.

Tej jaczé môce pisarsczé planë na przińdnotã?
Tak pò prôwdze to terô mëszlã przédno ò familii. 
Czwiôrté dzeckò je w drodze. Rodzëzna je tej wiôlgô, 
a dzôtczi brëkùją wiele bôczeniô, czasu i energii. Kòż-
dô spòlëznowô abò pisarskô robòta je mòżlëwô leno 
dzãka temù, że noce są dłudżé (smiéch). 

Ale cos równak piszece. Wiém ò tim, bò doch „Pome-
rania” mô patronat nad Waszą przińdną pùblikacją.
To prôwda. Piszã prawie biografiã ks. Bronisława 
Szëmichòwsczégò, patrona pòmieczińsczi szkòłë. To 
béł kapłan, chtëren nigdë nie szukôł dlô se ùwôżaniô. 
Lëdze gò mielë za swiãtégò za żëcô. Béł wódcą „Gryfa 
Pomorskiego”, sybirakã... Jô szukała rozmajitëch ma-
teriałów, relacji i nicht nie rzekł ò nim lëchégò słowa. 
Jem rôd, bò ksążka ju wnet sã ùkôże.

To òznôczô, że pòsobné noce mòżece namienic na 
pisanié pòwiescë, jaczi pòczątkã miało bëc nôdgro-
dzoné òpòwiôdanié „Tamten wieczór przed stu laty”?
Na ji napisanié jô dostała stipendium Marszôłka 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa i  jem gwës, że pòwstó-
nie. Kąsk sã wszëtkò òpózniło, bò przez pandemiã 
dłëżi warałë przërëchtowania do wëdaniô biografii  
ks. Szëmichòwsczégò, ale ju wnetka pòwiesc mdze 
skùńczonô.

Jakô bãdze ji temizna?
Inspiracją bëła dlô mie 100. roczëzna sparłãczeniô 
Pòmòrzô i Pòlsczi i wkół tëch wëdarzeniów bãdze sã 
dzejac akcjô. Bòhatérama mdą mieszkańcë kaszëbsczi 
wsë, a w jich żëcé weńdze wiôlgô pòlitika i pierszô swia- 
towô wòjna.

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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KRÓLOWIE WIESELNY 
MÙZYCZI…

Òd lewi: Eùgeniusz Raùlin i Władisłôw Jankòwsczi dzysdnia.

Rôczimë do wëdowiédzë z jednyma z wierã òstatnëch żëjącëch na Kaszëbach wieselnëch mùzy-
kańtów czasów pòwòjnowëch: Władisławã Jankòwsczim (1935 rocznik) i Eùgeniuszã Raùlinã 
(1954 rocznik) z Chwaszczëna. Òbadwaji rodã z òkòlégò Szëmôłda – Jankòwsczi z Mòczëdłów, 
Raùlin z Rëbarnie. Gracjón Fópka gôdôł z nima ò zôczątkach mùzykòwaniégò, wieselnëch rit-
mach pò wòjnie, instrumentach i Królu Mùzyczi.

z tegò? Pògrajesz „ułułu” i to je wszëtkò! A akordion to 
je instrumańt! Kò „Król mùzyczi”! Bò to są trzë instru-
mańtë w grëpie: Gitara/kòntrabas (akòrdë), perkùsjô 

(ritm) i saksofón/trąbka atd. (melodiô).

Wë rozmiejece grac na akòrdionie, 
ale tak richtich Wë jesce méstrã òd 
harmòszczi diatoniczny (harmó-
niczi). Te dwa instrumentë są baro 
pòdobné, ale chcemë le rzec, jakô je 
różnica midzë nima?

W.J.: Czim sã różni? Baro, baro mòcno wiele. Pierszô 
sprawa: Akordion mòże miec abò knąpë, abò klawir. 
A harmoszka to są blós knąpë. Drëgô sprawa: Wszëtkò, 
co je na swiece z  tegò tipù instrumańtów, a wëdôwô 
taczé same brzmienié (na jednym knypsu) przë scyga-
nim i rozcyganim – to je chromatika. I kòżdi akordion 
je chromaticzny. Człowiek nie darwô rozmëszlac, czë 
miech scygô, czë rozcygô. A  te instrumańtë, co (na 
jednym knypsu) wëdôwają jinszi zwãk przë scyganim, 
a  jinszi przë rozcyganim – to je diatonika. I  takô je 
prawie harmoszka. To wëzdrzi jak akordion, ale czësto 
jinaczi sã na tim graje.
Eùgeniusz Raùlin: Ale że jô sã wtrącã – ten różny 
rëch miechã na harmoszce (jinaczi rozcyganié, jinaczi 

Wstãp
Pamiãtóm ten dzéń jak dzys. To béł môj 2018 rokù. 
Wrôcôł jem z  integracjowégò tidzeniowégò òbòzu 
midzë kaszëbsczima a  niemiecczi-
ma sztudérama, realizowónégò 
w  òbrëmim dzejalnotë Pracowni 
Badań nad Narracjami Pamię-
ci Pogranicza, patronowóny bez 
Gduńsczi Ùniwersytet a  Kaszëb-
sczi Institut. Żdôł jem kòl ronda 
w Chwaszczënie wieczór na szoférã. 
W  rãkach miôł jem fùterał ze swòjim 120-basowim 
akòrdionã, na chtërnym jô niemiecczim drëchóm grôł 
kaszëbsczé sztëczczi w Dąbrówce-Mëgòwie, w gminie 
Dzemiónë. Czej jem sedzôł kòl te ronda, pòdszedł do 
mie starszi (baro drist, rozriwkòwi) chłop z krëkwią. 
Pitôł sã mie „A co Pan tam mô za instrumańt?” . Òd 
tegò zaczã sã mòja znajemnota z Jankòwsczich Wła-
dim…

G.F.: Czej jô pòtkôł Was te trzë lata nazôdka kòl 
ronda w Chwaszczënie, Wë mie rzeklë, że akòrdión 
to je „Król mùzyczi” – dlôcze to?

WJ: Akordionã – sygnie blós òn – kòżdégò zaba-
wi. Mòżesz bëc nôlepszim tenórzistą, mòżesz nôlepi 
na swiece grac na skrzëpkach abò na trąbce – ale co 

A akòrdión to 
je instrumańt!  

Kò „Król mùzyczi”! 
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Wieselé w 1949 rokù, w òkòlim 
Lëni. Òd lewi: Władisłôw 
Jankòwsczi, Wiktór Kòss, 
Alojzy „Li-zy” Jankòwsczi.

Lata 50. Òd lewi: Władisłôw 
Jankòwsczi, Alojzy „Lizy” 
Jankòwsczi.

ten akordion abò harmoszkã – żebë to blós nie zmiar-
zło!

A co jak sniég padôł?

W.J.: Kò w  sniegù abò w  deszczu më bë nigdë nie 
grelë! Kò më bë mùszelë bëc ògłëpiałi! Na trąbach bë 
mógł, ale nié z akordionã! A jesz gòrzi, jak z tegò desz-
czu/sniegù flot w kùchniã wszedł na tim wieselim. I te 
kùcharczi tą parą w te akordionë… Nick gòrszégò na 
swiece nie dô, jakbë prosto z bùtna z tim przëszedł do 
ti gòrący kùchnie fùl parë. Më mùszelë òpasowac, to 

nie bëło tak letkò.

A  mòże równak je cos gòrszégò dlô 
akòrdiona?

W.J.: Jo, je. Pastowanié… Jedny mùzy-
kańcë – czej te głosë bënë akordionu 
(taczé blaszczi na cymbałkach – GF) 
bëłë zardzewiałé – tej òni je smarowelë 
òlejã….
E.R.: Kò kòżdi pò swòjémù mëslôł: Jak 
smarëjesz, tej jedzesz!
W.J.: Jo, jo, jo… i terô ten mùzykańt dwa 
razë zagrôł i … „Wsziiiiiiiii...”… to dało 
le grëpã kùrzu. I  béł kùńc wieselégò. 
Kùńc mùzyczi… I Młodi mùszelë kóm-
binowac… Kò co tu wiele gadac: Akor-
dion nie pòwinien òleju widzec!

Në jo. Tej më jesmë ju mądrzészi. 
Chcemë le terôzka copnąc sã cziledze-
sąt lat dowsladë. Jak to mùzykowanié 
sã tak pò prôwdze zaczało? Òd pier-
szégò pòczątkù.

W.J.: Ohoho… to béł 1944 rok. Jô miôł 
dzewiãc lat. Tedë do nas na Mòczë-
dła (dzél szôłtëstwa Szëmôłd) przëszlë 
Ruscë. Nakôzelë, żebë jima grac. Czej 
nié, tej to bë lëchò dało. Tej mój wùja 
Konrad Chrabkòwsczi przëszedł (òn 
béł kapélméstrã) ze skrzëpkama. Mie 
ten wùja dôł brëmzã. Pierszi rôz w  żë-

cym jô tedë instrumańt miôł w  rãce. Jô nie wiedzôł, 
co to znaczi brëmza! Ale jô jã złapôł i  grôł bële co. 
I z tegò strachù to mie baro dobrze szło. Tej Ruscë to 
czëlë. To sã jima tak widzało, że òni mie kôzelë jic ze 
sobą. Mëma płaka… (Jankòwsczi sã smieje fùl gãbą). 
A  ti Ruscë skôkelë, òni w  naszich chòjnach sedzelë 
– tam do nich bëło jak w  niebie! Pózni ti Ruscë jesz 
kòl nas sedzelë i sedzelë. Brëmzów nanioslë, akordio-
nów… cëda! Jedny Ruscë nama przënioslë to, tej póz-
ni przëszlë jinszi Ruscë i  nama to wzãlë. I  tak dërch 
wkół. Pózni, czej jô béł w  szkòle, pamiãtóm, to béł  
1 maja i ten pòchód. I òni przëszlë ekstra z ti Marinar-
czi Wojenny mie zwòlnic, żebë jô szedł do nich grac 
na bãbnie. Òni mie baro lubilë. Në ale mëma doch 
nie chca, żebë jô tam szedł do jaczichs szkòłów. A tej 
krótkò pò wòjnie mój wùja Konrad mie rzekł, że móm 

scyskanié), zastãpùje te czôrné klawisze na akordionie. 
To pół tonu òbniżi. I to w harmoszce je prawie dobré.
W.J.: Në dobrze, ale tak czë tak – co mie nôbarżi bòli – na 
harmoszce diatoniczny nigdze ju grac nie ùczą. W ni-
żódny szkòle… Òkróm mie i baro stôrëch mùzykańtów 
(jak np. sp. Bruno Szpica z Lëzëna – dop. red.) nie roz-
mieje ju dëcht nicht. Ten instrumańt wëmiérô… A jô 
móm taczich harmoszków doma kòl dzesãc! Wszëtczé 
jak nowé. Jô je sóm jakno hobby remóntëjã. Jak chtos je 
zainteresérowóny – rôczã do se, do Chwaszczëna.

Czëstô ju dëcht nicht nie rozmieje grac na diato-
niczny harmòszce?

W.J.: Kòl nas ju nicht… ale Bawariô 
w Niemcach – òni blós na tim instru-
mańce pò dzys dzéń grają! Rôz czedës 
tuwò w  Przedkòwie béł zjôzd jaczichs 
Niemców. Mie sã zdaje, to bëło 350 pòli-
cjantów – dokładno nie pamiãtóm. Tej 
specjalno na zamówienié jô mùszôł za-
grac jima na harmoszce diatoniczny te 
wszëtczé niemiecczé piesnie spiéwóné 
na Pòmòrzim przed wòjną, żebë jich 
przëwitac. A jô je wszëtczé mògã.

Më gôdelë ò akòrdionach – na kla-
wirë i knąpë. Më gôdelë ò harmòsz-
ce diatoniczny. A cëż to je bandónia 
[pòl. bandoneon, bandonia]?

W.J.: Òne są terô baro drodżé. W ban-
dónie je i chromatika, i diatonika. Jedno 
i drëdżé. Le przede wszëtczim òna je tak 
skònstruòwónô, że to je nôpiãkniészi 
zwãk, jaczi jô móm w żëcym czëté! To 
je nôlepszô na swiece mùzyka! Ban-
dónia je baro cãżkô do graniégò, temù 
ju dëcht nicht na ni nie rozmieje grac 
– nawetka jô tak richtich nie rozmiejã! 
Ale ten zwãk je nié z ti zemie! Ta bar-
wa je jinszô! To stroji… (Jankòwsczich 
Władi wstôł ze stółka i  baro przeżiwôł 
swòje słowa – cos piãknégò!).

Wë ùprôwiôce òd lat te miechòwé instrumentë na 
sztôłt akòrdiona. Jak trzeba dbac ò nie? Co je dlô 
nich nôgòrszégò?

W.J.: Nôbarżi jima szkòdzy temperatura. Òna mùszi 
bëc pòkòjowô. Jak mdze za cepło, dzes kòl piécka – 
tedë to sã tam wszëtkò stopi bënë. A jak mdze zëmno 
abò wilgòc – tej to je smierc dlô akordiona. Nôgòrszé 
dlô akordionistë bëło granié w zëmie…

Tej jak Wë so z tim delë radã?

W.J.: Wszëtcë Młodi na wieselé szpùrowelë rëchli 
nôwiãkszé dëtczi, cobë mielë na mùzykańta, na mar-
sza! To bëło cos! I jak bëło zapłaconé, tej më mùszelë 
grac! Czë zëma, czë nié zëma! Ale letkò nie bëło… Nô-
gòrszi je mróz. Tej më chùchelë cepłim lëftã z gãbë na 
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grac na klarnece. Jô so zarobił na bùlwów zbiéranim 
kòl sąsadów i jô jachôł z mòją matką kùpic pierszi swòj 
klarnet. I jô na tim klarnece – mòżesz mie wierzëc czë 
nié – sã naùcził òd razã! Nie chcã sã chwalëc, ale taczi 
jô miôł taleńt. To bëło we krwie – całô familiô mòji 
mëmë (Chrabkòwscë) grała. Mòja mëma mët grała – 
na kontrabasu! Cotczi, wùjowie – wszëtcë! A z tatowi 
stronë nicht. Mój starszi bracyna „Lizy” (Alojzy, 1932–
2015), téż grôł – na skrzëpkach. Jô pamiãtóm, że Lizy 
miôł swój smëczk zrobiony prosto z  pałąga! To bëłë 
czasë... Te składë bëłë rozmajité, ale z bracyną jô wiele 
trzimôł. To òn mie zarô pò wòjnie zabrôł na pierszé 
wieselé. Jô miôł 10 lat, a òn 13. Pózni jô jesz chòdzył 
z wùjã Konrada (Jedno z tëch wiesołów z 1949 rokù je 
widzec na òdjimkù). Ale ten klarnet i te bãbnë to nie 
bëło to, czegò jô chcôł. Jô miôł w mëslach grac na har-
moszce diatoniczny. Bò tu na naszich zemiach nie bëło 
akordionów zarô pò wòjnie. To przëszło do nas wiele 
pózni. Ale bëłë te harmoszczi. I pamiãtóm, rôz czedës 
jô grôł na wieselim tatków naszégò dzysdniowégò 
chwaszczińsczégò probòszcza – ksãdza Piotera Grëbë. 
Jô grôł na bãbnie, a na harmoszce grôł Mielewczik. Kò 
jô bë tak rôd na ni grôł! Mie tak do ni cygnãło! Temù jô 
grôł na bãbnie, a drëdżim òkã jô zdrzôł jak òn te knąpë 
chwôtô, ten Mielewczik. Jenëse ja jak mie sã to widza-
ło! Czej òni szlë jesc, jô wzął tã jegò harmónikã… kò 
to szło! Tej jô so taką kùpił z kòmisu i tak mòja mie-
łosc do diatonicznëch harmoszków sã narodza i dérëje 
pò dzys dzéń. Tedë jesz béł chromaticzny akordion na 
knąpë. Pózni jô so jesz òd Każégò Mùdlafa z Szëmôł-
da kùpił chromaticzny akordion klawiszowi – ale to ju 
nie je to. Jô jesz rozmiejã na saksofónie i alce, ale mòją 
miełoscą je diatonicznô harmoszka!
E.R.: Kòl mie mój starszi brat to zaczął – Féliks (1943–
2015). Bracynë przigòda z  mùzyką zaczã sã dzãka 
szkólnémù Wòjewsczémù z Kamienia (gm. Szëmôłd). 
Òn gôdôł naszémù tatowi: „Słëchôj le Antón – ten 
Twój knôp Féliks mô szëk do mùzyczi”. I tak to szło. Òn 
dostôł akordion, pózni jinszé instrumańtë òn kùpił. 
A ùcził gò ti mùzyczi Konrad Chrabkòwsczi z Rëbar-
nie (dzél szôłtëstwa Kamiéń). Ten Chrabkòwsczi to 
béł ten wùja Władeka (drëdżégò rozmòwnika – GF). 

Wieselé, lata 50. Òd lewi: Kónrôd Chrabkòwsczi, Józef Kãdzora, 
Władisłôw Jankòwsczi.

Zôbawa na zaczątkù XXI stolatégò. Òd lewi: Eùgeniusz Raùlin, 
Féliks Raùlin, Władisłôw Jankòwsczi.

Pózni tam sã tej-sej kòledzë zeszlë i zaczãło sã kòl nas 
w chëczach granié. Jô béł 11 lat młodszi òd Féliksa, jô 
miôł tedë 12 lat i jô pòmału nasłuchiwôł. Mie cygnãło 
mët do te. Ale òni ni mielë instrumańtu do mie… Tej 
Féliks nalôzł mie jaczis sztëk trąbë – to béł tenór. Mògã 
rzec z rãką na sercu, że jô béł jednym z òstatnëch lë-
dzy, chtërny na tim instrumańce rozmielë grac – na 
tenórze. Jô w  tëch latach 80., 90. béł rozchwëtiwóny. 
Bò tenór je baro wëjątkòwi. Më gôdómë, że wszëtczé 
instrumańtë w òrkestrze dãti „grają”, a blós jeden te-
nór „spiéwô”. Jak tegò ni ma w òrkestrze, tej je pùstka. 
Terôzka bez to, że je wiele òrkestrów dãtëch, ten in-
strumańt pòmalinkù wrôcô. Tak a tak – w tim ùszłim 
czasu rënk mùzyczny sã dërch rozwijôł, dãté òdpôdałë 
i  trzeba bëło sã naùczëc na jinszich instrumańtach 
mët. Dlôte rozmiejã pò përznie grac na wszëtczim (gi-
tara, akordion), ale przede wszëtczim na tëch dãtëch 
– tenorze, basu, saksofónie, klarnece. I pò dzys dzéń 
grajã w Bazunach z Żukòwa.

Wë jesce z  tëch samëch starnów. Pòchôdôce 
z òkòlégò Szëmôłda – Mòczëdłów i Rëbarnie. Ale 
midzë wama je wnetka 20 lat różnicë. Jak to do-
przëszło do te, że wa grała razã?

W.J.: Tu nie bëło nigdze taczégò dobrégò klarnecy-
stë i taczégò saksofónistë jak Gienk Raùlin i jegò brat 
Féliks.
E.R.: Kò jo, ale tak pò prôwdze to sã zaczãło òd mòjé-
gò starszégò brata Féliksa. Òn grôł z Władim ju rëchli. 
Z pòczątkù òni dwaji mie brelë tak do marszów, żebë 
jô na tim tenórze jima grôł. Ten instrumańt béł do 
marszôw na wieselé baro pòtrzébny. Temù jô swòje 
zagrôł i jô jachôł dodóm. Jô sã cesził, że jô jakno knôp 
mógł tam chòc chwilã bëc. I tej tak pòmału, pòmału 
i jô sã wkrącył. Tej jô jesz grôł pò wòjskù midzë jinszi-
ma z Gienekã Szutenbergã ze Stajszewa. A tedë më ju 
bez 20 lat w czwórkã z Władekã, mòjim bratã i ze Ste-
fanowsczim z Òsowi tłëklë. A instrumańtów më mielë 
ze sobą kòl dzesãc wiedno. Wszëtkò, co le bëło.

A dze wa grała? Blós w òkòlim Szëmôłda i Chwasz- 
czëna?
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Naje wëdowiédze

Klawirowi akòrdión Hohner Verdi III N 
 - instrument Gracjana Fópczi

Niemiecczi akòrdión na knąpë Herfeld 
& Comp. z II pòłowë 30. lat XX wiekù. 

Instrument z kòlekcji Pawła A. Nowaka. 
Òdj. P.A. Nowak

Diatonicznô harmòszka Hohner 
Erica - instrument Gracjana Fópczi, 

wëremóntowóny przez W. Jankòwsczégò

Bandónia [bandoneon] Alfred Arnold  
z pòczątkù 40. lat XX wiekù. Instrument 

z kòlekcji Pawła A. Nowaka.  
Òdj. P.A. Nowak

(Jankòwsczich Władi zlôzł ze stółka, intonowôł i dërno 
pòkazywôł z przëjãcym). A terôzka to kòmpùtr graje, 
a nié lëdze. Kò chto sóm òd se rozmieje zagrac marsza 
„Przëjacela”…
ER: Mało tegò – jô tu òstatno béł przed Wanogą (zala 
wieselnô w  centrum Chwaszczëna, dzysdnia zwie sã 
Orchidea – GF), i òni miast marsza grelë na przëwita-
nié „Mój tata kùpił kòzã”… . To mie drażni, bò czedes 
bëłë òstré zasadë. Kòżdi wiedzôł, co, dze i czedë mô 

grac. A  terôzka to je wszëtkò bële 
jak…
WJ: Przódë to czësto jinaczi wëz-
drzało. To béł jinszi klimat! Nôlepi to 
bëło, jak më jachelë òb zëmã w snie-
gù wasągã. Czasã më sã przewrócëlë 
w tim sniegù. Bëłë cygara na wiese-
lim. To młodi płacył i te cygara dôwôł. 
Jooo, Paaanie! Cygaretë to jedno, 
a cygara bëłë blós na wieselim! A tej 
z  kòscoła dodóm... ale w  Szëmôłdze 
ju bëłë zale! I  to w tamtëch czasach! 
Ale prôwdã rzec, jô wòlôł te wiesoła 
w  chëczach – bò na zalach je dërch 
wkół to samò. A chëczach kòżdé wie-
selé wëzdrzało jinaczi.

GF: Jaczés słowò na kùńc?

WJ: Kò mùzyk do smiercë sã ùczi, 
a głupi ùmiérô.
ER: W  mùzyce je òsmë pòd-
stawòwëch zwãków w  gamie. Ten 
ósmi sã pòwtôrzô. Ale jak to mùzy-
kańt rozbùdëje, na miliónë zortów 
to jidze rozegrac. Jô nie wiém, czë 
kómpùtr bë to wszëtkò dôł radã. I to 
je piãkno mùzyczi. Chòcbë më òde-
szlë z  tegò swiata. Òna dërch nie je 
do kùńca òdkrëtô...

Në i  to sã pòcwierdzywô pò dzys 
dzéń, bò doszło do te, że karno wë-
sok òbeznónëch w tëch sprawach, 
Joanna Gòstkòwskô-Białk i Pioter 
Kòwalewsczi, achtnelë to stôré, 
wëmiarłé, wieselné mùzykòwanié?

ER: Jo. Kò doszło do te, że më z Wła-
dekã w telewizje bëlë i w całi Pòlsce 
mòglë nas òbzerac. Kò czëjemë sã 
baro achtniony. 

(Władisłôw Jankòwsczi i  Eùgeniusz 
Raùlin – dzãka Gòstkòwsczi-Białk i Kòwalewsczémù 
– bëlë głównyma herojama magazynu „Szlakiem Kol-
berga”, emitowónégò w TVP Kultura. Dzélëk pòd titlã 
„Muzykańci z Kaszub” pò dzys dzéń mòże dërch òbze-
rac na vod.tvp.pl – dop. red.).

Òdjimczi ze zbiérów Gracjana Fópczi

WJ: Kò gdze…pò całëch Kaszëbach më grelë a  jesz 
dali! Nawetka w Elblągù nas mielë najãté!
GF: Wa grała blós na wiesołach?
ER: Przede wszëtczim, ale nié le blós. W tamtëch cza-
sach nie bëło diskòteków jak terô. Ale młodi téż chcelë 
sã bawic! Pòpùlarné bëłë tak zwóné zabawë co jaczis 
czas. Przewôżno w  szkòle, a  czasã nawetka bùten. 
Pózni to w  remize przeszło. Tam wiedno brëkòwelë 
mùzykańtów. I to tam przódë bëńlowie zapòznôwelë 
sã z brutkama...

Tej jak wiele wa w żëcym tëch roz-
majitëch rozegracjów miała?

WJ: A  Jezëskù jo… tegò sã nie do 
pòliczëc… Ale jô skùńcził grac 
w 1993 rokù, czedë jô miôł straszną 
tragediã i chtos próbòwôł mie zabic. 
Białka i tesca jô bez to òd razu stra-
cył. Ùmarlë na placu. Nie mdã gôdôł 
wiãcy, bò to je dlô mie baro cãżczé 
przeżëcé. Le prawie tëli, że jô òstôł 
pòstrzélony i mòja lewô rãka nie je 
richtich fùlsprawnô pò dzys dzéń.
ER: Pò prôwdze to cãżkò zliczëc, 
to sã òbrôcô w  pôrã tësącach… Jô 
grôł do 2015 rokù. Jednak na kùńc 
to jinaczi ju bëło. Bò dzysdnia tech-
nika szła tak do przódkù, że miast 
sztërzech – piãc mùzykańtów sy-
gnie dwùch… Elektroniczné klawi-
sze pòtrafią zastąpic conômni trzë 
instrumańtë. A  jesz prôwdã rzec 
– ten mùzykańt czãsto a  gãsto mô 
wszëtkò nagróné rëchli, knypsnie 
knąpã na pùlpice i  dali ùdôwô, że 
graje… Na wiesołach mùzyka mòże 
dzysdnia  sã barżi bez technikã wi-
dzy lëdzama, ale to je jedno wiôldżé 
ùdôwanié… nié tak jak më z  Wła-
dekã przódë. Tedë człowiek mùszôł 
miec pò prôwdze taleńt do graniégò. 
Terô jidą na gòtowé, a òd se nick nie 
dają. Kąsk pùscy z  nagraniégò, cos 
òd se dodô i  ju to artista je! To nie 
je ta droga… Przódë, jak te rozmiôł 
grac, tej të grôł. Jak nie rozmiôł – tej 
te doma sedzôł. A terô…
WJ: ...terô to je kòcy jamer! Walenié 
– to nie je do słëchaniô. Chòcbë mie 
chto nie wiém co dôł – jô bë tegò ni 
mógł całą noc słëchac. Przódë grajk 
to bëło jedno, a mùzykańt – drëdżé. Jô rôz czedës grôł 
w  Przetoczënie. Jeden grajk przedtaktu na tim basu 
nie zrobił – òd razu méster òrkestrë dôł mù w pësk. 
Dostôł za to, że òn nie zrobił tegò pierszégò szlachù. 
Jo – według tegò blós! Tak baro hònorowò trzeba bëło 
grac. Gienekã bracyna téż dostôł z pòczątkù w pësk. 
To mùszało bëc tak wërobioné „tatatatatatata tam!” 
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z. 3), natomiast te, w  których najważniejszy był 
czynnik moralistyczny i  homiletyczny, pojawiały 
się w czasopiśmie „Druh” (1922–1923).

Co do pierwszej grupy, prace z  zakresu ka-
techetyki (subdyscyplina łącząca pedagogikę 
i  katechezę) Heykego wywodziły się z  między-
wojennego ruchu umysłowego poszukującego 
odnowicielskich metod głoszenia Słowa Bożego. 
Wywodził się on z niemieckiej tradycji językowej, 
jednak także i  w  Polsce znajdował zrozumienie 
w nauczaniu kościelnym, a stąd także w parafial-
nym1. O  podstawach metodologicznych nowe-
go podejścia pisał Heyke w  artykule, wydanym 
później jako osobna broszurka, pt. O  nauczaniu 
w różnych czasach dotyczącym katechezy Kościoła 

Doktorat Heykego pozostał jednak w  kręgu na-
ukowo-teologicznym i  nie był szerzej znany 
w  kręgach odbiorców zewnętrznych. Chcąc do-
trzeć do szerszych kręgów chrześcijańskich czy-
telników, kaszubski kapłan postanowił zmienić 
dyskurs swego pisania. Dlatego też pojawiające 
się od lat dwudziestych teksty o tematyce religij-
nej Heykego napisane zostały częściowo w  stylu 
naukowym, częściowo zaś publicystycznym. Te 
o  wyraźniejszym czynniku akademickim czy se-
minaryjnym drukowane były w  czasopismach 
teologicznych takich jak „Miesięcznik Diecezji 
Chełmińskiej” (1933, nr 11-12; 1934, nr 3; 1937, 
nr 9-10) oraz „Miesięcznik Katechetyczny i Wy-
chowawczy” (1927, nr 8-10; 1928, nr 5, 7, 9; 1929, 

Leon Heyke jako katolicki duchowny w oczywisty sposób zajmował się również intelektualnym 
namysłem dotyczącym życia religijnego. Z wielu dyscyplin, jakie mógł uprawiać, wybrał teologię 
moralną, a więc taką część teologii, która rozpatruje ludzkie czyny w świetle Objawienia. Potwier-
dzała takie zainteresowania praca doktorska Heykego, zatytułowana Moraltheologie der sieben 
apokalyptischen Sendschreiben (Teologia moralna siedmiu apokaliptycznych listów powszechnych), 
wydana drukiem w Gdańsku w 1913 roku, w której na podstawie analizy sekcji pism Nowego 
Testamentu (list Jakuba, listy Piotra, listy Jana, list Judy) oraz niektórych partii Apokalipsy św. Jana 
ukazał autor doktoratu relacje pomiędzy postępowaniem człowieka a normami prawa moralnego, 
przykazaniami i powinnościami wynikającymi z pism objawionych. Heykego interesowały w pracy 
także inne aspekty teologii moralnej, a więc: zagadnienie stosunku ludzkiego rozumu do woli Bożej, 
problematyka prawdziwego szczęścia (cnót) i celu ostatecznego człowieka oraz kwestie wartości 
przyczyniających się do rozwoju człowieka. Merytorycznie praca Heykego została podzielona na 
dwie części: historyczno-doktrynalną z rozważaniami o eschatologii (koncepcja przyszłego świata, 
sądu mesjańskiego, świętych Pańskich i Syna Człowieczego) oraz teologiczno-moralną (czyny czło-
wieka jako cnoty i grzechy, stosunek do tradycji pogańskich i heretyckich, prześladowania religijne).

O LEONIE HEYKEM PRZYPOMNIENIE 
cz.2: heyke katecheta i homiletyk

1  Heyke w swoich artykułach powołuje się m.in. na opracowania: J.F. Benda, Derkath. Religionsunterricht, Prag 1879; P. Bauschke, Die Me-
thodik des kath. Religionsunterrichts, Breslau 1909; W.X. Osterlofl, G. Piramowicz, Powinności nauczyciela, Warszawa 1919; J.B. Knor, Die 
Padagogik der HI. Schrift, Regensburg 1925; F. Majchrowicz, Historja pedagogji, Warszawa 1922; I. Adamski, Literatura pedagogiki twórczej 
dotycząca nauki religji, „Wiadomości dla Duchów” 1928, nr 12.
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rzymsko-katolickiego (Pelplin 1933). Podstawową 
tezą jest tutaj przekonanie, że nauczanie w życiu 
Kościoła powinno zmieniać się wraz z przekształ-
ceniami mentalnymi społeczności wiernych. 
A  zatem wrażliwy na potrzeby członków swojej 
wspólnoty kapłan powinien umieć dotrzeć do 
ich umysłowości, rozumieć ich świat codzienne-
go doświadczenia oraz rozpoznawać horyzont 
intelektualny. Jednakże w  tego typu empatii wo-
bec odbiorcy nie może oczywiście zagubić prawd 
ewangelicznych czy innych treści biblijnych. 

W  zakończeniu swych rozważań pisał Heyke: 
Z ogromnej masy odnośnego materiału naukowego 
wybrałem tylko to, co ze swego stanowiska uważa-
łem za konieczne i  wystarczające, by zobrazować 
i  uwydatnić najwięcej charakterystyczne cechy 
danych epok nauczania. Poznaliśmy w  przelocie 
wszystko, co w  zakres nauki religji wchodzi: pro-
gram nauczania, różnych nauczycieli i metodę ich 
pracy. Ziarnko gorczyczne, rzucone przez Chry-
stusa, zakiełkowało i  rozrosło się dziś w  potężne 
drzewo. Cześć tym światłym mężom, którzy przed 
nami uprawiali ugory wychowania młodych poko-
leń i  wzniosłym przykładem swoim wlewają otu-
chę w serca nasze do dalszej wytrwałej pracy i do 
niesienia kagańca oświaty przed własnym narodem 
i całą ludzkością (s. 17).

Bardziej precyzyjny w opisie współczesnej mło-
dokaszubie sytuacji kulturowej, w  której przyszło 
mu pracować, jest jego artykuł pt. Stylistyka now-

szego nauczania („Miesięcznik Diecezji Chełmiń-
skiej” 1933, t. V, s. 774-778) z ukazaniem obecnych 
w nauczaniu Kościoła katolickiego metod i stylów 
pracy. Autor omawia elementy składowe katechezy, 
techniki obrazowania, sposoby wygłaszania treści 
biblijnych czy metody mnemotechniczne. Wyzna-
cza modele realizacji zajęć katechezy osobno dla 
słuchaczy z klas niższych, osobno zaś dla starszych. 
Szczególnie ważna jest w  tym układzie polemika 
Heykego z  odkrywczym wówczas w  pedagogi-
ce akademickiej i  praktycznej pajdocentryzmem 
(prymatem potrzeb dziecka w  procesie edukacyj-
nym). Kaszubski kapłan z  jednej strony docenia 
nowatorski metodologicznie i  poruszający etycz-
nie aspekt tego podejścia, zauważając, że mocno 
odwołuje się do sfery emocjonalnej odbiorców, 
jednakże dystansuje się wobec chęci naznaczenia 
całego procesu katechezy spełnieniem oczekiwań 
młodocianego odbiorcy tekstu religijnego.

Jeszcze bardziej studyjnym artykułem Heyke-
go, ukazującym praktyczny wymiar nowych me-
tod pracy na szkolnej katechezie, jest wypowiedź 
pt. Jezus w  przenajświętszym sakramencie (lekcja 
w  II klasie szkoły powszechnej) (Pelplin 1934). 
Z  dzisiejszego punktu widzenia można nazwać 
ten materiał konspektem zajęć dydaktycznych 
dla katechetów. W  kilkunastostronicowym arty-
kule zawarto tak podstawy metodologiczne, jak 
i bazę merytoryczną, opisano całą lekcję szkolną 
w częściach, które precyzyjnie pokazują, jak wy-
jątek z  Pisma Świętego zostaje scharakteryzowa-
ny przez katechetę i jak wnika w sferę wyobraźni 
i wartości młodego człowieka. Konspekt Heykego 
nie jest tylko suchym opisem, widać tutaj, że sytu-
acja dydaktyczna przedstawiona jest tak ze strony 
celów dydaktycznych, które zamierza osiągnąć 
prowadzący, jak i od strony potrzeb, które wyka-
zuje słuchacz. Proces nauczania, choć dominuje 
w  nim nauczyciel katecheta, jest silnie nasycony 
aktywnością uczniów, którzy zachęcani są do re-
akcji na podsuwane im obrazy oraz stymulowani 
do opisu własnych uczuć i wyobrażeń. Cenną ce-
chą takiego podejścia jest to, że Heyke katecheta 
nie jest przekonanym o  swojej racji teoretykiem 
z  dogmatycznym nastawieniem, tylko otwartym 
na dynamikę i zmienność procesu nauki nauczy-
cielem-przewodnikiem oraz kapłanem-przyjacie-
lem, który pragnie odsłonić prawdy wiary.

Najlepiej wyraża tę postawę zakończenie arty-
kułu-broszurki, w którym czytamy:

Każda lekcja, choćby teoretycznie najdoskonalej 
przygotowana, w  praktycznem przeprowadzeniu 
może ulec poważnym zmianom i często ulega. Za-
leży to od różnych przyczyn: od indywidualności 
katechety, od przeżyć dzieci, od środowiska regjo-
nalnego. Należy tylko trzymać palec na tętnie danej 
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z  onej bezdennej nicości, dając duszę, jesteś więc 
stworzeniem). W  jeszcze innych kazaniach Hey-
ke używa formy „my”, co podkreśla wspólnotę 
doświadczenia czy światopoglądowego przeko-
nania (np. Nieskończoność jest dla umysłu naszego 
tym oceanem, w którym on swe żagle w całej pełni 
rozwinąć może, i jest zarazem tą ziemią, na której 
strudzone loty jego odpocząć mogą). Najbardziej 
osobiście brzmią partie, w  których pojawiają się 
formy z „ja”, co dramatyzuje wypowiedź i zmniej-
sza dystans pomiędzy kapłanem a  wiernym (np. 
Nie było mnie wczoraj, nie będzie mnie jutro, rozu-
mu zaledwie iskierkę posiadam, a jednak wszystko 
chcę wiedzieć i wszystko przeniknąć). Wszystkie te 
środki językowe służą podkreśleniu, że moralna 

ocena czynów człowieka powinna 
wynikać z  perspektywy Absolutu, 
gdyż właśnie wówczas widać porzą-
dek ziemski.

Leon Heyke jako kaznodzieja pu-
blikował swoje wypowiedzi przez 
półtora roku istnienia „Druha”, co 
łącznie tworzy wcale spory zbiór 
tekstów religijno-moralnych. Gdyby 
je ułożyć w jeden zbiór rozważań du-

chowych, utworzyłaby się książka z przynajmniej 
trzema częściami. Pierwszą można wyznaczyć ze 
względu na dominujące kwestie teologiczne i sku-
pione na Bogu: np. dociekania zatytułowane przez 
Heykego jako: Królestwo Boże, Doskonałość Boga 
czy Opatrzność Boska. Druga grupa tekstów jest 
bardziej ukierunkowana na opis kondycji czło-
wieka, np. Stwórca i  stworzenie, Dobre uczynki, 
Cel człowieka czy Godność duszy. Trzecia wreszcie 
grupa rozważań związana jest z  historią biblijną 
i kulturą, np. Sybille albo Trzej Królowie. Wszystko 
to pokazuje, że Heyke homiletyk potrafił zarów-
no od strony merytorycznej, jak i komunikacyjnej 
dotrzeć do swoich słuchaczy/czytelników, wska-
zując, jak można egzystować zgodnie z prawami 
chrześcijaństwa.

Daniel Kalinowski

psychiki dziecięcej i zręcznie wykorzystywać nada-
rzające się momenty przeżyciowe, tu skracając, tam 
znowu rozszerzając, by dojść do zamierzonego celu. 
Wszystkich wskazań teoretycznych nie można i nie 
wolno nawet w jednej i tej samej katechezie zasto-
sować. Potrzeba dzieci jest pierwszym i  głównym 
nakazem (s. 16).

Drugi nurt pism o tematyce religijnej Heykego, 
w których najważniejszy był czynnik homiletycz-
ny, pojawił się w „Druhu” (dodatek sobotnio-nie-
dzielny do „Pomorzanina” w  latach 1922–1923), 
czasopiśmie wydawanym w  Kościerzynie. Były 
to kazania, które najczęściej zajmowały pierwszą 
stronę periodyku, podzielone przy tym na mniej-
sze jeszcze cząstki. Taka kompozycja wynikała 
z modelu homiletyki, który zaproponował Heyke. 
Nie eksponował w nim czynników retorycznych, 
ozdobników i  konceptów słownych, powtórzeń 
czy wykrzyknień. Nie dążył również do nadmier-
nej intelektualizacji wywodu, z  treściami, które 
mogą być w pełni zrozumiane jedynie przez filo-
zofów czy znawców tematu.

Kazania publikowane w „Druhu” zgodnie z wy-
maganiami gatunku i  kalendarzem liturgicznym 
połączone były z czytaniami. Na przykład w kaza-
niu z 8 września 1922 r. („niedziela trzynasta po 
Świątkach”) najpierw pojawiają się dwa passusy 
z Ewangelii św. Łukasza, a następnie rozważanie re-
ligijno-moralne zatytułowane Umysł 
ludzki, albo w kazaniu z 14 stycznia 
1923 r. („niedziela 2 po Trzech Kró-
lach”) na początku zamieszczone zo-
stały dwa fragmenty (z Listu św. Pio-
tra oraz Ewangelii św. Jana), później 
zaś refleksje pt. Stwórca i stworzenie. 
Taki porządek kompozycyjny powta-
rza się we wszystkich kazaniach Hey-
kego publikowanych w „Druhu”.

