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Od redaktora 
– Moja motywacja jest teraz 
zwielokrotniona. Jestem  
naprawdę bardzo mocno zmo-
tywowany do działania, mimo 
że jestem najstarszym urzędu-
jącym prezesem – mówi Jan 
Wyrowiński, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego,  
w rozmowie z „Pomeranią”  
(str. 3-6), podsumowując swoją, 

mijającą właśnie, trzyletnią kadencję. Zjazd  
Delegatów, na którym wybrane zostaną władze 
ZKP, odbędzie się 3 grudnia.

W listopadowym numerze przedstawiamy 
również relację z sympozjum, które w październiku 
odbyło się w Instytucie Polskim w Pradze. Między-
narodowa konferencja „Na styku kultur. Kaszubi 
i inne narody” ściągnęła nad Wełtawę czołowych 
znawców problematyki kaszubskiej. Pomorze  
i Kaszuby reprezentowali m.in. kierownik naukowy 
sympozjum prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, 
prof. dr hab. Daniel Kalinowski, prof. dr hab.  
Cezary Obracht-Prondzyński oraz wiceprzewodni-
cząca Rady Języka Kaszubskiego dr Bożena  
Ugowska. Więcej o tym, co działo się w stolicy 
Czech, piszemy na str. 8-9.

Również w październiku po raz kolejny – wraz 
z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od Morza” 
– wręczona została Kaszubska Nagroda Literacka. 
Otrzymał ją ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, wykła-
dowca Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, autor ponad 700 publikacji, w tym 
31 książek autorskich. O tym cyklicznym wydarze-
niu piszemy również w listopadowej „Pomeranii” 
(str. 10-11).

Sławomir Lewandowski

Koszt prenumeraty rocznej krajowej z bezpłatną 
dostawą do domu: 55 zł. W przypadku prenume-
raty zagranicznej: 150 zł. Podane ceny są cenami 
brutto i uwzględniają 5% VAT.
Aby zamówić roczną prenumeratę, należy:
•  dokonać wpłaty na konto: 

PKO BP S.A. 28 1020 1811 0000 0302 0129 35 13, 

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk, 
podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki 
zamawiającej) oraz dokładny adres
• złożyć zamówienie w Biurze ZG ZKP,  
tel. 500 183 832 
e-mail: prenumerata@kaszubi.pl
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st. wachm. Arkadiusz Kupper prowodzi musztrę  
konną podczas Hubertusa w Stadninie Koni  
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MusiMy PiLnowAĆ PRAw,  
któRe zdobyLiśMy

Rozmowa z Janem Wyrowińskim, prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Mijają trzy lata Pana kadencji jako prezesa Zrze-
szenia. Jak z dzisiejszej perspektywy widzi Pan 
mocne i słabe strony kaszubszczyzny?
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na tyle, na ile 
jest to możliwe, wykorzystuje wszelkie szanse, jakie 
stwarza choćby obowiązujący porządek prawny, 
żeby realizować swój zasadniczy cel, którym jest 
zachowanie i rozwój języka i kultury kaszubskiej 
oraz praca na rzecz wszechstronnego rozwoju Ka-
szub i Pomorza. Wydaje mi się, że ze wszystkich or-
ganizacji, którym bliska jest ta sprawa, Zrzeszenie 
zabiega o to w sposób najefektywniejszy. Wynika 
to przede wszystkim z wielkości naszej organizacji, 
ale – co zaobserwowałem przez ostatnie trzy lata  
– również z ogromnego zapału i stopnia zaangażo-
wania sporej grupy jego członków. Cała siła Zrze-

szenia bierze się z tego, że ludzie chcą w nim być, 
że mają jasno zdefiniowany cel. W mojej ocenie  
w tym trudnym czasie, jakiego doświadczyliśmy 
w mijającej kadencji, najpierw w wyniku pande-
mii koronawirusa, a potem z powodu wojny za 
naszą wschodnią granicą, jako organizacja sta-
nęliśmy i stajemy na wysokości zadania. Kiedy 
spojrzałem na sprawozdanie, które przygotowu-
jemy na grudniowy Zjazd Delegatów, to zarów-
no objętościowo, jak i merytorycznie niewiele 
różni się od tego sprzed trzech lat, kiedy warunki 
do pracy były – można dzisiaj powiedzieć – cie-
plarniane. Szybko się zaadaptowaliśmy do nowej 
sytuacji, zaczęliśmy rozpychać się w Internecie,  
w mojej ocenie – z powodzeniem. Zapropono-
waliśmy różne, wynikające z potrzeby chwili  

Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Fot. Sławomir Lewandowski
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Nasze rozmowy

i z możliwości, jakie stwarza wirtualny świat, 
atrakcyjne formy propagowania naszej kultury  
i języka. Wychodzimy z tego covidowego do-
świadczenia wzmocnieni organizacyjnie i bogat-
si w szersze umiejętności wykorzystywania do 
bieżącej działalności nowoczesnych technologii. 
Mamy także swoje słabości. Jak w każdej organi-
zacji jest wielu członków, którzy swoją aktywność 
ograniczają do płacenia składek. Dobre i to oczy-
wiście. Na ich tle godna pochwały jest aktywność 
pozostałych. Także w szerokiej Radzie Naczelnej, 
która liczy 83 osoby, frekwencja w ostatniej kaden-
cji oscylowała wokół 50 procent. To mnie trochę 
smuci, bo spotkań merytorycznie poświęconych 
określonym problemom było sporo i chciałoby się 
widzieć tutaj większe zaangażowanie ze strony nie-
których członków najwyższych władz Zrzeszenia. 
Także średnia wieku w naszej organizacji nie na-
pawa optymizmem. Ale mam także świadomość, 
że obiecujących młodych ludzi, którym sprawa 
kaszubszczyzny nie jest obojętna, jest napraw-
dę sporo, a potencjał w nich drzemiący jest bar-
dzo duży. Wychodząc im trochę naprzeciw, jedno  
z posiedzeń Rady Naczelnej w całości poświęci-
liśmy młodym ludziom obecnym na spotkaniu. 
Przedstawili nam swoje racje, czasami były to 
gorzkie doświadczenia z kontaktów ze starszymi 
członkami Zrzeszenia. Jestem jednak pewien, że 
dzięki takim spotkaniom część młodych prze-
konała się, że ci starzy nie są wcale tacy najgorsi,  
a może wręcz przeciwnie. Dlatego też w trakcie 
mijającej kadencji starałem się, zgodnie z obiet-
nicami, wychodzić naprzeciw młodym, szanując 
przy tym ich autonomię. Pomagał w tym zespół 
do spraw polityki młodzieżowej, który działał 
bardzo aktywie na wielu płaszczyznach. Bacznie 
też obserwujemy i wspieramy działalność mło-
dzieży. Jest wiele przykładów działań młodych 
ludzi, którzy sami się organizują w celu promo-
cji kaszubszczyzny i języka kaszubskiego. Przy-
kładem niech będzie Stowarzyszenie Kaszub-
skie, które zawiązało się w trakcie tej kadencji  
w Nowym Klinczu. Młodzi sami zadbali o statut 
i zalegalizowanie działalności. Poprzez politykę 
mikrograntów, którą wypracowaliśmy, mogli-
śmy wspomóc ich w ciekawych projektach. To 
jest najlepszy sposób na zachęcanie do działania 
i jednocześnie na pokazanie, że Zrzeszenie nie 
chce nic narzucać, a jedynie wspomagać. My-
ślę, że jedną z form dowartościowania młodych 
w Zrzeszeniu mogłoby być tworzenie przy od-
działach klubów na wzór prężnie działającego 
w Baninie klubu Cassubia. To, co postrzegam 
także jako naszą słabość, przynajmniej na po-
ziomie władz naczelnych, to mała liczba kobiet  

w tych strukturach. Reprezentacja pań tutaj jest  
z pewnością nieadekwatna do ich zaangażowa-
nia w prace Zrzeszenia, czy to na poziomie od-
działów, czy poprzez wykonywany zawód na-
uczyciela języka kaszubskiego. Nie chodzi tu  
o odgórne parytety, ale o stworzenie warunków,  
w których reprezentacja kobiet we władzach na-
czelnych będzie znaczącą siłą, a przynajmniej licz-
niejszą niż obecnie. 

Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia 
Rady Naczelnej, które odbyło się w październiku, 
mogliśmy wysłuchać podsumowania trzyletniej 
działalności ZKP, a w przypadku Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego – także zobaczyć. Jak 
Pan ocenia pracę, jaką na rzecz kaszubszczyzny 
wykonują właśnie takie instytucje jak KUL? 
KUL stał się prawdziwą wizytówką Zrzeszenia. 
Myślę, że nie tylko w mojej opinii jest to obecnie 
jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza placów-
ka nawiązująca w   swej działalności dydaktycz-
no-wychowawczej do   idei „szkoły dla życia” bi-
skupa Nikolaia Grundtviga w Polsce. Umiejętnie 
wykorzystując najnowocześniejsze technologie 
komunikacyjne, realizuje w atrakcyjnej formie, 
wynikające zarówno z kaszubsko-pomorskiej   
tradycji, jak i   realnych wyzwań współczesne-
go świata, kierunki działalności programowej, 
skupiające się na edukacji obywatelskiej, edu-
kacji regionalnej oraz   edukacji ekologicznej. 
Ogromna to zasługa prezesa Mariusza Mówki  
i wiceprezeski Suliny Borowskiej, a także ze-
społu, który wokół siebie zbudowali. Myślę, że 
jednym z wyrazów docenienia ich osiągnięć 
przez Zrzeszenie winno być stworzenie warun-
ków gwarantujących stabilność ekonomiczną 
Fundacji, o co Zarząd KUL od dawna zabiega.

Na początku 2021 roku rozpoczął działalność 
zespół, którego zadaniem jest opracowanie stra-
tegii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszub-
skiej. Czym ten dokument będzie się wyróżniał?
Moją idée fixe w tej kadencji było przyjęcie zmo-
dyfikowanej w stosunku do tej z 2006 roku Stra-
tegii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszub-
skiej. Przez ostatnie dwa lata zrobiliśmy wiele, 
aby w najbliższej przyszłości taki dokument 
powstał. Tak jak w przypadku Strategii rozwo-
ju województwa pomorskiego 2030 – która była 
dla nas inspiracją do rozpoczęcia prac – także  
i nasz dokument powinien definiować i określać 
najważniejsze dla nas sprawy i wytyczać pewne 
horyzonty czasowe do ich egzekwowania. Gdy 
już strategia zostanie przyjęta, chciałbym, aby 
co roku jedno posiedzenie Rady Naczelnej było 
poświęcone ocenie jej realizacji, bo uważam, że 
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to mobilizuje i stwarza podstawy do dalszego 
działania. Oczywiście jako Zrzeszenie wydajemy 
uchwały oraz inne dokumenty, jednak strategia 
jest takim czynnym, dalekosiężnym zobowiąza-
niem, a jednocześnie świadectwem na zewnątrz, 
że jesteśmy poważną organizacją, konsekwentną 
w realizowaniu pewnych spraw. Naszym sukce-
sem było to, że w Strategii województwa pomor-
skiego 2030 ostatecznie znalazły się zapisy, które 
dają wyraz temu, że Kaszubi są na tej ziemi oraz 
że realizacja ich potrzeb, głównie w zakresie edu-
kacji i kultury, winna być również przedmio-
tem troski samorządu regionalnego. Ostatecz-
ny kształt Strategii województwa pomorskiego  
w kwestii dotyczącej naszej społeczności jest efek-
tem aktywności władz Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, ponieważ pierwotna jej wersja nie 
spełniała naszych oczekiwań. 

Jak Pan ocenia kondycję języka kaszubskiego? 
Gdy odwiedzał Pan różne zakątki Kaszub, coś 
Pana zaskoczyło?
Dzisiaj mamy prawie 20 tysięcy uczących się języka 
kaszubskiego, ponad pół tysiąca nauczycieli. Do tego 
znaczące środki na ten cel, choć może wciąż nie do 
końca dobrze wykorzystane. Nie oceniliśmy jeszcze 
efektywności nauczania, ale punkt  
o konieczności ewaluacji nauczania 
kaszubskiego znajdzie się we wspo-
mnianej strategii. Uważam, że taka 
ocena musi powstać, abyśmy mogli 
zyskać rzetelny obraz skuteczności 
nauczania kaszubskiego i ewentualne 
wiedzieć, co należy zmienić i jak. Mu-
szę zauważyć, że jestem pod wraże-
niem tego, jak dobrze młode pokole-
nie radzi sobie z językiem kaszubskim.  
W maju tego roku w Brzeźnie Szlacheckim mia-
łem przyjemność uczestniczyć w promocji no-
wej publikacji Aleksandry i Dariusza Majkow-
skich Ùcz sã jãzëka z kaszëbsczima nótama. 
Zobaczyłem dziesiątki dzieciaków, które po ka-
szubsku mówiły wspaniale, aż serce rosło, gdy 
słuchało się kaszubszczyzny w ich wykonaniu. 
Ja też staram się myśleć po kaszubsku, rozma-
wiać po kaszubsku. Nie zawsze bëlno mi idzie, ale  
z dnia na dzień jest coraz lepiej. Wciąż bardzo ak-
tualne są słowa Jana Trepczyka: Pòjmë w przódk 
z kaszëbizną, także w kontekście promocji i na-
uki języka kaszubskiego. Czuję pewien niedosyt, 
gdy obserwuję znikomą obecność naszego języka  
w mediach wizyjnych, choćby w telewizji regio-
nalnej. Format, który mamy w tej chwili, to jest 
wciąż minimum tego, co chcielibyśmy zaprezento-
wać. Ale jeśli my sami czegoś nie zaproponujemy, 

to druga strona tego nie wymyśli. To jest tak jak  
z nauczaniem języka kaszubskiego. Gdyby nie de-
terminacja, wola i konsekwentne działanie człon-
ków Zrzeszenia, to nasz język nie miałby statusu ję-
zyka regionalnego ze wszystkimi tego pozytywnymi 
konsekwencjami. Musimy być uparci, artykułować 
to, czego chcemy, w taki sposób, jaki będzie do za-
akceptowania. Efekty przyjdą, musimy jednak sami 
inspirować do działania.

Jak Pana zdaniem odbierane jest Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie na zewnątrz? Mam na myśli 
współpracę z instytucjami naukowymi, z samo-
rządem lokalnym czy też zaangażowanie w klu-
czowe dla Kaszubów sprawy, także na gruncie 
krajowym.
Mamy coraz lepsze stosunki z Uniwersytetem 
Gdańskim, który jest kluczową uczelnią, jeśli cho-
dzi o nauczanie języka kaszubskiego oraz przy-
gotowanie nauczycieli. Wspólnie poszukujemy 
rozwiązań choćby w kwestii tego, co zrobić po 
licencjacie, wydaje się, że zbliżamy się do znale-
zienia optymalnego rozwiązania dla studentów  
i nauczycieli. Dobrze także układa się współpra-
ca z Akademią Pomorską w Słupsku. Z kolei sa-
morządy, które są materializacją idei Lecha Bąd-

kowskiego – choć może jeszcze nie 
do końca w tej formule, którą sobie 
wyobrażał – stwarzają możliwość 
wykorzystania lokalnej energii, po-
tężnej energii, co widać szczególnie 
na Kaszubach. Ta energia zawsze 
tu była, a dzięki temu, że powstał 
samorząd, udało się ją pięknie spo-
żytkować. Nie da się ukryć, że tam, 
gdzie jest samorządność, tam też 
jest Zrzeszenie. Moim zdaniem trze-

ba wykorzystywać samorząd do realizacji celów 
zrzeszeniowych, ale tylko i wyłącznie do tego. Nie 
należy wchodzić w animozje polityczne, personal-
ne czy środowiskowe. Nas jest za mało, żebyśmy 
się wykrwawiali w wewnętrznych bojach. Trzeba 
robić wszystko, abyśmy dmuchali w jedną trąbę, 
przynajmniej tutaj, w Zrzeszeniu. Wydaje mi się, 
że dzisiaj jest doba atmosfera ku temu. Staramy 
się, aby bezpośrednia polityka nie była obecna  
w ZKP, bo to jest najlepszy sposób, aby nas podzie-
lić. Zaczęliśmy od potężnej próby: stulecia zaślubin 
Polski z morzem, kiedy nagle staliśmy się widzami 
spektaklu politycznego, który zdeprecjonował tę 
uroczystość. Wyraziliśmy sprzeciw jako Zrzesze-
nie, a także ja sam jako prezes. Byliśmy obecni we 
wszystkich debatach na forum sejmowym dotyczą-
cych naszych spraw. Nasi świetnie przygotowani 
przedstawiciele prezentowali problemy związane  

Nasze rozmowy

 Jestem pod 
wrażeniem tego, 
jak dobrze młode 
pokolenie radzi 
sobie z językiem 

kaszubskim.
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z edukacją kaszubską podczas posiedzeń sejmowej 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 
Przeżyliśmy dramatyczny moment, kiedy kaprys 
jednego szeregowego posła sprowadził nagle za-
grożenie na coś, co wydawało się nienaruszalne. 
Zawirowanie związane z poprawką do ustawy 
budżetowej, która zakładała zmniejszenie czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej, przysługującej  
z tytułu nauczania języków mniejszościowych  
i języka regionalnego w szkołach, pokazało nam, 
że cały czas trzeba swoich spraw pil-
nować i szybko reagować. Niektórzy 
mówili, że być może za mocno zare-
agowaliśmy, choć były ostrzejsze re-
akcje innych środowisk. Zrzeszenie 
starało się zachować pewien umiar, 
ale nasz głos był słyszalny w Sej-
mie i Senacie, sam uczestniczyłem  
w posiedzeniu Senackiej Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu. Co istot-
ne, mamy w parlamencie dobrego 
ambasadora, czyli Parlamentarny 
Zespół Kaszubski pod przewodnictwem senatora 
Kazimierza Kleiny, który stoi na straży i gdy jest 
potrzeba, potrafi skutecznie zawalczyć o sprawy 
Kaszubów, podobnie jak prezes Zrzeszenia. Dzię-
ki temu sprawa subwencji dla nas nie skończyła 
się źle, ale dzieci uczące się języka niemieckiego 
dotknęło znaczące uszczuplenie wsparcia finan-
sowego.

Jakie są dzisiaj największe wyzwania stojące 
przed naszą organizacją?
Przede wszystkim musimy cały czas zachować stan 
czujności, być gotowi na zakłócenia zewnętrz-
ne. Musimy pilnować praw, które zdobyliśmy,  
i nie możemy dać sobie ich wydrzeć, wykorzystu-
jąc przy tym wszystkie legalne możliwości. Musi-
my też wiedzieć, jak reagować na różne sytuacje,  
i pamiętać o tym, że nic nie jest dane raz na za-
wsze. Wciąż aktualna jest sprawa dobrego wyko-
rzystywania środków finansowych na edukację. 
Musimy w tym celu wypracować modus operandi 
z organami samorządu, aby pieniądze, które idą 
na edukację kaszubską, wykorzystać w niestan-
dardowy, elastyczny sposób, który gwarantowałby 
ogólniejsze wykorzystanie tych środków, zarówno  
z korzyścią dla dzieci, jak i nauczycieli. To jest je-
den z moich głównych celów do realizacji w kolej-
nej kadencji.

Ma Pan wciąż w sobie motywację do działania?
Moja motywacja jest teraz zwielokrotniona. Je-
stem naprawdę bardzo mocno zmotywowany do 
działania, mimo że jestem najstarszym urzędu-
jącym prezesem ZKP. Żaden z moich poprzed-

ników nie miał jeszcze 75 lat, a gdybym został 
wybrany na kolejną kadencję, zakończyłbym pia-
stować ten urząd w wieku 78 lat. Chcę dać z sie-
bie wszystko, żeby dalej szło to w takim kierunku,  
w jakim idzie, aby skarb, którym jest Zrzeszenie 
– moim zdaniem najdłużej funkcjonująca i najpo-
tężniejsza organizacja regionalna w Polsce – był 
w jak najlepszej kondycji, aby było co przekazać 
następnym pokoleniom. Wszyscy moi bliscy są 
zaskoczeni moją aktywnością, a dla mnie wyni-

ka ona z potrzeby serca. Uważam, 
tak jak wielu z nas, że należy zro-
bić wszystko, żebyśmy przetrwali, 
abyśmy nieśli nasz sztandar przez 
kolejne lata. Wiem, że ludzie ocze-
kują fizycznej obecności prezesa  
i dopóki to będzie możliwe, będę 
do dyspozycji. W minionej kadencji 
było kilka chwil, które budziły moje 
szczególne wzruszenie: 10 lutego 
2020 roku, gdy w Pucku podczas 
obchodów stulecia zaślubin Polski  

z morzem w imieniu Zrzeszenia mówiłem o epoko-
wej roli Kaszubów w odtwarzaniu po czasie zabor-
czej niewoli polskiej państwowości na Kaszubach  
i całym Pomorzu, w Centrum Świętego Jana   
w Gdańsku, gdy podsumowywałem osiągnięcia 
Zrzeszenia z okazji 65-lecia naszej organizacji, 
oraz w moich rodzinnych Brusach, gdy spełniało 
się moje marzenie, abym tam, gdzie przed 75 laty 
przyszedłem na świat i dorastałem, mógł otworzyć 
kolejny Zjazd Kaszubów. Dla takich chwil warto 
żyć! Przed trzema laty powiedziałem, że zaczyna 
się fajna przygoda i to była fajna przygoda i na-
prawdę niezwykle atrakcyjny sposób spędzania 
czasu dla emerytowanego polityka, który polity-
ką już się nie zajmuje, ale potrafi wykorzystywać 
swoje stare znajomości dla dobra naszej organiza-
cji. Im jestem starszy, tym silniej czuję się Kaszubą 
i jeszcze bardziej zależy mi, aby zachować to, co 
dały nam poprzednie pokolenia. Gdy w 1994 roku 
po raz pierwszy zostałem prezesem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, był to wówczas pewien 
ewenement, jedyny raz, kiedy urzędujący poseł 
był jednocześnie prezesem. Wtedy jeszcze było 
to możliwe, dzisiaj, z uwagi na skalę napięć poli-
tycznych, w mojej ocenie byłoby to niemożliwe. 
Choć – jak mi się wydaje – po ostatnim wyborze 
część osób na początku patrzyła na mnie bokiem 
z uwagi na skalę mojego wcześniejszego politycz-
nego zaangażowania. Mieli w pewnym sensie do 
tego podstawy, ja jednak strzegłem się jak diabeł 
święconej wody jakiegokolwiek upolityczniania 
Zrzeszenia. Wydaje mi się, że to mi się udało. 

Rozmawiał Sławomir Lewandowski

 Wciąż aktualna 
jest sprawa 

dobrego 
wykorzystywania 

środków 
finansowych  
na edukację.
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bôjkòwi dzéń  
w jordanowsczim Ògródkù

W Kòscérznie dzecë z całëch Kaszëb bawiłë sã òb czas Bôjkòwégò Familiowégò Festinu,  
jaczi zaczął jednôstą edicjã spòlëznowi kampanii „Kaszubskie Bajania”. Rozegracjô  
òdbëła sã 25 séwnika w Jordanowsczim Ògródkù. 

Ùczãstnicë Festinu mòglë wzyc ùdzél w plasticznym 
kònkùrsu i céchòwac pòstacje z kaszëbsczich brawã-
dów i legendów, jic na miónczi w rozmajitëch jigrach 
z czekawima nôdgrodama abò zapisac sã na artisticz-
né warkòwnie, na jaczich malowelë gipsowé sztatur-
czi, zdobilë twarze i pòznôwelë mòdła z kaszëbsczégò 
wësziwkù.

Wëdarzenié òficjalno òtemklë: przédnik Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Jón Wërowińsczi, 
direktór Bióra Òglowégò Zarządu Łukôsz Richert, 
direktór Kòscersczégò Dodomù Kùlturë Jón Dittrich 
i prowadzący rozegracjã, przedstôwca rozsélnicë Ra-
dio Gdańsk, Pioter Léssnawa.

Na binie pòjawiło sã czile dzecnëch karnów, jaczé 
prezentowałë kaszëbsczé spiéwë i tuńcë. Bëlë „Môłi 
Kaszëbi” z Wąglëkòjc, „Kalësczé dzôtczi” a téż Karno 
Spiéwë i Tuńca „Mała Kościerzyna”. Szkólnô kaszëb-
sczégò jãzëka w szkòle w Łubianie Ana Cupa, wespół 
ze swòjima ùczniama, prowadzëła pòspólną zabawã 
ze zumbą (je wiedzec, kaszëbską), a pózni rôczëła 
dzôtczi do edukacjowi jigrë tikający sã genealogii  
i historii kaszëbsczich ksyżënków i ksyżãtów.

Òb czas rozegracji promòwóny béł aùdiobók wë-
dóny przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Kaszu-
bajki. Dokazë z ti platë ò stolemach, klabaternikach, 
pùrtkach, mòrach, maniewidach i jinëch miticznëch 
pòstacjach czëtelë w Kòscérznie: Éwelina Stefańskô 
(przédniczka karna do sprôw młodzëznowi pòliticzi 
Przédny Radzëznë KPZ), Zofiô Trëba (ùczenka piąti 
klasë Zespòłu Szkòłów w Lëpùszu), Kamila Wisz-
niewskô (absolwentka Spòdleczny Szkòłë w Kòr-
nym), Stanisłôw Knitter i Jón Dittrich.

Wôżnym dzélã Festinu béł plasticzny kònkùrs 
„Moja ulubiona bajka, baśń, legenda kaszubska”. 
Laùreacë dobëlë edukacjowé kaszëbskòjãzëkòwé grë 
i bôjkòwé pùblikacje wëdóné przez KPZ.

Òkróm zabawë bëła téż leżnosc do ùdostaniô 
wôrtny wiédzë ò patronie 2022 rokù, aùtorze pòl-
sczégò himnu, Józefie Wëbicczim (1747–1822). 
Òpòwiôdôł ò nim czerownik Mùzeùm Nôrodnégò 
Himnu w Bãdominie Przemësłôw Rej, chtëren pòja-
wił sã na binie w snôżim òbleczënkù z XVIII wiekù, 
to je z czasów, w jaczich żił aùtór „Mazurka Dąbrow-
sczégò”.

Dzecë mògłë téż pòsłëchac wëdowiédzë z Kaszëb-
ską Influencerką Karolëną Stankòwską (kôrbiónka  
z nią je téż w tim numrze „Pòmeranie”), pògadac  
z nią i zrobic selfie.

Wszëtczé dzôtczi dostałë promòwóné Kaszubajki 
i ksążkã Janusza Mamelsczégò Pisarze żëją. Zéńdzenié 
z kaszëbską lëteraturą.

Red. (na spòdlim tekstu  
Pawła Wiczińsczégò na www.kaszubi.pl)

Òdj. P. Wiczińsczi

Wëdarzenia
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PRAsczé zéńdzenié kAszëbów.  
Brzadné sympÒzjum

Trzecégò a czwiôrtégò rujana latoségò rokù do czesczi stolëcë zjachelë ùczałi, cobë wząc ùdzél  
w sympòzjum pt. Na styku kultur. Kaszubi i inne narody. Sympòzjum miało swój môl w Pòlsczim 
Instituce. Ùdbòdôwcką a główną òrganizatorką wëdarzeniô bëła prof. dr hab. Adela  
Kùik-Kalinowskô z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù, téż nôùkòwô czerowniczka projektu.  
W karnie òrganizatorów bëlë: Niemiecczi Historiczny Institut, Doktorskô Szkòła Pòmòrsczi  
Akademie w Słëpskù, Institut Slawisticzi Akademie Nôùk Czesczi Repùbliczi w Pradze,  
Pòlsczi Institut w Pradze a Pòlskô Parafiô w Pradze pw. sw. Jana Pawła II.

Pò ùroczëstim przëwitanim przez òrganizatorów 
pierszé wëstąpienié nôleżało do prof. dr hab. Miloša 
Řezníka (Niemiecczi Historiczny Institut we War-
szawie). Miało tituł Stefan Ramułt i czeski dyskurs 
o Kaszubach i òstała w nim pòdsztrichniãtô wôga 
Ramùłtowégò słowarza (Słownik języka pomorskie-
go czyli kaszubskiego). Prof. dr hab. Cezari Òbracht
-Prondzyńsczi (Gduńsczi Ùniwersytet) przedstawił 
Kaszubskie spotkania z Innym a doświadczenie wła-
snej tożsamości. Z jegò referatu szło sã doznac ò hi-
storie slédnëch dwasta lat pòzmianów Kaszëbów pòd 
cëskã jinëch spòlëznów, nôrodów a i samëch Kaszë-
bów. Ò filo- i antisemitiznie w kaszëbsczi lëteraturze 
prawił prof. dr hab. Daniél Kalinowsczi z Pòmòrsczi 
Akademie w Słëpskù. Ùkôzôł lëteracczi òbrôz Żë-
dów w dokazach Heronima Derdowsczégò, Aleksan-
dra Majkòwsczégò, Alojzégò Bùdzysza a Jana Bilota.  
Z ti sami ùczelnie wëstãpòwała téż prof. dr hab. Adela 
Kùik-Kalinowskô, jakô miała referat pt. Kaszubsko
-czeskie transfery literackie. Kontekst translatoryczny. 
Wskôzała na dôwniészé a dzysdniowé przełożënczi 
z kaszëbsczégò na czesczi i w drëgą starnã. Historiã 
badérowaniów nad kaszëbizną w Czechach przed-
stawił dr Mirosłôw Jankòwiak z Institutu Slawisticzi 
Akademii Nôùk Czesczi Repùbliczi w Pradze. Zgłãbił 
temat Z historii badań nad kaszubszczyzną w Cze-

chach. Wëmienił slawistã Pavla Josefa Šafaríka i jego 
Slovanské starožitnosti, fòlkloristã Karela Jaromíra Er-
bena, co wëdôł kaszëbsczé bôjczi, a Vladislava Knol-
la, chtëren dzysôdnia zajimô sã kaszëbizną. Ten dzéń 
òbradów zakùńczëła dr Bòżena Ùgòwskô z Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka, jakô zwróca ùwôgã na Tłuma-
czenia literatury dziecięcej i młodzieżowej z języka ka-
szubskiego i na język kaszubski. Czynniki kulturotwór-
cze, tożsamościowe i edukacyjne. Zebróny zapòznelë 
sã z translacjama rozmajitëch dokazów dlô dzecy, òd 
Flóriana Cenôwë jaż pò niedôwné ksążczi, w tim Ali-
cjã z cëdaczny krôjnë w przełożënkù Mateùsza Titusa 
Meyera. 

Na wieczór òrganizatorzë zabédowelë jesz lëterac-
czé zetkanié z Milošã Řezníkã, tłómaczã Żëcô i przi-
gòdów Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò na czesczi. 
Pòtkanié to, prowadzone przez prof. Kalinowską  
w snôżim bënie refektarza kòscoła òjców dominika-
nów pw. sw. Jidzégò w Pradze – pòprzedzył minikòn-
cert kaszëbsczich piesniów wëkònóny a’cappella przez 
Tomasza Fópkã.  

Wtórk, 4 rujana przëniósł pòsobné referatë. Za-
czął prowadnik Kaszëbsczégò Parlamentarnégò Kar- 
na senatór RP Kazmiérz Kleina, jaczi mówił ò sta-
tusu łużëcczégò a kaszëbsczégò jãzëka i ò pùblicz-
nym a niepùblicznym dzejanim wkół nich. Pòsobno  

Òtemkniãcé kònferencji. Òdj. T. Fópka
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1 Wszëtcë jiny ùczãstnicë sympòzjum gôdelë pò pòlskù.

dr Tomasz Fópka z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë a Mùzyczi we Wejrowie rozprôwiôł  
ò kaszëbsczich coverach, tłómaczënkach a trawesta-
cjach pòlsczich a swiatowëch mùzycznëch szlagrów. 
Przëtomnëch przë tim Czechów rozbawiło wiadło, 
że Kaszëbi przełożëlë z czeszczënë Jožina z bažin 
spiéwónégò przez Ivana Mládeka a Malovaný džbán-
ku  – jeden ze szlagrów Lénë Vondráčkovi. Temat Ka-
szubi i Serbowie. Krótki przegląd kontaktów kultural-
nych w ostatnich czasach (od 2004 r. do dziś) – nôleżôł 
do pierszégò kaszëbsczégò Serba, dr hab. Dušana
-Vladislava Paždjersczégò, prof. Gduńsczégò Ùniwer-
sytetu. Pòsobnô przedstôwcka słëpsczi Akademie,  
dr Joanna Flinik przedstawiła kaszëbską spôdkòwiznã 
w niemiecczi lëteraturze na spòdlim m.jin. pòwiescë 
Helene Blum-Gliewe Die Kaschubenbraut. Ein ro-
man aus dem alten Ostpommern (1981). Wëdôwca  
a doktorant Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù Jarosłôw 
Ellwart wëwidnił temat Swój czy obcy? Zróżnicowa-
ny obraz pomorskich Niemców w prozie Jana Piepki. 
Doktorant ti sami ùczelnie, a téż mieszkańc Gdinie  
i szef Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w tim gardze, An-
drzéj Bùsler zajął sã zetkanim kùlturów w Wòlnym 
Miesce Gduńskù w latach 1930‒1939. Prof. dr hab. 
Mark Cybùlsczi z Gduńsczégò Ùniwersytetu pòkôzôł 
brzôd robòtë rusczich slawistów nad kaszëbizną,  
w całoscë badérowania Aleksandra Duliczenczi. Jiny 
przedstôwca słëpsczi Akademie, dr Mark Kaszewsczi 
zabédowôł tematowi òbjim Kaszubszczyzna jako wy-
zwanie dla językoznawstwa polskiego (w świetle doko-
nań warszawskiego środowiska naukowego).  

Prôwdzëwim smaczkã bëło wëstąpienié pò 
kaszëbskù dr. Vladislava Knolla1 z Institutu Slawi-
sticzi Akademii Nôùk Czesczi Repùbliczi w Pradze 

na temat Semantika ë deriwatë słów „bënë” ë „bùten” 
w lëteracczi kaszëbiznie, jaczégò abstrakt zacytëjã  
w całoscë:

„Tipòwé kaszëbsczé przëczasniczi bënë ë bùten 
są zapòżëczeniama z môlowëch dólnoniemiecczich 
dialektów (dólnoprësczi bene, bute, pòr. niderland-
sczé binnen, buiten), ale w pòrównanim z wikszo-
scą słów dólnoniemiecczégò pòchòdzeniégò (jak 
je znómë ze słowôrza F. Hinzégò) nié le nie zniklë  
z pisóny ë gòdóny kaszëbiznë, ale są dali produktiwné. 
Në przëczasniczi nôleżą do niewiôldżégò leksykalné-
gò karna dólnoniemiecczich słów, jaczé nie są ùwô-
żóné przez brëkòwników cëzyma, bò je Kaszëbi nie 
parłãczą ani z germanizmama, ani z pòlonizmama.  
W najim wëkładze më bë chcelë pòkazac, jak në sło-
wa fónkcjonëją w »klasyczny« ë w terôczasny lëterac-
czi kaszëbiznie (przede wszëtczim na spòdlim tekstów 
cządnika »Pomerania«). Më bë chcelë téż sprawdzëc, 
jaczé frazeòlogizmë sparłãczoné z nëma słowama lëte-
rackô kaszëbizna ùżiwô (npr. bùten szëkù ‘nonsens’, jic 
na bùten ‘jic na dwór, na szituz’) ë jaczé deriwatë bëłë 
ùtwòrzoné. Òkróm znankòwników bënowi ë bùtnowi 
npr. H. Makùrôt-Snuzëk we swòji gramatice wspòminô 
pińc zesadzeniów zawiérającëch bënë ë bùten. Pòdczas 
wëkładu më bë chcelë téż zrobic spòdlowé pòrównanié 
z fónkcjonowanim nëch przëczasników w môlowim 
dólnoniemiecczim (dólnoprësczé ë wschòdnopòmòr-
sczé dialektë) ë niderlandsczim jãzëkù”.

Prasczé sympòzjum bëło téż bëlną leżnoscą do 
zwiedzeniô miasta, pòpróbòwaniô czesczégò piwa  
a môlowégò jestkù z knedliczkama wëcmanim, a téż 
do midzënôrodnégò skamraceniô i prosto – pògôda-
niô. Drãgò bëło sã Kaszëbóm rozestac z Pragą. 

Tomôsz Fópka

Òdj. B. Ùgòwskô
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LëteRAckô nôdgRodA  
dLô ks. wALkùszA

W Centrum Swiãtégò Jana we Gduńskù piąti rôz jesmë pòznelë dobiwców Pòmòrsczi Lëteracczi 
Nôdgrodë (PLN) i Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë (KLN). Tã òstatną 21 rujana dostôł  
ks. prof. Jón Walkùsz, pòeta i ùczałi, aùtór 700 pùblikacjów, w nym 31 ksążków, chtëren pòetickò 
zadebiutowôł w 1977 rokù. Òd wicy jak 40 lat jô czëtôł i szmakôł Pòmòrzé i Kaszëbë z daleczégò 
Lublina. Lëteraczé ùtwórstwò je dlô mie lékã na wszelejaczé lëdzczé słabòscë i bóle. To przez nie jô 
bez ùstónkù mógł wracac na Pòmòrzé – pòdczorchiwôł, òdbiérającë nôdgrodã. 

A zarô pò skùńczenim ùroczëznë latosy dobiwca 
KLN dodôł: Dlô mie to je wiôldżé zaskòczenie, ale 
téż i mòbilizacjô, żebë jesz wiãcy pisac pò kaszëbskù, 
òsoblëwie pòezjã. Jakno emerit nie bãdã ju miôł tëli 
nôùkòwi robòtë, tej chcã barżi jic w stronã twòrzeniô 
lëteraturë. W planach Jana Walkùsza je téż wëdanié 
piesniów, jaczé zbiérô òd lat, i pòkôzanié Kaszëbóm 
ks. Bernata Sëchtã jakno malarza. Mómë gò przede 
wszëtczim za aùtora słowarzów i pisarza dokazów na 
binã, a mëszlã, że jegò malarstwò téż je wôrt pòznac 
– gôdô prof. Walkùsz. Pòeta i ùczałi wspòminôł téż 
swój lëteracczi debiut. Jô mëszlã, że wnet kòżdi mô 
taczi mòment w żëcym, że zaczinô pisac. Pisze tej do 
szëflôdë, a żelë chtos to doceni i mòbilizëje do dalszi 
robòtë, to mòże dac brzôd. Tak bëło ze mną. Dosc 
dobrze pamiãtóm ten czas. To bëło w seminarium, 
mòje wiérztë trafiłë na kònkùrs lëteracczi ògłoszony 
przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, i tak to sã za-

czãło. Chcemë dodac, że nen kònkùrs béł ògłoszony  
w 1976 rokù w „Pòmeranie”, a rok pózni ks. Walkùsz, 
chtëren dobéł wnenczas drëdżi plac, zadebiutowôł 
prawie w najim pismionie.

Laùreata latosy KLN jednomëslno wskôzelë:  
dr Bòżena Ùgòwskô (przédniczka kòmisji), dr Tomôsz 
Fópka i dr Dark Majkòwsczi, chtërny òbradowelë  
23 séwnika w sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi. Prawie wejrowsczé mùzeùm 
je òperatorã nôdgrodë i wespółòrganizatorã całé-
gò wëdarzeniô, a fùndatorã KLN i PLN je Marszôłk 
Pòmòrsczégò Województwa Mieczësłôw Struk. Òb 
czas mòwë chwôlący Jana Walkùsza i jegò ùtwórstwò 
Bòżena Ùgòwskô pòdczorchiwała jegò robòcosc, 
wspòminała sétmë ksążków pòeticczich, antologie  
i nôùkòwą robòtã, jaczi témą je colemało kaszëbskô 
historiô i kùltura. Na kùńc przëbôczëła wiérztã Słowa 
mòje:

Fot. Karol Stańczak / UMWP
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Słowa mòje
òkrëszińczi chleba
wërwóné zôrnóm
i spiéwie nabrzmiałëch kłosów

Słowa mòje
złotëch pòlów plón
w czekaniu
na cwiardi nóż kòsnika

Słowa!
zôrna nôdzeje
cëskóné w rodną zemiã
naszich strón
w dbie
na jãdrzny kłos

Z przëznaniô nôdgrodë ks. Walkùszowi béł rôd 
przédnik KPZ Jón Wërowińsczi: Latosy laùreat – znó-
ny z piãknëch hòmilii, piãknëch wiérztów, wielelat-
négò dzejaniô dlô kaszëbiznë – je na gwës wôrt tegò 
wëprzédnieniô. Nie jem zaskòczony, że nôdgroda trafi-
ła w jego rãce. Jego òstatnô ksążka pt. „Wiertle Bòżégò 
widu” baro mie sã widzy. Je na wësoczi rówiznie arti-
sticzny, snôżo wëdónô przez Wëdôwiznã KPZ.

Ks. prof. Jón Walkùsz je piątim laùreatã KLN. 
Przed nim dostelë to wëprzédnienié: Stanisłôw Janka, 
Kristina Léwna, ò. Adóm Sykòra i Ida Czajinô.

Przédnik Zrzeszeniô pòdczorchiwôł, że bël-
ną ùdbą je pòspólnô ùroczëzna dlô kaszëbsczich  
i pòmòrsczich lëteratów. Je widzec òb czas taczich wë-
darzeniów, że kaszëbskô lëteratura je dzysô w jedny 
rédze z lëteraturą pòlską, na ti sami rówiznie. Jem béł 

bùszny, widzące ks. Walkùsza na binie i zdrzącë, jak 
kòl se sedzą jurorzë Pòmòrsczi i Kaszëbsczi Lëteracczi 
Nôdgrodë – gôdôł Jón Wërowińsczi.

