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Od redaktora 
Na Wschodzie bez zmian. 
Rosjanie nadal mordują, gwałcą 
i grabią. Swoją niewytłumaczalną 
dla cywilizowanego człowieka 
agresję skupili od początku 
zbrojnej napaści na Ukrainę 
na ludności cywilnej. Świat 
niemal codziennie dowiaduje się 
o kolejnych aktach barbarzyństwa 
żołnierzy spod znaku dwugłowego 

orła. Śledząc dramatyczne doniesienia z Ukrainy, 
nie sposób odrzucić myśli, że rosyjska armia wciąż 
tkwi pod każdym względem w czasach sowieckich, 
a rosyjski naród, choć zmęczony ciągłymi wojnami 
prowadzonymi przez swoich przywódców, 
niezmiennie ten rodzaj agresji wspiera. O wojnie 
trwającej u naszych wschodnich sąsiadów opowiada 
„Tryptyk ukraiński” ks. Tomasza 
Czapiewskiego, który publikujemy na stronie 15.

„Gdańszczanie” autorstwa Brunona Zwarry 
dzięki inicjatywie Muzeum Gdańska doczekali się 
reedycji. Na początku kwietnia uroczyście 
zaprezentowano nowe wydania czterech tomów 
powieści autora przez całe życie związanego 
z Gdańskiem. „Gdańszczanie to jedna 
z najważniejszych pozycji w literaturze polskiej, 
podejmująca temat Polaków z Wolnego Miasta 
Gdańska”, o czym na łamach majowej „Pomeranii” 
pisze dr Artur Nowaczewski (strony 4-7).

Na rynku wydawniczym ukazała się także 
premierowa książka Mateusza Bullmanna 
„Nordowé pòwiôstczi”. Współpracujący od kilku lat 
z „Pomeranią” autor w swoim pisarskim debiucie 
opowiada nieznane szerzej historie o północnych 
Kaszubach, spisane po kaszubsku. O promocji 
książki, która odbyła się 1 kwietnia w Kolanie, 
piszemy na stronie 3.

Sławomir Lewandowski
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Promòcjô Pòwiôstków z nordë
Matéùsz Bùllmann je znóny najim czëtińcóm jakno aùtór historiów ò kòniach i nordowëch 
gôdków tikającëch sã tak dôwnëch kaszëbsczich dzejów, jak i dzysdniowëch czasów. Niedôwno 
wëszła smarą jegò ksążka Nordowé pòwiôstczi, w jaczi są zebróné tekstë pùblikòwóné rëchli  
w „Pòmeranie”. Ji promòcjô òdbëła sã 1 łżëkwiata.

Pòtkanié namienioné ti pùblikacje òstało zòrgani-
zowóné w pensjonace Kupperówka w Kòlanie. Pòja-
wilë sã na nim lubòtnicë kaszëbsczi lëteraturë, gòsce 
z kaszëbsczi nordë – skądka pòchòdzy Matéùsz 
Bùllmann (kònkretno je òn ze Starzëna), a téż wie-
le znajomëch aùtora pòwiôstków, chtërny tej-sej 
przëznôwelë, że pierszi rôz trafilë na promòcjã kaszëb-
sczi ksążczi. I prawie na tim nama zanôlégało, dlôte 
jesmë zrëchtowelë zéńdzenié w môlu, dze naju donëch-
czôs nie bëło – pòdczorchiwô Ana Dunst z Wëdôwiznë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Wôrt dodac, 
że bëło to pierszé z szesc pòtkaniów promùjącëch 
kaszëbsczé dokazë w òbrëmim projektu „Ogrody li-
teratury”. W jegò realizacje pòmògłë sprzãtë kùpioné 
łoni dzãka programòwi „Certyfikat dla małych księ-
garni”. Jegò célã bëło zmòcnienié môłëch ksążniców, 
żebë mògłë barżi promòwac czëtanié. Wëdôwizna 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô mògła dzãka Cer-
tifikatowi kùpic nagłosnienié i sprzãt do registrowaniô 
òrganizowónëch przez se wëdarzeniów. Dzãka temù 
jesmë barżi niezanôleżny i mòżemë robic promòcje tak 
pò prôwdze wszãdze – pòdczorchiwô Ana Dunst.

Pòtkanié w Kòlanie zaczãło sã òd gôdczi aùtora 
z Darkã Majkòwsczim, chtëren – jak pòdsztrichiwôł 
Matéùsz Bùllmann – béł jednym z lëdzy, jaczi wpro-
wadzëlë gò do kaszëbsczi rësznotë. Pitania tikałë sã 
m.jin. herojów ksążczi – pòstacjów znónëch z hi-
storicznëch dokùmentów, ale i zwëczajnëch miesz-
kańców nordë, jak chòcle ópa aùtora. Gôdka tikała 
téż kaszëbsczich zwëków, wierzeniów i babónów, 
jaczich mòże wiele nalezc na starnach Nordowëch 
pòwiôstk. Wôżnym dzélã pùblikacji są tekstë namie-
nioné kònióm. Matéùsz Bùllmann òbczas promòcji 
òpòwiôdôł ò swòji miłoce do tëch zwierzãtów i nie-
jednëch krëjamnotach wôżnëch dlô lubòtników rido-
waniô i kùczrowaniô. 

W drëdżim dzélu kòlańsczégò zéńdzeniô pòze-
szłi gòsce mòglë sami zadawac pitania aùtorowi. Bëłë 
òne sparłãczoné colemało z pisarską stegną aùtora,  

z wëbòrã kaszëbiznë jakno jãzëka Nordowëch pòwiôstk 
abò ze zdrzódłama, z jaczich Bùllmann brôł ùdbë do 
swòjich tekstów. 

Ò swòjich wrażeniach pò przeczëtanim ksążczi 
òpòwiôdôł przédnik redakcjowégò kòlegium „Pòme-
ranii” Pioter Dzekanowsczi, chtëren chwôlił aùtora 
Pòwiôstk za jãdrzną kaszëbiznã i ùmiejãtné wcyganié 
czëtińca w ùsadzony przez se swiat. 

Nordowi Kaszëbi, chtërny przëjachelë na promò-
cjã, pòdôwelë swòje ùdbë na pòstãpné dokazë,  
a Matéùsz zagwësnił, że wëzwëskô dzél z tëch pòd-
pòwiesców. Rzekł téż, że planëje przëszëkòwac nié 
tëli krótczé pòwiôstczi, co dłëgszą fòrmã, np. pòwiesc. 
Móm nôdzejã, że to sã mù ùdô. Ju czëtającë Nordo-
wé pòwiôstczi, jô mëslała, że wôrt bë bëło rozbùdo-
wac niejedne tekstë i na przikłôd rozwinąc mòtiwë 
zrzeszoné z białgłowsczima herojkama pòwiôstków. 
Jeżlë pòwstónie pòwiesc Mateùsza, chãtno jã wëdómë 
– gôda Ana Dunst.

Na kùńc chcemë jesz dac głos przédnémù 
bòhatérze promòcji: Kaszëbi wiedno lubilë słëchac 
wszelejaczich gôdków, lubilë plestów. Jô jakno dzec-
kò téż rôd słëchôł taczé pòwiôstczi. Czasã òpòwiôdelë 
je mie znóny gadësze, jak Józef Roszman, chtëren je  
z nordë Kaszëb jistno jak jô, a czasã domôcy plestowie, 
jak wùjowie, co doma òb wieczór prawilë ò ùkôzkach, 
strôszkach abò jaczé wice z nordowëch wsów. To mie 
òstało w pamiãcë i to jô prawie wëzwëskôł, piszącë 
Nordowé pòwiôstczi. Kòżdi z tëch tekstów – chòc 
rozbùdowóny lëterackô – zaczinô sã òd ùczëti gdzes 
gôdczi, co dodowô mù aùtentizmù – òpòwiôdôł  
ò zdrzódłach swòjich pòwiôstków Matéùsz Bùllmann, 
chtërnémù winszëjemë pierszi ksążczi i rôczimë do 
dalszégò pisaniô i pùblikòwaniô w „Pòmeranie”. 

am

Promòcjô ksążczi Matéùsza Bùllmanna Nordowé 
pòwiôstczi òstała zrealizowónô w òbrëmim pro-
jektu „Ogrody literatury” dofinancowónégò przez 
Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje.
Promòwóny dokôz je do kùpieniô m.jin. w ksã-
garnie Kaszubska Książka kòl sz. Straganiarsczi 
20–22 abò na internetowi starnie https://kaszub-
skaksiazka.pl/proza/1068-nordowe-powiostczi.
html.
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Dyskusja wokół reeDycji  
wydania GDańszczan

Podczas spotkania z cyklu „Czwartki w Muzeum Gdańska” zaprezentowane zostało nowe wy-
danie czterech tomów powieści Brunona Zwarry zatytułowanej Gdańszczanie. O opublikowanej 
w 1976 roku powieści z dr. Arturem Nowaczewskim, literaturoznawcą i krytykiem literackim, 
rozmawiał Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej, oddziału Muzeum Gdańska. 

– Czterotomowa powieść Gdańszczanie Brunona 
Zwarry to jedna z najważniejszych pozycji w literatu-
rze polskiej, podejmująca temat Polaków z Wolnego 
Miasta Gdańska – mówi Marek Adamkowicz. – Jej 
akcja nie ogranicza się jednak do lat międzywojen-
nych, lecz pokazuje tragiczny los tej społeczności tak-
że w okresie drugiej wojny światowej i czasach PRL. 
Na podstawie własnych doświadczeń, jak również 
przeżyć krewnych i znajomych, autor stworzył przej-
mującą opowieść, w której miłość splata się z niena-
wiścią, rozpacz przechodzi w nadzieję, niezmienna 
zaś pozostaje walka o zachowanie ludzkiej godności. 

Wydanie wszystkich dzieł Brunona Zwarry to 
jedno z zadań postawionych przed Muzeum Gdańska 
przez śp. prezydenta Pawła Adamowicza. Jak mówi 
Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska, to 
także zadanie, które jest zobowiązaniem wobec Pola-
ków z Wolnego Miasta Gdańska, ich potomków oraz 
lokalnej społeczności.

Nowe wydanie Gdańszczan to dwa woluminy 
o łącznej objętości 1077 stron, w cenie 79 zł brut-
to każdy. Wydawnictwo zostało zrealizowane wraz  
z rodziną zmarłego w 2018 roku pisarza. Od poprzed-
nich edycji różni się nie tylko wyrazistą, spójną sza-
tą graficzną, ale również obszernymi komentarzami  
i odniesieniami do materiałów źródłowych i gazet. 
Zawiera też archiwalne zdjęcia.

Muzeum Gdańska zaproponowało mieszkań-
com nieodpłatną wymianę starego wydania powie-
ści Gdańszczanie na nowe. Warunkiem było odda-

nie wszystkich czterech starych tomów, które zasilą 
kolekcję biblioteki muzealnej. Na uczestników akcji 
„Wymień gdańską książkę” czekało 10 egzemplarzy 
powieści historycznej Brunona Zwarry.

RED.

Brunon Zwarra  (1919–2018) – gdańszczanin 
o kaszubskich korzeniach, wychowanek Gim-
nazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdań-
sku, zawodnik Klubu Sportowego Gedania. W 
czasie wojny więzień niemieckich obozów kon-
centracyjnych. W latach 70. minionego stulecia 
podjął się dokumentowania losów społeczności 
polskiej w międzywojennym Gdańsku. Za jego 
szczytowe osiągnięcie literackie uważana jest 
książka Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków 
gdańszczan, która – podobnie jak powieść W 
gdańskiej twierdzy – ukazała się staraniem Mu-
zeum Gdańska w cyklu zainicjowanym przez 
tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza.                                                    RED.

Fot. Agnieszka Grabowska / Muzeum Gdańska

Wydarzenia

Fot. Marek Adamkowicz
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nie z żelaza ani marmuru, tylko z GDańska. 
o GDańszczanach Brunona zwarry

Gdańszczanie (a ściślej pierwszy tom tej powieści) to właściwy książkowy debiut Brunona  
Zwarry. Powieść ta (traktowana wówczas jako zamknięta całość) znalazła się w rękach czytelni-
ków w roku 1976 i była przyjęta jeśli nie entuzjastycznie, to przynajmniej życzliwie. Pozostałe, 
dopisane w późniejszym okresie, trzy tomy Gdańszczan ukazały się w latach 1999–2000 i – jeśli 
wierzyć internetowej bibliografii przygotowywanej przez zespół z Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej – nie doczekały się żadnych recenzji. Według chronologii wydania zamykają one doro-
bek autora.

Twórczość beletrystyczna gdańskiego pisarza 
była zazwyczaj niżej ceniona niż Wspomnienia 
gdańskiego bówki oraz Gdańsk 1939. Wyobraźnia 
Zwarry ciążyła ku dokumentowi, ku wierności 
historycznym realiom, wobec których kostium 
literacki pełnił jedynie rolę służebną. Zwarra pró-
bował opisywać życie takim, jakie ono było, a ży-
cie, gdy powściągnąć żywioł kreacji/zmyślenia, 
jest materią, która nie da się ująć w dłuższe fabu-
ły, formy zamknięte. Najbardziej do zamkniętej, 
przemyślanej formy zbliża się tom pierwszy, gdyż 
opisuje świat w całości bezpowrotnie miniony, 
czasy Wolnego Miasta, a sam proces dojrzewania 
i wchodzenia w świat głównego bohatera, Ben-
ka Kordy, wpisuje się w tradycję bildungsroman.  
W pozostałych tomach bohater jest zasadniczo 
ukształtowany, zmienia się tylko historyczne tło, 

w którym przychodzi mu egzystować. Sylwetka 
żadnego z innych bohaterów, włącznie z Kordą ju-
niorem, nie jest na tyle wyrazista, aby któryś z nich 
mógł przejąć w powieści rolę protagonisty. Stąd 
łatwo Gdańszczan jako utwór literacki deprecjono-
wać, wytykając mu jego konstrukcyjne wady.

W Benku Kordzie domyślano się autopor-
tretu samego Zwarry. Zbieżności rzeczywiście 
jest wiele, dość łatwo, zestawiając powieść ze 
wspomnieniami, dowieść tego autobiografizmu, 
a jednak właściwym bohaterem powieści jest 
zasygnalizowany w tytule bohater zbiorowy – 
gdańszczanie. I tu pojawia się cała bolesność 
podjętego tematu: w rozumieniu Zwarry są to 
bowiem przedwojenni mieszkańcy miasta, i Po-
lacy, i Kaszubi, i Niemcy, a przede wszystkim 
ci, którzy pozostali, trwali w mieście po II woj-
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nie światowej i których określano pogardliwym 
mianem autochtonów. To w ich mieniu mówi 
Zwarra, to ich losy chce przedstawić, co dopiero 
całość powieści w pełni uwypukla. 

Debiut był przyjęty obiecująco i otworzył 
autorowi drogę do wydania kolejnych książek. 
Co więc wyczytamy z recenzji opublikowanych 
w epoce Gierka?

Marian Grabowski w „Pomeranii” poświad-
czył wiarygodność przedstawionych przez 
Zwarrę realiów, powołując się na doświadcze-
nia swojej żony i jej rodziny wywodzącej się 
z gdańskiej Polonii. Jego zdaniem porównania, 
analogie „wyciskają łzy wzruszenia” lub przywo-
łują grozę późniejszych (hitlerowskich) lat. To 
dobrze świadczy o książce jako dokumencie – 
konstatował. 

Jerzy Weber, recenzent 
z „Tygodnika Kulturalnego”, wi-
dział w powieści bilans pokole-
nia gdańszczan, uogólnienie do-
robku historycznej zbiorowości. 
Twierdził, że wypełnia ona lukę 
w obrazie losów Polaków (doty-
czących dziejów Gdańska). Była to 
– jego zdaniem – rzecz o godności 
ludzkiej wydanej na próbę najcięż-
szych doświadczeń i świadectwo fa-
scynacji urodą tysiącletniego miasta. 
Jako bodajże jedyny pokusił się o po-
równania z innymi twórcami: I chociaż nie ma 
w tej książce żarliwości Melchiora Wańkowicza 
ani patosu autora „Wiatru od morza”, choć brak 
jej wyraźnie swobody warsztatu literackiego – 
przecież gdańszczanina – Güntera Grassa – to 
jednak sama jej obecność wydaje się niezmier-
nie potrzebna. Czyta się „Gdańszczan”, pomimo 
całej szorstkości, z żywą ciekawością, kończy 
z satysfakcją poznawczą. Dodaje jeszcze spostrze-
żenie, że Zwarra zaryzykował rewizję polskiego 
spojrzenia na historię Gdańska ukształtowanego 
w duchu Askenazego, które przeceniało ciążenie 
Gdańska ku Polsce. 

Inni – Jolanta Czyż („Dziennik Bałtycki”), 
Marek Arpad Kowalski („Nowe Książki”), Ewa 
Borkowska („Czas”) – w zasadzie powtarzali po-
dobne spostrzeżenia. Zdaniem tych recenzentów 
mimo beletrystycznej formy książka Zwarry jest 
„właściwie dokumentem”, „zbeletryzowanym 
pamiętnikiem”, a autor daje „szczegółowy obraz 
społeczności gdańskiej”, „szeroką panoramę sto-
sunków w Gdańsku i wnikliwą tych stosunków 
przemianę”, podkreśla się też, że wartość powie-
ści leży „nie w jej walorach literackich, lecz po-
znawczych i humanistycznych”.

Na koniec warto przytoczyć fragment po-
mieszczonej w „Roczniku Gdańskim” recenzji 
Mariana Pelczara, inspiratora aktywności pi-

sarskiej autora Wspomnień gdańskiego bówki: 
Opowieść Brunona Zwarry nie jest zwyczajną 
powieścią, w której znalazły się, w formie jak gdy-
by pamiętnika, osobiste autobiografi czne wspo-
mnienia opowiedziane zresztą w trzeciej oso-
bie; jest to poważne i nader pouczające studium 
o przekonaniach, nastrojach i losach ludności 
Wolnego Miasta Gdańska w okresie międzywojen-
nym, o ich politycznym i społecznym nastawieniu, 
o zmianach ich przekonań w zależności od rozwo-
ju wypadków politycznych. Z tego względu książka 
zasługuje na uwagę i ze strony historyka dziejów 
Gdańska. Najbardziej dokładnie, i chyba najlepiej, 
przedstawiona jest część I, życia gdańszczan przed 

1933 r., rokiem hitleryzacji Wolnego Miasta 
[…] Część III daje ciekawy i względnie 
mało znany los życia ludności kaszubskiej 
w ostatnich latach okupacji, cieka-
wy obraz wsi kaszubskiej, trwającej 

w swej odwiecznej polskości, nawet 
pod przemocą i terrorem okupanta. 

Ton tych wypowiedzi jest 
niejako odbiciem ambicji 

autora Gdańszczan, który 
w swojej powieści dążył do 
przedstawienia szerokiej 
panoramy społeczeństwa 
Wolnego Miasta. Pierwsze 

publiczne świadectwo, że Zwarra 
ma zamiar spisać swoje wspomnienia, pada w 
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tekstu, szerokiego tła, potrafi ł wklejać całe stro-
ny cytatów, referować na podstawie prasy strajki 
w Stoczni Gdańskiej, porzucając na wiele stron 
swoich bohaterów, etc.).

Pierwszy tom kończy się na roku 1945, przed 
zdobyciem miasta przez Armię Czerwoną. 
Oznacza to mniej więcej tyle, że losy Benka Kor-
dy wiążą się bardziej z losami jego niemieckich 
kolegów z podwórka niż z doświadczeniami Po-
laków z głębi kraju. Gdańszczanami są w ujęciu 
Zwarry zasadniczo ci, którzy przyszli na świat 
w Gdańsku przed wojną. Co ważne jednak, tak-
że i w dalszych tomach bohaterem zbiorowym 
pozostają przedwojenni gdańszczanie, ewentu-
alnie ich potomkowie. Nie wszystkich Zwarra 
darzy sympatią, ale opisywani przezeń Niemcy 
(także ci, z którymi kontakty bohater utrzymu-
je po wojnie) nie są grupą jednolitą, poczynając 
od komunistów, obejmując socjaldemokratów, 
zwolenników centrum, na hitlerowcach koń-
cząc. Niemcy pokazani są również jako ofi ary, 
są współwięźniami w obozie Sachsenhausen. 
I choć – jak zauważył Jerzy Weber – 
Zwarra nie jest w malowaniu 
postaci psychologiem (bo-
haterowie dzielą się na pozy-
tywnych, obdarzonych życiem 
wewnętrznym, i negatyw-
nych, którzy przedstawieni są 
w sposób behawiorystyczny), to 
otrzymujemy dość szeroką paletę 
ludzkich postaw i poglądów. Inny 
podział bohaterów prozy Zwarry, 
który okazuje się użyteczny, to po-
dział na ludzi poddających się prą-
dowi historii i na tych, którzy się mu 
sprzeciwiają, czyli na konformistów 
i nonkonformistów. Właśnie nonkonfor-
mizm jest cechą defi niującą Benka Kordę. 
Jako motto jego zmagań z historią może po-
służyć przywołany w pewnym momencie cytat 
z Szekspira: biada małym, gdy dostaną się pomię-
dzy sprawy wielkich.

Główny cel, który przyświecał autorowi, to 
danie świadectwa doświadczeniu przedwojennej 
Polonii gdańskiej przed i po wojnie oraz ukazanie 
skomplikowanej struktury narodowej i światopo-
glądowej mieszkańców miasta. Całościowa lektu-
ra Gdańszczan budzi też skojarzenia z Człowiekiem 
z marmuru oraz Człowiekiem z żelaza Andrze-
ja Wajdy, ukazuje bowiem jednostkę na tle hi-
storii i jej dramatyczne – na poły bohaterskie, 
na poły idealistyczne – niedopasowanie do 
realiów. Bohater i dzielący jego losy rodzina 
i koledzy doświadczają cierpień nie od abstrak-
cyjnych nazistów i komunistów, ale po prostu od 
Niemców i Polaków. Niemcy dążyli do zgermani-
zowania, a w czasie II wojny światowej – do eks-

terminacji ludności, Polacy po wojnie traktowali 
ich z nieufnością i upowszechnili upokarzające 
miano autochtonów. 

Nie zamyka wbrew pozorom tego okre-
su rozczarowań także koniec PRL-u. Odbicie 
w powieści znajdują poglądy i polemiki później-
sze. W homiliach Jana Pawła II odwiedzającego 
Wybrzeże nie ma wzmianki o obrońcach Poczty 
Polskiej, co mogło być symbolicznym gestem hi-
storycznej sprawiedliwości. Zwarra nie mógł się 
też pogodzić z tym, że wybrzeżowa inteligencja 
była uwiedziona literacką wizją Gdańska z utwo-
rów Grassa i na tej literackiej osnowie zaczyna-
ła budować mit Gdańska wielokulturowego. 
Kosztem, jak sądził, pamięci o losach gdańskich 
Polaków. Za sprzeciw wobec nadania Grassowi 
honorowego obywatelstwa miasta zapłacił wie-
le, a przecież – jak pokazała wiele lat później 
beletryzowana autobiografi a Przy obieraniu ce-
buli – ze swoją przeszłością Grass rozliczył się 
zaledwie połowicznie i wprowadził wielu swoich 

wcześniejszych admiratorów w konfuzję. 
Paradoks polega na tym, że sam Zwar-

ra reprezentuje Gdańsk wielokulturowy; 
jest przykładem człowieka, na którego 

wywarły wpływ trzy kultury: polska, 
kaszubska i niemiecka. Nie pasuje 

jednak ani do polonocentrycznej 
wizji dziejów swojego miasta, 

gdyż ta zakłamuje rzeczywistość 
i jego lokalną specyfi kę, ani – 
mimo kaszubskiego rodowodu 
rodziny – do panteonu pisarzy 
kaszubskich, gdyż nie tworzył 

w języku kaszubskim, nie uczynił 
z kaszubskości głównej osi opowieści o własnym 

losie, ani – to oczywiste – nie dał się wtopić w nie-
mieckość, choć perfekcyjnie posługiwał się nie-
mieckim, zachował kontakty z Niemcami i przez 
całe życie intensywnie czytał w tym języku. Jednym 
z trudniejszych momentów w życiu jego bohatera 
jest ten, gdy Benek Korda poważnie rozważa moż-
liwość emigracji do RFN z powodu szykan instytu-
cji państwowych PRL-u. Byłaby to gorzka puenta 
i dość znamienna. 

Racje, które podnosi Zwarra w swojej twór-
czości, mimo jego przywiązania do Polski i jej 
kultury w sytuacji ekstremalnie trudnej, nie są 
racjami narodowymi, jak chciałaby to przed-
stawić zapewne współczesna prawica, szuka-
jąc w Gdańsku ludzi symboli, wpisujących się 
w jej polityczne projekty i potyczki, ale moral-
no-etycznymi i humanistycznymi. Ludzie tak 
zasadniczy w stawianiu swoich pryncypiów jak 
Zwarra zawsze budzą kontrowersje i emocje. Do 
zrozumienia jego motywów, systemu wartości, 
lektura Gdańszczan jest na pewno niezbędna.

Artur Nowaczewski
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òD kataloGù Dlô Firm 
Do kaszëBsczéGò eBooka

Z Jarosławã [Jerkã] Éllwartã gôdómë ò Regionie. Prawie w tim rokù mijô 30 lat dzejaniô 
ti wëdôwiznë, chtërna òpùblikòwa wiele dokazôw pò kaszëbskù, ò Kaszëbach i Pòmòrzim.

„Pomerania”: Trzë dekadë to dobri sztëk czasu. 
Region pòwstôł, czej të jes kùńcził sztudia. To bëłë 
czekawé czasë, zmianë pòliticzné, spòlëznowé, ùsa-
dzanié nòwégò szëkù gòspòdarczi...

Jerk Éllwart: Jo, czasë czësto czekawé, rodzył sã ka-
pitalizm, tedë jesz dosc sëri, dzëczi... Region nie 
béł mòją pierszą fi rmą. Jesz òbczas sztudérowaniô 
razã z chłopã mòji kùzynczi jesmë ùsadzëlë jednã 
pòdjimiznã. Më robilë òdjimczi, reklamòwé ma-
teriałë. Kò to sã rozjãło. Jô chcôł jic w wëdôwiznã. 
Temù jem ùsadzył Region. Prôwdac, z piersza jô 
miôł wpisóné Pòdjimizna Ùsługòwò-Projektowô. 
I pò prôwdze, jakno inżiniéra pò òchronie strzodowi-
ska i jakno technik-geòdeta, brôł jem taczé rozmajité 
techniczné zlecenia. Krótëchno jem téż robił w fi rmie 
Saur Neptun Gdańsk, leno pò trzech miesącach jem 
ju wiedzôł, że takô etatowô robòta nie je dlô mie. Tak 
jem jął zazerac do Kartuz, do drëkarnie spółczi No-
wator, do Stacha Płotczi. Jesmë sã dogôdelë ë wzął 
jem sã za akwizycjã zleceniów w Trójgardze na nowé 
sztãple, jaczé pózni Nowator rëchtowôł w Kartuzach, 

a jô je rozwòzywôł pò pónktach we Gduńskù, Sopòce 
ë Gdinie. Jo, to bëła dobrô ë cãżkô szkòła biznesu… 
Midzë jinszima jô sã tedë dowiedzôł, że wedle niejed-
nëch bismónów (pòdjimców) leno pisemny ùgôdënk 
sã rechùjë przë wëpłace.

Wespółrobòtë z Nowatorã jes jednakò nimò te nie 
cësnął...  

Nié, Stachù ùdbôł so, żebë jô sã wzął za katalog fi rm 
dlô kartësczi òbéńdë (dzysdniowégò pòwiatu). To 
takô ksãżka, jakô ju dôwno szła w zabët, kò tej to béł 
ji złoti czas. Firmë płacëłë, żebë sã w ni nalezc, pòdac 
adres, telefónë, co robią itd. Taczi substitut interne-
tu ë telefóniczny ksãdżi. Do tegò jô dodôł tôfl e z gò-
dzënama òdjazdów aùtobùsów PKS, tak żebë kòżdi 
chcôł miec cos taczégò doma i do tegò czãsto zazérôł. 
Równoczasno jem sóm zaczął rëchtowac taczi kata-
log téż dlô pùcczégò krézu. Jeden a drëdzi katalog 
sã fejn sfi nansowałë, a jô wëzwëskôł leżnosc, bë dac 
Nowatorowi szkòłã biznesu wedle mie – że nié leno 
ùgôdënczi na pismie je wôrt dotrzëmëwac... 

Te katalodżi pòpchnãłë fi rmã na wëdôwiznową ste-
gnã...

Jo, kò dali szukôł jem za jaczim dëtkã, temù na 
pół etatu jô zaczął robic w ùrbanisticznym biórze. 
Wcyg nie béł jô gwës, czë z wëdôwiznë sygnie na 
chléb. 

W 1994 r. zgòdzył jem kòle 20 akwizytorów, co 
chòdzëlë za zleceniama do katalogów dlô czilenôsce 
pòwiatów na Kaszëbach, w Bòrach a na Kòcewim. 

Nalôzł jem téż lëdzy, co mie to wszëtkò skłô-
delë. Tej jeden z akwizytorów nalinôł, 

żebë më sã spòtkelë z wójtã Lëpùsza – 
Tadeùszã Dzemińsczim. Wójt bédo-

wôł, żebë jô zrëchtowôł taczi turi-
sticzny hëfcëk – Lëpùsz a òkòlé. 

Móm jesz pôrã... Zrëchtowôł 
jem to tak, jak jem rozmiôł, 

dzysô nikòmù sã tim nie 
chwôlã [smiéch]. Dopiér-
kù jem sã ùcził i szukaniô 

infòrmacjów, i redakcji, 
i wszëtczégò. 

Wiele wôżniészé, że czej 
jem sã wzął za akwizycjã 

reklamów do tegò hëfcëkù, 
téż dali òd Lëpùsza, w Sëleczënie, 

gnã...gnã...
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Kòscérznie, tam lëdze mielë na to namkłé. Gôdelë 
tak: A chto jezdzy do Lëpùsza? Czejbë to béł taczi pro-
wadnik dlô całëch Kaszëb, to czësto jinô sprawa. Jem to 
czuł w czile placach. A akùrôt bawił rok, czedë wëdelë 
prowadnik pò Kaszëbsczi Szwajcarie Izabellë Troja-
nowsczi. Në, jem pòmëslôł, skòrno wcyg na rënkù je 
plac na pòstãpny, to dlôcz nie spróbòwac. Kò jô ùdbôł 
zrobic prowadnik na całé Kaszëbë. Pòdskacenim bëła 
wëdôwizna Pascala, ta pò Szwecje. W zélnikù 1994 r. 
jem rëgnął na Kaszëbë.

I w tim samim rokù zaczął jes téż 
doktorancczé sztudia na 
Pòlitechnice...

Jo. Prawie z ti leżnoscë firma 
òsta przepisónô na białkã, a jô 
skùńcził z tim pół etatu w biórze. 
Taczé bëło tedë prawò.

To znaczi, że jesz wcyg jes na 
pòwôżno ò wëdôwiznie nie mëslôł 
abò w niã nie wierził?

Jô jesz wierził, że tec jem wësztôłco-
nym inżiniérą, że to mój fach. Kò pò 
rokù, òbczas jaczégò wiele wiãcy jem 
robił kòle prowadnika ò Kaszëbach 
jak kòle doktoratu, jô zrozmiôł, że 
dwùch wòzów nie ùcygnã. Wëbrôł jem 
wëdôwiznã. Czej jem òdbiérôł papiór ò skùńczenim 
rokù doktorsczich sztudiów, drëkarniô wëpùsca nasz 
prowadnik. Smarnãlë më dwa tësące egzemplarów, 
ale jesz w tim samim rokù mùszelë dodrëkòwac.

Ksążka dała ale trzôsk!

Lëdzóm sã widzało, bò cos tak jesz na rënkù nie 
dało dostac. Prôwdac to bëłë jiné czasë. Lëdze 
kùpòwelë wiele wiãcy ksążków, a ksãgarniów mielë 
më na Kaszëbach pò pôrã w kòżdim miesce. Równak  
w strzodowiskù kaszëbsczi rësznotë nié wszëtczim sã 
nasz prowadnik widzôł. Mést szło ò to, że jem sã nie 
skònsultowôł przë jegò pisanim z tzw. kaszëbsczima 
aùtoritetama. I jesz to, że stôł sã bestsellerã, co prôw-
dac i mie zaskòkło. Wiedno jem bëł përznã apart-

nikã, równak jem ùwôżno słëchôł na głosë kriticzi, 
a to, co bëło fakticzno meritoriczné, jem przeprawił 
w drëdżim wëdanim, pò kònsultacjach z historikama 
ë geògrafama. Ksążka zgrëbiała ò 40 starnów, bò jem 
dopisôł téż to, co mie lëdze pòwiôdelë òbczas rozwò-
żeniô pierszi wersje. I téż baro chùtkò sã sprzedała. 
Region, jak jem ju rzekł, mùszôł szëkòwac dodrëk. 
Zarô téż dostôł jem rôczbã do napisaniô prowadnika 
ò Kòcewim. Përznã jem sã bòjôł, bò tec nie znôł jem 
Kòcewiô ani Bòrów, tak dobrze jak swòjich Kaszëb. 
Ksążka wëszła w 1997 r.

Nim dali bãdzesz òpòwiôdôł, wëtłomaczë, proszã, 
skądka pòzwa Region. Miôł jem ò to zapëtac na zô-
czątkù.

Chcôł jem jã sparłãczëc z Kaszëbama. Tec rozmajitëch 
Grifów a Remùsów bëło dosc tëli. Jem brëkòwôł cos 
barżi dzysôdniowégò i barżi szeroczégò w zamkłoscë.

Chcemë wrócëc do dzejaniô wëdôwiznë. Ò tele-
adresowëch ksążkach jes ju rzekł, ò prowadnikù pò 
Kaszëbach téż. Czej jes sã wzął za wëdôwanié doka-
zów pò kaszëbskù?

Jezdzył jem wiele pò Kaszëbach. Pòznôwôł jem wie-
le lëdzy. Jedną z taczich òsób béł artista i szkólny 

na Głodnicë Witk Bòbrowsczi, dlô mie 
wôżnô pòstacëjô. Naùcził mie wiele  
ò robienim ksążków, a téż ò Kaszëbach. 
Òn mô wiôlgą wrazlëwòtã, a do te 
kòchô Kaszëbë. Witk namówił mie, 
żebë wëdac dwa hëfcëczi. Jeden to 
dzélëk òpòwiescë Aloza Bùdzysza 
Szlachcëca Nitczi sławetné dobëcé,  
a drëdżi to Brzëdczé kôczã Ander-
sena, pòwiôstka, co jã tłomacza 
na kaszëbsczi Jaromira Labùdda.  
W tim czasu bawiła wòjna  
ò szkòłã na Głodnicë, w ja- 
czi Witk i Jaromira robilë. 
Przëbôczã, że ùrzãdnicë chcelë 
tã szkòłã zamknąc. W tim 

spiérkù jô stôł za Witkã, bò robił 
stolemną robòtã w tim môłim strzodowiskù, nié 

le kaszëbską.
Wcyg równak Region béł môłą wëdôwizną. Prôw-

dac zaczãlë më téż rëchtowac mapë z mëslą ò turi-
stach, a donëchczasowëch wëdaniów prowadnika 
ò Kaszëbach më przedelë ju wnet 20 tësąców. Tej  
w 1998 r. trafił do mie człowiek z Lãbòrga, Andrzéj 
Baranowsczi, chtëren ùdbôł wëdac zbiér òpòwiesców 
z jegò òkòlô. Miôł tekst, malińczi. Tak më zaczãlë  
z bôjkama. W tim czasu jem gôdôł ze szkólnym 
Januszã Mamelsczim. Òn mie rzekł, że w szkòle,  
w młodszich klasach, dzecë prôwdac zajimają sã le-
gendama, kò ò wawelsczim smòkù abò brzëdczi kacz-
ce, a kaszëbsczich nijak nie znają. Jesmë ùdbelë cos 
z tim zrobic. Më wëbrelë jaczés 20 naszich témów  
i Janusz wzął sã za jich òbrobienié. Z piersza le pò pòl-
skù, a czile lat pózni dëbelt z kaszëbsczim. Te legendë 

Nôdgrodë z Òglowòpòlsczégò Kònkùrsu Turisticzny 
Krajoznôwczi Ksążczi ZG PTTK (2017-2018)
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Roczëznë

wcyg mòżna ù nas kùpic i wcyg sã sprzedôwają. Pózni 
bëłë albùmë, na przikłôd Apòlinarégò Reglińsczégò  
z pòcztówkama z dôwnëch Kartuz.

Kò w tim czasu wëdôwôł jes nié le pò kaszëbskù  
i pòlskù...

Jo, niejedny pitelë ò niemiecką wersjã prowadnika pò 
Kaszëbach. A tedë turistów zeza Òdrë przëjéżdżało 
dosc wiele. Jô dostôł adres jedny białczi, germanist-
czi. Në czej jem do ni zwònił, to prawie ji doma nie 
bëło. Béł za to Peter Loew, dzysô profesór, direktór 
pòlskò-niemiecczégò institutu w Darmstadt. Tedë 
prawie doktorizowôł sã z gduńsczi historie. Jak më 
jãlë gadac, tak më sã ùgôdelë, że òn nama bãdze tło-
macził. Më sã chùtkò zdrëszëlë. Pózni òn mie namó-
wił na wëdanié prowadnika Szlakami Bismarcka po 
Pomorzu. Na zôczątkù ùdba mie sã nijak nie widzała, 
tec Bismarck taczi pòlakòżérca... Në Peter klarowôł, 
że to nie jidze ò pòkôzanié pòlitika, ale człowieka, 
chtëren kòchôł Pòmòrzé. To bëło téż pòdskacenié, 
żebë lepi pòznac Zôpadné Pòmòrzé, to je Pòmòrską.

Prôwda to, że Region miôł jedno swòje bióro jaż  
w Kòszalënie?

Prôwda, kò pierwi firma sã pòwiãksza. W 2000 r.  
w naszi wëdôwiznie òkróm mòji białczi a mie zaczãlë 
robic jiny. Tu wôrt przëbaczëc jednã anegdotã z Bió-
ra Robòtë w Kartuzach. Jem tam wlôzł dac wiadło, że 
szukóm lëdzy do robòtë. Pòprosył jem wpisac, że kan-
didacë mielëbë gadac pò kaszëbskù. Ùrzãdniczka baro 
sã zdzëwòwa: Za czim? A jesz do firmë w Gdinie? Jo, 
taczé to bëłë czasë. Ten nowi szëk z nowima lëdzama jął 
brzadowac. Temù jem pòmëslôł jic dali, òtemknąc nowé 
bióro, prawie w Kòszalënie. Miôł jem ju przërëchtowóny 
prowadnik pò Strzédnym Pòmòrzim, a w ùdbach rodzył 
sã pòstãpny jaż do Szczëcëna. 

I...

Dwa lata më sã przepichelë. Nie dało sã zmògnąc. Kò-
szalëno bëło równak za dalek. To jem zmądrził. Në, 
téż to, że rozmajité rzeczë jem w sztãdze robic nawet 
w Szczecënie bez specjalnégò bióra.  

W tim czasu miôł jes przigòdã z pismionã „Òdro-
da”...

Jegò ùtwórcë to pòstãpné kaszëbsczé pòkòlenié. Më 
mielë „Tatczëznã”, òni „Òdrodã”. To samò karno ùsa-
dzëło téż lëteracczi hëft „Zymk”. Grégór Schram-
ka, Rómk Drzéżdżón, Paweł Szczëpta. Z piersza jô 
sã le przëzérôł, a tej zaczął jem jima letkò pòmagac 
w wëdôwanim, kùreszce më sã stelë wëdôwcama 
pismiona, a téż wespółwëdôwcama „Zymkù”. Rów-
nak w 2006 r. ju sã dali nie dało.

To znaczi?

Kaszëbsczégò pismiona nie dô sã długò robic bez 
finansowégò wspiarcô, a më gò ni mielë. „Zymk” 
przedërchôł pôrã lat dłëżi téż nié jakno projekt biz-
nesowi, ale dejowi. 

Jes téż wespółrobił z Wòjcechã Czedrowsczim.

Jo, bez czile lat, do jegò smiercë. Pòtim jegò wëdôwi-
zna Czëc zmieniła sã w ksãgarniã, co jã prowadzy 
Andrzéj Bùsler, a jô dali cygnã wëdôwanié jegò nie-
jednëch aùtorów, w tim Remùsa Aleksandra Maj-
kòwsczégò. 

Òd nëch lat do dzysô szëk Regionu sã ju baro nie 
zmienił. W firmie robi pôrã lëdzy, bióro wcyg  
w Gdini, të za prowadnika. Wëdajeta prowadniczi, 
mapë, bôjczi...

Nôlégô jesz dodac rozmajité mònografie, albùmë, 
wspòminczi sparłãczoné z Pòmòrzim. Dzysô na-
sza òferta to 104 title. Téż dosc mòckò jesmë weszlë  
w wëdôwanié zleconé, to je, czej chto mô ùdbã i dët-
czi, a pòtrzéba mù redakcje, graficzny starnë i drëkù 
z ISBN-ã. Tegò do grëpë je cziledzesąt kòżdégò rokù.

Prôwdac terô dzejómë wedle szëków i stegnów 
sprzed czilenôsce lat, në, czësto jiny je dzysdniowi 
swiat. Z sécë ksãgarniów z zôczątkù 90. latów òstałë 
néżczi. Młodi są zazdrzóny w internet, a nié w ksążczi. 
Prôwdac, jak jô rechùjã, jaczé 10–15% téż wcyg czëtô. 
I më dlô nich prawie, dlô starszich téż, rëchtëjemë 
ksążczi na papiorze. Czësto nowé są ù nas ebooczi. Tu 
mómë pòwiescë, na przikłôd Kònrada Remelsczégò  
z Miastka. Taczich czëtińców je corôzka wiãcy. Nasze 
ksążczi mòżna dostac na Legimi, jakô wespôłdzejô 
z wiele bibliotekama. Tam nôprzód jidze òbaczëc 
dzélëk, a dopiérze tej pòmëslëc: kùpic całé czë nié? 
Niedługò wstawimë tam Żëcé i przigòdë Remùsa. 

Pò kaszëbskù?

Jo, ale fejn bë bëło téż pò pòlskù. Mëszlã, że sã dô jed-
no i drëdżé. Òbôczimë, mòże ebooczi to nasza prziń-
dnosc... Terô prawie robimë nad nowima ksążkama  
z legendama, nié le z Kaszëb, a na przikłôd z Warmie. 
I jesz czile jinyma.  

Dożdómë, przeczitómë. Wszëtczégò dobrégò dlô 
Ce a całégò karna w Regionie!

Gôdôł Pioter Dzekanowsczi

Stojiszcze Regionu na Midzënôrodnëch Tôrgach w Pòznanim 
Tout Salon (2019)
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eDukacjô i reDota
Z Justiną Mikòłajczik, szkólną kaszëbsczégò jãzëka i przédniczką lëpùsczégò partu Kaszëbskò
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô gôdómë ò stwòrzony przez niã planszówce „Biôtka ò fanã” a téż  
ò stojiznie kaszëbiznë w Lëpùszu i kaszëbsczich òlimpiadach.

Jak pòwstała twòja „Biôtka ò fanã” i skądka të mia-
ła ùdbã na to, żebë ùsadzëc planszową jigrã?

Wszëtkò sã zaczãło w 2016 rokù, czej warôł projekt 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, jaczé ùczëło 
szkólnëch, jak robic taczé jigrë. Zwało to sã „Krajo-
braz kulturowy Kaszub w grach”. Brało w tim ùdzél 
piãc karnów. Jô bëła razã z Bòżeną Labùdą i Aszą 
Szroeder, ale Asza mògła bëc le na jednym zjezdze. Jô 
sã tam wiele naùczëła òd specjalistów z całi Pòlsczi. 
Tej sã zaczãła robòta nad „Biôtką ò fanã”. Ju tedë bëła 
ùdba, że pitania do ùczãstników bãdą na kôrtkach  
w trzech rozmajitëch farwach i mdą pòdzeloné na 
letczé, strzédné i drãdżé. Pòjawiła sã téż kòstka nié  
z lëczbama, a z farwama. 

Òbczas tëch zéńdzeniów pòwstôł téż „Zapadłi 
zómk”, jaczi zrëchtowelë: Janusz Mamelsczi, Janina 
Mielewczik, Lucyna Reiter-Szczidżel i Dorota Wil-
czewskô. 

Jô mëslała, że ta jich jigra bëła pòdrechòwanim 
całégò projektu i wicy nie mdze ju wëdónëch. Jô so 
doma zrobiła taką prototipòwą wersjã mòji „Biôtczi 
ò fanã”, zalaminowała plansze i grała z dzecama. Ale 
òkôzało sã, że to nie béł kùńc. Łoni, pò latowëch fe-
riach, zazwòniła do mie Lucyna Radzymińskô z bióra 

KPZ i rzekła, żebë jô przëwiozła do Gduńska to, co 
móm stwòrzoné. Më to òbgôdałë jesz z Aną Dunst  
z wëdôwiznë KPZ, przemëslałë, co jesz wôrt do ti ji-
grë dodac, i zaczął sã slédny dzél robòtë.

Drãgò bëło stwòrzëc swòjã planszówkã?

Tak pò prôwdze samò ji wëmëszlenié, ùłożenié pi-
taniów sparłãczonëch z kaszëbizną nie je czims cãż-
czim dlô szkólny kaszëbsczégò jãzëka, jakô robi òd lat  
z dzecama. Baro wiele czasu bëło równak brëkòwné na 
rozmajité testë, na samò granié, bò to, co më so mómë 
w głowie ùdbóné, to pózni òbczas jigrë dzecóm wiele 
razy nie pasëje. To mùszi bëc wszëtkò dorobioné.

Jesz ni môsz mie za wiele rzekłé ò sami jigrze. Wiém 
ju, że kòstka mô farwë, a nié lëczbë, i że nôwôżnié-
szim dzélã jigrë sã kôrtë z pitaniama, co mają trzë 
rówiznë drãgòtë. Czegò tikają sã te pitania – jãzëka, 
kùlturë, historie?