Związek pomiędzy passusami z Pisma Świętego 
i rozważaniami moralnymi nie zawsze jest bardzo 
silny. Oczywiście zdarza się układ, że refleksje 
religijno-moralne wynikają z  interpretacji tekstu 
przewidzianego w  kalendarzu liturgicznym. Jed-
nakże nierzadki jest również układ, w  którym 
partie medytacji kaznodziejskich podążają w od-
mienne tematycznie strony. Od strony stylistycznej 
patrząc, są one rozbudowane, dostojne i spokojnie 
zarysowujące problematykę. Nie są to popisy eru-
dycji biblistycznej, ale też nie obniża się tutaj tonu 
wypowiedzi do stylu potocznego. Co pewien czas 
stosuje Heyke bezpośrednie zwroty do słuchacza, 
używając formy „ty”, co pozwala mu osiągnąć 
efekt większego skupienia uwagi oraz wzmocnie-
nia dynamiki wywodu (Bóg jest Stwórcą twoim, tyś 
jest stworzeniem jego. Nie zawsze byłeś na świecie. 
Był czas, kiedy cię nie było. Bóg cię wyprowadził 

Proces nauczania, 
choĊ dominuje

w nim nauczyciel 
katecheta, jest silnie 
nasycony aktywnoŚciĄ 

uczniów...
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SklĒnienia i zadÔczenia

* * *
Na mój lëst w sprawie jednégò wątkù w mòji robòce 
nad żëcopisã Jarosza Derdowsczégò òdpisała sostra 
benediktinka Małgòrzata Bòrkòwskô z  Żarnówca. 
W  swòjim bëlnym epòsu Ò panu Czôrlińsczim co 
do Pùcka pò sécë jachôł Derdowsczi ò Czôrlińsczim 
pisôł: „Pòszedł wreszce do Żôrnowca, gdze miôł zna-
jomégò / Tamtéjszégò òrganistã, pana zamòżnégò, / 
Òni òbaj pòchòdzëlë z jedny parafiji, / I w młodoscë 
sługiwalë do mszë w  kómpaniji. / Òrganista miôł 
mieszkanié w  cëstersczim klôsztorze, / Nié jak jaczi 
gbùrek, le jak grôf na górze”. Sostra napisała: „Përz-
nã przed rokã 1870 żarnowiecczi òrganista nazéwôł 
sã Jakùb Schmidt i miôł przënômni sztërzech sënów, 
w  tim Józwã, téż òrganistã… ale czë to Panu na co 
le sã przëdô?2”. W biografie ò ùsôdzcë Czôrlińsczégò 
pt. Derdowski jô napisôł (pò pòlskù): „Derdowsczi 
gwësno nie znôł òsobisto żarnowiecczich òrganistów 
z drëdżi pòłowë XIX stolata – Jakùba Schmidta i jegò 
sëna Józwã; prototipã lëteracczégò òrganistë mógł 

Je pòczątk stëcznika 2000 rokù, Wejrowò. Brif-
ka przëniósł lëst, w chtërnym je rôczba dlô mie do 
wespółdzejaniô przë Encyklopedii Kaszub. Ùgòdã  
w sprawie wëdaniô ti knédżi pòdpiselë: profesoro-
wie Brunon Synak, przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô, Andrzéj Cénôwa, rektór Gduńsczé-
gò Ùniwersytetu, redaktór Wòjcech Czedrowsczi, 
gwôscëcél Òficynë Czec, przëczińca ti ùdbë. Całą 
robòtã bãdze pilowało Redakcjowé Kòlegium i lë-
dze zgrëpòwóny w dzesãc partach, razã cziledzesąt 
lëdzy, w tim jô w dzélu „Snôżô lëteratura, kaszëb-
skô pismienizna”. Wòjcech Czedrowsczi w dopisën-
kù òdrãczno do mie zanotowôł: „Panie Staszkù! Jô 
bë równak prosył ters jich nie wëmieniwac, bò jô ni 
móm gwësnotë, czë przédnicë partów tegò projek-
tu całą sprawã òbgôdelë do kùńca. Kùreszce karno 
ùsôdzców bãdze ò wiele szerszé”. Jô sã ùcesził, że 
bãdze pòwstôwała takô bëlnô i stolëmnô rzecz. [Jô 
tuwò zazéróm pò latach, równak nen pòmëslënk nie 
pòwstôł1.]

Stanisłôw Janka. Òdj. am

W 2010 r. w „Pòmeranii” bëłë pùblikòwóné pò pòlskù dzélëczi wdôrnika Stanisława Janczi – bëlnégò 
kaszëbsczégò pisarza, pòetë, wielelatnégò robòtnika najégò miesãcznika. Latos bédëjemë Wama (ju pò 
kaszëbskù) pòsobné wëjimczi tëch wspòminków z zôczątkù XXI w. 

I

1  Na jaczisz ôrt brzadã planowóny Encyklopedie Kaszub mòżemë pòzwac wëdóną w 2005 rokù przez Òficynã Czec ksążkã Muzyka Kaszub. 
Materiały encyklopedyczne pod redakcją Witosławë Frankòwsczi. A mòże je nim téż wczasni wëdóny, w 2002 rokù, przez Wydawnictwo 
Uniwersyteckie i Òficynã Czec dokôz Język kaszubski. Materiały encyklopedyczne pòd redakcją Jerzégò Trédra? – dop. red.

2  Tłómaczenia wszëtczich lëstów i dokùmentów na kaszëbsczi SJ.
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Wspòminczi

bëc przëwòłóny chùdzy Frãcëszk Rzoska, òrganista 
w Przedkòwie, a pózni we Wielu”. 

* * *
Przëszedł lëst z  Pariża òd profesora Zbigòrza Wil-
liama Wòlkòwsczégò z  Université Pierre et Marie 
Curie. Profesor pisze: „Jô dostôł Pana nôzwëskò òd 
direktora Kaszëbsczégò Mùzeùm w  Wejrowie [bez-
zmiłkòwo: Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i Mùzyczi]. Jô rëchtëjã do drëkù 
zbiérk tłómaczënków „Inwokacji” do 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, 
i donëchczas jô dostôł jã w 80 jãzëkach, 
a  prawie brëkùjã kaszëbsczégò prze-
łożënkù”. Jô sã za tã robòta zarô wzął. 

* * *
Jô dostôł z  Instytucji Filmowej Agen-
cja Scenariuszowa. Polish Script 
Agency hewò le taczi lëst: „Tczëwôrt-
ny Panie Stanisławie! Z  prôwdzëwą 
lubkòscą jô chcã òdkôzac, że złożo-
ny przez Pana scenariuszowi projekt 
»Błazen« òtrzimôł bëlné òbtaksowanié 
Grëpë Ekspertów, co dało mie spòdlé 
do przëznaniô Panu dofinansowaniô. 
Z  wërazama tczë i  żëczbama brzadny 
ùsôdzkòwi robòtë. Direktór Jack Kòn-
dracczi”. Nen scenariusz jô chcã zrobic 
na pòdkłôdkù mòjégò pòlsczégò ro-
mana Lelek, chtëren jô móm prawie na 
ùkùńczenim.

* * *
Ùmarł ks. kanonik Zygmùnt Jutrzen-
ka-Trzebiatowsczi. Òn béł 91 lat stôri. 
Ksãdza Trzebiatowsczégò jô pòznôł 
w  wiekù òsmë lat, czej jô òstôł służką 
w  lëpùsczim kòscele. Pòzdrzatkòwò òn 
béł człowiekã sërim, niedoprzińdnym. 
Czej jô równak zbiérôł z  nim wisznie 
w plebaniowim ògardze, tej jô òdkrił, że je człowiekã 
dobrodësznym, drësznym i żëczlëwim. Pózni w mòji 
pierszëznowi pòétny ksążce jô jemù zadedikòwôł jed-
nã wiérztã, ò sztaturze sw. Michała, chtërną òn pòsta-
wił kòl kòscoła. Më piselë do se lëstë, òn mie nazéwôł 
swòjim wëchòwańcã. Czej jô sã z nim òddzãkòwiwôł 
na lëpùsczim smãtôrzu, kòl krziża, gdze òn chcôł bëc 
pòchòwóny, tej jô pòmëslôł, że òn béł prôwdzëwim 
probòszczã, we fùlnym tegò słowa znaczenim. 

* * *
Archiwista Walter Bennik z Winona County Histori-
cal Society przësłôł mie grëbi paczétk, a w nim czile-
dzesąt òdjimków, lëstów i dokùmentów sparłączonëch 

z dzejanim i żëcym Jarosza Derdowsczégò w Nordo-
wi Americe, òsoblëwie w Winonie, gdze òn mieszkôł 
w latach òd 1886 do swòji smiercë w 1902 rokù. Czi-
le dni chùdzy jô dostôł z biblioteczi stanowi w Saint 
Paul (Minnesota) prawie sto skòpiowónëch starnów 
„Wiarusa”, chtërnégò téż redagował i  drëkòwôł Der-
dowsczi w Winonie. Te pierszé materiałë jô dostôł za 
darmôka, a  za te drëdżé jô dôł piãcdzesat dolarów, 
chtërne jô wësłôł w cemno w lësce do biblioteczi, a ta 

mie ùtcëwò przësłała kòpie pò miesącu 
żdaniô. 

* * *
Dzys òdbëła sã w wejrowsczim mùzeùm 
promòcjô mòji pòwiescë Lelek, wëdó-
ny przez Òficyna Czec Wòjcecha Cze-
drowsczégò. Na zetkanim bëła wiôlgô 
rzma lëdzy. Baro szpòrtowné przedsta-
wienié romana miôł pòéta i  pòlonista 
Henrik Józefczik, a jego białka Ùrszula 
czëtała wëjimczi ksążczi. Taczé wëda-
rzenia pòdskôcają do pòsobny lëterac-
czi robòtë. 

* * *
Jô jem sztërdzescë piãc lat stôri i w tim 
wiekù jô so kùpił aùtół – fiata uno. Czej 
jô przëjachôł nim do mòjégò rodnégò 
Lëpùsza, mëma rzekła: „Jô nigdë w żë-
cym nie mëslała, że të bãdzesz miôł 
aùto, że w całoscë chtos z mòjich dzecy 
tak cos bãdze miôł”. 

* * *
Òd profesora Zbigòrza Williama Wòl-
kòwsczégò jô dostôł nowi bédënk: 
przetłómaczëc na kaszëbsczi spiéwã 
„Bogurodzica”. Ta nôstarszô pòlskô 
piesniô pò naszémù bãdze brzëmiała 
„Bògarodzëcelka”. Robòta nad taczima 
przełożënkama to je sama redosc. 

* * *
Pò dwadzesce trzech latach i trzech miesącach Zarząd 
Główny Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô roz-
wiązôł ze mną ùgòdã na redakcjową robòtã etatową 
w „Pòmeranie”. Jô móm z ti przëczënë wiôldżi żôl, ale 
jesz wcyg bãdã pisôł do tegò miesãcznika. Bëlno je, że 
jô móm òd szesc lat trzë wiertle etatu jakò szpecjali-
sta do sprôw promòcje w Gminie Wejrowò. Wójta na 
mòją prosbã zarô mie dôł całi etat i  jô móm zagwë-
snienié dëtka na żëcé, co je tim barżi wôżné, że mòja 
białka warkòwno nie robi. 

Stanisłôw Janka

Tłómaczënk „Inwokacji”  
do Pana Tadeùsza béł brzadã 
lëstu òd prof. Zbigòrza 
Williama Wòlkòwsczégò

Òbczas promòcji ksążczi 
Lelek prezentacjã miôł 
Henrik Józefczik
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III
Jô béł jem kòl ce w ne dnie, Fridérikù!
Chtërnégò rãka… dlô swòji biôłoscë
Alabastrowi – I wzãcô – I òcznoscë –
I zybòtónëch côrniãców czej sztrusëné pióro –
Machta mie sã w òczach z klawiaturą
Z elefanta gnôta…
I béł jes jakno ta wej sztatura, chtërną
Z marmùrów klina,
Nigle gò żłobilë,
Òdjima meisel
Wiôlgòszu – stalatnégò Pigmalióna!

IV
Kò w tim, co jes grôł – i co? zmówił tón – i co? – 
pòwié,
Chòc jinak sã pòmiónë ùstroją,
Niżlë jak przeżegniwôł jes rãką Swòją
Kòżdnémù akòrdowi –
Kò w tim, co jes grôł: takô bëła prostota
Bëlnotë Periklejsczi,
Czejbë przódëczasnô jakô Cnota,
W skòwrónczëną chëcz wieską

I

Jô béł jem kòl ce w ne dnie przedpòslédné
Niedorozmiałégò wątkù – –
– Fùl, czejbë Mit,
Bladé, czej pòwid...
– Czedë żëcô kùńc szepce do zôczątkù:
„ N i e  z s z a r g ó m  C e ,  j ô  –  n i é !  –  J ô ,  d ó m 
d o – w i d u ! …”

II
Jô béł jem kòl ce w ne dnie przedpòslédné, 
Czej jes szlachòwniôł – co sztërk, co sztërk – 
Do ùpùszczony przez Òrfeja lirë,
W chtërny sã szmërgmòc z piesnią ùtëmliwô,
I kôrbią ze sobą strënë sztërë,
I czidają sã,
Pò dwie – pò dwie – 
I szëmarzącë cëszkò:
„ Z a c z ą ł ż e  ò n
K l ë w a c  w e j  w  t ó n ? . . .
H e w ò t n y  M é s t e r ! . . .  ż e  g r a j e …  c h ò c  – 
ò d p i c h ô…”

CYPRIÓN KAMIL NORWID
klawira szopena 

Latos swiãtëjemë w pòlsczim państwie rok Cypriana Kamila Norwida. Z ti leżnoscë bédëjemë jednã 
wiérztã tegò romanticznégò pòetë w kaszëbsczim jãzëkù.

Do Antóniégò C…
La musique est une chose étrange!

   Byron
’art?...c’est l’art –et puis, voilà tout.

   Béranger

Fot. Sławomir Lewandowski
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Pòezjô

Hénë – patricjalné chëczë stôré
Czejbë Pò s p ò l i t ô – r z e c z ,
Flastrë placów głëché i szaré,
I Zygmùntowi w blónach miecz.

IX
Zdrzë!... z darżënków w darżënczi
Kaùkasczé kònie czadzą
Czej przed bùrzą jaskùlece,
Mërgając przed regimeńtë,
Pò  s t o  –  p ò  s t o  –  –
– W bùdinkù zatôrcził òdżin, przëgasł zôs,
Pòdskacył zôs – – i wej – pòd scanã
Widzã skarnie żałotnëch gdowów
Kòlbama pchóné – –
I znôwù widzã, chòc dëmã òslepłi,
Jak przez stołpice w dómie,
Statk szlachòwny do zarka
Dwigają… grzimnãła… grzimnãła – Twòja k l a -
w i r a !

X
Na!... co Pòlskã głosa, òd przedżibù
Wstëcbëlnotë dzejów 
Wzãtą, himnã zazdrzeniô – 
Pòlskã – przemiénionëch kòłodzejów;
Na jistnô – grzimnãła – na flastrë z granitu!
– I wej: jak pòczestnô mësla człowieka,
Zrakòwónô je gòrzama lëdzy, 
Abò j a k  –  ò d  s t a l a t a
S t a l a t ó w  –  w s z ë t k ò ,  c o  z b ù d z y ! 
I – wej – czej cało Òrfeja,
Tësąc Pasjów rozdzérô gò na sztëczi:
A kòżdnô wëje: „ N i é  j ô ! . . .
N i é  j ô”  – zãbama szrëwòce – 

*
L e  Të ?  –  l e  j ô ?  – chcemë répnąc sądną piesniã,
Wòłającë: „C e s z  s ã  p ó z d n y  ò t r o k ù ! . . .
J ã k ł ë  –  g ł ë c h é  k a m i e n i e :
D e j a ł  –  s y g n ą ł  f l a s t r a  –  – ”

Skaszëbia Ida Czajinô
Jãzëkòwô dorada: Grégór Schramka

 
Przełożënk na spòdlim tekstu drëkòwónégò w: Cyprian 
Norwid, Poezja i dobroć. Wybór z utworów, wëbrôł, 
napisôł wstãp i przepisënczi Marian Piecha, Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

Wchôdającë, rzekła do se:
„ J e m  s ã  ò d r o d z a  w  N i e b i e
I  s t a ł ë  m i e  s ã  a r f ą  –  w i e r z e j e ,
B l e w i ą z k ą  –  s t ë g n a …
H o s t i ã  –  ò p r z e z  b l a d é  w i d z ã  z b ò ż é …
E m a n u e l  j u  m i e s z k ô
N a  Ta b ò r z e ! ”

V
I bëła w tim Pòlskô, òd ùdżibù
Wstëcbëlnotë dzejów 
Wzãtô, tãgą zazdrzeniô – –
Pòlskô – p r z e m i é n i o n ë c h  k ò ł o d z e j ó w !
Na sama hewò,
Złoto-pszczoła!...
(Pòznôłbë-cë-jem jã na kraju bëtnoscë!...)

VI
I – wej – piesniã jes skùńcził – – i ju wicy
Nie òbzéróm Ce – – jedno – czëjã:
Czó? Czejbë dzecnô rataka – –
– Kò jesz, wej wadzą sã klawisze
Ò niedospiéwóną lësztã: 
A côrną òpòcëszkù,
Pò òsmë – pò piãc – 
Gnërzą: „ Z a c z ą ł ż e  g r a c ?  C z ë  n a j  ò d -
p i c h ô ? . . .”

VII
Ó Të! – co jes Miłotë–profilã,
Chtërnémù miono D o s k ò p i c o w a n i é ;
No – co w Kùńszce dostónie miono Sztil,
Ëż przemikô piesniô, sztôłcy kamienie…
Hewò! Të – co sã w Dzejach nazéwôsz E r ą ,
Gdze dëcht ni historie przedżib je,
Nazéwôsz sã w grëpie: D ë c h ã  a  L ë t r ą
I „consummatum est”…
Hewò! Të – B ë l n é – w ë s k ò p i c o w a n i é ,
Równo jaczi je Twój, a dze?... merk…
Czë w F i d i a s u ?  D a w i d z e ?  C z ë  w  S z o p e n i e ?
Czë w E s c h i l e s o w i  b i n i e ? . . . 
Wiedno – zemscy sã na Tobie: NIESYGA!...
– Znanką globù négò – niedostatk:
D o s k ò p i c o w a n i é ?... gò bòli!...
Òn – r o z p ò c z ë n a c  mô wòlã
I mô wòlã szmërgac dërch òprzed se – zadatk!
– Kłos?... czej dozdrzeniôł jak złoti kòméta,
Prawie że gò wiéw rëchô,
Deszcz pszénëch zôrnów pòlatëje,
Sama gò bëlnota rozmiôtô…
 
VIII
Hewò – zdrzë Fridérikù!... no – Warszawa:
Pòd rozpłomióną gwiôzdą
Apartno skrzewnô – –
– Zdrzë, òrganë ù Farë; zdrzë! Twòje gniôzdo:
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Tymczasem jednak rzeczywistość jawiła się nie-
zbyt obiecująco. Dostęp do morza bardzo ograni-
czony. Kilka malutkich portów rybackich. Duży port 
w sąsiednim Gdańsku, w praktyce opanowany przez 
czynniki dążące do obalenia porządku wersalskiego.

9 listopada 1920 roku podpisano polsko-gdańską 
konwencję. Przewidziano w  niej, że poboru ceł na 
obszarze Wolnego Miasta dokonywać będą gdańscy 
urzędnicy celni oraz że utworzony zostanie kolegial-
ny organ zarządzający portem, tj. Rada Portu i Dróg 
Wodnych. Nie było to korzystne dla Polski rozwiązanie. 
O  ile zabiegi dyplomatyczne przedstawicieli Gdańska 
nie rokowały nadziei na bezkonfliktową współpracę 
w przyszłości, to powszechne oburzenie w Polsce wzbu-
dzały masowe akty wrogości ze strony niemieckich 
mieszkańców miasta, nasilające się szczególnie w okre-
sie wojny polsko-radzieckiej. Z ogromnymi trudnościa-
mi odbywał się transport żywności i materiałów woj-
skowych przez Gdańsk1.

Dlaczego powstała Gdynia? Odpowiedź w  zasadzie 
jest prosta. Odrodzona Rzeczpospolita jak oddechu 
potrzebowała okna na świat. Otoczona niemal ze 
wszystkich stron sąsiadami nieprzychylnie odnoszą-
cymi się do jej istnienia i aspiracji, nie mogła skazy-
wać się na łaskę i niełaskę Wolnego Miasta Gdańska. 
Musiała mieć własny port. Pamiętać należy, że cywi-
lizacje epoki po pierwszej wojnie światowej kładły 
wielki nacisk na gospodarkę morską. Imperia kolo-
nialne, zwłaszcza Wielka Brytania czy Francja, dyspo-
nujące globalnymi flotami i mające dzięki nim wpływ 
na olbrzymie przestrzenie położone na innych konty-
nentach, uważane były za niezwyciężone i rzeczywi-
ście wtedy takie były. Za tym szły: wolność, siła eko-
nomiczna i rzeczywisty wpływ na politykę światową.

Nie dziw zatem, że i  w  Polsce, właściwie w  mo-
mencie odrodzenia państwowości, zrozumiano po-
trzebę budowania morskiej świadomości i  morskiej 
rzeczywistości.

„ROCZNIK STATYSTYCZNY  
GDYNI 1933–1934” 

ŹródŁo wiedzy o okreŚlonym miejscu i czasie

Część 1

Gdynia jest symbolem sukcesu dwudziestolecia międzywojennego. Trzeba powiedzieć, że 
okres ów obfitował – mimo wielu zaniechań, nierozwiązanych problemów oraz chronicznego 
i narastającego braku demokracji – w przejawy erupcji indywidualnego i zbiorowego talentu 
oraz imponującej energii, przekładających się na rozwój kraju i jego rozmaitych struktur. Było 
tych dwadzieścia lat czasem szczerego patriotyzmu realizującego się w praktyczny sposób 
poprzez budowę Polski marzeń. Gdyby przyjrzeć się baczniej tamtemu okresowi i porównać 
go do podobnego długością ćwierćwiecza zapoczątkowanego rokiem 1989, dopiero wtedy 
w pełni zadziwić by się można nad dziełem naszych przodków.

1 M. Odyniec, Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920–1939, Gdańsk 1983, s. 16.
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umiejscowiona była wieś Gdynia. Miejsce to posiada-
ło sprzyjające warunki do budowy portu – dogodne 
ukształtowanie wybrzeża, stosunkowo dużą głębokość 
morza i niewielką jego zamarzalność, częściową osłonę 
ze strony Półwyspu Helskiego i  nieznaczny ruch pia-
sków wzdłuż brzegu5.

29 kwietnia 1923 roku uroczyście otwarto gdyński 
port, który stanowiło jedno molo, będące drewnia-
ną konstrukcją na palach, wypełnioną kamieniami. 
Cztery miesiące później, 13 sierpnia, przybył do Gdy-
ni Kentucky – pierwszy duży statek, pływający pod 
banderą francuską6.   

Miasto rozwijało się w iście amerykańskim tempie. 
A port wraz z nim.

W 1935 roku gdyński port był nie-
mal całkowicie ukończony7. Wybu-
dowano prawie wszystkie niezbędne 
nabrzeża i baseny. Maksymalna głębo-
kość wynosiła 12 metrów, co umożli-
wiało wprowadzanie statków najwięk-
szych, o największej wyporności8.

W związku z systematycznym wzro-
stem obrotów portu (oraz potrzeb 
państwa) i  ciągłym postępem techno-

logicznym, umożliwiającym wprowadzanie nowych, 
skuteczniejszych rozwiązań, port rozbudowywano aż 
do 1939 roku, o  czym wyczerpująco pisze w  swojej 
monografii Ryszard Mielczarek9.

Kilkanaście lat oddzielających sejmową ustawę od 
roku 1939 było czasem intensywnej pracy i  wysiłku 
połączonego z  entuzjazmem, do których analogii 
długo by szukać w  naszej historii najnowszej. Do 
powstającego miasta przyjeżdżali ludzie z  całej Pol-
ski: wiejska i miejska biedota pozbawiona większych 
perspektyw, ale też inżynierowie, handlowcy, przed-
siębiorcy, lekarze, prawnicy oraz, last but not least, 
wszelkiego autoramentu oczajdusze, wydrwigrosze 
i kobiety sprzedajne.

Wszyscy oni tworzyli barwny kalejdoskop porto-
wego miasta. Ambitni, przywiedzeni do Gdyni żądzą 
przygody i  lepszego życia, zazwyczaj nieunikający 
ciężkiej pracy.

Port nadal był czynnikiem najważniejszym i  po-
wodem, z  którego miasto powstało. Wokół i  w  ob-
rębie portu ogniskowały się coraz nowocześniejsze 
obszary gospodarcze: magazyny, stocznie, firmy han-

Racje przemawiające za budową własnego por-
tu, niezależnego od Gdańska, były zatem oczywiste. 
Znaczenie mogło jednak także odgrywać potężne 
pragnienie sukcesu, wręcz jego głód. Polska od koń-
ca XVII stulecia nie miała żadnych sukcesów, później 
w ogóle zniknęła z map Europy, a zaborcy na rozmaite 
sposoby starali się wytworzyć w Polakach przekona-
nie, że jako naród nie są zdolni nie tylko do jakichkol-
wiek zwycięstw militarnych, ale i do samodzielności 
politycznej oraz gospodarczej. Wszystko to spowo-
dowało, że ciśnienie na spektakularne udowodnienie 
sobie (i innym!) własnej wartości przyniosło w dwu-
dziestoleciu niejeden doniosły sukces.

Żeby zdać sobie sprawę ze skali przemian, ja-
kie zaszły w  Gdyni, trzeba zauważyć, 
że w  1910 roku rybacka wieś liczyła 
dziewięciuset stałych mieszkańców. 
Przyjeżdżało tam co roku pięciuset let-
ników, co ułatwiał fakt, że już od roku 
1894 zatrzymywały się w Gdyni pociągi 
kolei żelaznej2. A więc, duża wieś, z pre-
tensjami do bycia peryferyjnym kuror-
tem, ale to wszystko.

Gdynia uzyskała prawa miejskie  
10 lutego 1926 roku, ale właściwie gdy tylko wojska 
Błękitnego Generała Józefa Hallera zajęły Pomorze, 
rozpoczęły się przymiarki do budowy polskiego okna 
na świat. Inżynier Tadeusz Wenta przybył do Gdyni 
po raz pierwszy w  1920 roku, z  misją wyboru do-
godnego miejsca pod budowę portu. Był uznanym 
autorytetem w swojej dziedzinie: wykształcony w Pe-
tersburgu, wcześniej budował porty w Windawie i Re-
wlu3. Efektem pracy jego i całego zespołu entuzjastów 
była, finalizująca przygotowania, ustawa sejmowa 
z 23 września 1922 roku o budowie portu w Gdyni. 
Prace ruszyły już wcześniej, z dużym udziałem inży-
nierów francuskich, nadzorowanych przez Duńczyka 
Knuta Hojgaarda4. Nad całością czuwał dobry duch 
Gdyni (i nie tylko Gdyni, przywołać należy również 
dzieło Centralnego Okręgu Przemysłowego) Euge-
niusz Kwiatkowski, którego zasługi dla Polski mor-
skiej są fundamentalne i wielostronne.

Dlaczego akurat Gdynia? Długo zastanawiano się 
nad miejscem budowy, napłynęło wiele pomysłów. 
Za najbardziej odpowiednią uznano dolinę położoną 
między Kępą Oksywską a  Kamienną Górą, w  której 

2 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. Opowieść o narodzinach i życiu miasta 1918–1939, Łódź 2012, s. 12.
3 Tamże, s. 14.
4 Tamże, s. 33.
5 I. Pawlik, S. Kudławiec, Moje miasto Gdynia, Gdynia 2003, s. 15.
6 Tamże, s. 64-65.
7  Interesujące opisy portu odnaleźć można w publikacjach z tamtych lat. Dyrektor Instytutu Bałtyckiego pisze: Port gdyński dzieli się na 

port zewnętrzny, który powstał przez tworzenie sztucznych terenów-moli oraz na port wewnętrzny, budowany w lądzie zapomocą bagrowa-
nia. Port zewnętrzny składa się z Awanportu połączonego z Basenem Węglowym, Basenu Południowego i Basenu Prezydenta (będącego na 
ukończeniu). Port wewnętrzny składa się z Kanału Portowego (przedłużenie Kanału Wejściowego) oraz odchodzących zeń w kierunku połu-
dniowo-zachodnim: Basenu I-go (im. Marszałka Piłsudskiego) i Basenu II-go (im. Ministra Kwiatkowskiego). Gdynia. Port Rzeczypospolitej, 
opr. J. Borowik, Toruń 1934, s. 12.

8  I. Pawlik, S. Kudławiec, Mała historia Gdyni, Gdynia–Wejherowo 2008, s. 107.
9  R. Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924–1939, Gdańsk 2001.

Za najbardziej 
odpowiedniĄ uznano 

dolinĘ poŁoŻonĄ miĘdzy 
kĘpĄ oksywskĄ 

a  kamiennĄ górĄ,  
w której umiejscowiona 

byŁa wieŚ gdynia.
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Rocznik wydawany był przez Komisarjat Rządu 
w  Gdyni (pisownia ówczesna)15. Całość redagował 
kierownik Referatu Statystycznego Bolesław Polkow-
ski, natomiast za wszelkie sprawy związane z logistyką 
i  późniejszym rozprowadzaniem rocznika odpowie-
dzialny był Skład Główny w Referacie Statystycznym 
Komisarjatu Rządu w Gdyni. Publikację zrealizowano 
czcionkami Drukarni Instytutu Wydawniczego Pań-
stwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Cena omawianego 
rocznika wynosiła 10 zł, co, jak na ówczesne realia, 
było kwotą stosunkowo dużą.

Charakterystyczną cechą wydawnictwa jest jego 
dwujęzyczność. Już sam tytuł w  językach polskim 
i  francuskim zwiastuje to czytelnikowi. Wewnątrz, 
w spisie treści, w nagłówkach i samych tabelach będą-
cych de facto najważniejszą częścią rocznika, mamy do 
czynienia ze stosowaniem, obok języka polskiego, wła-
śnie francuskiego. Dla dzisiejszego czytelnika, w dobie 
niepodzielnego panowania języka angielskiego (poza, 

rzecz jasna, frankofońskimi i  do pew-
nego stopnia iberojęzycznymi rejonami 
świata), może to stanowić ciekawostkę.

Wstęp, autorstwa Komisarza Rządu 
w  Gdyni Franciszka Sokoła, podkre-
śla wagę prezentowanej publikacji i  jej 
potrzebę. Franciszek Sokół pisze m.in.: 
Rocznik niniejszy jest pierwszą próbą 
ujęcia w  jedną całość statystyki Gdyni. 
Publikacyj, odzwierciedlających liczbo-
wo szczegóły stawania się jedynego por-

tu Rzeczypospolitej nie brak: niektóre z nich zawierają 
ścisły, obszerny i wartościowy materiał. Nie dokonywa-
no atoli dotychczas konfrontacji fragmentów, nie zesta-
wiano dat bezprzykładnego rozwoju nikłej wioszczyny 
rybackiej do godności jednego z  pierwszych portów 
Bałtyku16.

Z tych i kolejnych słów Franciszka Sokoła, mimo 
charakteru publikacji, przebija miłość do miasta, 
które komisarzowi ma tak wiele do zawdzięczenia. 
W  okresie jego urzędowania, w  latach 1933–1939, 
zostały między innymi uporządkowane finanse za-
dłużonego miasta, przy równoczesnej intensywnej 
realizacji inwestycji komunalnych17.

Dokończenie w kolejnym numerze.

Piotr Schmandt 

dlowe, armatorskie i wreszcie flota (należy wymienić 
chociażby: Żeglugę Polską powstałą w  1926 roku, 
firmę maklerską Agencja Morska, Polsko-Skandy-
nawskie Towarzystwo Transportowe Polskarob, Pol-
sko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe Polbryt, Gdy-
nia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.10).

W wielu firmach, o ile nie w większości, miał udział 
kapitał zagraniczny, co wynikało z niedojrzałości pol-
skiego sektora finansowego, zrozumiałej z  uwagi na 
ponadstuletni okres niewoli narodowej. Gdynia jako 
miasto portowe nakierowana była z przyczyn oczywi-
stych na współpracę z zagranicą, co obrazować może 
chociażby dbałość o międzynarodowy, jak byśmy dziś 
powiedzieli, PR portu i miasta, np. poprzez wydaw-
nictwa publikowane przez polskie urzędy w językach 
obcych z przeznaczeniem na rynki zagraniczne. I tak, 
mieszkaniec Londynu, Kapsztadu lub Nowego Jorku 
mógł dowiedzieć się, jak przedstawiają się Regular li-
nes between Gdynia and other ports11; Rumun prze-
czytał, jaka jest Rolul portului Gdynia in 
comerţul exterior al  Poloniei12; wreszcie 
Czech, jako mieszkaniec kraju pozba-
wionego dostępu do morza, mógł tyl-
ko pozazdrościć, że Zámoŕské obraty 
zbožim v Gdyni wyniosły w 1935 roku 
7 474 444 mln ton13.

Niemniej infrastruktura miejska 
i  bogactwo rozmaitych przejawów 
ludzkiej aktywności w  Gdyni daleko 
przerosły wcześniejsze zamierzenia 
projektantów, dotyczące głównie portowego aspektu 
funkcjonowania młodego miasta. Sektory: finanso-
wy, spożywczy, usługowy, rozrywkowy, turystyczny, 
działalność kulturalna rozwijały się niezwykle bujnie. 
Gdynia stała się pod tym względem normalnym mia-
stem, z  tym że rozkwitającym szybciej i  bujniej niż 
reszta wielkich skupisk ludzkich na terenie Rzeczy-
pospolitej.  

Wizerunek polskiego okna na świat lat międzywo-
jennych został zobrazowany – w sposób z pewnością 
suchy, bo nieuwzględniający ludzkich historii i ludz-
kich emocji, za to miarodajnie i obiektywnie, a także, 
siłą rzeczy, dość szeroko – Rocznik Statystyczny Gdyni 
1933–193414. Wydawnictwo miało bowiem zadanie 
przedstawienia ważniejszych dziedzin funkcjonowa-
nia miasta i jego obywateli.

Port nadal 
byŁ czynnikiem 

najwaŻniejszym  
i powodem, z którego 

miasto powstaŁo.

10  A. Tarkowska, op.cit., s. 41.
11  The Port of Gdynia, Warszawa 1933, s. 13.
12  Portul Gdynia, Gdynia 1936, s. 5.
13  Pŕístav Gdynia, Gdynia 1936, s. 31.
14  Rocznik Statystyczny Gdyni. Annuaire statistique de Gdynia 1933–1934. W zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-

skiej w Wejherowie znajduje się również późniejszy Rocznik Statystyczny Gdyni 1934–1935, nie omawiam go jednak szczegółowo z uwagi 
na podobieństwo obu publikacji, wynikające z cykliczności inicjatywy wydawniczej i niewielkiego upływu czasu dzielącego oba roczniki.

15  W niniejszym tekście przyjęta została zasada nieingerowania (tam, gdzie to możliwe) w ówczesną pisownię polską, co ma posłużyć jak 
najautentyczniejszemu ukazaniu klimatu lat 30. ubiegłego wieku.

16  Rocznik..., s. VI.
17  M. Kardas, Stefan Fanciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 428.
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Lëst je òdpòwiedzą na słowa Eùgeniusza Gòłąbka, jaczé 
miôł òn rzekłé w wëdowiédzë z Gracjanã Fópką („Swòje 
żëcé móm ju spisóné...”, „Pomerania” nr 1/2021, s. 42–
47). Pòjawił sã tam dzélëk tikający sã robòtë Szëmòna Jan-
cena kòl słowińsczich tekstów Friedricha Lorentza. Gòłąbk 
gôdôł m.jin. tak: „Szimk wëkònôł tã zmùdną robòtã baro 
rzetelno. (...) Le chcã tu téż rzec, że przepisanié nëch tek-
stów i wëdanié w trzech wersjach – kaszëbskò-słowińsczi, 
„nowòkaszëbsczi” i pòlsczi – bëło mòją ùdbą, jinaczi rzec, 
to jô jem inicjatorã ti sprawë. A terô jô zabédowôł Janceno-
wi dalszą wspólną robòtã i przëgòtowanié wspólny pùbli-
kacje. Równak Szimk terô je pòd wpłiwã Maceja Bańdurã, 
a  jich zdanim przekłôdanié tzw. słowińsczich tekstów na 
wersjã „nowòkaszëbską” nie je pòtrzébné”. 

Tczëwôrtny czëtińcowie „Pòmeranie”!
Jem rôd, że Wasta Eùgeniusz Gòłąbk w stëcznikòwi kôr-
biónce ò mie rzekł, równak jô bë sã chcôł do jegò słów 
òdniesc. Kòżdémù z nas zanôlégô na tim, żebë nasz jãzëk 
òstôł z nama jaż do kùńca swiata. Robòta nad tekstama 
zajãła mie kòl trzech lat, mòże përznã wiãcy (pò jaczims 
czasu jô ju òprzestôł rechòwac). Na samim zôczątkù swòji 
robòtë jô téż zaczął te tekstë w znormalizowónym pisënkù 
pisac, ale pò jaczims czasu corôz barżi jô widzôł, że cos 
nie klédëje. Sam słowińsczi dialecht je dosc specyficzny 
m.jin. przez pierwòtné ùtrzëmanié lëczbë pòdwójny i wiel-
ny, wëmôwianié v (w) przed wikszoscą samòzwãków, 
archajizmë, a  téż swòbódny i  dzélowò rëchòmi przëcësk 
wëstãpiwający w  nordowëch gôdkach, dze w  dialech-
tach wëstrzédnokaszëbsczich je òn téż swòbódny ale 

LISTY nierëchòmi, wliczając do tegò bëlaczenié i  wëstãpiwanié 
zredukòwónégò ł. Ò tëch wszëtczich różnicach midzë 
słowińsczim (w jaczim téż są drobné różnice midzë ósto-
wòsłowińsczim i westowòsłowińsczim) a jinszima kaszëb-
sczima gôdkama, na jaczich je òpiarti lëteracczi kaszëbsczi 
jãzëk, mòżna bë elabòrat spòkójno napisac. 

Wiém baro dobrze, że terôczasné regle nie dôwa-
ją mòżlëwòscë do tegò, żebë taczé tekstë jak Lorentza 
bëłë pisóné dialektalną kaszëbizną i mùszą bëc znorma-
lizowóné. W tim przëtrôfkù nót bë bëło równak wprowa-
dzëc zmianë, żebë mòżna bëło w tim pisënkù, przëjãtim 
w  1996 rokù, zapisëwac tegò ôrtu tekstë, jaczé zebrôł 
Lorentz, abò przëjąc dwie fòrmë zapisu, jak to òstało zro-
bioné w norwesczim jãzëkù (dze są dwa òficjalné sztan-
dardë: bokmål i nynorsk), abo z czasã w całoscë przeńc na 
zôpis „klasyczny” bédowóny przez Maceja Bańdura. Tuwò 
më, jakò dzejôrze, pòwinni so zadac pëtanié, czë jidzemë 
całi czas w  lëteracką kaszëbiznã i òstôwiómë żëwi jãzëk 
dzes na zberkù dardżi, czë przëjmiemë erbã, jaką pò sobie 
Friedrich Lorentz òstawił. I robimë wszëtkò, żebë dialechtë 
téż spróbòwac rewitalizowac, nie zabôcziwając ò tim, co ju 
òstało zrobioné. Jô wëbrôł tã drëgą dargã, temù jô zasto-
sowôł zôpis stwòrzony przez Maceja Bańdura, parłãczący 
pisënk klasyczny, wëzwëskiwóny przez m.jin. zrzeszińców, 
i pisënk z 1996 r. To, że jô sã z Macejã Bańdurã zgôdzóm, 
jeżlë jidze ò kwestiã pisënkù, nie znaczi, że jô jem pòd jegò 
bezpòstrzédnym wpłiwã, jak to rzekł Eùgeniusz Gòłąbk. 
Sóm zôpis nie je drãdżi do czëtaniô. Słowa, chtërne mògą 
bëc dlô Kaszëbów drãdżé do zrozmieniô, są wëklarowóné. 
Do tegò jô ùżiwôł dwùch słowôrzów, bëłë to: Slovinzi-
sches wörterbuch Lorentza i Słownik gwarowy tzw. Sło-
wińców kaszubskich tom 1 Zenona Sobierajsczégò. 

Wasta Gòłąbk je ùdbòdôwcą i  całi czas robi wiele 
dobrégò dlô kaszëbiznë. Midzë nama ni ma zgòdë co do 
zamkłoscë spisónëch przez Lorentza tekstów. Jô nie jem 
za tim, żebë zmieniwac òriginał, nawetka jeżlë są tam 
słowa, jaczé mogą sã niechtërnym lëdzóm nie widzec. 
Eùgeniusz Gòłąbk mësli jinaczi, temù òstaną dwie apart-
né wersje wëdóné. Zresztą samé òriginalné słowa mògą 
kaszëbsczi lëteracczi jãzëk zbògacëc. W  rozmòwie Gra-
cjana Fópczi z Eùgeniuszã Gòłąbkã w stëcznikòwi „Pòme-
ranie” òstało rzekłé ò błãdach, jaczé òstałë przeze mie 
zrobioné. Prôwdą je, że òne tam bëłë, ale bëła to starszô 
wersjô, jaką jô chùdzy wësłôł, jesz przed sprôwdzenim, 
a to, co bëło do ùprawieniô, òstało zrobioné. Terô dalszą 
kòrektą tekstów zajimô sã Macéj Bańdur, chtëren bãdze 
wespółaùtorã a téż wëdôwcą jakò wëdowizna Skra. Całô 
pùblikacjô, jakô bãdze wëdónô, nie mdze blós do ùczałëch 
sczerowónô, tak jak to rzekł Wasta Gòłąbk, ale téż do 
wszëtczich Kaszëbów. 

Szëmón JancenSz. Jancen (z lewi) òbczas widzawiszcza „Sobótka”. Òdj. am
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czasy bardzo niespokojne i  obfitujące w  wojny 
obronne. Mimo trudnych warunków Csomborowi 
udało się zdobyć wykształcenie i zostać nauczycie-
lem. Jak na ówczesne standardy, było ono grun-
towne, ponieważ dzięki nauce m.in. w Késmárku 
(czyt. Kyjszmark; pol. Kieżmark, obecnie Kežma-
rok w  Słowacji) i  Nagybányi (Nagybánya – czyt. 
Nodźbanio, obecnie Baia Mare w Rumunii) poznał 
język niemiecki, łacinę i  grekę. Z  nauką języków 
antycznych wiązało się z  reguły zaznajomienie 
z  kulturą antyczną, co widać wyraźnie w  wier-
szach pisanych przez Mártona, zawierających wie-
le elementów mitologii rzymskiej. Posiadał rów-
nież rozległą wiedzę historyczną i  geograficzną. 
To właśnie geografia interesowała go najbardziej, 
niemniej jednak kwestie, które możemy określić 
jako etnograficzne, również znalazły silne odbicie 
w dziele tego węgierskiego podróżnika. 

