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Od redaktora 
30 lipca światową stolicą 
Kaszub będą bez wątpienia 
Brusy. To tam odbędzie się 
XXIII Światowy Zjazd 
Kaszubów, na który będzie 
można dotrzeć m.in. Trans-
cassubią – tym razem organiza-
torzy zapewniają odjazdy 
z Gdyni oraz z Chojnic. 
Szczegółowy rozkład jazdy 
publikujemy na trzeciej stronie 

okładkowej naszego miesięcznika, a relację z tego 
wydarzenia zamieścimy we wrześniowej 
„Pomeranii”.   
Okres wakacyjny to tradycyjny czas wyjazdów. Jeśli 
ktoś planuje lokalne wyprawy, warto zapoznać się 
wcześniej z zawartością naszego miesięcznika. 
W nim bowiem Adam Grzybowski opisuje położo-
ną w Zaborskim Parku Krajobrazowym niewielką 
kaszubską wieś Rolbik. Rolbik nad rzeką Zbrzycą 
jest doskonale znany kajakarzom oraz… satyry-
kom i politykom. Zachęcam do lektury tekstu na 
stronach 52-58. 
Od dawna popularnością wśród letników oraz 
gdańszczan stroniących od wielkomiejskich tłumów 
cieszy się Wyspa Sobieszewska. Jej największymi 
walorami są właśnie cisza i spokój, jakich można 
zaznać na szerokich i pięknych plażach, które nieco 
ponad 100 lat temu były jeszcze integralną częścią 
Mierzei Wiślanej. Wyspa Sobieszewska może 
poszczycić się również długą tradycją rybaczenia, 
o czym na łamach „Pomeranii” pisze Radek Smil-
gin (strony 38-41). Widok kutrów i sieci 
rybackich oraz zapach z wędzonych ryb jeszcze 
kilka dekad temu był na tam na porządku 
dziennym. 
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Symboliczny klucz do gdańSkich bram  
w zamian za dorodnego bałtyckiego łoSoSia

W samo południe 18 czerwca rybacy z Półwyspu Helskiego przeszli z Targu Rybnego Długim 
Pobrzeżem pod Dwór Artusa, gdzie w zastępstwie prezydent Aleksandry Dulkiewicz czekała na 
nich Emilia Kosińska, zastępca skarbnika Gdańska. Czekała z symbolicznym kluczem do miej-
skich bram, który trafił w ręce Rafała Kohnkego, prezesa oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Jastarni. W zamian za klucz przedstawicielka władz miasta otrzymała od rybaków, 
świeżo złowionego dorodnego bałtyckiego łososia. 

Inscenizacja, której częścią był również pokaz sprze-
daży ryb, nawiązywała do tradycji targu rybnego, 
która sięga XIV wieku. Na Fischmarkt rybacy przy-
wozili złowione ryby do Gdańska pomerankami 
nieprzerwanie do 1945 roku. Po wojnie ten zwyczaj 
z różnych powodów zanikł. W 2013 roku za sprawą 
lokalnych grup rybackich powrócono do tej tradycji 
właśnie w formie inscenizacji, która ma za zadanie 
przybliżyć kulturę rybacką oraz promować spoży-
wanie ryb. Jak widać, zwyczaj się przyjął, bo w tym 
roku Fischmarkt również wzbudził zainteresowanie 
gdańszczan oraz licznych turystów odwiedzających 
nadmotławski gród. 

Rybacy w drodze powrotnej na Targ Rybny prze-
szli na zrewitalizowany w ostatnich latach skwer po-
między ulicami Szeroką i Świętojańską, na którym od 
2010 roku stoi pomnik Księcia Świętopełka Wielkie-
go. Tam prezes ZKP Jan Wyrowiński oraz skarbnik 
Emilia Kosińska odsłonili tablicę z nazwą dotąd bez-
imiennego zieleńca. Odtąd plac oficjalnie jest skwe-
rem Świętopełka Wielkiego.

– Tutaj stoi nasz kaszubski książę i od dzisiaj ten 
skwer będzie się nazywał jego imieniem. Dla nas, Ka-
szubów, to jest bardzo ważne – powiedział tuż po od-
słonięciu tablicy prezes Jan Wyrowiński.

Oba wydarzenia były częścią organizowanych  
w dniach 16-22 czerwca przez ZKP, wspólnie z miej-

skim samorządem, Gdańskich Dni Kaszubskich, 
których celem było przybliżenie kaszubskiej kultury, 
historii i tradycji. Na wyspie Ołowianka, która była 
centrum tych wydarzeń, goście mogli zatem odkryć 
kaszubską muzykę (publiczność usłyszała m.in. Ze-
spół Pieśni i Tańca Sierakowice, ZPiT Kościerzyna, 
zespół Drëszë, Akademię Głosów Tradycji, Katarzy-
nę Chrul, Kaszubską Orkiestrę Rybacką oraz Kapelę 
Begebenheit), poznać kaszubską literaturę za sprawą 
rozmów z  literatami i znawcami regionalnej historii 
oraz zapoznać się z regionalnym rękodziełem i oczy-
wiście tradycyjną kaszubską kuchnią. 

W ramach Gdańskich Dni Kaszubskich odbyły 
się także: plenerowa wystawa poświęcona wybitnym 
Kaszubom związanym z Gdańskiem, spacer kaszub-
skimi śladami w Gdańsku oraz konferencja z okazji 
110. rocznicy zjazdu założycielskiego Towarzystwa 
Młodokaszubów w Gdańsku.  

W przedostatni dzień na scenie Stara Apteka 
Teatru Wybrzeże Regionalny Teatr Dramatyczny  
z Luzina wystąpił ze sztuką Ścinanie kani. Inscenizacja 
otrzymała nagrodę na prestiżowym 38. Ogólnopol-
skim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w  Tarnogrodzie, 
teatr z Luzina zajął również pierwsze miejsce na Ogól-
nopolskim Amatorskim Przeglądzie Teatralno-Kaba-
retowym „Wieżowisko” w Gniewinie w 2021 roku.

RED.

Fot. Sławomir Lewandowski
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recytacjô mùSzi jic z Serca
Ju 51. rôz nôlepszi recytatorzë z całëch Kaszëb szlë na miónczi w kònkùrsu „Rodnô mòwa”.  
50 ùczãstników, chtërny dobëlë eliminacje w swòjich szkòłach, gminach i pòwiatach,  
prezentowało w Gminowim Òstrzódkù Kùlturë, Spòrtu i Rekreacji w Chmielnie prozatorsczé  
i pòeticczé dokazë pò kaszëbskù.

Recytatorsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Lëteraturë „Rodnô 
mòwa” òstôł zòrganizowóny w dniach 11–12 czer- 
wińca przez Wójta Gminë Chmielno, GÒKSiR  
w Chmielnie i chmieleńsczi part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô. Kòmisjô òbsãdzëcelów – Tomôsz 
Fópka, Karolëna Keler, Dark Majkòwsczi, ks. Jón Per-
szón (przédnik) i Bòżena Ùgòwskô – przëznała nôd-
grodë w szesc wiekòwëch kategóriach. Dobiwcama 
òstelë:

Przedszkòla i kl. 0
1. Klara Makùrôt (Samòrządowé Przedszkòle nr 7 
w Kòscérznie), 2. Antón Bùbòlc (Spòdlecznô Szkòła 
w Starzënie), 3. Karina Gònczarenkò (Sp. Sz. w No-
wim Wejrowsczim Dwòrze), wëprzédnienia – Mariô 
Wittbrodt (Sp. Sz. nr 6 w Gdinie), Mikòłôj Młińczik 
[pòl. Młyńczyk] (Przedszkòle nr 6 w Lãbòrgù), Ana-
bella Kòtarskô (Przedszkòle „Wesołe Przedszkolaki” 
w Chònicach), Liliana Szczãsnô (Zespół Sztôłceniô  
i Wëchòwaniô w Dzérzążnie), Agata Szréder (Sp. Sz. 
w Reskòwie), Faùstina Prądzyńskô (Zespół Szkòłów 
w Bòrowim Młënie);

Kl. 1–3 spòdlecznëch szkòłów
1. Léón Makùrôt (Sp. Sz. nr 4 w Kòscérznie), 2. Mile-
na Witos (Sp. Sz. w Bòrzestowie), 3. Dómnika Reiter 
(Sp. Sz. w Bòrzestowie), wëprzédnienié – Kòrneliô 
Glinieckô (Sp. Sz. w Sëleczënie);

Kl. 4–6 spòdlecznëch szkòłów
1. Jarosłôw Bisewsczi (Sp. Sz. w Pilëcach), 2. Zo-
fiô Żmich (Sp. Sz. nr 9 we Wejrowie), 3. Michalëna 
Marcyńskô (Sp. Sz. w Chmielnie), wëprzédnienia – 
Zofiô Słupskô (Zespół Szkòłów w Mòtarzënie), Ame-
liô Kikòlskô (Szkòłowò-Przedszkòłowi Zespół nr 2  
w Kòscérznie), Nadia Kraùza (Zespół Szkòłów  
w Bòrowim Młënie);

Kl. 7–8 spòdlecznëch szkòłów
1. Milena Kòska (Zespół Szkòłowò-Przedszkòłowi 
w Kaszëbsczi Dãbnicë), 2. Kòrneliô Garstka (Sp. 
Sz. w Górze), 3. Michôł Mòga (Sp. Sz. w Swòrach), 
wëprzédnienié: Zuzana Jereczek (Sp. Sz. w Lesni-
cach);

Branżowé i wëżispòdleczné szkòłë
1. Paùlëna Penkòwskô (KPZ part w Chmielnie),  
2. Wiktoriô Dalekô (Kartësczé Centrum Kùlturë),  
3. Agniészka Leszczińskô (Zespół Szkòłów Żëwienio-
wi Gòspòdarczi i Agrobiznesu w Lãbòrgù), wëprzéd-
nienié: Szczepón Makùrôt (ÒL w Kòscérznie);

Dozdrzeniałi
1. Marta Lidzbarskô, 2. Paweł Wittbrodt, 3. Wiktoriô 
Stolc.

Òstałë téż przëznóné specjalné nôdgrodë: dlô 
Martë Lidzbarsczi za nôlepszą recytacjã dokazu na re-

Wrãcziwanié nôdgrodów dozdrzeniałim dobiwcóm. Òdj. am 
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ligiowé témë, dlô Milenë Kòsczi za nôlepszą recytacjã 
Żëcégò i przigód Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò 
(nôdgroda Remùsowégò Krãgù w Bòrzestowie), dlô 
Timòteùsza Höhna ze szkòłë w Swòrach za nôlepszą 
interpretacjã kaszëbsczi pòezji (nôdgroda stowôrë 
Remùsowi Drëszë), dlô Antóna Bùbòlca za nôlepszą 
interpretacjã dokazu Alojza Nagla (nôdgroda Wójta 
Gminë Szëmôłd).

Nôdgrodã Wójta Gminë Chmielno dlô nômłod-
szi ùczãstniczczi dostała Faùstina Prądzyńskô, a nôd-
grodã Przédnika KPZ Part Chmielno dlô nômłodszé-
gò ùczãstnika – Antón Bùbòlc.

Òkróm kònkùrsowëch recytacjów ùczãstnicë 
„Rodny mòwë” (i wszëtcë chãtny) mòglë wzyc ùdzél 
we warkòwniach ò słowie i mùzyce prowadzonëch 
przez Pawła Ruszkòwsczégò. W sobòtã 11 czerwińca 
òdbéł sã kòncert tegò kòscersczégò artistë.

Niedzelnô (12 czerwińca) ùroczëzna ògłoszeniô 
rezultatów kònkùrsu zaczãła sã òd mszë z kaszëbską 
liturgią słowa, jaką òdprawilë ksãża pòd przédnictwã 
prof. Jana Perszona. Rozegracjã w chmieleńsczim 
GÒKSiR prowadzëlë na binie: Karolëna Stankòwskô 
(kaszëbskô influenserka) i Róbert Groth z Radio 
Gdańsk. W mùzycznym dzélu wëstąpiło karno 
Chmielanie.

Baro jem rôd, że ta 51. edicjô òdbëła sã bez pro-
blemów, w taczi fòrmùle, jaką më mielë przed pan-
demią – z ùdzélã pùblicznoscë, recytacjama na żëwò. 
Ta prôwdzëwô atmòsfera „Rodny mòwë” bëła dzysô 
w Chmielnie – gôdała zarô pò kònkùrsu direktorka 
chmieleńsczégò GÒKSiR Edita Klasa. I dopòwiedza-
ła, że kònkùrsã żëła wnet całô wies i gmina. To wëda-
rzenié sã ju wpisało w najã tożsamòsc, czegò pòcwier-
dzenim je téż wiôlgô pòmòc dobrzińców – spònsorów. 
Niżódné jiné wëdarzenié, jaczé òrganizëjemë, ni mô 
taczégò wspiarcô Kaszëbów. Ceszi téż rozbùdowónô 
lësta medialnëch patronów, w tim „Pòmeranii”. Latos 
jesmë mielë pierszi rôz patronat Radia Kòszalin, bëłë 
relacje w TVG. Prestiż wëdarzeniô rosce téż dzãka hò-
norowim patronóm, taczim jak Marszôłk Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa abò Nôrodny Institut Spôdkòwiznë Wsë 
[Narodowy Instytut Dziedzictwa Wsi]. A mieszkańcë 
Chmielna są pò prôwdze bùszny, że òbczas finałowëch 
dni jich wies stôwô sã stolëcą rodny mòwë.

Dobiwczka w nôstarszi kategórie Marta Li-
dzbarskô zarô pò ògłoszenim rezultatów bëła baro 
szczestlëwô i pòdczorchiwała, że baro lubi interakcjã 
z òbzérnikama. W kategórie dozdrzeniałëch drãgò je 
dobëc jakąs nôdgrodã, i baro sã ceszã, że ùdało mie  
zając pierszi plac. Zdôwô mie sã, że kąsk lepi jô re-
cytowała wiérztã jak prozã [bëłë to: wiérzta Janusza 
Mamelsczégò „Wiara” i dzélëk Żëcégò i przigód Remù-
sa– przëp. D.M.]. Wiedno sama wëbiéróm so tekstë do 
recytacji i zanôlégô mie na tim, żebë òne miałë jaczis 
wôżny przekôz, żebë słëchający jich lëdze pòmëslëlë  
ò swòjim żëcym, ò tim, co robią dlô kaszëbiznë. Òbczas 
recytacji lubiã zdrzec jima w òczë, widzec jich emòcje. 
Niejedny słëchają ze zamkłima òczama, jiny zdrzą jak 
w òbrôz i czekają, co bãdze dali. To je nadzwëkòwé! 
Dodała jesz, że kòżdi ji wëstãp je jinszi, a niżódne 
próbë nie òddôwają tegò, co sã dzeje òbczas finałowi 
recytacji. Czej robiã próbë przed kònkùrsã, to òne nie 
wëchôdają tak jak na binie. Òbczas prezentacji cos mie 
pòdpòwiôdô, że móm gadac i zachòwiwac sã tak, a nié 
jinaczi. Ni mòże bëc tak, że jaczis szkólny mie pòwié: 
terô rób to abò tamto. To mùszi jic z serca, z mòji dëszë. 
Napiselë te tekstë Janusz Mamelsczi i Aleksander Maj-
kòwsczi, ale jak je recytëjã, to òne sã stôwają mòjima 
słowama i to, co wa widzyta na scenie, to jem jô, a nié 
żódnô chòreògrafiô. 

W swòje dobëcé ni mògła ùwierzëc Milena Kòska 
ze szkòłë w Kaszëbsczi Dãbnicë, jakô òd wiele lat bie-
rze ùdzél w kònkùrsu, ale latos pierszi rôz ùdało sã ji 
ùdostac przédną nôdgrodã. To baro przëjemné ùczëcé. 
Kaszëbsczégò ùczã sã w szkòle òd drëdżi klasë spòdlecz-
ny szkòłë. Donëchczôs jô miała w „Rodny mòwie” 
pôrã wëprzédnieniów i drëdżi môl, rôz wëprzédnienié  
w Kaszëbsczim Diktandze i Méstrze Bëlnégò Czëtaniô. 
Latos jô czëła wiôldżi stres, wikszi jak wiedno. Jem do-
stała nôdgrodã za nôlepszą recytacjã „Remùsa”, ale lżi 
mie sã ùczëło „Baladë ò apartny diôbelnicë” Idë Czajiny. 

51. kònkùrs „Rodny mòwë” stôł sã ju historią, ale 
w swòji pamiãcë bãdą gò jesz długò mielë laùreacë, 
wiele ùczãstników i szkólnëch, chtërny rëchtowelë 
ùczniów i przëjachelë z nima do Chmielna. Dzãkù-
jemë jima a téż òrganizatoróm finału i wszëtczich eta-
pów latoségò kònkùrsu.

Dark Majkòwsczi

Òdj. am
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warkòwnie w żukòwSczi gminie
Pòtkania z méstrama kaszëbiznë, òbgôdczi ò ùczbie w szkòle i ùdzél w òtemkniãcym  
Festiwalu Kaszëbsczich Filmów w Żukòwie. W dniach 18–19 czerwińca òdbëłë sã warkòwnie  
dlô piszącëch pò kaszëbskù òrganizowóné przez „Pòmeraniã”.

Pôrãnôsce ùczãstników – kaszëbsczich pisarzów, 
szkólnëch, sztudérów kaszëbsczi etnofilologie i ùcz-
niów Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Kòscérznie – 
pòtkało sã nôprzód w Spòdleczny Szkòle w Tëchómiu, 
dze bëła leżnosc sã pòznac i dowiedzec ò przëdze-
lonëch zadaniach. Pò przëwitanim przez direktor-
kã tegò môla Elżbiétã Prëczkòwską jesmë gôdelë  
z aùtorã słowarzów kaszëbsczégò jãzëka Eùgeniuszã 
Gòłąbkã, chtëren òpòwiedzôł m.jin. ò swòji robòce 
zrzeszony z pòznôwanim i pòpùlarizacją jãzëka Sło-
wińców. Niedôwno ùkôzała sã drëkã jegò pùblikacjô 
Słowińsczé tekstë Friedricha Lorentza pòdóné w dzy-
sczasny kaszëbiznie i pò pòlsku, a terô kùńczą sã prôce 
wkół wëdaniô słowarza, dzãka jaczémù mdzemë mò-
glë przërównac mòwã Słowińców do terôczasny lëte-
racczi kaszëbiznë. Gòłąbk òdpòwiôdôł téż na pitania 
ò pòlaszenié i germanizowanié najégò jãzëka, ò jegò 
przińdnotã i tłomacził, dlôcze jesz nie je skùńczony 
wiôldżi Słownik polsko-kaszubski. Wicy ò tim pòtka-
nim przeczëtôta w tim numrze „Pòmeranii” w teksce 
aùtorstwa Łukasza Zołtkòwsczégò. 

Pòsobnym gòscã, z jaczim më kôrbilë òbczas 
warkòwniów, béł Jerzi Stachùrsczi – mieszkający  

w Czeczewie pòeta, kómpòzytór, artisticzny czerow-
nik Teatru „Miniatura” i wielelatny direktór spòdlecz-
ny szkòłë w Czeczewie. Nôbarżi czekawiło naju jegò 
kaszëbsczé ùtwórstwò – pòeticczé zbiorë i dokazë na 
binã. Wedle niegò dzysdniowi artiscë, chtërny twòrzą 
w najim jãzëkù, są na eùropejsczi rówiznie, a nôwik-
szim jich jiwrã je felënk bëlny promòcji. Stachùrsczi 
doradzył młodim piszącym, żebë kùńczëlë termino-
wò zaplanowóné dokazë i bëlë òtemkłi na wszelejaczé 
żôchë ùtwórstwa, nié leno kaszëbsczé. Pòdczorchiwôł 
téż, że kòżdé pòkòlenié mô prawò i òbrzészk ùsadzëc 
cos nowégò – mòże to bëc òpiarté na tradicje, na do-
kazach pòprzédców, ale mùszi pòkazëwac jich pòz-
drzatk na swiat i żëcé. 

Czedë artista z Czeczewa wspòminôł òrganizo-
wóné przez se pòeticczé kònkùrsë dlô dzecy, òkôza-
ło sã, że dwòje z ùczãstników warkòwniów prawie 
dzãka nima zainteresowało sã kaszëbizną i lëteraturą. 
Wëdowiédzô z Jerzim Stachùrsczim nalézeta w tim 
numrze „Pòmeranii”.

Na zakùńczenié pierszégò dzéla pòtkaniô Elż-
biéta Prëczkòwskô pòkôzała nama tëchómską 
szkòłã, òsoblëwie rozmajité mòderné nôrzãdła do 

Ùczãstnicë warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù òbczas zéńdzeniô z Elżbiétą i Eùgeniuszã Prëczkòwsczima. Òdj. am
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ùczbë. Rzekła téż ò ùdbach na wikszé zaintereso-
wanié młodëch lëdzy i jich starszich kaszëbizną. 
Pòdczorchiwała, że wôżné są tuwò karna spiéwë  
i tuńca, teatrowé grëpë i kònkùrsë. Jakno metodicz-
nô dorôdczka do ùczbë kaszëbiznë przekôzała téż 
czile prakticznëch doradów szkólnym, jaczé bëłë 
ùczãstniczkama warkòwniów. 

Jesmë wzãlë téż ùdzél w rozrzeszenim kònkùrsu 
dlô szkólnëch „Ùczimë sã jeden òd drëdżégò” w ka-
tegórii: Nagróné metodë aktiwizëjącé. Baro sã nama 
widzałë przesłóné dokazë i fejn, że ju wnetka bãdą 
przistãpné w internece. To mdze gwës bëlnô pòmòc 
òbczas robòtë z ùczniama.

Pò zakùńczenim gòscënë w szkòle w Tëchómiu béł 
czas na pôłnié i dwa zéńdzenia w Baninie. Nôprzód 
z Tatianą Slowi, jakô je czerowniczką kaszëbsczi re-
dakcji w Radio Gdańsk. Òpòwiedzała nama ò historii 
bëtnoscë kaszëbiznë na antenie, ò pierszich progra-
mach i lëdzach, jaczé je prowadzëlë, jak np. Dómi-
nik Sowa, Leszk Szmidka i jinszi. Nôwicy równak më 
gôdelë ò dzysdniowim radiowim bédënkù dlô Kaszë-
bów, ò planach i mòżlëwòtach, jaczé dôwô nama 
latosé òtemkniãcé nowégò sztudia Radio Gdańsk  
w Kòscérznie. 

Slédné pòtkanié pierszégò dnia warkòwniów 
bëło w chëczach familie Elżbiétë i Eùgeniusza Prëcz-
kòwsczich. Më kôrbilë ò dzejanim banińsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, òsoblëwie kar-
na młodëch „Cassubia”. Bëła téż gôdka ò dzejaniach 
wëdôwiznów Szos i Rost, ò nônowszich pùblikacjach 
Prëczkòwsczégò i ò receptach na przëchłoscenié 
młodzëznë do kaszëbsczi rësznotë. Jesmë téż pitelë  
ò sztrategiã zrzeszeniowi robòtë w môlach, dze – jak 
w Baninie – Kaszëbi mùszą wespółdzejac z przed-
stôwcama jinëch regionów. 

Òb wieczór jesmë kùreszce dojachelë do najich 
jizbów w Turisticznym Òstrzódkù we Wôrzënkù.  
W tim môlu bëło slédné sobòtné zéńdzenié – tim razã 
bez niżódnëch gòsców. Kòżdi ùczãstnik òpòwiôdôł 
ò swòji robòce i planach. Më nié blós słëchelë, ale 

Pòtkanié z Tatianą Slowi z Radio Gdańsk (pierszô z prawi). Òdj. am

W tëchómsczi szkòle. Òdj. am
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Warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé 
bëłë 18 i 19 czerwińca, bëłë ùdëtkòwioné przez 
Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje.

próbòwelë dorazu pòdpòwiadac, jak so dac radã  
z rozmajitima zôwadama, i òbiecelë pòmòc w nie-
jednëch pòdjimiznach, jak wezmë na to nagriwanié 
kaszëbsczich dubbingów i aùdiobooków przez Martã 
Kùjach, latosą maturańtkã, chtërna mô ju swòje kar-
no lubòtników na karnôlu YouTube Marta K. 

Niedzela, 19 czerwińca, zaczãła sã òd pòtkaniô 
z przédnikã drëdżégò partu, jaczi dzejô w gminie 
Żukòwò – w Chwaszczënie. Tomôsz Fópka rzekł  
ò historii zrzeszeńców w ti wsë, wspòmniôł, że nen 
part twòrzą przédno mieszkańcë Chwaszczëna, Të-
chómia i Òsowi, przëbôcził czilenôsce nôwikszich 
projektów zjisconëch w slédnëch latach – wëdóné 
platë, ksążczi (w tim niedôwno òpùblikòwóną mò-
nografiã Chwaszczëna) i planszową jigrã ò Wòju 
Żukù. Pitania òd ùczãstników tikałë sã téż dzeja-
niégò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie, jaczégò Fópka je direktorã. 
Tłomacził òn, jak wëzdrzi ùdostôwanié ekspònatów 
do zbiérów, òsoblëwie ksążków, jaczé mielë w swòjich 
bibliotekach znóny pisarze, jak chòcle Jón Drzéżdżón. 
Bëła téż gôdka ò wespółrobòce Mùzeùm z rozmajiti-
ma institucjama i priwatnyma lëdzama. Na kùńc zéń-
dzeniô przédnik chwaszczińsczégò partu béł proszo-
ny ò przeczëtanié czile swòjich pòeticczich dokazów.

Slédnym pónktã warkòwniów dlô piszącëch 
pò kaszëbskù béł ùdzél w òtemkniãcym Festiwalu 
Kaszëbsczich Filmów w żukòwsczim Centrum Kùl-
turë Spichlerz (jaczé je dzélã hewòtnégò Òstrzódka 
Kùlturë i Spòrtu). Jesmë òbezdrzelë dokùmental-
ny film Eùgeniusza Prëczkòwsczégò „Perły Żukowa  
i okolic”, jaczi pòkazywô nôwôrtniészé zabëtczi, 
historiã i architekturã gminë Żukòwò. Wôrt pòd-
czorchnąc, że przédnyma herojama tegò dokazu 
są młodi lëdze zrzeszony z klubã „Cassubia” i ùcz-
niowie ze szkòłów w Kôlbùdach i Żukòwie (Sp. Sz.  
nr 2). Pò projekcji wëstąpił prof. Karól Pòlejowsczi – 

wiceprezes Institutu Nôrodny Pamiãcë, chtëren gôdôł  
ò stojiznie mieszkańców kaszëbsczich môlëznów kòl 
Gduńska pò weńdzenim sowiecczégò wòjska. 

Pò krótczim pòdrechòwanim niedzelnëch zéń-
dzeniów i òddzãkòwanim sã jesmë zakùńczëlë war-
kòwnie z mëslą, żebë jak nôrëchli zôs sã na nich 
pòtkac… tim razã w jinszim czekawim placu.

Dark Majkòwsczi

Tomôsz Fópka (pierszi z prawi) òpòwiôdôł ò dzejanim chwaszczińsczégò partu KPZ, wejrowsczégò MKPPiM a téż ò swòjich 
lëteracczich dokazach. Òdj. am

E. Prëczkòwsczi òpòwiôdô ò swòjich pùblikacjach. Òdj. am
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Z żëcô Zrzeszeniô

jedna bëła baro Snôżô,  
a drëgô ni mia chłopa

Mëszlã, że wierã kòżdi, chto chòc kąsk lepi znaje dzejanié KPZ, przede wszëtczim zdrzącë  
na partë òrganizacje, mòże rzeknąc, jak wiele robòtë je rëchtowóné przez białczi. Baro czãsto 
robią w wiele placach – warkòwò, spòlëznowò, a colemało téż do nich „nôleżi” wiãkszi dzél 
domôcëch òbrzészków. Równak na spòdlim statisticznëch wiadłów KPZ je widzec, że na niżódny 
niwiznie zarządzaniô w Zrzeszenim ni ma wiãcy jak 30% białków, ò czim je w rapòrce Karna  
ds. Młodzëznowi Pòliticzi a w mòjich wczasni drëkòwónëch w „Pòmeranii” artiklach. 

Tatiana Slowi òbczas panelowi diskùsji na pòtka-
nim Przédny Radzëznë Zrzeszeniô rzekła, że czedës  
w KPZ czëła ò dwùch baro wôżnëch, prawie legendar-
nëch białkach, to je ò Różë Òstrowsczi a Jizabellë Tro-
janowsczi, w taczich słowach: „jedna bëła baro snôżô, 
a drëgô ni mia chłopa”. I, jak Tatiana rzekła, ò „ti 
drëdżi” jakòs pòmësla, że ta piãknô nie bëła, co nie je 
prôwdą. „Ta drëgô” to prawie Trojanowskô – do dzys-
dnia jedurnô przédniczka Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô, chtërna zajimała to nôwôżniészé w naji 
stowôrze stanowiszcze w baro drãdżim czasu, bëlnô 
gazétniczka a dzejôrka. Òstrowskô zôs bëła midzë 
jinszima czerowniczką lëteracką w Teatrze „Wybrze-
że” a pisôrką, baro sparłãczoną z Wdzydzama a jich 
spòlëzną. Razã napisałë Bedeker kaszubski. Òbëdwie 
dobëłë Medal Stolema. Òbëdwie bëłë apartnyma òso-
bama. Jô prawie czedës ò Trojanowsczi czëła słowa 
„ta stôrô panna òd pùjków” òd białczi, co sugerowa, 
że tamta mògła bëc przédniczką, bò ni mia rodzëznë.

Na spòdlim prawie tëch dwùch, dla wiele lëdzy 
mést niedowinnëch sytuacjów, je nót zadac so czile 
pëtań. Pò prôwdze ò Różë mòżna bëło rzeknąc le to, 
że bëła snôżô, a ò Jizabellë, że ni mia chłopa? Dlôcze  
ò Trojanowczi gôdôł chtos te słowa, czej nie bëła wca-
le „starą panną”? Leno na te sprawë sã zdrzi, czej jidze 
ò białczi? I jak rzekła Tatiana òbczas diskùsji, jakòs 
nigdë sã chùdzy nie jiscëła tim, czë Stanisłôw Pestka 
béł spòsobny, a Łukôsz Grzãdzëcczi miôł ju dzecë czë 
mòże jesz nié, jak béł przédnikã Zrzeszeniô – dlôcze 
tedë na taczi ôrt wcyg zdrzimë na białczi? Pòwiôdôł 
chtos czedë ò chłopie-przednikù, że „nen to mógł 
bëc prezesã, bò ni miôł dzecy”? Doch colemało kòżdi  
z nich je miôł òbczas prezesurë. Zgôdzóm sã, że 
priwatné żëcé dzejôrzi, apartno z ùszłotë, je baro 
czekawé. Ale jak mdzemë gadac ò Bądkòwsczim, to  
w pierszim zdanim bãdze ò jegò òsobistëch sprawach 
czë mòże ò jegò dobëcach warkòwò-spòlëznowëch?

Jidzemë dali. Czë chłop ùczułbë to, co młodô 
białka òbczas Walnégò Zjazdu Delegatów trzë lata na-
zôd? Kôrbiónka przë stole z kawą a arbatą bëła takô:

– Wa dojita krowã na tëłach? – pitô jeden z dele-
gatów, czej leje mlékò do kawë.

– Jo, gwësno – cygnie szpòrt młodô białka.

– To bëlno. Ùczta sã, bò czedës mdze nót chłopa 
òbsłużëc.

Jo, to je prôwdzëwé wëdarzenié. Co wiãcy, bëło 
wnet w tim samim czasu, czedë jô ùczëła „Mëslôł 
jem, czë mógłbëm cã tamò zazdrzec”, czedë jem 
chòwa mòbilkã w czitel, ò czim jô pisa w czerwiń-
cowim numrze. Jak pò czasu niechtërnym lëdzóm z 
KPZ rzekła jem ò tëch sytuacjach, òd niejednëch bëło 
czëc, że są kąsk rozgòrzony, ale jiny gôdalë, że to je 
jiwer prawie tëch, co te zdania rzeklë. Nié – to je ji-
wer nas wszëtczich. Jeżlë chtos do Waju przińdze z 
taką sprawą, nie òstawiôjta gò bez wspiarcô. Sztócëk 
jem sã namiszla nad tim, czë prosto pisac ò tëch kôr-
biónkach – je cytowac, ale przëszło mie do głowë, że 
mòże niechtërnym je drãgò zrozmiec, co mielësmë 
na mëslë, gôdającë w rapòrce czë òbczas debatë  
ò słownym mòlestowanim. A mòże téż niechtërne  
a niechtërny nie wiedzą, że to nie je normalnô sytu-
acjô, a chtos ji abò jemù rzekł, że „òn taczi je”, „òn ju 
tak robi”, „ni ma sã co jiscëc, bò tak ju je – przënãcë 
sã”. To je prawie przemòc.

Niepasowné sytuacje nie zaczãłë sã ani nie skùń-
czëłë na tamtim zjezdze delegatów. Wierã nôbarżi jem 
w wërzasu, mëszlącë ò tim, jak wiele taczich sprawów 
mô plac w najim strzodowiszczu, a nicht òkróm jich 
ùczãstników ò tim nie wié. Dlôte tak baro wôżné je, 
bë na kòżdą taką rzecz reagòwac – i prawie nie mëszlã 
ò òsobie, do jaczi lëché szpòrtë czë pëtania są rzekłé, 
a przede wszëtczim mëszlã ò jinëch, ò tëch, co to czë-
ją, cobë nikòmù sã nie òpłôcało tak gadac. Czedë jô 
òpòwiôda ò taczim traktowanim, nierôz jem sã kąsk 
sromiła – nôwëższi czas, żebë sromòtą bëło rzeknąc 
lëché a ùniżającé słowa do białków.

Nawetkã nie wiémë, wiele dzejôrków je terôzkù 
w jinszich placach, ju nié w KPZ, abò nie rozwijô sã 
w Zrzeszenim tak, jakbë mògłë. Mòże prawie przez 
taczé kôrbiónczi, jaczé móm òpisóné, na drëgą przéd-
niczkã Zrzeszeniô mdzemë mùszelë jesz dłëżi żdac… 
Niech kòżdi zdrzi kòle se, czë prawie takô białka 
nie je òbòk, leno je ji brëkòwné wspiarcé a wiara  
w ji mòżlëwòtë. Òna gdzes tam je – a jem gwësnô, że 
niejedurnô.

Éwelina Stefańskô
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„dali, chùtczi, mòcni – Spòrtowé rozegracje 
w  remùSowim lipnie” lëpùSz 2022

Ju czwiôrti rôz w Lëpùszu młodi Kaszëbi ze 13 spòdlecznëch szkòłów biôtkòwelë w Kaszëbsczi 
Spòrtowi Òlimpiadze. Kònkùrencjów spòrtowëch bëło wiele: szesc indiwidualnëch i jedna  
dlô karnów 3-personowëch. Béł jesz test z kaszëbsczich spòrtowëch słowów, gdze na przëmiôr 
bëło trzeba pòdac pòzwë zëmòwëch spòrtów, spòrtów biôtczi i grëpòwëch spòrtów. Jesz na kùńc 
szkòłë dobiwałë pónktë za kibicowanié. 

27 maja w kaszëbsczich spòrtowëch rozegracjach 
biôtkòwało 12 szkòłów, co dało 160 szkòłowników. 
Młodi Kaszëbi przëjachalë z całëch Kaszëb. Bëlë ùcz-
niowie z taczich môlëznów jak: Bëtowò, Kalëska, Ka-
lisz, Liniô, Łubianô, Nowi Klincz, Nowi Pòdles, Par-
chòwò, Réda (przedstôwcë dwùch szkòłów: SP nr 3  
i nr 4), Skòrzewò i, mô sã rozmiec – z Lëpùsza, jaczi 
béł gòspòdôrzã rozegracji.

Kaszëbską Òlimpiadã ùdbałë w 2017 rokù 
dwie szkólnë kaszëbsczégò jãzëka: Felicjô Bôska
-Bòrzëszkòwskô, chtërna mô bòkadny zbiérk kaszëb-
sczich jigrów i zabawów, jaczi je brzadã wiele lat 
ji robòtë, i Justina Mikòłajczik, co te jigrë chcała 
wëzwëskac nié leno na ùczbach, le téż w wiãkszich 
rozegracjach.

Dzys òlimpiada mô bëc dlô dzecy ùczącëch 
sã kaszëbsczégò jãzëka dobrim ùbawã i nôdgro-
dą za całi rok robòtë na ùczbach. W nen nafù- 
lowóny redotą dzéń kòżdi dostôł fejn nôdgro- 
dã i do te jesz wùrztã i sznëkã z glancã.  

Òdj. ze zbiérów JM
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W najich szkòłach

Dlô nôlepszich bëłë ksążczi, puzzle, medale, 
diplomë i jesz wiele jinszich rzeczi. W tim placu 
nót je pòdzãkòwac sponsoróm: Wëdôwiznie KPZ, 
firmie Trefl, Gminie Lëpùsz, GOKSiR w Lëpùszù, 
KPZ Part w Lëpùszu, LGD „Stolem” i lëpùsczémù 
krómòwi „Biedronka”.

W Remùsowim Lipnie sã gôdô, że „Dobrô dësza 
wiedno wrôcô do Lëpùsza” i dlôte òrganizatorzë mają 
nôdzejã, że za rok szkòłowników i jich szkólnëch 
przëjedze na Kaszëbską Spòrtową Òlimpiadã jesz 
wiãcy.

Justina Mikòłajczik

HEWÒ LËSTA NÔDGRODZONËCH:
Gùzë
Dzéwczãta: 1. Nataliô Czarnuch – Nowi Klincz, 
2. Wiktoriô Rekòwskô – Kalisz, 3. Kòrneliô Mie-
lewczik – Parchòwò. Knôpi: 1. Łukôsz Mòdrzejew-
sczi – Lëpùsz, 2. Igór Kùczkòwsczi – Parchòwò,  
3. Tomôsz Grzenkòwicz – Lëniô.

Słownictwò
1. Zofiô Drewczińskô – Skòrzewò, 2. Zofiô Drëwa – 
Lëpùsz, 3. Nataliô Ùrbanowicz – Nowi Klincz.

Pùszczówka
Dzéwczãta: 1. Justina Kùklińskô – Kalisz, 2. Mar-
tina Gòwin – Lëpùsz, 3. Maja Mrzigłód – Bëtowò. 
Knôpi: 1. Filip Bednarek – Kalisz, 2. Szëmón Hinca 
– Łubianô, 3. Hùbert Kùlaszewicz – Skòrzewò.

Ramsczi kóń
1. Zofiô Dzenisz, Ùrszula Karenackô, Alicjô Młi- 
niôk – SP 4 Réda, 2. Szëmón Hinca, Òskôr 
Bòrzëszkòwsczi, Roksana Breza-Kerlin – Łubianô, 
3. Lena Ruchniewicz, Jan Miãtczi, Karól Kaizer – 
SP Kalëska.

Stolemòwi kam
Dzéwczãta: 1. Zofiô Tłuscëk – Lëniô 2. Alicjô Młi- 
niôk – SP 4 Réda, 3. Antonina Zielińskô – Par-
chòwò. Knôpi: 1. Emilión Młinik – SP 4 Réda,  

2. Dóminik Hòfman – Kalisz, 3. Filip Łãpòwsczi – 
Nowi Klincz.

Szczudła
Dzéwczãta: 1. Paulëna Stencel – Nowi Klincz,  
2. Wiktoriô Reca – Nowi Pòdles, 3. Korneliô Lu-
beckô – Lëpùsz. Knôpi: 1. Timoteùsz Lubecczi – 
Lëpùsz, 2. Wiktór Brendt – Nowi Klincz, 3. Dawid 
Domaszk – Skòrzewò.

Skòczk
Dzéwczãta: 1. Laura Kòlińskô – Lëpùsz, 2. Hanna 
Kreft – Skòrzewò, 3. Zuzana Skrzëpkòwskô – Ka-
lisz. Knôpi: 1. Aleksander Jereczek – Parchòwò,  
2. Aleksander Bòber – Skòrzewò, 3. Szëmón Tiszer 
– SP 3 Réda. 

Krãdżel
Dzéwczãta: Zofiô Drëwa – Lëpùsz, 2. Martina 
Kòzëkòwskô – Łubianô, 3. Antonina Przewłockô 
– Bëtowò. Knôpi: 1. Tomôsz Grzenkòwicz – Lëniô,  
2. Macéj Majewsczi – Nowi Klincz, 3. Igór Pellow-
sczi – Skòrzewò.

Kibicowanié
Nôlepi kibicowałë szkòłë z Kalisza i Lëni, drëdżi 
plac dlô szkòłów: Kalëska, Nowi Klincz, Lëpùsz, 
Łubianô, trzecy plac dobëłë: SP 3 Réda i SP 4 Réda.
Rozegracje dobëła spòdlecznô szkòła z Lëpùsza, 
drëdżi béł Nowi Klincz, a trzecy Kalisz.
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jëbleùSz w chëczë nordowëch kaSzëbów
Part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Dãbògòrzé–Kòsôkòwò mô 30 lat. Pòwstôł  
6 strëmiannika 1992 r. Z ti leżnoscë 21 maja w Chëczë Nordowëch Kaszëbów zeszlë  
sã dzysdniowi nôleżnicë i wiele gòscy zdrëszonëch z ną zasłużoną stowôrą. Nie felowało żëczbów 
i wspòminków z trzech dekadów dzejaniô. Przëbôczoné òstałë m.jin. pierszé zéńdzenia w sedzbie 
dãbògòrsczi Gminowi Biblioteczi, donëchczasny przédnicë partu (bëlë nima: Stanisłôw Rzepa, 
Mieczësłôw Grablowsczi, Jadwiga Piernickô, Éwa Pùrskô, Danuta Tocke, Frãcëszk Sorn i zôs 
Danuta Tocke), zòrganizowóné rozegracje, wëstôwczi, festiwale i festinë, òsoblëwie Kaszëbsczi 
Festin, jaczi òdbiwô sã òd 1996 r. W artisticznym dzélu wëstąpiło karno „Kosakowianie”.

Wôrt wspòmnąc, że part Dãbògòrzé–Kòsôkòwò 
mô jednã z nôbarżi widzałëch sedzbów w całim 
KPZ. Chëcz Nordowëch Kaszëbów, jaczi patronã 
je bp Kònstantin Dominik, òstała òtemkłô 25 maja 
2012 r. dzãka wiôldżi robòce nôleżników partu  
i dotacjóm (m.jin. z LGD „Małe Morze”). Rëchli 
môlowi Kaszëbi pòtikelë sã we wspòmnióny ju bi-
bliotece w Dãbògòrzim, a pózni w Kaszëbsczim 
Dodomie – wëremóntowónym przez samëch zrze-
szeńców Dodomie Rólnika. Kòle Chëczë pòwstała 
téż Regionalnô Jizba, dze òdbiwają sã warkòwnie 
dlô dzecy. Są tam wszelejaczé statczi ùżiwóné czedës  
w kaszëbsczich dodomach, nôrzãdła robòtë gbùrów  
i rëbôków i tôblëce z kaszëbsczima legendama.

Part mô prawną òsobòwòsc i je òrganizacją 
pùblicznégò pòżëtkù. Òd 2002 r. mô téż swòjã stanicã 
(òd 2017 r. nową). Baro wôżnym brzadã dzejaniô 
zrzeszeńców w tim môlu je chùr „Morzanie” pro-
wadzony przez Przemësława Stanisławsczégò i kar-
no „Kosakowianie” (prowadzy je Tadeùsz Kòrthals), 
jaczé je dzélã partu.  

Òkróm rokrocznëch Kaszëbsczich Festinów  
w Réwie, Przezérkù Piesni ò Mòrzu „Jantarowi Bôt”  
i jinëch wëdarzeniów promùjącëch kaszëbską kùlturã, 
jak gminowé eliminacje kònkùrsu „Rodnô mòwa”, Dzéń 
Białków abò Karnawałowi bal dlô dzecy, zrzeszeńcë  

z gminë Kòsôkòwò rëchtowelë téż XX Kaszëbsczé Dik-
tando w 2016 r. i Dzéń Jednotë Kaszëbów w 2018 r. 

Dzysdniowô przédniczka Danuta Tocke je dbë, że 
te wszëtczé dzejania bëłë i są mòżlëwé przede wszët-
czim dzãka wespółrobòce: Jô sama bë nick nie zrobi-
ła. Móm równak wkół se wiele lëdzy, co chcą dzejac 
dlô kaszëbiznë i pòmôgają. To dzãka nima wszëtkò je 
mòżlëwé.

Ti chãtny do pòmòcë lëdze to przédno sami 
zrzeszeńcë, ale nié blós. Wespółrobią m.jin.  
z wëszëznama swòji gminë, jaczé wspòmôga-
ją jich nié blós financowò. Z leżnoscë jëbleùszu 
13 maja òdbëło sã zéńdzenié nôleżników partu  
z wójtã Môrcënã Majkã, zôstãpcą wójta Môrcënã 
Kòpitzczim, skarbnikã Barbarą Stanisławską i se-
kretérą Éweliną Paszke. Przedstôwcowie gminë 
Kòsôkòwò dzãkòwelë za piastowanié kaszëbsczi tra-
dicji i spòlëznowé dzejanié dlô mieszkańców.

Part Dãbògòrzé–Kòsôkòwò dostôwô téż wspiarcé 
z Pòwiatowégò Samòrządu w Pùckù, dotacje z roz-
majitëch bùtnowëch programów, pòmòc òd priwat-
nëch lëdzy i pòdjimiznów.

Winszëjemë dzysdniowim i ùszłim nôleżnikóm 
trzech dekadów brzadny robòtë i żëczimë, żebë nigdë 
nie felowało rãków i głów chãtnëch do pòmòcë.

am

Òdj. ze starnë https://www.facebook.com/zkp.debogorze
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Relacja

nie o hafty i garnki rzecz Się toczy
komentarz do konferencji „kaSzubi w prl. prl wobec kaSzubów”

W dniach 16 i 17 maja 2022 roku w Europejskim 
Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konfe-
rencja naukowa „Kaszubi w PRL. PRL wobec Kaszu-
bów”, zorganizowana przez ECS i Instytut Kaszubski.

PRL był czasem mojej młodości i mojej aktywno-
ści w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Aktywność tę 
rozpoczęłam, jeszcze jako studentka, w klubie Pomora-
nia w 1973 roku. Krótko potem zostałam prezeską klubu 
i byłam nią przez dwa lata, czyli dwie kadencje. Moje 
życie w tamtym czasie było podzielone na studia na po-
litechnice i pracę społeczną. Poza tym, jako córka Lecha 
Bądkowskiego, od dziecka byłam blisko Kaszub, bli-
sko ludzi, przesiąknęłam kulturą kaszubską i językiem. 

W latach siedemdziesiątych w Pomoranii nawiązałam 
przyjaźnie i znajomości, które przetrwały do dzisiaj. Ale 
przecież oprócz tego byłam stale świadkiem i obserwa-
torką tego, co robił mój ojciec, jego myślenia w realiach 
Polski jako państwa centralistycznego. Otóż jego my-
ślenie było dalekosiężne, ojciec widział Kaszuby jako 
ważny, samodzielny region w ramach Rzeczypospolitej 
Polskiej, który wiele wnosi zarówno do gospodarki, jak 
i do kultury i – jak mawiał – nie o hafty i garnki rzecz 
się toczyła. 

Obecnie jestem w ruch kaszubski w dalszym cią-
gu mocno zaangażowana, będąc ponownie członkiem 
Zrzeszenia. Zdecydowałam się na powrót do ZKP, mimo 

kaSzubi w Świątyni opatrznoŚci bożej
Wczesnym niedzielnym rankiem 5 czerwca 2022 roku wyruszyliśmy z Kartuz do Warszawy  
na XV Święto Dziękczynienia. Hasłem tej uroczystości były słowa: „Dziękujemy  
za błogosławionych kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką”. 

Jechaliśmy samochodem osobowym, prowadził pre-
zes ZKP oddziału Kartuzy pan Kazimierz Formela, 
siedzenie pasażera zajmował Jerzy Tutkowski – sztan-
darowy ZKP, tylne siedzenie zajmowałam ja, Inga 
Langa, i mój przyjaciel Nikodem Warmowski. 

Dzięki doświadczeniu naszego kierowcy i nie-
wielkiej ilości pojazdów na drodze przybyliśmy 
na miejsce godzinę przed czasem. Podczas podró-
ży zrobiliśmy przerwę na kawę dla rozbudzenia 

oraz śniadanie, które wspólnie zjedliśmy w miłej 
atmosferze. 

Po przybyciu przyjazna mieszkanka Warszawy za-
prosiła nas na poczęstunek. Miejscowi przyglądali się 
naszym ludowym strojom z zaciekawieniem, pytali 
nas o pochodzenie. Usłyszeliśmy od nich mnóstwo 
ciekawych pytań na tematy związane z naszą kultu-
rą, zwyczajami i obrzędami. Z dumą opowiadaliśmy  
o kulturze i tradycjach kaszubskich. 

Procesją ruszyliśmy z kościoła pw. św. Antoniego 
Marii Zaccarii do Świątyni Opatrzności Bożej – ko-
ścioła wzniesionego w warszawskiej dzielnicy Wila-
nów u zbiegu ulicy ks. Prymasa Augusta Hlonda i alei 
Rzeczypospolitej. W uroczystym dwukilometrowym 
przemarszu z 14 relikwiami świętych i błogosławio-
nych uczestniczyły osoby konsekrowane, górale, 
górnicy, harcerze i wielu wiernych z całej Polski. Na 
Mszy Świętej miałam zaszczyt czytać jeden z wierszy 
modlitwy powszechnej w języku kaszubskim. 

Po mszy zostaliśmy zaproszeni na uroczysty 
obiad z prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem 
Polakiem, kardynałem Stanisławem Dziwiszem, kar-
dynałem Kazimierzem Nyczem, biskupem Ryszar-
dem Kasyną i wieloma duchownymi i politykami. 
Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Najbardziej 
mi się podobały uprzejmość oraz otwartość ludzi  
i wspaniałe towarzystwo. Cieszę się, że mogłam pro-
mować Kaszuby. 

Na zakończenie wyjazdu zwiedziliśmy Warszawę, 
podziwialiśmy zabytki i z radością w sercu wrócili-
śmy do naszych domów.

Inga Langa

Inga Langa w Świątyni Opatrzności Bożej  
Fot. ze zbiorów prywatnych
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że w latach 90. zostałam wykreślona bez poinformowa-
nia mnie o tym i bez uzasadnienia. Jednak zdecydowa-
łam się na powrót właśnie z tych względów, o których 
napisałam powyżej. Uważałam, że zaangażowanie się  
w ten ruch jest mi potrzebne z uwagi na dziedzictwo po 
ojcu, ale też i dla mnie samej, bo, jak mówię, od dziecka 
z kulturą kaszubską byłam związana. 

Dlatego uważam, że mam prawo zabrać głos w dys-
kusji, która być może, taką mam nadzieję, rozpocznie 
się niebawem po konferencji. Uważam, że konferencja 
nie tylko powinna odegrać istotną rolę  w podbudowa-
niu własnej tożsamości osób, które uważają się za Ka-
szubów czy są rodowitymi Kaszubami, ale wieść o niej  
o winna odbić się głośnym echem również poza środo-
wiskiem kaszubskim. 

Od wielu lat obserwuję na Pomorzu zjawisko spy-
chania Kaszubów do ruchu regionalnego. Przeciwdziała 
temu Kaszubski Klub Parlamentarny i jego przewod-
niczący, senator Kazimierz Kleina. Wygląda jednak na 
to, że to nie wystarcza.  Na przykład w Gdańsku panuje 
przekonanie, że Kaszubi istnieją, że ich organizacja jest 
duża i wpływowa, że Kaszubi zajmują się czymś, co jest 
może i ważne dla historii regionu, ale ogólnie dla ludzi, 
dla społeczności, która jest konglomeratem osób z wielu 
stron świata, jest to tylko atrakcja turystyczna albo taka 
miła inność czy koloryt lokalny.  

Uważam, że nie docenia się roli, jaką Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie odegrało właśnie w czasach 
PRL, kiedy usta ludzie mieli zamknięte przez panują-
cy reżim i nie mogli mówić tego, co myślą. To w Zrze-
szeniu kształtowała się myśl samorządowa i wdrażano 
demokratyczne struktury. Działając przecież w ustroju 
zupełnie niedemokratycznym, uczono się demokracji. 
Odbywało się to w dużej mierze za sprawą Lecha Bąd-
kowskiego i grupy zebranej wokół niego, ale nie tylko. 
Oczywiście nie było bardzo różowo. Trzeba pamiętać, 
że był to czas ustroju totalitarnego, że były podsłuchy  
i różne szykany. Jednak idea mojego ojca przekazywa-
nia pałeczki samorządności młodszym pokoleniom 
była realizowana, poza innymi środowiskami niepo-
kornej młodzieży czasów komunistycznych, właśnie 
głównie w Zrzeszeniu. Oczywiście ojciec mój odgrywał 
tu kluczową rolę, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że 
znaleźli się ludzie, którzy – przygotowani w Zrzesze-
niu – podjęli w 1990 roku działalność samorządową  
i obywatelską, a wcześniej, w 1980 roku, zaangażowali 
się w ruch solidarnościowy.

Wydaje mi się, że w społeczności pomorskiej, w tym 
też i gdańskiej, a może głównie gdańskiej, tej świado-
mości nie ma. Nie mówi się o tym, jakie zasługi mieli 
Kaszubi w latach 70. i 80. zeszłego stulecia. Nie dostrze-
żemy tego ani na wystawie stałej w Europejskim Cen-
trum Solidarności, ani nigdzie indziej. Nikt nie dostrze-
ga ogromnej roli organizacji kaszubskiej w czasach PRL. 

Dlatego mam nadzieję, że konferencja stanie się 
kanwą do dalszej dyskusji i propagowania płynącej  
z niej wiedzy. Do tego nie wystarczy opublikowanie 
zbioru referatów w publikacji naukowej, po którą sięgną 
sami naukowcy i niewielki krąg osób zainteresowanych. 
Ograniczenie konferencji do referatów naukowych na 
pewno podniosło jej rangę, ale równocześnie zamknę-

ło usta nienaukowcom, którzy mogliby poszerzyć obraz 
czasów PRL o własne przeżycia i doświadczenia. Co 
prawda prowadzący konferencję prof. Cezary Obracht-
-Prondzyński zaprosił i zachęcił do takich wypowiedzi 
uzupełniających, ale wydaje mi się, że nie zostało to wy-
starczająco zauważone.

Jeśli chodzi o samą konferencję, to odczuwam pe-
wien niedosyt. To zapewne jest normalne, ale muszę go 
wyrazić. Referaty traktowały o poszczególnych dziedzi-
nach życia, podkreślmy tu, że były to referaty w stylu 
naukowym, a więc oparte na badaniach archiwów. Nie 
było w nich najczęściej ogólnego przedstawienia tła po-
litycznego i objęcia tematu całościowo. 