Wiele je pitaniów ò słowiznã, na przikłôd przetło-
maczë z kaszëbsczégò na pòlsczi abò w drëgą stronã. 
Wôżné są téż zadania, jaczé wëmôgają òd ùczãstni-
ków wstaniégò z łôwczi, zrobieniô czegòs razã. To 
sã sprôwdzô na ùczbach i mëszlã, że òbczas graniô  
w „Biôtkã ò fanã” to téż dôwô wiele redotë. 

„Prototip” jigrë „Biôtka ò fanã”
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Naje rozmòwë

Mòżesz dac jaczé przikładë taczich zadaniów?

Na przikłôd: wez pòd rãkã drëcha z lewi stronë i trzë 
razë sã z nim òkrãc. Abò przëwitôj sã pò kaszëbskù 
z twòjim drëchã, abò pòrechùj cos. I wiele jinëch.  
W jigrze je téż dzewiãc kôrtów pòstacëjów, midzë ji-
nyma stolem. Żelë òbczas wanodżi pò planszë na niã 
trafimë, to mùszimë pòkazac swòjã sëłã, na przikłôd 
stojącë na jedny nodze abò robiącë tak pòzwóną ja-
skùlkã. Chtos bë mógł rzec, że to ni mô znaczeniô òb-
czas ùczbë kaszëbsczégò, ale pòlétë są pò kaszëbskù, 
tej ùczniowie mùszą je zrozmiec, a òkróm tegò wôżné 
je, żebë to nie bëła le edukacjô, ale i zabawa. 

Do jaczich dzecy je czerowónô „Biôtka ò fanã”?

Móm sprawdzoné, że mòżna grac òd drëdżi klasë 
spòdleczny szkòłë. W pierszi klase dzecë, jak jesmë 
próbòwelë grac, so ùłożëłë fanã z pùzzlów, òbezdrzałë 
kartã Kaszëb, pòwiôdałë ò tim, dze chto ju béł. To téż 
bëło wôrtné i czekawé, ale samò granié je ju dlô kąsk 
starszich dzecy. A jeżlë jidze ò górną wiekòwą grań-
cã, to taczi ni ma. Dlô kòżdégò te pitania mògą bëc 
wëzwanim, dlô niejednëch te jãzëkòwé, dlô jinëch 
zrzeszoné z kùlturą itd.

A jak dobëc w jigrze?

Tuwò są dwie mòżlëwòtë. Abò duńc na Wieżëcã, dze 
je kaszëbskô fana, abò samémù jã ùłożëc z pùzzlów, 
jaczé dostôwómë za dobré òdpòwiedzë. Ni mùszi 
tak bëc, że wiedno dobiwô ten, chto wié nôwicy. To 
dôwô wikszé szanse, ale pòtrzébné je téż szczescé, 
chòcbë dlôte, że jak chtos mdze dobrzë cëskôł kòst-
ką, to weńdze na Wieżëcã rëchli, niżle jinszi stwòrzą 
fanã z pùzzlów. Takô bëła mòja ùdba, bò jak grómë  
w szkòle, to dzecë wiedzą, chto z nich lepi znaje 
kaszëbsczi, i z górë sã spòdzéwają, chto dobãdze. Tej 
jigra nie je ju dlô nich czekawô.

Ta jigra pòwstała barżi dlô edukacje, żebë szkólny 
òd kaszëbsczégò jãzëka mielë fejn nôrzãdzé do ùcz-
bë, czë dlô zabawë?

Wedle mie kòżdô ùczba kaszëbsczégò jãzëka mù-
szi miec w se taczé „wow!”. Ùczniowie nawet òbczas 
drãdżi robòtë mielëbë miec czas na ùsmiéwk i na 
emòcje. „Biôtka ò fanã” mô w tim pòmòc. A òdpòwiô-
dającë na twòje pitanié: edukacjowi cél je na pierszim 
placu i móm nôdzejã, że jigra przëdô sã szkólnym 
kaszëbsczégò w robòce. Na jaczis ôrt wszëtczé kôrtë 
pitaniów – a je jich wnet 250 – wëmôgają òd ùczniów 
wiédzë, chòcle zrozmieniô pòlétów. 

Jes wspòmnã, że pòczątczi jigrë bëłë zrzeszoné jesz 
z robòtą òbczas zéńdzeniów w 2016 rokù, czedë jes 
wespółrobiła przédno z Bòżeną Labùdą. Chto jesz 
pòmôgôł w ji pòwstanim?

W jigrze je wëzwëskónëch czile ùdbów Bòżenë, w tim 
niejedne pitania, jaczé pòjôwiają sã w „Biôtce ò fanã”. 
Wiele mie pòmògła jesz Lucyna Radzymińskô i zde-
bło Ana Dunst. 

Jes szkólną kaszëbsczégò w Lëpùszu. Jakô bëła re-
akcjô w szkòle, a mòże w gminie, czej widzelë twój 
dokôz?

Z dzôtkama to bëło tak, że jak jô przëwiozła jigrë 
z Gduńska, to òne grałë i miałë mie rzeknąc, co 
sã jima widzy, a co nié. I jak ju mie to rzekłë, jô 
jima pòwiedza, że jem aùtorką. Bëło czëc w wik-
szoscë głosë: „Wow! Pò prôwdze?”. Wastnô direktór 
Barbara Edel bëła bùsznô. Jistno bëło z wójtã Mi-
rosławã Ebertowsczim, chtëren béł téż baro za-
dzëwòwóny, bò nick rëchli nie wiedzôł. A jô jakno 
przédniczka partu KPZ czãsto sã z nim spòtikóm, 
wiele razy proszã ò dëtczi na jaczés dzejania, a tim 
razã wszëtkò bëło financowóné z bùtna. Wójt do-
stôł rôczbã na promòcjã, béł baro rôd, że miesz-
kanka gminë wëdała jigrã.

Jô widzôł, że zarô zagrôł w „Biôtkã”, m.jin. razã  
z przédnikã KPZ Janã Wërowińsczim i przédnicz-
ką Radzëznë Gminë Lëpùsz Bògùmiłą Mòkwińską. 
Jak jima szło?

Jô widzała, że òni wëbrelë te czerwòné kôrtë z nôbarżi 
drãdżima pitaniama, ale ni miała jem czasu sã baro 
przëzerac, jak jima jidze. Niżódnëch gimnasticznëch 
zadaniów wierã ni mielë, ale wicy nie wiém.

Òd jigrë chcemë przeńc do stojiznë kaszëbiznë  
w Lëpùszu. Jes tam i szkólną, i przédniczką partu 
Zrzeszeniô. Dlô mie to wôżnô wies, bò za môłé-
gò knôpa w Wąglëkòjcach jô wiele razy czuł, że 
„w Lëpùszu to są ti prôwdzëwi Kaszëbi”. Je tak do 
dzysô?

Kaszëbi ju tak mają, że wiedno szukają prôwdzëwëch 
Kaszëbów dzes jindze. Kòl naju sã gôdô, że prôw-
dzëwi Kaszëbi są w Serakòjcach… A jak to wëzdrzi  
w Lëpùszu? Wcyg je wiele lëdzy, dlô jaczich kaszë-
bizna je wôżnô i dlô ni cos robią. Czãsto je tak, że 
kòżdi z nich mô taczi swój môłi sztëczk do dzejaniô. 
To wôżné dlô przédniczczi partu, bò wiém, że jak 
brëkùjã czegòs ò wësziwkù, to mùszã jic do ti białczi, 
jak chcã miec szmôłt na jakąs ùroczëznã, to do kògò 
jinszégò, jak chcã, żebë chtos cos napisôł abò òpòwie-
dzôł cos ò historii, to jesz w jiny plac…

Szkólne kaszëbsczégò jãzëka grają w "Biôtkã ò fanã" òbczas 
pierszi promòcje ti jigrë w Lëpùszu
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Naje rozmòwë

A jak zdrzą na twòje dzejanié?

Terô je ju wszëtkò fejn, ale na zôczątkù bëło dlô nich 
dzywné, że chtos młodi sã bierze za kaszëbiznã. Jô 
bëła wiele młodszô òd jinëch. Më mielë jinszé ùdbë, 
jinszi ôrt mësleniô ò kaszëbiznie. Ale chùtkò wszëtcë 
mie zaùfelë. Terô móm całé karno lëdzy wkół se, 
w rozmajitim wiekù. Nôleżnikama są ju nawetka nie-
jedny młodi lëdze, jaczich jô ùczëła w szkòle, są mòje 
drëszczi – szkólne. 

Chtos ce zniechãcywôł do kaszëbiznë? 

Nié. Tegò ni mògã pòwiedzec. Nie pòtkała jem 
w Lëpùszu nikògò, chto bë mie rzekł: dôj so pòkù 
z kaszëbizną, rób co jinégò. Je tu wiele żëczlëwòtë dlô 
kaszëbsczi kùlturë i jãzëka. Czëjã to westrzód miesz-
kańców, w szkòle, w samòrządze – jesz za pòprzéd-
négò wójta i terô. Mirosłôw Ebertowsczi sóm je 
nôleżnikã Zrzeszeniô i pòmôgô, jak sã dô. Wiôldżé 
wspiarcé móm téż òd direktorczi szkòłë.

Môta téż w Lëpùszu Mùzeùm Wiesczégò Gbùrzeniô.

Jo. Wasta Frank Lëpińsczi téż wiedno chãt-
no pòmòże. Òb lato przëjéżdżô tam wiele turi-
stów, ale i më mòżemë jic z najima dzecama 
abò zrëchtowac cos dlô starszich mieszkańców. 
Naji ùczniowie chòdzą tam dosc czãsto, czasã 
pòmôgają. To sã jima baro widzy, nié le tim, 
co chòdzą na kaszëbsczi, ale wszëtczim ùcz-
nióm. Tej-sej mómë tam kaszëbsczi dzéń dzecka 
abò zéńdzenié z Karolą Bòber, jakô òpòwiôdô 
ò pieczenim chleba abò z ùczniama pierze na ta-

rze. To pòmôgô w pòkôzanim dzecóm, że kaszëb-
sczi jãzëk i kùltura żëją nié leno w szkòle. 

Wnetka mdze téż mòżlëwòta zwiedzaniô lëpùsczé-
gò młina. To bãdze pòstãpnô leżnosc do pòznôwaniô 
naji historii i kùlturë.

Të jes, Justino, nié le szkólną kaszëbsczégò jãzëka, 
ale téż WF-u. Bëlno to parłãczisz jakno spikerka òb-
czas „kaszëbsczich meczów” w Ergo Arenie i dzãka 
òrganizacji rokrocznëch kaszëbsczich òlimpiadów. 
Pòwiédz përznã ò tëch spòrtowëch miónkach.

Wiedno pòd kùńc maja òrganizëjemë w naji szkòle 
òlimpiadã. Niejedne jigrë jô pamiãtóm z dodomù, 
a ò jinëch rzekła mie Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô. 
To nie są taczé miónczi dlô lëdzy, co sã zajimają baro 
mòcno spòrtã, tu jidze zôs ò taką kaszëbską edukacjã 
z pòmòcą zabawë. Wôżné je tu pòznôwanié kaszëb-
sczi słowiznë sparłãczony ze spòrtã, kibicowanié 
pò kaszëbskù. Dodôwómë téż jiné rozegracje, jak 
spiéwanié pò kaszëbskù, kaszëbskô zumba. Mómë 
wiele kònkùrencjów, wiele nôdgrodów. Jak czëjã òd 
drëszków, co ùczą kaszëbsczégò, ùczniowie żdają na 
tã òlimpiadã czasã całi rok. 

Winszëjã wszelejaczich ùdbów i „Biôtczi ò fanã”.

Jô wiedno chcã cos nowégò robic, widzą mie sã 
ùdbë, jaczé przenôszają kaszëbiznã do kómpùtro-
wëch programów. To téż je wôżnô droga do roz-
kòscérzaniô kaszëbsczégò jãzëka. Kaszëbizna mùszi 
bëc atrakcyjnô. 

Gôdôł Dark Majkòwsczi

nie żyje janusz mamelski. Był laureatem skry ormuzDowej za 2018 rok
Janusz Mamelski był znanym na Kaszubach poetą, 
prozaikiem, tłumaczem, autorem książek z legen-
dami kaszubskimi oraz wierszami dla dzieci. Uro-
dził się w Staniszewie koło Kartuz. Tam też praco-
wał jako nauczyciel języka kaszubskiego w zespole 
szkół. Był członkiem Rady Języka Kaszubskiego.

Skrę Ormuzdową za 2018 rok otrzymał za wzbo-
gacanie literatury kaszubskiej, zwłaszcza dla 
dzieci i młodzieży, poprzez opracowywanie 
legend, tworzenie liryków, bajek i opowiadań 
(ich zbiór pt. Mack wprowadzono do kanonu 
lektur szkolnych) oraz za przekład na kaszub-
ski Trenów Jana Kochanowskiego – wszystko to 
przy użyciu bardzo bogatego i barw-
nego języka oraz doskonałej tech-
niki przekazu treści.

Tak pisała o Januszu Mamel-
skim w swoim reportażu dla „Po-
meranii” Karolina Serkowska: 

Zaczął òd pisaniô wiérztów, 
nôpierwi pò pòlskù. Pózni 
przëszedł czas téż na prozã, òso-
blëwie òpòwiôstczi. A pòtemù, 

ju òbczas pisaniô magistersczi robòtë, Janusz 
Mamelsczi dostôł bédënk òd wëdowiznë Region, 
żebë napisac legeńdë ò kaszëbsczich zemiach. A że 
wiele legeńdów òn ju znôł, że je lubił za mòżnosc 
pòwiedzeniô czegòs wicy, pòkôzaniô fantasticzi, 
bògactwa swiata, a téż stwòrzeniô piãknëch hi-

storiów, rozsądzył ò pòdjãcym tegò wëzwaniô. 
I béł to strzél w dzesątkã, bò Kaszëbi rôd jegò 
òpòwiescë czëtają. Wiele sã przë tim pisôrz 

naszukôł w ksążkach Friedricha Lorentza, 
Bernata Zëchtë i jinszich. Gôdôł z lëdzama 
z kòżdi stronë Kaszëb, pitôł, co zapamiãtelë. 

Chòdzył, zwònił, téż pò bibliotekach. 
Z tëch wszëtczich wiadłów 
twòrził historiã kąsk prôw-
dzëwą, kąsk zmësloną. To, co 
pisôł, mùszało jemù zagrac 
w sercu, przëpasowac.

Ostatnie pożegnanie 
Janusza Mamelskiego od-
było się 22 kwietnia br. 
w Sianowie.

RED.
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Fot. Sławomir Lewandowski
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TÔBLËCZKA KÙCZRA
Dôwno temù, chòc tak pò prôwdze nié tak dôw-
no, bò jesz w 70. a nawetkã 80. latach XX stolata, 
na kaszëbsczich szasëjach mógł ùzdrzec wòzë cy-
gnioné bez kònie. W miastach, taczich jak Wejrowò, 
kùczrowie wòzëlë rozmajité warë, chòcbë wãdżel. 
A kòżden, jakbë më to dzysô rzeklë – licencjonowóny 
kùczer, mùszôl miec tôblëczkã na wòzu abò na kòniu, 
a na ni swòje miono, nôzwëskò a adresã. Żlë ni miôł, 
tej do dało sztrôfã! Hewò tôbleczka kùczra Miotka 
z Wejrowa nalazlô na przãtrze stôri wejrowsczi chëczë.

rd

Jeszcze raz o przydomkach 
szlachty pomorskiej

Temat tych przydomków wraca, bo ciągle coś nowego się w tym 
temacie zjawia, więc ukazują się też nowe możliwości zweryfi ko-
wania tych treści.

Od kilku lat w księgarniach można zakupić Herbarz szlach-
ty kaszubskiej napisany przez Pana Przemysława Pragerta 
– pozycja względnie nowa, z tych, co zawierają wiedzę o po-
morskich nazwiskach i przydomkach. Nowa, jeśli porównać ją 
z wcześniejszymi relacjami na ten temat zawartymi u Kętrzyń-
skiego, Krzepeli czy Brezy. Zrozumiałe jest, że pozycja ta zawie-
rać powinna najnowsze dane w tym temacie, przede wszystkim 
te, które uzyskaliśmy dzięki ogromnemu postępowi w dostępie 
do danych genealogicznych. Dzięki różnym portalom genealo-
gicznym, a najbardziej chyba stronie internetowej PTG – Pomor-
skiego Towarzystwa Genealogicznego, dowiadujemy się, jak to 
te nazwiska pisano, i to już od końca XVII w. PTG zebrało dane 
również z ksiąg parafi alnych, a te księgi kiedyś były bardzo waż-
nym, a może i najważniejszym źródłem wiedzy o ludziach daną 
parafi ę zamieszkujących. Stanowiły też wtedy podstawę praw-
ną, miały moc urzędową, wypisy z tych ksiąg były decydujące 
w sądach i urzędach. 

Był i jest to powód do korekty naszej wiedzy 
o nazwiskach i przydomkach z tamtych czasów. Niestety, nic 
takiego się nie stało, w Herbarzu tej korekty też nie znalazłem.

Zajrzałem wiec jeszcze raz do Kętrzyńskiego (Przydomki 
szlachty…, 1902), Krzepeli (Rody ziem pruskich, 1927), Brezy 
(znane, bo współczesne) i coś mi się zdaje, że poglądy swe za-
czerpnęli oni od Benna von Wincklera, który w 1866 r. pisał (We-

stpreußische Studien) po niemiecku o nazwiskach i przydomkach 
szlachty w pewnych rejonach Prus (wtedy). Po ponownym prze-
czytaniu tego niemieckiego tekstu doszedłem do wniosku, że ten 
autor nie zrozumiał zwykłego prozaicznego powodu takiego spi-
sywania osób w języku polskim. Uczyniono to dla osób z powta-
rzającym się nazwiskiem i imieniem właśnie za pomocą dodania 
zaimka odmiejscowego, pochodzącego od miejsca zamieszkania 
tych ludzi, które to miejsce często, czasem częściowo,  było też 
ich własnością. Wpadło mu na myśl, bzdurne moim zdaniem, po-
dejrzenie, że ludzie ci się w ten sposób „spolonizowali”, i to sami! 
Pisze on o tych osobach dosłownie, że oni: uzyskali (erwarben), 
nazywali siebie (nannten sich), zmienili (haben verändert), ale nie 
pisze, gdzie uzyskali, jak uzyskali, ile zapłacili, i nie pisze, że oni 
nie umieli pisać, tylko ich pisano! 

Dla porządku należy wspomnieć o przypadkach niedokładnego 
lub przeinaczonego zapisania danego nazwiska – pisarz pisał, jak 
usłyszał, często tak, jak zrozumiał, zwłaszcza w dokumentach 
wcześniejszych. Dzisiaj można by już, przynajmniej część, wyja-
śnić.

To, że wielu z tych spisywanych ludzi miało w tym samym 
czasie te same imiona i nazwiska, stwierdziłem, przeglądając 
księgi parafi alne z takich parafi i jak Sulęczyno, Stężyca, Chmielno, 
Sierakowice czy Strzepcz. Dodawanie u tych ludzi zaimka odmiej-
scowego jest najbardziej efektywnym, pewnym, najprostszym i 
eleganckim sposobem rozwiązania występującego tu problemu. 
Wniosek ten nasuwa się tu sam, automatycznie. 

Dlaczego mamy więc nadal nazywać nazwisko przydomkiem, 
a przydomek nazwiskiem?  I po co?

Przypadki rzeczywistej zmiany pisowni nazwiska też się nie-
kiedy zdarzały. To się daje odróżnić! Tak samo jest z innego typu 
przydomkami, powstałymi z cech charakterystycznych osobowo-
ści lub zachowania się danego człowieka, ale to inna już sprawa,

Pisałem w październiku 2009 r. o poruszanej tu sprawie list 
do „Pomeranii” i został on opublikowany. Jakichś reakcji ogólnych 
czy też w publikacjach nie daje się zauważyć do dziś. Szkoda!

Andrzej Bronk

Zachë ze stôri szafë

LISTY
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TrYpTYK UKraiŃsKi Ks. TOmasza czapiEWsKiEGO
PUTINARCHAT
14.03.2022

Tak Moskwy Putinarchat 
cyrylicą na Chrystusa pluje 
i na Boga i świętą Ewangelię
śląc Madonnę z Dzieciątkiem 
z czcigodnej Ikony cerkiewnej
na wojenny front szatański 
zbrodniczo-kłamliwej narracji 
ojca wszelakiego łgarstwa
zmasowanej propagandy 
ślepej jak martwe umysły
bezkrytycznie ciemne
czernią bezrozumnej wiary
co przeciwna Bogu
gdyż ON stwarzając człowieka
dał mu wolę i rozum

UKRAINIE
25.02.2022

Tak padły mury Jerycha
niegdyś na dźwięk 
jerychońskich trąb 
z mocą boskich dęć  
 
Dziś bez hymnowania  
i niebieskich werbli 
słabną pocałunki 
zatrute jadem krecim
piekła wyziewów 

A on toż Adolf Nitup
cara imię zhańbione 
strącony będzie w ogień
po najciemniejszej stronie

MARIUPOL
Mt 25,40

Dwudziestego czwartego lutego
dwa tysiące dwudziestego drugiego roku
wyszła Matka Boska na ulice Mariupola
chcąc w Ukrainie i w mieście swoim 
znów stanąć przy Synu 
gdy ON już przystrojony 
królewskim cierniem i poddany kaźni
od poczęcia do zwyrodniałej śmierci
w zbombardowanym szpitalu 
gdzie rodzono życie
eksplozyjnie zabite 
i unicestwione 
w rozstrzelanych  domach
w kolejce po chleb na zdziwionej ulicy
i w zamilkłej operze 
gdzie jęki miażdżonych skrzypiec  
krzyżują się z krzykiem starców matek i dzieci
w mieście Maryi wokół 

I choć Boska Matka rozkłada ramiona 
by wziąć na siebie też cierpienia ludzi
chroniąc ich pod płaszczem opiekuńczym
tu sama rażona strzałą nienawiści
stoi jak krzyż i czeka wiedząc
że zmartwychwstanie się ziści 
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chociną i BrDą Do… BrDy
Tegoroczny XXXVI Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa jest planowany od 2 do 10 lipca. 
Zacznie się w Zielonej Chocinie (gmina Konarzyny, pow. chojnicki, woj. pomorskie), będzie 
prowadzić rzekami Chociną i Brdą, a zakończy się w miejscowości Brda (gmina Czersk, pow. 
chojnicki, woj. pomorskie).

Ta doroczna impreza jest kaszubska nie tylko z nazwy 
i z przebiegu tras, ale przede wszystkim z połączenia 
przygody wodniackiej z kaszubskim programem kul-
turalnym, realizowanym na lądzie podczas wycieczek 
i wieczornych ognisk.

Głównym organizatorem spływu jest Klub Tury-
styczny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Wanoż-
nik, a współorganizatorem Stowarzyszenie Kajakowe 
Wodniak w Gdańsku. Patronat prasowy sprawuje 
redakcja „Pomeranii”, dzięki której w 1986 roku Re-
musowy spływ, wymyślony przez dr. Janusza Kowal-
skiego, zaistniał i która przez kilka początkowych 
lat była głównym organizatorem tej imprezy, jednej  
z największych tego rodzaju na Pomorzu. 

Funkcję komandora spływu będzie pełnić Woj-
ciech Kuc, prezes Wodniaka. który to klub dysponuje 
dużą liczbą kajaków. Będą przywiezione na miejsce 
startu dla załóg, które zgłoszą taką potrzebę. 

Aby uniknąć uciążliwego, codziennego rozstawia-
nia namiotów i ich zwijania, przewidujemy biwaki je-
dynie w dwóch miejscach: w osadzie Zbrzyca k. Swor-
negaci i miejscowości Brda – na urządzonych polach 
namiotowych. Na miejsca startów (jeśli nie wypadną 
tam, gdzie będziemy nocować) uczestników zawiezie, 
a po zakończeniu etapu odwiezie na biwak autobus.

Planowany program lądowy przewiduje m.in. co-
dzienne czytanie fragmentów powieści Aleksandra 
Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa, „Niedzielę  

z Remusem”, a w jej ramach występ Teatru Obrzędu 
Ludowego Zaboracy (pod kierownictwem Danuty 
Miszczyk) z Czyczkowych k. Brus oraz kiermasz wy-
dawnictw i upominków regionalnych oferowanych 
przez Księgarnię Kaszubsko-Pomorską Czec; spo-
tkanie z redakcją „Pomeranii”, połączone z wieczo-
rem poświęconym Józefowi Wybickiemu, patronowi 
roku 2022 ogłoszonego przez Sejm RP i Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie; zwiedzanie Izby Edukacyjnej 
w leśnictwie Kokoszka; udział w warsztatach wypieku 
chleba metodą tradycyjną; wyprawę pieszą do Foju-
towa, gdzie znajduje się słynny akwedukt; wieczory 
piosenki kaszubskiej i turystycznej; gry terenowe dla 
dzieci i młodzieży.

Szczegółowy program wodny i lądowy znajdzie 
się w informatorze XXXVI spływu. Będzie także za-
wierał wiadomości, do kiedy i do kogo się zgłaszać 
(na znajdującym się w informatorze formularzu), 
jakie opłaty i na jakie konto uiścić. Znajdzie się tam 
również regulamin obowiązujący uczestników.

Informator otrzymają zbiorowym e-mailem do-
tychczasowi uczestnicy Remusowych spływów. Oso-
by, które dotąd nie brały udziału w naszym spływie, 
a są zainteresowane tegorocznym, prosimy o podanie 
swego e-maila pod adres: szczesiak@wp.pl.

Zapraszamy, z nadzieją, że nic nie pokrzyżuje na-
szych planów.

Kierownictwo spływu

Na Brdzie i innych szlakach Remusowych nie brakuje rodzin z dziećmi
Fot. archiwum spływowe
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małGorzata Połomska
iDzie ścieżką reGionalizmu

Małgorzata Połomska jest absolwentką fi lologii polskiej na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Pracę magisterską dotyczącą gwary kociewskiej pisała pod kierunkiem 
prof. Edwarda Brezy, zajęcia z dialektologii miała z prof. Marią Pająkowską-Kensik. 
Jeżeli miało się takich mentorów, to tym pewniej można było pójść steczką regionalizmu. 

Od 2005 r. jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 
7 w Świeciu. Od tego też roku prowadzi w tej placów-
ce oświatowej niezwykle popularny na południowym 
Kociewiu zespół regionalny Świeckie Gzuby. Do idei 
promowania Kociewia zjednała sobie nie tylko dy-
rektora szkoły, ale także innych nauczycieli, którzy 
intensywnie współpracują z nią przy prowadzeniu 
zespołu. Jest osobą niezwykle skromną, ale posiada 
dar przekonywania ludzi do realizacji zadań promu-
jących dziedzictwo Kociewia i ko-
ciewską tożsamość. 

Świeckie Gzuby po raz 
pierwszy wystąpiły pod-
czas III Kongresu Ko-
ciewskiego w 2005 r. 
Od tego czasu systema-
tycznie rozwijają swój 
repertuar, włączając 
oryginalne teksty 
w gwarze kociew-
skiej, m.in. 

Władysława Kirsteina, Bernarda Janowicza, Andrze-
ja Grzyba, Anny Juraszewskiej, Barbary Pawłowskiej 
oraz Antoniego Górskiego. Teksty pisze także Mał-
gorzata Połomska, która jest autorką oryginalnych 
scenariuszy ukazujących scenki obyczajowe z życia 
Kociewiaków. 

Zespół jest stale obecny w życiu południowego 
Kociewia. Występuje w czasie różnych uroczystości, 
m.in. na Festiwalu Smaków w Grucznie, Jarmarku 
Kociewskim w Świeciu, podczas Kujawsko-Pomor-
skich Dożynek Wojewódzkich, Dni Bałabuna (Ko-
ciewskie Święto Ziemniaka). Reprezentuje region 
w Dniu Kociewskim na Jarmarku św. Dominika 

w Gdańsku. Uczestniczy w konkursach, m.in. 
w Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana 
Landowskiego w Tczewie, Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych w Piasecznie, zdobywając wie-
le nagród i wyróżnień. 

Małgorzata Połomska realizuje program in-
nowacji w edukacji regionalnej „Ta ziemia od 

innych droższa. Kociewie – moja mała 
ojczyzna”. Organizuje różne formy 
promocji kultury i dziedzictwa Ko-

ciewia: cykliczne Dni Regionalne, 
lekcje otwarte, plenerowe warszta-

ty rodzinne, prezentacje pomocy 
dydaktycznych, spotkania ze 
znanymi regionalistami i twór-
cami kultury.

Ks. Janusz St. Pasierb – 
poeta, eseista i nadzwyczajny 
promotor Pomorza – pisał 
o galilejskiej urodzie Kocie-
wia i Kaszub. Małgorzata 
Połomska należy do grona 
tych osób, które tę urodę 

promują. A niezwykle istotne 
jest to, że włącza w swoją dzia-

łalność młodych ludzi, przekazu-
jąc im swoją pasję i umiłowanie 
tego, co kształtuje tożsamość. 
Pewno jest świadoma i tego, 
żeby – jak pisał Pasierb – zbli-

żać to, co nasze i małe, ku temu, 
co wielkie, nie pozwalając temu, co 
małe, bezkształtnie się rozpłynąć. 

Bogdan Wiśniewski
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Skra Ormuzdowa 2021
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STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI 
(7 V 1868 – 23 XI 1927) – dra-
maturg, pisarz, eseista. Studio-
wał w Berlinie architekturę i 
medycynę (studiów nie ukoń-
czył). Pisarską działalnością wy-
warł wpływ na berliński ruch 
modernistyczny. Był jednym  
z tych Polaków, którzy w okresie 
porozbiorowym odegrali zna-
czącą rolę w środowiskach euro-
pejskich, propagując m.in. twór-
czość Fryderyka Chopina. 

Od 1892 r. pisał filozoficzne 
eseje i artykuły do ukazującej się 
w Berlinie „Gazety Robotniczej”, 
którą kierował w latach 1982–
1983. Był jednym z założycieli 
artystyczno-literackiego czasopi-
sma „Pan”, najważniejszego pisma 
modernistycznego w Niemczech. 

Od 1893 r. żonaty z Dagny 
Juel. We wrześniu 1898 r. za-
mieszkał w Krakowie, gdzie 
przez niespełna dwa lata redago-
wał „Życie”. Pokłosiem bogatego 
życia towarzyskiego ówczesnej 
bohemy stał się jego związek  
z Jadwigą, żoną Jana Kasprowicza 
(poślubioną w 1905 r.), i z malar-
ką Anielą Pająkówną, z którą miał 

córkę Stanisławę Przybyszewską 
(jest znana głównie jako autorka 
dramatu Sprawa Dantona). 

Od 1917 r. Przybyszewski 
współpracował z ukazującym 
się w Poznaniu czasopismem 
„Zdrój” i z lwowskim wydaw-
nictwem Lektor, któremu w 
czerwcu 1920 r. sprzedał powieść 
Krzyk, a w 1922 – De profundis i 
Dzieci szatana. W latach 1919–
1920 pisarz mieszkał w Pozna-
niu, pracując w Dyrekcji Poczt  
i Telegrafów jako kierownik biu-
ra tłumaczeń, a po podpisaniu 
15 lipca 1920 r. umowy z Dyrek-
cją Polskich Kolei Państwowych 
podjął pracę w Gdańsku. Tutaj, 
obok pracy zawodowej i twór-
czości głównie publicystycznej, 
oddał się bez reszty pracy spo-
łecznej. 

Od 1 listopada 1924 r. miesz-
kał w Warszawie na Zamku Kró-
lewskim – w Pałacu pod Blachą, 
i pracował w cywilnej Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Jak 
wspomina Stanisław Helsztyń-
ski, z czasem zaczęli się zjawiać, 
zwłaszcza ze świata teatralnego, 
Lorentowicz, Solski, Leszczyński, 

Przybytko-Potocka, Szyffman  
i literackiego Morstin, Or-Ot, Be-
nedykt Hertz, Anatol Stern, a rów-
nież Skamandryci. Korzystając  
z czwartkowego jour-fixu, urzą-
dzano wieczory poetyckie.

Przybyszewskiemu przyzna-
no 1 maja 1925 r. Krzyż Oficerski 
Orderu Polonia Restituta, dwa 
lata później – Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. ze zbiorów NAC

GDańskie misje  
stanisława PrzyByszewskieGo

We wtorek 9 maja 1922 roku w gmachu przy Am Weissen Turm 1 (obecnie ul. Augustyńskiego) 
w Gdańsku rozpoczęło naukę 173 dzieci. Dobiegła końca epoka marzeń i wieloletnich starań,  
by w zniemczonym mieście powstała polska placówka oświatowa tej rangi i na tym poziomie. 
Decyzje wymuszone na Senacie Wolnego Miasta Gdańska sprawiły, że w połowie grudnia 1921 r. 
Gmina Polska uzyskała prawo do otwierania szkół powszechnych, średnich i wyższych,  
a towarzystwo Macierzy Szkolnej otrzymało zgodę na utworzenie z funduszy prywatnych  
polskiego gimnazjum.

Wymawiając nazwę tej instytucji, dotykamy najważ-
niejszej bodaj zasługi obywatelsko-społecznej Stani-
sława Przybyszewskiego na terenie W. Miasta – pisał  
w 1937 roku Stanisław Helsztyński. Nie bez racji.

Ku oświacie
Dla polonijnych działaczy nadszedł czas, by zreali-
zować trudne i ambitne zarazem wyzwanie: mieli 
z przyznanych im koszar pruskich wojsk łączności 
wykrzesać najlepsze, jak to tylko możliwe w ówcze-
snych warunkach, miejsce służące polskiej oświacie. 

Trzeba więc było zorganizować kadrę pedagogiczną, 
zapewnić uczniom podręczniki szkolne i pomoce na-
ukowe, zapełnić bibliotekę. Wszystko to w pierwszym 
rzędzie wzięli na siebie działacze Macierzy. Powstała 
ledwie kilka miesięcy wcześniej, 26 września 1921 r., 
z inicjatywy: dra Franciszka Kubacza – który został 
prezesem jej zarządu, Stanisława Dobruckiego – wi-
ceprezesa, Teofila Kopczyńskiego – sekretarza, Ada-
ma Lercela – zastępcy sekretarza, Teofila Kuhna – 
skarbnika, Stanisława Kunerta – zastępcy skarbnika, 
ks. Leona Miszewskiego i Pawła Langmessera – ław-
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ników oraz Franciszka Bellinga – prezesa Towarzy-
stwa Ludowego „Oświata” i Jana Kwiatkowskiego – 
dyrektora Drukarni Gdańskiej, Piotra Oźmińskiego, 
Bernarda Świtały i Jana Winieckiego. W gronie ojców 
założycieli znaleźli się także: Edward Heiman-Jarecki 
– fabrykant i działacz społeczny z Łodzi i Ernst Adam 
– prawnik, finansista i polityk ze Lwowa, który na 
konto gimnazjum wpłacił 7 milionów marek.

Szczególne miejsce w tym gronie zajął, przebywa-
jący od sierpnia 1920 roku w Gdańsku, pisarz i publi-
cysta Stanisław Przybyszewski, przed laty w kręgach 
niemieckiej i skandynawskiej bohemy uznawany za 
genialnego Polaka, później zaś – za meteora Mło-
dej Polski dla tworzących się w Europie Środkowej  
i Wschodniej ruchów młodosłowiańskich. Czas po-
kazał, że inspirował także całe międzywojenne poko-
lenie twórców polskiej kultury i sztuki. Teraz jednak 
w grodzie nad Motławą nobliwy pan po pięćdziesiąt-
ce jawił się w roli urzędnika kontraktowego Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Gdańsku z przyznanym mu 
ryczałtowym wynagrodzeniem 1500 marek miesięcz-
nie (bez prawa pobierania jakichkolwiek dodatków). 
Kwota niezbyt imponująca, gdy trzeba opłacić czynsz, 
wikt i opierunek, a od czasu do czasu kupić najnie-
zbędniejszą odzież i bieliznę, gdy nowe ubranie kosz-
tuje ok. 500 marek, koszula ok. 60 marek, kapelusz  
40 marek, a okrycie ok. 1000 marek.

Nauka w gimnazjum rozpoczęła się 9 maja 1922 r., 
a pięć dni później nastąpiło uroczyste otwarcie szko-
ły. Wśród przybyłych notabli reprezentację literatów 
tworzyli Stanisław Przybyszewski i Adolf Nowaczyń-
ski oraz młodopolski poeta z Galicji Jan Pietrzycki. 
Specjalny wysłannik „Słowa Pomorskiego” w relacji 
z uroczystej inauguracji działalności szkoły, zatytuło-
wanej Nowe życie w starym Gdańsku, stwierdził m.in.: 

Trudno oprzeć się radosnemu uczuciu na myśl  
o tem, czego co dopiero dokonano w Gdańsku: dzieła 
pamiętnego niesłychanej śmiałości nie tylko dla Polonii 
gdańskiej, ale dla całości narodu, który żywo odczuwa 
radości i słodycze dzielnej braci naszej nad Bałtykiem. 
Co zaniedbano za dawnej Rzeczypospolitej, to usunę-
ły najruchliwsze jednostki wśród Gdańszczan polskich 
na pierwszy obowiązek wobec odrodzonej Ojczyzny – 
stworzenie polskiej uczelni średniej w Gdańsku.

Sekundował mu korespondent „Kuriera Poznań-
skiego”: 

Gimnazjum Polskie jest ogniwem utrwalającym ten 
ograniczony związek [z Polską] na przyszłość. To znak, 
że Polacy nie są w Gdańsku sypkim piaskiem przywią-
zanym przez przemijające koniunktury polityczne, lecz 
czują się stałymi mieszkańcami tego miasta i dla nowych 
pokoleń, które tam żyć i umierać mają, drogę torują. 
Dlatego dzieło, podjęte przez gdańską Macierz Szkolną, 
jest tak wielkiej wagi. Dlatego obowiązkiem całej Polski 
jest do utrzymania tego dzieła się przyczynić.  

Pod hasłem „Wspólnymi siłami tworzymy Gimna-
zjum Polskie w Gdańsku!” odwoływano się do patrio-

tyzmu i hojności rodaków w całym kraju. Warszawski 
Instytut Wydawniczy przekazał 200 milionów marek 
polskich, Wydawnictwo Lektor we Lwowie – 1000 
książek do biblioteki. Kilkadziesiąt książek z Warszawy 
nadesłało wydawnictwo Gebethner i Wolff. W 1925 
roku biblioteka dysponowała już 3829 tomami oraz 
– jak to określono – obfitym działem czasopism na-
ukowych, pedagogicznych, społecznych i innych. Po-
dobnie jak biblioteka, przyzwoite wyposażenie zyskały 
też gabinety przyrodniczy i historyczno-geograficzny 
dzięki takim darczyńcom, jak uniwersytety w Pozna-
niu i Wilnie, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 
Zarząd Lasów w Białowieży, Państwowa Żupa Solna  
w Wieliczce czy Książnica Atlasu we Lwowie.

Na koniec roku szkolnego 1922/1923 gimnazjum 
liczyło 5 klas i 7 oddziałów, do których uczęszczało 
199 uczniów i z czasem liczby te systematycznie rosły. 
Stanisław Helsztyński skwitował aktywność Przyby-
szewskiego tymi słowami: 

Był amerykański rozmach w tej akcji, było bogac-
two inwencji, dużo śmiałości i nieliczenie się z możli-
wością odmowy. Nie wahał się zresztą Przybyszewski 
na obchodach i wieczorach brać kapelusza do ręki  
i podsuwać go pod oczy publiczności zadowolony, gdy 
milionowe banknoty zaczynały wysypywać się z brze-
gów improwizowanej puszki kwestarskiej. 

Po prośbie
Posada tłumacza kolejowych instrukcji i regulami-
nów tylko połowicznie objaśniała zaangażowanie 
Przybyszewskiego w życie społeczno-polityczne 
Wolnego Miasta Gdańska. Z natury nie był ku temu 
zbyt skłonny, a próby podjęcia pewnych aktywności 
w Poznańskiem zakończyły się obustronnym rozcza-
rowaniem. Teraz było zupełnie inaczej. Wynikało to 
m.in. ze specyfiki geopolitycznej, tak przedstawianej 
wówczas na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”:

Polska opinia publiczna zbyt optymistycznie patrzy 
na sprawę gdańską. Zbyt ufnie i zbyt często powtarza 
ona za Mickiewiczem, że „Gdańsk, miasto nasze, bę-
dzie znowu nasze”, mało przywiązując wagi do szere-
gu faktów, które zaszły od chwili podpisania traktatu 
wersalskiego, a które, zamiast przybliżyć, oddaliły mo-
ment już nie połączenia, ale gospodarczego zbliżenia 
się Gdańska do Polski1.

Pełniąc nieoficjalnie funkcję rzecznika prasowego 
najważniejszych polskich instytucji – PKP i Komisa-
riatu Generalnego RP – nieomal codziennie angażo-
wał się w sprawy społeczności polskiej i kaszubskiej. 
Imponowały pisarzowi swoim odwiecznym oporem 
wobec germanizacji i wolą trwania przy Polsce: tej 
mitycznej, pod zaborami i tej współczesnej – odro-
dzonej. Będąc przy tym biegły w różnych dziedzinach 
wiedzy, doskonale rozumiał, jak ważną rolę w utrwa-
laniu tego procesu odgrywają nauka i wykształce-
nie. To właśnie wyczytać można m.in. w memoriale 
opublikowanym przez „Gazetę Gdańską” 13 stycznia 

1  Gdańsk, miasto niegdyś nasze…, „Tygodnik Ilustrowany” 25 II 1922, s. 30.
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1922 r. Tytuł artykułu Najpiękniejszy sen jubilata na-
wiązywał do faktu, że pisarz właśnie obchodził 30-le-
cie pracy twórczej. 

Fetowanie rozpoczęto jeszcze w 1921 r. W dniach 
19 i 20 października we Lwowie obok hołdów i wią-
zanek kwiatów Przybyszewski otrzymał honorarium 
w wysokości 100 tys. marek polskich od Prezydium 
Miasta i Miejskiej Komisji Teatralnej. 

To był dopiero początek zarówno wielkiego  
tournée, jak i akcji zbierania środków na wyposaże-
nie i utrzymanie gdańskiego gimnazjum. Tę swoistą 
kwestę powiązaną z jubileuszem kontynuował Przy-
byszewski od 14 stycznia 1922 r. Trasa „podróży od-
czytowej” wiodła przez Lublin, Białystok, Grodno 
i Wilno, gdzie zebrał łącznie 500 tys. marek. Dodać 
przy tym wypada, że pisarz podchodził do tego ro-
dzaju hołdów z dystansem. Nawet odmówił udziału 
w uroczystości jubileuszowej w Poznaniu, Krakowie 
i Warszawie. Ale i tak o „swoim” pisarzu pamięta-
no w grodzie Neptuna. „Gazeta Gdańska” poświęci-
ła Przybyszewskiemu i jego twórczości cały numer  
z 16 lutego 1922 r. Dzień później odbyła się uroczy-
sta akademia w gdańskim Kaiserhofie, a staraniem 
dra Michała Litewskiego, prezesa Klubu Polskiego, 
uroczystości związane z 30-leciem twórczości Przy-
byszewskiego odbyły się w sopockim hotelu Central 
prowadzonym przez Polaka – Augustyna Sęka. 

Pisarz atakował serca (i portfele) możnych tego 
świata, prowadząc aktywną działalność publicystycz-
ną i epistolograficzną. Poprzez łamy polskiej prasy  
w Gdańsku jego teksty i apele docierały do czytelni-
ków w całym kraju. Adresatami korespondencji Przy-
byszewskiego były firmy wydawnicze i księgarskie,  
a także cieszący się popularnością ludzie pióra, tacy 
jak Tadeusz Boy-Żeleński czy Adolf Nowaczyński. 
Przybyszewski pieniądze, które powinny służyć jemu, 
jego wygodzie i twórczości literackiej, inwestował w 
gdańskich rodaków. 

Na zawołanie
Pisarz nie byłby sobą, gdyby zaniedbał kontynuowanie 
zainteresowań sięgających jeszcze czasów berlińskich. 
Utrzymywał więc kontakty zarówno ze środowiskiem 
niemieckim, jak i żydowskim, równocześnie na różne 
sposoby wnosząc liczący się wkład w polskość Wol-
nego Miasta. Przykładem tego był wniosek zgłoszony  
24 marca 1923 r. na forum Towarzystwa Przyjaciół 
Nauki i Sztuki, którego kadrowym i materialnym za-
pleczem było Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej. 
Zaproponował, by obok dwóch wydziałów (Prawni-
czo-Handlowego i Artystycznego) utworzyć Wydział 
Historyczno-Literacki. W jego skład weszli: Stanisław 
Przybyszewski, jego żona Jadwiga, dyrektor Gimna-
zjum Polskiego Wilhelm Urbanicki oraz Helena Jar-
mulanka z Komisariatu Generalnego RP, związana  
z oliwskim chórem Lutnia. 

Z kolei 3 czerwca 1923 r. „Gazeta Gdańska” po-
informowała, że Przybyszewski z warszawskim ad-
wokatem Antonim Osuchowskim, zwanym wielkim 

jałmużnikiem, organizuje pomoc finansową dla 280 
polskich studentów z Politechniki Gdańskiej. Władze 
uczelni drastycznie podniosły czesne, które należało 
uiścić do 15 czerwca. 

Jak więc niemieccy studenci mieli się w Gdańsku do-
skonale, tak polskich studentów kłopoty nie opuszczały 
– opisał sytuację prof. Tadeusz Linkner w znakomicie 
udokumentowanej książce Publicystyka Stanisława 
Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Robię, co mogę, żeby im pomóc, bo jeśli nie zapła-
cą, będą wydaleni. Musimy trafić do dobrych ludzi… 
– wspominał swoją aktywność w tamtym czasie 
Przybyszewski na łamach „Wiadomości Literackich”. 
Kryły się zaś za tym pomyślnie zakończone starania, 
by dom akademicki Bratniak wyposażyć zarówno  
w łóżka, jak i deski kreślarskie.