Chęć dalszego pogłębiania wiedzy była jednym 
z  głównych czynników, który pchnął Csombora 
w  daleką podróż. Rzeczywiście treść jego relacji 
zdaje się to potwierdzać – jako baczny obserwator 
skupiał się głównie na dwóch kwestiach: szkolnic-
twie i sprawach religijnych. Dlatego też jego dzieło 
może być dobrym źródłem wiedzy o ówczesnych 
szkołach i poziomie kształcenia w odwiedzanych 
przez niego miastach. 

Podróż Mártona zaczęła się pod koniec maja 
1616 roku w  Eperjes (czyt. Eperjesz; dziś Prešov 
w Słowacji), a do Gdańska podróżnik dotarł jesie-
nią tego samego roku. W międzyczasie odwiedził 

Csombor słusznie porównany został przez histo-
ryka Edwarda Mierzwę do Mikołaja Krzysztofa 
Radziwiłła „Sierotki” – polskiego podróżnika, któ-
ry opisał po polsku swoją podróż do Ziemi Świętej 
w latach osiemdziesiątych XVI wieku. Obie te po-
staci łączyły w sobie zamiłowanie do podróży z pa-
sją pisarską, dzięki której pozostały do dnia dzi-
siejszego niezwykle bogate wspomnienia i relacje. 
Co ważne, w obu przypadkach mamy do czynienia 
z relacjami spisanymi w językach narodowych, nie 
zaś – jak to zazwyczaj miało miejsce do tej pory 
– w  którymś z  języków międzynarodowych (ła-
cinie, francuskim czy też niemieckim). Tak więc 
jako jeden z  pierwszych twórców narodowych 
Márton Csombor jest postacią znaną i  szanowa-
ną przez Węgrów do dnia dzisiejszego. Świadczy 
o  tym z  pewnością nazwanie Koła Literackiego, 
założonego przez węgierskich emigracyjnych po-
etów i literatów w Londynie (1964–1989), właśnie 
imieniem Mártona Csombora. 

Nasz bohater urodził się około 1594 lub 1595 
roku w miejscowości Szepsi (czyt. Sepszi) w Gór-
nych Węgrzech (dzisiaj Moldava nad Bodvou 
w  Słowacji) na terenie Księstwa Siedmiogrodu. 
Stąd też w  literaturze węgierskiej określany jest 
jako Szepsi Csombor Márton – Márton Csombor 
Sepszeński. Był przedstawicielem ubogiej szlachty, 
w związku z czym nie mógł liczyć na błyskotliwą 
karierę. Przełom XVI i  XVII wieku był okresem 
wzmożonych walk między węgierskim Księstwem 
Siedmiogrodu a  monarchią Habsburgów. Były to 

kontakty pomorsko-wĘgierskie  
na przestrzeni dziejów

Ważnym elementem kontaktów pomorsko-węgierskich jest niewątpliwie postać Mártona 
Csombora (czyt. Marton Czombor). Był on węgierskim nauczycielem i podróżnikiem,  
który postanowił udać się do Gdańska, do słynnego wówczas w całym świecie protestanckim 
gimnazjum akademickiego. Nie zabawił długo nad Bałtykiem, ponieważ chęć podróżowania  
okazała się silniejsza od regularnego chodzenia na wykłady. Z wyprawy tej pozostawił po 
sobie cenne notatki, które przez polskich historyków oceniane są jako pierwszy literacki 
opis Gdańska. Nie dotyczyły one tylko Gdańska, ale wszystkich ważnych miejsc, przez które 
Csombor przejeżdżał. 

márton csombor i jego podróŻ po polsce i pomorzu gdaŃskim
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wiele polskich miast, a  swoje odczucia starannie 
notował. Podróżował zasadniczo wzdłuż Wisły, 
w związku z tym to głównie nadwiślańskie miasta 
znalazły się siłą rzeczy w jego dziele. Pominę jed-
nak miasta polskie mijane przez Csombora, gdyż 
wątek ten nie jest zasadniczo związany w  żaden 
sposób z  Pomorzem. Wśród miast znajdujących 
się w  nadmorskiej krainie Rzeczypospolitej, od-
wiedzonych przez naszego bohatera, znalazły się: 
Toruń, Grudziądz, Oliwa (w  XVII wieku była to 
jeszcze osobna miejscowość), Braniewo, From-
bork, Elbląg, Malbork i Tczew. Więcej uwagi po-
święcił on jednak wyłącznie Gdańskowi, który 
poznał najlepiej z racji dłuższego pobytu. Reflek-
sje dotyczące tego miasta przedstawione zostały 
w drugim artykule. 

Warto zwrócić uwagę na to, jaką wiedzę geogra-
ficzno-historyczną o  tym regionie miał Márton. 
Co ciekawe, wyraźnie oddzielał Pomorze i Kaszu-
by od Prus, twierdząc, że Pomorze nie jest częścią 
Prus, gdyż nabyte zostało za pieniądze1. Z drugiej 
jednak strony nie do końca wiadomo, co kryje się 
pod pojęciem „Pomorze”, gdyż odwiedzone przez 
Csombora miasta Pomorza Gdańskiego – Toruń, 
Grudziądz, Tczew, Gdańsk i inne – stanowiły we-
dług niego część Prus. Dodatkowym argumentem 
świadczącym o  tym, że węgierski podróżnik nie-
świadomie jednak włączył polskie Pomorze do 
Prus, jest wyliczenie Wierzycy wśród pruskich 
rzek. Nie widział on przy tym podziału na Prusy 
Królewskie (stanowiące część Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów) i Prusy Książęce (obszar zależ-
ny od Polski, rządzony przez dynastię Hohenzol-
lernów). Wydaje się, że było to według węgierskie-
go podróżnika jednolite terytorium, gdyż Malbork 
jego zdaniem znajdował się w  samym sercu tej 
prowincji.

Prawdopodobnie mianem Pomorza określone 
zostało Księstwo Zachodniopomorskie. Wskazuje 
na to m.in. fakt, że od zachodu zaś sąsiadują z Pru-
sami: Kujawy, Pomorze i Kaszubia […]2. We wstęp-
nym opisie państwa polskiego Márton stwierdził, 
że Polska ogromny to kraj i potężny, do którego po-
siadłości zalicza się także Litwa, Kuronia [Kurlan-
dia], Liwonia [Inflanty], Szwecja i po części Prusy, 
a nadto Kaszubia3. Terytorium zachodniopomor-
skim, należącym wówczas do Rzeczypospolitej, 
było księstwo lęborsko-bytowskie, które rzeczywi-
ście sąsiadowało z Prusami Królewskimi. Poza tym 
Odra, zdaniem naszego bohatera, przepływa przez 
Pomorze i na koniec wpada do Morza Pomorskiego 

koło miasta Szczecina4. Przynależność Szwecji do 
Polski w opinii Csombora wynika z faktu, iż król 
Zygmunt III Waza w  swojej tytulaturze posiadał 
ten tytuł, a Polska przez pewien czas pozostawała 
w unii personalnej z tym państwem. W drugiej de-
kadzie XVII wieku było to jednak jedynie mgliste 
wspomnienie. 

Kilkakrotnie już wspomniałem o dziele napisa-
nym przez Mártona Csombora i warto na samym 
końcu omówić je nieco szerzej. Wspomnienia 
z podróży, wydane drukiem w Koszycach w 1620 
roku, stanowią opus vitae (łac. dzieło życia) tego 
węgierskiego podróżnika. W  zasadzie jest to 
pierwsza tego typu praca napisana w języku ojczy-
stym przez Węgra, a więc stanowi pod tym wzglę-
dem swoiste novum. Márton zapewne nie miałby 
większych problemów z napisaniem swojej pracy 
po łacinie lub niemiecku, czyli w  językach po-
wszechnie wówczas uważanych za międzynarodo-
we. Wiersze znajdujące się w  jego pamiętniku są 
zresztą napisane po łacinie, co sugeruje poniekąd, 
że ich autor uważał język Cycerona i Horacego za 
bardziej właściwy dla liryki. Pełny tytuł jest bardzo 
długi i  zawiera nazwy wszystkich znaczniejszych 
państw, w  których był Csombor. Z  reguły ogra-
nicza się go do dwóch pierwszych słów: Europica 
Varietas (z łac. rozmaitości europejskie). Tytuł do-
brze oddaje treść książki, ponieważ bogactwo in-
formacji przekazanych przez autora jest naprawdę 
duże. W języku polskim niestety dzieło to nie jest 
dostępne w  całości. W  1961 roku opublikowane 
zostały fragmenty dotyczące Polski, przetłuma-
czone przez Jana Śląskiego. Tekst z  tego wydania 
dotyczący Gdańska, wzbogacony o bardzo ciekawe 
ryciny Aegidiusa Dickmanna (1617 r.), ukazał się 
w 2013 r.5

Adam Lubocki

1 Márton Csombor, Podróż po Polsce, tłum. J. Śląski, Warszawa 1961, s. 29. 
2 Tamże.
3 Tamże, s. 9. 
4 Tamże, s. 92-93. 
5 Mártona Csombora Podróż do Gdańska, tłum. J. Śląski, Gdańsk 2013. 

Europa na początku XVII w.
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niezwykle cenne źródło. Opis można porównać do 
prawie dwie dekady późniejszej relacji Francuza 
Charlesa Ogiera (1635–1636). Nie sposób tutaj 
przywołać wszystkich rzeczy, które zaciekawiły 
i przykuły uwagę Csombora. Ograniczę się zatem 
do kilku przykładów, które wywołały największe 
zdziwienie u  Węgra, a  także były najważniejsze 
z perspektywy jego pobytu w Grodzie Neptuna.

Skoro zaś o  Neptunie mowa, warto zwrócić 
uwagę, że słynnej fontannie również poświęco-
nych zostało kilka zdań. Była ona jednak dopiero 
w  trakcie budowy i  tymczasowo przechowywana 
była w  Zbrojowni przy ulicy Tkackiej. Tak cha-
rakteryzuje ją nasz bohater: W  arsenale znajduje 
się także urządzenie wodne, które w  najbliższym 
czasie zostanie ustawione w  rynku. Całe z  mie-
dzi weneckiej, przedstawia Neptuna trzymającego 
w ręku trójząb, przez którego każde ostrze spływać 
ma woda. U  stóp boga są węże i  dzieci, którym 
woda będzie tryskać z głów. W drugiej ręce trzyma 
Neptun czaszę ofiarną. Jakiś jeleń wyciąga ku niej 
swoją paszczę i  tak woda ciecze z  patery do gęby 
zwierzęciu. Wywiedziałem się od mego gospodarza, 

Już pierwszy akapit opisu Gdańska jest wielce 
wymowny: Gród ten od czasu swego założenia nie 
tyle pięknymi, ile osobliwymi budowlami i  zadzi-
wiającym bogactwem ogromną zyskał sobie sławę 
w obcych krajach. Jest on dla całych Prus nie tylko 
metropolis [stolicą – A.L.], lecz także emporium, 
czyli miejscem sprzedaży i  kupna skarbów zwożo-
nych morzem. Ja mienię Gdańsk gospodarzem ca-
łego kraju1. W istocie trudno o trafniejszą charak-
terystykę tego miasta. Początek XVII wieku to dla 
Gdańska okres co prawda schyłkowej, ale mimo 
wszystko w dalszym ciągu wielkiej świetności. Ko-
rzystając z ponad 100-letniego popytu na polskie 
zboże w  krajach Europy Zachodniej, gdańszcza-
nie zbijali ogromne fortuny, bogacąc siebie, swo-
je miasto i całą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 
Nazwanie Gdańska gospodarzem całego kraju jest 
zatem stwierdzeniem odpowiadającym rzeczywi-
stości. 

O ile wiadomości historyczne – którymi próbu-
je na ogół pochwalić się Márton – nie zawsze od-
powiadają prawdzie, o  tyle obraz rzeczywistości, 
którą podróżnik widział na własne oczy, stanowi 

Po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami dotyczącymi Mártona Csombora, jego  
podróży i postrzegania przez niego Pomorza i Prus, warto przyjrzeć się również tej  
części Pomorza, którą podróżnik z Węgier opisał najdokładniej, a więc pierwotnemu  
celowi jego wędrówki – Gdańskowi. Miasto to zrobiło na Mártonie niewątpliwie duże 
wrażenie. Nietrudno się dziwić, było to wówczas największe i najbogatsze miasto  
w całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

gdaŃsk oczami mártona csombora

1 Mártona Csombora Podróż do Gdańska, tłum. J. Śląski, Gdańsk 2013, s. 7. 
2 Tamże, s. 55.

Widok na ulicę Długą ze Złotą Bramą. Rycina Aegidiusa Dickmanna
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leżność kościoła mariackiego. Brak jednoznaczne-
go wskazania wyznania odzwierciedla jednak stan 
rzeczywisty: świątynia była wykorzystywana za-
równo przez katolików, jak i luteranów, a probosz-
czem był ksiądz katolicki wybierany przez króla. 

Bardzo mało uwagi Csombor poświęcił ołtarzo-
wi w bazylice. Nie opisał jego wyglądu, a  jedynie 
napomknął o okolicznościach, w jakich znalazł się 
w Gdańsku, i o tym, że poprzedni burmistrz chciał 
go wykupić za osiem tysięcy dukatów. Wspomniał 
za to, że jest bardzo strzeżony, w związku z czym 
odsłaniany jest trzy razy do roku. Bardzo możli-
we, że podróżnikowi nie było dane go zobaczyć 
i w swojej relacji odniósł się jedynie do zasłysza-
nych plotek. 

Spędzenie kilku miesięcy w  mieście pozwoli-
ło Węgrowi dobrze zapoznać się z  architekturą, 
a  także z  życiem ludzi, zwyczajami i  obyczajami. 
Niektóre z nich szokowały podróżnika, a niektó-
re przypominały mu znajdujący się daleko dom. 
Jako baczny obserwator sporządził cenną relację 
z okresu, w którym to nadbałtyckie miasto przeży-
wało szczyt świetności. Podziw widać na każdym 
niemalże kroku. Być może to właśnie wspaniało-
ści Gdańska przyczyniły się do tego, że zapragnął 
on poznać inne obszary, przede wszystkim Europę 
Zachodnią, od zawsze stawianą w centralnej części 
kontynentu za wzór pod każdym względem. Czy 
jednak Gdańsk okazał się gorszy niż Londyn i Pa-
ryż? Na to Csombor nie dał niestety odpowiedzi. 

Można by dużo więcej napisać o  spostrzeże-
niach Mártona Csombora z Gdańska. Wielu cieka-
wych wątków nie podjąłem. Zachęcam jednak do 
samodzielnego zapoznania się z tą niezwykle cie-
kawą lekturą, gdyż jest to gratka dla każdego miło-
śnika Grodu Neptuna. Mam nadzieję, że tych kilka 
informacji zachęci do sięgnięcia po wspomnienia 
węgierskiego podróżnika. 

Adam Lubocki

Imć Pana Jerzego Curitiusa, że do mojego przyjaz-
du miasto wydatkowało już na tę fontannę trzy 
tysiące florenów, acz jeszcze zapewne wiele brako-
wało2. Z  opisu wynika, że rzeźba była praktycz-
nie gotowa, skoro Węgier przewidywał szybkie 
umieszczenie jej na rynku. Różne okoliczności – 
takie jak remont Dworu Artusa – sprawiły jednak, 
że nastąpiło to w  1633 roku, a  więc dopiero po  
16 latach. Trzy tysiące florenów (właściwie chodzi-
ło pewnie o dukaty, gdyż floren – znany do dziś jako 
forint – to węgierski odpowiednik monety złotej, 
która w Polsce Zygmunta III nosiła miano dukata) 
to natomiast ogromna suma zarówno w znaczeniu 
ówczesnym, jak i  w  szacunkowym przeliczeniu 
na dzisiejsze pieniądze. Średnia dniówka pracow-
ników fizycznych w  tym czasie nie przekraczała  
10 groszy, a dukat stanowił równowartość 140 gro- 
szy. Dla zwykłego pracownika było to zatem  
115 lat pracy bez dni świątecznych! Obrazuje to 
niewątpliwie skalę tej inwestycji. W  przeliczeniu 
na dzisiejsze pieniądze uznać można trzy tysiące 
dukatów za równowartość 1,5 miliona złotych. 

Podróżnik z Szepsi z racji węgierskiego pocho-
dzenia skrupulatnie odnotowywał ślady węgier-
skie w  odwiedzanych miastach. Okazuje się, że 
również w Gdańsku takowe były. Relacja Mártona 
świadczy o stałej obecności pewnej liczby Węgrów 
w mieście. Nie do końca wiadomo, skąd się wzię-
li. Częściowo byli to zapewne uczniowie gimna-
zjum, którzy – podobnie jak Márton – poszukiwali 
nad Bałtykiem wykształcenia. Potwierdza to lista 
uczniów Gimnazjum Gdańskiego, na której znaj-
dują się węgierskie nazwiska. Tym wątkiem zajmę 
się jednak w kolejnym artykule. Oprócz okresowo 
zamieszkujących miasto żaków prawdopodobnie 
byli też stali mieszkańcy osiedli w mieście, mający 
węgierskie korzenie – przykładem może być rodzi-
na Schachmannów, której jeden z przedstawicieli 
był nawet burmistrzem na początku XVII wieku. 

Dowiadujemy się także, że w  Grodzie Nep-
tuna znajdowało się w  tym czasie wiele świątyń: 
W Gdańsku jest dwanaście kościołów: Panny Ma-
rii, Świętego Piotra, gimnazjalny, Czarny Klasztor, 
Świętej Katarzyny, Świętej Elżbiety, Świętej Gertru-
dy, Świętego Bartłomieja, Świętego Jana, Święte-
go Jakuba, klasztor Karmelitów, Świętego Ducha3. 
Csombor odnotował najważniejsze ciekawostki 
dotyczące każdego z nich. Z jego opisu wynika, że 
wówczas w  Gdańsku funkcjonowały trzy świąty-
nie kalwińskie, cztery luterańskie, trzy katolickie. 
Jeden kościół (św. Bartłomieja) znajdował się we 
wspólnym posiadaniu zwolenników obu wyznań 
protestanckich4. Co ciekawe, niejasna jest przyna-

3 Tamże, s. 31.
4 Tamże, s. 40.

 Plan Gdańska z 1625 r. rycina Aegidiusa Dickmanna



Pomerania nr 2 (550) / Gromicznik 202130

w czerwcu. Koszt przedsięwzięcia i ryzyko, że statek 
nie dotrwa na brzegu do tego czasu, powodowały, że 
rozważanym wariantem było jego złomowanie.

Ostatecznie problem rozwiązał Wydział Ratowni-
czo-Holowniczy „Żeglugi Polskiej”. 26 lutego w  go-
dzinach porannych przy wybrzeżu zjawiły się  gdyń-
ski holownik Ursus i płaskodenny dwuśrubowy statek 
motorowy Nogat. Jednostka ustawiła się rufą do brze-
gu i płynąc wstecz, bagrowała za pomocą swoich po-
tężnych śrub kanał, którym Tempo miał wypłynąć na 
otwarte morze. Następnie uwięziony statek został ob-
rócony dziobem w kierunku morza i wyprowadzony 
przez Ursusa na głęboką wodę.

Hardy na dnie 
Nie wszyscy marynarze mieli tyle szczęścia co zało-
ga Tempa. W nocy z 8 na 9 lutego podczas nocnego 
sztormu z pokładu niemieckiego okrętu Claus zauwa-
żono statek płynący w kierunku Gdańska, który został 
uszkodzony przez fale i momentalnie zatopiony. Claus 

Tempo na brzegu
Podczas sztormu 12 lutego 1934 roku latarnik z Ro-
zewia Leon Wzorek dostrzegł na morzu targany 
silnymi falami, bliski zatonięcia okręt kierujący się 
ku wybrzeżu. Natychmiast powiadomił o  sytuacji 
port w Gdyni, skąd wysłano pomoc. Nim holowniki 
przybyły na miejsce, jednostka sztrandowała. Był to 
duński statek Tempo pod komendą kapitana Alek-
sandra Mayera, który z  pustymi ładowniami płynął 
z  Kopenhagi do Gdańska po transport żyta. Wobec 
krytycznych warunków na morzu, chcąc ratować 
przynajmniej załogę, kapitan zdecydował się podjąć 
próbę osadzenia jednostki na płyciźnie. Fala wyrzu-
ciła Tempo na plażę w okolicach Karwieńskich Błot, 
zaledwie parę metrów od wydm. Dziewięcioosobowa 
załoga została uratowana, jednak los statku był nie-
pewny. Ściągnięcie jednostki na morze wiązałoby się 
z  koniecznością stworzenia za pomocą pogłębiarki 
specjalnego kanału. Dodatkowo przewidywano, że 
ewentualne prace mogłyby rozpocząć się dopiero 

OFIARY ZIMOWEGO SZTORMU 

Sztrandowanie pod Karwieńskimi Błotami nie było jedynym polskim wątkiem w historii Tempa. Jak informowała „Ilustracja Polska”, 
w 1920 roku na jego pokładzie do Gdyni wrócili polscy ułani odcięci na terenie Łotwy. Jednostka służyła wtedy pod łotewską banderą 
i nosiła nazwę Laimond

W pierwszej dekadzie lutego 1934 roku nad Europą szalały silne burze. Dzienniki donosiły 
o potężnym orkanie, który czynił spustoszenia na wybrzeżu Morza Północnego i Bałtyku. 
Porywistemu wiatrowi towarzyszyły śnieżyce i błyskawice. Pod Hamburgiem sztorm obalił 
wieżę radiową na tamtejszym lotnisku. Alarmujące wieści płynęły z Jutlandii, Kopenhagi 
i Sztokholmu. W Gdańsku i Gdyni żywioł zrywał z cum chroniące się w portach okręty, 
a mniejsze jednostki topił. Uszkodzony został nowo powstały gmach Dworca Morskiego, 
z którego huragan zerwał pokrycie dachu i rynny. Żeglugę mniejszych statków wstrzymano, 
jednak nawet i duże okręty nie uniknęły kłopotów.
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Historia

piero po kilku tygodniach. Na przełomie lutego i mar-
ca fale wyrzuciły na brzeg sześciu marynarzy.

Latem, na wniosek norweskich służb konsular-
nych, podjęto próbę wydobycia z  wraku ciał pozo-
stałych członków załogi. Prace zlecono gdyńskiej 
firmie nurkowej Ignacego Siei. W  rezultacie prowa-

dzonych działań ustalono, że 
załoga prawdopodobnie zdo-
łała ewakuować się z  jednostki 
i zginęła na morzu w szalupach. 
Świadczył o tym brak łodzi ra-
tunkowych na wraku, które 
według nurków miały zostać 
odwiązane jeszcze przed zato-
nięciem statku. Stwierdzono 
też, że Hardy jest w  dobrym 
stanie, co pozwalało myśleć 
o  odzyskaniu jednostki. Inną 
ewentualnością była likwidacja 
wraku za pomocą dynamitu, 
by nie stwarzał zagrożenia dla 
żeglugi. Ostatecznie firma Igna-
cego Siei zdecydowała się pod-
jąć próbę podniesienia statku. 

Zamierzano wydobyć z  wraku 
część ładunku, a  następnie, za 
pomocą sprężonego powietrza 
tłoczonego do gumowych zbior-
ników umieszczonych wewnątrz 

okrętu, oderwać Hardego od dna. Prace na wraku 
prowadzone wiosną 1935 roku nie przyniosły jednak 
oczekiwanych rezultatów. W  kolejnych latach, rów-
nież bez powodzenia, próbowano odzyskać z jednost-
ki kasę okrętową i cenniejsze przedmioty.

Być może w przyszłości na plażach Jastarni i Kuź-
nicy zaczną pojawiać się bryły węgla i koksu. Świadec-
twa tragedii, która wydarzyła się na morzu w  lutym 
1934 roku.

Marcin Herrmann

zdołał schronić się w  Piławie, skąd poinformowano 
o wypadku. Pierwotnie sądzono, że stracona jednost-
ka to niemiecki Saturn, jednak ten następnego dnia 
dotarł bezpiecznie do portu. Gdy pogoda uspokoiła 
się, podjęto próbę lokalizacji miejsca tragedii. Na 
poszukiwania na morzu wyruszył gdyński holownik 
Ursus. Jak się okazało, nietrud-
no było ustalić, gdzie doszło 
do zatonięcia statku. Miejsce 
to oznaczał ułamany – jednak 
uwięziony w  olinowaniu – 
maszt sterczący wśród fal. Los 
okrętu dokonał się na zachód 
od Jastarni w odległości 2,5 mili 
morskiej od brzegów półwyspu. 
Płetwonurek obecny na po-
kładzie Ursusa po zejściu pod 
wodę zdołał zidentyfikować 
jednostkę i  stwierdził prawdo-
podobną przyczynę tragedii. 
Zatopionym okrętem okazał 
się zbudowany w  1919 roku 
norweski statek Hardy, który 
opuścił port w  Gdyni 8 lutego 
z ładunkiem około 800 ton wę-
gla i koksu na pokładzie, udając 
się do Kilrush w Irlandii. Wrak 
spoczywał na prawej burcie na 
głębokości 23 metrów, skiero-
wany rufą w  kierunku brzegu. 
Oględziny wraku wykazały, że śruba jednostki w mo-
mencie katastrofy była unieruchomiona przez zaplą-
tane liny. Prawdopodobnie Hardy po utracie napędu 
został ustawiony równolegle do fali i wywrócony, co 
potwierdzały obserwacje załogi Clausa.

Los czternastoosobowej załogi norweskiego okrętu 
przez dłuższy czas był nieznany. Spodziewano się jed-
nak, że wszyscy zginęli. Przypuszczano, że ze względu 
na dynamikę zdarzeń marynarze nie zdążyli opuścić 
statku, a niektórych z nich wypadek mógł zastać w ka-
jutach pod pokładem. Morze oddało część zwłok do-

Holowniki podczas akcji ratunkowej. Źródło: Narodowe 
Archiwum Cyfrowe

Próba ściągnięcia Tempa z brzegu zgromadziła licznych gapiów. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Reporter „Ilustracji Polskiej” utrwalił moment 
odnalezienia miejsca zatonięcia Hardego. Statek 
z portem macierzystym w Sarpsborgu w Norwegii 
został zbudowany w 1919 roku w Holandii. Wraz 
ze zmianą właścicieli dwukrotnie zmieniał nazwę 
(Formica, Tallo). Jednostka miała 55 metrów 
długości i pojemność brutto 762 ton rejestrowych. 
Źródło: „Ilustracja Polska” nr 9, 4 marca 1934
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nych, a więc głównie do transportu, obsługi, wymiany 
(stawiania i podnoszenia) oraz kontroli pław morskich 
(boi). Statki mogą również pełnić funkcję lodołamaczy 
pełnomorskich, są bowiem zdolne kruszyć lód w przy-
padku wystąpienia zalodzenia torów wodnych. 

Jednostki są wyposażone w urządzenia do wykony-
wania pomiarów hydrograficznych wraz z ich obrób-
ką i  opracowywaniem (chodzi m.in. o  takie zadania 
jak pomiary głębokości torów wodnych, sporządzanie 
korekt map) i innych prac hydrograficznych. W przy-
padku wystąpienia katastrofy morskiej statki mogą 
prowadzić działania ratownictwa morskiego, przeciw-
pożarowe i ratownictwa technicznego, takie jak holo-
wanie jednostek pływających, zwalczanie rozlewów 
olejowych, gaszenie pożarów, podejmowanie rozbit-
ków i inne funkcje ratownicze. W wielu tego rodzaju 
zadaniach pomocne będą: duży pokład roboczy o po-
wierzchni ponad 300 m2 do obsługi znaków nawiga-
cyjnych, żuraw pokładowy o wysięgu maksymalnym 
17 metrów i udźwigu 10 ton oraz urządzenie holowni-
cze o mocy 40 ton. Do gaszenia pożarów zainstalowa-

Statki zbudowane i wyposażone w dwa lata
Obie jednostki zostały zbudowane w ramach prowa-
dzonego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu 
Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jed-
nostek pływających, w 85 procentach współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko” na lata 2014–2020. Wartość 
kontraktu na budowę obu jednostek to ponad 213 
mln zł.

Warto podkreślić, że od momentu cięcia blach 
i  położenia stępki do oddania jednostki zamawiają-
cemu minęły zaledwie dwa lata. Wliczając w  to czas 
pandemii, który nieco zaburzył początkowy harmo-
nogram budowy obu jednostek, można mówić o nie-
mal ekspresowym tempie.

Wielozadaniowość tych jednostek ma tu kluczo-
we znaczenie w realizacji zadań statutowych urzędów 
morskich w Gdyni i Szczecinie. W szczególności posłu-
żą do utrzymania i  aktualizacji oznakowania nawiga-
cyjnego szlaków morskich i  śródlądowych dróg wod-

Zodiak i Zodiak II w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego. Fot. Sławomir Lewandowski

Kontynuując wątek rozpoczęty w styczniowym numerze „Pomeranii”, w kontekście stocz-
ni Remontowa Shipbuilding SA (dawna Stocznia Północna w Gdańsku) pozostaje jeszcze 
napisać szerzej o dwóch statkach wielozadaniowych zbudowanych dla urzędów morskich 
w Gdyni i Szczecinie. Pierwszy z nich – Zodiak II – w styczniu br. oficjalnie rozpoczął 
służbę w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, która zlokali-
zowana jest na Westerplatte w Gdańsku. Druga jednostka – Planeta I – pełni zaś służbę 
w analogicznej placówce w Szczecinie. 

STOCZNIOWE PODSUMOWANIE
ROKU 2020

czĘŚĊ i i
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Bliżej morza

nologicznego nie może równać się z naszym nowym  
nabytkiem.

A co ze starym Zodiakiem? Charakterystyczna jed-
nostka z  białą nadbudówką i  niebieskim kadłubem 
przez blisko 40 lat służby zdążyła wpisać się w kraj- 
obraz morskiej części Gdańska. Przez kilka miesięcy, 
do połowy stycznia br., Zodiak i Zodiak II współdzie-
liły nabrzeże Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy 
Zakręcie Pięciu Gwizdków. Jednak 11 stycznia stary 
Zodiak został nieodpłatnie i bezterminowo przekaza-
ny wraz z wyposażeniem jednostce wojskowej podle-
głej Ministerstwu Obrony Narodowej i będzie służył 
jako obiekt szkoleniowy. 

Zanim jednak blisko 40-letni Zodiak zaczął „nowe 
życie”, 8 stycznia wypłynął z  Bazy na Westerplatte 
na Zatokę Gdańską, gdzie wykonał kolejne i  zara-
zem ostatnie zadanie dla Urzędu Morskiego w Gdy-
ni. W pożegnalnym rejsie wzięła udział m.in. matka 
chrzestna statku – pani Oleńka Majewska.

– Tak naprawdę do tej pory nie wiem, jak to się sta-
ło, że z całej załogi Urzędu Morskiego w Gdyni wybra-
no właśnie mnie na matkę chrzestną Zodiaka – mówi 
Oleńka Majewska. – Może dlatego, że pracowałam 
w  korekcie map morskich, co w  pewien sposób na-
wiązywało do zadań nowej jednostki. Podczas chrztu 
rozbiłam butelkę za pierwszym razem, a warto przy-
pomnieć, że nie używano do tego, tak jak dzisiaj, spe-
cjalnej katapulty, tylko matka chrzestna musiała sa-
modzielnie rozbić butelkę o kadłub. Pamiętam, że gdy 
nastąpił moment rozbicia butelki, kaski stoczniowców 
poleciały w  górę. Bardzo przyjemne i  wzruszające 
wspomnienie. Bardzo mi przykro, że statek przecho-
dzi na emeryturę, ale cieszę się z  faktu, że nie idzie 
„na żyletki”, tylko będzie jeszcze potrzebny kolejnemu 
właścicielowi – dodaje matka chrzestna s/v Zodiak.

Zodiak został zbudowany w  Stoczni Północnej 
w  Gdańsku (obecnie Remontowa Shipbuilding SA), 
a więc w tej samej stoczni, co Zodiak II. Wodowanie 
kadłuba przeprowadzono 28 sierpnia 1981 roku… 
z  tej samej pochylni, z  której 18 lat później spłynął 
jego następca.
Dokończenie w kolejnym numerze.

Sławomir Lewandowski

no na jednym z agregatów potężną pompę pożarową, 
która zapewnia odpowiednią wydajność do dwóch 
monitorów („działka wodne”) wodno-pianowych 
zainstalowanych na nadbudówce, które są w  stanie 
podawać maksymalnie 1200 m³ wody na godzinę na 
odległość około 80 metrów, przy jednoczesnej ochro-
nie nadbudówki i  pokładu roboczego przez system 
kurtyny wodnej (zespół zraszaczy).

Statki, zbudowane według projektu wykonanego 
przez biuro projektowe Remontowa Marine Design & 
Consulting, należące do Grupy Kapitałowej Remon-
towa Holding, to jednostki o długości 60 m, szeroko-
ści prawie 13 m i zanurzeniu 3,5 m, które są w stanie 
osiągać prędkość 13 węzłów. Każda jest wyposażona 
w spalinowo-elektryczny system napędu pozwalający 
na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu 
różnorodnych funkcji. Zaletą obu jednostek jest sys-
tem dynamicznego pozycjonowania (DP), który po-
zwala na precyzyjne kontrolowanie jednostki zarówno 
przy utrzymywaniu pozycji, jak i przy sterowaniu jej 
ruchem za pomocą joysticka. 

Zodiak II zamiast Zodiaka
Choć Zodiak II na stałe cumuje w Gdańsku, to uro-
czystość chrztu i  podniesienia bandery odbyła się  
25 września 2020 roku w Gdyni, porcie macierzystym 
statku, przy nabrzeżu Pomorskim. Kolejne miesiące 
to opracowywanie procedur dla nowej jednostki, któ-
re dotyczyły podstawowych kwestii dowodzenia, jak 
również zadań realizowanych na morzu, tj. podejścia 
do obiektu pływającego (pławy), obsługi przy burcie, 
wystawiania i  zdejmowania elementów oznakowania 
itd. Jak tłumaczył Robert Witkowski, naczelnik Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego, odpowiednie procedu-
ry pozwolą na bezpieczną i efektywną pracę, bo należy 
pamiętać, że w przypadku nowej jednostki mamy do 
czynienia z  całkiem innymi parametrami. Kapitano-
wie oraz załoga, którzy przyzwyczajeni są do pracy 
na starej jednostce, muszą wypracować nowe nawyki, 
na co potrzeba czasu, aby swoje dotychczasowe do-
świadczenie wykorzystać na nowym Zodiaku. Choć 
stary Zodiak to bardzo dzielna jednostka, której ka-
dłub jest w stanie poradzić sobie w niejednych trud-
nych warunkach, to w  kwestii zaawansowania tech-

Zodiak na główkach gdańskiego portu 
Fot. Sławomir Lewandowski

Zodiak II przy nabrzeżu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 
Fot. Sławomir Lewandowski
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Gdańsk mniej znany

ologicznego można się im dokładnie przyjrzeć 
(archeoportal.pl). Świadectwem kultu św. Jakuba 
w Gdańsku jest również kaplica pod jego wezwa-
niem w kościele mariackim. Na freskach z XV wie-
ku łatwo rozpoznać Świętego dzięki charaktery-
stycznej muszelce na kapeluszu, brakuje jej jednak 
na figurze w ołtarzu. Jak mówi legenda, Wilhelm 
Winterfeld, który ufundował kaplicę, nie zdołał 
w  ciągu życia udać się na pielgrzymkę. Zrobił to 
jednak po śmierci, a w drogę zabrał muszlę z kape-
lusza św. Jakuba z kościoła mariackiego. Podobno 
wieczorami przy kościele można zobaczyć postać 
mężczyzny w pielgrzymim płaszczu...

#Krok za krokiem na Camino
Z  okazji Roku Jakubowego w  Polsce ustano-

wionych zostało 48 kościołów jubileuszowych. 
W Gdańsku, prócz kościoła św. Jakuba na Starym 
Mieście, taki tytuł nosi kościół św. Jakuba w Oliwie 
– filia archikatedry oliwskiej. Są to miejsca, gdzie 
pielgrzymi uzyskać mogą odpust zupełny. 

Oliwski kościół św. Jakuba to niewielka budow-
la, której dzieje toczyły się niejako w cieniu cyster-
skiego klasztoru. Służył od czasów średniowiecza 
mieszkańcom pobliskich terenów, ponieważ nie 
mogli oni, zgodnie z panującymi w tamtych cza-
sach zwyczajami, uczestniczyć w  nabożeństwach 
mnichów. Zatrzymywali się tu również pielgrzymi 
wędrujący do Santiago de Compostela. W świąty-
ni zobaczyć można obraz z XVIII wieku przedsta-
wiający św. Jakuba. 

Na stronie archikatedry oliwskiej pojawiają się 
bieżące informacje o  wydarzeniach planowanych 
z  okazji Roku Jakubowego, m.in. zaproszenie do 
indywidualnego przejścia etapu Żukowo–Kartuzy 
27 lutego 2021 roku czy obejrzenia filmów o Po-
morskiej Drodze Świętego Jakuba #Krok za kro-
kiem na Camino. 

Marta Szagżdowicz

U kapucynów
Udajemy się najpierw do kapucyńskiego ko-

ścioła św. Jakuba przy ulicy Łagiewniki. Historia 
świątyni sięga XV wieku. W średniowieczu mieścił 
się tutaj szpital św. Jakuba, służący głównie ubo-
gim szyprom. Św. Jakub uchodzi za patrona żegla-
rzy. Według legendy po jego męczeńskiej śmierci 
w  Jerozolimie uczniowie zabrali ciało na statek. 
Prądy morskie poniosły go aż do brzegów Hisz-
panii. Miejsce pochowania św. Jakuba, Santiago de 
Compostela, stało się wkrótce celem pielgrzymów 
z całej Europy. 

Od 2013 roku u  kapucynów w  Gdańsku dzia-
ła Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba. 
Camino nad Bałtykiem zaczyna się w  Kretyndze 
w  Litwie, a  kończy w  Rostocku w  Niemczech. 
Hasło „caminowiczów” głosi: Nie musisz jechać 
do Hiszpanii, aby być na Camino. Droga zaczy-
na się u drzwi Twojego domu. Gdańszczanka Ewa 
Chmielewska-Tomczak jest jedną z  nielicznych, 
które pokonały trasę około tysiąca kilometrów od 
Braniewa po Rostock. 

– Rozpoczęłam pielgrzymowanie w 2017 roku. 
Na terenie Polski czasem towarzyszyły mi inne 
osoby. Odcinek niemiecki pokonałam w samotno-
ści w ciągu ośmiu dni – wspomina Ewa. – Chciała-
bym przejść Niemcy i dalej etapami przez Francję 
oraz Hiszpanię dotrzeć do Santiago de Composte-
la. Tymczasem jedna czwarta trasy za mną, a czy 
ruszę znów w drogę, zależy od epidemii – dodaje. 

Jakub bez muszelki 
Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że 

gdańszczanie pielgrzymowali od czasów średnio-
wiecznych. Świadczą o tym plakietki pielgrzymie, 
które odnaleziono m.in. na Wyspie Spichrzów.  
Pątnicy przyczepiali sobie do ubrań niewielkie 
znaczki, najczęściej z  wizerunkiem Matki Bo-
skiej. Na portalu internetowym Muzeum Arche-

Rok 2021 ogłoszony został Świętym Rokiem Compostelańskim. To katolicka tradycja, która 
rozpoczęła się w 1126 roku za sprawą papieża Kaliksta II. Od tego czasu w każdym roku, 
w którym 25 lipca – wspomnienie liturgiczne św. Jakuba Apostoła – przypada w niedzielę, 
w katedrze w Santiago de Compostela w Hiszpanii otwierane są Święte Drzwi. Podczas 
dzisiejszego spaceru zapraszam na odkrywanie Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. 

Szlak Świętego Jakuba w Gdańsku

Kościół św. Jakuba Muszla św. Jakuba Witraż św. Jakuba
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warzywami, owocami i alkoholem, na któ-
rego sprzedaż trzeba było mieć koncesję. 
W  innej części budynku znajdował się 
skład tytoniu oznakowany specjalną ta-
blicą potwierdzającą legalność sprzedaży. 
Miejsca nie zabrakło też dla składu mate-
riałów budowlanych, w tym kafli, fornirów 
i dykty. Jak to zrobiono, trudno dziś powie-
dzieć, ale zaradny właściciel zadbał rów-
nież o  to, by sprzedawać węgiel i nawozy 
sztuczne. Z perspektywy czasu nie można 
określić, czy chodziło o oliwy spożywcze, 
czy o oleje do maszyn, ale na materiałach 
reklamowych składów zapisano również 
informację o oliwach wszelkiego rodzaju.

Wielość produktów zadziwia. Każe 
wręcz zastanawiać się nad tym, czy przy-
padkiem nie mamy do czynienia ze swego 
rodzaju paradygmatem wielobranżowego 
domu towarowego z  okresu końca XIX 
i pierwszej połowy XX wieku, który zlo-
kalizowano nie w dużym mieście, a mie-
ście gminnym lub powiatowym. Idąc da-
lej tą drogą, można oczywiście dojść do 
hipermarketów, ale o  ileż bardziej zdają 
się one odhumanizowane i nastawione na 
zysk niż firmy rodzinne z tamtych czasów. 
Pisząc firma rodzinna nie zapominam 
o  tym, że Antoni Kruczyński, a  później 
Edmund Jagalski zatrudniali wiele osób. 
W szczytowym okresie miało to być na-
wet 30 pracowników, z  którymi właści-
cieli łączyły bardzo dobre stosunki. Moja 
rozmówczyni, Aleksandra Dzięcielska-Ja-
snoch, wspomniała o wsparciu socjalnym 
dla pracowników, wspólnym świętowa-
niu. Sprzyjać temu miały umiejętności 
muzyczne właścicieli.

Wróćmy jednak do półek w sklepie ko-
lonialnym. Dzięki sprawnemu systemowi 

Określ cechy Mincla jako nauczyciela zawodu subiekta i skon-
frontuj je z początkowymi założeniami. W uzasadnieniu od-
wołaj się do wybranych przez siebie fragmentów oraz do całej 
powieści Prusa.

