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„A ponad wszystko
większa jest miłość..."

Na kościołach i gmachach publicznych, domach
mieszkalnych i zakładach pracy białoczerwone i białożółte flagi uczernione wstęgami żałobnej krepy... 2al,
smutek, refleksja. Tej chwili obawiali się wszyscy. I
choć wiedzieliśmy, że majowe dni tego roku to czas
ostatniej walki Prymasa, suchy komunikat lekarski
0 Jego zgonie był wstrząsem dla każdego z nas. Jak
chyba nigdy przedtem w historii powojennej Polski
nie był nam potrzebny Jego spokój, autorytet, prze
pojona patriotyzmem i umiłowaniem wolności mą
drość.
Zycie Kardynała pozostanie dla Polaków zawsze
przykładem uczciwej, bezkompromisowej ale mądrej
1 świadomej służby nie tylko Kościołowi, całej chrze
ścijańskiej społeczności, ale przede wszystkim Narodo
wi polskiemu. „Takiego Kapłana i Prymasa Bóg daje
raz na tysiąc lat” — tak brzmiał napis na jednym z
transparentów niesionym przez uczestników uroczy
stości pogrzebowych. A był z nami Ksiądz Prymas w
jednym z najtrudniejszych w tysiącletniej historii Pol
ski okresów. Dzięki Jego obecności Kościół stał się w
czasach kłamstwa i zniewolenia świątjnłą prawdy,
uczciwości i narodowej godności. Od samego początku
swej duszpasterskiej i społecznej działalności realizo
wał i starał się rozpowszechniać najpiękniejsze ideały
chrześcijańskiej etyki. Zawsze wrażliwy na krzywdę
jednostki potrafił na przestrzeni dziesiątków lat du
chowo kierować milionami Polaków. W czasie okupa
cji, nie przerywając pracy naukowej i społecznej, jest
wśród akowskiej młodzieży zawsze gotowy do duszpa
sterskiej posługi. Od 1949 r., wraz z otrzymaniem go
dności prymasa, staje się autentycznym przywódcą
Polski wierzącej.
Nie złamało Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego
trzyletnie więzienie. Odpowiedzialność za losy Pola
ków i wiara w ludzką godność okazały się silniejsze
od stalinowskiego terroru. Ze swej bieszczadzkiej sa
motni, klasztoru w Komańczy, kierował nadal Kościo
łem z właściwą sobie odwagą i konsekwencją.
Historia zmuszała Go często do decyzji trudnych,
nie zawsze dla wszystkich zrozumiałych. Dopiero z
perspektywy czasu można ocenić i docenić Jego umie
jętność łączenia rozsądku i dojrzałości wielkiego poli
tyka z żarliwym, prawdziwie chrześcijańskim umiło
waniem człowieka. Dzięki pracy i wytrwałości Księ
dza Prymasa i zaangażowaniu w sprawy narodowe —
dobro Kościoła możemy wiązać nieodłącznie z dobrem
Ojczyzny. Jego siła, wynikająca z miłości do człowie
ka i wiary w jego wartość, pomogła nam zarówno w
czasach beznadziei, jak i w chwilach wielkich prze
łomów — dlatego właśnie dziś odczuwamy tak mocno

ogrom straty, osamotnienie i żal. Pochylając z szacun
kiem czoło nad Jego wielkością z myślą o wielkim
długu wdzięczności wobec Niego, pamiętajmy o sło
wach zawartych w książce „Miłość na co dzień”, bę
dących swoistym apelem Prymasa do polskiego społe
czeństwa: „Nawet chleba trzeba szukać w miłości
i dlatego wołam: otwórzcie drzwi szeroko do wszyst
kich miejsc gdzie tętni praca ludzka, tak jak otwiera
my pługiem łono ziemi, aby wrzucić ziarno! Otwieraj
cie bramy fabryk, warsztatów, klinik i różnych miejsc
pracy — od szczytów fabrycznych aż po głębię ko
palnianych sztolni, aby wlać w nie nowe życie”.
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Niech zwycięża życie
Historia zatoczyła wielki krqg, by po niespełna
2000 lat zażądać tej samej ofiary - ludzkiego
życia za głoszenie tych samych idei, w imię któ
rych zginął Chrystus i ginęli jego pierwsi wy
znawcy.
13 maja 1981 w odległości kilkudziesięciu kro
ków od grobu św. Piotra zginąć miał jego dzi
siejszy następca, Jan Paweł II. Ta śmierć miała
być inna niż Piotrowa — współczesna: szybka
i cicha, bo od pistoletowej kuli, przy tym pre
cyzyjnie zarejestrowana przez telewizyjne kame
ry, które lotem błyskawicy przekazać ją miały na
wszystkie kontynenty. Od śmierci Piotrowej ta
śmierć różnić się miała jeszcze jednym - skry
tobójstwem. Nie mogła być to śmierć, jak tam
ta, w majestacie prawa, bo prawo jest dziś po
stronie idei. Pokój, sprawiedliwość, przyjaźń,

miłość, poszanowanie wszelkiego życia, godność
człowieka to elementy i wyznaczniki tej idei, któ
rą Jan Paweł II niestrudzenie szerzy pod wszyst
kimi szerokościami geograficznymi. Po stronie
tej idei stoją niezliczone rzesze wyznawców wia
ry, w imię której ją głosi, ale przecież nie tylko
oni, bo idea jest uniwersalna. Są po jej stro
nie wszyscy, którym drogie są najbardziej hu
manitarne wartości.
Zamach na człowieka, który te wartości uosa
bia i potwierdza całym swoim życiem i postę
powaniem, z których uczynił nadrzędny cel swe
go posłannictwa, musi być wstrząsem dla świa
ta. Jeśli bowiem idea ta może budzić sprzeciw
posunięty aż do nienawiści, aż do odwetu w
postaci skrytobójczej kuli, to rodzi się pytanie:
Dokąd zmierzasz świecie? Dlaczego pędzisz ku
katastrofie?
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Jego Eminencja
ks. Biskup Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Episkopatu Polski
Warszawa
ul. Miodowa

Wstrząśnięci wiadomością o zamachu na życie Jana Pawła II
w imieniu społeczności kaszubsko - pomorskiej wyrażamy gorącą
nadzieję, że Ojciec Święty w krótkim czasie powróci do zdrowia
i sił.
Za Prezydium Zarzqdu Głównego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdańsku
IZABELLA TROJANOWSKA
WOJCIECH KIEDROWSKI
ZYGMUNT STENKA
13 maja 1981 r., g. 10.00

Jeśli odrzucasz pokój, to zostaje d wojna.
Jeśli odrzucasz przyjaźń, to zostaje wrogość.
Jeśli odrzucasz sprawiedliwość, to otrzymasz wy
zysk i pogardę jednych dla drugich.
Jeśli odrzucasz miłość, to otrzymasz nienawiść.
Jeśli odrzucasz poszanowanie życia, to godzisz
się ha zabijanie.
Żadnej z tych ponurych alternatyw świat nie
może przyjąć. Jest więc jeszcze nadzieja?
Jest, a symbolem jej może będzie i to, że je
dnak Jan Paweł II nie zginął. Że żadna z trzech
wymierzonych w niego kul nie okazała się śmier
teina lub raczej że to ludzie sprawili, iż życie
przezwyciężyło śmierć.
★

*

*

Kilkadziesiąt metrów od miejsca zamachu, kil
kanaście od grobu — relikwii, w prawej nawie
Bazyliki św. Piotra stoi Pieta Michała Anioła. W
białym alabastrze ręka artysty wykuła dzieło,
przed którym każdy wrażliwy człowiek staje onie
miały z zachwytu. Wydaje się nieprawdopodob
ne, by oporny kamień mógł oddać tak bezgra
niczną dobroć i tkliwość Matki Chrystusa trzy
mającej na kolanach zdjętego z krzyża syna. To
doskonałe, być może niedoścignione dzieło
przez setki lat było otwarte dla ludzi, budziło
podziw wszystkich, którzy przybywali z całego
świata. Znalazł się jednak człowiek, który po
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stanowił je zniszczyć, zmasakrować. Dzieło od
ratowano. Dziś Pietę, wystawioną jak dawniej na
widok publiczny, chroni od ludzi pancerna szy
ba. Przy nawie dyskretnie snują się watykańscy
strażnicy.
Jan Paweł II, papież pielgrzym zawsze garnął
się do ludzi a ludzie garnęli się do niego. Sta
wał naprzeciw milionów zgromadzonych na wiel
kich placach i wkraczał w dzielnice nędzy, gdzie
nie odważali się pojawiać dostojnicy państwo
wi bez kuloodpornych samochodów. Z dostoj
nych - w przeszłości papieskich audiencji uczy
nił cotygodniowe bezpośrednie spotkania z dzie
siątkami tysięcy pielgrzymów na rozległym Placu
Św. Piotra. Otwierał się dla ludzi. W tym otwar
ciu dosięgły go skrytobójcze kule. Dziś i jemu
grozi „więzienie”, pancerna szyba samochodu,
za jaką chcieliby go skryć ludzie dobrych in
tencji, odpowiedzialni za życie Głowy Kościoła.
Nie sądzę, by na to przystał.
„Śmierć i życie zwarły się w przedziwnym po
jedynku — wołał w swym wielkanocnym orędziu.
— Niech zwyciężają myśli pokoju i niech zwy
cięża szacunek dla życia”.
Jan Paweł II wierzy w ludzkość, w jej sza
cunek dla życia i nadziei tej zostanie wierny na
zawsze. Ta wiara jest potrzebna nie tylko jemu.
Również nam.

Jan Jakubowski

Janusz St. Pasierb

Krzyże nocą
1.
nie jest a musi być wysoka
nasza nizinna Golgota
tam krzyże mogły być niskie
tu są jak maszty okrętu

2.
rzuciliśmy w niebo kotwice w głęboką wodę
zasupłane jak nasz los
powyżej głowy
3.
świecą krzyże a nad nimi ciemność
i szkwał się z mrokiem szamoce
krzyże z resztek jasności i ciepła
na jakie nas było stać
przeciwko nocy

barwę krwi musi mieć ziemia
a nie powietrze

6.
jak poranione ptaki
na wietrze kołują słowa
- czemuś opuścił - pragnę —
- to jest twój syn - twoja matka —
- przebacz choć wiedzą co czynią

stanęła nad tłumem ciemność
od szóstej do dziewiątej godziny
zadrżała po raz drugi ziemia
otwarły się mogiły
a wielu z tych co pomarli
wstało z grobów i weszło do miasta
żywi nagle zobaczyli żywych
8

.

4.
te krzyże
nocą
wierzą
w światło

nad świecącymi krzyżami
noc ciągle wielka i czarna
ale już wie czemu służy
nic tu nie poszło na marne

5.

już wie że tylko jest tłem
które promień jak ostrze rozetnie
promień w krzyża uwięziony belkach

barwę krwi tutaj ma ziemia
krwi nlie można było powierzyć
zniczowi ni wodzie Raduni
krew jest ciężka ,i nie chce łopotać na wietrze

ona czeka
w milczeniu i mgle
jeszcze czarna ale już Wielka

Idea Wielkiego Pomorza
w dziejach ruchu kaszubskiego
Tadeusz Bolduan
W 1938 roku na okładce wydawanego w Toruniu dwu
miesięcznika „Teka Pomorska" umieszczono iherby czte
rech przyłączonych do województwa pomorskiego powia
tów, połączone piątym therbem, na którym widnieje czer
wony gryf w złotej koronie na białym potu. Pod tym napis:
Wielkie Pomorze. Czerwony gryf na srebrnym polu (wy
miennie białymi möqlby sugerować Wielkie Pomorze, to
od Odry aż poza Wisłę. W następnym roku ukazała się
„Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni". W 1947 raku
prof, dr Gerard Labuda wydał zbiór szkiców popularno
naukowych „Wielkie Pomorze w dziejach Polski”. O ruchu
wielkapomorskim pisał m. in. Leah Będkowski w „Pomor

skiej myśli politycznej", opublikowanej w Londynie w 1945
roku.
Tych kilka zaledwie przykładów świadczy o tym, że pro
blem Wielkiego Pomorza, wywołany stosunkowo późno,
u schyłku lat trzydziestych i raczej przez ówczesną admi
nistrację państwową, został potem podchwycony przez nie
których działaczy o ambicjach stworzenia zorganizowanej
działalności wielkopom orski ej na zasadach autonomicz
nych. Ograniczał się, do wybuchu wojny w 1939 roku, do
ówczesnego województwa, pomorskiego z siedzibą w To
runiu.
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje pro
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blem Wielkiego Pomorza w sferze myśli regionalnej, a je
śli nie, to czy warto go podjąć i dlaczego. Czy Pomorze
jest jednością historyczna, etniczna i kulturowa? Jakie
Pomorze? Czy dhodzi o ziemie, które wzięły nazwę od
ludu zamieszkującego „po-morze", czyli przy morzu,
a więc historycznie odrębnie ukształtowane pod tq właśnie
ńazwg? Czy, zamieszkując Pomorze Gdańskie (Wschodnie,
Nadwiślańskie) czujemy się związana z drugą częścią Po
morza, zwanego potocznie Zachodnim, na którym — poza
nazwq i historia — prawie nic biologicznie zyweqo nie
pozostało? Jest to dylemat do rozwiązania dla tęgich głów,
a gdzież one?
Pomorze nigdy nie było jednolitym organizmem polity
cznym sterowanym samodzielnie. Z grubsza biorąc dzie
liło się ma Wschodnie j Zachodnie, rządzone przez odręb
ne dynastie rodzime. Było jednak zbliżone kulturowo i lud
nościowo (grupa językowa półnoono-słowiańska, lechicka),
na co wpływ miały — niezależnie od wspólnego rodowodu
— migracje wewnątrz Pomorza i bardzo zacieśnione wza
jemne kontakty handlowe, współpraca zawodowa (rybacy
przybrzeżni i pełnomorscy oraz życie towarzyskie na pogra
niczach. Stad odnajdujemy wiele wspólnych cech w kul
turze obrzędowej, wytwórczości ludowej, w rzemiośle, oby
czajach i w poczuciu odrębności wobec wielkich sąsiadów.
Szczególnie zagrożenie niemieckie (brandenburskie, krzy
żackie) wytworzyło w obu społecznościach wrażliwość na
własng państwowość i tożsamość narodowa.
Autonomiczny rozwój historyczny Pomorza Zachodniego
zakończył się po zejściu rodzimej dynastii w osobie Bogu
sława XIV i podziale Pomorza między Szwecję i Branden
burgie traktatem westfalskim w 1648 roku. Do tego czasu
rozsadzane było ono agresja jawnq i bardziej ukrytą od
strony Brandenburgii, tak że struktury administracyjne i koś
cielne w zasadzie opanowane zostały przez Niemców.
Część z nich asymilowała się i miała poczucie przynależ
ności do rodziny pomorskiej, część zaś tego poczucia nie
nabyła.
Reformacja miała początkowo bardzo istotne znaczenie
dla odrodzenia państwowości zachodniopomorskiej w jej
słowiańskim nurcie, w czym — w przypadku administracji
— ważng rolę odegrała w krótkim zresztą okresie swoista
szkoła administracyjno-dyplomatyczna w klasztorze premonStraitensów w BiałObokaoh, w czasie, gdy jego opatem
był bliski współpracownik Jana Bugenhagena, Jan Bolduan.
Dla Słowińców i Kaszubów ważne znaczenie miało prze
tłumaczenie prawie wszystkich druków kościoła luterańśkiego na język polsko-kaszubski. Zapoczątkował to zbożne
dzieło Szymon Krofey, wydajać w 1586 roku w Gdańsku
„Duchowne piesnie../', a kontynuował je pastor smołdziński, Michał Mostnik-Pontanus, którego najważniejsze dzieło,
„Mały catechism...", ukazało się w 1643 roku również w
Gdańsku. Słowińcy i Kaszubi bytowscy stanowili jakby po
most między dwoma częściami Pomorza i nie pozwalali
zapominać, że w sferze kulturowej obie części stanowię
jedność. Po reformacji, aż do drugiej połowy XIX wieku,
Słowińcy opierali się qermanizacji, by jej wreszcie ulec,
natomiast Kaszubi bytowscy, podzieleni na katolików i pro
testantów, podzielili się również politycznie. Kaszubi ka
toliccy ciążyli wyraźnie ku Kaszubom właściwym, przyłączo
nym w wyniku pierwszej wojny światowej do Polsiki, ewan
gelicy zaś utonęli w morzu niemczyzny.
Losy Pomorza Gdańskiego potoczyły się odmiennie.
Utraciło ono swoja niezależność polityczna stosunkowo
wcześnie, formalnie z chwilą podpisania aktu w Kępnie
(1282), na mocy którego jednoczyło się ono z dziedzina
wielkopolska Przemysła U, faktycznie zaś po śmierci osta
tniego dynasty, Mściwoja W, w roku 1294. W latach
1308-1310 opanowane zostało przez Zakon Niemiecki w
Prusach i dopiero traktatem toruńskim 1466 roku znalazło
się w obrębie państwa polskiego. Zakon nie zdołał, zresztą
nawet nie usiłował zasymilowoć społeczeństwa, jako że
stanowił warstwę rzqdzqcq, a społeczeństwo warstwę izo
lowanych poddanych — i tym samym nie zdołał zintegro
wać Pomorza Gdańskiego wokół centralnej władzy w
Malborku. To oczywiście sprzyjało odrodzeniu życia narodo
wego i narastaniu, powolnemu zresztq, świadomości przy
należności do wspólnoty
polskiej w ramach Prus
Królewskich.
Ale już wtedy, w Prusach Królewskioh cieszących się
daleko idqcq autonomia, ujawniła się podwójna świado
mość społeczeństwa Pomorza Gdańskiego. Poczucie jego
oscylowało między świadomością przynależności do Król.
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Polskiego i Prus Królewskich. Rzadko mówiono o sobie
„Polak'1, często natomiast „obywatel Prus Królewskich". Był
to rezultat dotychczasowego procesu historycznego, odręb
ności politycznej i terytorialnej, a także dumy — znacznie
później uświadomionej sobie — z obywatelstwa pomor
skiego. Ten proces nigdy nie został zahamowany i pod
wójna świadomość — narodowa i regionalna — istnieje
nadal współcześnie. Mimo destrukcyjnego działania histo
rii, element inności naszego społeczeństwa zostdl zahamo
wany. Nawet na Pomorzan z zachodniej części niemieckiej
pctrżono jakoś inaczej (Pomerankowie), gdzieś tam w pod
świadomości tkwiła zadra podziału i ukryta tęsknota do
wspólnoty terytorialnej, a także narodowej wzdłuż morza.
Decyzja traktatu wersalskiego część ziem pomorskich, w
tym kaszubskich, pozostała przy Rzeszy Niemieckiej. Także
pogranicza zostały podzielone, np. niecała Krajna i niecałe
Zabory weszły w skład państwa polskiego.
W 1919 roku powołano nowe województwo z siedziba w
Toruniu, skladajace się z części ziem pruskich i Ziemi
Chełmińskiej. Zaszła potrzeba określenia jego nazwy; naz
wano je pomorskim, chociaż prawo do tej nazwy miało —
z ziem dawnych Prus Królewskich i Ksiqżęcych — tylko
Pomorze Gdańskie. Ponieważ nazwę Prus ze zrozumiałych
względów trzeba było odrzucić, a ścisłość myślenia histo
rycznego nie była silnq strong administracji polskiej, więc
do jednego worka pomorskiego wrzucono wszystkie ziemie
scalone w nowym województwie.
1 kwietnia 1938 roku do województwa pomorskiego przytqczono cztery powiaty z województwa poznańskiego
i cztery z województwa warszawskiego. Te wielkopolskie
i kujawsko-dobrzyńskie nabytki skłoniły władze, a także
społeczeństwo indoktrynowone mocarstwowościg nawet w po
działach administracyjnych, do przyjęcia ambitnej nazwy
WIELKIE POMORZE, użytej wtedy, w 1938 roku, po raz
pierwszy administracyjnie. To Wielkie Pomorze składało
się z takich grup etnicznych, jak Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy, Chełminiacy, Dobrzyniacy, Lubawiacy, Kujawiacy,
oraz drobniejszych na pograniczach: Olendrzy, Pałuczanie,
Krajniacy, Kosznajdrzy. W łonie województwa pomorskiego
znalazła się więc ludność pograniczna wielkopolska, ma
zowiecka i wschodniopruska. Asymilacja jej w obrębie
Pomorza nigdy nie nastgpiła. Ale tym się nie martwmy,
wszak poczucie przynależności do Pomorza reorientowało
jej status etniczny, pogłębiała się świadomość przynależ
ności do większej, nie bardzo iednak rozumianej w konkre
tach wspólnoty terytorialnej. Ona egzystowała na zasadzie
federacji grup etnicznych i nadal egzystuje, zachowując
w pełni naturalne odrębności kulturowe.
Zakładom więc umowność nazwy Wielkie Pomorze, ro
zumiejąc przez nią, również umownie, historyczne Pomorze
Zachodnie i Pomorze Gdańskie bez precyzyjnego określe
nia granic geograficznych, historycznych i etnicznych, a
także poqranicza w różny sposób ciażgce ku Pomorzu
Nazwa ta przyjęła się również dla niektórych ziem niepomorskićh — o czym już wspomniałem — i w tym przypadku
nie ma co tego kwestionować, jako że jesteśmy społeczeń
stwem tolerancyjnym, zainteresowanym. w scalaniu tego
wszystkiego, co się do nas garnie. Nie przeczę przy tym,
że nasze zainteresowania muszq być skierowane przede
wszystkim na historyczne ziemie pomorskie, nawet jeśli nie
ma tam dzisiaj żywych Pomorzan, bo nie można odwracać
się od własnej kolebki rodowodowej, kształtującej świado
mość naszego bytu współczesnego. Przebłyski takiego za
patrywania obserwujemy w całej historii ruchu kaszubskiego,
a także w próbach stworzenia ruchu wielkopomorskiego w
łatach trzydziestych i czterdziestych naszego stulecia.
Uważam, że w ruchu kaszubskim nigdy nie istniała spój
na idea wielkopomorska, bo nikt nie próbował jej sprecyzo
wać. Nie opracowano politycznego oblicza takiej idei pod
zaborem pruskim, w latach międzywojennych i powojen
nych; nikt nie podjqł próby zsyntetyzowania kultury pomor
skiej (np. jamneńskiej, bytowskiej, słowińskiej, kaszubskiej,
kociewskiej, krajniackiej); nie opracowano struktury or
ganizacyjnej ruchu wielkopomorskiego; nie wyznaczono
celów społecznych i kulturowych temu ruchowi. Nieśmiałe
próby integracji Pomorza podjęte przez MłodOkaszubów,
szczególnie przez Jana Karnowskiego i w kręgu toruńskiej
„Teki Pomorskiej" w zasadzie nie wykraczały poza Pomo
rze Gdańskie zwane też Wschodnim a na dobra sprawę
— poza regiony Kaszub, Kociewia, Zaborów, Borów i częś
ciowo tylko Krajny.

Idea wielkopomorska, jako program odrodzenia moral

nego i kulturalnego Pomorza, sprowadzała się do werbalizmu płynącego z tęsknoty do przeszłości, oczywiście nie
jednokrotnie demonizowanej i jakże często anektowanej
pod względem terytorialnym, do poszukiwania własnej
wartości Kaszubów. Jestem głęboko przekonany, że ruch
kaszubski, nie definiując jasno, ma czym polega kwestia
pomorska, a w niej kaszubska, zatracił ideę pomorska jako
cel działalności regionalnej. Działania wycinkowe nie poz
walały zapomnieć o Pomorzu, ale nie stały się one podwa
lina szerszej, otwartej ideologii pomorskiej zbudowanej na
pniu kaszubskim, jako najbardziej żywotnym i powszechnie
znanym, z którego wyrosły zastępy ofiarnych działaczy.
Żałować tylko trzeba,, że byli to i są jakże często działacze
„zatobaczeni’’, czylli osadzeni niewolniczo w mikroświatku
kaszubskim z własnej woli, lub z niedostatku intelektu. Sami
osadzajg się w skansenie, z którego nie ma już drogi wyj
ścia. Prawda je*st, że praca regionalna kaszubska przesło
niła cele ogól napamorsikie. A przecież były sprzyjające
okoliczności wprowadzenia do ruchu kaszubskiego sprawy
pomorskiej, aby i czasem wynieść jg ponad ruch kaszubski.
Dowodzi: tego historia spisana przez samych Kaszubów,
albo przemawiajgca ich dziełami.
Florian Ceynowa, (1816 — 1881) opublikował w 1850 roku
w wydawanej w Chełmnie no Pomorzu „Szkole Narodowej"
swój manifest „Kaszebji do Polochów’’, zopowiadaijgc w
nim odrodzeniowa pracę na Kaszubach przez Kaszubów.
Ceynowa był Kaszuba wywodzącym się z północy, ale za
wodowo — jako lekarz —- pracował no Kociewiu i nie
wątpliwie miał skłonności do .integrowania kulturalnego
Pomorza Wschodniego pod przewodnictwem Kaszubów.
Jako ojciec tzw. kwestii kaszubskiej i zarazem pisowni ka
szubskiej rozumiał, jak nikt z jego następców, że w samej
kaszubszczyżnie można się udusić politycznie, bo nie re
prezentowała ona, żadnej siły społecznie twórczej, imperial
nej i nie rokowała jej nawet po przebudzeniu regionalnym
całego społeczeństwa kaszubskiego. Dlatego w jego pis
mach pojęcia (Kaszub i Pomorza pokrywają ’się, niejasno co
prawda, jakby Ceynowa nie mógł sobie z tym problemem
poradzić. Ale te pojęcia wymiennie funkcjonują i zlewajg
się szerzej w słowiańskość.
Słowianofilstwo Ceynowy jest dobrze znane, nie sadzę
jednak, żeby nie było ono zamierzone świadomie, celem
nadania ruchowi kaszubsko-pomorskiemu czapki uniwersal
nej, ponad regionalnej, politycznie zauważalnej, potrzebnej
dla przyszłego rozstrzygnięcia losów Kaszub i przynajmniej
również ziem pogranicznych. Stgd penetrował on rejony
Swiecia, Chełmna,, Nowego, Borów i Kaszub północno-za
chodnich. Widać to szczególnie w „Skónbie kaszebskosłovjnskje move" (1866 — 1868). Znacznie wcześniej, bo w
1851 roku, opublikował książkę „Trze rozprave'’, w której
zawarł m.in. artykuły „Xgżę Syjętapółk" i „Wó zmjemczenju
Kaszeböv nadwórzańskich". To połączenie tematu gdańskopomorskiego z zachodniopomorskim jest znamienne, jest w
zamyślą świadome; Ceynowie chodziło o podjęcie próby
ogarnięcia działalnością całości Pomorza, jaiko jedności
kaszubskiej w przeszłości. „Pjmc ,głovnech wóddzałów Evangjelickieho Katechizmu" (1861) wskazuje, że zainteresowa
nia Ceynowy wykraczały poza katolickich Kaszubów; nawigzywał on wyraźnie do dzieła Krofeya i Mostnika. Zamiar
utworzenia Towarzystwa Rzemieślniczo-Przemysłowego w
Oliwie i Smołdzinie pod Słupskiem potwierdza tylko
szerokie horyzonty myślowe Ceynowy i pragnienie progra
mowego przekroczenia Kaszub właściwych.
Jako człowiek północy myślał mniej partykularnie, pozba
wiony był złudzeń, że same Kaszuby zdołają się dźwignąć
z marazmu, w jakim się znajdowały, a marazm ten pogłę
biała ślepa ufność w słowa głoszone przez duchownych,
zdecydowanie .przeciwstawiających się odrodzeniu kaszub
skiemu. W każdym bqdź razie wywołując kwestię kaszubska,
stworzył Ceynowa podwaliny pod kwestię kaszUbSko-pomorskq, tylko że nie znalazł w tym przedmiocie godnych na
stępców. Sam, w pojedynkę, praktycznie nie mógł zdziałać
zbyt wiele.
W tym miejscu nasuwa się refleksja, może nawet hipo
teza, która należałaby poprzeć dowodami myślowymi, że
charakter ruchu kaszubskiego, lub kaszubsko-pomorskiego,
zależał od miejsca pochodzenia przywódców, lub miejsca
ich pracy zawodowej. Najmniej otwarci na kwestię pomorśkq byli przywódcy wywodzqcy się ze środkowych Kaszub,
najbardziej — z północnych i południowych, a więc uwol
nieni od partykularnego myślenia nabytego w zamkniętych
środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich oddalonych

od pograniczy. Współczesność zdaje się poświadczać tą
prawidłowość historyczna
Autonomiści kaszubscy, zwani Zrzeszyńcami od wydawa
nej w Kartuzach gazety „Zrzesz Kaszebs.kó*1', stworzyli teorię
trzech pokoleń w ruchu kaszubskim: piewsze pokolenie, to
Ceynowa, drugie — Młodokaszubi z Aleksandrem Majkow
skim i trzecie — Zrzeszyńcy. Jeśli przyjmiemy tq pokolenio
wa gradację, bardzo zresztą uproszczona, to na jej pod
stawie można prześledzić stosunek tyoh pokoleń do pro
blemu pomorskiego. Wspomniałem,, że Ceynowa reprezen
tował końce,poję otwarltq, niejako dwubiegunowa, polega
jącą na odrodzeniu kaszubskim i zarazem wprzęgnięciu
rodzqceqo się ruchu w nurt słowiański w międzynarodowym
układzie. Decydowała, o tym jego predyspozycjo psychiczna,
ale również okres studiów we Wrocławiu i Królewcu. W
przypadku Majkowskiego odnajdujemy podobne uwarunko
wania z drobnym tylko zastrzeżeniem, że jego egocentryzm
(podatny na załamania, powodowane przeciwieństwami los,u,
sprowadzał go w końcu zawsze do miikraświatka, kaszub
skiego. j
Aleksander Majkowski (1876 — 1938) studiował i działał
w Gryfii. Urzeczony był licznymi w tym mieście pamiątkami
słowiańskimi, przypominającymi świetne okresy panowania
ksiqżqt zachodniopomorskich, zwqcych się również panami
Kaszubów. Tam,, w Gryfii, prawdopodobnie oddał się stu
diom nad pochodzeniem Kaszubów, upatrujqc ich pierwo
tne siedziby w dorzeczach Łaby i Odry, wśród plemion

Artykuł T. Bolduana i następny L. Będkowskiego
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Głównego ZK-P, które odbyło się w Słupsku 6 czerwca br.

słowiańskich — lutyckłah, Wieleckich i innych. Przemieszczali
się potem na wschód, stqd tyle pamiqtek i wzmianek
0 Kaszubach w średniowiecznych i nowożytnych dokumen
tach zachodniopomorskich. Wtedy, a może po ukończeniu
studiów, zrodziła się w jego świadomości idea uczynienia
z Kaszub centrum kulturalnego i politycznego, które da
impuls odrodzeniu całego Pomorza. Był zwolennikiem auto
nomii kulturalnej, a więc tej wewnętrznej, ukrytej w każdym
chyba człowieku, pomyślanej jednak zbiorczo, instytucjo
nalnie. Rzucając hasło: ,,co kaszubskie, to polskie", stawiał
na jednej płaszczyźnie jwartości kulturowe regionu i narodu.
Po to, żeby dowartościować Kaszubów, a nie dzielić naród,
żeby uzmysłowić Kaszubom, że ich kultura jest równie dobra,
jak ukształtowana w każdym innym regionie i partnersko
składa się na kulturę narodowq.
Już w powieści „Pomorzanie’' Majkowski usiłował dać
namiastkę tego, co zawarł potem w „(Historii Kaszubów1’
S „Remusie", mianowicie poczucie dumy z przynależności
do pomorskiego plemienia,, które było „ludem największym
nad Bałtykiem, bo po obu brzegach dróg wodnych Odry
1 Wisły rozsiadłym”1. Ale pod koniec powieści, gdy łnówi:
„Witajcie nam dzieci nasze, witajcie synowie Pomorza!" —
ogranicza swe myśli i intencje już tylko do Pomorza
Gdańskiego.
(Majkowski może najbardziej odwoływał się do tradycji
pomorskich i więcej — zachodniosłowiańśkich, ale nie
umiał ich przetworzyć w ogölnapomorskq ideologię; w
gruncie rzeczy nie tkwił korzeniami zbyt głęboko w historii,
aby proces dziejowy wprzqc we współczesne mu działanie.
Do plemion słowiańskich w dorzeczach Łaby i Odry od
woływali się wszyscy wielcy przywódcy kaszubscy, tylko że
z tego niewiele wynikło, poza próba krzewienia dumy z
bogatej historii. Niewiele wynikło dla konkretnego programu
ruchu kaszubskiego, natomiast w szerszych kręgach spo
łeczeństwa, zdołano zaszczepić pamięć o wielkiej niegdyś
wspólnocie północno-słowiańskiej, od Łaby na zachodzie
aż po Wisłę na wschodzie, wspólnocie co prawda nie zor
ganizowanej, rozbitej na plemiona, ale spójnej północnozachodnim rodowodem słowiańskim. Nazwałbym tq publi
cystyczną i literacką działalność pomostem spajającym
Wielkie Pomorze w świadomości Kaszubów, bo tylko wśród
nich działali ludzie pokroju Majkowskiego, na ewentualny
użytek w przyszłości, gdyby historia zmieszało szyki ludz
kiego działania, co się zresztą po części stało w rezultacie
drugiej wojny światowej.
Podkreślam jedndk, że poza oddziaływaniem na świa
domość społeczną w utrwalaniu przekonania o jedności
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historycznej ziem pomorskich, żadnych praktycznych kro
ków w zorganizowanych ugrupowaniach kaszubskich nie
poczyniono. .Majkowski, tak jak Ceynowa, używał wymiennie
nazw „Kaszubi", „Pomorzanie", z tym, że dla niego Pomo
rzanami byli przede wszystkim mieszkańcy okolic Kartuz
i Kościerzyny. Co prawda rozróżniał plemię pomorskie od
szczepu kaszubskiego, myślę jednak, że służyło to bardziej
usprawiedliwieniu wymiennego używania tych nazw w re
zultacie zagubienia siię w potrzebie precyzyjnego sformuło
wania podmiotu osobowego i terytorialnego działania re
gionalnego.
Najwybitniejszy umysł w ruchu mlodokaszubskim, Jan
Karnowski (1886 — 1939), słusznie uznawany za głównego
teoretyka, w swoich pismach również nie wykraczał poza
obszar Pomorza. Gdańskiego. W „Refleksjach nad ideologię
pamorskg’' (tekst ten pozostaje wcigż w rękopisie) pisze
on, że „ruch młodokaszubski... postawił nowy program
kulturalny dla Pomorza, a przede wszystkim dla Kaszub,
opieraigc rozwói kultury i narodowości polskiej na rodzi
mych pierwiastkach", czyli na pierwiastkach kaszubskich.
I dalej: „Pomorze zdołało odbudować narodowość polską
o własnych siłach, ale własnej ideologii nie wytworzyło”,
ł jeszcze: „Ekspansja narodowa na Pomorzu nie stała siłę
inteligencji, która była nieliczna, lecz siłg tak zwanych he
gemonów ludu, którzy za pomocą prasy i wieca zdołali
także warstwę gburów i chłopów przejąć ogólnymi hasłami
obrony narodowej". Do tej kategorii hegemonów należał
min. Antoni Abraham, którego jedynym celem było odro
dzenie Polski.
Znajdujemy się więc w jakże swojskim domu: nie było
komu tworzyć ideologii kaszubskiej, szczególnie w odro
dzonym państwie a cóż dopiero pomorskiej! Inteliąencja
było tutaj, przed odzyskaniem niepodległości w latach
1918 — 1920 nieliczna, bardzo praktyczna, zmieszczaniala
aż do Obrzydzenia. Nieliczni hegemonowie łudu, ci uważa
jący się za takich, zatroskani, byli w pierwszym rzędzie od
rodzeniem kaszubskim wobec nadziei odrodzenia się Polski.
Żeby Kaszubi nie weszli w skład orąanizmu polskiego jako
żebracy duchowi, musieli się oprzeć germanizacji, zacho
wać poczucie swej narodowości, a to można było — z
trudem co prawda — osiągnąć poprzez wyzwolenie po
czucia kaszubskościi spojonego dumą z tego poczucia. I w
tym przedmiocie skupiała się cała praca hegemonów ludu
kaszubskiego spośród inteligencji. Po odzyskaniu niepodle
głości ujawniły się wszystkie słabości Rzeczypospolitej w
traktowaniu grup regionalnych byłego zaboru pruskiego,
a zatem trzeba było znowu walczyć, tym razem ze swoimi,
0 poszanowanie Kaszubów, chronić ich przed dyskryminacją
1 upośledzeniem. W tej sytuacji nie mógł się narodzić pro
gram wiekkopomorski, zwłaszcza że dodatkowo nie sprzyjała
temu również polska połityka zagraniczna.
Idea pomorska, jako odzwierciedlenie jedności etnicznej
w świadomości judzkiej, nie zdołała się wykształcić w ruchu
kaszubskim, co nie znaczy, że nie nurtowała ona kręgów
przywódczych. Dotyczy to także idei wielkopomorskiej.
Natomiast ideoloąia wielkopomorska, czy nawet tylko ądań
Sko-ipomorska, jako kierunek wyznaczający cele pracy spo
łeczno-politycznej i kutlurałnej, była formułowana szcząt
kowo w kręgu „Teki Pomorskiej" j „Mestwina", w tym
ostatnim przypadku głównie dzięki Janowi Karnowskiemu
Była to tylWoo próba — jak pisze Lech Będkowski — roz
szerzania problemu kaszubskiego o problem ogólnopomorski, traktująca jednak Kaszuby jako główny ośrodek pomorskości. Czy to źle?
Myślę, że nie można1 w ten sposób stawiać sprawy. Ka
szuby stanowiły ośrodek najbardziej żywotny kulturowo
,i przebudzony w inicjatywach społeczno-kulturalnych,
niejako bazę wyjściową dła opracowania szerszego pro
gramu pomorskiego. Rzecz tylko w tym, że baza pozostała
bazą obezwładnioną w ofensywności na zewnątrz. Przywód
cy kaszubscy nie posiadali umiejętności organizowania wo
kół swego ruchu szerszych kręgów społeczności pomorskiej,
nie starali się nawet o to, bo obstawali zbyt mocno przy
pniu kaszubskim i usiłowali raczej eksportować dokonania
kaszubskie, niż scalać w jedną pomorską kulturę wszyst
kie, nawet słabe kullfury etniczne Pomorza.
Przykładem takiego hermetycznie zamkniętego działania,
chronionego .przed wpływami z zewnątrz, była działalność
Zrzeszyńców („Zrzesz Kaszebskó" wydawano od 1933 roku
w Kartuzach). Byli oni bardziej kaszubscy, ,niż Kaszubi sami,
jednak i oni pewne pozory pomorskości zachowywali. Ten
kierunek w ruchu kaszubskim przechylał się nieco ku naro
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dowej demokracji, w czym było trochę politycznej myśli,
więcej jednak przekory i denerwowania obozu rządzącego,
niezbyt łaskawego dla nich i dla Kaszubów w ogóle. W
artykule „Pod adresem prawdziwych separatystów na Ka
szubach" („Zrzesz Kaszebskó" 1933, nr 43) napisano:
„Ogół nie chce, czy też nie potrafi zrozumieć tej prostej
rzeczy, że odrodzenie Kaszub jest nie celem naszym, ale
raczej środkiem w dążeniach ku odrodzeniu Wielkiego
Pomorza". I dalej: „Istotą naszego separatyzmu jest ekspan
sja ducha słowiańskiego na zachód — na Odrę". Istotę
tego pozornego zarysu programu wielkopomorskiego od
daje zwięźle ale chyba trafnie autor artykułu .^Rozmiszlanje
na pargu Kaszebjizne” („Zrzesz Kaszebskó” 1938, nr 7):
„Ekspansejó za Wodrę, to nje je njemożleyji, ale kjej?
Tvorzme so vjic nopjervi bel.ne pospodle na cvjardim najim
greńce". Otóż i to! Głosić hasła wielkopomorskie można
bez zobowiązań, ale tworzyć program — to jest już nie
bezpieczne dla samej kaszubszczyzny. Więc nie tworzono
go. Kopano tylko okopy, w których jednak żołnierzy za
brakło.
Rewindykacja ziem zachodnich, ncdodrzańskich, była
więc tylko hasłem propagandowym, podejmowanym rów
nież przez narodowych demokratów, a taktycznie i przez
obóz rządowy, potrzebnym w zdobywaniu popularności po
litycznej. Nie była natomiast realnym programem nikogo.
Również Zrzeszeńców. W tym dziele nie dorównali Ceynowie, ani nawet Majkowskiemu. Natomiast przywłaszczyli
sobie niektóre obyczaje, rzekomo starokaszubskie, znane
z przekazów źródłowych proweniencji zachodniopomorskiej,
jak ten wypraktykowany w zmodyfikowanej formie podczas
pogrzebu dra Majkowskiego w Kartuzach. Opis ceremonii
pogrzebowej przytaczam za „Zrzeszą Kaszebską" (1938,
nr 3):
„Kaszebską staniijcę z Czornim Grifę... z chvjilq venoszenjó treme zrzeszińce zjęle z masztu i wokrele nją tremę.
Nad grobę zjął z treme stanjicę zrzeszińc Jan Rompskji,
chteren, trzimając ję v ręce, wodspjevot himn pogrzebove
zrzeszińców: »Kaszebskó rodno zemjo...«' Kjej skuńczeł
spjevac, rzek:

„Wumar kaszebskji knjez z decha. Kuńczi sę dregji pokolenje narodnech zajmov. Na znak teho — njech ta stanjica jidze do grobu!"
Le skorno stamjica spadła na tremę, vskoczef zrzeszińc
Jignasz Szutenlberg do grobu, vejqł stanjicę i rzek:
„Stanjica vejęto z grobu. Rozpoczinó sę trzeci, pokolenje
narodnech zajmov. Vedle vole e żeczenjo sp. Wumarliho
vzevaję cebje, kolego (zvroceł sę do zrzeszińca Aleksandra
Labudę), żebes tę stanjicę przójął i strzeg njeskazitelnosce
narodni deje v kaszebskjich zajmach.
Rozyjinęle stanjicę, a zrzeszińc Aleksander Labuda z
pravq ręką na stanjicę złożeł taką przesęgą..."
W rzeczywistości podobny obrzędek zdarzył się w his
torii Pomorza Zachodniego tylkó raz i to na tle Konfliktu
sukcesyjnego, a więc nie był on osadzony w tradycji
pomorskiej, ani tym bardziej kaszubskiej. Opisałem ten
obrządek w książce „Gryf-godło Pomorza":
„W 1464 roku zmarł ostatni potomek linii książąt szcze
cińskich, Otton III. Opiekunem jego był elektor branden
burski, który na wieść-o śmierci księcia natychmiast przybrał
tytuł pomorski i zażądał od stanów księstwa szczecińskiego
uznania siebie za spadkobiercę zmarłego księcia. Prawa do
księstwa szczecińskiego mieli jednak przede wszystkim
książęta wołogoscy — Eryk II i Warcisław X, wywodzący się
z linii Barnima I (...) W sporze o sukcesję, który wybuchł
zanim zdołano pochować Ottona, elektor liczył na swoje
stronnictwo wcześniej już zmontowane w Szczecinie pod
przewodnictwem burmistrza Albrechta Glindena. Pierwo
ciny sporu burmistrza i stanowisko wiernej książętom wołogoSkim szlachty pomorskiej przedstawia w swojej kronice
Tomasz Kantzow, a za nim Zygmunt Boras, którego cy
tujemy: „W czasie pogrzebu «sięcia Ottona IN, gdy zwok'
składano do grobu, Albrecht Glinden rzucił za trumnę
hełm i tarczę księcia i miał powiedzieć: „Oto wygasła dy
nastia książąt szczecińskich i władza nasza w grobie".
Wśród zebranej na tę smutną uroczystość w kościele św.
Ottona szlachty pomorskiej powstał wtedy pomruk niezado
wolenia,, a jeden szlachcic nazwiskiem Wawrzyniec Eichstaedt skoczył do grobowca, wyciągnął tarczę i hełm
i krzyknął na cały koścfół: „Jeszcze mamy zachowaną
dziedziczną dynastię książąt Pomorza i Wołogoszczy, do
których należy i hełm i tarcza".

W konkluzji można stwierdzić, że idea wielkopomorska
w latach międzywojennych nie przekroczyła spektakularnych
działań wojewódzkich władz administracyjnych i ograniczy
ła się do przypadkowych raczej haseł w ruchu kaszubskim,
podtrzymujących jedynie w świadomości obywatelskiej
spójność całości ziem pomorskich, od wczesnego średnio
wiecza po wiek XVII. Jedynie Słowińcy i Kaszubi bytowscy
w ich późniejszych dziejach funkcjonowali częściej w pro
gramowych publikacjach kaszubskich.
Do idei wiellkoipomorsikieij nawiqzat i w ramach swoich
możliwości próbował jq realizować w warunkach okupacji
hitlerowskiej podziemny ruch kaszubski, zwłaszcza Tajna
Organizacja Wojskowa ,X3ryf Pomorski". Teoretycznie jej
działalność rozciqgata się na całe Wielkie Pomorze, od
Odry poza Wisłę, praktycznie zaś działały tylko gdzienie
gdzie komóiki „Gryfo", lub pojedynczo jego członkowie
Również Zwiqzek Pomorski w Londynie konsekwentnie lan
sował potrzebę stworzenia krajowego ruchu ogóinopomorskiego w nowych warunkach odzyskania ziem zachodnich.
Nie przewidziono jednak utrudnień w postaci wielkich
ruchów migracyjnych i wyzbycia się tej ludności niemieckiej,
która z racji rodowodu mogła zostać poddana reslawizocji.
Po zakończeniu wojny ideę jedności pomorskiej wysu
wano sporadycznie w łonie Zrzeszenia Kaszubsko-'Pomarskiego (Lech Będkowski, Bernard Kula, Stanisław Pestka),
którego działalność rozciągnięto ze zmiennym powodzeniem
na obszary sqsiadujqce z Kaszubami i bardziej oddalone,
jak Toruń, Bydgoszcz, Słupsk. Kaszuby pozostawały i pozo
staję nadal centralnym ośrodkiem działania, a kulturo
kaszubska — głównym celem. Działań integracyjnych, a
tym bardziej asymilacyjnych w obrębie Pomorza nie pod
jęto, ponieważ zakorzenione jest przekonanie, że wszyscy
i wszystko automatycznie powinno podporządkować się
kaszubszczyźnie. Ruch kaszubski charakteryzuje się inercję
wobec Pomorza i nawet wobec samych Kaszub, gdyż nie
wiele nowego proponuje w kontynuowaniu ponad stuletniej
tradycji regionalnej. Pozostaje zachowawczy, jak społecz
ność, której służy. Lęka się o zatracenie motywu rozety w
hafcie, surowego sznytu w rzeźbie, kreski lub daszka w pi
sowni. A przecież istota dzieła kaszubskiego nie tkwi w
tym, żeby nade wszystko konserwować dziedzictwo, lub
rozwijać je według sztywnych szablonów kopiowanych w
skansenach. Ruch musi być otwarty, musi nie tylko odtwa
rzać, ale i dawać, a przede wszystkim brać, jeśli chce się
wyzbyć nieustannej migreny i dynamicznie rozwijać na
użytek powszechny.
Po drugiej wojnie światowej zmieniły się stosunki demo
graficzne no Pomorzu. Przemieszczenie ludności stało się
faktem dokonanym; Pomorze Zachodnie zasiedlili ludzie z
ziem wschodnich o zupełnie odmiennej kulturze i zróżnico
wanych obyczojach, obcych resztkom miejscowego społe
czeństwa, którzy długo odrzucali zostanę tutaj tradycję
historycznę i kulturowę jako rzekomo niemieokę. Resztki
ludności słowiańskiej, jak Słowińcy w byłym powiecie
słupskim, zostały przez administrację polskę doszczętnie
zniszczone, to znaczy wysiedlone do Niemiec. Wiele szkód
wyrzędzono ludności polskiej Krajny, w Bytowskiem, Człuchowskiem — tom wszędzie, gdzie przetrwały skupiska
polskie. Z czosem jednak, aa gruzowisku zachodniosłowiańskim, wzajemne stosunki uregulowały się, jednak przy do
minacji ludności napływowej, lub tylko wśród niej. Zaczęła
ona stopniowo uznawoć rod zimę tradycję, nawet częściowo
utożsamiać się z nię, nie zatracajęc przy tym świadomości
własnego rodowodu. Uważam, że proces wrastania kultu
rowego w nowe dla nich ziemie, zwłaszcza młodego, wy
rosłego tutaj pokolenia, jest faktem nieodwracalnym i ro
kować możno, że to pokolenie uzna się za Pomorzan spo
jonych substancję kultury ożywianej z prochów i kamienia.
Przy zachowaniu koniecznej tolerancji wobec nowych
wartości tworzonych na Pomorzu z konieczności podykto
wanej rezultatami drugiej wojny światowej, idea wielko
pomorska jest nie tyle nadal co szczególnie teraz aktualna.
Idea rozumiana jako samorzędna społecznie wspólnota
zachowujęca i rozwijajęca to wszystko, co stanowi lub

powinno stanowić pozytywne wyróżniki człowieka północy.
Sq to wyróżniki charakterologiczne i kulturowe. Nowe spo
łeczeństwo musi się z czasem zintegrowoć, taka jest logika
historii, musi się dostosować do warunków ziemi i czasu
historię Ukształtowanego. Procesowi temu powinien ktoś
pomóc Nie dokona tego dzieła administracja, ani tym
bardziej organizacje społeczne typu ZBaWiD, mierzęce
historię od czasu wojny i wojenne losy rekomendujęce dzie
jom powojennym. Honory, zasługi, legendy i inne tego typu
pożędania może przemawiają do wyobraźni grup emocjo
nalnie związanych z przeżyciami wojennymi, ale one nie
wyznaczają programu jedności kulturowej i społecznej
Wielkiego Pomorza, nie ubezpieczają przyszłości, którę
widzę w zespolonym kulturowo wielkim regionie pomorskim,
odrodzonym w swoich specyficznych warunkach etnicznych.
Zadanie budowania idei wielkopomorskiej może przejęć
Zrzeszenie Koszubsko-Pomorskie, jeśli przekona się do niej
w swoim programowaniu i praktycznym działaniu, a nie we
wzdychaniu do przeszłości i zachłystywaniu się jej rzekomę
wiełkościę.
Konieczne jest więc opracowanie programu idei pomor
skiej w naszycR współczesnych warunkach. Trzonem tej
idei może być kuftura kaszubsko, mogę być teoretycznie
sprecyzowane wartości osobowe, moralne Kaszubów i grup
im pokrewnych. Sq to bowiem składniki myśli, umiejętności
twórczych i w mniejszym stopniu działań organizatorskich
najlbardziej spójne, zachowane i nawet pomyślnie się
rozwijajęce.
Na kulturę kaszubską, najszerzej rozumianą, powinna
nawarstwioć się kultura innych regionów, wytwarzajęc i
czasem jednę kulturę pomorską. Obawiam się tylko, że nasi
kaszubscy rodykałowie, rodzimi dogmatycy, którzy nosa
poza opłotki Kaszub nie wystawiaję, sprzeciwiać się będę
złożeniu ofiary na rzecz Wielkiego Pomorza. Bo horyzonty
myślowe trzeba poszerzyć i udoskonolić swoje predyspo
zycje intelektualne, a z tym — jak wiadomo — nie jest u
nas najlepiej. Dominacja chłopska w ruchu koszubskim
oznacza, że jego przedmiotowość jest mocno zakonserwo
wana, Skoro podmiot działania — intelligencja — w po
ważnym stopniu wywodzi się z warstwy chłopskiej. Posze
rzenie więc zespołu działaczy o bardziej zróżnicowane ro
dowody klasowe, przede wszystkim robotnicze, jest nie
zbędne, jeśli ruch ten mo być autentycznie ofensywny w
działaniu, nawet na samych Kaszubach.
Język kaszubski jest własnościę Kaszubów i zrozumiałe,
że tak pozostanie. Nie uważam jednak, żeby mógł on na
dal absolutyzować działolność regionalnę — może być
jej obocznością, ale nie kanonem wiary. Język ten niejed
nokrotnie przeszkadza wytwarzaniu szerszej wspólnoty po
morskiej, odstrasza od naszej organizooji wielu ludzi inte
resujących się sprawami Pomorza w szerszym wymiarze.
Sędzę, że kwestia językowa w budowaniu progromu po
morskiego musi zejść na daleki plon, zamknąć się w
kręgu jej absolutnych miłośników, czy rzeczników. Osobiście
nie przywiązuję do niej żadnego znaczenia
Jest naturalne, że człowiek broni się przed uniformizację
własnej osobowości i środowiska, w którym żyje. Narzę
dziem tej Obrony nie może być autonomia polityczna, na
tomiast każdy ma prawo identyfikować się z najbliższo mu
tradycję, z ziemię, która stawia człowiekowi wymogi spe
cjalne, lub nawet specyficzne. Człowiekowi dopominają
cemu się o włosnę modelową samorzędność w obrębie
państwa, o własne oblicze kulturowe, o własne właściwości
Intelektualne spojone z wartościami uniwersalnymi. O go
dność czystę nabytę pokoleniowym dziedzictwem. O obronę
tej godności przed szalbierstwem i kłamstwem.
Idea wiełkopomorska, mędrze realizowana, może się stać
z czasem wzorcem samorządnej organizacji wielkiego
i prężnego regionu, któremu czas miniony i partykularyzm
lądowy nie wyznaczyły jeszcze należnej roli. Czy stać nas
nai zrealizowanie takiej idei? Spierajmy się o to „bez
gniewu i namiętności".
15. 4. 1981

Pomorze w stanie
powstawania
Lech Bądkowski
Dumni jesteśmy, i mamy do tego prawo, że Zrzesze
nie Kaszubsko-Pomorskie przetrwało 25 lat, od 1956 r.,
wbrew przeciwnościom, których tymi laty nie brako
wało. i zwłaszcza wbrew zamulającej * świadomość
i ochotę szarzyźnie, która dominowała w naszym życiu
publicznym. W pewnych okresach zaznaczała sie silna
ingerencja czynników politycznych w obsadę osobową
władz Zrzeszenia i w jego linie działania — co często
owocowało właśnie jego niedziałaniem. „planowym”
zastojem — oraz nasza własna inercja, powodowana
nie tylko naciskiem owych czynników, ale nigdy nie
zrezygnowaliśmy z obrony naszej niezależności i osta
tecznie zdołaliśmy ia utrzymać. W drugiej połowie
lat siedemdziesiątych potrafiliśmy nawet wybitnie na
silić działalność statutowa, przede wszystkim dzięki
wysiłkom oddziałów: gdańskiego, chojnickiego, puc
kiego.
A przecież proces wdrożony w 1945 r. i z krótkimi
okresami złagodzenia trwający od tamtego czasu, pro
ces ubezwłasnowolnienia społeczeństwa we wszystkich
dziedzinach jego życia zbiorowego, a przede wszystkim
w wymianie poglądów i w podawaniu informacji (ró
wnież historycznej), proces pozbawienia go praw pod
miotu we własnym państwie oraz narzucania mu
obcej ideologii i władzy, której społeczeństwo nie
chciało — otóż ten proces musiał sie głęboko odcisnąć
na nas wszystkich. Krepował nam myśl, zamykał usta,
wiazał rece. W jego wyniku naród polski poniósł
ogromne straty. Dziś poszukujemy dróg wyjścia z kry
zysu. z prawdziwej zapaści, w której znaleźliśmy sie
nie z własnej winy. Czekają nas ciężkie i niebezpiecz
ne lata. Musimy przez nie przejść świadomi celu i
wewnętrznie zdyscyplinowani.
Kładę największy nacisk na świadomość celu i we
wnętrzna dyscyplinę. Pomorzanie powinni te pojęcia
dobrze rozumieć.
Śruba ubezwłasnowolnienia i niwelacji — znanej
starszemu pokoleniu i nienawistnej gleichschaltung —
napierała także na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
miała wpływ na sposób wyrażania naszych myśli i. co
gorsza, na samą myśl, na naszą teorię i ideologię, je
żeli użyć tego słowa, które praktyka uczyniła podej
rzanym. Właśnie w dziedzinie teorii i ideologii nasz
dorobek jest najskromniejszy, grono osób w nim
uczestniczących najmniejsze, zawstydzająco znikome.
Dotrwaliśmy jednak do czasu, kiedy myśl możemy
uwolnić, przynajmniej w rozstrzygającej mierze, od
naporu dydaktyczno-propagandowego i także od jvewnetrznego cenzora, który najgroźniejszy, a słowo — w
tak wysokim stopniu, że chwilowo powinno nam
wystarczyć.
Co to znaczy „idea Wielkiego Pomorza”, co. na
pierwszym miejscu, znaczy „Wielkie Pomorze”?
Z referatu Tadeusza Bolduana wynikałoby, że cho
dzi o obszar, o możliwie największe rozprzestrzenienie
kraju pomorskiego. Swego czasu tak to niewątpliwie
traktowano rozciągając administracyjne granice Po
morza. albo lepiej: domniemanego Pomorza na Ku
jawy (już przed II wojną), a w publicystycznych po
stulatach po II wojnie także na Mazury.
Terytorium, to tylko jeden z czynników „Wielkiego
Pomorza”, jak ja je zawsze rozumiałem. W młodzień
czej i w ogóle pierwszej sygnowanej nazwiskiem pu
blikacji pod tytułem „Pomorska myśl polityczna”
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(1944/45) Pomorze określałem następująco: „ciągnie się
od Strzałowa po Elbląg, od Bałtyku po Drwęcę, Wisłę,
Noteć, Wartę, Odrę i Zaodrze — oraz stanowi całość
etniczna, historyczna, gospodarczą i administracyjną”.
Lecz przecież chodziło nie tylko o rozmiar terytorial
ny. dalej bowiem stwierdzałem, że w ciągu wieków
Pomorze zostało odsunięte od wpływów na kształto
wanie sie losów państwa polskiego, i w końcu, co dla
nas. jako społeczności zrzeszonej, powinno być szcze
gólnie ważne, że „ruch pomorski jest ruchem wy
raźnie ofensywnym na wewnątrz i na zewnątrz”.
Otóż chodzi mi właśnie o te ofensywność, któ
rej żadanie stawiałem społeczeństwu pomorskiemu 37
lat temu. Nie odstępuję od niego ani na krok. I wa
żniejsza widzę ofensywę na wewnątrz niż na ze
wnątrz.
Dla historycznej pamięci musze dodać, że w kon
cepcjach „Wielkiego Pomorza”, snutych wpierw w Ru
chu Pomorskim, następnie w Związku Pomorskim,
powstałym w Wielkiej Brytanii czasu II wojny świa
towej. równie wielka role. jak odzyskanie terytorium,
odgrywał zamysł odzyskania bardzo znacznej części
zniemczonej ludności pomorskiej. Sadze, że był realny.
Upadł on wskutek wydarzeń historycznych, rozstrzy
ganych bez naszego udziału, narzuconych nam. Z owej
ludności ocalały resztki ledwo śladowe, w czym nie
mała zasługa, zwłaszcza jeśli chodzi o Słowińców Ta
deusza Bolduana.
Do sprawy, jak rozumiem ideę Wielkiego Pomorza
oraz jaki widzę program działań na rzecz realizacji
tej idei. wrócę w IV i V rozdziale niniejszej wypo
wiedzi. co prawda w radykalnym skrócie.
II
Tadeusz Bolduan jest człowiekiem pióra, który chę
tnie atakuje, wiec powinien też umieć się bronić. Je
go referat „Idea Wielkiego Pomorza w dziejach ruchu
kaszubskiego” uważam za niedobry, daleko poniżej
kompetencji autora, którego chcielibyśmy mieć za czo
łowego publicystę Pomorza ofensywnego. Referat
ten nacechowany jest, niestety, połebkarstwem, rezonerstwem, tanim ironizowaniem. Autorowi mieszają
sie czasy, istniejące w nich warunki, które określały
poczynania i sposób wypowiadania sie ludzi wtedy ży
jących i działających, co przecież koniecznie wymaga
rozważnej interpretacji, pojęcia, nawet fakty i ich
hierarchia. Bolduanowi zdarza się także rozchwianie
kryteriów, wynikające z nawyku doraźności i — małej
u nas dotąd — odpowiedzialności pracy dziennikars
kiej.
Oto kilka przykładów. Jan Karnowski „w swoich
pismach również nie wykraczał poza obszar Pomorza
Gdańskiego”. W czasach Karnowskiego jedynie real
nym programem była obrona tego obszaru łącznie z
utrzymaniem pozycji w samym Wolnym Mie
ście. Nikt wtedy poważnie nie myślał o re
windykacjach terytorialnych żałując jedynie nieodzyskania właśnie Gdańska, naszej pomorskiej sto
licy, i fragmentów ziem po zachodniej i wschodniej
stronie ówczesnych granic polskiego Pomorza. Jedynie
zrzeszyńcy deklarowali żadanie odzyskania Pomorza
Zachodniego, ale była to retoryka bez konsekwencji,
chyba tylko do zarejstrowania w annałach naszej dziel
nicowej historii.
Dalej. Nie tylko nie krytykowałem stanowiska Kar
nowskiego, który stojąc na gruncie tzw. zapisu Mes-

twina dążył do poszerzenia problemu kaszubskiego w
problem ogólnopolski, lecz właśnie popierałem i po
pieram to stanowisko widząc w Kaszubach główny
ośrodek pomorskości, czemu wielokrotnie dawałem
wyraz, a szczególnie dobitnie w publikacji „Kaszubskopomorskie drogi” (str. 11 i 12), o której Bolduan zdaje
sie nic nie wiedzieć, bo jej nawet nie wzmiankuje.
Dalej. Pisze on, że no II wojnie światowej „działań
integracyjnych a tym bardziej asymilacyjnych w obrę
bię Pomorza nie podjęto, ponieważ zakorzenione jest
przekonanie, że wszyscy i wszystko powinno podpo
rządkować sie kaszubszczyźnie”. Jest to nieprawda,
działań takich podejmowaliśmy dużo i podejmujemy
ie stale, ale dały on,e wyraźny wynik jedynie w samym Gdańsku, a na przykład na Kociewiu. któremu
poświeciliśmy stosunkowo wiele wysiłków, dotąd nie .
dały żadnych, z powodu trudnej do zrozumienia mar
twoty kociewskiego społeczeństwa.
Dalej. Nie wiem czemu ma służyć szeroki opis ce
remonii pogrzebowych Aleksandra Majkowskiego
(1938) i księcia Ottona III szczecińskiego (1464), o ile
nie traktować tego jako historycznej ciekawostki. Jeżeli
służy czemuś wiecej, to- — wbrew intencji Bolduana
— dowodzeniu, że zrzeszeńcy naprawdę prägneli oży
wić idee wielkooomorska, chociaż nie umieli tego ro
bić inaczej niż przy pomocy symbolicznych i zarazem
naiwnie teatralnych gestów.
Za dużo w tym referacie pomieszanego z popląta
nym, mylenia idei z programem, haseł z celami a
celów ze środkami, przesuwania znaczenia pojęć, wy
ciągania wniosków nieuprawnionych. Bolduana stać
było na to, aby przede wszystkim zebrać i przedsta
wić materiał źródłowy do umownego hasła „Wielkie
Pomorze” poczynając od Ceynowy, który wprawdzie
takiego hasła nie znał, lecz starał sie. na ile potrafił,
praktycznie je realizować. Stać Bolduana było. ale te
go nie zrobił.
III
Spróbujmy wprowadzić pierwiastkowy ład w prze
dmiot naszej dyskusji
1. Przede wszystkim: czy w ogóle musimy wpro
wadzać lub ożywiać termin „Wielkie Pomorze”? Uwa
żam. że nie jest on nam potrzebny. Nigdy nie odegra!
choć trochę ważniejszej roli, nie zszedł ze stronic nie
licznych i niskonakładowych publikacji w społeczeń
stwo. nie nabrał w nim znaczenia. Nie mam zamiaru
go zwalczać, ale myślę, że jest „nadwyżkowy”.
2. Wystarczy nam zupełnie POMORZE. Trzeba je
jednak, jako obszar, określić przynajmniej w przy
bliżeniu. Ponieważ podziały administracyjne wciąż się
zmieniają — a w historii też nie były żelazne — może
lepiej bedzie posłużyć sie tu punktami i liniami
orientacyjnymi. Stosunkowo najodpowiedniejsza wy
daje mi sie formuła zawarta w „Pomorskiej myśli po
litycznej” i nieco zmodyfikowana ostatecznym wyni
kiem II wojny światowej. A więc: od Szczecina po
Elbląg, od Bałtyku po Drwęcę. Wisłę, Noteć, Wartę.
3. Ludność tego obszaru oczywiście jest w wyniku
ruchów migracyjnych po II wojnie bardzo zróżnico
wana etnicznie i nie można mówić o innym zespalają
cym ją czynniku niż zamieszkiwanie historycznej
krainy. (Wszyscy, rzecz jasna, jesteśmy Polakami, tutaj
chodzi mi jednak o szczególna wieź spajająca określo
na autochtoniczna część narodu, dla której we współ
czesnej polszczyźnie nie mamy ogólnie przyjętej na
zwy pospolitej). Toteż wydaje mi sie. że obecnie i na
dłuższy jeszcze czas przed nami funkcjonowanie idei
pomorskiej („wielkopomorskiej”) należy ścieśnić do
szeroko chociaż nieprecyzyjnie rozumianego Pomorza*
Gdańskiego, obejmującego województwa: słupskie,
gdańskie, elbląskie, toruńskie po Drwęcę, północna
cześć bydgoskiego.
Przytaczam tu fragment z „Kaszubsko-pomorskich
dróg’” (str. 5), pracy napisanej w grudniu 1968 r. a
publikowanej poza zasięgiem cenzury w styczniu
1978 r.
„Chcąc ogólnie wyrazić zasadnicza treść owego sze
rzej pojętego współczesnego regionalizmu, względnie
krajowości. można zaproponować następujące sformu
łowanie.
Jest to koncepcja i praktyka działalności spo
łecznej i organizacyjnej, opartej o określoną