Nie ma mocnych
Jeszcze nie ostygł zapał związany z organizowa-
niem i wyposażaniem gimnazjum, a Przybyszewski 
już drążył kolejny temat, również fundamentalnie 
związany z codziennością gdańskiej Polonii. No-
sił nazwę Dom Polski i był również od lat obiek-
tem marzeń i starań. Tuż przed otwarciem szkoły,  
25 kwietnia, dziękując Boyowi-Żeleńskiemu za hoj-
ny dar dla gimnazjum, zapewniał, że nie spocznie, 
póki nie stworzy w Gdańsku Domu Polskiego.  
W założeniach miał być podobny do gmachu Ons 
Huys, utworzonego przez flamandzkich robotników  
w Gandawie, który zrobił na pisarzu strząsające wra-
żenie. Miała to być placówka z salami klubowymi i re-
stauracyjnymi, biurami wszystkich organizacji i towa-
rzystw, salą teatralną służącą także do zebrań, czytelnią  
i biblioteką. 

Faktem jest, że nie podołało temu zadaniu utwo-
rzone wcześniej konsorcjum budowlane. Płonne wy-
dawały się też apele w „Gazecie Gdańskiej”, „Dzienniku 
Gdańskim” i ukazujących się w Polsce czasopismach, 
a nawet specjalna odezwa Naczelnej Rady Ludowej. 
Do tych inicjatyw nawiązał i sięgnął Przybyszewski  
29 czerwca 1921 r. w nr. 1 „Pomorza” – dodatku literackie-
go do „Dziennika Gdańskiego”. Ogłosił rozpoczęcie akcji  
w artykule zatytułowanym O Nasz Dom. W sześcio-
stronicowym numerze aż dwie i pół kolumny zajął 
manifest, w którym pisarz poruszył wiele różnych 

Gimnazjum Polskie w Gdańsku. Fot. zbiory archiwalne
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zagadnień; Nasz Dom był pretekstem do szeregu fun-
damentalnych przemyśleń. Przybyszewski podkreślił 
m.in., że włącza się do tej akcji mocą mego głębokiego 
ukochania polskiego ludu na Pomorzu, do którego ja 
sam poniekąd przynależę, bo matka moja, którą jako 
wielką świętość w sercu noszę, urodziła się i wychowała 
w Toruńskiem. 

Ogłaszając subskrypcję na pierwsze koszty zwią-
zane z budową Naszego Domu, podkreślił, że gotów-
ka jest dla mnie irrealną wartością. Jednak by dać 
dobry przykład, zapewnił, że czysty dochód z dwóch 
odczytów, które wygłosi latem w Sopocie, przeznaczy 
na ten zbożny cel. 

Swoją inicjatywę wsparł następnie tysiącem ksią-
żek ofiarowanych mu przez oficynę Lektor oraz pie-
niędzmi ze zbiórki we Lwowie i Bydgoszczy podczas 
obchodów swego jubileuszu. Aby sięgnąć do portfe-
li bogatych mieszkańców Łodzi, Przybyszewski nie 
wahał się też wystosować listu otwartego do Juliana 
Tuwima: Twoją rzeczą, Julianie, będzie w danym razie 
wytłumaczenie, czym ma być dla polskiego Gdańska 
polski – „Nasz Dom”. Pismo opublikował 14 czerwca, 
dwa dni później odbyło się zebranie konstytucyjne 
Komitetu Założycielskiego Domu Polskiego, a jakiś 
czas potem narodowcy wywołali na pisarza nagonkę 
medialną, że w sprawie czysto polskiej zwrócił się do 
autora pochodzenia semickiego. Przybyszewski jed-
nak wybierając przyjaciół, przez całe życie nie dzielił 
ich na Semitów i Aryjczyków. Na przykład w Sopocie 
zawarł bliską znajomość z rabinem Abrahamem Che-
nem i uczył się hebrajskiego u Saula Bluma.

Placówkę ulokowano w kompleksie dawnych ko-
szar przy Wallgasse 16A (ul. Wałowa), które przypa-
dły Polsce z podziału mienia pruskiego. Po gruntow-
nym remoncie przez pewien czas miały tam siedzibę 
Gmina Polska i ochronka, odbywały się manifestacje 
narodowe i religijne oraz imprezy oświatowe i kultu-
ralne. W budynku były pokoje gościnne i czynna od 
7.00 rano do 3.00 w nocy restauracja z salą na 500 
osób, zarządzana przez Apolinarego Wesołka. Otwar-
cie Domu nastąpiło 14 grudnia 1924 r. Przybyszew-
ski w tym czasie mieszkał już na Zamku Królewskim 
w Warszawie i podobnie jak Stefan Żeromski był 
zatrudniony w Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. 
Niesnaski i nieporozumienia towarzyszące działal-
ności społecznej w Wolnym Mieście Gdańsku spra-
wiły jednak, że na uroczystości otwarcia Domu nie 
zaproszono ani jego, ani innych członków Komitetu 
Założycielskiego. 

* * *
Zdaniem specjalistów w blisko czteroletnim okre-

sie gdańskim Przybyszewskiemu nie udało się stwo-
rzyć interesujących literackich tekstów ani sfinalizo-
wać przygotowywanej do druku pracy Czarownica 
i czarna magia, podsumowującej jego wieloletnie 
studia. Jednak ukazała się drukiem powieściowa wer-
sja tego tematu Il regno doloroso napisana w 1923 r. 
podczas urlopu w austriackim uzdrowisku Fuschl,  
a ukończona jesienią w Sopocie. Wiosną 1924 r. po-

wstała swoista autobiografia duchowa pisarza zawar-
ta w pierwszej części wspomnień Moi współcześni, 
publikowana w odcinkach na łamach „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Tadeusz Linkner uzupełnia dorobek 
twórczy z tamtego okresu tłumaczeniem Serca królów 
Hansa Heinza Ewersa (Lwów 1922), powtórnym wy-
daniem Szlakiem duszy polskiej oraz Szopen a naród 
(Pomorze 1922). W Wydawnictwie Lektor zaczęły też 
wychodzić w 1923 r. Dzieła Stanisława Przybyszew-
skiego, a na tle pejzaży urwisk spod Orłowa i Jastrzę-
biej Góry i w marynistycznej scenerii rozgrywał się 
dramat pt. Mściciel (1927). W kinach wyświetlano fil-
my oparte na utworach Przybyszewskiego, w teatrach 
wystawiano jego sztuki. Mógł więc czuć się pisarzem 
spełnionym, tym bardziej że w II Rzeczypospolitej 
starano się stworzyć Przybyszewskiemu odpowiednie 
warunki do pracy i życia. Oczywiście na skalę ów-
czesnych możliwości, których egzemplifikacją były  
i najwyższe odznaczenia państwowe, i pogrzeb z ho-
norami wojskowymi. 

Zasługi i dorobek Przybyszewskiego udało się 
zdezawuować w czasach PRL. Uwagę skupiano głów-
nie na skandalicznej legendzie biograficznej, a nie na 
spuściźnie literackiej i eseistycznej. 

Świadectwem gdańskiego etapu działalno-
ści Przybyszewskiego stało się popiersie wykona-
ne przez wybitnego rzeźbiarza Alfonsa Karnego.  
W Gimnazjum Polskim stało na honorowym miej-
scu, dopóki nie zniszczyli go Niemcy w 1939 roku. 
Ale istnieją inne jego popiersia: uroczyście odsło-
nięte w 1967 roku w Technikum Ceramicznym  
w Fordonie oraz popiersie w brązie – portret Sta-
nisława Przybyszewskiego autorstwa Wita Płażew-
skiego w Inowrocławiu. Nazwy ulic, szkół i bibliotek 
z imieniem pisarza znaleźć można na ziemi ku-
jawsko-pomorskiej, w Wielkopolsce. I w gdańskiej 
dzielnicy Aniołki. Na pierwszym piętrze budynku 
przy ul. Dyrekcyjnej 1, w którym pracował Przyby-
szewski, jest także tablica pamiątkowa, której do tej 
pory nie udało się oficjalnie odsłonić.

Na szczęście w tym roku Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozpoczęło 
11-tomową edycję krytyczną wszystkich utworów 
literackich Przybyszewskiego. Zdaniem kierującej 
projektem prof. dr hab. Gabrieli Matuszek jego re-
alizacja pozwoli pokazać prawdziwe twórcze obli-
cze Przybyszewskiego – pisarza oryginalnego, no-
woczesnego, prekursorskiego wobec wielu zjawisk 
literackich – i wprowadzi go ponownie w obieg 
czytelniczy. Twórczość Przybyszewskiego miała 
bowiem wpływ na wielu europejskich artystów,  
a jego dzieła zawierają elementy prekursorskie dla 
międzynarodowych prądów artystycznych. Udo-
stępnienie tych utworów pozwoli uświadomić, że 
polska literatura wczesnego modernizmu stanowi 
istotny komponent literatury europejskiej; umożli-
wi głębsze i szersze spojrzenie na obecność kultury 
polskiej w przestrzeni europejskiej. 

Adam Grzybowski
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alojzy reuter.  
Drzewo życia artysty

Czy podziwiając dzieło sztuki, zastanawiamy się, kto jest jego twórcą? Z pewnością często.  
Ale czy zawsze? 

Rzadziej zastanawiamy się, dzięki komu dzieło zaist-
niało przed oczami naszymi i oczami innych w okre-
ślonym czasie, w takim kształcie, jaki pozwala w pełni 
docenić kunszt autora.

W kaszubskiej przestrzeni kulturowej, w tym 
oczywiście sakralnej, znajdziemy wiele dzieł artystów 
miejscowych. Często są one anonimowe, niekiedy na-
iwne, niekiedy prezentują wysoką wartość artystyczną. 
Większość jednak wyrosła z ducha tej ziemi, z krzy-
żowania się wpływów kulturowych różnych narodów, 
z katolicyzmu, z protestantyzmu, po ostatniej wojnie 
również z prawosławia i tradycji greckokatolickiej. 

Obcujemy z tymi dziełami, są dla nas codzienno-
ścią lub elementem świętowania, rzadko kiedy jednak 
zastanawiamy się nad kontekstem ich powstania, nad 
autorami, nad ich życiem.

Szkoda. 
W wejherowskiej przestrzeni kulturowej można 

znaleźć co najmniej kilku uznanych artystów rzeźbia-
rzy, którzy odcisnęli swe piętno na wizerunku mia-
sta. Alojzy Reuter był jednym z nich. Był mistrzem 
rzeźbiarskim, konserwatorem zabytków, pasjonatem 
sztuki.

Dzieciństwo. Młodość.  
Dojrzewanie twórcze
Alojzy Reuter urodził się 11 września 1933 roku  
w Wejherowie. Ojciec Alojzego, również Alojzy, był 
pracownikiem znanej na Kaszubach gościcińskiej 
fabryki mebli. Podczas okupacji przyszły artysta 
uczęszczał do Jungen Volksschule przy dzisiejszej ul. 
Reformatów. Już po wojnie ukończył elementarną 
edukację w Szkole Podstawowej nr 3.

Od najwcześniejszych lat fascynowała go praca 
w drewnie. Naukę zawodu rozpoczął w roku 1949  
w zakładzie rzeźbiarskim Edmunda Deringa, artysty  
o wielkiej renomie, w tej też pracowni uzyskał tytuł 
mistrza rzeźbiarskiego.

Po zakończeniu nauki pracował w jednym z gdyń-
skich przedsiębiorstw budowlanych, wkrótce jednak 
znalazł właściwe miejsce w życiu zawodowym. Jego 
powołaniem były konserwacja i rzeźba artystyczna.

Wejherowski rzeźbiarz związany był z przestrze-
nią geograficzno-kulturową środkowych Kaszub. Na 
jego twórczość, na sposób widzenia i obrazowania 
przez niego świata wpływały gotyk dolnoniemiec-
ki, manieryzm niderlandzki, barokowy sarmatyzm  
i wszechobecny na Kaszubach neogotyk, zbyt często 
utożsamiany z niemieckością. 

Sztuka Reutera to jednak nie kompilacja wszyst-
kich tych stylów, to również silny rys indywidualny, 
sprawiający, że prace artysty są rozpoznawalne przez 
większość odbiorców na pierwszy rzut oka.

Gdańska pracownia
Całe dojrzałe życie zawodowe Reuter związał z kon-
serwacją dzieł sztuki. Od roku 1958 przez 32 lata za-
trudniony był w Pracowniach Konserwacji Zabytków 
przy Długim Targu w Gdańsku, mieszczących się  
w Zielonej Bramie. Dziś instytucja nosi nazwę Polskie 
Pracownie Konserwacji Zabytków.

Należał do grona najwyżej cenionych fachowców, 
pracujących przy rekonstrukcji wypalonych w 1945 r. Ra-
tusza Głównego Miasta i Dworu Artusa. Brał udział 
w odtworzeniu Sali Tronowej odbudowanego Zamku 
Królewskiego w Warszawie.

W artystycznym dorobku Alojzego Reutera znaj-
dują się m.in. boczne ołtarze i stalle w katedrze from-
borskiej, odnowione eksponaty w Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku i w Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku. Zawdzięczają mu drugie życie liczne 
zabytki z wiejskich kościołów na terenie Pomorza 
Słupskiego, Koszalińskiego i Szczecińskiego. W la-
tach 60. XX stulecia artysta pracował przy renowacji 
słynnego ołtarza w katedrze pelplińskiej. Jego dzie-
łem są niezliczone repliki mebli gdańskich, a także 
kaszubskie szafy w Muzeum – Kaszubskim Parku Et-
nograficznym we Wdzydzach Kiszewskich.

Reuter słynął jako znakomity snycerz i mistrz in-
tarsji. Otrzymywał również zlecenia z zagranicy, np. 
podjął się renowacji, a właściwie odtworzenia zabyt-
kowego ołtarza w kościele św. Józefa w Ückendorfie 
nieopodal Gelsenkirchen.

Od roku 1992 Alojzy Reuter przebywał na rencie.

Wejherowskie kościoły  
i przestrzenie sakralne
Szczególne miejsce w pracowitym życiu artysty zaj-
mowało rodzinne miasto. Nie sposób wymienić 
wszystkich jego dzieł.
Sanktuarium pasyjno-maryjne oo. franciszkanów 
przy Parafii św. Anny i Kalwaria Wejherowska

Na sanktuarium pasyjno-maryjne oo. franciszka-
nów składają się dwa elementy, dwa obszary religij-
no-kulturowe: kościół św. Anny postały z inicjatywy 
Jakuba Wejhera i przylegający do niego franciszkań-
ski klasztor oraz kalwaria założona również przez 
fundatora miasta. Obie – jak kiedyś mówiono – „sta-
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rożytne” przestrzenie uzupełniają się znaczeniami 
teologicznymi, a także obecnością dzieł sztuki sakral-
nej. Dzieła owe powstawały w następujących kolejno 
epokach: najstarsze – jeszcze za czasów Wejhera, jego 
rodziny i spadkobierców, inne – w ostatnich dziesię-
cioleciach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kolej-
ne – pod zaborami. W sanktuarium znaleźć również 
można i takie, które powstały za naszych czasów, nie-
które z nich narodziły się z talentu i pasji Alojzego 
Reutera.

Do dzieł A. Reutera w kościele św. Anny należą 
m.in.: epitafium Jakuba Wejhera, krzyż, stoły i krze-
sła oraz Chrystus Ukrzyżowany ze św. Franciszkiem  
w refektarzu klasztornym, kunsztowna rama do 
klasztornego feretronu z obrazem Matki Bożej Wej-
herowskiej, namalowanym przez Witolda Minkiewi-
cza, brzegi ławek dla wiernych, rzeźby łotrów w ka-
plicy Trzeciego Upadku na Kalwarii Wejherowskiej, 
trumienka Matki Bożej w kaplicy Zaśnięcia.
Parafia św. Trójcy 

Parafia powstała jeszcze za czasów Jakuba Wejhe-
ra. Jest jednym z centrów kulturowych i religijnych 
miasta, a jej historia pełna jest wybitnych probosz-
czów, do których należy np. ks. Walenty Dąbrow-
ski, „Król Kaszubów”. Kościół był też świadkiem 
zmiennych kolei losu grodu Wejhera. Krajobraz 
wokół świątyni zmieniał się przez stulecia. Za cza-
sów pruskich zlikwidowano okalający farę cmentarz,  
a w okresie międzywojennym proboszcz ks. Edmund 
Roszczynialski dokonał znaczącej rozbudowy świąty-
ni, dostosowując ją do potrzeb dynamicznie rozwija-
jącego się miasta. Pośród dzieł A. Reutera zdobiących 
farę znajdują się dwa feretrony.
Parafia św. Leona Wielkiego

Wskutek skomplikowanych relacji polsko-nie-
mieckich i katolicko-luterańskich parafia ma ciekawą 
historię i nietypową strukturę. Składa się z dwóch 
świątyń: poluterańskiego kościoła pw. św. Stanisława 
Kostki i kościoła znajdującego się przy dawnym kon-
wikcie, szkole katolickiej powstałej po kasacie klasz-
toru oo. Franciszkanów. 
Kościół św. Leona i konwikt 

Niewielki, przytulny kościółek pełen jest śladów 
artystycznej działalności A. Reutera. Przed konwik-
tem znajduje się kapliczka Matki Boskiej Swarzew-
skiej. W kościele znajdują się m.in. rzeźby Matki 
Boskiej Wejherowskiej i Matki Boskiej Fatimskiej, 
krucyfiks, płaskorzeźby obrazujące Świętą Rodzinę, 
nastawa ołtarzowa, anioły w prospekcie organowym 
oraz płaskorzeźby w bocznym ołtarzu. 
Kościół św. Stanisława Kostki

Główny kościół parafii posiada m.in. następujące 
rzeźby artysty: figurę Matki Boskiej Fatimskiej, św. 
Leona Wielkiego, św. Stanisława Kostki, chrzcielnicę, 
nastawę ołtarzową, elementy ubogacające zabytkowy 
ołtarz, kartusz z wizerunkiem Matki Bożej Często-
chowskiej, tablicę upamiętniającą św. Jana Pawła II  
i Pietę pod chórem.

Rzeźbienie domowe
Alojzy Reuter jest doskonałym przykładem człowie-
ka, który artystą nie bywa, nie jest nim w określonych 
godzinach, ale praca jest jego pasją dosłownie od świ-
tu do nocy.

Rzeźbiarz zapełniał swoją twórczością, religijną  
i świecką, domowe kąty i ściany. Niewielkich rozmia-
rów misterne rzeźby, ramy obrazów i luster, oprawy 
zegarów, żyrandole, figury świętych, figurki pasterek 
i pasterzy, baletnic oraz zwierząt, elementy umeblo-
wania (fotele, krzesła, stoły, stoliki, szkatułki), kołatki 
do drzwi – wszystko to stanowiło „ponadplanową” 
twórczość A. Reutera, realizowaną późnymi popo-
łudniami, wieczorami i w końcu tygodnia. Pośród 
owych przedmiotów zdarzają się imponujące, rów-
nież rozmiarami, dzieła: krzesła gdańskie czy domo-
wa kapliczka.

Za swoją twórczość Alojzy Reuter otrzymał wie-
le odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę 
Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kul-
tury”, odznakę „Budowniczy Zamku Królewskiego”, 
Medal Prezydenta Miasta Gdańska.

W dorobku artysty znajduje się również wielka liczba 
mniejszych prac: płaskorzeźb, postaci ludzkich i zwierzę-
cych, scen rodzajowych, przedmiotów użytkowych.

Alojzy Reuter zmarł 14 stycznia 2003 r. w Wejhe-
rowie. Pochowany jest na nowym cmentarzu w swo-
im rodzinnym mieście.

Warto przytoczyć dwie opinie zamieszczone  
w piśmie „Boża Owczarnia” z przełomu lat 2002/2003, 
wydawanym przez Parafię św. Leona Wielkiego i św. 
Stanisława Kostki.

Obcując z wysoką sztuką, był pełen podziwu dla 
dokonań wielkich artystów, jak i też dla wprawnych 
rzemieślników. Jak mówią jego znajomi, dłubał  
w drewnie od najwcześniejszych lat dzieciństwa.  
Z moich pierwszych kontaktów z panem Alosiem 
zapamiętałem jego fascynację świątyniami naszego 
miasta, wejherowską Kalwarią. Z pasją opowiadał 
o kościele franciszkańskim, z którym początkowo 
był związany, o kapliczkach na kalwaryjskich wzgó-
rzach, o swoich pracach w różnych kościołach kraju, 
a nawet za granicą. […] Ostatecznie możemy mó-
wić, że za sprawą pana Alosia nasza świątynia na-
brała tego szczególnego ciepła właściwego kościołom 
katolickim.

Ks. Marian Dettlaff, proboszcz
Należę do licznego grona osób, które miały szczęście 
znać i niestety pożegnać 16 stycznia 2003 śp. Alojze-
go Reutera – człowieka, który kochał bliźniego. […] Ja 
pamiętać Go będę przede wszystkim jako sympatyczne-
go, porządnego człowieka, zawsze życzliwego ludziom. 
Trudno uwierzyć, że już nigdy nie usłyszymy cieka-
wych opowieści o pracy, która była Jego pasją, dyktery-
jek i dowcipów, że nie powita nas w swych gościnnych 
progach, serdecznie potem namawiając do poczęstun-
ku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako autor 
żartobliwych powiedzonek: „nie żałować materiału”  
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i „same dobre rzeczy”. Swym życiem dał dowód umiło-
wania pracy i ludzi.

Olga Podolska

Wystawa w wejherowskim pałacu
Autorowi niniejszego artykułu dane było zostać kura-
torem wystawy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, poświęconej 
życiu i twórczości Alojzego Reutera. Wystawy, nad 
którą praca była prawdziwą przyjemnością.

Dzięki córce Alojzego Reutera, Elżbiecie 
Paschke, autor miał możliwość zgromadzenia  
w dwóch dużych salach wejherowskiego muzeum 
wielu prac artysty, znanych i tych ukrytych dotąd  
w domowym zaciszu. Oczywiście nie wszystkie 
dzieła A. Reutera można było na wystawie zgro-
madzić. Po pierwsze – nie pozwolił na to ogrom 
spuścizny rzeźbiarza, po drugie – najbardziej 
znaczące dzieła to wyposażenie kościołów, często 
monumentalne, będące ważką częścią przestrzeni 
sakralnej.

Wernisaż wystawy, który odbył się 29 paździer-
nika 2019 roku, był także okazją do multimedialnej 
prezentacji dzieł artysty i do wspomnień o nim.

W wielu miejscach Wejherowa, Gdańska  
i innych miast można podziwiać bogaty dorobek 
Alojzego Reutera. Z dziełami artysty specjalizują-
cego się w tak specyficznej dziedzinie sztuki, jaką 
jest rzeźbiarstwo i snycerstwo, jest trochę tak jak  
w przypadku wielu mistrzów średniowiecza. 
Znamy owoce ich pracy i talentu, podziwiamy je, 
ale tylko nieliczni z nich pozostawili nam swo-
je imiona i nazwiska. Niektórym sami zmuszeni 
byliśmy nadać przydomki, często pochodzące od 
ich najsłynniejszych dzieł bądź też od miejsca 
pochodzenia. 

Podziwiamy więc dzieła mistrza Alojzego. Wielu 
modli się przy nich, ale warto także znać jego na-
zwisko, aby we wdzięcznej pamięci pozostał kimś 
konkretnym, posiadającym dorobek i indywidualne 
ludzkie cechy. 

Piotr Schmandt
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na Początku Było oksywie

W 2022 roku rozpoczynamy w „Pomeranii” cykl związany z Gdynią. Chcemy w nim prezento-
wać artykuły związane z przeszłością oraz teraźniejszością miasta z morza i marzeń, odwiedzimy 
wiele gdyńskich dzielnic, ukazując miejsca znane i mniej rozpoznawalne. Tworząc ten cykl, nie 
sposób nie zacząć od Oksywia będącego dawnym zalążkiem przyszłego miasta. Na początku 
naszej wędrówki czeka nas spora dawka historii okraszonej kaszubskimi tropami.

W tak malowniczy sposób opisał Oksywie w swym 
wierszu w 1905 roku lider ruchu młokaszubskiego 
Aleksander Majkowski. W historii Gdyni utarło się 
powiedzenie: Na początku było Oksywie. Znalazło 
ono nawet odzwierciedlenie w tytule książki zreda-
gowanej przez Józefa Borzyszkowskiego, wydanej  
w 2004 roku z okazji 750-lecia określenia granic pa-
rafii oksywskiej. 

Najstarsza osada dzisiejszej Gdyni
Ta dzielnica Gdyni, a dawniej samodzielna osada, to 
miejsce o niezwykle bogatej historii sięgającej wiele 
wieków przed osiedleniem się Słowian na tym tere-
nie. To obszar dawnego grodziska, mitycznych stole-
mów i związanych z tymi tematami pięknych legend. 
Na Oksywiu znajdziemy jedną z najstarszych świątyń 
Pomorza – kościół pw. św. Michała Archanioła wraz  
z malowniczo położonym cmentarzem. To ostatni 
port przodków wielu kaszubskich rodów – gospoda-
rzy tej ziemi. W tym miejscu spoczęli m.in. kaszubski 
trybun ludowy Antoni Abraham i wielkopolski piewca 
Pomorza Bernard Chrzanowski. Z Oksywiem zwią-
zana jest niezwykle ciekawa historia oręża polskiego 
– powstanie bazy Marynarki Wojennej i bohaterska 
obrona Kępy Oksywskiej w 1939 roku. Dziś to m.in. 
siedziba 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława 
Romanowskiego, bazy NATO, Morskiej Jednostki Za-
dań Specjalnych „Formoza” oraz Akademii Marynarki 
Wojennej. W dziejach Oksywia natrafimy na mnóstwo 
tropów kaszubskich. Do dziś mieszkają tu potomko-
wie wielu kaszubskich rodów.

Opisywany teren należy do najstarszych osad na 
terenie współczesnego miasta Gdyni. Kępa Oksyw-
ska, dzięki swemu obronnemu położeniu (otoczo-
na morzem oraz dawniej bagnami), żyznym glebom  
i jedynym na Pomorzu naturalnym solankom, od naj-

CZĘŚĆ 1

Na Òksëwsczi Kãpie
Tam na dole szëmią dunë, 
Z pianą rąbią krôj,  
A tu w górze płaczą zwònë  
Na grobów cëchi rôj.
Tu kòscółk midzë grobë 
Jak wdowa wtulił sã, 
A płôszczã gò żałobë 
Òkriwô z mòrzô mgła.
Czej zwònów głos ùstanie, 
Tej stąd, dze tonie Hél, 
Z cemnicë wiater kanie 
I dunë stroji w biél.
Tej żôłobné chòrałë 
Òrganë mòrsczé grzmią, 
A z niebiesczi pòwałë 
Ze żôlu gwiôzdë drżą.

Rozległa panorama dawnej oksywskiej wsi. Archiwum Marka Seydy
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dawniejszych czasów stanowiła obszar osadnictwa 
ludzkiego. We wczesnym średniowieczu Oksywie było 
jedną z najważniejszych osad ośrodka handlowo-rze-
mieślniczego Kępy Oksywskiej. Według badań znane-
go historyka Uniwersytetu Gdańskiego prof. Błażeja 
Śliwińskiego główny jej port znajdował się w Pucku, 
natomiast Gdańsk był jednym z wielu grodów strażni-
czych na linii granicznej terytorium plemiennego. 

Odnośnie do pochodzenia nazwy Oksywie istnie-
je kilka hipotez. Starsze z nich nawiązują do skandy-
nawskich korzeni, tj. duńskiego słowa oxhoved bądź 
normańskiego oxihoved, oznaczających głowę wołu. 
W 1978 roku wybitny historyk mediewista prof. Ge-
rard Labuda wspomniał w swej publikacji, że Oxhöft 
jest terminem sztucznym, utworzonym dopiero w XIV 
wieku za czasów krzyżackich, obalając tym samym 
skandynawskie pochodzenie nazwy. Kilka lat później 
– w 1984 roku – językoznawca Stanisław Rospond  
w Słowniku etymologicznym miast i gmin PRL posta-
wił tezę, że nazwa Oksywie nawiązuje do wyrazów oko 
solne lub źródło solne. Być może w odległych czasach 
na Kępie Oksywskiej pozyskiwano sól. Badania geo-
logiczne potwierdzają obecność soli kamiennej w tym 
miejscu na głębokości około tysiąca metrów. 

Pierwsza wzmianka o Oksywiu w źródłach pisa-
nych pojawiła się w 1212 roku w dokumencie funda-
cyjnym klasztoru Norbertanek w Żukowie. W daw-
niejszych źródłach historycznych znajdziemy błędną 
informację, w której wspomina się 1209 rok. Do dziś 
historycy nie są w stanie uściślić daty dziennej opubli-
kowania tej informacji. W wymienionym dokumen-
cie, wśród licznych nadań księcia pomorskiego Mści-
woja I dla norbertanek, znalazł się niezwykle bogaty 
dar jego żony Zwinisławy, obejmujący całe Oksywie, tj. 
Kępę Oksywską z „przynależnościami”. Przypuszczal-
nie z fundacją klasztoru wiąże się założenie kościoła 
na Oksywiu, chociaż istnieją hipotezy, że świątynia 
mogła znajdować się tam wcześniej. Pierwsza pełna 
informacja o niej pochodzi z około 1224 roku. 

W 1253 roku biskup włocławski Wolimir określił 
granice parafii oksywskiej poprzez wyliczenie na-
leżących do niej 19 miejscowości: Oksywia, Gdyni, 
Skrobotowa, Witomina, Obłuża, Pogórza, Dębogó-
rza, Kosakowa, Mostów, Pierwoszyna, Niemichowa, 
Kiedrzyna, Nasięcina, Zbikowa, Kochowa, Gogolewa, 
Niebudowa, Barkocina i Gradolewa. W 1362 roku 
oksywska parafia została powiększona przez biskupa 
włocławskiego Macieja z Gołańczy o dwie wsie – Red-
łowo i Chylonię z nowym kościołem filialnym. 

W 1346 roku prepozyt Jan i przeorysza Pęcisława 
z klasztoru żukowskiego wystawili przywilej lokacyjny 
dwóm sołtysom oksywskim, z pochodzenia Pomorza-
nom, Radosławowi i Jakubowi, których obowiązkiem 
było przeniesienie wsi na prawo chełmińskie i pomie-
rzenie jej gruntów w małych łanach flamandzkich. 
Oksywie liczyło łącznie 25 łanów (425 ha). Sołtysom 
nadano też wolne rybołówstwo morskie wszelkimi 
narzędziami w granicach posiadłości klasztornych. 
Na brzegu morskim należącym do klasztoru mogli 
chwytać wszelkiego rodzaju monstra maris, do któ-

rych zaliczono morświny, jesiotry i inne wielkie ryby, 
przy czym należało oddawać czwartą część wszystkich 
połowów do klasztoru w Żukowie. Do obowiązków 
sołtysa należało goszczenie na własny koszt prepozy-
ta lub jego wysłannika przybywającego na doroczne 
sądy. Sołtys był również zobowiązany do dostarczania 
jednego transportu do klasztoru, a także przeciąga-
nia wraz z chłopami łodzi należących do klasztoru od 
umiejscowionej nieopodal młyna tamy do zatoki, a po 
zakończeniu połowów – z powrotem. Na sołtysach ok-
sywskich ciążył obowiązek egzekwowania od chłopów 
danin składanych tradycyjnie w dzień św. Marcina –  
11 listopada. Danina wynosiła 12 korców zboża z jedne-
go łanu rocznie (po cztery części żyta i owsa, trzy jęcz-
mienia oraz po pół korca grochu i pszenicy). Dodatko-
wo z każdego łanu chłopi musieli oddawać po dwie kury 
i osiem skojców monety obiegowej. Trzy wolne łany we 
wsi wyznaczano oksywskiemu plebanowi. 

Na Oksywiu u ujścia Potoku Chylońskiego działał 
młyn, który na przestrzeni wieków kilkukrotnie zmie-
niał właścicieli. Podczas działań wojennych toczonych 
ze Szwedami w XVII wieku młyn spłonął, krótko po 
tym został odbudowany. Całkowicie uległ zniszcze-
niu podczas działań wojennych w pierwszej połowie 
XVIII wieku i nie był już odbudowywany.

Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 
roku i kasacie klasztoru Norbertanek w Żukowie Ok-
sywie stało się własnością królów pruskich z dynastii 
Hohenzollernów. W tym czasie wieś zamieszkiwało 
115 osób uprawiających 12 łanów ziemi. W 1820 roku 
liczba mieszkańców zwiększyła się do 184 (jeden lu-
teranin i 183 katolików). W 1817 roku na Oksywiu 
powstała szkoła ludowa, pierwszym nauczycielem był 
Jan Kolberg. W XIX wieku nastąpiła znaczna rozbu-
dowa należącej do Oksywia osady, która znajdowała 
się w miejscu dawnego młyna, karczmy i stacji rybac-
kiej. Od XVIII wieku ową osadę nazywano Oksywie 
na Piaskach lub Oksywskie Piaski. W 1868 roku Ok-
sywie zamieszkiwały 724 osoby, a w 1871 roku liczba 
ta wzrosła do 814 mieszkańców. Od lat siedemdzie-
siątych XIX wieku Oksywie było siedzibą wójtostwa  
i urzędu stanu cywilnego, które ‒ prócz samego Oksy-
wia z przysiółkami Na Piaskach i Na Bagnach – obej-
mowały: Kosakowo, Pogórze i Obłuże wieś oraz dwa 
folwarki – Nowe i Stare Obłuże. Całość wchodziła  
w obszar powiatu puckiego w przeciwieństwie do in-

Oksywie w czasach zaboru pruskiego. Archiwum Marka Seydy
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nych obecnych dzielnic Gdyni, które należały do po-
wiatu wejherowskiego.

W XVII wieku sołectwo oksywskie należało do ro-
dziny Skoczków. Po śmierci Jakuba, ostatniego przed-
stawiciela tego rodu, norbertanki nadały je Michałowi 
i Dorocie Glaszom (Gloszom). Przywilej wystawiono 
18 października 1700 roku. Sołectwo przekazano no-
wym właścicielom za 200 złotych monety pruskiej. 
Klasztor zobowiązał właścicieli i ich potomków do 
płacenia rocznego czynszu wynoszącego 40 złotych, 
przekazywanego jak dawne daniny – w dzień św. Mar-
cina. Glaszowie zostali także zobowiązani do odbycia 
czterech podróży rocznie wskazanych przez klasztor 
oraz goszczenia burgrabiego lub innych wysłanników 
zakonu. Podczas połowów co czwarta duża ryba i co 
dziesiąta pospolita miała przypadać norbertankom. 
Klasztor zezwalał sołtysowi na warzenie beczki piwa, 
którą mógł przeznaczyć na spożycie podczas żniw dla 
siebie, czeladzi lub robotników. 

Następcą małżeństwa Michała i Doroty Glaszów 
był Stanisław Glasz, sprawował on urząd sołtysa w la-
tach 1772–1820 i należał do najzamożniejszych gospo-
darzy we wsi. Wspomagali go dwaj ławnicy: Jan Nowc 
i Marcin Dorsz. Po śmierci Stanisława Glasza urząd 
sprawował jego syn Józef (1787–1833). Prawdopodob-
nie po jego przedwczesnej śmieci urząd pełniła mał-
żonka Katarzyna Glasz z domu Kreft. Kolejny z rodu, 
Antoni, zmarł także w młodym wieku, mając zaledwie 
36 lat, nie pozostawiwszy po sobie męskiego potomka 
(miał pięć córek). Kolejnymi właścicielami sołectwa  
w Oksywiu stali się Śliwińscy, ród do dziś zamieszkują-
cy tę obecną dzielnicę Gdyni.

W 1869 roku na Oksywiu założono Towarzystwo 
Rolnicze skupiające 250 członków, propagujące pło-
dozmian zastępujący archaiczną trójpolówkę. Jednym 
z jego założycieli był ks. Antoni Mühl. Tego samego 
roku założono także kasę pożyczkową, również przy 
współudziale wspomnianego księdza.

Oksywska parafia
Kościół pw. św. Michała Archanioła jest jednym  
z najstarszych na Pomorzu. Jego początki wiążą się 
prawdopodobnie z fundacją klasztoru Norbertanek 
w Żukowie w 1212 roku. Pierwsza wzmianka w doku-
mentach dotycząca tej świątyni pochodzi z około 1224 
roku. W 1317 roku pojawia się informacja o płaceniu 

przez parafię dziesięciny dla papieża w wymiarze czte-
rech skojców rocznie. 

Pierwszym znanym proboszczem oksywskim był 
norbertanin o imieniu Mikołaj, wymieniony w 1346 
roku. W 1362 roku biskup włocławski Maciej z Go-
łańczy dokonał ponownego zatwierdzenia dotych-
czasowych granic parafii, powiększając ją dodatkowo  
o dwie wsie: Redłowo i Chylonię z nowym kościołem 
filialnym (jak już wspomniano, wcześniej, w 1253 
roku, taki dokument przygotował biskup Wolimir). 

Z najstarszego znanego protokołu wizytacji pa-
rafii przeprowadzonej przez biskupa Hieronima 
Rozdrażewskiego w 1583 roku wynika, że we wsi 
znajdował się kościół murowany niepotrzebujący 
reperacji, a proboszczem był Jan Omieczki. Według 
kolejnego protokołu wizytacyjnego z 1687 roku  
w skład oksywskiej parafii wchodziły następujące 
wsie: Oksywie, Obłuże, Pogórze, Piasek (Oksywie na 
Piaskach), Pierwoszyno, Kosakowo, Dębogórze, Mo-
sty, Rewa, Mechelinki, Gdynia, Grabówek i Witomi-
no. Oksywska parafia liczyła wówczas 400 dusz. Po-
twierdzono także, że świątynia była murowana i nie 
posiadała wieży. Obok kościoła znajdowała się kost-
nica. O wieży kościelnej z dzwonnicą wspomniano 
podczas kolejnej wizytacji na przełomie 1710 i 1711 
roku. Parafia liczyła wówczas 700 dusz, a jej probosz-
czem był ks. Piotr Schlesiger. W XVII wieku, podczas 
wielu wojen, które dotknęły Polskę, świątynia była 
wielokrotnie niszczona i okradana. W początkowej 
fazie wojny ze Szwecją spłonęła, a jej organy i dzwony 
wywieziono do Szwecji. 

W 1741 roku w parafii powstało Bractwo św. Bar-
bary. Do dziś zachowała się księga członków z lat 
1741–1938 wraz ze statutem i modlitwami. Ołtarz 
bractwa nie przetrwał niestety II wojny światowej, za-
chowały się jedynie jego fragmenty. 

W 1781 roku przeprowadzono kolejną wizyta-
cję oksywskiej parafii. Wynika z niej, że kościół po-
dźwignął się ze zniszczeń dokonanych w XVII wieku. 
Wizytator wspomina m.in. o murowanej dzwonnicy  
z trzema dzwonami, solidnych zamkach i kłódkach, 
organach kościelnych oraz solidnym wyposażeniu za-
krystii itp. Ówczesnym proboszczem był ks. Łukasz 
Jan Krzykowski, który pełnił wiele innych funkcji, 
m.in. był penitencjariuszem w zakonie norbertanek 
w Żukowie, dziekanem gdańskim oraz kanonikiem 
kruszwickim i apostolskim w konsystorzu gdańskim. 
Z powodu pełnienia przez proboszcza tak wielu zadań 
parafia znajdowała się pod opieką komendariuszy (za-
rządców). W 1781 roku był nim Jan Baker, a witrykami 
(dozór kościelny): sołtys Obłuża Paweł Fichta, Tomasz 
Kruza i sołtys oksywski Stanisław Glasz. Kolejnym 
proboszczem oksywskim od 1787 roku był ks. Jakub 
Złochowski. Jego następcami byli ks. Stankiewicz  
i ks. Wojciech Drążkowski (1811–1813), o których nic 
bliżej nie wiadomo. W latach 1814–1827 komendariu-
szem parafii był ks. Jan Hochschultz. Nie zachowały 
się informacje o kolejnych proboszczach oksywskich: 
ks. Tomaszu Lewikowskim, ks. Gowickim i ks. Józefie 

Kościół pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu  
w międzywojniu. Archiwum Marka Seydy
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Mundzie. Więcej informacji znajdziemy o ich następcy 
– ks. Jerzym Jeschkem, który w kolejnych latach objął 
parafię w Gniewie i Tucholi. Następnie pełnił funkcję 
kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Pelpli-
nie oraz był wykładowcą dogmatyki w tamtejszym se-
minarium, wikariuszem generalnym, a od 1856 roku 
biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.

Długoletnim proboszczem Parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła był Morawianin ks. Joachim Augustyn 
Krupka, który pełnił tę posługę przez 28 lat. Pod ko-
niec jego urzędowania parafia liczyła 4835 dusz. Ko-
lejny oksywski proboszcz ks. Antoni Mühl pochodził  
z Warmii i zapisał się w historii jako niezwykle aktywna 
postać – współzałożyciel Towarzystwa Rolniczego oraz 
spółki pożyczkowej i aktywny uczestnik polskiego ru-
chu wyborczego. W 1882 roku wstąpił do Towarzystwa 
Jezusowego i w kolejnych latach zrezygnował z probo-
stwa oksywskiego. Zasłynął jako gorliwy misjonarz lu-
dowy i rekolekcjonista działający na Podlasiu, Śląsku, 
w Wielkopolsce i na Pomorzu. W 1855 roku parafia 
liczyła 6436 dusz. W jej skład wchodziły: Oksywie, 
Obłuże, Nowe Obłuże, Pogórze, Suchy Dwór, Dębo-
górze, Kosakowo, Babi Dół, Pierwoszyno, Mechelinki, 
Mosty, Rewa, Gdynia, Grabówek, Witomino, Redło-
wo i Kamienna Góra oraz parafia filialna w Chyloni 
z Cisową, Bernadowem, Leszczynkami, Demptowem  
i Maszewem. Następcą ks. Mühla został w 1887 roku 
ks. Piotr Roszczynialski. W opinii władz pruskich był 
on propagatorem polskości, domagającym się naucza-
nia języka polskiego w szkołach powszechnych. 

W czasach proboszczów Mühla i Roszczynialskie-
go zrodziła się idea, aby w miejsce starego oksywskiego 
kościoła zbudować nową obszerną świątynię dla nie-
małej parafii. Postanowiono zbierać fundusz budowla-
ny. W późniejszych latach odstąpiono od tego pomy-
słu. Powód był prawdopodobnie taki, że w ówczesnym 
czasie zaczęły się już wręcz walić ze starości inne bu-
dynki kościelne: organistówka, domy dla robotników 
proboszczowskich oraz chlew. Być może wpływ na to 
miało także usamodzielnienie się dawnego kościoła 
filialnego w Chyloni oraz wydzielenie nowej parafii  
w Kosakowie-Pierwoszynie. 

Kolejnym proboszczem oksywskim był ks. Anto-
ni Muchowski – postać o niezwykle bogatym życio-
rysie. Ks. Muchowski urodził się 24 kwietnia 1842 
roku w rolniczej rodzinie Jana i Anny w Foshucie  
w parafii Stara Kiszewa, na styku Kaszub i Kociewia. 
Jako dwunastolatek został wysłany przez rodziców do 
Collegium Marianum w Pelplinie. Od 1856 roku uczył 
się w gimnazjum chojnickim i należał do organizacji 
filomackiej. W czasie, kiedy uczęszczał do ostatniej, 
maturalnej klasy, wybuchło powstanie styczniowe.  
W marcu 1864 roku Antoni Muchowski wraz z pięcio-
ma kolegami dołączył do szeregów powstańców w Ni-
dzicy. Po walkach z Prusakami i Rosjanami i rozbiciu 
oddziału Muchowski został zatrzymany przez Moskali. 
Pierwotny wyrok – śmierć przez powieszenie – zamie-
niono na chłostę i dożywotnie zesłanie na Syberię. Zbi-
tego nahajkami młodzieńca wraz z innymi katorżni-

kami posłano pod eskortą do kopalni. Na szczęście  
w jego sprawie interweniował u rządu pruskiego poseł 
Julian Łaszewski i młodemu Muchowskiemu daro-
wano wolność. Po jedenastomiesięcznej pieszej włó-
czędze powrócił do domu wiosną 1869 roku. W celu 
dokończenia przerwanej nauki udał się do Wejherowa  
i w tamtejszym gimnazjum sposobił się do matury jako 
stypendysta Towarzystwa Pomocy Naukowej. W 1871 
roku założył Koło Filomatów „Wiec”. Po zdaniu matu-
ry wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
Wyświęcony został 18 maja 1875 roku. Posługę dusz-
pasterską sprawował w Kościerzynie, Okoninie, Nowej 
Wsi Królewskiej i Ostródzie. Mimo szykan ze strony 
władz pruskich wspierał działalność towarzystw pol-
skich, brał udział w wiecach i angażował się w akcję 
wyborczą polskich posłów. W 1892 roku, dzięki po-
parciu ówczesnego biskupa chełmińskiego Leona Red-
nera i dziekana puckiego ks. Walentego Dąbrowskiego 
oraz chwilowemu zamieszaniu na szczytach ówczesnej 
władzy pruskiej, został proboszczem oksywskiej Parafii 
pw. św. Michała Archanioła, liczącej wówczas ok. 6 tys. 
dusz w 18 miejscowościach. Stan zdrowia nie pozwalał 
mu już wówczas na angażowanie się w działalność pa-
triotyczną. Ks. Antoni Muchowski zmarł 3 lutego 1915 
roku w szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. 
Spoczął w Oksywiu na przykościelnym cmentarzu.  
W 2015 roku minęła 100. rocznica jego śmierci. 