To zadanie i  inne podobne skutecznie zniechęciły mnie 
do rozsmakowania się w dziele Bolesława Prusa. Sztampowo 
nudne podejście moich nauczycieli do tego dzieła polskiej 
literatury sprawiło, że do dziś nie przeczytałem go w cało-
ści, a jedynie wyszukiwałem odpowiedzi na nudne pytania. 
Szczęśliwie dla mnie, kiedy „wałkowaliśmy” w podstawówce 
Prusa, w jednym z  dwóch programów telewizji publicznej 
pokazywano Lalkę.

Kiedy po latach, interesując się tym, co jedzono w restau-
racjach dworcowych, przeglądałem pomorską i  kaszubską 
prasę, nie znalazłem anonsów restauracji i bufetów dworco-
wych, ale natrafiłem na szereg ogłoszeń sklepów i  składów, 
a nawet hurtowni kolonialnych ulokowanych wzdłuż głównej 
onegdaj linii kolejowej łączącej Berlin z Królewcem. Ze wzglę-
du na atrakcyjność tych ówczesnych reklam opublikowałem 
je w  sieci. Nie minęła godzina, a  pod jednym z  ogłoszeń 
z Czerska zobaczyłem komentarz Aleksandry Dzięcielskiej-
-Jasnoch, która napisała, że przywołuję jej prapradziadka An-
toniego Kruczyńskiego i jego zięcia, a jej pradziadka Edmun-
da Jagalskiego, którzy w przeszłości odpowiadali za renomę 
jednego z większych składów kolonialnych w Czersku.

Szok i niedowierzanie z jednej strony, bo nie spodziewa-
łem się takiej reakcji, ale z drugiej strony wielka radość, że 
to, co robię, ma sens, bo przywołuje najlepsze chwile kaszub-
skiej zaradności, gospodarności. 

Antoni Kruczyński, pochodzący z  kociewskiego Drzy-
cimia, właścicielem sporej kamienicy w Czersku (przy ul. Sta-
rogardzkiej 2) stał się w 1875 roku, gdy kupił ją od osiedlone-
go tu Żyda. Od tamtych czasów budynek znany jest w okolicy 
jako Pomorzanka. Po nabyciu budynku Antoni Kruczyński 
utworzył w nim hotel, a także skład tytoniu, wódek, żelastwa 
(tak napisano w ogłoszeniu), a nawet broni i amunicji. 

Prapradziadek mojej informatorki miał dwóch synów 
i  cztery córki. Jedna z nich, Zofia Weronika, wyszła w 1922 
roku za gospodarnego Kaszubę z  Brus Edmunda Jagalskie-
go. Wkrótce po ślubie Edmund przejął po teściach rodzinny 
interes prowadzony w solidnej kamienicy przy głównej ulicy 
Czerska. Na parterze budynku znajdowały się restauracja Po-
morzanka oraz sklep kolonialny z artykułami spożywczymi, 

SKLEPY KOLONIALNE 
relikt przeszłości czy żywa potrzeba brodzenia w rozkoszach smaków i aromatów?

Wchodzimy do sklepu, pakujemy do koszyka potrzebne 
nam produkty i nawet nie zastanawiamy się nad tym, że 
około stu lat temu w wielu miejscowościach nie było skle-
pów z kawą czy herbatą, a za towar kolonialny i luksuso-
wy uważano nawet cukier.
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Niestety, zarówno agresja niemiecka, której ofiarą stał 
się Edmund Jagalski, znany ze swojej aktywności społecz-
nej i udziału w działaniach samorządowych, zamordowany 
w kaszubskim lesie, jak i wyzwolenie przez armię z czerwo-
nymi gwiazdami na uszankach nie przysłużyły się ani Pomo-
rzance, ani samej rodzinie. Utracone zostały po wysiedleniu 
z Pomorzanki i w obawie przed wyzwolicielami pamiątki ro-
dzinne i zdjęcia. Trudno więc dziś powiedzieć, jak wyglądał 
sklep w środku. Czy herbaty trzymano w metalowych pusz-
kach, drewnianych skrzyniach, czy może ciężkich słojach? 
Ile gatunków kawy było w ofercie? Wyobraźnia podpowiadać 
musi, czy korzenne zapachy goździków, cynamonowej kory, 
gałki muszkatułowej dominowały nad swojskimi aromatami 
suszonych grzybów, kiszonek w  beczkach, śledzi solonych, 
które z pewnością były uzupełnieniem oferty. 

Próbując wyobrazić sobie wnętrze składu kolonialnego 
Pomorzanka, zdałem sobie sprawę z tego, że sklep kolonialny 
Mincla, a właściwie to, co w nim sprzedawano, przelatuje nam 
na lekcjach języka polskiego w sposób zupełnie niezauważal-
ny, bo rutyna nauczycieli każe nam myśleć o pozytywistycz-
nym bohaterze i jego perypetiach, a nie cieszyć się korzennymi 
aromatami wypełniającymi jedną z  izb Minclowego sklepu, 
kontemplować słoje z przeróżnymi ingrediencjami budzący-
mi najlepsze skojarzenia kulinarne. Ileż zręczności językowej 
potrzeba, ile kreatywności, by opisać wszystkie kolory, faktu-
ry i kształty, a także aromaty. Wysoko przetworzone produkty 
żywnościowe, a także moda na fast foody w poważnym stop-
niu ograniczyły naszą umiejętność percepcji żywności, a tak-
że w znacznym stopniu zubożyły nasz słownik kulinarny. 

Pudła, torebki papierowe, szuflady, słoje, puszki. Każdy 
z  tych pojemników na kolonialne ingrediencje to nie tylko 
smak, aromat i  faktura produktu spożywczego. To historia 
odkryć geograficznych, to zmagania marynarzy z  falami, to 
stukot kół lokomotywy ciągnącej wagon do stacji w  małej 
miejscowości z dala od portu. To – często bardzo ekskluzyw-
ne – przepisy zapisane a  to w kulinarnych leksykonach, a  to 
w zeszytach przekazywanych z matki na córkę. To wszystko to 
wielka przygoda. Przygoda, której – czego wielu z nas, skupio-
nych na wzdychaniu Wokulskiego do Łęckiej, nie pamięta – 

dystrybucji, bazującemu na dobrze zorga-
nizowanej pruskiej sieci kolejowej, do Po-
morzanki docierać mogły bez problemu, 
importowane z  afrykańskich i  daleko- 
wschodnich kolonii, przyprawy niezbęd-
ne każdej gospodyni: a to ziele angielskie, 
a  to liść laurowy, ale również pomarań-
cze, cytryny czy ananasy. Na pewno były 
migdały. Zarówno słodkie, jak i  gorzkie. 
Jakże bez nich można było zrobić kulki 
marcepanowe na święta? Ingrediencje te 
docierały do Bremy, Hamburga, Gdań-
ska czy Królewca, a  potem przesyłkami 
kolejowymi trafiały do zainteresowanych 
kupców w ciągu góra kilku dni od dnia za-
winięcia statku do portu. Warto przy tym 
powiedzieć, że w czasie, gdy Antoni Kru-
czyński otwierał swój skład kolonialny, 
całkiem naturalne mogło być dostarczanie 
ananasów w puszkach, które jako sposób 
przechowywania żywności wprowadzone 
zostały przez angielskich producentów 
jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku.

Największych składów należy szukać 
w  miejscowościach ze stacjami węzło-
wymi (hurtownia kolonialna znajdowała 
się w pobliskich Chojnicach), ale wszyst-
kie miejscowości, które miały połączenie 
kolejowe, mogły znajdować się w  tym 
sprawnie działającym systemie dostaw 
(dowodem niech będą sklepy kolonialne 
w  nieodległej Tucholi). Jakże to było ła-
twe przy pruskiej zapobiegliwości, któ-
ra mapę Prus Zachodnich kazała pociąć 
licznymi szlakami kolejowymi, podczas 
gdy patrząc na sąsiednią Kongresówkę, 
ma się wrażenie, że patrzy się na pustynię 
z  jednym głównym szlakiem łączącym 
Warszawę z Wiedniem.
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du ciężarowego, którym wybierał się do 
składów hurtowych w pobliskiej (stąd ten 
rodzaj transportu mógł być sprawniej-
szy) Gdyni lub Gdańsku. Z historii przy-
wołanych przez panią Annę wynika, że 
skład ten pełnił dla okolicznych sklepów 
wiejskich funkcję hurtowni, albowiem 
pan Amandus realizował dostawy do wsi 
w pobliżu Wejherowa.

Mówi się, że Amandus Gański był czło-
wiekiem bardzo aktywnym, włączającym 
się w  liczne inicjatywy społeczne. Nie 
stronił też od pomocy ludziom. Każde-
go dnia w sklepie wystawiano kosz z ka-
napkami dla biednych dzieci, a w okresie 
świątecznym fundowano paczki dla ubo-
gich rodzin.

Istotnym elementem rozważań o skle-
pach kolonialnych jest to, że częściej wi-
dzimy w  niegdysiejszej obsłudze kogoś, 
kto jest po to, by o nas zadbać, a nie tylko 
wypełniać plan sprzedaży. Potrzebujemy 
takiego zainteresowania, potrzebujemy 
indywidualnego traktowania i  kompe-
tentnych odpowiedzi na nasze pytania, 
które mogą być nieraz głupie, ale przecież 
nie każdy musi wiedzieć, jak rozróżniać 
gatunki herbaty lub kawy. Wiedza o przy-
prawach wielu wydaje się wiedzą tajemną, 
którą zgłębiać trzeba z  przewodnikiem, 
bo przecież sklepy oferują gotowe mie-
szanki do zrobienia każdego modnego 
dania. Takie zgłębianie może być całkiem 
interesującą przygodą. Jeżeli proces prze-
dłużymy na czas spędzany w kuchni z ko-
lonialnymi ingrediencjami, to być może 
poczujemy się jak odkrywca albo alche-
mik, który z kilku proszków, ziaren, oliw 
stworzy niezwykle atrakcyjne danie.

Myślę, że to nie koniec mojej wyprawy 
w  świat towarów kolonialnych. Nama-
wiam moje rozmówczynie do poszuki-
wań. Może uda się odszukać dokładniej-
sze listy towarów, co pozwoli na dalsze 
analizy. Oczekiwanie na efekty poszuki-
wań będzie mi się dłużyło.

Jeżeli masz jakiekolwiek informacje 
o  sklepie kolonialnym, z  którym mo-
gła mieć styczność Twoja rodzina, albo 
chcesz podzielić się innymi informacja-
mi, napisz do mnie: poczta@jedzeniena-
kaszubach.pl.

Rafał Nowakowski 

nauczał subiektów Mincel, a mógł nauczać każdy zaangażowa-
ny sprzedawca w sklepie kolonialnym. Wszak sklep kolonialny 
dla mieszkańców wsi i małych miasteczek był realnym oknem 
na nieznany świat. (W Czersku pierwsze radio stanęło właśnie 
w Pomorzance, będąc dowodem na to, że jego właściciel był 
ciekaw tego świata, jednocześnie będąc jego promotorem.) 

Oprócz Berlina i Królewca kolej żelazna łączyła Gdańsk 
ze Słupskiem i  dalej leżącymi miastami. W  związku z  tym 
sięgnąłem również do gazet z  Wejherowa. Okazało się, że 
ogłoszenia sklepów kolonialnych wzbudziły ogromne zain-
teresowanie miłośników historii Wejherowa i okolic. 

Anna Nowoczyn-Richert napisała do mnie, że jedno 
z  ogłoszeń, dotyczące prowadzonego w  pierwszej połowie 
ubiegłego wieku sklepu kolonialnego w  Wejherowie, ma 
związek z  jej dziadkiem Amandusem Gańskim. Pani Anna 
przesłała mi też dodatkowe informacje, m.in. o  zakresie 
działania firmy, zlokalizowanej na parterze kamienicy na 
rogu placu Wejhera i ulicy Klasztornej. 

Z  informacji wynika, że – podobnie jak w  składzie 
w Czersku – sprzedawano tu nie tylko towary kolonialne, ale 
i  żelazo, artykuły budowlane. Można powiedzieć, że była to 
namiastka wiejskiego domu towarowego.

Mimo że w pobliżu sklepu była stacja kolejowa, to Gań-
ski nie korzystał z dostaw kolejowych, a z własnego pojaz-
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Jak ŻyĊ z wyrokiem

Każdy z nas ma jakieś marzenia. Dobry samochód, własny dom, wypoczynek w egzotycznym kraju. 
Gdyby zapytać o marzenie żonę leśnika z Bytowa, Ewę Andrzejewską, odpowiedziałaby bez wahania: 
„Dotrwać w sprawności do pełnoletności syna”. To tylko osiem lat. I aż osiem lat. Ewa od dziesięciu 
lat walczy o sprawność z nieuleczalną chorobą – stwardnieniem rozsianym.

 Soszyca, 2018 r., Ewa Andrzejewska z klaczą Walą. Fot. Maya Gielniak

zmęczony. To nie jest powód, żeby od razu lecieć 
do lekarza. Trochę zaniepokoiło mnie tylko po-
dwójne widzenie i takie „iskierki” w oczach. Ale 
wszystko szybko przeszło i zapomniałam o tym. 
A to był już pierwszy rzut. Po jakimś czasie zno-
wu się powtórzyło, znowu szybko przeszło i też to 
zlekceważyłam. Przecież zmęczenie przy małym 
dziecku, to normalna sprawa. I  żyłabym w  nie-
świadomości, że jestem ciężko chora, jeszcze dłu-
go, gdyby nie to, że ugryzł mnie kleszcz...

Po tym ugryzieniu pojawił się u Ewy charak-
terystyczny rumień wędrujący. W  Akademii 
Medycznej w  Gdańsku zdiagnozowano neuro-
boreliozę. I  jeszcze coś. Na wyniku napisano: 
Podejrzenie SM, konieczna konsultacja neurolo-
giczna.

– Nie miałam wtedy pojęcia, co to jest to SM, 
więc się specjalnie nie przejęłam – przypomina 
sobie Ewa. – Bardziej martwiła mnie neurobo-
relioza i na niej się skupiłam. Wizytę u neurolo-

Ewa to jedna z  najdzielniejszych osób, jakie 
znam. I  jedna z  najpogodniejszych, mimo że 
sytuacja, w jakiej się znajduje, jest nie do poza- 
zdroszczenia. Stwardnienie rozsiane (SM) zdia-
gnozowano u niej w 2010 roku. Do dziś, wbrew 
wszystkim rokowaniom, ku zdumieniu lekarzy 
i  rehabilitantów, wciąż chodzi! Nawet więcej. 
Żyje i  pracuje normalnie (chociaż bywają dni, 
że z  bólu nie może ruszyć się z  łóżka). Za to 
w chwilach lepszego samopoczucia wygląda tak, 
że nikt by nie powiedział, że cokolwiek jej do-
lega. Zawdzięcza to swojemu uporowi, hartowi 
ducha i bardzo silnej motywacji.

Podziękować kleszczowi
– Zaczęło się dziesięć lat temu, zaraz po urodzeniu 
syna, Kuby. Nie miałam na nic siły, bolały mnie 
nogi, głowa – opowiada Ewa. – Ale każdego ma 
przecież prawo boleć głowa. I każdy może czuć się 
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Poznać wroga
Ludzie różnie reagują na wieść o  nieuleczalnej 
chorobie, szczególnie o  takiej, której diagnoza 
brzmi jak wyrok. Perspektywa niepełnospraw-
ności prowadzi często do załamania nerwo-
wego. Niektórzy nie wierzą w  diagnozę. Inni 
rozpaczliwie szukają pomocy u różnych specja-
listów. Jeszcze inni wpadają w depresję, podda-
ją się. Częste są próby samobójcze lub zacho-
wania agresywne w  stosunku do najbliższych. 
Pogodzenie się z taką chorobą jak stwardnienie 
rozsiane nie jest łatwe. Ewa też się z nią nie po-
godziła. Ale nawet przez myśl jej nie przeszło 
narzekanie na niesprawiedliwy los. Nie miała 
najmniejszego zamiaru załamywać się ani użalać 
nad sobą. To urodzona optymistka. Pełna pozy-
tywnej energii, zawsze roześmiana i  pogodna. 
Widząc ją, nikt by się nie domyślił, że już tyle lat 
walczy o sprawność. No chyba żeby ją zobaczył 

podczas rzutu. Ale nawet wtedy nie 
opuszcza jej poczucie humoru. 

„Jest jak jest, a co będzie, to się 
zobaczy” – zwykła mówić. Wzięła 
byka za rogi. Postanowiła nie dać 
się chorobie. Zrobić wszystko, co 
w jej mocy, by pokazać, kto tu rzą-
dzi.

– Jak już to na mnie spadło, to 
trudno. Muszę z  tym żyć. Naj-

łatwiej siąść i  płakać, ale to nie w  moim stylu. 
Jeżeli jest tylko szansa na spowolnienie postępu 
choroby i ode mnie coś zależy, to będę walczyć. 
Niezależnie od tego, ile wyrzeczeń i bólu będzie 
to kosztowało – mówi.

Przede wszystkim zebrała tyle informacji na 
temat „wroga”, ile była w  stanie. Wypytywała 
lekarzy, czytała, szukała w  Internecie. Najbar-
dziej interesowało ją, jak uniknąć rzutów. Rzuty 
w  SM są w  zasadzie nieprzewidywalne. Mogą 
pojawiać się kilka razy w roku albo raz na kilka 
lat. Okolicznościami, które mogą je wywołać, są 
np. infekcje wirusowe, stres, ciężka, wyczerpują-
ca praca, brak odpoczynku, forsowne ćwiczenia 
fizyczne. Może je również nasilać ciepło. Dlate-
go chorzy nie korzystają z sauny, unikają gorą-
cych pryszniców i wyjazdów do południowych 
krajów. 

– Zmieniłam tryb życia. Zwolniłam tempo, co 
przy moim charakterze nie było łatwe – śmieje się.  
– Musiałam nie raz sama siebie hamować, gdyż 
co i rusz wyrywałam się do działania. Dotąd ro-
bota mi się w rękach paliła, potrafiłam pracować 

ga odłożyłam na bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Chciano mnie zatrzymać w szpitalu, ale się nie 
zgodziłam, bo przecież miałam malutkie dziec-
ko. Za nic nie chciałam go zostawić. Jeździłam 
codziennie do szpitala lub przychodni na wlewy 
antybiotyku. To było prawie jak chemia, więc już 
nie mogłam karmić piersią. Ale cały czas mia-
łam synka przy sobie. To mi dawało siłę. Przy-
szedł wrzesień, czułam się już na tyle dobrze, 
że poszłam do ogrodu wykopać ziemniaki na 
obiad. I  tam dopadł mnie kolejny rzut. Bolały 
mnie nogi, nie miałam siły się podnieść. W gło-
wie się kręciło, palce w rękach powykręcało. Mąż 
się wtedy zdenerwował: „Co jest?! Leczysz się 
i leczysz, tyle płacimy za badania, za leki, a czu-
jesz się coraz gorzej!”. Siadł do Internetu, zna-
lazł kontakt do neurologa i już następnego dnia 
byłam w  Kościerzynie na prywatnej wizycie. 
Pani neurolog, po przejrzeniu całej dokumen-
tacji i zbadaniu mnie, a miałam już 
wtedy niedowład całej lewej strony, 
stwierdziła, że owszem, mam neu-
roboreliozę. I  na 99 procent SM – 
późniejszy rezonans magnetyczny 
to potwierdził. Patrzeliśmy na nią, 
nic nie rozumiejąc. Pani doktor 
zorientowała się, że nie mamy po-
jęcia, o  co chodzi, i wszystko spo-
kojnie nam wytłumaczyła. Gdy 
powiedziała, że jest to choroba, na którą jeszcze 
nie wynaleziono lekarstwa, poczułam się, jak-
bym usłyszała wyrok. Dowiedzieliśmy się, że 
przebieg tej choroby bywa różny, ale zawsze prę-
dzej czy później, a  zwykle prędzej, chory traci 
sprawność i ląduje na wózku. Zrozumieliśmy, że 
teraz nasze życie wywróci się do góry nogami. 
Że czeka mnie i moich bliskich trudny czas, gdy 
będę walczyć o  sprawność. Na dodatek, jak na 
ironię, okazało się, że powinnam podziękować 
kleszczowi, gdyż dzięki niemu udało się w mia-
rę wcześnie zdiagnozować u mnie SM. Dlatego 
mam dużą szansę znacznie spowolnić postęp 
choroby. Pani doktor, tak szybko jak się dało, 
położyła mnie na Oddziale Neurologii i Lecze-
nia Stwardnienia Rozsianego szpitala w Koście-
rzynie. Rozpoczęło się leczenie i  rehabilitacja. 
Wierzę, że dzięki wczesnej diagnozie jeszcze 
długo będę chodzić. Dla mnie to jest najważniej-
sze. Nie chcę być przykuta do wózka, nie chcę 
być dla rodziny ciężarem. Chcę móc sama zająć 
się sobą. Chcę wychować Kubę. Tylko to się dla 
mnie liczy.

Ludzie różnie 
reagują na wieść 
o nieuleczalnej 

chorobie, 
szczególnie o takiej, 

której diagnoza 
brzmi jak wyrok.
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jak maszyna, bez wytchnienia, i  nie męczyłam 
się. Teraz się pilnuję, robię przerwy, zmieniam 
zajęcia. Z  jednego tylko nie zrezygnowałam. 
Z  obsługi naszych dwóch koni. Pytają mnie 
często znajomi: Dlaczego ty wciąż do tych koni 
chodzisz? Przecież nie musisz. Owszem, nie 
muszę, ale chcę. Nic nie daje mi tyle energii, jak 
przytulenie się do Weny. A gdy jej córka Wala 
położy mi łeb na ramię, szyją jak szalem owi-
nie i tak stoi nieruchomo, to mam niesamowity, 
żywy okład na barki. Konie są jak wielkie aku-
mulatory, które dzielą się ze mną swoją siłą. Gdy 
je wyprowadzam na pastwisko, często zdarza mi 
się potknąć, co jest związane z chorobą. Wtedy 
przytrzymuję się grzywy Weny, a ona cierpliwie 
czeka, aż będę gotowa iść dalej. Konie, to jest 
dla mnie najlepsza terapia, a przy okazji wspa-
niała gimnastyka. Zaczęłam też chodzić z  kij-
kami, pływać na basenie, regularnie chodzę na 
rehabilitację. A i tak zdarzało się, że rzuty mnie 
„wykiwały” i pojawiały się zupełnie 
nie w porę. Wtedy ważne jest, by jak 
najszybciej znaleźć się w  szpitalu. 
Tam dostaje się leki, które zmniej-
szają stan zapalny niszczący osłon-
ki mielinowe komórek nerwowych 
i  przyspieszają ustępowanie obja-
wów. 

Programy lekowe
Im wcześniej chory na SM rozpocznie leczenie, 
tym dłużej będzie sprawny. Ale leki są bardzo 
drogie i nie każdego na nie stać. Dużą szansą jest 
dostanie się do programu lekowego, w którym 
pacjenci leczeni są bezpłatnie. W Polsce mamy 
dwa rodzaje programów lekowych. Celem 
pierwszego jest badanie nowych leków, które nie 
są jeszcze wprowadzone na rynek. W  drugim, 
sponsorowanym najczęściej przez firmy farma-
ceutyczne, podaje się pacjentom leki już zare-
jestrowane, dostępne na rynku, ale bardzo dro-
gie. Zakwalifikowanie się do takiego programu 
nie jest proste. Trzeba znaleźć szpital, który go 
prowadzi i w którym znajdzie się miejsce. Tam 
przechodzi się wszystkie badania i  stamtąd raz 
w  miesiącu otrzymuje się leki. Potrzebujących 
jest o wiele więcej niż miejsc w programach le-
kowych, a NFZ chorym na SM limituje dostęp 
do tego typu leczenia. Szczególnie widoczne to 
jest na Pomorzu, gdzie na rozpoczęcie kuracji 
czeka się nawet kilka lat. Dlatego wielu pacjen-
tów chcących skorzystać z programu lekowego, 
który często jest ich jedyną szansą, jeździ do 

innych regionów: do Szczecina, Poznania, Byd-
goszczy czy Rzeszowa, gdzie dostęp do progra-
mu lekowego jest łatwiejszy. Łączy się to jednak 
z koniecznością kosztownych i czasochłonnych 
podróży. Comiesięczna wizyta trwa 30 minut, 
a podróż w obie strony może trwać długie go-
dziny. 

Ewa Andrzejewska uważa, że ma w tym nie-
szczęściu wiele szczęścia. Niedługo po diagnozie 
prowadząca ją neurolog z Kościerzyny znalazła 
dla niej miejsce w  programie lekowym w  Po-
znaniu. To i  tak dużo bliżej niż np. Rzeszów. 
Wymogiem udziału w  programie jest robienie 
regularnych badań, na które kieruje jednost-
ka prowadząca program. Raz w  roku rezonans 
magnetyczny, a  co trzy miesiące badania krwi 
oceniające funkcje wątroby i nerek. Co miesiąc 
kontrolna wizyta, na której oceniane są wyniki. 
Jeżeli są dobre, dostaje się leki.

– Nigdy nie zapomnę początku kuracji – 
wspomina Ewa. – Dostałam za-
strzyki, które miałam sama sobie 
robić co drugi dzień. Wszystko 
elegancko zapakowane w  torbę 
medyczną, gotowe strzykawki, 
waciki, spirytus do dezynfekcji. 
W  szpitalu w  Kościerzynie, przy 
pani doktor, zrobiłam sobie pierw-
szy zastrzyk. Bolesny, ale ja się 

bólu nie boję. Tylko że nikt słowem nie pisnął, 
jak się mogę po tych zastrzykach czuć. Podob-
no aby mnie nie straszyć. Efekty uboczne leku 
wystąpiły już w  drodze powrotnej do domu. 
Dobrze, że jechałam z mężem, bo sama bym do 
domu nie dojechała. Miałam wszystkie objawy 
grypy. Gorączka prawie 40 stopni, dreszcze, 
bóle mięśni, głowy. Zadzwoniłam do pani dok-
tor i... dowiedziałam się, że taka reakcja czasem 
się zdarza. Zwykle u  jednego, dwóch pacjen-
tów na stu. I  tylko co jakiś czas. Okazało się, 
że mam wyjątkowe szczęście, bo u mnie ta re-
akcja występowała za każdym razem. A że ro-
biłam sobie te zastrzyki co drugi dzień, to cały 
następny dzień byłam nie do życia. I tak przez 
cztery lata. Już miałam wszędzie zrosty. Nogi, 
brzuch, pośladki sine. Trudno już było znaleźć 
miejsce, gdzie wbić igłę. Gdy szłam na basen, to 
wszyscy patrzyli na mnie jak na ofiarę przemo-
cy domowej. Mimo wszystko cały czas inten-
sywnie chodziłam na rehabilitację, gdzie tylko 
się dało, ćwiczyłam, pływałam. Po jakimś cza-
sie z programu zaczęli odpadać ludzie. Po ko-
lei. Byli już za słabi, mieli złe wyniki. W końcu 

„Boli cię? To się 
ciesz! To znaczy, 
że jeszcze żyjesz” 
– zwykła mawiać, 

a jej zaraźliwy 
śmiech rozchmurza 

najsmutniejsze 
twarze!
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Tysabri znaczy żyć
Gdy Ewa dowiedziała się o duńskim programie 
Tysabri, zastanawiała się, czy będzie musiała 
pojechać aż do Danii na badania i kwalifikację. 
Ale to nie było konieczne. Zakwalifikowano ją 
w Polsce.

– Ucieszyłam się, no bo skoro jako jedna 
z czterech osób w województwie zakwalifikowa-
łam się do tego programu, to znaczy, że chyba 
moje rokowania nie są najgorsze! Za każdym ra-
zem dostanie się do nowego programu daje na-
dzieję, że nowy lek zadziała lepiej niż poprzedni, 
że ograniczy, a nawet zlikwiduje rzuty – mówi 
Ewa.

U  Ewy ten właśnie lek okazał się wyjątko-
wo trafiony. Odżyła. Od jesieni 2019 roku raz 
w  miesiącu, w  warunkach szpitalnych, za po-
mocą specjalnej pompy, podawano jej dożylnie, 
specjalnie dla niej przysyłany z Danii, lek.

– Od kiedy zaczęłam przyjmować Tysabri, 
znacznie się wzmocniłam. Dostałam szansę na 
przedłużenie sprawności, a nawet na zatrzyma-
nie rozwoju choroby – mówi Ewa. – Niestety, już 
na początku okazało się, że szpitalne urządze-
nia do podawania tego leku są słabo wydolne. 
Lek powinien być podawany przez godzinę, nie 
mniej, nie więcej. Godzinę. Nie przez cztery czy 
pięć godzin. Po naradzie z lekarzem prowadzą-
cym, rzutem na taśmę, zdecydowaliśmy się taką 
pompę kupić. To był niemały wydatek. Pomogła 
nam, działająca od 2004 roku w Krośnie, Funda-
cja „Pomoc Leśnikom”, do której o pomoc finan-
sową zwrócił się mój mąż. Odtąd jeździliśmy na 
wlewy z własnym urządzeniem, które po użyciu 
zabieraliśmy do domu. 

Do czasu. W pewnym momencie dowiedzie-
li się, że według nowych przepisów szpital nie 
może podać pacjentowi leku za pomocą prywat-
nego sprzętu. No chyba że... przekażą urządze-
nie szpitalowi w darze.

zostałam sama. Też miałam wtedy nie najlepsze 
wyniki krwi i wyglądało na to, że niedługo rów-
nież odpadnę. Na szczęście zawsze miałam dar 
skutecznego argumentowania. Przekonałam le-
karzy, by nie odbierali mi tej szansy i zostawili 
w programie. Udało mi się nawet poprawić wy-
niki krwi... I wtedy przyszedł bardzo silny rzut. 
Znów znalazłam się w  szpitalu. Z  trzema, jak 
się okazało, hiperaktywnymi nowymi ogniska-
mi. Byłam bardzo rozżalona. To po to się tyle 
kłułam, po to tak się męczyłam, aby rzutów nie 
było, a one jednak są? Bo ta choroba tak ma? 
Jakby tego było mało, zaczęło brakować fun-
duszy na wyjazdy. Po prostu od kiedy zacho-
rowałam, ciągle gdzieś jeździłam. Akademia 
Medyczna w Gdańsku w sprawie neuroborelio-
zy co trzy miesiące, Poznań z  SM co miesiąc. 
Oprócz tego rehabilitacja, gdzie się tylko udało: 
Bytów, Kościerzyna, Studzienice. Aby się nie 
pogubić w tych wyjazdach, zaczęłam żyć z gra-
fikiem w ręku. Jak w  tym wszystkim znajduję 
czas dla syna? Na wspólne wyjazdy na rowerze? 
Zbieranie grzybów? Rozmowy? Na spacery? 
Nie wyobrażam sobie, bym się tak chorobie 
dała zwariować, by zaniedbać to, co najważ-
niejsze: syna. Zawsze byłam dobrze zorgani-
zowana, a przez SM musiałam jeszcze bardziej 
się zmobilizować. Jedno, czego już miałam 
serdecznie dość, to tych trzy razy w  tygodniu 
zastrzyków i comiesięcznych wyjazdów do Po-
znania. I znów pomogła mi moja pani doktor. 
Akurat ruszał nowy program z nowym, silniej-
szym lekiem. Pani doktor poruszyła niebo i zie-
mię i dostałam się do niego! Teraz do Poznania 
jeździłam co trzy miesiące, a kłułam się nie co 
drugi dzień, tylko raz na dwa tygodnie. Reakcja 
na zastrzyk była może nawet gorsza, ale trwała 
tylko trzy dni, a potem to już czułam się całkiem 
dobrze. A najważniejsze – że wciąż chodziłam. 
Niestety i  w  tym programie zostałam sama. 
Inni odpadli. Wtedy zakwalifikowałam się do 
następnego programu, też w Poznaniu, z tym że 
leki już przysyłali do Kościerzyny. I było o tyle 
lepiej, że zastrzyk robiłam sobie raz na dwa ty-
godnie. Ale ten lek chyba nie za dobrze działał, 
gdyż i tak rzuty pojawiały się dwa razy w roku. 
Wtedy lądowałam na dwa–trzy tygodnie na 
neurologii w Kościerzynie. Powinnam już mieć 
tam kartę stałego klienta, tyle razy tam leżałam 
(śmiech). Po jakimś czasie znów nie było gdzie 
wbijać igły. Porobiły się zrosty i ropnie. Wtedy 
prowadzącej mnie neurolog udało się przenieść 
mnie do duńskiego programu Tysabri.
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– Podpisaliśmy odpowiednie papiery i pompa 
stała się własnością szpitala – mówi Ewa. – Nie 
żałowałam tego ani przez chwilę. Darując ten 
drogi sprzęt szpitalowi, poczułam się nawet tro-
chę jak Jerzy Owsiak z WOŚP. Cieszyłam się, że 
i inni pacjenci z SM też będą mogli z niego ko-
rzystać. My, chorujący na SM, pomagamy sobie 
nawzajem, trzymamy się razem. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie ze sobą. Prawie codziennie mam 
kilka telefonów lub esemesów z pytaniami, jak 
się czuję, jak sobie radzę. Przed czasem epidemii 
regularnie się spotykaliśmy, teraz to niemożliwe, 
ale na szczęście są telefony. Wspieramy się, prze-
kazujemy sobie różne przydatne informacje, na 
przykład ostatnio taką, że zmieniły się przepisy 
dotyczące rehabilitacji. Lekarze często nie mają 
czasu, aby śledzić zmieniające się nieustannie 
przepisy, bo przecież są zajęci leczeniem, a my 
mamy i  czas, i  motywację. Gdy tylko ktoś coś 
ciekawego znajdzie czy się czegoś dowie, to 
od razu dzieli się tą informacją ze wszystkimi. 
Dzielimy się też naszymi sukcesami i porażka-
mi. Wiemy, że mamy mało czasu, i nadrabiamy 
to intensywnością. Dobrze jest mieć tylu ludzi 
przy sobie, przyjaciół, którzy rozumieją, jak to 
jest chorować na SM, gdyż oni, tak jak ja, wie-
dzą, czym jest ta choroba.

Pandemia
Szybko okazało się, że epidemia koronawiru-
sa uderza mocno w  chorych na SM. Dla nich 
ograniczenia związane z bezpieczeństwem stały 
się niewyobrażalną katastrofą. Przez konieczne 
ograniczenia nie ma możliwości regularnych 
zabiegów, rehabilitacji, masaży, fizjoterapii, ćwi-
czeń na basenie, wyjazdów do sanatorium. Ewa 
mimo wszystko nie poddaje się: 

– Ćwiczyć mogę i  w  domu. Dużo chodzę 
z kijkami, mam własne konie, więc robię sobie 

hipoterapię. Jednak najgorsze było dla mnie to, 
że podczas pierwszej fali epidemii, w  marcu, 
nie mogłam dostać kolejnej dawki leku. Szpital 
w Kościerzynie, w którym go dostawałam, stał 
się szpitalem zakaźnym i wszystkich pacjentów 
przeniesiono gdzie indziej. Nikt nie pomyślał 
o chorych na SM, którzy w razie rzutu nie będą 
mieli gdzie się podziać. I o mnie, czekającej na 
podanie kolejnej dawki leku, który jest moim 
„być albo nie być”. Ten lek postawił mnie na nogi 
i mój organizm nie rozumiał, skąd ta przerwa, 
i  coraz gwałtowniej się go domagał. Ten czas 
był dla mnie najgorszą z możliwych tortur. Nie-
wyobrażalne bóle głowy i  nóg, chwiejny chód, 
utraty świadomości, przykurcze mięśni, zawroty 
głowy, podwójne widzenie – to najłagodniejsze 
objawy. Im więcej czasu upływało od ostatniej 
dawki, tym było gorzej. Lekarz prowadzący 
mnie przez telefon kazał czekać, być cierpliwą 
i… dbać o  siebie. Na szczęście po interwencji 
lokalnej prasy [„Kurier Bytowski” nr 14 (1407)  
z  2 kwietnia 2020 r.] lek mi podano i  od tego 
czasu dostaję go bez opóźnień.

Pomocna dłoń
Bardzo często zdarza się, że w  obliczu ciężkiej 
choroby małżeństwo nie wytrzymuje próby. 
Strona zdrowa i sprawna czuje się jak w pułap-
ce, gdy musi zmierzyć się z opieką nad chorym. 
I  w  wielu przypadkach ucieka. Strona chora 
wpada w  poczucie winy, nie chce skazywać 
męża/żony na takie życie, unosi się honorem 
i zostaje sama. Chociaż właśnie w tym momen-
cie potrzebuje najbardziej jego/jej ciepła, zrozu-
mienia, pocieszenia, zapewnienia pomocy.

– Moja rodzina stanęła na wysokości zadania – 
mówi Ewa. – Gdy otrząsnęliśmy się z pierwszego 
szoku, siedliśmy z mężem i córkami, Anią i Mar-
tą, by wspólnie zastanowić się, co dalej. Jak zor-
ganizować nasze życie, aby umożliwić mi najlep-
sze warunki do leczenia i rehabilitacji. Podzielili 
między siebie wszelkie moje zajęcia, na wypadek, 
gdybym nie dała rady fizycznie czegoś zrobić, lub 
na czas moich pobytów w  szpitalu. Plan, który 
wtedy zrobiliśmy, życie wielokrotnie korygowa-
ło, ale wtedy robiliśmy parę zmian i  jechaliśmy 
dalej! W najtrudniejszych chwilach rodzina była 
przy mnie. Gdy nie mogłam się ruszyć z bólu po 
zastrzykach, okrywali kocami, podawali wodę, 
robili okłady na głowę, trzymali za rękę, byli przy 
mnie. Wszyscy, a zwłaszcza mąż. Nie wyobrażam 
sobie mojej choroby bez ich miłości i wsparcia. 

Gdańsk, 2019 r., Ewa Andrzejewska z synem Kubą.  
Fot. ze zbiorów rodzinnych
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Z życia

Na swojej stronie (www.euandrz.wordpress.
com) pisze: SM to nie wyrok, SM to nieustanne 
cierpienie. 

– Mimo wszystko wierzę, że dam radę, że 
podołam – mówi. – Na przekór wszystkiemu. 
Cieszę się każdą chwilą, kiedy chodzę, każdym 
krokiem. I jestem dobrej myśli. Naukowcy wciąż 
pracują nad lekiem na SM, co chwila coś nowe-
go wymyślają. Wierzę, że doczekam tego dnia, 
że SM przestanie być nieuleczalną chorobą.

Szarość
Stwardnienie rozsiane – SM (sclerosis multiplex) 
to przewlekła choroba układu nerwowego. Po-
lega na nieprawidłowym przekazywaniu impul-
sów nerwowych. Zaburzenia pojawiają się w róż-
nych miejscach układu nerwowego, stąd nazwa 
„rozsiane”. SM dotyczy głównie ludzi młodych. 
Pojawia się zwykle między 20. a 40. rokiem życia 
i zwykle prędzej czy później doprowadza do in-
walidztwa. W Polsce na SM choruje około 40 tys.  
osób. Pierwsze objawy choroby są zazwyczaj ła-
godne i przemijające. Nie powodują niepokoju 
i nie zmuszają do wizyty u lekarza. 

Charakterystyczną cechą SM są tak zwane 
rzuty. To pojawiające się co pewien czas gwał-
towne pogorszenie samopoczucia z  nasileniem 
objawów już istniejących lub wystąpieniem no-
wych. Złe samopoczucie, połączone często z bó-
lem i zaburzeniami wzroku, trwa jakiś czas, a po-
tem ustępuje. Chory wraca prawie zupełnie do 
poprzedniej sprawności. Na początku zupełnie 
niezauważalne jest, że ogólny stan zdrowia stop-
niowo się pogarsza. Dlatego we wczesnym etapie 
bardzo trudno jest tę chorobę zdiagnozować.

Maya Gielniak

Rodzina i  przyjaciele zrobili dla mnie jeszcze 
więcej. Zajęli się zbieraniem funduszy na moje 
leczenie. Ten 1 procent podatku, który dzięki 
nim i innym dobrym ludziom co roku wpływa na 
moje konto, pozwala mi nie przerywać rehabili-
tacji i  umożliwia dalszą walkę o  sprawność. Na 
początku choroby jeszcze sama jeździłam samo-
chodem na rehabilitację czy na basen. Teraz już 
w ogóle nie jeżdżę. Mąż i córki ustalili, kto, kie-
dy i dokąd mnie zawozi. A gdy oni nie mogą, to 
mam jeszcze siostry. Dobrze mieć dużą rodzinę, 
która trzyma się razem i na którą można zawsze 
liczyć. Wzrusza mnie mój syn Kuba, który mówi 
często: „Mamo, za kilka lat ja będę cię woził. I za-
wiozę cię wszędzie, gdzie tylko zechcesz”.

Ewa ma w sobie coś, co przyciąga innych. Jesz-
cze przed pandemią regularnie jeździła na spo-
tkania koła terenowego Gdańskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsiane-
go. I od razu wokół niej robiło się ciasno. Wszy-
scy podchodzili, witali się, cieszyli na jej widok. 
Nic dziwnego. Jej optymizm i nieustający dobry 
humor przegania smutki. Ewa potrafi w  naj-
gorszej nawet sytuacji znaleźć coś pozytywne-
go. „Boli cię? To się ciesz! To znaczy, że jeszcze 
żyjesz” – zwykła mawiać, a jej zaraźliwy śmiech 
rozchmurza najsmutniejsze twarze! Podczas 
każdego ze swoich licznych pobytów w szpitalu 
podnosi na duchu załamanych pacjentów, „sta-
wia ich do pionu”, motywuje do walki, przeko-
nuje, że mają szansę, byle się nie poddali. Sama, 
często obolała, sztywna, źle się czująca, zawsze 
popycha innych do góry, nie pozwala przestać 
walczyć. Pielęgniarki często sugerują pani dok-
tor, że pacjentom należałoby przepisywać jako 
lekarstwo pół godziny z Ewą.