Trochę też żałuję, że panie prof. Danuta Stanule-
wicz i dr Justyna Pomierska, które omawiały kaszub-
ską literaturę dziecięcą, nie zauważyły literatury pióra 
Lecha Bądkowskiego. A przecież takie książki, jak Za-
klęta królewianka, Złoty sen czy Oko za oko są głęboko 
osadzone na Kaszubach i zawierają cząstki tradycji 
kaszubskiej i języka kaszubskiego. I nie mogę się zgodzić 
ze stwierdzeniem profesora Daniela Kalinowskiego, że 
znani pisarze, np. Lech Bądkowski, pisali książki dla 
dzieci dlatego, że nie mogli pisać gdzie indziej, a literaturę 
dla dzieci traktowali jako „rezerwuar bezpieczeństwa”  
i sposób na podreperowanie swojego budżetu. Na do-
wód, że tak nie było, przytoczę dedykację z mojego sta-
rego, pierwszego egzemplarza bajki Zaklęta królewian-
ka: Córce mojej, Sławinie, dla której tę bajkę pisałem na 
Gwiazdkę 1959, tatuś, 15.12.1959.

To, że na konferencji nie padło zbyt wiele słów na 
temat zasług mojego ojca na polu kaszubszczyzny, wy-
nika też zapewne z tego, że autorzy referatów skupiali 
się na tematyce przez siebie wybranej, która dotyczyła 
innych spraw kaszubskiej rzeczywistości.  Według mnie 
wszystkie referaty były bardzo interesujące, a problema-
tyka w nich poruszana dotyczyła wielu dziedzin życia 
Kaszubów: represji powojennych, wywózek na Sybe-
rię, działań wydawniczych, inwigilacji przez bezpiekę  
i innych. Jednak o Lechu Bądkowskim i jego zasługach 
dla kaszubszczyzny nie powiedziano wyraźnie. Nazwi-
sko ojca przewijało się w wypowiedziach jako rzecz ab-
solutnie oczywista i znana. Ale nie dla każdego jest to 
rzecz oczywista. Słuchać referatów i czytać je będą osoby  
z młodego pokolenia, które nie znają tej postaci z wła-
snego doświadczenia. A może można byłoby poku-
sić się o zorganizowanie nowej konferencji, w części  
o Lechu Bądkowskim, a w części o innych osobach  
z nim związanych? Tym bardziej że niedługo stanie jego 
pomnik niedaleko głównej siedziby Zrzeszenia, którego 
budowa, notabene, została zainicjowana między innymi 
przez ZKP.

Podsumowując: uważam, że konferencja była bar-
dzo potrzebna, referaty ciekawe i wielostronnie traktu-
jące temat. Teraz jest czas na rozpropagowanie jej owo-
ców wśród ogółu społeczeństwa, bo ograniczenie się do 
dyskusji jedynie we własnym towarzystwie nie posunie 
naprzód wzmacniania wpływu Kaszubów na kształt Po-
morza.

Sławina Bądkowska-Kosmulska

Gdańsk, 31.05.2022 r. 

Komentarz
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kartuzy w kręgu zaintereSowań  
polSkich filmowców

Jerzy Niemczuk, współscenarzysta kultowego serialu Ranczo, wydał właśnie swoją kolejną  
książkę Królowa nieszczęścia. Na ogólnopolską promocję wybrał nie Warszawę czy któreś  
z miast na Mazurach, gdzie mieszka i tworzy, lecz niewielkie, urokliwe Kartuzy.

Na okładce książki, oprócz wiel-
kich, czarnych liter układających się  
w imię i nazwisko autora oraz tytuł, 
przykuwa wzrok przede wszystkim 
jaskrawa zieleń i nietypowa ilustra-
cja: oko w wizjerze kamery. Jak tłu-
maczy autor, nawiązuje to do fabu-
ły powieści, w której wnuczek, aby 
pokazać swojej sparaliżowanej bab-
ci życie tętniące w jej ukochanym 
miasteczku, spaceruje po okolicy  
z kamerą czołową i nagrywa wszyst-
ko, co napotyka. Jest to również me-
tafora współczesnego życia – wszy-
scy jesteśmy w mniejszy lub większy 
sposób w wizjerze kamery. 

Nie jest to pierwsza książka 
Niemczuka. Ma już na swoim kon-
cie Imitacje (1980), Plagę (1990) czy 
Headhuntera (2003) dla dorosłych 
oraz książeczki dla młodszych: Baj-

ki pana Bałagana, na podstawie któ-
rej powstał serial animowany, czy 
Przygody Zuzanki. Opowieści awan-
turnicze dla dziewczynek, za którą  
w 1995 roku otrzymał Nagrodę Lite-
racką im. Kornela Makuszyńskiego. 
Polakom znany jest jako autor spekta-
kli teatralnych i słuchowisk radiowych,  
a przede wszystkich scenariuszy filmo-
wych, w tym wspomnianego Rancza, 
kilku odcinków Rodziny zastępczej  
i filmu pełnometrażowego Tytus, Romek  
i A’Tomek wśród złodziei marzeń. 

Dlaczego Kartuzy?
Premiera najnowszej powieści zbie-
gła się z jubileuszem pięćdziesięcio-
lecia debiutu literackiego Jerzego 
Niemczuka. Było więc co świętować.  
A dlaczego na miejsce promocji pi-
sarz wybrał właśnie Kartuzy?

Ogólnopolska premiera książki współscenarzysty serialu Ranczo odbyła się właśnie w bibliotece w Kartuzach. Od prawej:  
Piotr Smoliński, Krystyna Chwin, Stefan Chwin, Jerzy Niemczuk, Ewa Niemczuk
Fot. Daria Kaszubowska
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autor muSi być jak złodziej
Jerzy Niemczuk opowiada o swojej miłości do mazurskich prowincji, sekretach pracy  
na planie filmowym oraz o tym, co wyjątkowego znajdzie czytelnik w Królowej nieszczęścia. 

Pierwsi czytelnicy Królowej nieszczęścia opisu-
ją tę powieść jako soczewkę, w której skupia się 
cała Polska, ze wszystkimi naszymi przywarami  
i śmiesznostkami. Natomiast profesor Stefan 
Chwin porównuje Pańską prozę do twórczości 
Bohumila Hrabala. Mówi, że jest w niej ostre 
spojrzenie na rzeczywistość, ale przy tym też 
łagodność  i empatia wobec bohaterów. Jak Pan 
określiłby swoją opowieść?
Inspiracje czerpię pełnymi garściami z prawdzi-
wego życia. Nie odwzorowuję żadnych konkret-
nych postaci, ale jeśli zaobserwuję u kogoś cie-
kawą cechę, biorę ją bezlitośnie. (śmiech) Autor 
musi korzystać z okazji, jak złodziej. Przykładem 
może być postać burmistrza, który bojąc się, że 
nie zostanie ponownie wybrany, każe rozebrać 
bruk w mieście i grozi, że nie odda go, jeśli nie 

zostanie wybrany. Zafascynowało mnie to. Moja 
powieść to trochę studium władzy, ale nie tylko. 
Traktuje również o relacjach międzysąsiedzkich  
w małym miasteczku, gdzie ważne jest, kogo ma 
się za płotem. O sąsiada dba się z czystego pragma-
tyzmu, bo jeśli stanie się nieszczęście, na przykład 
wybuchnie pożar, sąsiad może albo przylecieć  
z wiadrem wody, albo stać i zacierać ręce. Ja rów-
nież mieszkam w małym miasteczku na Mazurach. 
Kiedyś znałem wszystkich mieszkańców, ostatnio 
jednak miejscowość sporo się rozrosła, przede 
wszystkim o turystów, i trochę przez to zmieniła 
swój charakter. 
Często podkreśla Pan swoje przywiązanie do 
mazurskiej prowincji.
Kocham Mazury, wybrałem je sobie na swój 
„heimat”. Tutaj przeżyłem pół życia, najpierw  

– Miejsce zaproponowała Krystyna Chwin, czyli mój 
wydawca, a prywatnie przyjaciółka. Zasugerowała, że po-
wieść o małym miasteczku powinna mieć promocję w ma-
łym miasteczku – wyjaśnił Jerzy Niemczuk. 

Zaszczyt zorganizowania ogólnopolskiej premiery Kró-
lowej nieszczęścia przypadł Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach. Go-
spodarzem był dyrektor placówki doktor Piotr Smoliński. 
Na premierę 21 czerwca przyjechał nie tyl-
ko autor z żoną Ewą, ale również Krystyna  
i Stefan Chwinowie. 

– Gdy zapytałem Jurka, czy Kartuzy są 
podobne do prowincjonalnego miasteczka 
z jego powieści, odparł krótko: „Są znacznie 
bogatsze” – żartował prof. Stefan Chwin.

– Bardzo lubię klimat małych miaste-
czek, sam w takim mieszkam – tłumaczył 
pisarz. – Pokochałem Mazury, a histo-
rycznie losy Mazur i Kaszub są podobne. Tu  i tam Pol-
ska wkroczyła dość brutalnie, choć sama przecież była tak 
bardzo doświadczona. Ważne, by  o tym pamiętać. By ta 
pamięć nie została wyparta przez narrację patriotyczną. 

Jako ciekawostkę opowiedział, że Kartuzy były rozwa-
żane jako miejsce akcji serialu Ojciec Mateusz z Arturem 
Żmijewskim w roli tytułowej. Filmowcom spodobały się 
szczególnie ulica Klasztorna i kolegiata. Ostatecznie jednak 
zdecydowali się na Sandomierz.

Po moim trupie! Książka musi być!
Mimo wielu literackich sukcesów Niemczuka historia 
wydania Królowej nieszczęścia wcale nie była taka prosta. 
Dwa duże wydawnictwa odrzuciły powieść, uzasadniając, 
że choć książka napisana jest świetnie, temat jest mało ko-
mercyjny. Wówczas Jerzy Niemczuk wziął sprawy w swoje 
ręce. Tak wspomina to Krystyna Chwin:

– Prowadzę wydawnictwo Tytuł, które wydaje 
książki jednego autora: mojego męża Stefana. Mam taki 
zwyczaj, że staram się nie odbierać telefonów od nume-
rów, których nie znam. Pewnego jesiennego dnia jed-
nak przez przypadek taki telefon odebrałam. „Halo?” 
– powiedziałam obcesowo, chcąc się zamaskować. Po 
drugiej stronie usłyszałam cichy głos: „To ja, Jerzy 
Niemczuk, czy mnie pamiętasz? Czy rozmawiam z Kry-

styną?”. Ja na to: „Tak, a o co chodzi?”. 
Jerzy: „Wiesz, napisałem powieść. Czy 
nie chciałabyś jej wydać?”. Ja: „Minęło 
czterdzieści lat, odkąd się widzieliśmy 
po raz ostatni. Po pierwsze: jestem zdzi-
wiona, że mnie pamiętasz. Po drugie: je-
stem zdziwiona, że ja ciebie pamiętam. 
A po trzecie: nie podejmę żadnej decy-
zji, dopóki nie przeczytam maszynopi-
su”. Wkrótce otrzymałam maszynopis. 

Powieść jest inteligentna, napisana z dużym prawdopo-
dobieństwem psychologicznym, a do tego piękną polsz-
czyzną, w taki sposób, w jaki dziś już nikt w Polsce nie 
pisze. A jakież tam są niuanse! Ileż historii ludzkich! 
Deprawacja młodej dziewczyny, która chciała zostać 
aktorką, historia ginekologa, który odbiera porody i co 
się za tym kryje oraz, co ujęło mnie najbardziej, miłość 
wnuka do babci. Postanowiłam, że wydamy książkę, je-
śli uda nam się pozyskać dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury. Nie udało się. Ale wówczas powiedziałam: 
Po moim trupie, ta książka musi ujrzeć światło dzienne! 

Dzięki uporowi autora i wydawcy Królowa nieszczęścia 
ukazała się na polskim rynku wydawniczym i niemal od 
razu zaczęła zbierać entuzjastyczne recenzje. Czy spodoba 
się również czytelnikom kaszubskim? Czas pokaże.

Daria Kaszubowska

Powieść o małym 
miasteczku powinna 

mieć promocję  
w małym miasteczku.

Historia
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Wydarzenia

Jerzy Niemczuk ze swoim najnowszym dziełem – powieścią 
Królowa nieszczęścia
Fot. Daria Kaszubowska

w każdą wolną chwilę przyjeżdżając z Warszawy, 
a następnie zamieszkując tu na stałe. Jestem Ma-
zurem z wyboru. Ale nie może być inaczej. Skoro 
moja córka jest Mazurką, ja muszę być Mazurem. 
(śmiech) 
W Pańskiej twórczości Mazury również są bar-
dzo ważne.

Jest taki wiersz Andrzeja Bursy Sobota. Kończy się 
zdaniem: mam w dupie małe miasteczka. Ja mógł-
bym powiedzieć inaczej: mam w dupie wielkie 
aglomeracje. Źle się w nich czuję, nie chcę w nich 
mieszkać. Wielkie aglomeracje są zunifi kowane, są 
do siebie podobne. Fascynuje mnie zaś odmienność 
małych prowincji. Poza tym jest mi łatwiej opisać 
małą społeczność, ogarnąć pamięcią bohaterów, 
miejsca. Gdy analizuję światowe tendencje, widzę 
wyraźnie, że to właśnie lokalność interesuje odbior-
ców. Fenomen serialu Ranczo może to potwierdzić. 
Ludzie pokochali ten serial, przywiązali się do bo-
haterów, wciąż oglądają powtórki. A tymczasem, 
choć dziś może trudno w to uwierzyć, serial został 
odrzucony aż dwukrotnie. Argumentem było, że 
nikt nie będzie chciał oglądać serialu „wsiowego”, 
traktującego o mieszkańcach małej wsi. 

Ma Pan na swoim koncie bardzo 
bogaty dorobek artystyczny: sce-
nariusze seriali, fi lmów pełno-
metrażowych, sztuk teatralnych, 
słuchowisk, trzynaście wydanych 
drukiem powieści dla dorosłych 
i dla młodych czytelników. Co 
przynosi Panu najwięcej satysfak-
cji?
Najlepszym momentem w życiu 
twórcy jest chwila, gdy dzieło na-
biera samodzielnej egzystencji. 
Praca w fi lmie jest pracą zespo-
łową, bardzo trudną, obarczoną 
ogromnym ryzykiem. Zadanie 
scenarzysty jest ważne na po-
czątku, później odsuwamy się 
na bok. Niestety dobry scena-
riusz to zaledwie ćwierć sukce-
su. Z doświadczenia wiem, że 
istnieje sto sposobów, by spie-

przyć dobry scenariusz. Nieraz 
wycofywałem swoje nazwisko, 

ponieważ efekt końcowy był zu-
pełnie różny od tego, co oddałem. 

Dlatego ogromną satysfakcją jest 
obejrzenie swojego dzieła dobrze 

zrealizowanego i przeniesionego na 
ekran. Równie wielką satysfakcją jest 
dla mnie świat prozy. Wówczas ja je-
stem zarówno scenarzystą, jak i re-
żyserem i producentem, decyduję 
o wszystkim, co się dzieje w mojej 
historii. Nawet pozornie mało in-
teresujący świat ma szansę zyskać 
powodzenie u odbiorcy, jeśli opo-

wiedziany jest w sposób intrygujący, 
z czułością narracyjną, jak mówi Olga 

Tokarczuk. Na co dzień piszę dzienniki. 
Pozwala mi to zachować ciągłość pisarską, 

a nie muszę się w nich męczyć z fabułą. 
Rozmawiała Daria Kaszubowska
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dama w czerwieni
Z powołania – bo w tym przypadku nie sposób mówić o zwykłym zawodzie – jest logopedą.  
Kiedy opowiada o swojej pracy, oczy jej błyszczą, a usta się uśmiechają. Ma interesujące  
spostrzeżenia o wpływie języka kaszubskiego na naukę języka polskiego. Jednak po godzinach 
Wioletta Patelczyk-Mielewczyk ma też inną pasję: rękodzielnictwo. Jej prace zapierają dech  
w piersiach.

W korytarzu z wieszaka zwisa dziergana, przyjemna 
w dotyku chusta w odcieniach szarości przetykanej 
srebrem. Ze ścian czarującym wzrokiem spoglą-
dają zmysłowe damy w czerwieni, których suknie 
błyszczą jak rubiny. Są również inne obrazy: anioł 
o ognistych skrzydłach, wróble wśród gałęzi jabło-
ni… W każdym kącie domu można znaleźć przeróż-
ne rękodzieła: obrazy wyszyte haftem koralikowym 
i haftem diamentowym, wydziergane na szydełku 
chusty, kapy, poduszki, kordonkowe 
serwety, włóczkowe, miękkie jak puch 
dywaniki, szydełkowe ozdoby bożo-
narodzeniowe i wielkanocne, bran-
soletki, a nawet własnoręcznie uszyte 
torebki. Istna karuzela! Tak zresztą 
Wioletta Patelczyk-Mielewczyk na-
zwała swoją stronę na Facebooku: 
Karuzela Rękodzieła. Zawodowo jed-
nak wcale nie jest rękodzielniczką, jak mogłoby su-
gerować bogactwo jej dzieł, ale logopedą. Pracuje  
w Szkole Podstawowej w Łapalicach.

– Jestem logopedą od trzynastu lat. Uwielbiam 
pracować z dziećmi! Zaczynałam w 2001 roku  
w Szkole Podstawowej w Garczegorzu, gdzie uczy-
łam informatyki – Wioletta z uśmiechem wspomina 
początki swojej ścieżki zawodowej. – Prowadziliśmy 
tam również zajęcia indywidualne z uczniami. Jedna 
z uczennic, które miałam pod opieką, nie potrafiła na-
wet poprawnie trzymać myszki, a wzrok biegał jej po 
całym monitorze. Podczas indywidualnych zajęć ze 
mną zrobiła niesamowite postępy. Wówczas zafascy-
nowało mnie, jakie niezwykłe efekty można osiągnąć, 
pracując z dzieckiem indywidualnie. Później, już na 
studiach magisterskich, poznałam koleżankę, która 
opowiadała o logopedii. Wówczas była to nowość,  
w szkołach nie było tak jak dziś obowiązkowych zajęć 
logopedycznych. Spodobał mi się ten kierunek. 

Lęborczanka w Irlandii
W 2005 roku wraz z mężem wyjechała do Irlandii 
do miasteczka Carlow. Tam od 2007 roku w week-
endy pracowała w polskiej szkole „Równe Szanse”,  
a w tygodniu prowadziła swój prywatny gabinet lo-
gopedyczny. W międzyczasie latała do Polski, gdzie 
kończyła studia podyplomowe. 

– Pewną trudnością w pracy z polskimi dziećmi  
w Irlandii był fakt, że pochodziły z różnych stron 
Polski, a więc miały inne akcenty, naleciałości języko-

we. Była to mieszanka wybuchowa – żartuje dzisiaj. 
– Ponadto większość dnia spędzały w środowisku 
anglojęzycznym i to język angielski stał się dla nich 
językiem naturalnym. Poprawna polszczyzna sprawia 
problemy nawet dzieciom wychowanym w Polsce,  
a co dopiero za granicą – tłumaczy.

Mimo że Mielewczykowie ułożyli sobie życie  
w Carlow, wiedzieli, że nie zostaną tam na zawsze. Jak 
mówi sama Wioletta, zanadto tęskniła za ojczyzną  

i nigdy nie uwzględniała w swoich pla-
nach wyprowadzki na stałe poza gra-
nice Polski.

Z pochodzenia jest Kaszubką. 
Urodziła się w Lęborku w rodzinie 
kaszubskiej, ale choć rozumie rodną 
mowę, bo w niej rozmawiali dziad-
kowie, nigdy nie nauczyła się nią po-
sługiwać. Później wraz  z rodzicami  

i rodzeństwem mieszkała kolejno w Kłębowie, Soko-
łówce, aż wreszcie zakotwiczyli na dłużej w gospo-
darstwie rolnym w Lasce. Laska to maleńka wioska, 
skąd daleko do szkoły podstawowej, do szkół śred-
nich, na studia. Droga do edukacji nie była więc ła-
twa. Kiedy piętnastoletnia Wioletta dostała się do 
liceum ekonomicznego w Lęborku, zamieszkała  
w internacie. 

– I wówczas postanowiłam spróbować wszystkie-
go, czego z powodu odległości od miasta nie mogłam 
mieć w dzieciństwie. Najpierw zapisałam się do szko-
ły muzycznej na klarnet. Później jeszcze na treningi 
karate. Zawsze ciągnęło mnie, by próbować nowych 
rzeczy – mówi.

Do rękodzieła również ją ciągnęło. Prosiła babcię, 
która świetnie robiła na drutach, by także i ją nauczy-
ła, ale babci dokuczał artretyzm i niestety odmówi-
ła. Wówczas nieugięta dziewczyna przerzuciła się na 
szydełko. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych, 
gdy w sklepach nie było takiego przesytu jak dziś, 
wszelkie własne improwizacje modowe były na wagę 
złota. Jednak pierwszego sweterka dzierganego szy-
dełkiem nie udało jej się dokończyć – ostatecznie stał 
się kapą na fotel. 

Logopeda z igłą i nitką
Wioletta dzieli swoje życie między te dwie wielkie 
pasje: nauczanie i prace artystyczne. Jej królestwo 
to pokój wypełniony grami planszowymi, zabawka-
mi i gadżetami ułatwiającymi pracę nad poprawną 

Wioletta dzieli  
swoje życie między 

te dwie wielkie pasje: 
nauczanie i prace 

artystyczne.
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Sylwetka

wymową. Tam przygotowuje się do zajęć. W szkole 
uczniowie co chwilę dopytują, kiedy odbędą się zaję-
cia logopedyczne. Wielu z nich to Kaszubi, ale nie tyl-
ko, wszak w powiecie kartuskim osiedlają się ludzie  
z całej Polski, zachwyceni pięknem i spokojem Ka-
szub. Czy dzieci wychowywane w rodzinach kaszub-
skich, w których ten język wciąż jest żywy, a także 
dzieci, które od najmłodszych lat uczą się w przed-
szkolu i szkole języka kaszubskiego, mają później 
problemy z poprawną polszczyzną? Wioletta Patel-
czyk-Mielewczyk uważa, że nie. 

– Jeśli dziecko ma problem z artykulacją głosek, 
ma z tym problem bez względu na język, jakim się 
posługuje. Trzeba to po prostu wypracować i właśnie 
wtedy z pomocą przychodzi logopeda – tłumaczy. – 
Warto wiedzieć, że każdy dodatkowy język rozwija 
dziecko. Jeszcze niedawno dzieci były tępione w szko-
łach za mówienie po kaszubsku. Mam taki przykład 
w najbliższej rodzinie: mój kuzyn, który mieszkał  
z dziadkami, świetnie posługiwał się kaszubszczyzną, 
a przez to niektórzy nauczyciele źle go traktowali. 
Dziś jest zupełnie inaczej. Każdy, kto mówi po ka-
szubsku, jest ceniony – przyznaje. 

Poświęca logopedii nawet swój prywatny czas, 
prowadząc stronę na Facebooku Logopedyczny Świat 
Zabaw. Wrzuca tam materiały do nauki, które rodzice 
mogą pobrać i korzystać z nich zupełnie za darmo. 
Jednak Wioletta nie umiałaby żyć bez hobby. To dla-
tego, gdy wraca z pracy, siada w fotelu z koszykiem 
igieł i nici i zaczyna tworzyć. Spod jej palców wycho-
dzą prawdziwe cuda. Jednym z najbardziej spektaku-

larnych jest galeria dam w czerwieni, jak je nazwała 
autorka. To oprawione w ramę pięć obrazów przed-
stawiających piękne kobiety w czerwonych sukniach. 
Wioletta wyszyła je wszystkie haftem koralikowym. 
To bardzo czasochłonny haft, najpierw trzeba przy-
gotować sobie wzór (są też gotowe wzory do naby-
cia), a następnie każdy dwumilimetrowy koralik na-
nizać na nitkę i przyszyć w odpowiednim miejscu.  
I choć serce artystki skradł też haft diamentowy, czy-
li naklejanie diamencików w taki sposób, by utworzyły 
obraz, przyznaje, że więcej satysfakcji sprawia jej haft 
koralikowy. Na razie w swojej kolekcji obrazów nie ma 
jeszcze takich z motywami kaszubskimi, ale nie wy-
klucza, że do dam w czerwieni mogą wkrótce dołą-
czyć damy w siedmiobarwnych kaszubskich wzo-
rach. W Polsce haft koralikowy nie jest szerzej znany, 
bardziej popularny jest za wschodnią granicą. Wio-
letta zamawia materiały na stronach ukraińskich, 
szczególnie u pewnej utalentowanej Ukrainki, któ-
ra wyszła za mąż za Polaka i prowadzi sklep Atelier  
z Pasją. 

– Zaraziłam haftem koralikowym mamę, siostrę, 
niektóre koleżanki. Dzieciom, które mają problemy  
z wyciszeniem, polecam haft diamentowy. To świetna 
metoda, która pomaga się skupić, ćwiczy koncentra-
cję i zdolności manualne. Warto spróbować – zachę-
ca, a gdy opowiada o swoich pasjach, oczy lśnią jej 
jak diamenty. Nic dziwnego, że przyciągnęły ją damy  
w czerwieni. Pasuje do niej kolor czerwony: kolor 
energii, pasji, radości.

Daria Kaszubowska

Wioletta Patelczyk-Mielewczyk dzieli swoje życie między dwie wielkie pasje: nauczanie i prace artystyczne 
Fot. Daria Kaszubowska



Pomerania nr 7-8 (566) / Lëpińc–Zélnik 202222

ò paStorze z bëtowa  
trzë dekadë pózni. dzél 2

W slédnym numrze bëło ò pòchòdzenim, dokazach i etimòlogii miństwa Szëmòna Krofeja. Terô 
ò jegò rodzëznie a spôdkòwiznie.

ÒSTATNY KROFEJ
Ò òjcu bëtowsczégò pastora, szôłtësu Dąbia Jerzim, 
pisôł jem w pierszim dzélu. Czej Szëmón wëcygnął do 
Bëtowa do pastorsczi robòtë, Krofejowie dali miesz-
kelë w rodny wsë. Jana Krofeja, sëna, a mòże wnëka 
Jerzégò, dozdrzimë w dokùmence z 1596 r. Zapi-
selë gò jakno szôłtësa. Kò ju nié długò, bò w 1601 r.,  
w Szczecënie przed ksãcã Barnimã X stanął jegò syn 
Wawrzińc Krofej, proszącë ò pòcwierdzenié nada-
niô jegò rodzënie ùrzãdu szôłtësa razã z dôwnyma 
òbrzészkama a przëdaniama. Dwa lata pózni jesz rôz 
stôwôł przed ksãcã, tim razã Kazmierzã, i zôs prosył, 
i jak wiedno przë taczi leżnoscë zapłacył. 

Pò wëmiarcym Grifitów w 1637 r. Bëtowskô Ze-
mia razã z Lãbòrską òprzestôwają bëc lennã i Rzecz-
pòspòlitô zaczinô rzãdzëc nima bezpòstrzédno. Z ti 
leżnoscë ji ùrzãdnicë zrëchtowelë inweńtôrz. Jegò 
lektura pòkazëje, że w Dąbiu Krofejowie wcyg trzi-
mią szôłtëstwò, a szôłtësã je Jón. W tim czasu w Bëto-
wie nicht ò taczim nôzwëskù ju nie mieszkôł. Pastór 
ùmiarł wierã kòl 1590 r., a jegò bùdink, jaczégò miéw-
cą béł nieznóny krewny, spôlił sã w 1629 r. Nigdze téż 
w pòdbëtowsczich wsach nie bëło Krofejów.

Żëlë wcyg i mielë sã dobrze w Dąbiu, kò niedłu-
gò. Na jeséń 1657 r. do Bëtowa zazdrzelë Szwédzë.  
1 lëstopadnika spôlëlë miasto. Nie je wiedzec, czë pra-
wie tegò dnia trafilë do Dąbia, gdze pòdłożëlë òdżin 
pòd szôłtësów gbùrstwò. Dlô Krofejów to bëło strasz-
né. Gòrzi, że pòtim brandenbùrsczi ùrzãdnicë (to tej 
Rzeczpòspòlitô òdda Brandenbùrgii Bëtowską Zemiã 

w lenno) mielë wątplëwòtë, czë wrócëc Krofejóm 
dąbsczé szôłtëstwò. Kùńc kùńców Jón je òdzwëskôł, 
kò mùszôł zapłacëc i za òdbùdacjã, i za pòcwierdze-
nié swòji fónkcji. Gbùrstwò zôs dôwało zwësk, kò 
jiwrë òd Krofejów nie szłë précz.

Jón miôł sënów Piotra a Dawida i jesz córkã 
Elżbiétã. Piotrowi bëło za casno w Dąbiu. Rëgnął 
w swiat. Trafił jaż do Lubeczi. Tam òbrôbiôł jantar. 
W tim czasu ùmiarł stôri szôłtës. Pò Janie gbùrze-
nim na rodnym môlu zajimelë sã Dawid a Élżka.  
Ò białce Dawida nic nie wiémë, mòże nawet ji ni 
miôł. Élżka nôpierwi òżeniła sã z Berthóldã Pickã, 
kò chłop ùmiarł. Tej szôłtësa córka wzã sobie Micha-
ła Mullera. To ta pôra zaczãła rzãdzëc na gbùrstwie  
w Dąbiu. I pewno wiôldżégò trzôskù bë z tegò nie 
dało, czejbë nie dożérelë Dawidowi. Ten napisôł do 
Piotra, żebë wrócył a òdzwëskôł to, co mù sã nôleżi. 
Dawid nie doczekôł brata. Równak ten w 1698 r. 
wrócył. Mulleróm to nie bëło w nos, bò Pioter chcôł 
swòjégò dzéla z Krofejowi spôdkòwiznë. Elżbiéta, 
chòc do grobù włożëła drëdżégò chłopa, na to nie chca 
dac zgòdë. Bëła cwiardą białką. Nimò prawòwaniów 
(a sprawa trafiła jaż do Berlëna) ùtrzima gbùrstwò 
dlô se a swòjich dzecy. Mia sënów Michała, Maceja 
i Friderika Môrcëna. Letkò ji nie bëło, bò gbùrstwò 
znikwił òdżin, a szôłtësów gruńtë ùrzãdnicë òddelë 
jinym dąbsczim chłopóm. Wedle prof. Zygmùnta 
Szultczi ji długô biôtka ò òdzwëskanié majątkù dała 
brzôd, białka apelacjã przesła do samégò prësczégò 
króla Friderika I. Je wiedzec, że pòtim szôłtësã w Dą-

Plac Krofeja w Bëtowie. Òdj. K. Rolbiecczi
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biu béł ji syn Friderik, a pò nim wierã ji wnuk Johan 
Muller. Miństwa Krofej ju równak ani we wsë, ani 
w miesce nicht nie nosył. Tak bënômni pòkazëją 
òstałé do dzysô dokùmentë. Kò pòkazëją wszëtkò?

Mòże równak krofej 
pòzmienił sã w krofke?
Tegò prawie nie rozmiejemë dzysô zmądrzëc. Mòże 
równak Dawid abò Pioter mielë jaczégò sëna. Tëli ju 
biédnégò, że nie trafi ł do niżódnëch spisënków, aktów 
notarialnëch, ùmòwów… Czej w latach 90. zbiérôł 
jem materiałë do mòjégò magistersczégò dokazu, prze-
zérôł jem ksãdżi USC dlô Niezabszewa z XIX w. Tam 
pòd datą 1879 r. trafi ł jem na Herrmana Krofk e. Béł 
miéwcą gbùrstwa na pùstkach – wspòminô historik 
z Gduńsczégò Ùniwersytetu dr Tomôsz Rembalsczi. 
Niezabëszewsczi Krofk e miôł co z Krofejama z Dą-
bia? Tegò z dokùmentów nie jidze wëprowadzëc, kò 
to nie znaczi, że krewnyma nie bëlë. Tec z Dąbia do 
Niezabszewa je leno pôrãnôsce kilométrów. Sprawã 
Krofejowëch pòsobników chcemë òstawic genealo-
góm, mòże jaczi sã za niã weznie.

Spôdkòwizna
Wëpôdô jesz przëzdrzec sã na spôdkòwiznã pò 
nôwiãkszim przedstôwcë Krofejów – pastorze Szëmò-
nie. Stwòrzony bez niegò szëk nowi kòscelny mòwë 
trzimôł sã długò pò jegò smiercë na zôpadnym kraju 
Kaszëb, tj. w Lãbòrsczim, Bëtowsczim a Słëpsczim, 
gdze niejedny pastorzë gò nawet rozwijelë. Ùmiarł 
jednakò razã z pòlskò-kaszëbsczima nôbòżeństwama 
ewanielików w kùńcu XIX w. A tam, gdze dżinął ten 
kòscelny jãzëk, ùmiérałë téż gwarë Kaszëbów ewanie-
lików. 

Dzysôdnia ùsadzoné w „Krofejowim szëkù” do-
kazë są cekawim zdrzódłã do przëzdrzeniô sã dôwny 
kaszëbiznie, chòc czëstą XVI–XVII-wieczną kaszë-
bizną nie są. Ùtwórstwò, ùdba bëtowsczégò pastora 
mają téż jiną wôrtnotã dlô terôczasnëch Kaszëbów. 
Prôwdac Krofejowa mòwa nie je spòdlim dzysdnio-

wi lëteracczi kaszëbiznë, ale òn sóm je symbòlã nô-
starszi starë ò òsoblëwi słowiańsczi lëteracczi jãzëk 
Pòmòrza, a dlô bëtowianów – téż kaszëbskòscë jich 
miasta a òkòlô. Temù dobrze, że prawie w Bëtowie 
je plac Krofeja. Pastor mô téż swòjã tôfl ã na wdôr, 
a bëtowskô Fùndacjô Parasol prowadzy kònkùrs 
Krofeja, w jaczim dôwô nôdgrodë za nôlepszé magi-
stersczé a doktorsczé dokazë, co tikają bëtowsczégò 
pòwiatu. Ùlice Krofeja (zapisóné jakò: Krofeya) mają 
na Kaszëbach jesz leno Wejrowò a Gdiniô. Felëje 
jich nawetka w Lãbòrgù a Słëpskù, w jaczich òkòlim 
Krofejowa mòwa długò bróniła miestnëch Kaszëbów 
przed germanizacją. Kò ò tim, cobë Krofej miôł tu 
swòjã sztrasã, zabëlë téż we Gduńskù, jaczi je doch 
stolëcą wòjewództwa, a w naddôwkù nazéwô sebie 
stolëcą Kaszëb.

Przë leżnoscë bëtowsczégò pastora nôlégô jesz 
dopòwiedzec ò Wejrowie. W Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi na pòlëcë sto-
ją Duchowné piesnie i Małi Katechizm Pòntanusa. 
Mòżna do nich zazdrzec w bùdinkù przë Wałowi. 
W tim samim Mùzeùm, kò w pałacu Przebãdow-
sczich, pierszi rôz pò wiele, wiele latach zabrzëmiała 
jedna z Krofejowëch piesniów. Kònkretno „Panie, 
racz mnie wspomagac” (na melodiã chòrału „Hilf 
Gott, das mir'gelinge”). To sprawa mùzykòlożczi 
dr hab. Witosławë Frankòwsczi, chtërna z pòmòcą 
sw. pamiãcë prof. Jerzégò Trédra, co pòdpòwiôdôł 
brzëmienié XVI-stolatny mòwë, jã òdtwòrzëła. 
W strëmiannikù mielë më leżnosc wësłëchac ji 
òbczas kòncertu „Pod jednym niebem”, czej spiéwôł 
Vox Intensa Ensemble. Jich spiéw je do ùczëcô w in-
ternece.

Równak taczich przëmiarów wëzwëskaniô Krofe-
jowi spôdkòwiznë wiele wëmienic nie je mòżno. Jo, 
ò bëtowsczim pastorze wnet zawdë chtos nadczidnie 
przë leżnoscë kònferencji abò artikla ò historii kaszë-
biznë, kò to tikô môłëch karnów. Szerzi jegò pòstacjô 
wcyg nie je pòznónô.  

P.D.

Historiô

We wejrowsczim Mùzeùm zôs dało czëc jednã ze spiéwów Krofeja
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kaSzubSko-pomorSkie wątki diariuSza  
podróży po europie giacoma fantuzziego
Czytelnik interesujący się historią bardzo często sięga do czasów, które w jakiś sposób są  
mu bliskie. Przekaz rodzinny, pamiątki, ale również poczucie przynależności do określonej  
przestrzeni kulturowo-geograficznej warunkują zakres zainteresowań. Bywają jednak sytuacje,  
że owa przestrzeń, tak ważna dla człowieka świadomego swoich korzeni i ceniącego je,  
pozbawiona jest tradycji rodzinnej i artefaktów w postaci fotografii, świadectw szkolnych,  
kartek pocztowych i wielu podobnych dowodów zakorzenienia. Dzieje się tak między innymi 
wtedy, gdy mowa o wiekach dawnych.

Dla najmłodszych pokoleń zamierzchłą przeszłością 
są późne lata PRL-u i początkowy okres transformacji 
ustrojowej, a II wojna światowa należy już do prehisto-
rii. Cóż w takim razie powiedzieć o połowie XVII wie-
ku? Inny świat, inne problemy, tymczasem człowiek 
– ze swoimi troskami, radościami, emocjami – jakby 
ten sam. Choć nie zawsze.

Sposób myślenia ówczesnego mieszkańca Euro-
py prawdopodobnie najlepiej odzwierciedlają wszel-
kiego rodzaju diariusze, pamiętniki, relacje i listy 
prywatne. W podobnych gatunkach literackich wy-
powiadało się wtedy wielu wykształconych przedsta-
wicieli warstw wyższych, ale też mieszczanie, a nawet 
potomkowie chłopów mający szczęście wyrosnąć po-
nad stan, z którego się wywodzili.

Z natury rzeczy okazją do spisywania diariuszy 
były podróże. Wędrowano wtedy z rozmaitych powo-

dów, wędrowano często, a szczególną okazją do pozna-
wania obcych krajów były wyjazdy dyplomatyczne. 
Posłowali znamienici członkowie elity władzy, osoby 
obrotne i inteligentne, a także dyplomaci zawodowi.

Uważa się, że dyplomacja papieska należała do 
najsprawniejszych, najlepiej zorganizowanych, naj-
bardziej wpływowych. Z pewnością jej działanie 
ułatwiał fakt istnienia w większości państw ów-
czesnej Europy licznych społeczności katolickich, 
nie wspominając już o krajach, w których wyzna-
nie rzymskokatolickie było religią panującą. Inna 
sprawa, że ustrój i funkcjonowanie wielu krajów, w 
których ukształtowała się już i zakorzeniła tradycja 
protestancka, poważnie utrudniały czy wręcz unie-
możliwiały funkcjonowanie wspólnot katolickich, 
co z kolei miało wpływ na skuteczność i możliwości 
watykańskiej dyplomacji.
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Historia

W dyplomacji papieskiej pracował nasz bohater 
Giacomo Fantuzzi. Zostawił po sobie niezwykły dia-
riusz, który jest dostępny dzięki przekładowi, wstępo-
wi oraz przypisom profesora Wojciecha Tygielskiego.

Giacomo Fantuzzi
Kim był nasz bohater? Pytanie niezwykle istotne, 
przez pryzmat bowiem jego profesji i osobowości, 
jego oczami poznajemy świat, który nasz podróżnik 
odkrywał.

Giacomo Fantuzzi jest osobą szerzej nieznaną za-
równo we Włoszech, jak i w Polsce.

Rodzina Fantuzzich wywodzi się z Bolonii, gdzie 
znaczne wpływy osiągnęła w XIV i XV wieku, zaś licz-
ni jej przedstawiciele przejawiali zamiłowania intelek-
tualne; co najmniej dwunastu spośród nich wykładało 
w czasach nowożytnych na Uniwersytecie Bolońskim1. 
Podczas walk o wpływy w mieście część przedstawi-
cieli rodu została wypędzona. Osiedlali się w różnych 
miastach, od tego też momentu ślady Fantuzzich po-
jawiają się w archiwach Kurii Rzymskiej.

Nasz bohater, syn Francesca, wywodził się z linii 
raweńskiej. Urodził się właśnie w Rawennie w roku 
1616. Studiował prawo. Zagadką pozostaje, czym 
zajmował się Fantuzzi przed rokiem 1645, kiedy 
to przybył do Polski, gdzie objął funkcję audytora 
nuncjusza apostolskiego Giovanniego de Torresa2.  
W Rzeczypospolitej młody dyplomata spędził sie-
dem lat, będąc świadkiem ostatnich lat panowania 
Władysława IV i pierwszych – Jana Kazimierza. 
Z tego czasu zachowała się jedynie koresponden-
cja audytora z Aleksandrem Ludwikiem Radziwił-
łem, natomiast w zachowanej niemal w komplecie 
korespondencji nuncjusza nie ma niemal żadnej 
wzmianki odnośnie do naszego bohatera, choć nun-
cjusz niejednokrotnie wspomina o sporach przed 
Trybunałem Nuncjatury, którego Fantuzzi był naj-
ważniejszym urzędnikiem. Paradoksalnie, wzmian-
ka o audytorze pojawia się dopiero w momencie 
opuszczenia przez niego Polski, kiedy to de Torres 
donosi kardynałowi Pamphiliemu, że udzielił swe-
mu pomocnikowi zgody na podróż przez Flandrię 
w drodze powrotnej do Rzymu. List zawiera jednak 
również wysoką ocenę Fantuzziego.

Po powrocie do Rzymu, gdzie przyjął święcenia 
kapłańskie, Fantuzzi udał się do Hiszpanii, gdzie objął 
stanowisko audytora generalnego tamtejszej nuncjatury.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zyskał 
znaczące tytuły kurialne, został zarządcą Jesi (1671 r.) 
i Todi (1674 r.), a w 1677 roku został przez Innocen-
tego XI powołany na biskupstwo Ceseny. Pod koniec 
życia pełnił dodatkowo funkcję administracyjną vice 

legato w Ferrarze, gdzie umarł 29 listopada 1679 roku. 
Spoczywa w rodzinnej Ferrarze, w kościele pod we-
zwaniem św. Franciszka.

Jakim człowiekiem był Giacomo Fantuzzi? Nie 
mamy […] do czynienia z wybitnym politykiem, hu-
manistą, czy teologiem, lecz człowiekiem raczej nie 
wybijającym się ponad przeciętność – tak w sensie spo-
łecznym, jak intelektualnym, a jednocześnie związa-
nym ściśle z Kościołem katolickim, zarówno na płasz-
czyźnie duchowo-emocjonalnej, jak i zawodowej3.

Opinia znakomitego badacza o naszym bohaterze 
wydaje się dość krzywdząca, ponieważ na kartach 
diariusza poznajemy uważnego i bystrego obserwa-
tora, ciekawego świata i ludzi, wyciągającego często 
niebanalne wnioski ze swoich spostrzeżeń i kon-
taktów. Prawda, Fantuzzi jest nieodrodnym synem 
epoki kontrreformacyjnej i do przeróżnych odmian 
protestantyzmu odnosił się z niechęcią, warto jednak 
nadmienić, że takie to były czasy i druga strona cha-
rakteryzowała się fanatyzmem często większym od 
kontrreformacyjnego.

Zaletą i do pewnego stopnia ewenementem dia-
riusza jest fakt, że napisany został przez Włocha.  
W jego czasach, jak również wcześniej i jeszcze 
znacznie później, to średniowieczno-renesansowo-
-barokowa Italia była, niejako w roli kontynuatora 
starożytności, ową caput mundi, głową świata, mekką 
sztuk i nauk wszelakich, do której ściągali przybysze 
z całej Europy, spisując później, ku ogólnemu pożyt-
kowi, wspomnienia z podróży i samego pobytu4. Tu 
mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

Przez ziemię chełmińską  
i Prusy Królewskie do Gdańska
Fantuzzi miał świadomość, że kiedy już wjechał  
w granice Prus, znalazł się w świecie odmiennym od 
ziem, które dane mu było dotąd oglądać. Najpierw 
jednak jechał, wyruszywszy z Warszawy we wtorek  
22 maja 1652 roku, popularnym traktem wzdłuż Wi-
sły. We środę i czwartek, srodze upałem udręczeni, noce  
w ubogich wioskach spędziliśmy5.

W piątek 25 maja Fantuzzi zawitał do Strasbur-
ga, czyli Brodnicy. Zjadł tam obiad. Miasto leżące na 
terenie diecezji chełmińskiej, jak zauważył, znajdo-
wało się pod władzą króla polskiego. Całe było mu-
rowane i murem otoczone, kamienice zaś ozdobione 
urokliwymi podcieniami. Skonstatował jednak, że 
gród nie jest zbyt ludny, a większość jego mieszkań-
ców stanowią luteranie, odziani już nieco inaczej niż 
ich sąsiedzi z krain etnicznie polskich. Później Fan-
tuzzi wzmiankuje jedynie o przejeździe przez Rie-
senburg (Prabuty) i krótki skrawek Prus Książęcych.

1 W. Tygielski, Wstęp, [w:] G. Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), Warszawa 1990, s. 5.
2 Wszystkie informacje dotyczące biografii G. Fantuzziego pochodzą ze wstępu W. Tygielskiego do Diariusza…
3 W. Tygielski, dz. cyt., s. 9-10.
4 Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, Wrocław 1966; A. Sajkowski, Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, 
pielgrzymów i innych świata ciekawych, Poznań 1991; A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 1973.
5 G. Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), Warszawa 1990, s. 37.
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Jeszcze w niedzielę 27 maja niedawny audytor 
warszawskiej nuncjatury wjechał w granice Prus Kró-
lewskich. Nocleg w wiosce heretyckiej, jak poprzednio, 
nam wypadł6. W poniedziałek dyplomata posilał się 
w Malborku, mieście murowanym, z ładnymi arka-
dami na głównej ulicy, ludnym, wielkimi murami 
otoczonym. Fantuzzi wspomina oczywiście o zamku; 
cieszy się, że w mieście znajduje się kilka kościołów. 
W jednym z nich, „głównym”, posługę sprawowali  
oo. jezuici.

Nazajutrz podróżnika czekała przeprawa łodzią 
przez Wisłę. 

W emporium nad Motławą
Gdańsk w połowie XVII stulecia należał do najważ-
niejszych miast północnej Europy, był też najwięk-
szym i najbogatszym miastem Rzeczypospolitej, dy-
stansując takie ośrodki, jak Kraków, Lwów, Wilno, 
Poznań czy Warszawa, która dopiero rozpoczynała 
swoją wielką karierę.

Po krótkim opisie geograficznym Fantuzzi przy-
stępuje do wyrażania zachwytów. Miasto bardzo jest 
piękne i wdzięczne, zarówno dzięki pięknym ulicom, 
prostym i czystym, jak i malowniczości domów, bar-
dzo wysokich, całkowicie z zewnątrz pomalowanych  
i ozdobionych sztukaterią, o wielkich wysokich oknach 
z pięknymi szybami, wszędzie jednakowymi; wiodą 
do nich wspaniałe marmurowe schody, często mające 
niewielkie przedproża; tam mieszkańcy zwykli siadać, 
by świeżego powietrza przed domem zaczerpnąć. We-
wnątrz jest bardzo czysto, w wielu domach widziałem, 
jak w pokojach rozrzucano zawsze trociny lub wióry, 
by podłogi nie zachlapał ktoś brudnymi lub zabłoco-
nymi butami7. Opis niczym z późniejszej uroczej Pa-
nienki z okienka Jadwigi Łuszczewskiej – Deotymy.

Fantuzzi odnotowuje, że miasto liczy około  
150 tysięcy mieszkańców, z czego dwie trzecie żyje na 
rozległych przedmieściach. Zauważa również piękne 
bramy, solidne mury umocnione obwarowaniami 
ziemnymi, fosy wielkiej głębokości.

Opisuje kościół Panny Maryi, ówcześnie prote-
stancki, z Sądem ostatecznym Hansa Memlinga, tryp-
tykiem na co dzień zamykanym na klucz.

Dyplomata spaceruje po Długim Targu, zachwy-
cając się Dworem Artusa i okazałymi kamienicami. 
Podziwia arsenał, dzieło Antoniego van Obberghena. 
Jako że interesują go, mimo bliskiego wejścia w stan 
kapłański, wszelkie napotkane fortyfikacje, z uwagą 
przygląda się twierdzy w Wisłoujściu.

Dość dużo uwagi Fantuzzi poświęca specyficz-
nemu republikańskiemu ustrojowi Gdańska. Miasto 
bogaciło się dzięki licznym przywilejom uzyskanym 
od królów polskich, np. prawu do nakładania po-
datków i ceł na wszystkie towary, które sprzedaje się  

w mieście, do czego nie jest potrzebna zgoda Rzeczy-
pospolitej, niekorzystającej również z owych zysków. 
Gdańszczanie jako członkowie rady pruskiej mieli 
prawo głosu na elekcji króla polskiego. Tym ostatnim 
przywilejem cieszyły się również Toruń i Elbląg. Wła-
dze miasta składały się z trzech ordynków: senatu, 
czyli rady, ławy i rady stu. Dalej Fantuzzi szczegółowo 
opisuje dość skomplikowany ustrój republikańskiego 
emporium.

Sferą życia społecznego i prywatnego ogromnie 
ważną dla byłego już audytora nuncjatury warszaw-
skiej jest religia, w szczególności kwestie wyznanio-
we. Podczas całej okrężnej drogi powrotnej do Rzy-
mu co raz odnosi się do praw, obyczajów i stosunku 
do katolików opisywanych społeczności i osób roz-
maitych denominacji protestanckich, a pamiętać na-
leży, że znaczna część owej trasy wiodła przez kraje 
przeorane przez ruch reformacyjny.

Władze Gdańska w całości opanowane były przez 
luteranów, którzy nie tylko nie dopuszczali kalwini-
stów do udziału w rządach, ale i w pewnych okresach 
zabraniali im przebywać w mieście. Stąd wynikały 
spory prawne, między innymi o świątynie i dobra 
kościelne, np. o kościół i klasztor pofranciszkań-
ski, przed trybunałem koronnym8. Prześladowania 
obejmowały również katolików, przejawiały się m.in.  
w braku dostępu do funkcji miejskich, zagarnięciu 
kościołów, zakazie publicznego odprawiania procesji 
Bożego Ciała czy publicznych pogrzebów, które od-
bywały się w potajemnie w nocy.

Fantuzzi odnotowuje jednak obecność jezuic-
kiej świątyni i klasztoru poza miastem, w Starych 
Szkotach, jak również szpitala prowadzonego przez  
oo. bonifratrów.

Wszyscy gdańszczanie ubierają się na sposób nie-
miecki9. Zdanie owo oznaczać może tyle, że w mie-
ście nad Motławą nie ubierano się z polska, natomiast 
różnice w strojach hiszpańskich, niderlandzkich, pół-
nocnoniemieckich i szwedzkich nie były jakoś szcze-
gólnie zauważalne, choć oczywiście wpływy kultury 
materialnej i duchowej krajów niemieckich stanowiły 
dominantę w gdańskiej przestrzeni.

Gdańszczanie byli, według Fantuzziego, osobami 
schludnymi, lubiącymi piękne wnętrza i podmiejskie 
ogrody, a przy tym roztropnymi i inteligentnymi. Przy-
wiązywali wagę do uczynków miłosiernych względem 
biednych i potrzebujących, finansowali wiele przytuł-
ków i szpitali (w owych czasach były to synonimy). Że-
bractwo było praktycznie niespotykane.

Gdańsk posiadał osobliwe, z dzisiejszego punktu 
widzenia, prawo karne. Wszystkie występki, zwłasz-
cza cielesne, są karane jak najsurowiej. Pozbawienie 
dziewictwa winowajca musi wynagrodzić, pojmując 
za żonę poszkodowaną lub też ją sowicie wyposażyć, 
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6 Tamże, s. 37.
7 Tamże, s. 38-39.
8 Tamże, s. 45.
9 Tamże, s. 47.
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jeśli na to przystanie, albo ucina się sprawcy głowę, jak 
to się czyni nieodwołalnie wobec tych, którzy cudzołó-
stwo popełniają10. Atrybuty egzekwowania prawa były 
obecne w przestrzeni publicznej. Groźnym memento 
dla gdańszczan były nieopodal Dworu Artusa wy-
stawione na widok publiczny: koło do łamania kości, 
szubienica, miecz i topór11.

Fantuzzi nie szczędzi za to gdańszczanom cierp-
kich uwag, gdy chodzi o ich stosunek do Polaków, 
których wykorzystywali niemiłosiernie w kwestiach 
zysku, handlu, a działo się tak w wyniku nad wyraz 
konsekwentnej realizacji rozlicznych przywilejów. 
Potrafili też mieszkańcy nadmotławskiego emporium 
śmiertelnie nienawidzić Polaków za najmniejszą 
choćby próbę przywrócenia elementarnej równowagi 
między obowiązkami i przywilejami kupieckiej quasi- 
-republiki.

Wiele miejsca poświęca rzymski dyplomata 
bursztynowi. Gdańsk był centrum światowego han-
dlu szlachetnym surowcem, słynął również z artystów 
jantar obrabiających.

Cała relacja bohatera z Gdańska jest wnikliwa, 
dość bezstronna, zawierająca zarówno elementy kry-
tyczne, jak również podziw dla wszystkich składni-
ków gdańskiej kultury materialnej i duchowej, które 
sprawiały, że można było mówić o wyjątkowości naj-
większego miasta Rzeczypospolitej. 

Cysterskie piękno: Pelplin i Oliwa
Rzymski dyplomata z radością i satysfakcją odnoto-
wuje wszelkie ślady katolicyzmu w Prusach Królew-
skich, a do cystersów z Pelplina i Oliwy odnosi się  
z sympatią i podziwia ich wspaniałe siedziby.

W piątek rano, 1 czerwca, wyszykowałem listy kre-
dytowe wystawione na Amsterdam, gdzie mogłem pod-
jąć następne […]. […] udałem się do Pelplina, zamku 
odległego o cztery mile od Gdańska, gdzie znajduje się 
klasztor i znaczne opactwo cystersów, których opatem 
jest przewielebny ojciec Jan Karol Czarliński, jeden  
z najbliższych przyjaciół, jakich mam w Polsce, a po-
znałem go jako zwykłego zakonnika, który przybywał 
do mnie, aby bronić sprawy swojego klasztoru12. Po-
mógł wtedy cystersowi właśnie audytor nuncjatury. 

Wdzięczność i przyjaźń musiały być prawdziwie 
szczere, ponieważ opat przysłał po Fantuzziego swą 
sześciokonną karetę i podjął go z niezwykłą serdecz-
nością. W dodatku, usłyszawszy od przyjaciela o jego 
podróży, postanowił się przyłączyć, toteż następnego 
dnia wrócili razem do Gdańska, gdzie opat zajął się 
sprawami organizacyjnymi: listami kredytowymi, 
ubiorami itd. Mieli towarzyszyć im jeszcze ksiądz  
i dwóch służących. Ja także na sposób świecki odziany 
byłem, ze szpadą u boku, by bez kłopotów przemierzać 
kraje zamieszkane przez heretyków13.