Jak możemy wywnioskować z tego krótkiego bio-
gramu, ks. Antoni Muchowski to postać o niezwykle 
ciekawym życiorysie ‒ wielki patriota, powstaniec 
styczniowy, sybirak, orędownik powrotu polskości 
na Pomorze, a do tego człowiek niezwykle skromny.  
Z pewnością wpisuje się w panteon pomorskich boha-
terów spoczywających na oksywskim cmentarzu obok 
takich postaci jak Antoni Abraham i Bernard Chrza-
nowski. W 2015 roku jego imię przyjęła Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 
Ten doniosły akt miał miejsce podczas uroczystości 
zorganizowanych przez gdyński oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego i Parafię pw. św. Michała Ar-
chanioła. Ks. Antoni Muchowski jest patronem jednej  
z oksywskich ulic. Decyzja o ustanowieniu nazwy zapadła  
w międzywojniu. Dziś przechadzając się tą dzielnicą 
Gdyni, spoglądając na tablice informujące o nazwie uli-
cy, częściej zauważamy ul. Antoniego Muchowskiego, 
co jest błędem w nazewnictwie. Ciężko stwierdzić, czy 
wynika to ze zwykłego zaniedbania i braku wiedzy, czy 
też świadomego działania władz miasta w latach PRL-u.

Dokończenie w kolejnym numerze.
Andrzej Busler

Tworząc artykuł, korzystałem w dużym stopniu z opra-
cowania Tomasza Rembalskiego Gdynia i jej dzielni-
ce przed powstaniem miasta (XIII–XX wiek), Gdynia 
2011, s. 116–137, oraz cyklu wykładów tegoż autora 
w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w latach 
2006–2011, a także z serii artykułów Jarosława Kło-
dzińskiego Sekrety Kępy Oksywskiej, publikowanych 
na łamach „Gdińskiej Klëki” w latach 2014–2016.



w 100. rocznicę Działalności oPiekuńczo-wychowawczej 
zGromaDzenia sióstr miłosierDzia św. wincenteGo a Paulo 

w kartuzach i Powstania sierocińca (1922–2022)
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę wielkim problemem 
nurtującym młode państwo była kwestia powszechnego ubóstwa, chorób i ich skutków oraz 
ułomności fizycznych pozostawionych przez wojnę. Problemy te występowały masowo między 
innymi na Pomorzu Gdańskim i Kaszubach.

Innym zadaniem było zapewnienie opieki i wycho-
wania sierotom wojennym, których rodzice zginęli 
w czasie I wojny światowej i później wojny polsko-
-bolszewickiej – miejscowym oraz z głębi i wscho-
du kraju, skąd je przysyłano na Pomorze Gdańskie. 
W celu zapobieżenia tym negatywnym zjawiskom 
społecznym i udzielenia pomocy ubogim, chorym  
i sierotom powoływano do życia liczne instytucje  
i organizacje dobroczynne oraz urządzano akcje cha-
rytatywne.

Jedną z takich organizacji był utworzony w 1919 
roku Polski Czerwony Krzyż, którego oddział po-
wstał 20 listopada 1919 roku w Kartuzach z inicjaty-
wy mecenasa Emila Sobieckiego, księdza Bernarda 
Łosińskiego, Marii Kuklińskiej i Maciejewskiej1.

W 1921 roku zarząd kartuskiego PCK, który miał 
pełnić rolę kuratorium dla sierocińca, odpowiadając 
na apel zarządu głównego, zakupił dawny hotel Kart- 
häuserhof Franciszka Okroja przy ulicy Gdańskiej. 
Prócz sierocińca w obiekcie planowano umiejscowie-
nie żłobka i przedszkola oraz zarezerwowanie jednej 
sali z przeznaczeniem na cele oświatowe. Ostatecznie 
okazało się, że obiekt jest za mały, aby umieścić w nim 
inne instytucje prócz sierocińca2.

Jego prowadzeniem miało się zająć najlepiej 
przygotowane do prowadzenia tego typu placówek 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  
a Paulo z prowincji chełmińsko-poznańskiej, które-
mu początkowo zamierzano obiekt wydzierżawić. 
Ostatecznie wskutek różnych trudności, między in-
nymi finansowych, przeżywanych przez kartuski 
oddział PCK budynek sprzedano siostrom. Kontrakt 
kupna-sprzedaży dokładnie określający zapłaty i zo-
bowiązania obu stron zawarto 5 kwietnia 1921 roku3.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przygotowa-
niu obiektu na przyjęcie podopiecznych 29  maja 1921 
roku do Kartuz przybyły pierwsze siostry – Teodora 
Kromolicka, która została przełożoną, i Ida Szwenz- 
feier4. Prowizoryczną kaplicę poświęcił ksiądz pro-
boszcz Jan Krysiński 3 czerwca 1922 roku. Kapelanem 
sióstr w latach 1929–1932 był przebywający na urlopie 
zdrowotnym w Kartuzach ksiądz Franciszek Smigocki.

Od lipca 1921 roku siostry w ich pracy prócz PCK 
wspomagało Towarzystwo Świętego Wincentego  
a Paulo, które miało na celu wspieranie ubogich, 
szczególnie chorych i opuszczonych, oraz opieko-
wanie się sierotami. W zarządzie zasiadali ksiądz 
proboszcz Jan Krysiński, Róża Witosławska i Lniska 
(przypuszczalnie bibliotekarka Towarzystwa Czytelni 
Ludowych o imieniu Halina).
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1 Z dziejów Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu 1918–1938, Toruń 1938, s. 85-86.
2 Tamże, s. 86.
3 Tamże; informacje od siostry przełożonej sióstr miłosierdzia z Kartuz; Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo. Prowincja chełmińsko-poznańska, Chełmno.
4 Tamże.

Dawny hotel przy ulicy Gdańskiej 12, który zaadaptowano na 
sierociniec

Gen. Józef Haller w czasie poświęcenia sierocińca; obok 
pierwsza przełożona s. Teodora Kromolicka
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  5 Tamże.
  6  „Gazeta Kartuska” 7.11.1922 r., nr 16.
  7  „Gazeta Kartuska” 16.11.1922 r., nr 20.
  9 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 Wychowanką stowarzyszenia w latach 1930–1934 była Jadwiga Kulas z Grzybna koło Kartuz – pierwsza postulantka świeżo sprowadzo-
nego do Polski zgromadzenia pallotynek (siostra Prakseda).
14  Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Toruńska.

W październiku 1922 roku do Zakładu Sierot św. 
Wincentego a Paulo przywieziono 40 dzieci z War-
szawy – 12 dziewcząt i 28 chłopców w opłakanym  
i wymizerowanym stanie5. W tym też miesiącu jedna 
z sióstr została zatrudniona w nowym szpitalu powia-
towym, w którym współpracowała z dwiema siostra-
mi PCK do listopada 1927 roku, kiedy to zastąpiły ją 
siostry elżbietanki.

W piątek 3 listopada 1922 roku z inicjatywy Za-
rządu Okręgowego Polskiego Towarzystwa Czerwo-
nego Krzyża w Kartuzach odbył się zjazd delegatów 
oddziałów północnych PCK z udziałem prezesa gen. 
Józefa Hallera i członków Zarządu Głównego PCK, 
przy okazji którego poświęcono sierociniec. Uroczy-
stość rozpoczęła o godzinie 12.00 Msza Święta, pod 
koniec której przybył samochodem z Tczewa gen. 
Haller. Potem zebrani goście udali się do sierociń-
ca, gdzie powitał ich wójt gminy Józef Masełkowski,  
a kilka sierot zadeklamowało wiersze, po czym ksiądz 
proboszcz Jan Krysiński podziękował wszystkim za 
przybycie i przedstawił znaczenie placówki, do której 
powstania w wielkim stopniu przyczyniła się członki-
ni zarządu PCK Maria Kuklińska. Po przemówieniu 
gen. Hallera nastąpił akt poświęcenia sierocińca do-
konany przez księdza Krysińskiego zakończony chó-
ralnie odśpiewaną zwrotką hymnu Kto się w opiekę. 
Następnie starosta kartuski jako delegat wojewody 
pomorskiego i naczelnika Wojewódzkiego Wydzia-
łu Pracy i Opieki Społecznej przedstawił cele i wagę 
pracy charytatywnej i życzył siostrom w tej pracy 
błogosławieństwa Bożego. Po poświęceniu placówki 
goście obejrzeli sierociniec, po czym wysłuchali Roty 
Marii Konopnickiej odśpiewanej przez zebrane w ja-
dalni sieroty. Na zakończenie zebrani spożyli wspólny 
obiad w Kaszubskim Dworze, w czasie którego staro-
sta wzniósł okrzyk na cześć gen. Hallera. Ten podzię-
kował wszystkim i przedstawił ogrom zadań, jakie 
stoją przed Polskim Czerwonym Krzyżem będącym 
niezbędną instytucją narodową6.

Jak podała skarbniczka kartuskiego PCK Maria Ku-
klińska, w dzień poświęcenia sierocińca Koło Polskiego 
Towarzystwa PCK w Gdyni przekazało na jego działal-
ność kwotę 20  tys. marek, a w czasie uroczystego obiadu 
zebrano kwotę 212 800 marek7.  Kartuski oddział PCK 
popłacił bieżące rachunki i zakupił krowę8.

Na początku lutego 1923 roku z Warszawy do 
Kartuz przysłano kolejnych 20 dziewcząt, a na po-
czątku marca tegoż roku przyjęto do placówki 10 
sierot z Kartuz. Oddział Czerwonego Krzyża, aby do-

pomóc w utrzymaniu dzieci, urządził zabawę dobro-
czynną na rzecz sierocińca, z której dochód pozwolił 
na opłacenie bieżących rachunków i zakup krowy9.

Od 1924 roku w placówce pracowało już pięć 
sióstr kierowanych przez przełożoną siostrę Kuba-
lewską. Zakonnice prócz dzieci przyjęły też pod opie-
kę 10 starców – kobiety i mężczyzn, którymi zajmo-
wała się sprowadzona szósta siostra. Prowadziła ona 
też pralnię. W tym czasie szarytki wydzierżawiły od 
nadleśnictwa 28 morgów ziemi pod uprawę ziemnia-
ków i warzyw oraz łąki10.

W 1925 roku zgromadzenie otworzyło domową 
szwalnię do szycia paramentów kościelnych i pracow-
nię robót ręcznych, do której sprowadzono siódmą 
siostrę. W pracowni uczyło się kilkanaście wychowa-
nek. Zakupiono też dwie krowy, aby mieć mleko dla 
dzieci. Dwa lata później w Kartuzach pracowało już 
dziewięć szarytek. W tym czasie w kaplicy postawio-
no boczny ołtarz św. Antoniego, a na chórze – ołtarz 
św. Teresy. Ufundowano też stacje drogi krzyżowej11.

W 1927 roku zakupiono z Urzędu Ziemskiego 
w Wejherowie 58-morgowe gospodarstwo w Ła-
palicach, które przewłaszczono 13 lipca 1927 roku.  
W sierocińcu przebywało wówczas około stu wycho-
wanków – chłopców i dziewcząt. Dzieci przygoto-
wywały dobroczynne przedstawienia teatralne, np.  
w styczniu 1927 roku w lokalu Krefty wystawio-
no sztukę teatralną z żywym obrazem zatytułowa-
ną Joanna d’Arc12. Prócz sióstr na rzecz sierocińca 
pracowały aktywnie Stowarzyszenie Dzieci Maryi13  
i Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego  
a Paulo (w 1928 roku było osiem członkiń czynnych  
i 23 wspierające).

W listopadzie 1927 roku do działalności opiekuń-
czo-wychowawczej kartuskich szarytek przyłączyły 
się siostry elżbietanki z prowincji poznańskiej, które 
prowadziły w mieście przedszkole i zastąpiły w pracy 
w szpitalu jedną siostrę szarytkę14.

W roku sprawozdawczym od 1 kwietnia 1935 
roku do 31 marca 1936 roku Stowarzyszenie Pań, 
odbywające swe zebrania regularnie w każdy piątek 
miesiąca, liczyło 80 członkiń wspierających, w tym 
12 czynnych. Wspierały one 240 rodzin, z których 34 
otrzymywały stałe wsparcie finansowe lub w natura-
liach. Do I   Komunii Świętej zaopatrzyły w ubrania 
14 ubogich dzieci, prezentami gwiazdkowymi obda-
rowały 240 ubogich, a święconką – 168 rodzin. Kar-
tuscy chorzy otrzymali 454 obiady i 899 litrów mleka. 
Jak odnotowano w sprawozdaniu rocznym, wydatki 



na te samarytańskie cele wyniosły 2776,50 zł. Panie 
miłosierdzia w dniu swego patrona św. Wincentego 
a Paulo 24   kwietnia 1936 roku zorganizowały spo-
tkanie przy kawie ze 168 ubogimi. Jedna z sióstr 
uczestniczyła wraz z czynnymi paniami w odwie-
dzaniu chorych, rozdawała lekarstwa, wykonywała 
zabiegi lecznicze, takie jak masaże i stawianie baniek, 
wykonała 247 opatrunków, a także opiekowała się 
więźniami. Stowarzyszenie Pań starało się też o pod-
niesienie poziomu moralności wśród ubogich, np. 
doprowadziło do zawarcia ślubu kościelnego i nakło-
niło dwóch chorych do przyjęcia sakramentów15.

W sprawozdaniu rocznym dotyczącym działal-
ności Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia za okres od 
1   kwietnia 1937 roku do 31   marca 1938 roku od-
notowano, że w tym czasie uzyskały one dochód  
w wysokości 2736,44 zł, a wydały 2085,70 zł. Z tej 
kwoty ufundowano podarunki gwiazdkowe dla 136 
rodzin, a dla ubogich zakupiono: 914 kg chleba, 108 
kg ryżu, 70 kg soli, 28 kg grochu, 55 kg kaszy, 13 
kg mąki, 29 kg cukru, 250 kg węgla, 114 kawałków 
mydła, 366 litrów mleka i 9 litrów nafty. Prócz tego  
w ramach stałych zapomóg wypłacono 532 zł, ubrano 
do I Komunii Świętej ośmioro dzieci z terenu parafii, 
wydano w ciągu roku około 715 obiadów i 222 litry 
mleka, a w dniu patronalnym – 104 podwieczorki dla 
ubogich. W maju 1937 roku panie urządziły Dzień 
Chorych połączony z nabożeństwem, w którym wzię-
ło udział 72 chorych. Po nim uczestnicy spotkali się  
w refektarzu, gdzie poczęstowano ich kawą i ciastem. 
W tym roku wybrano też nowy zarząd, w skład które-
go weszli dyrektor ksiądz Leon Połomski, przewodni-
cząca – żona weterynarza Maria Ruchowa, skarbnik 
Aniela Lniska i sekretarka Anna Szawelska16.

W 1930 roku Urząd Wojewódzki Pomorski po-
informował w sprawozdaniu budżetowym za rok 
1929/1930, że kartuski Dom Sierot św. Wincentego 
otrzymał od Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
subwencję na dzieci z repatriacji (głównie ze Wscho-
du) kwotę 14   068,50 zł. Na dzień 1   kwietnia 1929 
roku w sierocińcu przebywało 45, a na dzień 31 mar-
ca 1930 roku – 42 dzieci17.

W 1931 roku urząd odnotował w sprawozdaniu 
za rok 1930/1931, że władze miasta Kartuzy udzie-
liły sierocińcowi subwencji w wysokości 5550 zł. Na 
dzień 1 kwietnia 1930 roku w placówce przebywało 
42, a na dzień 31 marca 1931 roku – 37 dzieci. Mini-
sterstwo Pracy i Opieki Społecznej udzieliło subwen-
cji w kwocie 21   553,50 zł18. Rok później subwencja 
miejska wynosiła 1724 zł19. Uzyskane dotacje pozwo-
liły na dobudowanie w 1934 roku skrzydła przezna-
czonego dla chłopców20.

W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna 
światowa. Siostry pozostały w Kartuzach do 22  listo-
pada 1939 roku, kiedy to zostały wydalone. Do swej 
placówki i pracy powróciły w 1945 roku, wznawiając 
wszystkie swe dzieła i Stowarzyszenie Dzieci Maryi 
(Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia zostało zlikwido-
wane w sierpniu 1949 roku dekretem Rady Mini-
strów PRL o zmianie przepisów o stowarzyszeniach).  
W 1949 roku placówkę prowadzoną przez dziewięć 
sióstr upaństwowiono i zlikwidowano opiekę nad 
starcami, przedszkole i pracownię robót ręcznych. 
Opiekę nad dziećmi przejął Wydział Oświaty, zwalnia-
jąc siostry z pracy opiekuńczo-wychowawczej. W tej 
sytuacji podjęły się opieki nad ubogimi poza domem  
i utworzyły punkt usługowy szycia kołder istniejący 
do 1982 roku. Od 1957 roku Wydział Oświaty zaczął 
płacić siostrom czynsz za dawny sierociniec, w którym  
w latach 1969–1970 przeprowadzono generalny re-
mont, urządzając przy okazji na drugim piętrze miesz-
kanie dla sióstr. W latach 1964–1974 przełożoną była 
znana malarka siostra Apolonia Lisewska, która nama-
lowała do kaplicy obraz św. Józefa, portrety św. Win-
centego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac21.

Od 1972 roku siostry, między innymi siostra 
Aniela Żółtek, prowadzą katechizację dzieci, naj-
pierw w parafii, a od 1990 roku – w szkołach. Pod 
koniec 1989 roku zainicjowały kuchnię dla ubogich, 
która w czerwcu 1991 roku została przeniesiona na 
teren parafii.

Od 2019 roku cztery siostry na podstawie umów 
zawartych z zarządem powiatu kartuskiego prowadzą 
na terenie powiatu cztery placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze dla 56 dzieci.

Dariusz Dolatowski
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15  Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo; „Gazeta Kartuska” 30.05.1936 r., nr 65.
16  „Gazeta Kartuska” 24.05.1938, nr 62.
17 Sprawozdanie Wydziału Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego za rok 1929, Toruń 1930, s. 56.
18 Sprawozdanie Wydziału Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego za rok 1930, Toruń 1931, s. 65.
19 Sprawozdanie Wydziału Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego za rok 1931, Toruń 1932, s. 55.
20 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo....
21 Tamże.

Wychowawczynie i opiekunki sierocińca oraz członkinie 
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia
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izaBella trojanowskô  
i ji Dzejanié w aktach sB – Dzél 3 

W aktach Służbë Bezpiekù ze Gduńska z pòczątków sédmëdzesątëch lat ùszłégò stolata napisóné 
je, że Izabella Trojanowskô trzima z taczima lëdzama, jak Lech Bądkòwsczi, Róża Òstrowskô, 
Jerzi Dzewicczi i Aleksandra Górnô. Pierszich dwòje nie je mùsz tuwò przedstawiac, wôrt dejade 
napisac cos wiãcy ò pòstãpnëch. Ò Dzewicczim wspòmnął jem ju w ùszłim numrze, że òd 1957 r. 
czerowôł redakcją gazétë „Głos Wybrzeża”, w jaczi òd 1964 r. robia naja bòhatérka. Co sã wyrzuć 
zôs tikô Aleksandrë Górny, to robia òna w ti sami gazéce, a òd 1953 r. czerowa ji zagranicznym 
dzélã. Przez jaczis czas pòliticzné i administracjowé wëszëznë Lëdowi Pòlsczi wierzëłë  
Dzewicczémù i Górny. Òbòje òni bëlë nôleżnikama rządzący tedë w najim kraju Pòlsczi  
Zjednóny Robòtniczi Partie (PZRP), a òkróm tegò, co w ti historii je dosc wôżné, Górnô  
mia żëdowsczé pòchòdzenié.

W 1967 r. bëła wòjna Izraela z arabsczima kraja-
ma, w chtërny Sowiecczi Związk a Pòlskô z nim 
mët trzimałë z Arabama procëm Żëdóm. Stało sã 
to pòczątkã ùstëgòwaniô pòlsczich òbëwatelów 
żëdowsczégò pòchòdzeniô, do jaczégò doszło w 
1968 r. Wedle pòzdrzatkù kòmisji partiowi kòntrolë, 
jakô w 1968 r. zajima sã Aleksandrą Górną, gazét-
niczka ta bëła dbë, że to prawie arabsczé państwa 
bëłë w ti wòjnie tima, co jã zaczãłë. 
Òznôczało to, że pòstawa ji bëła „sy-
jonisticznô” i procëmpartiowô, cze-
gò brzadã bëło to, że w pamiãtnym 
1968 r. òsta òna zwòlnionô z robòtë  
w redakcji „Głosu” i wërzuconô z 
PZRP. Tedë to prawie przédny re-
daktór gazétë, to je Dzewicczi, barnił 
Górny i jinszich òsób, co stracëłë tej 
robòtã za swòje „syjonisticzné” pòz-
drzatczi, przez co sóm wëstawił sã na niebezpiek. 
Wòjewódzczémù partiowémù przédnictwù gwësno 
nie widzało sã to, co zrobił Dzewicczi, temù téż w 
kùńcu zélnika 1968 r. zwòlniło gò òno ze stanowisz-
cza przédnégò redaktora gazétë „Głos Wybrzeża”.

Jak pamiãtómë, w rokù tim procëm kòmùnisticz-
nym wëszëznóm Pòlsczi wëstąpilë téż Bądkòwsczi  
i Róża Òstrowskô, co òznôczało, że wszëtczi lëdze,  
z chtërnyma Trojanowskô trzima drëszną łączbã, 
bëlë wedle kòmùnistów „niewërazny” i jich dzeja-
nia mògłë parłãczëc sã z zagrôżbą dlô pòliticznégò 
ùstawù kraju. Co sã tikô sami Trojanowsczi, to wedle 
SB òbczas tegò wszëtczégò, co dzejało sã w Pòlsce  
w 1968 r., nibë to trzima sã òna na ùstronie, ale tak 
pò prôwdze dërch pòtika sã i wespółdzeja z rësznyma  
i ùstëgòwónyma tej òsobama. Bądkòwsczémù donô-
sza tedë corôz to nowëch wiadłów, jaczé ùdostôwa 
dzãka temù, że jakno gazétniczka stika sã z przed-
stôwcama PZRP i państwòwëch institucjów gduń-
sczégò wòjewództwa. Wëzwëskiwa téż tej swòje  

priwatné kòntaktë z rozmajitima kùlturalnyma 
placówkama i pòmôgała rëchtowac aùtorsczé zéń-
dzenia Òstrowsczi, jakô straca w tim czasu robòtã. 
Westrzód dzejaniów, jaczé wedle bezpieczi pòdjã 
Izabella Trojanowskô w 1968 r., bëła téż òpieka 
nad wërzuconą z partii i robòtë Aleksandrą Górną. 
Pòmôga téż Jerzémù Dzewicczémù, czej nen na pò-
czątkù sétmëdzesątëch lat òstôł pùblicystą cządnika 

„Tygodnik Morski”.
Òbczas rëszawë, co òdbiwała sã 

w Trzëgardze w gòdnikù 1970 r., 
Trojanowskô znôwù dotëgòwiwa 
Bądkòwsczémù wiadłów. Gôda mù 
téż ò klapach, jaczé rozkòscérzałë sã 
midzë lëdzama w tim nieùbëtnym 
czasu. Bëłë to na przëmiar wiescë  
ò tim, że nibë kòl Lãbòrga pòkôzałë 
sã rusczé pancerné wòjska. Es-

becë zwrócëlë téż ùwôgã na to, że bra òna ùdzél  
w rëchtowónëch ù Bądkòwsczégò zéńdzeniach, 
òbczas chtërnëch gôdka bëła ò òglowi sytuacji  
w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Przënôléga 
òna tej do grëpë dzejarzów, jaczi chcelë zmianów 
w òrganizacji, i chtërnym w pierszi pòłowie 1971 r. 
ùdało sã doprowadzëc do tegò, że ze stanowiszcza 
przédnika òdszedł Bernat Szczãsny, a jegò môl zajął 
Jerzi Czedrowsczi. Wedle esbecczi dbë sprawiło to, że 
KPZ nalazło sã pòd cëskã Bądkòwsczégò i jegò we-
spółrobòtników, co z pòzdrzatkù kòmùnisticznëch 
wëszëznów Pòlsczi nie bëło dobré. Temù téż III Wë-
dzél Wòjewódzczi Kòmańdë Òbëwatelsczi Milicje 
we Gduńskù zaczął prowadzëc krëjamną òperacjową 
sprawã ò tacewny pòzwie „Saga”. W ji òbrëmim roz-
prôcowiwónô mia bëc całô òrganizacjô wëcmanim 
ze Sztudérsczim Klubã „Pòmòraniô”. Równak òkróm 
ni na dzejarzów Zrzeszeniégò prowôdzoné bëłë jesz 
apartné sprawë namienioné Bądkòwsczémù, Wòjce-
chòwi Czedrowsczémù i Trojanowsczi. Jeżlë chòdzy  

 (...) tikającô sã ji 
òperacjowô sprawa 
mia tacewną pòzwã 
„Tola”, a zaczã bëc 

prowadzonô òficjalno 
òd 6 lëpińca 1971 r.
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ò tã slédną, to tikającô sã ji òperacjowô sprawa mia 
tacewną pòzwã „Tola”, a zaczã bëc prowadzonô òfi-
cjalno òd 6 lëpińca 1971 r. Przëczëną tegò pòdług 
gduńsczi bezpieczi bëłë nibë to separatisticzné  
i procëmpartiowé pòzdrzatczi Trojanowsczi. Òbczas 
krëjamnégò dozéraniô naji bòhatérczi fónkcjonariu-
szowie SB ùdbëlë so wëzwëskiwac nié blós donosni-
ków ale téż telefóniczny pòdsłëch i przezeranié lë-
stów, jaczé pisa i jaczé dostôwa.

Z aktów, jaczé nalezc mòżemë w archiwùm Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë we Gduńskù, wëdowiedzec 
sã mòżemë, jaką wiédzã ò ji dzejanim miałë wòje-
wódzczé wëszëznë. Przede wszëtczim bëłë òne dbë, 
że Trojanowskô bùten karna swòjich nôblëższich 
drëchów i wespółrobòtników sztelowa sã na òsobã, 
co sã nie interesëje pòlitiką, i blós czej pòtikô sã  
z drëchama, pòkazywô swòje prôwdzëwé pòliticzné 
pòzdrzatczi. Wedle przédnictwa III Wëdzélu WK ÒM 
we Gduńskù célã ji dzejaniô w KPZ bëło ògrańczenié 
cëskù kòmùnisticzny partie na kaszëbsczé lëdztwò. 
Nôbarżi miało to bëc widzec w przëtrôfkù młodzëznë, 
z chtërną doch rôd wespółrobia. Wedle bezpieczi bëła 
òna téż za tim, żebë na gónie wëchòwaniô młodëch 
lëdzy Zrzeszenié wespółdzejało z katolëcczim Kòsco-
łã. W tim môlu wôrt zwrócëc ùwôgã na to, że chòc 
naja bòhatérka bëła agnosticzką, tej równak pò prôw-
dze bëlno wespółdzejała z ksãdzama tam, gdze bëło 
to sparłãczoné z pòżëtkã dlô zjiscëwaniégò kaszëbskò
-pòmòrsczi deje. Tej-sej dochôdałë do SB téż klapë na 
témã ji nibë to żëdowsczégò pòchòdzeniô. Jistno bëło 
téż w przëtrôfkù Różë Òstrowsczi, co gwësno nie bëło 
prôwdą. Mòżlëwé je, że przëczëną nëch klapów bëła 
dzejnota tëch białków w 1968 r.

Szescdzesąté ë sétmëdzesąté lata XX stolata to dlô 
pózniészi przédniczczi KPZ czas dalszich wanogów 
pò Kaszëbach i Kòcewim. Tedë zaczã òna jezdzëc 
do Łątczińsczi Hëtë, gdze jistno jak we Wdzydzach, 
baro zdrësza sã z żëjącyma tam lëdzama. Ùczãst-
nicza téż w sztudérsczich wanogach pòmòrańców  
i w ùprôwianim jich chëczë w Łątczińsczi Hëcë.  
W ti prawie wsë òdbiwałë sã rëchtowóné w dzélu 
przez Izabellã Trojanowską kònkùrsë znóné pòd 
pòzwą „Lëdowëch Talentów” a téż jinszé rozegra-
cje, jak na przëmiar òżniwinë. Równak nié blós do 
tegò ògrańcziwa sã ji rësznô dzejnotã w Zrzeszenim. 
W sétmëdzesątëch latach aktiwno włącza sã òna  
w dzejanié kòle wëdôwaniégò ksążków i jinëch pùbli-
kacjów przez KPZ, a òsoblëwie przez jegò gduńsczi 
part. Przez lata przédnikòwa Wëdôwny Kòmisje, 
a òkróm te przejãła pò Wòjcechù Czedrowsczim 
òbrzészczi czerowaniégò zrzeszeniową wëdôwizną. 
Wôrt przëbaczëc w tim môlu, że całô wëdôwnô dzej-
nota KPZ òdbiwa sã tedë w baro drãdżich jeleżno-
scach, bò pòlsczé wëszëznë ni miałë tej nômniészégò 
lësztu na to, bë pòzwòlëc ti òrganizacji na stwòrze-
nié òficjalny wëdôwiznë. Temù téż Zrzeszenié dërch 
mùszało prosëc wëszëznë (i to nié blós cenzurã)  

ò zgòdã na wëdanié i drëk kòżdi pùblikacje. Dejade 
Trojanowskô razã ze swòjima wespółrobòtnikama 
nie jisca sã tim za baro i wcyg robia swòje. Trzima 
bëlną a blëską łączbã z kaszëbsczima ùtwórcama  
i zredagòwa skòpicą dokazów pòeticczich, prozator-
sczich, bôjków i wspòminków. Na pòlsczi jãzëk tło-
macza bôjczi Alojza Nôgla i Józefa Cenôwë, a nawet-
ka wzãła sã za tłomaczenié na pòlsczi jãzëk Żëcégò  
i przigòdów Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò.

Bòhatérka naja dzeja, jak wiémë, na rozmajitëch 
gónach, i to nié le w KPZ. Jesz jedną sprawą, chtër-
nã dali cygnã w sétmëdzesątëch latach, bëła robòta 
kòl gduńsczi Pòlonie. Ta ji aktiwnota dozdrzónô 
òsta przez SB, bò przë ti leżnoscë pôdałë tej-sej 
gòrzczé słowa, co nie widzałë sã kòmùnisticznym 
przédnikóm najégò kraju. Trojanowskô bëła dbë, że 
Gduńszczónowie i Pòmòrzôcë mają prawò pamiãtac  
ò krziwdach, jaczé òstałë jima wërządzoné w pier-
szich pòwòjnowëch latach. Pòdług ni dôwny miesz-
kańcë Gduńska bëlë na mòc wënëkiwóny do Niem-
ców, a cél tegò béł czãsto taczi, żebë zwëskac jich 
mieszkanié i dobëtk. Cwierdza téż, że wiele môlów, 
co przódë lat bëłë òpiarcym dlô pòlskòscë, pò wòj-
nie ùpadło przez wësoczé pòdatczi i òglową pòlitikã 
„lëdowëch” władzów Pòlsczi.

Słôwk Fòrmella
Aùtór je archiwalnym kùstoszã w gduparc 

tutu Nôrodny Pamiãcë

Òdjimk I. Trojanowsczi z 1987 r. Zdrzódło: archiwùm Institutu 
Nôrodny Pamiãcë we Gduńskù
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Gdańsk mniej znany

Wiosna zachęca do wyprawy nad morze. Udajemy się dzisiaj do Brzeźna, gdzie uratowany został 
wyjątkowy zabytek – dawny Dom Zdrojowy z końca XIX wieku. Jest to jedyny zachowany przy-
kład architektury uzdrowiskowej nad Zatoką Gdańską. 

Brzeźno ocalone

Przez wiele ostatnich lat spacerującym po Brzeźnie 
serca płakały, gdy mijali zaniedbany dawny Dom 
Zdrojowy (niem. Kurhaus). Budynek przy ulicy 
Zdrojowej był w tak opłakanym stanie, że tylko wielcy 
optymiści snuli marzenia o przywróceniu mu dawnej 
świetności. Mimo wszystko udało się! Miasto Gdańsk 
nareszcie pochyliło się nad tą unikatową perełką 
i postanowiło umieścić tu fi lię centrum naukowego 
Hevelianum. Prace przebiegały w latach 2016–2021, 
a kosztowały ok. 27 mln zł. Po metamorfozie miejsce 
służy edukacji ekologicznej – dzieci i młodzież uczą 
się tutaj, jak dbać o środowisko i je ratować. Do dys-
pozycji mają pracownie z mikroskopami, a także sale 
konferencyjne.

Wyjątkowa architektura 
Reprezentacyjna fasada cieszy pięknie zrekon-

struowanymi detalami oraz odrestaurowanymi ory-
ginalnymi drzwiami wejściowymi. Przed budynkiem 
odtworzono taras z balustradą. Przy wejściu wyeks-
ponowano fragmenty dawnej posadzki, którą zdobiły 
kafelki fi rmy Villeroy & Boch. 

Warto udać się na ogólnodostępne poddasze. 
Mieści się tam sala wypoczynkowa, gdzie można zor-
ganizować kameralne spotkania. Jej atutem jest pięk-
ny drewniany strop ozdobiony delikatnymi wzorami 
i tzw. laubzekinami. Ich nazwa pochodzi od laubzegi, 
czyli specjalnej piły, którą można było wyciąć skom-
plikowane ornamenty. 

W części budynku działają również niewielki 
hotel i restauracja. Wnętrza nawiązują do dawnego 
Domu Zdrojowego poprzez zachowanie werand. Wi-
tryny ze szkleniem sprawiają, że goście mogą poczuć 
się niczym dawni kuracjusze. Restauracja Zdrojowa 
także czerpie inspirację z działalności przedwojenne-
go Kurhausu. W menu można znaleźć wegetariańskie 
dania, które wówczas jako dietetyczne zalecano spo-
żywać gościom. 

Serce dla Brzeźna 
Warto również zwrócić uwagę na wystawę przy-

gotowaną wokół budynku. Mieści się w parku otacza-
jącym Dom Zdrojowy. Z plakatów spoglądają na nas 
gdańszczanie, których życie związane jest z Brzeź-
nem. Na przykład Dorota Kuś to autorka przewod-
nika po dzielnicy, prowadząca portal internetowy 
o jej historii. Pocztówki z jej kolekcji wykorzystano na 
tablicach informacyjnych ustawionych wokół Domu 
Zdrojowego. Inni bohaterowie wystawy, Beata i Ry-
szard Ospowie, byli lokatorami jednego z mieszkań 
komunalnych, które miasto udostępniało w budynku 
od 1959 do 2016 roku. 

Przechadzając się alejkami, mijamy bardzo stare 
drzewa, m.in. topolę białą i dęby kaukaskie. Są one 
pomnikami przyrody, ponieważ ich wiek szacowa-
ny jest na około 150 lat. Drzewa te pamiętają zatem 
okres rozwoju kąpieliska w Brzeźnie! Jego początki 
sięgają co prawda jeszcze dawniejszych czasów napo-
leońskich. To właśnie tu, zanim trafi ł do Sopotu, dzia-
łał lekarz francuski Jan Jerzy Haff ner. Przypomina 
o tym park jego imienia ciągnący się w stronę Nowe-
go Portu. 

Budynki wznoszone w Brzeźnie w XIX wieku pa-
dały pastwą sztormów, ale i pożarów. Dom Zdrojowy 
postawiony w 1893 roku przetrwał do dziś. Takiego 
szczęścia nie miało jednak istniejące tutaj molo znisz-
czone pod koniec II wojny światowej. Ciągnęło się na 
długość 215 metrów, cumowały przy nim parowce 
i łodzie. Brzeźno było miejscem tętniącym życiem. 
Warto marzyć dalej, że kiedyś jeszcze spacer będzie 
można zakończyć na molo…  

Marta Szagżdowicz

Fot. MS
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roślina hodowana na Wielkanoc). Kromki 
świeżego chleba smarujemy masłem, okła-
damy liśćmi, lekko solimy. Inne okładamy 
siekanymi liśćmi wymieszanymi z odrobiną 
domowego twarogu i łyżką śmietany.

Urozmaiceniem może być dodatek ka-
wałków łodyżek gorczycy Sinapis arvensis,  
a szczególnie kawałków z kwiatkami.

Tradycyjny posiłek kaszubski stanowiły za-
zwyczaj gęste zupy. Kiedy skończyły się zapasy 
obony, mięsa, zupa stawała się chuda, wręcz 
postna. Sposobem na jej urozmaicenie było 
dodanie pojawiających się wczesną wiosną pę-
dów roślin odpornych na warunki przedwio-
śnia. Wyślijmy więc gości, których zaprosiliśmy 
na majówkę, na spacer na łąki leżące w pobli-
żu naszego luksusowego domku letniskowego  
i poprośmy, by wrócili z kilkoma torbami liści 
a to szczawiu, a to barszczu, a to młodej po-
krzywy. Któż z nas nie wie, jak wygląda i przede 
wszystkim jak zajadle broni się przed naszą 
łapczywością pokrzywa zwyczajna (Urtica dio-
ica), która powszechnie występuje w lasach, na 
nieużytkach, a także jest niemile widzianym 
gościem każdego ogrodu. Liście pokrzywy 
to magazyn żelaza, magnezu, witamin A, C  
i z grupy B. Sok wyciśnięty z pokrzywy stoso-
wany jest w celach leczniczych, ale nas intere-
suje to, że młode pokrzywy z kwietnia i maja 
nadają się do spożycia w całości. 

Gotowanie lub suszenie pokrzywy po-
zwala zapomnieć o kwasie mrówkowym za-
wartym we włoskach pokrywających liście, 
a powodującym podrażnienie skóry po do-
tknięciu. Choć z reguły traktowana w latach 
przeszłych jako pożywienie głodowe, obecnie 
coraz częściej podawana jest po ugotowaniu 
jako superfood w zestawieniu z kartoflami, 
kaszą, a nawet jako dodatek do jajecznicy.

Drobno siekaną cebulę wrzucamy 
na patelnię, szklimy na odrobinie masła,  

Tradycyjnie 1 maja jest dniem, w którym symbolicznie otwiera 
się sezon grillowy. Tegoroczna majówka jest pierwszą od dwóch 
lat bez ograniczeń, więc hasło „gotujmy razem” rzucone przez 
znanego kucharza może, a nawet powinno być inspiracją dla 
każdego z nas. Również wszystkich zainteresowanych kuchnią 
regionalną. Anglosaska i amerykańska moda zalała Europę  
i sprawiła, że zamiast korzystać z wzorców lokalnych, uparcie 
sięgamy po karkówkę ze świnki pochodzącej z Północnej West-
falii, nurzaną w marynacie na bazie papryki znad Balatonu Or-
bana bądź czosnku z Chin. Dodajemy do tego bagietki wypieka-
ne w sieciowych dyskontach, które po kilku godzinach smakują 
jak niskiej jakości silikon.

Idąc drogą brytyjskiego celebryty, chcę zachęcić wszystkich 
mieszkańców Kaszub do spędzenia tej majówki razem i sięgnię-
cia do podstaw, do najprostszych składników, które występują  
w naturze, a więc w jednoznaczny sposób wiążą się z lokalną 
tożsamością. Przede wszystkim zaś namawiam do podjęcia pró-
by wywierania wpływu na to, co w trakcie majówki zjemy.

Początek maja to – chcemy czy nie – nadal przednówek. 
Przed laty był to czas, w którym kończyły się stare zapasy, a na 
nowe płody rolne trzeba było jeszcze czekać. Przełom kwietnia 
i maja był onegdaj czasem swego rodzaju „wojny kartoflanej”,  
w której racjonalna potrzeba obsadzenia pola ścierała się z rów-
nie racjonalną potrzebą spożycia pożywnych posiłków, które 
pozwolą wykonywać prace gospodarcze. Doświadczone gospo-
dynie dbały na to, by na stole znalazło się pożywienie, które po-
trafiły wyczarować nie tylko z często deficytowych już kartofli, 
ale i z tego, co można było zebrać na polu.

Spróbujmy zatem skompletować pełne menu na bazie naj-
prostszych składników.

Zacznijmy od przystawki. Wystarczy udać się na jedną  
z pobliskich strug, przy których brzegach można znaleźć na-
wet w trakcie ciepłej zimy, gdy woda nie zamarza, a na pewno  
w wiosną, rzeżuchę, a konkretnie – rzeżuchę gorzką Cardamine 
amara. Jest to wieloletnia roślina z rodziny kapustowatych, która 
była kiedyś wykorzystywana uzupełniająco w okresach niedobo-
rów przednówka (renesans przeżywa dzisiaj), a obecnie jest ce-
niona za właściwości lecznicze. Liście i pędy są jadalne. Cechuje 
je bardzo duża zawartość witaminy C, a także kwasu foliowego. 

Liście sparzamy wrzątkiem, by uniknąć zakażenia motyli-
cą, odsączamy i siekamy (roślina z siedliska naturalnego to nie 

nie Dajmy się Ponieść moDzie  
na anGlosaskie Grillowanie

Jamie Oliver, jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
kucharzy nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również 
świata, w czasie pandemii doszedł do wniosku, że 
należy razem gotować. Powiedział wręcz: „To mój 
sposób by powiedzieć: Kocham cię”. Takie słowa 
wypowiedziane w obecności rodziny, znajomych ra-
towało go – jak mówi w licznych wywiadach – przed 
skutkami pandemii.
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a następnie podsypujemy mąką w celu 
sporządzenia jasnej zasmażki. Do za-
smażki dodajemy kilka garści posieka-
nych liści młodej pokrzywy i garść drob-
no startej marchewki. Jeżeli dysponujemy 
wywarem mięsnym (kiedyś mógł to być 
wywar na solonych kościach), zalewamy 
nim całość tak, by przykryć dorzucone  
w międzyczasie, pokrojone w kostkę kartofle. 
Gotujemy do miękkości, doprawiamy solą  
i pieprzem, zakwaszamy octem i dodajemy 
nieco śmietany dla smaku.

Mamy też zupę z młodego szczawiu, 
który z wielkim entuzjazmem pojawia się 
wraz z pierwszymi oznakami wiosny. Gdy 
będziesz się pochylać po liście, musisz wie-
dzieć, że będzie to jeden z około 20 gatun-
ków tej rośliny. Najczęściej będzie to szczaw 
zwyczajny (Rumex acetosa), który zbieramy 
na lekko podbiegniętych wodą łąkach. Ten 
gatunek, charakteryzujący się wyjątkowo 
szlachetną kwasowością, nadaje się do suro-
wych sałatek, a także do lubianej zupy.

Choć onegdaj często cieniutka, bo bez 
mięsa, była ta zupa, tylko z kartoflami, to 
stanowiła miłą, bo świeżą smakiem i kolo-
rem odmianę po spożywaniu produktów 
zgromadzonych na zimę w micie lub sklepie. 
Lekka zupa szczawiowa z jajkiem na twardo 
to klasyczny pomysł na obiad, który można 
uznać za tradycyjny niezależnie od regio-
nu. Czy miałeś możliwość udać się na łąkę 
i zebrać szczaw samodzielnie, czy też naby-
łeś go od starszej pani na rynku w mieście, 
z pewnością pamiętasz trud żmudnego wy-
płukiwania piasku z zakamarków liści. Trud 
będzie nagrodzony talerzem pysznej zupy. 

Zupa z młodego szczawiu stanowi dla 
wielu młodych ludzi synonim biedy, ale dla 
osób dojrzałych (by unikać słowa starszych) 
będzie sentymentalnym wspomnieniem 
dzieciństwa spędzanego w o wiele większej 
zgodzie z naturą niż dzisiaj. 

Kostki karkowe lub schabowe oraz wa-
rzywa gotujemy do uzyskania esencjonal-
nego wywaru. Unikamy przykrywania, 
by wywar był klarowny. Warzywa kroimy  
w drobną kostkę lub rozdrabniamy blen-

derem. Gdy wywar będzie dochodzić, poświęcamy sporo 
czasu na dokładne usunięcie piasku z liści. Liście siekamy 
drobno, jajka gotujemy na twardo i ćwiartujemy lub rozdrab-
niamy, zależnie od upodobań. Szczaw i warzywa dodajemy 
do bulionu i zagotowujemy. Pod koniec zaciągamy śmietaną 
i dodajemy jajka. Wielu nie uznaje szczawiowej bez kartofli,  
a koneserzy – bez rozgotowanych kartofli unoszących się w toni.

Został nam jeszcze barszcz (Heracleum sphondylium), czyli 
dwuletnia roślina z rodziny baldaszkowatych o charakterystycz-
nym zapachu, niegdyś warzywo. Nadaje się do spożycia, ma też 
właściwości lecznicze.

Onegdaj, gdy barszcz był jeszcze warzywem, łodygi, kwia-
tostany i liście siekano, a następnie wrzucano do glinianych 
naczyń, zalewano wodą i czekano na fermentację, która przy-
chodzi bardzo szybko. Kiedyś barszcz stanowił bazę jednej z 
najczęściej gotowanych polewek, które miały być spożywane w 
powiecie kościerskim jeszcze pod koniec XIX wieku.

Do bulionu na kości lub warzywnego wsypujemy około ki-
lograma posiekanych młodych liści barszczu zebranych w maju 
lub czerwcu, a także kilo kartofli. Doprawiamy solą i pieprzem, 
a także liściem bobkowym. Gotujemy do chwili, gdy kartofle 
zmiękną (dobrze dodać odpowiedni, sypki gatunek). Przed po-
daniem zaprawiamy śmietaną.

Dlaczego nie zrobić takich zup przy okazji majówki? Czy 
masz kociołek, który ustawisz nad ogniskiem, czy zrobisz ją  
w domu, zaproś gości do udziału w przygotowaniach. Zróbcie 
ją wspólnie. Najpierw wybierzcie się na spacer i zbierzcie mło-
de listki, a później niech jedna z osób czyści liście, inna sieka 
je drobniutko, kolejna obiera warzywa i kartofle, a jeszcze inna 
obiera jajka ugotowane na twardo. Wspólnie wykreujcie jej 
smak, poczekajcie, aż zacznie pachnieć, bo to zapachy kształ-
tują nasze wspomnienia. Wspomnienia pogodnego dzieciństwa 
w domu rodzinnym.

Sto lat temu przednówek był dla mieszkańców wsi synoni-
mem niedostatku, wręcz głodu, który wynikał z konieczności 
zachowania materiału siewnego, bywało, że po słabszym roku 
uprawowym, więc wielkie znaczenie w suplementacji pożywie-
nia miały rośliny z pobliskich łąk i lasów.