Gdyby u  nas nadawano ludziom indiańskie 
imiona, mówiono by o niej: Nieustraszona Wo-
jowniczka lub Niosąca Radość.
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Karno Frantówka z Lãbòrga nagriwóné w kòscele sw. Jakùba. Òdj. dm 

Z ùdbą òrganizacje Lãbòrsczégò Przezérkù Kaszëbsczich Gòdowëch Spiéwów wëszedł lãbòrsczi 
part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Do wespółrobòtë włączëłë sã Lãbòrskô Stowôra  
sw. Jakùba Apòsztoła, Lãbòrsczé Centrum Kùlturë „Fregata” a Sanktuarium sw. Jakùba Apòsztoła 
w Lãbòrgù, dze òdbiwô sã spiéwné zetkanié z kaszëbsczima kòlãdama a kòżdą razą towarzi mù 
mszô swiãtô z kaszëbską liturgią słowa. 

achtnãło karno LEVINO. Wëprzédnioné òstałë téż 
Ziemia Lęborska a Frantówka. Diplomë za ùdzél do-
stałë dzecné karna: Lęborskie Słoneczka, Mareszki 
a Skrzaty z Cewiców i Barwne Motylki z Lesyńców. 
Gòscynno grała a  spiéwała Rodzynnô Kapela BAS 
zez Serakòjc. W  pòsobnëch dwùch latach wëstąpiło 
kòl sto ùczãstników z lãbòrsczégò pòwiatu na kòżdim 
przezérkù. Patronatë wzãlë Bùrméster Lãbòrga Wi-
tóld Namëszlôk a Lãbòrskô Starostka Alicjô Zającz-
kòwskô. 

W  drëdżim przezérkù, 7 stëcznika 2018 rokù, 
wëstąpiłë: Chùr Szkòłowò-Przedszkòłowi Zrzeszë 
z  Bùkòwinë2 (wëprzédnienié), Barwne Motylki ze 
Spòdleczny Szkòłë w  Lësyńcach, Kaszëbsczé Regio-
nalné Karno LEVINO, dzecë ze Spòdleczny Szkòłë 
w  Szczenurzim3, dzecë ze Spòdleczny Szkòłë nr 5 
w Lãbòrgù, Regionalné Karno Frantówka (dobiwca)4,5 

Z  pòczątkù miôł to bëc pòspólny kòncert lãbòrsczich, 
kaszëbsczich karnów – wspòminô przédnô òrgani-
zatorka Regina Szczupaczińskô. Pierszi przezérk béł 
8 stëcznika 2017 rokù, czedë: Reno (…) bëło nama 
òdkôzóné, że ùmarł Francëszk Òkùń, wielelatny cze-
rownik Kaszëbsczégò Regionalnégò Karna LEVINO, 
chtëren baro òbstojiwôł przë ùdbie przezérkù. Dorazu 
jesmë gò ògłosëlë patronã tegò wëdarzeniô – dodôwô 
Szczupaczińskô.

Kòżdé karno zez sétmë, co wzãłë ùdzél w tim wë-
darzenim, wëkònało pò trzë spiéwë. Renata Hòpa 
z karna Ziemia Lęborska tak wspòminô: Pierszi dokôz 
jesmë zaspiéwelë z  bazuną, drëdżi béł w  terôczasny 
aranżacje, a trzecy òddôł redosc z narodzënów w jaseł-
kach. Mëszlã, że to sã nama udało – dodôwô1.  W pier-
szim przezérkù òbsãdzëcelowie (ks. Marión Miotk, 
dr Sławòmir Fòrmela a  dr Igòr Jankòwsczi) nôwëżi 

KASZĒBSKÔ KÒLÃDA NI MÔ 
STRACHÙ PÒSZĒDŁA 

piãc lat przezĖrków w lãbòrgù 

1  [Wszëtczé zdrzódła z przëpisków są internetowé, cobë je nalezc, mùszi leno wpisac pòdóné hasło – dop. red.]. Zobacz I Lęborski Przegląd 
Kolęd Kaszubskich im. Franka Okunia! [dostęp: 21.01.2021] (fm.lebork.pl)

2  II Lęborski Przegląd Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia [dostęp: 21.01.2021] (szkolabukowina.pl) 
3  II Lęborski Przegląd Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia – Szczenurze – Szkoła Podstawowa [dostęp: 21.01.2021] (szkolaszczenurze.pl)
4  Kaszubska kolęda rozbrzmiała [dostęp: 21.01.2021] (kanal6.pl) 
5  Zespół Regionalny "Frantówka" z nagrodą Grand Prix II Lęborskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia | Lębork Nasze 

Miasto [dostęp: 21.01.2021]
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 Mùzyka

Fópka) przëznało I  môl – Kamilowi Ceszlikòwi ze 
Straszëna, II – Magdalénie Garbecczi z  Elbląga, III 
– Michałowi Sołtësëkòwi z Òtwòcka, a wëprzédnie-
nié – Filipòwi Ceszinsczémù z Gniewù. Kòlãdë są do 
scygniãcô do ùżëtkù chãtnëch ze stronë institucje, 
òrganizatora kònkursu12. Wespółòrganizatorã prze-
zérkù bëło Kaszëbsczé Karno Parlamentarné, chtër-
négò przédnik, senatór Kazmiérz Kleina pòwiedzôł: 
Zachãcywóm do te, cobë wszëtcë ksãża z Kaszëb ùczë-
nilë z kaszëbsczégò kòlãdowaniô stałi dzél przeżiwaniô 
gòdowégò cządu w kòscele13. Òkróm KKP wespółòrga-
nizatorama przezérkù bëlë téż: Marszôłk Pòmòrsczé-
gò Wòjewództwa, Lãbòrsczi Pòwiôt, Miasto Lãbòrg 

i  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë a Mùzyczi we Wejrowie. 
Môltëchë zrëchtowało Karno Wie-
sczich Gòspòdëniów w  Mòstach. 
Mòckò pòmòglë wòlontariuszowie 
z  Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô z Lãbòrga, ze Stowôrë Swiãtégò 

Jakùba i Sanktuarium sw. Jakùba Apòsztoła a Lãbòr-
sczé Centrum Kùlturë „Fregata”14.

Drëdżi, latosy przezérk pòdług nowi fòrmùlë – tra-
fił na kòrunawirusowé pòszëdło. Temù òrganizatorzë 
ùmëslëlë, cobë chãtné karna nagrałë swòje wëstãpë, 
a  pózni bãdą òne pòkôzóné w  internece15. Nagróné 
òstałë: Kaszubianki z Wiôldżi Wsë, Schola św. Anny 
z  Sëleczëna, Kosakowianie, LEVINO, chùr Lauda-
te Dominum z  Wejrowa, karno Chmielanie, karno 
Przodkowianie z Przedkòwską Dãtą Òrkestrą, Fran-
tówka z Lãbòrga, Kaszubki z Chwaszczëna, fòlklorné 
karno Bytów a nowé, dzecné karno Czinda da z Bòro-
wa. Szlagrã donëchczasnëch piãc edicjów lãbòrsczich 
kòlãdowaniów òstôwô pastorałka „Spiéwta, ptôszczi” 
Witosławë Frankòwsczi a Léòna Roppla.

Òkróm wielelatnëch pòdjimów: szkòłowégò 
Kònkùrsu Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë w  Szëmôł-
dze a  chùrowégò Festiwalu Kaszëbsczich Kòlãdów 
w Pierwòszënie to prawie lãbòrsczi Pòmòrsczi Prze-
zérk Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë – bez jegò òtemkłą 
fòrmulã – mô leżnosc przëcygnąc nôwikszé karno 
kaszëbsczich kòlãdowników.

Tomôsz Fópka

a gòscynno karno Kaszubki z Chwaszczëna. Wëstãpë 
òbùdzëłë wseczëca słëchińców. Jak pisze promòcjowô 
dozérôczka pòdjimù Sylwiô Skrosz: Bóg sã rodzy. Ze-
mia przëjimô Jezësa z òtemkłima, kaszëbsczima remio-
nama. Skrzëpice pòriwają do tuńca lãbòrską pòspól-
notã, a nasz Bóg sã rodzy: we mie i w Tobie6.

20 stëcznika 2019 rokù òdbéł sã III Lãbòrsczi Prze-
zérk Kaszëbsczi Kòlãdë7. Wëstąpiłë: Lęborskie Sło-
neczka, ùczniowie ze szkòłë nr 3 w Lãbòrgù (wëprzéd-
nienié), ùczniowie ze szkòłë w Garczegòrzim, Barwne 
Motylki z Lesyńców (wëprzédnienié), LEVINO i chùr 
EMPORA z Lãbòrga (dobiwca przezérkù)8.

Po trzech latach donëchczasnô fòrmùla przezérkù 
z  òbsãdzëcelama sã wëczerpała – 
mówi Regina Szczupaczińskô. Jesmë 
przërôczëlë do wespółrobòtë direk-
tora Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie 
i razã doprzëszlë jesmë do te, że nót je 
òdéńc òd òbsądzywaniô a pòszerzwic 
òbjim przezérkù na całe Pòmòrzé. 

Tak pòwstôł Pòmòrsczi Przezérk Kaszëbsczich 
Gòdowëch Spiéwów (Pastorałków a Kòlãdów). 

Pierszi miôł swój môl 11 stëcznika 2020 rokù 
w  Sanktuarium sw. Jakùba Apòsztoła w  Lãbòrgù. 
Zaspiéwało a zagrało razã 17 wëkònôwców (wicy jak 
300 lëdzy)9.  Bëlë to: Szkòłowé Karno z  Bùkòwinë, 
Kaszëbsczé Karno Perlë ze Słëpska, Modraki z  Par-
chòwa, Schola św. Anny zez Sëleczëna, Szkòłowé Kar-
no z Redkòwic10, Nadolanie z Nôdolô, Ziemia Lębor-
ska, Martina Pùzdrowskô. W drëdżim dzélu kòncertu 
wëstąpilë: Klub Seniora z Jasenia i Roczitów, Rodzyn-
nô Kapela BAS ze Serakòjc, Mareszki z Cewic, LEVI-
NO z Lãbòrga, Kaszubianki z Wiôldżi Wsë, Frantówka 
z Lãbòrga, chùr Harmonia z Żukòwa, chùr Morzanie 
z Dãbògòrzô, Koleczkowianie z Kòleczkòwa11. Gòscã 
przezérkù bëło ùkrajińsczé karno Switanok. Pòspólno 
òdspiéwónô òstała kòlãda z tekstã Sztefana Fikùsa do 
mùzyczi Kazmierza Gùzowsczégò pt. „Hej, bracô”.

Òbczas pòdsëmòwaniô przezérkù rozrzeszony 
òstôł téż, òrganizowóny przez wejrowsczé mùzeùm 
Òglowòpòlsczi Kònkùrs Kómpòzytorsczi na Kaszëb-
ską Kòlãdã. Czile tekstów do nich, na zamówienié 
mùzeùm, napisôł Jerzi Stachùrsczi. Juri (dr hab. Wi-
tosława Frankòwskô, dr Tadeùsz Formela i dr Tomôsz 

Òrganizatorzë ùmëslëlë, 
cobë chãtné karna 

nagrałë swòje wëstãpë, 
a pózni bãdą òne 

pòkôzóné w internece.

6  Znasz ich tylko z II Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia? Teraz oceń naszą prezentację. – Fakty Młodych Lębork [dostęp: 
21.01.2021] (fm.lebork.pl) 

7  Zabrzmią Kaszubskie Kolędy / Aktualności [dostęp: 21.01.2021] (powiat-lebork.com) 
8  Kaszubskie Kolędowanie / Aktualności [dostęp: 21.01.2021] (powiat-lebork.com) 
9  I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek w Lęborku zgromadził ponad 300 śpiewaków – Radio Głos – Katolicka Rozgłośnia Die-

cezji Pelplińskiej [dostęp: 21.01.2021] (radioglos.pl) 
10  Witryna Szkoły Podstawowej w Redkowicach – I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek. [dostęp: 21.01.2021] (szkolnastrona.pl)
11  I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia [WIDEO, NOWE ZDJĘCIA] | Lębork Nasze Miasto [dostęp: 

21.01.2021]
12  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – Kolędy kaszubskie 2020 [dostęp: 21.01.2021] (wejherowo.pl) 
14  Kolędy Kaszubskie w Lęborku / Aktualności [dostęp: 21.01.2021] (powiat-lebork.com)  i Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek 

[dostęp: 21.01.2021] (www.lebork.pl) 
15  Poznaj REGULAMIN II Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i Pastorałek! – Fakty Młodych Lębork [dostęp: 21.01.2021] (fm.lebork.pl)
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– Cëż sã sta?
– Witóm – zagôdôl Krësztof – móm pani 

przëwiozlé jednã gardową kòzã, co skôka pò lasach 
a szpérã mô sã mést skrąconé.

– To wezkôj dôj jã tu – òdsmia sã starszô bialka, 
a Aleksandra blós zôs lëchò pòwzérala na Krësztofa.

– Sadnij so, dzeckò, tu.
Pani Klara zdjãla brutce kùrp a  stréflã. Letkò 

pòmakla jã pò kòstce, tedë chwëcëla w piãce a pôl-
cach, rëszëla do górë a w dól, jesz scësnãla përzinkã 
za kòstkã, a ju bëlo pò wszëtczim.

– Në, mòżesz sã òbléc.
– To ju? – Aleksandra zrobila wiôldżé, zdzë- 

wioné òczë. – Nawetka nick nie bòla.
– Jo, to ju pò wszëtczim. Mùsisz terô òpasowac 

jaczis czas na tã szpérã. Wez so téż miskã z  ceplą 
wòdą a szarim mëdlã, a w tim jã mòczë.

Do aùta Krësztof a Aleksandra pòdreptalë ju kòż-
di na swòjich szpérach, chòc òna pòmalinkù a òpa-
sowno. Wsedlë do bëna.

– Wiész të co – rzekla òna – mùszã równak cë 
pòdzãkòwac. Zarô czëjã, że je lepi, a mést witro ju 
bãdze czësto bëlno. Przeprôszóm ce téż, że jô bëla 
na cebie zlô. Të mie dobrze radzyl.

– Ó! To sã ùsmiej do mie chòc, bò jô blós twòjã 
zmùrzowónô mùniã znajã – smiôl sã òn, a na te slo-
wa òna téż.

– Në, tak czësto lepi. Co terô dali?
– Zawiezë mie gdzes na aùtobùs abò banã.
– Jô móm jiną ùdbã.
– Cëż zôs?

– Në co? – spitôl ùsmióny Krësztof, czedë wëskòk 
z aùta.

– Në nic! – rzucëla mù leżącô w smioce Aleksan-
dra. – Gdze jô tu trafila? Je to jaczis fif?

– Spòkójno, spòkójno – Krësztof pòmóg ji wstac 
a  pòsadzyl jã w  aùce tak, że nodżi mia bùten. – 
Slëchôj. Pani Klara to nie je żódnô czarzelnica òd 
ùroków czë chtos taczi. To je bialka, co pòtrafi lë-
dzóm nastawiac szpérë, rãce, wëmasérowac zbòlalé 
krziże a  jinszé taczé sprawë. Jô nie wiém, czë òna 
tegò sã ùczëla, czë rozmieje to robic sama ze se. 
Mòże mô taczi talent, anung do tegò. Wôżné, że tu 
wszëtczim pòmôgô jak nôlepszi dochtór.

Dzéwczã pòwzéralo na niegò lëchim òkã, le nick 
nie òdrzeklo.

– Tej co? Na nic jinégò w ti snieżëcë të ni móżesz 
rechòwac.

– Widzã – zaczãla òna pò sztóce – że nen dzéń 
wierã jesz nié rôz mie zaskòknie. Co robic? Pòmòżë 
mie.

– Dobrze, dobrze – rzek Krësztof, ju prowadząc 
jã do dwiérzi. – Ceszi mie, że ju wicy gôdôsz mie 
„pòmòżë”, niżle na mie szkalëjesz. To je bëlnô zmiana.

– Jesz slowò!
– Jo jo, móm strach – pòdsmiôl sã.
Chlop zaklepôl na dwiérze, nie żdôl równak, aż 

chtos òtemknie, le zarô wprowadzyl dzéwczã bënë. 
Nalazlë sã we wiôldżi jizbie. Pò sztócëkù òtemklë 
sã dwiérze ze zeloną rutą a pòkaza sã w nich môlô, 
stôrô ju bialeczka.

Mój z mòjĄ
Dzél 2
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Krësztofa a Aleksandrã më òstawilë w sztóce, czej òna wëlądowa ze skrąconą szpérą w smioce  
sniegù. Òn zó to baro chce ji pòmòc, le na swój ôrt, a nié tak jak bë chca brutka. Temù téż  
Aleksandra je baro nerwés, a nié blós dlôte. Żebë doznac sã wszëtczégò, co sã dzejalo chùdzy,  
nót bë bëlo zazdrzec do ùszlégò partë ti pòwiôstczi.
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nordowé pòwiôstczi

– A mòże grzónégò wina – ùsmia sã òna.
Zasedlë òbëdwòje w zeslach, z topkamë. W jizbie 

bëlo czëc doprôwionym winã a drzewã pôlącym sã 
w òtemklim kòminkù.

– Të jes, Krësztof, bëlnym czlowiekã, tak mëszlã. 
Jak to je, że tobie wszëtkò pasëje w tim jachtarzenim?

– A co mie mô nie pasowac?
– Në to strzélanié do zwierzãt.
– A jész të miãso?
– Jo.
– Në, a pasëje cë to, że kùpiwôsz miãso w krómie, 

le nie pasëje, że chtos móże sóm je zdobëc? A to wie-
le zdrowszé.

– Jachtëjesz blós na te zwierzãta, chtërne sóm jész?
– Jo.
– A nó co të jachtowôl dzysë reno?
– Na lësë.
– Doch lësów sã nie jé.
– Môsz prôwdã. Le òdkąd są òne szczépioné na 

wsceklëznã, je jich za wiele, z naszich pól zniknãlë jin-
szé môlé zwierzãta, wnet ni ma ju zajców. Wëzwëskùjã 
z nich téż fùtra a rëchtëjã z nich mùce. Mògã cë taką 
jednã sprezentowac, baro szëkòwnô a ceplô.

– Nié, nie chcã! Prawie to mie sã nie widzy. 
Nôtëra bë sama to wszëstkò wërówna, sama bë sã 
z tim pòradzëla.

– Mëszlã jinaczi.
Tak òni prawilë jesz dlugò. Ani òn nie przëcygnąl 

ji na swòjã starnã, ani òna jegò na swòjã. Chòc sã ze 
sobą nie zgôdzalë, to równak bëlno sã jima kôrbilo, 
a czas flot wiornąl, tak że dopiérze pózno wieczór ro-
zeszlë sã spac. Aleksandra wierzëla Krësztofòwi, ale 
ùdbala so, że ze stólkã pòdstôwionym pòd klëczkã 
ta wiara w nocë mdze wikszô. Nie bëlo to brëkòwné.

Reno Krësztof wëstawil ze stodolë jiné aùto, barżi 
nowòczasné, co ji jakòs nie szlachòwa do niegò. Tak 
jak òbiécôl, òdwióz jã do Gduńska.

– Në tej wiôlgô dzãka – zaczãla òna na placu – zó 
retënk a za gòscënã.

– Ni ma zó co. Trzëmi sã mòcno a miéj ùbacht na 
twòjã szpérkã.

– Jo, jo – zasmia sã. – Dzãkùjã téż za kôrbienié.
– Rôczã wiedno! Mòże pòstãpnym razã òdjimczi 

cë wińdą.
– Óóó, mëszlã, że tak flot w  ne stronë sã nie 

wëbierzã. Ze strachù! – rzekla ze smiéchã.
– Tej do ùzdrzeniô.
– Do ùzdrzeniô!
Wrócyl dodóm. Ceszil sã, że wrôcô do swòjich 

sprôw. Że pùdze równak szczescô z  tim lësã 
pòszëkac. Le czedë wezdrzôl w wëstëdli kòmink, ro-
zezdrzôl sã pò chëczë, pòmëslôl, że w ni jakòs sã tak 
barżi pùsto jak wiedno zrobilo.

Mateùsz Bùllmann

– Nie zaczinôj.
– Nick nie zaczinóm, gadôj, co mëslisz.
– To cali czas sëpie a zawiéwô. Widzysz pò dro-

gach, że òni ani nie òdsniéżają, bò to bë ni mia cwëkù. 
Të dzysô sama dodóm sã nie dostóniesz. Jô bë ce za-
wióz, le sóm nie wiém, jak do Gduńska dojedzemë. 
Wiész co, witro ju mdze pewno jinaczi, zawiozã ce 
witro. Òstóniesz kòl mie na noc. Co të nó to?

– Jô chcã do mòjich chëczi. Krësztof, më sã doch 
nie znajemë – rzekla do niegò glosã ju jakbë zma-
rachòwónym a smùtnym.

– Ju përznã jo, të, mëszlã, ju zdążëla sã doznac, 
że jô nie jem żóden òbarchniélc. Bédëjã cë gòscënã 
a  òbiecywóm bezpiek – tu zasmiôl sã. – Ni miej 
strachù, dostóniesz swòjã jizbã, pògôdómë ò twòjich 
òdjimkach a ò mòrdarzach. Mòże taczi jeden z nich 
pòdpòwie cë bëlny plac na wanogã z aparatã? Witro 
ce zawiozã do Gduńska.

– Nié, Krësztofie, zawiez mie na przëstónk.
– Jo. A  co? Mdzesz tam spa? Dôj pòkù. Móm 

doma szaré mëdlo! Mòże to cebie przekònô?
– Ach jo – tu sama ju sã pòdsmia. – Niech bãdze. 

Ni móm ju mòcë.
Zajachalë pòd lesniczówkã, w  chtërny mieszkôl 

Krësztof.
– Alaże! Jak tu piãkno!
– Dalek òd lëdzy, nicht ce tu nie naléze.
– Tfu! Zarô mie wiez nazôt!
– Doch do smiéchù gôdóm! Bò widzã, że të môsz 

drug. Mëszlã, że nôleżi sã nama jaczé pòrządné pôlnié.
– To jo!
– Dzëczëzna?
– Krësztof!
– Dobra, ju nie szpòrtëjã. Czedës ce do ni jesz 

przënãcã.
– Jaczé czedës?
– Nie wiém. Pòj do bëna.
Weszlë do chëczë. Krësztof w  progù pòchwôlil 

pana Jezësa. Zaprosyl Aleksandrã do wiôldżi jizbë, 
le nôprzód pòkôzôl ji, gdze mòże spac, gdze mòże 
sã ùmëc. Wësznëkrowôl ji rãcznik a  jaczés sëché 
ruchna.

– Smiészno wëzdrzã w ti twòji wiôldżi kòszlë, jak 
w szlafrokù – rzekla, czedë sã przezeblokla.

– Mie tam sã nawetka widzy. W kùńcu jô sóm jã 
wëbiérôl a kùpil.

– Le nié dlô taczi môli personë.
Tak prawilë ze sobą, a  Krësztof w  tim czasu 

zrëchtowôl môltëch. Smaczno zjedlë, a  pózni òn 
rozpôlil w  kòminkù, pòstawil przed swòją gòscką 
miskã z wòdą a szarim mëdlã.

– Pòdlug receptë naszi dochtórczi. A terô rzeczë, 
co zrëchtowac nama do picô? Arbatã, kawã czë 
móże grzónégò wina w taczé wiodro?
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Mieczësłôw Kamzelsczi ùdbôł so òżëwic ceglaną 
fabrikã. Ten mój stark béł ùrodzony pòd Warszawą. 
Jak sã wòjna skùńczëła, zaczął robòtã w rozmajitëch 
môlowëch cegelniach. Tedë pòznôł przińdną matkã 
mòji białczi, kòbiétã, jakô mieszka we Wielim. Za 
jakąs sprawą miôł sã doznóné ò znikwiony pòmie-
miecczi cegelnie na Kaszëbach w Ùgòszczë. Òkróm 
pieca i kòmina nié za wiele òsta pò ji nôlepszich la-
tach. Cegłów nie wëpôliwelë, chòc mòżna bëło zmer-
kac szlachë produkcjowi dzejalnoscë – gôdô Édwôrd 
Żbikòwsczi, chtërny dzysô mieszkô czileset métrów 
òd placu, w jaczim przódë lat dérowało industrial-
né żëcé. Wôrt dodac, że pòbùdowôł i  òpòrządzył 
jem chëcz z òbéńdą w placu czerpiska, z jaczégò jesz 
Miemcë kòrzëstelë – pòwiôdô ùszłi miéwca ùgòsczi 
cegelnie. Jegò stark rzekł mù, że przed wòjną ro-
biła tuwò ropnô maszina, jakô nanëkiwa lëniã do 
produkcje cegłë. Z pòmòcą czilemétrowégò pãdnégò 
wału maszina rëszała pasowé kòła, jaczé pózni na-
pãdzywałë nôrzãdła rëchtëjącé i sztôłtëjącé masã do 
twòrzeniô cegłów. Walce przerôbiałë (gniotłë i prze-

Jesz czile dniów nazôd, jadącë drogą z Bëtowa w star-
nã Ùgòszczë, ju z  daleka pòstrzód grzëpów szło 
zmerkac bùszny kòmin cegelnie. Dlô jednëch òrien-
tacjowô zona, dlô drëdżich swiôdectwò industrialny 
historie negò partu bëtowsczi zemie. Procëmògnio-
wô prëskô pòlitika sprawia, że w XIX stolatim bëlë 
kùpcë na niepôlny towôr, jaczim je cegła.  

Do ji wëprodukòwaniô brëkòwnë bëłë ilasté 
materiałë (glëna abò warwòwé iłë). W placach bò-
gatëch w  zleżënë cegelnie pòwstôwałë jak grzëbë 
pò deszczu. Dzysô blós na stôrëch kôrtach jidze 
òbaczëc, dze òne bëłe. Je wiedzec, że pierszé bëłë 
prostima kòmòrama, w jaczich rãczno wëpôliwelë 
zrëchtowóné cegłë. W pòłowie XIX stolata Friderik 
Hoffman miôł wëbùdowóné piestrzeniowi piec. Pò 
latach robòtë pòwstałë nowé, lepszé piece, nazwóné 
krãgòwima zortu Hoffmana. Taczégò ôrtu kòn-
strukcjô stanãła na grzëpie nad Ùgòszczą. I  piec, 
i kòmin strzimôł wòjnã, le zakłôd – jak jiné na tak 
zwónëch tedë òdzwëskónëch zemiach – òkredlë 
szabrownicë. Z kòżdim rokã jesz barżi sã nikwił. 

Z WÒNIĄ ŻĒWICĒ JAK DÔWNI…
Dzél 1 

W nôbarżi robòcëch czasach cegelnie w Ùgòszczë wëpôlało sã w ni kòl  
1 mln cegłów na rok. Dzysô òstałë pò ni blós fùndameńtë stolëmnégò kòmina… 
i wspòminczi Édwarda Żbikòwsczégò. Wnetka przez pòłowã stolata jegò familiô 
mia zachtny krãgòwi piec, jaczi béł pòstawiony na zberkù wsë. 

W nôlepszim cządze dzejaniô cegelni robiło w ni 70 lëdzy. Òdj. ze zbiérów Édwarda Żbikòwsczégò
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Gòspòdarka

Bënë pieca bëło pòdzeloné na kòmòrë, jaczé mùsz bëło 
wëfùlowac sërą cegłą przërëchtowóną do wëpôleniô.  
Òdj. ze zbiérów Édwarda Żbikòwsczégò

tak, jak te, co je mòże widzec we filmach ò òbòzach 
robòtë – òpòwiôdô wnuk Kamzelsczégò. Kòpalniã 
z  cegelnią parłãczëłë wąsczé żelôżné bieżënë. Pò 
nich pòmału jachałë wòzyczi z  ùróbkã, jaczé cy-
gnãła môłô lokòmòtiwa. Z mòtórã diesla bëła tak 
mòcnô, że dałabë radã cygnąc nawetka szesc wa-
gónków. Równak wszãdze wkół widzec bëło grzëpë, 
tej drãgò sã jachało. Czej sztreczi szłë z górë, mùsza 
hamòwac, a w drëgą stronã – cygnąc. A przed nią béł 
wnetka kilométer. Biwało tak, że òb drogã wòzyczi 
wëpôdałë ze sztreków. Doprowadzëc nazôd do 
ùżëtkù wërzucony ze sztreczi skłôd cugù, to po prôw-
dze wëzwanié – tłómaczi Żbikòwsczi. Czedë skłôd 
dojachôł do cegelnie, wagónczi z glëną òstôwałë na 
swòjim torze, a sama lokòmòtiwa jacha na drëdżi 
tor. Tedë òperatór pòdczépiôł nafùlowóné wòzyczi 
do wcągarczi, cobë wësëpac materiôł do mieszadła, 
w jaczim prôcowało 2-métrowé remiã. Luzy wòzyk 
sóm zjéżdżôł (dzãka grawitacje). I tak bëło z kòż-
dim transpòrtã. Do mieszadła mógł wrzucëc to, co 
bëło w dwùch wòzykach.

Pôcha lasu w cegelnie
Materiôł z nowi kòpalnie w Ùgòszczë to bëła tłëstô 
glëna – mia sëwą farwã. Cobë mòżna bëło jã 
wëzwëskac, nót bëło dodac piôskù. Tim sã zajimôł 
òperatór kòparczi. Ju w mieszadle (mieszarce), czedë 
bëła sësza, cobë masa sta sã plasticznô, më do glënë 
doléwelë wòdë. Nën, chto rëchtowôł masã, mùszôł 
miec doswiôdczenié i  dobré òkò. Ni mògła bëc za 
sëchô ani téż za rzôdkô. Przódë lat nie bëło wòdo-
cygù, temù më nôprzódk pómpòwelë wòdã z błotka 
do zbiérnika na 5 tës. litrów. Z  niegò më doléwelë 
do masë. Przistãp do wòdë béł wôżny. Më brëkòwelë 
ji przë ùrzinaczu, jaczi mùszôł sã dobrze slëzgac. 
Dopiérze pò wiele latach më wëbùdowelë kòl 1 km 
wòdocygù, dzãka jaczémù mòżna bëło kòrzëstac 
z cepłi wòdë – gôdô dôwny miéwca cegelnie.

Ju pasowno wërobionô i zrëchtowónô masa trafia 
na walce ò strzédnicë 800 mm kòżdi. Jeden òbrôcôł 
sã chùtkò, drëdżi pòmału. Dzãka temù materiôł prze-
chôdający przez rësënã grëbą na 3 mm nié dosc, że 

cérałë) czerpóny niedalek materiôł. Prasa, prze-
bôcziwającô përznã maszinkã do mieleniô miãsa, le 
wëlot z ni miôł strzédnicã kòl pół métra, wëcëskała 
fardich masã. Pózni ùrzinôcz cął sërową cegłã na 
sztëczczi. Wszëtkò to òdbiwało sã za sprawą ropny 
maszinë, jakô stojała w  apartnym dzélu fabriczi. 
Bëła pòdłączonô do przédnégò kòmina szpecjalnym, 
dëmnym przewòdã.

Czej mój stark béł tu w  pòłowie 50. lat przëszłi, 
pò ropny maszinie òstôł blós wspòmink lózégò pla-
cu. Czësto mòżlëwé, że cegelniané nôrzãdła òstałë 
wëwiozłé krótkò pò wòjnie przez Rusków – rozmësz-
liwô Édwôrd Żbikòwsczi.

Mechanicznô cegelniô
Nôwôżniészé òstało, piec i kòmin – serce cegelnie. 
W 1956 r. Mieczësłôw Kamzelsczi zaczął stawiac jã 
na nodżi. W Lëdowi Pòlsce, w 50. latach, niedrëszno 
wzéralë na taką priwatną ùdbã. W przëtrôfkù mòjé-
gò starka zrobilë wëjimk. Mòże temù, że òn pò prôw-
dze znôł sã na tim warkù. To bëła jedurnô persona, 
jakô pò prôwdze chca ùretac cegelniã – pòwiôdô 
Żbikòwsczi. Stôré złoża wëtrzimałégò materia-
łu, z  jaczégò kòrzistelë przed wòjną, sã skùńczëłë, 
temù Kamzelsczi naczął wiercëc i badérowac òkòlé. 
Òkôzało sã, że bògatosc tłësti glënë je czileset métrów 
dali òd cegelnie, krótkò stôrégò banowiszcza. Kùńc 
kùńców starkòwi ùda sã kùpic 7 ha kòpalnie razã 
z  cegelnią – òpòwiôdô dali. Na drzewianym dakù 
cegelnie w  Ùgòszczë pierszi rôz òsta zawieszonô 
widzałô tôfla z nôdpisã [béł pò pòlskù – dop. red.] 
MECHANICZNÔ CEGELNIÔ – MIECZËSŁÔW 
KAMZELSCZI.

Przédnym zdrzódłã energie w cegelnie mia bëc 
energiô elektricznô. Zaczãło sã zbiéranié maszinów 
i  zachów, dzãka jaczim robòta mògła bëc spraw-
niészô. Pòwòjnowi òbrôzk znikwiony Pòlsczi czë-
sto nie pòmôgôł. Stark z białką i  familią mieszkôł 
w Bëtowie. Co dzéń jachôł do Ùgòszczë do robòtë. 
Nôdrogszô, ale òd ni mùszôł zacząc, bëła sëszarniô. 
W ni cegła nôtërno sã sëszëła i żdała na wëpôlenié. 
Sztôłtowóné rëchli sztëczczi pasowno wërobiony ce-
głë żdałë na drzewianëch kònstrukcjach w towarzë-
stwie wiatru. Cobë stwòrzëc pasowné warënczi, plac 
nen mùszôł bëc pòd dakã. Òsłoniãti przed deszczã 
i słuńcã. Remòntë dérowałë kòl rokù – gôdô Édwôrd 
Żbikòwsczi. Téż pòd dakã mùszôł bëc zachtny, ce-
gelniany piec. Cygnął sã 52 métrë. Pózni krącył i tëli 
samò w drëgą stronã. Miôł 16 tzw. bróm, do jaczich 
ladowa sã sërowé, wstãpno wësëszoné cegłë – òb-
jasniwô Żbikòwsczi. Przez pierszé lata materiałë 
wëdobiwelë rãczno. Do tak drãdżi fizyczny robòtë 
żimkò bëło nalezc robòtników. Minãłë trzë lata, stark 
so miôł maszinã do kòpaniô sprowadzoné. Dzãka 
temù robòta z ladënkã ùróbkù (materiałów) na sta-
lané wòzyczi kòlibkòwé szła wiele lepi. Wëzdrzałë 
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wëdrzący jak stolëmnô maszinka do miãsa. Ùstnikã 
w sztôłce prostonórta wëcëskała sztôłt cegłë, jaką póz-
ni ùcynôcz tnął na pasowną długòsc. Le jednégò dnia 
ùcynôcz sã zablokòwôł. Jô chcôł nim rëszëc, trzima-
jącë szôtorã do wëcéraniô rãków. Czej ju rësził, pech 
chcôł, że szôtora dosta sã pò zãbaté kòła. Òne jã wcy-
głë razã z mòją rãką. Na szczescé zãbatczi sã zablo-
kòwałë i wszëtkò stanãło. Mój pôlc òstôł zmùżdżony.

Na wësoczé nóżczi
Dwùch robòtników òdbiérało cãté na pasowny 
wëmiar cegłë i ùkłôdalë je na regałach. Jeden zmie-
scył kòl 200 sztëk. Më mielë sëszarniã na górze i na 
dole. Czas leżakòwaniô je baro wôżny. Czej wëpôla-
ło sã za chùtkò, cegła mògła tedë pãknąc. Sëszarniô 
mia klapë, jaczé pòmôgałë ùtrzëmac pasowną tem-
peraturã bënë. Òtmika sã je, czej bëło kòmùdno, 
a zamika, czej bùten bëła hëc.

Czej cegła dosta pasowną sëwą farwã, bëła far-
dich – tłómaczi Żbikòwsczi. Chùtkò naùcził sã 
nowégò warkù. Do dzysô bùszno gôdô, że cegła 
z ùgòsczi cegelnie bëła nôlepszégò kwalitetu: Jô jã 
òddôwôł do atestu. Òna dosta klasã 150. Znaczi, że 
bëła w sztãdze strzëmac cësk 150 kg na 1 cm2. Cobë 
produkt spełniwôł sztandardë, nót bëło òpasowac 
na dobré warënczi wëpôlaniô. Kòmòra pieca bëła 
wësok na kòl 2,5 m. Wësëszoné cegłë ùkłôdało sã 
bùten w jedlënkã, tak, cobë òb czas wëpôleniégò sã 
nie zwrócëłë. Czej piec nie béł jesz cepłi, cegłë szło 
ùstawic na niską nóżkã. Czej zëmny, to je czedë më 
dopiérze zaczinalë sezón, ùstôwiało sã je na wësoczé 
nóżczi – pòwiôdô. 

Pierszé pôlenié w  sezonie to bëła jedna wiôlgô 
procedura. Z  cegłów më bùdawalë paleniszcze. Na 
całosc kładło sã drzewò. Nót bëło czilenôsce szescen-
nëch métrów, nôlepi bùka. Pózni wszëtkò sã rozpôli-
wa i żda, jaż sã rozgrzeje. Czej pierszé cegłë robiłë sã 
czerwòné, më zaczãlë dosëpëwac wãglowégò pichù, 
jaczim bëło pôloné ju do kùńca ti procedurë – gôdô 
Żbikòwsczi. Pôlôcz, jedna z nôwôżniészich perso-
nów w  cegelnie, stôł na piecu. Tam zsëpiwôł pich. 
Miôł szpecjalny ùchwôt, jaczim òtmikôł piec, a dzãka 
temù sã nie pòparził. Temperatura wëpału je nôwôż-
niészô. Òna bë mia miec kòl 1000oC. Tedë widmò 
płoma je żôłtawé. Jeżlë mdze czerwòné, to znaczi, że 
temperatura je za niskô i cegła wińdze szarô, lëchégò 
kwalitetu. Jeżlë bãdze mia biôłą farwã – temperatura 
je za wësokô. To je zagrôżba dlô cegłë – prosto sã sto-
pi. Czasã më wiele tegò wërzucalë. Pôlôcz dbôł ò to, 
cobë temperatura pieca bëła takô, jak je nót. Regùlo-
wôł jã z pòmòcą pichù. Brëkòwné bëło doswiôdczenié 
i wëczëcé pieca. Pózni jô kùpił pirométrë, jaczé pòka-
zywałë dokładno, jakô temperatura je w piecu, a to 
baro nama ułatwiło robòtã – dopòwiôdô.

Witk Wantoch Rekòwsczi
tłóm. Ana Hébel

béł zgniotłi, to jesz bëlno przetarti. W tim placu më sã 
pòzbiwalë wszëtczich nierówiznów i kamów.

W glënie mógł nalezc jantar. Pòdobno wies bëła 
znónô z jegò bògactwa. Nié przez przëtrôfk w mie-
miecczich czasach mia pòzwã Bernsdorf [miem. 
das Dorf – wies, Berns – wierã òd der Bernstein 
– jantar – dop. red.]. Do dzysô móm pôrã interesë-
jącëch sztëczków jantaru nalazłégò w  glënie, jakô 
bëła do produkcje cegłë – gôdô Żbikòwsczi. Jantar 
béł dodôwkòwim zdrzódłã dëtków nié blós dlô 
miéwcë, le téż dlô robòtników. Cobë dostac wikszé 
sztëczczi, robòtnicë wpedlë na nié do kùńca bezpiecz-
ną ùdbã. Jedna persona sedza na stółkù przë walcach 
i  wzéra na pòdajnik z  glëną. Wëbiérelë më wikszé 
kamë, jaczé jesz w ni bëłë. Czasã trafił sã sztëczk jan-
taru. Nót bëło gò chùtkò wëcygnąc dzãka môłi ga-
flë z dwùch drótów. Baro czãsto walce łapałë nasze 
nôrzãdło i  je wcygałë. Szczescé, nicht rãczi ni miôł 
straconé, le wiedno to sã kùńczëło ùrwanim dróta 
ùrzinającégò cegłã. Nie dô sã wszëtczich sztëczków 
jantaru wëłapac. Czãsto walce gò nikwiłë. Tëde czëc 
bëło snôżą pôchã żëwicë. Wiele piãkniészą jak na, 
czej jantar sã pôli. Co sztót w cegelnie czëc bëło wò-
niã sosnowégò lasu – pòwiôdô. Nôwiãkszi sztëczk, 
jaczi mù sã ùdało nalezc w glënie, miôł pół kilo. 

Òd ekònomie do wëpôlaniô cegłów
Nastałë drãdżé 80. lata. W naszi familie béł to téż 
czas smiercë starka, jaczi do kùńca prowadzył ce-
gelniã. Nôgle béł tôkel, chto mô erbòwac nen jiwer. 
Nôprzódk geszëft pòprowadzył jeden szwadżer, póz-
ni pòstãpny [bracynowie białczi Żbikòwsczégò – 
dop. red.]. W 1981 r. padło na mie. Jô béł tedë 31 
lat stôri. Jem ùrodzony w  Malbòrgù, pò sztudiach 
przecygnął jem do Gdinie. Jô tam w biórze robił. Ò 
ceglany robòce jô czësto ni miôł anungù. Równak 
jem z  bezpieczny robòtë zrezygnowôł i  priwatnym 
geszëftnikã òstôł. Jô robił wszëtkò – òd papiorów pò 
remóntë maszinów. Nié rôz jem sã òd smarów ùswi-
nił – wspòminô Édwôrd Żbikòwsczi.

Jak gôdô, naùcził sã na swòjich felach. A to czasã 
bòlało. Pò walcowanim glëna wpôdała do prasë 

Sërowinã z czerpiska do cegelnie w Ùgòszczë wòzëła 
wąskòsztrëkòwô bana. Òdj. ze zbiérów Édwarda Żbikòwsczégò
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może mnie tak ucieszyć widok dzieci może mnie tak ucieszyć widok dzieci 
lepiących bałwana. Zaśnieżony ogród lepiących bałwana. Zaśnieżony ogród 
stał się pięknym obrazkiem, godnym stał się pięknym obrazkiem, godnym 
wielokrotnego podziwu. wielokrotnego podziwu. 