grupę etniczna (lub zespół bliskopokrewnych
grup), która w toku procesu historycznego
i kulturowego uformowała się w społeczność
wewnętrznie spoista i trwała, wyróżniającą
sie wśród innych. Koncepcja ta zakłada sa
morządne rozwijanie i wzbogacanie życia
dzielnicy zamieszkałej przez te społeczność w
ścisłym związku z innymi dzielnicami na
rodu i państwa oraz w podporządkowaniu
nadrzędnym celom narodowej i państwowej
wspólnoty.
Według zasad tak pojmowanego regionalizmu (krajo
wości) społeczność ta nie jest zamknięta, lecz przeci
wnie. chetnie przyjmuje i przyswaja obywateli wcho
dzących w nia z zewnątrz, jeśli chcą oni współżyć
i pożytecznie pracować w lej ramach”.
4. Przez ideę rozumiemy myślową i zakorzenioną
w uczuciach koncepcję, wyobrażenie czegoś, co chcieli
byśmy wcielać w życie.
Programem jest sposób realizowania idei.
IV
Idee pomorska („wielkopomorską”) próbuje ująć w
nastepuiace punkty:
1. Pomorzanie chcą być gospodarzami na własnej
ziemi. Nie ma to nic wspólnego z separatyzmem, któ
rego to słowa lekkomyślnie używano wobec nas jako
straszaka. Zostaliśmy pozbawieni roli i godności, więc
także odpowiedzialności, gospodarza ojcowizny bardzo
dawno. Teraz chcemy ja odzyskać. Nikomu przybyłemu
z zewnątrz i tu osiadłemu nie odmawiamy równych z
nami praw obywatelskich. Równych, nie większych,
nie godzimy sie bowiem na traktowanie nas jako oby
wateli gorszej kategorii, którzy sa rządzeni przez
lepszych, przybyłych z zewnątrz.
Krótko, powtarzam: chcemy być gospodarzami na
własnej ziemi.
2. Dążymy do odbudowy i rozkwitu naszej rdzen
nej kultury pomorskiej. Uwzględniając dorobek wszy
stkich grup regionalnych Pomorza szczególna wagę
przywiązujemy do kultury i tradycji kaszubskiej, któ
ra zachowała najwięcej pierwiastków czystej pomors
kości.
3. Stoimy na gruncie istotnej decentralizacji władzy
we wspólnym państwie.
4. Uważamy, że uczucie miłości do ojczyzny naro
dowej i państwowej oraz ofiarność dla niej lepiej się
realizują w działalności dla ojczyzny małej.
5. Odepchniecie Pomorzan od wpływu na losy współ
nego państwa i nawet własnej dzielnicy zostało spo
wodowane splotem historycznych okoliczności, ale naj
większa za ten fakt odpowiedzialność spada na nas
samych. Stad bardzo ważny czynnik naszej idei: do
konanie przemiany w psychice Pomorzanina; odrzuce
nie postawy obronnej, uległej, biernej, a przyjęcie za
czepnej. aktywnej, ekspansyjnej. Wszystko zależy od
przemiany. Jeśli Pomorzanin pozostanie płaczliwą
bezradna niedołęga, nie warto mówić o żadnej idei.
Dla bojaźliwych nie ma litości.
V
Na program składa się lub powinno się składać
wiele działań w wielu dziedzinach. Wymienię tylko
kilka propozycji, które uważam za najważniejsze.
1. Przede wszystkim organizacja społeczna. Zrzesze
nie Kaszubsko-Pomorskie zdało egzamin trwający 25
lat w trudnych warunkach zewnętrznych, to jest wo
bec panujących stosunków społeczno-politycznych w
Polsce, i w jeszcze trudniejszych wewnętrznych, to
jest walczac bez ustanku z biernością i nieporadnością
kaszubsko-pomorskiego społeczeństwa. Ta nasza nie
liczna. obejmującą dwa do trzech tysięcy osób spo
łeczność zrzeszona, nie dość skonsolidowana i akty
wna. jest jednak czynnikiem trwałym i zdolnym do
nieporównanie energiczniejszego działania niż dotąd, w
każdym razie może być zdolnym — jeśli tylko zechce
my. Jej sile i możliwości trzeba rozpatrywać na tle
atomizacii społeczeństwa polskiego, osłabienia i roz
proszenia jego ośrodków dyspozycyjnyćh.
Zawsze przykładałem ogromna wagę do stworzenia
prężnej organizacji pomorskiej. Dlatego zabiegałem
o powstanie Związku Pomorskiego w Wielkiej Bryta-
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nii w czasie II wojny światowej i uczestniczyłem w
gronie założycieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Zrzeszenie ma być nasza siłą programującą i prze
wodnia. Zasięgiem organizacji powinno objąć cały
obszar określony wyżej (rozdział III) jako Pomorze
Gdańskie, nie rezygnując z posiadania placówek poza
nim.
Rozwój i moc wewnętrzna ZK-P jest najlepszym
gwarantem realizowania programu i następnie idei
pomorskiej.
2. Działalność informacyjna i upowszechniająca, za
równo w odniesieniu do szeroko pojętych zagadnień
społecznych, jak i kultury. Wymaga to:
a) rozbudowy własnej prasy, wiec przede wszystkim
dalszego powiększenia nakładu miesięcznika „Pomera
nia” i szerszego obiegu biuletynów informacyjnych,
jak „Wid”, „Przednik”, „Bazuny”, „Merk”.
b) znacznie większego dostępu do ogólnych publika
torów;
c) dalszego rozwoju i usystematyzowania własnej
działalności wydawniczej, która już przyniosła nam
bardzo poważne osiągnięcia, lecz wciąż jeszcze nie
współmiernie małe do potrzeb i ambicji;
d) intensywnego popularyzowania naszej prasy i na
szych wydawnictw, co jest wielkim obowiązkiem
wszystkich bez wyjątku członków ZK-P.
3. Działalność oświatowa i wychowawcza. Chodzi tu
przede wszystkim o wejście w system szkolnictwa.
Rzecz wymaga odrębnego programu szczegółowego.
Na terenie kuratoriów szkolnych Pomorza Gdańskiego
(określonego jak wyżej) musimy uzyskać przedmiot
nauczania „Historia i kultura Pomorza” z zagwaran
towaniem naszego wpływu na treść tego przedmiotu.
Trzeba, rzecz jasna, opracować i wydać odpowiednie
podręczniki, a chwilowo opierać wykład na tej litera
turze. iaka już jest.
Osobno trzeba podjąć kwestie wykładu jeżyka ka
szubskiego i kaszubskiej literatury w szkołach na te
renie Kaszub.
4. Przygotowanie kadr działaczy. Mamy w tym
względzie własne doświadczenia i wiemy, że zastępu
nowych działaczy trzeba szukać przede wszystkim
wśród młodzieży i młodych dorosłych. Zatem szcze
gólna opieka powinniśmy otaczać klub „Pomoranie”
oraz dążyć do tworzenia analogicznych klubów stu
dentów i młodych absolwentów w takich ośrodkach
jak Toruń i Słupsk. Wskazane też jest powstawanie
klubów młodego pokolenia w innych większych ośrod
kach. Ponadto dążyć należy do organizowania kursów
pomorzoznawczvch na podobieństwo obecnie prowa
dzonych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdań
sku we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5. Wielki wysiłek powinniśmy skierować na two
rzenie własnych podstaw finansowych działania spo
łeczności zrzeszonej. Wzorem tu służy Oddział Gdań
ski ZK-P, który utrzymuje sie całkowicie własna pracą
i dzięki niej uzyskuje poważne środki na rozszerzanie
działalności a także w różnych formach pomaga in
nym oddziałom i Zarządowi Głównemu.
Uważam, że byłoby celowe obciążyć oddziały obo
wiązkiem płacenia swego rodzaju podatku na rzecz
Zarządu Głównego, ażeby ten. nie rezygnując z do
tacji państwowej — która też przecież w istocie po
chodzi od "społeczeństwa — był jednak od niej nieza
leżny. posiadał środki nie reglamentowane dotacja
i mógł nimi swobodnie dysponować w zależności od
potrzeb, zwłaszcza nie przewidywanych z góry.
6. Należy kontynuować starania o pozyskanie dla
naszej idei i naszego programu kleru pomorskiego.
Rozporządzą on rozległymi wpływami w społeczeń
stwie. Zapewne wskazane byłoby w niektórych ośrod
kach ogłaszanie zebrań i imprez naszego Zrzeszenia
przez księży z ambony.
Trzeba nalegać na klub kleryków Kaszubów w Pel
plinie (majacy ponad 70-letnia tradycje, co u nas sta
nowi rekord absolutny), ażeby ożywił sie i nabrał bar
dziej społecznego charakteru. Podobny klub podobno
powstał niedawno w seminarium duchownym w Gdańsku-Oliwie, ale o jego aktywności nic jeszcze nie sły
chać.
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7. Od czasu do czasu powinniśmy przedsiębrać wiel
kie akcje publiczne, jak prowadzona aktualnie w
związku z 700-leciem ZAPISU (MESTWINA) MŚCI
WOJA. W chwili obecnej ogranicza sie ona właściwie
do Oddziału Gdańskiego ZK-P i dotąd posuwała się
zbyt niemrawo. Dzięki niedawno powstałym po
myślnym warunkom zewnętrznym i wewnętrznym po
winna nabrać rozpędu. Inne oddziały powinny koniecz
nie przedsięwziąć odpowiednie imprezy 700-lecia na
miarę swych najlepszych możliwości.
8. Należy zabierać głos i uczestniczyć w toczącym
sie procesie przemian społeczno-politycznych i w ogó
le w życiu publicznym kraju. Dobry przykład dało
liczne grono czołowych działaczy ZK-P zgłaszając de
klarację solidarności z Międzyzakładowym Komitetem
Strajkowym z siedziba w Stoczni Gdańskiej w decy
dujących dniach sierpnia 1980 r. W żadnym wypadku
i pod żadnym pozorem nie wolno nam pozostawać
biernymi wobec rozgrywających sie ważnych spraw
narodu i państwa. Jest to oczywistość wynikająca z
obowiązku obywatelskiego. A trzeba także dodać, że od
naszego intensywnego udziału w tych sprawach zale
ży nasze znaczenie ogólnospołeczne, nasza tak zwana
siła przebicia.
Jako naród i państwo pozostajemy w stanie powa
żnego zagrożenia. Stąd obsolutna konieczność wielkiej
czujności i sprawności organizacyjnej z naszej strony.
Powyższe osiem punktów, to tylko część naszego pro
gramu. według mojego poglądu na to. czym powinien
być program. Część, jak sadze, obecnie najważniejsza.
Ale wiele innych punktów musimy weń wstawić.
VI
Rozbudowane, mocniej osadzone w społeczeństwie
pomorskim, preżne i ruchliwe Zrzeszenie KaszubskoPomorskie może dać temu społeczeństwu strukturę
stabilizująca, wielkiej doniosłości czynnik przywraca
nia zdrowia i siły naszemu narodowi, zmęczonemu
dzesiątkami lat rządów mijających sie z jego potrze
bami i uczuciami, wzburzonemu ich dyletanctwem, ła
maniem praworządności, łajdactwem, narodowi wal
czącemu z tymi. którzy za wszelka cene i przy uży
ciu każdej nieuczciwości chcą zatrzymać i odwrócić
proces odnowy narodowej, słowem — narodowi wy
trąconemu z wszelkiej równowagi.
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wewnętrznych
chorób toczących społeczeństwo polskie, których obja
wy obserwujemy codziennie, a przede wszystkim obja
wy najgroźniejsze: spadek samodyscypliny społecznej,
lekceważenie pracy i w ogóle obowiązków, rozprzęże
nie. wzrost nastrojów skrajnych zapraszających do na
szego domu nieszczęście.
Chcemy, świadomie chcemy być strukturą stabiliza
cyjna społeczeństwo pomorskie, ważna cześć narodu
polskiego, z dzielnicowa stolica w Gdańsku, w tym
Gdańsku, który tak niezwykle zapisał sie w dziejach
najnowszych Polski poczynając od obrony Poczty
Polskiej 1 września 1939 r., obficie opłaconej krwią
naszych pomorskich ziomków.
Toteż zwracam uwagę na tytuł niniejszego wystą
pienia: POMORZE W STANIE POWSTAWANIA.
Chcemy tworzyć odrodzone Pomorze. Ono dopiero
powstaje. Można dodać: powstaje z kolan.
Na zakończenie nie użyję żadnego hasła, nie rzucę
wezwania, nie wygłoszę aktu strzelistego. Przed nami
całe lata ciężkiej pracy, trosk i utrapień, niepokoju.
Liczyć sie trzeba także z wydarzeniami o treści i ro
zmiarach wielkiego dramatu, nawet z katastrofa. Nie
przesadzam, nie straszę. Wygrzebiemy sie z dramatu
czy katastrofy — w końcu mamy za sobą tysiącletnią
historie tak bardzo różnych doświadczeń — ale kata
klizmu nie chcemy, bo zbyt wiele naród kosztuje.
Tak czy inaczej: trudne lata przed nami. A my w
tym czasie z wzorowym uporem i konsekwencją mu
simy realizować nasz program — dla nadania blasku
idei pomorskiej, dla dobra i rozkwitu Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej.
(maj 1981)

Autorozmowa
Ryszard Ciemiński

Ryszard Ciemieński, 1. 38. Arecheolog i dziennikarz
z wykształcenia. Dziennikarz po profesji. Mieszka w
Warszawie, gdzie pracuje w tygodniku „Prawo i
Zycie”. Swoje artykuły, reportaże, felietony, polemiki,
szkice, recenzje, listy do redakcji publikował, jak ob
licza, na łamach 35 gazet i czasopism a także w
11 antologiach reportaży. Napisał 8 książek. Jest lau
reatem konkursów na reportaż. W roku 1973 otrzy
mał nagrodę SDP im. Juliana Bruna.
Niedawno zdarzyło mi się spotkać — i to nie byle
gdzie, bo w siedzibie Zrzeszenia na Szewskiej — star
szego pana o dobrodusznym wyglądzie, okazał się też
nie byle kim, bo skarbnikiem czy księgowym Zarządu
Głównego. Otóż ten pan, wypłacając mi honorarium
należne z tytułu publikacji w „Pomeranii”, gdy mu
podałem swoje nazwisko, zastanowił się czegoś, po
czym powiedział: „A z pana tekstów to ja myślałem,
że pan jest dużo starszy”. „Czemu?” — spytałem, jako,
że wrażliwa dusza autorska już się we mnie odezwa
ła. „Bo pana teksty są takie...” — tu zawiesił głos a z
gestów przy okazji czynionych domyślić się mogłem
czegoś w rodzaju — takie niedzisiejsze. „Bo pan ma
taki styl...”, powiedział ów przemiły pan.
Jestem z rocznika 1943. Z tego samego co Lech Wa
łęsa. Prawda, że niezły to rocznik choć niestary?
Od rem: miejsce urodzenia — Kartuzy. To samo co
Puzdrowskiego i Szczesiaka. Miejsce młodzieńczego
zamieszkania: to samo co i pewnego zwyżkującego po
lityka. Tamże w Kartuzach — matura w liceum
im. Hieronima Derdowskiego. Mury szkolne opuści
łem z niezłą znajomością jęz. rosyjskiego i siatkówki,
z żadną natomiast orientacją w sprawach kaszub
skich.
Było to chyba w Chojnicach podczas corocznego
spotkania publicystów pisujących na tematy ka
szubsko - pomorskie. Akurat ukazał się debiutancki
tom moich reportaży „Od północnej strony”. Prowa
dzący to spotkanie powitał oficjeli, władze Zrzesze
nia, po czym przystąpiono do wręczania nagród w
konkursie publicystycznym (któż mógł przypuszczać,
że już ostatnim?). I mnie dostało się wówczas wyróż
nienie. Gdy więc padło moje nazwisko, dość leciwy
chojnicki obywatel (najwyraźniej mam szczęście do
ludzi nobliwych) prowadzący ,to spotkanie wstał zza
prezydialnego stołu i powiedział: „Chciałbym jeszcze
równie serdecznie powitać pana redaktora Lecha
Będkowskiego oraz pana pisarza...” tu padło moje naz
wisko. Ni mniej ni więcej, tylko w ten sposób się wy
raził. To chyba jasne jak wiele, zwłaszcza dziś, zna
czą dla mnie te słowa...
Miałem też swoją bessę, by użyć języka giełdowe
go. Na spotkaniu publicystów w Jastrzębiej Górze
red. Tadeusz Bolduan, referując stan reportażu ka
szubskiego, oświadczył wobec gości z całego kraju
(jak pech to pech), że jego — reportażu — dnem są
wyczyny w piórze — czyje? Moje, rzecz jasna. Dziś
wiem co prawda, że to tylko wiek iście juniorski nie
pozwolił red. Bolduanowi dostrzec faktycznych wa
lorów moich tekstów i tym sposobem dołączyć do
bezkrytycznych ich apologetów.
Studiowałem w Warszawie. Nie wiem jak to było
możliwe. Warszawy wówczas wcale nie znałem. Kie
runek studiów w pełnym brzmieniu: archeologia pra
dziejowa i wczesnośredniowieczna. Pamiętam, War
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szawa żegnała właśnie Władysława Broniewskiego. A
gdy w siedem lat później (podyplomowo studiowa
łem dziennikarstwo) przyszedł marzec roku 1968, za
czął się okres niezwykłej aktywności politycznej, uczestnictwo w licznych wiecach, relegacja z uczelni
(trwająca nota bene dwa tygodnie), połączona z pow
tórnym wręczeniem mi indeksu przez rektora Turskie
go. To był mój chrzest i szkoła bicia, pardon,' bycia.
To wtedy także mój osobisty kapitał odwagi został w
sposób dość znaczny nadwątlony. Nie bez powodu
nazywam siebie dzisiaj „dzieckiem marca”. Bo też był
tamten burzliwy marzec szkołą myślenia społecznego,
politycznego, wręcz historycznego. Poznałem też
tamtą porą wielu wspaniałych ludzi mojej generacji
— gorących, aktywnych, ogarniających szeroko i prze
nikliwie. Mimo tego, że była to młodzież zwodzona,
inwigilowana, poddawana rozmaitym presjom i na
ciskom, nie brakło też ludzi wewnętrznie czystych.
W tymże roku rozpoczęłem start zawodowy. Poprze
dzony lękiem, obawą niesprawdzenia się w czymkol
wiek, na szczęście krótkotrwałą (opóźniona obrona
pracy magisterskiej z tematu: „Moneta krzyżówkowa
typu deventerskiego”). Co bardziej cyniczni koledzy
powiadają teraz: dobry to był rok na start w fachu;
zwolniło nam się tyle etatów. Inaczej na tę rzecz
patrzę. Nie przypadkiem za parę lat zacznie prasa
dmieć w surmy hurraoptymizmu.
Z początku faktycznie byłem dziennikarzem. Temat
za tematem. Pisało się o kaskaderach oraz o Inkach w
Nidzicy, o malarzu prymitywiście i niepełnoletnim
geniuszu technicznym z Poznania, o mieście - mistrzu
gospodarności i budowniczym wiatraka spod Hajnów
ki. Aż pewnego razu... Będąc na urlopie w Kartu
zach wybrałem się z mamą i siostrą na spacer po
mieście. Zawędrowaliśmy, pomnę, dokładnie naprze
ciwko Muzeum Kaszubskiego, tyle że po przeciwnej
stronie torów prowadzących do Dzierżążna w dzielni
cy domków jednorodzinnych. Dostrzegłem nazwę
uliczki: „Ul. Abrahama”. Spytałem siostry, kto zacz,
jako że, jak już powiedziałem, byłęm zielony w ka
szubskiej materii. Objaśniła w paru słowach. Naza
jutrz wyjechałem do Warszawy. Znów zaczęła się w
„Kulisach” zwyczajna reporterska młócka. Pożar w
Wąbrzeźnie, droga karpacka, powódź we Włodawie,
Katastrofa statku. Aż tu nagle poszedł hyr na redak
cję, że zbliża się okrągła rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. Zgłosiłem temat: Antoni Abracham. W dwa tygodnie później na pierwszej stronie
magazynu o kilkusettysięcznym nakładzie wielkich
rozmiarów tytuł informował: „Kaszuba w Wersalu.
Pięścią w stół u prezydenta USA”. Tytuł ten był za
sługą nie byle kogo, ,bo samego Stefana Bratkowskie
go, wówczas w „Kulisach” sprawującego funkcję za
stępcy sekretarza redakcji, tak zaś -naprawdę, jak
dziś sobie o tym myślę, po raz kolejny usiłującego
zapełnić „lukę w życiorysie” szykowaniem przy pomo
cy redakcji wyprawy śladem czarnych osadników
Ameryki, jak niegdyś — w „Dookoła świata” — przyj
mującego zapisy na polski samochód masowy. W
dobre ćwierć wieku przed zbudowaniem malucha. Tak
czy owak dla obojga z nas był to chrzest kaszubski,
bo i Bratkowski, obecny szef Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Polskich, nieraz do tej problematyki będzie
później w swojej publicystyce sięgał.
Całe życie składa się z przypływów i odpływów.
Tamtą porą zdarzył mi się właśnie przypływ. Idąc za
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ciosem machnąłem story o „Kaszubskich drzymalitach”. Tym razem tytuł pochodził już ode mnie:
„Drzymała nie był pierwszy”. Uczeń okazał się pojęt
ny. Złapałem wiatr w żagle, a że w międzyczasie po
czułem się poniekąd specjalistą w morsko-pomorskim
temacie, więc rozpisałem się i o „Gryfie”, i o ryba
kach z Karwi, napocząłem także temat gdyński pisa
nym na okazję 60-lecia miasta reportażem „Zamach
na zatokę”.
Wszelkie rocznice były wybornym pretekstem dla
pisania o tym co się naprawdę lubiło. 1 tak już
zostało. Stale był jakiś powód czysto formalny by
sięgać do spraw pomorskich. Gdy jednak napisałem
pierwszy tekst prawdziwie mój — ten o Günterze Gras
sie — okazał się już w „Kulisach” niedrukowalny.
Ukazał się więc w „Kulturze”. W macierzystej reda
kcji wzniesiono larum wielkie: „To niegodziwość,
mówiono, ażeby niedawny stażysta w sposób bezce
remonialny sobie poczynał! Za 1200 zł miesięcznie
winien jest redakcji swoją bezgraniczną wierność i
oddanie”.
Wyleciałem z hukiem z redakcji. Jakby przeczuwa
jąc jaki bicz boży mi szykują, jakie buty mi szyją,
puściłem — dla odmiany w „Tygodniku Kulturalnym"
— reportaż „Wszystko na sprzedaż” (o teleturnieju
Kartuzy — Kościerzyna) zanim jeszcze ukazał się dru
gi mojego pióra o tej samej sprawie w moim macie
rzystym organie. To był, rzecz jasna, tylko pretekst.
Naprawdę bowiem już mi było za ciasno w „kuliso
wym” gorsecie. Był to też sygnał, iż dziennikarzem
w dotychczasowym sensie słowa nigdy już nie będę,
a tylko taki mógł być przydatny gazecie o masowym
nakładzie. To nie przypadek w końcu, że 18 reporta
ży z pierwszego mojego tomu uprzednio było druko
wanych aż w ośmiu czasopismach. Bo miałem cel
bardziej odległy anieżeli każdy z tych tekstów z osob
na, płaciłem więc ciągłym nieprzystosowaniem do sta
łego miejsca pracy. Trochę ratowały mnie w biedzie
inne zainteresowania — sport, sprawy służby zdro
wia —nadto wkrótce miało się okazać, że reportaż,
nawet ten ambitny, niekoniecznie wymagać musi
przenicowania zawartej w nim problematyki...
A Kaszuby?... Z tym jednym wyjątkiem. Może
jeszcze w sporcie starałem się z tekstu na tekst co
raz bardziej wchodzić w materię faktów i zdarzeń.
W obu tych dziedzinach stawałem się być może naj
bardziej Wańkowiczowski w metodzie pracy.
Pomimo tego po następnych czterech latach pracy
znów znalazłem się na lodzie, choć tym razem z cał
kiem innych, rzec można, czysto prywatnych (tych z
jakich się dzisiaj rozlicza nie tylko dyrektorów, bo
i redaktorów naczelnych) powodów. Jednak przez ten
czas była okazja na dalsze rozwinięcie skrzydeł, w
tym i tych kaszubskich. Na liczne sagi rodzinne cho
ciażby (choć nadal tę i ową pchnąć musiałem to w
„Regionach”, to znów w „Życiu Literackim” czy „Po
lityce”), tę o Grzędzickich, na kilka innych tekstów
kaszubskich.
Powstała myśl o książce. Chyba wynikła ona z
sąsiedztwa redakcji z Ludową Spółdzielnią Wydawni
czą. Nikt mi tego pomysłu nie podsunął, sam nań
wpadłem, lecz kiedy, w jakich okolicznościach, dali
bóg nie pomnę. Rzecz ciekawa: przechodząc z redakcji
do redakcji przenosiłem swoje tematy, własne tropy
myślowe. To nie ja naginałem się do profilu pisma,
to pismo, w którym przyszło mi pracować naginałem
do moich zainteresowań. Jasną jest rzeczą, że nie
mogło to trwać wiecznie. Jaka bowiem gazeta znie
sie bez szwanku, dajmy na to, cykl artykułów o jed
nym mieście, a tak przecież było z Gdynią. Jeden
wyjazd rodził potrzebę kolejnego, jeden człowiek mó
wił mi o inmym arcyciekawym, z jednej sprawy wy
nikała kolejna. I tak, z wolna, rodził się coraz bar
dziej pełny obraz dość niezwykłego miasta na mapie
kraju. A że starczyło wytrwałości, każdy przyjazd
do Gdyni oznaczał już powrót w znajome kąty, tym
chętniej się to czyniło. I tak powstało „Miasto z mo
rza”. Niemal mimochodem. Zrodziła ją pewna rutyna,
pewna już sprawność warsztatowa i — bodaj na
równi z tymi okolicznościami — wciąż jeszcze nie
pełne zainteresowanie w naszym kraju dla morskiej
problematyki. Czułem tu pewną lukę. Nie bez znacze
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nia były i moje własne wspomnienia, w przewadze
bardzo wczesne. Dopiero potem pękła prasowa, i nie
tylko, bania z artykułami o min. Kwiatkowskim,
przypomniano sobie tę niezwykłą postać — profesora,
działacza gospodarczego, dla mnie nadto przenikliwe
go wizjonera spraw morskich. Do tego stopnia, że
postanowiłem w pewnym momencie przygotować ksią
żkę, która byłaby rodzajem hołdu złożonego temu nie
zwykłemu człowiekowi. Wystąpiłem z taką propozycją
do jednego z wydawnictw, zażądano konspektu. I w
tym momencie zrobiłem błąd — dałem mianowicie
to, co miałem pod ręką — szkic o Kwiatkowskim.
Tego było już za dużo prof. Kasprowiczowi. W swo
jej „recenzji” napisał potem, że wpierw monografia,
a potem książka samego Kwiatkowskiego. Bo ja nie
chciałem nic innego jak tylko dokonać wyboru najcie
kawszych myśli, aforyzmów, artykułów, rozpraw Kwiat
kowskiego, które dotyczyły spraw morza i przymorza.
Chciałem by był to cymes wydawniczy, z fotografia
mi „ojca Gdyni” na całe strony, ze znakomitą grafi
ką. Wyszły z tego nici, a monografii jak nie ma, tak
nie ma, a jeśli nie napisze jej prof. Drozdowski, to
i nigdy nie będzie. Lecz „Myśli morskiej i pomor
skiej” Kwiatkowskiego także nie ma w księgarniach,
są natomiast bajdurzenia jakichś pomniejszych mary
narzy, opowieści o chrztach morskich na równiku itp.
szajs.
Wielu z tych, do których wówczas dotarłem dziś
już nie żyje. Nie ma inż. Adamskiego, nie ma prof.
Hueckla, nie ma Kunerta oraz Leona Młyńskiego. Ja
ich zapisałem, bo to uważam za jedno z podstawo
wych moich posłannictw. Nieważne, reportera, czło
wieka pióra czy jakim tam mianem siebie określimy.
Nie jestem zwolennikiem dyskusji o formie, o gatun
kach literaokich, tego całego niepotrzebnego balastu
słów, który nas osacza i sprawia, że wpadamy w roz
liczne pułapki sztucznych, wypranych z sensu formuł,
hierarchii, za którymi nie kryją się dokonania, teksty,
książki, przemilczenia. I praca. Są tylko furtki w bok,
samousprawiedliwienie, pozory. Zresztą niczego nie
żałuję. I kwerendy bibliotecznej, gdy szykowałem się
do książki Kwiatkowskiego i nieudanych rozmów z
ludźmi, straconego czasu, i nawet nerwów, które
przy okazji straciłem. To wszystko uczy, jest potrzeb
ne, jak stress, o którym naukowcy powiadają, że dla
zdrowia człowieka jest wręcz niezbędny. Choć w to
osobiście wątpię. Doskonale mógłbym obyć się bez
niego, posiłkując się jedynie wiatraczkiem w środku.
Dlaczego piszę o tym wszystkim — o Kaszubach,
Pomorzu, o Gdyni, o Kartuzach? Bo na tym znam się
najlepiej, bo inni tego nie zarobili przede mną, bo ja
kiś dług się zaciągnęło, z którego wypadałoby się wy
płacić. Więc piszę by dług ten spłacić, zaciągam tym
sposobem wciąż nowy dług i tak to się wszystko kręci
w koło Wojtek. Myślę też, że każdy jest zakodowany
na jakąś szerokość i długość, na jakiś dystans, współ
czuję tym, którzy nie mogą tego z siebie wyartykuło
wać, bo akurat nie pióro jest tym narzędziem, któ
rym posługują się z największą wprawą, naprawdę,
prawdziwie im współczuję. A zresztą z Warszawy, z
rdległości w ogóle, lepiej widać. Nieraz się o tym
przekonałem. I jeszcze jedno: trzeba żyć tą sprawą. Na
co dzień, w każdej godzinie. Być nastawionym na
właściwą częstotliwość odbioru. A wtedy te wszystkie
relegacje, eksmisje, zwolnienia naprawdę przestają
mieć jakiekolwiek znaczenie. Ten cały szum epoki.
Choć nie mam nic przeciwko epoce, z miejsca chciał
bym zauważyć. I przeciwko naczelnemu „Sztandaru
Młodych” za to, że mnie z pracy zwolnił też nic nie
mam. Poza tym, że chciałbym mu dokopać z takim
samym uśmiechem z jakim on mnie kiedyś załatwił
mówiąc: „Mam nadzieję, że rozstajemy się w zgodzie.
Przecież jeszcze kiedyś możemy się spotkać w całkiem
innym miejscu i w zgoła innej sytuacji”. Jasna cho
lera, sytuacja wciąż pcha go ku górze. Jednym się po
cieszam, że kiedyś przecież lot swój musi obniżyć do
mojego poziomu.
Niejedno mam już za sobą. Tomy reportaży „Portre
ty z ram wyjęte” oraz „Pod miejscowym znieczule
niem” ukazały się już dość dawno. Obecnie drukują
się trzy inne moje książki: tom reportaży o tematyce
sportowej „Dżentelmeni stadionów” po 3-letnim prze

leżeniu się w wydawnictwie) oraz inna książka „Ale
odejść pan musi” (też reportaże, tym razem społecz
ne), nadto jeszcze książka o jednorodnie pomorskiej
tematyce: „Okno z widokiem na morze”. Tym „ok
nem” są właśnie Kaszuby.
Kończę już w zasadzie tom felietonów „Myśli z
diaspory”. To bodaj najbardziej osobista z moich do
tychczasowych książek. Najbardziej własna. Wynikła

w największym stopniu z moich przemyśleń, domy
słów, intuicji, wyobrażeń. Bez posiłkowania się pro
tezą w postaci bohatera reportażu, akcji, konfliktu,
tych wszystkich rzeczy. Ta książka, w sposób może
nawet obsesyjny, jest poświęcona Kaszubom. Kawałki
z niej drukowane są obecnie w „Pomeranii” i w byd
goskich „Faktach”. O planach bardziej odległych na
razie zamilczeć wolę.

Wieże starego Gdańska

Mariacki kolos
Jerzy Samp

Nie wiemy dokładnie jaki kształt i wysokość wieży
przewidywał pierwotny projekt Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku. Wiele danych wskazuje na to, iż kościół
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny istniał już
w Gdańsku w wieku XIII — jednakże kamień wę
gielny pod zasadniczy trzon obecnej świątyni .położo
ny został dopiero w roku 1343. W około dwadzieścia
lat później budowę doprowadzono do miejsca, w któ
rym obecnie krzyżują się nawy. Z biegiem czasu
kościół zaczął rozrastać, potężnieć, zmieniać propor
cje. Budowla w całym gotyckim majestacie zdomino
wała panoramę grodu, a jej okazałe, choć surowe
mury z cegły, nie bez powodu nosiły na sobie znamio
na warowne. Jeszcze w roku 1921 Franciszek Klein —
autor książki pt. „Gdańsk — wrota Korony Polskiej”
pisał, iż „gdyby nie kościół obok wieży stojący, ucho
dziłaby na pewno za ogromną basztę, jakiegoś nie
istniejącego zamku”.
Podobnie, jak w przypadku kościoła św. Jana, tak
i w odniesieniu do świątyni mariackiej Krzyżacy wę
sząc być może podstęp sprzeciwiali się do końca
swego panowania nad miastem zakończeniu budowy
tej masywnej wieży. Toteż przed rokiem 1454 nie prze
kroczyła ona połowy swej obecnej wysokości. Nie na
wiele zdała się skarga w tej sprawie, wniesiona przez
radę miejską do samego cesarza. Dopifero wypędzenie
z miasta Krzyżaków, połączone z doszczętnym niemal
zburzeniem znienawidzonego przez gdańszczan zam
czyska, umożliwiło zakończenie tej przerwanej bu
dowy.
Musiano wówczas zdemontować prowizoryczne po
krycie wieży, po czym rozpoczęto wznosić kolejne jej
partie. Następna kondygnacja — druga w kolejności,
ze względów konstrukcyjnych musiała być nieco
węższa od poprzedniej. Nawiązując wszakże do tamtej,
budowniczowie zachowali tu ten sam logiczny podział
otworów okiennych, system dekoracyjnych gzymsów
i blend. Szczeliny okienne dzięki starannie przemy
ślanej oprawie architektonicznej, pomimo swych nie
wielkich stosunkowo rozmiarów, sprawiać zaczęły wra
żenie przestronnych i szerokich.
Owa druga kondygnacja „najkrótsza” ze wszystkich
partii wieży stanowi niejako podstawę następnej,
trzeciej a zarazem ostatniej części. Także i ona jest
odpowiednio węższa od poprzedniej. Masywne przy
pory, zlokalizowane po obu stronach każdej z czterech
krawędzi czworoboku wieży zakończone są w tej
właśnie partii budowli ostrym ścięciem, zaś pomiędzy
załamaniem łuków najwyżej położonych blend okien
nych wkomponowano okrągłe otwory (po jednym na
każdej ze ścian wieży) służące jedynie celom dekora
cyjnym, nie. zaś za wnęki tarcz zegarowych.
Wcześniej, bo już w roku 1453 zainstalowano w
niskiej partii wieży największy z dzwonów — ważący

130 cetnarów „Gratia Dei”, z czasem pojawiły się
następne. Ostatecznie budowę najwyższej ze wszyst
kich wież kościelnych Gdańska ukończono w roku
1466, doprowadzając ją ostatecznie w najwyższym
punkcie do wysokości 77,6 m.
Dzisiejsze zakończenie górnego fryzu w postaci
pięknie uformowanego jasnego gzymsu z wapnia jest
stosunkowo późne, pochodzi bowiem dopiero z roku
1693, kiedy to wschodnią i południową stronę fryzu
zaczęto zdobić płytkami z płaskich cegieł. Pod koniec
tegoż XVII wieku trwały intensywne prace nad
zwieńczeniem dachowym wieży mariackiej. Oba bliź
niacze dachy całkowicie przebudowano. Wiadomo, na
podstawie zapisu na zachowanej tablicy, iż pracę tę
wykonał mistrz Jerzy Günter z Lipska wraz z cze
ladnikiem Gotfrydem Hofmanem z Wrocławia.

Fot.: W. Nieżywiński
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W swej wielowiekowej historii wieża kościoła N.M.
Panny pełniła funkcje wielorakie. Wzniesiona przez
anonimowych mistrzów gotyckiej sztuki budowlanej
— na chwałę Panny Marii — w czasach zwierzchności
luterańskiej nad świątynią służyła już m. in. celom
strategicznym. Była znakomitym punktem obserwa
cyjnym i miejscem widokowym, nie gardzili nią
również samobójcy, dokonując z jej szczytu tyleż
desperackich, co spektakularnych skoków na gdań- ski bruk.
W ciągu tych wieków przez nadmotławski gród
przetoczyły się liczne wojny i batalie, bombardowa
nia i pożary. Wiele innych budowli rozsypywało się
w proch, przemieniło w zgliszcza, lecz owa najpotęż
niejsza pozostawała jakby niewzruszona w swym
gotyckim majestacie. Czas jednak robił swoje. W la
tach 1927/1928 zauważono pogłębiający się coraz szyb
ciej proces niszczenia fnuru ściany zachodniej. Na ca
łej wysokości wieży pojawiła się groźna rysa, tak,
że nieodzowne okazały się natychmiastowe prace za
bezpieczające przed jej katastrofalnymi skutkami.
Reperację powierzono zespołowi, któremu przewod
niczył profesor Kohnke z Politechniki Gdańskiej. Po
usunięciu ubytków w murze powstałych w wyniku
zarysowania ściany okazało się, iż w powstałej w ten
sposób szczelinie bez trudu mieścił się dorosły człowiek.
Sytuacja była więc alarmująca. Wykonano wT części we
wnętrznej wieży trzy okalające ją pierścienie żelazobetonowe, samą zaś szczelinę rysy wypełniono za
prawą z płynnego betonu. Jak podaje Willi Drost
wieża bazyliki otoczona ze wszystkich stron, na całej
swej wysokości gęstą, wielopoziomową konstrukcją
rusztowań, przypominała wówczas indyjską pagodę.
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Potwierdzają to zachowane z tamtych lat fotografie.
Wydaje się, iż owe prace remontowe przeprowadzono
wówczas starannie i gorliwie. Powstałe ubytki w murze
„załatano” cegłą o odpowiednim zabarwieniu i for
macie, ściśle nawiązującym do gotyckiego oryginału.
Uzupełniono ponadto braki w strukturze 'gzymsów
i fryzu. Dodajmy także, iż na szczycie wieży zainsta
lowana była wówczas platforma widokowa.
Trudno przesądzić, lecz wydaje się, że gdyby nie
tamte prace remontowe i renowacyjne, wieża bazy
liki nie wytrzymałaby nalotów bombowych na
Gdańsk podczas frontu. Wiadomo, jak poważnym usz
kodzeniom uległ kościół NMP w marcu 1945 roku.
Podczas pożaru, wraz z dachami świątyni całkowicie
spłonęła cała wewnętrzna (drewniana) konstrukcja
wieży, a także jej pokrycie. Na murach pojawiły się
nowe rysy i wyrwy od pocisków. Stopieniu uległy
dzwony bazyliki, z których szczątki jednego z naj
mniejszych przechowywane są w zagłębieniu ściany
u wejścia do kościoła (pod wieżą) — jako wymowne
„memento”.
Odbudowa wieży trwa -w zasadzie bezustannie od lat
pięćdziesiątych. W roku 1952 pokryto ją nowym da
chem a w ostatnim dziesięcioleciu trwają intensywne
prace nad wyposażeniem jej wnętrza. Bazylika otrzy
mała nowe dzwony. Wykonano stropy oraz schody
wiodące na jej szczyt. Mówi się też o punkcie wido
kowym, który znajdzie, się znów na jej szczycie. Być
może kiedyś znów będzie można stamtąd oglądać pa
noramę starego i nowego Gdańska, której to pano
ramy mariacka wieża jest nieodłącznym komponen
tem już od ponad pięciuset lat.

Nigdy się nie interesowałem w najmniejszym
stopniu teorią literatury. Bardzo z góry przepraszam
— kogo przeprosić należy. Natomiast muszę tutaj zro
bić uwagę: jestem urodzony i wychowany w północ
nym kręgu kulturowym (w szerokim rozumieniu tego
rlowa), sięgającym gdzieś od zachodnich brzegów pół
nocnej części kontynentu europejskiego aż po Wyspy
Brytyjskie, Morze Północne, Bałtyk, Skandynawię —
ten krąg, w którym legenda bardzo silnie funkcjo
nuje, legenda ma swoją bogatą bardzo historię, daw
ne początki. I to jest taka bardzo swoista legenda.
No, faktem jest, że jest to bardzo często legenda po
nura w tym kręgu kulturowym. To występuje także
w literaturze folklorystycznej kaszubskiej i nie tylko
kaszubskiej, również pomorskiej z innych dzielnic
Pomorza.
(...) To jest inny, specyficzny krąg kulturowy. On

może funkcjonować trochę dziwnie w kulturze na
szej, w kultufze polskiej, ponieważ odstaje od więk
szości wzorców w innych dzielnicach kraju, on od
stępuje. Ale to chyba dlatego, że tutaj właśnie się
skupiły i wyraziły wielusetletnie wpływy tego całe
go potężnego basenu kulturowego północnej Europy.
I uważam, że to jest bardzo cenny element dla naszej
kultury, dla naszej literatury; bardzo cenny element
odnawiania jej, wzbogacenia jej o tego rodzaju od
czucia, jakich nie posiadała, a w każdym razie nie w
tej interpretacji. Myślę, że dalej się będzie ten typ
literatury rozwijał i wpływał na literaturę polską, za
znaczał silniej swoją obecność (...)
Jeszcze jedno — w stosunku do samych legend.
Mnie naprawdę bardzo trudno powiedzieć, ja nie koncypuję pisania, mnie po prostu coś zaatakuje my
ślowo...” (Lech Bądkowski — fragment rozmowy).