W tym miejscu wróćmy do pokrzywy, której liście przesta-
ją parzyć po zalaniu ich wodą o temperaturze około 60 st. C. 
Tak potraktowane liście młodej pokrzywy możemy przyrzą-
dzać tak jak szpinak z odrobiną siekanego czosnku lub podać 
je jako sałatkę polaną sosem, na przykład winegretem, którego 
stworzenie w otoczeniu hanzeatyckiego Gdańska nie stanowi 
problemu ze względu na powszechną dostępność orientalnych 
i oryginalnych składników, a także wobec możliwości oparcia 
ziołowej części dressingu na ziołach zebranych na łąkach w po-
bliżu domu.

Kiedy się tak siedzi wspólnie, pracuje nad posiłkami, lu-
dziom chce się pić. Brzegi większości strug w obszarach niezin-
dustrializowanych są porośnięte miętą, którą trzeba wyszukać 
wśród szalejących traw, ale warto podjąć ten wysiłek. Efekt jest 
wysoce zadowalający. Zarówno armat, jak i kolor sporządzone-
go napoju są bardzo wiosenne i orzeźwiające.

Na terenie regionu występuje kilka gatunków mięty. Nad 
wodą znajdziemy pewnie gatunek Mentha aquatica, która wy-
różnia się przyjemnym i silnym aromatem porównywanym do 
aromatu mięty pieprzowej.

Mięta jest bardzo bogata w olejki lotne, a ten, który najle-
piej kojarzymy, to mentol zawarty w młodych liściach i pędach. 
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Ważne przy spożywaniu miętowego napoju do posiłku jest to, 
że pobudza trawienie, następuje rozluźnienie tkanek przewodu 
pokarmowego, więc nie ma zbyt dużego ryzyka cierpień z po-
wodu przejedzenia.

Może to obecnie niezbyt popularne, ale kiedyś panował 
zwyczaj dodawania młodej mięty do polewek z nowalijek takich 
jak liście pokrzywy i komosy. Mięta wsadzona do brzucha ryby, 
którą będziemy przygotowywać nad otwartym ogniem, zapew-
ni dodatkowe źródło aromatu.

Oczywiście alternatywą dla napoju z mięty będzie sok  
z brzozy zbierany w przypadku cieplejszej pogody nawet już od 
lutego.

Kiedy już się trochę rozleniwiliśmy spożywaniem napojów, 
warto przejść do kolejnego etapu biesiady. Kaszuby to kraina 
jezior, a także rzek. Teoretycznie rzecz biorąc, mamy szansę 
na złapanie pstrąga lub troci. W tej sytuacji warto się pokusić  
o odszukanie w ogrodzie lub u sąsiadów liści młodego chrza-
nu, który po pierwszym cieple będzie bardzo szybko dążył do 
osiągnięcia pełnej krasy. W najgorszym wypadku można udać 
się na pobliskie pola, bo chrzan to w gruncie rzeczy mocno roz-
powszechniony chwast.

Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) był kiedyś po-
wszechnie uprawiany, ale w jakiś sposób zdziczał i można go 
spotkać na wolności. Rozpoznajemy go po znacznych ciemno-
zielonych liściach i intensywnym aromacie.  Jest to wieloletnia 
roślina uprawna z rodziny kapustowatych o zgrubiałym i w peł-
ni jadalnym korzeniu docenianym za walory smakowe.

Tym razem zainteresujemy się jednak częścią zieloną. Oczy-
wiście jeżeli gospodarze mają dar wypieku chleba lub bułeczek, 
warto podłożyć liście chrzanu pod ciasto, które uzyska dzięki 
unoszącym się ostrym aromatom niezwykły charakter. 

Drugą możliwością jest potraktowanie liści chrzanu jako 
swego rodzaju naczynia do zapieczenia ryby. Ja wykorzystałem 
pstrągi, ale może to być każda inna ryba, na którą macie ochotę.

Na liściu chrzanu kładziemy gałązkę mięty, a następnie wy-
patroszoną rybę, solimy i przykrywamy drugim liściem. Dla 
pewności można dodać odrobinę masła przed przykryciem 
ryby kolejnym liściem chrzanu. Całość zawijamy w folię i pie-
czemy w piecu ok. kwadransa w temperaturze 180 st. C lub od-
powiednio dobranej do innego źródła ciepła.

Trzeba powiedzieć, że zdobycie białka rybiego było kiedyś 
dużo prostsze niż pozyskanie mięsa wieprzowego lub wołowe-
go, więc jeżeli był chrzan, to warto było nałapać karasków.

Majówka dobiega powoli do końca. Pozostał deser. 
Sosna to drzewo mające wiele rodzajów. Niestety, nasza po-

spolita sosna zwyczajna (Pinus silvestris) nie wytwarza smacz-
nych nasion. Nie oznacza to jednak, że nie da się jej wykorzystać 
do sporządzenia deserowego syropu z młodych pędów.

60 dkg młodych pędów sosny, zbieranych na przełomie 
kwietnia i maja, gdy mają jasnozielony kolor, siekamy jak naj-
drobniej, wrzucamy do litrowego naczynia, a następnie zasy-
pujemy 5 dkg cukru. Naczynie odstawiamy na tydzień. W tym 
czasie powinien pojawić się gęsty sok. Pędy możemy zjadać na 
surowo, ale również możemy dodać do ciast, a szczególnie dać 
dzieciom do kukli wypiekanych wraz z chlebem. Jeżeli przewi-
dujemy dłuższe przechowywanie syropu, należy zwiększyć ilość 
cukru nawet 4-krotnie. Można też go pasteryzować. 

Amatorzy mocniejszych deserów mogą skorzystać z nalewki 
na młodych pędach sosny, które należy zalać mocnym, najlepiej 
70-procentowym alkoholem. Fachowcy dowodzą wielu zalet 

takiego trunku. Znajduje on zastosowanie 
głównie w nieżytach górnych dróg odde-
chowych, łagodzi przebieg infekcji, katarów, 
anginy. Dobroczynnie działające składniki 
nalewki pomagają też przy zaburzeniach 
trawienia, chorobach dróg moczowych. 
Najważniejszą jednak rzeczą, którą wska-
zują naukowcy, jest to, że nalewka pomaga 
wzmacniać odporność organizmu. Żarto-
bliwie można powiedzieć, że jest to dobry 
argument, albowiem popijanie nalewki dla 
zdrowotności nie jest tym samym, co spo-
żywanie alkoholu dla samego spożywania.

Nie wiem jeszcze, jakie dania znajdą się 
na moim majówkowym stole, ale na pewno 
nie będą to dania wysoko przetworzone ani 
takie, które zostały przygotowane w fabryce. 
Poszukam ciekawych składników i zastosu-
ję najprostsze metody. Gotowanie planuję 
w towarzystwie przyjaciół, ale bez całej te-
lewizyjnej lub internetowej magii. Gotować 
będziemy pyszne rzeczy, nie robiąc z tego 
wielkiej sprawy, bo przecież gotować bę-
dziemy dla siebie i naturalne jest robienie  
w takich sytuacjach rzeczy dobrych. 

Fakt, że współcześnie młodzi ludzie nie 
gotują, bo tempo życia nie pozwala im na to 
bądź ich to po prostu nie interesuje i wolą 
zjeść w biegu na mieście, nie oznacza, że na-
leży rezygnować z krótkich chwil przyjem-
ności związanych z jedzeniem, że nie należy 
celebrować sezonowości, która kiedyś była 
podstawą życia, nawet jeśli ta sezonowość 
wiąże się z pewnymi niedociągnięciami, 
ba – nawet z pozornym ubóstwem metod 
przewidujących stosowanie naturalnych 
składników. Chodzi o to, by mimo że żyje-
my w XXI wieku, zwalniać przy każdej oka-
zji i pozwolić, by pory roku, miesiące, tygo-
dnie, a nawet poszczególne etapy rozwoju 
przyrody odgrywały rolę w naszym życiu, 
byśmy dostosowując swoje menu do pór 
roku, napełniali się spokojem i harmonią.

Rafał Nowakowski

Jak zwykle namawiam do dzielenia się 
opiniami i sugestiami co do nowych 
tematów. Piszcie na adres poczta@je-
dzenienakaszubach.pl.
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chto sã òBDôł – ten ju je PrzeGróny
Gôdómë dzys z emeritowóną szkólną i radną gminë Szëmôłd – Felicją Radziak z dodomù 
Czerwiónka. Rozpòwiôdómë ò sytuacje kaszëbiznë w chëczach w XIX i XX stolatim, kaszëbiznie 
w szkòłach przódë i dzys, przëczënach ùpôdkù jãzëka kaszëbsczégò we familiach i drodze do 
òdrodë naji mòwë. 

Skądkaż Wë pòchôdôce, jakô je stegna Waszi war-
kòwi kariérë?

Jô sã ùrodza 19 lutégò 1962 rokù. Òd dzecka mieszkóm 
dërchem dërch w Szëmôłdze. Szkòłã spòdleczną jô 
robia tu na placu. Pózni jô skùńcza I LO we Wejro-
wie – w 1980 rokù jô zda maturã. Tej jô krótkò robia 
na SKR-ze, w bankù – téż w Szëmôłdze, tej 5 lat na 
szëmałdzczi pòczce. Jaż pò skùńczenim ODN [Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli – dop. red.] przëszedł 
czas na szkòłã. Jô ùcza w latach 1988–2008 w Łebiń-
sczi Hëce. W tim czasu jô téż robia w gimnazjum  
w Czelnie, a pò rokù 2008 w szkòle spòdleczny w Czel-
nie. Òbczas robòtë w szkòle jô dërch jesz sztudérowa 
– móm titel magistra historie, chtëren jô dobëła na 
Akademie Pòmòrsczi w Słëpskù. Òkróm te jô robia 
wiele sztudiów pòdiplomòwëch i kùrsów warkòwëch. 
Dzys dnia jem ju na emeriturze.

A skądka miełosc do kaszëbiznë?

Z ùrodzeniô. To nie je żódnô miełosc – to je mòje 
żëcé! Prosto, cos normalnégò, codniowégò.

Tej co miało cësk na to, że to je czësto klôr sprawa?

Tu w ti chëczë, dze më jesmë, dërch sã gôdało pò 
kaszëbskù. Sąsadzë i wszëtcë mieszkańcë Szëmôł-
da gôdelë pò kaszëbskù. Nôwëżi, czej chto béł tuwò  
z bùtna Kaszëb przecygniãti – tej gôdôł pò pòlskù, ale 
wiele taczich w Szëmôłdze za mòjich dzecnëch lat nie 
bëło. A stôri lëdze w òkòlim – drëszë mòjégò tatka 
– jinaczi jak pò kaszëbskù nawetka nie rozmielë. Pòl-
sczi to béł dlô nich czësto cëzy jãzëk, w chtërnym òni 

nie rozmielë gadac. To jima prosto nie szło. I to bëło 
czësto normalné zjawiszcze, nôtërné.
[…]

Tej skòrno tu kaszëbizna to bëło cos czësto nôtërné-
gò i normalnégò – dlôcze terôzka wëmiérô? Dlôcze 
w Szëmôłdze kaszëbsczi mòwë westrzód młodëch 
ju wnetka ni ma czëc? Dze ten ùpôdk naji rodny 
mòwë miôł swój zôczątk?

Pòdług mie ten zôczątk béł òd raza, jak Pòlskô na 
Kaszëbach nasta – w 1920 rokù. A szwùngù to ju 
dichtich nabrało pò II wòjnie swiatowi. Pòlôszë z roz-
majitëch strón przëszlë tu na Kaszëbë nama rzãdzëc, ga-
dac nama, kim më jesmë. I òni scwierdzëlë, że më jesmë 
Niemcë. Bò rëchli Niemcë razã z nama tu przez całé XIX 
stolaté mieszkelë. Niemcë gôdelë, że më Kaszëbi jesmë 
Pòlôszë. Në i më w tim niemiecczim państwie żëlë i sã 
ùczëlë pisac i czëtac w jich mòwie. Przëczëniało to sã do 
te, że czej Pòlskô nasta – më Kaszëbi nie rozmielë ani 
pò pòlskù czëtac, ani pisac, gadac pò pòlskù më téż nie 
rozmielë. Kò më dlô Pòlôchów bëlë jaczis dzywny. A ti 
cëzy, co tu przëszlë z Pòlsczi – rozmielë bëlno pisac pò 
pòlskù, bëlno czëtac atd. Òni bëlë przërëchtowóny do te, 
cobë sedzec w ùrzãdach. Na starce bëlë wëżi jak Kaszë-
bi. I dlôte ti Pòlôszë z bùtna òstelë tu do naji wësłóny  
z zadanim – wprowadzëc na Kaszëbach Pòlskã, wgadi-
wac nama, dze blós szło, że më jesmë òd przódë lat Pòlô-
chama, i z naji taczich bëlnëch Pòlôchów zrobic.

To béł ten zôczątk, ale mëszlã, że wiele sprawów 
miało na to cësk?

Turniér Kòłów Wiesczich Gòspòdëniów w Czelnie. Przedstôwk w 2006 rokù
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Jo. Jô bë wëapartnia sztërë faktë, chtërne mają cësk na 
to, że më Kaszëbi wëmiérómë. 

Pò pierszé: Cobë przedërchac, më bë mielë òd zô-
czątkù bëc ùczony pisënkù i czëtaniégò pò kaszëbskù. 
A jak më to mielë robic? W prësczim państwie w XIX 
stolatim bëło pò niemieckù – to, co Bismarck zrobił, 
te wszëtczé ùstawë, kò to bëło z kagańcã na pëskù. 
Chtos rzecze, że Ceynowa pisôł ju pò kaszëbskù w ten 
czas. Fejn, ale to bëło za drãdżé dlô prostëch Kaszë-
bów. Më bëlë analfabetama niemiecczima i pòlsczima, 
a cëż dopiérkù czëtac dokazë Ceynowë pò kaszëbskù. 
Kaszëbi nie chcelë sã z tim mãczëc, a nawetka czejbë 
chcelë, nie bëło lëdzy, chtërny bë jich te czëtaniégò 
naùczëlë. A czej Pòlskô nasta – nie bëło nick lepi. Le 
że sã zmienielë ti, co nama rządzëlë. 

Pò drëdżé: Kaszëbi òd wiedno ùwôżelë, że nôwôż-
niészô je zemia. To nie je znanka pòwszéchnô na  
całim swiece. Nié kòżdi taczi je. A më tak dëcht pra-
wie ùwôżelë – zemia, zemia, zemia i zemia. „Të nie 
pùdzesz do szkòłë, bò chto bãdze òbrôbiôł zemiã” – to 
bëło motto. Më na tã nôùkã nawetka ni mielë chãcë. 
Bò kò më ani nie bëlë Niemcama, ani më nie bëlë 
Pòlôchama – ani jedny naji nie achtnãlë, ani drëdżi.  
A to mùszi bëc chãc, żebë człowiek chcôł w tim 
swòjim kraju bëc, chcôł sã w nim ùczëc, chcôł mù 
służëc. Më nie chcelë służëc cëzémù, më nie chcelë jic 
w swiat, më chcelë bëc na swòji zemie – swòji zemie!

Pò trzecé: nicht sã nie zastanôwiôł na Kaszëbach 
w XIX stolatim, kim òn je. Më nie mëslëlë ò swòji 
juwernoce. Më prosto taczi bëlë, jaczi bëlë. Në i tak 
wëszło, że më gôdelë w taczi mòwie. A jaczé to mia-
ło znaczenié dlô swiata? To dlô nas nie bëło wôżné. 
Më ni mielë pòczëcégò swòji juwernotë. I mòjim zda-
nim pò dzys dzéń ji ni mómë. Ale do naji nicht nie 
strzélôł, tej më bëlë rôd. Zycher, że béł spòkój i më 
mòglë òbrabiac tã swòjã zemiã […].

A pò czwiôrté: më Kaszëbi jesmë mało ùfny 
procëm cëzëch. Më bëlë zamkłi w swòji skòrëpie. 
Czej më tu pòtkelë cëzëch lëdzy na swòji zemie – tej 
më sã jesz barżi zamklë a fardich. I ti starszi przë tim 
òstelë. […] A ti młodi, co szlë do szkòłë z òbrzészkù, 
czej Pòlskô nasta w 1920 rokù, a ju òsoblëwie pò ti  
II swiatowi wòjnie – czëlë blós jedno: „Wa jesta 
Pòlôszë, le kąsk do ùprawieniégò”. Zrzesz Kaszëbskô  
z Janã Trepczikã i Aleksã Labùdą robia, co mògła, 
żebë ùswiądnic Kaszëbów w tim, kim òni są – ale òd 
razã pòlsczé władze jima robiałë w II RP przék. I òd 
tegò czasu zaczął sã pòczątk najégò wëmieraniégò – 
móm wiarã, że jesz nié kùńca! 

Chcemë przeńc do wajich doswiôdczeniów.

W Szkòle Spòdleczny w Szëmôłdze ùczëlë cëzy 
szkólny – na przikłôd z Siemiatycz, Giżycka. Stądka 
jeden béł blós – Stanisłôw Sykòra [bracyna Féliksa 
„Loszka” Sykòrë – przëb. G.F.]. Òn béł Kaszëba. Do 
naji nie gôdôł pò kaszëbskù, ale téż procëm kaszë-
biznie nie béł. Kò mògã rzec, że béł taczi neùtralny. 
A na tã całą resztã trzeba bëło òpasowac. Òni nas, 
młodëch Kaszëbów, nie rozmielë (jô gôdóm ò kùńcu 

lat 60. i zôczątkù lat 70.), prosto nie rozmielë, co më 
do nich gôdómë – i to robiało jich nerwés. I tej kòl 
mie doma bëło gôdóné, że: „Lepiej mówić po polsku, 
by nie mieć kłopotów w szkole”. Tak bëło w jinszich 
chëczach mët. Kò naszi starszi mielë strach ò swòje 
dzecë. Òni chcelë, żebë më mielë dobrze.

Në dobrze, ale jaczi béł cél tëch szkólnëch – òni 
chcelë kaszëbiznã znikwic, czë òni chcelë blós, cobë 
z tim dzeckã sã dogadac?

Ani jedno, ani drëdżé. Kò w kòżdim nôrodze są 
glëpasy i mądri, lëchi a dobri. Tak samò bëło ze szkól-
nyma. Jeden béł mądri i gôdôł: „Chcę Cię zrozumieć, 
więc naucz się języka polskiego. A co w domu – to 
mnie nie interesuje”, drëdżi rzekł: „Mów normalnie! 
Bełkoczesz!”. To zanôlégało òd szkòlnégò, òd człowie-
ka. Jeden dôł mie w łep – jô tej-sej dosta nawetka za 
glëpasé „jo”. A drëdżi szkólny miôł na to namkłé. Tëli.

Wë za to pãkniãcé w łep sã sromilë swòjégò kaszëb-
sczégò pòchòdzeniégò?

Nié – jô apartno. Jô ju takô jem, że jim barżi chto 
mie robi przék – tim barżi mù chcã ùdokaznic, że 
mie to nie robi, gwës a zycher! Në i jô dali gôda pò 
swòjémù, pò kaszëbskù. Ale jednégò mòjégò drëcha 
szkólny mòcno sztrofòwôł. I pamiãtóm, że ten drëch 
ju tegò ni mógł strzëmac. Pòdszedł do szkólnégò, na-
gôdôł mù pò kaszëbskù, co òn mësli, i tak pòrząd-
no mù pãkł! To le zgrochòtało! Ale cobë nie bëło, to 
mùszã rzec, że wiedno bëło taczé przeswiôdczenié, że 
ti, co nie rozmieją gadac richtich pò pòlskù, ti, co bëlë 
Kaszëbama – bëlë traktowóny jak kąsk głëpszi. 

Wë tu gôdôce ò młodoscë, ò dozdrzeléwanim – dlô 
Was taczim dzélã żëcégò bëła nôùka w I LO we Wej-
rowie. Jak ti cëzy młodi z gardu wzéralë na Kaszëbów?

Kòl nas z Szëmôłda bëłë trzë dzéwczãta. Më gôdelë 
midzë sobą pò kaszëbskù. Wôżné bëło dlô mie zén-
dzenié naszi klasë z Aleksandrã Labùdą. Nasza szkól-
nô sã na to zgòdza i to zòrganizowa. Bëło to mòż-
lëwé, bò z nama do klasë chòdza Jaromira, córka 
Aleksandra Labùdë. To zéńdzenié bëło dlô mie baro 
wôżné. Wiãcy lëdzy sã dowiedzało, kim są Kaszëbi. 
Kò më so gôdelë pò kaszëbskù, niechtërny bëlë tim 

F. Radziak ze swòjima starszima w 1963 rokù przed familiowim 
bùdinkã
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kąsk zainteresérowóny, ale bëlë téż taczi, chtërnyma to 
sã nie widzało. A nôgòrszi bëlë ti miastowi z Wejro-
wa. Ti sã z naji prosto ju wëszczérzelë, z tima sã ju nie 
szło drëszëc. Tej jô jima robia na złosc – jim wiãcy òni 
mielë problem do Kaszëbów, tim barżi jô jesz gôda pò 
kaszëbskù. Ale téż trzeba rzec, że to nie béł blós pòdzél 
„Kaszëba – Pòlôch”, na to cësk miôł mët pòdzél „wies 
– gard”. Më ze wsë na to mielë namkłé, ale prawie bez 
taczé wzéranié młodi Kaszëbi, chtërny bëlë z miasta, 
nie przeznôwelë sã do te, że są z kaszëbsczich fami-
liów, bò nie chcelë stracëc drëszków z miasta, chtërne 
bëłë „barżi cywilizowóné”. I bez to jesz barżi i mòcni 
ùcwiardzył sã pòdzél Kaszëba = wies, Pòlôch = gard. 

Wë zaczãlë robòtã jakno szkólnô w 1988 rokù. Jak 
to je – pò prôwdze tak bëło, że kaszëbizna w szkòle 
przed 1989 a pò 1989 rokù to bëłë dwa swiatë?

Jô rzekã tak – jô nie widzã wialdżi apartnoscë. Czej 
jô ùcza w Łebińsczi Hëce w nen czas, tej wszëtcë 
ùczniowie tam gôdelë pò kaszëbskù. Rozmielë pò 
pòlskù – to ju nie bëło pòkòlenié mòjégò tatë doch 
– ale jima wiele lżi bëło pò kaszëbskù gadac. Żlë bëła 
ùczba i ùczniôk nie rozmiôł richtich, ò co mie jidze, 
tej jô mù to klarowa jesz rôz pò kaszëbskù. Dlô mie 
to nie béł nigdë żóden jiwer – ani przed 1989 ani pò. 
W szkòle w Łebińsczi Hëce wnetka wszëtcë szkólny 
razã z direktorã to bëlë Kaszëbi. Kaszëbsczi to bëła 
nôwiãkszô bùcha ti szkòłë. Më ni mielë przedmiotu 
„język kaszubski”, ale më robilë, co mòglë – gôdelë 
do dzeców pò kaszëbskù, sejmiczi òrganizowelë, na 
„Rodną Mòwã” rëchtowelë. Z naszima dzôtkama më 
szpëtôkle rëchtowëlë pò kaszëbskù, jezdzëlë z tim 
pò rozmajitëch placach. Më jich ùczëlë kaszëbsczich 
frantówków, tuńców. Nama nie felowało kaszëbsczé-
gò. I nicht sã tegò nie wstidzył – przed 1989 rokã tak 
samò. Ale pòdsztrichiwóm – tak bëło w Łebińsczi 
Hëce. W kòżdi szkòle tak nie bëło.

Në kò to je czekawé, bò më wiedno spichómë winã 
na szkòłã. Gôdómë, że kaszëbizna wëmiérô bez 
to, że w szkòle bëła tãpionô. Wë gôdôce, że w Łe-
bińsczi Hëce kaszëbizna bëła żiw i za PRL-u i pò 
jegò ùpôdkù. Tej jesz rôz zadajã to samò pitanié – 
skòrno bëło tak dobrze, tej dlôcze dzys dnia, jedno 
pòkòlenié pózni, je tak lëchò?

To nie bëła dyskryminacja. Wiedno sã gôdô, że Kaszë-
bi to mãczelnicë i co jesz mòże – a to tak do kùńca 
nie bëło. Jô rzekã tak: Rzeczkôj mie, jaczi je kaszëb-
sczi òdpòwiednik słowa celebryta? Bò jô nie wiém. 
I to bëło to. Kaszëbizna bëła zamkłô blós w rëmie 
chëczów i zemie. To, co szło òd starnë swiata, co cy-
gnãło młodëch – nie bëło kaszëbsczé. Nie bëło Kaszë-
bów w tim rëmie ùczonëch, achtorów, piosenkarzów  
a jinszich pòpùlarnëch lëdzy, chtërny przëcygelë do 
se młodëch.

Młodi przëchłoscëlë, òczarzëlë sã mòdernotą, no-
wim swiatã, wòlnotą! A w tim nowim swiece kaszë-
biznë nie bëło. Kaszëbizna bëła w tim swiece donëch-
czasnym – kòmùdnym i zamkłim na to, co nowé. A 

młodi chcôł òszmakac swiata. Żlë młodi Kaszëba 
chcôł bëc mòderny, chcôł cos w żëcym zdzejac – tej 
przëjimôł pòlaszëznã [gôdómë ò latach 80 i 90. – 
przëb. G.F.]. Czej të chcôł zrobic kariérã, cos zdzejac 
w żëcym, òderwac sã òd ti zemie w kùńcu – tej të 
mùszôł perfekt pò pòlskù gadac. Młodi mielë swòje 
ambicje, rojenia, tej zabôcziwelë ò swòjim pòchò-
dzenim. Trzeba bëło sã dostosowac do wikszoscë.  
I wikszoscą bëlë Pòlôszë. I to nie jidze blós ò pòlitikã. 
Kòżdi gôdô blós „PRL znikwił Kaszëbów” – ale to nie 
bëło blós w szkòle, òd starnë rządu! Tak bëło wszãdze. 
W swiãtim a niedowinnym Kòscele tak bëło mët! Pa-
miãtóm jak dzys, jak ksądz mie òszkalowôł za kaszë-
biznã i rzekł, że jô móm gadac pò pòlskù. A dlôcze? 
Bò òn nie béł Kaszëbą. 

Naszi lëdze abò òstôwelë przë swòjim, zamikelë 
sã w swòji skòrëpie, ale dërch gôdelë pò kaszëbskù, 
abò szlë w swiat, wëchôdelë z ti skòrëpë, a co za tim 
jidze – wëchôdelë z kaszëbiznë. I nie bëło kaszëb-
sczich ùczałëch. Më ni mielë swiądë i wiédzë, bò ni 
mielë swòji inteligencje, chtërna bë to miała prostima 
lëdzama rzec. 

[…] Më brëkòwelë i dërch brëkùjemë tribù-
nów. Taczi béł Tóna Ôbram. Mój dżadek pòwiôdôł 
mòjémù tatkòwi, jak Ôbram do Szëmôłda przëjéż-
dżôł. Òn rozmiôł przëcygac lëdzy. Òn tu do jednégò 
gòspòdôrza béł na pòdwòrzé przëszłi – całi Szëmôłd 
sã schôdôł, żebë pòsłëchac, co gôdô Tóna Ôbram. Òn 
rozmiôł przëcygac do se lëdzy. I co wôżné – òn gôdôł 
do nich pò kaszëbskù! To nie béł cëzy! To béł swój! Le 
to béł Ôbram, a pózni długò, długò nick. Në i òn za 
krótkò żił. Za flot ùmarł. To bëło wszëtkò za mało… 
Aleksander Majkòwsczi napisôł kaszëbską epòpejã – 
to bëło baro wôżné! Ale mało chto to czëtôł, tak jak 
Ceynowã. To nie bëlë tribùni. Òni sedzelë ze swòjim 
piórã doma. A më brëkòwelë w ten czas taczich lëdzy, 
co bë robilë robòtã òd bùdë do bùdë, w kòżdi kaszëb-
sczi wsë. A tegò nie bëło. A ti, co nama rządzëlë, blós 
na to zacérelë rãce. 

Rzekã prosto: Te wszelejakné zajiscënczi, chtërne 
më mómë òbgôdóné, mòże nazwac pòlonizacją 
Kaszëbów?

F. Radziak w dzecnëch latach (na kòle)
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Cos w tim mòże bëc. To je słowò tabu, ale òno baro 
mòcno i konkretno pasëje do te wszëtczégò. Bò czej-
bë Kaszëbi ju pò tim 1920 rokù w Pòlsce, abò jesz 
rëchli „za Niemca” w prësczim państwie – mielë do-
stãp do nôùczi swòjégò jãzëka, historie, kùlture atd, 
czejbë béł wialdżi system promòcje tëch wôrtnotów, 
czejbë më mòglë ju tedë załôtwiac w ùrzãdach sprawë 
pò kaszëbskù, w kòscele sã mòdlëc pò kaszëbskù atd. 
– tej kaszëbizna dzys dnia bë bëła dërch żiw, jem te 
gwës! Tej to bë nie bëło nick dzywnégò, to bë bëło 
nôtërné! Kò dzys dnia to sã kòl nas dzeje – ale ju  
ò 100 lat za pózno. Czejbë to bëło ju tedë, tej më bë 
bëlë dzys dnia bùsznym słowiańsczim nôrodã. 

To ju je rozlóné mlékò. Trzeba mëslëc ò tim, co 
zrobic w starnã òdrodë. Pierszé pitanié: Wë téż 
ùczëlë w Czelnie w szkòle kaszëbsczégò jãzëka. Jak 
Wë bë òtaksowelë dzysdniową nôùkã kaszëbsczégò  
w szkòłach? 

Jô bë tegò tak nie zrobia.

Tej dze je błąd?

Nie wiém, dze je błąd. Kò mëslenié bëło dobré – 
„Niechle kaszëbsczi jidze w szkòłë”. Ale mëszlã, że 
Kaszëbów w szkòle bë sã miało barżi achtniwac. Mło-
di z kaszëbsczich familiów bë mielë bëc wëapartnio-
ny westrzód jinszich ùczniów. A nié, że kaszëbsczi je 
dodôwkòwi, pò gòdzënach.

Wë ùczëlë w szkòle historie, wiédzë ò spòlëznie, na-
wetka gimnasticzi. Jak sã ùczi kaszëbsczégò?

To nie je letczi chléb. Czejbë nié te wanodżi za 
darmôkã – jô mëszlã, że te dzôtczi bë sã wëpisałë 
z kaszëbsczégò. Bò to nie je òbrzészk, to są zajmë 
dodôwkòwé. Te dzecë chòdzą blós pò to, cobë miec 
wiãkszą strzédną na kùńc rokù. Szóstka z kaszëb-
sczégò je wnetka za darmôka, a strzédnô weznie 
w górã, doch jo? Në kò takô je prôwda. Z drëdżi 
starnë, jak wprowadzëc òbòwiązkòwé zajmë, skòr-
no më jesmë mniészëzną? Przódë më bëlë òglową 
mniészëzną, a terôzka jesmë ju mniészëzną nawet-
ka w gminie Szëmôłd. To nie je mòżlëwé. Kò tej 
jô mëszlã, że cobë te dzecë przëchłoscëc – szkólny 
mùszi sóm wiedzec, czegò chce. Òn mùszi to czëc. 
Żlë szkólny ùczi kaszëbsczégò blós na mòc, z war-
kòwégò òbrzészkù, żlë robi to blós, bò mùszi – tej 
ni ma niżódny nôdzeje na brzôd ti nôùczi. Pòdsz-
trichiwóm ju jaczis rôz – më Kaszëbi brëkùjemë 
aùtoritetów. Ten szkólny mùszi sóm miec tã bùchã 
z te! A taczi wszëtcë nie są… Znajã wiele szkólnëch, 
chtërny wkłôdają w ùczenié kaszëbsczégò wiele ser-
ca i bùchë z bëcégò Kaszëbą. Òni dają nôdzejã, że 
bãdze lepi. 

Wiele kaszëbsczich tatków baro czãsto gôdô „Jô nie 
mdã zapisowac swòjich dzecy na kaszëbsczi – to nie 
je do nicze pòtrzébné”. Jak Wë to skòmeńtérëjece?

Në kò to je prôwda. To nie je do nicze pòtrzébné. Bò 
do cze to je pòtrzébné? Jô sã cebie pitóm – kòmù to je 

pòtrzébné? Człowiek wszëtczé sprawë załatwi pò pòl-
skù. Czej mô wiãkszé aspiracje – ùczi sã anielsczégò, 
niemiecczégò, francësczégò… A do cze je kaszëbsczi? 
Nié kòżdi Kaszëba je partiotą. To trzeba bëc kaszëb-
sczim patriotą, żebë znac wôrtnotã kaszëbiznë. Resz-
ta mô na to namkłé i mdze mia na to namkłé. Të jes, 
Gracjan, ewenemeńt. Taczich je mało. 

Kò tej je ju za pózno na òdrodã kaszëbiznë?

Nick nie je czôrné ani biôłé. Nick nie je òdnąd – do-
tąd, to wszëtkò płënie. Mòże jesz nie je za pózno. Blós 
to mdze dérało.

Tej co robic, jak ùczëc, jak retac?

Më mùszimë robic swòje! Nick nie dô roz-
miszlanié na ôrt „Co by było gdyby”. Jô jem ti 
dbë, jak spiéwô Wòjcech Młinarszczi, „Róbmy 
swoje”! Dawac przikłôd. Nawetka jak cëzy abò 
nawetka swòji bãdą krzëwò wzerac – tej niech 
wzérają. Më robimë swòje. Chto sã biôtkùje, 
ten mòże nie dobëc, ale chto sã òbdôł – ten ju 
je przegróny. Niechle kòżdi robi, co mòże, cobë 
retac kaszëbiznã – a co bãdze, to bãdze. Mògã 
rzec na spòdlim swòji sytuacje. Kò jô doszła do 
te, że célã tëch zajmów nie je blós nôùka jãzëka, 
le pòbùdzenié swiądë. Nót zrobic wszëtkò, cobë 
młodi czëlë w se tegò kaszëbsczégò patrioticzné-
gò dëcha! Niechle to mdze chòc jeden ùczniôk 
na dzesãc. Czej òn to pòczëje, tej òn sóm òd se 
mdze chcôł rozmiec gadac pò kaszëbskù, pisac 
pò kaszëbskù, zainteresérëje sã historią Kaszë-
bów. To samò przińdze! Nôwôżniészô je ta bùcha  
z pòchòdzeniégò! Dzôtczi – gadôjta pò kaszëb-
skù, a ti cëzy, co tu przëchôdają, niechle sã za-
stanôwiają, dlôcze më gôdómë jinaczi. To je téż 
ta bùcha! Trzeba zrozmiec, cëż to je bëc Kaszëbą! 
I òstatny rôz ju pòwtôrzóm – më brëkùjemë wë-
sok ùczałëch aùtoritetów, brëkùjemë tribùnów, 
brëkùjemë swòjich kaszëbsczich celebritów! Jô 
bë chca dożëc taczich czasów, czej ùczëjã, że: 
„Być Kaszubą – to brzmi dumnie”!

Z Felicją Radziak rozpòwiôdôł Gracjón Fópka

Na pòczce w Szëmôłdze w 1985 rokù
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lëDze mòcno wierzëlë w te ùroczi
Szkòdlëwô mòc, co jã mają niechtërny lëdze  
w słowie i zdrokù, to ùrok. Ùroczony mógł bëc czło-
wiek i zwiérz. Tam-sam gôdają, że ùroczëc mògą nié 
leno niechtërny lëdze, a kòżdi człowiek, co nawet nie 
wié ò tim. Starczi, że òn le wezdrzi na człowieka abò 
na chòwã, abò òn sã tak zadzëwi i ùceszi ti chòwie. 
Ùroczenié mòże przëniesc chòrosc, a nawetka smierc. 
To je widzec pò niespòkójnym zachòwanim. Abò 
jednym razã głowa bòli, jesc sã nie chce, itd. Letkò 
je ùroczëc môłé dzecë, dzéwczãta, pannë i grótczi. 
Ze zwierzãtów – kònie, swinie, gąsãta. Na òdczë-
nienié ùrokù mają Kaszëbi rozmajité spòsobë. Mòc 
przed ùroczenim mają czerwòné blewiązczi wplôtóné 
kònióm w grzëwë, ògón abò sle. Piérwi wplôtałë téż 
matczi czerwòné blewiączi môłim dzéwczątkóm  
i pannóm we włosë. 

Eùgeniô Mëszk ùrodza sã 16 lëstopadnika 1946 
rokù. Prakseda i Jón Makùratowie wzãlë jã za swò-
je dzeckò i wëchòwelë. Rodzëna mieszka na pòcząt-
kù w Nowi Wsë Lãbòrsczi, gdze Eùgeniô chòdza do 
spòdleczny szkòłë. Jak bëła jesz w drëdżi klase, òni 
przëcygnãlë na Dłudżi Czerz, gdze mieszkają do 
dzysô. Eùgeniô chca bëc szkólną. Nawetka napisa żë-
copis i pòdanié. Òsta równak doma kòl swòjich star-
szich na gòspòdarce. Mô sédem sztëk dzecy. 

Eùgeniô Mëszk òpòwiedza historiã, jak to ji tatk 
jachôł w kònia, równak dojachac na plac ni mógł. 
Jegò kóń béł ùroczony. Nalôzł równak gòspòdôrz 
radã na to. Bëło tak:  

„A to tak czedës wiązelë, jak bëła młodô chòwa. 
Czë bëło zgrzébiã, czë celątkò, czë òwieczka, tej to 
(czerwòną blewiązkã) wiązelë, żebë nie ùroczëc. Lë-
dze mòcno wierzëlë w te ùroczi. Ale cos w tim mùsza-
ło bëc, bò më mielë kònia. To béł Kùba. Më gò kùpilë 
jakò zgrzébiã i chłop gò pózni naùcził wszësczé ro-
bòtë, i w wòzym, i we wszësczim. Jak òn ju béł taczi, 
że òn mógł robic, a to béł taczi òdżérk piãkny, to béł 
taczi fejny kònik, i òn nim jachôł do Kamiéńcë. Òn cos 
chcôł, za nawòzã, czë za wãglã. Jak òn béł tak przed 
Leszczinkama, chtos gò minął jaczims kòniã. Jak ten 
gò minął, chłop ju nawet nie wiedzôł, chto to tam béł, 
òn ju do Leszczinków ni mógł dojachac. Kóń zesłab-
nął, całi béł mòkri, jaż taczi biôłi szum na nim béł. 
Òn jakòs dojachôł do pierszégò gòspòdarza, tam jesz 
Klasowie mieszkelë. To béł taczi pierszi gòspòdôrz. 
Òn do niegò na pòdwòrzé wjachôł i òn gôdô:

– Në nie wiém, co sã stało. Z dodomù jô wëjachôł, 
kòniowi nic nie bëło, a terô jô ni mógł dojachac tuwò 
do waji na pòdwòrzé pòd tã górkã. 

Chłop gôdô, ten Klasa: – A ce chto minął? 
– Jo, jeden chłop jachôł wòzã. 
– A, tej jô na to cos pòradzã. 
Òn wzął tegò kònia wprowadzył w chléw, ale 

chłopù òn kôzôł òstac bùten. I za chwilã òn przëszedł, 
i òn gôdô: Niech ten kóń kąsk òdpòcznie, za chwilã 
bãdzesz mógł jachac dali. 

Òni chwilã pòstojelë, pògôdelë i za chwilã òn 
szedł w chléw. Kóń béł sëchi, czësti i nic mù nie bëło. 
Zaprzigł gò do wòza i bëło. Pózni tata sã dowiedzôł, 
że chłop mùszôł wëcygnąc kòszlã, i tą kòszlą òn gò 
mùszôł òtrzéc. Tej òn ten ùrok zdjął”. 

Gôda Paùlëna Wãserskô  
11 strëmiannika 2022 rokù na Dłudżim Krzu 

Kaszëbsczi spiKrz pamiãcë

Pòdzelë sã òpòwiescą!
Projekt Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë pòwstôł dzãka 
ùdëtkòwieniémù ze strzódków Mùzeùm Historie 
Pòlsczi w òbrëmim programù „Patriotyzm Jutra”. 
Robi nad nim Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie, ale jegò rozwij 
zanôlégô przede wszëtczim òd wajich chãców i bëcô 
w pòszëkù do dzeleniô sã swòjima òpòwiescama!

E. Mëszk. Òdj. P. Wãserskô
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lëDze Prosëlë, coBë jich Dzeckò wząc Do chùru. 
szesc mùzycznëch DekaDów alojzéGò trellë 

Z mùzyką jem miôł do czënieniô òd dzecka1. Òjc Bernat, samòùk, grôł na skrzëpicach. 
Prôcowôł w Pùckù na kòleji, dze béł chłopsczi chùr „Moniuszko”.  Spiéwôł pierszim basã. Mëma 
Mariô – sopranã. Na dwa głosë më doma spiéwalë, tata grôł na skrzëpicach. Pò kaszëbskù téż: 
„Wiém jô, wiém”, „Òwieczczi chòdzą, zwónczi brząkają” – tak wspòminô Alojzy Trella, wielelatny 
direktór Spòdleczny Szkòłë miona Adama Mickewicza w Chwaszczënie, chtëren 
òd 1955 do 2014 rokù, tj. przez 59 lat, twòrził, prowadzył różné mùzyczné karna a dozérôł 
kùlturalnégò dzejaniô w ti wsë. Wiedno w repertuarze bëłë kaszëbsczé piesnie, a sóm Trella 
béł szerok znóny ze swégò snôżégò, tenorowégò głosu, sygającégò zwãkù d2. 

Jem sã ùrodzył w Pùckù, na Żeglarsczi, krótkò para-
fi e (tegò bùdinkù ju ni ma). Czej jem miôł trzë lata, 
më sã przeprowadzëlë do Żelëstrzewa, dze mieszkelë 
przë kòlejowi stacje. Ùczba jem zaczął w Żelëstrzewie 
we Volksschule. Pò dwùch latach szkólnô ùzdrza, że jô 
sã dobrze ùcził, tej jem przeszedł, w 1942, do Haupt-
schule w Pùckù, dze më nawetkã anielsczi mielë. Z tegò 
czasu pamiãtóm i kòlãdë pò niemieckù, i volkslieder. 
Direktór Trella pòproszony ò zanócenié jed-
ny volksliederczi z tëch półsta, co pamiãtô, 
zaspiéwôł: Muss ich denn, muss ich denn 
zum Städtele hinaus /, Städtele hinaus / und 
du mein Schatz bleibst hier. // Wenn ich 
komm, wenn ich komm, / wenn ich wiede-
rum komm, wiederum komm, / kehr ich ein, 
mein Schatz, bei dir2. 

Docygóm sã, czë mòglë
 w niemiecczi szkòle gadac pò 
kaszëbskù... Za Niem-
ca, w pùcczi 

Hauptschule Fraulein Zawadzkô nie pòzwôla, ale jak 
më szlë na ban z kòlegama – tej më gôdelë pò naszémù. 
Pòlsczi më mało znelë. Dopiérô w '39, jak mie sã za-
czãła szkòła, z „Przewodnika Katolickiego” òjc naùcził 
mie czëtac pò pòlskù. W lëstopadnikù przëszła niemiec-
kô szkòła. Szkólnô bëła w pòrządkù. Ji chłop, Schultz 
béł zarządcą kòl Bélowów na majątkù w Żelëstrzewie. 
12 marca ’45 przëszlë Ruscë. Pózni ùczéń Trella dostôł sã 

do pùcczégò gimnazjum a liceùm w jednym. Òbczas 
òkùpacje Zygmùnta3 i mie tatk ùcził pò pòlskù i hi-
storie, co mie sã przëdało na wstãpnym egzaminie 
w gimnazjum […]. Z pòlsczégò pitała mie ò lek-
turë […]. Direktór, matematik dr Winogrodzczi, 
zapitôł: Kùli je 5% z 250? Z pamiãcë. Jem mù na 

to òd razu… Pòlonistka pewno nie bëła za baro 
za tim, cobë mie przëjąc, równak matematik – 

direktór – zdecydowôł. 
Alojzy pò sztërzech latach 

gimnazjum zdôł tzw. môłą ma-
turã, a pò pòsobnëch dwùch 
latach w liceùm – wiôlgą. Jak-
no primùs. W pùcczi szkòle 
4-głosowi chùr prowadzył 

profesor Francëszk Bra-
nia. Tej przëszła pier-

szô robòta, szkólnégò 
w klasach 1–4 w Gniéż-
dżewie i Òsłoninie. 

Jem sã wiele naùcził 
òd òbòje czerowni-
ków – wspòminô 
pò latach. W rokù 
1953 Jan Karaś z in-
spektoratu òswiatë 

we Wejrowie zabédo-
wôł: Kolego, propo-

nujemy Wam p.o. kie-

1  Wëwiôd przeprowadzony z Alojzym Trellą przez Tomaszã Fópkã w dodomie pitónégò w Chwaszczënie, 12 maja 2021 rokù. Z archiwùm 
aùtora.
2  Tłóm. T.F.: Mùszã jô, mùszã òstawic mòje miastkò, / mòje miastkò / a të, mój skarbie, òstóniesz tuwò. // Czedë wrócã, czedë wrócã/ cze-
dë bãdã nazôdka, nazôdka / przińdã, mój skarbie, do twòji chëczë. https://www.tekstowo.pl/piosenka,the_kelly_family,muss_ich_denn.
html
3 Swiãti pamiãcë ks. Zygmùnt Trella, brat Alojzégò, probòszcz parafi e w Mechòwi, jaczi m.jin. zaczął i prowadzył bez wiele lat Kas-
zëbską Pielgrzimkã ze Swôrzewa na Jasną Górã, zdrzë: https://www.niedziela.pl/artykul/98605/nd/Najdluzsza-w-Polsce

czasu pamiãtóm i kòlãdë pò niemieckù, i volkslieder. 
Direktór Trella pòproszony ò zanócenié jed-
ny volksliederczi z tëch półsta, co pamiãtô, 
zaspiéwôł: Muss ich denn, muss ich denn 
zum Städtele hinaus /, Städtele hinaus / und 
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rownika szkoły w Koleczkowie. Ùczëło tam tedë trzech 
szkólnëch, a donëchczasny direktór, Bòlesłôw Bòrk4 
prawie szedł do Chwaszczëna. Jem nawetkã nie wiedzôł, 
dze to je – przëznôwô Trella.