Opactwo pelplińskie należy do najznakomitszych 
i najbogatszych w Polsce, przynosi ponad 30 tysięcy 
florenów samemu opatowi, który posiada szkatułę od-
dzielną od konwentualnej, tą bowiem zarządzają sami 
mnisi w liczbie 50, którzy mają dwanaście tysięcy flo-
renów dochodu i na zawsze przywiązani są do owego 
miejsca, jako że konwent ów łączności z innymi kon-
wentami nie ma14.

Klasztor był bardzo rozległy, a mnisi żyli w nim 
ściśle według surowej reguły, przebywając stale pod 
czujną opieką organizacyjną i duchową opata. We-
dług Fantuzziego bogactwem klasztor pelpliński 
„przenosił” równie sławny oliwski ośrodek cysterski.

Kościół, jak słusznie zauważa audytor, należy do 
najpiękniejszych i największych w Polsce. Posiada 
trzy wysokie nawy, a wspaniały ołtarz główny można 
obejść. Piękne są również pozostałe ołtarze.

Wieczorem 2 czerwca Fantuzzi w towarzystwie 
opata pelplińskiego udał się do Oliwy. Tam też w dni 
świąteczne mieli udawać się dla odpoczynku gdańsz-
czanie przyjmowani przez uczynnych zakonników,  
z pewnością nie tak zupełnie bezinteresownie.

Opactwo oliwskie miało 33 tysiące florenów rocz-
nego dochodu (zauważmy, że dla naszego podróż-
nika są to informacje istotne, informuje o kondycji 
finansowej wielu zwiedzanych przez siebie miejsc).  
W klasztorze zamieszkiwało 45 braci. Opatem  

10 Tamże, s. 48.
11 J. Samp, Bedeker gdański, Gdańsk 1994, s. 58-59.
12 G. Fantuzzi, Diariusz…, s. 51.
13 Tamże, s. 52.
14 Tamże.
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w owym czasie był znany z kart historii Aleksander 
Kęsowski, sławny choćby z późniejszych negocjacji 
między Polską a Szwecją w 1660 roku, zakończonych 
pokojem oliwskim.

Fantuzzi wspomina, że opat Kęsowski w roku 
1647 z wszelkimi honorami i wielce wystawnie przy-
jął nuncjusza apostolskiego i jego orszak, a teraz  
i mnie, przy czym darował mi obraz pozłacany, wiel-
kiej piękności, który kosztował go 100 talarów, prócz 
tego kilka różańców z bursztynu i 25 ungarów [duka-
tów węgierskich – przyp. P.S.] na paszę dla koni15.

Wejherowo i Lębork
Stosunkowo niewiele miejsca w swoim diariuszu 
Fantuzzi poświęca obu miastom. Nie sposób porów-
nywać ich, również ówcześnie, do takich kolosów jak 
Gdańsk, a jednak urzędnik nuncjatury dostrzegł ich 
istnienie i uważał za stosowne podzielenie się z czy-
telnikiem swoimi spostrzeżeniami.

Przy wyjeździe z Oliwy towarzyszył niewielkiemu 
orszakowi opat Kęsowski, który pożegnał gości kie-
lichem zacnego węgrzyna. Po noclegu w jakiejś nie-
wymienionej z nazwy „wioszczynie” rano 6 czerwca 
podróżni wjechali do […] Neustadt, co znaczy nowe 
miasto, Wejherowem zwane, od wielmożnego pana Ja-
kuba Wejhera, wojewody malborskiego, co je niedawno 
ufundował16.

Miasto było niewielkie, lecz całe murowane. 
Spodobało się Fantuzziemu dzięki pięknym ulicom 
i „ślicznym” domom. W dodatku było przepięknie 
położone na równinie poprzecinanej strumykami, 
z wdzięcznymi pagórkami z jednej strony, na których 
wojewoda kazał zbudować kamienną Kalwarię ze 
stacjami Męki Pańskiej, kapliczkami i kościołem roz-
stawionymi w takich samych odległościach, jak to jest 
w Jerozolimie. W miejscu tym kończy się katolicyzm  
i zaczyna się kraj całkiem heretycki, gdzie katolika nie 
spotkasz17.

Z jednego z najmłodszych ówcześnie miast Rze-
czypospolitej18 niedaleko już było do Lęborka, któ-
rego historia sięgała znacznie dalej w przeszłość, do 
czasów średniowiecza. Warto odnotować, że miasto 
należało wtedy od całkiem niedawna do Polski19. Au-
dytor nuncjatury wspomina jedynie, że Lębork był 
dużym miastem, murowanym, a pół mili za nim za-

czynało się inne państwo, które od Rzeczypospolitej 
oddzielał mały strumyk.

Przez Księstwo Pomorskie
Noc 6 czerwca przyszło spędzić podróżnikom w ja-
kiejś lichej wiosce. Warto zauważyć, że Fantuzzi dość 
często podczas całej podróży odnosi się do nocle-
gów. Stanowiło to poważny problem, można bowiem 
było trafić w miejsce brudne, a nawet niebezpieczne 
ze względu na możliwość kradzieży czy nawet roz-
boju, zwłaszcza w niespokojnych czasach. Autor pi-
sze: Przerwę w podróży czyniąc, trzeba kazać się za-
wsze prowadzić do najlepszej oberży, by dobrze zostać 
ugoszczonym20. Nie zawsze było to jednak możliwe, 
zwłaszcza w przywołanej „lichej wiosce”.

Później przejechali przez Słupsk, w którym, 
oprócz murowanych domów, spodobał się Fantuzzie-
mu zamek, stała siedziba księżnej Elżbiety de Croy, 
wdowy po ostatnim księciu pomorskim, która miała 
tylko jednego syna.

Przejechawszy przez Sławno, bogate i murowa-
ne, lecz zniszczone podczas wojen szwedzkich, noc  
z 8 na 9 czerwca podróżni spędzili w Sianowie,  
w zamku „bardzo podupadłym”, otoczonym jednak 
przez imponujący, dostojny las dębowy.

Później orszak przejeżdżał przez dziki, ogromny, 
ciemny las, gdzie oczom wędrowców ukazał się wi-
dok sześciu ciał ludzi zamordowanych przez Szwe-
dów. U krańca lasu dostrzegli nagle nadchodzących 
z dala ze czterdziestu uzbrojonych ludzi. Okazało się 
jednak zaraz, że są to pokojowo nastawieni mieszkań-
cy pobliskich wiosek, kobiety i mężczyźni podążający 
do pobliskiego zboru, aby tam wziąć udział w lute-
rańskim nabożeństwie.

Następnym miejscem na trasie był Koszalin  
z niewielkim murowanym ładnym zamkiem, potem 
Karlino, miasto niegdyś biskupie, zniszczone przez 
Szwedów, choć zachowała się w dobrym stanie fara, 
ówcześnie użytkowana przez luteranów. W tym to 
kościele, jak zauważył Fantuzzi, pochowany był ostat-
ni katolicki biskup o imieniu Marcin, pochodzący  
z rodu Wejherów, zmarły w 1556 roku i spoczywający 
nieopodal ołtarza głównego w pięknym marmuro-
wym grobowcu. W Karlinie rzymski dostojnik miał 
sposobność oglądać pogrzeb luteranina. Noc podróż-
nicy spędzili w pewnej wsi, gdzie żona gospodarza 
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15 Tamże, s. 53.
16 Tamże, s. 53-54.
17 Tamże, s. 54.
18 […] zakładanie miast w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku było zjawiskiem niezmiernie rzadkim. W sąsiedniej Wielkopolsce 
powstało w XVI i XVII stuleciu łącznie 48 miast, w tym szlacheckich aż 39. Natomiast w Prusach Królewskich, prócz Wejherowa, prawa 
miejskie uzyskało tylko Topolno w powiecie świeckim, cyt. za: Najstarsze dzieje Wejherowa (materiały z sesji naukowej), Wejherowo 1988, s. 7.
19 Zgodnie z życzeniem stanów lęborsko-bytowskich i Prus Królewskich król Władysław IV 4 marca 1637 r. zapewnił społeczeństwo polskiego 
lenna o jego rychłej inkorporacji do województwa pomorskiego. W ślad za tym 11 kwietnia mianował prefektem obu starostw Melchiora 
Wejhera, polecając mu ich przejęcie i odebranie homagium, które ten wyznaczył na 4 maja na lęborskim zamku. Szlachta, miasta oraz sołtysi, 
młynarze i karczmarze wsi królewskich chętnie je dopełnili, gdyż z nadejściem nowego swego pana żywili duże nadzieje, Z. Szultka, Lębork w 
czasach nowożytnych, [w:] Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lębork–Gdańsk 2009, s. 144.
20 A. Markiewicz, Wokół XVII-wiecznych podróżnych gospód, online: https://www.wilanow-palac.pl/wokol_xvii_wiecznych_podroznych_
gospod.html.
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okazała się katoliczką, która – mimo kilkunastu lat 
spędzonych w kraju luterańskim – pozostała wierna 
swojemu wyznaniu i co miesiąc kazała się prowadzić 
do miejscowości odległej o 15 mil, gdzie mieszkał  
i sprawował posługę ksiądz katolicki.

We wtorek rano, 11 czerwca, obiadowałem w Go-
leniowie, zamku ongiś pięknym, teraz przez wojnę 
zrujnowanym; jest tam piękny kościół dawniej do ka-
tolików należący. Po obiedzie przejeżdżaliśmy przez las 
okropny, cztery mile długi, cały podmokły. Wieczorem 
na czas przybyliśmy do Szczecina, głównego miasta 
Pomorza, dawnej siedziby tutejszych książąt21.

Szczecin
Najludniejsze, najpiękniejsze i najzamożniejsze mia-
sto ówczesnego Pomorza przeżywało trudne chwile, 
a długotrwałe działania wojenne odcisnęły na nim 
trwałe piętno.

Szczecin, co dla Fantuzziego zawsze stanowiło  
o wartości miasta, cały był otoczony okazałymi mura-
mi z licznymi wieżyczkami u szczytu, nie mówiąc już 
o solidnych wałach ziemnych. Stacjonowało tam około 
tysiąca trzystu żołnierzy. Szczecin znajdował się wtedy 
pod władzą Szwecji, która zdobyła miasto w roku 1637 
i dzierżyła do 1720 roku22. Rezydowali tam generał 
szwedzki i inni znaczniejsi dowódcy wojskowi.

Audytor zachwyca się kościołem św. Jakuba i znaj-
dującym się w jego murach oryginalnym zegarem. 
Wrażenie robi na nim również kościół Maryi Panny, 
za dawnych czasów katolickich będący katedrą.

W okazałym zamku książęcym urzędował 
szwedzki gubernator Pomorza. Zamek bardzo jest 
piękny i w wyrazie majestatyczny, zwłaszcza gdy wcho-
dzi się na ogromny kwadratowy dziedziniec otoczony 
wysokimi zabudowaniami, w których są sale przepięk-

ne, apartamenty przebogate, we wszystko, co potrzeba 
dla wygody panów, dworzan i sług zaopatrzone23.

Na zamku znajdowało się niepogrzebane od pięt-
nastu lat ciało ostatniego księcia pomorskiego Bogu-
sława, zamknięte w skrzyni z pozłacanego mosiądzu, 
w sali ozdobionej kirem.

Mieszkańcy Szczecina mieli być urodziwi i uprzej-
mi dla siebie nawzajem i dla przybyszów. Nie było 
jednak wśród nich katolików. Choć mieli swoją radę  
i w ogóle miejski samorząd, nad wszystkim ciężką 
rękę trzymał szwedzki gubernator.

Proste kobiety noszą nakrycia głowy płaskie i okrą-
głe, pokryte całe czarnym futrem kuny lub sobola, 
włosy zaś w warkocz splecione spływają im na plecy. 
Szlachcianki jednak ubierają się z niemiecka, głowy 
mają odkryte; wiele z nich przyjęło modę francuską, 
wprowadzoną przez Szwedów po zajęciu Szczecina24.

Fantuzzi odnotowuje w mieście zwyczaj, wedle 
którego w karczmach znajduje się szkatułka zapełnia-
na przez wszystkich, którzy zachowają się nieprzy-
stojnie, obrażając współbiesiadników lub nieznajo-
mych, klnąc czy nawiązując do kwestii intymnych. 
Kary niezwłocznie egzekwował oberżysta. Warto 
odnotować, że w owych karczmach pilnowano, aby 
przyjezdny katolik mógł w dzień postny pożywić się 
rybą; więcej, miejscowi luteranie nie jedli wtedy przy 
nim potraw mięsnych, aby nie wzbudzać w gościu 
zgorszenia. Podróżnik zauważa przy tym, że luterań-
scy szczecinianie z wielką tolerancją traktowali kato-
lików i zachowywali się w stosunku do nich z wielką 
uprzejmością, czego nie mógł powiedzieć o sfanaty-
zowanych kalwinistach niderlandzkich spotykanych 
w późniejszej części eskapady.

Z relacji wynika, iż Fantuzzi znalazł się na biesia-
dzie razem ze szczecinianami. Nie mógł się nachwalić 

21 G. Fantuzzi, Diariusz…, s. 57.
22 Na mocy postanowień traktatu pokojowego zawartego między Rzeszą Niemiecką a Szwecją w Osnabrück Korona szwedzka otrzymała  
w formie gwarantowanej prawem narodów całe Pomorze Przednie ze Szczecinem i wyspą Rugią, miasta Pomorza Tylnego: Dąbie, Goleniów, 
Kamień, jak też wyspę Wolin, Zalew Szczeciński i trzy ujścia Odry, W. Buchholz, Pod władzą Brandenburgii/Prus i Szwecji (do 1806/1815 r.), 
[w:] Pomorze Zachodnie przez wieki, red. J.M. Piskorski, Szczecin 1999, s. 167.
23 G. Fantuzzi, Diariusz…, s. 58.
24 Tamże, s. 59.



Pomerania nr 7-8 (566) / Lëpińc–Zélnik 202230

Historia

ich życzliwości i dworności, choć miał spięcie natury 
teologicznej z tamtejszym pastorem. Według niego 
osoby „z gminu” były znacznie bardziej zapalczywe 
w swoim protestantyzmie i z nimi z kolei nie warto 
było wdawać się w dysputy, by nie zostać obrażonym 
lub oplutym. Dostrzegalna jest jednak w ocenie po-
dróżnika ogólna różnica między życzliwymi i dość 
tolerancyjnymi luteranami, dbającymi o formy towa-
rzyskie i komfort gościa, a kalwinistami.

Po dwóch dniach pobytu w Szczecinie 14 czerwca 
podróżnicy ruszyli dalej, także jeszcze przez Pomo-
rze, lecz już zaodrzańską jego część.

Dalsza trasa
Dla kronikarskiej ścisłości warto jeszcze zaznaczyć, 
jak przebiegała dalsza trasa eskapady byłego już au-
dytora papieskiej nuncjatury w Warszawie i jego 
przyjaciela z Pelplina.

Po wyjeździe ze Szczecina odwiedzili Rostock, 
Wismar, Lubekę i Hamburg. Następnie Bremę, stolicę 
Księstwa Bremy. Później – Oldenburg i Emden.

Wreszcie wjechali na teren Zjednoczonych Pro-
wincji Niderlandów, jak wtedy oficjalnie nazywano 
Holandię-Niderlandy. Pierwsze na trasie było Gro-
ningen, później Amsterdam, Haarlem, Lejda, Haga  
i Rotterdam.

Bratnie kulturowo, lecz wrogie politycznie i re-
ligijnie były z kolei Niderlandy Hiszpańskie, czyli  
w przybliżeniu tereny dzisiejszej Belgii. Nasi podróż-
nicy zwiedzili tam między innymi Antwerpię, Ma-
lines (niderl. Mechelen), Brukselę, Louvain (nider. 
Leuven), Namur, Liège i Maastricht.

Dalsza trasa ponownie obejmowała tereny Rze-
szy Niemieckiej, a do świadków eskapady należały: 
Akwizgran, Kolonia, Koblencja, Frankfurt nad Me-
nem i, już na południu, Neuburg. Później – już praw-
dziwie górne Niemcy, czyli Augsburg i Monachium 
w Księstwie Bawarii, Innsbruck w Hrabstwie Tyro-
lu, wreszcie Bolzano i Trydent, ówcześnie również 
wchodzące w skład niemieckiego cesarstwa.

Ówczesna Rzeczpospolita Wenecka gościła po-
dróżników między innymi w Treviso, Wenecji i Pa-
dwie, z kolei w państwie kościelnym przejeżdżali oni 
przez Ferrarę, Bolonię i Rawennę. Niemal na koniec – 
Florencja i Siena położone w Wielkim Księstwie To-
skańskim i znów wjazd na teren państwa kościelnego.

Przed Giacomem Fantuzzim i niewielkim orsza-
kiem rozpościerała się już droga do Rzymu. Bo tam 
prowadzą wszystkie drogi, nawet jeśli okrężnie.

Giacomo Fantuzzi jest dziś osobą niemal zapo-
mnianą. Nie można przeczytać o nim na kartach 
podręczników historii, a jeśli pojawia się w nauko-
wych lub popularnonaukowych opracowaniach, to 
jedynie przy okazji możnej i potężnej dyplomacji 
watykańskiej, w której nie on grał pierwsze skrzypce. 
Duchowny ów był raczej „siłą pomocniczą” realizu-
jącą wytyczne prawdziwych, jak się wtedy mawiało, 
statystów, czyli polityków o wielkiej sile sprawczej. 
Można go porównać do cichych i pracowitych sekre-
tarzy lub podsekretarzy stanu we współczesnych mi-
nisterstwach, którzy pracują ciężko, niejednokrotnie 
znacznie ciężej niż ich przełożeni i posiadają większe 
od nich kompetencje.

A jednak skromny Giacomo Fantuzzi trafił do 
historii – do historii pamiętnikarstwa europejskiego.  
W Polsce podziwiamy talent literacki Jana Chryzo-
stoma Paska i Jędrzeja Kitowicza, czytamy wcześniej-
szy od ich dzieł diariusz Mikołaja Krzysztofa Ra-
dziwiłła „Sierotki” podróżującego do Ziemi Świętej, 
możemy zaczytywać się wspomnieniami dyplomaty 
francuskiego Karola Ogiera, między innymi z jego 
pobytu w Gdańsku, niewiele jednak znajdziemy pa-
miętnikarskich śladów podróży cudzoziemca przez 
ziemię kaszubską, zwłaszcza gdy chodzi o wiek XVII. 
Również dlatego dzieło Fantuzziego warte jest uwa-
gi, a treść poświęcona fragmentowi ówczesnych Prus 
Królewskich, nawet na tle opisu jego dalszych wrażeń 
z Europy Północnej i Środkowej, jawi się interesującą. 
Nie tylko dla osób pasjonujących się historią Kaszub.

Piotr Schmandt
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puck i okolice w latach 1914–1920
Mimo upływu 70 lat życia ciągle jeszcze dość dobrze pamiętam mobilizację pruską podczas 
pierwszej wojny światowej. Dzień 1 sierpnia 1914 r. jawi się rozkrzyczany i burzliwy. Dzwony 
kościelne i wiejskich kapliczek, gwizdy podwórzowych dworu połczyńskiego i zbieranina ludzi  
na drogach oraz zamykanie łańcuchami szos przelotowych utkwiły mi na zawsze w pamięci. 

Temu harmidrowi towarzyszył płacz kobiet, towarzy-
szyła też bieganina zmobilizowanych, potem ich prawie 
gromadny marsz do Pucka na stację kolejową. Pamiętam 
stróżowanie przy krzyżówkach drogowych mężczyzn  
z bronią, a i bez broni palnej w celu zatrzymywania sa-
mochodów osobowych, w których jakoby umykać mieli 
z Rzeszy szpiedzy działający na korzyść państw Enten-
ty. Dworzec kolejowy w Pucku był oblegany przez lud-
ność żegnającą odjeżdżających i przez ciekawskich. Był 
„ustrojony” buńczucznymi napisami, chwalącymi siłę  
i postawę Niemiec, ich sprawiedliwą, jak wmawiali, 
walką z czyhającymi na nich wrogami. Napisy te głosiły 
pomoc boską dla Niemiec, a karę dla ich przeciwników, 
pewność zwycięstwa, powrót w laurach za kilka nie-
dziel, a też i wulgarne epitety pod adresem Francuzów 
i Rosjan, wyśmiewające ich władztwo. Naturalnie nasi 
domownicy odczytywali te przechwałki inaczej, dener-
wowały ich rozkrzyczane grupki podpitych Niemców 
odjeżdżających w kierunku Gdańska.

Moi krewniacy Cylkowie i Dercowie, a i znajomi 
sąsiedzi, powoływani do stawiennictwa przed wej-
herowską komisją poborową, główkowali, pewnie 
podobnie jak ich znajomi, nad sposobami umniej-
szenia swych zdolności i sprawności fizycznej, słu-
żącymi uznaniu ich za niezdolnych do pełnej służby 
żołnierskiej, przecież we wrogiej im sprawie służyć 
nie chcieli. Stosowali iście końskie środki „leczni-
cze”, by oszukać lekarzy, wywołując u siebie choroby 
serca, przewodu pokarmowego i inne. Jednak mimo 

tych zakazanych wysiłków prawie wszyscy znaleźli się   
w szeregach…

Wkrótce do wsi zaczęli napływać wystraszeni rosyj-
ską ofensywą mazurską uciekinierzy z Prus Wschod-
nich. Przedstawiali Rosjan w ciemnych barwach. Naj-
bardziej niepokoili ich Kozacy – niezrównana konnica 
zagonowa. Te relacje dawały nam nadzieję na rychłe 
wyzwolenie spod pruskiego jarzma. We wsi mówiono: 
Rusce? Kozôce? To doch Słowianie jak më, niech Niem-
ce wiorną, më tu ostónime, jesz pudzemë z nimi raza na 
naszëch grędzeceli!

Ale po paru tygodniach losy na froncie wschodnim 
się odwróciły. Opiewany Hindenburg zadał Rosjanom 
straszliwą klęskę pod Tannenbergiem i następnie w kra-
inie mazurskich jezior. Teraz uciekinierzy ze wsi zniknę-
li, a po następnych tygodniach wmaszerowali tu rosyjscy 
jeńcy – chłopi zdrowi  i postawni, dobrze odziani i z pew-
ną dumą w sobie, pewni odmiany losu. Byli przeciwień-
stwem dotychczasowych mniemań o nich. Wnet ludność 
nasza, zwłaszcza młodzież, nawiązała z nimi przyja-
zne kontakty. Mimo że nauczyciel Dobke nas prał, my 
chłopcy rwaliśmy się do ich pomieszczeń w starej szkole  
i w czworaku przydworskim, aby wsłuchiwać się w ich 
melodyjne pieśni, wymieniać papierosy za skonstru-
owane zabawki oraz gawędzić. Jeńcy stali się podporą 
wiejskiej gospodarki: pracowali na polach i w oborach, 
meliorowali łąki i osuszali bagna, byli też przydzielani 
do pomocy w gospodarstwach, gdzie jedyna siła robocza 
została powołana do wojska. Była duża żwirownia puc-

Plac Wolności w Pucku (rok 1917)
Źródło: Fotopolska.eu
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ka, położona przy szosie połczyńskiej, która teraz dzięki 
ich pracy dostarczała materiał do budowy dróg. Pierwsze 
dobrze zagospodarowane łąki dworskie Połczyna, Łebcza,  
a i większych gospodarzy Pucka i wsi okolicznych to dzie-
ło rąk rosyjskich jeńców.

Ale nie tylko ich Niemcy gnali do roboty na rzecz 
wojny, bo wprzęgnęli do niej i młodzież szkolną. Mu-
sieliśmy plewić pola i ogrody, zrywać z drzew liście, 
suszyć je i zanosić do szkoły, skąd je transportowano 
do składnic w Pucku. Jednej jesieni ścinaliśmy po-
krzywy zwane żegawicami, kazano nam też przyno-
sić do szkoły pestki śliwek i wszystko to wędrowało 
również do składnic. Nauczyciel kazał nam hodować 
króliki i gołębie. Wraz z przedłużaniem się wojny na-
rastał w kraju głód. Po wsiach wędrowali tzw. hamste-
rzy – chomicy, prosząc o artykuły żyw-
nościowe. Oferowali za to różne rzeczy,  
o które było wówczas trudno na ryn-
ku. Nachodzenie tych biedaków na go-
spodarstwa równało się prawie z plagą  
i było zwalczane, jednak potrzeba kaza-
ła im to robić. Kartki żywnościowe nie 
miały pokrycia w dostawach żywno-
ści, toteż wieś była często kontrolowana 
przez różne komisje gospodarczo-za-
opatrzeniowe; zwykle komisjom asy-
stował żandarm. Spisywano hodowlę i uprawy zbożo-
we, co dawało administratorom prawo do pobierania 
nadwyżek produkcyjnych. Wieśniacy bronili się fał-
szywymi wycenami i ukrywaniem zboża, ziemniaków  
i sztuk trzody w przemyślnie budowanych schowkach. 
Aby ułatwić przemiał, konstruowano lub naprawia-
no już zapomniane żarna, których kamienie jeszcze tu  
i tam się znajdowały. Cielęta i świnie zabijano w porze 
nocnej w stodołach. Pogłębiało się gospodarcze rozwar-
stwienie wsi, a zapewne i ludności rzemieślniczej i ku-
pieckiej miast.

Gdy Niemcy wkroczyli do Belgii i Francji, to stam-
tąd zaczęli wywozić różne wartościowe rzeczy – te wę-
drowały w głąb kraju. I tak do Połczyna nawet wagonem 
przywoził je brat jednego z gospodarzy, mieszkający  
w Berlinie. Za stosunkowo małe pieniądze posiadający 
nadwyżki produktowe i gotówkę mogli nabywać fotele, 
kanapy, wyroby artystyczne, kilimy, odzież itp. Tak więc 
wojna jednych ubożyła, doprowadzając ich do nędzy,  
a drugich bogaciła. To różnicowanie gospodarcze pogłę-
biało się w miarę przedłużania się wojny, ale nad wszyst-
kim dominował strach przed utratą bliskich; listonosze 
działali zastraszająco na odbiorców listów, nawet gazet, 
które wykazywały ogrom strat frontowych. Wzrastała 
pobożność, zaczęto trudnić się przepowiedniami – czy-
tano Sybillę i inne przepowiednie…

Odpusty kościelne nabierały charakteru masówek na-
rodowych, wzmacniały nadzieję na przetrwanie  i docze-
kanie się wolności. Księża: Dąbrowski z Wejherowa, Jan 
Sieg z Pucka, Bolesław Witkowski z Mechowa, Wojciech 
Pronobis ze Swarzewa, Paweł Stefański z Jastarni – w naszej 
okolicy swymi kazaniami i rozmowami, zwłaszcza w cza-
sie corocznych kolęd, dobrze służyli sprawom narodowym 
polskim, egzaminując jednocześnie dzieci z umiejętności 
czytania po polsku, nawet pisania i historii Polski.

Zmobilizowani frontowcy i będący w garnizonach 
różnymi sposobami starali się o urlopy lub zwolnie-
nia z szeregów. Wnioski płynęły od rodzin, popiera-
ne przez trenowe władze administracyjne, ale ustalił 
się zwyczaj dodatkowego ich wzmacniania bardziej 
realnymi, dostosowanymi do ciężkiej sytuacji gospo-
darczej miast, załącznikami w postaci paczek żywno-
ściowych, którymi nie gardzili nawet wyżsi urzędnicy  
i oficerowie. Ojciec mój też nimi się posługiwał i może 
dlatego uniknął wysyłki na front. 

Pewnego dnia w maju 1917 r. towarzyszyłem 
matce w drodze do Gdańska, pomagając jej nieść 
paczkę właśnie do koszar ojca. Jechaliśmy pociągiem   
w czwartej klasie. Pociąg w Redzie był dosłownie 
szturmowany przez obciążonych tobołami, wracają-

cych do Gdańska chomikarzy. Ledwo 
wcisnęliśmy się do wagonu. Wewnątrz 
był niesamowity tłok i rozkrzyczany 
szwargot; wszyscy mówili po niemiec-
ku. Za nami wcisnął się jeszcze wysoki, 
dobrze prezentujący się pan. Zagadując 
sąsiadów, zaczął porządkować leżące 
pakunki, dzięki czemu mogło tu wejść 
jeszcze kilka osób. Skupił więc na sobie 
uwagę prawie wszystkich pasażerów 
i to nie tylko swą usłużnością, której 

towarzyszył uśmiech i pełen życzliwości układ słów, 
ale całą prezencją. Gdy pociąg ruszył i przed naszymi 
oczami przesuwać się zaczęły piękne zakątki krajo-
brazu, to mimo woli zaczęliśmy się w nie wpatrywać 
i podziwiać ich piękno. Pan ten teraz również, ciągle 
jeszcze w języku niemieckim, włączał się w pojawia-
jące się uwagi w rodzaju: Ja, hier ist wunderschön, ale  
w pewnej chwili zaszokował nas stwierdzeniem: 

– Aber dass Land ist nicht deutsches Land… 
– Jak to? Ten kraj nie jest niemiecki? – zapytała pew-

na paniusia, dodając: – Tu, w głębi Rzeszy?
– A nie jest – ten pan na to. 
Teraz jakiś starszy osobnik zażądał podania dowodu 

na to stwierdzenie, wołając hardo:
– To trzeba udowodnić! Tak cóś!
Pan ów jakby na te słowa czekał, bo uśmiechając się, 

powiedział:
– Ależ udowodnię, udowodnię. Zapraszam wszyst-

kich do rozmowy. Oto tu nie tylko ludzie mówią po pol-
sku, ale i zwierzęta.

Zapanowała krótka cisza. Ludzie zaczęli na siebie 
spoglądać i wpatrywać się w mówiącego. On teraz prze-
szedł z niemieckiego na słownictwo polskie, właściwie 
polszcząc kaszubskie:

– Ko wa sami wieta, że më tu wszëtce gôdómë po pol-
sku, to je po naszemu, a nasze zwierzęta też mają swoją 
kaszëbską mowę.

Zaczęli teraz szeptać, potem mówić po kaszubsku 
głośno, ale ucichli, bo ten pan zaczął po mistrzowsku 
naśladować gowor ptactwa domowego, budząc zainte-
resowanie, a nawet zachwyt. Zapamiętałem „podkarbia-
nie”: kur – ko, ko, ko, gospodarstwo, koguta – ku, ku, 
kukuriku, jem w kurniku, w kurniku, perliczki – cierp, 
cierp, cierp, indyka – halu! halu! Pomoc halu! Nie scer-
pia długo!

Jeńcy stali się 
podporą wiejskiej 

gospodarki: 
pracowali na polach  

i w oborach, 
meliorowali łąki  

i osuszali bagna...
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Teraz już prawie cały wagon mówił po polsku. 
Nieliczni Niemcy siedzieli cicho. Pan ten objął znowu 
wszystkich wzrokiem i rzekł, akcentując każde słowo:

– Ne, drësze, to ma jesma swoi. Tak, jesma kaszëb-
scziemi Polôchami. Muszima wic mëslec o naszi Matce, 
Polsce. Ona wnet do naji przindze. Hewo! Móm tu lëste 
przez nią pisôné, są adresowôné do ji senów i córk. 

Otworzył teczkę i wyjął z niej kilkanaście ulotek, by 
dać proszącym o nie.

Czas upływał, a pociąg rwał do Sopotu. Wnet za-
gwizdał, zaturkotał w szynowych przepustach, za-
sapał i stanął. Teraz ten pan – ze słowami: Ko tej,  
z Pana Boga, ma sę wnet uzdrzima w lepszi leżnośce – 
wyskoczył z wagonu, by pójść sprężystym krokiem 
do miasta. Zapanowała cisza, wszyscy odprowadzali 
go wzrokiem i to dość długo. Jego poznańskiego kro-
ju czapka jakby płynęła ponad tłumem, bo wszystkich 
przerastał o głowę. 

Nachyliłem się do ucha matki i szepnąłem:
– Chto to bëł, ten pón? 
Odpowiedziała, również po cichu:
– Ko, to bëł zdradowsczi Tónk Ôbram. Tatk go znaje  

a ma z cotką też, bëł cziedeś robotnika u Białka, tę dzé 
tere je Baniecczi.

Postać Abrahama utkwiła mi w pamięci. Gdy 
po roku dowiedziałem się, że będzie przemawiał  
w Pucku, to i ja wcisnąłem się do sali, zdaje się, Zintza 
(Cynca). Była zatłoczona. Pierwszym mówcą był ks. pro-
boszcz Witkowski z Mechowy, prezes polskiej Rady Lu-
dowej na powiat pucki – najlepszy znawca problemów 
politycznych. Ilustrował zmagania polskiego przedsta-
wicielstwa w Paryżu. Po nim przemawiał Antoni Abra-
ham. Sala się ożywiła, przecież mówił po kaszubsku, 
trochę „z polska”, bił od niego swoisty urok, wzrokiem 
obejmował wszystkich. Treść przemówienia bazowała 
na sprawach życia praktycznego, służącego sprawom 
polskim. Abraham przedstawiał krzywdy wyrządzane 
przez bogatych Niemców Polakom, nieludzkie praktyki 
stosowane wobec aresztowanych. Wszystko, co mówił, 
było ciekawe, mobilizujące do pracy narodowej. W koń-
cu wystąpienia zaczął nas uczyć pieśni o aktualnej treści, 
mobilizującej do walki o prawa narodowe. Po podaniu 
tekstu zaczął ją nucić, potem wzywać do wtórowania –  
i w końcu cała sala śpiewała:

Krew, powietrze, ogień, woda
i wszelaka zła przygoda
niechaj będzie wrogiem temu,
co by polskie zdradził plemię. 
A pieśń ta była na czasie, bo narastała walka; Niem-

cy się uaktywniali, byli bogaci i u władzy, mobilizowali 
się do plebiscytu, chcąc wymusić przeprowadzenie go 
na swoją korzyść. Nawet po pokoju wersalskim ma-
rzyli o tzw. Oststadtacie albo niemiecko-polskim – tu, 
na północy – kondominium, albo wreszcie o przyłą-
czeniu kaszubskich północnych powiatów do Wolne-
go Miasta Gdańska. W Pucku byli silni, nadawali ton 
życiu gospodarczemu i administracyjnemu, ale prości 
mieszkańcy i ludność wiejska ich zastraszała, wszak po 
treściwym, trochę może przydługim przemówieniu ks. 
Witkowskiego cała sala gromko skandowała: Warsza-
wa! Warszawa!

Abrahama widywałem też chodzącego po Połczynie 
w celu zebrania pieniędzy na podróż do Paryża, przecież 
był ubogi, a wszystkie nasze propolskie działania były 
oparte na zbiórkach społecznych. Nie mieliśmy boga-
tych mecenasów. W Pucku, przed pierwszą wojną świa-
tową liczącym około trzech tysięcy mieszkańców, było 
sporo Niemców, a byli to przeważnie posiadacze obiek-
tów rzemieślniczych i więksi właściciele gruntów, tacy 
jak Busch, Bober, Drawc, Reinholc, Rosinke; ich pra-
cobiorcami byli wyłącznie Polacy. W powiecie majątki 
ziemskie były w rękach pruskich obszarników, po parę 
folwarków mieli: von Krockow, Below, Kries, do poten-
tatów należeli też Rodenacker i Hannemanowie. Ów-
czesny układ gospodarczy dawał im możność zwalnia-
nia robotników z pracy bez poważniejszych powodów  
i wydalania ich z mieszkań, z czego bez ogródek ko-
rzystali. Widywałem biedaków ciągnących ze swym 
miernym dobytkiem i skromniutkim domowym wy-
posażeniem od jednego pracodawcy do drugiego; 
tak zwany Losschein i konieczność przedstawiania 
opinii od poprzedniego pracodawcy ich zastraszały. 
Ale polskość trzymała się właśnie nad wyraz mocno 
właśnie u biedniejszych, wzmacniała ją postawa i ak-
tywność już wymienionych księży patriotów. Patrono-
wali oni polskim organizacjom kulturalno-oświatowym  
i gospodarczym, mobilizując prace towarzystw ludo-
wych, kół sportowych Sokoła, śpiewaczych, służąc 
radą i pomocą w krytycznych sytuacjach. Wypada mi 
wspomnieć o mieszkańcach wsi wyróżniających się 
budzeniem ducha polskiego. Pamiętam Kreftów bru-
dzewskich, Lesnaua z Połczyna, Potrykusa z Chłapo-
wa, Labudów, Klebów, Derców, Zielków, Torlińskiego 
– działających w swych środowiskach, propagujących 
czytelnictwo, przodujących w śmiałości poczynań wo-
bec hakatystycznych zakusów swych niemieckich sąsia-
dów. Polskość wsi była jakby mierzona uczestniczeniem 
w nabożeństwach polskich, odpustach kościelnych i po-
bieraniu polskiej nauki kościelnej.

O stosunku Niemców do Polaków mogą świadczyć 
następujące przykłady:

Oto rybak Antoni Budzisz z Kuźnicy chciał  
w Pucku kupić kosę, a te były tylko w sklepie Niemca. 
Niestety zapomniał, jak się nazywa kosa po niemiec-
ku, ucieszył się więc, gdy zobaczył ją w oknie wysta-
wowym tego sklepu, wszedł więc śmiało do środka  
i pokazując narzędzie, poprosił o jego sprzedanie. Był 
w ubraniu rybaka, a wówczas rybacy, poza luterskimi 
helanami, byli Polakami, a więc u Niemców w pewnej 
pogardzie. Niemiec dobrze wiedział, o co chodzi Budzi-
szowi, ale zapytał:

– Was wollen sie Menschen? 
Rybak, znowu pokazując kosę, powiedział:
– Will kosa. 
W sklepie były wyrostki niemieckie, zaczęli go prze-

drzeźniać: Koza, koza meee… a tu nie ma kozy, dum-
mer Kaschube. Sprzedawca dalej nalegał na poddanie 
mu niemieckiej nazwy kosy, rybak więc uzupełnił swoje 
słowa:

– Will so was, so was, was die Kuhe fressen. 
Teraz rozległ się chorobliwy śmiech łobuzów:
– Der Kerl hat Verstand vergessen – ist ein Idiot. 
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To rybak dobrze rozumiał, słowa takie słyszał, gdy 
służył w niemieckiej marynarce; obrócił się i wycho-
dząc ze sklepu, trzasnął drzwiami, trochę za mocno, 
bo pękła szyba. Teraz usłużność tamtych przerosła 
jego wyobrażenie. Jeden łobuz podbiegł do przecho-
dzącego ulicą policjanta i ten natychmiast przystąpił 
do ferowania wyroku. Biedaka „zakastował” do aresz-
tu za zakłócenie spokoju. Musiał też pokryć, gru-
bo zawyżone, odszkodowanie za uszkodzenie szyby.  
O tłumaczeniu się nie było w ogóle mowy, osąd zdarze-
nia był całkowicie jednostronny.

Wolny najmita Kunc z Połczyna zapchał tacz-
ką swój młóckowy urobek cepowy – worek żyta – do 
młyna wodnego w Zdradzie. Młynarz Bolin miał 
tam wywieszkę: „Tu mówi się tylko po niemiecku”. 
Ale Kunc znał Bolina, przecież ten umiał dobrze mó-
wić po polsku, więc pozdrowił go polskimi słowami  
i również po polsku poprosił o wymianę żyta na mąkę. 
Tamten mąki nie dał, ale kazał mu przybyć do młyna 
za tydzień. Kunc przybył więc na ten wyznaczony dzień 
po mąkę, lecz znowu odezwał się do pryncypała po pol-
sku, a ten kazał mu taczkować ponownie za tydzień.  
I tak biedak chodził po należną mu mąkę dwa razy, a gdy 
za trzecim razem usłyszał znowu o zwłoce przemiału, 
odezwał się błagalnie:

– Mąki mi brak, nie mam nic, nawet do zacierki.
A młynarz do niego:
– Łachudro kaszubski, szmaciarzu, szatorni-

ku uparty, nie mówisz po niemiecku, więc precz mi  
z oczu razem z twoim żytem.

Kreft brudzewski był aktywistą Polskiego Towa-
rzystwa Ludowego i prowadził jego bibliotekę. Został 
zaproszony na zjazd polskich działaczy odbywający się  
w Toruniu. Doszło to do wiadomości niemieckich 
władz. Gdy Kreft wrócił ze zjazdu, przybył do niego są-
siad, Niemiec, w celu wyciagnięcia informacji  o innych 
uczestnikach zjazdu oraz o treści prowadzonych tam 
rozmów. Doszło między nimi do sprzeczki, w wyniku 
której herkulesowej postaci Kreft wyrzucił intruza za 
drzwi. Tamten się pozbierał i nic nie mówiąc, ruszył do 
Pucka. Po paru dniach do obejścia Krefty przybył – hoch 
zum Rosse (na koniu) – policjant, by szperać niby za bro-
nią, a właściwie szukać zakazanych polskich książek czy 
druków. Rewizja, chociaż gruntowna i nieprzyjemna, 
nic obciążającego nie wykazała, ale pruski stróż porząd-
ku zauważył psa.

– Ha, Kreft, jednak was mam! Tego psa nazywacie 
Bismarck, prawda? Proszę go przywołać. 

Kreft, widząc szpicla przy ogrodzeniu, krzyknął gło-
śno:

– Bisman, poj tu! 
Policjant, teraz słysząc wyraźnie nie Bismarck, lecz 

Bisman, mruknął:
– No tak, i ten raz udało się wam mnie wystrychnąć, 

ale uważaj, uważaj, twa miarka się przebierze. 
Kreft mu na to:
– Jestem zawsze wam posłuszny. Zakazujecie na 

drogach i placach publicznych mówić po polsku, więc 
psa, co się nazywa Kęszny, wołam po niemiecku Bisman,  
a wasz durny konfident myśli, że mu dałem na pośmie-
wisko inne imię. 

Kreft doczekał się Polski i godności wójta, a tamci 
zrejterowali do swojego Vaterlandu.

O gorliwości władz niemieckich w tropieniu działa-
czy polskich może świadczyć też zdarzenie opowiedzia-
ne mi przez Jana Bożyńskiego z Połczyna: 

Oto został przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Lu-
dowego w Pucku wysłany do powitania polskiego posła 
do pruskiego parlamentu – Romana Janty-Połczyńskie-
go, który miał przybyć do Pucka pociągiem w celu „ob-
służenia” przedwyborczego zebrania Polaków. Bożyński 
chciał swoje zadanie spełnić jak najlepiej i asystować po-
słowi w drodze do hotelu, ale ledwo zdołał go spostrzec 
na peronie i zbliżyć się doń, został zatrzymany przez po-
licjanta, wysłannika burmistrza. Naturalnie i przybyły 
pan, bez wylegitymowania go, został również zatrzyma-
ny i obydwu odprowadzono do miejskiego aresztu. Bo-
żyński chciał się tłumaczyć, stawiać opór, ale pan poseł 
go uspokajał, mówiąc:

– Panie kolego, to władza nakazuje, władzy trzeba 
słuchać. 

Bożyński słowa te potraktował ambiwalentnie; poseł 
jawił mu się zbyt układny wobec Niemców, odczucie to 
wzrosło, gdy ten dał się bez jakiegokolwiek oporu, nawet 
słownego, zamknąć w przyratuszowym areszcie. Dziwił 
się też Bożyński spokojnemu zajadaniu sutych kromek 
chleba wyjętych z teczki, a jeszcze bardziej, gdy poseł 
po skończeniu posiłku wstał, by pukać do drzwi mamra  
w celu przywołania profosa. Nie było odzewu, więc to pu-
kanie było stopniowo coraz silniejsze – wpierw samymi 
rękami, a potem – uzbrojonymi w ciężki więzienny tabo-
ret. Dopiero wtedy pojawił się profos, naturalnie z grom-
kimi wulgarnymi epitetami. Teraz poseł krzyknął:

– Natychmiast przywołać mi burmistrza!
Profos tłumaczył się wyjazdem czy nieobecnością 

chwilową swego pryncypała. Słowa te, wykrętne, po-
nownie uaktywniły pana Jantę, zagroził nową kanonadą, 
profos więc podreptał na górne piętro i za chwilę obaj 
aresztanci usłyszeli szybkie kroki zbliżających się do celi 
mężczyzn. Towarzyszyły im słowa:

– To niesłychane! Tak coś! 
Odsunięto okienko, a poseł krzyknął:
– Natychmiast nas wypuścić! Tak, to istotnie jest 

niesłychane zamykać ludzi bez legitymowania! Oto mój 
dowód. 

Otworzyli drzwi i poseł błysnął oniemiałemu bur-
mistrzowi legitymacją poselską przed oczyma. Teraz 
burmistrz zaczął się usprawiedliwiać niby fałszywym 
donosem, przy czym kłaniał się i przepraszał za pomył-
kę. Bożyński był usatysfakcjonowany, a ubawiony poseł 
zdobył kolejne argumenty do wykazywania pruskiego 
ucisku polskości i utrudniania prac przedwyborczych.

Pogardę wobec Polaków wykazał administrator nie-
mieckiej domeny państwowej w Łebczu – Rick. Gdy 
przybył do niego pan Owsiany, by rozpocząć rozmowy 
na temat przejęcia folwarku, ten wypchnął go za drzwi.

W czasie prowadzonej propagandy przedwyborczej 
właściciel folwarku połczyńskiego Hanneman, widocz-
nie z nakazu wyżej od niego postawionych działaczy 
niemieckich, rozdał swym polskim robotnikom kartki 
wyborcze z poleceniem głosowania na listę niemiecką. 
Robotnicy kartki przyjęli, ale rychło rano w dniu wy-
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borów jakiś sprawny śmiałek miejscowy przedostał się 
przez bramę podwórza i rozrzucił te kartki wyborcze 
wzdłuż ścieżki od drzwi dworu w kierunku wsi, gdzie 
był lokal wyborczy. Tak więc robotnicy nasi dali Niem-
cowi nauczkę: praca owszem, ale od nacisku polityczne-
go – wara!

Pan Hanneman zaprosił kiedyś na polowanie  
z nagonką wysokich dygnitarzy z Gdańska, podobno 
m.in. zagranicznych, i nakazał swym robotnikom, któ-
rzy zostali naganiaczami, mówić wyłącznie po niemiec-
ku, ale oni polecenie zignorowali, wręcz odwrotnie – 
mówili głośno po polsku i to wszyscy, bo pojedynczych 
pan mógłby zwolnić z pracy.

Okres przejściowy od zawieszenia broni do za-
warcia pokoju wersalskiego znamionowała niepew-
ność jutra, a po tym wiekopomnym akcie obfitowała  
w kontrakcje niemieckie. Jagów, naczelny prezes Regencji 
Gdańskiej, wydał w styczniu restrykt wzywający ludność 
niemiecką do tworzenia zbrojnych oddziałów do walki 
z Polakami. Tworzono tzw. Regrestkompanie; do Puc-
ka skierowano kompanię Grenzschutzu, która zaczęła 
walkę z wszelkimi przejawami naszych działań orga-
nizacyjnych życia administracyjno-gospodarczego. Jej 
członków nazywano noskami od nazwiska ówczesnego 
niemieckiego ministra wojny. Noskowie, często w cy-
wilnych ubraniach, rozbijali polskie wiece ludowe, do-
chodziło do bójek, mnożyły się aresztowania działaczy 
polskich. Przeciwstawiał się temu delegat Powiatowej 
Rady Ludowej przy staroście, ciągle jeszcze niemieckim, 
ksiądz Bolesław Witkowski. Aby Niemcom nie prze-
szkadzał, chcieli go fizycznie unieszkodliwić. Zaplano-
wano napad na niego w czasie powrotu samochodem  
z Pucka do Mechowa. Cywilnie ubrani noskowie wybra-
li odcinek drogi między Połczynem a Darżlubiem, my-
śląc, że kaszubscy robotnicy płk. Hannemana ich akcją 
zainteresowani nie będą z uwagi na swego niemieckie-
go pracodawcę. Postanowili zatrzymać samochód przy 

kopcach ziemniaczanych znajdujących się w połowie 
drogi do wsi. Ale się przeliczyli, bo robotnicy ci bacznie 
śledzili ich poczynania i zauważywszy wałęsających się 
niedaleko ich czworaków przebierańców, poszli ukrad-
kiem za nimi i gdy tamci rozciągali w poprzek szosy od 
drzewa do drzewa łańcuch, rzucili się na nich hurmą, 
by kijami i kamieniami ich poturbować i przegnać. Był 
zmrok, więc tamci co rychlej w nogi w kierunku Błota 
Płutnickiego. Nie tylko uciekli, ale i wkrótce przycichli, 
osłabiając swój niecny proceder. Nasi zaś dalej organi-
zowali się po wsiach do walki, również siłowej ochro-
ny mienia narodowego, tworząc tajne straże ludowe.  
Z działaczy miejscowych organizował ich Teofil Baniec-
ki ze Zdrady, a z zamiejscowych – Augustyn Szpręga  
z Czerska. Nasza pucka straż ludowa ujawniła się zaraz 
po odejściu Grenzschutzu, tj. 9 lutego 1920 r.

W tym dniu, rychło rano, obiegła Połczyno wieść  
o wymarszu niemieckiego wojska z naszej okolicy. 
Chłopcy biegając drogami, wołali:

– Nosce wiorną, ju czëc jak spiewają. 
Naturalnie i ja wybiegłem z domu, by radować się 

z nimi i co rychlej znaleźć się przy krzyżówce dróg. 
Rzeczywiście Niemcy szli, śpiewając pieśń Nun ade 
du mein lieb Heimatland (Do widzenia mój kochany, 
ojczysty kraju). Treść pieśni budziła w nas oburzenie 
– przecież byli tu intruzami! Wnet ich dostrzegliśmy 
– szli buńczucznie, marszem podróżnym, za kom-
panią wlekły się tabory, a więc ciągnęli mit Sack und 
Pack, ze wszystkim, co mieli. Przy krzyżówce dowód-
ca ich zatrzymał, zarządzając regulaminowy postój,  
w czasie którego pozwolił na ustawienie broni w ko-
zły, bo matka właściciela przylegającego do krzyżówki 
folwarku zaproponowała im papierosy i gorące mleko 
z licznych ustawionych tu konwi. Dziewczęta dwor-
skie zaczęły więc napełniać im manierki. Porucznik 
po lustracji przedpola wskoczył na duży przydroż-
ny kamień i zaczął prawić propagandowe przemó-

Plac Wolności w Pucku (rok 1921).  Fragment zachodniej pierzei z domami nr 12-20. Pierwszy po prawej stronie Hotel Kaszubski
Źródło: Fotopolska.eu
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wienie. Powtarzał slogany rzucane przeciw Polsce, 
szeptane, mówione i pisane w celu osłabienia ducha 
narodowego, służące przekonywaniu o niepewności na-
szego jutra, marzeniom o plebiscycie, straszył bolszewią,  
w końcu krzyknął:

– Za parę tygodni będziemy tu z powrotem! Polska 
jest tylko państwem sezonowym, Niemcy odzyskują siły 
i znaczenie. 

Po tych buńczucznych słowach podniósł głos jeszcze 
bardziej, by wznieść okrzyk na cześć Niemiec i ich woj-
ska. Zapewne sądził, że dość licznie zebrani połczynia-
cy, mający dwór, którego właścicielem był podpułkow-
nik Wermachtu, mu zawtórują, ale się pomylił. Okrzyk 
zawisł w próżni, nawet służące go nie poparły, jedynie 
matka Hannemana oraz jej przyboczna zapiszczały star-
czymi głosami:

– Es lebe, es lebe hoch. 
Po tej wpadce porucznik co rychlej zwinął postój  

i ruszył z oddziałem w kierunku Zdrady.
My zaś, uskrzydleni radością, po-

mknęliśmy do szkoły, gdzie sołtys czy-
nił przygotowania na dzień pamiętny 
– zaślubin kraju z morzem. Chodziło  
o oflagowanie, o bramę tryumfalną i god-
ny wymarsz połczyniaków na tę uroczy-
stość.

Następnego dnia uformowaliśmy się 
do pochodu, chorągiew narodowa i pięk-
ny transparent przewodziły, mieliśmy 
śpiewać, ale jakoś śpiew nam nie wychodził. Połczyno 
nie miało właściwych nauczycieli – dwaj dotychczaso-
wi, mimo że Kaszubi z pochodzenia, optowali jeden do 
Wolnego Miasta Gdańska, a drugi do Rzeszy, natomiast 
darżlubianie i mechowiacy idący za nami popisywali się 
starodawnymi szętopórkami i pieśniami marszowymi, 
byli nauczeni przez swoich nauczycieli, tak że im za-
zdrościliśmy. Ale wnet uradowała nas narodowa chorą-
giew unosząca się wysoko przy wieży kościelnej, zwisała 
z najwyższego okienka, oznaczając naszą wolność, pa-
nowanie Matki Polski Zmartwychwstałej, jak wówczas 
mówiono i pisano powszechnie.

Przy Pucku zaś nastrój nasz wzmocniły jeszcze 
bardziej pomysłowe bramy powitalne. Ja z kolega-
mi zatrzymałem się przy bramie rybackiej. Stanowi-
ła ją duża bałtycka łódź zwana pomeranką. Rybacy  
w nocy przyciągnęli ją i „wtrycowali” wysoko w po-
przek drogi, mocując ją na dwóch drzewach rosnących 
naprzeciw siebie na poboczach szosy. Naturalnie była 
pomysłowo przybrana, ustrojona girlandami, hasłami  
i napisami. Rybacy postawili w niej pełen takielunek, 
sami ubrani w odzienie łowiących rybaków. Ta brama 
chyba najbardziej uradowała generała Hallera, bo po-
dobno w czasie przemarszu wojska maszopi salutowali, 
wołając po kaszubsku: 

– Esz, niech nama żëje pón jenerôl na kraju ë na morzu. 
Na podniosły i niebywały entuzjazm okolicznej 

ludności patrzyłem oczami piętnastoletniego chłopca, 
jednak mimo to myślę, że niektóre przekazy o tym były 
nieco bałamutne, nawet te podane przez Alfreda Świer-
kosza. Najlepsze czy najwierniejsze są przekazy Wacła-
wa Odyńca i Jerzego Godlewskiego w ich monografii 

Ziemia pucka. Wkład społeczeństwa, jego czołowych 
działaczy w unormowanie życia administracyjno-go-
spodarczego i oświatowo-kulturalnego uwydatnił już  
w księdze Dziesięciolecie Rzeczypospolitej Polskiej prof. 
inż. Jan Grabowski. Niestety publikacje te są bar-
dzo zwięzłe i traktują sprawy ogólnikowo. Do ogólnie 
znanych stwierdzeń wypada mi dodać słabe reago-
wanie ludzi na słotę utrzymującą się przez cały nie-
mal dzień, jednak przesadą jest twierdzenie, że lało, 
że trzeba było się chronić przed deszczem. Ja tego nie 
pamiętam, chociaż cały czas trwałem obok wojska, 
a wcale przemoknięty nie byłem. Drugie twierdze-
nie o grząskości i zabrudzeniu terenu też jest grubą 
przesadą; może warszawscy dygnitarze to odczuwa-
li – osobowości cywilne, jak to pisał marszałek sejmu 
Maciej Rataj, na które nikt nie zwracał uwagi, bo oczy 
wszystkich przykuwało wojsko, jego różne oddziały i 
generalicja z gen. Józefem Hallerem. Bankiet w Pucku  

i przyjęcia żołnierzy w kwaterach, np.  
w Połczynie, były przygotowane staran-
nie, znana była ofiarność społeczeństwa 
na cele ogólnopaństwowe. Pojawienie 
się na kazalnicy księdza Józefa Wryczy 
wzruszyło rybaków do łez, słyszałem sło-
wa: Ene, to nasz ksądz, on tu je, przë je-
nerôle (kazanie podane  w książce Swier- 
kosza Z Wybrzeża polskiego – Puck jest 
wielkim skrótem). Ksiądz kapelan ape-
lował do ofiarności na rzecz zmartwych-

wstałej Polski, akcentował opiekę Matki Swarzewskiej 
nad ludem, czym znowu wywołał łzy słuchających go 
rybaków i bëlôków. Stałem w ich gronie i to widziałem. 
Zatoki zwarty lód nie pokrywał, najwyżej przy brzegu 
kołysała się kra. Rybacy helscy śpieszyli tu pieszo, mó-
wiono, że szli od najwcześniejszych godzin rannych, 
przejęci wielkością chwili.