W przëtrôfkù PLN „Wiatr od morza” wëprzédnie-
nia bëłë wrãcziwóné w dwùch kategóriach. Lëteracką 
Ksążką Rokù òstała Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia 
w PRL Móniczi Milewsczi. Òkróm ni nominowóné 
bëłë: Córka / Daughter Zbigniewa Joachimiaka, Lęki 
nieoswojone Bòżenë Ptak, Oddać życie za Polskę. Sa-
mobójstwo altruistyczne w kulturze polskiej XIX wieku 
Stefana Chwina i Światło w zatoce. Wiersze gdańskie 
Kristinë Lars.

Pòmòrską Ksążką Rokù òstałë Historie gdań-
skich dzielnic. Tom III: Nowy Port Janusza Dargacza, 
Katarzënë Kùrkòwsczi i Leszka Mòlendowsczégò. 
Nominowóné bëłë jesz: Moja Wróblewskiego Joanë 
Brezë, Kolory Gdańska: kompozycje barwne fasad od 
XVI do końca XVIII wieku Anë Kriegseisen, Przemoc  
i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej  
w XVI–XVII wieku Jasminë Kòrczak-Sedlecczi  
i Sclavus Tëmòna Tëmańsczégò. 

Òbsãdzëcele PLN przëznelë téż nôdgrodã za ca-
łowny ùtwórczi doróbk. Dostała jã Ana Czekanowicz, 
pòetka, pisarka i redaktorka, w latach 2002–2005 
przédniczka gduńsczégò partu Stowôrë Pòlsczich Pi-
sarzów.

Latos pierszi rôz bëła téż wrãcziwónô nôdgrodã 
czëtińców, chtërny mòglë welowac na swòjã lubòtną 
ksążkã. Nôwicy głosów dostałë Historie gdańskich 
dzielnic. Tom III: Nowy Port.

W artisticznym dzélu ùroczëznë wëstąpił Ralph 
Kamińsczi.

dm

Fot. Karol Stańczak / UMWP

Laùreat latosy Kaszëbsczi Lëteracczi Nôd-
grodë Jón Walkùsz ùrodzył sã 27 maja 1955 r.  
w Klëkòwi Hëce. Sztudérowôł w Wëższim 
Dëchòwnym Seminarium w Pelplinie, dze 
òb sztërë lata béł przédnikã („królã”) Klubù 
Sztudérów Kaszëbów. W 1980 r. béł wëswiãcony 
na ksãdza. W 1990 r. òstôł doktorã, a habilitacjã 
dostôł na spòdlim dokazu Twórczość literacka 
duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru 
pruskiego w XIX i XX wieku (1848–1939). Òd 
2010 r. je profesorã zwëczajnym. Swòjã nôùkòwą 
karierã sparłãcził przédno z Katolëcczim Lubel-
sczim Ùniwersytetã. 

Wëdôł m.jin. Kańta nôdzeji (1981), Jantaro-
wi pôcerz – Jantarowy pacierz (1991), Fotografia 
Pana Boga (1992), Sztrądę słowa (1996), Piastun 
słowa. Ks. Bernard Sychta 1907–1982 (1997), 
Piórem i słowem. Aktywność literacka polskiego 
duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Nad-
wiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce w latach 
1848–1939 (2003), Przez okno czasu (2014). Jegò 
nônowszô ksążka to zbiér kaszëbskòjãzëkòwëch 
hòmiliów: Wiertle Bòżégò widu (2021).

W 1997 r. ks. Walkùsz dostôł Medal Stolema.
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nAPiseLë dLô dzôtk
„Nôwôżniészą znanką naji swòjiznë je mòwa, kaszëbizna”. Te słowa Jana Trepczika, patrona 
Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu na tekst spiéwë dlô dzecy, zapisóné na diplomach 
wrãczonëch dobiwcóm, stałë sã prowadną mëslą latosy, ju czwiôrti, edicji tegò wëdarzeniô.

Justina Pranszke

prosBa do TaTka
1. Tatkù... wiém, robòtë wiele môsz.
Mòże bë Ce pòmógł chtos?
Mùszisz wiedzec ò tim, że
pùsto mie, czej ni ma Ce.

Czekóm w dzéń i czekóm w noc –
Czekóm tak przez całi rok.

Blós ò jedno prosëc chcã...
bądz kòl mie, czej jô mdã spa.

Refren:
Tatkù, Tatkù, kòl mie bądz.
Przë mie swòjã głowã kładz.
Bãdze snôżi dzecny spik
czedë Tata z bòkù zdrzi.
Òstaw bùten pieńdzy miech.
Tegò wcale nie chcã miec.
Dlô mie wôżny jes blós Të.
Tatkù, mòcno kòchóm Ce.

2. Tatkù... wiém, że mało czasu môsz.
Całi dzéń dërchem dzes gnôsz.
Widzysz – wieczór jidze ju
Cebie ni ma doma tu.

Mëma kôże mie jic spac – 
a jô we snie bãdã żdac.

Blós ò jedno prosëc chcã...
bądz kòl mie, czej jô mdã spa.

Refren

3. Tatkù... swiat piãkniészi mie sã snił.
Kòżdi w nim szczestlëwi béł
Pieńdze stracëłë ju mòc,
nicht jich nie brëkòwôł miec.

Niech bògactwã naszim mdze
Miłosc, rãce splotłé dwie.

Blós ò jedno prosëc chcã...
Bądz kòl mie, czej jô mdã spa.

Refren

Pò prôwdze, drãgò ò lepszégò patrona taczégò kònkùrsu. Kò Jón 
Trepczik je aùtorã wiele piesniów, spiéwków i wiérztów, w tim dlô 
nômłodszich. Wiôldżi dzél jegò żëcégò béł téż zrzeszony z Wej-
rowã, dze òdbëła sã ùroczëzna pòdrechòwaniô tëch lëteracczich 
miónków. 

24 séwnika w sedzbie òrganizatora, to je Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, w òbrëmim Dni Kùlturë Wej-
rowsczégò Pòwiatu, rozsądzeniô karna òbsãdzëcelów wësłëchało 
pôrãdzesąt lëdzy (wôrt dodac, że tegò dnia béł téż rozrzeszony 
kònkùrs miona Jana Drzéżdżona, ò jaczim jesmë piselë w òstatny 
„Pòmeranie”). 

Jurorama bëlë: prof. Daniél Kalinowsczi z Pòmòrsczi Akade-
mie, Ana Dunst z Wëdôwiznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô i Mirela Fiedorowicz, chtërna ju czile razy dobëła kònkùrs 
miona Trepczika. Pò przeczëtanim òsmë przesłónëch dokazów 
zdecydowelë òni, że pierszi plac przëznają Adelë Kùjik-Kalinow-
sczi za ùsôdzk W remionach mëmczi, drëdżi Justinie Pranszke za 
Prosbã do Tatka, a trzecy Hanie Makùrôt-Snuzëk za Krôsniãta są 
wszãdze. Wëprzédnienié dostôł Kazmiérz Jastrzãbsczi za Dze-
cynny spiéw. Jak czëtómë w protokòle, òbsãdzëcelë czerowelë sã 
za tekstowima i artisticznyma gwôscëwòscama dokazów, dopa-
sowanim jich do nômłodszich òdbiérców, głãbią sensu, lëterac-
czima wôrtnotama, dejowim przekazënkã, mòżlëwòtą pózniészi 
aranżacje, òriginalnoscą i zgódnotą tekstu z tematiką kònkùrsu.

Nôdgrodzoné ùsôdzczi mdą tekstowim spòdlim pòsobny 
edicje Kómpòzytorsczégò Kònkùrsu miona Renatë Gleinert, jaczi 
òdbãdze sã za rok. 

Winszëjemë dobiwcóm, a najim Czëtińcóm bédëjemë lekturã 
tekstów dobiwców.

am
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Hana Makùrôt-Snuzëk   

kRôsniãtA są wszãdze 
1. Krôsniãta wstôwają so wczas. 
Mléczka so wëpiją piãc task. 
Zjedzą syr, mak, miód, bzu kwiatë. 
Ùczoszą swé snôżé klatë. 
 
Refren: 
Krôsniãta są z nama wszãdze.  
Na biesadze i w gromadze. 
W mëszi durze i w pòdłodze.  
Na jabłónce i w ògrodze. 
Wezną wej cebie w krôsniąt tuńc! 
Z nima wej tuńców nie mdze kùńc!  
Krôsniãta są z nama wszãdze. 
Swiat krôsniąt téż naszim bãdze. 
 
2. Krôsniãta wanożą przez las. 
Sedzą gdzes w lëstach jaż pò pas. 
Bòrówca chòdzy kòl nich tószk. 
Miedzwiédz, jéż, jeléń, wôłk a trus. 
 
Refren 
3. Krôsniãta jidą ju dodóm 
Kòniowi wëczoszą ògón. 
Òbierzą marchiew, zamiotą. 
Doją krowë, chléb ùgniotą. 
 
Refren 

Adela Kùjik-Kalinowskô

w ReMionAch MëMczi
W łódeczce mòjich remión ùtulã ce
ani zyb, ani skwar ni mają wstãpù do ce
w mòjim bicym serca nalézesz cepło ë ùbëtk  
na daleczim mòrzu żdaje Cebie steskniony tatk.
Òj tatk, òj tatk, òj tatk…

Jedna gwiôzdka spadła dzys wieczór prosto z nieba
to twój aniół stróż pòzérô i mësli, co Tobie pòtrzeba.
Mòże cëkrowónégò barónka z niebiesczi łączi do susaniô
abò përzinkã ze skrzidłów anielsczich do spaniô.
Do spaniô, do spaniô, do spaniô...

Môłi ksążã ò jasnëch liczkach, spijkôj ju, spijkôj
w mòji chùsce w pólné kwiatë nalézesz słodczi rôj
tam na ti łące bãdze z tobą môłô miodnô pszczółka
mòże zelony skòczk, farwny mòtilk i czôrnô mrówka.
Òj pszczółka, òj pszczółka, òj pszczółka...

Nie płacz, malinczi skarbiczkù, nie kwil, mój knôpiczkù
ta czëstô łza le jedna zawisła na twòjim mòdrim òczkù.
Jak brilantowi, swiãti pôcórk na jesénnym chłądze
twòja lnianô główka jesz bez mëslów niechaj bãdze.
Niechaj bãdze, niechaj bãdze, niechaj bãdze…

Ùzybòcã, ùkòlibiã ce mój paniczkù snôżi
tobie nie czas jesz mëslëc ò swiece bòżim
przë piersë mëmczi westchnij so słodkò pò mléczkù
ùtulã ce w mòjich remionach na wieczi całé mój syneczkù.
Mój syneczkù, mój syneczkù, mój syneczkù…
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rok dzejaniégÒ
Chto na Kaszëbach nie znaje Karolënë Stankòwsczi, chtërna wëstãpùje òd rokù w spòlëznowëch 
mediach jakno Kaszëbskô Influencerka? Ji projekt, jaczi promùje na dosc òsoblëwi ôrt Kaszëbë  
i kaszëbsczi jãzëk, nalézemë na Facebooku i Youtube. Chcącë pòdrechòwac rok ji dzejaniégò  
mijający 6 lëstopadnika, spòtikómë sã w Gdinie w môlu sparłãczonym z kaszëbizną  
– w ksãgarnie CZEC. Dalszi dzél òbgôdczi prowadzymë nad sztrądã mòrza w Òrłowie,  
w jednym z nôpëszniészich partów Gdinie.

Wnetka minie rok twòjégò dzejaniô. Przëbaczë 
czëtińcóm „Pòmeranie”, skądka ùdba na taczé 
promòwanié kaszëbiznë.
Wszëtkò zaczãło sã òd Gracjana Fópczi, wnenczas 
prowadzącégò „Gòspòdã” w Radio Kaszëbë. Wi-
dzącë mòje filmë w kaszëbsczim jãzëkù na priwat-
nym profilu, zachãcył mie do barżi rozwiniãtégò 
kaszëbsczégò dzejaniô. Wespół jesmë mëslëlë nad 
nazwą tegò profilu, miało bëc cos, co bë bëło krót-
czé, a równoczasno dôwało mòcné sparłãczenié  
z Kaszëbama. Tak pòwstała Kaszëbskô Influencer-
ka! Ten projekt je dlô wszëtczich, ale twòrzącë gò, jô 
mëslała przede wszëtczim ò młodëch lëdzach. Chcã 
zarażac jich kaszëbizną. 

Jak bëło kòl Ce doma, żelë jidze ò kaszëbiznã? 
Pòchòdzysz z kaszëbsczi familie? Twòji bliscë czëlë 
sã zrzeszony z Kaszëbama?
Pòchòdzã z òkòlégò Przedkòwa. Wszëtcë kòl mie 

doma mielë kaszëbsczé kòrzenie z kartësczégò abò 
wejrowsczégò pòwiatu. Ju bãdącë dzeckã, jô czëła 
jãzëkòwé apartnoscë midzë blisczima pòchòdzącyma 
z tëch sąsednëch krézów. Całô familiô gôdała i dali 
gôdô w kaszëbsczim jãzëkù. To naji spòdleczny jãzëk 
kòmùnikacji.

Òd kògò z blisczich jes przejãła jãzëkòwą kalkã? 
Òd mòjégò tatka, chtërnégò familiô je sparłãczonô  
z westrzédnyma Kaszëbama. Kartësczi dialekt je mie 
nôblëższi, ale czekawé są dialekticzné apartnoscë mi-
dzë rozmajitima môlama w najim regionie.

Të sã ùczëła kaszëbsczégò jãzëka w szkòle? 
Jo, w spòdleczny szkòle i gimnazjum. Mòją szkólną 
bëła Jadwiga Héwelt. Baro dobrze jã wspòminóm, 
bëła bëlną i pôłną pasji szkólną. Òkróm nôùczi  
w szkòle wastnô Jadwiga brała naju na wanodżi, 
pòkazywała wszelejaczé môle wôżné dlô Kaszëb, 
twòrzëła i rëchtowała naju na wiele kònkùrsów wié-

Karolëna Stankòwskô (Kaszëbskô Influencerka) òb czas gôdczi w ksãgarni CZEC. Òdj. Andrzéj Bùsler
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dzë ò Kaszëbach i recytowaniô pòezji. Robiła wszëtkò, 
żebë kaszëbsczi jãzëk béł dlô naju jak nôbarżi atrak-
cjowi. Równak, czedë pòtikóm pò latach dzél mòjich 
drëszków i drëchów z dôwny klasë, to nie gôdają pò 
kaszëbskù. Nie rozmiejã so òdpòwiedzec na pitanié, 
dlôcze tak je.

W strzédny szkòle téż jes sã ùczëła kaszëbsczégò 
jãzëka?
Nié. Nie bëło gò w mòji kartësczi szkòle na Grzëpie 
Wòlnotë [Wzgórzu Wolności], ale to nie zmieniło wie-
le, bò jô dali sã sama ùczëła najégò jãzëka, brała ùdzél 
w pòstãpnëch edicjach Kaszëbsczégò Diktanda. Ùda-
ło mie sã dobëc trzecy môl i ùdostac wëprzédnienié. 
Jem startowa téż w jinszich kònkùrsach, pisała wiérztë 
a téż czëtała pò kaszëbskù òbczas swiãtëch mszów  
w kòscele. Kaszëbizna bëła dërch krótkò mie. Dlôte 
je so ùdbała zdawac maturã w tim prawie jãzëkù. Jô 
ò tim rozsądzëła ju w gimnazjum, wnenczas bëłë pro-
wadzoné dzejania, żebë kaszëbsczi pòjawił sã na ma-
turach i pò prôwdze tak sã wnet stało. W mòji szkòle 
maturã pò kaszëbskù pisało ze mną dwùch ùczniów.  
A żelë jidze ò mòjã nôùkã, to jô ni miała na niã za wiele 
czasu. I nie béł to skùtk zgnilstwa. Pò szkòle béł mùsz 
pòmagac starszim na gbùrstwie. Mòja edukacjô òdbi-
wała sã przédno w szkòle – jô zapamiãtiwała to, co bëło 
na ùczbach. Jak mdã miała swòje dzecë, to na gwës je 
naùczã kaszëbsczégò jãzëka.

Jaczi je twój lubòtny môl na Kaszëbach?
Drãgò rzeknąc. Wiele placów je snôżich. W roz-
majitëch nórtach naji krôjnë czëjã sã dobrze, ale nôle-
pi je doma, to je w Kawlach Dólnëch kòl Przedkòwa. 
Dzysô mieszkóm w Chmielnie, ale móm to za tim-
czasowi môl. W przińdnoce jô bë chca zamieszkac 
dalek òd cywilizacji, dzes na grańcë lasa. To, co robiã 
w internece, i intensywnota tegò zajimniãcô sprôwiô, 
że tej-sej brëkùjã bëc dali òd lëdzy i miec kąsk ùbëtkù. 
Jô bë chcała, żebë mój plac do mieszkaniô béł dzes 
w gminie Przedkòwò. Widzy mie sã téż Danielowô 
Dolëznã i wies Pòmieczińskô Hëta.

W jaczim kaszëbczim miesce të bë mògła miesz-
kac?
W taczim, gdze chòc kąsk je piastowónô kaszëbskòsc 
i je jã widzec w miastowim rëmie. Mëszlã ò Wejrowie 
i Kòscérznie. Jakbë naju przërównac do Pòdhala, to 
mùszimë rzeknąc, że tam na kòżdim krokù je widzec 
elementë sparłãczoné z góralską kùlturą. Ù naju tegò 
wnet ni ma. Wiôlgô szkòda...

Mòże Kaszëbë to dzysô barżi dëchòwô jak material-
nô kùltura? 
Nie zgôdzóm sã, mòżemë pòkazac kaszëbiznã  
w bùdowiznie, nowòczasnym etnodizajnie i jinëch 
rëmach, a wnet tegò nie robimë. 

Zachtny dzél twòjégò dzejaniô to mùzyka. Jaką 
nôbarżi lubisz?
Na gwës wszëtczich zadzëwiã, ale lubiã kòscelną 
mùzykã. Wiele jô w swòjim żëcym spiéwała w kòsce-

le, chëba we wszëtczich mòżlëwëch mòmentach: òb 
czas mszów, zdënków i pògrzebów.

Jaczi jesz mùzyczi rôd słëchôsz?
Lubiã biesadną mùzykã. Baro dobrze czëjã sã wókal-
no w taczi sztilistice.  

To dzywné, ale czasã pòtikôsz sã z hejtã w interne-
ce. Jak të bë rozmiała copnąc czas, to bës stwòrzëła 
zôs Kaszëbską Influencerkã?
Nimò hejtu, jaczi nie je gwës miłi, jô bë zrobia to jesz 
rôz, òsoblëwie dlô młodëch lëdzy, chtërny są aktiw-
ny, widzącë mòje nowé materiałë i kòmentëjącë je pò 
kaszëbskù.

Pòtikómë sã w Gdinie. Niedôwno na twòjim kar-
nôlu jô widzôł projekt zrzeszony z tim gardã. Mò-
żesz pòdac jaczé drobnotë?
To prôwda. Bëło to nawléczenié do dôwnégò filmù 
Żona dla Australijczyka. W môlu, dze czedës grelë jednã 
scenã, w òkòlim Kòlmòrsczégò Bùlwaru [Bulwar Nad-
morski] przë „okrąglaku” mô stanąc pamiątkòwô tôfla 
nawlékającô do tegò wëdarzeniô. Jô miała òdtwòrzëc 
dôwną scenã jakno Kaszëbka. Film bãdze promòcją dlô 
tegò wëdarzeniô. Gôdóm pò pòlskù, ale w tim czasu je 
czëc kaszëbską mùzykã w mòjim wëkònanim. 

Jaczé rojenia mô Kaszëbskô Influencerka?
Szczestlëwi dodóm i dzecë.

To je baro pò kaszëbskù? 
Jak nôbarżi.

Kaszëbskô Influencerka za 5, 10 i 15 lat?
Dali bãdã jistnô! Kąsk szôlonô, na gwës nie bãdã 
gòrzknąc, le dali dzejac.

Twòje nôblëższé planë?
To bez wątpieniô mùzyka. W nôblëższim czasu bãdã 
robic nad pòsobnyma biesadnyma sztëczkama.

Jaczé Kaszëbë snią sã Kaszëbsczi Influencerce?
Taczé, jak bëłë dôwni. Móm tuwò na mëslë kaszëbsczi 
jãzëk. Żebë jich mieszkańcë gôdelë w żëwim kaszëb-
sczim jãzëkù w miastach i na wsë. Jinszé rzeczë mògą 
sã zmienic, ale niech òstónie żëwi kaszëbsczi jãzëk. 

Z Karolëną Stankòwską  
(Kaszëbską Influencerką) gôdôł Andrzéj Bùsler.

Nad gdińsczim brzegã w Òrłowie. Òdj. Andrzéj Bùsler 
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òczARzonô MALënkAMA nA szkLe
Z Alicją Serkòwską, artistką, ùznóną malarką na szkle, gôdómë ò ji ùtwórczich stegnach,  
sztudiach na Akademii Piãknëch Kùńsztów i dzejanim w Stowôrze Lëdowëch Ùtwórców. 

We Gduńskù-Òlëwie 4 séwnika òb czas òbchòdów 
Swiãta Lëdowégò Ùtwórcë jesce swiãtowelë 50-lecé 
ùtwórczégò dzejaniô. Jaczé bëłë wasze artisticzné 
pòczątczi?
Zaczãło sã baro dôwno, jesz za dzecnëch lat, czedë jô 
sã ùczëła wësziwkù òd swòji mëmczi. Mùszã pòwie-
dzec, że jem baro wdzãcznô mòjim starszim za to, że 
selë we mie miłotã do kaszëbsczich tradicji. A jak ju 
gôdómë ò pòczątkach, to pamiãtóm, że w trzecy klase 
spòdleczny szkòłë jô wëszëła gardinë do szkòłowégò 
krómù i to bëła mòja bùcha, bò òne wisałë tam jesz pò 
tim, jak mie ju w szkòle nie bëło.

A czedë Wë mielë pierszé ùtwórczé zwënédżi?
Pierszé dobëcé bëło, jak jem miała 18 lat i dostała 
diplóm za wësziwk òb czas kònkùrsu dlô młodëch ta-
lentów. Pòdpisała gò znónô etnografka Kristina Sza-
łasnô. Tej jem zaczinała jakno wësziwôrka.

Dzysô równak jesce przede wszëtczim malôrką na 
szkle.
Jô „przeskòczëła” na kaszëbsczé lëdowé malarstwò 
na szkle dzãka pòtkaniu z Aną Basman-Dettlaff  
w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece (KUL)  
w 1992 r. Jô tam bëła rôczonô ze swòjima starszima 
na pòkôzk i prelekcjã na témã najégò familijnégò 
ùtwórstwa. Brzadã tegò zéńdzeniô bëła midzë ji-
nyma rôczba na Festiwal Nadbôłtowëch Krajów do 
Kaliningradu. Jô tam jachała w towarzëstwie Józefa 
Chełmòwsczégò, Halinë Krajnik-Kòstczi, Stanisława 
Slëwińsczégò, mòji mëmczi i jinëch artistów.

Òd tegò czasu mie ju czãsto rôczëlë na arti-
sticzné plenerë do KUL-u i tam jô pòznôwała roz-
majitëch ùtwórców. Nôwikszé wrażenié robiła na mie 
wspòmniónô ju Ana Basman-Dettlaff. Malowanié na 
szkle to béł dlô mie wnenczas nieznóny kùńszt. Jô 
bëła równoczasno zdzëwionô i òczarzonô, bò to je 
czësto jinszi ôrt malowaniô jak to na płótnie. Jô jesz 
tedë nick nie wiedzała ò reglach tegò malënkù, ò jegò 
historii i kanonie. Tegò jô sã dowiedza pózni, przéd-
no òd doktora Aleksandra Błachòwsczégò, chtëren 
prowadzył w KUL warkòwnie malarstwa na szkle. Jô 
bëła na nich dwa razë – rôz sama, a pòtemù z mòją 
córką Karolëną, chtërna téż sã naùczëła tegò kùńsztu. 

Gôdôce ò se: lëdowô artistka, ale doch môce skùń-
czoné Akademiã Piãknëch Kùńsztów, jesce brelë 
ùdzél w warkòwniach malowaniô na szkle. To ju 
wierã nie je lëdowi kùńszt?
Wedle mie jô nigdë nie òprzestała bëc lëdową artist-
ką, bò te pierszé artisticzné „szlifë” jô dostała doma. 
Jem sã ùczëła òd mòji mëmczi, pózni jem ùdostôwała 
wiédzã samòstójno. Je wiedzec – z pòmòcą fachów-

ców, jak wspòmnióny Aleksander Błachòwsczi, ale 
nimò wszëtkò jô dali bëła samòùcznikã, a mëszlã, że 
jak chto zaczinô jakò samòùcznik i lëdowi artista, to 
tegò ju nicht mù ni mòże òdebrac.

Jô sã dali sztôłcëła, dlôte że jem chcała zjiscëc swò-
je snienia. Na sztudiach wiele jô sã naùczëła, ale nie 
zmieniła swòjégò zainteresowaniô lëdowim kùńsztã, 
dali trzimóm sã lëdowi tradicji. Rozwijóm prôwdac 
lëdowé malarstwò, bò mómë dzysdnia wikszé mòż-
lëwòtë – lepszé farwë, wikszą swiądã tegò, co mòżemë 
zmieniac w lëdowim kùńszce, i robic gò barżi nowò-
czasnym przë równoczasnym trzimanim sã tradicji.

Pòwiédzce kąsk ò tëch sztudiach.
Jô je zaczãła w 2013 rokù jakno ju dozdrzeniałi czło-
wiek. Bëła to Akademiô Piãknëch Kùńsztów, wëdzél 
projektowi graficzi. Nôbarżi drãgò szła mie robòta 
przë kómpùtrze. Rozmajité dzejania sparłãczoné  
z infòrmaticzną wiédzą kòształë mie wiele prôcë. Jô 
rozmiała ju rëchli robic rozmajité projektë, malënczi, 
céchùnczi, miała jem wiédzã ò kùńszce, òsoblëwie 
lëdowim, ale projektowanié z pòmòcą graficznëch 
programów jak photoshop abò jinëch bëło dlô mie 
wiôldżim wëzwanim. Jem sã mùsza wiele ùczëc i brac 
kòrepeticje. To dało dobri brzôd i jô sã naùczëła robic 

Alicjô Serkòwskô ze swòją córką Karolëną
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wiele nowëch rzeczi, taczich jak graficzné projektë, 
fòlderë, ksążczi, i kąsk mie żôl, że nie sygô mie òstat-
no czasu na taczé dzejania.

Z jaczich swòjich artisticznëch zwënégów jesce 
nôbarżi rôd? 
Drãgò pòwiedzec. To równak wiele lat i cãżkò je cos 
wëbrac. Jô zaczãła òd wësziwaniô i lubiã wëszëwac, 
ale co bëm mògła nazwac òsoblëwim dobëcym w tim 
òbrëmim? Nie wiém. Ale jem rôd, że kaszëbsczi wë-
sziwk nie je ju leno na tôflôkach, ale trôfiô na òble-
czenia, bótë i wiele zachów. To sã rozwijô i je módné. 

A żelë jidze ò malowanié na szkle?
Nôbarżi sã ceszã  

z tegò, że mòje 
òbrazë sã widzą, 
że wcyg są lë-
dze, co chcą 
je kùpiwac  
i òbzerac. Jem 

téż baro rôd  

z tegò, że na zakùńczenié sztudiów jem napisa 
diplomòwi dokôz ò kaszëbsczim lëdowim malar-
stwie na szkle. To mòja wiôlgô bùcha. Prôca je terô  
w Akademie Piãknëch Kùńsztów, mòże służëc jinszim,  
i mëszlã, że mògã sã tim chwalëc i redowac.

Òb tëch 50 lat dzejaniégò jesce téż mielë czile 
wëstôwków. Pamiãtôce jesz ten pierszi?
Pierszi béł familijny wëstôwk w 1997 rokù. Mòja so-
stra, brat, naji starszi i jô jesmë pòkazywelë naje doka-
zë: wësziwczi, mòje malënczi na szkle, rzezbë mòjégò 
òjca. Wëstôwk pòkazywelë w Kòscérznie i Łubianie. 
Prezentacje familiowégò ùtwórstwa jesmë téż robilë 
w pùbliczny bibliotece w Kartuzach i w òstrzódkù 
kùlturë w Lëni. Miała jem téż wëstôwk „Matka i cór-
ka” z Karolëną w mùzeùm w Krokòwi.

Òb czas łońsczich Dni Eùropejsczi Spôdkòwiznë 
béł Wasz wëstôwk „Malowanie na szkle” w Kaszëb-
sczim Mùzeùm w Kartuzach, pòkôzóny téż pózni 
w kòscersczi Strzelnicë. To béł jedurny jak donëch-
czas wëstôwk indiwidualny.
I jô bëła z niegò baro rôd. Bëło tam wiele mòjich prôc, 
a Mùzeùm kùpiło jesz szesc dokazów do swòjich 
zbiorów. Wiele bëło òbzérającëch, czekawô gôdka 
òbczas òtemkniãcô... Wiôldżé przeżëcé. 

Chcemë jesz kąsk pògadac ò Waszim dzejanim we 
Gduńsczim Parce Stowôrë Lëdowëch Ùtwórców 
(STL). Jesce bëlë wielelatną przédniczką, a terô je-
sce zôstãpcą przédnika, tej bëlno znajece dzejanié 
tegò karna. Czim sã òno zajimô?
Jem nôleżnicz-
ką gduńsczé-
gò partu STL 
ju òd wiele 
lat. Jak jô tam 
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wstãpòwała, to przédnikã béł Édmùnd Zelińsczi, 
jaczi prezesowôł 25 lat. Jak felowało mù ju zdrowiô  
i ni mógł dali prowadzëc stowôrë, to jô dobëła  
w welacjach. Jem sã zajimała integracją ùtwórczégò 
òkrãżô, wspiérała artistów, infòrmòwała jich ò roz-
majitëch kònkùrsach. Jesmë zaczãlë téż òrganizowac 
rôz w rokù Dzéń Lëdowégò Ùtwórcë pòd kùńc zélni-
ka abò na pòczątkù séwnika. Ceszã sã, że – chòc jô 
nie jem ju przédniczką – ta tradicjô warô dali. Jem 
sã téż starała, żebë òrganizatorzë jôrmarków i jinëch 
kùlturalnëch wëdarzeniów nie brelë òpłacënków òd 
lëdowëch ùtwórców za jich stojiszcza, bò më sã barżi 
zajimómë promòcją kùńsztu i jegò prezentacją, a nié 
zarôbianim. Jô prosëła ò to midzë jinyma Kaszëbskò
-Pòmòrsczé Zrzeszenié i òdpòwiedzelë pòzytiwno. 
Pò szesc latach prezesã SLP òstôł Stanisłôw Slëwiń-
sczi, a jô jem zôstãpcą. 

Wë téż òrganizowelë artisticzné plenerë. Miôł jem 
leżnosc òbzerac czile wëstôwków z dokazama, jaczé 
pòwstôwałë òb czas tëch wëdarzeniów. 
Ùdzél w taczich plenerach dôwô mie baro wiele redo-
të. Malowanié w karnie drëchów i drëszków pòmôgô 
„ùtwórczi wenie”. Miłé je pòznôwanié nowëch lëdzy 
i òbzéranié jich warsztatu. W taczi grëpie wiedno 
mòże rechòwac na doradã, wspiarcé i dzelenié sã do-
swiôdczeniama, a wieczórné spãdzywanié czasu przë 
mùzyce i tuńcach jesz barżi zblëżiwô naju do se.
Prowadzyce téż dosc czãsto warkòwnie malowaniô 
na szkle. 
Lubiã przekazëwac wiédzã jinym. Òpòwiôdóm tej  
ò historii malowaniô na szkle, ùczã, jak to robic. 
Baro sã ceszã z prôc stwòrzonëch przez ùczãstników 

i jich zainteresowaniô tim òbrëmim kùńsztu. Wied-
no promùjã malarstwò na szkle jakò dokôz wôrtnotë 
Kaszëbów, chtërny ùsadzëlë swój stil malowaniô  
i przez to delë sã pòznac jakno lëdze pòbòżny, ùta-
lentowóny i wrazlëwi na pësznotã. Jô bë chcała, żebë 
bëło jak nôwicy chãtnëch do kòntinuacji ti naji tradi-
cji i kòchającëch wszëtkò to, co kaszëbsczé. 

Mùszã tu pòdczorchnąc, że jem baro bùsznô, że 
mòja córka Karolëna przejãła pò mie tã miłotã do 
kaszëbiznë i pò kaszëbskù gôdô, pisze, ùczi gò jinëch, 
a téż cygnie dali familiowi zwëk artisticznégò dzeja-
niô.

Na zakùńczenié jesz chcã zapëtac, jaczé są znanczi 
Waszégò ùtwórstwa? Dô sã pòznac, jaczi òbrôz na 
szkle je aùtorstwa Alicji Serkòwsczi?
Mëszlã, że jeżlë chtos sã kąsk tim kùńsztã interesë-
je, to pòznô. Móm so wëprôcowóny swój stil, jaczégò 
znanką je m.jin. mòcno ùbògacony òrnament wkół 
swiãti pòstacji. Òkróm te, jak kòżdi artista móm swòjã 
liniã, swòjã sztriszkã. Znankòwné je jesz dlô mie ùżi-
wanié wiele złota. Zaczinóm téż òstatno malowac 
wikszé òbrazë – to je 40 x 50 cm. To je cos nowégò, 
bò donëchczas malarze na szkle trzimelë sã fòrmatu  
20 x 30 cm wedle ùdbë doktora Błachòwsczégò. Rëchli 
równak nie bëło niżódnëch reglów co do wiôlgòscë  
i mëszlã, że wôrt twòrzëc téż wikszé òbrazë. 

Mòjim wiôldżim rojenim, jaczégò jesz nie ùdało 
sã zjiscëc, je to, żebë mòdła z òrnamentów malënków 
na szkle bëłë ùżiwóné téż do wësziwaniô, malowaniô 
na òbleczënkach… Żebë malarstwò na szkle stało sã 
barżi znóné. 

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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z kaszuB do szkocji
Wydaną w 1994 roku książkę Dominika Stoltmana Trust Me, You Will Survive (po polsku  
Zaufaj mi, przeżyjesz) otrzymałem w połowie lat 90. Ostatnio dowiedziałem się, że polski  
przekład wspomnień tego autora, pod takim tytułem jak powyżej, ukazał się w 2012 roku  
staraniem Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia” w Konarzynach.  
Autorką tłumaczenia jest Karina Gąsiorowska, a inicjatorem i redaktorem tej publikacji  
– Radosław Sawicki. 

Dominik Stoltman urodził się 12 czerwca 1921 roku 
w Łęgu w gminie Czersk w Borach Tucholskich. Jego 
rodzicami byli Leokadia i Bernard. Miał siostry: 
Marię, Zofię, Gertrudę i Łucję (franciszkanka) oraz 
braci: Brunona, Jana i Wiktora (franciszkanin, imię 
zakonne Szymon). Ze wspomnień wynika, że Stolt-
manowie tuż przed wybuchem II wojny światowej 
przenieśli się z Łęgu do Powałek w gminie Chojni-
ce na Kaszubach. Jaki był powód tej przeprowadzki?  
W Łęgu Stoltmanowie mieli firmę produkującą firany 
i sklep spożywczy. Jednak takich sklepów w tej wsi 
było dziewięć i już prawie nie mieli z czego utrzymać 
tak licznej rodziny. 

W Powałkach zamieszkali w posiadłości sióstr  
i braci matki. Matka bohatera wspomnień była aku-
szerką, wspomagała ludzi z domu dla ubogich, zapra-
szając ich na darmowe obiady. Wkrótce ojciec Domi-
nika otworzył tam sklep. Jego pasją było myślistwo. 

Brat Dominika, Wiktor, 25 sierpnia 1939 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie w zakonie francisz-
kańskim. Tuż przed wybuchem wojny przyjechał na 
prymicję do kościoła parafialnego w Krojantach, do 
którego należały Powałki. Mimo nalegań rodziny, by 
pozostał w Powałkach, Wiktor powrócił do głównej 
siedziby prowincji franciszkańskiej w Panewnikach 
niedaleko Katowic. Jak wspominał Dominik, po pry-
micji jego brat Jan wrócił do Wojska Polskiego, siostra 
Łucja do klasztoru w Pelplinie, a siostra Gertruda do 
pracy jako pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym 
w Kocborowie pod Starogardem Gdańskim. 

W przeddzień wybuchu wojny Dominik i jego 
brat Brunon na polecenie ojca ruszyli rowerami do 
Osiecznej po wóz wuja Andrzeja. Na miejscu znaleźli 
się w południe 1 września. W Osiecznej panował roz-
gardiasz – wspominał Dominik. Bracia postanowili 
wracać do domu – bez wozu. Niebawem znaleźli się 
w Czersku. Tam spotkali krewnych z Powałek, któ-
rzy powiedzieli im, że matka niedawno odebrała po-
ród, a ojciec z ich siostrami Marią i Zofią ukrywa się 
przed Niemcami. Gdy polski strażnik zarekwirował 
Brunonowi rower, jechali dalej na rowerze Dominika. 
W okolicach Rytla natknęli się na okopy przepełnio-
ne żołnierzami niemieckimi. Zostali przez Niemców 
schwytani i przesłuchani. W końcu ich puszczono, bo 
sprzyjał im tłumacz, który prawdopodobnie mieszkał 
w okolicy Powałek i ich znał. Po jakimś czasie zatrzy-
mali się w przysiółku Młynek, gdzie mieszkał ich wuj 

Jan. Zwierzęta były rozproszone na podwórzu, ale 
wuja nie zastali.

Gdy wreszcie dotarli do domu, ujrzeli wielu żoł-
nierzy i oficerów niemieckich. Nie było tam rodziców 
ani rodzeństwa. Za pośrednictwem tłumacza zosta-
li skierowani do jednego z gospodarstw, gdzie mieli 
dostać niemieckie karty identyfikacyjne. Tam z kolei 
Niemcy rozkazali im iść po te karty do Chojnic, któ-
re leżały sześć kilometrów dalej. W mieście zostali 
schwytani i umieszczeni w celi więziennej. 

Następnego dnia z innymi więźniami musieli iść 
do oddalonego o piętnaście kilometrów Człuchowa, 
miasta na terenie Rzeszy zwanego wtedy Schlochau. 
Z grupą pięćdziesięciu więźniów zostali umieszczeni 
w dużym gospodarstwie rolnym i nadal nie dostawa-
li nic do jedzenia. Było tam także około dwudziestu 
uwięzionych żołnierzy polskich – jeńców wojennych. 
Dopiero następnego dnia rano dostali jakiś posiłek. 
Po południu zapędzono ich do ciężarówki i zawiezio-
no do jakiegoś obozu z drewnianymi barakami woj-
skowymi. Zostali tam poddani dezynfekcji. 

Potem przewieziono ich do obozu niemieckie-
go Grossborn (Borne Sulinowo). Tam także zostali 
umieszczeni w barakach. Po pięciu dniach pobytu 
w Grossborn znowu zostali wepchnięci do ciężaró-
wek. Po dwudziestu minutach jazdy ciężarówka za-
trzymała się na jakiejś stacji kolejowej, gdzie zostali 
zapędzeni do wagonów bydlęcych. Po dwudziestu 
godzinach zatrzymali się na pierwszym przystanku. 
Po trzech dniach podróży znaleźli się na terenie Ba-

Dominik Stoltman. Fot. archiwum rodzinne
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warii. Po kolejnych godzinach pociąg zatrzymał się  
w Norymberdze. Tam zostali rozlokowani w obozie 
pod namiotami. Wśród wielu więźniów byli także Ży-
dzi. W sumie w obozie tym było czterystu osiemdzie-
sięciu pojmanych różnych narodowości.

Po trzech miesiącach pobytu w Norymberdze zo-
stali skierowani do jakiejś stacji na przedmieściach  
i znowu ulokowani w wagonach. 
Powiedziano im, że pojadą do do-
mów, bo są mieszkańcami Pomo-
rza, które kiedyś należało do Nie-
miec. Po kilku godzinach podróży 
pociąg zatrzymał się w miejscowo-
ści Hammerstein (obecnie Czarne). 
Tam znowu zostali umieszczeni  
w obozie pod namiotami. 

Kolejnym etapem podróży po-
ciągiem były dla Dominika i Bru-
nona Chojnice. Stamtąd więźniowie 
czwórkami szli trzy kilometry do 
budynku, gdzie mieścił się szpital 
psychiatryczny (Igły, część Chojnic). 
Przebywali tam niespełna dwa dni 
i zostali wypuszczeni na wolność. 
Dzięki matce i wujowi Frankowi pojechali do domu 
wozem konnym. Matka zadbała o to, by mogli najeść 
się podczas drogi do syta.

W domu od rodziny dowiedzieli się o wielkim 
niemieckim ludobójstwie Polaków w Dolinie Śmierci 
pod Chojnicami. Po tygodniu od powrotu Brunona  
i Dominika Stoltmanowie spędzili święta Bożego Na-
rodzenia – tego roku wyjątkowo smutne. Były jednak 
w rodzinie chwile radości, bo wrócił do domu Jan, 
żołnierz Wojska Polskiego. 