Jestem wyczulona na słowa, ich Jestem wyczulona na słowa, ich 
kształty i treści. Zwłaszcza te prze-kształty i treści. Zwłaszcza te prze-
chowujące dawny świat, choćby chowujące dawny świat, choćby 
tylko oswojone przestrzenie i okru-tylko oswojone przestrzenie i okru-
chy życia. Na przykład radosną nie-chy życia. Na przykład radosną nie-
spodzianką tej zimy było pojawienie spodzianką tej zimy było pojawienie 
się w sklepach na południu regionu się w sklepach na południu regionu 
świątecznie zapakowanych ciastek świątecznie zapakowanych ciastek 
z napisem z napisem Kociewskie fefernuski.Kociewskie fefernuski. Pew- Pew-
nie sprzedawczynię zdziwiła moja nie sprzedawczynię zdziwiła moja 
prośba o więcej paczek, bo marką prośba o więcej paczek, bo marką 
była sama nazwa dla mnie. była sama nazwa dla mnie. 

Moc słowa-nazwy zaistniała też Moc słowa-nazwy zaistniała też 
podczas serdecznego, choć skromnego spo-podczas serdecznego, choć skromnego spo-
tkania niewielkiej grupy Kociewiaków z dwo-tkania niewielkiej grupy Kociewiaków z dwo-
ma Ukraińcami, którym przy ognisku na nad-ma Ukraińcami, którym przy ognisku na nad-
wiślańskiej skarpie przyszło przeżyć Święty wiślańskiej skarpie przyszło przeżyć Święty 
Wieczór (to jak nasza Wigilia), czyli dzień Wieczór (to jak nasza Wigilia), czyli dzień 
przed przesuniętym u nich w czasie Bożym przed przesuniętym u nich w czasie Bożym 
Narodzeniem. Inżynier i jego młodszy brat Narodzeniem. Inżynier i jego młodszy brat 
pracują od jakiegoś czasu w Polsce, bo tu le-pracują od jakiegoś czasu w Polsce, bo tu le-
piej... Podziwiają nasze krajobrazy, zwłaszcza piej... Podziwiają nasze krajobrazy, zwłaszcza 
Bory Tucholskie. Nieźle mówią, jako Słowianie Bory Tucholskie. Nieźle mówią, jako Słowianie 
zresztą, po polsku. Wielokrotnie dziękowali za zresztą, po polsku. Wielokrotnie dziękowali za 
ciepłe spotkanie, opowiadali o tym, jak u nich ciepłe spotkanie, opowiadali o tym, jak u nich 
świętuje się ten czas. Po odśpiewaniu dla nich świętuje się ten czas. Po odśpiewaniu dla nich 
kolędykolędy Mędrcy świata. Mędrcy świata... ktoś wspomniał, tj. wy-.. ktoś wspomniał, tj. wy-
mówił, słowo mówił, słowo szczodrykszczodryk. I znów zadziałała ma-. I znów zadziałała ma-
gia słowa... Na Ukrainę, do matki, nasi goście gia słowa... Na Ukrainę, do matki, nasi goście 
wysłali zdjęcie upieczonych chruścików... bo wysłali zdjęcie upieczonych chruścików... bo 
u nich też... Wzruszające spotkanie. Od opo-u nich też... Wzruszające spotkanie. Od opo-
wieści o wielkim piecu hutniczym, przy którym wieści o wielkim piecu hutniczym, przy którym 
pracował Kirył, kulturową odległość skróciły pracował Kirył, kulturową odległość skróciły 
szczedrykszczedryk i chruściki...  i chruściki... 

Znowu będzie przepięknie, gdy w Borach Znowu będzie przepięknie, gdy w Borach 
Tucholskich nie tylko Borowiacy, ale i Kaszubi, Tucholskich nie tylko Borowiacy, ale i Kaszubi, 
Kociewiacy, nawet Krajniacy będą Kociewiacy, nawet Krajniacy będą 
mówić: u nas... Oczekiwanie nor-mówić: u nas... Oczekiwanie nor-
malności oby się w nią zmieniło...malności oby się w nią zmieniło...

Święte wieczory za Święte wieczory za 
nami. Gromniczna – nami. Gromniczna – 
święto światła – osta-święto światła – osta-
tecznie zamyka radość tecznie zamyka radość 

kolorową jak choinki. Wielu mówi kolorową jak choinki. Wielu mówi 
– takiej Gwiazdki jeszcze nie było. – takiej Gwiazdki jeszcze nie było. 
Mniej spotkań, kartek, za to wię-Mniej spotkań, kartek, za to wię-
cej telefonów i SMS-ów. Zdrowych cej telefonów i SMS-ów. Zdrowych 
świąt – kiedyś brzmiało prawie ba-świąt – kiedyś brzmiało prawie ba-
nalnie, jak „podręczne” życzenia, wy-nalnie, jak „podręczne” życzenia, wy-
tarty slogan... Nic to, że szlachetne tarty slogan... Nic to, że szlachetne 
zdrowie zachwalał sam Jan Kocha-zdrowie zachwalał sam Jan Kocha-
nowski. Wszystkiego najzdrowszego nowski. Wszystkiego najzdrowszego 
– słowa, które teraz nabrały nowego – słowa, które teraz nabrały nowego 
blasku, brzmią jak serdeczna nadzie-blasku, brzmią jak serdeczna nadzie-
ja, że będą odwzajemnione... I na-ja, że będą odwzajemnione... I na-
dzieja w nauce. Liczą na nią nawet ci dzieja w nauce. Liczą na nią nawet ci 
lekceważący wszelką lekceważący wszelką uczbęuczbę. Coś muszą wymy-. Coś muszą wymy-
ślić, jest przecież XXI wiek – brzmią zaklęcia... ślić, jest przecież XXI wiek – brzmią zaklęcia... 

Podczas dłuższej niż kiedyś lektury różnych Podczas dłuższej niż kiedyś lektury różnych 
ciekawych, ważnych tekstów znalazłam zdanie ciekawych, ważnych tekstów znalazłam zdanie 
z wypowiedzi Alberta Einsteina: z wypowiedzi Alberta Einsteina: Cała nasza na-Cała nasza na-
uka w porównaniu z rzeczywistością jest prymi-uka w porównaniu z rzeczywistością jest prymi-
tywna i dziecinna, ale nadal jest to najcenniejsza tywna i dziecinna, ale nadal jest to najcenniejsza 
rzecz, jaką mamy...rzecz, jaką mamy... Mnie to pokrzepiło. W mojej  Mnie to pokrzepiło. W mojej 
rodzinie wielu szkólnych doświadcza, czym są rodzinie wielu szkólnych doświadcza, czym są 
blaski i cienie zdalnej blaski i cienie zdalnej uczbyuczby. Dobrze, że mnie . Dobrze, że mnie 
to nie spotkało – myślę i podziwiam współcze-to nie spotkało – myślę i podziwiam współcze-
snych nauczycieli. Bez snych nauczycieli. Bez uczbyuczby nie ma przecież  nie ma przecież 
prawdziwie ludzkiego życia... Obyśmy doczekali prawdziwie ludzkiego życia... Obyśmy doczekali 
czasu, kiedy to zdalne nauczanie (i nawet stu-czasu, kiedy to zdalne nauczanie (i nawet stu-
diowanie!), bez ważnej relacji „mistrz–uczeń”, diowanie!), bez ważnej relacji „mistrz–uczeń”, 
będzie tylko wspomnieniem. będzie tylko wspomnieniem. 

Zima zawsze kojarzyła mi się ze spowolnie-Zima zawsze kojarzyła mi się ze spowolnie-
niem w życiowej gonitwie. Zwłaszcza te dawne niem w życiowej gonitwie. Zwłaszcza te dawne 
zimy u nas na Kociewiu. Wydarzeniem była ko-zimy u nas na Kociewiu. Wydarzeniem była ko-
lęda, kiedy kolejny gospodarz „obwoził” księdza lęda, kiedy kolejny gospodarz „obwoził” księdza 
i ministrantów ciągniętymi przez konie saniami i ministrantów ciągniętymi przez konie saniami 
do rozproszonych siedlisk na „wybudowanie” do rozproszonych siedlisk na „wybudowanie” 
wsi. Między zaspami na podwórku wsi. Między zaspami na podwórku steckastecka po- po-
sypana przez ojca białym piaskiem. Tak, różne sypana przez ojca białym piaskiem. Tak, różne 
bywają szlaki królewskie... Już wydawało się, że bywają szlaki królewskie... Już wydawało się, że 
nie doczekamy tej niby-zimy śniegu, a tu nie-nie doczekamy tej niby-zimy śniegu, a tu nie-
spodzianka! Na trochę przykrył brudy też w na-spodzianka! Na trochę przykrył brudy też w na-
szych rejonach. Sama się sobie dziwiłam, że szych rejonach. Sama się sobie dziwiłam, że 

FELIETON

O fefernuskach i szczedryku

Maria Pająkowska-kensik

Bez uczby nie 
ma przecież 
prawdziwie 

ludzkiego życia...
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Przed napisaniem niniejszego felieto-Przed napisaniem niniejszego felieto-
nu zajrzałem do Internetu w poszukiwa-nu zajrzałem do Internetu w poszukiwa-
niu filmików z lekcjami kaszubskiego. I co niu filmików z lekcjami kaszubskiego. I co 
znalazłem? Zdjęcia kręcone w skansenie, znalazłem? Zdjęcia kręcone w skansenie, 
gdzie wiejskie chaty, drewniane pło-gdzie wiejskie chaty, drewniane pło-
ty, a w tle muzyka ludowa. Odnosi się ty, a w tle muzyka ludowa. Odnosi się 
wrażenie, że wrażenie, że bùksëbùksë to słowo opisujące  to słowo opisujące 
lniane spodnie z konopnym sznurkiem lniane spodnie z konopnym sznurkiem 
wszytym w pasie, zupełnie niepasujące wszytym w pasie, zupełnie niepasujące 
do dżinsów albo bojówek.do dżinsów albo bojówek.

Ale, ale… Przecież nie jest tak, że wszy-Ale, ale… Przecież nie jest tak, że wszy-
scy „rewitalizatorzy” języka kaszubskiego scy „rewitalizatorzy” języka kaszubskiego 
zawsze chadzają tradycyjnymi ścieżka-zawsze chadzają tradycyjnymi ścieżka-
mi. Mamy próby wyciągania kaszubskiej mi. Mamy próby wyciągania kaszubskiej 
mowy z ludowo-martyrologicznej bańki. mowy z ludowo-martyrologicznej bańki. 
To dzieje się na przykład w mediach spo-To dzieje się na przykład w mediach spo-
łecznościowych. Przykład? Proszę bar-łecznościowych. Przykład? Proszę bar-
dzo. To tutaj, w tych rejonach wirtualnej dzo. To tutaj, w tych rejonach wirtualnej 
rzeczywistości pojawił się pomysł na na-rzeczywistości pojawił się pomysł na na-
kładkę facebookową kładkę facebookową Karujta sã. Karujta sã. 

To był strzał w dziesiątkę. I nie cho-To był strzał w dziesiątkę. I nie cho-
dzi tu o moje sympatie polityczne, tylko dzi tu o moje sympatie polityczne, tylko 
o to, że nagle kaszubski staje się sexy. o to, że nagle kaszubski staje się sexy. 
Jakże inne to jest od czytanek i przemó-Jakże inne to jest od czytanek i przemó-

wień z ambony. To czysta, mocna, dosadna, nie-wień z ambony. To czysta, mocna, dosadna, nie-
grzeczna emocja, związana z „tu i teraz”. Co więcej, grzeczna emocja, związana z „tu i teraz”. Co więcej, 
wyrażone w tym języku hasło nie dotyczy tylko wyrażone w tym języku hasło nie dotyczy tylko 
kaszubskości, więc nie zamyka przekazu w herme-kaszubskości, więc nie zamyka przekazu w herme-
tycznej bańce. Jest także manifestem – poglądów tycznej bańce. Jest także manifestem – poglądów 
i tożsamości zarazem, kierowanym również do pol-i tożsamości zarazem, kierowanym również do pol-
skojęzycznej publiczności. Manifestem, który pod-skojęzycznej publiczności. Manifestem, który pod-
kreśla odrębną tożsamość z jednej strony, z drugiej kreśla odrębną tożsamość z jednej strony, z drugiej 
zaś – przywiązanie do szerszej wspólnoty (politycz-zaś – przywiązanie do szerszej wspólnoty (politycz-
nej i związanej z płcią). nej i związanej z płcią). 

Karujta sã Karujta sã zrobiło karierę. W plebiscycie na Ka-zrobiło karierę. W plebiscycie na Ka-
szubskie Słowo Roku, organizowanym przez Fun-szubskie Słowo Roku, organizowanym przez Fun-
dację „Kaszuby”, po zaciętej walce zajęło wysoką dację „Kaszuby”, po zaciętej walce zajęło wysoką 
drugą pozycję. Hasło Strajku Kobiet przegrało ze drugą pozycję. Hasło Strajku Kobiet przegrało ze 
Słowem Roku zaledwie o dwa (!) głosy. Na znaną Słowem Roku zaledwie o dwa (!) głosy. Na znaną 
wszystkim niezbyt grzeczną perswazję zagłosowały wszystkim niezbyt grzeczną perswazję zagłosowały 
272 osoby, 274 zaś głosy oddano na 272 osoby, 274 zaś głosy oddano na larwęlarwę ozna- ozna-
czającą maseczkę – słowo do bólu aktualne, zwią-czającą maseczkę – słowo do bólu aktualne, zwią-
zane z naszą dziwaczną rzeczywistością. zane z naszą dziwaczną rzeczywistością. 

Zapewne takich inicjatyw jak wspomniany plebi-Zapewne takich inicjatyw jak wspomniany plebi-
scyt jest więcej. Jednak wciąż zbyt mało. Taki bosy scyt jest więcej. Jednak wciąż zbyt mało. Taki bosy 
Antek jak niżej podpisany rad byłby, gdyby mógł Antek jak niżej podpisany rad byłby, gdyby mógł 
częściej, spontanicznie, w sklepie i na ulicy, próbo-częściej, spontanicznie, w sklepie i na ulicy, próbo-
wać sił w niełatwym języku, którego stara się na-wać sił w niełatwym języku, którego stara się na-
uczyć. Tylko że w sklepie i na ulicy raczej nie mówi uczyć. Tylko że w sklepie i na ulicy raczej nie mówi 
się o Derdowskim i Majkowskim i nie się o Derdowskim i Majkowskim i nie 
opiewa piękna kaszubskiego krajo-opiewa piękna kaszubskiego krajo-
brazu.brazu.

Lało jak z cebra. Wra-Lało jak z cebra. Wra-
całem z dwudniowej całem z dwudniowej 
wanogiwanogi, przysiadłem na , przysiadłem na 
przystanku autobuso-przystanku autobuso-
wym w Nowej Hucie wym w Nowej Hucie 

koło Mirachowa. Od strony wsi w po-koło Mirachowa. Od strony wsi w po-
nurej wczesnowiosennej aurze rozkwi-nurej wczesnowiosennej aurze rozkwi-
tły cztery parasole. Panie szły parami. tły cztery parasole. Panie szły parami. 
Dwie z nich były starsze, około sześć-Dwie z nich były starsze, około sześć-
dziesiątki. Mówiły po kaszubsku, tak, dziesiątki. Mówiły po kaszubsku, tak, 
że nie szło zrozumieć. Usiadły po mojej że nie szło zrozumieć. Usiadły po mojej 
prawej. Druga dwójka – kobiety młod-prawej. Druga dwójka – kobiety młod-
sze, około trzydziestki. Rozmawiały ze sze, około trzydziestki. Rozmawiały ze 
sobą po polsku. Usiadły po lewej. Wte-sobą po polsku. Usiadły po lewej. Wte-
dy jedna ze starszych powiedziała coś dy jedna ze starszych powiedziała coś 
nad moją głową do jednej z młodszych. nad moją głową do jednej z młodszych. 
Zrozumiałem jedno słowo: Zrozumiałem jedno słowo: gdôczkagdôczka. To . To 
chyba znaczy „kura” – myślałem. Ale chyba znaczy „kura” – myślałem. Ale 
pewności nie miałem.pewności nie miałem.

Młodsza się uśmiechnęła. Młodsza się uśmiechnęła. 
– Jeszcze w szkole jest, ale po połu-– Jeszcze w szkole jest, ale po połu-

dniu będzie w domu, to go do pani wy-dniu będzie w domu, to go do pani wy-
ślę po jajka – odpowiedziała po polsku ślę po jajka – odpowiedziała po polsku 
młoda mama.młoda mama.

I wszystko stało się jasne.I wszystko stało się jasne.
Albo taka sytuacja: Albo taka sytuacja: 
Działo się to podczas jednego ze spotkań Działo się to podczas jednego ze spotkań 

z udziałem młodych Kaszubów. Prowadzący zapy-z udziałem młodych Kaszubów. Prowadzący zapy-
tał maturzystów, czy czytają po kaszubsku. Odpo-tał maturzystów, czy czytają po kaszubsku. Odpo-
wiedzieli, że owszem, potrafią.wiedzieli, że owszem, potrafią.

– Ale czy coś czytacie?– Ale czy coś czytacie?
– Nie, nie czytamy.– Nie, nie czytamy.
– Widzicie na przykład w gazecie felieton po ka-– Widzicie na przykład w gazecie felieton po ka-

szubsku – i co, dlaczego nie czytacie?szubsku – i co, dlaczego nie czytacie?
– Bo to nudne jest.– Bo to nudne jest.
– Skąd wiecie, skoro nie czytacie?– Skąd wiecie, skoro nie czytacie?
Cisza, która nastąpiła po tym pytaniu, była bar-Cisza, która nastąpiła po tym pytaniu, była bar-

dzo wymowna. dzo wymowna. 
Obrazek z przystanku autobusowego ukazuje Obrazek z przystanku autobusowego ukazuje 

to, o czym doskonale wiadomo – z jakiegoś powo-to, o czym doskonale wiadomo – z jakiegoś powo-
du średnie pokolenie nie chce mówić po kaszub-du średnie pokolenie nie chce mówić po kaszub-
sku, choć mogłoby to robić – wszak w domu czy sku, choć mogłoby to robić – wszak w domu czy 
w sąsiedztwie starsze osoby posługują się tym ję-w sąsiedztwie starsze osoby posługują się tym ję-
zykiem. Dlatego z takim zapałem uczymy kaszub-zykiem. Dlatego z takim zapałem uczymy kaszub-
skiego w szkole, żeby tę dziurę pokoleniową zała-skiego w szkole, żeby tę dziurę pokoleniową zała-
tać. Drugi obrazek wskazuje, jaki bywa tego efekt.tać. Drugi obrazek wskazuje, jaki bywa tego efekt.

Maturzyści nauczyli się takiej oto prawdy: Ję-Maturzyści nauczyli się takiej oto prawdy: Ję-
zyk kaszubski służy do przemawiania na uroczy-zyk kaszubski służy do przemawiania na uroczy-
stościach, na szkolnych akademiach, konkursach stościach, na szkolnych akademiach, konkursach 
mowy ojczystej. Więc jeśli coś jest zapisane po mowy ojczystej. Więc jeśli coś jest zapisane po 
kaszubsku, to z pewnością dotyczy takiej właśnie, kaszubsku, to z pewnością dotyczy takiej właśnie, 
fascynującej nastolatka, rzeczywistości. fascynującej nastolatka, rzeczywistości. 

FELIETON

Karujta sã

ToMasz słoMczyński

Z jakiegoś powodu 
średnie pokolenie 
nie chce mówić po 
kaszubsku, choć 

mogłoby to robić 
– wszak w domu 

czy w sąsiedztwie 
starsze osoby 

posługują się tym 
językiem.
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czy Włochy, Francja, ale i  kraje skandynaw-
skie, a nawet i Holandia), biorąc udział w roz-
licznych konferencjach międzynarodowych 

czy gościnnych wykładach na europej-
skich uniwersytetach.

Szczególną rolę odegrały ba-
dania Marii Boguckiej nad 
dziejami Gdańska i  Pomorza 
prowadzone przez lata we 
współpracy z  Gerardem La-
budą, Edmundem Cieślakiem 
czy Marianem Biskupem. 
Poza ogólnie znanymi zbio-

rowymi pracami z  tej tematyki 
chciałbym tylko przypomnieć 

kilka fundamentalnych studiów 
z dziejów gospodarki, kultury i życia 

codziennego Gdańska, wydawanych za-
równo w polskich, jak i obcojęzycznych pu-
blikacjach. Rok 1956 to monografia pod tytu-
łem Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do 
połowy XVII wieku, rok 1961 to rozprawa pt. 
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny od XIV do 
połowy XVII wieku. Rok 1967 to próba syn-
tezy pt. Życie codzienne Gdańska w XVI–XVII 
wieku. Książka ta była parokrotnie dostępna 
w kolejnych wydaniach, wyniki swych badań 
autorka także w  różnych publikacjach udo-
stępniała poza Polską. 

Nie jest rzeczą możliwą w zwięzłym wspo-
mnieniu dokonać oceny tak bogatego do-
robku naukowego. Faktem jest, że w następ-
nych latach, nie zaniedbując problematyki 
pomorskiej, Maria Bogucka ogłaszała swoje 
monografie czy próby syntez istotne dla histo-
rii Polski, a po latach dokonała jednej z naj-
ważniejszych prób syntezy dziejów kultury 
polskiej szeroko i nowocześnie traktowanych: 
rok 2008 przyniósł książkę pt. Kultura–Na-
ród–Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zara-
nia do roku 1989. 

Zmarła była par excellence osobowością „kre-
sową”. Rodziny matki i  ojca łączyły polskie 
dalekie tradycje z  Podolem, Odessą czy Ki-
szyniowem, a w dobie II RP z Warsza-
wą, Wilnem i  Grodnem. Jej ojciec, 
major w  sztabie w  Grodnie, zna-
lazł się następnie poza krajem 
na długie lata, natomiast matka 
Marii Boguckiej uciekała przed 
Armią Czerwoną z Grodna do 
Warszawy. Tutaj przeżyły oku-
pację, powstanie warszawskie, 
a  Maria Bogucka, po studiach 
historycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim, rozpoczęła karierę 
naukową pod kierunkiem profe-
sora Mariana Małowista, wielkiego 
uczonego, ale reprezentującego ówcześnie 
gorliwe reżimowe postawy. 

Ostatecznie, nie będąc nigdy członkiem 
PZPR, profesor Bogucka pracowała aż po lata 
emerytury w Instytucie Historii PAN w War-
szawie, w którym oficjalnie czas długi głównie 
zajmowała się sprawami pomorskimi i gdań-
skimi. Nie sposób wymienić chociażby tylko 
najważniejszych książek pióra autorki, która 
była wzorem integralności badawczej, po-
święcała na jej rzecz także życie prywatne. Jej 
intelekt, zdolności lingwistyczne oraz umie-
jętność prowadzenia nowatorskich badań ar-
chiwalnych wysunęły ją w sumie na czołowe 
miejsce wśród historyków już w  latach sie-
demdziesiątych XX wieku.

Dodajmy talent literacki, liczne monogra-
fie czy syntezy trafiające do szerokiego kręgu 
czytelników, jak choćby wiele razy wydawane 
książki o Bonie Sforzy, Marii Stuart, Annie Ja-
giellonce. Istniejące w  łatwiejszych liberalnie 
epokach w  PRL-u  warunki Maria Bogucka 
potrafiła wykorzystać, nawiązując szerokie 
kontakty międzynarodowe (nie tylko Niemcy 

 MARIA BOGUCKA (1929–2020) 
wspomnienie 

Maria Bogucka – wybitna profesor historii, znana w kraju i za granicą przedstawicielka historiogra-
fii feministycznej, a czytelnikom „Pomeranii” także jako autorka wielu cennych dzieł i prac z dzie-
jów Gdańska i Pomorza w XVI–XVII wieku – zmarła 27 października 2020 roku w Warszawie.
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Osobnym zupełnie działem badań pro-
fesor Boguckiej były badania feministyczne 
zarówno w kraju, jak i za granicą, w których 
podejmowała wiele wątków monograficznych 
i dokonywała prób syntetycznych. Wśród pol-
skich historyków była wielokrotnie pionierką 
tych badań, by wspomnieć chociażby dwie jej 
książki: Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Euro-
py od antyku po wiek XXI (2005–2006) oraz 
Mizoginia (2018), która jest jakby testamen-
tem naukowym ciężko już wówczas chorej 
profesor Boguckiej. 

Tak się składa, że pracując w  Instytucie 
Historii PAN, aż po ostatni rok pozostałem 
w bliskich kontaktach z profesor Bogucką, za-
równo z uwagi na jej badania nad Pomorzem, 
jak i  ogólną życzliwą postawę pani profesor 
wobec kolegów., Nie były to dla niej czasy ła-
twe. Po przejściu na emeryturę ciężko choro-
wała, żyła samotnie. Nie rezygnowała, mimo 
choroby, z pracy naukowej, ale odczuwała wy-
raźną niechęć części środowiska historyków 
warszawskich do niej. Pamiętała o  swoich 
kłopotach w epoce stalinowskiej czy później. 
Jej oceny działań postaci minionej epoki były 
często ostre, wynikały jednak z  jej personal-
nych doświadczeń. Jeżeli nawet nie zawsze 
w pełni jej sądy przyjmowałem, to uważam, że 
miała do nich prawo. Jestem przeciwnikiem 
wszelkich skrajnych ocen epoki XX wieku: 

w trudnych sytuacjach wszystkie niemal koty 
są bure! Faktem jest, że tak zwane warszaw-
skie salony są niekiedy w spojrzeniu na wiek 
XX równie może jednostronne, jak dzisiejsi 
piewcy żołnierzy wyklętych. Osobiście za-
wsze byłem zdania, że epoka miniona wyma-
ga spojrzenia umiarkowanego, co jednak nie 
oznacza, że nie wolno pisać o faktach niezbi-
tych, nawet jeżeli dotyczą osób o skompliko-
wanej epokami biografii.

Profesor Bogucka, mimo wręcz tragicznych 
domowych sytuacji, nie tylko kontynuowała 
po ostatni rok swoje badania czy pisma, ale 
ujawniła kilka lat temu także literackie skłon-
ności, ogłosiła fragmenty swojej twórczości 
poetyckiej. Dziś w epoce nonszalanckich me-
diów nieraz zgony najwybitniejszych intelek-
tualistów przemijają niemal niezauważone, 
niekiedy są to pominięcia zaplanowane. 

Pozwolę sobie na zakończenie zacytować 
fragment refleksyjnego wiersza profesor Marii 
Boguckiej, zatytułowanego Przeszłość:

Czymże jest człowiek?
Niegdyś gorących, pełnych barw i woni.
Czymże jest pamięć?
To wielki kufer w rogu strychu
Co odrzuconym straszy wiekiem.

Stanisław Salmonowicz 

FOT. archiwum prywatne

Czôrnô bùdla – biôli wid
Hewò bùdla na òléj z kartësczégò warstatu Józefa Ka-
zmierczika. Grónczi, bùdle a talérze negò grónkarza pro-
sto pòznac, kò są òne w całoscë czôrné. W jaczich latach 
méster nã bùdlã zrobił, tegò wiedzec nie je. W pòłowie lat 
80. XX stolata trôfia òna do zbiorów wejrowsczégò Mùzeùm 
Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi z kòlekcje 
zbiérôcza kaszëbsczich lëdowëch kùńsztów Hùberta Su-
checczégò. Ë tu je wëzgódka: òn jã przerobił na lãpã czë 
mòże ju taką kùpił? 

           rd
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LEKTURY

Violetta Tkacz-Laskowska, Violetta Tkacz-Laskowska, Kluki. Kluki. 
Świat utraconyŚwiat utracony /  / Klucken. Verlorene Klucken. Verlorene 
WeltWelt, wyd. Muzeum Pomorza  , wyd. Muzeum Pomorza  
Środkowego w Słupsku, Słupsk 2019Środkowego w Słupsku, Słupsk 2019

Utrata to dla człowieka przedziwny 
stan. W  wymiarze straty material-
nej dokonuje się jednorazowo i  bez-
względnie: znika cenny przedmiot, 
przepada dom, umiera drugi człowiek. 
Jednakże w  znaczeniu straty men-
talnej strata nie dokonuje się w  po-
jedynczym wydarzeniu: za sprawą 
emocji człowiek wciąż do niej wraca, 
a z powodu pamięci stale roztrząsane 
są dawne miejsca, ludzie i wydarzenia. 
Z jednej strony może to prowadzić do 
powstawania w świadomości podmio-
tu pozytywnych składników tożsamo-
ści rodzinnej, lokalnej czy etnicznej. 
Z  drugiej może wywołać poczucie 
dyskomfortu, przemocy i  zła, które 
nie dość przemyślane lub specyficznie 
zinterpretowane wywołują negatyw-
ne zjawiska kompleksów psychicznych 
i kulturowych.

Na dzisiejszym Pomorzu i  Kaszu-
bach opowieści o  utracie pojawiają 
się w wielu środowiskach. Dawni nie-
mieccy mieszkańcy tych ziem wspo-
minają swoją egzystencję do 1945 r.,  

czterdziestych XX w. w  nadłebskiej 
wiosce, a obecnie dożywających swo-
ich dni w Niemczech. Dzisiejsze spo-
tkania ze Słowińcami nie należały do 
najłatwiejszych i nie bariera językowa 
była tu największa. Dużo trudniejsze 
było zdobycie zaufania i  przekonanie 
rozmówców, że wywiad nie jest prze-
prowadzany dla wzbudzenia sensacji 
czy dla prowokacji politycznej, lecz 
wynika tak z etnograficznej, jak i sze-
roko rozumianej ogólnoludzkiej po-
trzeby poznania drugiego człowieka. 
Nazwiska rozmówców pojawiające się 
w albumie są bardzo znaczące i znane 
tym wszystkim, którzy choć trochę 
zajmują się Słowińcami: Marianne 
Volkmer z  d. Czirr, Bruno Klück, An-
nelise Klück z  d. Barnow, Egon Kirk, 
Dora Schöne z d. Barnow, Erna Wolf 
z  d. Barnow, Hermann Pollex, Erwin 
Pollex, Herwig Pollex oraz Egon Pollex.

Violetta Tkacz-Laskowska jako 
autorka tekstu, koncepcji oraz redak-
torka albumu Kluki. Świat utracony 
podzieliła materiał na kilka rozdzia-
łów. Najpierw pojawia się krótki wstęp 
wywołujący temat Słowińców, na-
stępnie zestaw niewielkich not bio-
graficznych o  rozmówcach, których 
wspomnienia pojawiają się w albumie, 
później artykuł o historii Kluk w latach 
trzydziestych i  czterdziestych XX w., 
podzielony na cząstki dotyczące rol-
nictwa, rybołówstwa, zbieractwa, 
kopania torfu, sytuacji wiejskich dzie-
ci, typowego pożywienia oraz czasu 
świętowania. Następny artykuł zwią-
zany jest z życiem społecznym i świę-
tami rodzinnymi. Przywołane tutaj są 
ważne momenty egzystencji miesz-

czując się po tym roku wypędzeni 
z  domowych siedzib. Polacy osadni-
cy przywołują swoje rodzinne strony 
na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyź-
nie czy Lwowszczyźnie, które musieli 
opuścić w  wyniku ustaleń wielkich 
zwycięzców II wojny światowej. Ukra-
ińcy z  kolei stale odnawiają pamięć 
o ziemiach przodków na Podkarpaciu, 
z  których siłowo zostali wywiezieni 
także i na Pomorze. Również i Kaszubi 
przeżywają straty moralne i majątko-
we, jakie zafundowały im rządy faszy-
stów, potem zaś komunistów.

W  takim otoczeniu narracji o  la-
tach czterdziestych XX w. pojawiają 
się i Słowińcy, grupa najmniejsza, ale 
przecież także mająca swoje drama-
tyczne doświadczenia powojenne. 
Po 75 latach od niesławnej pamięci 
wydarzeń opuszczenia słowińskich 
domów wyszedł drukiem album 
opracowany przez Violettę Tkacz-
-Laskowską, który jest nowym ak-
tem publikacyjnym dotyczącym tej 
grupy dawnych mieszkańców ziemi 
słupskiej. Nowość nie wynika z faktu 
nowego odkrycia etnograficznego czy 
kolejnego historycznego przypomi-
nania niemal nieistniejącej już dzisiaj 
społeczności, ale jest próbą ocalenia 
strzępów wspomnień i  opowieści ro-
dzinnych o  życiu w  wiosce-symbolu, 
w której dokonywało się trwanie i za-
nik Słowińców. Album mógł zostać 
opublikowany, ponieważ w  latach 
2015–2018 pracownicy Muzeum 
Wsi Słowińskiej w Klukach realizowali 
projekt „Zatrzymać czas”, w  które-
go wyniku dotarli do kilkunastu osób 
urodzonych w latach trzydziestych lub 

SMUTEK UTRATY 
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łodzią Ottona Barnowa. Specyficzny 
sentymentalno-rodzinny urok mają te 
z ujęć, które podkreślają prywatność, 
choćby zdjęcie, na którym Albert Ruch 
z  dumą prezentuje swoje konie, albo 
kiedy kilkuletni Egon Kirk jest foto-
grafowany z  psem Hectorem, innym 
razem karmi kury albo przytrzymy-
wany jest przez matkę, aby godnie 
zaprezentować się na grzbiecie konia. 
Rzadkością są zdjęcia portretowe, tym 
ciekawszych więc jest ich zaledwie 
kilka przykładów. Wśród fotografii ko-
biet ciekawie wygląda bogato, wręcz 
mieszczańsko ubrana Marta Czirr, po-
zująca w  studiu zakładu fotograficz-
nego, czy też poważna i dostojna Ma-
ria Ruch, surowo i wyniośle patrząca 
w obiektyw. Z  kolei wśród mężczyzn 
wyróżnia się fotografia Alberta Klü- 
cka w  mundurze marynarki pruskiej, 
z przyciętą w hiszpańskim stylu brodą, 
okaz męskiej urody młodości, czy też 
zdjęcie dojrzałego i  dostojnego Karla 
Rucha, nazywanego Królem, który 
z  dystansem, ale i  nieco badawczo 
spogląda na robiącego zdjęcie foto-
grafa.

Album Kluki. Świat utracony Vio-
letty Tkacz-Laskowskiej to kolejny sy-
gnał, że Słowińcy, mimo ich fizycznej 
nieobecności, wciąż wywołują ruch 
mentalny. Nie jest to może jedno-
znacznie pocieszające, gdyż wszyscy 
woleliby mieć do czynienia z  żywą 
tradycją kulturową aniżeli z jej relikta-
mi. Ale czyż pamiętanie i studiowanie 
przeszłości nie są pewną wartością? 
Według autorki tekstów w  albumie 
koniec rodzimej społeczności Kluk na-
stąpił w 1946 r. wraz z przymusowy-
mi i dobrowolnymi wyjazdami Słowiń-
ców do Niemiec. Trudno zgodzić się 
z  takim postawieniem sprawy, gdyż 
wówczas o  kim pisał polski nauczy-
ciel Franciszek Rogaczewski w swoich 

kańców Kluk z  chrztem, konfirmacją, 
weselem, pogrzebem oraz garść opi-
sów życia codziennego. Przedostatnia 
cząstka tekstów Tkacz-Laskowskiej 
dotyczy sytuacji Słowińców po 1948 r.  
i  dramatycznego procesu ich wyjaz-
dów z Polski, który zakończył się w la-
tach siedemdziesiątych, skutkując dziś 
zupełnym brakiem ludzi, o których tak 
bardzo – także środowisko kaszubskie 
(Tadeusz Bolduan, Lech Bądkow-
ski) – walczono. Jako suplement do 
warstwy tekstowej albumu pojawiają 
się jeszcze Klukowskie przepisy Erny 
i Dory, z których można przygotować 
słowińskie kulinaria, m.in.: ziemniaki 
z  okrasą, słodko-kwaśne jaja z  tłu-
czonymi ziemniakami czy też tzw. 
żółte kury (znana na całych Kaszu-
bach weselna potrawka z drobiu, tzw. 
frykas). Cały ów materiał tekstowy 
został przetłumaczony przez Rober-
ta Kupisińskiego na język niemiecki, 
tworząc wraz z  wypowiedzią polską 
kompozycyjną całość.

Pozostałe dwie trzecie zawartości 
wydawnictwa zajmuje materiał iko-
nograficzny z  lat 1898–1945, okresu 
1948–1963 oraz ze zbiorów rodzin: 
Barnowów, Klücków, Kirków, Czir-
rów oraz Pollexów. Niektóre z owych 
zdjęć znane są już z innych publikacji, 
np. z  albumów Zatrzymane w  ka-
drze szklanych negatywów (2004) 
lub Fotografia chłopów pomorskich 
(2012), najważniejsze jednak jest to, 
że pojawiają się formy nowe, wydo-
byte z prywatnych kolekcji, ukazujące 
mininarracje dotyczące słowińskich 
rodzin. Wśród zdjęć są ujęcia typowe, 
np. z  uroczystości weselnych, z  za-
uważalnymi przemianami w  strojach 
(zwłaszcza suknia panny młodej: 
ciemna do lat trzydziestych, później 
biała), pojawiają się również bardziej 
oryginalne, jak z  wycieczki rodzinnej 

pamiętnikach? Albo jakiego pocho-
dzenia była Ruta Köetsch – sołtyska 
Kluk w  latach pięćdziesiątych? Oczy-
wiście można powiedzieć, że praca 
społeczna Rogaczewskiego i  Köetsch 
nie przyniosła niemal żadnych pozy-
tywnych efektów materialnych, ale 
czy ta aktywność i późniejsze wysiłki 
środowiska kaszubskiego i  Towarzy-
stwa Rozwoju Ziem Zachodnich były 
rzeczywiście bezprzedmiotowe?

Trochę wygląda tak, że autorka 
albumu przedstawiając z  perspek-
tywy lat czterdziestych koncepcję 
Świata utraconego Słowińców, prze-
milczała wydarzenia wcześniejsze 
i  późniejsze aniżeli data powojennej 
cezury. A  przecież wciąż są kwestie 
do wyjaśnienia, choćby to, jaka była 
świadomość etniczna Słowińców lat 
czterdziestych XX w., którzy mogli 
przecież dokonywać identyfikacyjnych 
samookreśleń, jak pokazują to prace 
Aleksandra Hilferdinga czy Friedricha 
Lorentza z wcześniejszych dziesięcio-
leci. Byłoby niezmiernie ciekawe, aby 
dzisiaj zapytać kilku żyjących jeszcze 
Słowińców o tożsamość kulturową ich 
własną oraz ich rodziców. Czy w pełni 
była/jest niemiecka? Czy definiowali/
definiują oni swój stosunek do świata 
słowiańskiego, a  zwłaszcza kaszub-
skiego i  polskiego? Czy ich milczenie 
na ten temat było/jest przykładem 
braku refleksji, czy też swoistą odpo-
wiedzią? Nie wiadomo, czy w trakcie 
wywiadów takie pytania w ogóle pa-
dły, więc może nie ma sensu w opu-
blikowanym albumie oczekiwać na nie 
odpowiedzi... Jednakże bez względu 
na to, czy pytania o  tożsamość się 
pojawiły, czy też nie, świat słowiński 
ma jeszcze kilka kwestii do wyjawienia 
i jeszcze nie został utracony…

DANIEL KALINOWSKI

Lektury
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Jaromira Labudda, kaszubska po-
etka, córka zasłużonego pisarza 
i  felietonisty Aleksandra Labudy, 
Gùczowégò Macka, najbardziej zna-
nego jako autor felietonów z  cyklu 
Gùczów Mack gôdô, napisała ksią-
żeczkę Osobliwości języka kaszub-
skiego (Łęczyce 2020). Wydała 
ją autorka w  trosce o  zachowanie 
języka, w  pierwszym już zdaniu 
Wstępu napisała bowiem: W obliczu 
zagrażającej Kaszubom polonizacji 
języka, o  której się zazwyczaj mil-
czy, niniejsza pozycja ma za zadanie 
wykazać rozbieżności w kwestii obu 
systemów komunikacji, a  pośrednio 
zwrócić uwagę na cenne cechy na-
szej mowy (s. 5).

W  założeniu autorki jej praca 
jako pomoc ma posłużyć przede 
wszystkim nauczycielom, uczniom, 
studentom, literatom, dziennika-
rzom, badaczom oraz wszystkim 
użytkownikom języka (s. 5). Labud-
da podaje następnie, że wydawana 
pozycja książkowa ma przyczynić się 
do świadomego stosowania w  mo-
wie i w piśmie reliktów językowych, 
by je ocalić od zapomnienia i  na 
nowo rozpowszechnić (s. 5, 6). Dalej 
autorka zapewnia czytelnika, że jej 
propozycja Dla językoznawców bę-

i  kaszubski, a  brak w  niej języków: 
czeskiego, słowackiego i  łużyckie-
go. Tymczasem w  grupie języków 
zachodniosłowiańskich wyodrębnia-
my rodzinę języków lechickich, do 
której należą języki: polski, połabski 
i kaszubski, obok grupy czesko-sło-
wackiej i języka łużyckiego.

W  rozdziale Grupa trot – tart 
przytacza autorka grupę 15 wyra-
zów (w  większości archaizmów lub 
neologizmów utworzonych przez 
pisarzy), w których grupie spółgło-
skowej -TroT- (T, zapisywane wielką 
literą, oznacza tu jakąkolwiek spół-
głoskę, o  czym autorka nie infor-
muje) w  polszczyźnie odpowiadała 
starokaszubska grupa -TarT-. Cecha 
to rzeczywiście stara, charaktery-
styczna przede wszystkim dla języ-
ka starokaszubskiego i połabskiego, 
poświadczona w  licznych nazwach 
miejscowych, przede wszystkim 
pomorskich (Odargowo, Karwia, 
Karwiny, Starogard, Kartoszyno, 
Warnemünde – dziś w  północnych 
Niemczech), choć nie tylko (War-
lubie, ale także Warszawa – stolica 
Polski i  Karwodrza – dzielnica Kra-
kowa), w imionach książąt Pomorza 
Zachodniego (Barnim, Warcisław) 
i  w  nazwiskach, nie tylko kaszub-
skich (np. Karwowski, Karwacki, 
Dargacz). Wśród przykładów słów 
z tzw. grupą -TarT-, podanych przez 
autorkę, niektóre zostały sztucznie 
utworzone przez pisarzy, np. barń, 
darga, warcëc.