Bardzo swoista legenda
(O „Połowie nadzieirr L. Bądkowskiego)
Paweł Zbierski
Mój tekst powstał z dwu zasadniczych powodów.
Pierwszy — zupełnie naturalny: czytałem i czytam
książki Bądkowskiego, ale po przeczytaniu nie doz
naję spokoju. Budzi się raczej niepokój, chęć przedy
skutowania moich przemyśleń z przemyśleniami in
nych. Powód drugi zrodził się z irytacji i niewyrozumialości dla biednych krytyków, którzy na łamach
pism literackich starają się ;,obsłużyć” kolejną, nowo
wydaną pozycję. A z Bądkowskim nie jest tak lekko
jak się wydaje krytykom. Nie wystarczy przejrzeć
i napisać: „znowu pesymizm”. Nie wystarczy odfajkować książki, która powstała w innym, specyficznym
kręgu kulturowym.
Chciałbym rozpocząć jakąś sensowną dyskusję nad
książkami Lecha Bądkowskiego. Chciałbym odrzucić
etykietę, jaką usiłuje się od lat przykleić temu czło
wiekowi. Chciałbym przekonać, że Bądkowski to nie
tylko intelektualista, (tak się czasem o nim mówi,
chociaż to słowo nic prawie nie oznacza), działacz
społeczny, aktywny uczestnik .polskiego Sierpnia, po
tem członek prezydium gdańskiej „Solidarności”.
Piszę tu o jednej z pierwszych jego powieści, o „Po
łowie nadziei” (1956-57).
„Połów nadziei” należy niewątpliwie do książek
trudnych. Pierwszą, być może najpoważniejszą przesz
kodą w jej odbiorze jest sama konstrukcja utworu.
Całość składa się z trzech, równolegle przebiegających
wątków. Wątki te nie są z sobą zsynchronizowane
pod względem czasu.
Filozofia autora wydaje się być jak najbardziej
aktualna i współczesna. Aby uniknąć nieporozumień,
przyjmijmy, że „Połów nadziei” jest ponadczasowy
i będziemy chyba wówczas najbliżsi prawdy, zdając
sobie sprawę, że nadzieja jest pojęciem występującym
w całej historii człowieka.
Dość skomplikowana konstrukcja i wielowątkowość
książki sprawiły, że „Połów nadziei” nie doczekał się
dotąd odpowiednich ocen i dyskusji na poziomie sobie
równym. Podobny los spotkał późniejsze książki
Bądkowskiego (także z powodów politycznych). Mówi
się najczęściej o tej powieści bardzo pochlebnie, ale
nikt na razie nie potrafi ogarnąć całej jej wielowy
miarowości.
Chciałbym jeszcze powrócić do problemu czasu.
Dla autora, jak sądzę, czas zdaje się nie odgrywać
większej roli. Zauważamy nawet, że pojawienie
się czasu przeszkadza bohaterowi książki — Rober
towi w dojściu do pewnych ogólnych wniosków. Wi

dzimy to w wątku „Przerw”. Natomiast w wątku
opowiadającym o losach kaszubskiej dziewczyny czas
jest bardziej uchwytny i łatwiejszy do określenia.
Jest to wątek realistyczny i czas ma tu najprawdo
podobniej określoną funkcję. Wydawać by się mogło,
że właśnie w tej realistycznej warstwie losy owej
młodej Kaszubki (Leny) wyznaczone są przez układ
polityczno-społeczny. W takim przypadku czas histo
ryczny jest rzeczywiście istotny (okres zaboru prus
kiego). Autor w wątku tym wprowadza postać hra
biego i to może nas zmylić. Portrety przodków,
pojedynki, cygara mogą nas zmylić jeśli nie potra
ktujemy tych rekwizytów tylko instrumentalnie.
Hrabia mówi, że „konieczności, nie chęci kształtują
los ludzki”. To ważny moment. Dochodzimy bowiem
do wniosku, że „sfera” z jakiej pochodzi hrabia czy
jego syn, może stanowić i stanowi w rze
czywistości pewną konwencję, jedną z wielu
konwencji
występujących
w
działaniu
rodu
ludzkiego w przeciągu całej
historii, nie wy
łączając dnia dzisiejszego. Wyjście ze schematu
czy konwencji grozi zwykle cierpieniem powodowa
nym przez tych wszystkich, którzy w schemacie czują
się znakomicie. Wydaje mi się, że należy dokonać
takiego uogólnienia, aby zrozumieć filozofię autora
zawartą werbalnie w „Przerwach” i obrazowo w
„Legendach”. Opowieść o Lenie ma moim zdaniem
rolę służebną wobec pozostałych wątków „Połowu”
i ma być po pnostu przykładem z życia czy historii.
Autor zajmuje się głównie wyrywaniem człowieka
ze schematu, z bezmyślności. Wyłamanie takie może
grozić klęską. Ale przed klęską broni nadzieja.
ANTYNOMIE I CIENIE
•

Bohater „Przerw” Robert odrywa się od schematu
i chce zrozumieć wszystko. Aby zrozumieć
wszystko, musi najpierw zrozumieć siebie. Instru
mentem pomocnym może być myśl. Dzięki tejże myśli
można się uwolnić ze schematycznego obrazu siebie.
Aby zobaczyć siebie własnymi oczami, a nie
jak dotychczas oczami innych, należy uciec z po
wierzchni i zajrzeć do własnego wnętrza. W tym
zrozumieniu przeszkadza jednak pamięć. Trzeba więc
postarać się zgubić tę pamięć, myśl niejako czyścić
z pamięci. Bohater przekonuje się, że w tej drodze
do własnego wnętrza konieczna jest samotność. Lu
dzie, których widzimy na początku utworu, giną
nam z oczu. Pozostaje tylko Robert ze swoim cie
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niem. Autor wprowadza Roberta do tajemniczego la
boratorium. Tam bohater spotyka się ze swoim cie
niem. Cień jak gdyby wydłuża się i materializuje.
Mnie się wydaje, że następuje wówczas zmiana ról.
Ten rzeczywisty i codzienny człowiek staje się cier
niem i pozostaje przy swym dawnym imieniu: Ro
bert. Natomiast cała prawda, autentyczność zawarta
w dawnym Robercie przybiera imię: Norbert. Teraz
Norbert jest gospodarzem swojego cienia: Roberta.
Oprowadza go po laboratorium. Otworzą się przed
Robertem jedne z sześciu drzwi. Reszta pozostanie
zatrzaśnięta.
Aby zrozumieć wszystko należy myśleć. W związ
ku z tym Norbert ostrzega Roherta przed postrada
niem zmysłów, bo „kto żyje, patrzy, myśli, zawsze
musi się liczyć z taką możliwością”.
W widzeniu siebie przeszkadza pamięć i związany z
nią czas. W związku z tym należy czas odrzucić. W
widzeniu siebie nie może być więc żadnych faz, żad
nych proporcji, żadnych zależności. Czytając „Przer
wy” dochodzimy z bohaterem do różnych wniosków.
Przekonujemy się więc o iluzji wspólnego myślenia.
Wspólnie możemy tylko rozmawiać, mówić. Ale my
śleć możemy tylko osobno. Wspólne myślenie jest
iluzją a właściwie parodią myślenia samodzielnego.
Dlatego bohater stworzył dzięki myśli własne, nie
powtarzalne laboratorium pełne luster nie — luster,
kryształowych kul, mgieł i błysków pulsujących wraz
z jego tętnem.
Kolejna myśl, jaką obserwujemy w „Przerwach”
dotyczy kobiety. Kobieta grozi bohaterowi zerwaniem
z bezczasowością osiągniętą już w laboratorium, grozi
zależnością. Wszystko to jest spięte u Roberta wy
obraźnią. Obraz kobiety i (w wyobraźni): byt ku
śmierci. Norbert: „gdziekolwiek p>an pójdzie, suma
zmian będzie zawsze ta sama”.
Norbert tłumaczy Robertowi przyczyny istnienia
rzeczy lub p>ojęć: „Rzecz lub pojęcia istnieją dzięki
temu, że możemy w jakiś sposób zauważyć ich brak”.
Rzecz, lub {»jęcie istnieją dzięki temu? Och nie, po
wielokroć i wielorakość nie! Moim zdaniem koniecz
ność używania zaprzeczeń nie świadczy o istnieniu
rzeczy. Świadczy raczej o degeneracji pojęć i rzeczy.
Degeneracja stwarza konieczność używania coraz to
większej ilości zaprzeczeń. Naturalne przedmioty
lub pojęcia nie mają przeczeń. Mogą mieć jedynie
cienie. Smutne cienie. Spróbuję wyjaśnić, jak to
widzę:
NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
a było na początku nie- słowo?
słowo było na początku
jrrzedtem nie było nie- Słowa
bo nie było SŁOWA
NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
kto nie uwierzył w SŁOWO
uwierzył w cień słowa
i po raz pierwszy zaprzeczył
bo rzeczy żyją własnym życiem
a cienie żyją życiem rzeczy
jako pasożyty
Cień nie oderwie się
od rzeczy
i nie będzie żył życiem własnym
bo nazywa się: NIE
Właśnie. Cień nie będzie bez rzeczy lub p>ojęcia,
które są samoistne. I dlatego może, jak sądzę,«istnieć
mędrzec bez głupca i dobro bez zła. Alę głupiec i zło
nie zaistnieją samodzielnie jako przeczenia i cie
nie. Cień nie może oderwać się od rzeczy jako byt
samoistny, ale może zniknąć poprzez światło,
i 1w
INNE WĄTKI
Po ucieczce ze świata zależności, nie udało się bo
haterowi „Przerw” schronić na trwałe przed własnym
cieniem. Przekonamy się o tym w zakończeniu „Po
łowu nadziei”. Tymczasem wraz z samotnym pobytem
Roberta na górze Łysce, toczą się w utworze dwa
równoległe wątki — w horyzontalnej płaszczyźnie
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poziomej: wątek „Legend” i opowieściowy wątek
„Leny”. Natomiast wątek „Przerw” odbywa się w
werbalnej płaszczyźnie pionowej. Rozgraniczenie
na płaszczyzny jest sztuczne, ale ułatwia opis. Mimo
tego rozgraniczenia poszczególne wątki współgrają z
sobą. W malowniczej i realistycznej opowieści o
Lenie, autor zajmuje się tak jak w całym „Połowie
nadziei” problemem człowieka wobec wzajemnych
zależności.
W SWIECIE ZALEŻNOŚCI
Sprawa Leny rozpoczyna się od przyjazdu do ka
szubskiej wioski młodego oficera. Akcja dzieje się
przed pierwszą wojną światową. Ten przyjazd jest
powrotem. „Przed piętnastu laty ojciec oddał go
do szkoły kadetów (...) Nie przyjeżdżał jednak; ojciec
nie życzył sobie, aby powrotami w dawne utrudniał
wejście w ńowe życie (...) Po piętnastu latach nagle
zapragnął odwiedzić ziemie swego dzieciństwa”
(„Lena przychodzi na świat”). Oficer spoglądał na
liche checze kaszubskie i na bagienny krajobraz.
„Kraj był nieradosny i nieprzystępny”. Ale młody
przybysz nie potrafi zrozumieć swego po
wrotu.
„Urlop należało spędzić w Hanowerze, gdzie zbierało
się towarzystwo ludzi przyjaznych i wpływowych”.
Oficer spędził w wiosce kilka dni. Zatrzymał się w
checzy starego rybaka. Córka rybaka właśnie wtedy
po raz pierwszy oddała Się mężczyźnie. Był nim mło
dy przybysz. Dziewczyna nie broniła się przed nim:
„Wszystko to przekraczało jej rozumienie”. Pokochała
szczerze dziwnego gościa, ale jednocześnie bała się
jego odejścia. Miejscowi traktowali obcego jako
pana z szacunkiem i uniżeniem. Jedynie osiemdzie
sięcioletni starzec opowiadał oficerowi o historii tego
kraju i „wyklinał odstępców, którzy zdradzili mowę
rodzinną”. Opowiadania te irytowały przybysza, czuł
widocznie aluzję starca do własnej osoby. Po kilku
dniach wymknął się z checzy i skierował konia w
stronę Słupska, a potem odjechał do Hanoweru. Po
zostawił w wiosce brzemienną dziewczynę. „Co było
— zostaje, ale jeśli zostaje daleko w tyle i nie wcho
dzi w oczy, nie liczy się”. Lena, która przyszła na
świat miała oczy tak samo brązowe jak ojciec. Matka
„ucieszyła się więc, że dając dziecku życie, wcieliła
w nie i to najsilniejsze wspomnienie, przechowywane
jak skarb”. Umarła w rok po urodzeniu dziecka,
pozostawiając małą Lenę na barkach dwojga starych
ludzi. Streściliśmy
wydarzenia,
dochodząc do
punktu wyjścia dla dalszego życia Leny. Tamte
fakty będą wpływać na następne. Będzie wzrastał
coraz bardziej komplikujący się łańcuch zależności,
wobec których podmiot nie będzie miał prawie nic
do {»wiedzenia. Lena nie będzie mogła wpłynąć na
sekwencje układające się gdzieś poza nią.
Wydarzenia sprzed urodzenia Leny należało
przypomieć, aby unaocznić, że dziewczyna nie przy
szła na świat jako „tabula rasa”.
LECHA BĄDKOWSKIEGO TEORIA WZGLĘDNOŚCI
Po przerwaniu opowieści o Lenie, autor opowiada
„Legendę o szachach”. Jest to legenda o grze, o
konieczności gry w życiu, czyli o sztuce przewidywa
nia. To pesymistyczne stwierdzenie ukazuje ogromne
uzależnienie człowieka od rozmaitych okoliczności.
„Człowiek ma wolną wolę o tyle, o ile potrafi prze
widzieć, co go czeka...”
A potem „Przerwa 2” -w- rzecz o względności
— teoria względności w koncepcji Lecha Będkow
skiego: „Nie istnieje żaden czas... trochę trudno mi
się przyzwyczaić. To nawyk porządkowania. I może
podświadoma obawa przeniesiona z innych warun
ków, że odrzucenie zależności czasu służy własnej
wygodzie”. Norbert: „Czy pytania wiodą do czegokol
wiek? Czy odpowiedzi służą czemukolwiek? (...) Czy
pomyłki dowodzą, że pomyłka jest wyłącznością?”
Robert: „Gdyby chociaż pomyłki były jakimś pewni
kiem, już można by się czegoś trzymać... Dlatego py
tania w gruncie rzeczy niczemu nie służą”.

NADZIEJA, CZYLI PRÓBA WYJŚCIA
Gdy Lena, już jako dziewczyna dojrzała pojawia
się w domu zacnego hrabiego Somnitza, wydaje się
nam, że rozerwała łańcuch zależności. Filantropijny
gest starszego pana wobec dawnej służącej wzbudza
w niej oczywistą radość. Lena jest przekonana, że
odnalazła „właściwe dla siebie miejsce”. Ale uważny
czytelnik dostrzega nowe ogniwa niewoli, powoli za
rysowujące się w kapitalnym dialogu starego hra
biego z Leną („Szczęście Leny”). Rozmowa odbywa się
w czasie spaceru ipo parku. Sceneria ta ma duże zna
czenie dla całości obrazu. Hrabia oipowiada z dumą
0 różnych gatunkach drzew, które rosną w jego parku
1 które w większości sam wyhodował z sadzonek
sprowadzonych przez siebie.
EKSPERYMENTY HRABIEGO
Hrabia: „Każdy profesjonalista jest ograniczony
(...) bo rutyna wiedzy ogranicza wyobraźnię. Oczywiś
cie w wypadku ogrodnika nie przynosi to specjalnych
szkód (...) Gorzej na przykład z politykami, którzy
bardzo często w ogóle nie mają wiedzy, a jedynie
rutynę (...). Najwięcej powodzenia uzyskują zwykle
inteligentni amatorzy (...) Dlatego bezpieczniej, jeśli
eksperymentują raczej na drzewach niż na ludziach”.
Lena: „Drzewa nie mogą się skarżyć”.
Hrabia: „(...) Oszczędzają mi rozczarowań. Bo jeśli
któreś się zmarnuje, zawsze mogę to położyć na
karb wielu przyczyn”.
Ale hrabia w kilka dni potem zapomniał chyba
0 swym własnym stwierdzeniu, że eksperymentowa
nie na ludziach jest rzeczą niebezpieczną, bo propo
nuje Lenie pozostanie we dworze i nie wracanie
do rodzinnej wsi. Powołuje się znów na swoje zdol
ności ogrodnicze, ale dodaje: „Przeszczepiam ciebie
na korzystniejszą glebę”. Potraktował Lenę jako ro
ślinę, a nie jak człowieka. Potem obserwował wege
tację tej rośliny. Chciał wiedzieć, czy przyjęła się
na innym gruncie: „Przenieśliśmy kwiat rosnący w
naturze i teraz rozkwita. Zapewne kwitłby także w
rodzinnym lesie. Ale tu wzbogacił kolor i zapach
1 jest zauważony (...) Bądźmy inteligentnymi amato
rami. Ja ogrodnikiem, ty — kwiatem”. Tak rozpoczęła
się „hodowla” Leny prowadzona przez Somnitza.

świadomie. Somnitz równie dobrze, byłoby to też lo
giczne, mógł dziewczynie podziękować za służbę
i odesłać ją z powrotem na wieś. Mógłby wówczas wy
głosić przed Leną inną prawdę. Na przykład: Możesz
żyć tylko tam, skąd przyszłaś. 2ycie każdego z nas
jest jak dom, a w domu tym są pokoje ustawione w
szeregu. Kiedy jednak przechodzisz z jednego do dru
giego, drzwi się za tobą nie zamykają bezpowrotnie.
Jeśli między dwoma pokojami znajduje się trzeci,
musisz przez ten pokój przejść, albo pozostać, albo
samodzielnie przebudować układ domu.
Jeśli natomiast splot okoliczności rzeczywiście nie
jest budowany świadomie, to i tak powstaje poprzez
działanie ludzi. Ta więc nieświadomość, czy bez
myślność ludzka wydaje się być rzeczywistym powo
dem tragedii. Można więc chyba zaryzykować zdanie,
że w samym środku działań, nie chaos rodzi (uzależ
nia) człowieka, ale ludzie tworzą chaos i sami padają
jego ofiarami. W momencie, gdy ludzie stają się
ofiarami, uważają chaos za los, niezależny od czło
wieka, ale uzależniający go. Rodzi się tragedia, połą
czona czasem ze świadomością bezsensu istnienia, ze
zniewoleniem przez jakiś abstrakcyjny los. Przed tra
gedią ratuje nadzieja. Nadzieja występująca w róż
nych sytuacjach, wśród różnych ludzi, z powodu róż
nych zdarzeń. Nadzieja wydaje się ibyć przy tym
bliższa uczuciom, niż rozumowi. W rozumowaniu by
wa bowiem utożsamiona z cudem, który oczywiście
nie ma szans na zaistnienie, biorąc pod uwagę racjo
nalność rozumowania. Takie racjonalne przeświad
czenie jest najbardziej prawdopodobne właśnie wobec
żywiołów. Bohater „Legendy o zadymce” rozumuje,
że nadzieja nie ma sensu, jako wyprzedzająca to, co
się jeszcze nie stało; także i strach nie ma sensu jako
wyprzedzający zdarzenia. Determinizm wydarzeń?
Stoicyzm? Tak, ale i to nie jest najpewniejsze. Bo
choćby założyć programowy stoicyzm, to ludzka na
tura i tak się zbuntuje (jak Kochanowski po śmierci
córki). Będzie trzeba zadawać kolejne pytania. Choć
by nawet suma zmian miała być ta sama.
Ale nadzieja, choć jest bezsensowna dla jednych,
innym wydaje się ńiezbędna. Dla prostych rybaków
łowienie ryb jest połowem nadziei. Na rozszalałym
morzu nadzieja pozwala przetrwać, zmusza do hero
icznego wysiłku. Nadzieja na morzu, owocuje na
lądzie.
NADZIEJA I RZECZYWISTOŚĆ

LOS I NADZIEJA
W przybyciu Roberta na górę Łyskę tkwi n adzieją. W „Legendzie o szachach” nie ma chyba
szans na nadzieję. W „Legendzie o zadymce” — na
dzieja ginie w śniegu i wichurze, w żywiołach.
Pojawienie się Fryderyka jest w „Szczęściu Leny”
kolejną nadzieja dla dziewczyny. Ale ta nadzieja jest
wyraźnie kreowana przez Somnitza. Jest wyho
dowana poprzez jego działanie. Somnitz wygłasza
prawdę życiową, kierując ją do Leny: „Tam skąd
przyszłaś, nie mogłabyś już żyć. Zycie każdego z nas
jest jak dom, a w domu tym są pokoje ustawione w
szeregu. Kiedy przechodzisz z jednego do drugiego,
drzwi się za tobą zamykają i nie ma powrotu. Trzeba
iść dalej albo w jednym z nich zatrzymać się na
zawsze”.
Ta prawda powtarza się w całym „Połowie na
dziei”. Robert wchodzi do kolejnych sal laboratorium
i nie cofa się; oficer przybywa do rodzinnej wsi, ale
tylko na chwilę (inna rzecz, że konsekwencje tej
chwili zapoczątkowują łańcuch zależności dla Leny)
— nie może cofnąć się do przeszłości. W „Legen
dzie o wyspie” ujrzenie kobiety nie pozwala wró
cić do poprzedniego spokoju, pcha naprzód,
nie pozwala się cofnąć. W „Legendzie o
Wielkiej Innej” bohater musi dojść aż do
rwamentu odkryci a.,.
Weźmy
jednak
pod
uwagę fakt (wracając do poprzednich rozważań),
że w opowieściowym wątku o Lenie, cały splot oko
liczności pozornie losowych, jest w gruncie rzeczy
montowany przez ludzi. Jest w dodatku montowany

•

Sanie pomknęły na Łyskę. Były wyładowane ludźmi.
Wśród nich: Robert. Ale pozostał on sam. Ludzie
znikli. Nie było nawet kobiety, kogoś najważniej
szego. Ona też go opuściła. A świat ma sens dzięki
istnieniu kobiety. Pozostaje nadzieja. Bez nadziei „nic
nie jest pełne, nic nie jest żywe, nawet klęska i smu
tek są tylko cieniami” („Legenda o wyspie”). Ale do
nadziei zbliża się bohater 'książki, poprzez samotność.
Bo tylko samotnie może myśleć. Samotność w myś
leniu ma posmak tragizmu, ale jest nadzieją na
prawdziwość myślenia i na ominięcie blichtru myśle
nia zbiorowego. Aby dojść do istotnych wniosków,
Robert pozostał sam. W „Pożegnaniu” powie do ze
branych: „Byłem nieobecny. Jeździłem po drogach...
Jeździłem po bezdrożach”.
W końcowej części „Połowu nadziei” obserwujemy
budzenie się Roberta, stopniowe dochodzenie do
rzeczywistości, do ludzi otaczających go. Patrzy na
nich ze zdziwieniem, jakby byli zjawami. A goście
uczestniczą po prostu w przyjęciu: wznoszą toasty
i piją, słuchają muzyki i palą papierosy; są zbyt
ubodzy, aby wykosztować się na wyrzuty sumienia —
sami to mówią. Grunt, że akurat mają coś do wy
picia. Skoro więc jak sądzą: „wszystkie drogi pro
wadzą do rozczarowania”, to myślenie nie ma sensu.
Wspominają udany kulig. Śmieją się. Piją. Jak ludzie.
Ale Robert tego nie rozumie. Musi myśleć. Nie może
przestać. W myśleniu widzi nadzieję. Wygłasza przed
gośćmi egzystencjonalny monolog. Wykłada swoje fi
lozoficzne credo, chociaż zebrani nie są w stanie
zrozumieć tych słów: „Każdy powinien być bogiem”...

17

»

INSTRUMENT BOSKIEJ WSZECHMOCY
Dla Roberta myśl jest owym „instrumentem bos
kiej wszechmocy”. Myśl jest nadzieją. Ona pomaga
tworzyć własny świat. „Zapanować nad tym instrumen
tern, podporządkować go i jego wszechmocą tworzyć
własny świat, na podobieństwo matki, która w sobie
organizuje siły do stworzenia nowego życia. To przyja
ciele, jest naszym zadaniem, jeżeli nie chcemy się
zatracić. Pomagajmy sobie, bo tylko dla tego celu
warto istnieć”. Mówiąc dalej o myśli jako „najwięk
szym instrumencie” wykazuje Robert jej nieograniczoność. Za pomocą myśli można sobie wyobrazić
wszystko. Wreszcie myśl wyzwala z zależności,
pozwala na autonomiczność i absolutną wolność. Po
przez myśl, świat można zmienić, stworzyć od nowa;
można poprzez nieskrępowaną myśl spojrzeć na sie
bie samego, — Tak zrobił Robert.
Bądkowski wkłada w usta Roberta słowa o nieskoń
czoności i boskości myśli, która „potrafi wyzwolić od
czasu i przestrzeni. Największa istniejąca poza nami
szybkość, światło, która pokonuje setki tysięcy kilo
metrów w sekundzie, potrzebuje lat, aby dotrzeć do
oddalonych regionów istniejącego poza nami świata.
Myśl nie potrzebuje na to ani sekundy i potrafi sobie
uświadomić, że ów świat nie ma granic. Potrafi, bo jej
świat nie ma granic”. Wierząc w tak wymyślony
świat, Robert apeluje o tolerancję, dla myśli: „Poma
gajmy sobie w tworzeniu własnych światów, a jeśli
nie możemy pomagać, nie przeszkadzajmy sobie”.
REAKCJE NA MYŚLENIE
Reakcja gości' na słowa Roberta była bardzo prosta
i chiałoby się powiedzieć: popularna. W reakcji tej
było rozdrażnienie i drwina ludzi, którzy nie chcą
myśleć i pragną być od myślenia jak najbardziej z
dala.
Konrad tak odpowiedział na słowa Roberta: . „Są
jednak chwile, kiedy trzeba jeść. I to nam cośkolwiek
przeszkadza”. To ironiczne zdanie, ukazuje kompletne
niezrozumienie myśli Roberta; jest jak gdyby odwró
ceniem jego słów. Bowiem bohater „Połowu nadziei”,
mówi, że właśnie dla myślenia i tylko dla myślenia
„warto oddychać powietrzem i jeść chleb”. Kolejny
gość — Bronek, kontynuując wypowiedź Konrada, od
wraca pojęcia jeszcze bardziej. Twierdzi bowiem, że
czysta konsumcja... „nic nie przeszkadza (...) szcze
gólnie jeśli jest czym popić”. Swoje wynurzenia koń
czy słowami: „Na szczęście zostało nam jeszcze trochę
w karafce”.
KONKLUZJA
Autor „Połowu nadziei” w mistrzowskim stylu
ukazuje stopniowe wchodzenie Roberta do świata
rzeczywistego. Obraz zaczyna się zarysowywać w mo

mencie, kiedy w „Pożegnaniu” Robert tłucze lustro.
Potem obraz staje się coraz wyraźniejszy, aby osiąg
nąć maksymalną ostrość, kiedy Robert znalazł się z
gośćmi na ulicy, odprowadzając ich na dworzec. Wa
żną rolę spełnia tu narracja, opisująca zdarzenia
z ulicy. Robert i jego goście, podczas drogi na dwo
rzec głównie milczą. Mijają ziewającego milicjanta,
starego Stróża, prostytutkę, matkę ze śpiącym dziec
kiem na ramieniu, chłopca z bańką na mleko... Mijają
„wielu ludzi dążących z pracy do pracy, myślących
0 swoich sprawach”.
Goście idą na swoje perony. Zostaje tylko Dorota.
Ma jeszcze czas na swój pociąg. I znowu opis: „Obli
cza ludzkie wyglądały blado, nijako, jakby zrobione
były ze stearyny, postacie poruszały się w sposób po
dobny do nakręconych mechanizmów”.
Potem Robert żegna się z ostatnim gościem — z
kobietą. Bez kobiety świat nie ma sensu. Robert prosi
tę kobietę, aby pamiętała o słowach. Robert m a na
dzieję i życzy jej Dorocie. Kiedy już bohater „Poło
wu nadziei” wychodzi z dworca, zauważył przed wej
ściem do baru grupę ludzi. Oparty o stolik siedzi
jakiś starszy mężczyzna. Jego twarz wykrzywia się
w ogromnym bólu. Wokół gapie. Mówili, że to żadne
nadzwyczajne zjawisko. Po prostu facet „siedzi tu co
noc (...) Pije piwo i pali papierosy. Nad ranem pra
wie zawsze ma atak serca. Potem mu to przechodzi,
facet wstaje i wynosi się” — Goście kontynuują dia
log: — „Ale po co przychodzi? — To jego pan musi
zapytać. Widać, tu mu się podoba. — Też coś. — Dla
czego nie? Każdy ma swoje przyjemności. — To racja.
Chwała Bogu”. Robert idzie dalej. Mija młodą ko
bietę. Ludzi coraz więcej na ulicy — zaczyna się
dzień. „Mrowisko krzątało się gorączkowo. Każda
mrówka była najważniejsza”. Wchodzi do mieszkania.
Na stole naczynia z pozostawionym ;edzen:em. „Zo
baczył czysty talerz przypruszony nieco popiołem.
Otarł go serwetką”. To chyba jest talerz dla kobiety,
która nie przyszła i bez niej świat nie ma sensu.
Wreszcie Bądkowski każe Robertowi machnąć ręką
1 położyć się na tapczanie z otwartymi oczami...
Na tym kończy się utwór. Ja mógłbym również
nie czynić dalszych uwag, chociaż roi się ich mnóstwo,
coraz więcej. Czuję się jednak w Obowiązku zrobić
jeszcze jedną glosę. Również i mnie przydarza się le
żenie z otwartymi oczami i lektura w rodzaju Ladislausa Borosa — „Odkrywanie myśli” (1975). W książce
tej w rozdziale „Dostrzeganie” — przeczytałem:
„Człowiek — o ile chce być człowiekiem — musi
wznosić się myślą w to, co odeń większe, nawet w
to, co niemożliwe. Nie sprowadza się bowiem bez
reszty do tego czym jest, co już urzeczywistnił w ży
ciu. Ale również w dążeniu ku temu co wielkie, może
powstać złe rozdarcie — człowiek czuje się niespeł
niony”.
Wydaje mi się, że słowa te mogą być przesłaniem
„Połowu nadziei” dla mnie, a jednocześnie kluczem
do dalszych poszukiwań.

Mój dom o)
Anna Łajming
Nie mówiłam mężowi, że niedobrze się czuję, ale
postanowiłam iść do lekarza. Nie było jednak czasu,
bo lekarze z Kasy Chorych przyjmowali w godzinach
pracy. A zbliżał się 3 .września, początek roku szkol
nego. W jedynej naszej księgarni w tym czasie był
szalony tłok. Dyrektor poprosił, abym pomogła w księ
garni, przyjmowała pieniądze jako druga kasjerka.
— Ja pójdę — powiedziała Hoffmanówna.
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— Nie, nie. Niech pani robi swoje — odrzekł. —
Pani Łajming już tę pracę zna.
Poszłam. Za ladą było nas troje. Krzyk dzieci. Wszy
scy prosili naraz: zeszyty, ołówki, czytanki do( różnych
klas, kredki, plastelina i wydawanie reszty. Księgarz
Aleksy Wawrzyński miał idealny porządek na półkach,
tylko sięgać.
Dopiero po zamknięciu sklepu zabrałam szufladę

z pieniędzmi i u siebie w biurze sprawdzałam kasę
z paragonami. Pani Hoffman, ubrana już w płaszcz
i kapelusz, przyglądała mi się.
— Przynajmniej nabrała pani rumieńców, bo
przedtem była pani blada jak trup — powiedziała.
Zaniepokoiło mnie to bardzo i wkrótce potem zgło
siłam się do lekarza, dr Węglewskiego, który stwier
dził ciążę.
'— A potomka należy oczekiwać na drugi rok w
maju — dodał.
Wracałam do domu o zmroku, nie zwracając uwagi
na nikogo z przechodniów, jak głucha i ślepa.
Tego wieczora długo stałam u siebie w otwar
tym oknie, zapatrzona w ciemny park, w bezgraniczną
dal na niebo i gwiazdy, głęboko zamyślona. Szczęśli
wa, że będę miała dziecko. Nic mnie już teraz nie
obchodziło, czy jestem blada, czy brzydka, byleby te
go nikt nie zauważył, nie domyślał się w biurze. To
byłoby gorszące. A chciałam dla poprawienia naszego
stanu finansowego, popracować przynajmniej do No
wego Roku.
Kiedy mąż w ąobotę wrócił do domu zaraz na wstę
pie ucieszony oznajmił, że na jutro, w niedzielę za
proszeni jesteśmy na imieniny do administratora
Kleinszmyta w Miłobądzu. Pojedziemy tylko«jedną
stację pod Gdańsk, a stamtąd do majątku trzy kroki.
— Że też ty nie możesz ani jednej niedzieli usie
dzieć w domu — mówiłam niecierpliwie i zaczęłam
wyliczać nasze długi, weksle i raty do spłacenia.
— Trzeba też pomyśleć o mieszkaniu.
Powiedziałam, jak jest ze mną. Ale mąż ucieszył
się jeszcze bardziej i już nie pozwolił mi się krzątać,
tylko miałam usiąść i siedzieć.
— Usiąść i siedzieć? — zapytałam.
Nie chciałam siedzieć.
' — Masz nic nie robić, mówię ci — zawołał i nie po
siadając się z radości, sam postawił wodę na herbatę.
— A jutro — rzekł — pomaluśku pójdziemy na dwo
rzec.
Z teczki wyciągnął wędzone piklingi, które lubiłam
i wtedy ktoś zapukał do drzwi, akurat w chwili, kiedy
chciałam prosić męża, aby nikomu nie mówił o moim
stanie.
Weszli do nas Godlewscy oświadczając, że ponieważ
nigdy nas nie zastawali w hiedzielę przyszli dziś,
w sobotę.
— Mieliśmy urlop, wyjeżdżaliśmy w różne strony
— żywo oznajmił mąż, rozbierając gości. — A jutro
znowu nas nie będzie, bo jedziemy do Miłobądza.
Prosiłam aby zajęli miejsca, gidzie komu wygo
dniej i szukałam szklanek, by nakryć stół do kolacji.
— Nie krzątaj się, mówię ci! — powiedział mąż
i znowu mnie namawiał abym usiadła. — Żona jest
w ciąży — powiedział gościom uroczyście. Ci spojrzeli
na mnie jakby z przerażeniem. Złość mnie porwała
na męża za ten brak dyskrecji.
Godlewski, siadając, odezwał się, jakby nas chciał
pocieszyć, że to na pewno będzie fałszywy alarm tak,
jak to niedawno było u nich...
— Kubuś — przerwała mu żona i, spiorunowała go
wzrokiem.
/
Nastała chwila milczenia, bo gość był zakłopotany.
— Przynieśliśmy tę książkę — odezwał się wreszcie
— o którą pan prosił — powoli rozwijał z papieru
gruby egzemplarz.
Mąż chciwie oglądał książkę zatytułowaną „O
supremacji zła”, a napisaną przez psychologa, Angiel
kę, której nie było w bibliotece. Obaj długo mówili
0 psychice człowieka. Paląc papierosy, jeden za
drugim, z psychologii przeszli na psychoneurozę i psy
choterapię, mówili o teorii Freuda i mąż zupełnie za
pomniał, kiedy podałam kolację, że się krzątam.
Wreszcie odetchnęli i mąż nawrócił do spraw co
dziennych. Mówiono więc o kłopotach finansowych
1 kradzieży u nas. A gość mówił o ulubionych przez
niego ploteczkach z miasta.
— Może państwo już wiecie, że dr Rusin żyje z
panną Majkowską, wie pan, z jedną z.tych pań, które
obok kościoła mają ten sklepik z dewocjonaliami?
Już dawno z nią kręcił...
— Kubuś! Jak ty się wyrażasz? — znowu zbeszta
ła go żona.