Wielki wkład pracy w przygotowanie uroczystości 
mieli czołowi działacze Pucka i okolicy. Z własnych 
obserwacji i przekazów domowych mogę wymienić 
tu następujące osoby: ks. dziekan Bolesław Witkowski  
z Mechowa, ks. wikary Jan Sieg z Pucka, Antoni 
Miotk, Teofil Baniecki ze Zdrady, Łaszewski, dr Jó-
zef Żynda, bracia Grabowscy, dr Łęcki, Bazyli Adolf 
oraz panie: Baniecka, Miotkowa i jej siostra Łaszew-
ska, Wanda Połomska, Hirtkówna, Warasówna. Oso-
by te zaktywizowały całą okolicę. Tak zwani mantel-
tregerzy, tj. dwulicowcy albo tylko niezdecydowani, 
podciągnęli się narodowo, a Niemcy przycichli i tyl-
ko ukradkiem przyglądali się przemarszom wojska 
i jego witaniu przez zgromadzone tłumy. Burzliwe 
wiwaty, frenetyczne oklaski, bramy powitalne, róż-
ne transparenty, girlandy i bukiety kwiatów prze-
kraczały oczekiwania, przekreślając ich marzenia  
o zmianie postanowień traktatu wersalskiego, ale bo-
gacze, zwłaszcza wielcy właściciele ziemscy, pozostali 
na miejscu, nie wyjeżdżali do Rzeszy, zachowując swo-
je mienie i prawo korzystania z uprawnień narzucone-
go Polsce traktatu o mniejszościach narodowych.

Józef Ceynowa

Powyższe wspomnienia publikujemy dzięki uprzejmo-
ści Józefa Ceynowy, Syna. 

Ta brama chyba 
najbardziej 
uradowała  

generała Hallera.
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kapliczka Św. rocha na okSywiu 
Od przeszło wieku w oksywski krajobraz wpisuje się kapliczka św. Rocha usytuowana u zbiegu 
ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej. Charakterystyczne miejsce nazywane jest ze względu na swój 
kształt trójkątem św. Rocha. Nie są znane dokładne okoliczności i rok, w którym oksywianie 
wznieśli kapliczkę. Śledząc dawne mapy i przewodniki, można wysnuć tezę, że działo się to  
na przełomie XIX i XX wieku. Nie znajdujemy jej na planach z czasów I wojny światowej,  
natomiast jest już uwidoczniona na mapach po 1920 roku. Czy to przypadek? 

Epidemia cholery mocno dotknęła Kaszuby w dru-
giej połowie XIX wieku, natomiast czas I wojny świa-
towej to okres epidemii grypy hiszpanki, która jednak 
na Kaszubach nie była mocno dotkliwa. Z pewnością 
bardziej prawdopodobna jest hipoteza związana  
z pojawieniem się św. Rocha, patrona chroniącego 
przed zarazą, w związku z kolejną falą epidemii cho-
lery, która w drugiej połowie XIX w. dotknęła oko-
liczne wsie. Świadczą o tym pozostałości dawnych 
cmentarzy cholerycznych i krzyży, zlokalizowane na 
obecnym obszarze Gdyni. Ślad dawnej kapliczki od-
najdziemy w Przewodniku po polskim Wybrzeżu au-
torstwa Józefa Staśki z 1924 roku: Przy wyjściu ze wsi 
na drogę do Obłuża figura wśród dwóch rozłożystych 
„olbrzymich lip”. W relacjach dawnych oksywian ów-
czesna kapliczka była murowana i pomalowana na 
biało. Figura św. Rocha stała w tym miejscu do 1 listo-
pada 1939 roku, a następnie została rozebrana przez 
niemieckich okupantów. Gdzie była przechowywana 
figura – nie wiadomo. 

Po zakończeniu wojny mieszkaniec Oksywia Leon 
Licznerski doprowadził do odtworzenia kapliczki. 
Krótko po tym została uszkodzona przez samochód 
ciężarowy i wymagała naprawy. W 1995 roku ówcze-
sny proboszcz parafii ks. Tadeusz Kosecki rozpoczął 
starania zmierzające do renowacji i przeniesienia ka-
pliczki w okolice pobliskiego skweru. Wówczas po-
wstał okazały projekt, który nie został zrealizowany 
ze względu na brak zgody wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. Ks. Tadeusz Kosecki doprowadził jed-
nak w 2009 roku do gruntownej renowacji rzeźby św. 
Rocha, która od tego czasu znajduje się w pobliskim 
kościele pw. św. Michała Archanioła. 

Starannych i mocno zaawansowanych prac reno-
wacyjnych podjęła się Pracownia Konserwacji Dzieł 
Sztuki M.M. Sieńkowscy. Podczas wielu zabiegów 
okazało się, że figura była już wcześniej dwukrotnie 
poddawana renowacji. Stwierdzono, że za pierwszym 
razem zasadniczo powtórzono kolorystykę orygi-
nalną i wykonano nowe złocenia. Druga renowacja 
znacząco zmieniła kolorystykę rzeźby. W jakich dzia-
ło się to latach, niestety nie wiemy, nie zachowały się 
żadne źródła nawiązujące do tych czynności. Podczas 
prac w 2009 roku odnowione zostały także pozosta-
łe elementy kapliczki. Prace wykonała firma Usługi 
Ogólnobudowlane i Transportowe Mirosława Dalec-
ka. Oczyszczono zewnętrzną elewację, uzupełniono 

ubytki, wymieniono i powiększono okienko, a także 
więźbę dachową, dokonano izolacji, a elewację wy-
konano z klinkieru. We wnętrzu kapliczki spoczęła 
replika historycznej figury z napisem: Święty Rochu, 
módl się za nami. 

Patron chroniący przed zarazą na dobre związał 
się z Oksywiem, ale co ciekawe – trudno znaleźć obec-
nie relacje, nawet wśród najstarszych mieszkańców, 
świadczące o kulcie św. Rocha. Być może przyczyną 
jest to, że pobliska parafia ma bardzo silnego i wy-

Kapliczka św. Rocha u zbiegu ulic Bosmańskiej i płk. Dąbka. 
Fot. Andrzej Busler
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razistego patrona – św. Michała Archanioła. Powo-
dem osłabienia kultu św. Rocha może być także to, 
że od przeszło wieku zapomnieliśmy o groźnych 
epidemiach nawiedzających regularnie ludzkość  
w dawnych czasach. Ostatnią pandemią, którą pa-
miętali nasi pradziadkowie, była słynna hiszpanka, 
która pochłonęła miliony istnień w całej Europie,  
z Kaszubami obchodząc się dość łagodnie. Inaczej 
było w 2020 roku, kiedy ludzkość zaczęła się mie-
rzyć z pandemią COVID-19. W tym przypadku 
śmiertelność jest znacząco mniejsza w porówna-
niu do dawnych zaraz. Natomiast za sprawą „covi-
dowych” czasów do świadomości ludzkiej zaczęli 
powracać święci patroni chroniący przed zarazą, 
w szczególności św. Roch i św. Rozalia. Z pewno-
ścią  w tym czasie wzrosło zainteresowanie życio-
rysami tych świętych. 

W najbliższych latach miejsce, w którym usytu-
owana jest kapliczka św. Rocha, znacząco zmieni swój 
wygląd. Miasto Gdynia zaplanowało modernizację 
tego skrzyżowania, ma być tu rondo. Za jakiś czas 
określenie „trójkąt św. Rocha” będą pamiętali tylko 
nieliczni pasjonaci historii. 

Andrzej Busler

Gdyńskim szlakiem

Żywot św. Rocha 
Urodził się w 1295 roku w Montpellier na połu-
dniu Francji w bogatej rodzinie, która długo wy-
czekiwała potomka. Na lewej piersi miał czerwone 
znamię w kształcie krzyża, co uznano za znak dany 
od Boga. Roch otrzymał staranne wykształcenie. 
W wieku 12 lat stracił ojca, który na łożu śmierci 
przekazał mu, aby miał zawsze przed oczami Boga 
i mimo że odziedziczy duży majątek, miał skupiać 
się w swym życiu na pomocy ubogim. Kilka lat 
później zmarła matka Rocha. Po jej śmierci Roch 
rozdał swój majątek bliźnim, a następnie wyruszył 
na pielgrzymkę do Rzymu. Kiedy był w okolicy Flo-
rencji, zaskoczyła go epidemia, która objęła nieba-
wem całą Italię. Zatrzymał się w miasteczku Acqua- 
pendente, ogarniętym wówczas pandemiczną pa-
niką. W tym miejscu został na dłużej, pomagając 
chorym w szpitalu i modląc się za nich. Legendy 
wspominają, że dzięki jego modlitwom ciężko cho-
rzy odzyskiwali zdrowie. Działo się to po nakreśle-
niu przez Rocha znaku krzyża na czołach chorych. 
Za każdym razem prosił uzdrowionych, aby nie 
dziękowali jemu, lecz Bogu, bo to On jest sprawcą 
cudu. Sława skromnego Rocha szybko rozeszła się 
po okolicy, co doprowadziło do jego ucieczki, pod-
czas której ostatecznie trafił do Rzymu, a później 
do Piacenzy, gdzie sam ciężko zachorował. Żeby 
nie być ciężarem dla innych, udał się w samotności 
do lasu, powierzając się opiece Boga. Po wypiciu 
wody z leśnego źródła zaczął stopniowo wracać do 
zdrowia. Podczas choroby jedzenie przynosił mu 
pies, który codziennie porywał pożywienie ze stołu 

swego bogatego pana – szlachcica Gotarda, który 
po jakimś czasie trafił do chorego Rocha. Bogacz 
ulitował się nad chorym i zabrał go do swego pa-
łacu. W tym miejscu Roch powrócił do pełni zdro-
wia, nawracając Gotarda, który rozpoczął żywot 
pokutnika. 
Po ustaniu epidemii Roch postanowił powrócić  
w rodzinne strony. Niestety nie rozpoznano go 
tam i wtrącono za włóczęgostwo do więzienia. Sę-
dzią był wuj Rocha, który także go nie rozpoznał.  
W więzieniu Roch spędził pięć lat w ciężkich wa-
runkach, był poddawany torturom. Gdy umierał, 
przysłano do niego kapłana, który miał udzielić mu 
sakramentów. Kiedy to miało nastąpić, twarz Rocha 
rozjaśniała mocnym światłem, rozświetlając całą 
celę. Po tym zajściu ksiądz kazał wypuścić więźnia, 
Roch jednak tego nie doczekał. Gdy zmarł, na jego 
piersi zauważono znamię w kształcie krzyża. Do-
tarło to do jego wuja – sędziego, który zorientował 
się, kogo skazał na powolną śmierć w więzieniu. 
Zorganizował Rochowi uroczysty pogrzeb, a legen-
da samotnego pielgrzyma pomagającego chorym 
zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, aż przerodzi-
ła się w kult. Do Rocha zwracano się szczególnie  
w czasach epidemii, a do szerzenia jego historii 
przyczynili się bardzo mocno franciszkanie. Imię 
Rocha w Martyrologium rzymskim umieścił papież 
Grzegorz XIII, dokonując w ten sposób kanoniza-
cji. Decyzję tę potwierdził Urban VIII. 
Św. Rocha wspominamy 16 sierpnia. Na rzeźbach 
i obrazach jest przedstawiany jako rosły pielgrzym 
w pątniczym stroju, a jego nieodłącznym towarzy-
szem jest pies.

Fragment oksywskiej rzeźby św. Rocha. Fot. Pracownia 
Konserwacji Dzieł Sztuki M.M. Sieńkowscy
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odSłonięcie tablicy
W dniach 18-26 czerwca br. trwały w Gdyni Dni Abrahamowe. W tym czasie główna gdyńska 
ulica – Świętojańska ‒ była udekorowana kaszubskimi flagami, co przypominało nie tylko postać 
Antoniego Abrahama, ale i kaszubskie korzenie tego miasta. 

Obchody rocznicowe rozpoczęły się 18 czerwca w ko-
ściele pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu Mszą 
Świętą z kaszubską liturgią słowa celebrowaną przez 
ks. kanonika Kazimierza Glamę w intencji Antonie-
go i Matyldy Abrahamów. Po mszy przedstawiciele 
gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, gdyńscy radni oraz senator RP Sławomir Ry-
bicki złożyli kwiaty na grobie Abrahamów. Następnie 
Andrzej Busler, prezes Kaszubskiego Forum Kultury, 
przybliżył historię oksywskiej kapliczki św. Rocha. 
Opis znalazł się na kolejnej tablicy nawiązującej do 
dziejów Oksywia. Jest to już czwarta tablica, którą 
ulokowano w sąsiedztwie oksywskiego kościoła. W 
realizacji tego projektu dopomogli: ks. kanonik Ka-
zimierz Glama z parafii pw. św. Michała Archanioła, 
Czesław Toruńczak i Dariusz Zajączkowski z firmy 
Stal Complex, Małgorzata Bądkowska z Księgarni  

CZEC oraz Andrzej Busler, Danuta Krygier, Jerzy 
Miotke i Franciszek Gurski i ZKP Gdynia oraz KFK 
Gdynia. 

RED.

Gdyńskim szlakiem

Kolejna tablica nawiązująca do dziejów Oksywia.  
Fot. Sławomir Pokriefke

Z okazji Dni Abrahamowych ulica Świętojańska była udekorowana kaszubskimi flagami. Fot. Dariusz Majkowski

Uroczystość odsłonięcia tablicy św. Rocha. Fot. Sławomir Pokriefke
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o rybaczeniu  
na wySpie SobieSzewSkiej

Dziś ślady rybaczenia na Wyspie Sobieszewskiej dostrzegalne są jedynie dla szczególnie  
wprawnego oka, ale w przeszłości to zajęcie stanowiło bardzo ważną część zarobkowania  
i kultury życia tego unikalnego rejonu. Aby zrozumieć wyspiarskie łowienie ryby,  
musimy cofnąć się do czasów, kiedy wyspa nie była postrzegana jako wyspa,  
a jako mierzeja (z niemieckiego Binnen-Nehrung).

Przed 1840 rokiem mieszkańcy co prawda mieli do-
stęp do Wisły i do Bałtyku, ale łowienie ryb nie od-
bywało się na dużą skalę. Powodów możemy upatry-
wać w lokalizacji. Z jednej strony ujście Wisły, która 
opływała wyspę, znajdowało się w tłocznym porcie 
gdańskim i ryba morska unikała wpływania do niej. 
Z drugiej strony, zanim wody Wisły dotarły do tego 
miejsca, przepływały przez wiele miejscowości i to 
inni rybacy mieli sposobność, aby się na zasobach 
ryby pożywić. Co jednak z Bałtykiem, który obmy-
wał mierzeję od północnej strony? Co prawda wody 
te były zasobne w rybę, jednak również do niej dostęp 
nie był łatwy. Osady w tamtych czasach budowano  
w oddaleniu od plaż. Powodem były zarówno zimne 
wiatry, jak i mocno zmieniająca się linia brzegowa. 
Łodzi morskiej nie dało się zacumować, trzeba było ją 
wyciągnąć na brzeg, a czasami nawet wózkiem prze-
wieźć na wydmę. W mniej spokojnych czasach trzeba 
jej było również pilnować, by ktoś się na nią nie sku-
sił lub by jakiś zazdrosny sąsiad jej nie przedziurawił. 
Wszystko to powodowało, że rybaczenie nie było 
proste. Łatwo możemy sobie wyobrazić wstającego 
w środku nocy rybaka, który przemierza kilometr 
do swojej łodzi, potem musi ją zwodować i dopiero 

może rozpocząć łowienie. Na koniec dnia operację 
musi powtórzyć, a jeśli udało mu się co złapać, to cały 
urobek musiał nieść do domu.

Przełomem – w przenośni i dosłownie – był rok 
1840, a dokładnie – przełom stycznia i lutego. Do 
tego czasu łatwiej było na terenie wyspy spotkać 
rolników i flisaków niźli rybaków. Rzeczonego roku 
wydarzyła się katastrofa, która była początkiem roz-
kwitu rybaczenia. Kra zablokowała koryto Wisły  
i na wysokości osady Górki woda zaczęła się rozlewać  
w poszukiwaniu ujścia. Wody naparły na wydmę, 
która stanowiła ostatnią przeszkodę w drodze do mo-
rza, i przełamały ją, dzieląc wieś na część wschodnią 
i zachodnią. Powstało nowe ujście, które odmieniło 
oblicze tej ziemi. Z kronikarskiego obowiązku można 
jedynie dodać, że w tym czasie nikomu krzywda się 
nie stała, a Wisła, później nazwana Śmiałą, zabrała ze 
sobą do morza kilka krów i domostw.

Nowe ujście stanowiło okazję biznesową do 
rozwinięcia się rybołówstwa. Jeśli spojrzeć na hi-
storię Górek Wschodnich, była to okazja wykorzy-
stana  w pełni. Gwałtownie zaczęła zwiększać się 
liczba domostw, kutrów i wędzarni. Z tego okresu 
pochodzi jedna z chat, nad której drzwiami znaj-

Dwumetrowy jesiotr przy wędzarniach w Górkach, lata trzydzieste XX wieku. Źródło: Forum.danzig.de
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dziemy mocno zamazaną, a jednak widoczną datę 
1844. 

Może poprzedni dom jej mieszkańców zabra-
ły wezbrane wody Wisły kilka lat wstecz, a może to 
nowi osadnicy. Tego dziś nie wiemy. W każdym razie 
domek jest drewniany, lichy i w zimie nigdy w nim 
ciepło nie było, jeśli się ktoś na metr od pieca odsu-
nął. W środku – duża ciemna kuchnia, gdzie się żywy 
ogień palił, a nad nią – komin z prętami wędzarni-
czymi do podwieszania ryby. Podobnych domów  
w okolicy powstało kilkadziesiąt.

Choć nurt rzeki był tu dość wartki, a żadne na-
turalne zatoczki nie powstały, to zbudowano port  
z cumowaniem łodzi równolegle do brzegu. 
Uprościła się logistyka łowienia. Rybak mógł 
wczesnym rankiem wyjść z chaty, wsiąść na kuter 
i popłynąć na bliskie wody Bałtyku, by rozpocząć 
połowy, a i powrót nie stanowił takiego kieratu 
jak wcześniej. Bliskość Gdańska załatwiała kwe-
stię rynku zbytu. Przez nowo powstałą śluzę w 
Płoni Wielkiej można było popłynąć ze swoim 
produktem do miasta. 

Na kutrze. Lata pięćdziesiąte. Prywatne archiwum Bogumiły Olszewskiej

Jan Struck w swojej łodzi. Prywatne archiwum Walentyny 
Struk-Bellon

Rok 1950. Droga do portu w Górkach Wschodnich. Czaszka 
finwala wyciągniętego z Bałtyku, suszące się sieci rybackie oraz 
nadwiślańskie chaty. Prywatne archiwum Piotra Babuli
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W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o ko-
bietach, które same nie pływały, ale miały pracę nie 
lżejszą od mężowskiej. Nie tylko musiały zajmować 
się rodziną, ale jeszcze, niezależnie od pogody i pory 
roku, handlowały rybami. Musiały je od rybaków 
odebrać, przygotować i popłynąć statkiem na Targ 
Rybny. Po powrocie musiały pomagać mężom, któ-
rzy wracali z morza. Ten rytuał powtarzał się każdego 
dnia.

Gwałtowny rozwój osady został zaburzony przez 
powstanie przekopu Wisły i nowego ujścia między 
osadami Świbno (Schiewenhorst) oraz Mikoszewo 
(Nickelswalde). Ten olbrzymi projekt inżynieryjny 
pozytywnie wpłynął na rozwój rybołówstwa w tych 
osadach, gdzie niemal natychmiast powstały nowe 
porty. Negatywnie za to wpłynął na tych rybaków  
z Górek, którzy koncentrowali się na łowieniu rzecz-
nym. Stare koryto częściowo zasypano, a Wisła pły-
nąca do Gdańska stała się Martwa. Martwa z nazwy, 
gdyż umarł jej nurt, co nie znaczy, że umarła biolo-
gicznie. Tak również powstała Wyspa Sobieszewska 
oblewana przez Wisłę, Wisłę Martwą i Śmiałą oraz 
Bałtyk. 

Rozwój Górek może i został przyhamowany, ale 
w międzyczasie pojawiła się nowa okazja biznesowa. 
Teren ten odkryli kuracjusze, którzy cenili sobie spo-
kój tych rejonów oraz niewygórowane ceny. Wszyscy 
ci, którzy nie czuli się dobrze w Sopocie czy Brzeźnie, 
zaczęli masowo przybywać do Sobieszewa (Bohnsack) 
oraz Górek Wschodnich (Östlich Neufähr) właśnie.

W tym czasie w rybackich domkach szyko- 
wano pokoje dla gości, dokładano ozdoby i do- 
budowywano ganki, aby chętniej pokoje wynaj-
mowali.

Rybołówstwo również się rozwijało, bo klient 
sam przybywał po rybę. Co prawda w restauracjach 
na wyspie bardziej rządziły mięsa niźli ryby, ale 
i one znajdywały swoich amatorów. W latach 
trzydziestych ubiegłego wieku w Górkach działało 
kilkanaście wędzarni, a każda z nich miała po kilka 
kominów. Krajobraz więc był charakterystyczny  
i niepowtarzalny dla całej okolicy. Wędzono tu 
szproty, śledzie i flądry, ale i jesiotra.

Sielanka trwała praktycznie do 1945 roku  
z niewielkimi perturbacjami wojennymi. I wtedy 
cały ten świat runął jak domek z kart. Mieszkający na 
terenie wyspy Niemcy uciekli lub zostali wysiedleni. 
Z dnia na dzień żywa osada umierała, a na puste 
miejsce przyszli nowi mieszkańcy. Część stanowili 
przesiedleńcy z innych rejonów Polski, w tym 
wiślani rybacy z Płocka, część pochodziła z terenów 
utraconych przez Polskę, część to byli żołnierze, którzy 
zostali rzuceni na odcinek rybaczenia. Mało kto 
znał się na łapaniu ryby. Uczyli się od pojedynczych 
Niemców, którzy zdecydowali się zostać lub zostali do 
tego przymuszeni. Uczyli się też od rybaków z mierzei 
helskiej, którzy sami decydowali się tutaj sprowadzić  
i skorzystać z gotowych do zasiedlenia umeblowanych 
chat, które pozostały po uciekających byłych 
mieszkańcach. Przejmowali nie tylko domostwa, ale 
i wędzarnie i kutry. Część wyławiali z płytkiej wody, 
remontowali i płynęli nimi po jedzenie. 

Wspomniana wcześniej chata również zyskała 
swojego nowego mieszkańca. Był nim Jan Struck, 
który parał się wieloma zawodami, w tym  
i rybaczył, ale w Górkach został zapamiętany jako 
ten, który woził swoją łodzią ludzi przez Wisłę na 
drugą stronę. 

Rok 1957. Wspólna wycieczka mieszkańców Górek 
Wschodnich kutrem do Krynicy Morskiej. Prywatne archiwum 
Piotra Babuli

WSG-33 w porcie w Górkach Wschodnich. Lata 
siedemdziesiąte. Prywatne archiwum Dagmary Sołohub
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Ten czas był mroczny nie tylko z powodu tragedii, 
jaka się tu wydarzyła, ale również z powodu nowego 
okupanta w postaci żołnierza radzieckiego, który 
traktował te tereny i ludzi tutaj jak swoją własność. 
Gdy udało się jednak ustanowić tutaj państwowość, 
to i nastały lepsze czasy. Lepsze nie znaczy, że 
nietrudne. Praca, choć wspomagana silnikami 
kutrów, nigdy nie należała do łatwych. Jednak jak 
grzyby po deszczu powstawały kolejne spółdzielnie, 
sieciarnia produkująca i naprawiająca sieci, a liczba 
kutrów w Górkach rosła. 

Pięknie opisał to magazyn „Morze” w artykule 
Na rybackiej wyspie opublikowanym w 1956 roku: 
[…] owi dawni krawcy, szewcy, murarze, tapicerzy  
i stolarze z głębi kraju zrośli się z morskim żywiołem  
i ukochali swoją nową pracę. […] Przy nowym pomo-
ście na solidnych dębowych pniach. Żółte kutry stoją  
w szeregu. Rybacy klarują liny, układają słomiaki i sie-
ci. Wioska miła i malownicza. Krowy i owce chodzą 
sobie luzem po dróżkach i obejściach. Wokoło zabudo-
wań spółdzielni snuje się ów charakterystyczny zapach 
ryby świeżej, solonej i wędzonej. Pomiędzy płotami 
przemykają duże kociska, łase na rybę. [...] W Domu 
Rybaka jest piękna świetlica. Odbyła się tam niedawno 
zabawa godziwa, dostojna, bez awantury.

Był to dobry czas dla Górek. Może nie było boga-
to, ale ludzie dzielili się swoją biedą. Z jednej strony 
mało kto tu zaglądał, a z drugiej płotów nie było, bo 
każdy znał każdego i obcy od razu by został rozpo-
znany. Sąsiedzi wspólnie pracowali, wspólnie wypo-
czywali.

Tak działo się do końcówki lat siedemdziesiątych 
XX wieku, kiedy to seria decyzji urzędniczych do-
prowadziła do zabicia ryby, a w konsekwencji – do 

załamania się rybołówstwa zarówno wiślanego, jak  
i morskiego. Pamiętajmy, że już wtedy Wisła niosła do 
Bałtyku zawartość kanalizacji Krakowa czy Warsza-
wy oraz ścieki wszystkich nadwiślańskich zakładów. 
Wokoło całej wyspy powstawały również „inwesty-
cje”, które sukcesywnie dewastowały środowisko. Wy-
sypisko żużlu z elektrociepłowni w Gdańsku, zlokali-
zowane w okolicach Błotnika, zabiło wiele ryb. Hałda 
fosfogipsów w Wiślince skaziła całą Martwą Wisłę,  
a zanieczyszczona woda wlewała się do Bałtyku. Jakby 
tego było mało, oczyszczalnia Wschód pompowała w 
99 proc. nieoczyszczone fekalia gdańszczan na plażę  
w Świbnie. Rura kolektora była wyprowadzona na  
15 metrów od brzegu! Ryba na początek zaczęła kar-
łowacieć, a potem zaczęły znikać niektóre gatunki. 
Rybołówstwo stało się nieopłacalnym biznesem, ła-
twiej było znaleźć wraki kutrów niż pływające łodzie. 

Śmierć rybołówstwa przedstawia Marek Klata  
w swoim felietonie Żywioły: Bałtyk był coraz mniej 
gościnny. Po ryby trzeba było wypływać coraz dalej. 
Przy brzegu woda brudna, a ryby mało i gorsza. Po-
bliskie miasto zaś nęciło zarobkami i łatwym życiem. 
Powoli zaczęli porzucać kutry (1985). Na jego podsta-
wie powstał film dokumentalny Ballada o Hermanie 
Wisielcu Barbary Balińskiej i Krzysztofa Kalukina  
(1988 rok) z muzyką Waldemara Chylińskiego. Jest to 
obraz świata, który odchodzi w niepamięć. 

Później padło jeszcze kilka ciosów, które dobiły ry-
baków z wyspy. Najpoważniejszym z nich było prze-
mysłowe przełowienie ryby z Bałtyku. Dziś rybaków 
w poszczególnych osadach można policzyć na palcach 
jednej ręki. Aż dziw, że komuś się jeszcze chce wypły-
wać…

Radek Smilgin

Rybacy z Górek, lata pięćdziesiąte. Prywatne archiwum Piotra Babuli i Artura Świecy
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Gdańsk mniej znany

Wybieramy się dziś na wschodnie obrzeża Gdańska. Tu na Wyspie Sobieszewskiej znajduje się 
dawna wieś Przegalina, która w 1973 roku została włączona w granice administracyjne miasta. 
Spacer zaczynamy przy obiektach, które rozsławiły nazwę Przegalina. Mowa o śluzach Północ-
nej i Południowej. 

Przegalina na krańcach miasta

Śluza Północna jest już nieczynna, stanowi punkt wi-
dokowy. Druga łączy wody Martwej Wisły z Wisłą.

Wrota od Klawittera
Historia tego miejsca zaczyna się pod koniec XIX 

wieku. Śluza Północna powstała wraz z przekopa-
niem nowego ujścia Wisły między Świbnem a Miko-
szewem. Aby można było dopłynąć do Gdańska, zbu-
dowano wówczas śluzę o długości 68 m, szerokości 
12,5 m i głębokości 3,5 m. 

W 1992 roku z powodu złego stanu konstrukcji 
wyłączono ją z eksploatacji. Zdecydowano wtedy 
o wzniesieniu obok wału przeciwpowodziowego.  
Dawny przejazd nad Śluzą Północną został rozebrany 
w 2012 roku, ale obiekt został zachowany jako atrak-
cja turystyczna. 

W tym roku zakończył się proces renowacji tego 
zabytku. Oko cieszą wielkie wrota z zachowaną ta-
bliczką informującą, że powstały w Stoczni Klawitte-
ra w Gdańsku w 1894 roku. Majestatycznie prezentu-
ją się lodołamacze, które znalazły w Śluzie Północnej 
bezpieczną przystań. 

Połączenie i ochrona
Dziś najważniejszą funkcję pełni Śluza Południo-

wa, która została zbudowana początkowo tylko do 
spławiania tratew. Po całkowitej przebudowie w la-
tach 1975–1980 mogą przepływać przez nią wszystkie 
jednostki rzeczne. Śluza ma 188 m długości, 11,8 m sze-
rokości i 3,5 m głębokości.  Od 2012 roku nad Śluzą 
Południową wznosi się nowoczesny most zwodzony. 
Powstał w ramach Pętli Żuławskiej, czyli „Programu 
rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiśla-
nego”. Most otwierany jest w razie potrzeby śluzowa-
nia wysokich jednostek. Śluza Południowa reguluje 
również wody Wisły, dzięki czemu chroni Gdańsk, 
a szczególnie dzielnice położone nad Martwą Wisłą, 
przed powodzią. 

U niewidomych
Udajemy się teraz spacerem wzdłuż Martwej Wisły 

w stronę Gdańska. Dotrzemy do osady Sobieszewko. 
Ciekawym miejscem jest tutaj Ośrodek Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Sła-
bowidzącego. Powstał zaraz po II wojnie światowej. 
W grudniu 1945 roku zabudowania przejął Zakład 
Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Pierwsze 
ociemniałe dzieci przyjechały na wakacje nad morze 
w 1949 roku. Od początku w ośrodku pracują siostry 
franciszkanki służebnice krzyża. Założycielką zgro-
madzenia była wyniesiona niedawno na ołtarze Bło-
gosławiona Róża Maria Czacka (1876–1961). Siostry 
opiekują się tutejszą kaplicą pod wezwaniem Stella 
Maris. Ośrodek jest rozwijany, dzięki czemu najmłodsi 
mogą korzystać z zaplecza rehabilitacyjnego, placu za-
baw, świetlicy.  Najstarszy budynek zbudowany został 
w 1906 roku i był własnością rodziny Helmutów. Wy-
różnia się neorenesansowym stylem architektonicznym. 

Żuławskie krajobrazy 
Jeżeli pogoda dopisze, możemy nasz spacer konty-

nuować w kajaku. Przy ulicy Przegalińskiej na przy-
stani Młynówka znajduje się wypożyczalnia; kajaki 
są tu dowożone, a więc musimy wcześniej zadzwo-
nić. Możemy stamtąd wyruszyć na podziwianie wi-
doków od strony wody lub odpocząć w piknikowych 
wiatach z widokiem na kanał Młynówka. Przystań 
jest jedną z najnowszych w Gdańsku, powstała w ra-
mach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe. 

Jeśli mamy ochotę na dalszą podróż, warto jeszcze 
udać się na granicę między Gdańskiem a gminą Ce-
dry Wielkie. Droga wzdłuż starego koryta Wisły pro-
wadzi ulicą Akwenową. W basenie starorzecza Wisły 
odwiedzimy przystań żeglarską Błotnik. Aż trudno 
uwierzyć, że tak zaciszne miejsce znajduje się 20 mi-
nut jazdy od centrum Gdańska.  

Marta Szagżdowicz

Przystań żeglarska w Błotniku
Fot. Marta Szagżdowicz

Śluza  w Przegalinie
Fot. Sławomir Lewandowski
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przyjrzałbym się zestawieniu ogórków, by 
spośród kilkudziesięciu odmian wybrać tę 
właściwą.

Uczestnicy konkursu posługiwali się 
przepisem dostarczonym przez organiza-
tora. Nakazywał on zetrzeć pięć ogórków 
gruntowych, a następnie zalać je dwoma 
litrami wody. Napój powinien być dopra-
wiony solą, pieprzem i posiekanym ko-
perkiem. Tajemnicą owiane było przezna-
czenie octu, ale ja ze swego doświadczenia 
kuchennego nie wystrzegałbym się lekkie-
go zakwaszenia, choć wyraźnie sugerował-
bym delikatny ocet jabłkowy swojej roboty. 

Osobiście robię takowy na-
pój orzeźwiający jeszcze z do-

datkiem mięty. Z rozmów  
z gospodyniami wynika, że  

w gospodarstwach, w któ-
rych były krowy, robiono 
go często na serwatce po-
zostałej po przygotowa-
niu twarogu. Kiedyś mu-

szę spróbować.
Oczywiście dla orzeź-

wienia można zaczerpnąć 
lodowatej wody z głębokiej stud-

ni, ale jest to sposób, powiedzmy 
to uczciwie, rzadko dziś stosowany. Na-
tomiast mieszkańcy kaszubskich wiosek 
w latach II RP nie mieli innego wyjścia, 
wszak niewielu stać było na pierwsze mo-
dele lodówek. Wyjaśnień udziela autor po-
rady zamieszczonej w dodatku do „Gazety 
Kartuskiej” z 13 marca 1937 r.:

Lodownia potrzebna jest w każdym 
gospodarstwie, gdyż wiele produktów wy-
twarzanych przez rolników łatwo ulega ze-
psuciu, zarówno mleko i masło, jaja, mięso, 
warzywa itp. […] Teraz jest zima, jest lód, 
więc nie trzeba tracić czasu. Zwykle lodow-
nia składa się z głębokiego dołu napełnione-
go lodem, który przykrywa się ziemią oraz 
trocinami lub sieczką. Warstwa musi być 
dość gruba, by nie dopuszczała ciepła. Ro-
boty niedużo, a korzyści wiele. Najwyższy 
czas zacząć je robić, gdyż wiosna za pasem.

Mając do dyspozycji w okresie wyższej 
temperatury lód, z powodzeniem można 
było przygotować smaczne i ożywcze na-
poje. Nie tylko ten na bazie ogórków, ale 
również takie, które bazowały na sezono-

Oczywiście można powiedzieć, że większość rolników korzysta 
już z traktorów posiadających jeżeli nie klimatyzację kabiny, to 
chociaż wysoko sprawną wentylację. Niestety, praca w rolnic-
twie to nie tylko prowadzenie klimatyzowanego ciągnika, ale 
również praca wykonywana bezpośrednio na roli. Na przykład 
zbieranie truskawek. Cisi bohaterzy pracują na kolanach, nie 
mając żadnej osłony, bo przecież nikt nie wy-
obraża sobie ciągania parasoli za sobą  
w trakcie poruszania się wzdłuż bruzd 
między rządkami truskawek. Jak 
ocalić ich przed skutkami działa-
nia promieni słonecznych, przed 
skutkami odwodnienia?

Dziś nie ma problemu z za-
kupieniem i dostarczeniem na 
pole kilku zgrzewek wody o zmi-
neralizowaniu stosownym do wa-
runków wykonywanej pracy, a więc 
wody skutecznie uzupełniającej utra-
cone sole mineralne. Kiedyś trzeba było 
radzić sobie domowymi sposobami.

Właśnie dziś, gdy piszę te słowa, 10 czerwca 2022 roku,  
w Kartuzach odbył się turniej kulinarny oddziałów Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Jednym z zadań konkursowych było 
przyrządzenie napoju żniwiarza, czyli napoju na ogórkach 
gruntowych. Ciekawy zbieg okoliczności. Przecież miesiąc 
temu pisałem o ogórkach. Gdybym wtedy wiedział, że jednym 
z zadań będzie wykonanie takiego napoju, z zaciekawieniem 

napoje orzeźwiające  
na kaSzubach

Lato ma swoje prawa. Pogoda potrafi niemiłosiernie 
uprzykrzyć życie temperaturą, często z parnością idącą 
w parze. Choć żyjemy daleko od strefy zwrotnikowej,  
w okresie letnim bywają dni, kiedy naprawdę ciężko wy-
trzymać.
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wych kwiatach. Wszak wystarczy wyjść na 
pola i łąki, by cieszyć się mnogością kolo-
rowych kwiatów. Wiele z nich nadaje się  
z powodzeniem do przygotowania smacz-
nych napojów.

Kwiaty chabra, rumianku, przytulii,  
a nawet pospolitej koniczyny można posie-
kać i zalać w butelkach lekko posłodzoną 
(dla zdrowia najlepiej zrobić to miodem) 
wodą, by dzięki aktywności naturalnych 
drożdży znajdujących się w pyłku większo-
ści roślin (choć niektóre trzeba wspomagać 
zakwasem lub odrobiną drożdży) po kilku 
dniach cieszyć się aromatycznym napojem 
pełnym orzeźwiających pęcherzyków gazu. 
Jego smak nie ma nic z tego, co znamy 
obecnie ze sklepowych półek. Podobnie 
efekty wizualne są bardzo przyjemne, np. 
do osiągnięcia zaróżowienia napoju cha-
browego nie używa się sztucznych barwni-
ków, a naturalnych antocyjanów zawartych 
w płatkach. 

Kilka łyżek zebranych kwiatów chabru 
wrzuć do słoika, zalej lekko posłodzoną let-
nią wodą, dodaj kilka kropli soku z cytryny 
dla podkreślenia naturalnego koloru. Kwia-
ty chabru z reguły nie potrzebują dodatku 
drożdży. Dobrze zamieszaj, odstaw w ciepłe, 
zacienione miejsce, przykrywszy ściereczką. 
Następnego dnia zamknij słoik przykryw-
ką. Wstrząsaj słoikiem kilka razy dziennie. 
Napój powinien być gotowy do picia po 2-3 
dniach. Gotowy napój przelewamy do szkla-
nek, podajemy z kruszonym lodem i plaster-
kiem cytryny. 

Bardzo dobrze sprawdza się napój  
z kwiatów białego bzu, które są bardzo aro-
matyczne. Bez znajdziemy w wielu miej-
scach na nieużytkach. Zalecano dodanie 
do słoików kilku rodzynek, które przy-
spieszą naturalną fermentację dzięki dzi-
kim drożdżom ukrytym w pomarszczonej 
skórce.

Oczywiście napój z kwiatów bzu czar-
nego można było również sporządzić, 

rozcieńczając wcześniej przygotowany sok, który uzyskiwa-
no, parując baldachy posypane cukrem w sokowniku. Napój 
z rozcieńczonego soku poddawano też „zagazowaniu” przez 
dodanie odrobiny sody i kwasku cytrynowego. W tej formie, 
dzięki zbliżonemu kolorowi, napój ten bywał traktowany jako 
imitacja szampana.

Spożywanie tak przygotowanych napojów jest bardzo ko-
rzystne dla zdrowia, bo wzbogacamy organizm o dobre szcze-
py bakteryjne, które namnażają się w trakcie przygotowywania 
napoju, a następnie poprawiają kondycję naszego układu po-
karmowego.

Oczywiście 100 lat temu na Kaszubach można było dostać 
lemoniady również w butelkach. Dbało o to wiele wytwórni. 
Dostarczały one napoje w butelkach z charakterystycznym ce-
ramicznym korkiem na sprężynce, której zwolnienie wiązało 
się często z wybuchową wręcz ucieczką płynu zamkniętego  
w szkle. Jedną z bardziej znanych wytwórni lemoniad i soków 
owocowych było przedsiębiorstwo F. Gleske w Wejherowie. 
Pan Gleske był nie tylko wytwórcą lemoniady, ale również 
producentem wód mineralnych, a także hurtownikiem piwa.

Wiele wytwórni lemoniad w płynie oferowało również 
oranżady lub lemoniady w proszku. Oczywiście należało roz-
puścić je w wodzie, ale dzieci często nie miały tyle cierpliwo-
ści, więc zawartość torebki wysypywały w garść i po zwilżeniu 
odrobiną śliny cieszyły się słodkim smakiem, a także gejzerem 
piany na dłoni. Przepis na domowe przygotowanie oranżady 
w proszku znajduje się chyba w każdym zeszycie z przepisami, 
które współcześni odziedziczyli po przodkach. Ja przepis zna-
lazłem w jednym z zeszytów kuchennych z okolic Kożyczkowa.

Weź 50 g cukru pudru, dodaj 5-7 g kwasku cytrynowego 
oraz 30-40 g sody oczyszczonej. Proporcje zmieniaj zależnie od 
oczekiwanego smaku. Wszystkie te składniki dokładnie wymie-
szaj i wsyp do zupełnie suchego naczynia, zamknij. Jeżeli masz, 
możesz dodać do proszku skórkę z cytryny lub pomarańczy. 
Wsyp do szklanki 1-2 łyżeczki proszku, zalej lodowatą wodą, 
dobrze wymieszaj. 

Choć sto lat temu nauczanie chemii nie było tak powszech-
ne, to jednak już wtedy wiedziano, że wodny roztwór kwasu 
cytrynowego, działając na alkaliczną sodę, powoduje wydzie-
lanie się dwutlenku węgla, który sprawi, że smaczny słodki na-
pój będzie dodatkowo gazowany. 

Sam kwasek cytrynowy nie jest najlepszy, więc w razie 
pozyskania świeżego owocu pomarańczy lub cytryny autorka 
wpisu w zeszycie przewidywała też możliwość drobnego zmie-
lenia skórki i użycia jej do aromatyzowania napoju. Oczywi-
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ście próba wykonania czegoś podobnego dziś, gdy cytrusy 
pokryte są imazalilem, nie jest najlepszym pomysłem. Napój 
będzie niesmaczny, gorycz chemii zabije aromat cytrusa.

Kiedy mówimy o napojach chłodzących, nie powinniśmy 
pomijać napojów z miodem. „Gazeta Kartuska” w wydaniu  
z 22 sierpnia 1931 r. poucza, jak wykonać lemoniadę na mio-
dzie. Przepis na smaczny i chłodzący napitek jest prosty. 

Ugotować najpierw ½ kg miodu z 6-ściu litrami wody. Zlać 
w duży kubeł, dodać 3 deka drożdży i na 3 dni zostawić. Po tym 
czasie dodać sok z 2-ch cytryn i zlewać płyn w mocne butelki. 
Nie nalewać butelek pełnych, a znacznie niżej szyjki. Zakor-
kować dobremi korkami i dla pewności obwiązać drutem lub 
sznurkiem. Postawić w miejscu chłodnem na 2 do 3 tygodni. Po 
upływie tego czasu lemoniada jest gotowa do spożycia.

Kolejnym kamieniem milowym na szlaku napojów chło-
dzących są kompoty spożywane na zimno. Kwerenda prze-
prowadzona wśród mieszkańców Kaszub każe przypuszczać, 
że najpopularniejsze z nich to kompot rabarbarowy, który wy-
stępował ewentualnie w mieszance z jabłkiem lub zakwaszają-
cym agrestem bądź porzeczką, kompot z papierówek, kompot 
z agrestu lub truskawek.

Nie może być mowy o ochłodzie bez wspomnienia kawy 
zbożowej przynoszonej na pole w metalowych bańkach. Przy-
zwyczailiśmy się myśleć przy tym o brejce, czyli kawie z pra-
żonego w specjalnym naczyniu zboża, ale równie powszechną 
praktyką było spożywanie kawy słodowej, w okresie między-
wojennym sprzedawanej powszechnie jako kawa Kneippa. 
Był to suszony i rozdrobniony słód jęczmienny bądź żytni  
z dodatkiem pszenicy i jęczmienia, choć można było spotkać  
i inne kombinacje. Dla aromatu do prażonych zbóż dodawano 
cykorię.

Słód prażony zmielony (kawę) zsypać na kipiącą wodę i do-
dać dobrej cykorji. Zagotować krótko, aby kawa nie utraciła 
aromatu zbożowego, i zalać szklanką zimnej wody, celem oczysz-
czenia z mętów; odstawić na 5 minut, poczem ostrożnie przelać 
przez sitko. Ze słodu dobrze upalonego będzie płyn brunatny  
a przejrzysty. Najpierw daje się do szklanki surową śmietankę lub 
mleko, a na to wlewa się kawę. Cukier lub miód podać osobno.

Przepis pochodzi ze zbiorów Jerzego Zająca, nieżyjącego 
już miłośnika regionalnej tradycji i kultury, zamiłowanego  
w etnografii penetratora Kaszub. W jego kolekcji znajduje się 
oczywiście oryginalne opakowanie po kawie Kneippa.

Nieco zbliżona do kawy słodowej z mlekiem może być 
herbata z mlekiem. Choć zapomniana, w kręgach kultury ku-
linarnej pruskiej, która jest niewątpliwie częścią kaszubskiej 

tożsamości kulinarnej, kiedyś cieszyła się 
popularnością. Herbatę z mlekiem pijałem 
wcześniej w domu rodzinnym, ale pamię-
tam, że w 1984 r., spędzając upalny letni 
tydzień w małym wybudowaniu leśnym  
w lasach za Przymuszewem, poczęstowa-
ny zostałem przez gospodynię właśnie ba-
warką, bo tak przecież ten napój nazywa-
no. Co ciekawe, nie była ona zrobiona na 
herbacie ze sklepu, do którego było daleko,  
a na mięcie wodnej rosnącej nad pobliską 
Zbrzycą. Gospodyni poradziła, by zalaną 
mlekiem prosto od krowy, pożywiającej się 
trawą z nieskażonych cywilizacją łąk, wy-
pić jako antidotum na panujący upał. Mu-
szę powiedzieć, że od tego czasu w upalne 
dni piję właśnie to, a dla zapewnienia aro-
matyczności napoju utrzymuję w ogrodzie 
zagonek świeżej mięty.

Nie byłoby oczywiście lata bez herbat 
lipowej, rumiankowej, nagietkowej bądź 
kombinacji różnych kwiatów pojawiają-
cych się sezonowo. Bardzo często spoży-
wane były na zimno jako alternatywa dla 
mocniejszej kawy. Co do zasady nazwa 
herbata powinna być zarezerwowana dla 
naparów z liści krzewów herbacianych. 
Napary ziołowe należałoby nazywać mace-
ratami ziołowymi. Przy ich przyrządzaniu 
trzeba pamiętać o tym, że w zbyt wysokiej 
temperaturze wiele ziół traci swoje zba-
wienne właściwości. Dotyczy to szczegól-
nie wszystkich ziół zawierających olejki 
eteryczne. W parzeniu ziół ważniejsze jest 
utrzymywanie ich w cieple przez jak naj-
dłuższy czas, stąd najlepsze są stare, ciężkie 
fajansowe imbryki, a nie szklane naczynia 
nadążające za trendami wzorniczymi.

Dziś już zapomnianym, ale niezwykle 
skutecznym napojem chłodzącym było 
też zsiadłe mleko, o którym w czasach, 
gdy kupujemy wyjałowiony płyn naśladu-
jący mleko, możemy zapomnieć, no chyba 
że mamy w sąsiedztwie źródło świeżego 
mleka. 
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Podobnie orzeźwiająca była maślanka, 
która pozostawała jako produkt uboczny 
po wykonaniu masła. Stosowana była jako 
chłodny napój do spożycia w towarzystwie 
mleka bądź jako ważny składnik letnich 
zup, w tym chłodników.

Mówiąc o produktach mlecznych, nie 
sposób pominąć serwatki, a właściwie lekko 
gazowanego napoju na bazie świeżej ser-
watki kwasowej (nie podpuszczkowej) po-
zostającej po wyrobie serów twarogowych. 
Dodatek drożdży (obecnie selekcjonowa-
nych szczepów) sprawia, że napój orzeźwia-
jący przypomina szampana i tak jest nazy-
wany przez jedynego obecnie regionalnego 
producenta z Perlina. Szampan serwatkowy 
jest napojem orzeźwiającym, a jednocześnie 
wysoce prozdrowotnym. Warto go pić rów-
nież ze względu na wysoką wartość biolo-
giczną białek zawierających aminokwasy 
egzogenne, których nasz organizm nie wy-
twarza. Kwas mlekowy jest kolejnym war-
tościowym składnikiem napoju. Działa on 
ochronnie na przewód pokarmowy, znaczą-
co niwelując rozwój bakterii chorobotwór-
czych. Jako dziecko z wielką przyjemnością 
spożywałem podobny produkt dostarczany 
w brązowych (o ile dobrze pamiętam) butel-
kach wraz z mlekiem i śmietaną do naszego 
sklepu. Napój nazywał się serwowit i był 
przykryty miękkim aluminiowym kapslem 
w kolorze fioletowym. Pamięć wspaniałego 
smaku lekko musującego fermentowanego 
napoju pozostała. Podobnie jak obraz droż-
dżowego osadu na dnie i piany wydobywa-
jącej się gwałtownie z butelki, którą potrak-
towano niezbyt delikatnie. Co ważne, napój 
można spożywać do dzisiaj, jeżeli ktoś robi 
w warunkach domowych twaróg. 

Na litr serwatki (zagotować) dodać ze 
dwie łyżki cukru, deko drożdży i pozostawić 
na dobę, dodać skórkę pomarańczową i ro-
dzynki, a następnie zamknąć w szczelnie za-
mkniętych butelkach. Napój gotowy do spo-
życia po dwóch – trzech dniach w lodówce.

„Pomerania” to czasopismo, w którym 
dla dzieci przeznaczone są osobne frag-

menty, więc nie będę pomijać ważnego elementu oferty napo-
jów chłodzących, jakim od lat jest piwo.

Dziś, gdy wejdziemy do sklepu, nawet w małej wiosce, 
oczom naszym ukaże się kilka lodówek pełnych butelek i pu-
szek piwa. Trudno zliczyć producentów i nazwy. Łatwiej po-
wiedzieć, co dominuje, bo przecież handel rządzi się prawem 
popytu, a ten jest taki, że obecnie najczęściej na półki, a w kon-
sekwencji do gardeł odbiorców trafia piwo stylu lager, a więc 
piwo z grupy piw dolnej fermentacji. Dość goryczkowe, jasne, 
wytrawne, zdecydowanie słodowe, pełne aromatu chmielu. 

Analizując ogłoszenia pojawiające się w międzywojennej 
prasie kaszubskiej, muszę stwierdzić, że najczęściej występują-
cym piwem był bock lub urbock. Zgodnie ze współczesną pol-
skojęzyczną terminologią mówimy o piwie koźlak w odmia-
nach. Piwa tego stylu należą do grupy piw dolnej fermentacji, 
choć są mocniejsze i ciemniejsze niż popularny obecnie lager. 

Piwa koźlak produkowane były przez lokalne browary. 
Było ich wiele. Pomijam oczywiście malutkie browary o cha-
rakterze rzemieślniczym, które produkowały piwo wyłącznie 
na potrzeby własnego lokalu gastronomicznego, karczmy, 
zajazdu, ale i tak w rejonie znajdowało się kilka poważnych 
fabryk. Niemniej na sklepowych półkach pojawiały się piwa 
z Kociewia, z browaru w Starogardzie, a także piwa nieco egzo-
tyczne jak na warunki logistyczne tamtych czasów, a mianowi-
cie piwo z książęcych browarów w Okocimiu i skarb polskiego 
piwowarstwa w postaci jasnego, lekkiego piwa pszenicznego 
górnej fermentacji, refermentowanego w butelkach, a warzo-
nego od czasów średniowiecza do 1993 roku w Grodzisku 
Wielkopolskim.

W reklamach pojawia się też jasne piwo kuntersztyńskie 
produkowane pierwotnie w Grudziądzu z pilzneńskiego sło-
du. Jego dystrybutorem w Wejherowie była firma pana Gleske. 
Butelkę po piwie Kuntersztyn podziwiałem, oglądając kolekcję 
Jerzego Zająca (Pani Iwono, dziękuję). 

Życzę wszystkim przetrwania upałów i dotrwania do wrze-
śniowego miłego, acz nieagresywnego ciepła. Jeżeli w czasie 
wakacji znajdziecie temat, który powinienem poruszyć, zapra-
szam do przesłania swoich refleksji na adres poczta@jedzenie-
nakaszubach.pl.

Rafał Nowakowski
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żôczk, żaczek czy zaczek? 
rodzina ze SławoSzyna na tle kulturowo-hiStorycznych przemian

Prolog
Choć różne są urzędowe notacje kaszubskiego nazwiska 
Żôczk rodziny ze Sławoszyna – Zack, Zaczk, Zaschke, 
Zaczyk, Żaczek, Zaczek – to ta sama rodzina od co naj-
mniej 300, jeśli nie 500 lat zamieszkująca północne Ka-
szuby. Zacznę od tego, że moje „rodzinne poszukiwa-
nia” przodków trwały mniej więcej 30 lat, choć trzeba 
przyznać, że polegały głównie na słuchaniu i notowaniu 
opowieści mojej mamy Brygidy Jabłońskiej z domu Ża-
czek i jej kuzynki Marii Żaczek. Intensyfikacja owych 
poszukiwań nastąpiła w ciągu kilku ostatnich miesię-
cy 2021 r. Stało się tak za przyczyną wyników badań 
Marii Machut i jej siostry Ireny Parus opublikowanych  
w książce Z historii Sławoszyna oraz odkryć Jana Zaczka 
z Ostrowa, syna mojego kuzyna Włodzimierza, który 
jest synem Bronisława, brata mojej mamy, która… To 
może zacznę tę opowieść od początku…

Zaczęło się od tego, że w jednym z numerów ga-
zety „Kaszëbë”, który ukazał się w drugiej połowie lat 
50. ubiegłego stulecia, przeczytałem o doktorze Fran-
ciszku Janie Żaczku (bądź Janie Franciszku, ponieważ  
w różnej kolejności imiona te występują), który był 
jednym z ojców założycieli ruchu kaszubskiego, 
współpracownikiem Floriana Ceynowy. Jako że sam 
byłem wówczas (w latach 90.) początkującym aktywi-
stą kaszubskim, zachwyciłem się tym, że mogę mieć 
wśród przodków kogoś takiego. Rodzina Żaczków 
ze Strzelna, córki i synowie Franciszka Żaczka, brata 
mojego dziadka Jana, potwierdzała swoimi opowie-
ściami tę wersję, twierdząc, że doktor Żaczek z Sopotu 
był bratem mojego praprapradziadka Augusta Żaczka 
i obaj urodzili się w Sławoszynie, tam gdzie na świat 
przyszedł również Florian Ceynowa. Zapraszam zatem 
do XIX-wiecznego Sławoszyna. 