W  rozdziale pt. Alfabet (s. 10) 
mowa jest o tym, że Język kaszubski 
posiada 34 litery, a  dalej: Zaskaku-
jąca jest stosunkowo duża liczba 
samogłosek. Jeden z  rozdziałów 
nosi nawet tytuł: Zachowanie litery l 
w języku kaszubskim (s. 20). Docho-
dzi tu do pomieszania pojęć „głoska” 
(spółgłoska i  samogłoska) oraz „li-
tera”. Wymawiamy głoski, a  litery 
to sprawa pisowni, a  więc umowy. 
Prawdą jest, że język kaszubski po-

dzie z  pewnością przyczynkiem do 
pogłębionych badań nad licznymi 
osobliwościami języka kaszubskie-
go, jak również całego obszaru sło-
wiańszczyzny (s. 6) oraz że wierzy, 
iż broszura Dodatkowo przyczyni 
się do eliminacji pomyłek i  błędów 
wynikających z  niewiedzy użytkow-
ników naszej mowy, zwłaszcza tych, 
którzy uczą się od podstaw języka 
na podstawie literatury i słowników. 
Wstęp kończy Labudda konstatacją: 
Praca jest napisana prostym języ-
kiem, z  wykluczeniem terminologii 
naukowej, by nie komplikować zawi-
łości gramatycznych dodatkowymi 
utrudnieniami i  żeby każdy użyt-
kownik mógł łatwo skorzystać z  jej 
zasobów (s. 6).

Praca Labuddy nie może służyć 
jako pomoc dla nauczycieli, studen-
tów, pisarzy itp., ponieważ zawiera 
błędne tezy, przeczy ustaleniom 
językoznawców, podkreśla mało 
ważne cechy języka kaszubskiego, 
a pomija istotne.

Książka składa się 20 krótkich 
rozdziałów, z których pierwszy oma-
wia Pochodzenie języka kaszubskie-
go, pozostałe zaś podejmują kwestie 
gramatyczne (17) i  leksykalne (2). 
Pochodzenie języka kaszubskiego 
przedstawiono w  sposób w  miarę 
poprawny w postaci diagramów, za 
pomocą których ukazano wyłonie-
nie się z  języka prasłowiańskiego 
języków wschodnio-, południowo- 
i  zachodniosłowiańskich. Tu można 
mieć jedynie do autorki zastrzeżenia, 
że pisze o ( jednym) języku wschod-
nio-, południowo- i  zachodniosło-
wiańskim, bo zapewne z języka pra-
słowiańskiego (lub grupy dialektów 
prasłowiańskich) wyłoniły się dia-
lekty wschodnio-, południowo- i za-
chodniosłowiańskie, a z kolei z nich 
powstały poszczególne języki sło-
wiańskie używane do dziś. W grupie 
zachodniosłowiańskiej wyodręb-
nia autorka języki: polski, połabski 
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z kolei y/i było długie; także polskie 
i  kaszubskie cud, gdzie u było dłu-
gie wobec polskich cuda, cudowi itp. 
oraz kaszubskich cëda, cëdowi, gdzie 
u było krótkie, zatem w kaszubskim 
przeszło w ë). Dziś długość wyma-
wiania samogłosek nie odgrywa już 
istotnej roli, nie różnicuje wyrazów, 
zatem we współczesnym języku 
kaszubskim nie istnieje opozycja ilo-
czasu, przeszła ona bowiem w opo-
zycję barwy. 

Warto tu zaznaczyć, że charakte-
rystyczna dziś dla języka kaszubskie-
go, większa niż w polszczyźnie liczba 
samogłosek, co słusznie zaznacza 
autorka, jest konsekwencją zani-
ku iloczasu, ponieważ z  dawnych 
par: a  długie – a  krótkie powstała 
funkcjonująca dziś para ô z  daw-
nego a  długiego – a  z  dawnego 
a  krótkiego, z  e długie – e krótkie 
powstała funkcjonująca dziś para é 
z dawnego e długiego – e z dawne-
go e krótkiego, z dawnej samogłoski 
nosowej, jednej co do barwy, krót-
kiej i  długiej powstała funkcjonują-
ca dziś para ą z dawnej samogłoski 
nosowej długiej wobec ã (w Puckiem 
niekiedy wymawianej jako ę) z daw-
nej samogłoski krótkiej. Jedynie 
z dawnej pary o długie wobec daw-
nego o krótkiego pozostała do dziś 
oboczność o z dawnej krótkiej wobec 
ó z dawnej długiej (w pisowni, choć 
w wymowie ó brzmi w polszczyźnie 
i  na większym obszarze Kaszub jak 
u – na Kaszubach północnych jed-
nak brzmi ono jako dźwięk wyma-
wiany między o a u). 

Liczbie podwójnej poświęca autor-
ka siedmiowersowy rozdział (s. 25),  
zaznaczając, że istnieje ona w języku 
kaszubskim, i  odsyłając do Żëcégò 

siada większą liczbę samogłosek niż 
polszczyzna, ale ich bogactwo w ję-
zyku Kaszubów wskazuje na stan, 
który istniał również w polszczyźnie 
do XVI w., a w polskich gwarach trwa 
do dziś, tak jak w języku kaszubskim. 

W rozdziale pt. Iloczas autorka za 
Encyklopedią języka polskiego pod 
red. S. Urbańczyka (Wrocław 1994) 
podaje definicję iloczasu, podkreśla-
jąc, że O iloczasie mówimy wówczas, 
gdy w  jakimś języku dwa wyrazy lub 
dwie formy różnią się między sobą 
tylko długością samogłoski, a powo-
duje to różnicę znaczeniową (s. 13),  
następnie zaś przekonuje: Język 
kaszubski posiada bogaty zasób 
leksykalny potwierdzający iloczas 
dla wszystkich samogłosek (s. 13), 
po czym dodaje uwagę: Iloczas do-
tyczy wymowy, nie pisowni (s. 13), 
co ilustruje zestawem wyrazów, 
z których wyraz podany po lewej za-
wiera samogłoskę długą, po prawej 
zaś – krótką. Tymczasem w  grupie 
wyrazów, gdzie mamy opozycję e:ë 
(s. 14-17), é:i/y, po obu stronach 
mamy różne głoski (np. cena i cëna, 
dech [oddech] i dëch [duch]), a nie 
te same, różniące się tylko długością 
wymawiania. Choć bowiem głoska 
ë powstała z  dawnych krótkich i/y, 
u  i  w  wymowie zbliża się do e, to 
jednak jest to całkiem różna samo-
głoska (por. np. polskie i kaszubskie 
syn – y było tu długie, wobec form 
w przypadkach zależnych, np. syna, 
synowi itp. w polszczyźnie, tu y było 
krótkie, co w kaszubskim odpowiada 
sëna, sënowi itp.; także polskie ryba, 
ryby, rybie itp. oraz kaszubskie rëba, 
rëbë, rëbie – tu y było krótkie, zatem 
w kaszubskim przeszło w ë, wobec 
polskiego ryb, kaszubskiego rib, tu 

i  przigód Remùsa Aleksandra Maj-
kowskiego oraz tekstów Aleksandra 
Labudy. W  przykładach podanych 
przez Labuddę są formy czasow-
ników i  zaimków o  budowie liczby 
podwójnej, na pewno da się również 
znaleźć pojedyncze użycia tych form 
w Słowniku gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej ks. Bernarda Sychty. 
Nie zmienia to jednak faktu, że licz-
ba podwójna jako odrębna kategoria 
gramatyczna w  języku kaszubskim 
już nie funkcjonuje, bo jakkolwiek 
istnieją w  języku kaszubskim for-
my dawnej liczby podwójnej ( jest 
ich niemało w  Żëcym i  przigòdach 
Remùsa Aleksandra Majkowskiego1 
oraz w  tekstach Aleksandra Labu-
dy), nie mają one już znaczenia licz-
by podwójnej, lecz najczęściej liczby 
mnogiej. Po zaniku liczby podwójnej 
jako odrębnej kategorii gramatycznej 
form dawnej liczby podwójnej za-
częto bowiem używać w  znaczeniu 
liczby mnogiej. W  związku z  tym 
np. mamy zróżnicowanie w formach 
zaimków i  czasowników: wa sedzy-
ta (z  dawnej liczby podwójnej, dziś 
w  znaczeniu liczby mnogiej) wobec 
wë sedzyce (z  dawnej liczby mno-
giej, dziś w  znaczeniu pluralis ma-
iestaticus do starszej szanowanej 
osoby); również w  zaimku dzier-
żawczym waji/waju z  dawnej liczby 
podwójnej, dziś w  znaczeniu liczby 
mnogiej, wobec wasz z dawnej licz-
by mnogiej, dziś w znaczeniu pluralis 
maiestaticus do starszej szanowanej 
osoby. Gdy porównamy sytuację 
z  polszczyzną, stwierdzimy, że też 
istnieją tu formy dawnej liczby po-
dwójnej najczęściej w odniesieniu 
do części ciała, które mamy dwie, 
np. formy oczy, uszy z dawnej licz-

1  W pierwszym wydaniu Żecégò i przigód Remùsa (Toruń 1938) pojawiają się formy czasownikowe z dawnej liczby podwój-
nej, nie zawsze jednak odnoszą się one do dwu osób, w wydaniu zestandaryzowanym przez Jerzego Tredera (Kartuzy 2010) 
podano tylko formy liczby mnogiej, natomiast w wydaniu przygotowywanym obecnie przywróciłem czasownikowe formy 
liczby podwójnej w odniesieniu do dwu osób. Gdy chodzi o zaimki osobowe, Majkowski często podaje formy liczby podwój-
nej w znaczeniu np. liczby mnogiej. Nie można zatem definitywnie stwierdzić, że liczba podwójna jako odrębna kategoria 
funkcjonuje w powieści Majkowskiego.
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w  stronie czynnej: szedł z  bùksa-
ma. Na swój sposób interesujące są 
skomplikowane konstrukcje skład-
niowe nazywane przez autorkę cza-
sem zaprzeszłym, np. Jô béł jidzony 
z ògardowizną, chtërnã na zymkù jô 
miôł wsóné (s. 31) czy Zaczniesz 
wieczerzac, czej mdzesz miôł skùń-
czoné sã ùczëc (s. 34). Są to ger-
manizmy, obce składniowo językom 
słowiańskim2. Owszem, w  praktyce 
pedagogicznej można i  trzeba po-
dawać, że Czas przeszły można 
tworzyć na różne sposoby (s. 30) 
– tu autorka podaje przykłady form 
z  dawnym imiesłowem na -ł oraz 
dodatkowo ze słowem posiłkowym 
bëc, np. jô szedł – jô jem szedł – 
szedł jem (forma trzecia od drugiej 
różni się tylko szykiem); wydaje się, 
że można, a nawet trzeba tu dodać 
zapożyczony z  języka niemieckiego, 
ale mocno już utrwalony w  języku 
kaszubskim, sposób tworzenia form 
czasu przeszłego z  imiesłowem 
i słowem posiłkowym bëc (typu: òjc 
je ju przëjachóny) lub miec (typu: 
checze móm ju òpòrządzoné).

Jaromira Labudda jest poetką, 
język jest dla niej tworzywem arty-
stycznym, ma do niego emocjonalny 
stosunek, dlatego pisze o  cennych 
cechach naszej mowy (s. 4), wzywa 
do świadomego stosowania w naszej 
mowie reliktów językowych (s. 5-6).  
Na ten temat trudno dyskutować, 
ponieważ zagadnienia tak sformu-
łowane wykraczają poza pole zain-
teresowań językoznawcy, są za to 
pięknym świadectwem przywiązania 
do rodzimego języka. Świadomie 
używają języka tylko artyści, ogół 
zaś użytkowników przede wszyst-
kim przestrzega zasady, by język był 
komunikatywny, by udało się w nim 
wyrazić pomyślaną treść.

by podwójnej wobec form oka, ucha 
z dawnej liczby mnogiej (tu dochodzi 
jeszcze różnica znaczeniowa – bo 
oczy ludzi, zwierząt itp. wobec np. 
oka sieci; uszy ludzi, zwierząt wobec 
np. ucha kubka).

W  rozdziale pt. Przymiotnik po-
daje Labudda przykłady przymiotni-
ków nieodmiennych obcego pocho-
dzenia (bléd, mer, sztël, zacht), a tu 
może byłoby bardziej interesujące 
podać przykłady rodzimych krótkich 
form nieodmiennych przymiotników 
w funkcji orzecznika, np. wôrt – òn/
òna je cos wôrt. Poza tym nie jest 
to żadna szczególnie interesująca 
cecha, w  języku polskim też szerzą 
się obecnie tego typu konstrukcje, 
np. Ona ma włosy blond. 

W rozdziale pt. Zaimek (s. 27-28)  
podaje autorka przykłady form za-
imka rodzaju męskiego go w odnie-
sieniu do rzeczowników rodzaju nija-
kiego, np. Czej òn gò zjôdł [ jabłkò], 
Òn gò widzôł [dzeckò]. Nie jest to 
zjawisko szczególnie charaktery-
styczne dla języka kaszubskiego, 
w potocznej polszczyźnie także wy-
stępuje dość często.

Gdy chodzi o  czasownik, moż-
na mieć wątpliwości co do pew-
nych sformułowań. Autorka pisze: 
W  języku kaszubskim stosunkowo 
często używa się strony biernej, 
która często łączy się z  frazeologią 
(s. 28). Frazeologia to dział nauki 
o  języku, zajmujący się połącze-
niami międzywyrazowymi, a w  tym 
wypadku chodzi o  stałe połącze-
nia międzywyrazowe, gdy znacze-
nie całości wypowiedzi nie równa 
się sumie znaczeń poszczególnych 
wyrazów, np. béł jidzony z  bùksa-
ma [poszedł za potrzebą] – jak się 
wydaje, można przecież przekazać 
tę informację, używając czasownika 

Również stwierdzenie, że język 
kaszubski jest starszy od języka 
polskiego i  zachowuje cenne skar-
by języka prasłowiańskiego (s. 9), 
niezupełnie pokrywa się z  rzeczy-
wistością, ponieważ każdy z  ję-
zyków słowiańskich posiada inne 
stare cechy, odziedziczone z  języka 
prasłowiańskiego, np. język polski 
oraz kaszubski mają samogłoski no-
sowe, które w  innych językach sło-
wiańskich zaginęły, a  języki serbski 
i  chorwacki zachowały archaiczny 
system akcentowy, którego z  kolei 
brak w  innych językach słowiań-
skich. Jeśli natomiast przyjrzymy 
się słowiańskim językom literackim, 
to musimy stwierdzić, że kaszubski 
język literacki jest młody, w  litera-
turze pięknej zaczął być tworzony 
od Floriana Ceynowy, a  w  innych 
dziedzinach życia powstaje dopiero 
współcześnie. 

Szkoda, że wysiłek włożony 
przez Jaromirę Labuddę w  żaden 
sposób nie może zyskać aprobaty 
językoznawców. Nie można propa-
gować książki o języku bez uwzględ-
nienia podstawowych faktów, które 
ustalili specjaliści. I  nie pomoże tu 
stwierdzenie, że książeczka napisana 
jest z pozycji troski o kondycję języka 
i jego przyszłość. Oczywiście niesły-
chanie ważne jest to, by język ka-
szubski nie zaginął, miał nieskrępo-
wane warunki rozwoju, a Kaszubi nie 
wyzbywali się swego języka na rzecz 
polszczyzny. Nie zmienia to jednak 
faktu, że zaprezentowana broszura 
nie może służyć jako pomoc w na-
uczaniu języka kaszubskiego, ponie-
waż przedstawione w niej ustalenia 
w wielu miejscach nie są zgodne ze 
stanem wiedzy na temat języka ka-
szubskiego.

MAREK CYBULSKI

2  Tymi zagadnieniami zajęli się niedawno Danuta Stanulewicz i Maciej Bandur, a wnioski przedstawili członkom Rady Języka 
Kaszubskiego; ustalenia na temat funkcjonowania tych czasów i form strony biernej (w tym ujęciu zdanie Béł jidzony z bùksa-
ma użyte zostało w stronie czynnej) w języku kaszubskim pojawią się w najnowszym „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego”. 
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dionista, kómpòzytór i  kòlekcjonéra. 
Mùzeùm mô swòjã sedzbã w  rad-
nicë kòl szas. Rynek 9. Na stójnym 
wëstôwkù jidze òbezdrzec kòl 140 in-
strumentów, z czegò 120 pòchòdzy ze 
zbiorów Pawła Nowaka. Nôstarszé są 
z 30. lat XIX wiekù. 

Na skùtk pandemii nie ùdało sã 
zòrganizowac niżódny ùroczëznë na 
10-lecé, ale òstôł wëdóny Przewodnik 
po ekspozycji Muzeum Akordeonu. 
Je to tak pò prôwdze katalóg nôbarżi 
wôrtnëch ekspònatów. W  pùblikacji 
nalézemë òpisënczi cziledzesąt zabët-
ków, jaczé są na wëstôwkù, wiele infòr-
macjów ò historii akòrdionu i  jinëch 
instrumentów, co dzejają dzãka przelo-
towim strojikóm. Są téż stôré reklamë, 
katalodżi i archiwalné fòtografie.

Aùtorama prowadnika są Paweł No-
wak i Jadwiga Bògdan. Òdjimczi zro-
bił Pioter Zatoń.

Red.

KÒSCÉRZNA. NOWÉ „ZESZYTY”  
ŻDAJĄ NA CZËTIŃCÓW
Mùzeùm Kòscersczi Zemi wëdało 14. 
numer swòjégò pismiona. Prowad-
ną témą slédnëch „Kościerskich Ze-
szytów Muzealnych” je 100. roczëzna 
sparłãczeniô Pòmòrzô z  Pòlską. Pi-
sze ò tim wëdarzenim m.jin. direktór 
MKZ dr Krësztof Jażdżewsczi w  arti-
klu „Powrót Kościerzyny do Ojczyzny  
31 stycznia 1920 r.”. Ten sóm aùtór 
òpisôł téż pòstacje bùrméstrów Kòs- 
cérznë w latach 1772–1920.  

RËMIÔ. MAGICZNÉ  
KASZUBAJKI

Ò midzëwòjnowim dwadzescelecym 
piszą Rajmùnd Knitter („Kościerska 
prasa pod zaborem pruskim i w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Zesta-
wienie tytułów i ich główna charaktery-
styka”) i Michôł Pakùła („Kościerzyna 
i  Pomorze w  transporcie kolejowym  
II Rzeczypospolitej”).  

Prof. Tadeùsz Linkner namienił 
swòje artikle ùtwórstwù kòscersczé-
gò pòetë Stanisława Gòstkòwsczégò 
i  prof. Jerzémù Sampòwi, chtërné-
gò wspòminô w  dzélu Pro memoria 
(w piątą roczëznã smiercë). Je téż kro-
nika kùlturowégò i  nôùkòwégò żëcô 
w  Kòscérznie i  czile jinëch tekstów 
wôrtnëch przeczëtaniô. Drobnotë na 
starnie Mùzeùm Kòscersczi Zemi.

Red.
 

TCZEW. PAMIĘĆ O POWSTAŃ-
CACH STYCZNIOWYCH 

Powstanie styczniowe było jednym 
z  przykładów walki o  niepodległość 
Polski podczas zaborów. Rozpoczę-
ło się 22 stycznia 1863 roku. Pomorze 
i Kociewie wchodziły wówczas w skład 

Gardowô Pùblicznô Biblioteka m. Flo-
riana Cenôwë w Rëmi przërëchtowała 
czekawą pùblikacjã dlô dzecy. Ka-
szubajki to zbiér bôjków na spòdlim 
kaszëbsczi mitologii. Heroją kòżdi 
pòwiôstczi je jaczis kaszëbsczi jinszt. 
Mómë tej òpòwiôdania ò Ruganie, co 
chòdzył na wrëje, ò Klabaternikù, co 
béł chitrzészi òd piratów, ò Manie-
widze i  jegò złoce, ò Jablonie i złotim 
jabkù, a téż wiele jinëch. Pòwstałë òne 
pòd czerënkã Elżbiétë Żukòwsczi. 

Pùblikacjô je przistãpnô darmôk na 
starnie https://www.bibliotekarumia.
pl/kaszubajki/. Òkróm tekstów są w ni 
snôżé ilustracje-farwòwónczi Łukasza 
Kòwalczuka. Ksążeczka online zaczinô 
sã òd wiérztë Magdalénë Zawadz-
czi-Sołtësk „Kaszëbôjczi” (pò pòlskù 
i  skaszëbiony przez Rómana Drzéż-
dżona), a ji pierszé słowa to:

„Czedë słowa sã splôtają
z Kaszëb stwòrë przëchôdają”.
Kaszubajki pòwstałë òbczas war-

kòwniów zjiscywónëch w  òbrëmim 
projektu „Od baśni do fantasy”. Òstałë 
òne ùdëtkòwioné przez Minystra Kùl-
turë i Nôrodny Spôdkòwiznë z Fùndu-
szu Promòcji Kùlturë.

Red.

KÒSCÉRZNA. PROWADNIK  
PÒ AKÒRDIONOWIM MÙZEÙM
W 2010 rokù (16 lëstopadnika) òstało 
ùroczësto òtemkłé Mùzeùm Akòrdio-
nu w  Kòscérznie – jedurny taczi môl 
namieniony ùlëdónémù instrumen-
towi wiele Kaszëbów. Ùdbòdôwôczã 
jegò ùsadzeniô je Paweł Nowak, akòr-

Grób K. Porawskiego. Fot. TJ
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dzëmierza Òstoji-Lnisczégò. Czerow-
nik etnograficznégò dzélu bëtowsczégò 
mùzeùm Jaromir Schroeder pòdczor-
chiwô, że terô warają próbë ùdostaniô 
klocków, z jaczich te dokazë òstałë òd-
bité.

Westrzód jinëch ekspònatów, jaczé 
łońsczégò rokù trafiłë do Bëtowa, są 
m.jin. żłobinë Stanisława Janikòwsczégò 
z  Czôpiewic, Zygmùnta Kãdzersczégò 
z  Przëmùszewa i  Zofii Mùchë z  Sylna. 
Dzél z  nich to darënczi òd lubòtni-
ków kùńsztu i  Zôpadnokaszëbsczégò 
Mùzeùm.

Na spòdlim wiadła  
w gazéce „Kurier Bytowski”

GDINIÔ. PAMIÃC Ò KRÓLU 
KASZËBÓW

Niedôwno, 17 stëcznika minãła 21. ro- 
czëzna smiercë ks. prałata Hilarégò Jasta-
ka, Hònorowégò Mieszkańca Kòscérz-
në, w jaczi sã ùrodzył i wëchòwôł, a téż 
Gdinie, dze béł m.jin. wielelatnym pro- 
bòszczã w kòscele pw. Nôswiãtszégò Serca 
Pana Jezësa, kòl jaczégò òstôł pòchòwó-
ny. Prawie w  ti swiãtnicë 17 stëczni- 
ka 2021 rokù bëła òdprôwionô mszô 
w  intencji kapłana zwónégò Królã Ka- 
szëbów, a pózni ji ùczãstnicë mòdlëlë sã 
kòl grobù ks. prałata. 

W  stëcznikù w  Kaszëbsczim Fòrum 
Kulturë w  Gdinie òdbëła sã téż roz-
mòwa namienionô Hilarémù Jasta- 
kòwi, jakô òstała nagrónô i je do òbez-
drzeniô na karnôlu YouTube słëcha-
jącym do KFK. Wëstąpił w  ni Jerzi 
Miotke, chtëren bëlno znôł ks. prałata, 
i  wspòminô jegò pòmòc dlô biédnëch 
mieszkańców Gdinie. a  téż zasłëdżi 
dlô strajkùjącëch stoczniowców w  tim 
miesce. Jiny z  rozmòwników Andrzéj 

lëstã nôwicy pòżëczónëch ksążków, 
jaczich akcjô dzeje sã na Gduńsczim 
Pòmòrzim. Latos je to ju ósmô edicjô 
tegò rankingù. Z pòmòcą biblioteczné-
gò systemù Patron robòtnicë Warkòw-
ni zbadérowelë 356 titlów. Òkôzało sã, 
że w  2020 rokù w  gduńsczi bibliotece 
nôbarżi rôd bëło czëtóné Żmijowisko 
Wòjcecha Chmielarza. Pò nen krimi-
nał (wedle niejednëch psychòlogiczny 
thriller) przëszło do WiGPB 309 czëtiń-
ców. Na drëdżim môlu je Pochłaniacz 
Katarzënë Bòndë, a  na trzecym Lato 
wśród wydm Agnieszczi Krawczik. 

Na lësce 50 ksążków są téż Kot nie-
bieski i  Nieczułość Martinë Bùndë, 
ò jaczich pisôł w  „Pòmeranii” prof. 
Daniél Kalinowsczi, i  jaż sédmë do-
kazów Romë Fischer, chtërna czãsto 
mô ùmôlowioné swòje romanse na 
ùlëdónëch przez se Gôchach i  mô 
starã przëbôcziwac gôską historiã. 
Jak pòdczorchiwô: „Bënômni jeden 
z  bòhatérów kòżdégò mòjégò romana 
mùszi pòchòdzëc z Kaszëb” (ò ni jesmë 
piselë w Klëce w strëmiannikù 2020 r.).

Lëstã 50 nôchãtni pòżëczónëch we 
Gduńskù ksążków nalézeta na starnie 
http://www.wbpg.org.pl/aktualnosc/
ranking-beletrystyki-pomorskiej-2020. 

Red.

BËTOWÒ. 109 NOWËCH  
EKSPÒNATÓW
Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w  Bëto-
wie zbògacëło sã łońsczégò rokù ò wicy 
jak 100 ekspònatów. Westrzód nich są 
wôrtné rzezbë, drzewòritë i  òbrazë. 
Ùdało sã m.jin. ùdostac pòsobné do-
kazë, jaczé zwikszëłë kòlekcjã òbrazów 
malarza primitiwistë Henrika Jachim-
ka, zwónégò słëpsczim Nikifòrã. Latos 
w mùzeòwëch zbiérach je ju kòl 50 jegò 
ùsôdzków. 

Wôrt téż wspòmnąc ò 30 òdbitkach 
drzewòritów czersczégò artistë Wło-

Królestwa Pruskiego, ale ich miesz-
kańcy czynnie przyłączyli się do walki 
z Moskalami prowadzonej przez roda-
ków. Członkowie i sympatycy Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział 
Kociewski w  Tczewie również pamię-
tają o  bohaterach tego niepodległo-
ściowego zrywu. W rocznicę wybuchu 
powstania styczniowego upamiętnili 
tych pochowanych na tczewskich ne-
kropoliach.

W grodzie nad Wisłą znajduje się kil-
ka miejsc związanych z  powstańcami 
styczniowymi. Na miejskim cmentarzu 
nazywanym nowym spoczywa jeden 
z weteranów walk w 1863 roku – to Ka-
zimierz Porawski herbu Poraj (ur. 4 mar- 
ca 1838 r.). Podczas powstania walczył 
w  oddziale hrabiego płk. Aleksandra 
Krukowieckiego. Na kolejnej tczewskiej 
nekropolii spoczywają szczątki Feliksa 
Andrzeja Pohoskiego herbu Półkozic. 
Urodził się 22 sierpnia 1841 roku na 
Litwie. Mieszkał w rodzinnym majątku 
niedaleko Rogowa. W pobliskich lasach 
stacjonował oddział Zygmunta Siera-
kowskiego, w tym oddziale walczył pod-
czas powstania 22-letni Pohoski. Po za-
kończonych walkach został skazany na 
10 lat zsyłki na Syberię w okolicach Ir-
kucka i konfiskatę rodzinnego majątku. 
Po powrocie z zesłania ożenił się i zało-
żył rodzinę z Emilią Mickiewicz. W 60. 
rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego został odznaczony krzyżem Virtu-
ti Militari i awansowany do stopnia po-
rucznika. Do Tczewa sprowadził go syn 
Stefan, inżynier w tczewskiej cukrowni. 
Feliks Pohoski umarł 22 sierpnia 1925 
roku. Pierwszy pomnik na jego grobie 
ufundowali tczewscy policjanci, obecny 
wystawił jego prawnuk.

O  powstańcach styczniowych przy-
pomina w Tczewie również pamiątkowa 
tablica, jaką wmurowano z  okazji 150. 
rocznicy wybuchu powstania (2013 r.) 
w  kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Tomasz Jagielski

GDUŃSK. ŻMIJOWSKO,  
MARTINA BÙNDA I ROMA 
FISCHER
Regionalnô Warkòwniô Wòjewódzczi 
i Gardowi Pùbliczny Biblioteczi (WiGPB)  
we Gduńskù òd czile lat rëchtëje 

Òd lewi Jerzi Miotke i Andrzéj Bùsler. 
Kadr z filmù ò ks. Jastakù
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wësłelë 23 zgłoszenia z nagraniama vi-
deo. Kòmisjô òbsãdzëcelów (Mirosłôw 
Stoltmann, Justina Piekarskô i  Danu-
ta Miszczik) zebrała sã 26 stëcznika 
i hewò brzôd jich robòtë:
Solo
Spòdlecznô szkòła kl. 0–III    
•  I môl – Łucjô Czarnowskô „Witôj, witôj, 

gòscu miłi” (Sp. Sz. nr 1 w Brusach) 
•  II m. – Wòjcech Czapiewsczi „Nad 

Betlejem” (Centrum Kùlturë i Biblio-
teka w Brusach, karno Krëbane)

•  III m. – Klaùdiô Stip Rekòwskô „Bi-
żaha Jezëskù” (Centrum Kùlturë i Bi-
blioteka w Brusach, karno Krëbane)

•  III m. – Pioter Kalaczińsczi „Czemù 
ptôchë dzys spiéwają” (Sp. Sz. w Lesnie)

•  Wëprzédnienia: Marcelina Teca „Nad 
Betlejem” (Sp. Sz. w  Czëczkòwach), 
Lena Leszczińskô „Nad Betlejem”  
(Centrum Kùlturë i Biblioteka w Bru-
sach, karno Krëbane), Kinga Klo-
skòwskô „Dzysô w Betlejem” (Sp. Sz. 
w Czôpiewicach) 

Spòdlecznô szkòła kl. IV–VI
•  I m. – Marlena Krëgòwskô „Nad Be-

tlejem” (Sp. Sz. w Lesnie)
•  Wëprzédnienia: Marta Andrearczik 

„Cëcho noc” (Sp. Sz. w Czëczkòwach), 
Dómnika Kùehn „W  stajeneczce na-
rodzoné” (Sp. Sz. we Wiôldżich Cheł-
mach)

Spòdlecznô szkòła kl. VII–VIII i wëżi- 
spòdleczné szkòłë
•  I m. – Barbara Bielińskô „W stajenecz-

ce narodzoné” (Sp. Sz. nr 1 w Brusach)  
•  II m. – Juliô Grzelak „Żużónka” (Sp. 

Sz. w Czëczkòwach) 
•  III m. – Agnészka Janta „Pastuszkòwie 

w  pòlu spalë” (Kaszëbsczé Òglowò- 
sztôłcącé Liceùm w Brusach) 

•  Wëprzédnienia: Katarzëna Kalaczëń-
skô „W trąbë grają” (Sp. Sz. w Lesnie)

Familie/karna
Przedszkòla
•  I m. – Emiliô Fòrmella i Anna Fòrmel-

la „Nad Betlejem” (Sp. Sz. w  Czëcz-
kòwach)    

Bùsler wspòminôł robòtã dlô kaszëb-
sczi kùlturë, jaką Hilari Jastak miôł zji-
sconé òb całé swòje żëcé. Bëła téż gôdka 
ò tim, jak Gdiniô, a òsoblëwie Kaszëbi 
z tegò gardu piastëją pamiãc ò ks. pra-
łace.

Red.

INTERNET, WIEŻËCA.  
FILM Ò WIELEKÙLTUROWIM 
PÒMÒRZU

Na karnôlu YouTube Kaszëbsczégò Lë- 
dowégò Ùniwersytetu we Wieżëcë je do 
òbezdrzeniô animòwóny film pt. „Pod 
wspólnym niebem”. Warô òn kòl 30 mi-
nut, a jegò témizną je wielekùlturowòsc 
Pòmòrzô. Aùtorzë dokazu przëbôczi-
wają historiã naji zemi jaż do dzys-
dniowëch czasów, a  dzãka wëpòwie-
scóm Rómana Drzéżdżona òbzérnicë 
mògą sã doznac chòcle ò tim, skądka 
pòchòdzy kaszëbsczi wësziwk i spiéwa 
„Kaszëbsczé nótë”. 

Film je zrobiony techniką pòklôtkòwi 
animacji. Zrealizowelë gò: Jiwóna Éwa 
Klinger, Sulisława Bòrowskô, Karolëna 
Éwa Niemczik, Łukôsz Grzãdzëcczi 
i Pioter Zatoń. Mùzykã zrëchtowôł Pa-
weł Nowak.

Je to jeden z  rezultatów planu dze-
janiów Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùni-
wersytetu na lata 2018–2021. Zada-
nié òstało ùdëtkòwioné ze strzódków 
z Nôrodnégò Institutu Wòlnotë – Cen-
trum Rozwiju Òbëwatelsczi Spòlëznë 
w òbrëmim Programù Rozwiju Òbëwa-
telsczich Òrganizacjów na lata 2018–
2030.
Pòwrózk do filmù: https://www.youtube.
com/watch?v=gQ10wcoXmJ0&t=482s. 

Red.

WARSZAWA. ACHTNÃLË 
CARILLONOWĄ MÙZYKÃ WE 
GDUŃSKÙ
Na Krajewą Lëstã Niematerialny Kùl-
turowi Spôdkòwiznë trafiła carillono-
wô mùzyka we Gduńskù. Jak czëtómë 
w  ùdokaznienim na rządowi starnie 
www.gov.pl (pò pòlskù): „Carillon to 
zespół nômni 23 wiôldżich wieżowëch 
zwònów, na jaczich jidze grac rãczno, 
z pòmòcą klawiaturë sparłãczony systemã 
drótów i  przekładniów z  sercama zwò-
nów. Czedë przecëskómë klawisz, serce 
ùdérzô w czelëch nierëszającégò sã zwò-
nu. To, co wëprzédniwô ten instrument, 
to przede wszëtczim bògaté, głãbòczé 
i  mònumentalné brzëmienié, a  téż ôrt 
graniô. Wëzwëskiwóné są tuwò dwie kla-
wiaturë: manuałowô i pedałowô. Klawi-
sze szlachùją za kółkama, graje sã na nich 
piscama abò pôlcama. Carillon mô téż 
mechanizm aùtomaticznégò graniô. Je 
to ùlëczny instrument. W przëtrôfkù sta-
cjonarnëch carrillonów grô sã cziledzesąt 
métrów nad zemią. Zwãk je tej za kòżdim 
razã jinaczi òdbiéróny przez słëchiń-
ców, bò zanôlégô òd mòcë miastowégò 
trzôskù a  téż atmòsfericznëch warën-
ków”. We gduńsczim kòscele sw. Kata-
rzënë je instrument, jaczi mô 50 zwònów, 
co mają wôgã wnet 16 tón. Òkróm tegò 
we Gduńskù je jesz drëdżi carillon (we 
wieżë Radnicë Przédnégò Miasta), jaczi 
mô 37 zwònów, a téż mòbilny carillon, co 
mô 48 zwònów. Gduńsk to jedurny gard 
w Pòlsce, w jaczim są carillonë, na jaczich 
je mòżlëwòta kòncertowaniô.

Krajewą lëstã prowadzy Minyster Kùl-
turë, Nôrodny Spôdkòwiznë i  Spòrtu, 
a wniosczi ò wpisanié zjawiszczów niema-
terialny spôdkòwiznë na lëstã przëjimô 
Nôrodny Institut Spôdkòwiznë. Mògą 
je rëchtowac môlowé spòlëznë, bùten-
rządowé òrganizacje, institucje i  pri- 
watny lëdze. Drobnotë nalézëta na star-
nie www.niematerialne.nid.pl.

Red.

BRUSË. KÒLÃDOWI KÒNKÙRS
Òstôł rozrzeszony Gminowi Kònkùrs 
Kaszëbsczi Kòlãdë òrganizowóny przez 
Gminã Brusë, Centrum Kùlturë i  Bi-
bliotekã m. Jana Karnowsczégò w Bru-
sach a  téż brusczi part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Ùczãstnicë 

Kadr z filmù „Pod wspólnym niebem”
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Spòdlecznô szkòła kl. 0–III
•  I m. – Emiliô Sykòrskô i Òliwiô Kò-

sobùckô „W trąbë grają” (Sp. Sz. nr 1 
w Brusach)

•  III m. – Laùra Szczãsnô i  Mikòłôj 
Andrearczik, „Pastuszkòwie w  pòlu 
spalë” (Centrum Kùlturë i Biblioteka 
w Brusach, karno Krëbane)

•  Wëprzédnienié: 1. klasa Sp. Sz. 
w Czëczkòwach „Nad Betlejem”

Spòdlecznô szkòła kl. VII–VIII 
i wëżispòdleczné szkòłë 
•  I m. – Juliô Grzelak i Wiktoria Daniels 

„Nieba sprzątanié” (Sp. Sz. w  Czëcz-
kòwach)

•  II m. – Rozśpiewani Zaboracy „Spisz 
malinczi” (Sp. Sz. w Czëczkòwach)

Red.

LËNIÔ. SWIÃTO WËSZIWKÙ  
JU ÒGŁOSZONÉ

Ju 25. rôz òstôł ògłoszony kònkùrs 
„Haft Kaszubski” òrganizowóny przez 
Gminowi Dodóm Kùlturë (GDK) 
w Lëni. Jegò pierszô edicjô bëła w 1996 
r. Przédné céle tegò wëdarzeniô to roz-
kòscérzanié wôrtnotów rozmajitëch 
szkòłów kaszëbsczégò wësziwkù, pòd-
skacywanié nowëch ùtwórców, mòż-
lëwòta prezentacji przez nich swòjégò 
ùtwórstwa i pòkazywanié snôżotë najé-
gò wësziwkù westrzód lëdztwa.

Latos wszëtcë chãtny mùszą sã zgło-
sëc do 31 strëmiannika. Żebë to zrobic, 
je nót przësłac do GDK kôrtã zgłoszeniô 
na pismie, telefóniczno abò mailowò. 
Pózni, do 5 maja, òrganizatorzë żdają na 
ùsôdzczi. Mùszą bëc to nowé prôce, zro-
bioné swòjorãczno, zgódno z mòdłama 
szkòłów kaszëbsczégò wësziwù. 

W regùlaminie je ju wpisóny termin 
pòdrechòwaniô kònkùrsu i òtemkniãcô 

pòkònkùrsowégò wëstôwkù – mają 
òne bëc 10 czerwińca (z  zastrzégą, 
że na skùtk pandemii mòże to sã jesz 
zmienic). Dokazë ùczãstników mdą 
taksowac: Elżbiéta Szëmroszczik-Ball 
(etnografka, Fùndacjô CEPELIA Pòl-
sczi Kùńszt i  Rãkòdzeło we Warsza-
wie), Éwa Gilewskô (etnografka, Et-
nograficzné Mùzeùm we Gduńskù), 
Benita Grzenkòwicz-Ropela (etno-
grafka, Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie), 
Édmùnd Szëmikòwsczi (ùszłi direktór 
Gminowégò Dodomù Kùlturë w  Lëni, 
wësziwôcz), Teréza Hirsz (Przédniczka 
Kòmisji Kùlturë i  Pòùczënë Radzëznë 
Gminë Lëniô) i Jadwiga Sommer (rad-
nô Radzëznë Gminë Lëniô).

Òrganizatorzë planëją prezentacjã 
pòkònkùrsowëch wësziwków w  Ita-
lie. Drobnotë w  regùlaminie na star-
nie GDK w  Lëni. Ò sprawë zrzeszoné 
z kònkùrsã mòżeta téż pëtac direktorkã 
GDK Kamilã Sorokò (tel. 58 572 81 64) 
abò Édmùnda Szëmikòwsczégò (tel. 
514 988 773). Je téż mòżlëwòta pisaniô 
majlów (gok@gminalinia.com.pl). 

Red.

WEJROWÒ. ÒPÒWIESCË  
ZNAD BÔŁTU

Ju na zymk negò rokù czëtińcowie do-
stóną òd Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie 
czekawi ksążkòwi smaczk – dwajãzëkòwi 
zbiérk pt. Opowieści znad Bałtyku / Ta-
les of the Baltic Sea, w  jaczim mdze  
25 òpòwiescy napisónëch na spòdlim 
legeńdów, bôjków a pòwiôstków z piãc 
kòlbôłtowëch krajów – Pòlsczi, Szwédz-
czi, Duńsczi, Lëtwë a Niemiecczi. 

Smòczi, wiôlgòsze, krôsniãta, dëchë, 
król Érik Pòmòrsczi, Stôri Fric – hewò 
niechtërny bòhatérowie, jaczi pòjôwiają 
sã w lëdowëch òpòwiescach w nadbôł-
towëch krôjnach. 

Dokazë zebrôł a spisôł Róman Drzéż-
dżón, wstãp napisôł Jarosłôw Kòcuba, 
malënczi przërëchtowała Joana Grud-
nik, a na anielsczi jãzëk tłomaczëła Ad-
riana Wacewicz-Chòrosz. 

Pùblikacjô je dzélã projektu South 
Baltic Manors.

Red.

WEJROWÒ. KASZËBSCZI 
LËTERACË DO ROBÒTË!

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i  Mùzyczi mô ògłoszoné 
XXII Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kòn-
kùrs miona Jana Drzéżdżona. Latos, 
òkróm tradicjowëch trzech kategóriów 
– pòezjô, proza i dokazë na binã – bã-
dze jesz tłómaczenié trzech wiérztów 
Cypriana Kamila Norwida na kaszëb-
sczi. Je to zrzeszoné z  200. roczëzną 
tegò pòlsczégò ùtwórcë i  ùchwôlenim 
przez Sejm RP Rokù Norwida.

Żebë wzyc ùdzél w  kònkùrsu, mùsz 
je wësłac niepùblikòwóné rëchli doka-
zë do 6 zélnika na adres wejrowsczégò 
mùzeùm (szas. Zómkòwô 2a, 84-200 
Wejherowo).  