Zauważyłam też, że teraz już głoskę „r” wymawia
ła normalnie.
— Daj pan spokój z Rusinem i Majkowską — po
wiedział mąż, wydymając wargi. — To są tak mało
ważne sprawy, nas zupełnie nieinteresujące. Bardziej
mnie dziś krępuje, że — ponieważ chciałem się żonie
przypodobać — nie kupiłem nic do kielicha. Ale jutro
jedziemy do Kleinszmyta. On podaje dobrą nalewkę
W ostatnią niedzielę byliśmy u Tchórzewskiego...
— Ach, Tchórzewski, to jest feśt chłop — przerwał
mu' Godlewski. — Kiedyś spotkałem się z nim. w
„Esplanadzie” i wypiliśmy po jednym. A wczoraj, jak
dzwoniłem do niego, jego żona powiedziała, że jest
chory. Dr Cymbrowski go leczy. Nie podszedł nawet
do telefonu, bo leży.
— Chory? — zdziwił się mąż.
Okazało się, że zachorował po samorobnym piwie.
A przywiózł Tchórzewskiego z pola na taczce jeden
z jego robotników, Wierzba. Znalazł go półomdląłego
z bólem brzucha w rowie, dokąd szedł z portkami...
— Ależ Kubuś! — znowu zawołała Godlewska i obu
rzona wstała z krzesła.
Obrażona na męża, chciała iść do domu. Wobec te
go Godlewski też wstał. Był jak zawsze w swojej
starej jaskółce. Lecz nie musiał jej ogona podpinać
jak dawniej, bo teraz nosił długi, zniszczony procho
wiec. Na nogach miał te same tenisówki. Mój mąż po
dał jego żonie elegancką jesionkę. Podziękowaliśmy
za wypożyczenie książki.
— Kiedy oddamy, nie mogą obiecać. — mówił mąż.
— Będziemy czytali ją z rozwagą, razem.
A Godlewski już ubrany, zamiast wychodzić przy
stanął u drzwi, by jeszcze powiedzieć o gryzoniach:
— Będzie prędka i ostra zima, bo myszy już chro
bocą po kątach.
— Myszy? — znowu zdziwił się mąż.
— U nas, w tej starej ruderze, tak głośno chrobocą,
że w nocy spać nie można.
Jego żona poruszyła się niecierpliwie i zaczęła wy
chodzić. Ale cofnęła się zaraz i zaprosiła nas na je
dną z październikowych niedziel do nich na brydża.
Godlewski przytakiwał uśmiechając się tylko.
Najpierw otworzyłam okno by przewietrzyć pokój.
Ale mąż kategorycznie zażądał, abym odpoczywała
siedząc na miękkim łóżku. Rozgorączkowany zbierał
naczynia ze stołu i stawiał na tacę. Ze zdumieniem
ujrzałam jak wyszedł z tacą na klatkę schodową i za
dzwonił do gospodyni.
— Co ty robisz? — zapytałam, wychodząc za nim.
Mąż odrzekł na cały głos:
— Jak płacimy aż sześćdziesiąt złotych nawet la
tem, to niech choć myją naczynia.
Cofnęłam się, bó już gospodyni otwierała drzwi.
Mąż powiedział:
— Proszę naczynia do pomycia.
— Dobrze, dobrze — prędko zgodziła się pani
Hoppe, odbierając tacę. — A żona jak się czuje?
— Żona jest w odmiennym stanie — odrzekł mąż
i wrócił do pokoju.
Gospodyni przydreptała za nim. Gratulując, uści
snęła mnie serdecznie i powiedziała, że krzątać mogę
się w tym stanie jak najwięcej i mieszkać w dalszym
ciągu pod jej opieką. Wszystko zostanie nam dostar
czone, i woda do kąpieli dziecka i pieluchy dziewczy
na wypierze...
— W tej ciasnocie z dzieckiem?
— Przy dobrej woli i życzliwości wszystko da się
zrobić. A mieszkań nie ma.
Przez długą chwilę rozgadała się na temat pielęgna
cji maleństwa. Mnie to już irytowało, choć gospodyni
miała najlepsze intencje i odetchnęłam, kiedy zosta
liśmy sami.
Na drugi dzień, w niedzielę, kiedy wróciliśmy z
kościoła i z obiadu w „Grandzie”, czas było przebrać
się do wyjazdu z wizytą do Kleinszmytów, na który
mąż tak bardzo się cieszył, choć miał tego podróżo
wania na co dzień dosyć. Ta niedziela była pochmurna
i chłodna i wiał silny wiatr. Mąż już w szafie szukał
dla mnie ciepłej jesionki, gdy ktoś otworzy do nas
drzwi bez pukania. Ukazała się w nich głowa pana
Czergejki w czapce kolejarskiej. Za nim stała nizutka,
tęga żona. Przepraszając weszli do środka.
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— Proszę, proszę. — zawołałam rada, że może przez
nich spędzimy niedzielę w domu.
— Długo dopytywaliśmy się o tę ulicę Paderewskie
go — mówił gość stojąc, głosem podniesionym. — Po
wiadano nam, że przed „Arkoną” skręca się w lewo,
ale żona nie i nie i lazła dalej, jak to baba. Przez to
zaszliśmy aż do bramy cmentarnej...
— Nu, a co to szkodzi, jeśli my zajrzeli na
cmentarz, ha? — przerwała mu żona swoim wschod
nim akcentem.
■
Mąż stał osłupiały.
— Wot, niech pan wie, że spoczywa tam nasz
ziomek, który w ubiegłym roku zmarł — mówił
Czergejko.
Poprosiłam gości by spoczęli.
— Bardzo radzi usiądziemy, bo żeśmy się nałazili
po tym mieście, oj nałazili — mówiła Czergejkowa
siadając.
Mąż wreszcie zapytał:
— A jak nazywał się ów zmarły ziomek?
— Łuczejko.

Mąż nic nie odrzekł. Widziałam, że nie podobało
mu się to nazwisko. Sięgnął po papierosy.
Pani Czergejkowa rozejrzała się po pokoju i rze
kła:
— Nu, tego nie myślałam, że wy tak biednie miesz
kacie. Tylko ten jeden pokój? — spytała rozczaro
wana.
- — To jest pokój wynajęty. Mieszkania jeszcze nie
mamy — objaśniał mąż, zapalając papierosa. — Ale
już szukamy...
Prędko zerwałam się do szufladki po czekoladę, by
stamtąd mrugnąć do męża, aby nie wygadał się o
moim stanie. Potem zaproponowałam herbatę i chcia
łam poczęstować panią słodyczami, ale ta stanowczo
odmówiła.
— Ja czekoladę? — zdziwiła się oburzona. Ani jej
mąż nie pije herbaty, ani nie pali, ani ona nie objada
się czekoladą, bo pości...
— Od czekolady w niedzielę?
— Da, od czekolady w niedzielę — powtórzyła. —
Poza tym czekolada przysparza sklerozę.
— A w jakim wieku pani jest? — zapytałam niede
likatnie, choć na oko dałam jej dobrą pięćdziesiątkę.
Zerknęła na mnie z ukosa:
— Nu... Dwa lata temu byłam u dr Rusina. Miałam
wtenczas 39. Nu, proszą liczyć!
— U dr. Rusina? A nie ma lekarzy kolejowych? —
zapytał mąż, zerkając przy tym na zegarek.
— Kiedy stać mi na to, Nikołaju Włodzimierowiczu
— odrzekła z wyższością i zaczęła wymieniać choroby,
z których dr Rusin wyleczył już wiele osób.
Mąż, który miał wielką chęć pojechać do Miłobądza,
a musiał słuchać pustych słów niespodziewanych gości,
westchnął niecierpliwie i zaciągnął się papierosem.
— I po cóż pan tak dymi? — zapytała Czergejkowa.
Czergejko był w tym dniu zupełnie innym człowie
kiem, niż u siebie w domu. Obracając czapkę w rę
kach, jakby onieśmielony mówił o wczesnej zimie,
która nadchodzi. A kiedy przez chwilę pogrzebał w
uchu, nagle rzekł:
— Przyszliście państwo w sprawie tego Związku
Emigrantów Rosyjskich. Przystąpię jako członek. Bo
wtenczas, jak państwo odeszli, żona mnie zbeształa, że
was odprawiłem z kwitkiem... Potem namawiała, że
to niby mielibyśmy znajomych, towarzystwo nie byle
jakie...
Nie dokończył, bo żona jego pstrym ruchem dło’ni
zamknęła mu usta i w złości powiedziała półgłosem:
— Zakrój mordu!
Mąż tego nie zauważył, bo natychmiast zaczął szu
kać deklaracji.
— A może pan zaabonuje rosyjską gazetę „Ze
Swobodu”? — zapytał żywo. — Też w Warszawie
wychodzi.
Czergejko z niepokojem zerknął na żonę.
— Nu, proszą, jeszcze czego! — zawołała do swego
męża. — Chcesz koniecznie, żeby mnie znowu rozbo
lała głowa? — I wstała z krzesła.
— Przecież masz tabletki aż z Łodzi kupione —
mówił Czergejko spokojnie.
— Z Łodzi kupione, ale kto takie wielkie monety
połknie?
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— Proszki są wygodniejsze do połykania — odrzekł
mąż hamując gniew i zerknął na zegar.
— Tak, ale bardzo gorzki lek nie może być łykany
w proszku a w tabletkach — tłumaczył Czergiejko
mężowi. I dodał: — Jeżeli pan słyszał o takim mar
szałku Kutuzowie w Rosji... Kutuzow był postrachem
tylu armii, którymi dowodził; z Polakami dał radę, z
Turkami dał radę, Napoleona wypędził z Rosji, a ma
leńkiej pigułki połyknąć nie potrafił. I co tu żonie się
dziwić? Ona się męczy, tupie nogą i się dławi —
mówiąc to wstał.
Mąż także wstał i powiedział:
— A ja myślę, że małżonka pana jest najzdrowszą
kobietą w świecie, brakuje jej tylko ptasiego mleka.
Poprosił o podpis na deklaracji i odważnie wymie
nił kwotę, jaka należy się za roczną składkę i legity
mację.
Kolejarz znowu obejrzał się na żonę.
— Nu da, — rzekła z westchnieniem i zarumieniona
na twarzy otworzyła torebkę, w której zaświeciła się
srebrna obwoluta napoczętej już tabliczki czekolady;
wygrzebała pieniądże.
Pożegnaliśmy się. Na schodach był" przeciąg.
— Podnieś kołnierz! — zawołała Czergejkowa do.
męża. — Bo zimnisko całkiem psie!
Po ich wyjściu mąż, kręcąc głową, najpierw przy
siadł jakby musiał odpocząć i powiedział:
Jak już mamy z półgłówkami się przyjaźnić to
lepiej z nikim. Co innego taki Godlewski... Mówią, że
źle ubrany, że chodzi w starych szmatach, ale co zna
czy ubranie? Z nim mógłbym godzinami i dniami ga^ł
wędzić. Rad tylko jestem, że zwerbowałem już jedanego członka do ZER. I gdyby nie ten babsztyl za
abonowałby jeszcze gazetę „Ze Swobodu”, bo pienią
dze mają.
W tę niedzielę już nigdzie nie pojechaliśmy, ani
nie wyszliśmy na spacer. Było późno i padał deszcz
zmieszany z śniegiem. Zapaliłam światło i mąż czytał
na głos oraz tłumaczył mi niektóre trudne zdania z
książki „O supremacji zła”.
Listopad był bardzo zimny. Toteż zamiast iść do
kina. lub na operetkę, rada siedziałam wieczorami
w domu, choć bjlety miałam gratisowe. Myślałam o
ciuszkach dla maleństwa choć na to było jeszcze
wiele czasu.
Pewnego dnia znalazł się w biurze pan Łubieński
i podszedł najpierw do mnie.
— Rozmawiałem z pani mężem — rzekł. — Szuka
cie państwo mieszkania, ale nie trzeba się martwić.
Ja mówię, że będzie mieszkanie, to będzie. Pomo
żemy...
— Dziękuję — odrzekłam skonsternowana i dzie
dzic odszedł do gabinetu dyrektora. Gniewało mnie,
że mąż musiał coś o mnie powiedzieć i że Hoffmanówna słyszała jego słowa. Spoglądała na mnie po
dejrzliwie. Zdawało mi się, że cały perspnel oglądał
mnie dziwnym wzrokiem, jakby wiedzieli, że wkrótce
będą musiała z pracy zrezygnować i jakby zastana
wiali się, kto będzie tym szczęśliwcem, któremu przy
padnie moja posada. A kiedy raz sięgałam na wysoką
szafę po akta, dyrektor powiedział:
— Niech pani nie sięga, sam podam. Jestem
wyższy.
Zarumieniłam się a Hoffmanówna patrzała na mnie
znacząco. Pamiętam, że w tym czasie w sklepie ktoś
drwiąco zawołał:
— Piłsudczyk idzie!
Obejrzałam się w stronę otwartych drzwi do księ
garni i ujrzałam Handtkego, jak podaje rękę kasjerce.
Ta nieco zdziwiona, podała mu dłoń. Ale on, myśląc,
że jest dowcipny, pocałował nie jej a swoją rękę.
Akurat w poprzedni dzień zarządzono u nas kon
fiskatę tczewskiej wkładki do „Gońca Pomorskiego”,
może Handtke dlatego przyszedł, z nas poszydzić. Dy
rektor natychmiast zamknął się w swoim gabinecie.
Handtke z rękoma w kieszeniach palta zajrzał do
biura, przystając jednak na progu. Obok niego przy
stanął także człowiek w łachmanach, który żebrał.
Handtke zerknął na' niego z niesmakiem, kiedy ten
nisko nam się skłonił i coś zamamrotał. Sięgnęłam po
moje śniadanie i podałam mu je. Wtedy piłsudczyk
obrócił się i wyszedł, znowu razem z żebrakiem.

Wieczorami przychodziłam do domu często mokra
od deszczu i zzięhnięta. Gospodarze już palili w piecu
więc z wielką przyjemnością siadałam przy nim z
książką w ręku, albo czytałam w łóżku do późnej
nocy. Aż w jedną taką noc ktoś cicho zapukał do
moich drzwi. Nie słyszałam kroków na schodach
i zdziwiona zapytałam:
— Kto tam?
Usłyszałam nieśmiałe pytanie gospodarza:
— Czy to nie pani pali światło? Bo u nas o tej po
rze, wciąż jeszcze obraca się zegar?
— Jaki zegar?
— No ten z elektrowni... U nas wszystkie światła
są pogaszone.
— Ja też zaraz gaszę — odrzekłam.
— Ja tylko myślałem, że pani zapomniała. Bo jeżeli
pani coś robi, to niekoniecznie. Mnie tylko żona przy
słała — jąkał się usprawiedliwiająco.
W sobotę wyszłam z biura punktualnie, ze względu
na powrót męża z terenu. Już otworzyłam bramę
domu, kiedy z góry ktoś szybkimi krokami zbiegł po
schodach w dół i w drzwiach wahadłowych wpadło
na mnie dwóch obdartusów w średnim wieku, pra
wdopodobnie bezrobotnych. U góry ktoś krzyczał:
— Jeszcze nie ma adwentu, a oni już zaczynają
przed drzwiami wyć! Zawodzą już gwizdkowymi
pieśniami! — wołał do mnie wściekły lokator z pier
wszego piętra, który przepędził ich laską.
W domu już od paru dni leżał list od babci z
Francji. Choć zaadresowany był do mnie, nie otwie
rałam go. Po kolacji, w oczekiwaniu na męża, leżąc
oglądałam broszurę o hodowli i w niej zdjęcia niektó
rych sztuk bydła zarodowego wykonane przez męża.
W tej dzielnicy panowała absolutna cisza. Czasem
słyszałam jak ktoś kroczy po schodach do góry, albo
przystaje u moich drzwi i puka. Ze nie były to kroki
męża drzwi otwierałam na łańcuchu. Pukali bezro
botni, zawsze ci sami. A że dawałam im nie 2 jak in
ni, a 5 groszy, opłacało im się specjalnie przyjść wie
czorem, kiedy wiedzieli, że jestem w do,mu. Za 5
groszy można było dostać bułkę, lub dwa grubsze ka
wałki chleba w piekarniach. Wreszcie usłyszałam na

schodach lekkie kroki męża, który wszedł do pokoju.
Teczkę, którą chciałam jak zawsze potrząsnąć, sam
postawił na regaliku i odpinał płaszcz. Dlatego powie
działam, że bambosze stoją za umywalnią i że jest
list od babci. Zanim mąż się obrócił poruszyłam
teczką. Była lekka.
Z koperty od babci wypadł spory medalik z wize
runkiem Matki Boskiej z Lourdes. Pisała, że była z
wycieczką w Lourdes, u cudownego źródła i medalik
nabyła tam z myślą o mnie. „Już jest poświęcony i z
moim błogosławieństwem niech Wam towarzyszy
przez całe życie”-. Medalik rzeczywiście towarzyszy mi
do dziś. Był ze rhną w drugiej wojnie światowej pod
czas tułaczki z dziećmi, a z mężem w 1945 roku w
Gdańsku. Mąż pracował tam w „Tierzuchtamt” na
ulicy Piwnej (wtenczas Joppengasse), skąd na krótko
przed zbombardowaniem miasta, wraz z całym biuro
wym personelem został zaciągnięty do kopania rowów
przeciwczołgowych.
W ten wieczór mąż oglądał medalik obojętnie a na
wet wydął wargi.
— Wolałbym nasz sygnet z herbem rodowym —
rzekł. — Lecz złota nie można było przesyłać.
Nagle klasnął w dłonie jakby coś sobie przypomniał
i powiedział, że przecież jutro, w niedzielę, idziemy
do Godlewskich na brydża. Dopiero teraz zbiorą się
partnerzy do gry.
— -Spragniony jestem tej rozrywki — mówił —
W majątkach, gdzie się gra na pieniądze, kibicuję.
Bo można wygrać, ale można i przegrać.
— Przede wszystkim nie mielibyśmy już co prze
grać. Za mieszkanie, byle jakie, żądają odstępnego
do tysiąca złotych. Co ty na to? — zapytałam.
— Najchętniej zamieszkałbym w Toruniu, ale jest
to tylko marzenie.
Wtedy powiedziałam, co w biurze mówił do mnie o
mieszkariiu p. Łubieński, na eo mąż machnął ręką.
- — On może nas polecić znajomemu właścicielowi,
który buduje dom, ale niczego nie będzie szukał. On
lubi obiecać i zapomina.
(cdn.)

Ze wspomnień leśniczego

Granie głuszców
Jan Wojciechowski
OBERGRUPPENFÜHRER SS
Na koniec ostatniego rykowiska przed wojną, jesienią 1938 roku dyrekcja poleciła nam gorąco jakiegoś
Obergruppenführers. Koniec godów czuć było w po
wietrzu. Myśliwy był już w kilku bodaj nadleśnic
twach i na zakończenie rejsu przez Polskę przysłano
go do mnie. Na nieszczęście zaczęły wtedy masowo
rosnąć grzyby. Jelenie ryczały jeszcze, ale bardzo
wcześnie kończyły. Niemiec przyjechał pod wieczór.
Następnego dnia wcześnie rano wyszliśmy posłuchać.
Weszliśmy na ambonę pod Kruszynem. Nie odezwał
się żaden byk. Przeszedł nam przez uprawę rogacz,
ale daliśmy mu spokój, nie był wymieniony w zezwo
leniu. Po koźle wyszło na nas kilku grzybiarzy. Ze
szliśmy zatem z ambony i zrobiliśmy małą rundę. Ow
szem, tropy zwierzyny z nocy były, lecz tego ranka
nic już nie ujrzeliśmy. Wieczorem też nie. Przykaza
łem zatem uczniowi, by ze specjalną troską pilnował
ostoi, w których zbieranie grzybów było zabronione.
Następnego dnia rano słuchałem z podwórza. Na
wschodzie i na południu cisza. Za to tam, gdzie się
w ogóle nie spodziewałem, w zachodniej stronie leś

nictwa dość nisko zaryczał jeleń. Na koniec rykowiska
głos był nikłym dowodem na określenie wieku i siły
jelenia. W tym czasie wszystkie mają chrypkę i po
rykują o jakąś tonację niżej. Obudziłem mojego pod
opiecznego. Ruszyliśmy marglówką pod Sątoczno, po
czym idąc pod wiatr skierowaliśmy się do skrzyżo
wania linii. W odległości około 150 metrów zaryczał
byk. Było jeszcze ciemno. Bił gniewnie jakąś sosnę, za
chowywał się jakby rykowisko dopiero się zaczęło.
Ponieważ kontrolowaliśmy przesmyki, którymi mógł
umknąć, nie ruszyliśmy się z miejsca. Zaczęło świtać.
Jeleń ruszył na wschód. Ryczał dalej mocno, ale krót
ko, na modłę tęskniącego pojedynka, który zmarno
wał noc bezowocnie. Dobrze już było widno, kiedy
pokazała się na trakcie łania, za nią wyszło cielę, a
dopiero po około minucie byk. Na strzał było za da
leko. Wieniec znamionował starego byka bez koron.
Łania zdecydowała się wejść w drągowinę. Byk po
mrukując po namyśle ruszył za nią. Nie było czasu
do namysłu, jeleń ciągnął .na nas. Posłałem gościa na
narożną ambonę, a sam cofnąłem się kilkanaście kro
ków i ległem płasko w wysokim wrzosie. Z dala sły
chać było trzaskające sęki i prawie w tym samym
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czasie spostrzegłem migające między żerdziami badyle
łani. Szła czujnie wprost ku ambonie. Myśliwy chwilę
stał, potem odbezpieczył śztucer i wolno opuścił się
na ławkę. Porwał się jednak nagle w górę, chwycił
ręką za tył spodni i ryknął: „Vorfluchte Bande”. Pra
wie że zjechał po drabinie na ziemię. Forsownyip mar
szem, nie oglądając się na mnie, podążył w kierun
ku leśniczówki. Łania spłoszona skręciła w bok, cie
lak skoczył za nią, a jakie 40 metrów od ambony
przesadził drogę byk. Nie wiedziałem co się stało.
Powlokłem się za myśliwym do domu. W leśniczów
ce gościa już nie zastałem. Szybko się spakował, siadł
do samochodu i opuścił nasze gościnne progi. Nie cze
kał nawet na śniadanie, ani żonie, która wyszła z
kuchni, nie powiedział do widzenia. Zajrzałem do je
go pokoju na górze. Nie było walizy wypchanej rulo
nami 10-złotówek, ani drugiej z zapasową garderobą'
i mapami. Za to w kąciku przy piecu, zwinięte w kłę
bek leżały bardzo ohydnie woniejące spodnie. Zaczęło
mi coś świtać w głowie. Siadłem na rower i co sił w
nogach pognałem do ambony. Znalazłem rozpłaszczo
ny, parujący ekskrementami spod poduszki mchu pla
cek. Tak spsocić się mogli tylko tnłodzi grzybiarze. W
celu zapewnienia zwierzynie jak najdalej idącego spo
koju potworzyłem w miejscach ostoi jeleni oddziały
ochronne, oznaczone tablicami zabraniającymi wstępu
grzybiarzom. Na okres rykowiska nadleśniczy przy
dzielał mi ucznia, którego zadaniem było karać man
datami niesfornych i konfiskować zbiory. Grzybiarze
wiedzieli, że mam zwyczaj odpoczywać na ambonie
i liczyli, że stanę się Ofiarą ich wyrafinowanej zem
sty. Chciałem koniecznie wykryć sprawcę choćby dla
tego, by inni zachęceni pobłażliwością nie poszli w
jego ślady. Dałem Kazimierzowi 10 złotych na piwo
i poprosiłem, by po kościele wstąpił do „Kurnika”
Klemensa w Zapceniu na pogawędkę z sąsiadami i
starał się coś dowiedzieć. Grzesznikiem okazał się
Bronek ze Stoltmanów. Chłopak wyraził skruchę i zo
stał rozgrzeszony choćby z uwagi na fakt, że śmier
dząca przygoda mnie minęła, a los ukarał podejrza
nego gościa. O nieczystym sumieniu tego myśliwego
świadczyły liczne mapy w walizce pod bielizną, któ
re w wolnym czasie rozkładał i poprawiał.
HEJŻE NA LISA
Przed wojną miałem mały etat cięć. Całoroczny plan
wynosił od 400 do 600 metrów sześciennych. Toteż dy
sponowałem wolnym czasem na polowania. Szczegól
nie starannie przygotowywałem się do zasiadek na
lisy. Operowałem wyłącznie strzelbą. Z Kazimierzem
wykonaliśmy dwie ocieplone budy na płozach z ru
chomymi oknami. We wrześniu wyjeżdżaliśmy z nimi
do lasu. Jedną zostawialiśmy w starym drzewostanie w
południowym sektorze rewiru, drugą w sektorze za
chodnim. Budy ustawialiśmy przed czubkami pagór
ków. W ten sposób wchodziłem do nich zasłonięty gór
ką i pod wiatr. Wzrokiem mogłem penetrować stok
za górką, gdzie zakopaliśmy w końskiej mierzwie ka
wał mięsa. Okno otwierałem bezpośrednio przed złoże
niem się do strzału.
Myśliwy Schockelt przywiózł mi z Gdańska trójlufkę pieczentowaną trzema kółkami z lunetą. Przez
lornetkę sześciokrotną widziałem zaledwie zarysy
drapieżnika. Przez lunetę rozróżniałem nawet uszy.
W tej sytuacji strzał nocą był ipewny. Kiedy stwier
dzałem, że lisy oswoiły się z nowym otoczeniem i że
ślady mnożą się na śniegu, urządzałem zasadzkę. Po
strzale do lisa odwiedzałem drugą budę. Kilka razy
miałem szczęście położyć przy ścierwie kunę, którą
normalnie tropiłem w gniazdach, dziuplach. Lisy od
wiedzały wprawdzie śmietnik między 20 a 22-gą albo
rano 'przed świtem, jednak do regularnego odwiedza
nia nie dały się przekonać nawet włóczką.
Polowałem też na lisy podczas cieczki. Wysłuchiwa
łem w którym kierunku lisy — psy najczęściej szcze
kają i tam się kierowałem. Gdy świtało .udawałem
się w pobliże krzyżówek dróg. Psy bowiem chętnie
maszerowały koleinami. Kilka razy udało mi się, kie
rując się głosem psów, najść na gody weselne. Sa
mica otoczona przez kilku konkurentów siadała co
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kilka kroków i charcząc odcinała się nachalnym
amantom. Psy odgryzając się wzajemnie nie baczyły
na otoczenie. Nigdy jednak nie udało mi się podejść
całej grupy tak blisko, bym do odkrytego lisa mógł
oddać strzał. Samica mimo iż napastowana nie wyz
była się wrodzonej czujności i spłoszona czmychała
uprowadzając całą zgraję. Ale Wykorzystywałem oka
zją, gdy jakiś samiec, przepędzony przez silniejszego,
wychodził z zagajnika na brzeg linii czy drogi, by z
innej strony poczynić próby zbliżenia się do liszki.
W lutym, w słoneczne dni zasadzałem się na go
dzinę przed zachodem słońca w jakimś krzaku nie
daleko nor, które były świeżo odwiedzane przez lisy.
Zdradzały to ślady. Lis-pies lubił spać w słoneczne
dni na otwartej przestrzeni. O zachodzie ciągnął posz
czekując i wietrząc przy ziemi do zajętych przez sa
mice nor. Gdy słyszałem lub widziałem, że zbliża się
składałem się do strzału, a gdy znalazł się w dogod
nej pozycji i na odpowiedniej odległości, puszczałem
przed jego głowę snop śrucin, w które szybko sznu
rując musiał wpaść. Czasem podejrzliwy stary tata
zatrzymał się w przyzwoitej odległości, by za chwilę
znieważyć mnie ucieczką.
Wbrew temu co czytałem w pismach fachowych,
nie stwierdziłem, aby w norze zajętej przez liszkę
siedziały w czasie dnia dwa lub trzy psy. Owszem
zdarzyło się w Darżlubiu, że podczas pędzenia dwa
albo trzy liski chowały się do nor rodowych w gra
nicach miotu. Ale były to sztuki pochodzące z tego
samego gniazda i w tych norach zrodzone. Stary lis
chował się do nory jeśli był ranny i postrzał dawał
mu się we znaki. Śmiertelnie postrzelony, dręczony
przedśmiertnymi konwulsjami, wyczołgiwał się z
głębi nory do wylotu i tam się wykańczał. Z tych
więc powodów, gdy mi się taki fatalny postrzał przy
trafił, przez dwa względnie trzy dni zaglądałem' w
wylot nory, do której postrzałek się schował.
Podczas wietrznych dni, gdy leżał miękki śnieg, a
jeszcze lepiej, kiedy była odwilż, z bronią gotową do
wyrzutu wolniutko posuwałem się na przełaj przez
tyczkowinę lub żerdziowinę lustrując wierzchołki kup
posówkowych, w których lubiły spać lisy. Tropem nie
szedłem prawie nigdy. Lis bowiem układał się tak, że
widział swój trop.-Choć wydawało się, że twardo śpi,
kontrolował przedpole. Czasem chytry bukieciarz
obserwował mnie podchodzącego, nie zdradzając się
nawet poruszeniem głowy. Skoro znalazłem się w nie
bezpiecznej dla niego odległości, nagle wywinął kitą
młyńca i zniknął za kupą. Klucząc między drzewami
robił ze mnie błazna. Za to zawsze udawały mi się
podchody, jeśli podszedłem go od strony grzbietu
albo karku.
Tylko jedyny raz udałem się ,na lisy z wabikiem.
Był luty, godzina 22-ga. Słaby, ledwie wyczuwalny
wiatr wolno przesuwał po wysokim niebie niewiel
kie strzępy jasnych chmur. Stanąłem pod rozłożystym
krzakiem wierzby. Widziałem łąki, drogę i mostek.
Mróz ciął policzki i nos jaik druciana szczotka.
Odczekałem dobry kwadrans, po czym mocno zakniaziłem. Stałem najwyżej 10 minut, gdy ujrzałem sznu
rującego ku mostkowi lisa. Ciągnął koleiną, więc wi
działem najczęściej grzbiet. Nie przewidziałem, że za
mostem jest kępa olch i wybujałe trzciny. Lis wpadł
na most. Złożyłem się rzutem. Niestety, nie widzia
łem końca lufy i chybiłem. Po chwili zakniaziłem po
nownie. Wkrótce tą samą drogą zbliżał się drugi,
mocny mykita» Sznurował po śladach pierwszego. Nie
doszedł. Siadł kawałek przed mostem, bacznie roz
glądając się, po czym się podniósł i zesunął z drogi na
łąkę. Na pewny strzał było za daleko. Straciłem go
z oczU. Odetchnąłem nieznacznie i objechałem oczami
łąkę. Około 60 metrów siedział na kicie duży lis,
bardzo dobrze widoczny na śniegu. Trwał tak nieru
chomo chyba z pół godziny. Byłem cały sztywny z
zimna. Śluzówki szczypały, wargami i brodą nie mo
głem ruszać. Nie bacząc na lisa wyskoczyłem z krza
ka i waląc dłońmi o łydki dla rozgrzania, cwałem ru
szyłem do domu. Na zawsze wyrzekłem się polowania
na lisy z wabikiem.

GŁUSZCE
Jakże inaczej podchodzą myśliwi do polowań na
tego królewskiego ptaka. Jeżeli w łowach na zwie
rzynę upatrują niektórzy przygodę i posmak sensacji,
to do tokowiska głuszca podchodzą z wewnętrznym
skupieniem. Bo też na głuszca polują wytrawni my
śliwi. Wielka szkoda, że w przyszłości tego wspania
łego w głębi kniei odbywającego się misterium będzie
coraz mniej, aż zejdzie do legendy. Głuszec powoli
ustępuje z naszych ostępów przed warkotem cywili
zacji. Coraz więcej zrębów, młodników a mniej starodrzewi, ołtarzy do odprawienia godów. Padają
stare, gałęziaste, kużlowate drzewostany. Może jakiś
czas utrzyma się jeszcze na rozległych moczarach.
Bajkowy urok wywołuje pieśń głuszca-koguta,
który o szarym świcie w godowej pozie Stoi na gru
bym konarze i nuci arie na cześć skromnych, szarych
pań kur i panienek. Damy zazwyczaj nocują z dala
od areny weselnej. Zlatują najczęściej o świcie. Cza
sem która siądzie na młodszej sośnie i poskubie w
wiązkach igieł, większość jednak od razu siada w
bujne wrzosy albo na piaszczyste tafle, gdzie oczeku
jąc na zlot aksamitnych królewiczów dokonuje ostat
nich zabiegów kosmetycznych. Kogut skanduje pieśń
kochania stopniując ją od ostrożnych do wzrastają
cych telękań, poprzez korkowy wybuch wezbranej
namiętności aż do zenitu bezgranicznej ekstazy czyhitania (szlifowania), w której tak się zapamiętuje, że
nie widzi i nie czuje nic. Wtedy właśnie składa z sie
bie ofiarę myśliwemu.
Pierwszym moim gościem na głuszca był hrabia
Szołdrski. Nie zdążył się nawet rozpakować, kiedy
kolega Franek zadzwonił prosząc do telefonu myśli
wego. Opowiadał mu długo o tym, że w jego leśnic
twie w dołach tokuje kilkanaście kogutów i łatwo *
będzie dokonać odstrzału. Doping podziałał. Hrabia
haczyk połknął i już warkot limuzyny świadczył, że
tą drogą wielmożny pan mknął do Modrzejewa. Nie
wypadało perswadować hrabiemu, że idzie na lep. To
wyglądałoby na podłe podkopywanie autorytetu ko
legi. Zona odetchnęła z ulgą. Byliśmy u progu sa
modzielnej gospodarki i nie we wszystko byliśmy
jeszcze wyposażeni,
Chodziłem zatem na zapady pod Widno sam. Tam
bowiem po mojej i Widna stronie było tradycyjne
tokowisko. Stare, wysokie i rozłożyste sosny i dwu
stuletnie baby udzielały gościnności artyście-śpiewakowi. Gęsty, wysoki wrzos gwarantował pewne schro
nienie a gołe piaszczyste płaty umożliwiały odbywanie
zaciętych turniejów po skończonych występach estra
dowych.
Minęło kilka dni. Głuszce grały. Po mojej stronie
dobrze grały 4 koguty a niżej jakie 400 metrów w
oddziale 199 na kużlu jeszcze jeden. Od Franka nie
było meldunków. Nasz nadleśniczy prawie każdego
wieczora przez telefon pytał sąsiada „Co słychać
panie leśniczy. Pan hrabia przyjechał tu na pewnego
koguta i dyrekcji bardzo zależy, by nie odjechał bez
sukcesu”. Mój kochany sąsiad zaczął się niepokoić, bo
w dodatku i hrabia nalegał. Do mnie nie śmiał wra
cać, albo też kolega przekonał go, że u mnie nic nie
ma. Franuś znalazł wyjście. Zapewnił harabiego, że
tym razem się uda. Pod wieczór wyszli jak zwykle
na zapady. Zasadzili się obok marglówki przy linii
pożarowej i czekają. W każdej chwili powinny zjeż
dżać głuszce. Nagle posłyszeli miarowe odgłosy dzwon
ka, z każdą chwilą coraz wyraźniejsze. Echo dźwię
cznie rozpływało się po dołach, w których obaj spo
dziewali się usłyszeć łoskot skrzydeł siadających na
drzewach głuszców. Na pytanie hrabiego „co to?”,
Franek zasyczał „idziemy” i poprowadził swego pod
opiecznego na skrzyżowanie dróg. Przyczalili się. Po
pewnym czasie na drodze pojawił się chłop. W rękach
trzymał stalowy trójkąt i pręt żelazny, przy pómocy
których to narzędzi pobrzękiwał. Zobaczywszy Fran
ka zląkł się i udawał, że chce uciekać. Wiercił się
jednak tak niezręcznie, że leśniczy zdążył go uchwycić
za rękaw i przyciągnąć przed oblicze zsiniałego hra
biego.
— Niech pan pyta panie hrabio, bo ja ze wzburze
nia nie mogę.
Hrabia zaczął przesłuchanie.