Ale najpierw mała dygresja i wycieczka w wiek 
XVIII. Jeśli ktoś czytał Legendę żarnowiecką autorstwa 
siostry Małgorzaty Borkowskiej OSB, to może pamię-
ta, że na kartach tego historycznego eseju pojawia się 
Maciej Żaczek, organista w kościele w Żarnowcu. Dziś 
wszystko wskazuje na to, że jest to jak dotąd najstar-
szy odnaleziony przodek. Syn mojego kuzyna Wło-
dzimierza – Jan, z którym (już o tym wspominałem) 
razem „poszukujemy”, chciałby móc dojść z tą historią 
rodziny do XV wieku, a konkretnie do momentu, gdy 
oddziały husyckich sierotek pod wodzą Jana Čapka 
poprzez Wielkopolskę wkroczyły zbrojnie na ziemie 
Nowej Marchii i Pomorze Gdańskie, docierając do 
Morza Bałtyckiego. Po czesku Żaczek pisze się Žáček 
i jest to dość popularne nazwisko. Na przykład Pavel 

Žáček jest deputowanym do parlamentu czeskiego  
i byłym ministrem kultury, a Jiří Žáček – uznanym 
bajkopisarzem. Ciocia Maria Żaczek z Czarnego Mły-
na jest przekonana (wie to od swojego ojca Francisz-
ka i dziadka Jana – mojego prapradziadka), że któryś  
z tych czeskich rycerzy pozostał nad Bałtykiem i od 
niego zaczęły się dzieje Żaczków na Nordzie. 

Wracając do organisty Macieja… Był ojcem Ada-
ma (nasz wspólny pradziad ze wspomnianymi już  
w tym tekście Marią Machut i Ireną Parus), który z ko-
lei był ojcem Adama i Jana… 

Sławoszyno w Królestwie Prus 
Jan (Johann) Zaczek uwłaszczony został przez pruskie-
go króla 27 lipca 1808 r., podobnie jak innych jeszcze 
17 kaszubskich chłopów ze Sławoszyna w powiecie puc-
kim, na ziemi należącej przez cztery wcześniejsze wieki 
do klasztoru w Żarnowcu. Za jego życia wiele się wy-
darzyło. Skończyła się wojna z Napoleonem, utworzony 
został Związek Niemiecki pod przewodnictwem cesa-
rza Austrii, na dobre ruszyła reforma agrarna w Kró-
lestwie Prus, zniesiono monopol cechowy i handlowy 
w miastach, powszechny stawał się obowiązek szkolny. 
Obok dużych dóbr szlacheckich ukształtowała się gbur- 
ska struktura wsi.

Nasz Jan Żôczk – tak go po kaszubsku wołali bliscy 
i sąsiedzi – nie umiał czytać ani pisać… Był przedsię-
biorczy i zaradny – dlatego między innymi chłopi wy-
brali go na swojego sołtysa – jednak pisma nie znał,  
o czym świadczą trzy krzyżyki przy nazwisku na kon- 
trakcie przekazania sławoszyńskiej kuźni Marcinowi 
Ceynowie, co dokonało się 30 września 1811 r. Niemal 
wszyscy podpisani pod tym aktem byli analfabetami, 
16 z 18 gburów kaszubskich. Jedynie Johann Kreft  
i Woyciech Ceynowa umieli sygnować dokumenty 
swoim imieniem i nazwiskiem. Nie można mieć na-
tomiast wątpliwości, że wszyscy oni byli dwu-, a może 
nawet wielojęzyczni. W domu i rodzinie rozmawiali 
po kaszubsku. W sprawach urzędowych wykorzysty-
wali znajomość niemieckiego. Mogli też znać polsz-
czyznę, która była w użyciu u niektórych księży oraz 
wśród sióstr z klasztoru w Żarnowcu zajmujących się 
między innymi wychowaniem kaszubskich panien. Pi-
sać i czytać jednak w większości nie potrafili. 

I to się miało wkrótce zmienić. Syn Jana Józef Ża-
czek i jego żona Karolina z domu Kużel byli już innym 
pokoleniem. Król pruski był zwolennikiem koncepcji 
narodu jako wspólnoty opartej na języku, kulturze, hi-
storii, więziach politycznych i jednolitym prawie. Było 
to rozwinięciem myśli XVIII-wiecznego niemieckie-

CZĘŚĆ 1
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go filozofa Johanna Gottfrieda Herdera, którego idee 
przeniknęły do umysłów europejskich władców. Wo-
bec braku takich możliwości wpływania na własnych 
poddanych, jakie dziś dają politykom media elektro-
niczne, najlepszym narzędziem do osiągnięcia królew-
skiego celu wydawała się szkoła. Obowiązek szkolny 
stał się więc powszechny w Królestwie Pruskim. Wy-
starczyła szkoła podstawowa, ale kaszubski gbur to 
chłop na tyle zamożny, aby posłał swoje dzieci na na-
ukę w gimnazjach i na wyższych uczelniach. To przede 
wszystkim z tej grupy wywodzi się kaszubska inteli-
gencja: księża, lekarze, weterynarze, prawnicy. Części 
tej nowej inteligencji zawdzięczają Kaszubi zaintere-
sowanie się samomodernizacją własnej społeczności, 
nieco podobnie jak miało to miejsce w tym samym 
czasie w przypadku Czechów, Słowaków, Ślązaków czy 
Serbołużyczan. 

Pierwszym, który pochodził ze Sławoszyna i zdo-
był wyższe wykształcenie, był Józef Ceynowa (ur. 
1801) wyuczony na księdza, podobnie zresztą jak jego 
brat Marcin (ur. 1809). Ich kolejny brat Florian Cey-
nowa (ur. 1817) został lekarzem. Podobną ścieżką ja-
kieś 20 lat później podążył jego sąsiad z naprzeciwka 
Franciszek Jan Żaczek (ur. 1841). Król nie mógł być  
z nich zadowolony, bo obaj już w gimnazjum zbliżyli 
się najpierw do środowisk polskiej inteligencji i myśli 
niepodległościowej, a następnie poszli własną, kaszub-
ską drogą odrodzenia narodowego, widząc zagrożenie 
dla języka i kultury kaszubskiej ze strony obu żywio-
łów: niemieckiego i polskiego. 

Florian Ceynowa, nazywany ojcem narodu ka-
szubskiego, zainteresował swoimi ideami Franciszka 
Jana Żaczka. Razem podjęli się stworzenia organizacji 
i funduszu stypendialnego, mających ułatwić młodzie-
ży kaszubskiej przysposobienie do zawodów rzemieśl-
niczych. Paragraf 1 statutu tejże organizacji, ogłoszony 

w nrze III czasopisma „Skôrb Kaszébsko-Słovjnskjè 
Mòvé”, brzmiał: 

Tavarzésztvo rzemjęsnjczo-przeméslove kaszebsko
-słovjnkjého narodé mo za cel vskazovac zdatnim 
knôpom drogj do jakjéhokolvjek rzemiesła abé z njeho 
pózdnj swój chléb mjele é krajovj sę przeslużelé, a mésto-
vje é fabrikance dostelé dobrech lédzi do svojich varsz-
tatów é fabrik1.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na świado-
mość narodową obu lekarzy z północnokaszubskiego 
Sławoszyna. Florian Ceynowa i Franciszek Żaczek 
czuli się Kaszubami i chcieli działać na rzecz naro-
du kaszubskiego. Trzeba bowiem pamiętać, że dzięki 
Ceynowie, gdy europejskie społeczeństwa przekształ-
cały się w narody w ujęciu modernistycznym, Kaszubi 
mieli do wyboru już nie dwa projekty narodowe: nie-
miecki i polski, ale także swój własny. Co innego, że na 
dynamikę decyzji współczesnych miały wpływ bardzo 
różne czynniki, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrz-
ne. Te pierwsze nie pozostawały bez wpływu na drugie, 
gdyż legły u podłoża przemian nie tylko społecznych  
i gospodarczych, ale również mentalnościowych. Być 
może dlatego, choć nie zostało to nigdy poddane ani 
ilościowym, ani też jakościowym badaniom, najwięk-
sza liczba Kaszubów wybrała w tamtym czasie opcję 
pierwszą – niemiecką.

Doktor Żaczek, Matylda i August
Po studiach w Gryfii, Wrocławiu i Berlinie, po prak-
tykach lekarskich w Gdańsku i krótkim zamieszkaniu  
w Oliwie Franciszek Jan Żaczek osiadł na stałe w So-
pocie, gdzie znalazł się w zarządzie uzdrowiskowego 
szpitala balneologicznego prowadzonego przez dra Je-
ana Georga Haffnera. Jaką rolę odgrywał Żaczek w na-
stępnych latach jako kaszubski działacz narodowy, nie 
bardzo wiadomo. Czy był „gorliwą podporą polskości”  
w Sopocie, jak to opisywały władze pruskie? Tego, czy 
tak było i czym dla autora tych słów była polskość, też 
już raczej nie ustalimy. Wiemy, że w 1879 r. dr Fran-
ciszek Jan Żaczek ożenił się z Helene Steingräber, 
gdańszczanką o niemieckich korzeniach i słowiańsko-
-lingwistycznych zainteresowaniach. Mieli trzy córki: 
Luise Wilhelmine Hedwig (1879), Johannę Bernardine 
(1882) i Christine Charlotte (1887). Zdaniem Floriana 
Ceynowy prawdopodobnie właśnie z powodu mał-
żeństwa nie wykazywał dostatecznego zaangażowania 
w sprawy kaszubskie. Ojciec narodu dał upust swojej 
frustracji w liście z 2 listopada 1880 r. do Stefana Ra-
mułta, językoznawcy z Uniwersytetu Lwowskiego: Dr 
Żaczek je lekarzę v Olivie, ożenieł sę s uczoną Niemką 
é usze opusceł. Florian Ceynowa mógł mieć w jakimś 
sensie rację, ale przyczyn mniejszego zainteresowania 
działalnością społeczną Franciszka Żaczka trzeba też 
upatrywać w absorbującej pracy zawodowej i rozwija-
niu nowych dziedzin medycyny. Wszak opinia o nim 
współczesnych mu sopocian była bardzo dobra. Zmarł 

1 Towarzystwo rzemieślniczo-przemysłowe narodu kaszubsko-słowiańskiego stawia sobie za cel rozwój nadających się do tego chłopców 
na drodze jakiegokolwiek rzemiosła, aby następnie z niego się utrzymać mogli i przysłużyli się krajowi, mistrzowie i fabrykanci zaś 
otrzymać mogli ludzi zdatnych do swoich warsztatów i fabryk (tłumaczenie: A.J.). 

Doktor Franciszek Jan Żaczek z żoną Heleną Steingräber.  
Ślub wzięli w 1879 r. i zamieszkali w Oliwie
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niestety młodo, w wieku 48 lat. Żona ewangeliczka i ka-
szubska rodzina pochowali go na katolickim cmentarzu 
w Żarnowcu. Na poprzecznym ramieniu marmurowe-
go krzyża przygotowanego przez rzemieślnika z Gdań-
ska do dziś widnieje napis umieszczony przez wdowę: 
Pflichterfüllung war seine Religion und Menschlichkeit 
sein Evangelium2. 

Józef i Karolina, rodzice doktora Żaczka, pośród 
kilkorga dzieci mieli jeszcze syna Augusta (ur. 1842) 
i córkę Matyldę (ur. 1863). Mathilde Johanna Zaczek 
wyszła za mąż za Viktora Jagalskiego, potomka kato-
lickich Warmiaków, którzy w wyniku rodzinnych i po-
litycznych perturbacji trafili na Kaszuby, najpierw te 
południowe. Ale to już inna historia. Dość powiedzieć, 
że z tego małżeństwa wzrośli kolejni prawnicy i lekarze 
– w tym m.in. przedwojenny burmistrz Tczewa Wiktor 
Jagalski oraz dyrektor powojennego szpitala w Wejhe-
rowie Alojzy Jagalski. 

A co z Augustem Żaczkiem i jego potomstwem? 
Mój praprapradziadek August skorzystał na którejś 
kolejnej fazie pruskiej reformy rolnej i wszedł w po-
siadanie części Bielawskich Błot (dziś to rezerwat Bie-
lawa), położonych między Sławoszynem, Ostrowem  
i Mieroszynem. Wraz z żoną Marianną z domu Warras 
ze Swarzewa, której rodzina prowadziła w Sławoszynie 
gospodę, osiedlił się po ślubie w 1871 r. w Czarnym 
Młynie (wtedy to był przysiółek Mieroszyna), a więc 
dokładnie po przeciwległej stronie Bielawy. 

Jeśli wierzyć Janowi Karnowskiemu, jedne-
mu z liderów ruchu młodokaszubskiego, któ-
ry zapoczątkowała redakcja kościerskiego „Gryfa”  
w 1908 r., przeciętny Kaszuba drugiej połowy XIX wieku,  
a więc także Augùst Żôczk, charakteryzował się „dwo-
ma przymiotami”, a były to „religijność i sprawiedli-
wość”. Swoją myśl Jan Karnowski rozwinął w sposób 
następujący: Religijność to elementarny oddech duszy 
kaszubskiej, nie kierująca się rozumowaniem, lecz głę-
boko pojmowanym uczuciem; rozumowanie zastępuje 
jedynie zwyczaj, tradycja, a przede wszystkim osoba księ-
dza. Sprawiedliwość Kaszuby jest twarda, nieugięta, bez 
wyrozumienia. Tem tłumaczy się zapewne owa mania 
procesowania się, ów nieubłagany upór i obstawanie na 
swoim prawie. Kaszuba gotów przebaczyć wszystkie winy 
i urazy, ale krzywdy, niesprawiedliwości nie przebaczy 
nikomu3. 

Nic zatem dziwnego, że tak duży wpływ na Kaszu-
bów miała instytucja Kościoła katolickiego, a w szcze-
gólności kler, niższe duchowieństwo, które w duchu 
patriotyzmu polskiego kształcone było w seminarium 
duchownym w Pelplinie. W konsekwencji podobnych 
działań w wielu niemieckich prowincjach i pod płasz-
czem zjednoczenia Niemiec, kiedy kanclerz Otto von 
Bismarck, tuż po zakończonej wojnie z Francją w 1871 r., 
rozpoczął tę kampanię społeczną – bitwę o rząd dusz 
– która przeszła do historii jako walka o kulturę, kul-
turkampf, polegającą w odbiorze szarego obywate-

la na próbie odebrania ludowi jego „polskiej” wiary 
(nikt nie ujął tego lepiej niż Jan Karnowski), Kaszubi 
poczuli się zranieni i zaczęli być nieprzyjaźnie uspo-
sobieni do państwa. Tego samego państwa, które Jan 
Żaczek, ojciec Józefa i dziadek Franciszka, Augusta  
i Matyldy, wychwalał w pieśni porannej. Tego państwa, 
któremu tysiące Kaszubów służyły w niedawnej wojnie 
z Francją, a które nawet w pobliskim Pucku ku pamię-
ci poległych wystawiło piękny pomnik Wdzięczności 
Żołnierzowi Pruskiemu. 

Życie toczyło się dalej. Augustowi i Mariannie 
rodziły się dzieci. Przeżyła szóstka z nich. Uprawia-
li ziemię, wypasali bydło, karczowali las, kopali torf. 
Wszystko było w zgodzie z fazami Księżyca i kolejny-
mi porami roku. Wiosną siali zboża i sadzili kartofle. 
Latem zbierali plony. Jesienią były grzyby, borówki  
i żurawina. Była gęś na Świętego Marcina, świniobi-
cia z udziałem sąsiadów, darcie pierza. Hucznie ob-
chodzili sobótkę, tak długo zawsze wyczekiwane let-
nie przesilenie. Gody – od 23 grudnia do 6 stycznia 
– to było prawdziwe szaleństwo. Paneszki, gwiazdor, 
niedźwiedź – cała plejada przebierańców w koloro-
wych korowodach docierała nawet w najdalsze pustki. 
Jachta na dzika, jelenia, na lisy czy kaczki nie była zwy-
kłym dawaniem upustu męskim żądzom. To był rytuał 
wynikający z potrzeby uzupełnienia domowej kòmòrë. 
A niedziela służyła do odpoczynku. Do kościoła było 
daleko. Żarnowiec w prostej linii odległy był o pra-
wie 25 kilometrów, a znacznie bliżej położony kościół  
w Strzelnie dzieliło od domu Żaczków pięć kilome-
trów. Ważniejsze jednak od udziału w mszy było prze-
strzeganie zasady niepodejmowania w niedzielę pracy, 
która nie była konieczna. Nie wszyscy się widać i tego 
trzymali, bo w lasach pełno było dzëvëch jachtôrzóv – 
obłąkanych dusz myśliwych, którzy dnia świętego nie 
święcili. Z wrzaskiem i hukiem broni grasowali po 
kniei. Był rok 1887, kiedy nasz August zginął od po-
strzału z myśliwskiej flinty. Nikt nie wie już dziś, czy 
był to nieszczęśliwy wypadek, czy może jakieś sąsiedz-
kie porachunki.  

Konsekwencje  
dwudziestowiecznych wojen 
Marianna Żaczkowa wyprowadziła się z dziećmi  
z Czarnego Młyna do Strzelna. Dom przejął ktoś obcy. 
Podobno jakiś żydowski przedsiębiorca. Najstarszy 
syn świętej pamięci Augusta i Marianny, któremu na 
chrzcie dali Jan na imię, wyruszył do Gdańska, by tam 
zdobyć zawód i pieniądze. Po kilku latach, w roku 1905, 
z dyplomem mistrza murarskiego, kierował cegielnią  
w Żukowie i tam na krótki czas osiadł. Ożeniony z Joan-
ną Stefanowską, został ojcem Józefa, który przyszedł na 
świat w 1906 r. w Żukowie właśnie. Jan Żaczek postano-
wił jednak odkupić rodzinne gospodarstwo w Czarnym 
Młynie i przenieść się na ojcowiznę. Jego drugi syn, 
kolejny Jan, urodził się tam w 1907 r. Potem na świat 

2 Wypełnianie obowiązków było jego religią, a człowieczeństwo jego ewangelią.
3 Jan Karnowski, Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu, 1911, s. 26-27.
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w Czarnym Młynie przyszli jeszcze Franciszek, Leon  
i Klemens. Wojna światowa 1914–1918 siłą rzeczy omi-
nęła rodzinę Żaczków z Czarnego Młyna. Ojciec tylu 
małoletnich chłopców nie został wcielony do pruskiej 
armii, a i oni sami byli zbyt młodzi. Zmiany w porządku 
świata, które nastąpiły po wojnie, nie były już jednak 
obojętne dla nikogo.

Svjat sã krõci, a lëdze z njim – powiadali starzy 
Kaszubi. Ale takiego obrotu spraw się nie spodzie-
wali, nawet w najgłębszych snach. Kościół katolicki  
i „polska wiara” dawały im nadzieję na poprawę losu  
w nowo powstałej II Rzeczypospolitej. Wszak pa-
miętali kulturkampf… Jeśli nawet już zapomnieli, 
to świeżo w pamięci pozostawał strajk szkolny z lat 
1906–1907 i rugowanie języka polskiego – „katolic-
kiej mowy” – z lekcji religii. Nie bez znaczenia dla ich 
sytuacji był rosnący nacisk cywilizacyjny uprzemysło-
wionych Niemiec na społeczeństwo Prus Zachodnich, 
które miało już od dawna świadomość nadmiernego 
wykorzystywania zasobów naturalnych i ludzkich tych 
okolic. Między innymi dlatego przecież dziesiątki ty-
sięcy osób wyjechały z Kaszub do Brazylii, Kanady  
i Stanów Zjednoczonych, a także w głąb Niemiec na 
bardziej rozwinięte tereny. 

No tak… Polska w 1920 r. nastała i… glepasëch 
nasrala (głupich nasrała)4. Szok kulturowy był wiel-
ki, zachowanie bowiem urzędników, kupców czy na-
wet nauczycieli najczęściej nie odpowiadało standar-
dom, jakie znano dotąd na Pomorzu. Kulturoznawca 
i etnograf, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej 
Mirosław Kuklik w redagowanych przez siebie Zapi-
skach puckich z 2016 r. ujął to w następującym zdaniu: 
Często też etyką i kompetencjami daleko im [polskim 
urzędnikom] było do swoich niemieckich poprzedni-
ków, znanych z sumienności i poszanowania prawa. 
O handlujących złowioną przez nich rybą kaszubscy 
rybacy zaczęli mówić, że Chto gôdô pò pòlskù, ten lże, 
ponieważ tak często dochodziło do zwykłych oszustw 
w codziennych kontaktach gospodarczych.

Taka sytuacja na północnych Kaszubach zaczę-
ła się normować w drugiej połowie lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku. Osiągnięto pewien status quo  
w stosunkach narodowościowych w życiu publicz-
nym, czego wyrazem może być na przykład to, iż 
funkcję wicestarosty puckiego sprawował przez długie 
lata graf Doering von Krockow. Dopiero wtedy wy-
raz „polskość” – jak to określił Bernard Ślaski – stał 
się dla nich [Kaszubów] synonimem porządku, kultu-
ry i dobrego smaku, a nie bezładu, zacofania i prostoty. 
Pewnie najszybciej zmianę nastawienia można było 
osiągnąć w młodym pokoleniu, które edukację odbie-
rało już w polskiej szkole i polskim wojsku. Urodzo-
ny w 1907 r. Jan Żaczek całą podstawówkę przeszedł  
w pruskiej szkole, ale zawodu murarza uczył się już „za 
Polski”. Powołanie do odbycia służby wojskowej dostał 
do jednostki w Grudziądzu. To 50-tysięczne wówczas 

miasto miało garnizon złożony z kilku rodzajów bro-
ni. Najgłośniej było o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty  
i o 18. Pułku Ułanów Pomorskich. To pewnie tam nasz 
młody żołnierz zainspirował się ideami polskiego ży-
cia społeczno-narodowego. Wszak z jakiegoś powodu 
Żaczkowie zasilili szeregi działającego od 1934 r. Pol-
skiego Związku Zachodniego. 

W życiu rodzinnym Żaczków z Czarnego Młyna 
też się wiele działo. Józef ożenił się z Adliną Wohlt  
z ostrowskich pustek, córką niderlandzkich emigran-
tów przybyłych na północne Kaszuby na przełomie 
XVII i XVIII wieku, Olendrów, którzy kojarzą się na 
tych terenach przede wszystkim z Karwieńskimi Bło-
tami. Było kilku również w Ostrowie położonym o trzy 
kilometry za sosnowym lasem, na zachód od Czarnego 
Młyna. Petzowie, Katebarchowie, Burclaffowie, Witt-
brodtowie… Franciszek znalazł szczęście w Strzelnie, 
Klemens wyprowadził się do Jastrzębiej Góry, a Leon, 
aż do pożaru domu w latach 70. XX wieku, mieszkał 
na ojcowiźnie, a potem wyprowadził się do Władysła-
wowa. Jan poszukał sobie swojego miejsca na ziemi  
w Ostrowie i tam też znalazł żonę. Jego wybranką 
została Helena z domu Drzeżdżon. To nie znaczy, że 
Czarny Młyn się kurczył. Nie. Tam też pojawili się 
nowi mieszkańcy.

Około roku 1910 w drugiej części domu Żaczków 
w Czarnym Młynie zamieszkali Adrianowie z Tupadeł. 
Ludzkie ścieżki były i są zawiłe. Mój dziadek, Jan Ża-
czek, spotykał się równocześnie z dwiema kobietami. 
Tą drugą była Agnieszka Adrian, sąsiadka zza ściany. 
Poczęli dziecko. Chłopiec urodził się w lutym 1936 r.  
i otrzymał imię Franciszek. Jego biologiczny tata był 
już od miesiąca po ślubie z Heleną Drzeżdżon. Nie 
wiem, dlaczego tak się stało, jak się stało. Po latach, 
bardzo wielu latach, Agnieszka powiedziała do Mario-
li, żony jej wnuka Andrzeja, i do syna Franciszka, że 
Jan Żaczek był miłością jej życia.

Helena Drzeżdżon widocznie też kochała Jana nad 
życie, bo do łatwych osób, przynajmniej z dzisiejszej 
perspektywy, to on nie należał. Był majstrem murar-
skim, a to z jednej strony wielka odpowiedzialność 
za zlecone roboty i zatrudnionych ludzi, z drugiej zaś 
duże możliwości życia – powiedzmy – w dość swobod-
ny sposób. Na przykład żywa jest w rodzinie opowieść, 
jak to Jan, z walizką pieniędzy otrzymaną za wybudo-
wanie komuś domu, wraz z braćmi balował trzy dni 
i trzy noce w sopockim Grand Hotelu. Ale to było 
pod koniec lat 60. minionego stulecia. Na razie, pod 
koniec lat 30., Jan myślał o wybudowaniu w Ostrowie 
dużego domu, a w zasadzie pensjonatu, ponieważ do 
nadmorskiej miejscowości ściągać zaczęli „panowie” 
z Warszawy, polska i żydowska inteligencja oraz mło-
dzież. Dla miejscowych Kaszubów była to okazja do 
dodatkowego zarobku na letnikach oraz nauczenia się 
języka polskiego. Wybuch II wojny światowej zniwe-
czył marzenia Jana i Heleny. Dom powstał dopiero po 

4 Pòlskô nastala, glëpasëch nasrala – to powiedzenie ukuli Kaszubi po pierwszych miesiącach społeczno-gospodarczo-administracyjnych 
kontaktów z przybyszami z innych regionów odrodzonej Polski. 
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Kaszubska ziemia

wojnie, a na razie trzeba było iść bronić swojej ziemi 
przed Hitlerem.

Obrona Kępy Oksywskiej trwała kilkanaście dni, 
od 1 do 19 września 1939 r. Żona Franciszka Żaczka 
– tego, który mieszkał już wtedy w Strzelnie – Mar-
ta z domu Rathenow wsiadła któregoś dnia na rower 
objuczony torbami z chlebem i kiełbasą i pojechała 
nakarmić swoich. Misję wypełniła i do domu wróciła. 
Najgorsze miało się dopiero zacząć – późną jesienią, 
gdy ruszyły transporty do Piaśnicy. Nie spotkało to 
żołnierzy września, ponieważ oni – około tysiąca ofi-
cerów, podoficerów i strzelców, wojaków 1. Morskiego 
Pułku Strzelców – trafili do obozu jenieckiego Gross-
-Born na Pomorzu Zachodnim. Jeńcy z tego lagru 
wykorzystywani byli do pracy na roli, Jan Żaczek po-
dobno został oddelegowany do gospodarstwa gdzieś 
na Żuławach. To przekaz rodzinny, niepotwierdzony  
w dokumentach. Opowiadano mi, że ten żuławski 
bauer to był dobry Niemiec i chciał Jana „wyzwolić”, 
a potem u siebie zatrudnić. Zaproponował mu nawet 
ściągnięcie na Żuławy babci Heleny i ich urodzone-
go w 1938 r. syna Bronisława. Dziadek nie przystał 
na taką propozycję, Niemiec miał więc zgodzić się na 
ucieczkę Jana z niewoli. W niedzielę więzień udał się 
bez nadzoru do kościoła i już nie stawił się w gospo-
darstwie bauera.

Jan Żaczek jako uciekinier, a także jego bracia  
i jeszcze kilku znajomych młodych Kaszubów z Ostro-
wa i Czarnego Młyna do końca wojny ukrywali się 
w wykopanych kilku bunkrach w lesie i w gospodar-
stwach znajomych. Większość tych mężczyzn zwyczaj-
nie nie chciała iść na front. Nie siedzieli w tych swoich 
ziemiankach ciągle. Mieszkali w domach z rodzinami. 
Mieli szczęście, że nie donieśli na nich ani niemieccy, 
ani kaszubscy sąsiedzi. Chyba ufali sobie nawzajem. 
W końcu byli skoligaceni ze sobą, często spokrew-
nieni. Wiosną i jesienią, gdy miał miejsce regularny 
pobór, znikali na jakiś czas. Wtedy były im te schrony 
potrzebne. Jeden z takich bunkrów znajdował się na 
przykład pod domem ciotki Anny i wuja Augusta III 
Wittbrodtów w Ostrowie przy Zabytkowej 22. Na po-
czątku lat 90. XX wieku brałem udział w rozbiórce tego 
budynku. Do dołu, który służył za schronienie w czas 
wojny, wrzuciliśmy ogromny głaz narzutowy, zacią-
gnięty z pola koło ostrowskiej ciskùlë. Od 15 lat miesz-
kam sto metrów od innego bunkra wykopanego przez 
Żaczków. Teraz pozostałości tej ziemianki są właściwie 
na skraju lasu w Czarnym Młynie, ale dawniej było to 
miejsce o wiele bardziej niedostępne.

Jak czasem o tym wszystkim myślę, to dochodzę 
do przekonania, że największe szkody i najwięcej 
zniszczeń w wielokulturowym społeczeństwie Nor-
dy nie przyniosła sama wojna. Jeszcze gorsze były jej 
następstwa. Graf Albrecht von Krockow z żoną Adą 
von Borke i synem Ulrichem uciekli z Krokowej, gdy 
zbliżał się front. Wielu uczyniło podobnie, ale nie 
wszyscy. Babcia Albrechta, hrabina von Bellow ze Sła-
wutówka, została i zginęła od kul pepeszy za dworską 
stodołą. Gdy inni świętowali zwycięstwo, jak to opisał 

Jens Orback w książce pod takim właśnie tytułem, jego 
matka i inne rodziny z Białogóry i wielu różnych wsi 
wpadły w ręce żołnierzy radzieckich. Gwałcąc, paląc  
i rabując, pieczętowali zmianę porządku świata. Sukce-
sywnie między rokiem 1945 a 1950 ze Sławoszyna czy  
z Ostrowa wypędzono obywateli polskich pochodze-
nia niemieckiego i „narodowo niepewnych”. Najwięk-
szy exodus Niemców z Ostrowa nastąpił gdzieś w 1950 r. 
Przyglądała się mu mała Brygida Żaczek, czwarte (po 
Bronku, Marii i Gertrudzie) dziecko Jana i Heleny, 
urodzone w lutym 1946 r. Pamięta wozy drabiniaste 
załadowane do granic możliwości, na których złożo-
no dobytek kilku pokoleń. Pamięta stare kobiety, które 
nazywała swoimi ciociami, jak szły za tymi wozami 
w milczeniu. Pamięta łzy dzieci i przerażający niepo-
kój ich rodziców. Zapamiętała ten strach. Wcześniej 
sąsiad, Niemiec, przyszedł do jej ojca Jana i umówili 
się, że Żaczek będzie obrabiał jego ziemię na Bielawie 
i weźmie tę łąkę koło ostrowskiego jeziora. Tak miało 
być „do czasu”.

Świat zmienił się bezpowrotnie. Na miejscu nie-
mieckich gospodarzy zamieszkały przeważnie rodziny 
kaszubskie, choć sporadycznie zdarzali się jacyś przy-
bysze, na przykład z Małopolski. Należało poznawać 
język polski, jeszcze bardziej intensywnie niż w mię-
dzywojennym dwudziestoleciu. Kiedy Brygida z po-
wodu ospy trafiła do szpitala w Pucku około roku 1953, 
była tam jedna pielęgniarka znająca język kaszubski  
i polski. Dlatego w nagłych wypadkach lekarz prosił  
o pomoc siedmioletnią Brygidę, kiedy na przykład 
musiał porozmawiać z dwójką małych pacjentów  
z Wierzchucina, których właśnie przywieźli na od-
dział. Trzeba było to życie jakoś sobie układać. Tym 
bardziej że pod rządami komunistów stało się jasne, 
że nic nie jest dane raz na zawsze. Po 1968 r. przesta-
ła nagle przyjeżdżać do Ostrowa ta wesoła żydowska 
młodzież na obozy i kolonie. Zaczęli coraz częściej 
pojawiać się w okolicy nowi „ludzie z Polski”, jak się 
o nich mówiło. 

Dokończenie w kolejnym numerze.
Artur Jabłoński

Siostry Maria Machut i Irena Parus ze Sławoszyna są 
współautorkami książki Z historii Sławoszyna. 
Na zdjęciu podczas wygłaszania prelekcji Sławoszyno - nasza 
historia w Domu Kultury, 11 grudnia 2021 r.
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nad zbrzycą

Skarby rolbika
Niewielka kaszubska wieś w Zaborskim Parku Krajobrazowym, mniej więcej w połowie  
42-kilometrowego spławnego szlaku rzeką Zbrzycą. Można tu skorzystać ze stanicy kajakowej  
z barem – zachęcał przed laty popularny portal kajakarzy. Więc za ich przykładem w Rolbiku,  
na małej, prowizorycznej wówczas przystani z nieco większą gastronomią, jak wszyscy zajadałem 
się pysznymi pączkami, czyli swojszczemi pumlami. Żartowano, że made in Rolblikle,  
bo produkowanymi w hurtowych ilościach na specjalne życzenie przez Wandę Kurs,  
teściową współwłaścicielki Gabrysi Kurs. 

Były też miejsca noclegowe w trzech pokoikach,  
a w razie potrzeby – także w czwartym, czekającym 
na remont. Oczywiście snuto też ambitne plany: sto-
jący obok domu chlewik miała w przyszłości zastą-
pić wiata dla amatorów grilla, znaleźć się też miało 
miejsce na parę namiotów, a nawet na piec chlebowy. 
Przydatny z całkiem praktycznych powodów. Miej-
scowy sklep Gminnej Spółdzielni oferował pieczywo 
jedynie w czwartki i tylko na wcześniejsze zapisy. Te-
raz chleb przywożą codziennie z Brus, chociaż zama-
wiać trzeba – jak dawniej. 

Szukając wiatru w polu
Nieżyjąca już Marianna Pałubicki, snując barw-
ne opowieści o swoim dzieciństwie, przeplatała je 
niezwykłymi historiami o czarnych karocach po-
wożonych przez diabły w cylindrach, które można 
było zobaczyć niedaleko jeziorka Kaczówek, a także  
o czarnych owcach, które pojawiały się w ciemno-
ściach i wskakiwały na barana młodym dziewczynom 
wracającym po wyczerpujących wykopkach bulew. 

Nie ona jedna. Na rolbickich przyzbach o zmro-
ku i półszeptem od zawsze mówiło się o wieszczach, 
okropnościach i tutejszych cudownościach. Wy-

gnajewo rolbickie ponoć sam Purtk – podziemny 
alchemik zamieszkujący najwyższe w okolicy wzgó-
rze nad Zbrzycą – wybrał na swą siedzibę. Prawdzi-
we skarby lokował pod największymi drzewami, co 
było wiadome stąd, że w czasie burzy właśnie w nie 
z reguły trafiały pioruny przyciągane przez ukryte 
złoto. Chętnych do poszukiwań odstręczały ludo-
we mądrości: Gdze je uchowany i zachowany skorb  
i złoto, tam je diocheł ma w swej mocy. Przekonał się 
wnet o tym miejscowy Janosik – niejaki Murawiec. 
Gdy po wyjściu z więzienia poszedł do lasu pod Przy-
nuszewem, by wydobyć kosztowności, schowane  
w tylko jemu znanym miejscu, stwierdził, że je diabeł 
ogonem zakrył. W rzeczywistości, gdy odsiadywał 
kolejny wyrok, mocno przetrzebiono tamtejszy drze-
wostan i nawet leśniczy Trzebiatowski nie potrafił po-
móc zbójowi w kłopocie. Pomimo najlepszych chęci! 
Murawiec był bowiem znany z tego, że wszystkim, co 
miał, dzielił się z biednymi.

Dziś po Purtku i Murawcu ani śladu. Nie chciał 
mi także nikt poświadczyć, że kiedyś złote owoce ro-
dziła tu werowa eltka. Oczywiście! W przeciwnym 
razie Werowie opływaliby w dostatki i nie chodzili 
na służbę do Windorpskich, a jesienią – na trzy ty-
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godnie do wykopków u sióstr Przytarskich, trzech 
starych panien, bardzo surowych i bardzo religijnych, 
z którymi każdego wieczora odmawiano wspólnie ró-
żaniec. Opowiedział mi redaktor, dziennikarz i poeta 
Stanisław Pestka, który dzieciństwo spędził w Rolbi-
ku, że za kawałek ziemi i dach nad głową w jakiejś 
obórce ludzie musieli odrabiać pańszczyznę. To była 
ta szlachetczyzna sięgająca czasów Polski sarmackiej, 
bliska niewolnictwu. Po 1945 roku, w ramach refor-
my rolnej, siostry rozparcelowano i wysiedlono. Bro-
nek Kuhn, wujek Wandy Kurc, wspominał, jak wiózł 
jedną z sióstr do Dąbrówki, a ona zszokowana sytu-
acją kiwała głową, mówiąc: To za ludzką krzywdę.

Z przystani droga prowadzi do szkoły, którą 
otwarto już w 1894 roku. W niej Rolbik miał swo-
je największe skarby: wychowanków i nauczycie-
li. Takich jak Władysław Maćkowicz, który trafił tu  
z ziemi złotowskiej. Aby lepiej poznać miejscową 
społeczność, zapisał się do kółka haftów kaszubskich, 
nabywając praktyczną umiejętność wyszywania tra-
dycyjnych motywów ludowych. Wspominał lata 
1920–1922, gdy uczył w Rolbiku i kierował szkołą  
w Widnie: Wybór tych dwóch wiosek kaszubskich był 
dla mnie bardzo szczęśliwy i wysoce pożyteczny. Przez 
tych kilka lat pracy na terenie kaszubszczyzny zdoła-
łem zupełnie poznać ziemię kaszubską i jej kulturę1. 

Podobnie widział to Stanisław Pestka, syn rolbic-
kiego nauczyciela: Los zrządził, że moim rodzicom 
przyszło pracować i żyć w Rolbiku wśród pogodnych 
ludzi, dla których wioseczka opatulona lasami była 
niemalże wszystkim. Nie czuli się bynajmniej zagubie-
ni, bezbronni, pomimo iż rzeczywistość biedy niejedno-
krotnie bardzo dotkliwie dawała się we znaki. Żyć tutaj 
oznaczało czuć się całkowicie zależnym od przyrody, 
nieskorej do hojności, i widzieć siebie jako cząstkę bytu 
w pełni włączoną w kulisty rytm pór roku2.

Do najbardziej znanych uczniów i nauczycieli 
związanych z Rolbikiem zaliczyć należy Wojciecha 
Poeplaua, pierwszego po 1918 r. polskiego kierowni-
ka szkoły. Pracował aż do września 1939 r. i  po wy-
zwoleniu – przez następne cztery lata. Jego córki Ma-
ria i Eleonora też były tu szkólnymi, a syn Franciszek 
w 1949 r. przejął funkcję po ojcu. Losy pozostałego 
rodzeństwa związane były z patriotyczną działalno-

ścią konspiracyjną. Najstarszy z nich Leon Poeplau 
został duchownym. W czasie II wojny światowej 
współorganizował i był w kierownictwie konspiracyj-
nym Ruchu „Miecz i Pług”. Aresztowany w 1940 r., 
28 sierpnia został zamordowany w Oświęcimiu. Jego 
brat Bronisława Poeplau (ur. 15.03.1912 r. w Rolbi-
ku), który przed wojną pracował w Gdynia–Ameryka 
Linie Żeglugowe (GAL), w Ruchu pełnił funkcję łącz-
nika Warszawy z Pomorzem i brał udział w akcjach 
przerzutowych do Szwecji. O dwa lata starszy Artur 
Poeplau (ur. 26.02.1914 r. w Rolbiku) po ukończeniu 
Szkoły Podchorążych służył w 34. pp Białej Podla-
skiej. Działał w Lubartowie jako członek „Miecza  
i Pługa”, a następnie w ZWZ AK. Aresztowany w 1942 r., 
zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, zo-
stał rozstrzelany w styczniu 1943 r. 

Na osobę księdza Poeplaua nieoczekiwanie zeszła 
rozmowa, gdy przed laty trafiłem do pracowni Jó-
zefa Chełmowskiego w Brusach-Jagle. Ubolewał, że 
ksiądz Leon wciąż musi czekać na uznanie go za bło-
gosławionego, podczas gdy inni znaleźli się w gronie 
108 męczenników II wojny światowej, ogłoszonych 
przez Jana Pawła II w 1999 r.

Rodzinne związki z Rolbikiem mieli także dwaj 
inni pochodzący stąd księża: Władysław Wielewski, 
rocznik 1902, wielce zasłużony działacz społeczny, 
uwięziony 31 października 1939 r. i zgładzony w Pia-
śnicy, oraz ks. Józef Czapiewski, którego rodzicami 
chrzestnymi byli Przytarscy z Rolbika; zatrzymali go 
Niemcy za aktywność w Stronnictwie Narodowym  
i na niwie społeczno-kulturalnej; zmarł w Oranien-
burgu 18 kwietnia 1940 r. 

Czas przeszły dokonany
Odeszły już do Bodzia najstarsze, ponadstulet-
nie mieszkanki sołectwa Leokadia Kuhn z Rolbika  
i Mariana Kręcka z Małych Chełmów, urodzona  
w Rolbiku. Przed sześciu laty zmarł Wawrzyniec Le-
wiński – biegły w kunszcie plecionkarskim, którego 
kosze bardzo wysoko ceniono w całej okolicy, jeden 
z ostatnich, którzy na Zaborach kultywowali wy-
platanie z korzeni sosny i jałowca koszy i kobiałek,  
a nawet dzbanków i wazonów przydatnych w każdym 
domu. Zajęcie niegdyś tak popularne w długie jesien-

1 Władysław Maćkowicz, Wspomnienia polskiego nauczyciela Pogranicza (1893-1976), Toruń 2005 rok 
2 Zapis fragmentu prywatnej rozmowy autora ze Stanisławem Pestką
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ne i zimowe wieczory, gdy mniej było pracy w polu  
i na gospodarstwie, a więcej czasu na ręczne robót- 
ki i pogwarki. Skorzystałem na tym, gawędząc z panem 
Wawrzyńcem. Mówił mi, że jego ojciec, zmobilizowa-
ny w 1939 r., odnalazł się dopiero po wojnie w Wiel-
kiej Brytanii. Na głowie matki pozostało jedenaścioro 
dzieci, kuźnia i ludzie ukrywający się w kilkunastu 
bunkrach „Orzechowa”. Tak nazywano leszczynowe 
zarośla opodal Rolbika, gdzie w latach 1942–1943 ba-
zowali członkowie kaszubskiego ruchu oporu. Wśród 
nich młynarz Stefan Wielewski, Cyryl Zalewski  
z Widna, przed wojną nauczyciel w Skoszewie, oraz 
Józef Rolbiecki z TOW „Gryf Pomorski”, który miał 
broń i radiostację. W okolicy partyzanckich bunkrów 
znaleźli też kryjówkę, pochodzący z tych stron, de-
zerterzy z armii niemieckiej. Zdradzeni i ujęci pod-
czas obławy mieli być rozstrzelani na miejscu razem 
ze wszystkimi Lewińskimi. Nawet postawiono całą 
rodzinę pod ścianą. Z opresji wybawił ich stryj, inwa-
lida wojenny. Przekonał oprawców, że Lewińscy nie 
mieli nic wspólnego z dezerterami. 

Na ojcowiźnie Lewińskich zamieszkała Zofia, sio-
stra Wawrzyńca. Gdy odwiedziłem ich gospodarstwo, 
wokół nadal krzewiła się leszczyna. Ale najbardziej 
widoczna była dorodna mirabelka. Jej czerwone owo-
ce zasypały całe podwórko i trzeba było nawet nieco 
przyciąć rozłożyste konary. Właśnie tutaj trzy pokole-
nia Lewińskich zajmowały się kowalstwem, a gdy nie 
stało mężczyzn, sprawy brały w swoje ręce kobiety. 
Ostatnią, którą podtrzymywała ciągłość tradycji, była 
pani Zofia. Co prawda osobiście już nie hartowała 
siekier ani nie podkuwała koni, ale w razie potrzeby  
z miechem całkiem dobrze dawała sobie radę. 

Przewodnikiem po nieczynnej już kuźni był jej 
mąż Stanisław Szultke. Naturalnie rodem z Rolbika. 
Doskonale zorientowany w historiach rodzinnych. 
Od niego też usłyszałem, że dziadek żony był nie tyl-
ko wziętym kowalem, ale i stolarzem. Złota rączka. 
Potrafił nie tylko kuć, podkuwać i hartować, ale także 
naprawiał wozy i sanie. Pytany o szanse na podtrzy-

mywanie rodzinnych tradycji, odwołał się do pomy-
słu, by w tym miejscu powstało coś na kształt izby 
pamięci o przodkach i czasach, gdy ludzie jeździli po 
pięćdziesiąt kilometrów, by skorzystać z talentów naj-
lepszego w okolicy fachowca.

Zapał rolbiczan do służenia społeczeństwu na 
każdy możliwy sposób wynikał z długoletnich do-
świadczeń i tradycji sięgającej drugiej połowy XIX w. 
Wielu mieszkańców zrzeszało się w polskich organi-
zacjach, takich jak Bractwo Żywego Różańca Święte-
go. Funkcjonowało także w Rolbiku, gdzie wiodącą 
rolę odgrywał Teodor Aleksander Kossak-Główczew-
ski. W latach późniejszych działały też świeckie or-
ganizacje gospodarcze i społeczno-kulturalne, wśród 
nich Towarzystwo Pomocy Naukowej, do którego 
należeli: Szymon Warnka, Franciszek Czapiewski, 
Józef Wielewski i Franciszek Kręcki – właściciele naj-
większych gospodarstw i obszarów leśnych. To m.in. 
dzięki ich składkom nawet bardzo ubogie dzieci zdo-
bywały średnie – a później i wyższe – wykształcenie, 
zasilając szeregi inteligencji polskiej na Pomorzu.  
W latach okupacji najmocniej prześladowanej. 

Represje dotykały wszystkich. Nie tylko aktywi-
stów. Realizacja niemieckich planów osadniczych 
sprawiła, że jedną z największych akcji przepro-
wadzonych w maju i czerwcu 1942 r. objęto wielu 
mieszkańców okolic Brus i Kosobud, posiadających 
większe gospodarstwa, którzy nie podpisali III gru-
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py narodowościowej. Pod koniec maja 1944 r. objęto 
nią także w Rolbiku rodzinę Bernarda Orzłowskiego, 
który tego dnia skończył roczek, oraz dwójkę jego 
starszego rodzeństwa. Do obozu pracy w Potulicach 
wywieziono też Stefana Łukowicza z żoną, synem  
i córką, Franciszka Kręckiego z braćmi Janem i Jó-
zefem oraz ich siostrę Rozalię z trójką dzieci – wdo-
wę po Konstantym Czapiewskim, zamordowanym  
w Stutthofie. Obcy ludzie w Kinicach przygarnęli ro-
dzinę Wandy Kurs, którą – jak pamiętała – wygnał  
z domu jakiś umundurowany Niemiec.

Zagłębianie się w historię Rolbika dostarcza mnó-
stwo interesującej wiedzy i bogatych wrażeń. Czemuż 
tu się dziwić, skoro karczma i młyn istniały tu już  
w 1350 r.! W peregrynacji przez stulecia nie można 
więc pominąć rodu Wielewskich, który w 1880 r. objął 
w posiadanie młyn, tartak oraz okoliczne pola i lasy. 
Miejscowi wciąż chwalą tutejszą mąkę i coraz rzadziej 
dostępne, pięknie wypieczone prostokątne bochny,  
a także wyroby wędliniarskie; w moich wspomnie-
niach kulinarnych jest pyszna jagodowa ze swojskim 
makaronem. Natomiast w notatkach utrwaliła się 
rozmowa z seniorem – kolejnym już w tym rodzie – 
Stefanem Wielewskim. Nawiązał do tego, co już usły-
szałem o „Orzechowie”: 

– Ojca umieszczono na niemieckiej liście pro-
skrypcyjnej. Po wybuchu wojny zatrzymano go na 
leśnej drodze i doprowadzono do młyna na konfron-
tację. Tutaj jednak wszyscy jak jeden mąż zaprzeczyli, 
że go znają, i żandarmi dali się zwieść zapewnieniom. 
Wielewski zaś, jakby niepomny tego, że interesują się 
nim okupanci, współpracował z miejscowym ruchem 
oporu, dając schronienie między innymi Józefowi 
Wryczy – księdzu kapelanowi Wojska Polskiego oraz 
prezesowi Rady Naczelnej Tajnej Organizacji Woj-
skowej „Gryf Pomorski”. Wieści o tym rozeszły się 
szybko. Tym razem do młyna przyjechali esesman  
i policjant z Lubni. Znów kategorycznie zaprzeczono: 
„Owszem, niejaki Wrycz pracuje tutaj jako robotnik, 
ale nie jest kapłanem i wcale się nie ukrywa!”. Na do-
wód tego wezwano Wrycza do stawienia się przed 
Niemcami, a ci mogli się przekonać, że zupełnie nie 
przypomina poszukiwanego partyzanta. 

Aresztowano natomiast Wielewskiego i wysłano 
do Stutthofu. Rodzinę wysiedlono, a gospodarstwo 
puszczono z dymem. W opustoszałych zgliszczach 
uchował się jednak dobrze zamaskowany bunkier oraz 

liczne skrytki i schowki w piwnicy, szopie i turbinowni, 
przydatne księdzu Wryczy w jego konspiracji. 

Wielewscy wrócili na swoje w 1945 r. Stefanowi 
seniorowi, którego zasługi uszanowano, udało się na-
wet wybronić Czapiewskiego, zwanego Bherek, przed 
parcelacją jego lasów. Ale i tak przyszła kryska na 
Wielewskich w 1953 r., po tym, jak państwo przejęło 
młyn Kossak-Główczewskich w Kaszubie. Znacjona-
lizowany młyn i tartak Wielewskich spłonął w 1979 r. 
Odbudował je dwa lata później Stefan młodszy, wal-
cząc jednocześnie o odszkodowanie za to, co rodzinie 
odebrano w ramach kolektywizacji. 

Dobry żart tynfa wart
W potocznej polszczyźnie Rolbik nad Zbrzycą po-
jawił się w czasach najbardziej nam współczesnych. 
Maciej Strzembosz (rocznik 1960), będąc producen-
tem wysokobudżetowego telewizyjnego talk-show 
Wieczór z Alicją, uznał, że dźwięczna nazwa wioski 
jak ulał pasuje do miejsca, skąd pochodzić mogą 
śmieszne wiadomości i niestworzone historie. Dopy-
tywany o szczegóły wyznał, że jako dziecko jeździł na 
wakacje do Rolbika: 

– Rodzice i ich przyjaciele organizowali prywatne 
wyjazdy dla swoich pociech, żeby nie musiały jeździć 
na państwowe kolonie. Wybierali jakąś miejscowość 

Wawrzyniec Lewiński – biegły w kunszcie plecionkarskim, 
którego kosze bardzo wysoko ceniono w całej okolicy
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– najczęściej z dala od stołecznego zgiełku. Jechali-
śmy tam całą bandą około dwudziestki dzieciaków, 
a rodzice zmieniali się co dwa tygodnie, zapewniając 
nam opiekę. Rolbik – a dokładniej Milachowice nad 
jeziorem Milachowo – okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Samotny dom nad jeziorem pozwalał robić, 
co chcemy, i to z dala od ciekawskich. Zwykle było 
tak, że miesiąc był w górach, w różnych miejscach,  
a miesiąc w Rolbiku. A z czasem nawet dwa miesiące 
w Rolbiku jako podstawa, przy czym część starszych 
jechała na przykład na spływ bądź w góry, a maluchy 
siedziały całe wakacje nad jeziorem.

Wiadomości, na miarę pytań do Radia Erywań  
i z miasta Wąchocka rodem, pisali satyrycy oraz sama 
Alicja Resich-Modlińska. Popularności miejscowości 
dodała też senator Krystyna Bochenek, gdy wspomi-
nając na swym blogu czasy PRL, napisała, że w Polsce 
trudno było cokolwiek kupić i staliśmy po rosołowe, że-
lazko i wczasy w Rolbiku nad Zbrzycą. 

Dowcip o tyle przedni, że do Rolbika przez całe 
lata wcale nie było łatwo dotrzeć drogą lądową. 
Nawet dysponując GPS-em. Dość skąpo stawiane 
drogowskazy informowały: „Rolbik 3,5 km”, a napo-
tkany przypadkiem miejscowy potrafił zażartować, 
jak bohater wspomnień Anny Łajming: Nôpierwi 
pudzeta lasama stegną wiedno prosto! A téj w lewo 
i drëdzi rôz w lewo, aż wlézeta na taci wilbon, tedë 
w prawo. I tim wilbonem jidzeta drist wiedno prosto, 
aż przińdą taci kużle i zaru po tëch kużlach jesz taci 
hôjdë-bôjde; to je tam, gdze tému kupcu-Żidu ta koza 
sę pokôzała, ale wa sę nie obzérôjta, a biéjta wiedno 
prosto […] Żabi skok. Teru rozumieta? Dali jak go-
dzëna wa nie pudreta.

Szczęśliwi ci, co dotarli z całymi resorami. Za to 
leśne drogi i bezdroża okazały się rajem dla ambit-
nych rowerzystów. We wspomnieniach członków 

poznańskiego klubu Cyklista zachowała się relacja  
z pewnej majówki. Przy nazwie Rolbik, gdzie zare-
zerwowali kwatery, postawili równoważnik: „piachy”  
i – dla urozmaicenia – „saharyjskie piachy”.

Jako się rzekło, najmniej grymaśny i najbardziej 
entuzjastyczny stosunek do Zbrzycy mają kajakarze 
pokonujący ten blisko 50-kilometrowy dopływ Brdy. 
Choć to rzeczka mała, płynie żwawo przez Równinę 
Charzykowską, piękne lasy Zaborskiego Parku Krajo-
brazowego i dopiero za Rolbikiem zwalnia i pogłębia 
się w szerokiej dolinie wśród łąk. A potem – tu cytat 
jednego z uczestników wyprawy Zbrzycą: Wsiadasz 
do kajaka – słońce, odpływasz – pada, płyniesz – leje, 
kończysz spływ w słońcu. I jak tu nie być zadowolo-
nym, skoro tak ładnie! Dla wędkarzy z kolei za tutejsze 
bogactwo uchodzą pstrągi i lipienie oraz sieje i siela-
wy, a dla miłośników grzybobrania – borowiki. Rol-
bik uchodzi bowiem za stolicę prawdziwka.