Szkòłowi rok 54–55 w Kòleczkòwie. 86 ùczniów. 
Jem wëbrôł 27 dzecy do chùru z 5, 6, 7 klasë. We Wej-
rowie co rokù w maju béł konkurs pieśni i tańca, pierszi 
dzéń – chùrë spiéwałë w sali kòl Pruszińsczégò. Kòżdé-
gò rokù pierszé miejsce brôł wiedno Trepczik5 ze swòjim 
dzecnym chùrã. Trzeba bëło przëgòtowac trzë piesnie: 
jedną wszëtczé chùrë, a dwie dowòlné na dwa, na trzë 
głosë. W wejrowsczim pòwiace jedna mùszëła bëc 
kaszëbskô. Pò naszim „Òwczarzu” (sóm jem zrobił 
aranżacjã na trzë głosë) całô sala wstała, a më dostelë 
wëprzédnienié: diplomë a rzeczowé nôdgrodë. 

W rokù 1955 Alojzy Trella przëszedł do 
Chwaszczëna, dze miôł ju 50 młodëch spiéwôków, 
a sztërë lata pózni z 81 chùrzistama na trzë głosë – 
wëgrôł wejrowsczi kònkùrs. Z jaczégò spiéwnika brôł 
kaszëbsczé dokazë? Kòl stôri szkòłë mieszkôł Grëba –  
i òn mie przëniósł „Kaszëbskji piesniôk” Trepczika jesz 
sprzed wòjnë. Na nen trzëgłosowi chùr sóm jem aran-
żowôł.

W szkòle bëło tej wiãcy jak 120 szkòlôków. Midzë 
45 a 50 wiedno bëło w chùrze. W gòdnikù 1959 rokù 
Alojzy Trella pòprowadzył gò na pasterce ò północë 
w kòscele w Chwaszczënie. Ksądz Jón Minett zarzą-
dzył, cobë rodzycë przëprowadzëlë dzecë, òstelë na 
dole, a na chùrze bëło leno spiéwné karno a òrganista 
Albin Bichòwsczi. Më zaczãlë òd „Noc cicha w śnie”… 
Przez sétmë lat jem prowadzył, pózni sétmë lat Riszôrd 
Kòwalsczi.

W rokù 1961 przë szkòle założił òstrzódk kùltu-
rë, jaczi pózni zmienił sã w Klub Kultury „Rolnik” 
pòd skrzidłama Gminowi Spółdzelnie „Samopo-
moc Chłopska”. Òd 1961 bez sztërë lata prowadzył 
chłopsczi sekstet „Czupurne Koguty”. Më bë szlë dali, 
ale trzech do wòjska wzãlë. To bëlë mòji dôwny ùcz-
niowie. Szesc chłopa spiéwało na trzë głosë, wnetkã 
na kòżdi akademie we wejrowsczim pòwiace, m.jin.  
w Gniewinie, Kòstkòwie, Lëni, Òsowie… 

Wëkònywelë repertuar pòpùlarny w pôrã 
jãzëkach, w tim pò kaszëbskù. Kòzlinczi Trella brôł 
z Trepczika, a pózni z zesziwków wëdôwónëch przez 
gduńsczi dodóm kùlturë a Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié. W sekstece wëstãpiwelë: Alojzy Trella, 
Wojciech Setzke, Antoni Magrian, Gerard Zieleziń-
ski, Henryk Redik i Kazimierz Diesing. Solo: Ingeborg 
Setzke, Henryk Redik i Alojzy Trella. Akompaniament: 

Anna Kalisiak – akordeon i Stefan Okrój – gitara6. 
Wikszosc z chùrowëch òprôcowaniów robił Trella.  
W archiwùm aùtora są nagróné dwie kaszëbsczé pie-
snie, jaczé spiéwô to karno: „Wiém, jô wiém” a „Anul-
kò mòja”.

W rokù 1965 założił białogłowsczé szescò-
sobòwé karno „Szade lale”, jaczé wëstãpiwało jaż  
11 lat. Ùchòwałë sã nagrania kaszëbsczich piesniów  
w jich wëkònanim: „Jô sã żenic nie bãdã”, „Jéwka”  
a „Dzéwczã i Józk”.

W latach 1964–1967 Alojzy Trella béł pòwiato-
wim pòdinspektorã òswiatë we Wejrowie. Pòdlé-
gałë mù ne spòdleczné szkòłë: Òsowa, Karczem-
czi, Wiczlëno, Czelno, Kòleczkòwò, Bieszkòwice, 
Zbichòwò, Reszczi, Gniewòwò, Kamiéń, Łebno  
a Bãdargòwò. Pò tim wrócył do Chwaszczëna i do 
mùzyczny robòtë. 

Lëdze prosëlë, cobë jich dzecë wząc do chùru. Nie 
bëło kłopòtu z chãtnyma. Jem prowadzył szkòłowi 
chùr w Chwaszczënie bez 25 lat. Òstatny nasz wëstãp 
béł òbczas Zjazdu Absolwentów SP w Chwaszczënie 
w 1992 rokù. 

Historik dr Michôł Hinc pòdôwô jesz: Śpiewacy 
prowadzeni przez Alojzego Trellę, Ryszarda Kowal- 

Mùzyka

4  Téż kaszëbsczi lëterat, co pisôł w gwarze lesacczi.
5  Jón Trepczik z Wejrowa – szkólny, pòéta i kómpòzytór, załóżca a czerownik czile chùrów.
6 Z archiwalnégò nagraniô zôpòwiedzë wëstãpù karna. Gôdô Alojzy Trella.
7 W pùblikacji Carmen Geras, Alojzy Trella, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie. Monografia 8-klasowej szkoły 
1966–1999, Żukowo 2006, na s. 36 nalôżómë lata dirigòwaniô szkòłowim chùrã: R. Kòwalsczi (1965–1973), Jerzi Czelińsczi (1974) i A. 
Trella (1975–1993).
8 W broszurce wëdóny z leżnoscë V Zjazdu Absolwentów Spòdleczny Szkòłë m. Adama Mickewicza w Chwaszczënie, 1 lëpińca 2000 r. 
Alojzy Trella pòdôwô téż, że rôz chùr dobéł II môl (1960).
9 Michał Hinc, Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie (1945–1989), w: Chwaszczyno. Dzieje wsi i parafii do 1989 roku, Żukowo – Chwaszczy-
no – Gdynia 2021, s. 343.
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skiego i Jerzego Kielińskiego7 uczestniczyli też w świę-
tach kościelnych, a także w przeglądach zespołów 
artystycznych. Mogli się też poszczycić niemałymi 
sukcesami, wśród których wymienić należy dwukrot-
ne zwycięstwo w Powiatowym Święcie Pieśni i Tańca  
w Wejherowie (1959, 1973)8, wyróżnienia pod-
czas Ogólnopolskiego III Festiwalu Pieśni o Morzu  
w 1970 roku. W latach 80. chórzyści dwukrotnie cie-
szyli się też z pierwszego miejsca w Gminnym Przeglą-
dzie Zespołów Artystycznych w Żukowie9. 

Òsóbny wspòmink słëchô sã parafialnym 
chùróm, z jaczima miôł do ùczinkù jakno spiéwôk 
a kronikôrz Alojzy Trella, chtëren tak wspòmnął 
ùmarłégò òrganistã z Chwaszczëna Albina 
Bichòwsczégò: Nie da się […] pominąć nader rzad-
kiego przypadku, jak ponad sześćdziesięcioletniej 
posługi (1950–2015) organisty Albina Bichowskie-
go, ucznia mistrza organowego Stefana Lutowskiego  
z Wielkiego Kacka. Inicjator i twórca profesjonal-
nych, czterogłosowych chórów: mieszanego (z lat 
1953–1961); męskiego, 24-osobowego, śpiewające-
go dwa lata, a przygotowanego specjalnie na uro-
czystość 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Jana Minetta 
(1980); ponownie mieszanego (1990–1998), prezen-
tującego się 108 razy, w tym 20 gościnnie w okolicz-

nych kościołach. I do tego jeszcze rozśpiewany ko-
ściół w Chwaszczynie10.

Òd pòłowë 1999 rokù przez 15 lat artisticzno 
dozérôł w Chwaszczënie fòlkloristicznégò karna 
„Stolem”, jaczé założił Leszk Makùrôt11. Trella pisze 
w roczëznowi broszurce karna: Siedmioosobową 
kapelę (2 skrzypce, klarnet, trąbka, akordeon, kon-
trabas, diabelskie skrzypce, burczybasy) powiększa 
wkrótce młodzieżowy żeński sekstet wokalny […] 
działalność zespołu to […] już ponad 150 pozycji, 
„wyłuskanych” z nieprzebranych zbiorów ludowych 
[…]. Predystynowane są kompozycje Jana Trepczy-
ka i Antoniego Peplińskiego oraz współczesne To-
masza Fopkego, Witosławy Frankowskiej, Jerzego 
Łyska, Jerzego Stachurskiego12. „Stolem” wëdôł trzë 
platë: Z kaszëbsczich strón (2002), Kaszëbsczé acht-
nienié (2009) a Na wdôr przińdnikóm (2014). Razã 
54 kaszëbsczé dokazë.

Brzôd kaszëbsczégò, mùzycznégò dzejaniô 
Alojzégò Trellë je stolemny. Ùchòwałë sã nagra-
nia, òdjimczi a cepłé wspòminczi Jegò ùczniów, 
współmùzykùjącëch a tëch, co pòdzywiają kùńszt 
spiéwù a wësoczi, òsoblëwi ùrodë głos. Jeden  
z nôpiãkniészich na Kaszëbach. 

Òdj. TF

Mùzyka

10  26 października zmarł Albin Bichowski, wieloletni organista z Chwaszczyna. Miał 91 lat, www.fopke.pl
11  A.T., Chwaszczyńskie spojrzenie wstecz, „Pomerania” 2006, nr 9 (390), s. 21. Aùtór pòdôwô téż, że: Ze skarbnicy miejscowego folkloru 
czerpały też obficie: chór szkolny, dziecięcy zespół wokalny (pod kierownictwem A. Trelli i Ryszarda Kowalskiego), męski zespół śpiewaczy 
Czupurne Koguty, żeński sekstet wokalny (prowadzony przez A. Trellę) oraz dziecięce grupy taneczne prowadzone przez Małgorzatę Trellę i 
Gabrielę Labuddę. 
12 XV-lecie 1999–2014. Zespół Wokalno-Instrumentalny „Stolem” Chwaszczyno, 2014.

z profesorsczi pòlëcë  ksążczi ze zbiorów Gerata Labùdë

Labuda Gerard, Święty Wojciech. Biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Mo-
nografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, FUNNA, Wrocław 2000, ss. 337. 
Swiãti Wòjcech – tak jak sw. Stanisłôw – to baro wôżnô pòstacëjô w badérowaniach prof. 
Gerata Labùdë. Mòże nawetka wôżniészô, bò sparłãczonô z przédną témą, jakô intere-
sowała Profesora. Wòjcech béł òglowò znóny ju czile lat pò smiercë, tej wiele strzédno-
wiekòwëch aùtorów pisało ò nim. Na ksążka ùkazejë pierszégò pòlsczégò patrona na sze-
roczim eùropejsczim spòdlim. Gerat Labùda òdpòwiôdô na wiele pitaniów, jaczé zadôwelë 
so jiny badérze przed nim, np. tikającëch sã placu, gdze òstôł zabiti, czë tegò, co dokładno 
sã stało w chwilë jegò smiercë. 

Loyola M. Maria, Tajemnica szczęścia. Przygotowanie do I-ej Komunji św., Księgarnia św. 
Wojciecha, Poznań – Warszawa – Wilno 1922, ss. 450. 
Ksãgòzbiér prof. Gerata Labùdë to nié blós nôùkòwé ksążczi. Wiele je téż jinëch, taczich jak 
np. pòwiescë abò rozmajité pùblikacje religijné. Są téż ksążczi, chtërne nawetka nie nôle-
żałë do Profesora. Dobrim przëmiarã mòże bëc Tajemnica szczęścia. Je na ni pòdpis Albertë 
Wielopòlsczi, białczi Gerata Labùdë, i dedikacjô dlô ni na pierszi stronie: „Na pamiątkę  
I Komunji świętej od drogiej Mamusi 1926 rok”. Są tam òglowé regle katolëcczi wiarë dlô 
môłëch dzecy. Dzysô ksążka dlô tak młodëch lëdzy wëzdrzałabë czësto jinaczi. Czekawé je 
to, jak przez 100 lat rozwinãło sã podéńdzenié do wëdôwaniô ksążków dlô nômłodszich 
czëtińców.
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W ùszlim rokù w nordowëch pòwiôstkach bëla dlëgszô historëjô Milosza, jegò sëna Milicha  
a jich jiwrów z Wikingamë, co nawiedzalë nasze stronë. Òd nich zdżinãla wnet calô rëbackô  
wies Milosza, razã z jegò bialką a starszim sënã. Òn z tim mlodszim w kùńcu ùretôl sã,  
a przëszlo do tegò, że jarl nëch zamòrsczich lëdzy wëcygnąn do nich rãkã a chcôl zabrac  
ze sobą. Milosz pòdôl mù swòjã rãkã. Terô pò czile latach wrôcają òni zôs na naszã Nordã.

Slunészkò stojalo wësok a wiater dmùchôl dosc mòc-
no. Le nié za mòcno. Prawie tak, że knara szla dosc 
drist pòd swòjim sztërënórtowim żôglã. Bél to statk 
Nordmanów, handlowi abò frachtowi, dosc apartny 
òd jich wòjnowëch dludżich òkrãtów: drakkarów, 
skeidów a sneków. Mniészi, barżi pakòwny, a wios-
lamë napãdzóny blós w hôwingach. Terô, czerowónô 
sprawną rãką, knara szla z wiatrã prosto na zud.

Za rudelã stojôl Milosz, Kaszëba, co równak ju òd 
czile lat wanożil pò swiece z wikinsczim jarlã Diarfã 
a swòjim sënã Milichã. Z Diarfã Milosz pòwanożil pò 
tim, jak ni miôl ju czegò szëkac w swòjich stronach  
a téż pò tim, jak zabil w biôtce jeden na jednégò ùszlé-
gò jarla, Berga. Rabùsznika a mòrdôrza. Diarf òstôl 
wëbróny prawie pò nim. Bél òn lepszim czlowiekã. 
Wòjôrzã jo, le nié zbójcą. Brôl wòjnowi wzątk, le nie 
zabijôl biédnëch lëdzy dlô ùcechë a nie òkrôdôl. Mi-
losza wząn pòd swòjã òpiekã. Dosc chùtkò sã ze sobą 

zdrëszëlë. Kaszëba a jegò syn stalë sã partã szpelë 
Nordmanów.

Milosz, czedës rëbôk, terô prôwdzëwi żeglôrz. 
Tegò warkù naùczil sã westrzód lëdzy Diarfa nôbar-
żi. Téż szlachòwôl za samim sobą z przódë lat. Barżi 
zmienil sã Milich. Czedë òpùszczôl domôcé stronë, 
bél kòle dwanôsce lat stôri. Dozdrzeniôl ju westrzód 
Wikingów. Òglowò szlachòwôl za òjcã, miôl jasné 
wlosë, bél zmiarti a nie bél za wësoczi. Òbleczënk 
miôl ju równak barżi jak wòjôrz. Bò prawie biôtkòwac 
bëlno ùczil gò Diarf a jiny.

Stojący na dzobie Diarf, czlowiek ò szeroczim 
krzebce a zlotëch, kruz wlosach òbrócyl sã terô do 
Milosza a zawòlôl:

– Je widzec zemiã! Pòj tu!
Kaszëba òddôl rudel w jiné rãce a przeszed wzdluż 

cali statk.
– Zdôwô mie sã, że to ten plac.
Milosz przëzérôl sã sztócëk.
– Jo! – òdrzek.
– Në że! Wszëtcë do mie!
Lëdze z karna zeszlë sã na dzobie. Nie bëlo jich 

wiele. To nie bëla wòjnowô wanoga. Razã cos wicy jak 
dwadzesce sztëk lëdzy.

– Slëchôjta! Plëniemë do gardë na òstrowie. Gwës 
nié jeden z was gò znaje. Plëniemë tam handlowac. 
Rozmiejeta?

Karno blós sã zasmia.
– Rozmiejeta?
– Jo, rozmiejemë! – òdrzeklë w kùńcu Diarfòwi 

jegò lëdze, le jakòs tak wiesol.
– Bôczta tam jeden na drëdżégò! A spòkój mô 

bëc!
Czedë knara wplëwala ju do pòrtë, na òczë cëska 

sã, że bél to dosc bògati gard. Kôtë, wszeljaczé bùdin-
czi, szopë a magazynë stojalë jeden kòl drëdżégò. Na 
sztrądze a na wòdze rojilo sã òd rëbacczich bôtów,  
a w sami hôwindze stojalo wiele frachtowëch. Gard 
pò prôwdze bél bògati, a dorobil sã prawie na handlu, 
bél placã, gdze wszeljaczi kùpcowie mienialë swòje 
towôrë. Wôżny bél dlô niegò téż zwësk z lowieniégò 
sledza, chtërnégò wiele bëlo w wikù rozcygającym sã 
za òstrowã. Jedno rzucalo sã w òczë – gard nie bél 
bùdowóny baro òbronno. Lëdze Diarfa, chtërny znalë 
ju nen plac, wiedzelë, że je tak dlôte, że gard bél téż 

PART 1
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môlã, do chtërnégò cygnãlë wszeljaczi rabùsznicë, 
zbójcowie czë téż wòjôrze, bò tam mòglë sprzedac 
swòje łupë. Gardowi ni mùszelë tedë bòjec sã, że ti 
jich napadną.

Milosz, chtëren mòżna rzeknąc, bél w Diarfòwim 
karnie szëprã, bò miôl òsoblëwi anung do czerowa-
niô statkã, nalôz môl dlô knarë, a ùstawil jã nawetka 
bez pòmocë wioslów. Lëdze zarô ùwiązalë statk, a pò 
sztóce pòjawil sã gardowi strażnik.

– Chto tam? – zapitôl.
– Jarl Diarf, ze swòjim towôrã, chcemë handlo-

wac.
– Co môta?
– Më przëplënãlë z Winetë, a mómë wszeljaczé 

rzeczë, chtërne jidze kùpic prawie tam, skórë a sztofë.
Strażnik nick wicy nie gôdôl, blós pòszed w swòjã 

stronã. Diarf kôzôl wëpakòwac part towôrów, jaczé 
pò prôwdze òni mielë ze sobą, a rzek glosno, że òd 
witra mdą mielë starã gò sprzedac. Kôzôl téż nalezc 
plac do spaniô dlô lëdzy, a na kùńc wząn na bòk Mi-
losza a jesz dwùch swòjich lëdzy.

– Nie chcã, żebë më za baro bëlë widzec – za-
cząn gôdkã – chcemë tak prawic, jak më bë gôdalë tu  
ò robòce.

– Cëż je? – spitalë sã wszëtczi.
– Jô dopiérze tu a blós wama rzekã. Jô jem zycher 

na wszëtczich naszich lëdzy, le tu w gardze òni pewno 
wëpiją, sã pòbawią, a chcąc nie chcąc mòglo bë jima 
cos wëpasc. W rzëcy móm handel!

Wszëtcë sã pòdsmielë.
– W Winece bél czlowiek, wôżny a bògati. Jaczis 

handlôrz tu stądka zaplacyl zó to, że pòrwelë tamtégò 
córkã.

– Terô chcą za niã pieniãdze?
– Nié! Nen tu chce jã òżenic ze swòjim sënã.
– Za czim?
– Nen tu mô dëtczi, le niżódnégò znaczënkù. 

Mëszlã, że chce wëniesc swój ród wëżi, a przez to 
sparlãczenié wszeljaczégò dokôzac. Chto wié, nawet-
ka mòże rzãdzëc w tim gardze.

– Co nama do tegò? – spitôl Milosz.
– Jô sã z nim zgòdzyl na wiôlgą nôdgrodã, jeżlë 

më to dzéwczã nalézemë a jã dodóm òdwiezemë. Le 
nie je wiedzec, gdze za nią sznëkrowac – czë òna je 
tu, czë gdze jindze ùkrëtô. W kùńcu chtëren to je nen 
czlowiek. Tu kùpców nie felëje, a nen z Winetë nie 
wiedzôl téż, bò żódnégò wiadla jesz nie dostôl. To, co 
mie rzek, wiedzôl blós òd jednégò z nëch, co ta brutkã 
pòrwalë, a co òstôl chwacony.

– Tedë co robimë?
– Mdzemë ùdôwalë, że pò prôwdze chcemë han-

dlowac. Mùszimë nalezc métel, jak sã czegòs dowie-
dzec. Rechùjã na waji, miôjta òczë a ùszë òtemklé.

Chlopi rozeszlë sã do swòjich robòtów. Zajãlë sã 
statkã, przenôszanim towôrów do gardë, szukanim 
placë do spaniégò. Diarf z Miloszã a jinymë zarô 
wëbrôl sã do gòspòdë, żebë pòwzerac, co sã dzejô w 
gardze a co lëdze gôdają. Wëpilë so piwò a drëdżé. 

Czedë Milosz wëszed za swòją pòtrzebą bùten, jaczis 
dwaji przëstąpilë do niegò.

– Chtos bë chcôl z tobą gadac.
– Ze mną?
– Jo, geszeft je do zrobieniô!
– Tej mùszã mòjégò jarla zawòlac.
– Sygnie, że të pùdzesz z namë – òdrzek jeden  

a pòkôzôl na nóż zatkniony za pasã.
– Jeżlë to tak wôżnô sprawa, tedë chcemë jic – 

òdrzek chlop.
 Òni zaprowadzëlë jegò do jedny szopë przë 

sztrądze. Wcale nie krëlë gdze, to përznã ùspòkojilo 
Milosza. Wlazlë do bëna, a zarô zamklë dwiérze. Bëlo 
cemno, blós przez szparë w scanach wpadalo përznã 
widë. Ti dwaji zatrzimalë chlopa w môlu. Ùzdrzôl, że 
w nórce, na beczce, chtos sedzôl. Blós nie bëlo widzec, 
jak wëzdrzi.

– Ò co chòdzy? – spitôl dosc drist Milosz, ni miôl 
strachù. Ju bél jinszi pò latach w grëpie z Wikingamë, 
a rozmiôl téż, że Diarfòwi pewno ju za nim wzérają.

– Të jes Milosz, Milosz Rëbôk. Doch jo?
– Skąd mie znôsz?
– Znajã pòwiôstkã ò Kaszëbie, co zabil jarla Berga, 

a sóm stôl sã Wikingã.
– Pòwiôstka pòwiôstką, le skąd wiész, że to prawie 

ò mie chòdzy?
– To nie je wôżné, wôżné je to, za czim Diarf prze-

wanożil tu do nas.
– Ni ma w tim żódny krëjamnotë, mô fracht do 

zbëcô.
– Nooo, z wòjôrza stôl sã kùpcã? Na waszim statkù 

téż cos za wiele lëdzy, jak bë brëkòwôl do handlë.
– Gôdajã wama, jak je.
– Të ju rôz biôtkòwôl sã ò swòjégò sëna, chtërny 

tu téż z tobą przëplënąl. Tedë miéj ò niegò starã dali. 
Abò rzeczesz mie wszëstkò, abò jegò mòże spòtkac 
cos lëchégò.

Milosz lëchò pòwzérôl na tegò, co z nim prawil.
– Tej co òdrzeczesz?
Wtim dwiérze òd szopë wpadlë do bëna a razã  

z nimë lëdze. Milosz òd raza òdskòczil w nórt a wi-
dzôl, jak ti dwaji, co gò pilowalë, padają na zemiã.

– Milosz, żëjesz? – spitôl Diarf.
– Jo! Tu je jesz jeden. Mùszita gò chwacëc. Òn cos 

wié.
Nordmanowie òbskòczëlë szopã.
– Nikògò tu ni ma.
– Mùszi bëc!
– Tu je takô luczka, pewno nią zwiornąn!
– Chùtkò bùten!
 Le bùten ju nicht òsoblëwi nie bél widzec. 

Rëbôcë krącëlë sã blós przë czôłnach a bôtach.
– Òn chcôl wiedzec, za czim më przëplënãlë. Znôl 

mie a cebie, jarlu.
– Terô ju nama sã nie ùdô sprawë sztël zalatwic! – 

òdrzek Diarf. – Wszëtcë na statk. Mùszimë pògadac 
z lëdzamë.

Matéùsz Bùllmann
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jak chto miôł Pasowny kawôłk,  
to le kòPôł i sësził

Prosti, nié tak stôri òdjimk, a na nim troje lëdzy przë kòpanim torfù. Wzãła nas òskòma  
na to, żebë doznac sã czegòs wicy. Chto na nim je, gdze gò zrobilë? Miéwcowie wiele nama  
nie pòmòglë. Tej mùsz miec nôdzejã, cerplëwòtã i kąsynk szczescô, a tej...

Òdjimk pòkôzôł mie Ludwik Szréder, direktór 
Gminnégò Òstrzódka Kùlturë w Tëchómiu, jaczi ju 
lata zbiérô stôré fòtografie. Dzél z nich trôfiô pózni 
do gminnégò kalãdôrza, a reszta do dosc bòkadné-
gò ju archiwùm. Nen jem dostôł òd Hapków z Cemna. 
Nick ò nim równak nie pòtrafilë mie pòwiedzec – rzekł 
Szréder. Nicht téż nie rozpòznôł lëdzy, chtërny na nim 
są. Wëdawac sã mògło, że nie ùdô sã rozpòznac lëdzy 
z òdjimka, jaczi òstôł zrobiony tak gdzes w latach 50., 
mòże 60. XX-stolata. Mòże ju bòhatérowie nie żëją... 

Pò czasu Szréder pòjôwiô sã znôwù. Terôzka 
ju wszëtkò wiém – gôdô. I cygnie dali: Jem pòkôzôł 
òdjimk mòji drëszce Zyce Hapce, jakô mieszkała  
w mòji wsë, a òżeniła sã do Cemna. Czej òbôczëła fòto-
grafiã, òd razu rzekła: „Në to doch je mòjégò chłopa 
matka”.

Hapkòwie są w krewnoscë, le rodzëna, chtërna 
òdjimk przekôzała, nie przëszła na to, że mòże na 
nim bëc jich krewnô. Razã z Ludwikã Szrédrã ùmó-
wilësma sã na wizytã. W dwiérzach cemińsczi chëczë 
witô nas Zyta i rôczi bënë. W jizbie, za stołã sedzy 
ji starka Daniela Hapka. Rozkłôdómë przed nią czi-

le stôrëch òdjimków. Tak bez òkùlôrów to nie widzã 
– rzekła 90-latnô białka. Za sztót w rãkã bierze jed-
nã z leżącëch przed nią kôrt. To widok z Wiôldżégò 
Glisna, domôcy wsë Danielë. Nôpis na drëdżi stronie 
daje wiadło, że òdjimk je zrobiony w lëpińcu 1939 r. 
Wiôldżé Glisno leżało zarô kòl dôwny pòlskò-mie-
miecczi grańcë. Na biegła na jezorze, jaczé je we wsë. 
Terôzka nie wdarzã so, z jaczi leżnotë mógł òstac zro-
biony – zaczinô òpòwiesc. I dodôwô, wzérając na kar-
no môłëch dzecy: Dôwni ù nas we wsë wiele młodëch 
bëło, tej i dzôtkôw dosc tëli. Wszëscë chòdzëlë do miest-
ny szkòłë, w chtërny czerownikã béł Józef Słomińsczi.

Pòstacëjô baro znónô, a na Gôchach, gdze leżi 
Wiôldżé Glisno, òsoblëwie. Tej chãtno słëchóm 
wspòminków. Naje rodzënë dosc dobrze sã znałë. So-
stra mòji mëmczi ù niegò gòtowała. Jakno ò szkólnym 
nick lëchégò ò nim nie mògã rzec. Czej ju Niemc rzą-
dzył, tej zastąpił gò Wenckòwsczi. Pamiãtóm, że miôł 
samëch knôpów. Za Hitlerã òn za baro nie béł, lëdzóm 
téż nie szkòdzył – rzekła Hapczënô, a tej bierze jinszi 
òdjimk. Chwilã zdrzi na niegò, pòdnosy w górã, a tej 
sã letëchno ùsmiéchnãła na widok sztërzëch dzeù-
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sów. Nick nie gôdómë, le żdómë. To mòje drëszczi. 
Razã jesmë pòszłë na òdpùst do Szlachecczégò Brzézna. 
Czej jesmë wrôcałë, na sztót zatrzimałam sã ù nich  
w Łączim. Na ti fòtografie sã trzë sostrë òd Rudnikòjc 
i jô. A zrobił jã nama jich brat – wspòminô Daniela. 
Le czemù wszëscë stoją w wòdze? – pitóm. Tak jesmë so 
to ùmëslëłë – z łiskã w òkù gôdô nasza rozmôwiôczka.

Równak do Cemna sprowadzył naju jinszi òdjimk. 
Letëchno pòdsuwómë nen z kòpaniô torfù. Akùratno 
na tim jem ze swòjim tatkã Môrcënã. Kòpelësmë na 
zlecenié Gminny Spółdzelnie z Tëchómia – wspòminô 
Daniela. Chùdzy chtos do wsë przëjachôł, nie wdarzã 
so dzys chto, i zachãcywôł do robòtë. „Jedzta, zarobi-
ta so” – gôdôł. To bëło pò wòjnie, dëtków nigdze za 
wiele nie bëło, tej chãtno lëdze szlë. Torf kòpelë téż dlô 
se. Nie pôlił sã lëchò, a nawetka drëdżégò dnia wãgle 
òstôwałë. Ale za wiele ò tim wama nie òpòwiém. Wezta 
le spróbùjta w Trzebiôtkach ù Gliszińsczégò, òn wama 
pewno wicy pòwié – radzy Hapczënô.

Do Trzebiôtk jadã czile dni pózni, ju sóm. Kòl jed-
ny z chëczów stojącą przë płoce białkã pitóm ò drogã. 
Je prostô, bò i wies nie je za wiôlgô. Klepiã na dwiérze. 
Òdmikô mie 78-latny Riszôrd Mrozek Gliszińsczi 
(pòl. Gliszczynski). Mój òjc béł torfméstrã – zaczinô, 
czej czëje, z jaką sprawą przëchòdzã. Le òpòwiesc 
zaczinô òd swòjich starków: Pòchòdzëlë z Wiôldżégò 
Glisna, jistno jak Hapczënô, z chtërną jesma krewny. 
Òni ù se kòpelë torf. Kąsk jem zaskòkłi tim wiadłã. 
Doch nen región wnetka òd wiedno béł kòjarzony  
z lëchą, piôszczëstą zemią. Zëchta w swòjim słowôrzu 
pisôł, że „Zemia na Gôchach nie je nigdë doma – za-
jąc z nią drawùje” abò „Jeden zając pòtrzebùje tësąc 
mòrgów, a jeszcze mùszi krasc”, a téż „Na Gôchach 
wiedno je jôchim”. Tej z cekawòscą pitóm Mroz-
ków Riszarda, gdze kònkretno torf kòpelë. Z tegò, co 
wiém, to w dwùch môlach. Midzë Glisnã a Piôsznã,  
a tej midzë Hamer-Młënã a Prądzonką. Czë jesz gdzes, 
tegò nie pòtrafiã pòwiedzec. Mòże kòl Rucowëch La-
sów. Lëdze tam łączi mają. To kąsk lepszé zemie – za-
stanôwiô sã Riszôrd. I jesz dodôwô: Czej le chto miôł 
jaczi kawôłk pasowny zemie, to òd razu kòpôł.

Tak bëło jesz w latach 60. XX stolata. Tej weszłë 
przepisë, chtërne tegò zakôzywałë. Ten abò jinszi 
gòspòdôrz prôbòwôł jesz krëjamno wëdobëwac, ale to 
w malinczich jiloscach. Béł z tim corôz wikszy strach, 
jaż do resztë to zarzucëlë – wspòminô Mrozek Glisziń-
sczi. A tej dorzucywô: Pamiãtóm, że łączi kòl Glisna 
całé bëłë òbstawioné sëszącym sã torfã. Przë pasenim 
krowów mùszôł dac bôczënk, żebë gò nie zniszczëłë. 
A òne lubiałë czasã tam pësk wsadzëc. Òj, tej to dało 

trzôsk. Pò starkach òstôł mù jesz specjalny nóż do wë-
cynaniô torfù, chtëren baro chãtno pòkazëje. Z dobri 
grëbszi stalë, dzys ju taczich nie robią. Lata jima służił 
– gôdô chłop z Trzebiôtk.

Jegò òjc Kalikst wiédzã ò kòpaniu torfù wëniôsł 
z domù. Mòże to zadecydowało, że z robòtë wësłelë 
gò na kùrs torfméstra. Dérowôł dwa tidzenie, a òd-
biwôł sã na Szląskù. Na kùńcu òjc dostôł certifikat  
i òstôł torfméstrã w Gminny Spółdzelnie Samòpòmòc 
w Tëchómiu. Rëchtowôł midzë jinyma lëdzy do kòpa-
niô. Najmòwôł jich z wsów w òkòlim, na przikłôd  
z Wiôldżégò Glisna, Tëchómia, Trzebiôtk, Masłojc. 
Do grëpë kòl 10 sztëk lëdzy – wspòminô Mrozek Gli-
szińsczi.

Do łatwëch na robòta nie nôleżała. Òsoblëwie 
nen, chtëren kòpôł torf, bez całi czas stojôł w czôr-
nym mùłowatim czapie. W naddôwkù bëła to leno 
sezonowô robòta, tak na 2–3 miesądze. Le czej jin-
szi nie bëło... Młodëch do ni przënãcywôł dëtk, jaczi 
mòglë sobie przëzarobic. Riszôrd Mrozek Gliszińsczi 
òpòwiôdô téż, jak dôwni wëzdrzało kòpanié torfù. 
Mùszi zacząc òd tegò, że bëłë dwa jegò gatënczi. Róż-
niłë sã farwą i jakòscą. Pierszi, jasny, zbiéróny béł  
z wiérzchù. Wëcynało gò sã specjalnym nożã i òd 
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razu miôł sztôłt taczi cegłë. Tej ùkłôdało sã gò na 
specjalny platfòrmie cygniony bez kònia. Wòzëło sã 
gò na bòk i rozkłôdało, żebë pòdesechł. Le to béł nen 
gòrszi gatënk. Za sztót dodôwô: Drëdżi, cemniészi  
i lepszi, nie béł wëcynóny, a fòrmòwóny. Torf wërôbia-
ło sã jak casto. Robiła to òsoba, chtërna stała na dnie 
tpzw. torfkùlë. Tej masã wëcygało sã na górã i wkłô-
dało do fòrmów. Czej torf kąsynk òbcekł, ùkłôdało sã 
gò na płasczim, a tej z czasã jak corôz barżi wësechł, 
ùkłôdelë gò w corôz wiãkszé sztaple. Na robòta szła 
w lato, w czerwińcu i lëpińcu. Na jeséń béł ju gòtowi 
do pôleniô.

Òkróm tegò, że robòta do nôczëstszich nie nalô-
żała, to téż nie bëła za baro bezpiecznô. Robiło sã na 
pòdmòkłëch terenach. Żebë wòda nie zalała torfkùlë, 
bùdowóné bëłë specjalné drzewiané tamë. Pò zde-
ble dolewało sã wòdë brëkòwny do wërobieniu tor-
fù. Zdôrzało sã, że tama pùszczała i zalała torfkùlã. 
Nen, chto béł w dole, czasã baro głãbòczim, mùszôł 
natëchstopach ùcekac. A mùsz pamiãtac, że czapôł  
w mùłowatim torfie – òpòwiôdô Riszôrd Mrozek. 
Czej sã cos taczégò zdarzëło, wòdã trza bëło wëpóm-
pòwac. Dzys są do tegò mòtopómpë, dôwni mùszôł to 
zrobic rãczno. Pamiãtóm, że starkòwie mielë pómpã na 
kònia, tej ju bëło lżi – tłomaczi.

Przë torfie robilë przede wszëtczim młodi. Tej jak 
to midzë nima biwô, do rozmajitëch szpòrtów wiele 
nie je trzeba. Czasã specjalno w tamie zrobilë dzurã, 
a tej smielë sã z negò, co ùrzasłi chùtkò wspinôł sã pò 

drôbce – z ùsmiéwkã wspòminô Mrozek Gliszińsczi. 
Jinszim razã do psotë, pòdsztrichnąc mùszi, że mało 
smiészny, przëszło jima wiodro. Tej-sej, czej sësził sã 
swiéżi torf, przëszła bùrzô i deszcz rozmił fòrmë. Tej 
wszëtkò mùszôł zaczënac òd pòczątkù. Zgarniac masã, 
fòrmòwac i sëszëc. 

Wëdobëti i wësëszony torf sprzedôwelë lëdzóm. 
Bëło tak jaż do lat 60., czej przepisë zabróniłë jegò 
kòpaniô. Torf dozwôlôł nié leno zaòszczãdzëc na òpa-
le. Miôł tã zaletã, że długò sã pôlił, a tak pò prôw-
dze barżi żarził. Tej gbùrzë mòglë na noc gò nałożëc,  
a reno miec ùwarzoną jôdã dlô zwierząt abò gòto-
wóną wòdã dlô sebie, a w chëczach, bò i w nich 
nim pôlëlë, dłëżi bëło cepło – wëjasniwô Glisziń-
sczi. A jesz dodôwô: Dôwni wszëtcë mielë szaùerczi,  
w chtërnëch gò trzimelë.

Czej ju torf òstôł wëbróny, kùle same wëpełniałë 
sã wòdą. Niebezpieczné place, bò z przitczima brze-
gama i baro głãbòczé. Jesz dzys widzec je môle, gdze 
gò wëdobiwelë. Czasã, czej weznie mie òskòma na 
wspòminczi, jidã w place, gdze robił mój òjc, i tak so 
wdarzã, jak to pierwi bëło... – gôdô na kùńc naji roz-
mòwë Riszôrd Mrozek Gliszińsczi.

Dzys ju torfù do pôleniô nicht nie kòpie. A chto 
chce òbaczëc, jak to przódë lat wëzdrzało, mùszi 
pòjachac do Klëków na Czôrné Wieselé, jaczé tam sã 
òdbiwô na zôczątkù maja. 

Łukôsz Zołtkòwsczi
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Z KociewiaFELIETON

Maria Pająkowska-kensik

Idee regionalizmu, 
jak Skry 

Ormuzdowe, 
doleciały do 

południowych bram 
Kociewia.

Kociewskie swietowania,  
tez z Ukraina

Już nie tak zielo-
no mi, choć to mój 
ulubiony kolor i co-
raz więcej też zie-

leni wokół. Przed zielenią stają 
i dopominają się o uwagę ko-
lory niebieski i żółty… Nie ma 
dnia bez wielu myśli o sąsied-
niej Ukrainie, bez trwogi, że „lu-
dzie ludziom mogą zgotować 
taki los”. Ku pokrzepieniu serc 
– niewyobrażalne wcześniej za-
angażowanie Polaków w niesie-
nie pomocy. Jest tak i u nas, na 
południu Kociewia, w Grucznie. 
Dawny dom katechetyczny stał 
się schronieniem, przystanią na-
dziei. Wielokrotnie w pobliżu przy Starym 
Młynie odbywały się znane już szeroko 
Festiwal Smaku, Plachandry Kociewskie 
itd. W tym roku w czasie wielkanocnym 
zorganizowano tu Piknik Polsko-Ukraiński. 
Przybyło wiele zainteresowanych osób, 
nawet z Gdańska, Torunia. Było gwarno, 
ciepło i kolorowo, co zapewniły naturalnie 
barwione kraszanki. No i smacznie… Pokaz 
przygotowania (rzetelny!) białej kiełbasy, 
poczęstunek naleśnikami z masą makową, 
smażonymi przez Ukrainki na dużej pla-
cie. Biegające po gruczeńskich pagórkach 
dzieciaki ucieszone koszykami ze słody-
czami od zajączka… Było to pamiętne spo-
tkanie. Ciekawe rozmowy – jak u was, bo 
u nas… 

Warto wierzyć, że nie wszystko stra-
cone, że dobro też wraca. Na przykład w 
naszym mieście w tym roku wróciła trady-
cyjna droga krzyżowa ulicami miasta…

Po długim czasie w gdyńskim mieszka-
niu znowu słuchałam nocą Radia Gdańsk. 
Miłym przeżyciem była audycja po kaszub-
sku. Wzruszające piosenki Pawła Rusz-

kowskiego przywołały najmilsze 
wspomnienia dawnych relacji, 
wydarzeń, spotkań. O ileż uboż-
sze byłoby moje życie, gdyby kie-
dyś nie zaistniało w nim ZKP…

Idee regionalizmu, jak Skry 
Ormuzdowe, doleciały do po-
łudniowych bram Kociewia. Tu  
w lokalnej prasie często poja-
wiają się przymiotniki: kociewski, 
kociewska, kociewskie – choćby 
w nazwach imprez sportowych, 
kulturalnych.

Od dziewięciu lat realizowa-
ny jest program „Żyj kulturą!”.  
W tym roku w projekcie znalazły 
się m.in. opowieści dla gzubów 

pisane w gwarze kociewskiej. Ktoś inny 
prosi, by życzenia na rubinowe gody uło-
żone były po kociewsku. Wiadomo, nie 
zwykłe szare kamuszki, a już srodze droge 
kamninie te rubiny só… Aż takiej swojsz-
czyzny ktoś chciał. A ja z przyjemnością 
zredagowałam tekst. Zawsze cieszą mnie 
przecież świąteczne życzenia po kociew-
sku. Kiedyś były materiałem „poglądo-
wym” dla studentów podczas zajęć z języ-
koznawstwa kulturowego. Gdy teraz ktoś 
dzwoni i pyta o jakąś „sprawę kociewską”, 
nie musi przepraszać, że sprawia kłopot, 
bo to przecież radość, że Kociewie żyje, że 
dalej jarzą się skry…

I jeszcze coś z chwalby. W maju pod-
czas Święta Bibliotek tematem u nas będą 
kociewskie regionalia, ich kulturowe tło.  
A jeszcze w kwietniu – pierwszy etap kon-
kursu „Recytujemy prozę i poezję kociew-
ską”. Właśnie wybieram się 
posłuchać konkursowiczów – 
by zrobić sobie święto…
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Słomka z kapelusza

Amerykanie – jak rozumiem, czasowo, 
dopóki nie będziemy mieli swoich – 
pożyczyli nam dwie baterie Patriotów, 
które są już w Polsce. Dwie baterie to 
– jak się okazuje – wcale nie jest mało. 
Jak czytam na poświęconym techno-
logiom portalu chip.pl, to łącznie 256 
pocisków gotowych do strącania za-
grażających nam rakiet. A teraz gorsza 
informacja: zasięg pocisków wystrze-
liwanych z wyrzutni Patriot wynosi 
około 30 kilometrów. Więc jeśli będą 
owe wyrzutnie stały pod Warszawą, 
to na niewiele nam – tu w Gdańsku – 
się zdadzą. Ale wyrzutnie, jak czytam, 

są mobilne, po dotarciu na miejsce rozlokowania 
doprowadzenie ich do stanu używalności po-
winno trwać nie więcej niż godzinę. Jeśli więc w 
porę przybędą na Pomorze… Ale… O czym ja w 
ogóle piszę? O wojnie? O jakichś rakietach, któ-
re miałyby wybuchać na Długim Targu? Zakrawa 
to na jakieś wariactwo. 

Staramy się nie mówić o tym głośno, żeby nie 
siać paniki. Wszyscy jesteśmy tacy pewni siebie, 
a przecież się boimy. Jeden z kolegów regularnie 
zaczął chodzić na strzelnicę, choć nigdy mięty 
do militaryzmu nie czuł, drugi wyposażył rodzi-
nę w ciepłe śpiwory i dobre plecaki, trzeci od-
nowił kontakty z daleką rodziną w Niemczech.  
„W razie czego”, rzecz jasna, i „na wszelki wy-
padek”. Zwykle wspominają o tym półgębkiem, 
przyciszonym głosem, żeby broń Boże nie posą-
dzać ich o to, że się boją. 

A ja się boję. I nie zamierzam się z tym kryć. 
Dość nasłuchałem się opowieści Świadków Hi-
storii o tym, jak zaskoczył ich wrzesień 1939 
roku, jak do końca nikt nie wierzył, że „Hitler 
się odważy”. I dlatego właśnie o tym piszę,  
o Iskanderach wbijających się w Dwór Artusa. 
Lepiej żeby nie wybuchały na Długim Targu, tyl-
ko kilkanaście sekund wcześniej w powietrzu, 
roztrzaskiwane przez Patrioty. 

To już ostatni z moich felietonów. Czas po 
kilkunastu odcinkach „Słomki z kapelusza” po-
żegnać się z Czytelnikami. Wiem, że części  
z Państwa moje felietony się podobały, innej 
części – wręcz przeciwnie. I o to 
mi chodziło. Tak czy inaczej: kła-
niam się nisko i do zobaczenia!

Google Maps „zdjął” 
maskowanie z obiek-
tów wojskowych Fe-
deracji Rosyjskiej. 

Wszystko teraz widać jak na dłoni. 
Stoją sobie okręciki, maleńkie takie i 
wydawałoby się – niewinne. W oko-
licznych lasach znajdują się tajem-
nicze hangary, a na płycie lotniska 
– wojskowe samoloty. Poukrywane 
gdzieś tam są wielkie ciężarówki, wy-
rzutnie na kołach. Służą do strzelania 
Iskanderami. Podobno Iskandery też 
gdzieś tam są. 

Oglądam teren obwodu kalinin-
gradzkiego, oddalony o mniej więcej sto kilome-
trów w linii prostej od Gdańska. Iskander osiąga 
prędkość dwóch kilometrów na sekundę, więc w 
ciągu mniej więcej minuty po wystrzeleniu rakieta 
eksplodowałaby w Gdańsku.