W nowym 1940 roku Dominik został przymuso-
wo zatrudniony przy wyrębie drzew przez niemiecki 
urząd leśny. Brunona, ze względu na słabe zdrowie, 
zwolniono z tego obowiązku. Do Dominika nato-
miast do pracy w lesie dołączył jego brat Jan. W lutym 
wróciła do domu z Kocborowa ich siostra Gertruda. 
Opowiedziała o licznych morderstwach dokonanych 
przez Niemców na pacjentach szpitala psychiatrycz-

nego. Nastoletnie siostry Dominika – Maria i Zofia 
– musiały pracować w gospodarstwach rolnych.

Wiosną 1940 roku Dominik, który akurat był  
w Chojnicach, został niespodziewanie aresztowany 
przez Niemców. Takich jak on było ponad pięćdzie-
sięciu młodych ludzi. Zostali wepchnięci do wago-
nów pociągu pasażerskiego, który ruszył w kierunku 

Gdańska. Ostatecznie dotarli do wsi 
Sztutowo nieopodal obozu koncen-
tracyjnego Stutthof. Dominik z ko-
legą Bronkiem trafił do niemieckie-
go dużego gospodarstwa rolnego. 
Pracowali tam codziennie, oprócz 
niedziel, od siódmej trzydzieści do 
osiemnastej. Tam Dominik zaczął 
uczyć się języka niemieckiego. 

Pod koniec listopada Niemcy 
zwolnili go z pracy na gospodar-
stwie w Sztutowie. Skierowano go 
do innego gospodarstwa w okoli-
cach Nowego Dworu Gdańskie-
go (wtedy Tiegenhoff). Po kilku 
dniach uciekł stamtąd. Na gapę do-
tarł pociągiem do Tczewa, a stam-

tąd, dzięki nieznajomemu mężczyźnie, który kupił 
mu bilet, pojechał do Łęgu. Udał się do domu byłej 
niańki Franciszki. 

Dzięki zaprzyjaźnionemu ze Stoltmanami nie-
mieckiemu policjantowi Venzellowi ponownie mógł 
podjąć pracę w lesie pod Powałkami, ale nielegalnie. 
Potem został skierowany do pracy w gospodarstwie 
rolnym niemieckiej rodziny Wagnerów z trzema do-
rosłymi synami. Po jakimś czasie uciekł stamtąd do 
domu w Powałkach. Rodzice poradzili mu, żeby się 
ukrył w gospodarstwie wuja Franka w tej wsi. Matka 
dobrze znała Niemca, szefa urzędu pracy, który ze-
zwolił, by Dominik przebywał w domu. 

Pod koniec 1941 roku cała rodzina Stoltmanów 
przyjęła trzecią listę narodowości niemieckiej. Jan, ze 
względu na to, że wcześniej służył w Wojsku Polskim, 
został wzięty do więzienia w Magdeburgu, gdzie miał 
pracować w fabryce lub na polu; przydzielono mu nu-
mer identyfikacyjny 3499. 

Dominik 23 czerwca 1943 roku otrzymał skiero-
wanie do służby wojskowej w Wehrmachcie. Poże-
gnał się z rodziną i narzeczoną Ireną. Trafił do obozu 
Scharnhorst w Lüneburgu niedaleko Hamburga. Tam 
przeszedł rygorystyczne szkolenie żołnierskie. Po 
kilku miesiącach otrzymał urlop i przyjechał na dwa 
tygodnie do domu. W październiku 1943 roku ruszył 
z innymi rekrutami pociągiem przez Bremę, Olden-
burg do Amsterdamu w Holandii. Ostatecznie znalazł 
się w Bergen (Mons) w Belgii. Tam mieszkali w bun-
krach. Dominik był jedynym Polakiem wśród dwu-
nastu Niemców. Chodził na patrole, a podczas jednej 
z wart zasnął i został nakryty przez swojego dowódcę. 
Skazano go na trzy miesiące więzienia w Hadze. Gdy 
wrócił do jednostki, czekały na niego listy od rodziny. 

Wydana w 1994 roku książka Dominika 
Stoltmana Trust Me,  
You Will Survive

Dominik Stoltman prywatnie. Fot. archiwum rodzinne
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Po pewnym czasie jako grenadier został ordynansem 
dowódcy, porucznika Schulzego, który wcześniej na 
froncie stracił oko. Zajmował się także jego psem, 
owczarkiem niemieckim, który wabił się Maks. 

Po jakimś czasie ponownie dostał urlop i przyje-
chał na krótki czas do Powałek. Odwiedził także bra-
ta Wiktora, który ukrywał się w okolicach Dąbrowy 
Górniczej na Śląsku. Później powrócił do jednostki. 
Po jakimś czasie, gdy zaczęli się zbliżać alianci, cze-
kała go podróż pociągiem. Ruszyli w stronę Brukseli, 
zatrzymali się na jakiejś bardzo małej stacji. Dominik 
otrzymał karabin i rozkaz, by się okopać w jednym  
z miejscowych ogrodów. Po spędzonej tam nocy rano 
z innymi żołnierzami ruszył w nieznanym kierunku. 
Po jakimś czasie zauważył znak „Bruksela 6 km”. Tym 
razem ulokowali się w jakimś parku. 

W dalszą drogę ruszył 2 września 1944 roku, 
tym razem na rowerze, tak jak inni Niemcy. Jechali 
wzdłuż kanału zwanego Marche-les-Dames. W pew-
nym momencie w kole jego roweru przebiła się dętka. 
Wykorzystał to i udawał, że naprawia koło. Gdy inni 
żołnierze, którzy z nim jechali, oddalili się, Dominik 
czmychnął na bok. Trafił na księdza i dwóch belgij-
skich partyzantów. Księdzu powiedział, że jest Pola-
kiem, katolikiem, i pokazał zdjęcie rodzinne z siostrą 
franciszkanką i bratem franciszkaninem. To spowo-
dowało, że Belgowie nabrali do niego zaufania. Party-
zanci zabrali go do obozu z wojskiem amerykańskim. 
Potem za sprawą żołnierzy belgijskich, którzy przy-
jechali do obozu w amerykańskich jeepach, trafił na 
pewną posiadłość. Belgijski dowódca zadecydował, 
że Dominik zostanie kelnerem w oficerskiej kantynie. 
Dominik zaczął uczyć się trochę języka francuskiego. 

Po jakimś czasie wrócił do obozu Amerykanów. 
Potem Amerykanie przenieśli go do miejscowości Le 
Havre we Francji. Było tam około tysiąca byłych żołnie-
rzy Wehrmachtu. Nocowali w wielkich namiotach, po-
dobnie jak w Norymberdze. Pewnego dnia na specjal-
nym formularzu mógł napisać list do matki. To właśnie 
matka, kobieta bardzo pobożna i rozmodlona, gdy go 
zabierano do Wehrmachtu, powiedziała znamienne sło-
wa: „Synu, musisz wierzyć. Obiecuję ci, że przeżyjesz”. 

Pod koniec 1944 roku ludzie z tego obozu po-
maszerowali w stronę zatoki Cherbourg. Tam weszli 
na pokład wielkiego transportowca. Po kilkunastu 
godzinach dopłynęli do portu w Dover w Anglii. Na 
początku 1945 roku Dominik trafił do miasta Forres 
w Szkocji. Tam zgłosił się na szkolenie jako pomoc 
medyczna w szpitalu polowym. Potem wraz z inny-
mi Polakami przeniesiono go do wsi Inverarity. No-
cowali w miejscowym zamku. Z rozkazu dowódcy 
Stoltman objął pieczę nad magazynami wojskowymi. 
Pewnego dnia otrzymał list od matki o śmierci jego 
narzeczonej Ireny. Zginęła od bomby zrzuconej z ro-
syjskiego samolotu. Matka w tym samym liście napi-
sała również, że zmarł jego brat Jan. Dominik posta-
nowił wtedy zostać w Szkocji. 

Któregoś dnia trafił do baraków wojskowych 
niedaleko Alnes, małej wsi w hrabstwie Ross-shire. 
Pracował tam z lekarzem w stopniu porucznika, Ży-
dem, w przychodni obozowej, do której przyjeżdżali 
Polacy z okolicznych obozowisk. Później pracował 
z innym doktorem, kapitanem Zychem, też Żydem. 
Po jakimś czasie został asystentem dentysty, kapitana 
Friedmana. Wiele z nim podróżował, od obozowi-
ska do obozowiska, między innymi w Forres, Elgin, 
Banff, Aberdeen. 

Ostatecznie Dominik Stoltman wojnę zakończył 
jako kapral w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. 
Osiadł w szkockiej miejscowości Invergordon, gdzie 
najpierw pracował jako robotnik rolny, a potem przez 
wiele lat w miejscowej destylarni alkoholu. W lokalnej 
gazecie napisano: Dominik był uważany za pierwszego 
Stoltmana w Szkocji. Jako katolik należał tam do parafii 
św. Józefa. W 1950 roku ożenił się z rodowitą Niemką  
o imieniu Ruth. Z ich związku urodzili się: Sabine, 
Bernhard, Karen i Annette. Strony rodzinne Dominik 
Stoltman odwiedził dwa razy – w 1959 i 1960 roku,  
z żoną i dziećmi. Zmarł 25 stycznia 2005 roku, jak na-
pisano w lokalnej gazecie – spokojnie w domu, w oto-
czeniu rodziny. Spoczął na miejscowym cmentarzu 
Alness. Jego wnukowie bracia Luke i Tom są dziś naj-
bardziej sławnymi strongmanami w Szkocji. 

Stanisław Janke

Luke i Tom, wnukowie Dominika Stoltmana, są dziś najbardziej znanymi strongmanami w Szkocji 
Fot. archiwum rodzinne
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długi PowRót jAnA biLotA.  
PRzez kosowo, kAtyń i beRLin

Jan Bilot to autor niesłusznie zapomniany. Na północy Kaszub jest co prawda pamiętany,  
ale w szerszych kręgach czytelników znany jest raczej z nazwiska, nie zaś z twórczości.  
Niektórzy słyszeli, że był jednym z literatów drukujących w międzywojennych czasopismach 
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” oraz „Bënë ë buten”, ale nawet dla kaszuboznawców jego  
biografia i twórczość pozostają nieco tajemnicze, gdyż nie doczekały się – jak w przypadku  
Alojzego Budzisza czy Jana Patocka, znajomych Bilota z kręgu czasopism wydawanych  
przez Friedricha Lorentza – rozległych omówień.

Z istniejących opracowań biograficznych Ferdi-
nanda Neureitera, Jana Drzeżdżona oraz Roma-
na Drzeżdżona wiemy, że Jan Bilot urodził się  
w Osłoninie 24 września 1898 r.1 Był synem Bernarda  
i Julianny z d. Tessemann, ponadto miał brata Juliu-
sza. Podstawową edukację pobierał w niemieckiej 
szkole powszechnej, którą ukończył w 1912 roku.  
W ostatnich latach I wojny światowej trafił do pru-
skiej marynarki wojennej. Po ustaniu działań wojen-
nych kształcił się dalej w Osłoninie, uczęszczając na 
kursy wieczorne do polskiej szkoły. Po zakończeniu 
zajęć udał się do Pelplina, w którym organizowane 
były zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela. 
Bilot ukończył je z powodzeniem w 1925 r. Nie skie-

rował się jednak do pracy pedagogicznej, tylko przy-
jął posadę w stołecznej policji, ochraniając rodzinę 
jednego z prominentów państwowych. W latach 
dwudziestych nawiązał współpracę z Friedrichem 
Lorentzem, któremu wysyłał kaszubskojęzyczne 
utwory kaszubskie do wydawanych przez niego na 
Kaszubach czasopism. Na początku lat trzydziestych 
współpracował również z wydawcami Wielkiej en-
cyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, 
zbierając materiały do haseł związanych z Kaszuba-
mi. Pod koniec lat trzydziestych zaczął pełnić służbę 
jako policjant na południowo-wschodnim krańcu 
międzywojennej Polski, najpierw w huculskiej wio-
sce Zełene (1933), w której był również pracowni-
kiem Wysokogórskiej Stacji Meteorologicznej, po-
tem od 1934 r. w powiatowym miasteczku Kosów 
Pokucki. 

Dzisiaj obydwie miejscowości znajdują się na 
terytorium Ukrainy, relacje zaś o ich kulturowej 
specyfice odnajdziemy dzięki artykułom Leszka 
Rymarowicza2. Od tego badacza huculszczyzny do-
wiadujemy się, że Jan Bilot był bardziej urzędnikiem 
aniżeli interweniującym w sporach społecznych 
policjantem. Z istniejących do dziś dokumentów 
policji widać, iż Bilot spisywał zeznania świadków, 
sporządzał raporty i statystyki oraz prowadził ko-
respondencję posterunku ze zwierzchnikami. Nie 
wiadomo nic o tym, czy tworzył wówczas jakąś li-
teraturę piękną. Kaszubski literat policjant po ata-
ku Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą  
17 września 1939 roku został zatrzymany przez 
NKWD jako starszy posterunkowy policji. Jak wie-
lu przedstawicieli polskich władz państwowych sta-
nowił w wyobrażeniu Rosjan zagrożenie, a zatem 
po aresztowaniu uwięziono go w obozie jenieckim 
w Ostaszkowie. W wyniku rozkazu Józefa Stalina, 
jak tysiące polskich żołnierzy, pracowników admi-
nistracji i policjantów, został w 1940 r. zastrzelony. 

1 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1982, s. 165-166; J. Drzeżdżon, 
Jan Bilot, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszewskiego, tom I: A–F, Gdańsk 1992, s. 112; R. Drzeżdżon, 
Biografie aùtorów cządnika „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”, „Nasze Pomorze” 2012, s. 173-190.
2 L. Rymarowicz, Jan Bilot – policjant z Zełenego i nordowi kaszëbsczi ùtwórca, „Płaj” 2018, t. 55, s. 65-68.
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3 W. Kiedrowski, Bilot, s. 38.1 L. Rymarowicz, Jan Bilot – policjant z Zełenego i nordowi kaszëbsczi ùtwórca, „Płaj” 2018, t. 55, s. 65-68.
4 W tym miejscu składam serdeczne podziękowania za wszelką pomoc w kwerendzie, z jaką się spotkałem ze strony dr Very Enke.

Dokonało się to w Twerze, pochowano go zaś w ma-
sowym grobie w pobliskiej wsi Miednoje. W 2007 
r. pośmiertnie nadano mu stopień aspiranta policji.

O Bilocie pisali w dyskursie historycznym i li-
teraturoznawczym: Leon Roppel, Friedhelm Hinze, 
Jan Drzeżdżon, Ferdinand Neureiter, Roman 
Drzeżdżon, Wojciech Kiedrowski, Eugeniusz Go-
łąbek, Leszek Rymarowicz oraz Daniel Kalinowski. 
Natomiast w dyskursie językoznawczym – Friedrich 
Lorentz, Edward Breza, Róża Wosiak-Śliwa (która 
poświęciła mu swoją pracę doktorską obronioną  
w 1994 r.). Nakreślono dotąd podstawowe fakty 
biograficzne i filologiczne, na głębsze zaś stylistycz-
no-treściowe analizy brakło miejsca. Cieszy więc, że 
dzięki kolejnemu tomowi Biblioteki Pisarzy Kaszub-
skich pod koniec 2022 r. pojawi się całościowe wy-
danie jego kaszubskojęzycznej twórczości, a oprócz 
samych utworów w zapisie z lat trzydziestych oraz 
we współczesnej pisowni odnajdziemy w tomie wy-
powiedzi historyczno-, literaturo- i językoznawcze  
z nim związane.

Kaszubskojęzyczna twórczość literacka Jana Bi-
lota nie jest bardzo obszerna. Z opublikowanych 
w „Przyjacielu Ludu Kaszubskiego” utworów wy-
nika, że wydanych zostało kilkanaście powiastek, 
kilka form pojawiło się również w „Bënë ë buten”, 
kalendarzu „Vjérni Naszinc” oraz „Gryfie” i „Gryfie 
Kaszubskim”. W innej stylistyce napisał Bilot teksty 
publicystyczne: w „Zrzesz Kaszëbskô” opublikowa-
na została jego emocjonalna wypowiedź po kaszub-
sku Zaczinô vjidnjec (1934, nr 13) oraz po polsku  

W odmętach zawiści (1932, nr 11) i Na gruzach 
(1933, nr 15), w „Gryfie Kaszubskim” zaś wydano 
polskojęzyczny artykuł-odezwę pt. Głos Kaszuby  
z Warszawy (1932, nr 4) o tematyce społeczno-po-
litycznej z akapitem w języku kaszubskim oraz inne 
w całości napisane po polsku artykuły o relacjach 
społecznych pomiędzy Kaszubami a mieszkańca-
mi II Rzeczypospolitej, którzy przybyli na Pomorze  
z innych regionów kraju (1932, nr 5 oraz 1932, nr 9). 

Przez wiele lat wydawało się, że utwory wydane 
drukiem są już wszystkim, co Jan Bilot napisał. Tak 
właśnie przypuszczał Wojciech Kiedrowski, który 
uznał, że żaden niedrukowany tekst [Bilota] także 
nie przetrwał3. Na szczęście dla literatury kaszub-
skiej jest inaczej. Oto okazuje się, że niepublikowane 
do dzisiejszych czasów rękopisy kilku opowiadań, 
wierszy, żartów oraz artykuł publicystyczny spo-
czywają wśród materiałów językoznawczych spu-
ścizny po Friedrichu Lorentzu w Archiv der Berlin-
-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften  
w Berlinie. To, co znajduje się w osobnych teczkach 
tego archiwum, jest najprawdopodobniej wstępnie 
opracowanym zestawem utworów Bilota, które mia-
ły wzbogacić zawartość kolejnych numerów pisma 
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” lub „Bënë ë bu-
ten” wydawanych przez meklemburskiego slawistę. 
Wśród nieznanych dotąd z treści utworów trze-
ba wspomnieć o: opowiadaniach Stesknjoné serce,  
Z kaszëbskji zemji, Ze stegjenki njedovjarstva oraz 
V wutrôpjenjach, wierszu pt. Mému bratu, tekście 
politycznym Kjile słóv kaszëbskjé prôvdë oraz frag-
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mentach pt. Żartë. Dzięki uprzejmości berlińskiego 
archiwum można będzie się z nimi już niedługo za-
znajomić4.

Utwory Jana Bilota można zestawić w kilka grup. 
Pierwsza, najbardziej liczna, to ludowe powiast-
ki, bajki i legendy związane ze światem wiejskim, 
rozgrywające się w dawnych czasach, z postaciami 
obrazującymi dobro i zło, a także anegdoty obja-
śniające, skąd pochodzą elementy lokalnego kraj- 
obrazu. Umieścić tutaj można narracje: Wãdrowczëk, 
Ò Kaszëbje, co djôbła woszukôł, Ùkôrónô matka- 
-macëcha, Ò smòkù, co żił nad Żarnowsczim Jezorã, 
Dobëti wiatënk, Mądrosc drëcha Òszëkańca, Smãta-
rzowô góra, Ò Babim Dole czy też Na pùrtkòwëch 
drogach. Bardzo silnie odczuwa się w tej grupie 
utworów tradycję oralną oraz rozwiązania fabular-
ne typowe dla literatury ludowej. W drugiej grupie 
tekstów Bilota można wyróżnić opowiadania reali-
styczno-moralistyczne, w których dość precyzyj-
nie zaznaczone są czas wydarzeń oraz rzeczywiste 
miejsce, w którym występują bohaterowie. Postacie 
nie są już zanurzone wyłącznie w świecie wiejskim, 
ale wyruszają w nowe przestrzenie doświadczenia 
życiowego. Znajdują się w tej grupie utwory: Sztor-
miga òd morza, Ò swiãtim Bònifacym, Ù Bògùsława 
Czwiôrtégò, V Légji Cëzozemskji, Cëdownô gwiôzda 
albo Strach mô wiôldżé òczë. W przywołanym ze-
stawie utworów ważnym tonem tematycznym jest 
patriotyzm kaszubski. Trzecia grupa tekstów Jana 
Bilota to utwory fikcjonalno-alegoryczne, w których 

składnik literackości jest najsilniejszy. Wśród tego 
typu form można wskazać na tytuły: Ò Jãzëkù, co 
do Mòwë na wrij szedł, Spravjedlëvosc, chtërné nje 
bëło, Niewòlô matczënégò serca oraz Dvje dësze, a je-
den człovjek. Opowiadania te wyróżniają się niejed-
noznacznym ujęciem tematycznym, stylistycznym  
i pomysłem koncepcyjnym.

Z wydobytych przez autora tych słów z ber-
lińskiego archiwum form literackich Jana Bilota 
uzyskujemy potwierdzenie znaczącej pozycji ka-
szubskiego prozaika spełniającego się w krótkich 
formach artystycznych. Oto jawi się on jako autor 
noweli moralistycznej pt. Z kaszebskji zemji. Jest to 
anegdota związana z pobytem króla Jana III Sobie-
skiego w jego kaszubskich dobrach w Rzucewie5. Fa-
buła ukazuje, jak do komnaty królewskiej wtargnął 
tajemniczy rycerz, który nie zważając na obecność 
króla, rozgościł się w pomieszczeniu i napisał w pa-
miątkowej księdze kilka tajemniczych zdań. Następ-
nie zniknął z oczu wystraszonemu Sobieskiemu. Ten 
zaś na drugi dzień wezwał swoich doradców, aby wy-
tłumaczyli mu, co oznaczała owa nocna wizyta ryce-
rza. Żaden z zaufanych królewskich tego nie potrafił 
uczynić, więc rozczarowany władca postanowił ich 
stracić. Przed śmiercią uratował doradców kaszubski 
frant Maslónka, który potrafił odczytać list i wyja-
śnić wszystkim, że są to proroctwa o dalszych losach 
Europy. Po kilku latach spełniły się słowa zawarte  
w liście rycerza zjawy, ponieważ król Jan III Sobie-
ski ruszył na odsiecz Wiednia i uchronił zachodnią 
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Europę przed tureckimi wojskami. Najciekawsze jest 
w noweli Bilota zakończenie, które rozszerza znane 
narracje o udziale Kaszubów w odsieczy wiedeńskiej 
o motyw z księciem wschodniopomorskim Świę-
topełkiem II, który wedle opowieści przechylił szalę 
zwycięstwa na stronę wojsk polskiego króla. W taki 
sposób do już istniejącego motywu występującego 
w utworach Hieronima Derdowskiego północnoka-
szubski autor dodał jeszcze jeden czynnik mityzują-
cy, czyli svjat duchów z dovno wumarłim poganskjim 
ksążëcę kaszëbskjim Svjętopôłkę na przódku.

Ściśle kaszubski aspekt patriotyczny prozy Jana 
Bilota bardzo sugestywnie został zobrazowany  
w dwóch innych, niepublikowanych dotąd opowia-
daniach pt. V wutrôpjenjach oraz Stesknjoné serce. 
W pierwszym z nich pojawia się Antósz Trëszka, 
mężczyzna egzystencjalnie niespełniony, mający 
poczucie obcości w społeczeństwie zajętym zdo-
bywaniem materialnych dóbr. Antósz wiele czasu 
rozmyśla nad sensem życia i nad losami świata oraz 
przeżywa rodzaj duchowych podróży, dzięki któ-
rym odsłania mu się historia Kaszub. Odkrywa mu 
się w świadomości przekonanie, że Kaszubi nie pod-
dają się obcym wpływom skandynawskim, swą siłę 
czerpią z chrześcijaństwa, związków z innymi na-
rodami słowiańskimi oraz z kultu własnego języka.  
I właśnie wobec języka kaszubskiego najwięcej  
w tym opowiadaniu Bilota pozytywnych uczuć 
podmiotu literackiego i najwięcej zwrotów do 
czytelników, aby mowy przodków nie porzucać  
i być gotowym niczym Machabeusze – jak zazna-
cza narrator – do największych poświęceń w jej 
obronie. 

Jeszcze bardziej dobitnie motyw patriotyczny zo-
stał przedstawiony w opowiadaniu Stesknjoné serce. 
Głównym bohaterem jest Walisz Stępjeń, potomek 
bogatej rodziny kaszubskiej, która w poszukiwaniu 
jeszcze lepszych perspektyw życiowych przeniosła 
się do Anglii. Walisz wyrastał więc na obczyźnie  
i doczekał dojrzałości w poczuciu tęsknoty za ka-
szubską ojczyzną. Kiedy wybuchła I wojna świa-
towa, chłopak wyjechał z Anglii i zaciągnął się we 
Francji do wojska, z którym trafił na ziemie polskie  
i na same Kaszuby. Na miejscu nauczył się języka ka-
szubskiego i osiadł na stałe w małej wiosce. Jednakże 
jego ojciec i rodzina nie wiedzieli, że wybrał sobie 
takie miejsce do życia. Poszukiwali go uporczywie, 
sądząc, że przepadł gdzieś w walkach wojennych. 
Wreszcie jeden z wynajętych przez rodzinę detekty-
wów odnalazł Walisza i zawiadomił o tym jego bli-
skich. W rezultacie przyjechała na Kaszuby siostra 
Walisza, prosząc go, by z nią wrócił do ojca. Mimo 
zaklinań i próśb nic nie wskórała i mężczyzna po-
został na Kaszubach, wypowiadając swoje przesłanie 
do rodziców:

Szczesci nje vjedno v pjenjądzach lęzi… Tu mjidzë 
tëmi lëdzami, na ti zemji wojczësti żeje duch mój, ser-
ce ë cało moje. Blós tu, a nje dzejindze, jô chcę wum-
jerac, na ti zemji tak barzo zroszoni, spoconi, zlôni  
ë namjikłi krvją naszëch przodkóv. Tu, povtôrząm, 
svój żëvot skończę…

Wśród nieznanych dotąd utworów Bilota bardzo 
ciekawa i nieoczywista w strategii narracyjnej jest 
nowela Ze stegjenkji njedovjarstwa. Punktem wyjścia 
jest zaznaczenie przez narratora dystansu. Narrator 
oddziela się bowiem ze swoją pozycją współcze-
snego opowiadacza od bohaterów utworu, którzy 
choć żyją już w dwudziestym wieku, to poglądami 
tkwią jeszcze w średniowieczu. Jako przykład takiej 
sytuacji opowiadanie przedstawia jednego z miesz-
kańców wioski Kująna, który według miejscowych 
plotkarek zaprzedał swą duszę diabłu i stąd to po-
chodziły wszystkie nieszczęśliwe wydarzenia w oko-
licy (utworzenie się kołtuna we włosach wiejskiej 
dziewczyny, obecność diabła sługi w gospodarstwie 
Kująna, rzucanie przez mężczyznę uroków). W jed-
nej z ostatnich scen utworu widzimy przesłuchanie 
wiejskich plotkarek i Kująna w sądzie, które kończy 
się wyrokiem sędziego nakazującego skonfliktowa-
nym powszechną zgodę. Nowela Bilota w żartobliwy 
sposób wyzyskuje napięcia pomiędzy tym, co ludo-
we, a tym, co wykształcone, tym co wiejskie, a tym 
co miejskie, co przypomina nieco humoreski Aloj-
zego Budzisza czy szołobułkę Leona Heykego Agùst 
Szlôga.

Innego typu tematyka, dotycząca kwestii spo-
łeczno-politycznych, pojawia się w nieznanym do-
tąd artykule publicystycznym pt. Kjile słóv kaszëb-
skjé prôvdë. To wypowiedź, z której wyłania się Bilot 
publicysta, który nie tylko jest ideowo uświadomio-
nym Kaszubą, ale również sugestywnie piszącym li-
teratem. Co do pierwszego aspektu to poglądy Bilota 
zawarte w publicystyce kaszubskojęzycznej i polsko-
języcznej wskazują, że skłaniał się on do środowiska 
„Gryfa” i dziedzictwa myśli politycznej młodokaszu-
bów6. Nie był zatem ani nadmiernie konserwatywno- 
-narodowy w duchu polskim, ani programowo pro-
wokacyjny, jak się to zdarzało autorom „Zrzeszë”. Co 
do drugiego aspektu, to widać, iż w przywoływanym 
tutaj artykule nawiązał on do poglądów Floriana 
Ceynowy i idei obrony Kaszubów przed wynarodo-
wieniem, choć nie był bezkrytycznym wielbicielem 
założyciela kaszubskiego dyskursu tożsamościowe-
go. Podobnie postąpił wobec postawy Hieronima 
Derdowskiego, którego cenił w ograniczony spo-
sób jako tego, który trafnie ujął polskie zaniedbania 
wobec Kaszubów, którzy utrzymali nad Bałtykiem 
świadomość słowiańską i właśnie polską. Bilot po-
trafił także sugestywnie opisać przyczyny społecz-
no-cywilizacyjne braku zaangażowania Kaszubów  

5 O kulturowym i społeczno-politycznym znaczeniu tego środowiska dla ruchu regionalnego piszą m.in. K. Borzyszkowski, C. Obracht- 
-Prondzyński w publikacji Młodokaszubi. Szkice biograficzne, Gdańsk 2012.
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w życie polityczne i ulegania wpływowi konserwa-
tywnego stylu myślenia propagowanego przez Ko-
ściół katolicki.

Najciekawszy literacko jest ostatni akapit Kjile 
słóv kaszëbskjé prôvdë, w którym Kaszuby jawią się 
jako Gibraltar, rodzaj terytorialno-cywilizacyjnego 
przyczółka północno-zachodnich kresów Rzeczy-
pospolitej, na którym rozgrywają się bardzo ważne 
i politycznie doniosłe wydarzenia. Ta oryginalna 
metafora wskazuje na strategiczny punkt, jaki – we-
dług autora – zajmują na mapie ówczesnej Europy 
Kaszuby:

Traktôt verzalskji narobjił Kaszëbąm novćh kłopo-
tóv tim, że Polôchąm dôł dzél té zemji tak wokrojoni, 
że ta zemja t.z. korëtôrz kaszëbskji, nalazła sę mjidzë 
kovadłę a młotę. Przez to ni mogą bë z jedné stronë 
Kaszëbji przésto, że dzisô całi svjat wo njich gôdô, 
jich postępkji a ducha sledzi jak przi boku mëmkji 
nabrzmjévają ë pęcznjeję. Ta zemja, to prôvdzëvi 
Jibraltar wo chtërną co sztót wodbjijają sę, kjej przë 
nôvjikszé sztormjidzë rozjuszoného morza, vałe po-
liticzné. Të woblévają szëmjąco tę zemję, abë choc 
kąsk wod njé wodlëzac. Dosc częsté të briże ë sztor-
më wotmikają Kaszëbąm pomalinku, ale vjedno wo-

czë, że rëchli czë pózni nadeńdze dzeń takji jistni jak  
1308 r., dzeń, chtëren lud do dzis dnja wopłakuje  
a pamjęc ë gôdka wo njim mdze na vjekji.

Kaszubskojęzyczny artykuł Jana Bilota współ-
brzmi z jego wypowiedziami publicystycznymi na-
pisanymi po polsku, w których opowiadał się on za 
współpracą wewnątrzkaszubską oraz wywoływał 
postać księcia wschodniokaszubskiego Mestwi-
na II jako przykład władcy i rzecznika współpracy 
kaszubsko-polskiej. Bilot występował więc w tym 
momencie z podobnymi, co Jan Karnowski i – sze-
rzej – środowisko młodokaszubów, przekonaniami  
o zasadności łączenia spraw pomorskich z polską ra-
cją polityczną. Tego typu uwagi ukazują fakt, że Jan 
Bilot bez względu na to, czy publikował w rzekomo 
gadzinówkowym „Przyjacielu Ludu Kaszubskiego”, 
czy w „Gryfie Kaszubskim”, stale był kaszubsko-pol-
skim patriotą żarliwie wyrażającym swą miłość do 
tatczëznë. 

Literatura, jaką pozostawił po sobie Jan Bilot, 
to niewątpliwie formy mocno związane z ludową 
tradycją literacką Kaszub. Osłoniński autor nie był 
jednak literatem ludowym, jak w latach dwudzie-
stych lub trzydziestych dwudziestego wieku Otto 

Literatura
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Karszny czy Józef Klebba. Konsekwentnie przecho-
dził on przez proces edukacji, najpierw w języku 
niemieckim, a potem polskim. Ponadto skończył 
szkołę średnią i zdobył wykształcenie uprawniające 
go do zawodu nauczyciela. Nie do końca wiadomo, 
dlaczego wybrał inną drogę życiową aniżeli nauczy-
cielstwo. Nie mamy bezpośredniego potwierdzenia 
w materiałach biograficznych, czy istotnie miał kło-
poty z podjęciem pracy na Kaszubach. To jednak, że 
sprawy kaszubskie traktował poważnie, nie podlega 
dyskusji. Dokumentują to jego listy oraz działalność 
publikacyjna w zakresie publicystyki oraz literatury. 
Od 1934 r. Jan Bilot przestał drukować, co świadczy 
o tym, że najprawdopodobniej potraktował pracę  
w policji jako poważną funkcję publiczną, w której 
należy wypełnić oczekiwania przełożonych, nie zaś 
zajmować się literaturą, co wówczas nie było prze-
cież uważane za działalność współgrającą z funkcja-
mi publicznymi. Dla tradycji kaszubskiej taka decy-
zja poskutkowała zamknięciem aktywności w sferze 
kultury i można jedynie żałować, że tak się stało.

Jeden z kaszubologów, Friedhelm Hinze, synte-
tycznie napisał o Bilocie:

W interpretacjach Bilot jest zwykle kojarzony  
z Budziszem, w którego cieniu niewątpliwie stał. Jest 
to też uzasadnione, jeśli chodzi o liczbę utworów lite-
rackich, a także o doskonałość artystyczną. Nie należy 
jednak lekceważyć talentu literackiego Bilota. Ma on 
w sobie nieco ponurego, melancholijnego ducha, który 
jest skupiony na ideach Ceynowy i odrodzenia Kaszu-
bów, zaś prace Budzisza tchną spokojem. Bilot rów-
nież próbował swoich sił w gatunku humorystycznym, 
ale bardziej interesowały go tematy poważne7.

Do tej trafnej opinii trzeba jeszcze dodać fakt, że 
Bilot bardzo dobrze wyczuwał kaszubską tradycję 
powiastki i bajki, którą już wcześniej upamiętniali 
i kontynuowali młodokaszubi w projekcie Bajarza 
i we własnych pracach. Jako przedstawiciel krę-
gu autorów „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego” oraz 
„Bënë ë buten” pisał w mniej wyrafinowany sposób 
aniżeli Alojzy Budzisz, ale wobec innych literatów 
z tej grupy jego propozycje dorównują tym, które 
wyszły z rąk Jana Patocka czy Augustyna Domini-
ka. W używanych środkach stylistycznych utwory 
Bilota pisane są powściągliwie, zasadniczo potoczy-
stą kaszubszczyzną, bez niecodziennej metaforyki 
czy zawiłości stylu. Nawet tak specyficzne zabiegi, 
jak nadawanie starożytnych imion lokalnym dia-
błom, wątki niemieckie, angielskie czy francuskie 
w opowiastkach o Kaszubach, trzeba rozumieć jak 
zawłaszczanie przez tradycję ludową obcych treści 
zasłyszanych gdzieś w sytuacji edukacyjnej. Także 
i humor prozy Bilota ma w sobie typowe składniki 
ludowego, twardego momentami żartu, nie wcho-

dząc w literacko opracowane cechy groteski. Nie od-
najdziemy zatem wymyślnych efektów komicznych, 
tylko najprostsze mechanizmy zestawiania sprzecz-
nych racji, charakterów czy postaci, które wywołują 
uśmiech.

To, co wydaje się w prozie Bilota najciekawsze  
z literaturoznawczego punktu widzenia, zawarte jest 
w kilku utworach o niedookreślonym, synkretycz-
nym statusie gatunkowym. Chodzi tutaj zwłaszcza 
o formy, które wychodząc z ram folklorystycznej 
powiastki, bajki czy legendy, prowadzą odbiorcę  
w świat noweli o fikcjonalnych, moralistycznych, 
fatalistycznych i patriotycznych uwarunkowaniach. 
Owe opowieści o negatywnym aspekcie matczynej 
miłości, ostatnich chwilach życia i doświadczaniu 
śmierci, spotkaniu sobowtóra żony, porzuceniu ro-
dziny na rzecz ojczyzny, zderzeniu nowoczesności  
z plotkarstwem czy o Języku, który zapragnął po-
ślubić Mowę, w zaskakujący sposób przedstawiają 
rzeczywistość i swoją otwartością interpretacyj-
ną zachęcają do ciągle odnawiającej lektury. Takie  
i jeszcze inne bogate w motywy ludowe narracje 
są znakiem rozpoznawczym kaszubskiego literata  
z Osłonina – Jana Bilota.

Daniel Kalinowski

7 F. Hinze, Bibliographische Beiträge zu einer Geschichte der kaschubischen Literatur. III. Jan Bilot, „Zeitschrift für Slawistik” 1972, nr 2,  
s. 282.

Literatura
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1 Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Toruńska. A. Bukowska, Kronika Kartuz.
2 Tamże.
3 Tamże.
4 „Gazeta Kartuska” 9.02.1928 r., nr 17; 3.04.1928 r., nr 40.
5 Tamże.
6 Tamże. Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety...; „Gazeta Kartuska” 25.10.1932 r., nr 24.
7 „Gazeta Kartuska” 5.02.1937 r., nr 119.

50 LAt dziAłALności oPiekuńczo-wychowAwczej 
zgRoMAdzeniA sióstR eLżbietAnek  

w karTuzach (1927–1977)
Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek założono 27 września 1842 roku w Nysie na Śląsku. Jego celem 
było pielęgnowanie chorych w szpitalach publicznych, zakładach prywatnych i domach,  
wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w szkołach i ochronkach, opieka, wychowanie  
i pielęgnacja w zakładach dla sierot i wychowawczych dla dziewcząt, w szkołach gospodarczych, 
w zakładach dla starców i inwalidów. Wśród kilkunastu domów polskich były placówki  
w Kartuzach (funkcjonowała tu nieprzerwanie przez 50 lat do chwili likwidacji) i w Kobysewie.

Początki elżbietanek kartuskich związane są z utwo-
rzeniem we wrześniu 1922 roku szpitala powiatowe-
go, który pełnił wcześniej funkcję domu Stowarzy-
szenia Opieki nad Wdowami i Ubogimi w Diasporze 
Kartuskiej i Kobysewskiej i został nabyty przez wła-
dze powiatowe w sierpniu 1922 roku. Wyświęcono go 
w poniedziałek 16 października 1922 roku.

W krótkim czasie okazało się, że brakuje pomoc-
niczych wykwalifikowanych sił do opieki nad rosną-
cą liczbą pacjentów, którymi zajmowały się prócz 
jednego lekarza słabo wyszkolone dwie siostry PCK  
i jedna siostra miłosierdzia (szarytka). W tej sytuacji 
władze powiatowe i zarząd szpitala zdecydowały się 
na zatrudnienie elżbietanek, które z powołania i kwa-
lifikacji najlepiej sprawdzały się w roli pielęgniarek  
i opiekunek.

W Kartuzach 10 listopada 1927 roku osiedliły się 
cztery siostry elżbietanki, które zostały zatrudnione 
w szpitalu powiatowym jako pielęgniarki. Od biskupa 
pelplińskiego Stanisława Okoniewskiego 6   grudnia 
tegoż roku otrzymały pozwolenie na urządzenie ka-
plicy domowej półpublicznej z prawem do przecho-
wywania Najświętszego Sakramentu. Została ona 
poświęcona w czerwcu 1928 roku. We wrześniu 1931 
roku poświęcono znajdującą się tu drogę krzyżową1. 
W 1927 roku siostry zaczęły prowadzić też w Kar-
tuzach przedszkole2.

Pierwszą przełożoną była siostra Kapitulnia, któ-
rej podlegały pielęgniarka operacyjna siostra Krysty-
na i oddziałowe siostra Sylwestra i siostra Filipa3.

Na początku lutego 1928 roku kartuski szpital po-
wiatowy przeszedł gruntowny remont i został bogato 
doposażony. Jak pisała z uznaniem ówczesna prasa, 
pacjenci mogli znaleźć w nim dobrą opiekę i leczyć 
się w utrzymanych we wzorowej czystości salach, co 
było zasługą zatrudnionych tu sióstr elżbietanek4.

W 1930 roku siostra Sylwestra została odwołana, 
a na jej miejsce przybyła oddziałowa i narkotyzerka 
siostra Auksylia Bukowska. W następnym roku od-
wołano siostrę Filipę z powodu choroby. Zastąpiła ją 
siostra Bazylia, która w Kartuzach pracowała do 1955 
roku5.

W szpitalu powiatowym 24 października 1932 
roku nastąpiły zmiany personalne. Dotychczasową 
siostrę przełożoną Marię, którą władze zakonne prze-
niosły do szpitala miejskiego w Poznaniu, zastąpiła 
siostra Klimacja. W Kartuzach pracowała do 1938 
roku6.

Na początku października 1937 roku elżbietanki 
pracujące w kartuskim szpitalu powiatowym na ła-
mach prasy podziękowały serdecznie odchodzącemu 
wieloletniemu dyrektorowi szpitala drowi Stanisła-
wowi Borowskiemu7.

Od 1938 roku funkcję przełożonej kartuskich 
elżbietanek po przeniesieniu siostry Klimacji pełni-
ła siostra Monika. W tym też roku władze zakonne 
przeniosły do szpitala miejskiego w Toruniu pielę-

Kartuskie opiekunki chorych 
– siostry elżbietanki (ok. 
1934 r.)

Ksiądz Walter Antoni 
Socha-Borzestowski – 
długoletni kapelan sióstr 
elżbietanek
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  8 Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety...
  9 Tamże.
10 Tamże.
12 Tamże.
11 Tamże.

gniarkę operacyjną siostrę Krystynę, którą zastąpiła 
odwołana z tego szpitala siostra Zyta Żuchowska8.