Włodarze
Przed wojną sołtysem w Rolbiku był Szczepan Szult-
ka. Gdy po raz pierwszy odwiedziłem tę miejsco-
wość, żyli jeszcze tacy, co pamiętali go, jak chodził  
z dzwonkiem po wiosce, ogłaszając różne komunikaty 
i zarządzenia. Po wojnie pierwszym sołtysem był Jan 
Szultke, wujek Bernarda Orzłowskiego, drugim sołty-
sem – Antoni Kręcki, a po nim – przez 28 lat Bernard 
Orzłowski. Do przejęcia po nim schedy typowano też 
panią Gabrysię z przystani nad Zbrzycą. Doceniono 
nie tylko jej przedsiębiorczość, ale i to, że najmocniej 
optowała przeciwko planom likwidacji ich trzyklaso-
wej szkoły. Jednak wówczas we władaniu sołectwem 
utrzymana została na 12 lat ciągłość linii męskiej. 

Co ma być – to będzie! W 2019 roku jedyną kan-
dydatką na to stanowisko była i sołtysem została Ali-
cja Połczyńska. 

– Niby z zewnątrz, a swoja – żartuje. – Bo z domu 
jestem Orzłowska. Sołtys Bernard był kuzynem 
mojego dziadka, a ja wszystkie wakacje spędzałam  
w Rolbiku. 

Do wyborów zgłosili ją mieszkańcy i to z ich po-
ręki gospodaruje sołectwem, obejmującym miejsco-
wości: Rolbik, Laska, Warszyn, Widno i Widno Wy-
budowanie. 

Rozmawiamy o zmianach, jakie przyniosła mi-
niona dekada, i o tym, co robić, by żyło się lepiej 
nie tylko stałym mieszkańcom. Także przybyszom, 
którzy chcą tutaj osiąść na dobre. Łącznie około 300 
dusz. 

Wracają młodzi, którzy kiedyś opuścili te strony; 
osiedlają nowi, dla których liczy się nie tylko piękno 
krajobrazów i dobry klimat. Także komunikacja ze 
światem, którą ułatwia teraz asfaltowa szosa do Brus  
i nowy most nad Zbrzycą.

– Rolbik nie jest już odcięty od świata. Ale i tak 
zawsze jest coś do zrobienia – dodaje pani sołtys. – 
Na przykład droga w miejscowości Laska czy asfalt 
do miejscowości Kaszuba. Wcześniej radzono sobie 
z tym na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. W każdym 

Sołtys Alicja Połczyńska
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gospodarstwie mieli samochód i chyba jedynym nie-
zmotoryzowanym mieszkańcem Rolbika był Eryk 
Szultka. Teraz, dzięki rządowemu programowi, przy-
wrócono komunikację PKS. 

Autobus robi dwa kursy: rano zawozi dzieci do 
szkół w Chełmach Wielkich i w Brusach, po połu-
dniu odwozi do domu. Bo niestety nie dało się utrzy-
mać szkoły, o której istnienie walczono przez lata  
z ogromną determinacją. Zyskano tyle, że w budynku 
mieści się teraz oddział przedszkolny. Korzysta z niego 
jedenaścioro dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. A 
do budynku doprowadzono światłowód, dzięki czemu 
wieś zyskała dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Na plus Alicja Połczyńska zalicza, obok coraz 
lepszego stanu dróg, doinwestowanie infrastruktury. 
Choćby dla dorocznej imprezy w Widnie – święta ka-
szubskiego chleba. 

– Nasza wioska się rozrasta i zyskuje na popular-
ności – mówi sołtys. – Pewien przedsiębiorca z Ino-
wrocławia postanowił nawet zbudować obiekt, który 
– zależnie od zainteresowania i w różnych porach 
roku – będzie mógł być hotelem, domem wczasowym 
czy ośrodkiem wypoczynkowym. 

Wówczas zapewne rozwinie się także sieć niedo-
stępnych dziś usług. Wciąż trzeba bowiem dojeżdżać 
na pocztę czy posterunek policji. No i do lekarza – 
nieodmiennie ordynującego w Leśnie doktora Ma-
cieja Pruchnickiego. Dawniej „w razie czego” pomocą 
służył znachor. Dziś chyba trudno znaleźć kogoś, kto 
wskaże, gdzie dokładnie mieszkał – na pustkowiu, 
pod samym lasem państwowym. I chyba sobie ze 
mnie zażartował stary sołtys Orzłowski, gdy mówił, 
że są jeszcze we wsi kobiety, które potrafią różę za-
żegnać z Ewangelią w ręku. Spoważniał dopiero, gdy 
zapytałem o ochotniczą straż pożarną. Była przed 
wojną, i to z ręczną pompą i komendantem Antonim 
Kręckim na czele. Ale – już za prezesury Józefa Szult-
ki, gdy dostali motopompę i wylali fundamenty pod 
remizę stawianą w czynie społecznym – doszło do 

niesnasek, entuzjazm ostygł i teraz, odpukać, „w razie 
czego” można liczyć, że nadejdzie pomoc z odległych 
o 6 km Małych Chełmów albo oddalonego o 10 km 
Leśna. Pompa stała w zabudowaniach Trzebiatow-
skich i w 1967 r. poszła z dymem wraz z dwiema sto-
dołami i domem. Gdy piekli chleb, zawiało od jeziora, 
iskry padły na strzechę i nie było czego ratować. 

Z marzeń o budynku OSP pozostały fundamen-
ty, na których stanęła wiata za sklepem. Według zło-
śliwców jej związek ze strażakami polegał na tym, że 
gasiło się pod nią pragnienie. Jeden z przyjezdnych 
konsumentów tak się nawet rozochocił, że atrapą 
pistoletu sterroryzował ekspedientkę. Ale gdy wy-
jęła pieniądze z kasy, stwierdził, że to był tylko żart. 
Skończyło się na tym, że po odsiedzeniu 48 godzin 
za kratkami i zapłaceniu 1200 zł grzywny wrócił na 
„miejsce zbrodni” z przeprosinowym bukietem dla 
Sabiny Klonowskiej. 

O pawilonie należy wspomnieć też i z tej przyczy-
ny, że – prócz świetlicy – należy do najbardziej liczą-
cych się społecznie zabudowań Rolbika. Jest spad-
kobiercą sklepiku, który postawili Magdalena i Józef 
Przytarscy. Ci sami, którzy w 1918 r. po zakończeniu 
I wojny światowej ufundowali kapliczki zwane Bo-
żymi Mękami. Jedna stanęła przy ich gospodarstwie,  
a druga na rozstaju dróg do Swornegaci i Małych Cheł-
mów. Odnowione i oświetlone stanowią dziś ważny 
element miejscowej tradycji i kultury. Upamiętniają 
m.in., poległych jeszcze jesienią 1914 r., pierwszych 
mieszkańców wioski Augusta Rolbieckiego i Francisz-
ka Mruczyńskiego, otwierających później długą listę 
strat kaszubskich braci, ojców i mężów.

Jadą goście, jadą…
Rolbik miał szczęście do przyjezdnych. Pan Wi-
told Pujszo, przedsiębiorca z Sopotu, przez kilka lat 
sponsorował szkołę, łożąc na jej remont i kompletne 
wyposażenie pracowni komputerowej. Paczki świą-
teczne otrzymywali wszyscy mieszkańcy i – osobno 

Dorota i Piotr Malarscy zawodowo związani z Warszawą starają się jak najczęściej odwiedzać dom w Rolbiku
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– uczniowie szkoły. Często też służył dobrymi rada-
mi. Chociaż już dawno tu nie mieszka, przyjęło się 
mówić, że coś jest „koło Pujszy”, by określić miejsce, 
w którym stanęły jego zabudowania w stylu bawar-
skim. Wcześniej była to przechodząca z rąk do rąk 
ojcowizna Stefana Windorpskiego, którą kupił Stefan 
Sarnowski, a po nim – piekarz Zdzisław Zakrzewski, 
i mieścił się tam sezonowy bar z dyskoteką.

Czasy się zmieniły. Chyba na lepsze, skoro na apel 
o pomoc dla Ukrainy uzbierały się aż trzy transporty 
darów: żywności, chemii i różnych przydatnych rze-
czy, które dostarczono do Brus. Dziś najpoważniej-
szym chyba wyzwaniem dla sołtys Alicji jest jednak 
pobudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Leśnie 
czy Małych Chełmach. Na razie każde gospodarstwo 
ma swoje szambo i ujęcie, co i tak oznacza kolosalny 
postęp wobec sytuacji, gdy za potrzebą chodziło się 
do sławojki, a wodę czerpało z jednej z dwóch pomp 
– tej za rzeką albo w rynku.

Państwo Dorota i Piotr Malarscy – urodzeni 
i wychowani w Warszawie – są związani zawodowo ze 
stolicą. Tym bardziej więc ciekawi odpowiedź na py-
tanie, czym tak ich zauroczyły te okolice. Piotr Malar-
ski, z powołania kronikarz Rolbika i okolic, na inter-
netowym portalu i facebookowym profi lu wspomina, 
że pierwszy kontakt z Zaborami sięga końca lat 70.: 
Wakacje. Poszukiwanie terenów, gdzie nie docierają 
turyści, jezior o krystalicznie czystej wodzie i nieprze-
branych lasów. Co roku przyjeżdżałem z przyjaciółmi 
i stawialiśmy namioty nad jeziorem Płęsno niedaleko 
leśniczówki Młynek. Nurkowaliśmy w czystych jezio-
rach lobeliowych, których w tych okolicach nie brakuje, 
zbieraliśmy grzyby, chodziliśmy na długie wycieczki. 
Do tego – wieczorne ogniska. Wszystko to związa-
ło nas z Zaborami na długie lata. Tutaj przywiozłem 
moją żonę Dorotę, a potem syna Mateusza. I tak z roku 
na rok rodzinnie odwiedzaliśmy zaborską ziemię. Nad-
szedł w końcu taki czas, w którym pojawił się pomysł, 
z początku szalony, ale potem coraz bardziej realny, za-
kupu działki i postawienia domu. I tak się stało. Pod-
czas jednej z naszych wycieczek rowerowych trafi liśmy 
na ukrytą w kaszubskich lasach cichą i małą wieś. Był 
to właśnie Rolbik nad Zbrzycą, którego nazwa od razu 
skojarzyła nam się ze słynnymi skeczami z programu 
„Wieczór z Alicją”. To miejsce tak nas zauroczyło, że 
nie namyślając się długo, podjęliśmy decyzję o kupnie 
działki na skraju wsi, na tzw. Resztówce. I po trzech la-
tach stało już na niej nasze siedlisko – duży i mniejszy 

dom oraz biesiadnik z piecem chlebowym. Kochamy 
przyrodę i zachwycamy się każdym przejawem dzikiej 
natury. Wciąż przemierzamy zaborskie lasy, wędrując 
lub jeżdżąc rowerami. Odkrywamy wspaniałe miejsca, 
poznajemy nowe ścieżki, odwiedzamy najdalsze wsie, 
podziwiamy jeziora i rzeki. Pływamy kajakami, zimą, 
jak tylko spadnie śnieg, zakładamy narty biegowe i wy-
znaczamy nowe szlaki. 

Pasją Piotra Malarskiego są zdjęcia: 
– Dużo fotografuję, właściwie przez całe życie. 

Ostatnio zacząłem podglądać okiem kamery tutejszą 
naturę. Staram się podglądać ptaki, zwłaszcza żura-
wie, jedne z bardziej fotogenicznych ptaków na na-
szych terenach.

Z kolei na Dorocie, żonie Piotra, ogromne wra-
żenie zrobiły wytwory kultury materialnej. Zachwy-
cił ją zwłaszcza haft  kaszubski i fakt, że każdy region 
wytworzył własną i niepowtarzalną szkołę hafciarską. 
Kolekcjonuje ceramikę z motywami kaszubskimi, 
którą odkupuje lub otrzymuje w prezencie od tutej-
szych gospodarzy. Dlatego cały ich dom wypełniony 
jest ceramiką z Lubiany, a stoły pokrywają haft owane 
lniane obrusy i serwety. Zbiera także stare przepisy 
kulinarne kuchni kaszubskiej, które często wprowa-
dza do rodzinnego jadłospisu.

Państwo Malarscy starają się jak najczęściej od-
wiedzać dom w Rolbiku i zapewne nadejdzie taki 
moment, w którym zamieszkają w nim na stałe. Za-
strzegają przy tym, że nie oznacza to, iż Wielki Świat 
przestanie ich interesować i zrezygnują z pasji, jaką 
jest podróżowanie.

Sentymentalny spacer po Rolbiku zacząłem na 
przystani. Tutaj też dobiega końca. Niezależnie od 
pory roku właścicielka zachęca do wynajmowa-
nia sali z ogrodem i widokiem na rzekę na imprezy 
okolicznościowe (urodziny, imieniny, jubileusze, 
Pierwsze Komunie św. i inne uroczystości). A od 
1 maja do 31 sierpnia oferuje noclegi z wygodnymi 
łóżkami, łazienką oraz dostępem do kuchni z lo-
dówką. W gospodarstwie można rozbić namiot. Jest 
również miejsce do grillowania i wygodny parking. 
Dodatkową atrakcję stanowi możliwość degustacji 
i zakupu swojskiego chleba wypiekanego w prawdzi-
wym tradycyjnym kaszubskim piecu oraz wędzonych 
ryb z tutejszych hodowli.

Jak to w krainie mlekiem i miodem płynącej.
Adam Grzybowski

Fot. Piotr Malarski
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mómë bëlnëch artiStów
Òbczas czerwińcowëch warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù bëło m.jin. zéńdzenié 
z Jerzim Stachùrsczim, laùreatã medalu „Zasłużony dla Kultury – Gloria Artis”, kómpòzytorã, 
pòetą, czedës mùzycznym czerownikã teatrów „Tęcza” w Słëpskù i „Miniatura” we Gduńskù, 
a téż direktorã Spòdleczny Szkòłë w Czeczewie. Më z nim gôdelë m.jin. ò lëteraturze i mùzyce.

Wasz kaszëbsczi pòeticczi debiut to bëło piãc 
wiérztów, jaczé ùkôzałë sã w „Pòmeranii” w 1977 
rokù. Dobëłë òne w pierszim lëteracczim kònkùr-
su zòrganizowónym przez gduńsczi part Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Òd te czasu jesce 
wëdôwelë wiele, ale wierã taczé prôwdzëwé lëte-
racczé „wëbùchniãcé” jesce mielë w 90. latach XX 
wiekù.

Na zôczątkù 90. lat zaczãłë pòwstawac radio-
wé aùdicje pò kaszëbskù, a pózni jesz kaszëbizna 
pojawiła sã w telewizji. Bëłë tej pòtrzébné nowé doka-
zë. Jô pisôł przede wszëtczim spiéwë, òne sã widzałë, 
to jô twòrził corôz wiãcy. Tej pòwstałë mòje dokazë 
na binã „Jastrë” i „Przedkòwò”, wiôlgòpòstné piesnie 
i wiele jinëch ùsôdzków. Słëchińcowie i òbzérnicë 
zachãcywelë, żebë dali pisac, to dodôwało mie mòcë 
i chãcë do robòtë. Te tekstë i melodie òstałë zebróné 
m.jin. w ksążce Piesnie Rodny Zemi, jaczi wespółaùto-
rama są Eùgeniusz Prëczkòwsczi i Tomôsz Fópka. 

Môce jaczé swòje lubòtné kaszëbsczé spiéwë?
Widzy mie sã np. dokôz z Tómkã Fópką „Jak blónë”. 
Z nim më téż zrëchtowelë platã z biesadnyma spiéwa-
ma – Wiwat, biesada, a na ni je dokôz „Ju tëli lat”, jaczi 
téż je jednym z mòjich ùlubionëch. Z Genkã Prëcz-
kòwsczim jesmë aùtorama „Matkò Bòga” i „Kaszëbë, 
Kaszëbë” – to je prôwdzëwi kaszëbsczi hit – ale téż 
móm napisóne z nim kòlãdë: „Zrodzony na sankù” 
i „Kòlãda od serca”. Z nëch gòdowëch spiéwów lu-
biã téż pòspólné z Tómkã „Serce wilijny nocë” abò 
„Swiéc nóm gwiôzdo” z mòjima słowama i mùzyką 
Wòjcecha Bratka. Wiedno czëjã bùchã i redotã, czedë 
czëjã, jak lëdze je spiéwają, nawetka czej nie wiedzą, 
że jem aùtorã tëch dokazów. 

Jakô, wedle Was, je krëjamnota pòpùlarnotë tëch 
spiéwów?
Nôwôżniészô je dlô mie òdpòwiédz na pitanié, do 

kògò czerowónô je piesniô, jaką piszã. Kò jinaczi 
sã twòrzi dlô dzecy, a jinaczi dlô dozdrzeniałëch. 
Jinszé głosowé mòżlëwòtë, skalã głosu, mô môłé 
dzeckò, jinszé – starszé. Zmieniwają sã téż jich 

zainteresowa-
nia. Jak dokôz 
pòwstôwô, to 
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Jerzi Stachùrsczi. Òdj. am



Warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù

Pomerania nr 7-8 (566) / Lëpińc–Zélnik 202262

jô nie zakłôdóm, że to bãdze hit, bò to nie je takô 
prostô sprawa. Jakòs tak sã dzeje, że na pôrãnôsce 
melodii jedna sã wszëtczim ùwidzy. Tej je mùsz wiele 
pisac, to kùreszce cos „chwëcy”.

W recenzjach Waszich melodiów czãsto mòżemë 
przeczëtac: „muzyka łatwo wpadająca w ucho”, 
„przyjemna”. Mni je tuwò artisticznégò wëstwôrza-
niô, a przede wszëtczim mëslenié ò tim, żebë chcało 
sã spiewac. 
To je mòje artisticzné Credo. Piszã dlô lëdzy. Kòżdi 
dokôz mô swòjégò òdbiércã. 

Wiele artistów, mòże wikszosc, to wierã indiwi-
dualiscë, jaczim tej-sej drãgò jidze wespółrobòta  
z jinyma. Wë jesce wcyg robilë w karnach, mùszelë 
sã dogadëwac z lëdzama w teatrze, w szkòle  
i w jinszich môlach. Wë nie mëslëlë, że lepi bë bëło 
jic sómną artisticzną stegną?
Môsz prôwdã, że jô òd nômłodszich lat mùszôł we-
spółdzejac. Béł reżiséra, béł aktór, próbë… Wied-
no bëłë brëkòwné kómpromisë, pòspólné decyzje. 
Mëszlã, że to mie òstało. Wiém, że wôrt je słëchac 
jinszich lëdzy, wëzwëskiwac jich talentë, mòżlëwòscë. 
Tegò naùczëła mie robòta w teatrze. W szkòle bëło 
jistno. Na przikłôd òbczas bùdowaniô gimnasticz-
ny salë mùszôł jem kòrzëstac z pòmòcë rozmajitëch 
lëdzy. Jô béł téż radnym samòrządowim w sejmikù 
pòmòrsczégò wòjewództwa, dze téż wôżnô bëła we-
spółrobòta. 

Pòlitikã jesce równak nie òstelë…
Nié. Nie czëjã sã pòlitikã.

Ale w 80. latach jesce kąsk sã pòliticzno angażo-
welë, chòcle robiącë nad ksążką Dopóki w nas z so-
lidarnoscową pòezją.

To béł taczi naji lëteracczi głos z pòpiarcym dlô 
zmianów. Mùszã to rzeknąc, że jô mòckò przeżił 
gòdnik 1970 rokù. Béł jem tedë ùczniã trzecy klasë 
liceùm. Pamiãtóm jedno wëdarzenié. Jô brôł ùdzél 
w demònstracje kòl Miesczégò Ùrzãdu we Gduńskù 
razã z tësącã jinëch lëdzy. Wtim nad najima gło-
wama zjawiłë sã helikòpterë, jaczés 30 métrów nad 
nama. Ùstawiłë sã w jedny rédze, zlecałë jesz niżi  
i jô ùzdrzôł na nich mërgającé widë. Widzôł jem téż, 
że czile lëdzy padło na zemiã i chtos zaczął krzëczec, 
że do naju strzélają. Kòżdi zaczął ùcekac. Pamiãtóm 
téż z tegò czasu, jak milicjô brała do sôdzë mòjich 
drëchów w drodze do szkòłë i bëłë wiôldżé tôkle, 
żebë jich zwòlnic. Ale jesz gòrszé doswiôdcze-
nia z pòlitiką są zrzeszoné z mòjim òjcã, chtëren  
w strëmiannikù 1968 rokù na zéńdzenim w Gduń-
sczi Stoczni pòpiarł sztudérów, jaczi wnenczas pro-
testowelë. Òstôł za to zamkłi w sôdzë, a pózni béł 
dërch na pòdsłëchù. SB mù grozëła, że jegò sënowie 
nie dostóną sã na sztudia.

Chcemë wrócëc do kaszëbsczi lëteraturë. Stani-
słôw Janka pisôł ò tpzw. Pòkòlenim'77. Ta pòzwã 
wzãła sã òd rokù, czej Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié ògłosëło pierszi lëteracczi kònkùrs, 
a w tim cządze debiutowelë m.jin. Jerzi Stachùr-
sczi, Jón Walkùsz, Jaromira Labùdda, Kristina 
Mùza i prawie Janka. Mòżemë gadac ò prôw-
dzëwi pòkòleniowi zmianie?
Mëszlã, że jo. Tej doszło m.jin. do zmianë esteticzi – 
òd klasyczny wiérztë do biôłi. Zmieniła sã téż tema-
tika. Donëchczôs jesmë mielë tematiczny krąg scze-
rowóny bùten – na kaszëbską zemiã, na ùkòchanié 
òjczëznë, a razã z najim pòkòlenim wikszi cësk béł 
na to, że „jô” jem wôżny, wôżné je to, co „jô” czëjã. Jô 
móm swòje żëcé, przeżëca, mëslë i problemë. Ò tim 

Ùczãstnicë warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù czëtają wiérztë J. Stachùrsczégò z ksążczi "Sparłãczoné statczi mòwë". Òdj. am
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wszëtczim më zaczãlë pisac. Je wiedzec, że wcyg wiele 
bëło ò mitach, ò kùlturze, ò lëdowòscë, ale na pier-
szim môlu bëła „mòja òsoba”. 

To je widzec w Waszi pierszi kaszëbsczi ksążce, jakô 
wëszła w 1980 rokù – Té pokazëją na mie.
To béł titel-manifest mòji pòezji, pòkôzanié, że chcã 
pisac jinaczi jak pòprzédcë. „Ti pòkazëją na mie” 
òznôczô, że terô „jô” jem w centrum, to na „mie” 
pòkazëją, to „jô” bãdã gôdôł. Terô „jô”.

Wôżny programòwò je téż titel jiny mòji ksążczi 
Sparłãczoné statczi mòwë. To je nawléczenié do fi-
zycznëch abò chemicznëch doswiôdczeniów, czedë 
mùsz je pòłãczëc zamkłosc rozmajitëch statków. 
Jistno je z mòjim ùtwórstwã. W jednym statkù béł 
teater i pòezjô pò pòlskù. Jakbë tegò nie bëło, to bë 
nie pòwstôł drëdżi statk – z kaszëbsczima dokaza-
ma. W trzecym kùreszce mómë mùzyczné dokazë 
– piesni, frantówczi, spiéwniczi i jiné wëdôwiznë, 
kasetë, platczi. Wszëtkò to je ze sobą sparłãczoné, 
twòrzi całosc. Jô nie nazéwóm sebie pòetą, barżi 
hùmanistą. Mòje ùtwórstwò je hòlisticzné, òpisëjã 
swiat na rozmajiti ôrt i w rozmajitëch jãzëkach. 
Wcyg próbùjã czegòs nowégò. Przikładã mòże bëc 
mój òstatny dokôz ò marszu smiercë z 2020 rokù 
– jô napisôł scenarnik, mùzykã i pierszi rôz w żë-
cym òstôł jem téż reżisérą. Nie chcã równak, żebë 
chto pòmëslôł, że zdôwô mie sã, że mògã sóm robic 
wszëtkò i nie brëkùjã jinëch do pòmòcë. Nié. Jô sã 
naùcził, że człowiek mùszi wiedzec, w jaczim placu 
mô stanąc, i miec pòkòrã. 

Pòkòra je wôżnô, ale mùszimë téż rozmiec sã 
promòwac. Mëslice, że dzysdnia kaszëbizna je do-
brze promòwónô w mediach?
Na gwës czëjã, że kùltura Kaszëb wcyg nie je w pierszi 
rédze. Górale, Slązôcë barżi sã pòkazëją w mediach. 
Czej jidą Gòdë, rok w rok w telewizje nalézemë gó-
ralsczé kòlãdë, np. we wëkònanim Golec uOrkie-
stra. A më jesmë wcyg zamkłi w òbleczënk fòlkloru,  
a ò jinszich ôrtach naji kùlturë nicht w Pòlsce nie wié. 
Ò góralsczi wiedzą wnet wszëtcë.

Ale to je brzôd tegò, że nie rozmiejemë naji kùlturë 
„przedac” czë barżi tegò, że je òna słabszô jak gó-
ralskô abò sląskô?
To wëchôdô z rozmajitëch przëczënów. Przede wszët-
czim chcemë pamiãtac, że dopiérze w 90. latach XX 
wiekù òtemkłë sã przed nama përznã dwiérze do me-
diów. Rëchli më sã pòtikelë w swòjim karnie artistów, 
pisarzów, téż pòlskòjãzëkòwëch, ale to bëła „kùltura 
elitarnô”, niedostãpnô dlô wikszoscë. Dopiérze òd 
niedôwna rëszëła całô rzéka – mómë kùreszce wiele 
wëdôwiznów, swòje radio, ùczbë w szkòle. A góral-
skô kùltura wcyg bëła promòwónô. To nie je tak letkò 
nadgònic. 

Drëgô sprawa to jãzëk. Lëdze w Pòlsce gò nie roz-
mieją. Jak na YouTube je jakô piesniô kaszëbskô, to 
zarô pòjôwiają sã kòmentarze: „Przetłumacz”. I tegò 
nie zmienimë. Tu më bë brëkòwelë wiôldżi promòcje 

i dëtków, żebë np. naje spiéwë, filmë pùszczac z pòl-
sczima nôdpisama. 

A jeżlë jidze ò artisticzną rówiznã, to mëszlã, że 
mómë dzysô bëlnëch artistów. Mùzyka pop – We-
rónika Kòrthals-Tartas, Nataliô Szroeder, Damroka 
Kwidzyńskô, Bubliczki, Werónika Ceynowa – to są 
wszëtkò młodi lëdze z wiôldżim talentã. Ale jima je 
brëkòwnô promòcjô. Nie sygnie, że rôz sã pòjawią  
w „Pytaniu na śniadanie”. Doch jak pòjedzesz rôz do 
telewizje i òpòwiész ò swòji ksążce, to sã skùńczi na 
tim, że cebie pòchwôlą, lëdze ò tim ùczëją i… zabã-
dą. Të bë mùszôł chòdzëc òd programù do programù 
– jak wspòmnióny Gòlcowie. A mùzyka bë miała 
„lecec” dërch, mòże trafic do eùrowizje… Mómë 
dokazë, jaczé bë mògłë bëc hitama w Pòlsce abò  
i Eùropie. Ale jesz rôz – do te nie sygnie ta promòcjô 
lokalnô, nawetka nôwiãkszô. 

Nie wiém, czë to sã dô zmienic, ale wiém, że 
naji artiscë są na baro wësoczi rówiznie. Jich piesnie  
i wekònôwstwò są tak samò bëlné jak tëch pòpùlar-
nëch w Pòlsce. 

Jesce òptimistą czë pesymistą, żelë jidze ò kaszëb-
ską kùlturã i jãzëk?
Jak wiedno wszëtkò zanôlégô òd lëdzy. Jeżlë dali bã-
dzemë mielë wiele artistów, co twòrzą na wësoczi ró-
wiznie, artisticzno atrakcyjno, to naja kùltura bãdze 
warac. Ju mómë zrobioné wiôldżi pòkrok. Czedës 
më bëlë zamkłi przede wszëtczim we fòlklorze, a terô 
kaszëbizna weszła mòcno w karno ùczałëch, profeso-
rów i òni mają wiôlgą rolã do òdegraniô, mògą wspie-
rac kùlturã swòjim aùtoritetã. I to robią… wezmë na 
to prof. Daniél Kalinowsczi, prof. Adela Kùik-Kali-
nowskô, prof. Hana Makùrôt-Snuzëk. Te dwie òstat-
né to téż bëlné pòetczi. Jich dokazë to je cos nowé-
gò, absolutnô rewòlucjô. To je pòezjô, jaką mòżemë 
stawiac na jedny niwiznie z nôlepszima eùropejsczi-
ma i swiatowima ùtwórcama. Òglowò pòezjã mómë 
baro dobrą. Kò je jesz Ida Czajinô, Bòżena Ùgòwskô 
– baro widzą mie sã jich wiérztë. Dokładno czëtóm 
kòżdi numer „Stegnë” i wiedno je tam co dobrégò, jak 
òstatno ùsôdzczi Karolënë Serkòwsczi-Secechòwsczi, 
Elżbiétë Bùgajny, Tómka Fópczi i jinëch. Szkòda, że 
lëdze gdzes dali nie wiedzą, że mómë taczé perlë na 
Kaszëbach.

Jesce czãsto rôczony jakno juror na rozmajité kòn-
kùrsë, ùtwórcë proszą Was ò recenzje, doradë. Czë-
jece, że jesce wôżnym dzélã kaszëbsczégò swiata 
kùlturë?
Nié. Tak na to nie zdrzã. Wiém, że móm wiôldżé 
doswiôdczenié w rozmajitëch òbrëmiach artisticz-
négò żëcô i jem rôd, że mògã sã nim dzelëc. Czej 
jem òbsãdzëcelã w kònkùrsach, wiedno móm starã 
dawac nôdgrodë jak nôwicy ùczãstnikóm. Chòcle 
na zôchãtã. Mòże za czile lat wërosną na nową Hanã 
Makùrôt, chtërna z môłëch Lësëch Jam rozmiała tak 
dalek dóńc?

Gôdôł Dark Majkòwsczi



Pomerania nr 7-8 (566) / Lëpińc–Zélnik 202264

Spòtkanié z eùgeniuSzã gòłąbkã
Wcyg mie cos òdcygô òd robòtë kòl słowôrza. W òstatnym czasu bëło to rëchtowanié tekstów 
Słowińców, a terô wòjna na Ùkrajinie – rzekł na zéńdzenim z kaszëbsczima gazétnikama 
Eùgeniusz Gòłąbk z Chwaszczëna. To bëła gôdka czekawô, bòkadnô i nié leno ò ksążkach.

Eùgeniusz Gòłąbk z ùczãstnika-
ma warkòwniów dlô piszącëch pò 
kaszëbskù pòtkôł sã w spòdlecz-
ny szkòle w Tëchómiu (w gminie 
Żukòwò). Rozmòwa zeszła na 
zôczątk jegò dzejaniô dlô kaszë-
biznë. 

Za dzecka jô nie gôdôł pò 
kaszëbskù, rozmiôł, ale nie gôdôł. 
To sã zmieniło, czej jô miôł tak 
gdzes 17–18 lat – wspòminôł Eù-
geniusz. Pòczątk nie béł letczi i nié 
leno temù, że mùszôł sã naùczëc 
jãzëka. Bò Gòłąbk, swiéżo nawró-
cony na kaszëbskòsc nierôz sã 
stikôł z przikrima wëpòwiescama 
ò Kaszëbach ze stronë bracy Pòlô-
chów.  

Z wësztôłceniô jem elektrikã. 
W fi rmie SPELWAR, w jaczi jô robił 
(lata 1972–1977 – a ùrodzony jem 
w 1949 rokù), klimat dlô nas Kaszë-
bów nie béł za baro przëchilny. 
Niejedny, ti głëpszi „Antcë” za 
baro nas nie lëdelë, chòc më 
bëlë we wikszoscë. Colema-
ło nie bëła to z jich stronë 
jakôs agresjô, le taczé nibë 
żartë, ale wskazëjącé, że 
jich drażni nasza jin-
szosc, apartnosc. Firma 
SPELWAR prowadzëła wnen-
czas robòtë w òkòlim Gduńska i téż 
w Czechach, dze na rzéce Łabie 
bùdowóné bëłë slëże i jazë. 
Za robòtã w Czechach ta fi r-
ma ò wiele lepi płacëła, dlôte 
wiele lëdzy chcało tam jachac 
na zôróbk. Tak jô téż, pò pôrã 
miesącach przeprôcowónëch w ti 
fi rmie, we warsztace we Gduńskù, 
wëjachôł jem na robòtã do Czech. 
Pò rocznym bëcym w Czechach wrô-
cało sã nazôd do robòtë we Gduńskù 
i za jaczis czas zôs wëjéżdżało do 
Czech. W całoscë jô w nëch Czechach 
béł trzë razë – w sëmie kòle trzë i pół 
rokù. Przez ten czas jô pòznôł roz-
majitëch lëdzy. Prôwdą je, że niejedny 
z tëch „Antków” lubilë nóm dożerac, 

a jô te, taczé przikré sprawë głãbòk 
przeżiwôł… Ale kò na szczescé 
pòtikôł jem téż wiele bëlnëch, 
rozëmnëch „Antków”, a ti dokùcz-
lëwi głëpcowie stanowilë leno 
môłi dzélëk prôcowników fi rmë. 
W Czechach, pòdczas robòtë czë 
w wòlnym czasu, człowiek sã 
òbrôcôł strzód wszelejaczich lëdzy. 
Zdôrzało mie sã mieszkac w jedny 
jizbie z „Antkama” i czasã nawetk 
le ze samima Kaszëbama. Tam jem 
tej pòtkôł taczégò Szefk ã, co pòchò-
dzył spòd Pùcka. Ten gôdôł, że më 
Kaszëbi mùszimë sã achtnąc. To 
znaczi mùszimë sã trzëmac razã 
i wzajemno wspierac. Pòchwôlił 
mie, że dobrze gôdóm pò kaszëb-

skù. A jô mù nie rzekł, że 
dopiérze le niedôwno 
jem sã naùcził gadac pò 

kaszëbskù – òpòwiôdôł 
nama Eùgeniusz Gòłąbk.

Pierszą ksążką, jakô spra-
wiła, że nawrócył sã òn na 

kaszëbstwò i pòczuł sã bùszny 
z tegò, że je Kaszëbą, bëła Histo-

ria Kaszubów Aleksandra Maj-
kòwsczégò. Pózni zaczął czëtac pier-

szé tomë Słownika gwar kaszubskich 
Bernata Zëchtë, co mù pòmògło lepi sã 
naùczëc kaszëbsczi wëmòwë i pòznac 
wicy słów czë idiomów kaszëbsczich. 
A pò pôrã latach Gòłąbk trafi ł do 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
i corôz głãbi sã „wgrizôł” w kaszë-
biznã. W Zrzeszenim pòznôwôł 
wiele czekawëch lëdzy, midzë jinszi-
ma pisarza Lecha Bądkòwsczégò 
i prof. Józefa Bòrzëszkòwsczégò. 
Bądkòwsczi zachãcył gò do pi-
saniô pò kaszëbskù i zamiescył 
w „Pòmeranii” (w 1980 r.) 
Gòłąbkòwą pòwiôstkã „Òd-
pùst”.

Pònemù zaczął sã czas 
Łątczińsczi Hëtë i pòtka-
niów òrganizowónëch 
przez prof. Józefa Bòrzë-

szkòwsczégò, na chtërne przëjéż-
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dżelë kaszëbsczi pisarze, pòecë i regionalny dzejarze. 
Pôdałë tam rozmajité ùdbë na to, co trzeba zrobic dlô 
kaszëbiznë, żebë òbstojała w warënkach Pòlsczi XX 
wiekù. Jedna z nich tikała sã jãzëka w kòscele. Tak téż 
sã stało. Wdarzã so, że wierã jedna z pierszich mszów z 
fragmentã Swiãtëch Pismión òdczëtónym pò kaszëbskù 
òdbëła sã na zôczątkù lat òsmëdzesątëch. Przeczëtôł to 
ksądz Antoni Peplińsczi, a jô z ti leżnoscë przetłómacził 
przënôleżny wëjimk Nowégò Testamentu. Tak pò prôw-
dze ne pierszé przekładë na kaszëbsczi fragmentów Swi-
ãtëch Pismionów to bëłë przede mszą, jak no gôdają „na 
kòlanie” pisóné – wspòminô pòczątk tłómaczeniów 
Eùgeniusz Gòłąbk. Tej zrodzëła sã ùdba, żebë prze-
łożëc na kaszëbsczi Nowi Testament. Przekònôł gò do 
te Barnim (Bruno) Rulewsczi, z chtërnym Gòłąbk sã 
spòtikôł w lokalu KPZ, we Gduńskù. Tekstë nôprzód 
zapisywôł w hëfcëkù. Tak przełożił jednã z ksãgów. 
Za namòwą Lecha Bądkòwsczégò kùpił maszinã do 
pisaniô. Le tak letkò z tim nie bëło. A to władzóm 
PRL-u szło prawie ò to, żebë letkò nie bëło. Maszinã 
do pisaniô trudno bëło 
nabëc. Béł to czas 
kòmùnë. Prôw-
dac, lata séd-
mëdzesąté XX 
wiekù to ju nie 
béł òstri reżim, 
ale jesz krót-
kò przed tim, 
w marcu 1968 
rokù wszët-
czé maszinë do 

pisaniô bëłë zarejestrowóné, pòbróné próbczi pisma 
(żebë bëło wiedzec, chto pisze antirządowé tekstë) – 
òpòwiôdôł na pòtkanim w Tëchómiu Gòłąbk. Do-
piérkù pò dłëgszim czasu ùdało mie sã kùpic taką ma-
szinã. A ò laptopie jesz sã nawetka nikòmù nie sniło… 
Kłopòt béł téż z kaszëbsczima lëtrama. Ale z tim jô so 
dôł radã. Na przëkłôd z lëtrë „ć” jem zeszlifòwôł lëtrã 
„c”, le òstawił nen sztriszk pòtrzébny do zapisywaniô 
lëtrë „é”. Jakno kropczi do lëtrë „ë” jem wëkòrzëstôł cëz-
nik [pòl. cudzysłów], trzeba le bëło za kòżdim razã, 
czej sã takô lëtra pòjôwiała, copac wałk maszinë ò je-
den ząbk – wëjasniwôł nama Eùgeniusz.

Tej tłómaczenié zaczãło sã ù niegò na dobré. 
Żelë jidzë ò kaszëbską słowiznã pòtrzébną do tak 
pòwôżnégò dzeła, to Gòłąbk wiele radzył sã Jana 
Trepczika. Dzys sóm kąsynk kriticzno zdrzi na swój 
tłómaczënk Swiãtëch Pismionów. Wezmë, zamiast 
ùżëwac słowa „chmùrë” to, za doradą Jana Trepczi-
ka, jem stosowôł słowò „blónë”. Terôzka bëm òstôwiôł 
„chmùrë” abò „òbłoczi”– rzekł Gòłąbk. W całoscë 
przë pisanim pò kaszëbskù, a tim barżi przë przekłô-
danim na kaszëbsczi Swiãtëch Pismionów nôwôżnié-
szą sprawą je słownik (czë słowôrz) pòlskò-kaszëbsczi. 
W 1980 rokù co prôwda prawie wëszedł drëkã nie-
wiôldżi słownik Aleksandra Labùdë, ale mie òn nie 
zadowôlôł. Téż Trepczik, chtëren miã baro wspòmôgôł 
pòtrzébną słowizną, miôł doma swój słownik, wten-
czas jesz le w fòrmie kartoteczi. Trepczik tam miôł sło-
wa wëpisóné ze słowników Zëchtë, Ramùłta czë Loren-
tza, a téż słowa zebróné przez sebie abò wëmëszloné… 
Bò trzeba wiedzec, że Trepczik, tak samò jak Labùda 
bëlë ùsôdzcama słów, to je twórcama neòlogizmów. 
A chòc pòchòdzëlë z jednégò òkòlégò kartësczégò 
pòwiatu (pòla jich starszich sąsadowałë przez miedzã), 
to òbaji pisywelë kąsk jiną kaszëbizną, preferowelë 

jinszé kùnôszczi słów. Tej jô téż pòstanowił 
spòrzãdzëc swój słowôrz pòlskò-kaszëb-

sczi, nôprzód w zesziwkù, pòtemù 
w fòrmie kartoteczi, a dopiérkù 

pózni w wersji kómpùterowi 
– wspòminôł pòczątczi 

pòwstôwaniô gwôsnégò pòl-
skò-kaszëbsczégò słowôrza. 

Zapisywanié słowiznë 
pòdług alfabétu w zesziwkù 
mô tã felã, że tam nie jidze 
za baro dopisëwac nowëch 
słów. Lepszô ju bëła ta kar-

PRL-u szło prawie ò to, żebë letkò nie bëło. Maszinã 
do pisaniô trudno bëło 
nabëc. Béł to czas 
kòmùnë. Prôw-
dac, lata séd-
mëdzesąté XX 
wiekù to ju nie 
béł òstri reżim, 
ale jesz krót-
kò przed tim, 
w marcu 1968 
rokù wszët-
czé maszinë do 

„chmùrë” abò „òbłoczi”– rzekł Gòłąbk. 
przë pisanim pò kaszëbskù, a tim barżi przë przekłô-
danim na kaszëbsczi Swiãtëch Pismionów nôwôżnié-
szą sprawą je słownik (czë słowôrz) pòlskò-kaszëbsczi. 
W 1980 rokù co prôwda prawie wëszedł drëkã nie-
wiôldżi słownik Aleksandra Labùdë, ale mie òn nie 
zadowôlôł. Téż Trepczik, chtëren miã baro wspòmôgôł 
pòtrzébną słowizną, miôł doma swój słownik, wten-
czas jesz le w fòrmie kartoteczi. Trepczik tam miôł sło-
wa wëpisóné ze słowników Zëchtë, Ramùłta czë Loren-
tza, a téż słowa zebróné przez sebie abò wëmëszloné… 
Bò trzeba wiedzec, że Trepczik, tak samò jak Labùda 
bëlë ùsôdzcama słów, to je twórcama neòlogizmów. 
A chòc pòchòdzëlë z jednégò òkòlégò kartësczégò 
pòwiatu (pòla jich starszich sąsadowałë przez miedzã), 
to òbaji pisywelë kąsk jiną kaszëbizną, preferowelë 

jinszé kùnôszczi słów. Tej jô téż pòstanowił 
spòrzãdzëc swój słowôrz pòlskò-kaszëb-

sczi, nôprzód w zesziwkù, pòtemù 
w fòrmie kartoteczi, a dopiérkù 

pózni w wersji kómpùterowi
– wspòminôł pòczątczi 

pòwstôwaniô gwôsnégò pòl-
skò-kaszëbsczégò słowôrza. 

pòdług alfabétu w zesziwkù 
mô tã felã, że tam nie jidze 
za baro dopisëwac nowëch 
słów. Lepszô ju bëła ta kar-

toteka, chtërna zawôlała 
mie całi stół – dodôwô 
Eùgeniusz. 

Dopiérze kóm-
pùter, nabëti pôrã lat 
pózni, rozwiązôł ji-
wer z rozkòscérzają-
cym sã zbiorã. Z czasã 
tekstów Gòłąbka pi-
sónëch pò kaszëbskù Eùgeniusz Gòłąbk. Òdj. am
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pòwstôwało, a co nôwôżniészé bëło drëkòwónëch, 
corôz wiãcy. Gòłąbk téż brôł ùdzél w notejszi diskùsji  
ò pisënk (kaszëbską pisowniã) i ò mòdło kaszëbiznë 
lëteracczi. W tekstach różnëch aùtorów zamieszczi-
wónëch w „Pòmeranii” bëło wiele błãdów lëterowëch, 
gramaticznëch i jinëch. Jedną z taczich pùblikacji, 
chtërna miała pòmòc w ùnormòwanim pisóny kaszë-
biznë, béł Gòłąbkòwi Kaszëbsczi Słowôrz Normatiwny 
[2005]. Pózni pòjôwiałë sã tomë Wiôldżégò Słowôrza 
Pòlskò-Kaszëbsczégò [Wielki Słownik Polsko-Kaszub-
ski, 2012–2013, tom I: A–K, t. II: L–O, t. III: P, t. IV: 
R–Ś – dop. red.]. Na spòtkanim z aùtorã ni mògło za-
felowac pitania, czedë mdą wëdóné pòstãpné dzéle.

A, jô nie wiém, czë tegò dożëjã – szpòrtowno òd-
pòwiedzôł Eùgeniusz Gòłąbk. A tej dodôł: Jak nie-
jedny wiedzą, jô móm baro szeroczé zainteresowania,  
a że „jem zdolny do wszëtczégò”, tej to wszëtkò miã òd-
cygô òd sedzeniô nad słownikama (a je to, trzeba rzec, 
baro zmùdnô robòta). Móm doma wiôldżi zbiór ksążk, 
jaczé wëpôdô przeczëtac. Kò nie są òne le do òzdobë 
pòlëców... Wiele téż czëtiwóm gazétów, bò czekawi 
mie przeszłosc (téż ta nôdôwniészô, przedpòtopòwô), 
terôzniészosc (midzë jinszima wòjna na Ùkrajinie) 
i to, co nas czekô w przińdoscë (a zapòwiôdają sã  
w nôblëższich dzesãc latach grozné czasë, czegò jed-
nym z przejawów je „plandemiô”…). Në i mùzykùjã 
na wiele instrumentach, a lubiã to robic nôlepi, jak 
pòtrafiã, tej czwiczã to granié téż gòdzënama… A żelë 
jidze ò nen słowôrz, prawie robiã kòl lëtrë „w”. Jem przë 
„winie”. I òd wina, i òd winë. 

Nié leno bieżącé sprawë nie dozwôlają Gòłąbkòwi 
na dokùńczenié pòstãpnégò tomù słowôrza,  
a téż robòta kòl kaszëbsczich tekstów, a òsoblëwie  
w òstatnym czasu nëch słowińsczich, spisónëch 
przez Lorentza. Drëkã wëszłë, przëgòtowóné przez 
Gòłąbka Słowińsczé tekstë Friedricha Lorentza pò-
dóné w dzysczasny kaszëbiznie i pò pòlskù (2021). 
Eùgeniusz Gòłąbk tak ò ti ksążce òpòwiôdôł: To 
bëło dlô mie czekawé, bò ti tam Kaszëbi (tak zwóny 
Słowińcowie) ùżiwelë wiele słów jinszich abò w jinszi 

fòrmie jak na najich Kaszëbach, a do te synonimë. 
Na przëkłôd „szôtornik”, co lumpë (jinaczi szôtorë) 
skùpiwô, ù nich béł jesz znóny jakno szãtnik abò szat-
nik, abò chùstnik. 

Nasz chwaszczińsczi gòsc zwrôcôł téż ùwôgã na 
wëmòwã ù Słowińców: Bëła to kaszëbizna bëlackô, ale 
nié do kùńca. Bò przez diftongòwą wëmòwã „ò” jak-
no „ło” to bëlacczé „lo” brzmiało jak „lło”. Nie gôdelë 
chlop, kloda, le: chlłop, klłoda. Jistniało téż w tamtészi 
gôdce nôgłosowé wò-. Òni mówilë: wòda, wòkò, wòn, 
wòstatny itp.

W Gòłąbkòwëch Słowińsczich tekstach trzeba bëło 
dac wëjasnienié apartniészich słów. Ale ne czasã sã pò-
wtôrzałë. Gòłąbka czekawiło, czë ti tzw. Słowińcowie 
ùżiwelë téż òglekaszëbsczich (mni apartnëch dlô nas) 
synonimów, tj. òdpòwiedników. Tak hewò pòwstôł 
nowi, òsóbny słowôrz słowińskò-kaszëbsczi, jaczi ju 
gòtowi czekô na wëdanié drëkã. 

Bëtnicë warkòwniów zapitelë Eùgeniusza Gòłąb-
ka, jak òn widzy przińdosc kaszëbiznë. Żëwô kaszë-
bizna dżinie corôzka barżi. Ni ma co przëmëkac na 
to òczu, kòżdi to widzy. Jô gôdóm pò kaszëbskù, mòje 
dzecë téż. Córka do swòjich dzecy mówi tej-sej pò 
kaszëbskù, ale ji chłop nié (òn pòchòdzy z Pòdlaségò), 
tej òne òdpòwiôdają nama pò pòlskù. Òne rozmieją, 
co sã do nich gôdô pò kaszëbskù, a nawetka, czej sã je 
przëcësnie, to pòwtórzą jaczés słowò, ale w praktice ju 
nie gôdają ani do mie, a tim barżi same midzë sobą. 

Aùtór słowôrzów co prôwdã widzy, że dzys  
z pòstrzéganim kaszëbiznë je lepi jak przódë lat. 
Mómë wiele ùczałëch, jaczi piszą i gôdają pò kaszëb-
skù, to dodôwô nama prestiżu. Le trzeba wezdrzec 
prôwdze w òczë i stwierdzëc, że kaszëbizna stôwô 
sã dzys sprawą baro elitarną, co ju przepòwiôdelë 
niechtërny wiele lat temù. Ale jakno chtos rzekł: „leno 
dżentelmeni brónią beznôdzejnëch sprawów”. Dlô mie 
i dlô wiele jesz lëdzy na tim swiece kaszëbizna je jedną 
z nôwôżniészich rzeczi. W kòżdim razu jô nie żałujã 
czasu pòswiãconégò dlô kaszëbiznë.     

Łukôsz Zołtkòwsczi

Warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù

Òdj. am



Mirosłôw Sobisz ùrodzył sã 30 zél- 
nika 1957 roku w Kartuzach. Dzys- 
dnia mieszkô w Przedkòwie w stôrim 
pòsterunkù Milicji Òbëwatelsczi. 
Spòdleczną szkòłã skùńcził w Przed-
kòwie. Pòtemù ùcził sã w Liceùm 
m. Heronima Derdowsczégò w Kar-
tuzach. Pò roku nôùczi zaczął robic 
w szkòle jakno szkólny i skùńcził pe-
dagògiczné sztudium. Sztudérowôł 
artisticzné spiéwanié przez pół rokù. Òstawił 
sztudia, bò miôł robòtã. Robił w szkòle w Szar-

loce, pòtemù w Przedkòwie. Z Przed-
kòwa przecygnął do Wilanowa. Dzysô 
robi jakno mùzykańt we wespółrobòce  
z Jerzim Soliwòdą. Òd wnetka 50 lat 
grô na akòrdionie i „instrumentach 
wieloczynnościowych”. Béł ùczniã 
mùzyczny szkòłë w Kartuzach. Rôd 
pòkazëje sã òbczas rozmajitëch ùroczë-
stosców, np. wiesołów czë roczëznów. 
Jegò zamiłowanim są stôré mòtorë, 

co je naprôwiô. Ùdało mu sã zebrac taczé jak: 
BMW R35, WFM, junak, panonia, SHL.

òn miôł pSeùdonim pùtlôk 
W Czeczewie béł taczi kòwôl. Òn miôł pseùdonim 
„pùtlôk” (pòl. chłop małorolny, złośliwie: zając).  
I terô òn béł zmòtorizowóny. Òn miôł warszawã. Pie-
niãdzy òn dosc miôł, dobrze prosperowôł jakò kòwôl 
i so tã warszawã kùpił. Tã stôrą M20, tegò garbù-
sa. Òn czasama do tatka przëjéżdżôł téż, béł tam 
na pòsterunkù. Òni so pòwiôdelë, czasama co mù 
przëwiózł, jakąs kùrã abò szinkã. Të wiész, jak ti chło-
pi. Chcelë z milicją żëc w zgòdze. Terôzkù òn jednégò 
dnia tam przëjachôł do nas i mówi tak: „Panie Sobisz, 
wié pan, co jô miôł za przigòdã?”. A jô tak wiedno na 
to jegò aùto zdrzôł. To aùto jaczés dzywné, ta war-
szawa bëła takô strasznô. Òn jã miôł pãzelkã wëma-

lowóné òléjną farbą. Ò Matkò! Jak ta wëzdrza. Më 
doch mielë téż. Òjc miôł kùpioné warszawã. Ta nasza 
wëzdrza fejno, a ta jegò bëła takô strasznô. Òn gôdô 
tak: „Jô miôł przigòdã w Gduńskù, nieprzijemną”. 
Òn tą swòją warszawą jachôł i weleno, gò zatrzimała 
milicjô. I tak òbzérają to aùto i jeden z tëch milicjan-
tów mówi: „Panie, jak ten pana samochód wygląda?”. 
A òn òdpòwiôdô: „Në, panie, jô taczé móm aùto.  
A czemù? Co sã stało? Wszëstkò je sprawné”. „Panie, 
jak to wygląda. Ten samochód to płoszy ludzi. Prze-
cież to można zawału dostać, jak się zobaczy taki 
samochód”! – ten milicjant mówił. Òni mù (temù 
chłopù) delë mandat za „marny wygląd”. 

gdze wa jeSta, przińdzta tu! jô ni mògã Sã òderwac!
Òn (kòwôl ‘pùtlôk’ z Czeczewa) miôł taczé zdarzenié 
doma. Òn szedł do chléwa. Tam trzeba bëło bùchtë zro-
bic dlô swini. Òn miôł taczé drewniané bùchtë. I terô 
òn przëbijôł déle w chléwie. Wele jedną razą òn miôł 
gwòzdza i terô ten jeden gwózdz przëbijôł i tak rãką z 
drëdżi stronë trzimie, pôlcama, żebë wëczëc, jak gózdz 
przeńdze. I wele tak òn ùderził w ten gózdz młotkã, że 
ten przelôzł przez jegò pôlc i wlôzł w drzewò. Òn béł 
załatwiony. Tegò gòzdza òn ni mógł wëjąc, bò òn ni 
miôł cążków. I terô òn béł przëbiti do tegò déla. I terô 
„Jezës” òn wrzeszczi. Òn wòłô swòjégò sëna: „Frãcu, 
nëże, pòj le sa tu!”. Wrzeszczi: „Gdze wa jesta, przińdzta 

tu! Jô ni mògã sã òderwac!”. I dali wrzeszczi i wrzeszczi,  
a nicht nie jidze. Pół gòdzënë jamrowôł i jamrowôł, jaż 
w kùńcu ten jegò syn czëje. Òn wrzeszczôł: „Pòjta tu 
do mie! Pòjta tu, bò Jezës, Marija, Józef mie sã lëchò 
robi. Jezës, jô ni mògã sã òderwac!”. Ten syn w kùńcu 
przëszedł, a ten gôdôł: „Wez chùtkò, sënie, Frãcu, biôj-
że tam pò cążczi! Przënies! Jô jem przëbiti. Ten gózdz 
przelôzł mie!”. Ten knôp tima cążkama ten gózdz wëjął 
i ùwòlnił gò òd tegò wszëtczégò. 
Gôda Paùlëna Wãserskô  23 strëmiannika 2022 r.  
w Chwaszczënie.  

Òdj. Paùlëna Wãserskô 

Kaszëbsczi spiKrz pamiãcë
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Kòmentôrz:
Pòlsczé aùto marczi FSO Warszawa bëło produkòwóné 
w latach 1951–1973 przez Fabrikã Samòchòdów 
Òsobòwëch (FSO) w Warszawie na spòdlim kòn-
strukcji rusczégò aùta GAZ M20 Pobieda, równak ta 
konstrukcjô bëła rozwijónô przez FSO. Béł to pierszi 
òsobòwi aùtół produkòwóny serijno w Pòlsce pò II swi-
atowi wojnie.