Od kilku tygodni, dokładnie rzecz ujmu-
jąc – od 24 lutego, zastanawiam się nad jed-
ną kwestią. Czy Gdańsk jest objęty jakąkolwiek 
ochroną, gdyby jednak ktoś postanowił takiego 
Iskandera odpalić? Jeśli wierzyć doniesieniom – 
skąpym, cedzonym jakby przez gęste sito – tar-
cza antyrakietowa w Redzikowie ma być gotowa 
do końca tego roku, a pierwsze testy miały się 
odbyć w kwietniu (może właśnie gdy to piszę 
– trwają?). Stu pięćdziesięciu Amerykanów pod 
Słupskiem nad tym pracuje. Tyle wiemy, nic wię-
cej. Chciałoby się zadać szereg pytań. Czy owa 
tarcza, o ile w końcu, po wielu latach, będzie 
gotowa do użytku, ochroni nas przed Iskande-
rem wystrzelonym z terenu obwodu kalinin-
gradzkiego? Proste pytanie, a jakoś w przestrze-
ni publicznej nie ma na nie odpowiedzi. I kiedy  
w końcu cała ta instalacja, mająca nam zapew-
nić jaką taką ochronę, będzie gotowa do strą-
cania rosyjskich Iskanderów? No właśnie – czy 
na pewno rosyjskich? Wszędzie piszą, że tarcza 
w Redzikowie miała nas chronić przed atakiem  
z Iranu… A z Rosji już nie może? Czy te wszystkie 
informacje są tajne i musimy ufać w ogólniko-
wym zapewnieniom, że „wszystko będzie do-
brze”? Sporo tych pytań…

No ale są jeszcze Patrioty, ich zadaniem 
jest właśnie ochrona przed atakami z powie-
trza. Kupujemy je od Amerykanów za 4,75 mi-
liarda dolarów i mają być u nas zainstalowane 
na przełomie 2022 i 2023 roku. Późno… Więc 

FELIETON

A ja się boję.  
I nie zamierzam się 

z tym kryć.

ToMasz słoMczyński

Iskandery
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Ziarna piasku

Artúr Jablonskji, Aba. Pòvjôstkji 
vëbrôné z lat 1992–2021, 
Kreativer, Gdynia 2021

Artura Jabłońskiego jako literata ka-
szubskojęzycznego trudno nie za-
uważyć. Niewątpliwie jest to jeden  
z najważniejszych głosów współcze-
snej twórczości: donośny, wyrazisty  
i przyciągający uwagę. Jego Namerkô-
ny (2013), Smùgã (2014) oraz Fényks 
(2015) to seria powieści, w których 
Kaszubi oglądają siebie i współcze-
sny świat. Kiedy wydał tomik po-
etycki Revjinë (2020), ukazał jeszcze 
jedną cechę swojej twórczości, czyli 
zdolność do budowania skrótu my-
ślowego, dystansu i metafory. Nawet 
jeśli nie każdemu odpowiada poetyka 
jego ujęć, jego bohaterowie literaccy 
czy belocka odmiana kaszubszczyzny, 
jaką stosuje w utworach, nie można 

tej propozycji ignorować. A przecież 
warto pamiętać, że Jabłoński udziela 
się również w przestrzeni publicy-
styki, na co mamy dowody zarówno  
w dawnych pracach, m.in. Na nordzie. 
Przewodnik po osobliwościach Zie-
mi Puckiej (1996), Norda na wakacje 
(2003), Kaszubi. Wspólnota narodowa 
(2012), Robotnik „Zrzeszë Kaszëbskji”. 
O życiu i działalności Ignacego Szuten-
berga (2020), jak i w aktualizowanym 
internetowym medium pod adresem 
www.pismiono.com.

Wszystkie te akty współtworzą tło 
dla percepcji opowiadań i miniatur za-
wartych w niewielkim tomiku pt. Aba. 
Pòvjôstkji vëbrôné z lat 1992–2021 
wydanym przez Kreativer w Gdyni. 
Mamy tutaj czternaście form literac-
kich, które ułożone zostały w trzy 
grupy i zatytułowane formułami na-
prowadzającymi na idee przewodnie 
w nich zawarte. Większość z miniatur 
Jabłońskiego to fragmenty już publi-
kowane, kilka – dotyczących czasów 
niemal obecnych – jest zupełnie no-
wych. „Wyłuskanie” z – dawniej ogła-
szanych drukiem – większych narracji 
cząstek kompozycyjnych i podanie ich 
uwadze dzisiejszego czytelnika stwa-
rza ciekawą sytuację komunikacyjną. 
Dane partie tekstu nabierają teraz do-
datkowego sensu, co z jednej strony 
informuje nas, jaką cechę tematycz-
no-stylistyczną szczególnie ceni sobie 
autor we własnej twórczości, a z dru-
giej świadczy o tym, w którą stronę 
przesunęła się uwaga artysty (a także 
obywatela, działacza, człowieka)  
w roku 2021.

Pierwsza część zbiorku Jabłońskie-
go naznaczona została tytułem Tú 
kòl vajú je tak cëchò, który sugeruje 
atmosferę wyciszenia i zastygnięcia. 
Nie jest to jednak negatywna atrofia 
czy jakaś bierność… To raczej wy-
wołanie klimatu nadrzeczywistości, 
poruszającego, a przy tym odkrywa-
jącego tajemnice świata… snu. Już 
pierwsza miniatura pt. Lëdze dobitnie 
do takiej aury narracyjnej nawiązuje, 
przywołując w dedykacji i treści liry-
kę i postać Jana Drzeżdżona, którego 
fascynatem jest autor zbiorku. Tak-
że z oniryczną atmosferą mamy do 
czynienia w drugim opowiadaniu pt. 
Dzénj wojca. Teraz jednak narracja 
przypomina zapis koszmaru, w którym 
poczucie osaczenia, bólu i niemożno-
ści ucieczki wzrasta aż do zaskakują-
cego finału. Relacje ojciec – syn to 
odwieczny temat literatury, widoczny 
także i w tradycji kaszubskojęzycz-
nej. Jabłoński poważył się wszakże 
przedstawić go w ujęciu drastycz-
nym, pełnym gwałtowności, w opisie, 
który niszczy literacki mit szczęśliwej  
i kochającej się rodziny kaszubskiej. 
Fragment pt. Jastra to także opis 
stanu nadzwyczajnego, choć wynika 
z oczywistego faktu egzystencjalne-
go, czyli z człowieczej seksualności. 
Ten tak silnie w literaturze kaszubskiej 
stabuizowany lub rozmyty w meta-
foryce motyw został ukazany przez 
Jabłońskiego w sugestywnej scenie 
pobrzmiewającej archaicznymi ryta-
mi, kaszubską obrzędowością oraz 
zmysłowym opisem aktu płciowego. 
I wreszcie ostatnia cząstka pierwszej 
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części zbiorku pt. Dzëvô jachta rów-
nież jest oniryczną wizją. Tradycyjny 
motyw literatury kaszubskiej podany 
tutaj został z perspektywy kobiecej, 
z ciekawym wejrzeniem w archetyp 
bogini. Choć jest to tylko krótki szkic, 
jednakże sugestywnie zarysowano 
tutaj tajemnicę zawartą w dawnej lu-
dowej opowieści.

Druga część tomiku Aba ma ty-
tuł Nôvjikszi je strach, przynosząc 
ze sobą miniatury dotyczące prze-
mocy, cierpienia i śmierci. Pierwszy 
utwór Jimra powstał 25 lat temu 
w okolicznościach zakończonych 
działań militarnych w Jugosławii  
i zniszczonego Sarajewa, ale obecnie 
w sytuacji wojny w Ukrainie okazu-
je się, że naszkicowany w utworze 
proces obojętnienia, wzajemnej nie-
chęci i upadek wartości wciąż jest  
w Europie doświadczany. Kolejne trzy 
miniatury zbiorku Jabłońskiego, czyli 
Pògrzéb, Cëchòsc smjercë oraz Pùstô 
noc związane są z ostatnim aktem 
życia – procesem umierania. Utwory 
przedstawiają odchodzenie ze świata 
żywych bez drastycznych szczegółów 
czy głośnych i emocjonalnych opisów, 
dając w zamian skupienie i wnikliwe 
spostrzeżenia. Najbardziej oryginalnie 
wygląda tutaj fragment o odczuciach 
człowieka zmarłego, umieszczonego 
już w trumnie. Oczywiście nie chodzi 
narratorowi o przekonanie czytelnika, 
iż zmarły rzeczywiście odczuwa emo-
cje czy myśli o świecie, a raczej o to, 
że także podczas kaszubskich, pusto-
nocnych zwyczajów żyjący wciąż 
zabiegają o swoje znaczenie i wciąż 
myślą o sobie, nie zaś o zmarłych. 
Kolejna miniatura pt. Mërga zmienia 
rzeczywistość opisywanego przez 
narratora świata. Z przestrzeni umie-
rających wchodzimy w krąg żywych.  
I to bardzo głośnych, wręcz wście-
kłych na dotykające ich zjawiska spo-

łeczne. Jabłoński, stosując w utworze 
narrację zbiorowego, kobiecego pod-
miotu, wykrzyczał tutaj energię ogól-
nopolskiego protestu Strajku Kobiet. 
Ostatnie opowiadanie drugiej części 
tomiku Aba kończy serię wypowiedzi 
o cierpieniu… optymistycznie. Choć 
bohater narracji z racji swojego wy-
glądu (otyłość) początkowo trakto-
wany jest przez rówieśników niczym 
dziwadło, to jednocześnie wzrasta 
w nim chęć walki o własne miejsce 
w świecie. Jednakże dopiero w cza-
sach dojrzałości bohatera-narratora 
przyszedł moment, że można było 
podjąć decyzję bycia szczęśliwym. 
Opowiadanie Jabłońskiego wskazuje, 
jak ważne są tego typu postanowie-
nia, które w końcu przecinają więzy 
negatywnej przeszłości.

Trzecia część zbiorku zatytułowa-
na została frazą To le bëla womana. 
Ponownie wracamy tutaj do nastroju 
złudzeń i marzeń. Najpierw pojawia 
się miniatura pt. Blizovi, w której 
dziecko i dorosły spotykają się gdzieś 
na brzegu morza i każdy na swój 
sposób określa, czym może stać się 
dom. Drugie opowiadanie tej części 
tomiku, o tytule Bôt, to rodzaj bajki, 
która powoli odkrywa swe znaczenie 
w świadomości bohatera utworu. Ni-
czym u Brunona Bettelheima, także 
i tutaj narrator zdaje się zaznaczać 
fakt, że opowiastka dla dziecka nie 
jest jedynie schematyczną narracją, 
ale w istocie przygotowuje młodego 
człowieka do wypracowania stałej 
postawy życiowej. Kolejny utwór 
to Lóv, szkic o nieudanych poło-
wach, kiedy to wyprawa w morze 
nie kończy się sukcesem, lecz prze-
żywaną przez każdego z bohaterów 
porażką. W dodatku niepowodzenie 
dotyczy nie tylko samych rybaków, 
ale także mieszkańców nadmorskiej 
wsi, czekających z niecierpliwością 

na świeżą rybę. Ostatnie opowia-
danie zbiorku zatytułowane Rogala 
opowiada o kaszubskim rozczaro-
waniu polskością, która po 1920 r. 
na nowo pojawiła się wokół Gdyni. 
Losy głównego bohatera, a zwłasz-
cza jego smutny koniec życia, służą 
Jabłońskiemu do uwypuklenia złu-
dzeń, które żywili niektórzy Kaszubi 
wobec II Rzeczypospolitej.

Najnowszy tomik swej prozy Ar-
tur Jabłoński nazwał rzadko stoso-
wanym kaszubskim słowem „aba”, 
co oznacza falę odpływu. Wyraz 
„aba” ma także walor dźwięko-
naśladowczy, kojarzy się przecież  
z bulgotem i odgłosem usuwającej 
się wody. „Aba” przywołuje także 
obraz metafizyczny: cofająca się fala 
odsłania tysiące ziarenek piasku,  
w każdym z nich zawarta jest nie-
skończoność przypływów i od-
pływów, niewyobrażalność czasu,  
z którego wyłoniła się skała, po-
tem starta na miliony kawałeczków.  
I oto teraz odpryski całości, ziarenka 
przeszłości zaczynają mówić…

Cofająca się fala nie jest w zbiorku 
Artura Jabłońskiego negatywnością, 
gdyż przecież morze nieodłącznie 
zawiera w sobie fale przychodzące  
i odchodzące. Żaden typ fali nie jest 
zjawiskiem jednokrotnym, zawsze 
musi znaleźć swoją kontynuację  
i odpowiedź. Tak też jest w miniatu-
rach zbiorku: obrazy cierpienia mają 
przecież i odpowiedź w zarysowaniu 
szczęścia, nastrój rozpadu zaś jest 
przecież rozjaśniany promieniami 
nadziei. Można też mieć czytelniczą 
nadzieję, że po niewielkiej rozmiara-
mi książce z krótkimi opowiadaniami 
przyjdzie także czas na dłuższą formę 
narracyjną. Dużych form prozator-
skich nigdy w literaturze kaszubskiej 
nie jest za dużo…

Daniel Kalinowski
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kasZubski epiZod 
żołnierzy  
wyklętych
Karol Polejowski, O Polskę wolną 
i czystą jak łza. Szwadron 5. 
Brygady Wileńskiej AK ppor.  
Zdzisława Badochy „Żelaznego” 
na terenie powiatu kartuskiego  
w maju 1946 roku, Muzeum  
II Wojny Światowej  
w Gdańsku, Gdańsk 2021

Rok 1989, stanowiący ważną, prze-
łomową datę w historii powojennej 
Polski, był też początkiem zmiany  
w oficjalnym podejściu i ocenie dzia-
łalności tzw. podziemia niepodległo-
ściowego z lat 1945–1948. Wcześniej 
polscy żołnierze, walczący wtedy 
z Armią Czerwoną, Ludowym Woj-
skiem Polskim oraz innymi służbami 
socjalistycznej Polski, byli nazywani 
bandytami, zbrodniarzami, w różnych 
publikacjach kreślono wyłącznie ich 
czarny wizerunek, stawiano pomniki 
ich ofiarom: zwalczającym ich funk-
cjonariuszom, członkom Polskiej Partii 
Robotniczej itp. Po roku 1989 – prze-
ciwnie: to osoby zwalczające polskich 
komunistów, ich organa i instytucje, 
powszechnie nazywane żołnierzami 
wyklętymi bądź niezłomnymi, sta-

wały się pozytywnymi bohaterami; 
to ich się upamiętnia, stawia za wzór. 
Po kilku dziesięcioleciach zohydzania 
bądź przemilczania historycy i publi-
cyści mogą podejmować rzetelne ba-
dania nad ich postawą i losem.

Wśród ogromu im poświęconych 
opracowań z kaszubskiej perspekty-
wy regionalnej niewątpliwie miejsce 
szczególne zajmuje praca Karola Pole-
jowskiego O Polskę wolną i czystą jak 
łza. Szwadron 5. Brygady Wileńskiej 
AK ppor. Zdzisława Badochy „Żela-
znego” na terenie powiatu kartuskiego 
w maju 1946 roku. Jak wynika z tytu-
łu, głównym przedmiotem rozważań 
autora jest obecność na terenie Ka-
szub jednego z najsłynniejszych, ale 
też budzącego kontrowersje oddziału 
żołnierzy wyklętych, dowodzonego 
przez majora Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszkę”. Jest to więc publikacja,  
w której na większości stron wy-
stępują kaszubskie miejscowości,  
w mniejszym stopniu – również 
kociewskie, borowiackie i z Powi-
śla, oraz ich mieszkańcy. Autor ma 
świadomość, że w większości jest to 
obszar Kaszub o wyraźnej specyfice, 
stąd często wprost wymienia ten re-
gion, używa przymiotnika „kaszubski” 
bądź „kociewski”. To właśnie jego 
przekonanie, że dotychczas badacze, 
popularyzatorzy zbyt mało uwagi 
poświęcali działalności żołnierzy nie-
złomnych na Kaszubach, było powo-
dem powstania prezentowanej książki 
(s. 11).

K. Polejowski podszedł do tematu 
bardzo solidnie. Wykorzystał boga-
tą literaturę przedmiotu, przejrzał 
szereg zespołów archiwalnych i nu-
mery pomorskiej powojennej prasy. 
Szczególnie należy podkreślić, iż nie 
ograniczył się wyłącznie do zasobu 
Instytutu Pamięci Narodowej, co czę-
sto zdarza się autorom podejmującym 
problematykę oporu wobec kształtu-
jącej się „władzy ludowej” w Polsce 
po 1945 r., ale dotarł też do cieka-
wych materiałów zgromadzonych 

w innych placówkach. Dało mu to 
mocną podstawę do zaprezentowania  
w pięciu rozdziałach utworzenia 
struktur byłej wileńskiej Armii Krajo-
wej na Pomorzu Gdańskim, okolicz-
ności pojawienia się żołnierzy „Łu-
paszki” na Kaszubach, powojennej 
sytuacji polityczno-administracyjnej 
powiatu kartuskiego, przeprowadzo-
nych tutaj udanych akcji zbrojnych, 
nieudolności państwowych organów 
siłowych i skutecznego ich odwrotu. 
Chociaż w tytule jest wymieniony 
jedynie powiat kartuski, to w książce 
znajduje się też sporo cennych danych  
o skutkach bytności wileńskich bojow-
ników także w sąsiednich kaszubskich 
powiatach: kościerskim (szczególnie  
w Starej Kiszewie i Lipuszu), choj-
nickim (okolice Brus), człuchowskim 
(Przechlewo) oraz na terenie Kocie-
wia i Borów Tucholskich. Integralną 
część opracowania stanowi obszerny 
aneks źródłowy, w którym zamiesz-
czono znaczną część dokumentów, 
wcześniej przywołanych w przypi-
sach. Całość uzupełniają bibliografia, 
indeksy i ilustracje.

W sporej części książka w war-
stwie ideologicznej jest „walką o rząd 
dusz” odnośnie do postaw Kaszubów 
wobec działalności żołnierzy wyklę-
tych w naszym regionie. Autor nie 
wątpi, że należy pogłębić badania 
w tej dziedzinie, a dotychczasowe 
ustalenia są pod tym względem nie-
wystarczające. Ma tutaj głównie na 
uwadze krytyczne wobec powojennej 
partyzantki spostrzeżenia Cezarego 
Obracht-Prondzyńskiego i wykazany 
przez niego pasywny do niej stosunek 
większości kaszubskiej społeczno-
ści [C. Obracht-Prondzyński, Histo-
ria Kaszubów w dziejach Pomorza, 
t. 5: Dzieje najnowsze (po 1945 r.), 
Gdańsk 2019, s. 200-209]. Chociaż 
nie mówi tego wprost, z lektury jego 
pracy wyraźnie wynika, iż liczy na to, 
że owe pogłębione badania doprowa-
dzą do wniosku, że Kaszubi stawiali 
czynny opór komunistycznym wła-
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dzom i mocno wspierali, doceniali an-
tykomunistyczne podziemie. W tym 
celu przytacza przykłady Kaszubów, 
którzy zamierzali przyłączyć się do 
oddziału „Łupaszki” oraz udzielali mu 
schronienia. Dzieli się przy tym prze-
konaniem, iż zaprzecza to posądzaniu 
Kaszubów o krytycyzm wobec po-
czynań wileńskich konspiratorów i ich 
bierność względem komunistycznych 
władz (s. 14).

Nie wdając się w szersze omawia-
nie tego zagadnienia, trzeba zauwa-
żyć, że pogląd K. Polejowskiego wy-
nika między innymi z dostrzegalnego 
założenia, iż wszystko, co robili wy-
klęci, było dobre, a to, co ich prze-
ciwnicy – złe. Przykładowo podnosi 
nieporozumienia pomiędzy milicją 
a funkcjonariuszami bezpieki oraz 
wojskiem, co utrudniało skuteczność 
obław na powojenną partyzantkę, 
a pomija rozbieżności występują-
ce w środowisku opozycjonistów 
co do sensu podejmowania działań 
zbrojnych, partyzanckich, a to wła-
śnie efektem tych działań był pobyt 
żołnierzy „Łupaszki” na Kaszubach. 
Na marginesie można dodać, iż o ile 
zamiar przystąpienia do partyzantów 
można uznać za jednoznaczną ak-
ceptację stawiania czynnego oporu 
komunistom, to udzielania im wspar-
cia, szczególnie jednorazowego, np. 
umożliwienie noclegu, przygoto-
wanie posiłku, wskazanie drogi itp. 
– już nie. Pomijając fakt, że trudno 
odmówić czegokolwiek uzbrojonym, 
zdeterminowanym ludziom, trzeba 
przyznać, że powody takiej pomocy 
bywały różne. Nawet podczas oku-
pacji hitlerowskiej, kiedy sytuacja 
była bardziej jednoznaczna, udzielali 
partyzantom okazjonalnej pomocy 
także Kaszubi, którzy byli zdecy-
dowanymi przeciwnikami ich dzia-
łalności. Robili to z bardzo różnych 
pobudek, okazując zwykłą ludzką 
solidarność, stosując zasadę wiary 
„głodnego nakarmić”, nie chciano im 
się narazić itp.

W omawianej publikacji ograniczo-
no się do przedstawienia aktywności 
wileńskich partyzantów, działań so-
cjalistycznych organów bezpieczeń-
stwa, antydemokratycznej dominacji 
Polskiej Partii Robotniczej i rabunko-
wej, bandyckiej postawy kwaterują-
cych na Kaszubach żołnierzy Armii 
Czerwonej, która miała przemożny 
wpływ na wiele dziedzin życia. Tym 
samym pominięto szersze tło opisy-
wanych wydarzeń i ludzkich postaw: 
ówczesne trudności aprowizacyjne, 
odbudowę zniszczonej infrastruk-
tury, uruchamianie przedsiębiorstw  
i innych podmiotów, rozpowszech-
niony bandytyzm, szabrownictwo itp. 
Na pewno w 1946 r. nie było łatwo 
mieszkańcom kaszubskich wsi mieć 
pewność, że do ich miejscowości we-
szli żołnierze „Łupaszki”. W polskie 
mundury przebierali się także zwykli 
bandyci. Z kolei milicjanci i ubecy, 
chcący ukryć własną nieudolność, 
podawali, iż na ich terenie także dzia-
łała banda „Łupaszki” (ślady tego 
znalazłem m.in. w aktach Instytutu 
Pamięci Narodowej, sygn. IPN BU 
00231/86/9).

Warto podkreślić, iż K. Polejowski 
w przypisach (co cenne) podał krótkie 
życiorysy prawie wszystkich postaci 
występujących w książce, zarówno 
bojowników antykomunistycznego 
podziemia, jak i zwalczających ich mi-
licjantów, ubeków oraz wojskowych, 
a także niektórych mieszkańców 
Kaszub. Dzięki temu łatwej osadzić 
ich w ówczesnych realiach, porów-
nywać życiowe drogi. Co znamienne, 
w znacznej części łączył ich wspólny 
mianownik: byli to ludzie mocno do-
świadczeni przez niemiecką okupację, 
wysiedlani, wywożeni na przymuso-
we roboty, walczący z bronią w ręku 
z najeźdźcą. Stąd spostrzeżenie au-
tora, że gdyby nie będąca wynikiem  
II wojny światowej sowietyzacja Pol-
ski, to żołnierze „Łupaszki” i zwalcza-
jący ich milicjanci nigdy by nie stanęli 
naprzeciw siebie. Tym bardziej dziwi, 

że tych pierwszych uznaje w pełni za 
całkowicie czystych ideowo, drugim 
zaś odmawia jakiejkolwiek ideowości, 
mieli oni wstępować w milicyjne sze-
regi wyłącznie pchani impulsami ma-
terialnymi, albo nęceni władzą, którą 
machano im przed oczami (s. 159). 
Pomija przy tym zdarzające się przy-
padki opuszczania oddziałów niepod-
ległościowej partyzantki czy przeciw-
nie – powroty do nich młodych ludzi, 
którzy po kilku latach wyczerpującej 
konspiracji nie byli w stanie przysto-
sować się do życia „w cywilu”. Ponad-
to w odniesieniu do lat 1945–1946, 
kiedy jeszcze nie doszło do pełnego 
zdławienia opozycji, nadużyciem jest 
stwierdzenie, że wszyscy (czy nawet 
większość osób) wstępujący do milicji 
robili to bezideowo. Nie jest przypad-
kowym, co potwierdza też lektura 
prezentowanej publikacji, tak uczynił 
też ogrom partyzantów „Gryfa Po-
morskiego”. Na pewno nie robili tego 
z chęci wspomagania komunistów, 
więcej niż wyjątkowo mieli lewico-
we poglądy. Przede wszystkim był 
to wyraz przekonania, że wojna się 
skończyła, co umożliwia zakończenie 
konspiracji i rozpoczęcie życia na sto-
pie legalnej. Trzeba było więc chronić 
początki nowej rzeczywistości przed 
bandytyzmem, szabrownictwem,  
a także ekscesami Armii Czerwonej, 
co zostało zauważone w książce  
(s. 55-56). Dlaczego więc przypisy-
wać bez wyjątku wszystkim milicjan-
tom negatywne powody wstąpie-
nia do Milicji Obywatelskiej w 1945  
i 1946 r.? Nawiasem mówiąc, na kar-
tach omawianej książki wspomniani 
są też milicjanci, którzy przyczynili 
się do wykrycia i osądzenia znanego 
na Kaszubach seryjnego mordercy 
Pawła Tuchlina, wymienieni w książce 
A. Wrocławskiego Skorpion. Sprawa 
zabójcy Pawła Tuchlina i seryjnych 
przestępstw na tle seksualnym na 
Pomorzu, popełnionych w latach 
1975–1983 (Toruń 2020), o których 
pisałem w kwietniowej „Pomeranii”.
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W tym kontekście warto też wspo-
mnieć, że właściwie jedynym mili-
cjantem występującym w książce,  
o którym autor nie podał żadnych da-
nych biograficznych, był Leon Kulas, 
komendant milicyjnego posterunku  
w Starej Kiszewie, zaatakowanego 
przez szwadron Badochy. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa 
chodzi tutaj o jednego z dowódców 
oddziałów partyzanckich o pseudoni-
mie „Zawisza”, operującego podczas 
okupacji na terenie powiatu kościer-
skiego (zob. m.in. A. Gąsiorowski  
i K. Steyer, TOW Gryf Pomorski, 
Gdańsk 2010, s. 421-422, gdzie jego 
krótki biogram). Można też napo-
mknąć, że zapewne pomylono Raj-
munda Bolduana, współautora więcej 
niż krytycznej wobec żołnierzy „Łu-
paszki” publikacji Front bez okopów, 
z jego bratem Tadeuszem, przypisując 
mu, iż był on prominentnym człon-
kiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego (s. 150).

Trudno polemizować z postula-
tem K. Polejowskiego, by pogłębiać 
badania nad stosunkiem Kaszubów 
do partyzantki niepodległościowej  
i całego antykomunistycznego ruchu 
oporu po 1945 r. Na pewno warto  
i trzeba to robić. Można jednak wy-
razić przekonanie, iż nie doprowadzą 
one do ustalenia powszechnego po-
parcia ze strony Kaszubów, co naj-
wyżej – do odmiennego rozłożenia 
akcentów ich zróżnicowanych postaw 
w tym względzie. Wynika to także  
z omawianego opracowania. Jego 
autor słusznie opisał szereg przy-
kładów współpracy, pomocy spo-
łeczności kaszubskiej udzielanej żoł-
nierzom „Łupaszki”. Z drugiej jednak 
strony jest znamienne, że Kaszubi 
– szczególnie członkowie antyhitle-
rowskiej konspiracji – zostawali po 
wojnie pierwszymi komendantami 
milicyjnych posterunków i ich szere-
gowymi funkcjonariuszami (s. 52-53),  
a przyłączali się do niepodległościo-
wego podziemia właściwie wyłącznie  

w indywidualnych przypadkach. Wprost 
mówi to, że bardziej widzieli przyszłość 
kraju w przystosowaniu się do nowej, 
niechcianej rzeczywistości niż w czyn-
nym przeciwstawieniu się jej. Ponad-
to nawet w źródłach przytaczanych 
w książce, w ich niewyeksponowanej 
przez autora części, jest mowa o nega-
tywnym nastawieniu miejscowych spo-
łeczności do powojennych partyzantów, 
przerażeniu mieszkańców wywołanym 
zbrojnymi akcjami wyklętych, ich kryty-
ce. Jeden ze świadków wkroczenia nie-
złomnych do Starej Kiszewy wspominał: 
Przerażony byłem. Inni też (Pograni-
cza. Stara Kiszewa, Warszawa 2013,  
s. 237).

Jednak według K. Polejowskiego 
krótkie pobyty partyzantów „Łupasz-
ki” we wsiach regionu miały długo-
trwałe skutki, umacniały opór wobec 
powojennych władz, wpłynęły na 
niekorzystny dla komunistów wynik 
głosowania w tzw. referendum lu-
dowym, a w Sierakowicach nawet 
obrastały legendą (s. 157 i inne). 
Uderza przy tym, że nie przywołano 
z imienia i nazwiska nikogo, kto by 
tak odczuł działania niezłomnych, 
był pod ich wpływem. Nie wykazano 
związku przyczynowego między tymi 
wydarzeniami a ludzkimi późniejszymi 
odczuciami i postawami. Podobnie 
negatywne rezultaty referendum lu-
dowego były także na terenach, do 
których szwadron „Żelaznego” nie 
dotarł, co jasno wykazuje poświęcona 
temu monografia K. Drażby Urna to 
taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi 
„tak”. Referendum z 30 czerwca 1946 
r. w Polsce na przykładzie wojewódz-
twa gdańskiego (Gdańsk 2016). Jej 
autor widzi bliżej nieokreślony wpływ 
działań wileńskiej konspiracji na nie-
korzystne dla komunistów wyniki re-
ferendum. Jednak zauważył też, że 
najbardziej negatywne dla nowej wła-
dzy były one na obszarze, gdzie żyli 
ludzie „od pokoleń”, czyli szczególnie 
na Kaszubach, a nie tam, gdzie na-
stąpiła większa wymiana ludności po 

1945 r. czy też gdzie prowadzili dzia-
łalność podwładni „Łupaszki” (s. 47, 
77). Osobiście trochę interesowałem 
się oddziaływaniem na mieszkańców 
ich akcji przeprowadzonej w Lipuszu, 
nie znalazłem żadnego śladu zwią-
zanej z nią legendy. Nie znajdziemy 
jej też na kartach omawianej książ-
ki, oprócz ogólnej wzmianki, że taka 
była; autor jej nie przywołał nawet  
w przypisie.

W pełni należy się zgodzić  
z K. Polejowskim, że jego praca wy-
pełnia istotną lukę w dotychcza-
sowych publikacjach o działalności 
żołnierzy „Łupaszki” na Kaszubach. 
Nie tylko dlatego, że porządkuje  
i znacznie uzupełnia dotychczaso-
wą wiedzę na ich temat. Ukazuje, 
dlaczego w naszym regionie są im 
stawiane pomniki i upamiętnia się 
ich także w inny sposób. Podjęli bo-
wiem walkę z nieludzkim systemem 
w warunkach niedających szansy na 
wygraną o odzyskanie przez Polskę 
pełnej niepodległości, za co tracili ży-
cie, zdrowie, kariery. Tragizm tej sytu-
acji polegał jednak także na tym, że  
w znacznej mierze była to walka  
z myślącymi inaczej rodakami, co 
nadawało jej jeszcze bardziej poraża-
jący charakter, a spór, czy wówczas 
należało się bić do ostatniej kropli 
krwi, czy na miarę powojennych moż-
liwości odbudowywać kraj i stopnio-
wo, organiczną pracą, powiększać 
zakres swobody, prawdopodobnie 
będzie trwał przez dziesięciolecia, 
nie dając jednoznacznej odpowiedzi. 
Podobnie jak wiele innych polemik  
o kontrowersyjnych wydarzeniach 
z naszej historii. Ponadto O Polskę 
wolną i czystą... jest niewątpliwie 
nieodzowną, pożyteczną lekturą dla 
wszystkich, którzy chcą poznać rze-
czywiste losy wileńskich partyzantów 
w trakcie ich kilkunastodniowego po-
bytu na Kaszubach i Kociewiu w 1946 r.  
i okoliczności towarzyszących im wy-
darzeń.

Bogusław Breza
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teatr  
po kasZubsku

Daniel Kalinowski, Teatr kaszubski. 
Fenomen, formy, środowisko / 
Kaszëbsczi teater. Zjawiszcze, 
fòrmë, òkrãżé, tłumaczenie na ję-
zyk kaszubski Dariusz Majkowski, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  
i Instytut Kaszubski, Gdańsk 2021

Teatr kaszubski / Kaszëbsczi teater to 
tytuł nowej pozycji w dwujęzycznej 
serii wydawniczej Vademecum, którą 
dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wydają 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i In-
stytut Kaszubski w Gdańsku. Autorem 
książki jest prof. Daniel Kalinowski, 
przekładu zaś na język kaszubski do-
konał dr Dariusz Majkowski. 

Publikacja obejmuje 100 lat histo-
rii teatru kaszubskiego, czyli sceny, 
na której przedstawienia wystawiane 
były w języku kaszubskim, od pierw-
szej sztuki w 1919 r. aż do roku 2019. 
Trzeba tu jednak zauważyć, że choć 
Daniel Kalinowski w różnych miej-
scach tego opracowania kilkakrotnie 
podkreśla, że termin „teatr kaszubski” 
obejmuje utwory napisane i zaprezen-
towane na scenie w języku kaszub-
skim, to w książce znajdziemy kilka 
odstępstw od definicji przyjętej przez 
autora. Do nich należą m.in. akapi-
ty poświęcone realizacji gdańskiego 

przedstawienia Tragedia o bogaczu 
y Łazarzu z Pisma świętego wyięta  
y Nowo wierszem opisana Polskim, re-
alizacji Teatru Telewizji zatytułowanej 
Remus czy spektakli słupskiego Te-
atru Lalki Tęcza. Na usprawiedliwienie  
D. Kalinowskiego należy jednak przy-
znać, że realizacje te bez wątpienia 
nawiązują do kaszubskiej tradycji kultu-
rowej i z powodu ich rangi oraz znacze-
nia w kulturze regionu nie sposób ich 
pominąć.

Daniel Kalinowski zastrzega się, że 
jego opracowanie dalece nie wyczer-
puje tematu teatru kaszubskiego. Va-
demecum to stanowi jedynie wstęp do 
publikacji, która powinna być dziełem 
kilkutomowym, obejmującym kolejno: 
antropologiczne podstawy rodzimego 
teatru, teatr obrzędowy, teatr ludowy 
– amatorski, tradycję teatru – jak go 
nazywa autor – etnicznego oraz dzia-
łania parateatralne i gatunki pokrewne 
teatrowi. W taki sam sposób zresztą 
zaprezentowany został materiał skła-
dający się na omawianą książkę. Za-
bieg ten niewątpliwie systematyzuje  
i porządkuje istotne zagadnienia zwią-
zane z tematem teatru. 

Publikacja Teatr kaszubski / Kaszëb-
sczi teater skupia się w największym 
stopniu na szeroko rozumianym śro-
dowisku twórców rodzimej sceny, 
formach teatralnych oraz społecz-
nym fenomenie teatru. Nie obejmuje 
natomiast krytycznego omówienia 
dramaturgii scenicznej, ponieważ, jak 
zauważa autor opracowania, jest to 
osobny dyskurs humanistyki, częścio-
wo już przeprowadzony w dość licz-
nych opracowaniach filologiczno-te-
atrologicznych. Jest to, jak zaznacza 
D. Kalinowski, zachęta do dalszego na-
mysłu, nie zaś zakończone opracowa-
nie. To prawda, że do takiego „skoń-
czonego opracowania” musiałaby się 
zabrać kilkuosobowa (przynajmniej) 
grupa badaczy teatrologów, jednak 
z mojej perspektywy to vademecum 
już teraz zasługuje na miano najważ-
niejszego opracowania źródeł i historii 
kaszubskiego teatru.

Tak jak w tych stuletnich dziejach, 
również w książce przewija się jeden 

bardzo istotny postulat. Kaszubom 
potrzebna jest instytucja teatru! Po-
trzebny jest profesjonalny teatr wy-
specjalizowany w graniu kaszubskich 
sztuk teatralnych! Jego widownia to 
potencjalnie ćwierć miliona obywa-
teli, którzy deklarują się w spisie po-
wszechnym jako Kaszubi. A może się 
niebawem okazać, gdy opublikowane 
zostaną wyniki spisu 2021, że ta wi-
downia jest jeszcze większa. Daniel 
Kalinowski w ostatnim fragmencie 
swojej książki kreśli wizję takiego te-
atru instytucjonalnego i pisze o jego 
możliwej roli oraz zadaniach. Trudno 
nie zgodzić się z tymi założeniami. 
Krytyce poddać należy jednak zdanie 
(myśl? założenie?), które pada już zu-
pełnie na końcu, że wszystko w rękach 
samych Kaszubów. To nieprawda.

Jeśli zgodzimy się z polskimi autor-
kami tegorocznego manifestu na Świa-
towy Dzień Teatru, że teatr to schron 
(oczywiste nawiązanie do zbombardo-
wanego budynku teatru w Mariupolu, 
ale przecież znaczenie słowa schron 
jest bardzo szerokie), to Kaszubi sami 
swojego schronu – tak potrzebnego 
schronu – nie wybudują. To oczywi-
ste, że jego istnienie i funkcjonowanie 
jest możliwe. Najbliższy przykład na 
to znajduje się w Budziszynie na Łu-
życach. Sześćdziesięcio(czterdziesto?)
tysięczna mniejszość Serbołużyczan 
ma tam swój dwujęzyczny teatr ser-
bołużycko-niemiecki od wielu lat. Nie 
utrzymuje się on jednak dzięki siłom 
i środkom mniejszościowej społecz-
ności ani miejscowych samorządów. 
Jest on dotowany przez niemieckie 
państwo.

Tymczasem teatr kaszubski jest 
wszędzie tam – jak napisał Daniel 
Kalinowski – gdzie są ludzie, którzy 
nadają teatrowi wymiar tożsamościo-
wy, manifestując nie tylko swą wraż-
liwość czy pomysłowość, ale nade 
wszystko kaszubskość. W tej sytuacji 
życzę wszystkim, by publikacja Teatr 
kaszubski / Kaszëbsczi teater była 
świdrem, który pomoże wybudować 
kaszubski schron – instytucję teatru 
kaszubskiego.

Artur Jabłoński
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môłé kùGle z DłuDżim 
wąsczim òGónkã

Czejbë chto szukôł 
mòdła na zabôwkã, co 
bë mia przedstawiac 
ptôszka, ten gatënk zdô 
sã baro pasownym. Kùgel-
kòwati, z môłima òczkama, 
z môłim dzobkã. Cëdo!

Skùńcził sã nôlep-
szi czas na òbzéranié 
renëszka (Aegithalos 
caudatus). Tec to ju môj. 
Prôwdac ten môłi ptôszk 
nie òdlecôł z Kaszëb ani Kò-
cewiô, kò terô w gãstwie lëstów 
nie je tak letkò gò dozdrzec jak 
w stëcznikù abò gromicznikù, czej drze-
wa a krze bëłë gòłé. W naddôwkù òb zëmã 
renëszczi wanożëłë  w karnach, a nié jak terô, na 
zymkù czë òb lato, sedzą w swòjich gniôzdowëch 
rëmach pôra dalek òd pôrë. 

Jich môłé dzobë nie są w sztãdze zgrużdżëc zôrna, 
za to sygną na rozmajité môłé òwadë, jich pònarwë 
abò jaja, abò téż jaczégò pajka. Renëszczi zdarno skô-
czą pò wietwiach a gałãzach, szukającë za nima. Czasã 
wiszą brzëchã do górë ùtrzimóné le jedną nogą, czej 
drëgą chwôtają jestkù. Nie są czëstima miãsożércama, 
chãtno dzobną jaką miãtką jagòdã abò môłé semiã. 

Ten môłi ptôszk je wiôldżim bùdownikã. Jegò 
gniôzdo to prôwdzëwô kómpòzytowô kònstrukcjô. 
Jedurnym gatënkã na Pòmòrzu, jaczi je mù w tim 
równy, je remiz (Remiz pendulinus). Ten równak 
swòje gniôzdkò wije na wietwiach òd wierzbë, co ro-

scą na brzegù rzéczi, jezora. Renëszkòwi wòda nie je 
pòtrzébnô do szczescô. Na swòje dodóm wëbiérô czerz 

jałówca, a jesz barżi brzozã abò jiné drzewò, gdze 
szukô rosochë abò pôrã gałãzów, 

jaczé mdą mòcnym spòdlim. 
Tej zaczinô mésterną robòtã. 
Znôszô dzélëczi mechù, jaczés 
drobné trôwë a pùch òd paplë. 

Wszëtkò to zrzészô mòcnyma pajiczënowima 
pòwrózkama. Òd dołu, tej wëżi i wëżi wiôrzta 
pò wiôrzce, na kùńc dak i wchód, jaczi instalëje 
z bòkù ù górë. Na wiérzchù dodôwô pòrostë abò 
dzélëczi kórë, tak żebë wszëtkò nie szlachòwało 
za ptôchów gniôzdã, ale za dzélã pòroga abò za 
gniôzdã jaczich òwadów. Na kùńc strzódk sceli 
piórkama jinëch ptôchów. Całi czas równo robi 

sómc a samica. Całô bùdacjô bawi nawet 4–5 
tidzeni. 

W taczim gniôzdze pôra mô jeden abò 
dwa lãdżi. W jednym samica skłôdô 7–10 jôj. 

Wôrt nadczidnąc, że wszëtczé mògą ważëc 
wiãcy jak òna, nawet 110% ji masë. To 
rekòrd westrzód najich ptôchów. 

Na kùńc mùszita wiedzec, że 
renëszk trafi ł na logò Òglowòpòlsczé-
gò Towarzëstwa Òchronë Ptôchów. 
I to prawie ten pòdgatënk, jaczi żëje na 
Kaszëbach, a mô główkã całą biôłą. Na 
Pòmòrzim (pòd Szczecënã) trafi më téż 

pòdgatënk z Zôpadny Eùropë, jaczi mô cemną szléf-
kã nad òkã. Jeden a drëdżi sã za sobą miészô.

P.D.

sã baro pasownym. Kùgel-
kòwati, z môłima òczkama, 

Prôwdac ten môłi ptôszk 
nie òdlecôł z Kaszëb ani Kò-
cewiô, kò terô w gãstwie lëstów 
nie je tak letkò gò dozdrzec jak 
w stëcznikù abò gromicznikù, czej drze-
wa a krze bëłë gòłé. W naddôwkù òb zëmã 
renëszczi wanożëłë  w karnach, a nié jak terô, na 
zymkù czë òb lato, sedzą w swòjich gniôzdowëch 

Jich môłé dzobë nie są w sztãdze zgrużdżëc zôrna, 
za to sygną na rozmajité môłé òwadë, jich pònarwë 
abò jaja, abò téż jaczégò pajka. Renëszczi zdarno skô-
czą pò wietwiach a gałãzach, szukającë za nima. Czasã 
wiszą brzëchã do górë ùtrzimóné le jedną nogą, czej 
drëgą chwôtają jestkù. Nie są czëstima miãsożércama, 
chãtno dzobną jaką miãtką jagòdã abò môłé semiã. 

scą na brzegù rzéczi, jezora. Renëszkòwi wòda nie je 
pòtrzébnô do szczescô. Na swòje dodóm wëbiérô czerz 

jałówca, a jesz barżi brzozã abò jiné drzewò, gdze 

Wszëtkò to 
pòwrózkama. Òd dołu, tej wëżi i wëżi wiôrzta 
pò wiôrzce, na kùńc dak i wchód, jaczi instalëje 
z bòkù ù górë. Na wiérzchù dodôwô pòrostë abò 
dzélëczi kórë, tak żebë wszëtkò nie szlachòwało 
za ptôchów gniôzdã, ale za dzélã pòroga abò za 
gniôzdã jaczich òwadów. Na kùńc strzódk sceli 
piórkama jinëch ptôchów. Całi czas równo robi 

sómc a samica. Całô bùdacjô bawi nawet 4–5 
tidzeni. 

W taczim gniôzdze pôra mô jeden abò 
dwa lãdżi. W jednym samica skłôdô 7–10 jôj. 

Wôrt nadczidnąc, że wszëtczé mògą ważëc 
wiãcy jak òna, nawet 110% ji masë. To 
rekòrd westrzód najich ptôchów. 

renëszk trafi ł na logò Òglowòpòlsczé-
gò Towarzëstwa Òchronë Ptôchów. 
I to prawie ten pòdgatënk, jaczi żëje na 

Òdj. K. Rolbiecczi
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WarszaWa. Medal dlô  
Jerzégò stachùrsczégò

Jerzi Stachùrsczi òstôł 24 strëmian-
nika wëprzédniony Brunym Medalã 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
Wniosk w ti sprawie do Minystra Kùl-
turë i Nôrodny Spôdkòwiznë złożëło 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.
Jerzi Stachùrsczi je pòetą, kómpòzytorã 
i pedagógã. Òb wiele lat béł direktorã 
Spòdleczny Szkòłë w Czeczewie. Skùń-
cził Wëdzél Mùzycznégò Wëchòwa-
niô w Państwòwi Mùzyczny Szkòle 
II stopnia we Gduńskù-Wrzeszczu, 
pózni mùzyczné sztudia w Państwòwi 
Wëższi Mùzyczny Szkòle we Gduńskù. 
Napisôł baro wiele mùzycznëch doka-
zów, je aùtorã mùzyczi do wicy jak 125 
teatrowëch przedstôwków. 

Za swòje dzejanié dostôł ju wie-
le nôdgrodów, w tim nôwôżniészé 
kaszëbsczé: Òrmùzdową Skrã, Medal 
Stolema i Strzébrzną Tobaczérã Ôbra-
ma, a téż Pòmòrską Artisticzną Nôd-
grodã i Medal Kòmisji Nôrodny Edu-
kacje. 

Jegò wiérztë bëłë pùblikòwóné 
m.jin. w „Pòmeranie” i „Stegnie” a 
téż w czile tomikach, np. Té pokazëją 
na mnie i Naczynia połączone mowy/
Sparłãczoné statczi mòwë.