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła II wojna 
światowa. Elżbietanki, w odróżnieniu od sióstr miło-
sierdzia, nie zostały wydalone z Kartuz przez władze 
hitlerowskie, ale zatrudnione w szpitalnej admini-
stracji9.

W czasie wojny i okupacji kartuskie siostry elżbie-
tanki zostały włączone do domu prowincjonalnego  
w Królewcu, gdzie dojeżdżały na rekolekcje. Władze 
hitlerowskie zezwoliły im na chodzenie w habitach10.

Prócz sióstr miejscowych w Kartuzach za zgodą 
i staraniem siostry przełożonej Moniki w ubraniach 
świeckich ukrywały się czasowo siostry pochodzące 
z innych domów zakonnych. Były wśród nich siostry: 
Kordula, Teodomira, Leonila, Bona, Alojzja, mat-
ka mistrzyni Stylita oraz Sylweria i Aureliana, które 
później zostały zaangażowane do pracy. Po wybudo-
waniu przez Niemców oddziału zakaźnego w baraku 
zatrudnili tam siostry Carissimę i Natalię11.

Siostry, mimo braku zlikwidowanej kaplicy, stara-
ły się o zaopatrzenie w sakramenty chorych i umie-

rających. Opiekę duszpasterską sprawował nad nimi 
niemiecki ksiądz, który przybywał potajemnie noca-
mi. Wśród pacjentów byli ranni zabierani przez ge-
stapo po wyleczeniu do Gdańska. Prócz tego siostry 
dostarczały żywność i lekarstwa ubogim Polakom12.

Po wojnie niektóre z zakonnic przebywających 
w Kartuzach zostały odwołane na swe dawniejsze 
placówki, a pozostałe po kolei zwalniano z pracy. 
Od 1949 roku kapelanem elżbietanek pracującym 
w otwartej ponownie kaplicy był cysters ojciec Wal-
ter Antoni Socha-Borzestowski, który zmarł w 1962 
roku.

W tym czasie w szpitalu kartuskim wraz z elżbie-
tankami pracowała Teresa Gojtowska z Leszczynek na 
Kaszubach. Niewątpliwie zetknięcie z charyzmatem 
św. Elżbiety i powołaniem sióstr sprawiło, że młoda 
dziewczyna postanowiła pójść jako siostra Monika 
ich drogą, służąc niemal przez 70 lat Bogu i bliźnim.

W 1962 roku zbudowano nowy szpital powiato-
wy w Kartuzach, ale sióstr elżbietanek już nie zatrud-
niano. W obiekcie nie urządzono kaplicy szpitalnej.  
W mieście pozostała jedynie siostra Auksylia Bukow-
ska, która w latach 1962–1977 pracowała w parafii i 
kościele oraz jako zakrystianka w Domu Opieki Spo-
łecznej w Kobysewie, gdzie elżbietanki były obecne 
do 1989 roku. W 1977 roku kartuską placówkę elżbie-
tańską zlikwidowano. 

Dariusz Dolatowski

Kartuzy, ul. Piłsudskiego, procesja Bożego Ciała 24 maja 1951 r. 
Na czele siostra elżbietanka

Jedna ze stron kroniki prowadzonej przez siostrę Auksylię 
Bukowską pracującą w Kartuzach w latach 1930–1977

Opinia o siostrach elżbietankach pracujących w kartuskim 
szpitalu

Podziękowanie za współpracę złożone dyrektorowi szpitala 
powiatowego przez siostry elżbietanki
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appendix  
do ARtykułu o Rodzinie żAczków

W „Pomeranii” w tegorocznych numerach lipcowo-sierpniowym i wrześniowym ukazały się 
kolejne części artykułu, który poświęciłem rodzinie Żaczków ze Sławoszyna, jej genealogii  
oraz dziejom na tle kulturowo-historycznych przemian ostatnich 200 lat. Za pośrednictwem 
redaktora Marka Adamkowicza dotarł do mnie obszerny „genealogiczny” komentarz  
do tego tekstu. Jego autor, któremu jestem wdzięczny za wykonaną pracę i uwagi,  
chce pozostać anonimowy. Szanując ten wybór, dzielę się z czytelnikami „Pomeranii”  
obszernymi fragmentami ustaleń życzliwego genealoga. 

Ciekawy tekst. Artur Jabłoński najpraw-
dopodobniej myli się jednak przynajmniej  
w jednej sprawie. Twierdzi mianowicie, że 
jego 3 x pradziadek August Żaczek (ur. 1842) 
był bratem lekarza Jana Franciszka Żaczka 
(1841–1889). 

Artur Jabłoński podał w artykule, że Au-
gust Żaczek zmarł w 1887 r., miał zginąć „od 
postrzału z myśliwskiej flinty”. Ja jednak nie 
znajduję takiego aktu zgonu. Żoną Augusta 
była Marianna z d. Warras (sprawdzałem, 
jest także mowa o tym w artykule). Ostat-
nie dziecko tej pary urodziło się w 1895 r. 
Zatem można wykluczyć wersję o śmier-
ci Augusta w 1887 r. Odnalazłem akt zgo-
nu Augusta Żaczka, który zmarł w 1905 r.  
w Czarnym Młynie w wieku 63 lat. Poda-
no, że był synem Józefa Żaczka i jego nie-
znanej z imienia żony z d. Rathenow. Au-
gust miał urodzić się w Sławoszynie. O ile 
ta informacja jest wiarygodna, to chodzi 
zapewne o urodzonego w 1842 r. Jana Au-
gusta Żaczka – syna Józefa Żaczka i Ma-
rianny (a może Franciszki?) z d. Rathnow. 
Józef Żaczek według aktu zgonu z 1887 r. (66 
lat) był synem Adama Żaczka i Marianny  
z d. Lessnau. Urodził się i zmarł w Sławo-
szynie (w indeksach brakuje metryk urodzeń 
parafii Żarnowiec z lat 1820–1821).

Lekarz Jan Franciszek Żaczek był sy-
nem sołtysa ze Sławoszyna Józefa Żaczka 
i Karoliny z d. Kużel. Urodził się w Sła-
woszynie. Jego ojciec Józef Żaczek zmarł  
w 1895 r. w Sławoszynie w wieku 92 lat.  
W akcie zgonu podano, że urodził się  
w Sławoszynie i był synem Jana Żaczka  
i Justyny z d. Lesnow.

Podejrzewam, że Adam i Jan Żaczkowie 
byli braćmi, a Marianna i Justyna z d. Lesnau 
siostrami. Nie sprawdzałem już jednak tego. 
O braciach Adamie i Janie Żaczkach pisze też 
Artur Jabłoński. On pochodzi jednak od Ada-
ma, a nie od Jana będącego dziadkiem leka-
rza z Sopotu. 

Artur Jabłoński i jego krewni musieli po-
mylić Augusta Żaczka, męża Marianny z 
d. Warras, z Bernardem Augustem Żacz-
kiem, który zmarł w 1887 r. w Sławoszy-
nie. W akcie zgonu podano, że był synem 
Józefa i Karoliny z d. Kużel. Chodzi zatem  
o brata lekarza z Sopotu. Bernard Żaczek był 
chyba kawalerem. Jestem w 100 procentach 
przekonany, że praprapradziadek Artura Ja-
błońskiego nie był bratem lekarza Jana Fran-
ciszka (Franciszka Jana) Żaczka. Co prawda 
pokrewieństwo z doktorem Żaczkiem tutaj 
niewątpliwie występuje, jest ono jednak już 
dalsze.

Na marginesie – świadkiem na ślubie cy-
wilnym doktora Żaczka był gdański kupiec  
z Długiego Targu Carl Saltzmann.

Rzeczywiście pomyliłem Bernarda Augu-
sta z Augustem. Na swoje usprawiedliwienie 
mam jedynie to, że zasugerowałem się ro-
dzinną opowieścią, z której wynikało, że Au-
gust „zginął młodo”. Powinienem był jednak 
sprawdzić wszystkie dostępne informacje  
o Bernardzie Auguście Żaczku, bracie Fran-
ciszka Jana Żaczka, wówczas wiedziałbym, 
że był on kawalerem… 

Warto badać historię swojej rodziny. 
Warto też przy tym poddać krytyce każde 
źródło. 

Artur Jabłoński
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jAnuszewo-koLoniA-dąbRowA
W obecnym numerze „Pomeranii” kontynuujemy cykl związany z Gdynią. Tym razem przeniesiemy 
się w obszar Januszewa-Kolonii-Dąbrowy. Czytelnikom szczególnie zainteresowanym tym tematem 
polecam książkę dr. Tomasza Rembalskiego „Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII–
XX wiek)”, z której zaczerpnąłem sporą część poniższego materiału.

Południowa dzielnica Gdyni ‒ Dąbrowa, położona 
na urozmaiconym terenie Wysoczyzny Gdańskiej, 
na wysokości około 150 m n.p.m., z pozoru wyda-
je się miejscem nieposiadającym starszej tradycji 
osadniczej. Jest to jednak mylna teza. Według badań 
Dąbrowa położona jest na części terytorium dawnej 
osady, określonej w źródłach wsią lub kolonią. Funk-
cjonowała od początku XIX wieku pod polską nazwą 
Kolonia lub niemiecką Dohnasberg. Niewykluczone 
również, że na jej terenach już w połowie XIV wie-
ku biskupi włocławscy, jako właściciele sąsiednie-
go Chwaszczyna i Wielkiego Kacka, założyli wieś  
o nazwie Januszewo. Śladem po zaginionym i niezna-
nym obecnie Januszewie może być używana przez 
starszych mieszkańców Wielkiego Kacka nazwa Ja-
niszewo, będąca wcześniejszym określeniem miejsca, 
gdzie współcześnie znajduje się osiedle Dąbrówka.

Najstarsza wzmianka o wsi Januszewo, zwanej 
też Popendorf, zachowała się w datowanej na lata 
1402‒1421 księdze czynszowej biskupa włocławskie-
go Jana Kropidły. Ówczesna wieś położona między 
Wielkim Kackiem a Chwaszczynem liczyła 40 łanów  
i była niezasiedlona. W tym miejscu znajdował się tak-
że piękny bukowy las. Niemiecki historyk Peter Kried-
te przypuszczał, że Januszewo (Popendorf) mogło 
powstać w wyniku akcji kolonizacyjnej w XIV wieku  
i tworzyło razem z Wielkim Kackiem i Chwaszczynem 
jeden zwarty kompleks dóbr biskupstwa włocławskie-
go. Obie wsie sąsiadujące z Januszewem były lokowa-
ne w tym samym czasie: Chwaszczyno w 1350 roku,  
a Wielki Kack w 1353 roku. W przypadku Januszewa 
nie powiodło się to i w kolejnych latach wieś występo-
wała w źródłach jako niezamieszkana, a jej zaludnienie 
pozostawało w fazie planów.

Widok na dzielnicę Dąbrowa przed rozpoczęciem budowy Trasy Kaszubskiej. Fot. Kazimierz Zorn
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W wykazach dóbr biskupstwa włocławskiego Ja-
nuszewo występowało jeszcze przez cały XVI wiek. 
W rejestrze z 1598 roku natrafiamy na informację, że 
Januszewo zostało podzielone między mieszkańców 
Wielkiego Kacka i prawdopodobnie Chwaszczyna; 
tym pierwszym dostała się przypuszczalnie trzecia 
część gruntów Januszewa, co mogło stanowić około 
13 łanów.

Pamięć o Januszewie szybko zatarła się wśród 
okolicznych mieszkańców i sto lat po podzia-
le wsi zaczęto już mieszać fakty. Wizytującym  
w 1685 roku urzędnikom biskupim mieszkańcy 
Chwaszczyna zeznali, że jest też pewny grunt, któ-
ry zatrzymali Janiszewscy szlachta; teraz te grunta 
zarosły i nikt ich nie sieje. Z pewnością chodziło tu  
o dawne grunty Januszewa. Nie jest znany los części 

włączonej do Wielkiego Kacka. Można jedynie przy-
puszczać, że z czasem cały obszar Januszewa znalazł 
się w granicach Chwaszczyna. 

W XVIII i XIX wieku nikt już nie pamiętał  
o nazwie Januszewo, którego ziemie weszły w skład 
chwaszczyńskiego folwarku. Fakt ten potwierdza nie-

miecki historyk Franz Schultz, który pokrótce opisu-
je historię osady kolonistów Dohnasberg. Twierdził 
on, że nazwa Dohnasberg wcześniej oznaczała nazwę 
pola z wierzchołkiem góry położonym 206 m n.p.m., 
będącego dawnym biskupim chwaszczyńskim lasem, 
należącym do chwaszczyńskiego folwarku. Obecnie 
jest to najwyższy punkt Gdyni zwany górą Donas. 
Mało prawdopodobną tezą jest teoria Schultza o po-
chodzeniu nazwy od nazwiska Dohna, rodziny żyją-
cej w XV i XVI wieku w powiecie puckim i gdańskim. 
W 1801 roku na powierzchni około 60 łanów założo-
no wieś kolonistów (Kolonistendorf) i zasiedlono ją 
imigrantami z Wirtembergii. Mimo że formalnie osa-
da została założona w 1801 roku, to dopiero w sierp-
niu 1803 roku przybyli do niej pierwsi koloniści. Co 
ciekawe, nie wszyscy, jak wcześniej sądzono, pocho-
dzili z Wirtembergii, znalazło się tam również trzech 
osadników z Francji. Koloniści osiedlali się tutaj na 
bardzo korzystnych warunkach, otrzymując sze-
reg przywilejów od władz pruskich. Według danych  
z 1843 roku było tu 19 gospodarzy. Niektórzy przy-
bysze wkrótce sprzedali swoje posiadłości miejsco-
wym Kaszubom, np. Wojczyńskiemu, Fularczykowi 
i Chrabkowskiemu. W 1820 roku w Kolonii miesz-
kały 103 osoby, w tym 7 katolików. W Słowniku geo-
graficznym Królestwa Polskiego z 1881 roku można 
przeczytać, że ówczesną Kolonię zamieszkiwało 167 
katolików, 74 ewangelików, a istniało 26 domów 
mieszkalnych. Założenie Kolonii wiązało się z szerszą 
akcją kolonizacyjną, prowadzoną przez władze pru-
skie. Jej celem było podniesienie dochodów państwa, 
jak również niewątpliwie wzmocnienie pozycji nie-
mieckiej w nowej pruskiej prowincji Prusy Zachodnie. 

Wygląd XIX-wiecznej Kolonii mocno różnił się 
od obecnego stanu tego miejsca. Nad całością góro-
wał niezalesiony szczyt Donas. Wokół odznaczały się 
charakterystyczne białe chaty, stodoły oraz duża licz-
ba niewielkich oczek wodnych (około pięćdziesięciu).

Dziś nie ma już prawie oczek wodnych ani innych 
śladów dawnej osady. Większość obszaru wzniesienia 
Donas jest zalesiona, góruje nad nim 70-metrowa 
wieża telekomunikacyjna, która stanęła tutaj w 2004 
roku. Na wysokości 26,5 metra ulokowano platformę 
widokową, jest ona dostępna dla turystów w okresie 
wiosenno-letnim. Pozostałością po dawnej osadzie 
jest ukryty pomiędzy starymi lipami, zniszczony 
ewangelicki cmentarz, niewyszczególniony na żad-
nych mapach. Cmentarz położony jest zgodnie z lute-
rańską tradycją na uboczu dawnej wsi. Ostatni miesz-
kańcy osady byli tutaj chowani w czasach II wojny 
światowej. Dziś o ich dawnej obecności świadczą, 
górujące nad cmentarzem, cztery wiekowe świerki 
przypominające o założycielach Kolonii. Świerk, 
niewystępujący naturalnie na tym obszarze, poja-
wił się za sprawą niemieckich osadników, a przede 
wszystkim gospodarki leśnej prowadzonej przez 
pruski zarząd lasów. Od kilkunastu lat cmentarz jest 
porządkowany i otaczany opieką przez uczniów Ze-

Na szczycie Donas znajduje się obecnie wieża 
telekomunikacyjna z platformą widokową. Fot. Kazimierz Zorn
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Gdyńskim szlakiem

społu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dąbrowie. 
Być może historia zatoczy w najbliższych latach koło  
i wokół wzniesienia Donas powstanie wielki gdyński 
cmentarz komunalny. Wstępne założenia zagospoda-
rowania przestrzennego tego obszaru zakładają taką 
możliwość.

W 1945 roku rejon wzniesienia Donas, ze względu 
na swe specyficzne usytuowanie (świetny punkt ob-
serwacyjny i obronny, dający znakomitą możliwość 
ostrzału), był miejscem zaciętych walk pomiędzy 
wojskami radzieckimi i niemieckimi. Wzniesienie 
zostało przystosowane przez Niemców do samo-
dzielnej obrony. Wokół Donasu wybudowano cztery 
linie transzei. Do dziś po niemieckich umocnieniach  
w tym miejscu pozostało niewiele śladów. 

Według obliczeń Stefana Ramułta, w latach 90. 
XIX wieku Kolonię zamieszkiwało 225 osób, w tym 
151 Kaszubów katolików, 14 Kaszubów ewangelików 
oraz 60 Niemców ewangelików. Liczba 14 Kaszubów 
ewangelików mogła świadczyć o „kaszubizacji” po-
tomków niemieckich kolonistów. Natomiast oficjalna 
pruska statystyka z 1905 roku podawała w Kolonii 
217 osób, w tym aż 142 katolików (w domyśle Kaszu-
bów). 

Niemal od początku Kolonia była zarządzana 
przez własnego sołtysa. W 1805 roku sołtysem został 
Michael Schmidt, który w niedługim czasie opuścił 
miejscowość, a funkcję jego przejął w 1817 roku Jo-
hann Hass. Tego wkrótce zmienił na urzędzie An-
dreas Juppenlatzn (1825). Cztery dekady później,  
w 1867 roku, sołtysem został Kaszuba Antoni Chrab-
kowski. Jednym z ostatnich (1910) pruskich sołtysów, 
podlegających pod obwód chwaszczyński, był nie-
jaki Münch. W okresie międzywojennym gromada 
Kolonii weszła w skład gminy zbiorczej, obok Boja-
na, Koleczkowa, Wiczlina oraz majątku Chwaszczy-
no z siedzibą w Chwaszczynie. Na jej czele w latach 
1933‒1939 stał mieszkaniec Kolonii Andrzej Dampc, 
pełniący funkcję wójta. W latach 30. XX wieku sołty-
sem był Leon Falk. 

Pamiątką po dawnych czasach, na którą natrafi-
my na Dąbrowie, jest drewniany krzyż postawiony  
w 1913 roku przez Józefa Rietza – „Na pamiątkę życia”.

Bezpośrednio po II wojnie światowej Kolonia na-
dal należała do gminy Chwaszczyno, którą w 1954 
roku przekształcono w Gminną Radę Narodową. 
W tym czasie sołtysami miejscowej gromady byli 
kolejno: Antoni Fopke, Franciszek Meyer, Bolesław 
Kreft, a od 1951 roku Bolesław Niemc. W latach 60. 
XX wieku Kolonia przestała być wsią sołecką. Ad-
ministracyjnie podzielono ją na dwie części. Jedna 
podlegała sołectwu w Chwaszczynie (później nazy-

wano ją Kolonią Chwaszczyńską), a druga sołectwu 
w Wiczlinie. Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z 20 listopada 1972 roku, w sprawie granic niektórych 
miast stanowiących powiaty, z dniem 1 stycznia 1973 
roku Kolonię – obok Wiczlina, Chwarzna oraz części 
Chwaszczyna (Kacze Buki), Osowy i Łężyc – włączo-
no w granice miasta Gdyni. W latach 80. i 90. roz-
poczęła się intensywna rozbudowa Dąbrowy, głównie 
przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową,  
a później także przez wielu innych deweloperów. 
Obecnie dzielnica zajmuje obszar 6,22 km kw. i li-
czy około 13,5 tys. mieszkańców. Od blisko trzech lat 
część opisywanego obszaru jest miejscem wielkiej in-
westycji drogowej – Trasy Kaszubskiej, realizowanej 
przez Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad. 

Andrzej Busler

Pamiątka po dawnych czasach – krzyż postawiony w 1913 roku 
przez Józefa Rietza. Fot. Andrzej Busler

Wëproszczenié
W rujanowim numrze „Pomeranii” jô zrobiła dwie fele w mòjim artiklu pt. „Latowé ferie w młënie”: Jô 
napisała ò rzezbie Grégòra Szalewsczégò, a bë mùszało bëc Szopińsczégò, i zamiast Mirosłôw Andruszczôk 
mùszi bëc Mirosłôw Andraszczik (pòlsczé: Andraszczyk).

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô
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Gdańsk mniej znany

Dolne Miasto to dzielnica, która w 1945 roku została zniszczona w zaledwie ok.  
30 proc. Mimo to przez lata była zapomniana i zaniedbana. Dopiero w XXI wieku po-
woli zaczęło zmieniać się jej oblicze. Rewitalizacja przyciąga gdańszczan, a nawet tu-
rystów. 

Wolę o tym nie mówić

Fot. Sławomir Lewandowski

Dzisiejszy spacer odbędziemy w kierunku Ratusza 
Głównego Miasta. Mieści się w nim Muzeum Gdań-
ska, w którym trwa wystawa o intrygującym tytule 
„Wolę o tym nie mówić. Tożsamość gdańszczan a po-
wojenna rzeczywistość”.

Nowe społeczeństwo
Wystawa skupia się na doświadczeniu końca woj-

ny przez mieszkańców Gdańska. Rok 1945 to wielka 
data. Miasto stało się polskie. Dlaczego jednak wy-
darzenia tamtych dni zostały przez niektórych okry-
te osłoną milczenia? O czym trudno wspominać lub 
nie chcą pamiętać gdańszczanie, którzy przeżyli ten 
przełomowy rok, będąc u siebie? Aby to zrozumieć, 
musimy wejść w zawiłości procesu tworzenia się po-
wojennego społeczeństwa miasta. Szacunki pokazu-
ją, że latem 1945 roku Niemcy stanowili ok. 86 proc. 
ludności, zimą – ok. 34 proc. Ich miejsce zajmowali 
Polacy. Celem władz komunistycznych było jak naj-
szybciej ujednolicić pod względem narodowościo-
wym państwo polskie. Nie było wątpliwości, kim są 
osoby napływające z Kresów Wschodnich czy Polski 
centralnej. Władze miały jednak zamiar upewnić się, 
kim są mieszkańcy dawnego Wolnego Miasta Gdań-
ska, którzy nie chcieli wyjechać. Autochtoni nie byli 
traktowani jako gospodarze tych ziem. Potrzebowa-
li akceptacji i   uznania zarówno oficjalnego, jak i ze 
strony przybyszów. Podważano ich polskość z wielu 
powodów. Są one przybliżane w kolejnych częściach 
wystawy.

Jak się nazywasz?
Naszym oczom ukazuje się instalacja z wypisanymi  

w tabeli nazwiskami. Brzmią i wyglądają niemiecko. 
Po drugiej stronie – szpalta z polskimi odpowiedni-
kami. W Polsce Ludowej nie było miejsca na oby-
wateli z niepolskimi nazwiskami. I tak Antoni Kri-
schewski stał się Kryszewskim, Anastazja Brusowska 
– Brzozowską, Jan Stritzel – Stryjewskim. W gablocie 
znajdziemy świadectwo szkolne Joachima Białka, 
który tak naprawdę nazywał się Manfred. W szkole 
podstawowej musiał używać swojego drugiego imie-
nia, dopiero w liceum stał się znów Manfredem. Jego 
brat Wolfgang pozostał na zawsze Bogdanem. Obok 
prezentowany jest paszport Alfreda Richerta. Jego 
historia pokazuje, że  dyskusja z urzędnikiem mogła 
poskutkować zachowaniem nazwiska. Alfred Richert 
przekonał go, opowiadając, że ojciec jako Polak tra-
fił do obozu Stutthof. Trudnością w odnalezieniu się  
w nowej rzeczywistości była też słaba znajomość ję-
zyka polskiego u niektórych autochtonów. Z brakiem 
zrozumienia spotykali się mężczyźni, którzy w czasie 

wojny walczyli jako żołnierze Wehrmachtu. Tematem 
tabu były również gwałty, których doświadczyły dzie-
siątki tysięcy kobiet. 

Kanony pamięci
Wchodząc na wystawę, musimy niejako prze-

drzeć się przez ekspozycję prezentującą wydarzenia 
historyczne doskonale utrwalone w ludzkiej pamię-
ci, jak obrona Westerplatte czy powstanie warszaw-
skie. Mamy okazję zastanowić się, co i w jaki sposób 
jest przypominane i znane we współczesnej Polsce.  
O kanonach pamięci i historii mówionej dyskuto-
wano w ratuszu podczas rozmowy 20 września 2022 
roku. Goście zastanawiali się, czy potrzebujemy ka-
nonów, kto je tworzy, a  kto z nich korzysta. Z jednej 
strony upraszczają one narrację, z drugiej zamyka-
ją na krytyczną ocenę wydarzeń. W czasie dyskusji 
ukazano także wielką rolę historii mówionej, która  
w ostatnich czasach zyskuje na popularności. Dzię-
ki relacjom świadków poznajemy codzienność, która 
nie była czarno-biała. 

Marta Szagżdowicz 

Wystawa „Wolę o tym nie mówić. Tożsamość 
gdańszczan a powojenna rzeczywistość” została 
oparta na relacjach zebranych w Gdańskim Ar-
chiwum Historii Mówionej przy Muzeum Gdań-
ska. Wybrane fragmenty nagrań można odsłu-
chać na stronie relacje.dziedzictwo-gdansk.pl. 
Ekspozycja potrwa do 7 maja 2023 roku.
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że życie rodzinne będzie kwitło w kuch-
niach, albowiem w większości przypadków 
kuchenka używana do gotowania potraw 
emituje ciepło. Jeśli mamy kuchnię wę-
glową, starajmy się wykorzystywać raczej 
drewno, a nie węgiel, który bezpieczniej 
pozostawić do ogrzewania domu.

Per saldo, mimo zupełnej nieżyciowo-
ści limitu zużycia prądu, to źródło zasila-
nia kuchenki wydaje się najbezpieczniejsze  
w dobie ograniczonych dostaw węgla, 
gazu, ropy.

Autorzy poradnika, słusznie notabene, 
zwracają uwagę na to, by dokonać prze-
glądu stanu technicznego kuchenki. Tylko 
efektywnie działający sprzęt jest gwarancją 
efektywności procesu przygotowania po-
siłków.

Istotna jest też wielkość płomienia. Do 
zagotowania stosujemy duży ogień, by pro-
ces szybko się zakończył, a później zmniej-
szamy znacząco płomień. W przypadku 
kuchni węglowej jest to trudniejsze, ale nie 
zapominajmy o tym, że w kominie jest szy-
ber, który pozwala na regulację prędkości 
spalania.

W książce promowana jest też techni-
ka gotowania wieżowego. To nic innego, 
jak znane nam z porad dietetycznych go-
towanie na parze. Jeżeli bowiem w dol-
nym garnku gotujemy zupę, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, by na kolejnej kon-
dygnacji gotować kartofle, a na następ-
nym dusić mięso lub warzywa. Odpo-
wiedni dobór dań na różnych poziomach 
sprawi, że każde z nich, a szczególnie 
zupa gotująca się na dole, zyska dzię-
ki smakom i aromatom przenikającym 
z innych „kondygnacji”. Przy okazji do 
skarbonki możecie wrzucić kilka złotych 
zaoszczędzonych na takim przygotowy-
waniu obiadu. 

Za kolejny sposób na oszczędność au-
torki uznają stosowanie dogotowywacza. 
W wersji z 1940 roku był rodzajem termo-
su wykonanego ze starej skrzynki, pudła po 
marmoladzie czy też koszyka. Rozwiązanie 
doraźne, wojenne, bo urządzenie z książki 
z 1939 roku miało być budowane z roz-
mysłem z dokładnie spasowanej skrzynki  
z drewna. 

Niezależnie jednak od formy zewnętrz-
nej kluczowe było wyłożenie wnętrza jak 
najlepiej izolującym materiałem. A to weł-
ną, a to trocinami, a to filcem, watą ze sta-

Choć brak opału w czasach młodości babci miał zupełnie inne 
podłoże niż dziś, to mimo wszystko ogólnoeuropejski, a może 
nawet i światowy kryzys energetyczny każe sobie przypomnieć 
o tym czasie, gdy wojna była nie tylko u granic, ale również 
w kraju. Każe przypomnieć sobie o zaradności, którą musiały 
przejawiać kobiety kilka pokoleń wcześniej.

Oczywiste jest to, że w czasie wojen światowych jednym  
z największych, ba, podstawowych problemów życia codzien-
nego było zdobycie opału. Kaszubom nie pomagał w żaden 
sposób fakt, że do Gdyni prowadziła magistrala węglowa. 
Podaż opału była tak znikoma, że należało oszczędzać go na 
wszelkie możliwe sposoby.

Na Kaszubach żywa była tradycja opalania domów torfem, 
ale ze względu na jego stosunkowo niską kaloryczność każda 
forma oszczędności była w obszarze zainteresowania szczegól-
nie mieszkańców miast. Jednym ze sposobów było skrócenie 
do minimum procesu przygotowywania ciepłych posiłków. 
Chodziło o domy, ale również o zakłady gastronomiczne, bo 
niemieckie władze w okresie drugiej wojny światowej wyda-
wały zarządzenia nakazujące prowadzącym zakłady gastrono-
miczne utrzymywanie, pod ostrymi rygorami, oferty ciepłych 
posiłków w formie dań jednogarnkowych. 

Wydana w czasie wojny książka Nie wyrzucaj pieniędzy za 
okno uważana jest do dziś za najlepszy tekst o oszczędności 
energii, niezależnie od jej rodzaju. Ja zaś twierdzę, na podsta-
wie wycinków, które pokazywano mi w kaszubskich domach, 
że o dogotowywaczu wiedziano już wcześniej. Być może szcze-
gólną rolę w jego rozpropagowaniu odegrała wydana w 1939 
roku w Poznaniu broszurka K. Zawilskiej i I. Zielińskiej Go-
towanie z zastosowaniem dogotowywacza, która w istocie była 
formą przygotowania społeczeństwa na przewidywane przez 
władzę ciężkie czasy.

Zacznijmy jednak od książki Nie wyrzucaj pieniędzy za 
okno. Jej autor słusznie podkreśla, że aby gotowanie było 
oszczędne i pozwalało na osiągnięcie oczekiwanego efektu 
w postaci pożywnego posiłku przyrządzonego minimalny-
mi kosztami, powinno się zwrócić uwagę na wszystkie czyn-
niki, które na to rzutują. Nie można poprzestać na zakupie  
w dyskoncie najtańszych produktów, bo istotnym, jeżeli nie 
kluczowym składnikiem ceny gotowej potrawy jest koszt jej 
przygotowania. Zacząć należy od kwestii zasadniczej, czyli 
paliwa używanego do gotowania. Chodzi przy tym nie tylko 
o koszt, ale i o racjonalność. Zbliżająca się zima dowiedzie, 

dogoTowywacz
Z pewnością wielu z nas zastanawiało się nie bez 
zdziwienia nad tym, dlaczego babcia chowa garn-
ki pod pierzyną. Jako dzieci dobrobytu, które nie 
pamiętają wojny, często nawet pukaliśmy się w 
głowę, uznając to za dziwactwo starszej pani. Mu-
sieliśmy dorosnąć mentalnie, a także historycz-
nie, by przekonać się, że jej działanie miało sens. 
Głęboki sens.
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rej kołdry lub kurtki. Ważne było również 
to, by dobrze izolowana była pokrywa. 

Ze względów praktycznych najlepiej 
było przygotować do dogotowywacza 
garnki z niewielkimi uszami, albowiem 
wszelkie niewypełnione izolacją przestrze-
nie mogły przyspieszać proces wychładza-
nia potrawy.

Aby zaoszczędzić na kosztach wytwo-
rzenia ciepła, które potrzebne jest do do-
gotowania potrawy, obserwujemy proces 
gotowania w garnku i – zależnie od rodza-
ju produktu – bezpośrednio po przejściu 
potrawy w stan wrzenia lub po określonym 
czasie garnek wkładamy do dogotowywa-
cza na czas wskazany w przepisach. Wraz 
z wydłużeniem czasu temperatura, choć 
będzie spadać, to zostanie utrzymana na 
poziomie komfortowego jedzenia, ale da-
nie będzie jeszcze bardziej miękkie, jeszcze 
bardziej smaczne.

Do dogotowywacza szczególnie nada-
ją się wszelkie dania bazujące na kaszach, 

ryżu, ale równie wiele zup, dań jednogarnkowych, mięsa du-
szone. Jest tak dlatego, że temperatura, którą potrawa osiągnę-
ła, pozostają na kuchence, utrzymuje się w naczyniu włożo-
nym do dogotowywacza nieomal niezmieniona, ale proces 
schładzania postępuje bardzo powoli. Niemniej ilość ciepła 
jest na tyle duża, że jedzenie dochodzi powoli, a następnie po-
zostaje ciepłe do czasu powrotu do domu kolejnych domow-
ników, więc brak konieczności odgrzewania oznacza sporą 
oszczędność.

Ktoś powie, że takie działanie to nic innego, jak zastosowa-
nie babcinej metody z poduszką. Ci, którzy pamiętają stare ka-
flowe piece z framugą, stwierdzą, że garnek z ryżem z jabłkami 
wstawiony do framugi mają w oczach do dziś. Obraz parują-
cego ryżu po powrocie ze szkoły zimową porą rozgrzewał bar-
dzo skutecznie. Oczywiście to ta sama zasada co w przypadku 
dogotowywacza. Nic się nie zmieniło, poza naszym poczuciem 
bezpieczeństwa, które kazało zarzucić takie metody. Niestety, 
od lutego tego roku musimy poważnie zastanawiać się nad ich 
ponownym stosowaniem.

Kto wie, może słowa autorek książki Nie wyrzucaj pienię-
dzy za okno – Po smutnych doświadczeniach wojny światowej 
kwestia żywienia ludzi zdrowych stała się problemem społecz-
nym i najważniejszą gałęzią higieny publicznej; stała się nową 
nauką. Ideałem tej nauki jest: „przez właściwe żywienie wyrobić 
wszystkie żywotne siły organizmu oraz utrzymać pełnię zdro-
wia” – staną się prorocze i w obecnych czasach zamiast rewo-
lucji w restauracjach czy też konkursów mistrzów kuchenne-
go kunsztu pojawią się konkursy na najtańsze, choć pożywne 
danie, bądź konkursy o palmę pierwszeństwa w zamykaniu 
dziennego budżetu żywienia w najmniejszej kwocie.

Pisząc o dogotowywaczu, nie sposób pominąć przepisów 
na dania jednogarnkowe, bo to właśnie one zdają się idealne 
do przygotowania w ten sposób. Aby zapoznać się z przykła-
dową listą możliwych dań, przejdźmy do wydanej w Poznaniu 
w 1939 roku, a przygotowanej przez dwie nauczycielki liceum 
gospodarczego K. Zawilską i I. Zielińską książki Gotowanie  
z zastosowaniem dogotowywacza. Panie omawiają szeroko 
same zasady budowy dogotowywacza i to w stopniu szerszym 
niż we wcześniej wzmiankowanej publikacji, a także podają 
przykładowe przepisy na pożywne potrawy. Lista jest długa: 
zupa fasolowa z zacierką, zupa jarzynowa z grzybami, krupnik 
z kiszoną kapustą, grochowa, zupa rumfordzka, kasza z grzy-
bami, kapusta duszona, fasola w sosie pomidorowym, pęczak 
z grochem zielonym, gołąbki z mięsem lub grzybami, fasola  
z baraniną w sosie pomidorowym, soja lub soczewica z żeber-
kami, gulasz z kapustą, bitki duszone z kartoflami, nerki duszo-
ne, baranina duszona z kminkiem, baranina z ziemniakami, 
baranina lub królik duszony z kapustą, baranina z jarzynami, 
kaszka krakowska z konfiturą lub rodzynkami. Jadłospis na 
trzy tygodnie. A wszystko w sposób pozwalający na oszczęd-
ność energii choćby z racji gotowania całej potrawy w jednym 
procesie. Typowy eintopf. Kto wie, może wróci do łask.

Zwróćcie uwagę zarówno na dobór wysoce energetycz-
nych, a prostych składników, takich jak groch, fasola, kasze, 
soja lub soczewica, ale i na bardzo praktyczne kombinacje. 
Dla przykładu kasza z grzybami. Doprowadzona do zagoto-
wania i pozostawiona na ogniu do czasu wchłonięcia płynu, 
a następnie przemieszana z grzybami świeżymi lub wcześniej 
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namoczonymi suszonymi, doskonale dojdzie w wysokiej 
temperaturze tego swoistego termosu, jakim jest w istocie 
dogotowywacz, i da danie przesiąknięte smakami grzybów 
w każdym ziarenku, równo wypełnione w swoim przekroju 
treścią smaku.

Czy krupnik gotujecie na dużym ogniu? Oczywiście, że 
nie. Na dużym ogniu można szybko przygotować wywar mię-
sno-jarzynowy, a kartofle, grzyby i przede wszystkim kasza 
mogą dochodzić powoli. Szczególnie ta ostatnia, leżąc na dnie 
garnka ogrzewanego sporym płomieniem, z pewnością się 
przypali. Gotowana wolniutko uwolni skrobię, która sprawi, że 
zupa będzie miło zawiesista, a dodanie śmietany może okazać 
się bardziej zabiegiem estetycznym niż koniecznością.

Podobnie rzecz ma się z gulaszem. Po pierwszym podsma-
żeniu mięsa i zalaniu go wodą lub bulionem musimy gwałtow-
nie ograniczyć grzanie, by uniknąć przypalenia lub niezdrowe-
go podlewania tłuszczem. 

Czy do fasolki na słodko-kwaśno, którą lubimy na Ka-
szubach, stosujecie wysoką temperaturę? Przecież skoń-
czy się to niepowodzeniem. Fasolka szybko się rozpadnie 
i przylepi do dna, a danie będzie niesmaczne. Wolno du-
szona z pomidorami odda, co najlepsze, i pomoże stworzyć 
gładki, lśniący sos.

Jak widać, generalnie po drodze nam z wolnym gotowa-
niem. Wielu powie w tej chwili, że należy się udać do skle-
pu AGD i kupić wolnowar albo multinarzędzie, które między 
innymi pozwala gotować w kielichu, a także w nakładanej na 
ten kielich przystawce do gotowania na parze. Problem w tym, 
że chcąc skorzystać z tego urządzenia, trzeba liczyć się z tym, 
że na pewno nie uda się utrzymać w niezwykle ograniczonym 
limicie zużycia prądu, gwarantującym tej zimy niższe opłaty.

Rozwiązaniem jest dogotowywacz. Jego funkcję może 
pełnić lodówka turystyczna, w której latem nosiliśmy zimne 
napoje na plażę, albo styropianowy pojemnik do transportu 
żywności, który można wyprosić w sklepie lub kupić w hur-
towniach opakowań. 

Osobiście korzystam zarówno z metody babci, choć może 
nie z pierzyny, a z narzut i poduszek, które kryją garnek zapa-
kowany do papierowej torby (papier ma spory opór cieplny), 
jak i z metody przechowywania w poręcznym termosie waka-
cyjnym, pudle transportowym, którego producent gwarantuje, 
że temperatura spadnie w ciągu kilku godzin zaledwie o kilka 
stopni, a więc nadal będzie nadawać się do komfortowego spo-
życia. 

Pisząc te słowa, doszedłem do wniosku, że życie podsunęło 
nam, w stosunku do okresu sprzed 80 lat, znaczne uproszcze-
nia. Mamy przecież dostęp do toreb termoizolacyjnych sprze-
dawanych w marketach spożywczych przy stoiskach chłodni-
czych. Przecież to doskonały pojemnik na garnek. Nie dość, 
że utrzymuje temperaturę w środku, to jeszcze chroni meble 
przed rozlaniem zawartości garnka. Taką torbę można ułożyć 
na kanapie przed wyjściem do pracy, przykryć kocami, by po 
powrocie wyciągnąć pożywny, ciepły posiłek.

Autorki książki z Poznania pisały o oszczędnościach tak: 
By cel ten osiągnąć, trzeba umieć racjonalnie żywić. Najkosz-
towniejszy jadłospis w domu rodzinnym może okazać się zu-
pełnie złym i na odwrót, pożywienie przyrządzone z produktów 
bardzo tanich może zasługiwać na miano „racjonalnego”.

Święte słowa. Nie trzeba wydawać kro-
ci, by się dobrze żywić. Znam nieco ga-
stronomię, więc czuję, że z każdym dniem 
będzie się zmieniała. Chodzi zarówno o to, 
że będą ginąć słabsze placówki, ale w tych, 
które przetrwają, ceny będą bardzo wyso-
kie. Czy przyjemność zjedzenia smacznej 
pizzy w modnym lokalu będzie warta kil-
kudziesięciu złotych? Czy może większą 
wartością będzie uniknięcie poważnych 
problemów z budżetem rodzinnym dzięki 
stosowaniu metod, które były doświadcze-
niem pokoleń żyjących w niespokojnym 
XX wieku, metod, które się sprawdziły?

Jeżeli, jak ja, zdecydujecie się na sto-
sowanie starych metod, choćby po to, by 
sprawdzić, czy damy radę, gdyby było 
trudniej, to – za podręcznikiem z Poznania 
– musicie wiedzieć, że w dogotowywaczu 
można przyrządzać potrawy z następują-
cych produktów: kasz, roślin strączkowych, 
mięsa we formie gotowanej lub duszonej, 
jarzyn, owoców. Nie zaleca się dogotowy-
wać ziemniaków. Przez długie gotowanie 
zmniejsza się wprawdzie witaminowa war-
tość pokarmów, ale ten brak możemy uzu-
pełnić takimi dodatkami, które zawierają 
witaminy, jak np. surowym mięsem, ma-
słem surowym, mlekiem, śmietaną, sokiem 
z cytryny lub sokiem z owoców i warzyw, 
sałatkami z jarzyn lub owoców, kiszonkami 
i sokami z kiszonek.