Mùndurowô fòrmacjô ò pòlicyjnym charakte-
rze, Milicjô Òbëwatelskô (MO), pòwsta w Pòlsczi 
Rzeczëpòspòliti Lëdowi do biôtczi z przekrocznikama 
i do dbałoscë ò pùbliczny bezpiek. Bëła téż colemało 
wëkòrzëstiwónô do ùtrzimaniô państwòwégò systemù. 
Milicjô Òbëwatelskô fónksnérowa w PRL w latach 
1944–1989 i krótkò (òbczas ùstrojowi transfòrmacji)  
w III Rzeczëpòspòliti, pò czim na ji placu pòkôza sã 
pòlicjô. W ji grëpach bëło kòle 80 000 szandarów. 
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„caSSubia cantat” w bëtowie 2021. 
pòplatkòwé bédënczi

Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie 16 rujana 2021 rokù zrëchtowało pòsobny 
festiwal „Cassubia Cantat”. Jegò brzadã je prawie wëszłô plata pt. Cassubia Cantat 2021.

Òbsãdzëcelama ùszłorocznégò festiwalu bëlë: Macéj 
Richłi, Mateùsz Richłi, Karól Walczôk, Michôł 
Mòniuszkò a Macéj Kòwalsczi. Czekawé są co rokù 
rozsądzënczi jurorów, a w całoscë jich ùzasadnienié, 
temù je wôrt je zacytowac w òriginale. Nôdgrodzony 
òstelë:

Duet Małgorzata Sztandera i Mirosław Zahl za 
subtelność, liryczność i urok sceniczny wokalistki oraz 
nietuzinkową harmonizację w akompaniamencie. Ze-
spół Sami Swoi za serce w muzyce i zaangażowanie  
w pielęgnowaniu wspólnego śpiewania. Duet Laumilia 
za odważne pomysły aranżacyjne, stworzenie nowego 
kontekstu dla materiału tradycyjnego, nastrojowość, 
familijność, intymność i teatralność przekazu. Zespół 
Złoty Kłos za jakość muzyczną, zespołowość wyko-
nania, twórcze odniesienie do proponowanych przez 
Festiwal źródeł, wkomponowanie się w krajobraz kul-
turowy miejsca i organiczność brzmienia. Nagrodę 
Główną Festiwalu jury przyznało zespołówi Begeben-
heit za spójne brzmienie, energię, czysty i prosty prze-
kaz, wykonawczą naturalność i sceniczną swobodę. 
Jury podkreśliło też zróżnicowanie aranżacyjne po-
szczególnych propozycji i wrażliwość zespołu na mu-
zyczną głębię źródła. 

Skòrno mùzyka je ju przedzegwionô, mòże je 
wôrt przësłëchac sã kaszëbiznie festiwalu „Cassubia 
Cantat”? Równak mùzyczi téż chcemë pòsłëchac.

W „Òżenił sã wróbel z kawą” je czësto pòmãk, pò 
kaszëbskù a pò pòlskù: 

 Òżenił so wróbel z kawą, 
 Szterë mile za Warszawą

 Wszystko państwo zaprosili
 A o sobie zabaczyli

 Jak so sowa dowiedzała
 Na weselé przyjechała

 A ty, wróblu, mały ptaszku
 Mógł jes sedzec lepi w daszkù [?]

 Pòrwa sowa wróbla w kawie
 Ùdeptał ji małi palec

 […]
 Wywrócili garnek z banią

„Szedł Pón Jezës” je za to przikładã snôżi kaszë-
biznë. Nordowi. Ùrodzëla, pòtopila, wstãpòwala, 
drżela, zapôlëlë, rozsëpala… Tëli zwrotk w mòlowi 
tonacje, a jimrë ni ma. Nôlepszi sztëczk na ti place. 
Pòsobny „Leżi bót kòle wrót” w interpretacji Bege-
benheit z Paùlëną Wãserską je dzél żëwszi jak kòl 
karna „Drësze” z Jóaną Gòstkòwską. Lubkò sã słëchô 
swójsczégò jãzëka dokôzkù.

Karno Złoty Kłos skrodzywô frazë dënëgòwi 
„Piesni ò naszi Wiôldżi Wsy”, zapisóny jakno „Naszô 
wies”. Bez to płënącô melodiô ti spiéwë je żołnérskô, 
marszowô. Jakbë felowało lëftu do wëspiéwaniô. 

Po niejakim czasie ju sã fùrman zjawia, / trocha 
się namyśli w szeregi ustawia – takô je „Szychta”. Fëj-
né chłopsczé solo. I białkòwsczé òdpòwiescë: Hej, na 
moli, na moli.

Pòdobné je „Weselisko dżada”: òna zada wałkiem 
bez łep a òn sã reduje. Téż rozmòwa solistë z chùrkã. 
Nié jinaczi je w ksãdza Peplińsczégò „Żebë wrócył 
ten czas”. Solista pòsobny rôz pòkôzywô swój inter-
pretacyjny trim. Leno kąsk to bedełkO nie pasëje w 
refrenie (W sztrófkach je bëdełkò).

Gitara Mirka Zahla witô nas w „Wele, wetce”. Je to 
spòsobny duet z Małgòrzatą Sztanderą. Mùzyczno są 
to dokôzczi baro wdzãczné, chòcô wiele je tuwò pòla-
szeniô. Piãknégò głosu Małgòrzatë chãtno sã słëchô. 
Szkòda, że w pòl-kaszu…
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Mùzyka

Sami Swoi mają tej-sej kłopòt z intonacją w dwùch 
głosach, co nijak nie wadzy redoscë jich wëkònaniô. 
W „Dze sã pòdzała mòja wies” zdôrzało sã jima zmie-
niwac melodiã Antoniégò Peplińsczégò. 

Laumilia to je jiny swiat. Eksperimeńtów. Z ùżi-
wanim strënów, ze spiéwanim na głosë. Czekawé. 
Barżi z polska.

Na kùńcu mùzycznégò krążka nalôżómë 
instrumentalny sztëczk pt. „Diabelskie skrzypce”, co 
gò stwòrził Meh Indigo. Wnetkã sétmë minut terôcza-
sny mùzyczi studiowi. Je òn dedikòwóny wëstôwkòwi, 
jaczi béł w bëtowsczim mùzeùm òd rujana do gòdni-
ka ùszłégò rokù. Równak zwãkù tegò òbrzãdowégò 
statkù w tim sztëczkù jem sã nie doczuł… 

Brëkòwnô je kòrekta titułów piesniów na òbkłôd-
ce òpisywóny platë. 

Òd lat przëzéróm sã bëlny robòce òrganizatorów 
Festiwalu „Cassubia Cantat”, w całoscë Jarka 
Szrédera, stolëma bëtowsczi zemi. Pòznôł jem tã 
rozegracjã jakno wëkònôwca (2013, 2018) a przë 
analizérowanim plat – pòfestiwalowégò brzadu1. 
Cassubia zmieniwô swòje lico. Òtmikô sã na aùtor-
sczé piesnie, co dôwô leżnosc pòszerzwieniô kar-
na wëkònôwców. Òsoblëwi môl pòstrzód aùtorów 
mô ksądz Antoni Peplińsczi, mòckò zrzeszony  
z bëtowską zemią. 

Bédëjã òsóbno wënadgradzac w festiwalu 
wëkònywanié dokazów ks. Peplińsczégò, a z czasã 
rozważëc nadanié mù miona tegò aùtora, ùtwórcë 
nôwikszégò kaszëbsczégò szlagra „Kaszëbë wòłają 
nas”.

Tomôsz Fópka

1  Tómk Fópka, „Cassubia Cantat. Bògati brzôd bëtowsczégò festiwalu”, „Pomerania” 2016, nr 5 (498), s. 26–28; „Cassubia Cantat 2019. 
Kaszëbizna apart pòlaszëznë”, „Pomerania” 2020, nr10 (546), s. 42–43.

Przódë lat na Kaszëbach lëdze rôd kòpalë torf 
do pôleniô w piéckù. Kò dzysôdnia wôrt sã z tim 
materiałã do pôleniô blëżi zapòznac, bò chto wié, 
czë torf zôs nie mdze nama brëkòwny… To są ju 
lata, czedë w maju chłopi szlë na torfòwé łączi a tã 
torfszpôdama kòpalë kãpë torfù, sëszëlë je na słu-

nuszkù, a tej zëmą pôlëlë nima w piéckach a pòd 
platama. 

W Słowniku gwar kaszubskich… ks. Bernat Zëch-
ta zanotérowôł, że torf pòwstôł na skutek zapadnięcia 
się olbrzymich borów i lasów podczas siedmiokrotnego 
obrotu ziemi. Jakùż z tim torfã bëło, to wiedzec nie je,  
a kãpë torfù i nôrzãdła do jegò kòpaniô òbezdrzec mòże  
w kaszëbsczich mùzeach, chòcbë w Mùzeùm Pùcczi 
Zemi.

Zachë ze stôri szafë

kãpa torfù

rd
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nordmanowie

Jarl Diarf ze swòjim karnã plënąn przez wòdë pùcczégò wikù. Na tim më skùńczëlë ùszli part 
naszi pòwiôstczi. Razã z Miloszã a Milichã gònilë òni za kùpcã Lédergã, co miôl pòrwac brutkã 
Mòjmirã. Prawie to dzéwczã chcelë òni ùretac w gardze na òstrowie.

Nimò że knara nie je chùtczim bôtã, to z wiatrã  
w żôdżel Diarfòwémù karnu dosc flot ùda sã doplënąc 
do pòrtë stôrégò Pùcka. Nie syglo to równak, żebë na-
gònic Léderga. Ten bél ju w tim gardze. Czedë Nord-
manowie wiązalë swój bôt, zarô ùzdrzelë, że Pùck nie 
bél tak òtemkli na cëzëch jak to bëło na òstrowie. Òd 
raza zjawilë sã gardowi strażnicë a zaczãlë pëtac:
– Chto wa jesta?
– Czegò tu chceta?
– Docz wa môta broń?
– Spòkójno – zacząn ùsmióny Diarf – më jesmë kùp-
cowie. Chcemë hańdlowac. A broń? Në kò kòżdi mù-
szi sóm sebie pilowac.
– Co môta do przedaniô?
– Kò… – Tu Diarf pòwzérôl pò pùsti knarze a doch 
zarô sã przëbôczil, że wszëstkò, co mielë, wëladowalë 

na òstrowie. Z retënkã przëszed mù Milosz:
– Gadôjta, że më dopiérze chcemë kùpiac len – rzek 
cëchò za krzebtã jarla.
– Kò chcemë kùpiac len, wiémë, że tu mòżna dostac 
nôlepszi.
– Cos waji wiele jak na kùpców – gardowi nie chcelë 
dac pòkù, le tu zôs przëdôl sã Milich z Miloszã.
– To prôwda! – zacząn gadac starszi a pòcygnąn za 
sobą sëna – më dwaji jesmë stądka. Z timë lëdzamë 
më sã blós zabralë z òstrowa. To kùpcowie a mielë 
plac na swòjim bôce.
– Niech bądze! Le pamiãtôjta, że më mómë tu na 
wszëtczich òkò! – w kùńcu strażnicë dalë sã przega-
dac a pòszlë w swòjã stronã.
Wikingowie òstalë sami.
– Cëż dali? Tu mùszi òpasowac.

PART 3

Mal. W. Dłubakòwsczi
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Nordowé pòwiôstczi

– Mùszimë nalezc tegò Léderga.
– Le òn pewno ju wié, że chcemë sã z nim rechòwac. 
Mùszôl sã gdzes skrëc.
– Niech jidze mlodi Milich. Òblec gò bële jak, a niech 
sã rozezdrzi.
Knôp wrócyl za jaczis czas. Nié sóm! Razã z nim na 
knarã wlôz stôri ju, zgrãbòlali strëch. Nordmanowie 
pòwzéralë na Milicha a tegò czlowieka.
– Cëż je? – spitôl Diarf.
– Wë chcece kùpiac len, a to je prawie kùpc Léderg,  
z chtërnym jô ùgôdôl, że òn mòże w tim pòmòc.
– Aaaa, në jo, to baro sã ceszã! – zelgôl Diarf. – Panie 
Léderg, dożdżëce sztócëk, jô dóm pòstãpną robòtã 
temù tu knôpòwi a mdzemë tedë prawilë.
– Dobrze – òdrzek stôri kùpc.
– Ò co tu chòdzy? – spitôl Diarf na stronie.
– Jô miôl nalezc Léderga, to jô to zrobil. Òn nick nie 
wié. Jô mù rzek, że mój pón chce hańdlowac, a dali 
ju sóm wiész, jarlu. Blós jegò trzeba bëlno wëpëtac, 
bò òn mie cos nie wëzdrzi za tim, kògò më szukômë.
– Môsz rëcht. Të sã bëlno sprawil!
Diarf wrócyl do gòsca, a reszta dzywno wzéra na to 
wszëstkò.
– Panie Léderg – lgôl Diarf – më sprzedalë swój fracht 
na òstrowie, a mómë czëté, że tu w Pùckù bëlny len 
mòżna kùpic. Ten më bë chcelë.
– Wszëstkò mòżna zalatwic, a co wa môta w zamian?
– Zarô wszëstkò wëklarëjã! – gôdôl wiesol jarl – le 
mie sã cos w glowie widnieje. Jô czedës pòznôl jedné-
gò bëńla, òn gôdôl, jeżlë jô dobrze spamiãtôl, że jegò 
òjc zwôl sã prawie Léderg. Mòże to waji syn?
– Dôwno to bëlo?
– Lońsczégò rokù.
– To nie je mòżlëwé. Jô miôl jednégò sëna, ale òn ju 
wiele lat nie żëje. Na mòrzu zdżinąn.
– To mùszalo pò prôwdze ò kògò jinégò chòdzëc. 
Bòdżi niech wama zapłacą, panie. Mój czlowiek do 
waji przindze, dómë znac, co mòżemë mieniac. Wi-
dzyce, że terôzka nick ni mómë.
– Co? Wa, panie, nie jesce pòwôżny. Za czim jô stôri 
tu deptôl?
Stôri Léderg pòlôz w swòjã strona, a Nordmanowie 
zôs òstalë sami.
– Jô z tegò ju nick nie rozmiejã! – znerwòwôl sã Diarf. 
– Radzta terô, co dali!
– To je jasno widzec, że ten cali Bratomir nas òfagòlil! 
Òskarżil tegò tu starëszka, żebë sëna retac – òdrzek 
jeden z Wikingów.
– Le chto pòrwôl Mojmirã?! Na żóden ôrt më sã ni 
mòżemë tegò doznac!
– Mòże mùszi so dac ju pòkù z tą sprawą?
– Në że! Më glupi! – òdezwôl sã Milosz.
– Co? Przëszlo cë co na mësl?!
– Jak Bratomir rzek nama, że Mòjmirã mô pòrwóné 
Léderg, më ju flot rëmalë, żebë plënąc. Jô chùdzy nó 
to nie dôl òbachtë, le òn jesz rzek do se, że w biédã 
pòpôd przez tã czôrną!
– Në?

– A skądka òn móg wiedzec, czë òna czôrnô czë ja-
snô, czë rudô?!
– To prôwda! Më gò w cemno òskarżëlë, a prawie tra-
filë! To òn zrobil! – zahërlëkôl Diarf.
– Jô gò móg równak scësnąc – dodôl Milich.
– Pleniemë nazôt!
Calô szpela na òstrów jacha ju pòmalinkù. Terô 
mielë pòd wiater, le téż nie bëlo co sã spieszëc. 
Felowalo jima ùdbë, co robic dali, jak sã òbró-
cëc, jaczi nalezc métel. Wik bél spòkójny. Òkróm 
nich na wòdze widzec bëlo blós rëbôków a jaczés 
môlé czôlno. Pò jaczims czasu jeden z dzobù dôl 
òbacht, że to czôlno jakbë sã czerowalo prosto na 
nich.
– Mòże cë sã zdôwô?
– Wierã nié, bò më kąsk wëkrącëlë, żebë nie jic prosto 
na wiater, tedë òni téż zmienilë czerënk.
– Ùzdrzimë. Mòże cos nowégò?
Pò prôwdze, czedë cãżkô knara krącëla sã pòd wiater, 
chtos prowadzyl czôlno tak, żebë w kùńcu sã spòtkac. 
Pò sztóce dalo sã ùzdrzec, że plëną w nim dwie per-
sonë.
– Në że! Stójta! Më do waji! – w kùńcu zawòlôl chtos 
z czôlna.
– A nie gôdôl jô?
Wikingòwie wëcygnãlë wiosla. Czôlno dobilo do bór-
të knarë. Terô Diarfa a jegò drëchów spòtka pòstãpné 
zdzëwienié. W czôlnie sedzôl ten sóm bëniel, chtër-
négò mielë chwaconé a chcelë scësnąc liną. Òkróm 
niegò fòrsz dzéwczątkò ò czôrnëch wlosach.
– Mòje miono je Mòjmira – òdezwa sã òna – móm 
czëté, że to prawie mie szukôta?
– Të – Diarf spitôl nié ji, leno jegò – chcesz jã òddac?
– Nié – òdrzek bëniel.
– Jô sama mògã za sebie gadac – òdezwa sã dali Mòj-
mira.
– Tedë gadôj.
– To prôwda, że lëdze najãti przez Bratomira mie 
pòrwelë. Le tu na placu jô a ten tu Bratk, më, më sã  
w sobie zakòchalë!
– Të tu chcesz òstac? Të przëplënãla, żebë to nama 
rzeknąc? Twój òjc wiele dôwô, żebë òdstawic cebie 
dodóm! Mëslisz, że cã terô pùscymë?
– Nié! Weznita mie razã z mòjim lubòtnym. Òjc sã  
z wamë pòrechùje.
– Wsadôjta na knarã! A czôlno wiązac zewslôdë! – 
rozkôzôl Diarf.
Pòplënãlë razã dali. Na stronie jarl cëchò prawil z Mi-
loszã.
– Widzôl të tak cos?
– Kò wëszlo dobrze.
– Ju mie dwùch Kaszëbów bë syglo w karnie.
– Në nie gadôj, jarlu, że ce z namë tak lëchò.
– Pò prôwdze to nié – ùsmiôl sã Diarf.
Knara cãżkò zazyba sã na walach. Jarl Nordmanów 
dôł rozkôz, żebë sczerowac bôt na nord-west.
Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszëbiznë

Matéùsz Bùllmann
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Z Kociewia FELIETON

Maria Pająkowska-kensik

„Nieść Kociewie”  
od morza  

na południe  
kraju.

O Kociewiu, co zawdy bylo, 
jest i bedzie...

Południowa część Ko-
ciewia, czyli powiat 
świecki, należy do woje-
wództwa kujawsko-po-

morskiego, które – jak wiadomo – jest 
ciekawą mozaiką innych regionów, np. 
Pałuk, Kujaw, ziemi chełmińskiej, Bo-
rów Tucholskich… Taka różnorodność 
jest wyzwaniem dla regionalistów, ale 
i walorem. 

Trzy tygodnie pobytu w sanatorium 
w Inowrocławiu i wycieczka do Gnie-
zna przypomniały mi lekcje historii  
o kolebce polskości. W sanatorium 
kuracjusze z całej Polski. Przy wspól-
nym stole przez trzy tygodnie, ktoś ze 
Śląska, ktoś z Mazowsza, ktoś z Lubel-
skiego… Mówili o swojej ziemi, więc 
musiałam spytać: A Kociewie to…? Ślą-
zak nie słyszał, panie wiedziały, bo ktoś w rodzinie 
mówił. 

Jak dobrze, że nasza Lokalna Organizacja Tury-
styczna ruszyła w Polskę, by „nieść Kociewie” od 
morza na południe kraju… Bardzo mnie to cieszy! 

Przed wyjazdem, w Tygodniu Bibliotek, mia-
łam przyjemność przedstawić temat „Kociewie 
było, jest i będzie”. Nasza nowoczesna świec-
ka biblioteka gromadzi i prezentuje, só na wi-
doku, regionalia, m.in. „Pomeranię” i „Kociewski 
Magazyn Regionalny”. Podczas rozciągniętego  
z przyczyn obiektywnych (pandemia) VI Kongre-
su Kociewskiego przybyło wiele interesujących 
opracowań. Czeka nas podsumowanie dokonań  
i plany na przyszłość. 

Już niebawem spotkamy się w Tczewie, Byto-
ni. Podczas wakacji odbędą się znówkiś plachandry  
i to walne… Najpierw w Grucznie, potem w Wir-
tach. Bańdzie tyż śwanto Kociewia w Gdańsku, 
podczas Jarmarku św. Dominika, jano nie zabaczta! 
Na Festiwal Smaku w Grucznie już jedne sie richtu-
jó. Nie zabraknie cyropu z maślónki, czyli fjuta. Sam 
ks. dr Bernard Sychta o tym pisał, tyle że o robió-
nym z buraków. Właśnie ten wielki Kaszuba był też 
u nas, czyli w Świeciu, wikarym, a podczas wojny 
ukrywał się w Osiu. W nowym przewodniku tury-
stycznym po ziemi świeckiej autorzy wielokrotnie 
to podkreślają. Wcześniej dobry wiatr z północy,  
z Kaszub, przyniósł dra Floriana Ceynowę. Nie-

które jego prace drukowano właśnie 
w Świeciu nad Wisłą. Skry ormuzdowe 
nieraz tlą się długo, ale nie trzeba tra-
cić nadziei. Zamanówszi tak je. 

Srodze mnie przedwczorym urado-
wano w SP nr 7 w Świeciu, zaprasza-
jąc na spotkanie z zespołem Świeckie 
Gzuby. W edukacji regionalnej przodu-
ją. Dyrektor szkoły sprzyja, nawet jest 
dumny, że to już 17 lat. Inicjatorką jest 
Małgorzata Połomska, która z bydgo-
skiej uczelni wyniosła dobre ziarno re-
gionalizmu. Dzielnie wspierają tę formę 
uczestnictwa w kulturze Dorota Grzela  
i Sylwia Schmidt. Oj, dzieje się tam, 
dzieje. Dobry przykład dla innych.

Za Czarną Wodą – czyli Wdą – 
dawno, dawno temu było kiedyś 
Świecie. Z historycznego dziedzictwa 

odbudowana została tzw. Stara Fara, przykład 
nadwiślańskiego gotyku. Po zniszczeniach II woj-
ny pięćsetletnia świątynia pw. św. Stanisława 
zyskała w latach 80. nowy patronat Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Na murze zaznaczono, 
do jakiego miejsca zagroziła jej kiedyś powódź. 
Wspomniana świątynia to obecnie Sanktuarium 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Na świętowanie 
30-lecia tego faktu zaproszono ks. dra Maria-
na Miotka. Znowu ważny dla nas Kaszuba, był 
tu proboszczem, duszpasterzem na Kociewiu. 
Okazało się, że pamięta swoje spotkanie ze stu-
dentami filologii polskiej w Bydgoszczy. Świetnie 
zaprezentował wtedy piękną kaszubszczyznę.  
W humanistyce ważne jest, kto i jak mówi po 
kaszubsku. Podobnie w gdańskiej uczelni śp. 
prof. Bogusław Kreja zachęcił mnie, by zająć się 
naszym Kociewiem, bo „wszystkie kłosy jeszcze 
niezebrane”. 

No i tak jesteśmy sobie na Pomorzu, o którym 
cała Polska wie i często latem właśnie tu się kie-
ruje. „Jak skała na morzu. O polskości Pomorza” 
– jeszcze w czerwcu w Tczewie odbył się ważny 
koncert i wystawa. Walne święto kończącego się 
VI Kongresu Kociewskiego. 

Na wakacje, jak zawsze, życzę 
wszystkim wielu pięknych przeżyć,  
a na trudne dni – siły ducha.
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Rzeczywistość  
w fantazji,  
fantazja  
w Rzeczywistości

Z. Rabska, Baśnie kaszubskie, 
Wydawnictwo BiT Beata Żmuda-
-Trzebiatowska, Gdańsk 2018

Wszyscy mamy świadomość, jak 
ogromny wpływ na różne dziedziny 
życia naszego regionu miało odro-
dzenie Polski i przyłączenie do niej 
Pomorza w 1920 r. Przekonuje o tym 
także, niewątpliwie pod tym wzglę-
dem nietypowa, książka Baśnie ka-
szubskie autorstwa Zuzanny Rabskiej, 
której pierwsze wydanie ukazało się  
w 1925 r.

Prawdopodobnie gdyby nie po-
wrót Kaszub do Polski, ta książka 
by nie powstała. Jej autorka, polska 
patriotka, przed 1920 r. swoje życie  
i twórczość koncentrowała w War-
szawie, na Mazowszu, w Małopol-

sce. Nowa sytuacja geopolityczna 
spowodowała, że często wyjeżdżała 
na niewielkie wówczas polskie wy-
brzeże Bałtyku, tak jak robiła znacz-
na część ówczesnych bogatszych 
Polaków. Już we wstępie książki 
podkreśliła tę okoliczność, jednocze-
śnie wyjaśniając, dlaczego zżyła się  
z miejscowymi kaszubskimi ryba-
kami. Dla przyzwyczajonych do po-
chwał dla nadmorskiego pejzażu 
powód ten może być zaskakujący. 
Mianowicie był to smutny krajobraz 
helski: morze, piaski, wrzosowiska  
i chude laski sosnowe (s. 6). Trochę 
dalej autorka intrygująco dodaje: 
rozmawiałam często z rybakami, aby 
się o tem i owem od nich dowiedzieć,  
a nabrać pewności, że są oni dobrymi 
Polakami, mimo narzecza brzmiące-
go nieraz tak obco (tamże). Jest to 
jedno z wielu świadectw nieufności 
ówczesnych Polaków z innych re-
gionów do Kaszubów, od których 
odstraszała ich odrębność kulturowa 
i posądzenie, że nie są prawdziwymi 
Polakami.

Te rozmowy przekonały jednak 
Zuzannę Rabską, że również Kaszubi 
są polskimi patriotami. Największy 
w tym udział miał niewymieniony 
z imienia i nazwiska stary kaszubski 
rybak, który chociaż kaszubszczyznę 
przeplatał niemczyzną, miał polskie 
serce. Przekazał jej szereg zachowa-
nych w helskiej społeczności bajek, 
legend, podań. Z każdej jego baśni 
tchnęła miłość dla tej ziemi, któ-
ra polską była i pozostanie! (s. 7). 
Należy przypuszczać, że to credo 
wpłynęło na dobór prezentowanych 
w zbiorze utworów, ewentualnie 
ów kaszubski rybak specjalnie dla 
niej dokonywał selekcji znanych mu 
tekstów. W każdym razie w opubli-
kowanych przez Rabską kaszubskich 

baśniach brak jakichkolwiek wzmia-
nek o Niemcach, chociaż skądinąd 
wiadomo, że występowali oni w ów-
czesnych kaszubskich opowieściach 
stosunkowo często. Najwymowniej 
poświadcza to inny kaszubski rybak 
i jednocześnie znany pisarz Augustyn 
Necel. W swoim zbiorze baśni, pozy-
skanych od mieszkańców Wybrzeża, 
zamieścił między innymi kilka doty-
czących pobytu na nim króla Prus 
Fryderyka II, jednego z głównych 
twórców rozbioru Polski (A. Necel, 
Demony, purtki i stolemy. Baśnie ka-
szubskie, Warszawa 1975).

W obu przypadkach zwraca też 
uwagę fakt, że chociaż w tytułach 
wymienionych zbiorów znalazł się 
przymiotnik „kaszubskie”, to w zasa-
dzie baśnie zostały zebrane na tere-
nie północnych Kaszub i Wybrzeża, 
czyli ograniczają się do części na-
szego regionu. Jeżeli w odniesieniu 
do Augustyna Necla można to wy-
tłumaczyć tym, iż był on rodzinnie 
i sąsiedzko związany właśnie z tym 
obszarem, to przypuszczalnie przy 
Zuzannie Rabskiej ważny był inny 
czynnik. Jak w przypadku większo-
ści ówczesnych Polaków, jej kontakt  
z Kaszubami ograniczał się do przy-
jazdu nad „polskie morze”, by wy-
począć, bez głębszego wnikania  
w całokształt kaszubskiej odrębności 
kulturowej.

Przyznać jednak też należy, iż to 
właśnie w zbiorze Rabskiej znalazły 
się dwie baśnie, których akcja zo-
stała umiejscowiona na środkowych 
czy nawet południowych Kaszubach. 
Po pierwsze, dotyczy to opowieści 
O cudownym skrzypku, czyli Ja-
nuszu Skwierku, który grał między 
innymi w Loryńcu w południowej 
części powiatu kościerskiego (inne 
miejscowości w niej nie występują). 
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Imię i nazwisko skrzypka są tożsame 
z tytułową postacią powiastki Fran-
ciszka Sędzickiego Gôdka o Januszu 
Skwierku, po raz pierwszy opubliko-
wanej w 1922 r. Prawie identyczne 
były też ich losy. Wydaje się więc, że 
Rabska publikując tę baśń, wykorzy-
stała nie tyle przekaz helskiego ryba-
ka, ile twórczość Sędzickiego. Drugim 
utworem, w którym autorka nawią-
zała, i to wprost, do innej części Ka-
szub, jest opowiadanie O księżniczce 
na Kaszubach. Jest w nim mowa  
o mocno obecnej w kaszubskich le-
gendach księżniczce Damroce, córce 
Świętopełka II. Na ogół jej losy są 
splatane z podkartuskim Chmielnem, 
w którym ufundowała kościół (np. 
R. Landowski, Łabędzi lot Damroki, 
Gdańsk 1989). Jednak w wersji opu-
blikowanej przez warszawską pisarkę 
akcję umiejscowiono w Kartuzach,  
a głównym elementem łączącym 
oba warianty podania są łabędzie ra-
tujące księżniczkę w potrzebie. Wąt-
pliwe, by tę baśń znał helski rybak, 
nie odnotowują jej żadne inne zbiorki 
bajek z północnych Kaszub. W jakiejś 
więc części zapewnienie autorki, że 
treść przedstawianych opowieści 
oparła na przekazie miejscowego 
Kaszuby, nie odpowiada prawdzie.

Przyciąga uwagę, iż najdłuższą, 
najbardziej rozbudowaną z opubli-
kowanych bajek jest ta O ostatniej 
syrenie helskiej, będąca wynikiem 
radosnego dla Polski wydarzenia: 
przyłączenia Pomorza do odrodzo-
nej Rzeczypospolitej, zakończonego 
symbolicznymi zaślubinami Polski  
z morzem 10 lutego 1920 r. Jak się 
wydaje, w zamyśle Rabskiej owa ty-
tułowa syrenka, odrzucająca boga-
tych, pięknych adoratorów i marząca 
o polskim rycerzu, symbolizuje całą 
kaszubską społeczność, niecierpli-
wie czekającą na wskrzeszenie Polski  
i serdecznie witającą polskie wojsko 
w 1920 r. W tej opowieści widać też 
magię zaślubin Polski z morzem, gdy 
syrenka chowa pierścień w morskich 
głębinach, tak by nikt go nie odnalazł, 
a związek Polski z Bałtykiem trwał 
wiecznie. Wyraźnie potwierdza to, że 

puckie ceremonie z 1920 r. działały 
na wyobraźnię i zapadły w pamięć 
nie tylko bezpośrednich uczestników. 
Gdy jednak sobie uświadomimy, że 
baśń ta została opublikowana pięć 
lat po nich, trudno przyjąć, że obro-
sły one już legendą na miarę długie-
go, wielowątkowego opisu Rabskiej. 
Raczej należy przypuszczać, że w ten 
sposób pisarka chciała przyśpieszyć 
ten proces, włączyć Kaszuby do 
ogólnopolskiej tradycji i mitologii.

Niewątpliwie bowiem taki cel 
przyświecał autorce przybliżanych 
baśni. Najbardziej tutaj wymowne 
jest stwierdzenie z tekstu O kamieniu 
zwanym bożą stopką. Rozpoczyna go 
krótki opis czasów pogańskich, w któ-
rych między innymi rzeźby pogańskich 
bóstw były z drewna, lub z kamienia, 
a często ozdabiano je bursztynami, 
poławianymi w Bałtyku. Tak było na 
wszystkich ziemiach polskich, a więc 
i na Pomorzu (s. 89). Trudno oprzeć 
się wrażeniu, iż jest to odwrócenie 
znanego młodokaszubskiego hasła 
„Co kaszubskie, to polskie” na „Co pol-
skie, to kaszubskie”. Odzwierciedla też 
sposób myślenia części międzywojen-
nej polskiej inteligencji. Jednocześnie 
baśń ta ukazuje również inne zjawisko: 
postrzegania Kaszub i Kaszubów jako 
opóźnionych w stosunku do innych 
regionów Polski. W swojej narracji 
Rabska wyjaśnia, skąd się wziął odcisk 
małej stopy na głazie narzutowym  
w okolicy Świecina w powiecie puc-
kim. W większości jej wersji jest to 
ślad po stopie anioła godzącego zwa-
śnionych braci (np. F. Mamuszka, Zie-
mia pucka. Przewodnik krajoznawczy, 
Warszawa 1989, s. 20). Natomiast  
u Rabskiej anioł bezskutecznie nakła-
niał do chrześcijaństwa Pomorzan, 
którzy mocno bronili się przed jego 
przyjęciem, a było już powszechne  
w innych regionach Polski.

Także niektóre inne baśnie Rab-
skiej mają swoje odmienne wersje, 
usłyszane w kaszubskich wsiach  
i zapisane przez innych miłośników 
kaszubskiego folkloru. Potwierdza to, 
że rzeczywiście warszawska pisarka 
wsłuchiwała się w opowieści kaszub-

skiego rybaka (a może rybaków?), 
później je nieco przekształcając, pol-
szcząc i nadając im literacką formę. 
Do najciekawszych takich utworów 
należy zaliczyć O dzieciach pana na 
Cieszkowie z głównym motywem 
żelaznego wilka porywającego długo 
oczekiwane i jedyne dzieci państwa 
Cieszkowskich. Bajkę tę słyszałem  
w dzieciństwie w jednej z podkościer-
skich wsi. Zamieścił ją też w swo-
im zbiorze Zaklęta stegna (Gdańsk 
1985) Jerzy Samp; jak wynika z jego 
posłowia, podał ją za Florianem 
Ceynową (s. 257, zob. też: https://
bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/
haslo/?id=210, gdzie więcej o moty-
wie żelaznego wilka nie tylko w pol-
skich i kaszubskich bajkach). Zarów-
no w usłyszanej przeze mnie wersji, 
jak i podanej przez Jerzego Sampa, 
akcja rozgrywa się na terenie powia-
tu kościerskiego, a jedną z wymie-
nianych w niej nazw jest Łysa Góra 
(Łyska) koło Gostomia, w mitologii 
kaszubskiej znana z organizowanych 
tutaj zjazdów czarownic. Natomiast 
w wariancie Rabskiej fabuła umiej-
scowiona jest na Wybrzeżu, mię-
dzy innymi w Puszczy Darżlubskiej 
i nad Jeziorem Żarnowieckim. W 
najwcześniejszym przekazie Floriana 
Ceynowy wydarzenia opisane w tej 
bajce wyjaśniały, skąd się wzięła na-
zwa wsi Krokowa w powiecie puckim,  
w wersji Rabskiej – Jeziora Dobrego 
w powiecie wejherowskim, a w opra-
cowaniu Sampa brak takiego wątku. 
Jest w nim natomiast inny łącznik 
pomiędzy wszystkimi wymienionymi 
odmianami tej baśni. Kończą się one 
bowiem informacją, że po ciężkich 
przeżyciach związanych z żelaznym 
wilkiem cudownie ocalone z jego łap 
dzieci wraz z rodzicami przeniosły 
się w pobliże morza (s. 221). Nawet 
pobieżna analiza prezentowanej pu-
blikacji uzmysławia, że próby wyja-
śnienia wzajemnego przenikania się 
ludowych przekazów z różnych stron 
Kaszub mogą być bardzo intrygujące 
i interesujące poznawczo.

Nie sposób precyzyjnie oddzielić 
tego, co Zuzanna Rabska rzeczy-
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wiście zaczerpnęła z opowiadania 
starego helskiego rybaka, od wy-
tworów jej własnej wyobraźni bądź 
lektury innych wydawnictw. Nie 
zmienia to faktu, że jej praca miała 
znaczny wpływ na kształtowanie się 
współczesnej kaszubskiej i pomor-
skiej mitopei. Starczy wspomnieć, 
że przywołany wyżej Jerzy Samp, 
wybitny znawca kaszubskich i po-
morskich podań, w innym zbiorze, 
Legendy gdańskie (Gdańsk 1992,  
s. 181-186), dosłownie opublikował 
baśń Rabskiej O gdańskim zegarze. 
Ponadto przez kilka dziesięciole-
ci to właśnie jej Baśnie kaszubskie 
miały najwięcej odbiorców i przez 
to w dużej mierze stanowiły w opi-

nii powszechnej wyznacznik wiedzy  
o kaszubskim baśniokręgu. Tak przy-
najmniej można odebrać informację, 
iż do 1946 r. wydano je czterokrotnie 
(Literatura polska. Przewodnik ency-
klopedyczny, t. 2, Warszawa 1985,  
s. 269). W tym kontekście zastana-
wia, że o twórczości Rabskiej w opra-
cowaniach dotyczących kultury na-
szego regionu wspomina się na ogół 
incydentalnie, krótko, a jej biogramu 
nie zamieszczono nawet w pomniko-
wym Słowniku biograficznym Pomo-
rza Nadwiślańskiego.

Z tym większym zadowoleniem 
trzeba przyjąć ich współczesne wy-
danie, zrealizowane przez Wydaw-
nictwo BiT Beata Żmuda-Trzebiatow-

ska. Jest ono w najwyższej mierze 
godne pochwalenia i docenienia, 
chociaż również w nim zabrakło ja-
kiejkolwiek informacji o życiu Zuzan-
ny Rabskiej i jej twórczości, percepcji 
opublikowanych przez nią utworów 
etc. Jest to kopia wydania z 1925 r. 
Nie przeszkadza to jednak czytelni-
kowi, by zagłębić się we wciągający 
świat kaszubskiej, ludowej fantasty-
ki. Czyniąc to, warto zwracać uwagę 
nie tylko na dosłowną treść książki, 
ale też na określony czas, w którym 
powstała, topografię opisywanych 
miejsc, nawiązania do innych baśni  
i legend. Przez to jej lektura staje się 
jeszcze bardziej ciekawa!

Bogusław Breza

za wysoko  
/ za nisko 

Daniel Odija, Pusty przelot,  
Wydawnictwo Czarne,  
Wołowiec 2021 

Od czasów Zygmunta Freuda coraz 
głośniej pisano o tym, że szaleństwo 
jest fascynującą, ale i niebezpieczną 
drogą samopoznania. Człowiek, któ-
rego toczy nerwica, obsesja czy kom-
pleks, jest pełen rozdarcia, nieszczę-
ścia i beznadziei. Targany sprzecznymi 

emocjami, skonfliktowanymi energiami 
psychicznymi wprowadza się w coraz 
to nowe pokłady pomieszania. Odkry-
cie w snach, czynnościach życiowych, 
postawie ciała, sposobach reakcji na 
stres, popędach i stylach myślenia 
choć cząstki jakiejś powtarzalności lub 
modelu zachowania jest pierwszym 
krokiem do zbudowania stabilnej oso-
bowości. Oczywiście nigdy nie będzie 
ona trwała i niezmienna, ale przynaj-
mniej zostanie wstępnie rozpoznana.  
A to już coś… Rozpoznawanie własnego 
życia psychicznego odbywać się może 
na kozetce w gabinecie psychoanality-
ka. Nie jest to wszakże jedyne miejsce. 
Równie dobrą przestrzenią na uwalnia-
nie się mocy psychicznych człowieka 
jest literatura, co Freud i jego ucznio-
wie Carl Gustaw Jung czy Erich Fromm 
dobitnie opisali… Właśnie w twórczości 
artystycznej można to pokazać: egzy-
stencja bohaterów może toczyć się „za 
nisko” w wiązadłach rutyny i konfor-
mizmu albo inaczej – bytowanie staje 
się ciągłym dążeniem ku mglistym ide-
ałom, życiem realizowanym „za wyso-
ko”, co kończy się rozbiciem głowy na 
bruku…

Daniel Odija to autor doświadczo-
ny, który wydaje swoje utwory bez 
pośpiechu, ale konsekwentnie. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że jest 
on literatem mającym na swoim kon-
cie takie propozycje, jak powieści Ulica 

(2001), Tartak (2003), Niech to nie 
będzie sen (2008), Kronika umarłych 
(2010) czy zbiory opowiadań Szklana 
huta (2005) i Przezroczyste głowy 
(2018). Formy te zostały przetłu-
maczone na wiele języków. Niektóre  
z nich zostały zainscenizowane i poja-
wiły się na deskach Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie oraz Teatru 
Nowego w Słupsku. Jego powieści 
zgłaszane były do nagród i wyróżnień 
(np. do Nagrody Literackiej Nike), co 
świadczy, że mają swoich żarliwych 
czytelników i promotorów. Odija udzie-
la się również na pograniczu literatury  
i innych sztuk: jest autorem słucho-
wisk, libretta, scenariusza filmu oraz 
twórcą literackiego medium w ory-
ginalnej komiksowej tetralogii Bardo 
(Stolp – 2017, Rita – 2018 oraz Rege 
– 2022), które narysował Wojciech 
Stefaniec. Gdyby pokusić się o moż-
liwie krótkie ujęcie specyfiki literatury 
Odiji, można ją określić jako opis czar-
nej strony tkaniny zwanej życiem.

W 2021 r. Wydawnictwo Czarne 
opublikowało kolejną powieść Daniela 
Odiji Pusty przelot, w której słupski 
autor próbuje się odnaleźć jako pisarz 
utworu psychologicznego. W warstwie 
fabularnej można odnaleźć opowieść 
o trzyosobowej rodzinie żyjącej we 
współczesnym, średniej wielkości, 
nadmorskim mieście. Kolejne rozdziały 
ukazują upływające lata życia, przed-
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stawione z punktu widzenia jednego  
z synów samotnie wychowującej dzieci 
kobiety. Dwaj chłopcy są bardzo blisko 
siebie, radząc sobie emocjonalnie z nie-
obecnością ojca, który – jak się z czasem 
dowiadują – odszedł wiele lat temu od 
ich matki. Dzieci zamiast opieki ojca prze-
żywają wizyty różnych mężczyzn zainte-
resowanych ich matką, ona sama zaś nie 
potrafi zaangażować się w nowy związek. 
Chłopcy powoli dorastają. Początkowo 
starszy wprowadza w świat młodszego 
brata i jest dla niego pewnym wzorcem 
odwagi i wrażliwości. Jednakże im dalej  
w latach, tym coraz wyraźniej widać, że 
brat narratora to niepoprawny idealista 
marzący o lataniu w przestworzach, 
wybierający aktorstwo jako sposób 
życia oraz zakochany pierwszą miło-
ścią w Tej Jedynej. Maksymalistyczne 
podejście do rzeczywistości sprawiło, 
że – jak pokazuje to dalsza fabuła 
powieści – brat narratora zaczął tra-
cić związek z namacalnym światem, 
wpadając we własne wyobrażenia, 
lęki i kompleksy. Stawał się apatyczny 
lub maniakalny, musiał przechodzić 
przez terapię i spędzać całe miesiące 
na oddziałach psychiatrycznych. Cho-
roba jednak nie odstępowała. Wciąż 
zmagał się z poczuciem bezsensu, 
zwątpieniem we własne siły, miota-
jąc się pomiędzy koniecznością brania 
psychotropów, co czyniło go fizycznie  
i intelektualnie ociężałym, a ucieczką 
od leków, co kończyło się na agresji 
oraz wybuchu nowej psychozy.

Powieść Pusty przelot nie doty-
czy jedynie choroby psychicznej brata 
podmiotu literackiego. To także histo-
ria o samym narratorze: o dwa lata 
młodszym chłopcu, który najpierw 
pod urokiem brata, a potem coraz 
bardziej samodzielnie układa so-
bie życie ucznia, dziennikarza, męża  
i ojca rodziny. Narrator przedstawia 
swoją egzystencję rzeczowo, z pewną 
dawką brutalności, wskazując także  
i własne nie do końca przepracowane 
problemy, które prowadzą go do alko-
holizmu. W powieści nie mamy jednak 
do czynienia z wnikliwą psychodramą, 
dlatego nie dowiemy się, czy przyczy-
ną prowadzącą narratora do alkoholu 
jest brak ojca w dzieciństwie, chłód 
emocjonalny matki towarzyszący mu 

przez całe życie czy też może stre-
sująca praca, którą musi zachować, 
aby utrzymać rodzinę. Odkrywamy 
za to niektóre z mechanizmów popa-
dania w uzależnienie i stąd biorą się 
powieściowe opisy ukrywania przed 
sobą i swoją rodziną potrzeby picia, 
udawania przed światem, że oto nie 
ma żadnego problemu z alkoholem, 
wreszcie ciągłego udowodniania, że 
nic złego się nie dzieje.

Pusty przelot to narracja reali-
styczno-psychologiczna, która tylko 
częściowo przekonuje. Odija jako reali-
sta o naturalistycznych skłonnościach 
narracyjnych potwierdza swoje umie-
jętności. Potrafi zarysować krótkie 
wyraziste scenki obyczajowe, choćby 
dziecięce eksperymenty w ptaszarni 
(chomik ze „spadochronem”), mło-
dzieńcza bójka z kastetem czy naj-
bardziej chyba brutalna sekwencja  
z odrąbywaniem głów kurom na far-
mie. Fabuła toczy się wartko, dialogi 
są dynamiczne, język nie jest wymyśl-
ny, co łącznie przynosi efekt łatwej  
i przystępnej lektury. W aspekcie psy-
chologicznym powieści nie jest już 
tak dobrze. Akcentowanie behawio-
ralności w opisach alkoholizmu nar-
ratora lub choroby psychicznej jego 
brata jest może ciekawe na poziomie 
reportażu czy moralistycznej opo-
wiastki, jednakże nie przynosi utwo-
rowi psychologicznej głębi. Narrator 
równie łatwo wpada w alkoholowe 
ciągi, jak i kryje się z nimi, jego brat 
równie łatwo popada w obłęd, jak  
i bez dramatyzmu stara się zachować 
samoświadomość. Pojawiające się 
partie narracji, w których nieco więcej 
dowiadujemy się o relacjach zawodo-
wych w pracy dziennikarskiej narrato-
ra albo na oddziale psychiatrycznym, 
na którym przebywa jego brat, są 
zdawkowe i powierzchowne. Postacie 
drugoplanowe również w dość prze-
ciętny sposób uwiarygodniają wyda-
rzenia: matka bohaterów jest ukaza-
na jedynie od strony zewnętrznego 
zachowania, Ta Jedyna to zagubiona, 
przestraszona dziewczyna, Brodawka 
wygląda na podłego, „brudnego” psy-
chicznie typka. Żadna z tych postaci 
nie została ukazana z bogatszą sferą 
motywacji, z udanym wniknięciem  

w ich świat wewnętrzny. W narra-
cyjnej chęci napisania utworu psy-
chologicznego brakło Odiji w Pustym 
przelocie jakiegoś filozoficznego pod-
glebia, duchowej empatii, zbudowania 
szerszego kontekstu dla ludzkich po-
myłek, lęków, podłości i błazeństw.

Dwa wątki narracyjne spajane są  
w powieści Odiji słowem kluczem: pu-
sty przelot. Z jednej strony hasło owo 
pojawia się w scenie z młodości nar-
ratora i jego brata, kiedy jest mowa  
o ptakach i ptaszarni, którą stworzyli 
w przydomowym garażu. Takie zainte-
resowanie było dla chłopców specy-
ficzną formą ucieczki od szarego życia 
codziennego i swoistym aktem oglądu 
wolności, której doświadcza ptak latają-
cy pod wielkim niebem. Ale właśnie już 
w trakcie obserwowania przelotu uwol-
nionych z klatek ptaków pojawiło się  
w świadomości młodocianych bohate-
rów wielkie pytanie: Jaki jest sens lotu 
dla istot, które nie są wolne i nie potrafią 
żyć na swobodzie? Czy ich krążenie po-
między miejską zabudową i powrotem 
do klatek nie jest „pustym przelotem”? 
Niepotrzebnym złudzeniem? Żało-
sną namiastką wolności organizowaną  
z premedytacją przez człowieka?

Słowo klucz pusty przelot ma 
także znaczenie dla wewnętrzne-
go świata narratora i jego brata. 
Takie właśnie określenie zdaje się 
obejmować egzystencję brata nar-
ratora, który wyposażony przez na-
turę wrażliwością, umiejętnościami 
i odpowiednią podstawą materialną 
nie osiąga życiowego sukcesu, tyl-
ko popada w samozatratę z niewia-
domych właściwie powodów. Jego 
dotychczasowe wysiłki i pogłębiają-
cy się psychiczny rozpad sprawiają, 
że właśnie on staje się przykładem 
człowieczego pustego przelotu. Rów-
nie mocno zjawisko pustego przelo-
tu dotyczy narratora. Może nawet 
oddziałuje silniej, gdyż ukryte jest  
w tzw. zwyczajnym życiu z pracą, 
żoną i rodziną, które w istocie ukrywa 
niezrozumiałe dla narratora autode-
strukcyjne energie, zmuszające go do 
sięgania po alkohol. Czyż takie życie  
z fasadą życia rodzinnego i publiczne-
go nie jest pustym przelotem?

Daniel Kalinowski
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nie lëdają cepłi wòdë
Krótczé rzéczi, co z przédnëch pòmòrsczich mòrenów bieżą prost do Bôłtu, òd zawdë bëłë môlã 
grzelôka (Thymallus thymallus) a kropielnika (Salmo trutta m. fario). Kò dzysô òsoblëwie corôzka 
wëższô cepłota wòdë sprôwiô, że tëch rëbów żëje w nich wiele mni.

Nôbarżi je to widzec w Słëpi. Rzékã jesz nié tak dôw-
no nazéwelë „królestwã grzelôka”. Kò terô ta pòzwa 
nie je ju pasownô. W dólnym dzélu Słëpi, to je òd 
hidroelektrowni w Krzëni, grzelaczi a kropielniczi 
dosc łowilë jesz w kùńcu XX wiekù. Dzysô spòtikómë 
je tam, le z trudna czej – gôdô Môrcën Miller, jaczi 
czerëje Krôjòbrazowim Parkã Dolëzna Słëpi. Wedle 
ùrzãdnika, chtëren z wësztôłceniô je ichtiologã, win-
nô je pòzmiana klimatu, jakô cygnie òceplanié rzécz-
ny wòdë. Jiwer z tim, że prawie cepłi wòdë ani grzelôk, 
ani kropielnik nie lëdają. Niżi Krzëni òb lato cepłota 
rzéczi je wëższô o pôrã stãpni nad 20 celsjuszów. A to 
za wiele dlô zëmnolubnëch łososowatëch jak grzelôk 
abò kropielnik – gôdô Miller. Dlôcz prawie òd Krzëni? 
Temù, że wëżi w pierszi pòłowie XIX wiekù ùsadzëlë 
trzë damë. Miałë nastarczac wòdã dlô pòstawionëch 
tam hidroelektrowniów. Pierszô czerëje rzékã do 
Jezora Głãbòczégò, dwie pòsobné sprawiłë, że Słëpiô 
sã rozlała a stwòrzëła jezora Kònradowò i Krzëniô. 
Do grëpë to pôrãnôsce kilométrów, gdze wòda płënie 
pòmalëczno a wëstawionô je na parmienie słuńca. 
Temù nie je dzywné, że prawie tam òna sã nôbarżi 
cepli. To bëło widzec ju zarô pò ùsadzenim zbiorni-
ków. Równak w slédnëch dekadach do tegò doszło 
òceplanié klimatu. Kùreszce rëbóm „celsjuszów” zro-
biło sã za wiele.

Jedno szczescé, że wëżi Słëpiô wcyg je dosc 
zëmnô dlô łososowatëch. Tam zbiérô wiele wòdë ze 
zdrzódłów, jaczé są zëmné, i krótczich docéków, jak 
Bëtowô, Kamińca, Stropnô, jaczé są za krótczé, żebë 
jich wòdë zdążëłë sã òceplëc. We wiãkszim dzélu 
wszëtczé płëną w céni drzew, co roscą na jich brze-
gach a chrónią òd słuńca. W naddôwkù jich żoch 

jidze prãdzy jak w dólny Słëpi, co sprôwiô, że rzéka 
chùtkò sã chłodzy. Równak nawet tam Pòlsczi Związk 
Mùtkarzów [pòl. Polski Związek Wędkarski] rok  
w rok wpùszczô môłé grzelaczi i kropielniczi, żebë 
jegò nôleżnicë mòglë co złapac. I wcyg łapią…  
a nôbarżi na mùchã, tec òbëdwa gatënczi rôd jedzą 
rozmajité òwadë, a kòle te jiné rëbë, żabë a nawetka 
môłé cëcónë. 

P.D.

Òdjimczi z archiwùm Pòmòrsczégò Karna Krôjòbrazo-
wëch Parków 

Kropielnik to tak richtich atlanticczi łosos, kò taczi jegò 
strzodowiskòwi ôrt, co żëje leno w słodczi wòdze. 

Grzelôk mô òsoblëwie wiôlgą płatwã na chrzebce.
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Gdiniô. KònKùrs  
Wiédzë ò reGionie

W Zespòle Hòtelarskò-Gastronomicz-
nëch Szkòłów w Gdinie 10 czerwińca 
béł finał VII Wòjewódzczégò Kònkùrsu 
Wiédzë ò Regionie. Ùczãstnicë mùszelë 
rozrzeszëc test wiédzë ò pòmòrsczim 
wòjewództwie, a pózni prezentowac 
mùltimediową prezentacjã ò wëbrónym 
môlu na Pòmòrzim. Òbsãdzëcelë (Jón 
Zacharewicz – przédnik, rektór Wëższi 
Szkòłë Turisticzi i Hòtelarstwa we Gduń-
skù, Bòżena Mùrańskô – przedstôwcz-
ka Departamentu Turisticzi Marszôł-
kòwsczégò Ùrzãdu we Gduńskù, Jolanta 
Głodowskô – szkólnô historie i kaszëb-
sczégò jãzëka, Andrzéj Bùsler – prezes 
Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë, Krësztof 
Nowòcyn [pl. Nowocin] – miéwca infòr-
maticzny pòdjimiznë Exit) zdecydowelë, 
że nôlepszą finalistką bëła Nikòla Bronk  
z Zespòłu Wëżigimnazjowëch Szkòłów  
w Serakòjcach. Drëdżi plac miała Karolëna 
Jankòwskô z I Òglowòsztôłcącégò Liceùm 
we Wejrowie, a trzecy Szëmón Ùbrich [pl. 
Ubrych] z Zespòłu Hòtelarskò-Gastrono-
micznëch Szkòłów w Gdinie.

Nôùkòwi patronat nad kònkùr-
sã trzimała Wëższô Szkòła Turisticzi  
i Hòtelarstwa we Gduńskù. Hònorowi-
ma patronama bëlë m.jin. Kaszëbskò
-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part w Gdinie  
i Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë.