— Co tu robicie?
— A dzwonię.
— Po co dzwonicie?
— Straszę głuszce.
— Kto was tu przysłał?
— Wojciechowski
— Kto to jest Wojciechowski?
Tu włączył się Franek.
— Panie hrabio, to nazwisko mojego sąsiada, leśni
czego z Bukówek.
W tym momencie chłop zręcznie się wywinął i zni
knął-w dole. O personaliach zapomniano. Przytoczona
tu relacja. jest autentyczna. Dopiero niedawno przy
pomniał mi szczegóły tego zdarzenia syn owego
dzwonnika, który za kilka złotych Franka tyle mi na
robił przykrości.
W hrabiego wstąpił wulkan. Zaraz po powrocie do
leśniczówki uprzedził nadleśniczego o „świństwie”
leśniczego "z Bukówek. Następnego ranka furknął
obok mojej posady i prowadzony najświętszą furią
zatrzymał się dopiero przed niedźwiedziami Dyrekcji
Lasów w Toruniu, gdzie dyrektorowi wszystko ze
szczegółami przedstawił. „Wyrzucić go” — wykrzy
kiwał. Zawrzało, znieważenie tak wpływowej osobis
tości podważało autorytet dyrekcji. „Wyrzucić go”
powtarzały podobno wszystkie płytkie usta. Nadleś
niczy udawał, że mnie nie zna, a ja nic nie. wiedząc
0 figlu, domyślałem się tylko, że coś bardzo przykrego
się wydarzyło. Dopiero inspektor Strzemski, wydele
gowany dla wyciągnięcia konsekwencji powiadomił
mnie o przyczynach tej wrogiej kampanii w trakcie
przesłuchania. Pan inspektor przesłuchał także
Franka. Pytał, czy rozpoznał w chłopie mojego ro
botnika i dlaczego nie wylegitymował go. Odjechał
nie zawiesiwszy mnie w urzędowaniu. Za jakieś dwa
tygodnie inspektor znowu przyjechał na kontrolę.
Interesował się specjalnie sprawami łowiectwa. Szu
kał też między moimi robotnikami opisanej sylwetki.
Nie znalazł. Na koniec powiedział: „Wykluczam mo
żliwość wynajęcia przez pana osoby spoza grona ro
botników”. W raporcie podobno wyraził zwątpienie,
bym „tyle czyniąc dla hodowli zwierzyny mógł zdo
być się na czyn będący zaprzeczeniem pasji”. O tym
jednak dowiedziałem się od życzliwej mi osoby znacz
nie później. Napór na mnie nieco zelżał, ale piętno
ciążyło nadal.
Prawdą jest, że w Modrzejewie kiedyś grały koguty
a kury na zrębach i liniach wysiadywały jajka. Lecz
w latach o których piszę, tokujące dojrzałe koguty
przeniosły się w inne regiony. Pozostały w miejscu
urodzenia — moim zdaniem — koguty młode, jeszcze
płciowo niedojrzałe, tzw. ikrechtuny. Przelatywały z
drzewa ;na drzewo za żerem, nieraz przesiadywały po
kilka godzin, czyniąc wrażenie zapadów. Czasem
nawet krechtały, ale żaden z nich nie wydobył z sie
bie melodyjnej pieśni.
Panowanie głuszców w naszym rejonie zdawało się
być już wtedy przesądzone. Jeszcze mieliśmy toko
wiska, ale w powietrzu wyczuwało .się jakąś złowróżebną atmosferę. Jeszcze wiosną 1939 roku podprowa
dzałem myśliwych. Byli nawet tacy, którzy, mając
trofea z poprzednich polowań podchodzili, radowali
serce śpiewem i grzecznie się wycofywali.
Niemiec Schockelt pięknie dał się podprowadzić
1 bezbłędnie strącił ptaka. Ważył około 5 kg. Podob
nie Gordon. Podprowadzony przeze mnie na mniej
więcej 50 metrów, sam już bardzo pięknie podszedł
starego koguta, który jeszcze drugiego maja zapamię
tale tokował na drzewie.
Podprowadzałem też niewiesty. Nie miały one jed
nak wystarczającej siły woli by się opanować. Naj
częściej słuchały i obserwowały ptaki z ambony.
Żona Gordona umiała zastosować się do moich wska
zówek. Podprowadziłem ją trzymającą się paska pod
drzewo, gdzie niezauważeni przyglądaliśmy się kogu
towi aż skończył granie i spłynął na ziemię do kur.
Jeszcześmy patrzyli, jak z wyciągniętą szyją i roz
łożonymi lotkami niezdarnie tańczył. Gdy pociągnął
w łan gęstego wrzosu wycofaliśmy się tak, by żad
nego ptaka nie spłoszyć. Nie strzeliła do swego ko
guta. Wystarczyło jej, że mąż zdobył swój wachlarz.

WZOROWA UPRAWA
Zalesienia, odnowienia to dla nas gorączkowy okres.
Każdy stawał na głowie, by ukończyć pracę jak naj
szybciej przed suszą, która na naszych glebach dzie
siątkowała spóźnione uprawy. W tych latach sadzi
liśmy brzozy w dwóch lub trzech rzędach wokół zrę
bów, a także nad przecinającymi je drogami. Później
w drodze prób i dla zmniejszenia niebezpieczeństwa
pożarów przecinaliśmy zręby pasami liściastych w
odstępach stumetrowych.
W Modrzejewie zrąb na zachodnim stoku inspektor
zalecił obsadzić drzewami liściastymi w grupach
chyba po 20 do 25 sztuk. Sadzonki brzozy stanowiły
wtedy wielki problem. Szkółek brzozowych nie za
kładano. Nie wierzono, by nasienie w szkółkach się
przyjęło. Pozyskiwaliśmy wtedy dziczki brzozy, 2-3
letnie, na piaszczystych ugorach. Ambicją każdego
leśniczego było, by odpowiednią ilość pozyskać i wsa
dzić, a że brzozy z samosiewów były koślawe i z
uszkodzonym korzeniem nikt się nie martwił. Grunt,
że przepisowa ilość została wysadzona. Oczywiście
ubytki były wielkie, a te które się przyjęły, sterczały
przy ziemi przez kilka lat.
W tym właśnie czasie, na kontrolę upraw zapowie
dziano inspektora, który specjalnie interesował się
sadzeniem brzozy według nowego systemu w gru
pach. Na nieszczęście właśnie na zrębie mojego są
siada brzoza miała znaczny wypad, ale Franuś sobie
poradził. Wspólnie z gajowym i kilku zaufanymi ludź
mi naucinali zielonych pędów młodych brzóz i powtykali w miejsca wypadów.
Panowie inspektorzy i nadleśniczy zachwycili się
już z dala widoczną żywą zielenią brzózek. Nadleśni
czy promieniał. Ponieważ to była nowa forma sadze
nia inspektor zajął się nią bardzo wnikliwie. Podpadły
mu niektóre wysmukłe sadzonki, z bardzo intensyw
nie rozwiniętyńii liśćmi. Ciekaw był jaki system
korzeniowy wykształciły. Chwycił i wyciągnął sa
dzonkę bez korzeni. Skonsternował się trochę, ale dla
sprawdzenia wyciągnął jeszcze kilka. Żadna nie
miała korzenia. W sumie ustalono ponad 50 proc. wy
padu. Franuś wylądował jak kot na czterech łapach.
Zalecenie pokontrolne zobowiązało go do uzupełnienia
wypadów jesienią własnym kosztem. Krzywda mu się.
nie stała żadna. Wydatki porozliczał między inne ofic
jalne prace jesienne i nic nie stracił. Ktoś nie tak
sławny, w takich samych okolicznościach wzbudziłby
większy szum.
Mieliśmy kłopot ze szkółkami. Każde leśnictwo
miało na swym terenie szkółkę około 10-arową, rzad
ko większą. Powinna zaspokoić potrzeby leśnictwa
i zapewnić pewną rezerwę sadzonek do dyspozycji
nadleśniczego i dyrekcji. Z kilku wyjątkami siewki
były na ogół słabe (IV a nawet V bonitacja gleby). Na
komposty zwoziliśmy kupy posówkowe. Czasem
nawet bezpośrednio nimi nawoziliśmy części szkółek,
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na które kompostu zabrakło. Ma się rozumieć, że w
takim kompoście znalazła się dobra porcją piasku.
Lansowano też odgórnie tendencje do oszczędnego
wydatkowania zatwierdzonych limitów. Poszczególni
leśniczowie rozmaicie rozumieli zalecenie oszczędza
nia. Czynili niekiedy z tego współzawodnictwo powo
dując większe straty, niż gdyby wykonali uczciwie
roboty za normalną planową opłatę. Największe
oszczędności w szkółkach miał Franuś. Koszty nie
przekraczały 1,70 zł za 1 ar (około 1 dniówki). Choć
sadzonek jego niemal nie można było dostrzec w
szkółce, wysadek miał zawsze wystarczająco, podczas
gdy my mieliśmy kłopoty. Kilku leśniczych na własną
rękę nawoziło szkółki gnojówką lub obornikiem. Wła
dze niechętnie patrzyły na te praktyki. Uważano, że
sadzonka do zalesień powinna wyrosnąć na natural
nym podłożu i przy naturalnym zasilaniu. Dziś się na
to patrzy inaczej.
Leśniczy Krupa z Lubni wyhodował przy dodatko
wym nawożeniu końską mierzwą i gnojówką każdego
roku mnóstwo sadzonek i mógł znaczne nadwyżki
przekazać nadleśnictwu. Któregoś dnia przyszedł do
szkółki jeszcze przed ludźmi i ze zdumieniem stwier
dził, że z kopca ktoś brał sadzonki. Z ludzi — okazało
się — nikt tego dnia jeszcze nie brał sadzonek. Naj
dziwniejsze było to, że do kopca prowadziły dwa
ślady stopy ludzkiej i tam się urywały. Nikt więc nie
wyszedł na zewnątrz. Wiadomością tą podzielił się z
nami przy kościele. Zabraliśmy się gorączkowo do
kontroli własnych zapasów i stwierdziliśmy, że każ
demu zginęła większa lub mniejsza ilość wysadek.
Zaciągnęliśmy warty. Szczęście uśmiechnęło się do
leśniczego Krupy, wynagrodziło mu ofiarne pilnowa
nie każdej nocy.
Pochmurnej nocy zjawił się pachciarz. Podszedł
śmiało do największego kopca, nałożył pełen worek
i postawił obok. Worek znikł przez kogoś zabrany.
Kiedy drugi worek był już prawie pełen, Krupa wys
koczył z ukrycia z latarką i strzelbą gotową do
strzału. W świetle latarki poznał sąsiada leśniczego z
Modrzejawa. Franuś miał na nogach drewniaki z
chytrze przybitą skórą, która pozwalała mu wkładać
drewniaki piętą do przodu. W ten sposób zawsze ro
bił dwa ślady wejściowe. Pomocnik Franka, gajowy,
zwiał.
Całe to wydarzenie obiegło okolice w błyskawicz
nym tempie. Wkrótce przestało być sensacją. Ktoś
inny zostałby napiętnowany, Franuś urósł do rangi
świetnego organizatora. Biada, gdy ktoś z nas tłuma
czył się brakiem sadzonek. Władza ze śmiechem od
powiadała: „Poproś p. Franka, on doradzi co robić”.
Moja pełna rehabilitacja nastąpiła dopiero w roku
1936. Usatysfakcjonowany zostałem, mimo że byłem
młodym pracownikiem i początkującym na samodziel
nej posadzie, brązowym krzyżem zasługi przyznanym
mi przez prezesa Rady Ministrów.

Święte Góry
W ej hero wskie (2)
Gaudenty A. Kustusz
LOKALIZACJA DRÖG I KAPLIC
WEDŁUG ROZMIARÓW JEROZOLIMSKICH
W dniu 9 czerwca 1649 r. biskuip włocławski i po
morski Mikołaj Albert Gniewosz z Aleksowa podpisał
pozwolenie na budowę kalwarii w prywatnych do
brach Jakuba Wejhera. Już w poprzednim roku o.
Robert Werden, kapłan zakonny z ohwskiego opactwa
cystersów, wyznaczył dróżki kalwaryjskie oraz ozna
czył miejsca na poszczególne kaplice. Najpierw stanęły
drewniane krzyże.
Jakie plany mogły służyć cysterowi z Oliwy za
wzór w przygotowaniu terenu pod drogi i odmierze
niu odległości między kaplicami kalwaryjskimi
według jerozolimskiego modelu? Skąd je znał? Czy
był w tym celu osobiście w Jerozolimie i poczynił tam
odpowiednie pomiary?
Pod koniec XIX stulecia powstaje wersja, później
kilkakrotnie powtórzona, jakoby Jakub Wejher miał
wysłać specjalnie ludzi do Jerozolimy w celu doko
nania potrzebnych pomiarów i przygotowania planu,
który by w miarę możliwości zastosowano przy bu
dowie Wejherowskiej Kalwarii. Nadto miał kazać wy
sypać ziemią sprowadzoną z Jerozolimy oznaczone
miejsca pod kaplice.
Ks. Edmund Roszczynialski, proboszcz wejherowski
(1924-1939) w swoim opracowaniu „Kalwarja Wejherowska”, wsłuchawszy się zapewne w krążące już od
pewnego czasu opowiadania, podaje, że Jakub Wejher
wysłał do Ziemi św. zakonnika oliwskiego Roberta.
Cysters, oliwski miał na ziemi palestyńskiej dokonać
potrzebnych pomiarów i opracować plan, a także
przywieźć sporo ziemi z drogi, którą kroczył Boski
Zbawiciel na Golgotę, by posypać nią te miejsca
Wejherowskiej Kalwarii, gdzie zbuduje się kaplice.
Ks. Alfons Rosenkranz, pisząc w 1970 r. na temat
Wejherowskiej Kalwarii
przytacza opowiadanie,
według którego o. Robert miał wieźć świętą ziemię na
trzech okrętach do Gdańska, skąd miano ją dostarczyć
na miejsce budowy przyszej kalwarii. Do Gdańska
niestety, dopłynął tylko jeden okręt. Dlatego też nie
można było zrealizować pierwotnego zamiaru, by pod
każdą kaplicą znalazła się święta ziemia jerozolimska.
Przywieziona w tak małej ilości spełniła ona swoją
rolę jedynie symbolicznie. Weszła w skład fundamen
tów pojedyńczych kaplic i ołtarzy względnie coko
łów figur i ścian z malowidłami.
Powtarzam jednak pytanie: czy o. Robert był oso
biście w Jerozolimie, by dokonać tam pomiarów i do
pilnować pobrania ziemi?
Najstarsze relacje dotyczące budowy kalwarii w
dobrach wejherowskich wspominają o wzorowaniu
się na Jerozolimie, ale nie mówią o podróżowaniu
kogokolwiek w tym celu do Palestyny.
W „Pandectae munimentorum et actorum” czytamy,
że Jakub Wejher zdecydował się na budowę kalwarii
■ według wzoru jerozolimskiego zgodnie z opisem Adrichomiusa. Relacja natomiast kronikarza klasztoru wej
herowskiego jest bardzo krótka i zwraca jedynie
uwagę na to, że „zarysu dróżek kalwaryjskich w spo
sób geometryczny dokonał o. Robert Werden...”.
Uważam, że o. Robert nie odbył tej podróży. Było
to wtedy przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Nadto
nie notuje jego nazwiska rejestr polskich pielgrzy-

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego: kazanie
Zdjęcie Br. Poiach

Odpu-st Wniebowstąpienia Pańskiego: powrót po sumie
Zdjęcie Br. Palach

mów w Ziemi św., ani nie dopuszczają kryteria czasowe.
Należy raczej, moim zdaniem, przyjąć inną wersję,
która w niczym nie umniejsza wiernej lokalizacji ka
plic wejherowskich zgodnie z wymiarami jerozolim
skimi. Wydaje się, że o. Robert oparł realizację po
wierzonego mu zadania na dziele Krystiana Adrichomiusa (-f-1585) „Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis aere
expressis”, Coloniae 1590, znajdującym się, zgodnie
z katalogiem ksiąg klasztornej biblioteki z 1659 r.,
w wejherowskim księgozbiorze. Słuszność tej wersji
potwierdzają także osiemnastowieczne źródła.
O. Kolarewicz pisząc o początkach Wejherowskiej Kał
warii zaznacza, że „drogi bolesne na formę i kształt
Jerozolimskich, które opisuje Andrichomius (sic!) wy
mierzył i na tych drogach i na miejscach Stationum Ka-
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plice albo Oratoria tajemnice Męki Pańskiej repre
zentujące... wystawił”.
W zbiorze dokumentów historycznych „Erectiones
omnium conventuum” czytamy także, że Jakub Wej
her kazał wymierzyć drogi kalwaryjskie „na wzór je
rozolimskich, jak to opisuje Adrichomius”
Lokalizacje dróżek i kaplic na południowych wzgó
rzach wejherowskich wyznaczono zatem zgodnie
z wymiarami jerozolimskimi. Słusznie chlubiono się
tym faktem od samego początku i bardzo często to
podkreślano. Wejherowski modlitewnik kalwaryjski
z początku XIX w. przypomina właśnie, że miejscowa
kalwaria oprócz tego, że „znacznym kosztem, szczo
drobliwością fundatorską wielce przyozdobiona, ma
w sobie wszelki wzór, należyty wymiar Kalwarii Je
rozolimskiej”. Późniejsze kalwaryjki podkreślają to
także: „Kalwaria ta jest utworzona na podobieństwo
Kalwarii Jerozolimskiej... Jest tu ten sam rozmiar,
takoż sama odległość kaplic jednej od drugiej, jak w
Jerozolimie”.
Podstaw do przyjęcia wpływu Adrichomiusa co do
długości dróg i odległości między kaplicami w Wejherowskim Sanktuarium Męki Pańskiej dostarcza
także omówiona już rycina pt. „Calvaria et via dolo
rosa D.N. Jesu Christi prope civitatem Wiheropolim”.
W jej lewym górnym rogu znajdują się dokładne
dane
o
wymiarach
Wejherowskiej
Kal
warii według jednostki mierniczej zwanej krokiem
(gressus).
Mimo więc rozpowszechnionych pod koniec XIX
i w XX w. wersji o Wzorowaniu się na modelu jero
zolimskim po uprzedniej podróży o. Roberta do Pa
lestyny, proponuję jednak przyjąć, że przy lokaliza
cji Wejherowskiej Kalwarii bazowano na dziele
Adrichomiusa.
Adrichomius omawiając drogę pojmania (via captivitatis) i drogę krzyżową Chrystusa (via cirucis) po
daje odległości między poszczególnymi stacjami mod
litewnymi w krotkach (gressus) i stopach (pes), nie
określa jednak kierunku drogi pojmania i drogi
krzyżowej. Łączny zestaw stacji przy uwzględnieniu
obu dróg jest następujący: Wieczernik, Gó.ra Oliwna,
Pojmanie, Potok Cedron, .Dom Annasza, Pałac Kaj
fasza, Pałac Piłata, Pałac Heroda, Nałożenie Krzyża,
Pierwszy upadek, S,potkanie Maryi i Jana z Chry
stusem, Szymon, Cyrenejczyk, Weronika, Brama sę
dziowska, w której Chrystus ponownie upada pod
krzyżem, Płaczące niewiasty, Ostatni upadek, Pozba
wienie szat. Przybicie do krzyża oraz Umocowanie^
krzyża. Mając już 'takie dane trzeba było nadto wie
le wysiłku włożyć w znalezienie odpowiedniego te
renu, tzn. wzniesień przypominających Górę Oliw
ną, Syjon i Golgotę oraz dolinę z rzeczką Cedron.
Do o. Roberta Werdena należało zapewne nie tylko
dokonanie wymiarórw odległości miejisc pod budowę
kaplic, ale także 'Znalezienie terenu i wyznaczenie
dróżek wśród zarośniętych drzewami pagórków. Swo
ją pracę ukończył jeszcze, przed otrzymaniem przez
Jakuba Wejhera oficjalnego pozwolenia na budowę
kalwarii.
Pierwszy w kronice wejherowskiego klasztoru spis
zbudowanych kaplic pozwala zauważyć odejście od
wzoru obu dróg opisanych przez Adrichomiusa, a
ilość kaplic podana w listach skierowanych do Sto
licy Apostolskiej celem uzyskania pozwolenia na ko
rzystania z odlpustów w ckaisie obchodzenia Wejherowskiiej Kalwarii wskazuje na wzbogacenie wzoru
Adrichomiusa. Może uzasadnienie tego faktu znaj
dziemy w przypuszczeniu, że o. Robert Werden od
wiedził Kalwarię Zebrzydowską na południu kraju
zapożyczając stamtąd jakieś idee? A może był tam
ktoś inny? Chociaż powołanie się na Adrichomiusa
nie rozwiązuje jeszcze wszystkich niejasności, to je
dnak jego dzieło literackie było owym locus informationis o drodze pojmania i dirodze krzyżowej Chry
stusa, do których o. Robert Werden „pielgrzymował”.
czasokres budowy

Ogólnie wiadomo, że budowa kalwaryjskiego zespo
łu kaplic była przedsięwzięciem potrzebującym i pie
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niędzy i całego sztabu ludzi: artystów, majstrów, rze
mieślników. Biorąc .nadto .pod uwagę ubogi w trady
cję budowlaną i rzemieślniczą region, w którym sta
nęły kaplice kalwaryjskie, ciekawi jesteśmy ile lat
to Sanktuarium Męki Pańskiej budowano.
Niezwłocznie po- otrzymaniu pozwolenia na założe
nie kalwarii przystąpił Jakub Wejher dó budowy ka
plic. W okresie od 9 kwietnia 1649 r. do ikońca 1654
r., czyli w przeciągu pięciu lat, wybudówano osiem
naście kaplic, a dziewiętnastą rozpoczęto. Wyrosły
one na szczytach i zboczach wzgórz w następującej
kolejności:
Pierwszy upadek Chrystusa
Spotkanie Chrystusa z Matką
Szymon pomaga dźwigać krzyż
Włożenie krzyża
Weronika
Kościół ukrzyżowania
Grób Chrystusa
Chrystus w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójec)
Pretorium Piłata
Pojmanie Chrystusa (Pocałunek Judasza)
Most na Cedronie
Dom Annasza
Dom Kajfasza
Zachodnia brama jerozolimska (Drugi upadek)
Spotkanie płaczących niewiast
Ostatni upadek
Przybicie do krzyża
Zdjęcie z krzyża
Pałac Heroda (prace budowlane rozpoczęte).
Lepsze wyobrażenie o wykonanej już pracy może
nam dać uszeregowanie ikaplie w 'innym porządku:
1. Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, 2. Pojmanie
Chrystusa (Pocałunek Judasza), 3. Most na Cedro
wi6’ 4. Dom Annasza, 5. Dom Kajfasza, 6. Pretorium
Piłata, 7. Pałac Heroda, 8. Włożenie krzyża, 9. Pierw
szy upadek Chrystusa, 10„ Spotkanie Chrystusa z
Matką, 11. Szymon pomaga dźwigać krzyż, 12. We
ronika, 13. Zachodnia brama jerozolimska (Drugi upadek), 14. Spotkanie płaczących niewiast, 15. Ostatni
upadek, 16. Przybicie do krzyża. 17. Kościół ukrzy
żowania. 18. Zdjęcie z krzyża, 19. Grób Chrystusa.
W okresie zatem pięciu lat stanęły prawie wszystkie
stacje drogi krzyżowej Chrystusa Pana oraz kilka z
jego drogi pojmania. Taki stan był zapewne pod
stawa decyzji Jakuba Wejhera o terminie rozpoczę
cia nabożeństw kalwaryjskich w 1655 r. Wybuch ko
lejnej w tym wieku wojny szwedzko-polskiej zmu
sił zainteresowanych do przesunięcia tego terminu.
Kiedy powstały pozostałe budowle sakralne na
Wejherowskiej' Kalwarii? Nieco światła wydaje się,
moim zdaniem, rzucać na tę sprawę breve apostol
skie papieża Aleksandra VII z dnia 12 maja 1661 r.
Jakkolwiek breve to nósi datę 1661 r„ to jest jed
nak odpowiedzią na prośbę wystosowana jeszcze
przez Jakuba Wejhera (+ 1657). Papież udzielając
odpustów zupełnych uczestnikom obchodów kalwa
ryjskich w Wejherowie wymienia równocześnie naz
wy (wezwania, tytuły) poszczególnych kaplic bądź
ołtarzy. Ta lista interesuje nas w tej chwili szcze
gólnie, bo wskazuje na ilość stacji modlitewnych.
Oto ona:
Umycie uczniom nóg i wieczerza
Modlitwa w Ogrójcu
Zdrada i pojmanie
Potok Cedron
Annasz
Kajfasz
Piłat
Herod
Biczowanie, koronowanie i dekret śmierci
Włożenie krzyża i dźwiganie
Pierwszy upadek
Spotkanie Błogosławionej Dziewicy Maryi
Szymon Cyrenejczyk, Drugi upadek
Weronika
Trzeci upadek, Urąganie w bramie
jerozolimskiej
Płacz niewiast
Ostatni upadek
Obnażenie z szat

Losowanie o szatę
Ukrzyżowanie
Zdjęcie z krzyża. Namaszczenie ciała
Chrystusa
Grób Chrystusa.
Wspomniane breve wymienia prawie trzydzieści sta
cji modlitewnych. Mówi nawet o czterech upadkach
Chrystusa pod krzyżem. Wyraźnie wspomina także o
Wieczerniku (umycie uczniom nóg i wieczerza) i o
Obnażeniu Chrystusa z szat. Jeżeli Jakub Wejher pro
sił o udzielenie odpustów, przedstawiając papieżowi
wymieniona listę stacji, to kaplica Wieczernika i ka
plica Obnażenia Chrystusa z szat musiały zostać zbu
dowane jeszcze za jego życia, czyli między 1654 a
1657 rokiem. Ta uwaga zdaje się wyjaśniać czas po
wstania wymienionych dwu kaplic, chociaż nadal nie
wiemy nic na temat fundatorów omawianych budo
wli sakralnych.
Do ok. 1665 r. brak nadal wzmianek o budowie
kilku innych kaplic Wejherowskiej Kalwarii, a mia
nowicie: 1. Wniebowstąpienie Pańskie, 2. Grób Matki
Bożej, 3. Wschodnia brama jerozolimska, między Cedronem a Domem Annasza, zwana Porta aquarum,
4. Domek Matki Bożej. Pierwszy raz napotykamy na
ślad istnienia tych kaplic na rycinie pt. Calvaria et
via dolorosa passionis D. N. Jesu Christi prope civitatem Weiheropolim. Skoro rycina ta mogła powstać
najwcześniej w 1664/1665 r., to budowa czterech przed
chwilą wymienionych kaplic przypadałaby na pierw
sze lata sześćdziesiąte XVII w. Z 1665 rokiem zam
knąć można okres budowy kaplic Wejherowskiej
Kalwarii.
Cały układ przestrzenno-architektoniczny fundacji
poznajemy z owej ryciny, nadto wykaz kaplic umie
szczony w jej górnym prawym narożniku pomaga
upewnić się co do ich ilości. Okazuje się, że ponad
trzysta lat temu pielgrzym odwiedzał tę samą ilość
kaplic kalwaryjskich co obecnie. Wykaz wymienia
dwadzieścia pięć kaplic w następującej kolejności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
W).
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Miejsce modlitwy na Górze Oliwnej
Miejsce pojmania Chrystusa
Most z kaplicą nad Cedronem
Brama wód (Porta aquarum)
Dom Annasza arcykapłana
Dom Kajfasza arcykapłana
Pretorium Piłata,
Pałac Heroda króla
Nałożenie krzyża,
Pierwszy upadek pod krzyżem
Spotkanie Błogosławionej Maryi Dziewicy wraz
z Janem,
Cyrenejczyk
Weronika,
Brama sądowa, Drugi upadek pod krzyżem
Spotkanie niewiast,
Trzeci upadek pod krzyżem
Obnażenie z szat,
Przybicie do krzyża
Podniesienie ukrzyżowanego Chrystusa
Miejsce namaszczenia,
Miejsce grobu Chrystusowego
Wieczernik,
Dom Błogosławionej Maryi Dziewicy
Miejsce Wniebowstąpienia Pana,
Grób Błogosławionej Maryi Dziewicy.

Suproporta

Kaplicy Wniebowstąpienia

„Kalwaryjskie góry. Ileż razy po waszych stro
mych grzbietach obnosiłem swój ciężar ludzki i ka
załem duszy swojej rozmyślać o ofierze Zbawiciela
świata. A jednak tę pierwszą pielgrzymkę zapisała
pamięć w mym sercu największymi literami. Bo co
na nauce dziecku opowiadał dobry ksiądz, tu sta
nęło mi jawnie przed oczyma. Tak jakby od tamtych
dziejów litościwego Boga na ziemi nie upłynęły do
wieczności prawie dwa tysiące lat. Z góry w dól
z dołu w górę ciężka wiodła droga, ale ja nie czu
łem jej ciężaru. Kurz jak mgła płynął nad pobożnym
ludem, ale mnie się zdawało, że chodzę w porannej
mgle młodego dnia wiary naszej. Jak kamienni świad
kowie ze Świętej Ziemi stały kaplice wśród staro
dawnych buków na wzgórzach i otwierały swe bra
my i zapraszały: Chodźcie, dzieci Wiary. Wylękła
w dolinach, skąd wasza droga wiedzie, dusza wasza
odpocznie i z góry spojrzy na swój trud tam w dole”.
1. Wniebowstąpienie Pańskie

Całe wzgórze, zgodnie z terminologią biblijną, na
zywa się Górą Oliwną. Kaplica wieńcząca szczyt te
go wzniesienia nawiązuje do Chrystusowego Wniebo
wstąpienia.
Należy do piękniejszych w przedstawianym zes
pole architektonicznym. Zbudowana została na cokole

Dwudziesta szósta kaplica — Brama Oławska, nie
związana z obchodami kalwaryjskimi, została zbudo
wana w XIX w. o czym dokładniej w dalszej części
artykułu.
SZCZEGÓŁOWE DANE O KAPLICACH

Obchody modlitewne kaplic kalwaryjskich w czasie
uroczystości odpustowych zaczynają się przy kaplicy
Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej, a kończą
przy Grobie Chrystusa u stóp północnego zbocza Gol
goty. W takiej też kolejności przyjrzyjmy się poszcze
gólnym kaplicom. Nim jednak to ucznimy oddajmy
głos piewcy duchowych wartości Wejherowskiej Kal
warii — Aleksandrowi Majkowskiemu. (2ycfe i przy
gody Remusa, Gdynia 1966, s. 167-168).

Kaplica Wniebowstąpienia
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kamiennym o wymiarach kwadratu. Elewację zew
nętrzną zdobi portal z filarami zdobionymi relie
fami stiukowymi w ornamentyce barokowej. W wyko
naniu pilastrów zachowany jest porządek toskański:
cztery pilastry narożnikowe i osiem przyściennych.
Wnętrze zostało ozdobione spłaszczoną banią półko
listą albo podniebieniem. Poza centralne koła wy
chodzą reliefy stiukowe, bogate i wyjątkowe w wejherowskich kaplicach kalwaryjskich.
Obraz olejny malowany na nłótnie i ślady stóp wy
kute w posadzce przypominają miejsce, w którym
uczniowie widzieli po raz ostatni Zmartwychwstałego
Chrystusa. Malarz obrazu jest nieznany, podobnie
dokładna data rozpoczęcia budowy kaplicy. Jako ukończoną znajdujemy ją na rycinie z 1664/1665 r.
Należy do zbudowanych w drugiej kolejności. Inicjały
w portalu zdają się wskazywać na fundatorów.
W okresie międzywojennym XX w. okazało się
koniecznością wzmocnić fundamenty, stojącej na
szczycie wzgórza kaplicy. Podobne prace przeprowa
dzono ponownie przed paru laty.

Następna stacja modlitewna znajduje się w nie
wielkiej odległości od Kaplicy agonii.
3. Pojmanie Pana Jezusa (inaczej Kaplica
Zdrady Judasza)

Kaplica ma kształt absydalny. Malowany na ścia
nie obraz przedstawia Chrystusa w momencie, gdy
Judasz zdradza Mistrza pocałunkiem. Te dwie posta-

2. Ogród .Getsemański — Kaplica Agonii Chrystusa
Na zboczu palestyńskiej Góry Oliwnej znajdował
się ogród Getsemański. Tak nazwano też zbocze na
Wejherowskiej Kalwarii.
Kaplicę . przypominającą pobyt Chrystusa w Ogro
dzie Oliwnym ufundował wspomniany już opat cys
tersów oliwskich. Opat wybrał fundację tej kaplicy
ze względu na podobieństwo nazwy między tym
wzgórzem a jego klasztorem. O fundatorze przypo
mina umieszczony nad głównym wejściem opacki kaKaplico Zdrcdy Judasza

cie są na planie centralnym. Otaczający ich ludzie
reagują zależnie od zajętego w tym wydarzeniu sta
nowiska. Kaplicę ufundował Jakub Wejher.
Nad jej wejściem znajduje się krzyż metalowy w
kształcie tzw. krzyża arcybiskupiego.
Z miejsca, w którym usytuowano kaplicę, można
objąć spojrzeniem miasto z wieżami jego kościołów
oraz na horyzoncie oprzeć wzrok na rozpoczynających
się lasach Puszczy Darżlubskiej.
Schody, którymi schodzimy, położono w latach pięć
dziesiątych dwudziestego wieku.1)
4. Grób Matki Bożej
Koplica Agonii Chrystusa

pelusz z pastorałem oraz znajdujące się wewnątrz ka
plicy na rozetowych zwornikach litery A, K, A, O
czyli Aleksander Kęsowski, Abbas Oliviensis (opat oliwski) i cyfry 1653. Opat okazał swoją życzliwość
dla budowy kalwarii już wcześniej, gdy zezwolił za
konnikowi oliwskiego opactwa na dokonanie koniecz
nych pomiarów lokalizacyjnych całości.
Kaplica jest zbudowana w planie prostokąta 7 na
9 m. W elewacji zewnętrznej fasada jest zwieńczona
podwójnymi trójkątami. Charakteryzuje ją wydatne
pilastrowanie. Z dwóch portali główne wejście ma
wdzięczną supraportę barokową. Wewnątrz sufit jest
sklepieniem kolebkowym z dwiema lunetami, .zwień
czonymi rozetą ośmioboczną (kwiat dzikiej róży).
Górne okna mają kształt półeliptyczny.
Znajdziemy tu trzy obrazy, odnowione w 1950 r.
Przedstawiają one: środkowy (malowany na ścianie)
— Chrystusa, który w czasie modlitwy krwią się po
ciła po bokach (malowane na płótnie) — śpiących
apostołów. Środkowy obraz został przemalowany w
okresie międzywojennym.
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Kaplica zbudowana została na planie prostokąta o
ściętych narożnikach czyli na wydłużonym ośmioboku.
Zewnątrz jest ona urozmaicona dziesięcioma pilastrami porządku toskańskiego. Całość spoczywa na ka
miennym cokole. Skąpy dopływ światła dziennego
(dwa niewielka okienka) wywołuje wrażenie wydłu
żonej niszy grobowej. Na zewnątrz, nad zwieńcze
niem absydalnym umieszczono symboliczną koronę
chwały (z metalu).
Obecny obraz olejny został wykonany po II woj
nie. światowej. Za wzór służyło malowidło „Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny” nieznanego malarza, znaj
dujące się w wejherowskim kościele klasztornym
franciszkanów. Zastąpił on dawny, zniszczony. Nad
wejściem przyciąga wzrok kompozycja wykonana
w technice olejnej. Przedstawia ona krzyż adoro
wany przez aniołów. Wykonał ją po II wojnie świa
towej miejscowy artysta malarz — Józef Łapiński.
Czas powstania kaplicy określa się na lata po 1657
roku, ale przed 1664/65 r. Mur ochronny strzeże bu
dowlę przed osuwającą się ziemią pagórka.
Kiedyś ocieniały dalszy odcinek drogi kalwaryjskiej potężne drzewa. Przypomina o tym „Przewod
nik po Wejherowie i okolicy”: „..schodzimy w dół,
w cienistą, piaszczystą aleję, wijącą się dookoła
wzgórza. Rosną na nim ogromne drzewa, które

lu w elewacji przypomina łuk ze sztuki arabskiej.
Frontową i tylną ścianę wieńczy zębata linia trójką
ta. Całość została wykonana w stylu angielskiego
neogotyku. Zachowała się rycina tej kaplicy i jej
otoczenia pochodząca z II połowy XIX w.
Pątnicy przywiązują specjalne znaczenie do wo
dy Cedronu w tym właśnie miejscu, przypisując jej
niezwykłą moc.
Jakkolwiek oddalamy się od zamieszkałej części
Wejherowa, to w ewangelicznej wersji wydarzeń
zbliżamy się do murów zamieszkałej Jerozolimy,
zresztą tak jak nam to sugeruje malowidło w kapli
cy przy Cedronie.