Jeżeli posiadacie inne metody na cięż-
kie czasy bądź chcecie zgłosić zaintereso-
wanie innymi tematami, piszcie na pocz-
ta@jedzenienakaszubach.pl.

Rafał Nowakowski
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puhovsky & PRzodkowiAnie.  
plaTa z lasu

Donëchczôs z naszima kaszëbsczima, fòlklornyma karnama chãtno wespółrobilë dżezmeni,  
chòcle Jarosłôw Smiotana z „Kòleczkòwianama” abò Leszk Kùłakòwsczi z parchòwsczima 
„Mòdrôkama”. Latos za taczé wespółdzejanié wzął sã téż bluesman, zez Tczewa.

To je zdënk fòlkloru, alternatiwë, niezanôleżnégò 
fòlkù a delta bluesa (z deltë Missisipi)1 – mówi ò tim, 
co je na nowi płice, Rómk Pùchòwsczi2 (artisticzny 
pseùdonim PUHOVSKY3). Wókalista, kómpòzytór, 
aùtór tekstów, producent, Dj (diskdżokej), graje na 
gitarze DOBRO (ze wzmòcnionym brzmienim), 
akùsticzny a basowi, bluesową techniką slide. Je 
Kòcewiôkã, chtërnégò mëma pòchòdzy z Brzozowa 
w bëtowsczim pòwiece. To je pierszô płita Kaszëb-
sczégò Karna Piesni i Tuńca „Przodkowianie”, jaczé 
dzejô òd 2005 rokù4. Pùchòwsczi mô ju szesc chiż-
niészich platk.

Pùchòwsczégò z „Przedkòwianama”5 do grëpë 
zebrôł Krësztof Melder6, nadlesny, jaczi wespółrobi  
w Mirochòwie rozegracjã Blues w leśniczówce. Róman 
szukôł fòlklornégò karna do swòjégò projektu, ale jiny 
mielë tegò strach – wëkłôdô Jerzi Soliwòda7, przédnik 
przedkòwsczégò karna. „Od dłuższego czasu wypatry-
wałem przestrzeni, w której mógłbym podjąć temat 
moich kaszubskich korzeni” – czëtómë na òbkłôd-
ce platë, jakô sã zwie Żëwiołë lasu. – Jem nôprzódkã 
badérowôł pùsté nocë8, równak jem doprzëszedł kùresz-
ce do te, że pùsté nocë słëchają ùmarłémù i zajimanié sã 
nima apart ni mô cwëkù – tłómaczi PUHOVSKY.

1 Wszëtczé pòlskòjãzëkòwé wëpòwiescë na kaszëbsczi tłómacził Tomôsz Fópka – dop. red.
2 Z wëdowiédzë, jaczi aùtór przeprowadzył z Rómanã Pùchòwsczim a Jerzim Soliwòdą 28 lëpińca 2022 r. we Wejrowie.
3 www.puhovsky.net, www.facebook.com/PUHOVSKY.
4 Dzysdniowi „Przodkowianie” prowadzą dali dzeło rozpòczãté ju wnet 70 lat temù, bò w 1954 r., czedë w Przedkòwie pòwstało pierszé 
kaszëbsczé karno spiéwë a tuńca, chtërno dërch miało swòjich kòntinuatorów, na ògle karna szkòłowé – dop. red.
5 Zespół Pieśni i Tańca „Przodkowianie” | Facebook
6 Wicy ò Melderze i jegò pòdjimie: https://zkaszub.info/blues-w-lesniczowce-2019-wywiad/.
7 Jerzi Soliwòda, zasłużony dlô kaszëbsczi kùlturë instruktor tuńca i chòreògraf, absolwent Akademie Fizycznégò Wëchòwaniô i Spòrtu 
we Gduńsku. Do karnów, z jaczima béł (abò je) zrzeszony, nôleżi zarechòwac: „Neptun” (Gduńsk), „Małe Kaszuby” i „Przodkowianie” 
(Przedkòwò), „Bazuny” (Żukòwò), „Chmielanie” (Chmielno), „Hopowianie” i „Mali Hopowianie” (Hopowo). Bez 34 lata béł direktorã 
przedkòwsczi spòdleczny szkòłë. Za: Dorota Nosko, Zbigniew Szot, Józef Stachnik, Edukacyjna rola Zespołu Tańca Ludowego „Neptun” 
Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (1969–2014). Gdańsk 2014, s. 108–112.
8 Janina Stefanowska, Blues na ludowo i muzyka ludowa w wersji bluesa, „Dziennik Bałtycki”, 7–8.07.2018, s. 11.

Òdj. Tomôsz Fópka
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Soliwòda przëbôcziwô: W 2018 rokù jesmë  
z Rómkã sã pierszi rôz pòkôzelë na mirochòwsczim 
festiwalu, lëdze cepło nas przëjãlë. Pózni bëłë pan-
demiczné nagrania on-line, a terô zôs nas achtnãlë  
i przërôczëlë. Pòtkelë jesmë przë ti leżnoscë znónëch 
mùzyków, co dlô karna bëło baro wôżné.

Z wëdôwcą platë, Cyprianã Wieczórkòwsczim (Osso 
Publisher), Puchòwsczi znô sã jesz z czasów gduńsczégò 
klubù „Żak”, w jaczim Pùchòwsczi béł zastãpnikã direk-
tora, a Cyprión dzejôł – jesz jakno sztudéra. 

Pitóm ò pòdskacënk do twòrzeniô. Pùchòwsczi 
wspòminô swòje dżemòwanié na swiéżim lëfce, nad 
Wisłą. Nôtëra je dlô niegò baro wôżnô. Temù nagri-
welë téż w mirochòwsczim lasu, lasowé zwãczi są na 
trzech trakach pt. „Las”. Pierszé pòwstałë na platã 
„Kaszubskie syreny”, pózni, dedikòwóné tima, co  
ò przirodã dbadzą, „Żywioły lasu”, a tej kąsk 
òpipòdobny, jãczący „Klon”, co gò zaczął twòrzëc 
na gbùrstwie swòjich starków w Brzozowie. Tekst 
„Ja czekałam tu na ciebie te wszystkie noce” – 
skòjarził mù sã z teskniączką rozestaniô (miôł 
przed òczama môl, dze starka sã codniowò żegna 
z domôcyma).

Pùchòwsczi i Soliwòda zapitóny ò kaszëb-
skòjãzëkòwi dzél platë, òdpòwiôdają, co z kaszëb-
sczima sztëczkama nie cëdowelë. Leno w „W Łë-
sniewsczich pùstkach (W Przedkòwsczich stronach)” 

pòdsztrichnãlë „przedkòwsczé” òdniesenié piesni Pe-
plińsczégò. Kaszëbsczi jãzëk na krążkù dozéra Éweli-
na Stefańskô. Dobëtno. 

Na płice są na pòzmianã: chwarszczący las, wiéw 
wiatru, kaszëbsczé szlagrë („Nasza zemia”; „W Łë-
sniewsczich pùstkach”; „Na czôłnie”; „Wele, wele, 
Wetka”; „Kaszëbë wòłają nas”) i dokazë Róma-
na Pùchòwsczégò. Spiéwią ptôszczi. Są gitarë, lira 
kòrbòwô, mandolina, klarnéta, skrzëpice, perkùsjô, 
kapela z rzãpielã, wëraznyma akòrdionama i trąbką. 
Pòlsczi i kaszëbizna. Amerikańsczi blues w kaszëbsczi 
chòjnie. Òptimistny przekôz. 

Widzy mia sã energiô dokôzkù „Nasza zemia” – 
zdrôdzô Róman. A mie prawie „Klón”… – òdpòwiôdô 
Jerzi – czëjã tam òdniesenié do tegò, co sã dzeje na 
Ùkrajinie… i ta kòrbòwô lira...

W „Kaszëbë wòłają nas” òstało dodóné czekawé 
„Ju, chù, chù” w òstatnym refrenie. 

Róman dodôwô, że w òsobistim dlô niegò 
dokôzkù „Klón” sekcjô ritmicznô je òpiartô na ùde-
rziwanim kamiszkã w drewno. Nagrôł czejs przë tim 
mòbilką swòjã córkã Pòlã (téż je na płice) i wëzwëskôł 
ten zwãk jakno spòdlé do mùzyczi. 

Pòsobnô plata mdze pò kòcewskù – kùńczi 
Pùchòwsczi. 

Ju żdajemë. 
Tomôsz Fópka
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stRôszk w nowëch chëczAch
Czedë mlodi jidą mieszkac w nowi chëczë, to je wiedno dlô nich wôżny sztót. Mòże òn téż nie 
bëc prosti. Nowi plac, nowi bùdink, chtërny mô swòje zwãczi, a pò prôwdze wszëstkò je w nim 
nowé. Mùszi sã do tegò przënãcëc. Móm czëté ò wszeljaczich przëtrôfkach z tim sparlãczonëch. 
Tak téż trafilo sã w ti pòwiôstce.

Paùel z Mariczką przez trzë slédné lata nie zajimalë 
sã niczim jak stôwianim swòji nowi chëczë. Përznã 
na niã żdalë, mielë ju troje môlëch jesz dzôtków. 
Dożdalë sã w kùńcu. Przëszed czas, że chëcz bëla 
fardich. Prawie na roczëznã swòjégò zdënkù szlë òni 
mieszkac na nowé.

Mariczce bëlo smùtno jic rut òd nënczi. Z tegò 
równak bëlo wiele smiéchù, bò ji nowi dodóm stojôl 
tak, że bialczi mòglë sã widzec przez òkna, a czejbë 
je òtemk, to mòglëbë sã spòkójno pòkôrbic. Pò prôw-
dze tak Paùel jak jegò Marika ceszëlë so, że mògą 
jic na swòje. Bél jesz jiwer z przeniesenim méblów, 
wszeljaczich paczétów a tegò wszëtczégò, ale to doch 
kùńc kùńców sã dalo zrobic. Szwagrowie pòmòglë,  
a na wieczor mlodi bëlë ju kòl se.

Czedë dzôtczi ju spalë, starszi ùsedlë przë kòmin-
kù, w chtërnym Paùel miôl pierszi rôz rozniecony 

òdżin, a przë czeliszkù wina. Tak so sedzelë a pra-
wilë. W jednym sztóce cos glosno pãklo.

– Jezës! – wëstraszëla sã Mariczka. – Czul të to? 
Co to mòglo bëc?

– Chto wié, gôdają, że kòżdi bùdink mô swòje 
krëjamnotë a dëchë.

– Të, glëpéra, jesz mie tak gadôj! Mie i tak je 
jakòs tak dzywno tu w nowim.

– Jô cë nie lżã. Wzerôj, jaczé sztôltë sã rëchtëją 
na rutach. Wzerôj. Jakbë jakôs gãba mia sã pòjawic.

– Wiész, të, co?! Mdã zlô na cebie! To doch blós 
wòda z mùrów wëchôdô a na szibach sã zbiérô! A të 
mie straszisz!

– Në kò të sama wiész, cëż to je, to za czim môsz 
strach?

– A co to pãcô ù górë?
– Pewno drzewò schnie a robi.

Mal. W. Dłubakòwsczi
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Nordowé pòwiôstczi

– A to nick sã nie stónie?
– Niéééé, to je normalné.
Tak òni so razã slëchalë wszeljaczich krëjamnëch 

zwãków a pòznôwalë swòje nowé gniôzdo.
Ju pò trzech dniach a nocach mlodi bëlë przënã-

cony do chëczów a baro rôd. Pòstãpnô noc mia rów-
nak zôs sprawdzëc, jak baro są strachlëwi. Czedë 
leżelë ju w lóżkù a mielë spac, cëszã ùrwôl niespò-
dzajny zwãk, do tegò dosc straszny. Cos zakwiczalo 
baro glosno!

– Czëjesz?! – Mariczka szturnãla chlopa lokcã.
– Jo.
– Kùwik! Kùwik! Kùwik! – dzarlo sã cos, jakbë 

w chëczach abò gdzes krótkò.
– Cëż to je?
– Kùwik! Kùwik!
– Mòże jaczis ptôch?
– Jaczi ptôch tak tobi?! To za jaką swinią szlachù-

je barżi! Taczi kwik.
– Strôszi czë jak?
– Wez przestań.
– Kùwik, kùwik! – cëzy głos zôs òdezwôl sã 

straszno.
Chlop z bialką slëchalë tegò hërlëkaniô jesz 

jaczis czas, aż zrobilo sã nazôt cëchò. Tedë ùsnãlë. 
Na drëdżi dzéń zastanôwialë sã, co to mòglo taczégò 
bëc. Doch mëslëlë, że jaczis zwiérz, le do żódnégò to 
jima nie pasowa. Czedë pitalë sã familie, to ta blôs sã 
smia, że jima cos kwiczi.

 Przëszla noc, a czedë ju mielë ùsnąc, òde-
zwôl sã nen sóm głos.

– Kùwik! Kùwik
– Cëż to mòże bëc?
– Dôj pòkù, jô sã zôs nie wëspiã – stãka Mariczka.
– Dożdżële.
Paùel òbszed calą chëcz òd sklepù pò pszãter, nen 

òsoblëwie przezdrzôl cali, mëszląc, że tam móg sã 
zagnieżdżëc jaczis zwiérz.

– Nigdze nic nie je widzec – rzek bialce, czedë 
wrócyl do lóżka.

– A co të sã spòdzôl nalezc?
– To doch mùszi bëc co normalnégò, bialkò. Pa-

miãtôsz të, jak kòl Areka a Emilë straszëlo?
– Zôs të zaczinôsz?
– Kò doch straszëlo – ùsmiôl sã Paùel.
– Kùwik! Kùwik! – òdezwôl sã timczasã nen jich 

strôszk.
– Òni mëslëlë, że straszëlo. Zaczãlo jima cos pãcac 

na przãtrze. Jakbë méble przestawiac. Trzôskòwac.
– Në jo, jô sã przëbôczëla. Jima bëla kùna wlazlô 

na przãter.
– Ò to chòdzy. To mùszi kòl nas téż bëc cos taczé-

gò.
– Kùna nie kwiczi! Jô nie wiém czësto, co tak 

kwiczi! Móm dosc! Chcã sã wëspac – wadzëla ju 
zmarachòwónô Mariczka. – Co jô móm mëslëc? 
Mòże to równak są strôszczi?

– Ale przestań, chcemë spac. To nick lëchégò nie 
je – òdrzek Paùel.

Tak minãla pòstãpnô noc. Òb dzén Paùel sznëkro-
wôl w internece za wiadlamë, „jaczi zwiérz kwiczi”, 
le nie nalôz nick mądrégò. Przëszla zôs noc, a ta 
òkôza sã spòkójnô. Jinaczi bëlo w pòstãpné. Czedë 
zrobilo sã dobrze cemno, kwik za kwikã dôwôl do 
mëszleniô Paùelowi a Marice.

Chlop wstôl, òtemk òkno a dlugò slëchôl.
– Kùwik! Kùwik! – czul dërchã cu.
– Mariczkò. Në że! Mariczkò.
– Cëż të chcesz? Jak jô móm spac? To wrzeszczi, 

të mie téż pòkù nie chcesz dac.
– Mie sã zdôwô, że jô w kùńcu czëjã, z chtërnégò 

czerënkù to je czëc. Wez taszlãpa a pòj ze mną.
– Co të wëmëszlôsz?!
– Pòj a nick nie gadôj.
Chlop z bialką wëszlë bùten. Żdalë na głos.
– Kùwik! Kùwik!
– Czëjesz? Pòj tu, na drëgą stronã bùdinkù.
Tak òni slëchalë a szëkalë, skądka ten głos do-

chôdô. Zaprowadzyl òn jich w kùńcu pòd bómë. Tam 
swiecëlë pò stôrëch danach a w kùńcu trafilë na se-
dzącą na galãzë ojlã. Sowa bëla szarô, z czësto czôr-
nymë òczamë. Zyba sã na gajdze ze stronë na stronã, 
wzerając na lëdzy, co slepilë jã taszlãpamë.

– Piãknô bëla ta ojla – rzekla Mariczka, czedë 
przëszlë do chëczë – le më dali nie wiémë, co to 
nama kwiczi.

– Në kò głos szed òd ti bómë. To òna mùszala 
bëc.

– Pò pierszé òna nick sã nie òdzéwa, jak më na 
niã wzéralë, a pò drëdżé sowë robią doch jinaczi.

– A jak robią?
– Në kò tak: uhu uhu.
– Ahaaa hahaha – wësmiôl sã Paùel.
– Të sã nie smiéj. Wiész, ò co mie chòdzy.
– Dożdżë, mòże terô nama internetë cos rzekną.
Chlop nôprzód sznëkrowôl za tim, co to za sowã 

òni widzelë. Pò ti farwie piór a òczów òn doszed do 
te, że to bëła lasnô sowa, pùszczik. Czëtôl dali, aż 
òdezwôl sã do bialczi:

– Slëchôj le, mùlkù, terô.
– Jo.
– Sómc tegò pùszczika robi jistno tak piãkno, jak 

të to pòtrafisz pòkazac, haha, a samica – òna robi tak, 
że to brzmi „kujwik” – tak òni tu mają napisóné. Jesz 
piszą, że dlôte lëdowô przezwa ti ojlë je kùwik.

– Më glëpasy, haha – zaczãla sã smiac Mariczka, 
a ni mògla tegò smiéchù strzëmac.

– Przënômni më cos wicy wiémë – smiôl sã téż 
ji chlop.

Òd tegò czasë ti dwòje nie nerwòwalë sã, czedë 
bëlo kùwika czëc. Nawetka sã ceszëlë a nie przeszkô-
dza jima to w spanim. W kùńcu ùczëlë téż tegò sóm-
ca, a to bëlë ju „jich” ojle. Paùel ùdbôl, że przed zy-
mkã òn jima zméstrëje taką lãgòwą bùdkã òsoblëwie 
prawie dlô sów.

Mateùsz Bùllmann
Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszëbiznë
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Pò chëczë nie òstôł kAM nA kAMieniu
Béł jem w lôgrach w Pòtulicach, a tej w Pile. Mòże to waju zainteresëje – ùczuł jem w słëchùlce 
telefònu. Pò drëdżi stronie żdała cekawô historiô, ale przede wszëtczim fùl ùsmiéwkù i młodzëz-
nowégò kraftu 94-latny Jón Traczińsczi.

Z jachanim do niegò długò jem nie czekôł. Jegò chëcz 
stoji na pùstkach Kramarzënów. Cobë tam dojachac, 
mùszi zjachac z główny, asfaltowi drodżi na pòlną  
i kąsynk sã pòmãczëc, pòmalinkù sënąc piôszczëtą ste-
gną. Wënôdgrodzywô to widok drzéw, jaczé piãknym 
szpalerã rosną pò bòkach. Na kùńcu żdaje jesz jedna 
nôdgroda. Droga mòmentalno òtmikô sã na trôwia-
stą pòlanã. Tam-sam rosną lëpë, danë. Z bòkù bùdin-
kù ògród. Snôżi i ùbëtny krôjmalënk. Przëjachôł jem 
przed czasã, ale klepiã na dwiérze. Òtmikô mie chù-
di, starszi chłop. Jak sã pózni òkôzało, Jón Traczińsczi. 
Przeprôszóm, że w piżamie, ale lubiã so dłëżi pòspac – 
gôdô i rôczi bënë. Në i co wë bë chcelë wiedzec, bò trochã 
jem w żëcym przeżił – pitô. Nôlepi wszëtkò – rzekł jem 
szpòrtowno – i òd pòczątkù. 

Jastrzãbie, pòczta Drzëcym, pòwiôt Swiecé – na 
jednym dechù rzekł Traczińsczi, a tej dodôł: Tam  
w 1936 rokù mój òjc kùpił gbùrstwò. Sprowadzëlësmë sã 
z Kelecczégò. Mieszkelë dalek òd wsë, na pùstkach. Bez 
drogã mielë sąsadów. Do grëpë trzë gbùrstwa. Spòkój-
no żëlë a robilë jaż do rokù 1943. W 1939, to je wiedzec, 
wëbùchła wòjna. Kòl nas, nad jezorã, krëlë sã partizancë 
– zaczinô òpòwiésc Traczińsczi. Czej ti lasowi szukelë za 
jestkù, zazérelë na pùstczi. Mielësmë strach, ale co bëło 
robic? Doch to swòji bëlë – wspòminô Jón. Chòc nicht 
nikòmù ò nëch òdwiedzënach nie gôdôł, bëło wiedzec, 
że za długò w krëjamnoce sã tegò nie ùtrzimô. Nôprzôd 
Niemcë nama psë òtrëlë, żebë w nocë nie szczekałë. Na 
kùńcu ju bëło tak, że spelë w naji kùchnie. Wszëtkò, żebë 
nëch partizantów dostac. Jednégò razu, czej nad renã ny 
z lasu przëszlë do naju, òbôcził jich miéwca majątkù, 
jaczi béł w òkòlim – òpòwiôdô mój rozpòwiôdôcz

Dzéń pózni przëjachelë Niemcë. Pòjawilë sã we we-
strzódkù nocë. Familióm delë czile minut na spakòwa-
nié i wszëtczich z nëch pùstków zabrelë na banowisz-
cze. Młodégò, tej 15-latnégò, Jana nie bëło prawie 
doma. Robił na gbùrstwie w pòblisczim Gùdajewie. Pò 
niegò równak téż przëjachelë. Na banowi stacji miôł 
jesz leżnosc, cobë wiornąc. Ale gdze, pò co? Òjc i mëma 
a do tegò bracyna zatrzimóny. Ni miôł jem serca ùcekac 
– wspòminô Traczińsczi. Taczich jak òni bëło tam wicy. 
Trafilë do Pòtulic. Snôżo nas tam przëwitelë. Do dzys 
czëjã głos wachtôrzów: „Më wóm, Pòlôszë, pòkôżemë” – 
gôdô Jón. A tej dodôwô: Sąsadów tak pòbilë, że jich na 
noszach wënôszëlë.

Głodny i chùdi – tak jich pamiãtóm
Chòcô béł tam krótëchno, kòl dwùch miesąców, na 
młodim knôpie lôdżer òstawił mòcny céch. Do dzys 
nie pòtrafi òpanowac skrëszeniégò, a minãło ju wnetka 
80 lat. Jeden wiôldżi rëk. Rëczałë białczi, rëczałë dzecë, 

chtërne jima zabiérelë. Wòłałë: „Mëmkò, mëmkò”! I te 
môłé. Niemcë je karama... A òne jesz tima malinczi-
ma nóżkama tak rëchałë... I z karë do dołu. Nié, nié, 
to nie je do òpòwiedzeniô. – Traczińsczi rãką próbùje 
òdnëkac straszny òbrôz sprzed lat. Òczë mù sã za-
sklëniałë. Dzys jakno òjc a stark pewno jesz barżi jak 
przódë lat widzy i czëje grozã tamtëch chwil. Za sztót 
cygnie dali swòjã òpòwiésc. Ò sódmi reno bëła pòbùd-
ka i wszëtcë mùszelë jic na łąkã, jaką rãczno szëflama 
kòpelë i rëchtowelë pòd ùprawã ògardowiznë. Razã 
familiô Traczińsczich bëła le chwilã. Òjc Jana trafił do 
Stutthòfù, matkã wësłelë do Tornia, a 15-latny Jón trafił 
do lôgru w Schneidemühl, dzys Piła. Mòjégò młodszégò 
bracynã ùdało sã wëdostac. A to bëło tak. Mòja kùzyn-
ka òżeniła sã z Niemcã. Ten, czej przëjachôł na ùrlop  
z wòjska, wzął gò do se. Mie téż chcelë wëcygnąc, ale 
na to nie delë sã ti z lôgru – klarëje Traczińsczi. A tej 
dodôwô: W Schneidemühl razã ze mną sedzelë Ruscë, 
Pòlôszë, Frãcëzë i Niemcë – pòliticzny. Jak òni jich tam 
traktowelë! Trzimelë zamkłëch, bez swiéżégò lëftu, pòd 
blachą. Jô béł chùdi, ale òni jesz barżi. Głodny i chùdi – 
tak jem jich zapamiãtôł. 

Młodi Jón trafił do jednëch z nôwikszich w nym 
czasu magazynów lotniczich czãsców. W nich robił 
jakno gòńc. Roznôszôł brëkòwné nôrzãdza. Mùszôł je 
nosëc na minutë, czej zdarzało sã, że sã kąsynk spóznił, 
czekało gò bicé. Czej mie jednégò razu wlëmilë, pòskar-
żił jem sã swòjémù szefòwi, a òn ò tim rzekł kòmùs 
jesz, i negò Niemca, co mie wdraszowôł, òwrzeszczelë – 
wspòminô pò latach mój rozmówca. 

Tam, gdze òn òn, robiło jesz dwùch Niemców  
i sztërë Niemczi. Òn, jediny Pòlôch, béł nômłodszi. Tak 
pò prôwdze to lëchò jem tam ni miôł. Jakno młodi knôp 
trochã jem nym Niemkóm przëbôcziwôł jich sënów – 
gôdô Traczińsczi. I cygnie dali: Do dzys pamiãtóm Frau 
Hammer. Bëła sama. Chłop i sënowie na wòjnie. Chléb 
mie przënôszała, sztule z wòrztą. Dostôwôł jem tëli, że 
nosył jem dlô swòjich drëchów z lôgru. Òni tak dobrze 
ni mielë. A tej sã ùsmiéchnął i dodôł: Robilësmë òd pò-
niedzôłkù do piątkù. W sobòtã i niedzelã zabiérelë naju 
do kòpaniô procëmczołgòwëch rowów. Le pò mie wiedno 
przëchôdała Frau Hammer, bò kònieczno mùszôł jem ji 
drzewa narãbic. Nick jem nie robił. Leżôł i òdpòcziwôł,  
a czasã so z nią kôrbił.

Pòmôgała mù nié leno Hammerka, ale téż białka 
jegò szefa. Bëła córką rzeznika. W sztulach òd ni ta 
wòrzta bëło tak grëbò rzniãtô – ùsmiéchô sã na nen 
wspòmink mój rozpòwiôdôcz. Pò chwilë na redota 
gdzes ùlecała. 94-latny Jón zawiészô głos a zdrzi gdzes 
w dal, w ùszłotã. Jednégò w żëcym żałujã i so nie wëbôczã 
– zaczinô, ale pózni bez dłëgszą chwilã dami. Pòtemù 
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Wspòminczi

ze smùtkã rzecze: Nigdë jem jima nie pòdzãkòwôł za nã 
żëczlëwòtã. Mógł jem je pòszëkac, czej jô trafił do Niem-
ców, ale tegò jem nie zrobił. Pózni, czej jô bez Czerwiony 
Krziż chcôł sã z nima skòntaktowac, òkôzało sã, że ju 
nie żëją. 

Nogawił tak, że klumpë zgùbił
Na sztót przeriwô òpòwiésc ò swòjim żëcym. Kòl niegò 
pòjôwiô sã białka, żebë zmierzëc mù cësnienié. Wsłë-
chiwóm sã w zwãk pómpczi cësnieniomierza i mëszlã 
nad tim, co przed sztócëkã jem ùczuł. Wspòminczi  
z Pòtulic, jaczim jaż nie chce sã dac wiarë. Sztula chle-
ba, chtërna òstała w pamiãcë Jana. Pò wnetka 80 latach 
mô jesz szmakã, pôchã... Nie je tak lëchò – czëjã głos 
Traczińsczégò, jaczi wzérô na wëswietlôcz mierni-
ka. Na to cësnienié mùszã dawac bôczenié, a czedë so 
to wszëtkò przëpòmnã... – kąsk ùsprawiedliwiô sã mój 
rozmówca. Zaczinô dali òpòwiadac, ale ju ò milecznié-
szich chwilach. Z nym mòjim szefã w Pile téż jem bëlno 
żił. Czedë nie bëło robòtë, gôdôł mie, żebëm so szedł zde-
bło òdpòcząc. Kłôdł jem sã na pòlëcë midzë lotniczima 
czãscama i tak drzémôł. Szef pilowôł, a czej chtos szedł, 
to mie òstrzégôł. Le wcyg pòwtôrzôł: „Leno nie ùcekôj” – 
wspòminô Jón. Czasã role sã jinaczëłë. 20 kilométrów 
za Piłą béł drëdżi magazyn. Tej-sej më do niegò jezdzëlë. 
Szef tedë gôdôł, żebëm szedł pòsmarowac jednã abò 
dwie czãscë, a sóm leżôł na słuńcu. Tej jô jem wzérôł, 
czë czasã chtos nie jedze. „Leno nie ùcekôj” – pòwtôrzôł.  
Z pòchòdzeniô béł Czechã. Czej nikògò kòl naju nie bëło, 
wòłôł mie i gôdôł: „Johann, Hitler kaput, Hitler kaput!” 
Jem so mëslôł: „Gadôj tak dali, a zarô të mdzesz kapùt” 
– òpòwiôdô mieszkańc Kramarzënów.

Pòmalinkù nadchôdałë zmianë. Niemcë na Wschò-
dze zaczãlë przegrëwac, a front zbliżôł sã do Piłë. Òb 
czas nalotów wszëtcë z lôgru ùcékelë do lasu, jaczi béł 
krótkò. Jednégò razu, czej ògłosëlë alarm, tak jem noga-
wił, że klumpë, te drewniané bótë, jem zgùbił. Chwëcôł 
jem leno dekã. Do rena jesmë sedzelë w nym lasu.  
W nodżi bëło mie baro zëmno i jem je òdmrozył. Chòcô 

jô miôł dekã, jaką jem sã òbwinął – rzekł Traczińsczi.  
W Pile òstelë do czasu, jaż bëło wiedzec, że teren zajim-
ną Ruscë. Tej Niemcë wszëtczich, piechti, nëkëlë w głąb 
kraju. Spelësmë pò cegelniach, kòscołach. Trafił jem do lô-
gru w Münster kòl Essen. Tam téż fligrë nie dôwałë nama 
pòkù. Przed nima nie òstrzégałë alarmòwé syrenë, ale 
bëło czëc, jak wali do nich artileriô. W nym lôgrze zdrë-
sził jem sã z rok starszim pòznaniôkã, Jónkã Sobòlew-
sczim. Òb czas jednégò bómbardowaniô namôwiôł mie 
do tegò, żebë ùcekac – dali òpòwiôdô wòjnowé dzeje 
mój rozmówca. Tak jak knôpi pòmëslëlë, tak i zrobilë. 
Ùdało sã. Niemcë ni mielë jich strachù, ani téż nie 
wòłelë szandarów. Czasã delë jesc, ale spac kôzelë w sta-
ni. Nick w tym dzywnégò, młodi mielë wszë a plëskwë. 
Tak doszlësmë do môłégò miastka Ahlen. Më tam szlë 
do Arbeitsamtu, ùrzãdu prôcë. Czej nas òbôczëlë, òd 
razu wërzucëlë bùten – gôdô Traczińsczi. Dopiérze tej 
wëpitelë, kim są. Młodi zełgelë, że robilë na gbùrstwie. 
Bana, jaką jachelë, òstała zbómbardowónô, a wachtôrze 
ùceklë. Ùrzãdnicë kôzelë jima czekac. Pò gòdzënie 
przëjachëlë gbùrowie, chtërny zabrelë jich do se. Pò mie 
w kònie, briczką. Jem pòmëslôł, że to mùszi bëc bëlny 
gbùr – gôdô Jón Traczińsczi. I pò prôwdze baro dobrze 
trafił, gòrzi miôł jegò drëch Sobòlewsczi. Dopitiwóm, 
dlôcze. Bò ten jegò gòspòdôrz béł diôbła wôrt – prost 
òdrzekł mój rozpòwiôdôcz. 

Tam, gdze przëjachôł, mieszkałë dwa dzeùsë z mat-
ką. Sënowie ti białczi bëlë wzãti do wòjska. Pòza nima 
bëła jesz Ùkrajinka do pòmòcë i Niemc. Nen na fronce 
òstôł reniony, mùszelë mù òdjąc rãkã. Czej jem tam tra-
fił, na stole stojôł rosół, a do te szmórowónô kùra. Jem sã 
napakòwôł fùl brzëch. Pò czasu biédnégò jestkù, czej jem 
so wzął negò tłëstégò, dostôł jem laksë. Białka pòsłała 
do Ahlen pò dochtora. Przepisôł mie lékarstwò. Bez dwa 
tidzenie jem leżôł i nic nie robił – òpòwiôdô Traczińsczi.

Czej mù ju przeszło i zaczął wëchadac bùten, za-
dzëwòwôł sã, czedë w ògrodach òbôcził krziże, a na 
krziżówkach kaplëczczi. W Pòlsce Niemcë je wszëtczé 
nikwilë. Zapitôł jem ò to starszą białkã. Ni mògła dac  

Jón i Teréza Traczińscë razã ze sobą są ju 67 lat
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w to wiarë. Òni ò tim, co jich rodôcë wëprôwielë ù nas, 
nie wiedzelë, a mòże i nie chcelë wiedzec – gôdô Jón.

29 strëmiannika 1945 rokù przëpôdôł Wiôldżi 
Czwiôrtk. Amerikanie bëlë ju krótkò. Widzelësmë, jak 
bómbardëją Essen. Zrzucëlë tam fòsfór, zapôlającé bóm-
bë. Wòda na 10 centimétrów sã pôlëła. Wrzôsk bëło czëc 
ù nas… – wspòminô mój rozmówca. A pòtemù jesz 
dodôwô: Na pòlu trząsł jem gnój. Drogą akùratno szło 
niemiecczé wòjskò. Wtim nadlecałë fligrë aliantów i za-
czãłë do nich strzelac. Ni miôł jem gdze sã schòwac, tej 
głową wskòknął jem w nen gnój. To nick, że plecë i no-
dżi wëstôwałë – łeb béł w bezpiekù. Czasã òpòwiôdô to 
swòjim òtrokóm i tej całą rodzëną sã smieją.

Ùretôł gò niemiecczi żôłnérz
Czej front béł ju bliskò, w òkòlim pòjawilë sã żôłnérze 
i kôzelë do grëpë zebrac wszëtczich mùszowëch robòt-
ników. Jón stawił sã z jinszima. Òd swòjich gòspòdarzi 
dostôł paczkã z jedzenim – chlebã a wòrztą. Widzôł 
to jeden z niemiecczich żôłnérzów, chtëren prawie jôdł 
wieczerzã. Òd starszi białczi, ù jaczi jem béł, dowiedzôł 
sã, że jem Pòlôchã. Czej wëszedł z chëczë, òdeszedł na 
stronã, nibë żebë sã wëpiszkac. Tej do mie rzekł: „Pòj 
tu!”. Miôł jem strach. „Chto wié, mòże bierze mie pòd 
bajer. Pòdéńdã, a òn mie z karabinu w łeb strzéli, że nibë 
chcã mù cos zrobic” – tak jem so mëslôł. Ale òn jesz mòc-
ni zawòłôł: „Pòj tu! Nie bój sã, jô jem z Grëdządza”. Tej 
jem pòdeszedł – òpòwiôdô Traczińsczi. Òstrzégł jich, 
żebë nigdze nie szlë. Radzył, żebë sã schòwelë i sedzelë 
cëchò. Jak gôdôł, sóm bë zrobił jistno, ale tej Niemcë 
bë zrobilë rewizjã i wszëtczich rozstrzélelë. Jón, a razã  
z nim sédmë jinszich Pòlôchów, pòsłëchelë gò i sã 
skrëlë. Ùretôł nama żëcé. Chto wié, czë bë naju nie 
wëprowadzëlë i nie òstawilë gdzes martwëch w rowie 
– rzecze dzysdniowi mieszkańc Kramarzënów. Razã 
z drëchama przesedzelë tedë całą noc. Nad renã zo-
baczëlësmë czołdżi z gwiôzdą. Më mëslëlë, że to Ruscë, 
ale gwiôzda bëła biôłô – tej to Amerikanie. Wëszlësmë 
z ùkrëcô. To zadzëwòwało nawetka gòspòdëniã, chtër-
na nick nie wiedzała. Zawòłała: „Janie, të jes tu?” 
– wspòminô Traczińsczi. Westrzód amerikańsczich 
wòjskòwëch bëlë i Pòlôszë. Czej ùczëlë, że mùszowi ro-
bòtnicë są z Pòlsczi, delë jima kawã i szokòlôdã. Dzél  
z nich pòjachôł dali, ale czãsc òstała. Całą noc jem jima 
òpòwiôdôł swòjã historiã. Ni mòglë dac wiarë temù 
wszëtczémù, co jem przeżił. Jo, jo, a to wszëtkò prôw-
da – gôdô do mie Jón Traczińsczi. Pò Amerikanach 
przëszlë Belgòwie. Zapitelë naju, czë Niemcë bëlë dobri. 
Òpòwiedzelësmë jima historiã szôłtësa, chtëren zebrôł 
wszëtczich przëmùsowëch robòtników i kôzôł òdesłac 
nie je wiedzec gdze. Żôłnérze przëwiązelë gò do aùtoła 
i cygnãlë na lince jaczé szesc kilométrów w jednã stronã. 
Amerikanie bëlë łagodlëwszi dlô Niemców, Belgòwie czë-
sto jinaczi – prawi Jón. 

Z gbùrstwa, gdze béł, Traczińsczégò razã z resztą 
zabrelë do kòszarów w Meinheim. Tam bez pół rokù 
cwiczëlë. Pilowelë pózni pòrządkù w Niemcach. Wda-
rzã so, jak czedës do kòszarów przëjachôł jeden z gene-
rałów. Czej przechòdzył kòl mie, zatrzimôł sã i zapitôł, 
wiele móm lat. „Sédmënôsce, panie generale” – jem òd-

pòwiedzôł. Òn sã pòd wąsã ùsmiéchnął i szedł dali. Béł 
jem nômłodszim w całim lôgrze – gôdô Traczińsczi. 
Przëdzelëlë gò do pilowaniô banowi stacji w Mein-
heim. Przechòdzëła bez niã jôda dlô wòjska. Westrzód-
ka pilowelë Amerikanie, a jinszi trzimelë starżã w dal-
szi, bùtnowi strefie. Môl patrolowaniô rozcygôł sã na 
trzë kilométrë. Żôłnérze dostôwelë bróń długą i krótką  
i wachtarzëlë. Mielësmë wëpisóné dzesãc pónktów, dzesãc 
przëkôzaniów, co mómë robic. Jednégò razu chcôł jem 
zrewidowac jednégò Niemca. Kôzôł jem mù òtemknąc 
taszã i pòkazac, co przënôszô. Tak mielësmë nakôzóné. 
A òn mie strzélił w pësk. Mie, żôłnérza, w pësk! – Głos 
Traczińsczégò mòckò rozlégł sã w jizbie. – Zjimnął jem 
aùtomat, przeladowôł i wëmierził w Niemca. Béłbëm 
gò zastrzélił na miescu. Ale... Jem wezdrzôł... Chłop béł  
w wiekù mòjégò òjca. Nick jem nie zrobił, pùscył wòlno. 
Naszlë prawie na to Amerikanie. Zapitelë, co sã dzeje. 
Czej ùczëlë, ò co jidze, wzãlë chłopa na stronã i tej mù 
delë do wiwatu.

Pùùùk i beczka jachała pùstô
Jón Traczińsczi wspòminô téż wëwòżenié z Niemców 
wòjnowëch zdobëczów. Ladowelë je na wagónë. Òstrzé-
gelë naju, żebësmë nie pòdchôdelë do banów z żôłnérza-
ma Czerwiony Armii. Strzélelë do wszëtczich – zaczinô 
pòwiadac. Czasã zdarzëło sã, że cug równak jachôł bez 
skradłëch rzeczów. Czej pòmalinkù zaczinôł jic, pòdbié-
gelë Niemcë i òdczépialë wagónë, a bana jachała dali. 
Za sztërk wiesoło dodôwô: A z nyma Ruskama to bëłë 
trzë swiatë i czasã smiészno. Co ti ni mielë wëmësloné! 
Przëbôcziwóm so, jak rôz przëszlë do zédżernika ze scen-
nym zégrã. Z negò wiôldżégò kôzelë mù zrobic dzesãc 
mniészich. Tej na chwilã cëchnie, a mùnia mù sã zasãpi-
ła. Za chwilã cygnie dali: Niemcë òstałë baro zniszczoné. 
Bëła biéda. I nen smród, czej ladowelë gruz. Mùszôł 
gãbã zakrëwac, bò nie szło tegò strzëmac. Tam sã nicht 
nie bawił w wëbiéranié cał lëdzy. Ladowelë wszëtkò na 
jeden wóz i wëwòzëlë. – Ten niedostatk sprawił, że czasã 
ùdôwôł, że nie widzy, jak chtos zabiérôł z banowiszcza 
miech mączi, cëkru czë kawë. Tak midzë Bògã a prôw-
dą sóm téż miôł kąsk za ùszama. Òsoblëwie, czej ja-
chałë beczczi z winã. Jem wëcygôł flintã i pùùùk, strzélôł 
jem do nich. Tej pòdstôwiôł bacherk, a czasã całą kanã  
i beczka dali jachała pùstô – wspòminô młodzëznowé 
szpòrtë dzys 94-latny Jón. A tej òmarzony rzecze: A to 
francësczé bëło baro dobré. Mùszôł jem równak òpaso-
wac, żebë mie nie złapelë. 