Red.

sWiónoWò. Tôfla  
na Tczã bpa dominiKa
W marijnym sanktuarium Królewi 
Kaszëb w Swiónowie 11 czerwińca òstała 
ùroczësto òdkrëtô tôfla namienionô Kòn-
stantinowi Dominikòwi. Tegò dnia bëła 
téż ùroczëstô mszô w intencji beatifikacji 
tegò kaszëbsczégò biskùpa, ùrodzonégò 
w 1870 r. w Gniéżdżewie, pamiãtającégò 

ò swòjim pòchòdzenim i rodny kùlturze, 
czãsto gôdającégò pò kaszëbskù. 

Tôflã pòswiãcył dzysdniowi òrdina-
riusz pelplińsczi diecezje Riszôrd Kasyna,  
a òdkriwôł jã razã z Eùgeniuszã Prëcz-
kòwsczim – przedstôwcą Radzëznë We-
strzédnëch Partów Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô, jakô ùdbała so ùtczëc 
na taczi ôrt Kònstantina Dominika w rokù 
òsmëdzesąti roczëznë jegò smiercë. 

Red.

KarTuzë. ùWieKòWelë  
pamiãc ò KarTësczim  
fòToGrafie

Òdjimczi lëdzy ë krôjmalënków, pa-
miątczi, fòtograficzné sprzãtë z przeszłé-
gò wiekù, historie ò ùszłëch czasach... 
Wëstawa namienionô Léònowi Per-
szonowi, znónémù kartësczémù fòto- 
grafòwi, to je richtich wanoga  w prze-
szłotã. 

Léón Perszón ùrodzył sã w 1897 rokù 
w malińczim Ceszeniu na Kaszëbach. Jegò 
starszi bëlë kaszëbsczima gbùrama. Skądka 
tej w jich sënu trôpich na fòtografòwanié? 
Dzys to krëjamnota, chtërny Perszón ju 
nikòmù nie wëjawi. Nen kartësczi doswiôd-
czony fòtograf zrobił w swòjim żëcu tësące 
òdjimków. Pewno bë sã nie dało nalezc w 
Kartuzach nikògò, chto bë ù niegò chòc rôz 
w żëcu nie béł. Lëdze wspòminelë, że czedës 

jidzenié do fòtografa to bëło richtich jak 
wëjôzd za grańcã. Jak na tamte czasë Léón 
Perszón miôł baro artisticzné wezdrzenié na 
fòtografiã. Òn miôł wiedno starã, żebë kòżdi 
bëlno wëzdrzôł na òdjimkach. Béł téż do-
brim człowiekã ë dobrim robòtodôwôczã. 
Żecé miôł drãdżé, przeżił trzë wòjnë: pierszą, 
bòlszewicką ë drëgą, a w tragicznëch leżno-
scach stracył sëna. Léón Perszón ùmarł, czej 
miôł dzewiãcdzesąt lat. Ni miôł blisczi familii 
ë pò latach pamiãc ò nim mògłabë zadżinąc. 
Dlôte Barbara Kònkòl, direktorka Kaszëb-
sczégò Mùzeùm miona Frãcëszka Trédra  
w Kartuzach ë Pioter Smòlińsczi, direktór 
Miesczi i Pòwiatowi Pùbliczny Biblio-
teczi miona Janusza Żurakòwsczégò  
w Kartuzach przërëchtowelë wëstôwk na 
wdôr Léòna Perszona. Przez pół rokù òni 
zbiérelë òd lëdzy òdjimczi, chtërne zrobił 
jima Perszón, abò taczé, na chtërnëch je òn  
z drëchama ë z familią. Na plakace, jaczi 
reklamòwôł wëstawã, je odjimniãcé  
z szescdzesątëch lat, na jaczim je widzec, jak 
Regina Kùlas, frizjérka, gòli fòtografa. 

Wëstawa òstała òtemkłô 9 czerwińca 
i pò prôwdze wôrt jã òbezdrzec. Na sca-
nach fùl czôrno-biôłëch òdjimków: dzecë 
przëjãté do Pierszi Kòmónii, żeniôrze  
i gòsce na wieselach, rozmajité pòrtretë: 
môłëch dzecy, dzewùsów, całëch fami-
liów, kaszëbsczé krôjmalënczi… Do te 
dokùmentë ë priwatné pamiątczi, a na-
wetka aparatë i sprzãtë do òdjimniãców. 
Lëdze rôd dzelëlë sã swòjima wspòmin-
kama ò Perszonie. Wëstawa je do òbzéra-
niô do kùńca zélnika w gòdzënach ro-
bòtë Mùzeùm. W planach je téż albùm  
z òdjimkama Léòna Perszona, tej jeżlë 
chto nie zdążił dac swòjich òdjimków na 
wëstôwk, niech je dô do albùmù. Takô 
leżnosc sã ju wierã drëdżi rôz nie zdarzi.

/daka/

Tczew. Pierścienie  
MechTyldy wręczone

Òdj. z archiwùm Zespòłu Hòtelarskò-Ga-
stronomicznëch Szkòłów w Gdinie 

Òdj. z archiwùm EP

Gratulacje dla T. Jagielskiego

Òdj. DK 
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Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta 
Tczew 26 maja zostały wręczone Pier-
ścienie Mechtyldy, wyróżnienia przyzna-
wane przez Kociewski Kantor Edytorski.  
W związku z przerwą spowodowaną pan-
demią nagrody otrzymało aż pięciu laure-
atów. 

Za rok 2020 dostało je dwoje dzien-
nikarzy, którzy publikują również na ła-
mach „Pomeranii”: Małgorzata Mykow-
ska oraz działacz Oddziału Kociewskiego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  
w Tczewie Tomasz Jagielski. Z kolei za 
rok 2021 wyróżniono Monikę Jabłońską  
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie, wiceburmistrza Nowego Zbigniewa 
Lorkowskiego i Lecha Zdrojewskiego, 
prezesa Fundacji OKO-lice Kultury.

Red.

pòmieczëno. projeKcjô 
Kaszëbsczich leGend 

Ùczniowie pòmieczińsczi szkòłë mòglë 
òbezdrzec kaszëbsczé òpòwiednie na 
wiôldżim ekranie. To téż bëła lekcjô –  
i to nôwôżniészô, bò ò tatczëznie.

W maju Spòdlecznô Szkòła mio-
na ks. Bronisława Szëmichòwsczégò  
w Pòmieczënie òbchôdała Dzéń Patrona. 
Wnenczas òdbéł sã kònkùrs wiédzë ò ksã-
dzu Szëmichòwsczim dlô klas IV–VIII. 
Kòżdô klasa miała wëstawic swòjich trzech 
przedstôwców, chtërny przeczëtelë ksãżkã 
Wierny Bogu i Kaszubom. Księga życia 
księdza Bronisława Szymichowskiego ë na 
tim spòdlim òni òdpòwiôdelë na pitania. 
Na przikłôd ò to, jaczé zwierzãta hòdo-
welë starszi ksãdza abò chto jegò wcygnął 
do TOW „Gryf Pomorski”. Drãdżé pita-
nia! Wszëtcë bëlë zadzëwòwóny, że nôlepi 
so radzëlë nômłodszi ùczniowie. 

Pónktë mòżna téż bëło dostac za 
spiéwanié himnu szkòłë aùtorstwa Jerzé-
gò Stachùrsczégò. Kònkùrs wëgrelë ùcz-
niowie klasë IVb ë VIIb. Za swòje miónczi 
òni dostelë słodczëznã òd szkólnëch. 

Aùtorka ksãżczi Dariô Kaszëbòwskô 
téż chcała jich nôdgrodzëc, a zanôlégało ji 
na tim, żebë to bëła nôdgroda sparłãczonô 
z Kaszëbama. Dlôte òna ùfùndowała 
dobëtnikóm pòtkanié z Fùndacją „Aby 

chciało się chcieć” z Sëleczëna. 8 czer-
wińca do Pòmieczëna przëjachelë Éweli-
na Karczewskô-Luhm ë Pioter Zatoń z ti 
fùndacji. Òni zrobilë dlô dzecy projekcjã 
trzech kaszëbsczich legend: „Diôbelskô 
rola” – ò tim, skądka sã wzãła tobaka na 
Kaszëbach, „Męska wyprawa” ò stolemach 
ë „Jô ju nie bãdã” ò skrzëpkù z Grzëb-
na. Pò pòkôzkù filmów béł czas na gôdkã  
z ùczniama. Éwelina Karczewskô-Luhm 
òpòwiedzała dzecóm, jak sã ù ni zaczãła 
miłota do kaszëbiznë: Czej jô bëła môłim 
dzéwczątkã, mòja ómka pòwiôda nama 
wiele rozmajitëch òpòwiesców. Niechtërne 
bëłë tak straszné, że më pózni mielë strach 
jic bùten na ùsôdk. Czedë ómka ùmarła, 
jô so pòmësla, że tak bëc ni mòże, że razã  
z człowiekã òdchòdzą historie. Jô so ùdbała 
nagrac rozmòwë z jinszima lëdzama z naji 
wsë. A jô miała drëcha, chtëren chcôł to na-
grac na kamérã. Tak to sã zaczãło. 

Éwelina zachãcywa dzecë do szuka-
niô taczich historiów w swòjich fami-
liach. Pioter Zatoń zdradzył ùcznióm 
krëjamnoscë robòtë filmówca: jak sã 
robi deszcz w filmie abò jak sã robi ùjã-
ca pòklôtkòwé. Dzecë téż òpòwiôdałë  
ò swòjich pasjach: wãdkòwaniu, fùtbòlu, 
jeżdżenim na kòleczkòwëch szrëcach, 
projektowaniu òbleczënków... Òkôzało sã, 
że ùczniowie z Pòmieczëna mają ju pier-
szé doswiôdczenia z filmã – razã ze szkól-
nym nagriwelë film na YouTube. To bëło 
baro bëlné pòtkanié.  

/daka/

Łubianô. hisToriô  
Kaszëb na fesTinie

W niedzelã 5 czerwińca w Zespòle Sztôł-
ceniô w Łubianie béł familiowi festin. Òb-
czas rozegracji ùczniowie szkòłë wespół 
z nôleżnikama Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô Part w Łubianie pòkôzelë 
teatrowi przedstôwk pt. „Czas Książąt 
Pomorskich”. Aktorzë na binie zaprezen-
towelë pòstacje panowników Kaszëb òd 
Mscëwòja I przez Swiãtopôłka Wiôldżégò, 
Sambòra i Mscëwòja II. Aktorczi pòkôzałë 
téż rolã białków w żëcym Pòmòrzô  
i Kaszëb. Na zakùńczenié wszëtcë, chtër-

ny zdrzelë na widzawiszcze, wzãlë ùdzél 
w telefònowim quizu na témã kaszëbsczi 
historie. 

Przërëchtowanié i prezentacjô przed-
stôwkù bëłë mòżlëwé dzãka ùdëtkòwieniu 
ze strzódków Kòscersczégò Pòwiatu a téż 
pòmòcë wiele lëdzy i pòdjimiznów. Wi-
dzawiszcze mô bëc pòkazywóné we wiele 
jinëch szkòłach, żebë nômłodszi miesz-
kańcë Kaszëb mòglë pòznac swòje dzeje.

Pioter Kwidzyńsczi

czôrnô dąbrówka,  
bëToWò. pòsTãpny bëTK
Drëkã wëszedł szósti ju dzél serie 

òpòwiôdający ò kasztanowim ricerzu 
Bëtkù, jaczi ze swòją drëszką wiesz-
czówką Aną òdwiedzywają gminë  
w bëtowsczim krézu. Bëlë ju w Lëpińcach, 
Stëdzyńcach, Parchòwie, a terôzka zaja-
chelë do Czôrny Dąbrówczi. Jô nawetka 
nie mëslała, że drëkã wińdze tëli dzélów. 
Na zôczątkù wszëtkò miało sã zamknąc w 
jednym, dwùch – gôdô aùtorka tekstu Ana 
Gliszczińskô.

W nowim wëdanim baro mòckò 
pòdsztrichnionô je dbałosc ò kùlturã, 
zwëczi. Tak prawie miało bëc. Chcała jem 
dotrzec do młodëch i pòkazac jima, że bez 
ti dbałoscë za jaczis czas mòże sã òkazac, 
że kaszëbsczi jãzëk nie mdze ju jistniôł – 
dodôwô Gliszczińskô.

Kaszëbskò-pòlskô ksążeczka ò Bëtkù 
mòżna kùpic m.jin. w internetowëch ksã-
garniach kaszubskaksiążka.pl abò czec.pl.

Wôrt téż dodac, że òstatno na pòpùlar-
ny mùzyczny internetowi platfòrmie Spo-
tify na karnôlu „Gmina Bytów” ùkôzałë sã 
pierszé dwa dzéle słëchòwiszcza ò kasz-
tanowim ricerzu Bëtkù. Rëchtowóné są 
pòstãpné. Nie je z tim tak letkò, jak bë sã 
mògło wëdawac. Mómë jiwer z plikama. 
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Mùszimë je zmienic na taczi fòrmat, jaczi 
prawie przëjimô Spotify – gôdô Romana 
Delevaux-Żëwickô z wëdzélu promòcje 
Miesczégò Ùrzãdu w Bëtowie, wëdôwcë 
serie ò Bëtkù.

Zdrzódło: pòrtal Kùlturowniô

Gdiniô. KaszëbsKò- 
-norWesczé òbGôdczi

W Mùzeùm Miasta Gdinie 28 maja bëło 
pòtkanié w òbrëmim Festiwalu Nordic 
Talking na témã bunadów (norwesczich 
nôrodnëch òbleczeniów) i kaszëbsczich 
swietlëcowëch ruchnów.

Inger Undheim (doktór nordicczi fi-
lologii) i Anne Kristin Moe (etnolożka, 
historik kùlturë i direktorka Nordfjord 
Folk Muzeum) kôrbiłë z Marią Leszcziń-
ską, prowadniczką Kaszëbsczégò Karna 
Spiéwë i Tuńca „Chmielanie”.

Célã zéńdzeniô bëło przërównanié 
lëdowëch ruchnów. Białczi gôdałë przéd-
no ò historie tëch òbleczënków, a téż  
ò òbrzãdowëch wëdarzeniach  i jinëch 
stojiznach, w jaczich lëdze je òblôkają,  
a téż ò wësziwkù na norwesczich i kaszëb-
sczich sëkniach.

Na kùńc swòje ùwôdżi przedstôwielë 
téż gòsce festiwalu, chtërny pitelë m.jin.  
ò to, jak doszło do rozkòscérzaniô kaszëb-
sczich i norwesczich òbleczënków, a òso-
blëwie ò znaczenié Tédorë i Izydora Gùl-
gòwsczich a téż Huldë Garborg, zwóny 
Matką Norwesczi. 

Red.

Gdiniô. FòruM òTeMkŁé  
dlô dzecy
W maju Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë òd-
wiedzëlë ùczniowie gdińsczich szkòłów. 
13 maja bëlë to ùczniowie czwiôrtëch 
klasów Katolëcczi Spòdleczny Szkòłë 
miona Swiãti Familie. Zajmë pro-
wadzëła m.jin. Małgòrzata Walasek, 
sztudérka kaszëbsczi etnofilologie na 
Gduńsczim Ùniwersytece. Òpòwie-
dzała dzecóm ò swòjich malënkach 
i Aczipace – pòstacje z kaszëbsczich 
wiérztów, jaką stwòrzëła wespół z jich 
aùtorką, a swòją drëszką z ùczbòwnie 

Weróniką Mierzwińską. 
25 maja bëło w KFK pòtkanié 

dlô ùczniów pierszich klas z Zespòłu 
Szkòłów Jezuitów miona sw. Stanisła-
wa Kòstczi. Dzecë dowiedzałë sã, jak 
pòwstôwô kaszëbsczi wësziwk i jak 
wëzdrzą ruchna òblôkóné przez fòlklo-
rowé karna na Kaszëbach. Pòznałë téż 
përznã kaszëbską lëteraturã dlô dzecy 
i wësłëchałë czile òpòwiesców (m.jin. 
ò krôsniãtach). Òdbéł sã jesz kònkùrs 
znajomòscë kaszëbsczi słowiznë. Zéń-
dzenié prowadzëła Aleksandra Maj-
kòwskô wespół z Renatą Gleinert.

Z leżnoscë Dnia Dzecka w KFK 
bëłë warkòwnie na spòdlim pùblika-
cje Małgòrzatë Bądkòwsczi Kolorowe 
Kaszuby ‒ wycinanki, kolorowanki i za-
bawy dla dzieci. Prowadzëła je aùtorka 
ksążczi, nôleżniczka gdińsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Ùczãstnikama pòtkaniô bëłë dzecë 
ze Spòdleczny Szkòłë nr 11 w Gdinie, 
jaczé ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka pòd 
czerënkã Anë Selin.

Red.

pòmieczëno.  
òGniarzoWi piKniK 

Ùczba przez zabawã – taką ùdbã mielë òr-
ganizatorzë Ògniarzowégò Piknikù, jaczi 
béł kòl Spòdleczny Szkòłë  w Pòmieczënie 
19 maja. Dzecë sã bëlno bawiłë, le téż wie-
le naùczëłe. 

Z pòczątkù wëzdrzało to richtich 
grozno. W szkòle w Pòmieczënie roz-
légł sã procëmògniowi alarm, tej szkól-
ny mùszelë wińc z ùczniama bùten na 
plac przë szkòle. Henë chùtkò zajachałë 
dwa ògniowé wòzë. Tedë sã òkôzało, że 
jeden knôp òstôł bënë! Czëstô tragediô! 

Szczestlëwie ògniarze jegò ùretelë ë zro-
bilë mù pierszą pòmòc. Leno to jesz nie 
béł kùńc doznaniów! Ògniarze mielë aùto, 
jaczé mùszelë rozcąc, bë wëcygnąc z we-
strzódka skaléczonégò. Dzecë zdrzałë na 
to z szerok òdemkłima òczama. Doch 
nié kòżdégò dnia sã widzy taczé akcje. 
Na szczescé to bëłe cwiczenia, a wszëtkò 
tłomacził Édmùnd Kwidzyńsczi, przéd-
nik Pòwiatowégò Zarządu Òchòtniczi 
Ògniowi Strażë [pòl. Ochotnicza Straż 
Pożarna – OSP] w Kartuzach. Wszëtczich 
gòscy pòwitała Kristina Kąkòl, direk-
torka Spòdleczny Szkòłë w Pòmieczënie  
ë Lészk Merchel, przédny inicjatór tegò 
Piknikù. Do Pòmieczëna przëjachałë téż 
dzecë z jinszich szkół. Razã bëło jich wnet 
piãcset! 

Swój plac dostelë nié blós pòmiecziń-
sczi ògniarze, le téż żôłnérze patrolu roz-
minowaniégò z Lãbòrga, strażnicë lesny 
z Kartuz ë z Kôlbùdów, grańcowô straż  
z Gdini, szandarowie  z Kartuz, me-
diczny retownicë z Kartuz ë z Wejrowa. 
Kòżdi jeden naszëkòwôł dlô dzecy wiele 
atrakcjów. Mòżna bëło weńc w wòjskòwé  
a ògniowé aùtołë, sadnąc na mòtór szan-
darów, a nawetka jic bënë karétczi pò-
gòtowiô. Retownicë pòkazywelë, jak robic 
pierszą pòmòc ë ùczëlë na pùpkach, jak 
zrobic òbwiązënk. Jak chto miôł chãc, to 
mógł òbléc sã w biôłi skafander – taczé 
ruchna, jaczé są brëkòwné w szpitalach 
òbczas pandemie, abò òbùc kùloòdpiér-
ny liwk, nałożëc na głowa szłom i pòczëc 
sã jak w jaczim filmie. Na kùńc ògniarze 
zezwòlëlë na rozegracjã z wòdą. Dzecë 
bawiłë sã z taczim trzôskã, że bëło je czëc 
w całim Pòmieczënie. Na wëgłodniałëch 
żdało jestkù: grochòwiónka, wòrzta z gril-
la, lodë, wafle. 

To ju ósmi rôz, czej Piknik sã òdbéł. 
Slédné dwa lata ni mògło gò bëc na 
skùtk pandemicznëch ògrańczeniów. 
Wszëtcë bëlë rôd, że latos sã ùdało,  
a nôbarżi szczestlëwé bëłë dzecë.

Dariô Kaszëbòwskô

bëToWò. Kaszëbsczé  
dokazë dzecy i MŁodzëznë

Òdj. ze starnë www.kurierbytowski.
com.pl

Òdj. am
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Ju 28. rôz bëtowsczi part Kaszëbskò-Pò- 
mòrsczégò Zrzeszeniô wespół z Zôpadno- 
kaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie zòrga-
nizowôł Przezérk Kaszëbsczégò Ùtwór-
stwa Dzecy  i Młodzëznë. Jegò célã je 
promòwanié materialny spôdkòwiznë  
i kaszëbsczi tradicje a téż bùdzenié zainte-
resowaniô artisticznym ùtwórstwã Kaszëb  
i Pòmòrzô (òsoblëwie malënkã na skle, 
wësziwkã, żłobienim, grónkòwizną, ùplo-
tama i môłą architekturą).

W latosy edicje do òrganizatorów 
trafiłë razã 234 dokazë z przedszkòlów  
i szkòłów z Bëtowa, Stëdniców, Bòrowégò 
Młina, Brzézna Szlachecczégò, Dąbrów- 
czi, Kôłczëgłów, Lëpińc i Wiôldżégò 
Pòmëska. W maju i czerwińcu ne ùsôdz-
czi dało òbezdrzec w Zôpadnokaszëb-
sczim Mùzeùm,  a òdjimczi nëch snôżich 
prôc nalézeta na starnie https://kurier-
bytowski.com.pl/artykul/wystawa-prac
-xxviii-przegladu/1307592. 

Red.

Gduńsk, wejrowò.  
wëszŁa Pùblikacjô  
derca ò bpie dominiKù

Dzãka wespółrobòce Kaszëbsczégò In-
stitutu, Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie  
a téż Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
ùkôzała sã ksążka Zarys biograficzny Sługi 
Bożego księdza biskupa Konstantyna Do-
minika. Ji aùtorã je Klémãs Derc, kaszëb-
sczi dzejôrz i pisôrz. Pùblikacjô pòwsta-
ła ju w 1971 rokù i bëła przëwòłiwónô  
w niejednëch biografiach kaszëbsczégò 
biskùpa. 

Ksążkã przërëchtowôł do drëkù, 
dodôł przëpisë, òdjimczi i skanë dokù-
mentów prof. Józef Bòrzëszkòwsczi.  
W aneksu je m.jin. kòrespòndencjô bpa 
Dominika, dokùmentacjô tikającô sã ùpa-

miãtnieniô ti pòstacje w Rëmi i prezenta-
cjô beatifikacjowégò procesu na interne-
towi starnie pelplińsczi diecezji.
Rôczimë do lekturë. 

Red.

Torń, PelPlin.  
ò Kaszëbsczi rësznoce  
na TeòloGicznëch  
szTudiach

Òbczas latosy edicje pòdiplomòwëch 
sztudiów z teòlogie òrganizowónëch przez 
Wëdzél Teòlogie Ùniwersytetu Mikòła-
ja Kòpernika w Torniu, a realizowónëch 
w Pelplënie, westrzód òbòwiązkòwëch 
zajmów bëłë téż wëkładë z kaszëbsczégò 
regionalizmù. Prowadzył je Dark Maj-
kòwsczi, chtëren gôdôł m.jin. ò nôwôż-
niészich pòstacjach w kaszëbsczi rësz-
noce – jak Florión Cenôwa, Aleksander 
Majkòwsczi, Jón Karnowsczi, zrzeszińcë 
i załóżcowie Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. 
Sztudérzë mòglë téż pòznac dëchòwnëch, 
chtërny dzejelë dlô Kaszëb (np. Bernat 
Sculteti, Frãcyszk Grëcza, bp Kònstantin 
Dominik, Bernat Sëchta i jinszi). 

Prezentowóné bëłë téż wëbróné doka-
zë kaszëbsczi lëteraturë, przed wszëtczim 
Żëcé i przigòdë Remùsa. Sztudérowie, 
westrzód chtërnëch wikszosc to młodi 
ksãża z pelplińsczi diecezji, ùczëlë sã téż 
spòdlecznëch mòdlëtwów pò kaszëbskù. 
Jem baro rôd z taczi inicjatiwë Wëdzélu 
Teòlogie ÙMK, a òsoblëwie ks. Janusza 
Szulista. Móm nôdzejã, że dzãka tim zaj-
móm niejedny ksãża, chtërny bãdą robic 
na Kaszëbach, mdą òtemkłi na najã kùl-
turã i jãzëk. Jem téż baro rôd, że niejedny 
ze sztudérów rozmielë gadac pò kaszëb-

skù – w wikszoscë naùczëlë sã jãzëka  
w spòdlecznëch szkòłach abò na kùrsach 
w pelplińsczim dëchòwnym seminarium – 
gôdô Majkòwsczi.

Red.

Gdiniô. ùczbë Kaszëbsczé-
Gò na jinszi ôrT

Ùczãstnicë kùrsu kaszëbsczégò jãzëka 
w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë mielë  
w slédnëch tidzeniach czile atrakcjów. Jesz 
pòd kùńc łżëkwiata (25.04) zwiedzëlë wej-
rowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, a 23 
maja wësłëchelë referatu swòji drëszczi 
z kùrsu prof. Danutë Stanulewicz, jakô 
òpòwiedzała ò pòzwach farw pò kaszëbskù. 

6 czerwińca wespół ze swòjim szkól-
nym Darkã Majkòwsczim pòjachelë szla-
chama Remùsa, bòhatérë romana Alek-
sandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë 
Remùsa, do Lëpùsza i Łubianë. Wëjôzd 
béł dofùlowanim czëtaniô tegò dokazu  
i òbgôdków ò nim w slédnëch miesącach 
ùczbë. Przédniczka lëpùsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Ju-
stina Mikòłajczik pòkôzała jima m.jin. 
kòscół, w jaczim Remùs béł przëjãti do 
pierszi kòmónie i przeżiwôł smùtk, czej 
jegò królewiónka bëła zdôwónô, młin, 
do jaczégò jezdzył ze zbòżim, i dôw-
ną lëpùską szkòłã, w jaczi miôł miesz-
kac pòd kùńc żëcô. Ùczãstnicë wano-
dżi zwiedzëlë téż Mùzeùm Wiesczégò 
Gòspòdarzeniô w dôwnym ewanielic-
czim kòscele w Lëpùszu. Na kùńc kar-

Klëka

Òbczas wëkładów z kaszëbsczé-
gò regionalizmù bëła m.jin. gôdka  
ò B. Scultetim
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Klëka

no pòjachało do Łubianë na zéńdzenié  
z lubòtniczką kaszëbsczi epòpeji i krewną 
Aleksandrą Majkòwsczégò – Felicją Bôska
-Bòrzëszkòwską. 

Ùczbë kaszëbsczégò w KFK skùńczëłë 
sã 27 czerwińca, a pòstãpnô edicjô (dlô 
zaczinającëch i zaawansowónëch) rëgnie 
pò latowëch feriach.

Red. 

KòsôKòWò.  
spiéWelë ò mòrzu

Ju dwadzesti rôz òstôł zòrganizowóny 
Przezérk Piesni ò Mòrzu „Jantarowi Bôt”, 
cykliczny kònkùrs sczerowóny do ama-
torsczich chùrowëch i wókalno-instru-
mentalnëch karnów. Ùczãstnicë wëkòny-
wają w nim spiéwë zrzeszoné z mòrsczima 
témama pò kaszëbskù i pò pòlskù.

Latosô edicjô bëła 4 czerwińca. Za-
czãła sã òd wëstãpù òbsãdzëcelów: We-
róniczi Kòrthals-Tartas i Jacka Hòdu-
nia, a pózni na binie pòjawiłë sã karna, 
jaczé wzãłë ùdzél w Przezérkù w dwùch 
wiekòwëch kategóriach. Westrzód ùst-
nëch wëkònôwców nôdgrodzony òstelë: 
„Kosakowianie” (1. môl) i duet „Alelu” 
(2. môl), a dzecny dzél kònkùrsu dobëłë 
karna „Jantarki” (1. môl) i „Dębogórskie 
Kwiatki” (2. môl).

Pò wëstãpach béł czas na jestkù 
przërëchtowóné przez białczi z par-
tu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Dãbògòrzé-Kòsôkòwò, a na kùńc wszëtcë 
ùczãstnicë zaspiéwelë wespół.

Red. na spòdlim wiadła  
Danutë Tocke

WejroWò. zjôzd  
Kaszëbsczich spiéWôKóW 
Ju 18. rôz kaszëbsczé chùrë i karna zja-
chałë na swój zjôzd. Tim razã òdbéł sã òn 
we Wejrowie 18 czerwińca. Zaczął sã òd 
mszë swiãti w intencji dzejôrzów kaszëb-
sczi kùlturalny rësznotë w Kòscele pw. 
NMP Królewi Pòlsczi we Wejrowie. Póz-
ni – pò ùroczëstim òdemkniãcym – béł 
kòncert kaszëbsczich piesniów w wëkòna-
nim karnów Radë Kaszëbsczich Chùrów.  
A przëjachałë latos: „Harmonia” z Wej-
rowa, „Harmonia” z Żukòwa, „Lutnia”  

z Lëzëna, „Rumianie” z Rëmi, „Miriam”  
z Gdinie i „Laudate Dominum” z Wejrowa. 

Na kùńc w sedzbie Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
przëszedł czas na „Ùcechë dlô dëcha  
ë brzëcha”, w tim wëstãp karna „Begeben-
heit” ze Serakòjc.

Òrganizatorama 18 Zjazdu Kaszëb-
sczich Spiéwôków bëlë: Wejrowsczi Staro-
sta dr Gabriela Lisius, MKPPiM we Wej-
rowie, Rada Kaszëbsczich Chùrów, Chùr 
„Laudate Dominum” z Wejrowa, Parafiô 
pw. NMP Królewi Pòlsczi we Wejrowie  
i Pòwiatowé Starostwò we Wejrowie.

Red.

reGionalna  
biTWa Kulinarna

10 czerwca 2022, w gościnnym ogrodzie 
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach od-
był się konkurs kulinarny organizowany 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Regionalna bitwa kulinarna, bo tak się 
nazywa ten konkurs-pomyślana została 
jako rodzaj działań promocyjno-eduka-
cyjnych, które nawiązują do kaszubskich 
tradycji kulinarnych. Zasadą przyjętą 
przez pomysłodawców jest to, że każda 
kolejna impreza odbywa się w miejscowo-
ści, z której pochodzi oddział zrzeszenia, 
który wygrał rywalizację rok wcześniej. 
Tym razem organizatorem był oddział  
w Kartuzach, który palmę pierwszeństwa 
zapewnił sobie smacznymi daniami przy-
gotowanymi w trakcie edycji konkursu  
w Wirtach.

Zespoły, które przystąpiły do ry-
walizacji, otrzymały od organizatorów  
4 arkusze z przepisami na dania konkur-
sowe. Były to: zupa kartoflana, pulki ze 
śledziami, napój żniwiarza i wafle. Kla-
syka kaszubskiego jedzenia w co naj-
mniej trzech przypadkach. Bardzo dobrze  
z jednej strony, bo utrwala przywiąza-
nie do prostych, jednoznacznych dań na 
bazie kartofli, choć jako osoba badająca 
zagadnienie kultury kulinarnej regionu 
odczuwam pewien niedosyt wynikają-
cy z niedocenienia tego, co w kuchni  
z kartuskich stron było przed laty istotne, 
a konkretnie szparagów.

W okresie przedwojennym powiat 
kartuski był zapleczem produkcyj-
nym szparagów dla Wolnego Miasta 
Gdańska. Zgodnie z relacjami w „Ga-
zecie Kartuskiej” dostawy odbywały 
się wręcz wagonowo. Mało kto wie, ale 
to właśnie w Kartuzach miała miejsce 
afera szparagowa, która wynikła po 
ujawnieniu malwersacji ówczesnego 
starosty, który z publicznych pienię-
dzy założył szparagarnię. Jej obsługę 
powierzono inżynierowi miejskiemu 
i bezrobotnym. Finanse pozyskane  
w tym procederze przekazywano na 
konto BBWR. Proces w tej sprawie to-
czył się tuż przed wojną przed sądem  
w Gdyni.

Jakkolwiek bardzo się cieszę z tego, 
że są ludzie, którzy chcą kultywować 
przygotowywanie dań, które wiążą się  
z regionem, to jednak muszę powiedzieć, 
że jestem również za tym, by nie po-
przestawać na stereotypach i tym, co jest 
swego rodzaju sztampowym przykładem 
dania kaszubskiego, jak śledź w śmietano-
wym sosie podany z kartoflami, a rozwija-
nie naszej wiedzy o kuchni.

Kuchnia kaszubska nie jest tak uboga, 
jak mogłoby to wynikać z promowania 
głównie śledzia z pulkami. Kuchnia ka-
szubska jest mocno zaniedbana w sensie 
jej wszechstronnego udokumentowania. 
Wielką rolę w tym zakresie powinno ode-
grać właśnie zrzeszenie, które jako orga-
nizacja powinno podjąć się trudu prze-
prowadzenia jak najszerszego programu 
badawczego i określenia wzorca kuchni  
w maksymalnie kompletnym zakresie 
bazującym zarówno na pamięci najstar-
szych, jak i na zapiskach z pożółkłych kar-
tek zeszytów po babciach.

W tegorocznych zmaganiach wygrał 
oddział z Luzina. Szczerze namawiam do 
skorzystania z wiedzy, którą na temat pre-
ferencji kulinarnych lub surowców wystę-
pujących w tym rejonie dają nam ogłosze-
nia w „Gazecie Kaszubskiej” wydawanej 
wiek temu w Wejherowie.

Rafał Nowakowski

Òdj. ze zbiérów Danutë Tocke

Òdj. ze zbiérów MKPPiM we Wejrowie
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  Hitë pò kaszëbskù
W Zespòle Szkòłów w Lëpińcach 3 czerwińca ju 
dwanôsti rôz òdbéł sã Kaszëbsczi Festiwal  Pòlsczich 
i Swiatowëch Hitów. Na binie wëstąpiło 36 młodëch 
artistów, jaczi spiéwelë  wszelejaczé szlagrë – tej-sej 
„dzecną klasykã”, jak „Pùpùszka z sasczi pòrcelanë”, 
„Co pòwié tatk”, „Bal mòjich pùp”, a czasã czësto nowé 
– znóné z serialu „Hékser” („Wiedźmin”) abò bôjczi  
„Vaiana skôrb òceanu”.

Rozegracjã òficjalno rozpòczął direktór lëpińsczi 
szkòłë Sztefón Rudnik, chtëren przëbôcził historiã 
pòwstaniô festiwalu. Na salë béł téż ùdbòdôwôcz tegò 
wëdarzeniô, dzysdniowi wójt Lëpińc Andrzéj Lemańczik. 

Na dobri pòczątk dzecné karno „Môłé Gôchë” 
ze szkòłë w Lëpińcach i przedszkòłowé „Skrzaty” 
prezentowelë kaszëbsczé spiéwë i tuńce. W przerwie 
ùczãstnicë festiwalu mòglë téż òbezdrzec mùzyczny 
przedstôwk „Przezérk módë” na spòdlim jedny ze 
spiéwów z ksążczi Aleksandrë i Darka Majkòwsczich 
Ùcz sã jãzëka z kaszëbsczima nótama. Przedstawilë gò 
ùczniowie z szósti klasë lëpińsczi szkòłë.

Kònkùrsowé miónczi zaczãłë sã òd spiéwów 
szesc przedszkòlôków i ùczniów pierszich klasów. 
Dobiwczką òstała Zuzana Wantoch-Rekòwskô  
z ZS w Lëpińcach, drëgô bëła Małgòrzata Jester ze 
Spòdleczny Szkòłë w Łubnie, a trzecô Klara Makùrôt 
z Samòrządowégò Przedszkòlô nr 7 w Kòscérz-
nie. Wëprzédnienia dostelë: Jón Maliszewsczi z ZS  
w Lëpińcach, Hana Adamczik i Karolëna Fałek  
z Bòrowégò Młina. 

Westrzód ùczniów kl. 2–3 spòdlecznëch szkòłów 
nôlepszô bëła Martina Cëchòsz (ZS w Lëpińcach),  
a pòsobné môle zajimnãłë: Hana Kòssak Główczew-
skô (ZS w Brzéznie Szlachecczim) i Milena Mùcha 
(ZS w Łubnie). Wëprzédnionô òstała Zuzana Reszka 
(ZS w Lëpińcach). 

Nôwicy ùczãstników – jaż szesnôsce – wëstąpiło 
w kategórii kl 4–6. Tuwò nôdgrodzony òstelë: Rok-
sana Głodowskô (1. môl, ZS w Skòrzewie), Zofiô 
Białowąs (2. môl, ZS w Lëpińcach), Agata Pòłczińskô 

(3. môl, ZS w Lëpińcach), Paweł Chamier Cemińsczi 
(wëprzédnienié, Sp. Sz. w Stëdnicach), Magdaléna 
Pluto-Prondzyńskô i Milena Stanisławskô (wëprzéd-
nienié, ZS w Lëpińcach), Marta Felskô i Zuzana Ka-
mińskô (ZS w Brzéznie Szlachecczim). 

Spòmidzë nôstarszich ùczniów spòdlecznëch 
szkòłów (kl. 7–8) dobëlë: Òlga Tomaczkòwskô  
(1. môl, ZS w Skòrzewie), Izabella Kòssak-Główczew-
skô (2. môl, ZS w Brzéznie Szlachecczim), Aniela 
Makùrôt (3. môl, Sp. Sz. nr 4 w Kòscérznie), Mag-
daléna Chamier Cemińskô (wëprzédnienié, Sp. Sz.  
w Stëdnicach), Werónika Prądzyńskô (wëprzédnie-
nié, ZS w Lëpińcach).

Jakno òstatny wëstãpòwelë młodi lëdze z wë- 
żispòdlecznëch szkòłów. Kòmisjô òbsãdzëcelów (We- 
rónika Kòrthals-Tartas – przédniczka, Paùlëna 
Kòzyczkòwskô i Dark Majkòwsczi) nôwëżi òbtakso- 
wała Łucjã Żabińską z kòscersczégò Òglowò-
sztôłcącégò Liceùm, Agatã Wantoch-Rekòwską z 
Katolëcczégò ÒL w Chònicach i Szczepana Makùrata   
z ÒL w Kòscérznie. Wëprzédnienié dostała Dómnika 
Jereczek (téż ÒL w Kòscérznie). 

Jô chcã serdeczno pòdzãkòwac wszëtczim, chtër-
ny przërëchtowelë latosy festiwal, òsoblëwie szkólnym  
i najim dobrzińcóm, jaczi wspiarlë naju na wszelejaczi 
ôrt, w tim wejrowsczémù Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie – rzekł na 
òddzãkòwanié direktór ZS w Lëpińcach Sztefón Rud-
nik. Pòdczorchnął òn téż, że sprawdzëło sã przesë-
niãcé terminu rozegracji z sobòtë na piątk: Prosëlë  
ò to m.jin. szkólny, chtërny rëchtëją dzecë na kònkùrs, 
ale dzãka temù wëstãpë òbezdrzelë téż ùczniowie naji 
szkòłë. Òkôzało sã, że donëchczôs niejedny ni mielë 
swiądë, że taczi bëlny festiwal sã tuwò òdbiwô. A terô 
ju zapòwiôdają, że bãdą chcelë zaspiewac za rok.

Òrganizatorã Kaszëbsczégò Festiwalu Pòlsczich 
i Swiatowëch Hitów béł Zespół Szkòłów w Lëpiń-
cach wespół z Gminą Lëpińce i Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Pa-
tronat nad rozegracją mô miesãcznik „Pomerania”.

am

Òdj. dm
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Kaszëbskô Bróma, to je wąsczé przeńdzenié na Kaszëbsczim Pòjezerzim midzë jezorama Reduńsczim Dólnym i Reduńsczim Górnym, part wòjewódzczi 
drodżi nr 228

  Kaszëbsczi rok w gduńsczim przedszkòlu
Na pòlëcë ksążczi: Kaszëbsczé abecadło, Werónka 
w przedszkòlu, wiérztë Juliana Tuwima przetłóma-
czoné na kaszëbsczi, gra Kaszëbsczé memos, mapë 
i prowadniczi pò kaszëbsczi zemi. Na scanie fana  
z kaszëbsczim grifã, a wkół malënczi zrobioné przez 
dzôtczi, przedstôwiającé kaszëbsczé symbòle. W taczi 
hewò scenerie òb całi rok ùczëłë sã i bawiłë dzecë   
z przedszkòla nr 6 we Gduńskù Zakòniczënie.

23 czerwińca, w bëtnoscë starszich i direkcji 
Spòdleczny Szkòłë nr 6, jaczi słëchô przedszkòlé, 
òdbëło sã ùroczësté zakùńczenié szkòłowégò rokù.  
W artisticznym dzélu dzecë zaprezentowałë m.jin. czi-
le kaszëbsczich spiéwów: Hej tu ù nas na Kaszëbach, 
Kaszëbsczé nótë i Kaszëbsczé jezora. 

Wëstãp przëszëkòwała Anna Magiera, chtërna 
zajimô sã przedszkòlôkama. Akómpaniowała dzecóm 
na klawirze, jaczégò zwãczi towarzëłë baro czãsto 
dzôtkóm òbczas szkòłowégò rokù.

Przez ostatnie miesiące dzieci w bardzo dużym 
stopniu opanowały wiedzę o swoim regionie. To uroz-
maicenie to istotny element kształtujący więź z naj-
bliższym otoczeniem i przynależność do swojego kraju  
i narodu – gôdała Anna Magiera.

Dlô niejednëch przedszkòlôków to béł òstatny 
rok w przedszkòłowim òddzélu. Òd séwnika zaczną 
nôùkã w zerówce. Większość z was wchodzi w kolejny, 
bardzo ważny etap życia. Życzę wam, aby przedszkol-
ne doświadczenia dodały wam odwagi, wiary w siebie  
i pozwoliły dotrzeć do wymarzonego celu. Mam nadzie-
ję, że w nowym miejscu poznacie nowych przyjaciół  
i nauczycieli, którzy zachęcą was do odkrywania świata, 
odkrywania swoich pasji i rozwijania swoich talentów – 
rzekła dzecóm na zakùńczenié szkólnô Anna Magiera.

RED.

Òdj. S. Lewandowsczi

W najich szkòłach
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Sëchim pãkã ùszłé

niepòtrzébnëch suwenirów, co to òne pò pôrã 
dniach nawetkã òka nie ceszą, le prosto są w dro-
dze. Nôlepi òdjimac. Dzysôdnia to jidze colema-
ło wszëtkò bez mòbilkã, tzw. smarta. (Czekawé, 
że pòdług ks. Sëchtë smart to je swãdzenié…). 
Mòże naknypsac tëch òdjimków tësące, zarô je do 
blónë wësłac a robic nowé, bò plac w telefónie 
mòże tedë zlózowac. Mòże téż to zarô na jaczé 
spòlëznowé medium wrzëcac, nôlepi na jaczi swój 

vlog, codzénno jeden filmk, dze rôz 
ùcékôsz przed rozjarchòlonym afrikań-
sczim słoniã; jiną razą jes zatoniony  
w aùstralijsczim kale, a krokòdil szëkù-
je sã do selfie; môłpë w Hòng-Kòngù 
paradëją z kłobùkã twòji białczi; twòje 
dzôtczi cëskają sniegòwima kùżelkama 
i narôz smiot sã rëszô, a to je pòlarny 
miedwiédz… Taczé filmczi bãdą sã gwë-
sno widzałë internetosznëkrownikóm 
i wiele lajków (pòlubków) dostóniesz.  
A mòże chto jaką reklamã (zôchãcbã) na 
to pòwiesy i jesz dëtczi z te dô… Pùdą 

na fùndusz zadeptónëch bez słonie, zeżartëch bez 
krokòdile a zadżinionëch w smiotach. 

Në, ale më jesmë rodzynno na wczasach. Zwié-
dzôsz zabëtczi, chòdzysz, jész, chòdzysz, jesz jész, 
spisz… Nowi dzéń. Jakô je pògòda? Na wanoże-
nié czë na zwiedzywanié? Przerzucôsz internetë. 
Zdrzisz, co je czekawégò w òkòlim. Dzecóm jidze 
to dzél chiżni a czãsto mają czekawé ùdbë, temù 
wôrt je jich słëchac. W całoscë to je czas, czedë 
możesz sã barżi z familią skamracëc. Zmerkôsz, że 
dzecë są wnetkã ùstné. Dowiész sã ò nich smacz-
ków. Môsz kùreszce czas dlô białczi, jakô téż mô 
nazbiéróné rozmajitosców do przegôdaniô. Ten 
czas je namieniony na tzw. aktiwné zgniélstwò. 
Òdpòcziwôsz òd codniowi robòtë. W całoscë ò ni 
nie mëslisz. Ni mùszisz. Swiat sã nie zawali te dwie 
niedzele bez cebie. Wiersze piszesz. Wëmiszlôsz 
nowé projechtë. I wiele gôdôsz ze swòjima. Mòże 
bëc ò niczim. Ceszisz sã bliskòscą. A jim dali jes 
òd chëczë – tim blëżi jes białczi, dzecy. I swòjich 
strón, do jaczich pòmału zaczinôsz tesknic. A z ti 
teskniączczi czasã rodzą sã słowa, 
chòcle tak sposobné jak te na pò-
czątkù tegò felietómka.

Rok całi cãżkò robisz, chcąc związac z kùńcã kùńc
Wcyg czasu cë felëje, òddichnąc ni môsz czej
Za dzónkã dzónk ùcékô, mét z kòżdim barżi jes
I na swój ùrlop czekôsz, bò tedë bãdzesz miec:

Òdpòczink na Kaszëbach, tam grzëbë są i rëba
Òd mòrza wiater swiéżi, na pòlach złoté zbòżé
Dzéwczãtów mòdré òczë, òtemkłé szerok chëcze
Rzeczë mie, rzeczë brace, dze môl taczi drëdżi je?1

Ni ma taczégò drëdżé-
gò môla na swiece 
jak Kaszëbë prawie. 
Prôwdã mô aùtór wëżi 

przëwòłónégò tekstu Kazmiérz Ja-
strzãbsczi. Równak kòżdi mòże swój 
ùrlop przeżëc jinaczi. Jinaczi jak je  
w codzéń. Ti, co mieszkają w górach 
– jadą nad mòrza. Ti znad mòrza –  
w górë. Taczi, co w lasach mieszkają – 
kaną, dze drzéwiãtów ni ma, nôlepi na 
jaką pùstiniã. A ti z betonowëch, mie-
sczich klôtków – nômili cygną w lasë. 

Wiele redoscë dôwô samò rëchtowanié sã do 
taczégò wëjachaniô. Mùszi òbleczenia sobie pòsz-
pandérowac. Spódné bùksë na kòżdi dzéń ùrlopù. 
Chiba że sã na jaką plażã dlô nagùlców wërëgnie, 
ale tej téż je nót do lëdzy czasã wëchadac… Chłopi 
mają tëch rzeczi dzél mni do wzãcô. Białczi – wiele 
wiãcy. Abò téż mëszlą ò całi familie. Ò dzecach,  
ò chłopie a ò… sobie. Wòlą czasã wząc wicy ruch-
nów a statków wszelejaczich – jak za mało. Leno 
te wszëtczé bòrdë mùszi dzes zaladowac a bez-
pieczno zawiezc. To je robòta nôczãscy dlô chłopa. 
Aùtół trzeba przëszëkòwac. Sprawdzëc, cze prze-
scygôcze dzejają. Widë czë sã swiécą. A je bënë 
zapasowé kòło a czë lëft w nim je? Wëgarnąc zaò-
stóné z całégò rokù smiecë. Pichë bënë pòwëce-
rac. Z bùtna ùmëc. Ò to sã jiscy colemało chłop. 
A mòże jesz ò to, czë je kasa na rechùnkù, bò òb 
drogã tej-sej mùszi co kùpiac. Paliwò. Co do picô 
a jedzeniô. Dzecóm sã lodów zachce. Jaczé frit-
czi w przëdarżny bùdze jich zmanią. Òscypk, jakbë 
doma skòpicą francësczich zaplesniewiałëch nie 
bëło. Pamiątczi…

W całoscë kùpianié tzw. pamiątk – to je sprawa 
na dłëgszą rozmòwã. Czãsto wòzymë sta czësto 

FELIETÓN

TóMk FóPka

Chcała Wa bë 
wiedzec, co sã  

z Wama mdze dzejac 
w przińdnoscë?

Òdpòczink

1 Kazimierz Jastrzębski, „Òdpòczink na Kaszëbach”, w: tegò, Nasz môl. Piosenki, wiersze, skecze, Gdynia 2013, s. 56.
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To nie je w głowã do pòjãcô FELIETÓN

Òlga Kùklińskô

Lëdze, na kòla!
Dzywné mómë czasë, 
pierwi mądri lëdze roz-
mëszliwelë: bëc abò nie 
bëc, dali: miec czë bëc, 

a dzysô – jachac czë nie jachac? Jaczé 
czasë, taczé żëcowé pitania. Në, cëż 
mómë zrobic? Przëszło lato, tej nót sã 
wëbrac na jaczé wanodżi, leno czim, 
bò aùtołã to nié ju tak prosto, kò òn 
na wòdã nie pòjedze. Ti z gór chcelëbë 
pòjachac nad mòrze, a ti znad mòrza 
w górë. Òglowò pò tim całim pòszëdle 
mómë ju dosc sedzeniô doma, a tuwò 
zôs nama przëcygło jinszé zmartwienié 
– inflacjô. Nicht ji na òczë nie widzôł,  
a wszëtczim òna mô ju fest dożarté. 

Czej reno òtemknã òczë a przëchô- 
dô mie jachac aùtołã do robòtë, móm 
ju wątplëwòscë, czë to sã pò prôwdze òpłacy. 
Szczestlëwi ti, co mògą jic piechti, gòrzi z tima, co 
równak jachac czims mùszą, a we wsë ni mają ani 
banë, ani aùtobùsów. Tej jadã, a żebë bëło cekawi, 
to dzéń w dzéń mijóm pò drodze benzynową sta-
cjã z tim wiôldżim czerwònym cyferblatã, co swié-
cy pò òczach czësto jak pùrtk swòjima strasznyma 
slépiama. Móm starã zamknąc òczë chòc na sztót, 
le je to kąsk rizykòwné. Czedë wrôcóm z robòtë, 
jesz gòrzi, prizë wëższé, ni ma jimrë, zôs zamikóm 
òczë, bëlë chùdzy przejachac. Nôgòrzi, czej mùszã 
aùtół zatankòwac. Proszã ò paliwò z wczerô, nié  
ò to z dzysô – gôdają, że tak nie jidze. Nie rozmiejã. 
Bôczã, cobë sã nie zazdrzec i nie nalôc za wiele, 
bò terô to chùtkò jidze, w òkamërgnienim. Cãżkò, 
chòc zdrzącë na nëch jinszich lëdzy, widzã, że jima 
téż nie je letkò, tej w grëpie rëszni.

Jô nie jem z tëch, co rozmieją żdac na lepszé 
czasë, bò mògã tegò nie strzëmac. I wiéta co? 
Skòrno przëszło lato, nót je wëcygnąc z bakùza 
môłé czerwòné kòło, co móm je dostóné òd wùje 
na pierszą kòmóniã. Za wiele jem nie ùrosła, tej 
bãdze mie pasowało. Czedës mie cos wcyg wa-
dzëło, żebë na nim gdzes wërëszec: lëché wiodro 
(gòrąc, zyb, deszcze, wiatrë), a terô to ni mô zna-
czeniô. Zmieniwô sã perspektiwa. Nawetka mie sã 
wspòminczi z dzecynnëch lat przëbôczëłë. Wëbiti 
ząb, rozcãtô broda, złómóny nos, kam w kòlanie 
– piãkné czasë. Wôrt je do tegò wrócëc, prawie 
je terô do te leżnosc. Në, mòże leno lepi miec na 
głowie jaczis kask, bò na nowé zãbë téż dzysô nie 
je letkò naszpùrowac. W telewizji wiele je pòra-

dów, jak sã do jazdë na kòle bëlno 
przërëchtowac. Dlô białków je specjal-
nô instrukcjô jachaniô w sëkni, w czitlu 
czë w bótach na wësoczim hawsëcu. 
Jô jem gwës, że skòrno serialowi ksądz  
w dłudżi sutannie dô radã na kòle 
chùtkò jachac i mòrdarzów chwëtac, 
tej i jô w czitlu do robòtë bez wiãkszich 
jiwrów dojadã. Doch to nie je taczé 
drãdżé. Kartã na kòło móm zrobioné 
jesz w spòdleczny szkòle. 

Do dzysô móm téż w pamiãcë hi-
storiã jednégò kòłowégò méstra, co 
pierwi do szkòłë w Bëtowie jachôł bez 
20 kilométrów za aùtobùsã, a drëszë 
sã z niegò smielë, bò dojachôł równo  
z nima, le całi czôrny òd błota. Leno òn 
dzysô mieszkô w pałacu pò Bismarckù, 

a cenama benzynë sã ni mùszi martwic, a ti, co 
sã z niegò smielë, chãtno bë sã z nim zamienilë. 
Jô téż. Kòło równak to mòże bëc dlô niechtërnëch 
przińdnota. 

Czej terô tak rozmiszlóm, tej widzã jesz wicy 
dobrëch starnów ti sytuacji. Mòże ta całô inflacjô 
je dlô najégò dobra? Mòże ti „na górze” pòdno-
szą prizë z trosklëwòtë o naje zdrowié, a tak pò 
prôwdze ò całą Zemiã? Doch mni aùtołów, to mni 
spalënów, mni spalënów – lepszi lëft, lepszi lëft – 
zdrowszi lëdze, zdrowszi lëdze – mni dëtków na 
bòlëce, i tak dali. Je w tim jakôs logika? Plestają, 
że to wszëtkò wińdze nama na dobré. Czedës.  
A dzysô? Mòżna jesz wëbierac, czë pò prôwdze 
mùszimë gdzes jachac, czë nié. Do robòtë – jo, do 
kòscoła w niedzelã – jo, do starëszczi tidzéń w ti-
dzéń na pôłnié – wôrt przemëszlëc, do krómù na 
drëdżi kùńc miasta za jedną szruwą – mòże nié 
dzysô. Fejn je miec chòc wòlnotã wëbiérkù.

Przëszedł ju czas zamienic môłi, mòdri aùtół na 
jesz mniészé, czerwòné a ekòlogiczné kòło. Tej jidã 
wëstawic a wëpùcowac mòje wigrë 3, przëcze-
pic do nich kòsz na sprawùnczi i môłą kaszëbską 
fanã. Doch òb lato mòżna całé Kaszëbë òbja-
chac na kòle, kò kòłowëch stegnów je corôz wicy,  
a z ti perspektiwë wszëtkò jinaczi wëzdrzi, z lëdza-
ma jidze spòkójno pòkôrbic.

Tej do ùzdrzeniô òb lato gdzes 
na kòle. A pò lece? Jô czëła, że pò 
lece przińdze nama zamienic kòło na 
pôrã kilo cëkru…

Mòże ta całô 
inflacjô  

je  dlô  najégò  
dobra?