Latosą nowizną bãdze téż mòżlëwòta 
ùdzélu w kònkùrsu ùtwórców, chtërny 
mają mni jak 18 lat. Tikô to sã pòeticczi 
kategórii. 

Zakùńczenié i wrãczenié nôdgrodów 
je planowóné na séwnik. Dodôwkòwé 
infòrmacje mòżeta ùdostac, zwòniącë 
pòd numer telefónu 58 672 29 56 abò 
piszącë na sekretariat@muzeum.wejhe-
rowo.pl. 

XXII Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kòn- 
kùrs miona Jana Drzéżdżona je ùdët- 
kòwiony przez Minystra Bënowëch 
Sprôw i  Administracji a  téż ze strzód-
ków Wejrowsczégò Pòwiatu.

Red.

Òdj. L. Spigarsczi



Klëka

64 Pomerania nr 2 (550) / Gromicznik 2021

GDYNIA OBCHODZI  
95. ROCZNICĘ NADANIA 
PRAW MIEJSKICH

23 września 1922 r. Sejm uchwalił 
ustawę „o  budowie portu przy Gdyni 
na Pomorzu jako portu użyteczności 
publicznej”. W pobliżu wioski Gdynia 
trwały już wtedy pierwsze prace bu-
dowlane finansowane przez państwo. 
Wielkim orędownikiem tej inwesty-
cji był inż. Eugeniusz Kwiatkowski, 
pełniący w  okresie międzywojennym 
m.in. funkcje ministra przemysłu 
i handlu oraz wicepremiera. Po nada-
niu Gdyni 10 lutego 1926 roku praw 
miejskich w  kilkanaście lat ze wsi ry-
backiej przekształciła się ona w  mia-
sto zamieszkane przez 127 tys. ludzi 
(w  1939 roku). Obecnie Gdynia liczy 
prawie 250 tys. mieszkańców i jest naj-
większym w  Polsce miastem niewoje-
wódzkim.

Z  okazji 95-lecia w  mieście odbyła 
się cała seria urodzinowych imprez. 
Darmowy wstęp do muzeów (Muzeum 
Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji 
i  Muzeum Marynarki Wojennej), wy-
stawa fotografii, pokaz audiowizualny, 
gra miejska, barwny korowód, uroczy-
sta sesja Rady Miasta, rozmowy o kul-
turze. Wszystkie uroczystości odbyły 
się w rygorze sanitarnym.

Red.

ZWIEDZAJ NOWY PORT  
Z LOKALNYM  
PRZEWODNIKIEM
Do spaceru po Nowym Porcie, jednej 
z  najstarszej dzielnic Gdańska, zapra-
szają Lokalni Przewodnicy i Przewod-

niczki. Ukazała się właśnie druga, zak-
tualizowana wersja przewodnika po 
dzielnicy, którą można pobrać w PDF 
ze strony internetowej www. ikm.gda.
pl lub odebrać w  wersji papierowej 
m.in. w  Instytucie Kultury Miejskiej 
przy ul. Długi Targ 39/40. 

W  przewodniku znajdziemy opisy 
istniejących i nieistniejących już miejsc, 
które tworzą i tworzyły klimat dzielnicy, 
mapkę, zdjęcia i  ciekawostki o  miesz-
kańcach i architekturze Nowego Portu. 

Czasem wydaje się, że w Nowym Por-
cie czas się zatrzymał. Czuć to zwłasz-
cza w  starej części dzielnicy, w  której 
znajduje się całe bogactwo architektury 
przełomu XIX i  XX wieku – strzelista 
secesja, czerwona cegła, z  której bu-
dowano robotnicze kamienice, i  domy 
z  pruskiego muru. Wystarczy jednak 
pójść krok dalej, aby zmieniła się epo-
ka historyczna – oto potężny budynek 
dawnego Morskiego Domu Kultury, 
przykład architektury socrealistycznej, 
jeden z  niewielu w  Gdańsku. Wrósł 
w  dzielnicę potężnymi fundamenta-
mi, strzegąc wjazdu do niej. Tuż obok 
znajduje się mural, który mówi, czym 
jeszcze jest Nowy Port. To Nowy Bronx 
– dzielnica, w której tworzyła się polska 
kultura uliczna. 

Przez lata zapomniany Nowy Port 
powoli odzyskuje dawny blask, czego 
dowodem jest wydany ponownie prze-
wodnik po tej nadmorskiej dzielnicy 
Gdańska.

Red.

INTERNET. ROK BPA DOMINIKA  
I SPISU POWSZECHNEGO

4 lutego br. odbyło się zdalne posie-
dzenie Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Zgromadze-
ni dyskutowali nad planem pracy na 
2021 rok, a szczególnie nad działania-
mi, które zostaną podjęte w  związku 
z  ogłoszeniem przez ZKP roku 2021 
rokiem „Sługi Bożego Biskupa Kon-
stantyna Dominika”. 

Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskie-
mu udało się uzyskać dofinansowanie 
na realizację zamierzonych 22 zadań 
w  2021 roku, w  tym m.in.: wydanie 
gry planszowej pod roboczym tytułem 
Rëbë, wydanie VI tomu Vademecum 
kaszubskiego o teatrze kaszubskim, or-
ganizację konferencji metodycznych 
dla nauczycieli języka kaszubskiego 
i wiele innych. 

W  tym roku zostanie przeprowa-
dzony Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. ZKP przy-
gotowuje się do prowadzenia aktywnej 
kampanii promocyjnej. 

Organizacja od niedawna posiada 
własne kontaa na Instagramie i  Twit-
terze. 

Do grona członków Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w  oddziałach 
w Koszalinie, Jastarni i Gdańsku zosta-
ło przyjętych 7 nowych osób. 

Nakładem wydawnictwa Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego ukazało 
się kilkanaście nowych publikacji, np. 
pierwsza kaszubska powieść fanstasy 
Pòd òkã Jastrë, kolorowanka Kaszëbskô 
roda oraz Atlas historyczny Pomorza 
Nadwiślańskiego 1914–2020.

www.kaszubi.pl

Fot. SL



65Pomerania nr 2 (550) / Luty 2021

W  n a j i c h  s z kò ł a c hW  n a j i c h  s z kò ł a c h

Wëbiér strzédny szkὸłë je zôczątkã włôsnëch rozsą-
dzënków, jaczich pòdjimają sã młodi lëdze. Tak bëło 
téż w  mὸjim przëtrôfkù. Przezérającë internetowé 
stronë wiele szkὸłów w regionie, ὸsoblëwi bôczënk dała 
jem na Kaszëbsczé Òglowὸsztôłcącé Liceùm (KÒL) 
w mὸjim gardze. To prawie tej naczãła jem pὸstrzégac 
apartnotã i bὸkadosc wôrtosców ti szkὸłë. Dowiedzała 
jem sã, jak bὸgatą historiã mô brusczé liceùm.

Czëtającë artikle na internetowi starnie szkὸłë, 
dozdrzała jem, jak wiôldżé wspiarcé dostôwają òd 
pedagògicznégὸ karna szkὸłownicë, òsoblëwie mło-
di aktiwiscë, co dzejają dlô naju môłi ὸjczëznë. Za-
dzëwὸwało to mie baro i stało sã zachãtą do pὸdjim-
niãcô nôùczi prawie tam, bὸ ὸd malinkὸscë mòji 
starkὸwie gôdający pὸ kaszëbskù razã z  rodzëcama 
sztôłtowelë mie w  dëchù regionalizmù. Na zôczątkù 
mὸji szkὸłowi edukacji zapiselë mie na zajãca kaszëb-
sczégὸ jãzëka, co kὸntinuùjã do dzysô w  strzédny 
szkὸle pὸd czerënkã w  całoscë ὸddóny kaszëbiznie 
wastnë Felicji Bôsczi-Bὸrzëszkòwsczi.

2 séwnika 2019 rokù naczãła jem nôùkã w KÒL. Jem 
pὸd wiôldżim doznanim mὸji donëchczasny edukacji 
w  strzédny szkὸle! Rozmieje sã, że nôùka je nôwôż-
niészô, ὸ co mają starã szkólny, regùlarno sprôwdzają-
cy równiô wiadë szkὸłowników, ale je téż wiele ekstra 
dodôwków, ὸ jaczich kąsk chcã wspὸmniec. Dzãka 
gὸscynnoscë direkcji miała jem mὸżlëwὸtã pὸznac 
do negὸ czasu wiele dzejarzów nié le regionalnëch, 
ale téż spὸza grańców najégὸ kraju. Nawiedzëlë naju 
midzë jinszima Rómùôld Bławat, ùsôdzca ksążczi 
Stolem z  morza i  Kaszub, a  téż misjonôrz werbista  
ks. Wiesłôw Dudar, chtëren ὸpὸwiôdôł ὸ żëcym lëdzy 
w  Nowi Gwinei. Mielë jesmë érã gὸscëc sp. wastnã 
Blanche Krbechek, pὸchôdającą z  Americzi, chtërna 
swὸjim dzejanim rozkὸscérzëła kaszëbską kùlturã 
w swiece, tłomaczącë ksążczi Anë Łajming. 

Òrganizëjemë w  naji szkὸle bὸkadosc pὸkôzków, 
w  jaczich kὸżdą razą móm starã miec ùdzél, bὸ je 
to leżnosc do rozwiju swὸjich talentów. Donądka 
wëstãpὸwała jem w  pὸkôzkù pt. „Ùznóny starëszk”, 
ὸpὸwiôdającym historiã swiãtégὸ Mikòłaja w reżise-
rii wastnë Felicji Bôsczi-Bὸrzëszkòwsczi. Zabédowelë 
jesmë jegὸ ὸbezdrzenié ùcznióm z  Lëpùsza w  jich 
szkὸle. Pὸd czerënkã wastnë Felicji prowadzëła jem 
w gὸdowim czasu „Wespólné kὸlãdowanié w KÒL”, na 
jaczé przëszło wiele gὸscy. W tim piãknym gòdowim 
czasu wëstãpὸwała jem téż w  szkὸłowëch jasełkach 
w dzysdniowi wersji, nad jaczima miôł bôczënk ksądz 
Ãdris Wãsersczi – naji katechéta. Slédnym przed-
stôwkã, jaczi dało sã wëstawic na szkὸłowi binie béł 
pὸkôzk z leżnoscë Dnia Nôrodny Edukacji, jaczi we-
spół z drëszkama i drëchama prezentowelë jesmë pod 

dozérã wastnë Kamili Przëbëlsczi – szkólny cëzëch 
jãzëków.

W  brusczim liceùm je téż wiele nowὸsców. Jakno 
szkὸłownicë mómë doprzéńdzenié do m-legitimacji, 
tj. szkὸłowi legitimacji w  elektroniczny wersji. Dlôte 
ni mùszimë ju nosëc kὸl se dôwnégὸ, papiorowégὸ 
dokùmentu, a  sygnie miec swὸjã mὸbilkã z aplikacją 
mObywatel. W szkὸle są téż dwie drëkὸwnice 3d, jaczé 
twòrzą trzëwëmiarowé, fizyczné ὸbiektë na spὸdlim 
kómpùtrowégὸ mὸdła. Téż jakno szkὸłownicë z pὸmὸ-
cą szkólnëch infòrmaticzi mὸżemë z  nich skὸrzëstac 
na zajmach Szkὸłowégὸ Klubù Kὸnstruktora.

Szkólny mają starã ὸ to, cobë jesmë bëlë bëlnyma 
lëdzama, zdrzącyma na brëkòwnotë jinëch. Ùczimë sã 
tegὸ, ὸrganizëjącë wiele charitatiwnëch akcjów.

To je wiedzec, że szkὸłowé żëcé nie zamikô sã leno 
w mùrach liceùm. Z chãcą jedzemë w rozmajité môle, 
rozszerziwającë na nen ôrt najã wiadã i  zaczekawie-
nia. Jesz przed pòczątkã pandemii ùdało sã nama pὸd 
starżą wastnë Marii Brusczi – bibliotekarczi i szkólny 
historii – zajachac do Mùzycznégὸ Téatru miona Da-
nutë Baduszkòwi w Gdini na VIII Forum Pomorskiej 

Szkὸła mὸjich marzeniów – Kaszëbsczé  
Òglowὸsztôłcącé Liceùm w Brusach!

Brusczé Liceùm w 2016 r. òbczas 25. roczëznë dzejaniô szkòłë. 
Òdj. am

Ùroczëznã z leżnoscë 25-lecô KÒL prowadzą dwie absolwentczi 
ti szkòłë: Ana Cupa (òd lewi) i Lucyna Radzymińskô. Òdj. am

Finał kònkùrsu Twòrzimë w Rodny Mòwie w brusczim liceùm. 
Òdj. am
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W najich szkòłach

XIX-wiekòwi Dwór Zakòniczin we Gduńskù, jaczi niszczeje. Pierwòszno słëchôł familie Wendtów, miéwców zemsczégò majątkù 
Zakòniczin. Òd 2004 rokù dwór słëchô Bùdowlany Pòdjimiznie Górsczi. Òdj. S. LewandowscziW OBIEKTYW

IE
POMERANII

Edukacji, Nauczyciel Pomorza 2019 r. pὸd zéwiszczã 
,,Rok Wolności i  Solidarności”. Mielë jesmë leżnosc 
wësłëchaniô Marszôłka Pὸmὸrsczégὸ Wὸjewódz-
twa Mieczësława Struka, a  téż ὸbezdrzeniô mùsicalu 
pt. „Wiedźmin” na spòdlim pὸwiescy Ãdrisa Sap-
kὸwsczégὸ.

Żëcémù Kaszëbsczégὸ Liceùm w Brusach dodôwô 
farwów wastnô Felicjô Bôska-Bὸrzëszkòwskô. Je ὸna 
ùsôdczënią, inicjatorką wiele dokazów, akcji, kὸn-
kùrsów promùjącëch naju szkὸłã i  region. Dzãka ni 
ùczniowie naji szkὸłë zajachelë do Pùcka na ùroczë-
stosc 100. roczëznë zdënkù Pὸlsczi z  mὸrzã, w  jaczi 
brôł ùdzél Prezydent RP Ãdris Duda. Naja szkólnô 
wëreżisérowała spektakl „Sąd nieὸstateczny” Le-
cha Bądkὸwsczégὸ, jaczi ὸstôł wëstawiony na délach 
Téatrù Wybrzeże. Na premierze ni mὸgło zafelowac 
nôwiérniészich fanów wastnë Felicji, tj. ùczniów 
i  szkólnëch KÒL. Spektakl ὸczarził wierã wszëtczich 
i na długὸ ὸstôł w pamiãcë ὸdbiérôczów. To wëdarze-
nié bëło skrą do pὸdjimniącô szlachòwny inicjatiwë 
przez najich ùczniów. Wastnô Felicjô naczãła realizo-
wac z nama projekt pὸkôzkù pt. „Rozmὸwa Pὸlôcha 
z Kaszëbą”, le w pὸsobnëch przërëchtowaniach stanãło 
nama na zôwadze pὸszëdło kὸrónawirusa. 

Wastnô Felicjô, spὸdzéwającë sã, że mὸże naju żdac 
zdalnô nôùka, dała nóm dodóm ùczbὸwniczi i  roz-
majité materiałë, z chtërnëch terô kὸrzistómë na ùcz-
bach online. Tak jak bëło òbczas nôùczi w szkὸle, tak 
i terô wastnô Felicjô zachãcywô naju do ùdzélu w roz-
majitëch kὸnferencjach, kὸnkursach online. Mὸtiwùje 
naju do ùdzélu w Mszach Swiãtëch z kaszëbską litur-
gią słowa, jaczé są òdprôwióné w  czwiôrtą niedzelã 

kὸżdégὸ miesiąca w brusczim koscele. Zachãcywô téż 
naju do ùdzélu w ὸprawie Mszë i mὸdlëtwie ὸ beatifi-
kacjã ks. bpa Kὸnstantina Dominika.

Bëlë téż jesmë bëtnikama zéńdzeniégὸ Radzëznë 
Kaszëbskὸ-Pὸmὸrsczégὸ Zrzeszeniô na turnowi zalë 
najégὸ liceùm (je wiedzec, w  sanitarnym pὸrządkù). 
Brzadã tegὸ wëdarzeniô bëło ὸgłoszenié finału kὸn-
kùrsu „Bëlny Szkólny” ὸrganizowónégὸ przez KPZ. 
Jegὸ laùreatką ὸstała naja szkólnô Felicjô Bôska-
-Bὸrzëszkὸwskô. A jô z drëszkama miała jem tu leż-
nosc zaprezentowac brzôd naju licealny robὸtë dlô 
kaszëbiznë. 

Ùczbë online baro jiwrowałë szkólnëch i ùczniów. 
Nié kὸżdi rozmiôł dac so radã z  nowim wëzwanim. 
Równak naju szkólny ὸbstojelë zadaniémù i  mielë 
starã, cobë jak nôlepi wëzdrzała zdalnô nôùka. Wastnô 
Felicjô nié leno parłãczëła sã z  nama i  przekôzywała 
wiadã, ale téż zbògacywała ùczbë mùltimedialnyma 
prezentacjama, filmikama abὸ pὸwiôstkama w kaszëb-
sczim jãzëkù. Gwësno, że jô bë chcała chὸdzëc do 
szkὸłë, równak póczi co ceszã sã, że chὸc na taczi ôrt 
– online – mὸgã kὸntaktowac sã ze szkólnyma, drëcha-
ma i drëszkama i miec ùdzél w żëcym szkὸłë. 

Jem dbë, że bëlnym pὸdsztrichniãcym zdalny 
nôùczi i bòkadnégò brzadu naùczaniô w KÒL je ùdo-
stanié przeze mie i mὸjégὸ drëcha Òliwera Gerszew-
sczégὸ wëchwałë za nôwëższą strzédną ὸcenów z pie-
niãżną nôdgrodą – Sztipendium Prezesa Radzëznë 
Minystrów. Premier Mateùsz Mὸrawiecczi pὸgratulo-
wôł mie w apartny diplomie, jaką przekôzôł mie z gra-
tulacjama direktór najégὸ liceùm Tomôsz Kùtela.

Agata Bùtowskô
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Sëchim pãkã ùszłé

z radia „Nocny wëszczerga”: z radia „Nocny wëszczerga”: z drodżi z drodżi 
miona Tómka Fópczi wëjachała cyster-miona Tómka Fópczi wëjachała cyster-
na z mlékã a grzimnãła w cãżarowégò na z mlékã a grzimnãła w cãżarowégò 
z bómama, co wëjachôł z drodżi Rómka z bómama, co wëjachôł z drodżi Rómka 
Drzéżdżona… Drzéżdżona… Drzewò spadło na zemiã, Drzewò spadło na zemiã, 
a mlékò… Sã rozlało. a mlékò… Sã rozlało. 

Mòże téż miono Kaszëbë dac szkòle. Mòże téż miono Kaszëbë dac szkòle. 
Mómë trójno pùblicznëch  szkòłów Mómë trójno pùblicznëch  szkòłów 
miona JPII i…? I co szkòłóm z tegò miona JPII i…? I co szkòłóm z tegò 
przińdze? Są abò ti szkólny a dzecë co przińdze? Są abò ti szkólny a dzecë co 
padłi za papieżã? Zgrôwają przënômni padłi za papieżã? Zgrôwają przënômni 
za Nim? Dobrze sã ùczą? Jegò dokazë za Nim? Dobrze sã ùczą? Jegò dokazë 
znają? A mòdlający chòc są? Kùli ksãżi znają? A mòdlający chòc są? Kùli ksãżi 
pò taczi szkòle je, a kùli banditów? pò taczi szkòle je, a kùli banditów? 

Ale chcemë wrócëc do adresów, do Ale chcemë wrócëc do adresów, do 
pozwów drogów. Są pòwôżné pòzwë, pozwów drogów. Są pòwôżné pòzwë, 
jak jak Alejô Samòstójnoscë,Alejô Samòstójnoscë, a są taczé, co  a są taczé, co 
nie je wiedzec, czë sã smiôc, czë pła-nie je wiedzec, czë sã smiôc, czë pła-
kac… Biwô, że pòzwa drodżi, przë jaczi kac… Biwô, że pòzwa drodżi, przë jaczi 

sã mieszkô, pasëje do naszégò warkù, a nawetkã sã mieszkô, pasëje do naszégò warkù, a nawetkã 
nôzwëska. Przë drodze nôzwëska. Przë drodze Wiôldżich Bùdacjów So-Wiôldżich Bùdacjów So-
cjalizmùcjalizmù mieszkô inżiniéra Wòjcech Młotkòwsczi  mieszkô inżiniéra Wòjcech Młotkòwsczi 
z psã Gòzdzã. W willë przë z psã Gòzdzã. W willë przë Placu Sztërdzescë Zbój-Placu Sztërdzescë Zbój-
ców i jedny Alëbabë ców i jedny Alëbabë dzejô na wësoczich òbrotach dzejô na wësoczich òbrotach 
towarzëskô agencjô „Ptôch w gniôzdkù”, co sã towarzëskô agencjô „Ptôch w gniôzdkù”, co sã 
reklamùje: „Zajimniemë sã tobą jak pajk mùchą, reklamùje: „Zajimniemë sã tobą jak pajk mùchą, 
a nicht ce tak nie namiãgòli, nie nasmùkô”. Rëbôk a nicht ce tak nie namiãgòli, nie nasmùkô”. Rëbôk 
mieszkô przë mieszkô przë MòrscziMòrsczi, gbùr przë , gbùr przë PólnyPólny, cesla przë , cesla przë 
HéblowiHéblowi, a ksądz – na plebanie. Czejbë tak mia-, a ksądz – na plebanie. Czejbë tak mia-
ło bëc, zarô bë wierã we Warszawie jaką kòmisjã ło bëc, zarô bë wierã we Warszawie jaką kòmisjã 
do sprawów wëmëslëlë, a mądrzélowie przëdze-do sprawów wëmëslëlë, a mądrzélowie przëdze-
liwelëbë lëdzëskòma chëczë pòdług warkù, przë liwelëbë lëdzëskòma chëczë pòdług warkù, przë 
pasownëch drogach, placach. Nawetkã smãtôrz, pasownëch drogach, placach. Nawetkã smãtôrz, 
dze wszëtcë pòmãk leżą – béłbë przë drodze dze wszëtcë pòmãk leżą – béłbë przë drodze 
ÙbëtnyÙbëtny..

Czësto jinaczi rzecz sã mô z internetowima  Czësto jinaczi rzecz sã mô z internetowima  
adresoma a mejlowima. Te pierszé colemało wskô- adresoma a mejlowima. Te pierszé colemało wskô- 
zywają na zamkłosc starnë, a mejlowé – mówią zywają na zamkłosc starnë, a mejlowé – mówią 
ò człowiekù, do jaczégò prowadzą. Co bò mòże ò człowiekù, do jaczégò prowadzą. Co bò mòże 
rzeknąc ò kògùms, chto kôże adresowac na rzeknąc ò kògùms, chto kôże adresowac na 
mëszka69@snôżô.qamëszka69@snôżô.qa abò  abò malinkô43@cëszi.kòtkamalinkô43@cëszi.kòtka?  ?  
To są wierã młodé (jesz) białczi. Nôzwëska To są wierã młodé (jesz) białczi. Nôzwëska 
przed @ ùżiwają ti, co na to nôzwëskò sã naro-przed @ ùżiwają ti, co na to nôzwëskò sã naro-
bilë. A bilë. A rambòbambò@pùpa.duparambòbambò@pùpa.dupa czë  czë czaszkadë-czaszkadë-
mi@szëmi.miemi@szëmi.mie – młodi (jesz) knôpi. Fùlné miona  – młodi (jesz) knôpi. Fùlné miona 
i nôzwëska, czasã dëbeltowé – dają ti (te), co bë i nôzwëska, czasã dëbeltowé – dają ti (te), co bë 
chcelë bëc barżi achtniony. A chcelë bëc barżi achtniony. A dët-dët-
cziletczé@bórg.comcziletczé@bórg.com czë  czë nierób@a.nierób@a.
zaróbzarób? Òpasujta! To na gwës są ti ? Òpasujta! To na gwës są ti 
ze skarbòwi pòlicje…ze skarbòwi pòlicje…

Kòżdi człowiek mô swój Kòżdi człowiek mô swój 
adres. Téż taczi, co mù adres. Téż taczi, co mù 
pòd mòstã przëszło pòd mòstã przëszło 
żëc. Nawetkã Remùs żëc. Nawetkã Remùs 

z pòwiescë Majkòwsczégò miôł swój z pòwiescë Majkòwsczégò miôł swój 
plac, dze lëstë przëchòdzałë a dze plac, dze lëstë przëchòdzałë a dze 
wrôcôł, czej pò wanodze muszôł wrôcôł, czej pò wanodze muszôł 
òdpòcząc a towaru zahalac. Mómë òdpòcząc a towaru zahalac. Mómë 
adresë w jawernoscë i w cybersécë. adresë w jawernoscë i w cybersécë. 
Mieszkómë w bùdinkach, bùdinôsz-Mieszkómë w bùdinkach, bùdinôsz-
kach, bùdinuszulkach a w pałacach kach, bùdinuszulkach a w pałacach 
i w blokach. Òne stoją colemało prze i w blokach. Òne stoją colemało prze 
drodze, sztrasë, ùlëcë, aleje abò na drodze, sztrasë, ùlëcë, aleje abò na 
placu. Te mają swoje miona. Różné. placu. Te mają swoje miona. Różné. 
Lëdze sobie je wëmiszlają, a radzëznë Lëdze sobie je wëmiszlają, a radzëznë 
miastów, gminów – nadôwają. Wiele miastów, gminów – nadôwają. Wiele 
mô pòzwë sparłãczoné z Kaszëbama, mô pòzwë sparłãczoné z Kaszëbama, 
ze zemią a lëdzama. Je np. ze zemią a lëdzama. Je np. Kaszëbskô Kaszëbskô 
DrogaDroga w Chwaszczënie; ùlëce  w Chwaszczënie; ùlëce Kaszëb-Kaszëb-
sczésczé we Wrocławiu, Elblągù, Szczecënie, Słëp- we Wrocławiu, Elblągù, Szczecënie, Słëp-
skù, Bòlesławcu, Wałbrzëchù, Kalëszu, Radomiu, skù, Bòlesławcu, Wałbrzëchù, Kalëszu, Radomiu, 
Kòlebrzegù, Bëdgòszczë, Tczewie… Miona a barżi Kòlebrzegù, Bëdgòszczë, Tczewie… Miona a barżi 
nôzwëska znónëch Kaszëbów sã czãscy pòtikô. nôzwëska znónëch Kaszëbów sã czãscy pòtikô. 
Ùlëce: Cenôwë, Trepczika, Labùdë, Karnowsczé-Ùlëce: Cenôwë, Trepczika, Labùdë, Karnowsczé-
gò, Necla… je jich skòpicą. Czasã są to dróżczi gò, Necla… je jich skòpicą. Czasã są to dróżczi 
krótëchné; tej-sej taczé, co w las prowadzą. Nie-krótëchné; tej-sej taczé, co w las prowadzą. Nie-
jedne tromòlą sã pòd górkã, jiné nëkają przidkò jedne tromòlą sã pòd górkã, jiné nëkają przidkò 
w dół. Zarô je widzec, dze Kaszëbi dzejają, bò tak w dół. Zarô je widzec, dze Kaszëbi dzejają, bò tak 
„zaznôczają” kaszëbsczima pòzwama swòjã òbéń-„zaznôczają” kaszëbsczima pòzwama swòjã òbéń-
dã. Wszelejak biwô z wiédzą, chto to za człowiek dã. Wszelejak biwô z wiédzą, chto to za człowiek 
béł. Czedës jem pisôł prawie do „Pòmeranie” ò béł. Czedës jem pisôł prawie do „Pòmeranie” ò 
Jastarnie a przédny tam drodze, miona ks. Sëchtë. Jastarnie a przédny tam drodze, miona ks. Sëchtë. 
Pitôł jem lëdzy, co nią szlë – chto to béł? Òdsélelë Pitôł jem lëdzy, co nią szlë – chto to béł? Òdsélelë 
mie a do parafie, a do Zrzeszeniô… Mówilë, że to mie a do parafie, a do Zrzeszeniô… Mówilë, że to 
pewno ksądz, co nen jastarnicczi kòscół bùdowôł pewno ksądz, co nen jastarnicczi kòscół bùdowôł 
abò béł probòszczã przed tim, co terô ùrzãdëje. abò béł probòszczã przed tim, co terô ùrzãdëje. 
A taczi zacny człowiek… A taczi zacny człowiek… 

Kaszëbi są patronama różnëch institucjów, Kaszëbi są patronama różnëch institucjów, 
w tim bòlëców, chòcle dr Majkòwsczi w Kar-w tim bòlëców, chòcle dr Majkòwsczi w Kar-
tuzach a dr Cenôwa we Wejrowie. Biblioteka we tuzach a dr Cenôwa we Wejrowie. Biblioteka we 
Wejrowie mô na szildze Majkòwsczégò, w Rédze Wejrowie mô na szildze Majkòwsczégò, w Rédze 
– Derdowsczégò, w Lëzënie – Roppla… Mómë – Derdowsczégò, w Lëzënie – Roppla… Mómë 
pòzwë z lëteraturë wzãté: czãsto je pòzwë z lëteraturë wzãté: czãsto je RemùsRemùs (Gdiniô,  (Gdiniô, 
Gduńsk, Pãpòwò), są Gduńsk, Pãpòwò), są StolemëStolemë (Gduńsk, Gdiniô),   (Gduńsk, Gdiniô),  
a nawetkã… a nawetkã… KraśniętaKraśnięta (Gduńsk). Je ùlëca  (Gduńsk). Je ùlëca LesokiLesoki  
w Bòjanie. Je, z kaszëbska, fòneticzno pisóné w Bòjanie. Je, z kaszëbska, fòneticzno pisóné Łek-Łek-
nono w Kamieniu.  w Kamieniu. 

Dobrze sã skłôdô, czej më w taczi bòlëcë Dobrze sã skłôdô, czej më w taczi bòlëcë 
wëzdrowiejemë, gòrzi – czej ùmrzemë. Z biblio-wëzdrowiejemë, gòrzi – czej ùmrzemë. Z biblio-
teką taczich tôklów ni ma. Na drodze mòże sã teką taczich tôklów ni ma. Na drodze mòże sã 
zdarzëc aùtołowi przëtrôfk. Chcemë wząc cos zdarzëc aùtołowi przëtrôfk. Chcemë wząc cos 

FELIETÓN
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Z bùtna

– Cooo?– Cooo?
– Co to je prôwda? – Co to je prôwda? 
W jizbi zrobił sã taczi jaczis dzyw-W jizbi zrobił sã taczi jaczis dzyw-

no cãżczi lëft. Kò prôwda je takô, że no cãżczi lëft. Kò prôwda je takô, że 
më tuwò w najim Pëlckòwie prosto më tuwò w najim Pëlckòwie prosto 
żëjemë, a sã za taczé filozoficzné roz-żëjemë, a sã za taczé filozoficzné roz-
mëszliwania ò prôwdze za baro nie mëszliwania ò prôwdze za baro nie 
bierzemë. A docz?! Docz pëzglëc no bierzemë. A docz?! Docz pëzglëc no 
żëcé, jak òno je tak prosté! To je naju żëcé, jak òno je tak prosté! To je naju 
prostô, pëlckòwskô, prôwda prôw-prostô, pëlckòwskô, prôwda prôw-
dzëwô!dzëwô!

Chcącë przerwac ne brifkòwé roz-Chcącë przerwac ne brifkòwé roz-
mëszliwania, spitôł jem tak prosto, jak mëszliwania, spitôł jem tak prosto, jak 
jô le rozmiôł:jô le rozmiôł:

– Jo, a cëż tã na swiece je czëc?– Jo, a cëż tã na swiece je czëc?
– Jaczim swiece? Kò swiat…– Jaczim swiece? Kò swiat…
Cos mie sã wëdôwô, że mùszôł, Cos mie sã wëdôwô, że mùszôł, 

biédôk, jaką filozoficzną ksążkã prze-biédôk, jaką filozoficzną ksążkã prze-
czëtac… A mòże jaczi film òbezdrzôł? czëtac… A mòże jaczi film òbezdrzôł? 
W internetach co wësznëkrowôł? W internetach co wësznëkrowôł? 

Abò? Abò co wcygnął!? Wzął jem ze stołu Abò? Abò co wcygnął!? Wzął jem ze stołu 
jegò tobaczérã, a òstróżno so malińczi priz jegò tobaczérã, a òstróżno so malińczi priz 
w knérã zaaplikòwôł. Në nié, ta je w pòrząd-w knérã zaaplikòwôł. Në nié, ta je w pòrząd-
kù. Szmaka takô jak wiedno…kù. Szmaka takô jak wiedno…

– Cëż je w najim pëlckòwsczim swiece – Cëż je w najim pëlckòwsczim swiece 
czëc? – zapitôł jem jesz rôz.czëc? – zapitôł jem jesz rôz.

– Prôwda je takô, że nie wiém… – òpò-– Prôwda je takô, że nie wiém… – òpò-
cuszkù òdrzekł brifka. – Slédnym czasã cuszkù òdrzekł brifka. – Slédnym czasã 
zajimô mie wicy artizm rodë a rozmëszliwanié zajimô mie wicy artizm rodë a rozmëszliwanié 
ò sensu jistnieniô. Czëjesz, jaką wiater pësz-ò sensu jistnieniô. Czëjesz, jaką wiater pësz-
ną mùzykã graje? Widzysz, jaczé sniég a mróz ną mùzykã graje? Widzysz, jaczé sniég a mróz 
przesnôżé òbrazë malëją? Wińdze z dodomù, przesnôżé òbrazë malëją? Wińdze z dodomù, 
wińdze bùten, wińdze z sécë! Swiat je pëszny!wińdze bùten, wińdze z sécë! Swiat je pëszny!

– Je cebie co?– Je cebie co?
– Jem, żëjã, czëjã… – tej sã zrazu brifka – Jem, żëjã, czëjã… – tej sã zrazu brifka 

strząsł, jakbë z jaczi niezbadóny niebëtnoscë strząsł, jakbë z jaczi niezbadóny niebëtnoscë 
nazôd przëszedł, głosno sã zasmiôł, a za-nazôd przëszedł, głosno sã zasmiôł, a za-
wòłôł: – Dzysô ùzdrzôł jes mie jinégò! A co? wòłôł: – Dzysô ùzdrzôł jes mie jinégò! A co? 
Rôz ni mògã wlezc w jinszi swiat? Kò më tuwò Rôz ni mògã wlezc w jinszi swiat? Kò më tuwò 
w najim Pëlckòwie nié le z dnia na dzéń żë-w najim Pëlckòwie nié le z dnia na dzéń żë-
jemë – jak to so niechtërny mëszlą. jemë – jak to so niechtërny mëszlą. 

Tej brifka wstôł, déle za-Tej brifka wstôł, déle za-
piął a jachôł w swiat naùczac… piął a jachôł w swiat naùczac… 
a lëstë roznaszac. a lëstë roznaszac. 

– Alana! Alaże! Ala-– Alana! Alaże! Ala-
weter! – riknął jem weter! – riknął jem 
trzë razë zadzëwòwó-trzë razë zadzëwòwó-
ny, czedë mój drëch, ny, czedë mój drëch, 

brifka, na délach dó miã, do ti mòji, brifka, na délach dó miã, do ti mòji, 
sniegã przësëpóny, chatińczi, za-sniegã przësëpóny, chatińczi, za-
jachôł. jachôł. 

– A co të mëslisz…– A co të mëslisz…
– Mëslisz to mój sąsôd – smie-– Mëslisz to mój sąsôd – smie-

jącë sã, wlôzł jô mù chùtkò w sło-jącë sã, wlôzł jô mù chùtkò w sło-
wò. Kò jak nen bë zaczął prawic  wò. Kò jak nen bë zaczął prawic  
ò tim, jak bëlno na délach rozmieje ò tim, jak bëlno na délach rozmieje 
jachac, chto gò tegò naùcził, dze jachac, chto gò tegò naùcził, dze 
to òn nie jezdzył, a kùliż tësący ki-to òn nie jezdzył, a kùliż tësący ki-
lométrów mô przejachóné, tej më lométrów mô przejachóné, tej më 
bë bùten, na nym gromicznikòwim bë bùten, na nym gromicznikòwim 
mrozu, do wieczora stojelë. mrozu, do wieczora stojelë. 

Nen le na mój stôri wic rãką Nen le na mój stôri wic rãką 
machnął, déle scygnął, kùrpë ze machnął, déle scygnął, kùrpë ze 
sniegù òtrzepôł, a mie nic, tobie nic, sniegù òtrzepôł, a mie nic, tobie nic, 
w chëczë sã wkarowôł. Rozsôdł sã wëgód-w chëczë sã wkarowôł. Rozsôdł sã wëgód-
no w mòjim zeslu, tobakã zażił, a… ani mùk. no w mòjim zeslu, tobakã zażił, a… ani mùk. 
Dzyw nad dzëwë, mój lubòtny drëch mùczkã Dzyw nad dzëwë, mój lubòtny drëch mùczkã 
sedzôł! Le dërchã na òknową rutã pòdzérôł,  sedzôł! Le dërchã na òknową rutã pòdzérôł,  
a sã pòd knérą dzywno ùsmiéwôł.  a sã pòd knérą dzywno ùsmiéwôł.  

– Sta sã co? – spitôł jem, stôwiającë tasczi – Sta sã co? – spitôł jem, stôwiającë tasczi 
z arbatą na stół. z arbatą na stół. 

– Naju Nënka Roda je równak nôbëlniészą – Naju Nënka Roda je równak nôbëlniészą 
artistką… – rzekł pò sztócëkù. – Człowiek, artistką… – rzekł pò sztócëkù. – Człowiek, 
chòcbë nie wiém jak wiôldżim taleńtã bez chòcbë nie wiém jak wiôldżim taleńtã bez 
Bòga, czë nôtërã, béł òbdarowóny, wiedno Bòga, czë nôtërã, béł òbdarowóny, wiedno 
mdze leno kòpistą. Zdrzi na nã rutã – nie mdze leno kòpistą. Zdrzi na nã rutã – nie 
je to cud? Chtëżbë z naju, môłëch głupëch je to cud? Chtëżbë z naju, môłëch głupëch 
ludków, rozmiôł wëmalowac taczé pëszné ludków, rozmiôł wëmalowac taczé pëszné 
kwiatë? Leno nen synk Nënczi Rodë, Mrzélc, kwiatë? Leno nen synk Nënczi Rodë, Mrzélc, 
je w sztãdze taczi cëdowny dokôz na ruce je w sztãdze taczi cëdowny dokôz na ruce 
òstawic. Flot, flot, wezkôj flot aparat a òdjim-òstawic. Flot, flot, wezkôj flot aparat a òdjim-
ni nã jegò nadzwëkòwą prôcã… Abò nié! Dôj-ni nã jegò nadzwëkòwą prôcã… Abò nié! Dôj-
że so z tim pòkù! Niżóden òdjimk nie òddô ny że so z tim pòkù! Niżóden òdjimk nie òddô ny 
nôtërny cëdownoscë…nôtërny cëdownoscë…

Alaże! Ale sã nen naju brifka wrazlëwi na Alaże! Ale sã nen naju brifka wrazlëwi na 
artizm najégò swiata zrobił! Temù jô blós artizm najégò swiata zrobił! Temù jô blós 
cziwnął głową a rzekł:cziwnął głową a rzekł:

– Jooo… Môsz të, chłopie, prôwdã!– Jooo… Môsz të, chłopie, prôwdã!
– A co to je prôwda? – A co to je prôwda? 

FELIETÓN

Artisticzno-filozoficzné rozmëszliwania 
pëlckòwsczégò brifczi w zëmòwi czas

Dzysô ùzdrzôł 
jes mie jinégò! 

A co? Rôz ni mògã 
wlezc w jinszi 
swiat? Kò më 
tuwò w najim 

Pëlckòwie nié le 
z dnia na dzéń 
żëjemë – jak to 
so niechtërny 

mëszlą. 

 
róMk DrzéżDżónk



Świat finansów, wydatków, potrzeb, zachcianek, poży-
czek i ogarniających nas z każdej strony reklam jest 
dla małego dziecka trudnym pojęciem. Aby uła-

twić rodzicom wprowadzenie swojej pocie-
chy w tę tematykę z pomocą przychodzi 

bardzo wartościowa książka „ABC 
ekonomii”.

Popularyzatorka kuchni kaszubskiej, Zyta Górna, 
zaprasza w podróż śladami smaków Kaszub. 

Na kartach książki kucharskiej, przez nią 
stworzonej, pojawiło się ponad 90 prze- 

pisów potraw znanych i popular-
nych na Kaszubach. Po lektu-

rze tej książki nasze menu 
wzbogaci się o pyszne 
i zdrowe posiłki.

POLECA
najnowsze pozycje wydawnicze!

książeczki do nabycia na www.kaszubskaksiazka.pl

Pierwsza powieść fantasy w języku kaszubskim.  
Autor, Darek Majkowski, zabiera Czytelnika w fascy-

nujący świat kaszubskiej mitologii. Towarzyszami 
naszej wędrówki są klabaternicy Ranór i Óstar, 

kraśnięta, stolemy czy Borowa Ciotka.  
Zjednoczeni stawią czoło królestwu 

Smętka. Czy uda się im obronić 
świat, w którym żyją?



zaprenumeruj „POMERANIĘ”  
na 2021 rok z dostawą do domu,  
a otrzymasz CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ

Pomerania

www. miesiecznikpomerania. pl
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50 LAT FILMÙ „KASZËBË”REMUSOWESPOTKANIE
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STEGNA
STEGNA

BeZpłAtny dodAteK KASZuBSKojęZycZny

BeZpłAtny dodAteK KASZuBSKojęZycZny

rok 100-lecia powrotu pomorza w granice  

rzeczypospolitej oraz zaślubin polski z bałtykiem

40 LAT SoLIdARnoŚcI
WYSTARCZY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE  
W BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO:

tel. 500 183 832
e-mail: PRENUMERATA@KASZUBI.PL