Ale tak nie gadôj. Të pewno tak czegòs nie robił – 
mówi do niegò Teréza, jegò białka, chtërna przësłë-
chiwô sã naszi kôrbiónce. Jak nié! A chto? – krótëchno 
òdpòwiôdô ji slëbny, a tej smieje sã òd ùcha do ùcha. 
Jinym razã wëbrôł sã z drëchã do kina. Przed nim stojôł 
Niemc – wòjnowi weteran. Bez rãczi i nodżi. Głosno 
gôdôł, że czejbë wòjna jesz rôz wëbùchła, na gwës bë 
szedł na niã. „A jakbëm ce palnął w nen głupi łeb, to bës 
wiedzôł” – jem so pòmëslôł, ale jem szedł dali. Co bë mie 
z tegò przëszło? – pitô sóm se Traczińsczi. 

W wòjskù béł półtora rokù. Pózni przenieslë gò 
do lôgru w Kessel. Ti, chtërny tam przëjachelë, mòglë 
wëjachac w równo jaczi plac na swiece. Jónk Sobòlew-

Wspòminczi
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sczi, z chtërnym jem sã tam spòtkôł pò wòjnie, namôwiôł 
mie na rézã do Americzi. Mielësmë ju wizë. Chtos rów-
nak rzekł, że tam nick pòrządnégò ni ma, tej jesmë za-
niechelë. Jónk wrôcôł do se, do Pòznania. Żałujã, że nie 
wzął jem adresu. Tak kòntakt sã ùrwôł – wspòminô mój 
rozpòwiôdôcz. Tedë, w ùszłoce, znôù zastanôwiôł sã, 
gdze jachac. Jednégò dnia przëjachelë Belgòwie, jaczi 
namôwielë do wëjazdu do kòlonii w Africe. Jem ju béł 
spakòwóny. Tej wëszedł do naju kòmendant lôgru. Za-
wadzczi mù bëło. Warszawiôk, nigdë gò nie zabôczã. 
Dobri chłop. Òn nama rzekł: „Knôpi, nie jedzta, bò 
zdżinieta abò òd słuńca, abò òd chòrobów”. Në i jem 
nie pòjachôł – pòwiôdô Traczińsczi. A tej wspòminô 
dali: Taczich lôgrów jak w Kessel bëło wiãcy. Sedzelë tam 
lëdze z rozmajitëch krajów. Téż Ruscë. NKWD miało 
prawò przëjachac i wszëtczich jich wząc do ZSRR. Matkò 
jedinô, jak òni sã chòwelë. W kòmin wchôdelë, żebë leno 
jich nie zabrelë. Nicht ni mógł nick zrobic, tak bëło ùgô-
dóné.

Zawisł na płoce, bróń sã zacãła
Béł młodi, nót mù bëło nalezc jakąs ùdbã na żëcé. 
Kùreszce wëjachôł do Belgii, gdze robił w kòpalnie 
wãgla. Zjéżdżôł 1000 métrów w dół. Cãżkò, ale gdzes 
robic doch mùszôł. Jak wspòminô, spanié miôł za dar-
môka, ale na jôdzenié mùszôł zarobic. Chto wié, ch-
dzebë cësnął gò kawel, czejbë nié jeden z jegò drëchów. 
W radio ùczuł, że bez Czerwiony Krziż Jana szukô jegò 
mëmka. Tak Traczińsczi wrócył do Pòlsczi.

Rodzëna zarôzka pò wòjnie wrócëła pòd Swiecé. 
Wszëtcë przeżëlë. Razã zamieszkelë w Brzezanach. 
Zajãlë jedno z òpùszczonëch gbùrstw. Jednak mie cy-
gnãło w stronë, gdze mielësmë przed wòjną chëcz. To 
nie bëło dalek. Pòjachôł jem na plac. Baro jem sã za-
dzëwòwôł, czej jem nick nie òbôcził. Ani naji chëczë, 
ani sąsadów, nick – leno pòle. Niemcë wszëtkò zrównelë  
z zemią, nawetka fùńdamentów nie bëło, leno zaòróné 
pòle – gôdô Jón Traczińsczi. Pòszedł do szkòłë, a pózni 
zatrudnił sã jakno traktorzista. Doma ò swòji wòjno-
wi historii mało wiele gôdôł. A za czim wspòminac? 
Òjc i reszta familii téż swòje przeżëlë – krótkò ùcynô 
mòje pitanié, nim je do kùńca wërzeknã, Traczińsczi. 
Òsoblëwie, że lëdowô władza za baro nie lëdała lëdzy, 
chtërny wiele òpòwiôdelë. Sóm miôł ze służbama do 
ùczinkù. Czedës jem rzekł ò jedno słowò za wiele i wzãlë 
mie na kòmendã. Chcôł jem ùceknąc. Pech chcôł, że 
pòwrózk w bóce mie sã zapińtôł i jem na nim zawisł. 
Milicjant wëcygnął broń i wierã béłbë mie zabił, ale na 
szczescé mechanizm sã zacął – wspòminô pòwòjnowé 
kawle Jón. Òd tegò czasu miôł ju stałé towarzëstwò. Je-
den z milicjantów prosto mie rzekł: „Wez sã zapiszë do 
partii i wëjedzë, to dadzą ce pòkù”. Në i jô sã zapisôł. 
Dzys òtemkło ò tim gôdóm, nie sromiã sã tegò. Co bëło 
robic? – retoriczno pitô mój rozmówca. Mùszôł téż 
wëjachac. Robił w rozmajitëch placach. Kùreszce tra-
fił do Miastka, w bëtowsczim krézu, scygnął gò jegò 
wùja (bracyna mëmczi). Zatrudnił sã w Państwòwim 
Òstrzódkù Maszinowim. 

Czedë robił w Kramarzënach, pòtkôł swòjã przińd-
ną białkã. Akùratno jem òrôł na pòlu, krótkò jich gbùr-

stwa. Widzôł jem snôżé dzéwczã, chtërno tam robiło. 
Òd razu wpadło mie w òkò. Pózni jem tam zajachôł 
– wspòminô Traczińsczi i filuterno pòdzérô na swòjã 
białkã. Pò zdënkù zamieszkelë w Brzezanach, ze star-
szima Jana. Pòtemù przecygnãlë do Kramarzënów.  

Historiã negò gbùrstwa òpòwiôdô ju Teréza: Ro-
dzëznowé më mielë pòd Kòscérzną. Òdebrała je nama 
rólnô refòrma. Tedë më sã przenieslë do Kramarzënów, 
gdze më sã wprowadzëlë do jednégò z nëch gbùrstw 
òpùszczonëch pò wòjnie. Jô miała tej òsmë lat. Bëło 
nas czwòro dzecy. Òjc Bronisłôw w 1939 rokù pòszedł 
na wòjnã, trafił na przëmùsowé robòtë do Niemców. Ni 
mielësmë ò nim niżódnégò wiadła. Ji matka zgłosëła, że 
Bronisłôw zadżinął i na tim spòdlim dostała akt skò-
nu. Drëdżi rôz sã òżeniła. Niespòdzajno w 1953 rokù 
më dostelë lëst òd òjca z Niemców. Pò wòjnie pòstanowił 
tam òstac. Trzimôł z nama kòntakt do czasu, czej mëma 
nie wspòmniała, że sã òżeniła i mô chłopa. Tej òprzestôł 
pisac – gôdô Traczińskô. Mëma nie bëła w sztãdze 
ùtrzëmac gbùrstwa. Za dłudżi òddała je do państwa. 
Pózni òdkùpilë je Jón i Teréza. 1 maja 1965 më za-
czãlë gòspòdarzëc sami. Mielësmë krowã i dwie swinie 
– wspòmina Teréza. Jón zakòntraktowôł wiele lnu, bò 
za niegò bëlno płacëlë. Z tegò zwëskù kùpilë kònia,  
a do tegò jesz jednã krowã. I tak pòmalinkù sã dorôbielë. 

Dzys Jón mô 94 lata, a jegò slëbnô 85. Na stôré 
lata przëdałabë sã nama òpieka, ale òd ùrzãdników jô 
ùczëła, że nama nie przësługiwô. Jak më bë mieszkelë 
òsóbno, rozeszlë sã, to jo – szpòrtowno, le kąsk z gòrzã, 
rzekła Traczińskô. Wszëtkò z dôwnëch lat pamiãtóm. 
Terôzka òtrokóm wspòminóm. Pòwtôrzają, że kònieczno 
mùszã nã historiã spisac. Le dzél mieszkô dali, mô swòje 
rodzënë – gôdô Jón. 

Teréza z Janã pò 67 latach razã dożdelë sã sédmë 
sztëk dzecy, dwadzesce jeden òtroków i dzesãc praòtro-
ków. Czegò mòże jima żëczëc? Szczescô i jesz rôz szcze-
scô, bò bez niegò tak drãgò je żëc – cytëje słowa frantów-
czi Traczińsczi. Tej szczescô i jesz raz szczescô...

Łukôsz Zołtkòwsczi

Jón Traczińsczi trzimô swój òdjimk z wòjnowëch czasów.  
To jedurnô pamiątka, jakô mù òstała z negò czasu
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wsPoMnienie o włodziMieRzu łAjMingu 

Włodzimierz Łajming (1933–2022) – artysta malarz, absolwent PWSSP i profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, honorowy obywatel Tczewa.

Włodzimierz Łajming – dla przyjaciół Włodek,  
w rodzinie Fuda – urodził się 7 lutego 1933 r. w Tcze-
wie jako syn Mikołaja, emigranta rosyjskiego, ofice-
ra białej armii carskiej, zakorzenionego w Gruzji.  
W Tczewie przeżył lata wojny, skąd w 1945 r. Łaj-
mingowie wyjechali do Lipusza, a po czasie osiedli 
na sąsiednim Pomorzu Zachodnim – we wsi Kozy, 
gmina Czarna Dąbrówka, gdzie ojciec był księgo-
wym w PGR. Stamtąd po kilku latach pobytu prze-
nieśli się do Słupska, który stał się ich miastem ro-
dzinnym.

W jego życiorysie (można rzec własnym), za-
mieszczonym w Wikipedii, czytamy:

Syn kaszubskiej pisarki Anny Łajming. W 1953 
roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni-Orłowie. Studia na Wydziale Malarstwa 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych  

w Gdańsku (od 1996 roku: Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku), w pracowni prof. Juliusza Studnickie-
go; dyplom w 1960 r. W 1974 roku był hospitantem 
Królewskiej Akademii Sztuki w Kopenhadze. Nale-
żał do PZPR [legitymację zwrócił w 1980 r. – J.B.].  
W 1962 r. rozpoczął pracę w gdańskiej uczelni 
jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. W latach 
1975–1981 był prodziekanem Wydziału Malar-
stwa, Rzeźby i Grafiki, a od roku 1981 do 1984 peł-
nił funkcję dziekana. W latach 1984–1986 pełnił 
funkcję prorektora, a w okresie 1988–1991 był kie-
rownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku. W 1988 
roku otrzymał tytuł profesora. Należał do zespołu 
teatrzyków CO TO i TO TU. Odznaczony odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury. Jest członkiem Instytu-
tu Kaszubskiego. Od 1966 roku członek Gdańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, od 1998 roku czło-

1 W GTPS uroczyście obchodzono niejeden jubileusz urodzin i pracy twórczej Włodzimierza.

Włodzimierz Łajming (1933–2022)
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
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nek honorowy. W latach 1991–1993 był przewod-
niczącym zarządu GTPS1. Włodzimierz Łajming 
w swojej twórczości posługuje się językiem malar-
skiej abstrakcji. Istotną rolę w jego pracach odgrywa 
chłodna kolorystyka (odcienie błękitu i granatu). Do 
pejzażu wprowadza martwą naturę. Często powta-
rzającymi się w jego malarstwie symbolami są moty-
wy zamykającej horyzont góry, uchylone bramy, wrota  
i proste drzwi2.

Z dalszej części internetowego źródła dowiadu-
jemy się o jego wystawach indywidualnych, których 
było ponad dwadzieścia: Kopenhaga, Warszawa, 
Gdańsk (kilka), Białystok, Słupsk, Lublin, Sopot, 
Worms, Brema, Mannheim, Heidelberg oraz Höga-
nas i Umeä w Szwecji. 

Wyróżnione zostało jego uczestnictwo w mię-
dzynarodowej akcji charytatywnej „Polscy Artyści 
Plastycy – Dzieciom”, organizowanej przez Fundację 
SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej 
z/s w Świdnicy.

Przywołano też nagrody i odznaczenia: Nagro-
da Ministra Kultury i Sztuki III i II stopnia (1975  
i 1983), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2001), Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (2008  
i 2013) oraz Medal Księcia Mściwoja II (2015).  
W 2018 r. otrzymał złoty medal Zasłużony Kulturze 
– Gloria Artis3.

Włodzimierz Łajming zmarł 17 sierpnia na 
Dworcu Głównym w Gdańsku, w oczekiwaniu na 
pociąg, przed podróżą na letni wypoczynek do 
rodziny żony Jagody w Górach Świętokrzyskich. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Gdańsku  
i Skrzeszewie. Mszę św. w kościele św. Jana od-
prawił duszpasterz środowisk twórczych ks. dr 
Krzysztof Niedałtowski (który wygłosił żałobne 
kazanie) w koncelebrze z ks. Edwardem Bere-
zowskim, proboszczem w Skrzeszewie, gmina 
Żukowo. Tam bowiem w kościele i na cmentarzu 
odbyły się ostatnie ceremonie pogrzebowe. Urnę 
z prochami Włodzimierza złożono w grobie jego 
pierwszej żony Bogdany Szubianki (z domu Szu-
ba, 3.07.1931–11.12.2004). Była ona absolwentką 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu (filologia polska) oraz PWSSP w Gdańsku (ar-
chitektura wnętrz okrętowych), późniejszą wykła-
dowczynią tejże uczelni na Wydziale Wychowania 
Plastycznego. W Skrzeszewie mieszka rodzina ich 

jedynego syna Ziemowita (absolwenta dyrygen-
tury Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Poznaniu) i jego równie dzielnej 
żony Moniki, pianistki i teoretyczki muzyki, od 
wielu lat działającej jako menedżer kultury. Ich 
dzieci – wspaniałe wnuki Włodzimierza i Bogda-
ny to: Mateusz, Mikołaj, Miłosz i Miron. Wszyscy 
oni otrzymali wykształcenie muzyczne, przy czym  
w sztuce tej dalej doskonali się najmłodszy – Miron.

W pełnym życiorysie Włodzimierza jest wie-
le oryginalnych wydarzeń i ciekawych przyjaźni.  
W latach młodości to między innymi bliskie kontakty  
z Agnieszką Osiecką oraz z twórcami teatrzyków 
CO TO i Bim-Bom oraz Cyrku Tralabomba Rodzi-
ny Afanasjew, w tym z Aliną z d. Horno-Popławską  
i Ryszardem Ronczewskim4.

Olbrzymią rolę w jego życiu odegrały podróże 
i wystawy za granicą, zwłaszcza te w RFN, gdzie 
promotorką jego twórczości była m.in. zaprzyjaź-
niona z rodziną, a poznana w dzieciństwie – tuż 
po wojnie – Ursula Braun. Jako student Włodek 
odwiedził m.in. Moskwę, gdzie poznał rodzinę 
ojca, dzięki któremu już w dzieciństwie opanował 
język rosyjski i poznał literaturę rosyjską. Dzięki 
matce i wojnie poznał dobrze język niemiecki, co 
w kontekście jego serdecznego stosunku do in-
nych ludzi – wyjątkowej empatii – przysparzało 
mu znajomych i przyjaciół. Na cmentarzu skrze-
szewskim w odczytanym liście pożegnalnym JM 
Rektora ASP wspomniano jego życzliwy stosunek 
do studentów, umiejętność słuchania i akceptacji 
pomysłów twórczych. 

Za sprawą bliskich od dzieciństwa kontaktów  
z rodziną matki (z d. Żmuda-Trzebiatowskiej) nie-
obca była mu kaszubszczyzna. Przez lata Anna 
Łajming była w opinii postronnych matką malarza 
Włodzimierza Łajminga. Z czasem, po ukazaniu 
się jej tomów opowiadań, a i wspomnień, odwróci-
ły się relacje między nimi – wróciły do początków.  
O Włodku mówiono i pisano (także we wspomin-
kach pośmiertnych), eksponując to, że jest – był sy-
nem kaszubskiej pisarki Anny Łajming5.

Dzięki Annie Łajming, którą bliżej poznałem 
na początku lat siedemdziesiątych na Spotkaniach 
Twórców Literatury Kaszubskiej we Wdzydzach (któ-
ra wkrótce adoptowała mnie duchowo jako swego 
drugiego syna), Włodek, akceptując to, stał się moim 

2 Zob. też Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński i J. Mykowski, Gdańsk 2012, s. 593-594.
3 Zob. też jego biogramy na kartach Kto jest kim w Polsce, Warszawa 1984, oraz Kto jest kim w województwie pomorskim, Gdańsk 2000, 
s. 136. Tu przed jego życiorysem krótka nota biograficzna: Łajming Anna – mieszka w Słupsku, ale jest to postać w kręgu kaszubskim 
wyjątkowa, nestorka pisarzy kaszubsko-pomorskich – rocznik 1904, nadal ma znakomitą kondycję umysłową. W biogramie Włodzimierza 
ostatnie zdania informują: Do jego ulubionych malarzy należy Vermeer. Interesuje się twórczością Kafki i Ryszarda Wagnera. Wolny czas 
spędza najchętniej z wędką nad wodą. Sympatyk Unii Wolności. Hasło „Łajming Włodzimierz” znajduje się również w Złotej Księdze Nauki 
Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, Gliwice 2006, s. 459.
4 Zob. T. Chrzanowski, Studencki teatrzyk BIM BOM. Minęło 50 lat…, Gdańsk 2004, m.in. s. 46.
5 Zob. m.in. poświęcone jej obszerne hasło „Łajming Anna” w: Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury” 
pod red. C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2020, s. 326-327.
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starszym – wielkim bratem. Przez lata odwiedzali-
śmy ją razem i osobno, zwłaszcza z okazji jej urodzin  
i dnia św. Anny. Pani Anna przykazała kiedyś Włod-
kowi, by we wszystkim wspierał działalność Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego i spełniał wszelkie 
prośby Józka. Stąd m.in. udział Włodka jako autora 
strony graficznej w wydawnictwach ZKP i Instytutu 
Kaszubskiego, w tym dzieł mamy, oraz w roli jurora 
w konkursach „Ludowe Talenty”6. Uczestniczyliśmy 
również w uroczystościach jubileuszy pani Anny, 
organizowanych na Zamku Książąt Pomorskich 
w Słupsku czy w Domu Kaszubskim w Gdańsku. 
Wspominając „Ludowe Talenty” – ZKP i IK – nie 
wolno pominąć udziału Włodzimierza w powstaniu 
i funkcjonowaniu Galerii Refektarz w Kartuzach. 
Tam też m.in. zaistniała w 2018 r. retrospektywna 
wystawa prof. Włodzimierza Łajminga „Białe do bia- 
łego”, zorganizowana z udziałem ASP w Gdańsku, 
której kuratorami byli Zofia Watrak i Piotr Józe-
fowicz. Ich dziełem jest także towarzyszący wysta- 
wie katalog – „Zeszyt Wydawniczy numer 16 ASP  
w Gdańsku – ŁAJMING”. Na jego kartach znajduje-
my cenny tekst szefowej Galerii Refektarz Zofii Wa-
trak pt. Sezon kolorowych chmur i góra nad Jeziorem 
Białym. O malarstwie Włodzimierza Łajminga. 

Połączyła nas również uroda Chmielna i okolicy, 
gdzie w Zaworach Włodkowie przyjmowali przyja-
ciół i rodzinę, a także studentów w swej chacie. Od-
wiedzając Zawory, pani Anna zwykle zaglądała wraz 
z Włodkami, a niekiedy też z jego siostrą Wierą, 
do nas – do Łączyńskiej Huty, gdzie podobnie jak  
w Gdańsku znalazły się obrazy Włodka, a z czasem 
też bardzo wiele pamiątek po pani Annie. Można 
rzec, że naszym wspólnym udziałem były i są obu 
rodzin radości i smutki…

Kilka lat po śmierci żony los ponownie uśmiech-
nął się do Włodka, łącząc go w 2007 roku powtór-
nym małżeństwem z Jagodą z d. Rutkowską, primo 
voto Olechno. To psychoterapeutka i pasjonatka 
fotografii o bardzo wrażliwej duszy, która wniosła  
w jego życie, zwłaszcza w sytuacji postępującej utra-
ty wzroku, wiele nowego światła i radości życia co-
dziennego. Dzięki swojej osobowości i troskliwości 
o Włodzimierza wpisała się na amen w dzieje rodzi-
ny Łajmingów, a tym samym także Kaszubów.

Niezwykłe portrety dzieci stworzyła Anna Łaj-
ming w swoich wspomnieniach i listach do czytelni-
ków i przyjaciół. W jednym z nich stwierdziła: Dzie-

ci moje były inne niż ja. Bardzo poważne. Do głowy 
by im nie przyszło powyjmować środki z szneków. 
Córkę mam w pobliżu, w Słupsku, syna w Gdańsku7.  
W innym liście, wspominając Tczew, pani Anna in-
formowała: Córka Wiera-Maria urodziła się na Kra-
sińskiego 6, syn Włodzimierz na ul. Wybickiego 24. 
Był to najpiękniejszy i najszczęśliwszy czas w moim 
życiu. […] Dziś dzieci moje, którym często przekazuję 
moją nostalgię za tym miastem, zawożą mnie tam, bo 
i one kochają Tczew, miejsce swego urodzenia8.

W życiu rodzinnym Łajmingów i Łuszkiewiczów 
– rodziny Wiery – niemałą rolę odegrała siostra 
Bogdany – Hanka, tłumaczka, ambasadorka roda-
ków, obywatelka Paryża, można rzec druga córka 
pani Anny. W listach do niej pani Anna relacjo-
nowała swoje i bliskich doświadczenia i refleksje, 
przeżycia i myśli z życia codziennego, własne opinie  
o najbliższych. Np. w 1994 r., przywołując wy-
darzenia z życia rodziny Włodzimierza, na-
pisała o nim: Fuda jest dobrym mężem, ojcem 
i dziadkiem9. Relacjonując pobyty Włodków 
w Słupsku, najczęściej goszczonych u Wiery, 
wspomniała własne po latach odwiedziny ich 
mieszkania w Gdańsku, mające miejsce przy oka-
zji promocji jej książki w Domu Kaszubskim: 
Po wielu latach znowu zobaczyłam Włodków 
mieszkanie. Jakże ono się zmieniło! Teraz tak-
ie malutkie, ciasne, skurczone. Kiedyś święto- 
waliśmy w nim ślub Bogdany z Włodkiem. Było to 
ich „pierwsze gniazdko” i zapewne będzie ostatnie. 
Mój Boże, jak szybko przebiegły te lata! Teraz ich syn 
już się usamodzielnił, jest ojcem rodziny, kochający  
i opiekuńczy, uprzejmy i towarzyski10.

W liście do Juliana Rydzkowskiego z 13.08.1972 
m.in. informuje: Większą część czasu przebywam  
w Chmielnie, na zachód od Kartuz. Jest tam naj-
większy plener malarski, największe skupisko plasty-
ków na Pomorzu. Włodzimierz wędkował i jedno-
cześnie doglądał swoich studentów, oraz malował11. 
Taki dłuższy pobyt matki u Włodków w Zaworach 
był rzadkością. Najczęściej były to jednodniowe 
odwiedziny. Niemniej Włodek, wraz ze swoimi 
bliskimi, był obecny w każdym liście mamy skierow-
anym do rodziny i przyjaciół.

Pisząc 19.10.1996 r. do rodziny syna Włodka, 
przywołując córki – Hankę z Paryża i Wierę ze Słup-
ska – mówiąc o Wierze „Kochana, dobra córka”, da-
lej wspomina:

  6 Zob. Ludowe Talenty 1971–2006. Zebrał i opracował T. Szymański, projekt okładki Włodzimierz Łajming, Gdańsk 2006, s. 29-36; 
Katalog wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1981–1987, Gdańsk 1988; Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego 
(1996–2016), Gdańsk 2017, s. 13, 90-92.
  7 Zob. Pro memoria Anna Łajming (1904–2003), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004, s. 252.
  8 Tamże, s. 256-257.
  9 Tamże, s. 279.
10 Tamże, s. 280.
11 Tamże, s. 315.
12 Tamże, s. 328.
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Wasz ojciec, jej brat, też był dobrym chłopcem. 
Wszystkim rodzicom życzę takich dzieci, jakie były  
i są moje. W waszych „latoroślach” widzę takie same 
i w duchu ich błogosławię, niech Wam rosną w zdro-
wiu. […] Wasz Ojciec Włodzimierz, jako 6-letni 
chłopczyk, byłby mi wypadł z biegnącego pociągu 
towarowego, daleko stąd. Jeszcze dziś dostaję zawro-
tu głowy na to wspomnienie. Dziś jest to już starszy 
pan, też już schorowany człowiek. Pamiętajcie o Nim 
w przyszłości, bo żona jego, Wasza Matka, też sła-
ba. Dawniej żartowałam z nich, dziś się niepokoję, 
bo wiem, co to starość12. W innym liście, do innych 
adresatów, informowała: Przez te trzy dni byłam  
u Wiery. Na noc tylko z Fudą wróciłam do siebie. 
Zawsze trochę z nim pogadam na osobności. Mówił  
o ostatniej podróży do Holandii, o tym, jak wiosną był 
u siostry męża, cioci Marusi [w Moskwie], gdzie dowie-
dział się wiele spraw. Robi się tam „czystka”, jak nigdy  
w świecie, tj. na dobre, na lepsze, i w przyszłość potom-
nych możemy patrzeć optymistycznie13. To było 30 lip-
ca 1987 roku! Niestety, Michaił Gorbaczow, sprawca 
tamtych zmian i nadziei, zmarł miesiąc po Włodku, 
mając lat 91. Byli więc z Włodkiem niemal rówieśni-
kami. Jego kolejny następca przekreślił niemal wszel-
kie nadzieje! Tak Włodek, jak i jego mama zawsze śle-
dzili to, co działo się w wielkiej Rosji – ZSRR…

Listy matki Włodzimierza to nie tylko relacje  
z życia rodziny. Pełno w nich odniesień do wyda-
rzeń w kraju i świecie. Niemniej jej dzieci – Włodek 
i Wiera, i ich rodziny – były najważniejsze. Wło-
dzimierz był dumny z sukcesów literackich mamy; 
podobnie ona z sukcesów syna – synowej – wnuka 
i jego żony – prawnuków. Lektura jej wspomnień 
czy listów to, nie tylko dla mnie, zawsze wspaniałe 
przeżycie – przypomnienie, a także uświadomie-
nie sobie zmienności i przemijania naszego świata. 
Dokumentem niezwykłych relacji Włodzimierza 
z matką są jej wzmianki o nim we wspomnieniach 
oraz listach do Wojciecha Kiedrowskiego, który wy-
dał je pt. Włodek w listach matki (Gdańsk 2003)14. 
Ukazały się niemal tuż po śmierci pani Anny. Au-
tor wyboru i opracowania przywołał liczne cytaty 
oraz arcyciekawe fragmenty wspomnień pani Anny, 
dotyczące życia małego i dużego Włodka-Fudy 
i jego rodziny w kontekście rodzinnych i innych 
relacji nie tylko między Gdańskiem a Słupskiem. To 
unikatowy portret stworzony przez matkę pisarkę  
w słowach, dotyczący syna malarza. 

Włodzimierz wkrótce po śmierci pani Anny  
w imieniu matki odebrał wraz z siostrą Wierą dy-
plom Honorowej Obywatelki Gminy Brusy. Był 

głównym twórcą poświęconej jej wystawy w szkole 
w Przymuszewie. Był jej projektantem. Uczestniczy-
liśmy tam razem wszyscy także w odsłonięciu tabli-
cy na domu, w którym urodziła się Anna Łajming. 
Przede wszystkim był dobrym synem bohaterki 
tych wydarzeń. Jej rodzinne Przymuszewo i Parzyn,  
w którym po I wojnie zamieszkali dziadkowie Trze-
biatowscy, rodzina i rodzinne strony matki stanowi-
ły także dla niego niezapomniany i piękny fragment 
świata – nie tylko dzieciństwa. Wracał doń z matką 
niemal co roku, a gdy jej zabrakło – poprowadził 
tam swoje dzieci i wnuki.

Pani Anna w liście do W. Kiedrowskiego zauwa-
żyła: Włodzimierz nie może czytać moich opowiadań. 
Tak jak inni wszystko biorą na wesoło, on płacze. […] 
Jak Włodek mógł mieć najwyżej trzy lata – ja z mę-
żem śpiewaliśmy całymi dniami na dwa głosy, m.in. 
wtenczas bardzo modne tango Zranione serce, zdep-
tane w tłumie. Jak tylko mąż wyjechał, mały Włodek 
przytulił się do mnie i smutnym głosem prosił, abym 
zaśpiewała mu o tym rozdeptanym sercu. […] Już 
wtedy się wzruszał i takim pozostał15.

Jego osobowość – wyjątkowość oraz nietuzinko-
we życie i niejedno niezwykłe, a miłe doświadczenie 
w rozmowie z nim odnotowała w tekście pt. Wło-
dzimierz Łajming: malarz, syn Anny Łajming… Trzy 
kobiety. Niebieski Gabriela Pewińska. Został on opu-
blikowany w tomiku Znani nieznani 3. Opowieści  
o gdańszczanach pod red. M. Burczyckiej-Woźniak 
(Gdańsk 2006). Ostatnie zdanie głosi: Łajmingas  
z litewskiego znaczy szczęśliwy16.

W pamiątkowym wydawnictwie pt. Nie wszystek 
umrę. Pomorskie Zaduszki Artystyczne, dotyczącym 
wydarzenia z 2 listopada 2003 roku w Centrum św. 
Jana w Gdańsku, zorganizowanego przez Nadbałtyc-
kie Centrum Kultury i Duszpasterstwo Środowisk 
Twórczych Archidiecezji Gdańskiej, m.in. czytamy 
słowa Tadeusza Skutnika: 

Anna Łajming – pisarka. 13 lipca 2003, w wieku 
99 lat, odeszła znakomitość pisarska literatury kaszub-
skiej, Anna z domu Żmuda-Trzebiatowska, po mężu 
Łajming, matka Włodzimierza. Mistrzyni opowiada-
nia. Trzy tomy wydanych wspomnień to zarazem por-
tret i pomnik – jej rodu i Kaszub. Sto lat: epoka i opoka.

Można dopowiedzieć – to m.in. pomnik Wło-
dzimierza, niezwykłego artysty, malarza i człowieka. 
Podobnym pomnikiem są trzy albumy poświęcone 
jego życiu i twórczości pt. Włodzimierz Łajming  
(x 2) i Łajming – ostatni pod red. Radosława Bałucia, 
Gdańsk 2015.

Józef Borzyszkowski

13  Tamże, s. 329.
14 Warto też pamiętać o gęstej obecności Włodzimierza Łajminga na kartach książek poświęconych życiu i twórczości jego matki. Zob. np. 
Dom Słowa Anny Łajming, pod red. J. Kęcińskiej, Gdańsk–Wejherowo 1999 i Zapisane i ocalone. Twórczość literacka Anny Łajming, pod 
red. A. Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2016.
15 Tamże, s. 491-492.
16 Dz. cyt., s. 77.
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edMund zieLiński,  
jAkiego będę PAMiętAł

Odszedł ze świata widzialnego człowiek niezwykły, człowiek, który swoją pracą nad spuścizną 
ludową rodzinnego Kociewia, ale też Kaszub, przyczynił się do zachowania tego, co minęło.  
Jego drobiazgowe zbieranie wszelkich śladów tych sąsiadujących ze sobą kultur będzie służyło 
jego następcom i wszystkim tym, którzy będą chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o swych  
stronach rodzinnych bądź o miejscach, które są miłe ich sercom.

Specjalnie użyłem sformułowania „Odszedł ze świata 
widzialnego”, bo tak miał w zwyczaju pisać Cyprian 
Norwid o odchodzących przyjaciołach. Osobiście 
uważam to za najpiękniejsze określenie śmierci. Wła-
śnie ten Norwid, który tak wiele dostrzegał w kultu-
rzelLudowej dla przetrwania narodu i jego tożsamo-
ści. 

Edmund Zieliński, człowiek instytucja. Sam wie-
rzę, że Edmund żyje nie tylko w swojej spuściźnie. 
Nie będę tu przedstawiał wszystkich jego oficjalnych 
funkcji i zasług, ograniczę się jedynie do ich części, 
ponieważ jest to moje prywatne wspomnienie Edka. 
On sam na początku naszej znajomości zwracał się 
do mnie, używając słowa „pan”, co bardzo mi nie pa-
sowało i szybko poprosiłem, by mówił mi po imie-
niu. Jakiś czas później i on poprosił mnie o to samo. 
Jednak jakoś nie potrafiłem. Czułem respekt nie tyl-
ko do różnicy wieku, ale też do formatu człowieka. 
Na szczęście ponad rok temu przełamałem się i pan 
Edmund stał się dla mnie Edmundem, a czasem na-
wet Edkiem. 

Tak się zdarzyło, że nasze kontakty telefoniczne  
i mailowe od lata 2021 roku były dość częste. Wcze-
śniej oczywiście też mieliśmy (poza osobistymi) kon-
takty nowoczesnego typu, np. przez pocztę elektro-
niczną, w których bardzo dobrze sobie radził. Jednak 
jakimś trafem ten ostatni okres naszych kontaktów 
był wyjątkowy. Cenię tę korespondencję i rozmowy 
telefoniczne, które mieliśmy w tym czasie. 

Wszystkie nasze wiadomości pocztą elektro-
niczną zatrzymywałem od samego początku, gdy się 
zaczęły, czyli od 2011 roku, kiedy poznałem go na 
warsztatach malarstwa na szkle, na które pojechałem 
z mojej rodzinnej Gdyni z bratanicą. Dla niej właśnie, 
wtedy dziesięcioletniej amatorki wszelkich plastycz-
nych zajęć, pojechaliśmy do Muzeum Etnograficz-
nego w Oliwie. Na miejscu zobaczyłem wysokiego 
sympatycznego pana. Tę sympatię było czuć i przez 
następne lata zawsze uderzała mnie ta jego niewymu-
szona serdeczność.

Miał dar zjednywania sobie każdego, kto choćby 
krótko miał możliwość rozmowy z nim.

Tam właśnie przy pierwszym spotkaniu okazało 
się, że łączy nas pochodzenie regionalne. Zblewo, 
jego rodzinne Białachowo i mój Mały Bukowiec, 

gdzie mieszkała moja babcia, a mój tata urodził się  
w 1943 roku. To było zaskakujące, że tak bardzo jeste-
śmy sobie bliscy, bo mimo że mieszkałem całe życie 
w Gdyni, to od kiedy pamiętam, Mały Bukowiec był 
w moim życiu. Najstarsze wspomnienia, jakie mam 
z tym miejscem, są z 1978 roku. Oczywiście Edek 
dobrze znał tę wioskę. Choć jestem Kociewiakiem  
z tej strony, to w największym stopniu moje korzenie 
od strony rodziców mojej mamy to Wileńszczyzna. 
Zaprosił mnie już tego pierwszego dnia znajomości 
na swoją wystawę 50-lecia pracy twórczej, która od-
była się w sali Muzeum Etnograficznego niedługo po 
wspomnianych warsztatach. W ten sposób rozpoczę-
ła się nasza znajomość. 

Propozycja z jego strony, bym wziął udział  
w późniejszej wystawie w Gdańsku w kościele św. Jana  
w 2012 roku, była czymś dla mnie wyjątkowym. By-
łem szczęśliwy, że mogłem pokazać dwa moje obrazy. 
Przed tą wystawą Edmund odwiedził mnie w domu 
w Małym Bukowcu, gdzie już mieszkałem. Wizyta ta 
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była związana z przygotowaniem wspomnianej wy-
stawy. Wtedy też poznałem bardzo życzliwe i sym-
patyczne panie: Ewę Gilewską i Barbarę Maciejew-
ską. Przyjechali do mnie we troje. Później przez lata  
w tym składzie widywaliśmy się przy różnych oka-
zjach.

To Edmund Zieliński podał moje dane Kaszub-
skiemu Uniwersytetowi Ludowemu, który zaprosił 
mnie na plener tam organizowany. Dzięki Edkowi 
poznałem wiele ciekawych osób. Kolejny raz tego sa-
mego 2013 roku spotkaliśmy się na plenerze w By-
toni. Wtedy też wykonałem dwa komplety portretów 
honorowych obywateli gminy Zblewo. Jeden do szko-
ły w Bytoni, a drugi dla gminy. Obok Jana Pawła II, 
Edmunda Dywelskiego i biskupa Jana Bernarda Szlagi 
Honorowym Obywatelem był właśnie Edmund Zie-
liński. Jako jedyny z żyjący z tej znamienitej czwórki, 
Edmund musiał być szczególnie uhonorowany. Nie 
mogłem przecież wykonać dwóch jego portretów,  
a żadnego mu nie ofiarować. Postanowiłem więc, że 
zrobię trzeci, trochę większy. Portretowany był bar-
dzo mile zaskoczony. Nie przypuszczałem wtedy, że 
obraz ten po latach znajdzie się przy urnie z jego pro-
chami podczas uroczystości pożegnania. Dostałem 
od niego w rewanżu piękną rzeźbę anioła i śliczny 
obraz na szkle. Obie te prace mam w domu i są dla 
mnie bezcenną pamiątką. Podobnie jak książki z ser-
decznymi dedykacjami.

Jednak najcenniejsze jest to, że mogłem go znać. 
Nie tak długo, jak wielu jego przyjaciół, ale jednak tę 
relację zachowam na zawsze w pamięci. Jak pisałem 
wcześniej, Edmund był człowiekiem serdecznym, 
szczerym i pracowitym. Przecież pracując zawodowo, 
poświęcał tak wiele sztuce ludowej, ale też historii re-
gionu, czego dowodem są jego książki, choćby dwu-
tomowa publikacja Na ścieżkach wspomnień, zawiera-
jąca tytułowe wspomnienia z dzieciństwa i młodości 
przeplatane historią tej ziemi. To bardzo ciekawa  
i cenna lektura, szczególnie dla mieszkańców naszej 
gminy i wszystkich zainteresowanych jej przeszłością. 
Żył nią. Traktował z szacunkiem i bolały go znikające 
ślady minionych czasów. Przez wiele lat w „Kurierze” 
wydawanym w Zblewie opisywał historię tej ziemi.

Cieszę się bardzo, że w ostatnim roku życia spotkało 
go tyle dobrego, mam na myśli różne dowody uznania. 
Piękny jubileusz 60-lecia pracy twórczej z dużą wystawą 
prac w Starogardzie Gdańskim. To był piękny wieczór. 
W Muzeum Ziemi Kociewskiej odbył się wernisaż wy-
stawy, na której można było zobaczyć tylko ułamek jego 
twórczości, choć zgromadzono tam imponującą liczbę 
120 prac. Izabela Czogała, kurator muzeum, zorganizo-
wała tę wystawę wraz z Fundacją Okolice Kultury. Krót-
ko później dalsza część jubileuszu, tym razem w Oliwie, 
zorganizowana przez jego przyjaciół z Muzeum Etno-
graficznego, panie Barbarę Maciejewską i Ewę Gilewską. 
Piękny wrześniowy dzień dopełnił jubileuszu. 

Jakby tego było mało, otrzymał doroczną Na-
grodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w kategorii twórczość ludowa. W 2022 roku otrzymał 
nagrodę nazywaną Kaszubskim Noblem, oczywiście 
chodzi o Medal Stolema.

Wszystkie te nagrody z natury skromny człowiek 
przyjmował z zakłopotaniem właściwym ludziom  
o takim charakterze, ale bardzo się z nich cieszył. 
Wiem o tym, bo gdy rozmawialiśmy telefonicznie  
w zeszłym roku, jeszcze nieoficjalnie powiedział mi  
o Nagrodzie Ministra Kultury i słyszałem w jego gło-
sie radość i dumę. Tę dumę w najlepszym znaczeniu. 
Ja byłem zachwycony tą wiadomością. Gratulowałem 
mu i z nim się cieszyłem. 

Pożegnaliśmy go sierpniowego gorącego dnia na 
cmentarzu przykościelnym Parafii pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w Gdyni-Orłowie. 

Dla pamięci Edmunda przyjąłem propozycję bę-
dącą jednocześnie zaszczytem. Miałem poprowadzić 
poczet sztandarowy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Oddziału Kociewskiego w Zblewie. Drugim 
pocztem był ten z jego ukochanego Kociewia, czyli 
sztandar Zblewa, z przedstawicielami gminy, która 
pożegnała go oficjalnym listem władz samorządu.

Było wyjątkowo gorąco, ale w pewnym momen-
cie na cmentarzu pojawił się kojący powiew chłod-
niejszego powietrza, jakby Edek chciał, by choć przez 
chwilę ukoił nas ten wiaterek, wbrew żarowi słońca  
i gorącego powietrza. To była pierwsza rzecz, o której 
pomyślałem w tamtym momencie. Jak bardzo pasuje 
to do jego serdeczności, wie każdy, kto go znał. 

Myślę, że miałem rację. 
Spokojnie mogę powiedzieć mu „Do zobaczenia, 

Edmundzie. Pamiętaj tam o nas, tak jak my będziemy 
pamiętać o Tobie”.