Grób Matki Bożej

swymi obwisłymi gałęziami pochylają się nad dro
gą i nie pozwalają promieniom słońca na przedarcie
. się aż tutaj w głąb, na drogę. Idziemy nią wzdłuż
parkanu parkowego, z prawej strony mijamy za
zakrętem wielki młyn, zwany Cedronem, huczący
nad stawem tej samej nazwy (..) W dali ciągnie się
szeroka dolina, przepięknymi lasami obramowana.
Z łąk dochodzą nas odgłosy świerszczy i koników, pol
nych, z parku świergot ptasząt, ze strumienia Ce
dronu szum wody, przeskakującej bystro po kamycz
kach — a wszędzie chłód i spokój przedziwnej na
tury. W dali wznosi się wyniosły komin cegielny,
ku któr°i biegnie gładki jak stół gościniec”2).
Od 1948 roku, zanim pielgrzym dotrze do kaplicy
nad Cedronem, mija kaplicę poświęconą czci św.
Antoniego Padewskiego. Ofiarodawcą jej jest Alek
sander Biange. Wdzięczny za szczęśliwy powrót z
obozu koncentracyjnego w Stutthofie (1941-1945), fun
duje jej budowę w 1948 r. Tegoż roku w dniu 3 ma
ja poświęcił ją ks. prob. Fleming. Kalwaryjska pro
cesja modlitewna zatrzymuje się obecnie także przy
tej kaplicy.

Kaplica Cedron

5. Cedron
Potok Cedron oddzielał palestyńską Górę Oliw
ną od miasta Jerozolimy. Prowadzący Chrystusa, po
pojmaniu Go w Ogrodzie Oliwnym, musieli przejść
przez potok, gdy zdążali do Jerozolimy przez wschod
nią bramę miasta. Dla upamiętnienia tego faktu bu
duje Jakub Wejher most, jako kolejną stację modli
tewną, a płynący tu potok od tego miejsca swojego
biegu nie nazywa się jak dawniej Biała, lecz Ced
ron. Most Wejhera uległ zniszczeniu.
Obecna, na prawym brzegu Cedronu zbudowana
neogotycka kapliczka oraz obraz olejny powstały na
początku drugiej połowy XIX wieku, gdy właścicie
lem dóbr wejherowskich była rodzina Keyserlingków.
Zachował się list z 1855 r. ówczesnego gwardiana wejherowskiego klasztoru, o. Konrada Pokojskiego do
prowincjała informujący o oświadczeniu grafa O.
Keyserlingka. że „na wiosnę chce wystawić na no
wo kaplicę Cedron” i o prośbie, żeby „mu obraz z
niej dać do odświeżenia lub w cale na nowo takowe
go sprawienia”.
Budowniczym nowej kaplicy był
August Liss. Jeszcze przed paru laty fronton zdo
bił herb rodu Keyserlingków — drzewo palmowe
uwieńczone koroną (całość z brązu). Kaplica jest
zbudowana z czerwonej cegły. Na tylnej ścianie w
jej wnętrzu mieści się obraz olejny przedstawiają
cy Pana Jezusa ciągnionego obok mostu przez wody
Cedronu. St. Czarnowski uważa, że przedstawione tu
„pławienie” Jezusa, niczym w Polsce pławienie po
dejrzanego o czary, świadczyć ma o tym, że nie za
niedbano niczego, aby zbliżyć pątnikom dramt ewangeliczny i uczynić go bezpośrednio zrozumiałym,
aktualnym, niemal dotykalnym*). Obraz odnowiono
w 1949 r. Chroni go specjalna szafa. Wykrój porta«•

6. Brama Wód
Tę wschodnia bramę, jak tłumaczy Adnchomius,
nazywano Bramą źródła bądź Bramą wód dlatego,
że stanowiła dojście do źródła i wód sadzawki Siloe.
Tędy też wyprowadzano do wodopoju w potoku Ce
dron kcnie, co spowodowało nazywanie jej także
Bramą koni. — Przez tę bramę przyprowadzono
Chrystusa do Jerozolimy.
Rok budowy kaplicy określa się na lata między
1654 a 1664/65. Zniszczone malowidła przedstawiające
wej§cie Chrystusa do miasta zastąpiono po drugiej
wojnie światowej nowymi, namalowanymi przez J. Ła
pińskiego. Poświęcono ję 4 marca 1956 r. Pierwsze
z nich przedstawia Chrystusa prowadzonego do do
mu Annasza, a drugie apostołów, przenoszących po
zaśnięciu (śmierci) Maryi Jej ciało do grobu pod
Górą Oliwną. Drugi obraz jest w wystroju tej ka
plicy elementem nowym, związanym tematycznie z
Dróżkami Maryjnymi.
7. Dom Arcykapłana Annasza
Chrystusa już w obrębie miasta zaprowadzono naj
pierw do byłego arcykapłana Annasza, teścia ów
czesnego arcykapłana Kajfasza. To wydarzenie przy
pomina niewielkich rozmiarów kaplica, ufundowana
przez Jakuba Wejhera przed 1657 r. Wyróżnia się
czterema narożnikami, wystającymi ponad dach i
dźwigającymi czterospadziste chełmy. W kaplicy brak
oryginalnego obrazu. Obecny, przedstawiający Chry
stusa przed arcykapłanem Annaszem, został nama29

Dom Arcykapłana Annasza

lowany przez .artystę malarza Zbigniewa Kaliszczaka z Gdańska i umieszczony w kaplicy w
r.
Dalsza część drogi prowadzi nas na szczyt kolej
nego wzgórza kalwaryjskiego. Przed nami roztacza
się rozległy plac z zespołem trzech kaplic. Rzadko
spotykany starodrzew dodaje temu miejscu uroku.
8. Wieczernik

Kaplica, fundowana po 1654 r., ale prawdopodob
nie przed śmiercią Jakuba Wejhera, przypomina
dom, w którym Chrystus spożył z uczniami ostatnią
wieczerzę. Stad udał się w zacisze Góry Oliwnej.

Domek Matki Bożej

nia 1955 r. ukończenia prac związanych z wystro
jem wnętrza. Umieszczano w nim tryptyk o tema
tyce maryjnej. Obrazy namalował J. Łapiński. Środ
kowy obraz przedstawia chwilę pożegnania Matki z
Synem na tle lekko otwartych drzwi domu. W dali

Wieczern ik

i

Adrichomius wymienia to miejsce jako początkowe
drogi pojmania Chrystusa.
Kaplicę zdobi obecnie obraz olejny. W okresie
międzywojennym zastąpiono wymagający zabiegów
konserwatorskich obraz na blasze cynkowej obra
zem olejnym. Dawny obraz nie wrócił już na swoje
miejisce.
Na tylnej ścianie zawieszono po drugiej wojnie
światowej obraz „Przeniesienie Najśw. Maryi Panny
do grobu”. Jego tematyka służy jako stacja modli
tewna w czasie Dróżek Maryjnych. Obraz został
namalowany przez artystę malarza o. Juliana Lewandowicza ofm, absolwenta ASP w Krakowie.
9. Domek Matki Bożej

Został zbudowany po 1654 r. Bardzo podniszczony,
w czasie II wojny światowej, doszekał się 30 kwiet-

Tryptyk w Domu Matki Bożej

widać pagórek. Lewe skrzydło tryptyku odtwarza
zaśnięcie (śmierć) Maryi w otoczeniu modlących się
i zasmuconych apostołów, a prawe skrzydło — przej
ście Maryi do nieba na tle Wejherowskiej Góry Oli
wnej z Grobem Matki Bożej u jej podnóża.
10. Dom Kajfasza

Kaplica przypomina miejsce' urzędowania aktual
nego arcykapłana żydowskiego, do którego jeszcze
w Wielki Czwartek wieczorem przyprowadzono Chry
stusa. Została ufundowana przez Jakuba Wejhera na
«
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Chrystus uwięziony w Domu Kajfasza

początku II połowy XVII w. W górnej części ka
plicy 4) znajduje się dużych rozmiarów olejny obraz,
pochodzący z drugiej połowy XIX w. Przedstawia on
sad nad Chrystusem w pałacu Kajfasza, upamięt
niając jak żywo to, co ewangeliści relacjonują o je
go przebiegu (por. Mk 14,53—65). Malarzem jest
prawdopodobnie wejherowianin Carl Pollikeit. W
dolnej części kaplicy (piwnica) znajduje się kamien
na figura uwięzionego Chrystusa. Surowość wnętrza
potęguje samotność przywiązanego do słupa Zbawi
ciela. Nazwisko rzeźbiarza nie jest znane.
Biorąc pod uwagę fakt uwięzienia Chrystusa w
piwnicy można by rozległy plac przed kaplica na
zwać Placem Piwnicznym l,ub Więziennym, zamiast
jeszcze stale używanej nazwy Kellerplatz, lub uży
wać nazwy Góra Syjon, gdyż każde z pozostałych
wzgórz kalwaryjskfch w Wejherowie nosi nazwę bi
blijną.
1) Nie są one — jak to sugeruje Msmuszka — reszta z
dawnych rozwiązań architektonięznych parku w obrębie
pierwotnej rezydencji Wejherów.
2) Józef Staśko. Przewodnik
Wejherowo (ok. 1922).
3) Stefan Czarnowski,
szawa 1956.

Studia

po
z

Wejherowie
historii

i

okolicy,

kultury.

War

4) Nad nia znajduje sie jeszcze strych, który był miejscem
schronienia dla o. Ambrożego Lewalskiego po likwidacji
Nowego Klasztoru w Wejherowie. Przypomina o tym także
Augustyn Necel w książce pt. ..Nie rzucim ziemi”. War
szawa 1969.
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Alojzy Budzisz
W ubiegłym roku ukazała się nakładem Ludowej Spół
dzielni Wydawniczej estetyczna i zgrabna, ponad 200
stron licząca książka Alojzego Budzisza — „Modra kra
ina".
Jest to
zbiór
opowiadań,
które
„wy
brał, spolszczył i opracował” — Jan Drzeżdżon. Nasi
recenzenci pomni informacji, że wkrótce nakładem Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego ma się ukazać ten sam
zbiór opowiadań, ale w oryginale kaszubskim — nie
zajęli się książką LSW. I to był błqd, gdyż druk wersji
oryginalnej wyjątkowo wydłużył się. Książka ta staje się
jedną z najdłużej drukowanych w oficynie Zrzeszenia.
Okazuje się, że w tym kraju wydać książkę jest nieraz
trudniej niż przeprowadzić najwspanialszą na świecie re
wolucję. Pierwotny zamiar łącznego przedstawienia czy
telnikom „Pomeranii" dwóch wydań opowiadań Budzi
sza, w wersj oryginalnej i polskiej, teraz trzeba już pod
trzymać. Można jedynie mieć nadzieję, że miłośnicy li
teratury kcszubskiej nie przeoczyli w księgarniach „Mo
drej krainy”; przypuszczam bowiem iż nakład 10 000
egz. (wcale niemały) został wyczerpany. A na razie
Alojzy Budzisz dla wielu naszych czytelników jest nadal
pisarzem nieznanym.
Jak się okazuje, nawet znawcy naszej literatury nie
wiedzą jak Budzisz wyglądał. Otóż od śmierci tego pi
sarza, która miała miejsce w 1934 roku w Pucku, nie
ukazała się jego fotografia. W ogóle takie nie były zna
ne. Z trudem zdobył (wynalazł) portret Budzisza .— Jan
Drzeżdżon. „Pomeranii" zasługa, że pierwsza publikuje
to zdjęcie.
(W. K.)
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NOTY O KSIĄŻKACH

JAN KARNOWSKI, MOJA DROGA
KASZUBSKA, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Gdański, Gdańsk
1981, ss.. 189, cena 75 zf.
Tom pierwszy z cyiklu Pism J. Kar
nowskiego, które zamierza wydawać
Oddział Gdański Zrzeszenia. Karnowski
spisał powyższe wspomnienia w zasa
dzie już u schyłku swojego życia, w
dużym stopniu korzystając ze swoich
dawnych notatek i niektórych publi
kacji. Autor — właściwie główny teore
tyk i ideolog ruchu młodokaszubskiego
i w ogóle kaszubsko-pomorskiego w
okresie międzywojennym — stara się
być w swych wywodach i ocenach bar
dzo obiektywny. W książce daje się
doskonale odczuć ówczesny klimat ru
chu regionalnego, jak też poznać sze
reg osób z nim związanych (także dzię
ki przypisom, które opracował Józef
Borzyszkowski). Osobiście uważam, że
rozważania Karnowskiego mają wymiar
ponadczasowy, stąd w niczym nie stra
ciły na aktualności do dziś i dlateąo
powinny być elementarną lekturą dla
każdego działacza i sympatyka współ
czesnego ruchu kaszubsko-pomorskieąo.
Niektórzy czytelnicy „Pomeranii" praw
dopodobnie pamiętają, że „Moja dro
ga kaszubska” była już w znacznej
części drukowana w jej dawnych nu
merach za sprawą W. Kiedrowskiego i
Feliksa Marszałkowskiego, który jest
spadkobiercą spuścizny rękopiśmiennej
Karnowskiego. Teraz w formie książko
wej i starannie opracowana posiada
znacznie
większy
walor.
Zasługa
to
Józefa
Borzyszkowskiego,
któ
ry „Moją drogę kaszubską” opra
cował z rękopisu i wstępem opatrzył.
Skorowidz osób opracował Zygmunt
Brocki.
(s-j-)
MARTA
WESOŁOWSKA-SZARZYŃSKA, W EGIERTOWIE ZABAWA, Zrze
szenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział
Gdański. Gdańsk 1981, ss. 171, cena
60 zł.
Pamiętnik Kaszuby (z lat 1904—
1945), Roberta Węsiory, opracowany i
zbeletryzowany przez autorkę wymie
nioną w tytule. Gniazdo rodzinne bo
hatera książki znajdowało się ongiś w
Hopowie pod Egiertowem, dziś miesz
ka w Toruniu.
*
We wsi rodzinnej bohatera sąsiadują
cej w okresie międzywojennym z te
rytorium Wolnego Miasta Gdańska
szczególnie jaskrawo rysują się stosunki
polsko-niemieckie. W czasie II woj
ny światowej los zepchnqt bohatera
do więzień i obozu niemieckiego. Jego
doskonałe obserwacje zjawisk i ludz
kich charakterów data także barwny
obraz tamtych czasów.

Ksiqżka ciekawa także z racji zaj
mującej aneądoty i bardzo oszczęd
nego komentarza.
(s.j.)
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Rozpoczynamy druk rozproszonych przemówień, artykułów, fragmen
tów prac Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888—1974), ministra przemysłu
i handlu, ministra skarbu, wicepremiera II Rzeczypospolitej oraz delegata
PKWN do spraw odbudowy Wybrzeża, dotyczących jego przemyśleń
w kwestiach morskich i pomorskich.

Eugeniusza Kwiatkowskiego
myśl morska i pomorska
*

*

*

Oddzielne zagadnienie w kompleksie spraw realizowanych przez Mini
sterstwo Przemysłu i Handlu stanowią sprawy morskie. Nie potrzebuję w
tym miejscu przedstawiać historycznej wagi tego zagadnienia. Sądzę, iż
jeżeli jest jakakolwiek sprawa w Polsce, przy której jedną myślą i jednym
uczuciem kieruje się cały naród — to właśnie jest to sprawa naszej pracy
do opanowania zagadnienia morskiego. Nie będę więc rozwijał całokształtu
tego problemu, lecz wyliczę te zasadnicze prace, które w ramach resortu
przemysłu i handlu zostały w tej dziedzinie dokonane.
1. Zawarto nową umowę z konsorcjum francusko-polskim na budowę
portu handlowego w Gdyni, którą obecnie wykonuje się sprawnie i szybko
2. wybudowano nowe, poważne urządzenia mechaniczne dla przeładunku
węgla i rudy w Gdyni
3. rozpoczęto budowę portu rybackiego w Gdyni
4. przygotowano plany do rozbudowy składów towarowych w Gdyni
5. opracowano dla decyzji Komitetu Ekonomicznego zasady eksploatacji
portu w okresie jego budowy
6. opracowano status starostwa morskiego w Gdyni
7. rozpoczęto
skiej

budowę

dwóch

statków

pasażerskich

w

stoczni

gdyń

8. zakupiono 5 okjrętów handlowych po 2850 ton każdy i zorganizowano
odpowiednie przedsiębiorstwa
9. poparto rozwój portu morskiego w Tczewie oraz kupno flotylip handlo
wej przez Tow. „Wisła — Bałtyk"
10. załatwiono szereg zatargów z ludnością miejscową na wybrzeżu
11. ustalono wytyczne w programie pracy portów gdańskiego i gdyń
skiego z punktu widzenia potrzeb życia gospodarczego Polski
12. opracowano wskazania dla Komitetu Ekonomicznego co do poparcia
prywatnej floty handlowej
13. poparto wydawnictwa morskie
14. poparto renowację Komitetu Floty Narodowej
(Z przemówienia w komisji budżetowej sejmu w dniu 6 grudnia 1926 r.).

Ważnym zagadnieniem jest sprawa programu rozbudowy i wyzyskania
całego polskiego wybrzeża. Z powodu braku ustalonych wytycznych ściera
ły się ze sobą na jednym miejscu sprzeczne interesy, np. portu handlowe
go, letniska i osady rybackiej. Obecnie przystąpiliśmy do opracowywania
ogólnego, jednolitego planu dla całego wybrzeża, mając na oku również
interesy miejscowej ludności rybackiej. Będą w roku bieżącym rozbudowy
wane przystanie okrętowe na całym' wybrzeżu oraz bazy operacyjne dla
początków rozwoju rybactwa.
Również nasz stosunek do Gdańska wspiera się coraz mocniej, na zro
zumieniu wielkich i wspólnych interesów gospodarczych. Chcemy całą
szerokością dostępu do naszego morza pracować jak najintensywniej w
dziedzinie gospodarczej. Chcemy pracować sami i innym tę prącę ułatwić.
To też pozytywnie ustosunkujemy się do wszystkich racjonalnych projektów
rozbudowy portu gdańskiego. Dziś porty morskie i linie kolejowe w kierun
ku morza są w tyle poza możliwościami, a nawet potrzebami naszego
gospodarstwa narodowego. Musimy tę sytuację w ciągu najkrótszych lat
zmienić. To też z prawdziwą radością widzimy, że praca portu gdańskiego
przekracza dziś znacznie cyfry, które w najlepszych okresach były udziałem
Gdańska (...)
(Z przemówienia na plenum sejmu w dniu 8 lutego 1927 r.).

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
ł. XXV z 2—3 s. 417—832.
W listopadzie i grudniu 1980 r. wy
drukowano dwa pozostałe zeszyty
tomu XXV PSB (o z. 1—2 tego tomu
zob. w mrze 1 „Pomeranii" z br.). Oto
zwiqzane z Pomorzem i morzem osoby,
których biogramy zamieszczone sq w
tych dwóch zeszytach (w nawiasie —
nazwisko autora biogramu):
ks. Leon PELLOWSKI,
1869-1948,
działacz społeczny i narodowy (A. Bu
kowski); Franciszek PEPLIŃSKI, 1878—
—1958, rola rk i rybak, zwany Kaszub
skim Drzymatq (J. Borzyszikowski); ks.
Franciszek PAWŁOWSKI, 1774—1852,
syn chofiqzego pomorskiego Mikołaja,
urodzony we wsi Mokre w Chojnickiem, m. in. proboszcz w Tczewie i Lubiszewie (w druku podano: w LrbisZewie), następnie oficjał generalny dla'
pomorskiej części diecezji włocław
skiej, w (końcu biskup płockii (ks. B. Ku
mor);
Stanisław PAWŁOWSKI, 1882—1940,
profesor Uniwersytetu Poznańskiego,
bardzo zasłużony dla badań pomorzoznawczych, jego „patriotyczne zaanga
żowanie (...) w problematykę spraw
polskości Prus, Pomorza, Gdańska i do
stępu do Bałtyku było z uwagę śledzo
ne przez nacjonalistów niemieckich i
stało się głównym obciqżeniem w chwi
li jego aresztowania po wybuchu dru
giej wojny światowej", rozstrzelano go
6 I. 1940 w poznańskim Forcie VII (A.
Dzięczkowski);
Tadeusz PAWLAS, 1891—1953, pro
fesor dermatologii i wenerologii Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
ód r. 1945 Akademii Lekarskiej (póź
niej — Medycznej) w Gdańsku, w la
tach
1947—1948 dziekan Wydziału
Lekarskiego tej uczelni (E. Sieńkowski);
Jakub PENSON, 1899—1971; rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (J. W.
Chojna);
Marian PĘCZALSKI, 1887—1967, ma
tematyk, organizator szkolnictwav m. in.
w Gdańsku, wykładowca Politechniki
Gdańskiej (J. Piłatowicz); Marian PIĄ
TEK, 1911—1974, profesor mechaniki
technicznej Politedhniki Gdańskiej, w
latach 1956—1959 prorektor tej uczelni
(W. A. Drapella);
Bohdan PAWŁOWICZ, 1899—1967,
kapitag marynarki, pisarz morymsta,
dyrektor Rozgłośni Wielkiego Pomorza
w Toruniu; Czesław PETELENTZ, 1879—
1949, komandor, publicysta i działacz
morski; Andrzej PIASECKI, 1911—1940,
kapitan marynarki, qłówny organizator
ucieczki okrętu podwodnego „Orzeł" z
Tatlinna, zastępca nowego dowódcy te
go okrętu, kpt. mar. J. Grudzińskiego;
Czesław PAWŁOWICZ, 1906—1975, ka
pitan żeglugi wielkiej (cztery te biogra
my napisał J. Pertek);
Tadeusz PERKOWSKI,
1896—1942,
zastępca ostatniego komisarza Rzeczy
pospolitej Polskiej w WM Gdańsku (M.
Pelczar);
Gottfried \ PESCHWITZ,
1631-1696,
rajca i burmistrz Gdańska (E. Iwaooyko);
Stefan PETERS, 2. pot. XVII w., złot
nik toruński (J. Samek).
(Z. Br.)

EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
MYŚL MORSKA I POMORSKA

Tak jak niejedna z reakcyj chemicznych wymaga tzw. katalizatora,
organizmu przyśpieszajęcego bieg reakcji, tak i w życiu gospodarczym
istnieję takie katalizatory. Czyż np. wobec naszej strategii gospodarczej,
wobec utrudnień, które napotyka nasz handel zewnętrzny na rynkach sqsiednich budowa portu w Gdyni nie jest takim dodatnim i pozytywnym ka
talizatorem? Czyż zagadnienie inwestycyj na polskim wybrzeżu morskim,
czyż podporzqdkowanie dyscyplinie polityki morskiej szefegu czynności
gospodarczych państwa nie mogło być rozstrzygane pod kqtem widzeń,a
celów eksploatacji prywatno-kapitalistycznej, gdy zestawi się, iż między
rokiem 1924 i 1928 podnieślimy przeładunek w Gdańsku i Gdyni z
2 min ton rocznie na 10 min ton?
(Fragment wykładu wygłoszonego 2 grudnia 1928 r. we Lwowie).
*

*

»

I dziś nie miecz lecz prawo i sprawiedliwość dziejowa oddała Polsce
władanie nad skromnym odcinkiem wybrzeża bałtyckiego. Z dawnych
wielkich prac bałtyckich Polski pozostała tylko resztka, tylko okruch, tylko
kilkadziesiqtkilometrowy pas zetknięcia z morzem — i to jest dziś całe
prawo Polski. I jako prawo mus^ byś szanowane. Jednakże na tym matem
prawie może być zbudowana wielka przyszłość wielkq, trwatq, niezłomnę,
celowq i ofiarnq, świadomq i powszechnq pracq. Oto istotne źródło, oto
fundament, oto założenie naszej polityki morskiej! Czynimy też wysiłki nad
przekształceniem tego pięknego, pustego wybrzeża, lasów, piasków, muszli
i fal — w narzędzie gospodarcze, w narzędzie handlu i przemysłu, w
warsztat pracy nad podniesieniem poziomu ekonomicznego społeczeństwa.
Martwy obraz zapełnić chcemy życiem, niesiemy tam — z takim trudem za
oszczędzony — kapitał społeczny Polski, polskq pracę i myśl, otwierajqc
szeroko dla swobodnej współpracy międzynarodowej nasze drzwi morskie.
Nie symbol miecza przynosimy falom Bałtyku, lecz symbol bandery handlo
wej. Nie prawo walki, lecz prawo pokoju. Jeżeli jakiegoś zwycięstwa
pragniemy tam, na wybrzeżu morskim — to jedynie zwycięstwa prawa i ^
pokoju, i zwycięstwa nad sobq. Jest to bowiem współcześnie nasz naj- *
większy, najbardziej podstawowy postulat dziejowy.
Musimy pokonać martwotę naszych bogactw naturalnych, naszych su
rowców rolniczych i przemysłowych. Musimy przemienić je w dobra spo
łecznie użyteczne. Musimy pokonać nędzę naszej ludności, rozwinęć jej
potrzeby i konsumpcję. Musimy zabezpieczyć prawo do pracy milionom
obywateli (..) Musimy ustawić myśl i wysiłki naszego społeczeństwa na
zagadnienia produkcji i handlu, bo w tern leży zdrowy rozwój organizacji
portowych. Musimy pogłębić zrozumienie wartości współpracy międzynaro
dowej, musimy postawić jq na najwyższym i najwłaściwszym poziomie. (..)
Musimy więc zbudować własnym wysiłkiem nowq od podstaw aż po szczyty
Polskę świadomq swej idei państwowej i historycznej. Wydaje mi się, że
jednym z najważniejszych czynnników tej rekonstrukcji wewnętrznej, rekon
strukcji psychicznej i materialnej społeczeństwa jest pchnięcie Polski w
kierunku realizacji dalekosiężnej w konsekwencji polityki morskiej. (...)
Gdynia nie może być tylko bramq przepustnq dla towarów polskich. Mu
si być ona aktywnym inicjatorem w dziedzinie handlu morskiego polskiego
eksportu i importu bezpośrednio do Polski. Liczne i ważne towary przycho
dzę do nas jeszcze przez porty obce, bez specjalnych uzasadnień gospodar
czych. (...)
Dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna. Polska ma świadomość swego pra
wa pokojowej, twórczej, gospodarczej pracy na własnym odcinku morskim.
Nikt tej pracy budujqcej dobrobyt i pomyślność w atmosferze prawa i po
koju 30 milionowego państwa, utrudniać nie może (...)
Ale równocześnie wszędzie musi być obudzone zrozumienie, że program
polskiej pracy na polskim morzu, realizowany w bardzo trudnych warun
kach z niemałem powodzeniem — to zagadnienie znacznie obszerniejsze
i sięgajqce głębiej, w sarnę istotę programu wewnętrznej przebudowy Pol
ski.
Polska bez morza stałaby się naczyniem zamkniętem, w którym ciśnienie '
gospodarcze rośnie. Zabicie źródła tego ciśnienia byłoby skazaniem wiel
kiego państwa na stały kryzys gospodarczy (...) Naszemu pokoleniu dane
jest utrwalać, budować, rozwjjać, umacniać podstawy przyszłego bytu pań
stwa. Mamy zdać historyczny rachunek z wykonania naszych obowięzków.
Nie wiemy czy przyszłe dziesięciolecia będę dla nas łatwiejsze czy trud
niejsze. Wiemy natomiast — czem jest dziś — więc żadnej siły pozytywnej
zmarnować nam nie wolno.
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LUDZIE POMORSKIEGO ŚREDNIO
WIECZA.
SZKICE
BIOGRAFICZNE,
Gdańsk 1981, ss. 182.

EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
MYŚL MORSKA I POMORSKA

Jest to 13. tomik popularnonauko
wej serii wydawniczej Gdańskiego To
warzystwa Naukowego, „Pomorze Gdań
skie". W przedmowie czytamy, że wyda
niem tego tomu wydawca chce się przy
czynić „do spopularyzowania i realiza
cji zaincjowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pamorskie (...) akcji pod ha
słem „Zapis Mściwoja'’. Pod kryptoni
mem tym kryje się program upamiętnię
nia 700 rocznicy układu w Kępnie1'. Da
lej przedmowa informuje, że w tomiku
przedstawieni sq „przedstawiciele dy
nastii ksigżęcej (także kobiety), wybitni
reprezentanci ówczesnej administracji
książęcej i kościelnej oraz miejscowi
możni. Są to rodowici Pomorzanie, Po
lacy z innych ziem polskich, przedsta
wiciele niszczonych przez Krzyżaków
plemion pruskich czy też ludzie pocho
dzenia niemieckiego; wszyscy utożsa
miali się z Pomorzem, reprezentowali
jego interesy, pracowali dla dobra tej
ziemi i jej polskości”. — W sumie to
mik przedstawia w porządku alfabe
tycznym nazwiska 32 postaci, od Augu
styna z Szewy (ok. 1400-1454), pierwsze
go wojewody chełmińskiego, do św.
Wojciecha. Ten ostatni jest tu chrono
logicznie postacią najstarszą (ur. ok.
956, zm. 997), najmłodszą zaś jest bis
kup warmiński Łukasz Watzenrode, któ
ry zmarł już w pierwszych latach Rene
sansu (ur. 1447, zm. 1512). — Jak w
każdym biograficznym tomiku serii „Po
morze Gdańskie'’ na końcu poszczegól
nych biogramów podana jest podstawo
wa literatura. Biogramy napisali m.ia.:
J. Powierski, M. Biskup, K. Bruski, K.
Jasiński, G. Labuda i S. Mielczarski.
Jeden z następnych tomików serii
„Pomorze Gdańskie" powinien objąć
biogramy badaczy kaszubszczyzny i lek
sykografów gwar kaszubskich.
(Z/B-i)
JAN WALKUSZ, KANTA NODZEJE,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od
dział Gdański, Gdońsk 1981, ss. 46,
cena 25 zł.

Morze — to dłużnik wyjątkowy. Każdy rzetelny układ, każdy kapitał,
każdą pracę zwraca najprędzej z lichwiarsko potężnym procentem. Wiedzą
to dobrze narody, które morze ukochały i jemu poświęciły swą pracę. A pro
centy te same tworzą procenty. A prace te budzą rezultaty nietylko w dzie
dzinie gospodarczej, ale i na wielu innych polach.
Czyż może więc Polska dzisiejsza utrzymać się na drodze podjętej dzia
łalności, czyż może powstrzymać prace zrastania się wszystkich nerwów
swoich z polskim morzem?
(Z odczytu wygłoszonego w auli Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 9
grudnia 1928 r.).

W bezbarwny, mglisty, deszczowy dzień 10 lutego 1920 r. szły sztandary
Rzeczypospolitej do Pucka ku wybrzeżom zimnym i stalowym — witać Mo
rze Polskie, szły wojska polskie szare i błękitne, piesze i konne, ruszone
radością i śpiewem, niecierpliwe widoku morza, tej granicy państwa, która
niczego nie ogranicza, niczego nie dzieli, nie oddala i nie łamie, lecz wszy
stko łączy i zbliża. Ale morze było cliche, zlodowaciałe i żadnem echem
swem fal nie odpowiadało na ich pieśń radości.
Szła ku wybrzeżu gromada ludzi ogorzałych, sczerniałych, z małych
osiedli i chat rybackich, ludzi znających wszelkie tajniki wód morskich,
wyzrtanych skrycie na modlitewnikach dziedzicznej miłości ku Polsce, pła
cząc z nadmiaru niespodziewanej radości. Bo to przyszła dziś Polska żywa,
prawdziwa, ucieleśniona w majestacie swej potęgi i prawa i oto w chwili
gdy już ostatnio coraz słabsza i coraz wątlejsza w każdym kolejnym poko
leniu, nić nadziei zdawała się rwać zupełnie. Ale morze było ciche i nie
czułe, zmartwiałe, jakby po raz pierwszy było w rozdźwięku z rytmem
uczucia tej ludności z morzem na wieki i nierozdzielnie związanej!
Szły ku morzu i odgłosy dzwonów kościelnych, i dźwięki pieśni „Te Deum"
z całego kraju i wyjątkowo radosny odgłos armat, wieszczący, że Rzeczypo
spolita dotarła do kresu swej granicy północnej, małej i największej zara
zem, bo łaknącej ją z całym światem, że jej zjednoczenie i niepodległość
stają się żywą i ostateczną prawdą (...)
Dziś święcimy dziesięciolecie naszego powrotu nad Bałtyk, w całym kra
ju a również i na skrawku naszego wybrzeża morskiego. Może być to dzień
słoneczny lub szary. I znów może pójdą gromady ludzi nad morski brzeg,
by rzucić swe łzy radości i szczęścia, że danem jest nam pracować dla Pol
ski dzisiejszej i przyszłej na Polskim Morzu. Morze to nie jest już jednak
ciche i milczące, zimne, nieodgadnięte, ale kipiące życiem i wymową. Po
konane zostało grzbietami ciężkich ładownych okrętów, ujarzmione żelazobetonowymi ścianami a w duszy jego, jak w zwierciadle odbijają się i
tysięczne światła, i dźwięki potężne, i wyrastające z piasków damy a gwar
pracy jest najpiękniejszą muzyką tego świata.
(Z artykułu „Trzymajmy się morza", w: „Kroniki o polskiem morzu". War
szawa 1930).
•

Debiutoncki tomik poezji kaszubskiej
młodeąo poety, absolwenta Wyższego
Seminarium Duchownego w Pelplinie
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Poezja księdza Walkusza to prze
de wszystkim liryki wplecione w tło
kaszubskiego krajobrazu. Wiersze te
charakteryzują sie także zamyśleniem
filozoficznym nad człowieczeństwem.
Ich metaforyko jest bordzo bliska ka
szubskiej wyobraźni ludowej. Stgd też
poezja ta nie tyfko z jeżyka ale i z
treści przepojona jest duchem kaszub
skim*.
(s.j.)
JÓZEF CEYNOWA, Z TATCZEZNE,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od
dział Gdański, Gdańsk 1981, ss. 28,
cena 30 zł.
Książeczka wydana dla uczczenia
75-lecia urodzin autora, w nakładzie
bibliofilskim, 400 egzemplarzy ręcznie
numerowanych. Tomik zawiera siedem
wierszy
przeplecionych grafiką Jana
Misko. Wiersze spina klamra lat 1937
— 1975. Emanujgce z wierszy ciepło
i serdeczność sprawia, że lektura jest
przyjemna.
(s.j.)
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Przeżywamy dziś wspaniałe chwile, które nasuwają nam konieczność
głębszego zastanowienia się. Nie wiem czy to przypadek, że święcimy dziś
równoczęśnie rocznicę bitwy grunwaldzkiej i w tym samym dniu święcimy
chwile dla nas ciężkie i gorzkie plebiscytu na Warmii i Mazurach, wreszcie
świętujemy dziś ten piękny dar ludu pomorskiego. Wielka bitwa grunwaldzka
to znamię charakteru polskiego. Potem musiał przyjść plebiscyt na Warmu
i Mazurach za oddalenie się od morza, bo przecież Grunwald prowadził tu,
do polskiego Wybrzeża, nad polski Bałtyk, jednak nie wyzyskano go. Dziś
można powiedzieć, że społeczeństwo spłaca dług historyczny na Wybrze
żu. Polska przez setki lat sprzedawała swe produkty za połowę wartości
nie wyzyskując morza i nie umiejąc ująć we własne ręce aparatu mor
skiego. Przez setki lat powstawała na tern wybrzeżu jakby jakaś sieć, jakby
rafa, która zabierała zysk, mogący płynąć do Polski. Dzisiaj ci najbliżsi tego
wybrzeża, tj. społeczność pomorska oświadczyły, że chcą czynem praco
wać dla morza. Musimy sobie powiedzieć, że z tern wybrzeżem wiąże się
życie Polski a bez niego śmierć Polski. Przez całą Polskę musi pójść zro
zumienie, że tu tkwi podstawa rozwoju państwa polskiego, że tu się ono
zaczyna i tu się kończy. Niech więc ten czyn, jakim jest „Dar Pomorza"
wzbudzi w całej iPolsce świadomość konieczności pójścia tą samą drogą.
Pragnę dziś być wyrazicielem całej Polski, by wznieść okrzyk: „Niech żyje
społeczeństwo pomorskie, które najgłębiej zrozumiało wartości Pomorza i
morza nie tylko dla siebie, ale i dla całej Polski!’*.
(Z przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości poświęcenia i pod
niesienia bandery „Daru Pomorza" w Gdyni w dniu 16 lipca 1930 r.).
Wybrał: RYSZARD CIEMIŃSKI

Królowanie kaszubskie

I. JAKBY WSTĄPILI NA TRON

Wstqpilf na tron jakby weszli na wierzbę
Po gruszki. Wdrapali się wqskq stegnq Stromq, sękatq, nie bez zawijasów.
I odtqd strojq we śnie tę błękitnq strunę,
Którq płynęła chyża rzeczka czasu.
O wiele wcześniej sen im królem
Niż nam. Już w prehistorii szli Królami
Choć nie ruszali kolonami.
W marzeniach się niejedno śni —
Z majaków sennych budzi się czyn.
II. JEST TAM KTO?