Winszëjemë!
Red.

Swiónowò. Krziżewô  
droga W intencJe Miru

W piątk 1 łżëkwiata w Sanktuarium 
Matczi Bòżi Królewi Kaszëb w Swió- 
nowie òstała òdprawionô Kaszëb-
skô Krziżewô Droga. Prowadzył jã 
ks. Mirosłôw Bùżan w intencje miru 
w Ùkrajinie i na całim swiece. Latosé 
rozmëszlania przërëchtowôł br. Zbi-
gniéw Joskòwsczi, a czëtelë je dzejarze 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
w tim przédnik Jón Wërowińsczi, 
szkólne kaszëbsczégò jãzëka, gazét-
nicë i przedstôwcowie kaszëbsczi mło-
dzëznë.

Òrganizatorama Krziżewi Dro- 
dżi béł part KPZ w Baninie, jaczégò 
przédniczką je Elżbiéta Prëczkòwskô, 
z pòmòcą zrzeszeńców ze Swiónowa. 
Mùzyczné dzéle wëkònôł chùr Regio-
nalnégò Karna Piesnie i Tuńca „Kaszu-
by” z Kartuz.

Pò zakùńczeniu nôbòżeństwa  
w Dodomie Pielgrzima òdbëło sã zén-
dzenié namienioné Biskùpòwi Kón-
stantënowi Dominikòwi.

Red.

sWòrë. sWiãtoWanié  
W szkòle i bùten

W Spòdleczny Szkòle w Swòrach  
18 strëmiannika béł swiãtowóny 
Dzéń Jednotë Kaszëbów. Ùczniowsczi 
samòrząd przërëchtowôł plan òbchò-
dów. Pò pòspólnym òdspiéwanim 
himnu „Tam gdze Wisła” aùtorstwa 
Hieronima Derdowsczégò (tekst)  
i Féliksa Nowòwiejsczégò (mùzyka) 
òdbéł sã kònkùrs wiédzë ò Kaszëbach. 
Òbczas przerw w szkòłowim radio 
dało czëc dzélëczi ksążczi Aleksan-
drë i Darka Majkòwsczich Przigòdë 
Remùsa. Na pùstkòwiu i „Kaszubskie 
wiersze na jazz-folkowo” z platë Pawła 
Ruszkòwsczégò Kamiszczi. Ùczniowie 
mòglë sã naùczëc kroków kaszëb-
sczich tuńców: szewca i kòwôla. Béł 
téż pòspólny òdjimk w czôrno-żôłtëch 
kòtilionach.

Dzecë z klas IV, V i VI i jich szkólny 
przërëchtowelë plakatë z zéwiszczama 
tikającyma Dnia Jednotë Kaszëbów, 
a pózni w gromadze szpacérowelë pò 
òkòlim, głosno spiéwającë pò kaszëb-
skù i przëbôcziwającë mieszkańcóm 
Swòrów ò jich juwernoce.

Na spòdlim wiadła na www.facebo-
ok.com/ZKPChojnice

kartuzë. ProMòcJô  
ùsôdzkóW benedikta  
karczeWsczégò 
W czwiôrtk 7 łżëkwiata w Kaszëbsczim 
Mùzeùm w Kartuzach bëła promòcjô 
ksążczi Benedykt Karczewski. Dokôzë 
zebróné. Òrganizatorama wëdarzeniô 
bëlë: syn aùtora Pioter Karczewsczi, 

Òdj. E. Prëczkòwsczi

Òdj. www.facebook.com/ZKPChojnice
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redaktór tomù prof. Tadeùsz Linkner 
i kartësczé mùzeùm.

Na lëteracczim pòtkanim bëlë 
przedstôwcowie familie Benedikta 
Karczewsczégò, samòrządarze (bùr-
méster Kartuz Mieczësłôw Grzegórz 
Gòłuńsczi, kartësczi wicestarosta Pio-
ter Fikùs, wójt Sëleczëna Bernat Grë-
cza, wójt Parchòwa Andrzéj Dołãb-
sczi), direktorowie szkòłów w òkòlim 
Kartuz i lubòtnicë ùtwórstwa nieżë-
jącégò òd 2019 pòetë.

W artisticznym dzélu wëstąpi-
ło dzecné karno „Czinda” prowa-
dzoné przez Jizabelã Blëzniewską 
i Karolënã Serkòwską-Secechòw-
ską, chtërna prezentowała wëbróné 
wiérztë z promòwóny ksążczi. Słowò 
ò ùtwórstwie Karczewsczégò wëgło-
sył prof. Linkner.

Dokôzë zebróné to zbiér wszëtczich 
ùsôdzków kòscersczégò pòetë. Są 
tam tekstë òpùblikòwóné w 15 tomi-
kach wiérztów i dwùch pùblikacjach  
z rzeczónkama i anegdotama a téż czile 
dokazów rëchli niepùblikòwónëch. Do 
te òstałë dodóné recenzje namienioné 
ksążkóm Karczewsczégò, pòsłów re-
daktora tomù Tadeùsza Linknera, 
òdjimczi aùtora i z familiowégò ar-
chiwùm.

Red. na spòdlim wiadła ze starnë 
Kaszëbsczégò Mùzeùm  

WeJroWò. Duchowne  
piesnie brzëmiałë  
Pò Wiekach
Nie je to wiedzec, czë czej w 1586 r. 
bëtowsczi lëtersczi pastór Szimón 
Krofej òdbiérôł z gduńsczi drëkar-
nie jesz wòniącé smarą Duchowne 
piesnie Doktora Marcina Luthera  
i ynszich nabożnich mężów. Z nie-
mieckiego w sławięsky jęzik wilo-

żone, jaczich béł aùtorã, mëslôł so, 
że za wnet pół tësąca lat chtos je 
bãdze spiéwôł. Barżi pewné je to, 
że w pòłowie XIX stolecégò Kaszë-
bi protestancë, òstatny, co ùżiwelë 
rodny mòwë w Pòmòrsce w swòjich 
swiãtnicach, bòjelë sã, że pò nich 
ju nicht nie zazdrzi do krofejowégò 
spiéwarza. I pò prôwdze bez wiãcy 
jak stolecé nicht nie spiéwôł nëch 
piesniów. Jaż pôrã lat dowsladë wzãła 
sã za nie mùzykòlożka dr hab. Wito-
sława Frankòwskô, chtërna z pòmò-
cą sw. pamiãcë prof. Jerzégò Trédra, 
co pòdpòwiôdôł brzëmienié XVI
-stolatny mòwë, òdtwòrzëła jednã  
z Duchownëch piesniów... Kònkretno 
„Panie, racz mnie wspomagac” (na 
melodiã chòrału „Hilf Gott das mirs 
gelinge”). W sobòtã 26 strëmianni-
ka mielë më leżnosc wësłëchac ji we 
Wejrowie òbczas kòncertu „Pòd jed-
nym niebã” w Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. 
Spiéwôł Vox Intensa Ensemble. Chto 
nie béł, mòże wlezc na starnã YouTu-
be. Je czekawé, co bë so pòmëslôł naji 
Krofej na taką mùzykã?

Òkróm spiéwë z Duchòwnëch pie-
sniów òbczas kòncertu bëłë wëkònóné 
dokazë, jaczé grelë w państwie krzë-
żacczégò zôkònu w Prësach, ùsôdzczi 
zapisóné w żarnowsczim Graduale  
z XV stolecégò, spiéwë z kalwarijków 
Droga do nieba (XVIII s.), z ksąż-
czi Melodye do zbioru pieśni naboż-
nych katolickich do użytku kościelnego 
(1870), a téż tradicjowé pùstonocné 
spiéwë i prawòsławné piesnie wëkòny-
wóné do dzysô w cerkwiach w Bëto-
wie i Słëpskù. Pòjawiłë sã téż religiowé 
dokazë pò kaszëbskù, skómpònowóné 
przez Tadeùsza Fòrmelã, Witosławã 
Frankòwską, ks. Frãcëszka Grëczã, 
Anã Rocławską-Mùsałczik, Mariana 
Selina, Jerzégò Stachùrsczégò i Jana 
Trepczika.

P.D.

czelno. 10 kóMPòzytoróW 
biôtKòwało Sã  
W kònkùrsu na PasJoWi 
dokôz
W kòscele pw. sw. Wòjcecha w Czelnie 
2 łżëkwiata òdbéł sã ùroczësti finał XIV 
Pòmòrsczégò Festiwalu Wiôlgòpòstny 
Piesnie, òbczas jaczégò bëłë wrãczoné 
nôdgrodë laùreatóm IX Òglowòpòl-
sczégò Kómpòzytorsczégò Kònkùrsu 
na chùrowi pasjowi dokôz do tekstu  
w kaszëbsczim jãzëkù òrganizowónégò 
przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 
W latosy edicje pòwstałë kómpòzycje 
do słów z Ewanielie wedle sw. Marka 
„Òbloklë Gò w pùrpùrã, a na głowã 
Mù wcësnãlë wińc ùplotłi z drżónu  
i zaczãlë Gò pòzdrawiac: Witôjże, kró-
lu żëdowsczi!”. 

W kònkùrsu wzãło ùdzél 10 kóm-
pòzytorów z całi Pòlsczi. Taksowało 
jich karno òbsãdzëcelów: prof. dr hab. 
Mark Rocławsczi (przédnik), dr hab. 
Witosława Frankòwskô i dr Tomôsz 
Chëła. Laùreatama òstelë: 

1 môl – Macéj Bòrowicz z Gduń-
ska, 2 m. – Magdaléna Garbeckô z El-
binga, 3 m. – Mariusz Kòzieł z Kato-
wic, wëprzédnienié – Wiesłôw Tëszer 
z Wejrowa.

Nôdgrodë wrãczëła dobiwcóm wej-
rowskô starosta Gabriela Lisius. Wszët-
czé wëprzédnioné ùsôdzczi nalézeta 
na starnie: https://www.muzeum.
wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/
utwory/nagrodzone-utwory-w-ogol-
nopolskim-konkursie-kompozytor-
skim-na-choralny-utwor-pasyjny-do
-tekstu-w-jez/?cat=56. 

IX Òglowòpòlsczi Kómpòzytorsczi 
Kònkùrs na chùrowi pasjowi dokôz 
do tekstu w kaszëbsczim jãzëkù je 
ùdëtkòwiony ze strzódków Minyster-
stwa Bënowëch Sprôw i Administracje 
a téż Starostwa Wejrowsczégò Pòwiatu.

Red.

Òdj. ze starnë www.muzeum-kaszubskie.pl

Òdj. ze starnë MKPPiM we Wejrowie

Òdj. www.facebook.com/muzeumwwejhe-
rowie
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gdiniô. ùroczëzna  
na wdôr załóżcë  
kaszëbsczégò MùzeùM

6 łżëkwiata minãło 119 lat òd ùrodze-
niô Frãcëszka Trédra (1903‒1980). 
Nen spòlëznowi dzejôrz i ùtwór-
ca Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kar-
tuzach ùrodzył sã w Łątczińsczi Hëce,  
a ùmarł w Gdinie. Dzãka doradóm 
Aleksandra Majkòwsczégò zajął sã 
zbiéranim zabëtków materialny kùl-
turë i lëdowégò kùńsztu Kaszëb a téż 
wërôbianim szkòłowëch nôùkòwëch 
pòmòców. Przedwòjnowi cząd przeżił  
w Gdinie, a wòjnowi w Radomskù  
i na mùszowëch robòtach w Niemcach.  
W rokù 1945 wrócył na Kaszëbë i zno-
wił robòtã nad gromadzenim dóbr 
kùlturë. Òd wëszëznów Kartuz dostôł 
bùdink, w jaczim ùsadzył mùzeùm. 
Òficjalno òstało òno òtemkłé w 1947 r.,  
a dwa lata pózni Tréder zòrganizowôł 
w nim pierszi etnograficzny wëstôwk. 
W 1950 r. Kaszëbsczé Mùzeùm w Kar-
tuzach przejimnãło pòlsczé państwò. 
Tréder przekôzôł mù (i Towarzëstwù 
Lubòtników Mùzeùm) zebróné przez 
se ekspònatë i òstôł czerownikã môla, 
a pòtemù jegò kùstoszã.

Chcącë ùtczëc zasłëdżi Frãcësz-
ka Trédra, Kaszëbsczé Fòrum Kùl-
turë w Gdinie i Kaszëbsczé Mùzeùm  
w Kartuzach ùdbałë so zòrganizowac 
ùroczëznã na jegò wdôr. Nôprzód 
na Witomińsczim Smãtôrzu pòtkelë 
sã przedstôwcowie tëch institucjów 
(m.jin. prezes KFK Andrzéj Bùsler 
i direktorka kartësczégò mùzeùm 
Barbara Kąkòl), przédnicë partów 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Gdinie (Frãcëszk Gùrsczi) i w Kar-
tuzach (Kazmiérz Fòrmela) i radny 
Miasta Gdinie Zenón Roda. Òdbëło sã 
tu ùroczësté złożenié kwiatów na gro-
bie Trédra.

Drëdżi dzél òbchòdów béł ju  
w sedzbie KFK kòl Al. Piłsudsczégò 18. 
Ùczãstnicë kùrsu kaszëbsczégò jãzëka, 
jaczi sã tu òdbiwô, Andrzéj Lichòń-
sczi i Bruno Król recytowelë kaszëb-
skòjãzëkòwé wiérztë Trédra z tomikù 
Dobro zawsze zwycięża. Nie felowało 
téż wspòminków ò załóżcë Kaszëb-
sczégò Mùzeùm, jaczégò przëbôczëlë 
m.jin. Barbara Kąkòl, Andrzéj Bùsler  
i syn Frãcëszka – Andrzéj Tréder. 

Red.

WeJroWò. Pò kaszëbskù 
na WeJroWsczi kalWarie
Tradicjowô Krziżewô Droga pò 
kaszëbskù na wejrowsczi Kalwarie 
òstała latos òdprawionô 8 łżëkwiata. 
Przërëchtowało jã Pasjowò-Marijné 
Sanktuarium we Wejrowie wespół 
z Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzesze-
nim i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi. Aùtorã roz-
miszlaniów béł Matis Klebba, chtëren 
pòdczorchiwô, że nôwikszim pòd-
skacënkã òbczas jich twòrzeniô béł 
dlô niegò biblijny himn do miłotë 
sw. Pawła Apòsztoła, ale nie felowało 
téż krótczich òdnieseniów do dzysd-
niowëch czasów, òsoblëwie do wòjnë  
w Ùkrajinie i do pandemie. 

Dëchòwim prowadnikã òbczas nôbò-
żeństwa béł ks. prałat Bògùsłôw Gło-
dowsczi, a tekstë z rozwôżaniama 
czëtelë: Mirosłôw Gaffka, Paùlëna Wã-
serskô, Adóm Lubòcczi, Gabriela Li-
sius, Bruno Król, Sylwiô Biankòwskô, 
Łukôsz Richert, Regina Szczupacziń-
skô, s. Mateùsza CR, Małgòrzata 
Wątór, Jakùb Szczipiór, Danuta Tocke, 
Danuta Jastrzãbskô i Jón Wërowińsczi.
Przed wińdzenim na wejrowską Kal-
wariã òstała òdprawionô w kòscele 
pw. sw. Anë mszô swiãtô z kaszëbską 
liturgią słowa. Ò kaszëbskòjãzëkòwi 
dzél eùcharistie mielë starã nôleżnicë 
wejrowsczégò partu KPZ.

Red.

internet. zbiérają  
na KaSzëbSczi Słowôrz

Fundacja Kaszuby chce ùsadzëc inter-
netowi słowôrz kaszëbsczégò jãzëka. 
Jak czëtómë na starnie www.zrzutka.
pl: „Nasza fundacja postawiła sobie za 
cel stworzenie takiego słownika, wie-
my, jak jego brak doskwiera użytkow-
nikom języka kaszubskiego, uczniom 
uczącym się tego języka oraz osobom, 
które chciałyby się go nauczyć. Od po-
nad trzech lat prowadzimy na Faceboo- 
ku stronę: Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz 
https://www.facebook.com/Sloworz, 
staramy się tam przybliżać język ka-
szubski szerokiemu gronu odbiorców. 
Strona zyskała spore grono odbiorców, 
obserwuje ją już prawie 4500 osób. 
Chcemy jednak, by powstał słownik 
online języka kaszubskiego, dostępny 
dla każdego, za darmo. Chcemy, by  
w pierwszym etapie słownik zawierał 
co najmniej 25 tys. słów po kaszubsku”.

Zebróné dëtczi mają bëc namie-
nioné na:

– stwòrzenié internetowi star-
në, jakô mdze miała mòżlëwòtã roz-
bùdowë ò dodôwkòwé fónkcje (òd-
miana przez przëpôdczi, czasë, ôrtë), 
dodôwaniô w przińdnoce tłómaczeniô 
słów na anielsczi, niemiecczi i ùkrajiń-
sczi. Brëkòwnicë starnë bãdą téż mòglë 
zgłoszëwac nowé słowa, fele abò roz-
majité wariantë dónégò słowa;

Òdj. R. Gleinert

Òdj. P. Léssnawa



– kòrektã pòprawnotë słów;
– wëkùpienié domenë, òpłacenié 

placu na serwerze i zagwësnienié sta-
bilnotë starnë.

Wpłacac dëtczi na ten cél mòżeta 
na https://zrzutka.pl/5xw6zz?fbclid=I-
wAR3kpgZb0540Q4X-FXxSd-u5Nn-
7FuZAKtf8D1tW2G8LjX5wnn84oqs-
f1UHU.

Red.

PòMòrsczé WòJeWództWò. 
rekòrdoWò Wiele  
zgłoSzeniów do lëterac-
czi nôdgrodë

Ò titel Lëteracczi Ksążczi Rokù na 
Pòmòrzu mdze sã biôtkòwac 168 
pùblikacjów, a ò miono Pòmòrsczi 
Ksążczi Rokù jaż 260. To wiele wicy 
jak w ùszłëch latach. Robòta kapitułë 
bãdze warac do pòłowë rujana 2022 r.  
W séwnikù mdą ògłoszoné nomina-
cje do Pòmòrsczi Lëteracczi Nôd-
grodë w dwùch kategóriach. Dobiw-
ców pòznómë òbczas ùroczësti galë 
21 rujana w Centrum Swiãtégò Jana 
we Gduńskù. 

Przëjimanié zgłoszeniów do 
Pòmòrsczi Lëteracczi Nôdgrodë 
Wiater òd Mòrza skùńczëło sã  
31 strëmiannika. Jak czëtómë na star-
nie www.pomorskie.eu: „W tym roku 
wpłynęła rekordowa liczba propozycji 
od wydawnictw, zrzeszeń literackich, 
uczelni humanistycznych, instytucji 
kultury i bibliotek nie tylko z Pomo-
rza, ale z całej Polski. Wśród zgłoszo-
nych do nagrody książek jest cały wa-
chlarz różnorodnych pozycji. Oprócz 

wielu powieści znajdziemy również 
literaturę dziecięcą, biografie, tomiki 
poetyckie, reportaże, a nawet drama-
ty. Oczywiście, nie zabrakło licznych 
monografii i opracowań poświęconych 
architekturze, historii, przyrodzie i in-
nym zagadnieniom tematycznie zwią-
zanym z Pomorzem”.

W kònkùrsowi kapitule są: prof. 
dr hab. Zbigniéw Majchrowsczi – lëte-
raturoznajôrz, Władisłôw Zawistow-
sczi – direktór Departamentu Kùlturë 
Marszałkòwsczégò Ùrzãdu we Gduń-
skù, prof. dr hab. Édmùnd Kizik – hi-
storik, Elżbiéta Pãkała – redaktorka, 
promòtorka czëtnictwa i dr hab. Ka-
tarzëna Szalewskô – prof. Gduńsczégò 
Ùniwersytetu.

Pòmòrskô Lëterackô Nôdgroda 
Wiater òd Mòrza òsta stwòrzonô przez 
Samòrząd Pòmòrsczégò Wòjewódz-
twa, jaczi przëznôwô jã òd 2018 rokù, 
żebë achtnąc pòmòrsczich aùtorów  
i wëdôwców, dôwającë téż pòdskacënk 
do rozwiju pòmòrsczi pismieniznë 
i czëtnictwa i promùjącë miłotã do 
lëteraturë. Nôdgrodã mògą dostac 
aùtorzë, chtërny mieszkają i twòrzą 
na Pòmòrzim abò aùtorzë dokazów, 
jaczé mòcno są sparłãczoné z pòmòr-
ską témizną, abò za całosc ùtwórczich 
dobëców, a téż za robòtã dlô lëteraturë  
w rokù, jaczi pòprzédzô wrãczenié 
nôdgrodë.

Latos nôdgroda mdze przëznónô 
ju piąti rôz.

Na spòdlim wiadła na www.pomor-
skie.eu

gduńSK.  
rozWiJ PòMòrsczi banë
Pòmòrsczé wòjewództwò je bano-
wim liderã w Pòlsce. Naji mieszkańcë 
nôchãtni w kraju jeżdżą baną. Nick tej 
dzywnégò, że wòjewódzczi samòrząd 
planëje pòsobną inwesticjã – 29 
strëmiannika Zarząd Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa rozsądzył ò zaczãcym 
ùtrôpù na kùpienié dwùch elektricz-
nëch trakcjowëch zespòłów. Je téż ùdba 
kùpieniô pòsobnëch 29 pòjazdów. 
Dzysdnia nôwikszim wëzwanim je 
zagwësnienié tabòru dlô linii Pòmòr-
sczi Metropòlitalny Banë (PMB) pò 
ji elektrifikacje a téż wëmiana tabòru 
na liniach òbsługiwającëch rësznotã  
w aglomeracje. To mùszi bëc tabòr do-
pasowóny do wikszi wielënë pasażérów. 
Chcemë, żebë to bëło 20 elektricznëch 

trakcjowëch zespòłów dlô aglomeracje  
i 11 pòjazdów dlô PMB – gôdô mar-
szôłk wòjewództwa Mieczësłôw Struk.

Jaczé banë fakticzno òstóną 
kùpioné, dowiémë sã dopiérze pò 
zrëchtowanim ùtrôpòwi specyfika-
cje. Wôrt dodac, że Ùrząd Banowégò 
Transpòrtu [Urząd Transportu Ko-
lejowego] òpùblikòwôł infòrmacje  
ò pasażérsczich przewòzënkach  
w 2021 rokù. Wskazywôcz wëkòrzësta-
niô kòleji, to je lëczba rézów baną, jaczé 
òdbéł mieszkańc wòjewództwa, wënôszô 
kòl naju 19,9. Dlô przërównaniô drëdżé 
w zestôwkù mazowiecczé wòjewództwò 
miało nen wskazywôcz 13,6. 

Nie je to nôlepszi rezultat w histo-
rie, ale je widzec òdbicé pò cządze pan-
demie, czej wielëna pasażérów spadła 
wnet ò pòłowã – pòdczorchiwô Leszk 
Bònna, wicemarszôłk pòmòrsczégò 
wòjewództwa. 

Na spòdlim wiadła na www.pomor-
skie.eu

kaszëba. òdkrëcé  
żłobinë grifa
Na Zôbòrsczim Zómkù w Kaszëbie  
3 łżekwiata miało môl pòtkanié, òbczas 
jaczégò bëła ùroczësto òdkrëtô żłobi-
na Grifa. Aùtorã ti rzezbë je znóny na 
Pòmòrzim ùtwórca Stanisłôw Gierada, 
chtëren ùsadzył m.jin. taczé pòmniczi, 
jak Józefa Wëbicczégò w Kòscérznie  
a Ofiarów Gòdnika 1970 w Gdinie. 

Grif òstôł pòstawiony na dakù, skąd-
ka bùszno górëje nad òkòlim, a sym-
bòliczno téż nad cawnyma Kaszëbama. 
Je to wierã pierszô żłobina tegò ôrtu  
w najim regionie.

Szëmón Piérz
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Jedną z dobiwczków nôdgrodë Wiater òd 
Mòrza je Martina Bùnda. 
Òdj. am

Òdj. Môrcën Piekarsczi
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internet. PoMoc  
dla nauczycieli
Około 100 nauczycieli regionalistów 
wzięło udział w spotkaniu metodycz-
nym „Ùczimë sã jeden òd drëdżégò”, 
które odbyło się we wtorek 29 marca. 
Gośćmi spotkania byli: dr Eugeniusz 
Pryczkowski, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Regionalistów 
„Remùsowi drëszë” Katarzyna Butow-
ska i nauczyciel praktyk z Mostów Do-
rota Bach. 

Podczas spotkania poruszano na-
stępujące kwestie: zasoby interneto-
we, kaszubienie oraz ciekawe meto-
dy urozmaicające nauczanie języka 
kaszubskiego. Nagranie ze spotkania 
dostępne jest na stronie przeznaczo-
nej dla nauczycieli regionalistów www.
akademiakaszubska.com. 

Ogłoszono również konkurs dla 
nauczycieli na przygotowanie najcie-
kawszej prezentacji metody aktywizu-
jącej uczniów.

EP

bòrzeStowò. łżëKwiatowé 
Pòtkanié krãgù
Ju 165. rôz pòtkelë sã nôleżnicë 
bòrzestowsczégò Remùsowégò Krã-
gù. Tradicjowò zéńdzenié òtemknął 
Bruno Cërocczi, chtëren pòwitôł 
pòzeszłëch gòscy, westrzód jaczich 
béł pierszi rôz wójt Sëleczëna Bernat 
Grëcza. Pózni Mariô Dradrach prze-
czëtała dzélëk ksążczi Mòja pierszô Bi-
bliô. Stôri Testament w òbrôzkach. Ju 
òd czile lat w cządze Wiôldżégò Pòstu 
nôleżnicë Krãgù słëchają wëjimków 
prawie z ti pùblikacje Aleksandrë  
i Darka Majkòwsczich. 

Òbczas przezérkù wôżnëch wëda-
rzeniów, jaczé òdbiwałë sã òd slédnégò 
pòtkaniô, bëła gôdka m.jin. ò ùroczëz-
nie wrãczeniô Òrmùzdowëch Skrów  
i ò diskùsji ò stojiznie młodëch lëdzy  
w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzesze-
nim, jakô bëła wôżnym pónktã òbra-
dów zéńdzeniô Przédny Radzëznë 
KPZ 12 strëmiannika.

Referentama òbczas łżëkwiatowégò 
Krãgù bëlë: Michôł Melibruda i Pioter 
Krzebietka. Titel jich wëstąpieniô to: 
„ORP Orzeł – historia najsłynniejsze-
go polskiego okrętu podwodnego”.

Przemôwiôł téż Bernat Grëcza, 
chtëren prezentowôł stojiznã kaszëbi- 
znë w Sëleczënie.

Nôleżnicë Remùsowégò Krãgù 
wësłëchelë téż pòdzãkòwaniô òd ks. 
Piotra Brzesczégò, rektora dëchòwné-
gò seminarium we Lwòwie, za wspiar-
cé dlô Ùkrajinë. 

Red.

gdiniô. kaszëbi ùkraJinie

W zalë Cechù Rzemiãsła i Pòdjimiznë 
[Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści] w Gdinie 10 łżëkwiata òdbéł sã 
charitatiwny kòncert „Kaszubi Ukra-
inie” zòrganizowóny przez Zespół 
Spiéwë i Tuńca „Gdynia”, Kaszëbskò
-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part w Gdi-
nie a téż Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë. 
Westrzód gòscy bëło pôrãdzesąt lëdzy 
z Ùkrajinë, gdińsczi Kaszëbi, starszi 
gdińsczégò Cechù Adóm Wika-Czar-
nowsczi, direktór Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie Tomôsz Fópka, gdińsczi 
radny Zenón Roda, prezes Towarzë-
stwa Lubòtników Wilna i Wileńsczi 
Zemi Józef Szëłejkò i prezes Stowôrë 
Kapténów Wiôldżi Żegludżi Jerzi An-
drzejewsczi.

Wëdarzenié zaczãło sã òd wëstą-
pieniô przédnika Kaszëbsczégò Fòrum 
Kùlturë Andrzeja Bùslera, chtëren 
gôdôł m.jin. ò znaczenim juwer-
notë ùkrajińsczi, pòlsczi, kaszëbsczi 
i gdińsczi. Pózni przemówiła w mio-
no ùkrajińsczi spòlëznë Mirosława 
Mzokòwô-Mroczek, chtërna pòchò-
dzy z Krimù, a òd 10 lat mieszkô  
w Gdinie.

Pònemù òdbéł sã kòncert Ze-
spòłu Spiéwë i Tuńca „Gdynia” pro-
wadzonégò przez Danutã Pòwalisz  
i Agniészkã Bradtke. Karno zaprezen-
towało kaszëbsczé i gdińsczé piesni  
a téż dokôz „Podaj rękę Ukrainie”. 

Òbczas kòncertu bëła pùblicznô 
zbiórka dlô Ùkrajinë prowadzonô 
przez Òglowi Zarząd Kaszëbskò
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. Dzãkù-
jemë wszëtczim, chtërny włączëlë sã 
spòlëznowò w òrganizacjã kòncertu. 
Òsoblëwé pòdzãkòwania czerëjemë 
do Cechù Rzemiãsła i Pòdjimiznë za 
darmòwé ùprzistãpnienié zalë i do Ze-
spòłu Spiéwë i Tuńca „Gdynia” za snô-
żą mùzyczną wanogã. 

Andrzéj Bùsler

lipuSz. „pòpôłnié  
z kaszëbscziMa  
PlanszóWkaMa” 
Dziękujemy wszystkim przybyłym 
do Zespołu Szkół w Lipuszu, którzy 
wzięli udział w naszym planszówko-
wym wydarzeniu. To właśnie tutaj  
w środę 6 kwietnia odbyło się „Pòpôł-
nié z kaszëbsczima planszówkama”, 
podczas którego nauczycielki języ-

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù (dru-
gie zdjęcie jest rezerwowo; jeśli zostanie 
dużo miejsca)

Òdj. am
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ka kaszubskiego oraz miłośnicy gier 
planszowych mieli okazję poznać 
zasady rozgrywki w grze „Biôtka  
ò fanã” – najnowszej publikacji Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. I to  
z pierwszej ręki, bo w arkana gry 
wprowadziła ich sama twórczyni, 
szkólnô lipuskiej placówki, Justyna 
Mikołajczyk. Najlepsi gracze wśród 
przybyłych gości, oprócz słodkiego 
smaku zwycięstwa i satysfakcji z nim 

związanej, mogli liczyć na nagrody  
w postaci promowanej planszówki.

W wydarzeniu udział wzięli: prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Jan Wyrowiński, wójt gminy Lipusz 
Mirosław Ebertowski, przewodni-
cząca Rady Gminy Lipusz Bogumiła 
Mokwińska oraz dyrektor lipuskiego 
Zespołu Szkół Barbara Edel. Od nich 
wszystkich najważniejsza osoba tego 
dnia, czyli autorka gry, otrzymała po-
dziękowania i gratulacje za wielki wy-
siłek włożony w proces twórczy zakoń-
czony sukcesem w formie przepięknej 
gry planszowej, która na długie lata 
zagości tak na lekcjach języka kaszub-
skiego (będąc świetną pomocą eduka-
cyjną), jak i w naszych domach.

Dziękujemy dyrekcji oraz gronu 
pedagogicznemu za wspaniałe przygo-
towanie wydarzenia!

Organizator i wydawca gry  „Biôt- 
ka ò fanã” – Zrzeszenie  Kaszubsko-Po-
morskie.

Òdj. ze starnë www.kaszubi.pl

W niedzelã, 10 łżëkwiata, do gduńsczégò pòrtu wjachôł pierszi w nym sezonie wanożny òkrãt MV Hamburg, jaczi płiwô pòd banderą Òstrowów Bahama.  
Latos do Gduńska je planowóné wicy jak 100 wpłëniãców promów z turistama na pòkładze, co mdze rekòrdã.
Òdj. Sławòmir Lewandowsczi 
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  Tëchóm. „Bò më Kaszëbi jesmë jedno”
Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów, jaczi je swiãto-
wóny 19 strëmiannika, w Spòdleczny Szkòle w Të-
chómiu, òdbéł sã Kaszëbsczi Dzéń. Dzecë òblokłë 
sã na czôrno-żôłto, przërëchtowałë snôżé plakatë  
z zéwiszczama „Wiedno Kaszëbë”, „Nigdë do zgùbë 
nie przińdą Kaszëbë”, „Pòjmë w przódk z kaszëbizną”. 
Zrobiłë téż fanë i sztaturczi z elementama kaszëbsczé-
gò wësziwkù. W klasach pòwstałë nórcëczi z regio-
nalnyma symbòlama i pamiątkama. Zaprezentowało 
sã òdnowioné karno „Mùlczi”, a na kùńc wszëtczich 
rozbawił „Fucus” mòrsczima i kaszëbsczima spiéwa-
ma. Scenografiã przëszëkòwała Zuzana Ptach.

To bëła bëlnô zabawa. Wedle mie kaszëbsczé spiéwë 
są snôżé i jem baro rôd, że mògã kaszëbską kùlturã 
pòkazëwac òbczas wëstãpów „Mùlków” – rzekła Zuza-
na Block pò swòjim debiutancczim wëstãpie.

W òbrëmim Kaszëbsczégò Dnia jaż 27 dzecy 
z przedszkòłowëch òddzélów i spòdleczny szkòłë 
recytowało na binie wiérztë pò kaszëbskù. To nie 
bëło letczé zadanié, ale ùdało sã dzãka pòmòcë bël-
nëch starszich. Kòżdé dzeckò dostało diplóm i môłi 
darënk. Wëstãpùjącëch òtaksowała kònkùrsowô kò-
misjô (Elżbiéta Prëczkòwskô i Joana Wisniewskô). 
Niżi lësta dobiwców.

Przedszkòłowé òddzéle: 
I môl (ex aequo) – Léna Rëdlewicz i Filëp Mësz-

ka, II m. – Laùra Fierka, III m. (ex aequo) – Paùlëna 
Kùjawskô i Jón Heinowsczi; wëprzédnienia – Wikto-
riô Podczaskô, Frãcëszk Mielewczik, Sewerin Falk.

Klasë I–III:
I m. – Alicjô Kania, II m. (ex aequo) – Iwò Ra-

domsczi i Alicjô Falk, III m. – Ana Żółc, Aleksander 
Kania, Nikódem Prëba; wëprzédnienié – Eliza Bòik, 
Małgòrzata Wcysłowskô, Aleksander Wilkiel, Wòj-
cech Szawlis.

Na spòdlim tekstu Elżbiétë Prëczkòwsczi

  Kôlbùdë. Na kaszëbsczich stacjach
W òbrëmim wespółrobòtë z môlową spòlëzną dzecë, 
jaczé ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka w Zespòle Sztôłce-
niô i Wëchòwaniô w Kôlbùdach, wzãłë ùdzél w Krzi-
żewi Drodze zòrganizowóny przez kôlbùdzczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòd przédnic-
twã Jerzégò Kreftë. Nôbòżeństwò bëło w zabëtkòwim 
kòscele w Prãgòwie. 

Dzecë i szkólny przeczëtelë rozmëszlania do szesc 
stacjów. Bëlë to: Julita Òbrëckô, Jizabella Strumskô, 
Tëmón Majcher (ùczniowie), a téż Béjata Wòzniak, 
Béjata Richter i Eùgeniusz Prëczkòwsczi (szkólny). 

Aùtorã rozmëszlaniów béł frãcëszkón z Kòszalëna 
Zbigniéw Joskòwsczi. Napisôł je w òpiarcym ò żëcé 
i słowa ks. bpa Kònstantëna Domnika, jaczémù je 
namienionô tôfla, co wisy w krëchce prãgòwsczégò 
kòscoła. 

Red.
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Sëchim pãkã ùszłé

nié òd szpirtusu w szklónce z harba-
tą kòl Jankòwsczich. Grańca smiercë  
a żëcô. Miłé dlô ùcha klaskanié pò ar-
tisticznym wëstãpie. Mògã wszëtkò. 
Mògã wiãcy. Mògã. Nie chce mie sã, 
a bëm mógł. Chce sã, a ni mògã… Na 
wiesoło. Płacz z nimòcë. Na wiesoło. 
Górz z nimòcë. Na wiesoło. Chcemë 
sã bawic! Gòrący piéck. Przemòkłé 
nodżi. Zaznobionô krew òd staniô 
w mrozu. Robôk w harbatowëch fù-
sach. Sernik na mòkro z rozynama. 
Swiéżëchné pùrcle z różą. Bajaderka 

z przezérkã z tidzenia. Górz òbez lëdz-
ką głëpòtã. Spac, spac, spac… Półtora swiata  
w internetach. Cyberdrësze, cyberczłowiek, cy-
berdësza… Zãberwajka, co wërwa zãba. Dok-
torka òd òczów z larwą ze zaszłima ropą skłama 
òkùlôrów. Ùrzasłi na smierc profesór òd lëtera-
turë, co mie sã wpisôł nié w ten plac do indeksu 
òb cemnicą na dómòwniczkù jegò chëczë. Biał-
ka, co mie próbòwa zmùszëc do założeniô larwë  
w krómie. Òsamãtanié ùrzãdowé. Media stra-
szącé dzéń w dzéń. Szczwanié państwòwé lëdzy 
na lëdzy. Marnowanié mëliónów, a të ni môsz 
nick w miészkù… Przemijanié. Robòta a zatrud-
nienié. Netto a brutto. Jazda aùtołã. Paliwò  
w górã. W dół… w kùlã ti, co sã nie dopchelë 
do doktora a bòlnicë pò dwalatnym kòwidowim 
cyrkù. Zadowòlenié z dzecy. Kòchónô białka. 
Robòcy wespółprôcownicë. Chùrziscë i redo-
ta pòspólnégò twòrzeniô. Pisanié słów, nótów. 
Spiéwanié. Czëtanié. Platczi. Ksążczi. Magister-
sczé wëmądrziwanié. Doktorsczé achtniwanié. 
Profesorsczé pòùcziwanié. Òstawic co pò se. Nié 
jak ti, co kòminama wëlecelë. Felëje wòlnoscë. 
Słuńca mało. Co mòje – to mòje. Niech sã rząd 
òde mie òd-parłãczi! Ni ma sprawiedlëwòtë, bò je 
sprawiedlëwòsc spòłecznô. Zgòlë tegò wąska, bò 
lëdze sã ùsmieją, czej mdzesz stojôł a czëtôł òd 
kòscelny ambònë. Jabłecznika chcesz? Bądzesz 
to jôdł? Kòżdi mô w głowie co jinégò. Òbrazë. 
Zwãczi. Dotknienia. Pòcknienia. Mëslë. Te chiżé 
jak chińsczé cudżi a te pòmalëczné a dodrze-
niałé jak przemëszlenia stolatnégò 
starëszka z kaùkasczi wsë. W mòji 
głowie mëslë nëkają jak kònie òb-
czas Wiôldżi Pardubicczi Gòńbë…

Jak to szło? Dze jô to…? 
Chto to je? Czemù òn 
to tak…? Kògò òna mia-
ła żeniałé? Tądka? Czej-

bë më mòglë sã zadostac do swòjégò 
mùskù jak do jaczi internetowi blónë  
a wëcygnąc, co leno chcemë? Nie 
bëłobë to fejno? 

Copiã sã do swòjégò przëjãcô do 
pierszi kòmónie a szukóm, dze jem 
kòpnął balã, co jem jã tedë dostôł. 
Jiné. Móm sztërnôsce lat i mëma wòłô 
na griz z wiszniama. Jiné. Kòl Fópków 
je draszowanié. Całé pòdwòrzé za-
stawioné pãkama słomë. Lëdze sã kùstrzą przë 
maszinie. Grochòce, trzôskùje. Mëszë spiszczi-
wają. Pichù skòpicą. Jiné. Wëjéżdżómë z familią 
z kòpalnie solë we Wieliczce. Leje. Wòda wnetkã 
zazérô do aùtoła bez rutë. Hùùùù, wëprzëszlë. 
Jiné. Całô biedrónka òbeszłô, a ni ma parchatégò 
skła z brzoskwiniama a młodzów. A białka żdaje, 
chce kùcha zrobic. Jiné. Karpatë, pò ùkrajińsczi 
starnie. Wanoga z mechanicznégò technikùm 
z Gdinie. Kwasné mlékò òd pasturza òwców. 
Przelôżanié pò rórach bez strëgã. Jiné. Skôczemë 
z bracyną z dakù stodołë na gnój. Brat sã niczegò 
nie bòji, w całoscë wësokòscë. Nasza knaga sã 
ùrwała z łączi. Chòdzã a szukóm pò całim òkòlim. 
Zaszedł na bùdowã òsedlô Gdinie Dąbrowë-Dą-
brówczi. A knadżëska nie bëło. Sąsôd jã póz-
ni kòl jinégò sąsada w chléwie wëcknął… Taczé 
smaczczi. Je na cwiardim łepòwim diskù zôpôch 
z balbiérsczégò salónu w Redłowie, dze mie 
mëma wzãła, czej jem miôł szesc lat. Je szma-
ka pierszich bananów, co to òne cãżkò do do-
staniô bëłë. Mãka i redota pierszich robòtów kòl 
cëzëch za pieńdze. Ból krziżów przë hakòwanim 
wrëków. Zmòklëzna grabieniô a wałowaniô sana. 
Swãdzenié pò ùżarcym przez mëdżi w môlu, dze 
nie jidze sã pòdrapac. Bezwstëdné chrochta-
nié żabów òb wieczórk. Głosné skòlenié psów. 
Deptanié òpòcuszkù trusów. Skrzepienié sniegù. 
Socjalisticznô spòdlecznô szkòła, dze bëło w dół 
równóné. Bëcé nielëdónym za primùsowanié za 
dzecka. Bëcé chwôlonym za przédnictwa jakno 
ùstny. Òdpòwiedzalnosc. Spòlëznowô robòta 
łómónô na „wszëtczim lëdzóm nie wëgòdzysz”. 
Cknienié tobaczi – wcyganié jaż do zasztopaniô. 
Cygaretë pôloné krëjamkò na smãtôrzu. Grze-

FELIETÓN

TóMk FóPka

Kòżdi mô w głowie 
co jinégò. Òbrazë. 

Zwãczi. Dotknienia. 
Pòcknienia. Mëslë.

Bióro zagùbionëch mëslów
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Z bùtna

Całim całã głos swój dóm
Le na kògóż – nie wiém sóm
(Dôwajã jã tuwò tak czë-

sto bez przëczënë a cwëkù, kò 
niech sã ceszi, że jesz rôz mdze 
wëdrëkòwónô).

Jo, a pózni Tczëwôrtnô Re-
dachtorka Jiwóna rzekła, że fejn 
bë bëło, jakbë ne mòje tekstë 
òsadzoné bëłë w jaczims swiece. 

I tak narodzëło sã Pëlckòwò. (Kò òno ju 
bëło rëchli, le dze sã tacëło, to niech szu-
kają jiny).

I żëło so no Pëlckòwò w czasach rządów 
nôstãpnëch „pòmeraniowëch” Przédnëch 
Redachtorów: Édmùńda Szczesôka, Dare-
ka Majkòwsczégò a Sławeka Lewańdow-
sczégò. A nié wiedno òni letkò z Pëlckòwã 
mielë… Chòc czuł jem, że jinszi Aùtorowie 
jesz barżi czas òddaniégò tekstów wë-
dłużiwelë.

Letkò z Pëlckòwã téż ni mielë kòrektor-
czi – Danuta Pioch a Bògùsza Cërockô. 
Na slédnô òsoblëwie bôczlëwò na Pëlc-
kòwò zdrzała, nié le lëtrë ùprôwiając, a rôz 
mie nawetkã zastąpia, piszącë pòd prze-
zwëstkã Léna òd Topórków.

Jo, wszëtczim co mie do pisaniô historë-
jów z Pëlckòwa zachãcywelë, pilowelë ter-
minów a pònëkiwelë – baro dzãkùjã. 

Równak przede wszëtczim dzãkùjã 
Wama, Czëtińcowie, zó to, że Wa do negò 
pëlckòwsczégò swiata zazérała – rôz sã 
smiała, rôz stãkała, rôz płaka-
ła…

Mdzëta Wszëtcë zdrów!

Gãstô dôka spa-
dła na zapadłé, za-
taconé, schòwóné 
na zberkù swiata,  

a corôzka to miészé Pëlckòwò. 
Jo, nibë jesz tam dzes, midzë 
chójkama abò pòd grzëbã, je 
ta mòja malińkô chatińka, kò ju 
òn gòscy nie przëwitô. Nicht na 
strëpiałą łôwkã, co przed chëczą 
ze staroscë sã zybie, ju nie sadnie, nicht 
téż bënë w òpajiczoną paradnicã nie 
wléze… Në, móże czedës jaczémù nawie-
dzonémù badérowi pëlckòwsczi pismie-
niznë mdze sã chcało abò lónowało (!), 
co ó Pëlckòwie a jegò mieszkeńcach na-
pisac, a do ti pòkrëti pichã chëczi zazdrzi. 

Jo, mòji Tczëwôrtny Czëtińcowie, czas 
zakùńczëc żëwòt Pëlckòwa. Pò 17 latach 
rôzcomiesãcznégò pisaniégò przëszedł 
czas na ÒDDZÃKÒWANIÉ. 

A zaczã sã to wierã tak…
Rôczbã do pisaniô w cządnikù „Pome-

rania” dostôł jem w kùńcu 2004 rokù òd 
nenczasny Przédny Redachtorczi Jiwónë 
Joć. Në i w pierszim numrze z 2005 rokù 
ùkôzôł sã mój pierszi „pòmeraniowi”, fe-
lama òbòniony, felietón pt. „Pòwiôdanié  
ò wëlowaniém”, w jaczim hewò bëła takô 
wiérztka: 

Jô jem za!
Rãkama a szpérama
Pôlcama a nokcama
Klatama a ùszama
Lëpama a òczama
Łokcama, pazëchama
Banią, rzëcą, jãzëkã
Sercã, trzustką, płëcama
Wątrobą a żôłądkã
A na kùńcu jajama!

FELIETÓN

Przëszedł czas  
na òddzãkòwanié

róMk DrzéżDżónk

Ò zmiészanim sã Pëlckòwa (3)
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