Krzysztof Bagorski
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1936 sopot mały Józef z rodzicami Marią z Kurnatowskich i Romanem Janta-Połczyńskim
Ze zbiorów rodzinnych

wspomnienie  
o józefie jAntA-PołczyńskiM

Przeżywszy 87 lat, 30 maja 2022 roku w Gdańsku odszedł Józef Janta-Połczyński herbu  
Bończa – pedagog, harcerz, jeden z ostatnich przedstawicieli tej zasłużonej rodziny.

Józef Wincenty Janta-Połczyński urodził się 19 lipca 
1934 r. w Poznaniu. Pochodził ze znanej i zasłużonej 
dla Pomorza i Wielkopolski rodziny szlacheckiej. 
Jego ojciec Roman Mieczysław Janta-Połczyński, dy-
plomata i ekonomista, w 1920 r. pełnił funkcję sekre-
tarza poselstwa RP w Berlinie. Następnie pracował 
w Komisariacie Generalnym RP w Wolnym Mieście 
Gdańsku. W 1922 r. brał udział w rokowaniach pol-
sko-niemieckich w Dreźnie prowadzonych w celu 
znormalizowania stosunków ekonomicznych i gra-
nicznych między Polska a Niemcami. Matka Józefa, 
Maria z Kurnatowskich, jako nastolatka brała udział 
w powstaniu wielkopolskim, kierowała Stowarzysze-
niem Młodych Polek, którego celem było podtrzymy-
wanie polskich tradycji, organizowanie przedstawień 

religijno-patriotycznych, prowadzenie kursów uła-
twiających zdobycie zawodu.

Józef Janta-Połczyński pierwsze lata dzieciństwa, 
do wybuchu II wojny światowej, spędził w Żabiczy-
nie koło Wągrowca (Wielkopolska) w majątku nale-
żącym do jego rodziców. Później stał się spadkobier-
cą rodzinnego pałacu. Do końca życia interesował się 
rodzinnym majątkiem i utrzymywał kontakt z oko-
licznymi mieszkańcami.

W związku z wybuchem II wojny światowej, jak 
wszyscy ziemianie, Janta-Połczyńscy zmuszeni byli 
opuścić rodzinny majątek, rozpoczynając długą wo-
jenną tułaczkę. W 1945 roku rodzina dotarła do So-
potu, gdzie znajdowała się letnia rezydencja dziadka 
Józefa – Romana Teodora Janta-Połczyńskiego, posła 
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Józef Janta-Połczyński
Fot. Michał Folega 

Fot. Michał Folega 

Wspomnienie

do parlamentu niemieckiego z okręgu pucko-wejhe-
rowskiego, jednego z założycieli Muzeum Kaszub-
sko-Pomorskiego w Sopocie. Od tego momentu dom  
w Sopocie stał się miejscem zamieszkania rodziny 
Janta-Połczyńskich.

Józef Janta-Połczyński był świetnym humanistą, 
co przejawiało się w wielkiej łatwości przyswajania 
treści dzieł literackich i historycznych. Do końca 
swoich dni wykazywał wielką wiedzę i pamięć w tym 
przedmiocie. Drobiazgowo pamiętał treść książek 
przeczytanych w czasach dzieciństwa, momentami 
cytując ich fragmenty. Chciał zostać duchownym, co 
wiązało się z obietnicą towarzyszącą jego narodzi-
nom. Matka po urodzeniu poprzez cesarskie cięcie 
syna, który był bardzo słaby i chorowity, obiecała, że 
jeżeli ten przeżyje, odda go Bogu i Kościołowi. Ciężka 
wada serca, z powodu której przewidywano, że Józef 
nie przeżyje więcej niż 30 lat, uniemożliwiła realiza-
cję tego planu.

W młodości Józef Janta-Połczyński uczęszczał do 
Studium Kształcenia Wychowawców Domów Opie-
ki nad Młodzieżą i Domów Dziecka. Przez jakiś czas 
studiował historię sztuki na Uniwersytecie Poznań-
skim, lecz został z niego usunięty z powodu prac lite-
rackich o treściach nieodpowiednich dla PRL.

Pracował następnie w Wojewódzkim Archiwum 
w Gdańsku, Bibliotece w Sopocie, prowadził świe-
tlicę Wydziału Wojewódzkiego Kultury w Gdańsku. 
Pracował w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego, a także jako nauczyciel  
w szkołach na terenie Trójmiasta.

Jedną z licznych pasji Józefa była turystyka pie-
sza. Od 1964 roku należał do Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. W 1988 roku otrzy-
mał złotą odznakę „Zasłużony w Pracy PTTK wśród 
Młodzieży”. Od 1947 roku nieprzerwanie do śmierci 
należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1957 
roku był instruktorem harcerstwa. Był również ho-
norowym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego  
w Belgii.

W mundurze harcerskim zwiedzał kraje śród-
ziemnomorskie, był m.in. w Maroku, Rumunii, Li-
banie, Cyprze, Egipcie, Izraelu, Grecji, Syrii, Turcji, 
Tunezji, Libanie etc. Z każdym z tych miejsc wiązały 
się niezwykłe historie, które Józef chętnie i szczegóło-
wo opowiadał. Jego podopieczni wspominają, że na 
każdym świecznisku ostatnim punktem programu 
były „opowieści druha Józina”, coś w formie bajki 
na dobranoc. Tyle że to nie były bajki, a autentyczne 
opowieści z życia skautowego.

Interesował się żywo historią swojego rodu, gro-
madząc wszelkie dokumenty i pamiątki. Kochał ludzi 
i młodzież, zdumiewał swoją drobiazgową pamięcią 
sięgającą wczesnych lat dzieciństwa oraz wyjątkowym 
sposobem opowiadania przeżytych historii. Potrafił 
porozumieć się z każdym bez względu na poglądy, 
był przyjacielski, młody duchem, ciekawy drugiego 
człowieka, o świetnym poczuciu humoru. 

Józef Janta-Połczyński chciał, aby po śmierci jego 
prochy złożono w ziemi dziadów i pradziadów, z któ-
rej pochodziła jego rodzina. Wola Zmarłego została 
spełniona. Pogrzeb Józefa Janta-Połczyńskiego odbył 
się 4 czerwca 2022 roku w kościele w Dąbrówce (pa-
rafia Raciąż k. Tucholi), ufundowanym w 1768 roku 
przez ród Janta-Połczyńskich. Prochy Józefa zostały 
złożone w rodzinnym grobowcu znajdującym się 
obok kościoła. W ostatniej drodze towarzyszyli mu 
krewni, przyjaciele i oddani harcerze.

Michał Folega
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Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë
Biogram
Henrik Bielecczi ùrodzył sã 4 stëcznika 1937 rokù  
w Gdinie. Òjc Frãcëszk Bielecczi i nënka Gertruda 
Targan pòchòdzëlë z Tczewa. W 1937 rokù przecy-
gnãlë do Wejrowa. Do spòdleczny szkòłë Henrik chò-
dzył òb czas niemiecczégò pòjmaniô. Rodzëna Bie-
lecczich mieszka na sz. Pieracczégò, chtërna wtenczas 
mia zmienioną pòzwã na Adolf-Hitler Strasse. Hen-
rik Bielecczi chòdzył dwa lata do kònwiktu Môłégò 
Seminarium Dëchòwnégò, tzw. Dodomù Môłi Maturë 
we Wejrowie. Nie szedł równak dali na wësoczé 
szkòłë do Pelplina. Skùńcził bùdowlané technikùm,  
a pòtemù dobéł téż bùdowlané ùprawnienia. Brôł 
ùdzél w wëbùdowanim wnetka 10 tës. mieszkaniów 
(Wejrowò, Réda, Lãbòrg, Krokòwa, Gniewino). 
W 2002 rokù szedł na emeriturã. Òd 2004 rokù je 
przédnikã stowôrë Towarzystwo Śpiewacze im. Jana 
Trepczyka, a òd 1 czerwińca 2006 rokù prôcownikã 
do technicznëch sprawów w Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.  
W 2018 rokù Henrik Bielecczi dostôł Nôdgrodã Pre-
zydenta Miasta Wejrowa za spòlëznowé dzejanié. 

Jón Trepczik (1907–1989) – kaszëbsczi dzejôrz, 
pisôrz, pùblicysta, kómpòzytór, chùrméster i szkól-
ny. Aùtór pòlskò-kaszëbsczégò słowarza. Badérowôł 
lëdową kùlturã. Téż brzadny pòeta i ùtwórca kaszëb-
sczich piesniów, „dirigòwôł” mùzycznym żëcym na 
Kaszëbach. 18 czerwińca 2004 rokù miono Trepczika 
przëjãła spòdlecznô szkòła w Miszewie, w chtërny ro-
bił przez 7 lat, a téż wejrowsczé Towarzystwo Śpie-
wacze, co trzimało tradicjã karnów założonëch przez 
Trepczika. Pierszi swój wëstãp miało òno prawie  
w Miszewie, czej nadôwelë szkòle miono ji dôwnégò 
szkólnégò. 

Jak pòtrzeba, to wëcygnął kògò za ùszë
W 2004 rokù më z białką jesmë skòntaktowelë sã  
z Édkã Kamińsczim i Zoszą, jegò białką swiãti pa-
miãcë, i òni nas namówilë, żebë òdtwòrzëc nasz chùr. 
Më spiéwelë w latach 1953–1955 w chùrze, gdze di-
rigòwôł Jón Trepczik. Jesmë sã prawie w tim chùrze  
z białką pòznelë. Më jachelë na wëstãp chùru Lutnia 
do Malbòrga i tej më sã pòznelë. Nié we Wejrowie, 
le w Malbòrgù. Òd tegò czasu më tak chòdzëlë razã 
i terô më jesmë ju 63 lata z białką. Pózni Édk mówi: 
„Wiéta wa co? Mòże wa przińdzeta do mie, mòja te-
scowô Léòkadiô jesz żëje, mòżemë pògadac”. „No 
dobrze”. Léòkadiô Trepczik gôdô do mòji białczi: 
„Słëchôj Luszka (Lucyna), mòże wa bë tak pòmëslëlë 
i chcelë òdtwòrzëc ten nasz chùr, co wa w nim 
spiéwelë”? Całô rodzëna Trepczików spiéwała w tim 
chùrze. Trzë sostrë, trzë córczi i jeden chłop – Pełek 
(Swiãtopôłk). Zosza, białka Édka, grała na fòrtepianie 
jakno akómpaniament. Jô mówiã: „No wiész të co, 

mòżemë pòmëslëc. Mòże sã nama ùdô”. Më sã skrzik-
nãlë. Taczi mój kòlega, co téż ju nie żëje, òn rzekł, że 
jo, spróbùjemë. Më szlë do [Bògùsława] Brézë, czë 
më tu [w MKPPiM] mòżemë spiewac. „Jo, mòżeta 
tu chòdzëc”. „To dobrze”. Jak më zaczãlë spiewac, to 
nas bëło wnetka 25 abò 28 sztëk lëdzy wszëtczich tëch 
stôrëch, plus jesz më docygelë naszich znajomëch, 
chtërny chcelë a lubilë spiewac. Tak òd 2004 rokù më 
sã trzimómë do dzysészégò dnia i spiéwómë w tim 
chùrze Towarzystwo Śpiewacze im. J. Trepczyka. Jô 
jem òd tegò czasu prezesã tegò chùru. 

Trepczik to béł szkólny. Òn rozpòczął robòtã  
w Miszewie. Më gò znajemë dobrze. Òn midzë ji-
nyma ùcził mòjã białkã spiéwù. Òna chòdza do ti 
szkòłë, tuwò, gdze bëła Gamaja [Gimnazjum nr 1,  
sz. Sobiesczégò], òbòk Léòna [kòscół pw. sw. Stani-
sława Kòstczi, parafio sw. Léòna], i tam ùcził spiéwù 
Trepczik. Òn béł taczi dosc òstri. Jak pòtrzeba, to wë-
cygnął kògò za ùszë.

Z Henrikã Bielecczim 27 maja 2022 rokù w Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi  

we Wejrowie gôda Paùlëna Wãserskô 

Òdj. Paùlëna Wãserskô
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Z KociewiaFELIETON

Maria Pająkowska-kensik

W edukacji 
regionalnej  
na Pomorzu  
nie można  

pominąć dzieł ks. 
dra Bernarda Sychty

Na Kociewiu tez… zacznij od Sychty…
Jak w pięknej pio-
sence – zacznij od 
Bacha… O potrzebie 
ciągłych powrotów 

do już rozświetlonych dróg po 
regionach Polski, by potem zna-
leźć nowe czy też swoje stecki 
– myślałam podczas (i obok) VI 
Konferencji Popularnonauko-
wej z cyklu „Wielcy ludzie ma-
łego Pelplina”, gdzie powstało  
i rozwija się Kociewskie Centrum 
Kultury. Duchowa stolica regio-
nu, miasto z duszą i Radio Głos, 
które uskrzydla, by pofrunąć do 
wspomnień z dawnych, jakże 
niezapomnianych Spotkań Pel-
plińskich. Dwa światy – świeckich przed-
stawicieli nauki i kultury oraz duchownych 
(w tym liczni klerycy) – tworzyły kiedyś 
ważną przestrzeń do spotkań. Teraz cie-
szyła mnie bardzo obecność Kaszubów, 
m.in. Wandy Lew-Kiedrowskiej i Brunona 
Cirockiego, a z Kociewia – Mirosława Kal-
kowskiego i Ryszarda Szwocha. Z Borów 
Tucholskich byli państwo Ollickowie oraz 
burmistrz Czarnej Wody . Wymieniam na-
zwiska, bo są dobrym wzorem trwania przy 
bliskich mi wartościach. Oby była to za-
chęta dla młodych… Mam nadzieję, że nie 
zgasną iskry rozrzucane przez niestrudzo-
nego Bogdana Wiśniewskiego. Wirtualny 
świat nie pochłonie wszystkiego. W realu 
można się dotknąć, przytulić, naprawdę 
poczuć smak staropolskiego brzadu… 

Równolegle i cyfrowa kultura jest waż-
na. Dzięki niej można zobaczyć, co dzia-
ło się w Wirtach. VI Plener Artystów Lu-
dowych Pomorza, potem kiermasz sztuki 
i rękodzieła. Wystarczy kliknąć – Dycht 
Kociewie i już jesteśmy. Na Plachandry 

do Gruczna też można wrócić, 
a kto nie był – zobaczyć, by nie 
zabaczić, że Kociewie żyje! Ja 
to mam szczęście… – zaczęłam 
swoje wystąpienie podczas kon-
ferencji. Może ktoś pomyślał, że 
naiwnie, ale niech se myśli… Po-
znać dokonania człowieka, który 
nie zmarnował wielu talentów,  
a je pomnożył i nadal powstaje  
z nich nowe dobro. W edukacji 
regionalnej na Pomorzu nie moż-
na pominąć dzieł ks. dra Bernar-
da Sychty. Do nich często się-
gali moi magistranci, doktoranci. 
Sama też zbieram zaostałe kło-
sy – jak przypomniał, że trzeba. 

Piastun słowa – trafne określenie! Warto 
tu przytoczyć jego słowa: Każdy wyraz  
w słowniku kaszubskim, jak i kociewskim 
brałem z żywego języka ludu… Każde słowo 
urzekało mnie przedziwną urodą… Żadnym 
z nich nie pogardziłem, żadnego nie odrzu-
ciłem. Nieraz były to już tylko okruchy słów 
tułające się tu i ówdzie po zapadłych pust-
kowiach… 

Ocalone istnieją w słownikach, w kultu-
rowych kontekstach, w coraz bogatszym 
piśmiennictwie. Wracają jak ptaki, jak 
dzikie gęsi uwiecznione w tekstach Jana 
Drzeżdżona. W jesiennym nastroju za-
trzymuje mnie zdanie z Samotni Aleksan-
dra Jurewicza o smutku odlatujących pta-
ków. Wybieram nadzieję, że wszystko to 
ma sens. Zdanie Non omnis moriar – też. 
W bydgoskim oddziale ZKP pożegnali-
śmy dawnego prezesa śp. Ryszarda Tuska. 
Niech zastępy aniołów śpiewają 
Ci w Twojej drodze ku spoczyn-
kowi – napisano. 

.
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Lektury

tajemnice  
Gryfitów  
dla młodego  
czyteLnika 

Wakacje z gryfami, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego,  
Szczecin 2021

Lektury na wakacje to osobna kate-
goria książek, które najczęściej zabiera 
się ze sobą do pociągu czy na biwak, 
dla zabicia czasu lub rozrywki. Czas 
przewidziany na czytanie wprowadza 
w specyficzną atmosferę, w której 
czytający nie oczekuje zbyt wiele od 
książki, zadowalając się tym, że przy-
nosi ona wytchnienie i przyjemność… 
Istnieje jednak jeszcze jeden typ lektur 
wakacyjnych: to różnego typu prze-
wodniki, bedekery, broszurki informa-
cyjne i okazjonalne druki, które leżą  
w punktach obsługi turysty, urzędach 

miasta czy gminy, w księgarniach albo 
kościołach. Bardzo często traktuje się 
takie wydawnictwa z lekceważeniem 
jako coś mało wartościowego, słu-
żącego tylko celom użytkowym lub 
dydaktycznym… To błąd, ponieważ 
czasami wśród leżących na półkach 
„gratisów” leżą pozycje bardzo cen-
ne, zdecydowanie przekraczające to, 
co służy jedynie w czasie zwiedzania 
muzeum lub wzbogaca kilka dni wy-
cieczki po okolicy.

Takim miłym zaskoczeniem wśród 
bezpłatnych książek wystawionych 
w kilku ważnych ośrodkach kultury 
Pomorza Zachodniego jest przewod-
nik-powieść Katarzyny Nakielskiej-
Pawluk Wakacje z gryfami, pozycja 
wydana w Szczecinie przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego w 2021 r. Autor-
ka nie jest debiutantką w literaturze, 
dała się poznać z realizacji dramatur-
gicznych (Odwet ’45), przygotowała 
również stosunkowo świeżą w Polsce 
formę społeczno-literacką, jaką jest 
storytelling (Storycards – literatura 
polska). Utwór Nakielskiej-Pawluk 
pokazuje, że zna ona dobrze najważ-
niejsze zasady kompozycji, sposoby 
budowania fabuły czy epickiej po-
staci. Widać też, że w swojej propo-
zycji ukierunkowała się na czytelnika 
młodocianego i licealnego, na tych 
wszystkich, którzy oprócz edukacji 
przewidzianej programem szkolnym 
pasjonują się jeszcze historią lub lite-
raturą. Skutkuje to pewną specyfiką 
rozwiązań fabularnych, modelowością 

w ujęciu postaci i stosowanym przez 
narratora językiem wyrazu. Liczba 
stron powieści i jej faktograficzne bo-
gactwo wskazują jednak, że nie tylko 
odbiorca młodzieżowy został przez 
autorkę przewidziany, ale również  
i czytelnik dorosły odnajdzie dla siebie 
frapujące fragmenty, które wykracza-
ją poza ramy literatury dla młodzieży.

Cóż więc się odkrywa na 367 stro-
nach książki? Przede wszystkim skom-
plikowana, wielowątkowa i atrakcyjna 
historia Pomorza, która została omó-
wiona dzięki współczesnym wędrów-
kom po miejscach, w których dawnej 
działali Gryfici – dynastia książęca 
rządząca w przestrzeni Europy ponad 
pięćset lat. Fabuła rozpoczyna się  
w Rio de Janeiro, w rodzinie potom-
ków Pomorzan, którzy wyemigrowali 
do Ameryki Południowej na początku 
XX wieku. To stąd się wywodzi głów-
ny bohater powieści-przewodnika 
Erik, który jest swoistym strażnikiem 
dziedzictwa historycznego króla Da-
nii, Szwecji i Norwegii, a przy tym 
najbardziej chyba znanego Gryfity 
– Eryka Pomorskiego. Siedemnasto-
letni Erik wypełniając nakaz swego 
dziadka, leci do Europy, do Szczecina, 
i rozpoczyna poszukiwania królew-
skich skarbów, które wedle zapewnień 
przyniosą znalazcy nie tyle bogactwo 
materialne, co ogólnoświatowe do-
bro. Najpierw więc Erik wędruje po 
Szczecinie i okolicy, zapoznając się 
z najważniejszymi obiektami ma-
jącymi związek z Gryfitami. Potem 
rusza na wschód dawnego Księstwa 
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Pomorskiego, zajeżdżając kolejno do 
Karlina, Koszalina, Sławna, Darłowa, 
Szczecinka, Słupska, Lęborka i Byto-
wa. Następnie promem płynie wraz  
z przyjaciółmi z Gdyni do Skandynawii. 
Na miejscu odwiedza Karlskronę, Kal-
mar, Landskronę, Malmö, Kopenhagę 
i Helsingør, wszędzie rozpoznając ma-
terialne ślady po Eryku Pomorskim. 
Następne etapy podróży-poszuki-
wań rozgrywają się w dzisiejszych 
północnych Niemczech, a dokładnie  
w miejscowościach Pomorza Przed-
niego i Meklemburgii, tzn. w Pudagli, 
Wolgaście, Greifswaldzie, Eldenie, 
Barth, Ueckermünde czy Pasewalku. 
Ostatnie historyczne odkrycia doko-
nują się ponownie na ziemiach dzi-
siejszego województwa zachodnio-
pomorskiego: w Wolinie, Kamieniu 
Pomorskim, Cerkwicy, Trzebiatowie, 
Robach oraz Szczecinie. Jak widać  
z takiego zestawienia, powieść-prze-
wodnik Nakielskiej-Pawluk dotyczy 
niemal całego basenu Morza Bałtyc-
kiego, opisane zaś wydarzenia roz-
grywają się w kilkunastu przynajmniej 
miejscowościach w trakcie intensyw-
nej wakacyjnej eskapady.

Jak już wspomniano, głównym bo-
haterem utworu jest Erik, nastolatek 
wywodzący się z Brazylii, który żyjąc 
w Ameryce Południowej, na począt-
ku nie ma świadomości, że gdzieś  
w Europie istnieje Pomorze, z którego 
wywodzą się jego przodkowie. Wy-
pełnianie przedśmiertnego polecenia 
dziadka jest dla niego procesem po-
znawania nowych kultur, obyczajo-
wości czy języków. Śledzenie przez 
czytelnika losów Erika w Europie staje 
się w takim układzie podglądaniem 
intelektualnego i mentalnego wzrostu 
chłopaka. Warto jednocześnie do-
strzec, że Erik nie jest wyłącznie ja-
kimś pilnym uczniem czy bardzo serio 
traktującym świat chłopcem, a także 

młodzieńcem poszukującym przygo-
dy, w której poznaje nie tylko dawną 
historię, ale również swoich rówie-
śników żyjących w Polsce. Niektórzy 
z poznanych w Polsce ludzi stają się 
jego przyjaciółmi, jak nieco starszy od 
Erika Tomek. Ten beztroski chłopak, 
prawdopodobnie przyszły historyk, 
jest pomocnikiem oraz doradcą Eryka, 
choć i swoistym konkurentem wobec 
pięknej i rezolutnej dziewczyny Alicji. 
To ona właśnie oprócz wiedzy im-
ponuje Erykowi odwagą i dowcipem. 
Najważniejszym jednak jej atutem 
jest uroda, która sprawia, że zarówno 
Tomek, jak i Eryk walczą o jej wzglę-
dy. Dziewczyna skłania się ze swoimi 
uczuciami ku „pomorskiemu” Brazylij-
czykowi, przez co między nastolatka-
mi tworzy się aura pierwszej miłości. 
Jeszcze inni ludzie napotkani przez 
Erika czynią go ostrożniejszym i mniej 
naiwnym. Chodzi tutaj o Albrechta, 
wyrachowanego, bezwzględnego 
przeciwnika młodych odkrywców, 
który przez cały utwór jest czarnym 
charakterem wydarzeń, groźnym  
i zawziętym wrogiem poczynań trójki 
bohaterów.

W ten sposób skomponowany 
fabularnie utwór Katarzyny Nakiel-
skiej-Pawluk nasuwa dzisiejszemu 
czytelnikowi kilka skojarzeń. Nie są 
to dyskretnie podrzucane motywy,  
a przeciwnie – to wręcz wywoływane 
przez narratora znaczące momenty 
dzieła, cytaty i napomknienia, któ-
re w swoisty sposób pogłębiają lub 
uatrakcyjniają przewodnik-powieść. 
Nie bez znaczenia są tutaj nawiązania 
do polskiej tradycji powieści dla mło-
dego czytelnika i wieloczęściowych 
opowieści o Panu Samochodziku au-
torstwa Zbigniewa Nienackiego. To 
zrozumiały zabieg, jeśli się pamięta, 
że jedna z części cyklu Nienackiego 
jest poświęcona templariuszom, któ-

rzy i dla utworu Nakielskiej-Pawluk są 
istotni. Równie ważne jest w Waka-
cjach z gryfami sięganie ku wzorcom 
fabularnym utworów literackich Dana 
Browna z jego „przebojem” czytelni-
czo-filmowym, czyli Kodem Leonarda 
da Vinci. Nie tylko zresztą do literatu-
ry się w przewodniku-powieści o Gry-
fitach zwraca, a również do świata 
filmu i takich obrazów jak Skarb naro-
dów z Nicolasem Cage’em czy Indiana 
Jones i ostatnia krucjata z Harrisonem 
Fordem. Wydaje się, że właśnie z fil-
mu biorą się w Wakacjach tak szybkie 
zmiany miejsca akcji, tak łatwe wpa-
danie i wydobywanie się bohaterów  
z szeregu zdarzeń. Co prawda nie ma 
w utworze Nakielskiej-Pawluk doro-
słego, dominującego wiedzą i prze-
nikliwością głównego bohatera, jak  
w powyżej wymienionych przykła-
dach, lecz za to występuje protago-
nista młodociany, obdarzony mocami 
paranormalnymi, które są dużo bar-
dziej skuteczne podczas odnajdywa-
nia skarbów, aniżeli wiedza najwięk-
szych choćby znawców historii.

Nakielska-Pawluk nie dążyła do 
napisania pozycji wyłącznie komer-
cyjnej i zabawowej. Konsultowała 
swoje pomysły narracyjne, sprawdza-
ła fakty historyczne i złożyła osob-
ne podziękowania tym wszystkim, 
którzy zadbali o faktografię, choćby 
ze środowiska akademickiego, m.in.: 
Agnieszce i Pawłowi Gutom, Edwar-
dowi Rymarowi, Radosławowi Skryc-
kiemu, Krystynie Bezubik, Maciejowi 
Dobromilskiemu. Podziękowała rów-
nież duchownym Janowi Dziduchowi 
i Andrzejowi Sowie albo też wielu 
animatorom życia kulturalnego, np. 
Małgorzacie i Tomaszowi Dudom czy 
Dorocie Makrutzki. Jednakże autor-
ka w stronę historii akademickiej nie 
chciała dążyć, stąd na redakcyjnej 
stronie przewodnika-powieści zna-
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Historyczny  
obraz  
zacHodnicH  
kresów  

Wiktor Schroeder, Dzieje Somin. 
Opowieść z pogranicza, Wydaw-
nictwo Nowator, Kartuzy 2022

Pozycja, którą dostajemy do rąk, 
to opis dziejów miejscowości So-
miny położonej w gminie Studzie-
nice w powiecie bytowskim. Wik-
tor Schroeder podczas pięcioletniej 
pracy nad książką przeanalizował 
ogromną liczbę dokumentów ar-
chiwalnych, literaturę przedmio-
tu i przeprowadził wiele rozmów  
z najstarszymi mieszkańcami So-

min i okolicy. W ten sposób mógł 
poprowadzić czytelnika przez cie-
kawą historię tej miejscowości 
od końca XVI wieku do czasów 
współczesnych. Pomimo że jest to 
książka historyczna, przepełnio-
na datami, nazwiskami, tabelami, 
czyta się ją bez wysiłku i przyjem-
nie. Autor oprócz tego, że stosuje 
bardzo przystępny sposób pisania, 
dodatkowo często wplata w treść 
swoje osobiste uwagi, co w sumie 
dodaje jej lekkości. Odbiór lektury 
ułatwiają liczne zdjęcia, widoków-
ki, mapy i fotografie wykorzysta-
nych dokumentów.
Sominy przez wieki były osa-
dą nadgraniczną i właśnie takie 
położenie skutkowało szere-
giem implikacji. Dużo miejsca  
w omawianej pozycji zajmuje więc 
problematyka etniczna i religijna 
naszego pomorskiego pogranicza. 
W książce znajdziemy ciekawe 
opisy niełatwych, skomplikowa-
nych relacji Polaków, Kaszubów  
i Niemców, ewangelików i katoli-
ków. Dzięki tej pracy historyczny 
obraz naszych zachodnich kresów 
staje się bardziej wyrazisty i zro-
zumiały.

Książka dedykowana jest przede 
wszystkim byłym i obecnym 
mieszkańcom Somin oraz okolicy, 
którzy niejednokrotnie odnajdą w 
niej historię swoich przodków. Au-
tor bardzo skrupulatnie wyszukiwał  
w archiwach nazwiska mieszkań-

ców, funkcje, jakie pełnili w śro-
dowisku, oraz odnajdywał miejsca, 
gdzie mieli swoje siedliska. Na pod-
stawie tych szczegółowych danych  
w wielu przypadkach byłoby moż-
liwe odtworzenie drzewa genealo-
gicznego niejednego tutejszego 
rodu.

Zapewne chętnie do tej solid-
nie opracowanej lektury zajrzą też 
historycy interesujący się dziejami 
naszego regionu.

W tym momencie należy pod-
kreślić i docenić, jak wnikliwą  
i skrupulatną pracę wykonał autor. 
Za to dzieło należy mu się wielki 
szacunek.

Dzieje Somin. Opowieść z po-
granicza nie jest jedyną książką 
Wiktora Schroedera. W 2014 
roku wydał pozycję pod tytułem 
Najpiękniejszy Dywan na świecie. 
W niej autor w podobny sposób, 
głównie na podstawie unikalnych 
często dokumentów archiwalnych, 
opisuje dzieje małej osady leśnej. 
Dywan darzy wielkim sentymen-
tem, ponieważ w tutejszej leśni-
czówce spędził szczęśliwe dzie-
ciństwo. Należy też dodać, że obie 
opisane w książkach miejscowości 
leżą w sąsiedztwie, tyle tylko, że  
w przeszłości dzieliły je granice 
państwowe i administracyjne.

Gorąco zachęcamy do przeczy-
tania obydwu pozycji, bo jest to 
naprawdę fascynująca lektura.

Cecylia Kosińska

mienne zdanie: Przedstawiona inter-
pretacja wydarzeń historycznych jest 
interpretacją autorki i służy tylko za-
chęcie do podjęcia przez czytelników 
ich własnych poszukiwań historycznej 
prawdy w książkach naukowych, na-
pisanych przez historyków (oraz do 

dokonywania ich własnej interpreta-
cji). Taka fraza dobitnie wskazuje cel 
główny wydawnictwa Wakacje z gry-
fami… To wyciągnięcie ręki ze strony 
literatury i historii ku przeciętnemu 
czytelnikowi. Być może spotkanie  
z przeszłością za pomocą przewod-

nika-książki jest krótkotrwałe, być 
może realizuje się głównie w kręgu 
młodego czytelnika, ale najważniej-
sze, że otwiera, zachęca i pokazuje, 
jak wiele rzeczy jest do odkrycia… Na 
Pomorzu właśnie…

Daniel Kalinowski
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swòjiznA z błot A łąków
Rododendronë, òrchideje… te roscënë parłãczimë z czim egzoticznym, przëwiozłim z daleczich 
strón do naszich ògrodów, do naszich krutopów do òzdobë. A mómë téż rodné!

Tec z rodzënë rododendronów (różaneczników) je 
nasze bagno (Rhododendron tomentosum), nazéwóné 
téż torfnikã, mùlnicą, babim żebrã abò mòtewnikã. 
Pòzwë bagno i torfnik pòkazëją, gdze czerz rosce, to 

je na bagnach, na torfach. Tak wiôlgô nazwòwô roz-
majitosc swiôdczi ò tim, że Kaszëbi swòjégò jedurné-
gò rodnégò rododendrona bëlno znelë. Jegò lëstë ùżi-
welë jak domòwi chemie. Ks. Bernat Sëchta w swòjim 
wiôldżim słowarzu tak ò tim pisôł: „Mòtewnik wkłô-
dają w kòżëchë na lato, tej żódna mòta nie wléze”, abò 
że bagno kładzą w szafë i skrzënie, co miało òdgònic 
téż pchłë. Chto wzął w rãkã lëst òd bagna a gò pò-
carł, ten mòże zrozmiec i mòtë, i pchłë. Wòni òstro, 
chemiczno, jakbë sztëczno, òd ti pôchë mòże bòlëc 
głowa. W naddôwkù nasz domôcy rododendrón baro 
pëszny nie je, nawet czej kwitnie. Pewno temù nicht 
gò kòle chëczë nie sadzy. 

Kò nasze rodné òrchideje mògłëbë bëc zdobą 
niejednégò ògródka. Storczików rosce ù nas całé 
karno. Midzë jinyma kùkùczczi, w tim kùkùczka 
plachcowatô (Dactylorhiza maculata). Pòzwã do-
sta od òsoblëwëch cemnëch plachców na lëstach. 
Rosce na nisczich i strzédnëch torfach, na łąkach  
a w łãgòwëch lasach. Nié tak letkò trafimë na pòstãp-
négò storczika. Temù że żëjë leno na torfòwiszczach, 
co mają alkaliczné spòdlé. To lëpiennik (Liparis loe- 
selii). W całi Pòlsce òdkrëlë leno kòl 200 placów, 
gdze rosce. Na Kaszëbach trafimë gò np. na Gôchach  
w rezerwace Mechòwiszczé Ceszba (pòl. Mechowisko 
Radość), kòle Lëbónia. Je gò tak mało, że òstôł wpi-
sóny do czerwiony ksãdżi, co je lëstą nôbarżi rzôd-
czich gatënków, jaczé mògą wëdżinąc. Kò wedle mie 
nôpiãkniészą kaszëbską òrchideją je òbócyk razny 
(Cypripedium calceolus). Rosce w mało placach, tam, 
gdze zemia je alkalicznô i rodnô, kò nié na torfach,  
a w lasach (grądach), òsoblëwie na jich kraju.

P.D.

Òbócyk razny Cypripedium calceolus Bagno Rhododendron tomentosum

Kùkùczka plachcowatô Dactylorhiza maculata
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KroKòwa, Dãbeczi.  
Robòcé miesące

Nôleżnicë partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w Krokòwi drãgò 
robilë òb czas ùszłëch latowëch feriów, 
zjiscywającë projekt „Kaszëbskô tra-
dicjô i kùltura”. Zaczãlë òd pòkôzaniô 
mieszkańcóm gminë i letnikóm, co 
òdpòcziwają w Dãbekach, wëstôwkù 
pòżëczonégò z Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we 
Wejrowie „Felix Cassubia. Òd Gduń-
ska tu – jaż do Roztoczi bróm”. Òtemkł 
gò senatór Kazmiérz Kleina. Wëstôwk 
òstôł zbògacony rozmajitima za-
bëtkòwima zachama zebrónyma przez 
môlowëch kòlekcjonerów.

Òbzérôcze, jaczich wiele zeszło sã 
w Rëbaczówce, brelë téż ùdzél w pre-
lekcjach i prezentacjach prowadzonëch 
przez krokòwsczich zrzeszeńców. Ti-

kałë sã òne swòjorãcznëch wërobów, 
zwëków, tradicji, jãzëka, mùzyczi i hi-
storii Kaszëb. 

Òb jeséń dzejanié partu bëło 
dali rëszné. Pò wëjezdze na jëbleùsz  
40-lecô jistnieniô partu KPZ w Torniu 
(8 rujana), ju tidzéń pózni (15 rujana) 
jesmë zòrganizowelë tradicyjny Kar-
tofelbal. Òb czas jegò waraniô jesmë 
jedlë wszelejaczé môltëchë z bùlwama 
i jiné szmaczczi, bëłë téż spiéwë, mùzy-
ka i tuńce. Wôżnym dzélã pòtkaniô 
béł debiut binowégò karna „Kaszëbi  
z Nordë”, w jaczim grają naji, zrzesze-
niowi aktorzë-amatorzë. Przedstawilë 
òni wiesołi ùsôdzk i pôrã skeczów. 
Wôrtné bôczeniô bëłë binowô òpra-
wa, kòstjimë pasowné do zamkłoscë  
i aktorskô gra. Premierã òstała 
przëjimniãtô wiôldżima brawama  
i z nôdzeją na pòsobné wëstãpë.

Bòżena Hartin-Leszczëńskô, tł. dm

bòRzestowò. KRąg  
z przéDniKã zrzeszeniô

Gòscã rujanowégò zéńdzeniô Remù-
sowégò Krãgù w Bòrzestowie béł 
przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô Jón Wërowińsczi. Zéńdze-

nié – jak wiedno – zaczãło sã òd prze-
czëtaniô dzélëka z ksążczi Aleksandra 
Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa, 
tim razã ò rézowanim titlowégò heroja 
z Trąbą pò Łebsczich Błotach. 

Pózni gòsc òpòwiedzôł ò swòji 
zrzeszeniowi drodze. Kôrbił m.jin. 
ò swòjich rodnëch Brusach i spã-
dzywónëch tam dzecnëch latach,  
ò sztudiach w Torniu, dze w 1981 rokù 
pòwstôł part KPZ. Jón Wërowińsczi 
rzekł téż përznã ò swòjich dzejaniach 
jakno przédnika Zrzeszeniô – nôprzód 
w 90. latach XX wiekù i pòtemù 
òd 2019 rokù. Bëłë téż wspòminczi  
z wòjnowégò stanu, czedë béł zamkłi 
w môlu internowaniô w Strzebielinkù.

Òb czas zéńdzeniô bëłë téż gra-
tulacje dlô nôleżników Krãgù – 
Terézë i Henrika Klasów, chtërny 
òstelë wëprzédniony Medalã Lecha 
Bądkòwsczégò i swiãtowelë 50-lecé 
pòspólnégò żëcô.
Pòstãpné zéńdzenié Remùsowégò Krã-
gù mdze 11 lëstopadnika. 

Red.

Lëzëno. weLacje  
w zrzeszenim
Dnia 7 rujana bëłë welacje w lëzyń-
sczim parce Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô. Dzejanié tamecznëch 
zrzeszeńców pòdrechòwôł przéd-

Òdj. z archiwùm KPZ Krokòwa

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù

Òdj. R. Klinkòsz



nik Mieczësłôw Bistroń, chtëren 
pòdzãkòwôł wszëtczim za robòtã 
dlô môlowi kaszëbsczi spòlëznë.  
W drobnotach òmówił dzejania partu 
w sprawòzdënkù, jaczi pòdrechòwôł 
dwie trzëlatné kadencje.

Nową przédniczką na lata 2022–
2025 òstała Alicjô Klinkòsz, a do 
Zarządu bëlë wëbróny: Aleksandra 
Bistroń (wiceprzédniczka), Regina 
Mùdlaw i Téfil Syrocczi. Do Rewizjo-
wi Kòmisje weszlë: Sławòmir Klôsa 
(przédnik), Krësztof Bòber (zôstãpca 
przédnika) i Adóm Lubòcczi.

Na gòdnikòwim Òglowim Zjez-
dze KPZ przedstôwcama Lëzëna 
mdą: Alicjô Klinkòsz, Mark Mùdlaw, 
Mieczësłôw Bistroń, Róman Klinkòsz 
i Téfil Syrocczi.

Nowò wëbrónym wëszëznóm par-
tu żëczimë brzadnégò dzejaniô.

Red. na spòdlim wiadła  
KPZ w Lëzënie

chmieLno.  
Remùsowô spiéwògRa
Gminowi Òstrzódk Kùlturë, Spòrtu  
i Rekreacji w Chmielnie rëchtëje pra-
premierã kaszëbskò-pòlsczi spiéwògrë 
na spòdlim dokazu Aleksandra Maj-
kòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa. 
Pierszi rôz bãdzemë mòglë jã òbaczëc 
14 lëstopadnika w chmieleńsczim Do-
domù Kùlturë (pòczątk ò szósti wie-
czór). 

Nen ùsôdzk parłãczi dzysdniową 
òperową mùzykã (mezzosopran, ba-
ritón) z kaszëbsczim tuńcã, spiéwã, 
legendama a téż jãzëkã. Napisôł gò 
kómpòzytór Mateùsz Rëczek (pòl. Ry-
czek), chtëren miôł starã przetwòrzëc 
kaszëbsczé mòtiwë na głosë, kame-
ralną òrkestrã i lëdowi instrument 
– bazunã. Dokôz ten mô titel „Zómk  
w dôce – pòlskò-kaszëbskô spiéwògra”.
Mediowi patronat nad chmieleńską 
prapremierą mô miesãcznik „Pomera-
nia”. Realizacjô dokazu òstała wspiartô 
dëtkama przez Nadbôłtowé Centrum 
Kùlturë.

Red.

peLpLin. Konferencja  
„Ks. bernarD sychta  
– człowieK nauKi,  
KultuRy i Kościoła”
Szósta edycja konferencji z cyklu 
„Wielcy ludzie małego Pelplina” już 

za nami. 8 października 2022 roku  
w auli Biblioteki Diecezjalnej zebrali 
się uczestnicy konferencji poświęco-
nej ks. dr. Bernardowi Sychcie w roku 
115. rocznicy jego urodzin i 40. rocz-
nicy jego śmierci. Tytuł konferencji 
„Ks. Bernard Sychta – człowiek na-
uki, kultury i Kościoła” wskazywał na 
wiele płaszczyzn działalności autora 
słownika kaszubskiego i kociewskie-
go. Referenci reprezentujący środowi-
sko akademickie: prof. dr hab. Aneta 
Lewińska, dr hab. prof. UKW Maria 
Pająkowska-Kensik, dr hab. prof. UG 
Róża Wosiak-Śliwa, ks. prof. dr hab. 
Jan Walkusz, prof. dr hab. Daniel Ka-
linowski, dr Justyna Pomierska oraz 

diecezjalny konserwator zabytków 
ks. Wincenty Pytlik i Ryszard Szwoch  
z Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej w swoich wystąpieniach 
mówili o ks. Sychcie – leksykografie, 
etnografie, dramaturgu, malarzu, po-
ecie, wykładowcy i znawcy psychiatrii, 
dydaktyku i uczonym, a także duszpa-
sterzu. 

Mały Pelplin, niegdyś cysterski, po-
tem biskupi, skupiał tych, których bez 
wątpliwości możemy nazwać wielkimi 
ludźmi. Do takich należał ks. dr Ber-
nard Sychta, który jest nie tylko auto-
rem dwóch pomnikowych dzieł, czyli 
Słownika gwar kaszubskich na tle kul-
tury ludowej oraz Słownictwa kociew-
skiego na tle kultury ludowej, ale także 
człowiekiem wielu talentów. Bez prze-
sady można go nazwać człowiekiem 
renesansu, co wykazało spotkanie  
w auli Biblioteki Diecezjalnej. 

Konferencję prowadził i mode-
rował Bogdan Wiśniewski – główny 
organizator, wiceprezes Oddziału Ko-
ciewskiego ZKP w Pelplinie. Przypo-
mniał, że ks. Bernard Sychta urodził 
się w Puzdrowie k. Sierakowic na Ka-
szubach, ale całe swoje dorosłe życie 
spędził na Kociewiu, głównie w Pelpli-
nie, gdzie przez ponad dwadzieścia lat 
był proboszczem parafii katedralnej, 
a później w zaciszu w kanonii konty-
nuował prace badawcze nad kaszubsz-
czyzną i kociewszczyzną. 

Konferencję otworzył ks. bp dr 
Ryszard Kasyna, dziękując organiza-
torom za trud jej organizacji i życząc 
dobrych jej owoców. Zamknęła zaś 
bratanica autora Wesela kociewskiego 
Stefania Sychta.

Wśród publiczności z radością na-
leżało odnotować obecność kleryków 
pelplińskiego seminarium, na czele 
z rektorem ks. dr. Tomaszem Huzar-
kiem, oraz uczniów Powiatowego 
Zespołu Szkół Technikum im. rtm. 
Witolda Pileckiego w Przodkowie. 
Na konferencję przybyli także m.in. 
wicestarosta tczewski Andrzej Flisik, 
burmistrz miasta i gminy Pelplin Mi-
rosław Chyła oraz wierny uczestnik 
konferencji „Wielcy ludzie małego Pel-
plina” burmistrz Czarnej Wody Arka-
diusz Gliniecki. 

Konferencja została zorganizo-
wana przez miejscowy Oddział Ko-
ciewski ZKP oraz dwie pelplińskie 
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książnice: Bibliotekę Diecezjalną oraz 
Bibliotekę Miejską, której patronuje 
ks. Bernard Sychta. Dzięki zaangażo-
waniu pelplińskich zrzeszeńców i pra-
cownic wspomnianych bibliotek udało 
się przygotować konferencję tak, że jej 
uczestnicy wyszli z niej zadowoleni, 
gratulując sprawnej organizacji i wyso-
kiego poziomu. Warto nadmienić, że 
pod koniec roku ukaże się publikacja  
z materiałami konferencyjnymi, do 
której dołączone zostaną dwa dodat-
kowe referaty: Krzysztofa Kowalkow-
skiego i Dawida Lipińskiego. 

Patronat honorowy sprawowali: bi-
skup pelpliński Ryszard Kasyna, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Jan Wyrowiński, starosta tczewski Mi-
rosław Augustyn oraz burmistrz Pel-
plina Mirosław Chyła. 

Konferencja rejestrowana była 
przez niezawodne Radio Głos. Relację 
przygotował także TVP Gdańsk oraz 
TV Pelplin. 

Pelplińskie konferencje „Wielcy 
ludzie małego Pelplina”, zawsze ukoro-
nowane publikacjami książkowymi, na 
stałe wpisały się w kalendarz ważnych 
wydarzeń naukowych, popularno-
naukowych, edukacyjnych, promują-
cych i dokumentujących zasłużonych 
ludzi Pomorza. Warto nadmienić, że 
w latach 2017–2022 autorami refera-
tów było 36 osób, w tym 11 z tytułem 
profesorskim oraz 8 z tytułem dok-
torskim. Przyszłoroczna konferencja 
poświęcona będzie wywodzącym się 
z Pelplina lub tutaj działającym mala-
rzom i rzeźbiarzom, m.in. Wacławowi 
Szczeblewskiemu, Władysławowi Dra-
piewskiemu, Mikołajowi Cichoszowi  
i Wojciechowi Durkowi.

BW

chònice. bòKaDny  
pRogRam Dniów KùltuRë
Òd 16 do 28 rujana warałë w Chòni-
cach Dni Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùltu-
rë. Zaczãłë sã swiãtą mszą z kaszëbską 
liturgią słowa w bazylice pw. Scãcô  
sw. Jana Chrzcëcela i pòwiatowim re-
cytatorsczim kònkùrsã EKO-ART. 

Wôżnym pónktã bëło zéńdzenié 
w czëtnicë Gardowi Pùbliczny Biblio-
teczi z Aleksandrą Kùrowską-Susdorf, 
aùtorką ksążków Oswoić śmierć. Edu-
kacyjny potencjał kaszubskich rytu-
ałów pogrzebowych i Żëcé jak nudle / 

Życie jak makaron. Béł to dzél òglo-
wòkaszëbsczi akcji Ògrodë Lëteraturë 
wspiéróny dëtkòwò przez Ministra Bë-
nowëch Sprôw i Administracji.

W programie Dniów Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Kùlturë bëło téż 
pòdrechòwanié pòwiatowégò kòn-
kùrsu „Barwy jesieni. Mocny kolor 
jesieni”, kòncert młodëch talentów  
i Turniér Cëskaniô w Kaszëbską 
Baszkã „Tôrcza Kaszëb” ò nôdgrodã 
Chònicczégò Starostë. Chãtny mòglë 
téż òbezdrzec regionalno-historiczną 
kòlekcjã Albina Makòwsczégò.

Wëdarzenié zakùńczëła promò-
cjô 41. numra pismiona „Kwartalnik 
Chojnicki”, jakô bëła 28 rujana w czët-
nicë Gardowi Pùbliczny Biblioteczi.

Dni Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùl-
turë òdbëłë sã dzãka wspiarcu Mie-
sczi Gminë Chònice, Gminë Chònice  
i Pòwiatowégò Starostwa. Jich òrgani-
zatorama i partnérama bëlë: Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Chònicczé 
Centrum Kùlturë, Gardowô Pùblicznô 
Biblioteka, Historiczno-Etnograficzné 
Mùzeùm, parafiô pw. Scãcô sw. Jana 
Chrzcëcela, karna „Kaszëbë”, „Ka-
szuby” i „Bławatki”, a téż Spòdlecznô 
Szkòła nr 7 w Chònicach.

Red.

tczew. nowe właDze  
oDDziału KociewsKiego zKp
W strukturach Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego odbywają się wybory 
nowych władz. Także w Oddziale Ko-
ciewskim w Tczewie miała miejsce ta 
procedura. 

Dotychczasowe władze z Toma-
szem Jagielskim podsumowały swo-
ją działalność z ostatnich sześciu lat.  
W wyniku wyborów nowym prezesem 
oddziału został Oskar Ludwiczak. 

Zarząd uzupełnili: Jacek Cherek, To-
masz Jagielski, dr Michał Kargul, Hen-
ryk Laga i Leszek Muszczyński. Mottem 
nowych władz jest hasło: „Regionalizm 
awangardą czasów globalizmu”. 

O nowych pomysłach, inicjatywach 
i projektach ZKP Oddział Kociewski  

w Tczewie będziemy informować na 
bieżąco.

TJ

KaRtuzë. Festiwal  
saKRalnëch DoKazów

W kòlegiace pw. Wniebòwzãcô Nôs- 
wiãtszi Mariji Pannë w Kartuzach 
òdbëła sã II edicjô festiwalu Cassubia Sa-
cra. W òbrëmim tegò wëdarzeniô òstałë 
zaplanowóné sztërë kòncertë promù-
jącé sakralné ùtwórstwò, w tim do tek-
stów w kaszëbsczim jãzëkù. Òsoblëwą 
atrakcją festiwalu bëłë prezentowóné 
premierowò dokazë, jaczé pòwstałë 
na tpzw. kómpòzytorsczé òbsztëlën-
czi. Pierszim z nich béł cykl Psalmów 
Dawida na głos solo-kòntratenor  
z towarzenim instrumentalnégò kar-
na, ùsadzony przez Krësztofa Fal-
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kòwsczégò (tłómaczenié ò. prof. Adama  
R. Sykòrë z hebrajsczégò na kaszëbsczi). 
Drëdżim taczim dokazã je Kaszëbskô 
Żałobnô Mszô na solowé głosë, chùr, 
òrganë i zespół dãtëch instrumentów. 
Mszã skómpònowôł Adóm Diesner 
do kaszëbsczich słów br. Zbigniewa 
Joskòwsczégò.

Festiwalowi towarził plenerowi 
wëstôwk „Stutthof idzie! Ewakuacja 
więźniów obozu koncentracyjnego 
Stutthof ”. 

Artisticznym direktorã całé-
gò wëdarzeniô béł Sławòmir Bronk,  
a òrganizatorama: Stowôra Discantus, 
Mùzycznô Akademiô we Gduńskù, 
Kartësczé Centrum Kùlturë, Gmina 
Kartuzë, Institut Nôrodny Pamiãcë  
i Mùzeùm Stutthof w Sztuto-
wie. Hònorowi patronat nad fe-
stiwalã trzimôł bùrméster Kartuz 
Mieczësłôw Gòłuńsczi.

Red.

bòRowi młin. pRomòcjô 
Ksążczi ò szKòłach  
na gôchach

6 rujana w Bòrowim Młinie òdbëła sã 
promòcjô nônowszi ksążczi Benedik-
ta Reszczi. Nym razã ten zasłużony 
i robòcy aùtór zajął sã szkòłama na 
Gôchach. Òpisôł wszëtczé, jaczé dze-
jałë, sygnął do stôrëch dokùmeńtów  
a szkòłowëch kroników. Do grëpë 
pòzebrôł to w ksążce Dzieje szkolnic-
twa na Gochach. To wnetka 300 star-
nów. 

Bôczënk wôrt dac nié leno na 
czekawi, meritoriczny tekst, ale i na 

òdjimczi, jaczich dosc tëli nalazło sã  
w ksążce. Pòkôzëją nié blós bùdinczi 
czë lëdzy, ale i òbleczënk, a òsoblëwie... 
felënk bótów.

Na promòcje aùtór chãtno kôrbił  
ò zbiéranim materiałów a żëcym òswia- 
towëch môlów na Gôchach. W arti-
sticznym dzélu wëstąpilë ùczniowie 
szkòłë w Bòrowim Młinie.

Zdrzódło: pòrtal Kùlturowniô

chònice. chcą pRomòwac 
Kùńszt janusza  
tRzebiatowsczégò

Jeden òd nôwiãkszich terôczasnëch 
artistów òd mòdernégò kùńsztu Ja-
nusz Jutrzenka Trzebiatowsczi, bùr-
méster Chònic Arseniusz Finster, 
wójt Tëchómia Jerzi Lewi Czedrow-
sczi, direktór Gminnégò Òstrzódka 
Kùlturë w Tëchómiu Ludwik Szréder 
a Dorota Trzebiatowskô i Paweł Ju-
trzenka Trzebiatowsczi ze Stowôrë 
Spôdkòwiznë Pòmòrzô miona Bò-
gùsława X pòdpiselë 17 séwnika  
w Chònicach deklaracjã wespół-
robòtë. Jidze ò dzejanié, jaczégò 
brzadã mô bëc promòcjô kùńsztu 
na spòdlim ùtwórstwa Jutrzenka 
Trzebiatowsczégò. W dokùmeńce 
czëtómë téż ò ùsadzenim w gminie 
Tëchómie, mòże w Trzebiôtkach, dze 
są gniôzda Trzebiatowsczich, placu 
na taczé dzejanié.

Janusz Jutrzenka Trzebiatowsczi 
ùrodzył sã w Chònicach, a mieszkô  
w Krakòwie. Zajimô sã m.jin. malar-
stwã, żłobienim i pòezją. W jegò rod-
nym miesce dzejô Mùzeùm Janusza 
Trzebiatowsczégò (kòl sz. Sukienni-
ków 16), w jaczim jidze òbezdrzec dzél 
dokazów tegò artistë.

G.P.

warszawa. ò Kaszëbach  
z Rozmajitëch stRón

Fùndacjô Zupełnie Inny Świat wë-
dała pòsobny, ju 46., numr swòjégò 
pismiona, jaczi je tim razã namienio-
ny Kaszëbóm. Czëtińcowie doznają sã 
m.jin., dze są Kaszëbë, dze mòżemë 
szëkac jich stolëcë, jakô je jich historiô, 
z òsoblëwim bôczënkã na mòrdarstwò 
kaszëbsczi inteligencji w Piôsznicë  
w 1939 rokù. Ten dzél przërëchtowelë 
historicë z wejrowsczégò Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë  
i Mùzyczi: Michôł Hinc, Adóm Lubòc-
czi i Mateùsz Szuba. 

Marta Lidzbarskô rôczi w rézã pò 
swòji rodny zemi szlachama żółwia  
z wiérztë Janusza Mamelsczégò Jak 
żółw i zajc Kaszëbë zwiedzywalë. Są téż 
artikle ò kaszëbsczim jãzëkù i lëteratu-
rze, a do te bëlné przëmiarë ti òstatny: 
wiérztë Hanë Makùrôt-Snuzëk i Idë 
Czajinë. 

Wôrt téż przeczëtac ò kaszëb-
sczi òbrzãdowòscë (Mikòłôj Jar-
makòwsczi), ò kùchni (Rafôł No-
wakòwsczi) i mùzyce (Marta Gòluch, 
chtërna ùsadzëła téż felietón,  
w jaczim òpisała drogã òd przékòwa-
niô swòji kaszëbskòscë do ji ùkò-
chaniô). Do te jesz wëdowiedze  
z „Kaszëbą-òrkestrą” Tomaszã Fópką 
i wësziwôrkama: Móniką Òtrembą  
i Brigidą Michalewicz. 

46. numr pismiona „Zupełnie Inny 
Świat” to przez 60 starnów spòdlowi 
wiédzë ò Kaszëbach, jakô mòże bëc 
wôrtnô òsoblëwie dlô lëdzy, co za-
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czinają je pòznawac, ale téż i dlô tëch 
„strzédnozaawansowónëch”.

Przédnym redaktorã pismiona je 
Adóm Nyckòwsczi, a kòòrdinatorką 
numra ò Kaszëbach bëła Paùlëna Czo-
ska.

Red.

miastKò. rôczimë  
na DiKtanDo
W Spòdleczny Szkòle nr 3 miona Jana 
Pawła II w Miastkù bãdze latosô edi-
cjô Kaszëbsczégò Diktanda. Òrgani-
zatorzë rôczą ùczniów spòdlecznëch 
i wëżispòdlecznëch szkòłów, ale téż 
dozdrzeniałëch, chtërny mògą brac 
ùdzél téż w kategóriach dlô warkòwò 
piszącëch pò kaszëbskù i dlô ar-
cëméstrów. 

Ùczãstnicë mùszą sã trzëmac 
reglów pisënkù ùchwôlonëch  
w 1996 rokù z pózniészima zmiana-
ma Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
pùblikòwónyma w „Biuletinach Ra-
dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”.

Dzecë z nômłodszich kategórii 
bãdą pisałë wëjimczi z ksążeczków 
Anë Glëszczińsczi ò Bëtkù, a starszi 
pùdą na miónczi z dokazama Piotra 
Dzekanowsczégò. Tekstë przërëchtëją 
robòtnicë Gduńsczégò Ùniwersytetu.
Zgłoszenia je mùsz słac do 10 lësto-
padnika na fòrmùlarzu, jaczi je na 
starnie www.kaszubi.pl. Diktando bã-
dze w sobòtã 19 lëstopadnika. Pòczątk 

ò gòdzënie 9. Ò drobnotë mòżeta pëtac 
kòòrdinatorkã wëdarzeniô Wandã Lew
-Czedrowską (tel. 504 073 408), przéd-
niczkã RKJ Danutã Pioch (tel. 601 
964 859) abò kòòrdinatorów ze starnë 
Bióra Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô: Lucynã Radzymińską 
i Pawła Wiczińsczégò (tel. 58 301 27 
31). Pitania jidze téż wësëłac mailã na 
adres: dyktando2022@wp.pl.

Kaszëbsczé Diktando òdbãdze sã ju 
21 rôz. Jegò òrganizatorama są: Òglo-
wi Zarząd KPZ, partë KPZ w Miastkù 
i Stãżëcë, Gmina Miastkò, Spòdlecznô 
Szkòła nr 3 w Miastkù, Stowôra Szkól-
nëch Kaszëbsczégò Jãzëka „Remùsowi 
Drëszë” i Filologòwi Wëdzél Gduń-
sczégò Ùniwersytetu.

Kaszëbsczé Diktando je dofinan-
cowóné ze strzódków Ministra Kùl-
turë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu 
pòchôdającëch z Fùnduszu Promòcji 
Kùlturë – państwòwégò célowégò fùn-
duszu.

Red.

gDuńsK. pòtKanié  
Kaszëbów w jaseniu

W sobòtã 15 rujana bëło kaszëb-
sczé zéńdzenié w gduńsczim Jaseniu  
– w 10. roczëznã pòswiãceniô kòpii 
sztaturczi Matczi Bòsczi Swiónowsczi. 
W pòtkanim wzãlë ùdzél nôleżnicë 
i lubòtnicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô. Ks. Dawid Kas, wikariusz  
z parafii pw. bł. Dorotë z Mątw, òd-
prawił mszã swiãtą z liturgią słowa  
w kaszëbsczim jãzëkù. 

Òbczas zéńdzeniô przë kawie  
i kùchù w parafialny kawiarence ò Mat-
ce Bòsczi Swiónowsczi i Kaszëbach we 
Gduńskù òpòwiôdôł Jerzi Nacel, wice-
przédnik gduńsczégò partu KPZ. To 
prawie òn béł ùdbòdôwôczã wëkòna-
niô kòpii sztaturczi dlô parafii w Jase-
nim. Zrobił jã w 2012 rokù kaszëbsczi 
żłobiôrz Czesłôw Birr.

Ùczãstnicë pòtkaniô (a bëlë w tim 
karnie m.jin. Górale z Jaseniô z pre-
zesã gduńsczégò òddzélu Związkù 
Pòdhalanów Mirosławã Adamczikã) 
òbezdrzelë téż film „Kaszubi w Gdań-
sku”. A na zakùńczenié Wòjcech Józef 
Kònkel, przédnik gduńsczégò partu 
KPZ, rzekł ò dzejaniach zrzeszeńców 
we Gduńskù. 

Zéńdzenié òdbëło sã w òbrëmim 
cyklu „Gdańskie kaszubsko-pomorskie 
spotkania” realizowónégò przez gduń-
sczi part KPZ. Są òne ùdëtkòwioné ze 
strzódków Miasta Gduńsk.

Zdrzódło: www.kaszubi.pl

gDiniô. Kaszëbë na walë
Rëgnãła pòstãpnô edicjô projek-
tu „Kaszëbë na walë” prowadzoné-
gò przez Gdińsczé Akwarium dzãka 
ùdëtkòwieniu Ministerstwa Bënowëch 
Sprôw i Administracji. Jegò cél to 
przekôzanié wiédzë ò nôtërze i ùcz-
ba kaszëbsczégò jãzëka. Ùczãstnicë 
zajmów pòznôwają rodã Bôłtu pò 
kaszëbskù. „Pòznôj, żebë ùchòwac” to 
zéwiszcze tegò projektu. 

Ùczbë prowadzy dwòje lëdzy: 
szkólny kaszëbsczégò jãzëka i spe-
cjalista Gdińsczégò Akwarium. Są 
sczerowóné do dzecy z przedszkòlów  
i spòdlecznëch szkòłów.

Zgłoszenia są przëjimóné telefò-
niczno (nr 58 732 66 28 abò 587 32 
66 20). Kòòrdinatorką je Magdaléna 
Domańskô (e-mail: mdomanska@mir.
gdynia.pl).

Klëka
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Wicy infòrmacjów ò „Kaszëbë na 
walë” nalézeta na starnie https://akwa-
rium.gdynia.pl/kaszuby-na-fali-2022/. 

Partnerã projektu je Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Chcemë 
przëbaczëc, że m.jin. za te ùczbë 
Akwarium dostało Òrmùzdową Skrã 
za 2021 rok.

Red.

gDiniô. jëbleùsz „Dzwonu”

Gdińsczi chùr „Dzwon Kaszubski” 
pòd direkcją Piotra Klemensczégò  
16 rujana swiãtowôł 90 lat jistnieniô. 
Na ùroczëstim jëbleùszu w sedzbie 
Cechù Rzemiãsła i Pòdjmiznë [Ce-
chu Rzemiosła i Przedsiębiorczości] 
w Gdini westrzód pòzeszłëch gòscy 
bëlë m.jin. senatór Sławòmir Rëbicczi 
(nôleżnik Kaszëbsczégò Parlamentar-
négò Zespòłu), wiceprzédniczka Ra-
dzëznë Miasta Gdini Elżbiéta Serżãga 
[pòl. Sierżęga] i przédniczka Pòlsczégò 
Związkù Chùrów i Òrkestrów Part we 
Gduńskù Danuta Bałamùckô.

Ùroczëznã prowadzył prezes 
Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë Andrzéj 
Bùsler. Ùczãstnicë mòglë wësłëchac 
kòncertu „Dzwonu” i pòznac jegò 
historiã, ò jaczi òpòwiedzała przéd-
niczka chùru Brigida Maliszewskô. 
Òb czas zéńdzeniô bëłë téż wrãczoné 
wëprzédnienia dlô nôleżników chùru 
„Dzwon Kaszubski”. Jak je tradicją na 

jëbleùszach, nie felowało winszowaniô 
i pòdzãkòwaniów. Gdińsczi Kameral-
ny Chùr w darënkù dlô jubilatów za-
prezentowôł czile mùzycznëch ùsôdz-
ków.

Òrganizatorama ùroczëznë bëlë: 
Chùr „Dzwon Kaszubski”, Kaszëbsczé 
Fòrum Kùlturë i Gdińsczi Part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

Zdrzódło:  
kaszubskieforumkultury.pl

Kaszëbë. miónczi  
nôlepi czëtającëch 

Serdeczno rôczimë do ùdzélu w la-
tosym kònkùrsu Méster Bëlnégò 
Czëtaniô, jaczi òrganizëje Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë  
i Mùzyczi w Wejrowie. Wôżną zmianą 
w przërównanim z ùszłima edicjama je 
nowi pòdzél na kategórie. Latos bãdą 
to: kl. 1–2 spòdleczny szkòłë (ùcznio-
wie bãdą czëtac wëjimczi z ksążczi 
Janusza Mamelsczégò Żëcé dzecy), 
kl. 3–4 spòdleczny szkòłë (Janusz 
Mamelsczi, Bùrsztinowi skôrb), kl. 5–6 
spòdleczny szkòłë (Jerzi Samp, Za-
klãtô stegna), kl. 7–8 spòdleczny szkòłë 
(Bòlesłôw Bòrk, Lesôcczé pòwiôstczi  
ë jiné dokôzë), wëżispòdleczné szkòłë 
(Jón Walkùsz, Wiertle Bòżégò widu)  
i dozdrzeniałi (Stanisłôw Janka, Cësk). 

Wiôldżi finał mô bëc 9 gòdnika 
2022 rokù, a terô warają eliminacje 
w szkòłach, gminach i pòwiatach na 
całëch Kaszëbach.

Drobnotë nalézeta na starnie wej-
rowsczégò mùzeùm. Je tam m.jin. re-
gùlamin, w jaczim są kòntaktë do òrga-
nizatorów w pòwiatach i do przédnégò 
kòòrdinatora. Jidze tam téż nalezc mò-
dła zgłoszeniowëch kôrtów (wespół 

z infòrmacjową klaùzulą) i protokòłë 
dlô kònkùrsowëch kòmisjów na wsze-
lejaczich niwiznach.

Red.

wejrowò. wëbicczi  
pò KaszëbsKù

W aùlë Spòdleczny Szkòłë nr 9 mio-
na Józefa Wëbicczégò we Wejrowie  
29 séwnika òdbëło sã „Kaszëbsczé 
Czëtanié Wëbicczégò”.

W òbrëmim wëdarzeniô béł 
wëkłôd pt. „Wybicki mniej znany” 
wëgłoszony przez dra Piotra Kąkòla, 
adiunkta w Instituce Pòlsczi Filologii 
na Filologòwim Wëdzélu Gduńsczégò 
Ùniwersytetu. Ùczenczi Spòdleczny 
Szkòłë nr 9, òblokłé w czôrno-złoté 
farwë, zaprezentowałë tuńc z fanama, 
przërëchtowóny pòd czerënkã Barbarë 
Pawłowicz. 

Centralnym pónktã bëło pòspól-
né czëtanié mało znóny òperë aùtor-
stwa Wëbicczégò Kmiotek przez akto-
rów teatrowëch karnów, co dzejają na 
Kaszëbach: Amatorsczégò Teatrowé-
gò Karna ze Strzelna (Bruno Ceszka 
i Józef Roszman), Regionalnégò Dra-
maticznégò Teatru z Lëzëna (Mark 
Zelewsczi i Antón Wittstock), Teatru 
Zymk (Adóm Hébel i Tatiana Slowi)  
a téż karna Wicherczi z Kamiéńcë 
Szlachecczi (Wiktoriô Cybùla).

Patronat nad wëdarzenim trzimelë: 
wejrowskô starosta dr Gabriela Lisius, 
prezydent Miasta Wejrowa Krësztof 
Hildebrandt i przédnik Kaszëbskò
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Jón Wëro-
wińsczi. „Kaszëbsczé Czëtanié Wëbic-
czégò” to jeden z dzélów latosëch 
òbchòdów ògłoszonégò przez KPZ  
i Sejm RP Rokù Józefa Wëbicczégò.

Na spòdlim wiadła  
na www.muzeum.wejherowo.pl
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leKcja o Kaszubach  
w warszawsKiej  
poDstawówce
Oddziały ZKP popularyzują wiedzę 
o Kaszubach w najróżniejszych miej-
scach. Lekcje wiedzy o Kaszubach 
przeprowadzono 5 października br. 
w prowadzonej przez siostry nie-
pokalanki Szkole Podstawowej nr  6  
w Warszawie. Kierujące placówką sio-
stry Leonarda i Hanna, które pocho-
dzą z Kaszub, zaproponowały wspól-
ne przedsięwzięcie zaprzyjaźnionemu 
oddziałowi Zrzeszenia z Kartuz. Za-
angażowali się w nie przede wszystkim 
młodzi członkowie kartuskiego partu: 

Nikodem Warmowski i Inga Lange,  
a wsparli ich starsi działacze Kazimierz 
Formela i Jerzy Tutkowski. Temat lekcji 
spotkał się z bardzo życzliwym przyję-
ciem. Dzieci były niezwykle zaintere-
sowane językiem i kulturą kaszubską. 
Zadawały dużo pytań dotyczących 
naszego regionu. Na zakończenie zajęć 
wszyscy wspólnie zaśpiewali najpo-
pularniejszą kaszubską pieśń ludową 
Kaszëbsczé jezora. Oby takie działania 
zachęciły kolejne osoby do odkrywa-
nia bogactwa kulturowego Kaszub  
i popularyzacji wiedzy o regionie poza 
jego granicami. 

IL

Latos bliza w Rozewim swiãtëje swòjã 200. roczëznã. Ùrësznilë jã 15 lëstopadnika 1822 rokù. Je nôstarszą blizą w Pòlsce
Òdj. Sławòmir Lewandowsczi   

Klëka
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Sëchim pãkã ùszłé

gò cerpieniô. Môłi Jezësk téż płacze,  
a dokładno płaczkô, jak chòclë w 
gòdowi spiéwie pt. „Jezëskòwô bi-
żónka”1: Nie płaczkôj, Jezë, jô tu jem. 
Przëkrëjã deczką – naczkôj-że. 

Płacz przińdze pò smiéchù. Tak sã 
gôdô do dzecy a różnëch, co sã wëgłu-
piają – czej smianiô je za wiele. Zortów 
smiéchów je tëli co płaczów, a wierã 
jesz wicy. Mòże sã krëjamkò czichro-
tac. Chachac na całi głos. Rzechòtac 
ze szpòrtu w szpetny mòwie. Smiôc 
sã fùl pëskã. Cha, cha, cha – szczero. 
Chi, chi, chi – òpòcuszkù, kąsk skam-
żotno. Chó, chó, chó – wspòminkòwò. 

Chą, chą a chã, chã sã – nie wiedzec czemù – 
nie praktikùje (përznã brzëmi, jakbë miôł nos 
bënë zarosłi). Z chù, chù – je za wiele robòtë. 
Pòdobno z ché, ché a z chu, chu. Chë, chë – 
dôwómë òdczëc, że smiejemë sã z górë, przekã-
sno, wëszczérczo, pòdobno jak przë che, che. 
Przez y sã bòdôj smieją lëdze letczi w głowie…  
A czej chto sã smieje he, he – znaczi, że mô pro-
sto astmã. Chińczicë prawią, że czej sã białkã ro-
zesmiészi – tej sã mòże ju jedną nogą wkraglac 
ji do łóżka. I tu smiéchë sã kùńczą, bò nick z te 
dali nie wëdô. Jaczi je òrądz do smieniô? Co nas 
smiészi? Jak sã chto spùrgnie òb zëmã a sklónkã 
stłëcze. Czej sã co wëleje. Ga sã co narôz wëda-
rzi, co më sã te nie spòdzywelë. Wôżné, że przë 
tim nemù bòhatérowi akcje sã nie dzeje krziwda,  
a nôlepi, czejbë sã jesz sóm z te smiôł. Z cëzégò 
nieszczescô nie je wòlno sã smiôc, bò sami nie 
chcemë, cobë sã z nas wësmiéwelë. Same òczë 
sã mògą smiôc. A do te jesz dochôdô zwãk z gôr-
dzelë, a czasã téż łzë jak przë płaczu – czej co je 
baro smiészné. Dobri szpòrt je wiele wôrt. Mòże 
rozladowac napiãcé, nigle duńdze do pògòrchë, 
biôtczi. Mòże sã téż ùsmiôc jak Rusk do kòłôcza. 

Czãsto je tak, że płaczk(a) je zarô smiészkã 
(-ą). Mądrzelowie òd psychicznëch chòrosców 
cwierdzą, że nôwiãkszima smiészkama są lë-
dzëska z depresją, cëskã. Tak bëło chòcle z jed-
nym z nôwikszich amerikańsczich kòmików, Ro-
binã Wiliamsã. Niechle nama tej 
mdze wiedno do smiéchù, leno 
tak, cobë pò nim płaczu nie dało…

Czemù płaczesz? Chto 
płacze? Dzecë. Białczi. 
A chłopi téż płaczą? 
Czë leno òd wiôldżé-

gò zazwònieniô? Jak filmòwi Pawlak 
z Kargùlã… Dlô dzecy płacz to je 
nôlepszi métel na danié do wiédzë, 
że cos nie sztëmùje, nie grô. Głod-
ny je małi Józefk, pic mù sã chce. Jim 
je starszi – tim mni w ti intencji pła-
cze, a wiãcy sã drze: pôłnié je?! Dwa 
piwa! Taczi malis rëczi, czej w pam-
persa mô co gãscészégò zrobioné. 
Abò je mù mòkro w bùkskach. Płacz 
dzecka sã dalek niese. I chto przińdze  
a wëpòmòże. Pielëchã czë jiną fùslapã założi. 
Piersë dô pòsusac abò smaczny chemie z bùdlë. 
I pòzybie. Chłopi wiedno za tim tesknią. I za jed-
nym, i za drëdżim. Leno cobë jich fùdrowac, pòjic 
a biżac. Czedë wiãcy wëpiją jak zjedzą – sami 
sã kòlibią. Jidą stateczno kraczajama. Czedë wiã-
cy zjedzą jak wëpiją – nëkają drobnyma krocz-
kama, jak japóńskô gejsza – drëbòlą. Białczi są 
barżi wstrzëmòwné. Piją, czej ju mùszą, a jedzą 
jak mëszczi, bò wiedno są na jaczi diece. W żë-
cym jem nie widzôł, cobë jakô białeczka żarła  
a żłãpa… 

Ale chcemë wrócëc do płaczu. Płaczemë 
z żôlu, z jadłobë. Bò je nama pùsto, smùtno, 
kòmùdno a przikro. Czasã ze szczescô, ga cos 
sã ùdô zrobic, wëgrac chòc môłëch piãc milë-
jónów w totolotka. Na pògrzebach gdowë chlë-
chają. Pitôta: czemù? Różné są przëczënë. Bò 
sã kòchelë. Bò sã nie kòchelë. Bò mdze wzątk  
z ùbezpieczeniô. Bò nie mdze wzątkù z ùbezpie-
czeniô. A bò to jidze za białką wëtrafic?? Biwô, 
że płaczą, chòcô czësto ni ma czemù! Pewno tak, 
cobë òczë lepi blãkòwałë, jak słuńce pò prëcz-
kówce. Sëchta pisze, że płacze chleba, czej gò za 
darmò jedzą. (Nie je to czasã ò 500 plus?). Jiny 
rzeklan: Lepi z mądrim płakac, nigle z głupim żar-
towac. Swiãtô prôwda. Mówi sã téż, że lepi, czej 
dzeckò płacze, niż jakbë jegò starszi mielë nad 
nim płakac. W samim słowie płacz – nen płacz 
je czëc. Pòwiédzta to czile razy. Kò to jakbë chto 
łzë pòłikôł, a òne wcyg kapią… Në i nen stôrëch-
ny zwëk Płaczebòga we Wiôldżi Piątk, czej wiér-
ny Kaszëbi sã lelë rózgama na wdôr Jezësowé-

FELIETÓN

Tómk Fópka

Smiéch a płacz 
Mówi sã téż, że lepi, 
czej dzeckò płacze, 

niż jakbë jegò 
starszi mielë nad 

nim płakac.

Smiéch a placz_

1 Aùtorã je piszący te słowa.
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Òlga Kùklińskô

W cemnoscë
Lëstopadnik. Chùtkò 
robi sã terô cemno. 
Prôwdzëwégò dniowé-
gò widu corôz mni, a lë-

dzóm bòdôj je òn brëkòwny do żëcô. 
Bez widu më jesmë kòmùdny, smùtny, 
chòri, mni sã smiejemë. Dlôte na nen 
jesénny i zëmòwi czas rëchtëjemë so 
sztëczny wid: lãpë, swiéce, swiéczczi, 
taszlãpë i jinszé cëda, co mają nama 
zastąpic słunuszkò. Chòc są przecã 
taczé place na swiece, gdze widu ni 
ma bez czile tidzeniów w rokù i lëdze 
so jakòs radzą. Jidze sã gwësno do te 
przënãcëc. Zanôlégô òd ôrtu człowie-
ka. Są taczi, co bez parmieniów słuńca 
ni mògą żëc, i na zëmòwi czas nôlepi bë 
sã wënieslë do cepłëch krajów abò za-
padlë w zëmòwi spik i zbùdzëlë sã, czej 
bãdze ju jasno i cepło. Są téż i taczi, 
co lubią nen barżi kòmùdny czas òd-
pòczinkù i spòwòlnieniô, dłudżé noce  
i wieczorë, òdżin w kòminkù, do te ta-
ska z arbatą (abò z czims jinszim) i cepłé 
stréfle. Jem cekawô, w jaczim karnie wa jesta? Kar-
no cepłé stréfle czë równak cepłé kraje? Latos wierã 
barżi cepłé stréfle…

Wid je bez wątplëwòtów apartny, bò wiedno je 
pò ti dobri stronie mòcë. We wszëtczich bôjkach, 
ksążkach, legeńdach dobré mòce są prawie pò 
stronie widu, a te złé pò cemny. W cemnoscach 
tacy sã lëché, złé dëchë, czarzelnicë i rozmajité 
straszné stwòrë. Ni ma sã co lëdzóm dzëwòwac, 
czej òd nômłodszich lat taczima bôjkama jesmë 
karmiony, i mómë strach w nocë òczë òtemknąc, 
bò pòd wërã abò za sztorą mòże mieszkac jaczi 
gremlin (ti, co wëroslë w 90. latach, wiedzą, cëż 
to je), starëszkòwie bë gwësno rzeklë, że to taczé 
amerikańsczé, lëché krôsniãta. Kòżdi wierã mô 
pòd wërã, za sztorą a w głowie taczi swój apartny 
strach, jaczi leno w cemnoscë nabiérô sztôłtów. 
Òglowò kùltura widu dobëła nad kùlturą cemno-
scë (równak nié cemnotë), bò tak jesmë wëbre-
lë, czedë wënalazłi òstôł òdżin, a dali téż sztróm. 
Cemnosc je wcyg dlô naju krëjamnotą, czims, co 
do se przëcygô niejednëch, chòc z rozmajitima 
skùtkama. Jesmë przëwëkłi do te, że nocą bùdzą 
sã złé mòce, a lëdze prawie w nocë wiãcy grze-
szą (statisticzno wiãcy przestãpstwów dzeje sã  
w nocë). Kò noc je òd spaniô – bënômni czedës 
tak bëło, bò dzysô ju nicht nie pitô tëch, co mają 
na nocną szëchtã do robòtë, czë jima słuńcowégò 
widu przë robòce nie felëje. Robimë ju nié leno 

w dzéń, bò to nie sygô. Sami jesmë so 
to zrobilë. 

W cemnoscë colemało téż je cos 
dobrégò. Czej terô chùdzy gasną lãpë, 
mòżna w kùńcu spòkójno zazdrzec  
w gwiôzdë. Jo – donëchczas nie bëło 
to taczé prosté. Wiedno wszãdze cos 
sã pôlëło: wid w chëczach, lãpë przë 
drodze, a terô – cemno, cëchò, mni 
aùtołów, dôwno ù naji tak cos nie bëło. 
Sedzã wieczorã na trapach i zazéróm, 
jak dzeckò, w niebò. Kùli na nim sã 
zmieniło! To nie je ju to samò niebò, 
co w mòjim dzecynnym czasu. Wied-
no cos na nim mërgô, łiskô. Nalezc te 
wszëtczé kònstelacje nie je tak letkò 
jak czedës. Czej zakriwk z dëmù ju kąsk 
òpadnie, tej je widzec rozmajité fligrë, 
drónë, satelitë – wszëtczégò fùl, leno 
prôwdzëwëch gwiôzd jakbë mni. Fejno, 
że miesądz je wcyg taczi sóm i nie dôł 
sã nikòmù zmëdlëc. Chòc tëli.

Cemnosc rozbùdzô w lëdzach wiãk-
szą wëòbrazniã. Nick nie widzymë,  

a tëli mëslimë i czëjemë. Kùli razy tak bëło, czej 
zgasłë w jizbie wszëtczë lãpë, tej wiedno nama 
sã cos zdôwało. Bez widu më ju nie jesmë taczi 
òdwôżny i mądri jak w dzéń. Òglowò lëdze bez 
ògnia, widu, sztrómù tracą swòje supermòce.  
A swiat, czej logiczno na niegò zdrzimë, je taczi 
sóm i w dzéń, i w nocë. Zmieniô sã leno lëdzkô 
perspektiwa. Wôrt je gò lubic i taczim, i taczim,  
z widã i bez niegò. A na te jesénné i zëmòwé nocë  
a wieczorë lepi so przërëchtowac fùl wòniącëch 
swiéców, brzadowëch arbatów i wiele cekawëch 
ksążków, pò prôwdze je w czim wëbierac (na 
przëmiar tuwò: www.kaszubskaksiazka.pl). Tej cem-
nosc nie mdze nikòmù takô strasznô, procëmno, 
w ni téż mdze nawetka cos przëjemnégò. Mòżna 
sedzec w grëpie, z sąsadama, z drëchama, z mùlkã, 
bãdze cepli i barżi òbszcządno, leno wôrt zwôżac, 
żebë sã nie zaczadzëc. A ju wieczerza przë swiécach 
– to dopiérze mòże miec czarowną mòc. W cem-
noscë mni je widzec wszëtczé gùbë, pichë, brudë,  
a tegò wierã nicht nie lubi. Mùszimë wząc przikłôd 
z lëdzy daleczi nordë i pòmalinkù sã do cemnoscë 
przënãcëc. Tedë mòże barżi docenimë, czej za czile 
lat (móm nôdzejã) zôs wid dobãdze 
nad cemnoscą i wszëtkò wrócy na 
swój plac. A wszëtczé gremlinë wró-
cą pòd wëra a za sztorë i chùtkò ju 
stamtąd nie wëlézą. A wa, bòjita sã 
cemnoscë?

Bez widu më  
ju nie jesmë taczi 

òdwôżny  
i mądri jak  

w dzéń. Òglowò 
lëdze bez ògnia, 
widu, sztrómù 

tracą swòje 
supermòce.
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Wystarczy złożyć zamóWienie  
W Biurze zarządu GłóWneGo  

zrzeszenia KaszuBsKo-PomorsKieGo:

tel. 500 183 832
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