Kto tam? Który? Jaki?
Po co się pytać,
Kiedy się z nami przyjaźnie wita,
Kto tak odświętnie na odpusty chodzi
Ten się na nasze Królowanie godzi
Na stare młodych Królowanie
Na stare z ziemiq trwanie
Koronacji n'ie będzie
I pewnie nie było
Koronowani sq jednak aktualni wszędzie
Choć się już władza z berłem przeżyła
A gdyby nawet Król Drwiny-Kpiny
Ten Król Liryczny, Poeta - Liryk
szedł przez krainę dmiqc w słowa dla słowa
szaleńcza stałaby się jego mowa —
koronacyjny ceremoniał wzniosłych słów
anachronicznej mowy nowoczesny cud
Poeta z metafor pije szaleje
Korona mu się na głowie chwieje
na wietrze trudnej gramatyki
w czasie burzliwej dialektyki
A gdyby tak szedł Król Bitewny
Partyzant jako Gryf Waleczny
co gry wojenne mierzył szukał? —
Już na nim poległ piachu kurhan
A gdyby tak szedł Król Cywilny
nie żaden władca tylko człowiek zwykły...
I taki jest i taki będzie
siedzi na przyzbie i tak ględzi:
„Ja na koronę sobie gwiżdżę
Właśnie jq z zęba wydłubałem
i tyle tego królestwa miałem
Król to dentysta,
jest dla mnie panem
wglqd ma do pyska
i rzqdzi chamem..."
A kto jest kto?
Kto cham kto pan?
Jak to się chodzi
Jak się nosi
Kto być nie umie niech o łaskę prosi.
Zwyczajny nosi się zwyczajnie
Cywil cywilne ma ubranie
Ten Liryczny lirycznie
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w pelerynie w powiewie rekwizytorni wóz jq zgubił
Teatr to tylko, tak, z teatru
jest ten osobnik w kusym wdzianku
podszyty lotem, z lotu w dłoni pióro
Złotówką jest i jakby jej nie było.
Zaś ten bitewny
w lesie pod trawą w mchu schowany
jest na zielono
w mundur Września
w relikwie chłopców jest ubrany
na jesień nieco wypłowiały

III. CZŁOWIECZE KRÓLOWANIE

Jeden daje światu koronę na dworze,
Inny jest błaznem rodzonym na wodzie.
Wiosłując łyżką - kapusta im w brodzie
Kładą w barszcz dwa grzyby — rydz przy muchomorze
Kukułka bandze teraz w lesie zajkiem
W sraczyku jak na tronie król się sprzecza z zadkiem
W powietrzu na kamieniu jest krzykliwą kanią
Królestwo być musi dla ludzi przystanią
Natury; tworzyć z sosen kładki a z buków mostki;
Królestwo jego zwykle się rozgości
Na wszystkich pustkach i pustyniach świata
i ptakiem dymów pod nieboskłon wzlata
Jak okiem sięgnąć wszędzie-ki kuty pni borów
Jak okiem sięgnąć nie ma już wyboru
Ten Król jest samotny
Samotny jak człowiek

VII. INNE TEŻ KRÓLE

Królowie zza Węgła
W murze cement i cegła
Wmurowani Warowni
Zrąbani w ruinach
Twierdzy godni
Następnie z niej wykopani
Wyszczerbieni jak garnki
Archeologii Kochanki
Królowie ze Siana Od Wielkiego Spania
Z Kochania Sapania
Z pojęczeń wśród męcząrń
nad miękkim upadkiem.
Królowie Zadka
Królowie z Wódy
Na niej płyną
Topielce spuchłe siwe sine
Królowi szczupak, karp do oka,
Gdzie woda płytka gdzie woda wysoka
Tam gdzie się drą łabędzie w bieli
Król legnie w śmiertelnej pościeli
Królowie Wielkiej Wody
Królowie troci i płoci
Królowie Wielkiej Wilgoci
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Królowie Piachu
Dróg i Moren
Korona krzemu w zębach
chrzęszczą w piachu brony
— zęby orania, zęby obrony —
gdy trzeba nawet piaskiem w oczy
Królowie Co Koń Wyskoczy
Królowie Bryczką w Konie Kare
Królowie Piesi, ich nogi szare
Wędrowcy Szarej Drogi
" Wędrowcy z plecakiem i z namiotem
Królowie Wanogi
Królowie Wędrówki bez celu, jałowej
Królowie Jałowcowi
Sine płomienie tam gdzie Wdzydzkie Pola
Król i Królowa z Gulgowa
śnią na wzgórzu
piach przesypują
z trumny do trumny
kornik wydrążył otworek równy
sypie siię czas przez dziurkę szmerem
czas piachu
a piachu wiele
z wieka na wieko
piach na wieki wieków
lekko

VIII. DIALOGI KORONACYJNE

A un co, że sam
2e sam to jak pan
Tedy patrzcie: jaki prosti chłop
Niby chłop z chłopem nie zrobi knopa
Ale z babq ma ochotę
A jego dziad buł
A jego tatk buł
A jego nenka buła z chłopa
Jak ta królowa
co jak rzepa zdrowa,
co jq korona od biedy chowa.

/

A ta korona
na głowę włożona —
nie od urodzenia
ale siedzi wysoko.
Jak niebo.
I pokapował, że królowa
jest czasem chora
a czasem zdrowa.

Czasem na Wyspie su królowe same.
Ale tylko na tronie,
bo w dzień w nocy
chłop przy niej kroczy.
I broni korony.
A wianeczek sami?
Sami, choć już pani.
Pan to robisz uroczyście.
A królowa mu nie chowa.
Więc króluje bez korony.
A co robić ma inszego? Korona nie zbawi od wszego złego.
Jakby ty był taki panem...
Nie byłbym już więcej chamem,
ale takim delikatnym
w haftowane kwiatki.
Ale jeszcze nie jest królem,
jeszcze mu nie była żonq,
jeszcze chodzi se z koronq,
jeszcze nie jest mu za paniq chowa w sobie z róży wianek.

Eugeniusz Gołąbek

Odnowa na Kaszebach
Jó wiem, że to, co jó teró piszę, to le je tako grósc
mesli przez kogoś rzekłech, dzes ju napisónech, a prze
ze mie le powtórzonech. Ale meszlę so, czemu jó, do
zbiernógo chóru odnowę, be nimiół przędąc swojego
biednechnego głosu. Może chtos prawie u mie naleze
nę nótę, co mu zmitczi serce?
To je prówda, że po spornym zelniku jó jem bel
perznę reszony leteracką nimocą. Ale wejle w taczi
sposób so zös objawiła moja opacznota: teró, czej
człowiek be móg pisać wiszetko, „co pomesli głowa”,
teró u mie w łepie je próżno. Ne ale w slśdnech miesącach teli wkół mie so dzejalo, że jó le sedzół z otemkłą gębą, a zdrzół i słeohół. Od nego zćlnika naróz
wszetczi gazete, radio i zdrzślnik tak jakoś so ożewiłe,
kożdemu so naróz zachca kritikowac, że jó le zdrzę
a so nimogę nadzewowac co hewo może zrobić w publicystice perzinka taczego popuszczenió lecków.
Póre dni temu mie so spitół jeden drech, cze jó
nimóm jaczech swojech tekstów, jaczech mie „Pomeranijó” niechcała wedrekowac za czasów niedównech
mrozów. On be mie je ród teró wedrekowół, bo to be
beło czekawi oszmakac perznę tego, co~niedówno belo
zakózóny nawetk póchnąc. Jó mu rzek jak je. Hewo
„Pomeranjó” mie wedała wszetko, co le beło cos wórt.
Teró meszlę so, że „Pomeranijó” poprówdze nimó so
dzys z czego tłomaczec, ani odnawiać. Kąsk gorzi je z
nama, piszącyma i... niepiszącyma. Bo ma nie wezweskała wszetczech możnotów, jaczi ma mia donechczas.
Muszę rzec o se, że jó też nie beł na teli dzyrzczi, na
kuli mie warenczi pozwólałe. Jesz miej dzyrzczi bele
ny, co nijak nie pisele... Ne ale prówdę rzec, z nama
jesz nie beło tak nóleszi, meszlę o kaszebsko-pornorzezi
spoleznie.
W jinszech gazśtach e w jinszech miastach piszą
dzys o odnowie nówicy ti, co przóde nógłosmi wrzesz

czcie „pomożemy!” Jeden z nech ledzy, redaktór z
„Leterature” tśż je na przódku resznote odnowę. Ta
tu odnowa, to dló niego nie je nick nowego, ko on so
ju póre razy odnówiół. Nen redaktór mó baro czekawi
zweczój drekowanió swśgo żalu za grzóche, jaczi mu
so przedarzełe w poprzednech cządach błędów e zwąbierzniów. Dló mie je wiedno czekawi, czej czetaję ne
jego wspominczi, czemu rechli nimoże postrzóc swo
jech zmiłków, le dopiórze po dzesyńc latach? Ne ale
ko lepi pozdzę, jak nijak.
Do nech mojech przesmiewków na tema dzyrzkosce
pisórza, dosc dobrze paseje jeden taczi stóri wipk,
co krążeł midze polsczima robotnikama w Czechach
póre lat temu. Ny robotnice so róz spitele jedny stóri
Czeszczi, czemu u nich, w Czechach nie bóło w woj
nie partizantczi. Ona odrzekła: „Ko partizantka bela
u naji zakózónó!”
Prze leżnosce odnowę, a co so z tim rzeszi, rozkoscerzenigo so Systeme kwitków na mięso, masło e
temu jistny rzecze, prze ny leżnosce we mie so budzy
trechlena. Jidze o to, że krój brekuje zbożego, mię
sa, węgla, żelazła e wszeczego jinszego, a jó tu piesz
czę o taczach głepotach. Ne nie je to wstid, robie cos
tak mało pożetnego jak pisani?
Jo, poprówdze, czej dzysó, po dłudżim czasu jó bierzę pióro do ręczi, tej jaż mie zdrugó, jaż mie po
wieka na oku zaczinó z nerwów mergac. Choę nibe
jó wiem, że jem le ofiarą łżawice i muszę so wezbec
tego kompleksu darmożerce, ale prówdę rzec, czeję
so dosc niemirno. Ko nima dzewu. Ob dłudżi lata so
wcyg gódało, że państwo dopłócó do kulturę, że tejótre, kina, ksążczi nie są dochodowi, że feleje papióra, tinte, kliszów, a państwo je muszi za drodżi
dewize kupiac za grańcą. Doprówdze, człowiek wkół
se czuł nę gódkę, móg dólebóg uwierzec, że pisórz,
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aktór, kompozytor, muzykant, a nawetk uczałi.,- że oni
wszetce są na topuszku państwa, żeją z łaskawizne
i że robotnik muszi na nech zgnilesów robie. Dló
państwa artista tej bel nym narą, obsmiśwajkę, co
tej sej, prze jaczim święcę mi6ł robotnikowi pokazać
pore nech swojech wipków, a w codzeń o» bet le
nóremną, nópiartą megą, co le żędócoróz to wicy papióra, lżeszi cenzure, pieńdzy na kulturę, pieńdzy na
ochronę pnzirode... a. biedny państwo }u nie wie,
skądka nó to wszetko mó brać.
Dzysó ju je dokózóny, dze bele topiony dolarczi, za
robiony — ko jakbe nie belo — też przez artistów, in
telektualistów i uczałech. Ale o to mię nie jidze. Chcę,
żebe nijeden z naji so zastanowił, uswiądnił so, o co
w żecym jidze, do czego móme zgrówac, po co żejeme.
Wiem, że wióldżi dzel ledzy ju dówno so ne prówde
uswiądnił, ale nie jem tak baro gwesny, że ne sprawę
so uswiądnile naji Domóce.
Dzyseszi cząd dówó dobrą leżnosc, żebe parminie
polsczi odnowę trafiłe też na Kaszebe, albo lepi rzec,
do serca Kaszebów. Bo wedle mie, moji Domóce muszą
odrodzec so bene se. Jidze o odrodę moralną, duchową.
Jidze o odnalezeni swoji kaszebsczi buche, poczecygo
swoji wórtnote, o odnalezeni wiarę w kaszebskó kul
tura. Bo mie so wedówó, że ne sprawę dzes zdżinęłe.
bełe zgubiony pode drogą do „lepszi przińdosce”. W
nym dorćbianim so, w codniowi starze o kawałk Chle
ba, w codniowech kłopotach, w nym dosc szólonym
marszu do lepszego żecygo, Kaszebi dzes pode drogą
zgubile swoję kaszebskosc. Prówdac to, co so na Kaszebach stało po sledny wojnie, stało so też w cali
Polsce, ale jó chcę le mówić o najech sprawach.
Störö, „wórpowo-żarnowó”, gburzko- rebackó, wiej

sko kultura, bela u naji po sledny wojnie, a nawetk ju
rechli wesmiónó, oplewónó, a nowo, socjalisticznó kul
tura so okóza bele jaką, otpustową tónizną. Stóri forme
kulturę bele rozwalony w miono weszszech dejów, a
nowi forme nie bełe nijak dopasowóny do żewech ledzy.
Przeczene tego, że dzysó je tak, jak je, są na ogle
dosc teli znóny. Niechc so za wiele mądrowac, chcę le
nóweszszim czepie w hierarchiji wórtnotów, detuszka.
Niechc so tu też chwtelec, ale mie już zaró na „po
czątku” zdzewiło, że ledze po setmedzesątim roku so
dele tak omanie. Wej chtos postawił na czepie mółego
fiata, a ledze na miónczi reknęle nę górkę dobiwac.
Mie so tu ju tej parłęczeło z klatrowanim biódóków
po namedlonym słupie, dzes na jórmarku, abo z biótką
psów o sztek gnóta. Meszlę, że wikszi dzel ledzy widzół
wierę to, co jó, ale kożdi jistno jak jó meslół, że tak ju
muszi bec, że jinaczi to nie jidze...? Mółi fiat so stół
mótorę pokroku, wręgą rozwiju spolezne, żebe socjalisticzny świat so kręceł i szed do przodku, żebe ledze
nimiele czasu meslec dokądka nen świat jidze. Fiat je
tu le taczim symibólę. Kaszebskó wies nie bela w slednech latach nym mólę, dze materializacejó żecygo za
szła nódali. Równak Kaszebe, to nie je le wies. We
Gduńsku, Gdiny mieszkó wierę wicy Kaszebów, jak
po wsach. Meszlę, że u Kaszebów ideologijó mółego
fiata trafiał na jistno brzadny pospodli. Detuszk bśł u
naji Domóków widne we wióldżim uwóżanim, a robote
nicht z Kaszebów nimó strachu, czede tej przeszła leż
nosc dorobienie so, tej... Mie so wedówó, że naji ledze
są jaż za baro robocy. Jistnieje u naji tak wióldżi
„kult” robote, że nijeden człowiek razu nie pamiętó
po co so tak marachuje. Dló nijednech najech ledzy,
pieniądz so stół celę sarnim w se.

Eugeniusz Gołąbek

Bez gorzu, ale zażarto
Ze zaczekawienim jó przeczetół usódzk Tadeusza
Bolduana na tema: Dejó wióldżego Pomorzigo w dzejach kaszebsczi resznote. Moja polemika z nijednyma
meslama zamkłima w nym usódzku powsta wedle polsczego przeslowió „uderz w stół...” Może to niemdze
spierka z gwesnyma tezama usódzku, le z oglowim
znaczenim meslów i udbów T. Bolduana, z jejich pesymisticznym tónę. Bądze to „biótka” z udbą autora
usódzku, że kaszebizna je le pamiątką dzejów, mało
wóżną zaostałoscą przeszłote, arehajizmę kulturowim.
Muszę so przeznac, że czej so człowiek przezdrzi na
przemeszlenia. T. Bolduana bez emóceji, .spokójno, bez
kaszebsczech kompleksów, a jesz do te „od stronę Karpatów”, tej no wszetko wezdrzi logiczno i nima so za
baro o co zahöczec. T. Bolduan je powóżnym publi
cystą, nie pisze „na wiater”, nie pozwóló so na jaczis
pojiżny plestani, tak jak jó to hewo robię. W Jego
usódzku wszetko na ogle dosc so zgódzó, je w po
rządku, ale jak w kożdi tego órtu publikaceji, szechte
rzetelny informaceji są przemikłi osobistima meslama
autora, i w tim so przeslecó Jego pozdrzatk na gwesny
sprawę.
Kożdi mierzi świat swoją miarą. No, co T. Bolduan
głosy je prówdac Jego gwósną udbą, ale ko me wierne,
że pisórz sztółteje pozdrzatk na świat swojech czetińców. Tej mie nie je równo, w jaczim duchu On wepowiódó swoje zdani o kaszebiznie. Jó jem dbe, że
człowiek może sztółtowac świat, zmieniewac go podług
swoji wole, może odwrócec od se nieżeczny namienieni
(przenómiej w jaczims dzślu). Żele tej z kaszebizną je
lecho, muszime biótkowac o poprawę. — Jo, le dló
T. Bolduana kaszebizna nick nie znaczi.
Jó wiem, że T. Bolduan mó prawo mieć taczi swój
pozdrzatk, bo czej człowiek so przezdrzi na dzysśjszą
jawernotę, mó prawo stracec wiarę w cwek kaszebsczi
sprawę. Równak jó jem w jistnym prawie sztółtowanió
świata wkół se jak T. Bolduan, tej nimogę dopuscec,
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żebe Jego trechlena, Jego niewiara w kaszebiznę objimnę wszetczech Domóków.
Jó wiem, że nie jem polemistą, z jaczim skrziżowani
pióra be belo dló T. Bolduana śrą. Jem dló Niego le
nipocym gzykę, a nawetka smórkolą, od nech „zatobaczonech”. Równak czej zdrzę na Bolduana, widzę że
On werós ponad nen kaszebsczi ogródk perznę za wesok, tak, że korzeniama ju nie sygó rodny zemi.
Perznę jó Bolduana rozmieję. Mie też mierzy nieróz
na mojech Domóków, że są taczi zópieckowi, mółego
formatu, gorzi mie, że jó sóm tóż taczi jem. Nima
midze nama dzys choba człowieka órtu A. Majkowsczego. Równak taczego człowieka jó nie widzę też
westrzód „Wiólgopomorzónów” z pokolenigo e kręgu
T. Bolduana. Rzeczę jesz cos. Hewo „Wiólgopomorzóni”
so ju wezbele zópieckowatosce, półą cygarete, ale pode
drogą dzes wezbele so też łączbe z domócezną.
Program, jaczi nama bedeje Bolduan, oznóczó do
browolny wezbecy so kaszebizne po to, żebe so mogła
zjisec wiólgopomorzkó dejó. Jó jem za ną deją, ale
nie wedle „obrządku”. T. Bolduana. Będę przestojiwół
T. Bolduanowi, żele w ny swoji deji bdze jrozmiół
nalezc poczestny mól dló kaszebizne.
Zgrówę do kulturalny autonomiji Kaszebów Bolduan
mó za partikularizm. Ale ko partikularizmę je wszetko,
co so zamikó w jaczech grańcach, co je miśjszi od
„świata”. Taczim przejawę partikularizmu je nowocżasny patrijotizm i no wszetko, co zawódzó na drodze
do stworzenió spolezne oglowoledzczi, światowi. Czło
wiek wiedno beł niedoskonali i wierę nijak, ani za
tesąc lat nie dozdrzeleje do tego, żebe so wezbec partikularizmów. W Polsce do biótczi z nym zjawiszczę
użiwó so całego aparatu propagandę, w jaczim wiedno
wkół so trąbi o tim czim me nie jesme, a czim jesme.
Czej so cos tak wcyg trąbi, tej prze ostatku dzśl ledzy
w to uwierzi.

Bolduan pisze: „Jest naturalne, że człowiek broni się
przed uniformizacją własnej osobowości i środowiska
w którym żyje...”
Jó widzę w nech „partikularizmach” przeczenę, zdrój
bogactwa ledzczi kulturę, ji rozmajitosce. Prawie na
rozmajitosc je wedle mie czims pozytiwnym i mie
be so nijak nie spieszeło do unifikaceji kaszebizne z
polaszezną. Na unifikacejó, zeszlachowani postępuje do
przódku tak a tak, cze tego chceme, cze nie. Le ma
be chcą jak nówicy swoji kulturalny apartnosce uretac
(na pierszim molu mowę), bo jesma dbe, że kaszebizna
je czims wórtnym i przez nię możeme do oglowoledzczi
kulturę wnieść cos swojego, snóżego, wórtnego. Nie
rozmieję, czemu Bolduan tak baro chce nas, z naji
mółi kulturalny klótczi, przesadzec do kąsk wikszi?
Ma bądzema chcą nę swoję klótkę perznę poszerzec,
upiększec...
Żele jidze o „skansen”: Tak to ju je z mółima kulturama, że mają strach kontaktów ze swiatę, bo mogą
so nólżi stać strawą dló jaczegos „kulturalnego” smoka.
Prówdac żecy w kulturowim rezerwace je też niebez
pieczny, bo prowadzy do „kriplowatosce”, skręcznienigo, ale. ko Kaszebi nie że ją na samotnym ostrówku.
To, że kaszebiznie je trzeba swieżech soków, wierę
wiedzele ju też młodi Zrzeszińcowie, ale ko wiedzele
też, że za wióldżi zastrzik tego leku może zaszkodzec.
„Zatobaczony” dzejórzowie miele i wcyg jesz mają
nódzeję wyńc ze skansenu do szerszego, świata ze ż ew ą kaszebizną. Na udba je o wiele cężśszó do zjiscenió, jak wiólgopomorzkó dejó T. Bolduana. Komu so
baro spieszi e je za casno w kaszebiznie, może so jic
kąsk przewietrzec. Może za czasę udö so nama stworzec
deją, dze bądze mól na kaszebiznę i na jinszi woźny
rzecze. To co je dobri dló Bolduana nimuszi nijak bec
tak dobn dló kogo jinego. Choba są rozmajiti drodżi,
żebe wyńc do świata?
Chto wie, cze nama so udó „wyńc do świata”? Jó,
choc nie jem optimistą, móm wiedno nódzeję. Móm
le strach, że T. Bolduan ną swoją komudą może' zarwać
jinszech Domóków. Z jinszi stronę zdrzące, Bolduan je
„sechim” realistą. Zöczi Kaszebama jak nólepi i pró
buje sczerowac kaszebską sprawę na „rozsądną” Ste
gnę. On wierę nimoże zgarac nó to, że Kaszebi są taczi,
jaczi są, i mó gwes świętą prówdę. Le stegna, jaką
nama On wskózeje, prowadzy do poddanigo so, do
„rozmecó” so Kaszebów. Może je jinszó droga, żebe
wyńc do świata? Wedle moji dbe, je.

Stefan Pastuszewski

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

to nie my
to oni
ich pięści jak gromy
z jasnego nieba
zza flanki niebieskich mundurów
których ludzie wyglqdajq
gdy chmury niebezpieczeństwa
zawisły
a dzieci mówiq:
mamo, milicjant nas broni
oni
bezimienni
bez twarzy
i bez serca
czarny sen
podziemie człowieczeństwa
ostatni akord zimy
która skuła nasze sumienia
i ręce
w łańcuch solidarności
jeszcze Polska nie zginęła
żyje
wiosna
Bydgoszcz 19/20 marca 1981

Rozrzucone wiśnie
Naszą redakcję odwiedziła p. Hanna Fedorowicz,
mieszkanka Kanady (Montrealu), polskiego pocho
dzenia. Jej rodzice wyemigrowali do kraju „klono
wego liścia” po wojnie. Pani Fedorowicz podzieliła
się ze mną refleksjami związanymi z Kaszubami ka
nadyjskimi, osiedlonymi w prowincji Ontario.
— Z prowincja Ontario zetknęłam się — powie
działa p. Fedorowicz — 25 lat temu, w czasie mojej
działalności w' harcerstwie. Od tamtego czasu odwie
dzam tę prowincję corocznie. Interesuję się tą zie
mią, jej mieszkańcami. Z czasem moje kontakty z
Kaszubami kanadyjskimi w Ontario stawały się co
raz szersze. Szczególnie zadecydowała o tym moja
pomoc konsultacyjna przy nakręcaniu dokumental
nego filmu „Kaszuby” realizowanego przez National
Film Board of Canada, właśnie o Kaszubach kana
dyjskich z okolic Wilna, Barrys Bay. Byłam jed
nakże tym filmem rozczarowana, gdyż nie przedsta
wił on charakterystycznego kolorytu tej prowincji,
jej mieszkańców. Pominął tradycyjne życie parafial
ne, konserwatyzm obyczajowy, czy dążenie do izola
cji od innych grup społecznych.

— Ciekawi mnie szczególnie ta ostatnia cecha. Czy
to aby nie mit?
— Nie. To rzeczywistość, którą ukształtowała hi
storia. Złożyło się na to szereg czynników. Przede
wszystkim osiedlający się w Ontario Kaszubi wy
szli z pewnych uwarunkowań społeczno-politycznych,
dramatycznych uwarunkowań. Poza tym poprzez pro
pagandę osiedleńcza Ameryka jawiła im się jako
kraina mlekiem i miodem płynąca, a zastali niewykarczowaną, „ciężką” ziemię. I też przyszło im żyć
w otoczeniu emigrantów z Niemiec i Irlandii. Nie
jako następnym szokiem dla nich byli Polacy z po
wojennej emigracji, ła część Polonii początkowo ho
łubiła ich, a później zarzucała, że nie są prawdzi
wymi Polakami, bo niepoprawnie mówią. Nieco zmie
niło się na lepsze, gdy rząd federalny ogłosił w roku
1971 ustawę o wielonarodowości Kanady. Ustawa ta
niosła możliwość awansu społecznego wszelkim na
rodowościom (nie tylko angielskim i francuskim) za
mieszkującym Kanadę. Obecnie na przykład bur
mistrz i naczelnik poczty w Barrys Bay są Kaszu
bami. W ogóle Kaszubi nabierają coraz większej pe
wności siebie. Swego czasu p. Franciszek Bahyrycz,
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znaczenie metaforyczne, obrazuje rozproszone (odizo
lowane) ludzkie dramaty.

organizator kolonii dla dzieci kaszubskich, powie
dział, że po wyborze na papieża Jana Pawła II Ka
szubi wyprostowali kręgosłupy...
— Wspomniała pani wcześniej o konserwatyzmie
obyczajowym Kaszubów kanadyjskich. Mogę go so
bie wyobrazić, ale ciekawi mnie jak pani ów kon
serwatyzm widzi?
— Zacznę od przykładu. We wspomnianym przeze
mnie filmie „Kaszuby” jest scenka, która pokazuje
kąpiące sie nago dzieci (zresztą nawet nie kaszub
skie). Oglądających ten film Kaszubów, właśnie ta
scenka zbulwersowała najbardziej. Wtedy dobitnie
uświadomiłam sobie, jak bardzo pruderyjni są ci lu
dzie... Sprawa następna, to ciągle utrzymująca sie
hierarchia w rodzinach. Oczywiście główna role pełni
w nich ojciec. Zresztą w ogóle role priorytetową
pełnią mężczyźni. Kobiety — przynajmniej te ze
starszego pokolenia — nie odgrywają żadnej roli w
życiu publicznym. Poświęcają sie tylko rodzinie...
Jest także u Kaszubów kanadyjskich głęboko zako
rzeniona nieufność^do ludzi z zewnątrz próbujących
ingerować w ich życie. Dam przykład. Pewien uczo
ny z Texasu opublikował za pośrednictwem Museum
of Man w Ottawie książkę o wierze Kaszubów ka
nadyjskich w zabobony. Książka ta spotkała się z
ostrą krytyka ze strony Kaszubów w następstwie
czego została wycofana z dystrybucji. Tak samo z
dużym oburzeniem spotkała sie debiutancka książka
Gail Hanley, która ukazuje wszelkie negatywne stro
ny życia Kaszubów w Kanadzie. Książka ta nosi ty
tuł „Where the Cherris End up”, co w wolnym tłu
maczeniu na polski znaczy „Rozrzucone wiśnie”.
— Swego czasu, pisarz Lech Bądkowski, recenzu
jąc tę książkę na łamach „Pomeranii” tłumaczył, że
ów tytuł w przekładzie na polski brzmi: „Tam. gdzie
kończą sie wiśnie” i nie bardzo mógł powiązać go
z treścią.
— Motyw „rozrzuconych wiśni” występuje w książ
ce w znaczeniu sensu stricto. Lecz w ogóle ma on

Prenumerata „Pomeranii
Otłri»** dla PKO:
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— Wracając do naszych poprzednich refleksji. Jak
to możliwe, że mocno ugruntowana cywilizacja pół
nocnoamerykańska nie potrafi sie przedrzeć przez
ów konserwatyzm Kaszubów kanadyjskich Bo tak to
chyba należy rozumieć?
— Niezupełnie. Przez tamtejszych Kaszubów przyj
mowana jest tylko cywilizacja materialna. W tym
zakresie nie mają oni zahamowań. Chociaż są wy
jątki. Przykładowo Marcin Rekowski, którego zwą
królem kaszubskim, sędziwy wiekiem (ma 90 lat),
mimo że jest właścicielem olbrzymiej fermy nie po
siada elektryczności, maszyn i innych udogodnień.
Jego synowie wychodzą na łąki z kosami. Jest to
oczywiście przykład skrajny. Wielu Kaszubów ma
jednak wysoki standard życiowy.
— Podejrzewam, że imponuje on szczególnie mło
dzieży. Przypuszczam także — i chyba słusznie —
iż młodzież wyłamuje się ze wspomnianego przez
panią konserwatyzmu obyczajowego, zatraca trady
cyjne wartości swoich przodków, łącznie z mową.
— W ostatnim czasie widoczny jest powrót mło
dzieży — która swego czasu pouciekała do miast
(synonimu wygodnego i liberalnego życia) — do do
mów, do farm rodzinnych. Jak sądzę jest to rezultat
bardziej egalitarnych stosunków społecznych (po ustawie wielonarodowościowej) • w prowincji Ontario
i Kanadzie w ogóle... Ale przypuszczenia pana są w
dużej mierze słuszne. A co do ostatniej pańskiej
wątpliwości. Bardzo popularne jest w Ontario pro
roctwo (humorystyczne nieco), które mówi, że mowa
kaszubska bedzie trwała dopóty, dopóki istnieć będą
kamienne ogrodzenia okalające farmy Kaszubów.
Rozmawiał: STANISŁAW JANKĘ
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Regularne otrzymywanie „Pomera
nii” zabezpiecza tylko prenumerata.
Wpłacenie na nasze konto (PKO
Gdańsk - 19510-5890-132) kwoty
200 zł przekazem jak na powyższej re
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produkcji zapewnia otrzymywanie 12
numerów naszego pisma. Prenumera
ta dla instytucji - 300 zł. Na odwro
cie przekazu prosimy napisać: prenu
merata „Pomeranii".

Piotr Kotow
PIOTR KOTOW, poeta z Gdańska, urodził się w obwodzie Orenburgskim, niedaleko
Uralu. Pisze w języku rosyjskim. Tomik wierszy w oryginale pt. „Wiecznyj ogoń”
powielono w 1973 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W roku ubiegłym Wydawnictwo
Morskie wydało tomik „Z tamtego brzegu” w tłumaczeniu kilku poetów gdańskich.

POMNIK POLEGŁYCH W GRUDNIU 1970

Przypominamy daty i „momenty” Na rozciągłości sześćdziesięciu lat I gdzie że sq - te samomonumenty?
Ze śmiercią ludzi - znikł pomników ślad.
Wznosząc się niby wieże faraonów
Nad ustawy, idee, prawu wbrew,
Nie słysząc jęków, ni ciskanych gromów
Wyciskali z narodu pot i krew.
A gdy z ich masek zrzucano zasłony,
Gdy ostudzono żar ich wzniosłych słów...
W ludzi nadzieje wlał Pomnik wzniesiony,
Wasz Wielki Pomnik dał im skrzydła znów.
I oto stoi Pomnik w formie prosty,
Jego kształtu nie łamie korny skłon:
Nie na samozwańców on powstał rozkaz,
Lecz jest dziełem jak wasze prostych rąk.
...Nie będzie tylko budowa samotną,
Lecz zapewnieniem przez niejeden wiek,
Że w naszych sercach ożył tysiąckrotnie
Ten, Kto za prawa ludzkie tutaj legł.
Przełożył Krzysztof Masłowski

SŁOWIK ŚPIEWA TO, CO W
NUTACH...

Słowik śpiewa to, co w nutach Czi-wi-(i-wi-łq...
Zaczynają patrioci
śpiewać piosnkę swą:
„Budujemy mosty, dacze
I wesoło nam,
śmiejemy się — nikt nie płacze I śpiewamy tak:
Żebyś kwitła, rozkwitała
Wciąż ojczyzno ma!
Żebyś się bogata stała,
A wraz z tobą - ja!
Będziem wierni ci do grobu,
A i w śmierci czas!
Tylko żeby, tylko żeby
Było coś dla nas...
Byśmy pili, pili - jedli,
Nie wiedząc, co strach,
Byśmy siedzieć nie musieli,
Gdzieś wśród gęstych traw.
Niech cię, dobre życie, czasza —
Nie omija, nie,
To, co twoje - także nasze,
Co nasze - nie twe...”
Słowik śpiewa to, co w nutach —
Czi-wi-li-wi-lq...
Zakończyli patrioci
śpiewać piosnkę swą.
Przełożył Krzysztof Masłowski

FALA

Jej nie przeraża śmierć straszliwa
I przed przemocą się nie zgina,
W skały z ogromną wali siłą,
O siebie nie dba ani krzyna.

JAK GROŹNIE FALE BIŁY W SKAŁY!...

Jak groźnie fale biły w skały!
Ona tu zginie, ale za nią
Na śmierć następna wnet popłynie...
Więc burz się silniej, oceanie,
Nie żałuj sił w swym mężnym czynie!
Fala za falą niestrudzenie
Ruszają z posad ciężkie skały Tę prawdę znamy, przyjacielu,
Choć mędrcom poznać się nie dała.
Pełożył: Franciszek Apanowicz

Ach, ja"k piętrzyły się bałwany!
Oczy me nigdy nie widziały
Tak huczącego oceanu!
Gdy spojrzysz z góry - kryształ lodu
I fale, pogrążone w ciszy,
Lecz tu, w głębinach, głosy morza
Raz smutne, a ’raz gniówne słyszę.
Przełożył Krzysztof Masłowski
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W KOŚCIELE

Narodziny, śmierć - zwykła kolej rzeczy.
Życie - drgające jak w oku Płomienne istnienie świecy —
Odwieczna tajemnica.
Kiedy już prawie zagasłem,
Zająłem się żarem świecy,
Więc nie ma czarnej nocy,
Jest wieczny ogień człowieczy.
Przełożyła: Teresa Ferenc

*

*

*

Na śniegu się beztrosko śmiał
Słońca blaskiem śmieć ogrzewany,
Lecz oto wiosny słychać szał Strumień pędzi niepowstrzymany.
Ujrzałem, jak się burzył, wrzał
Strumień, gdym w jego zajrzał głębię
I śmieć, co się beztrosko śmiał
Porwał, porwał potok wiosenny!...
Przełożył: Krzysztof Masłowski
PIOTR KOTOW

Wspomnienia z dzieciństwa

Ożnitmne
Bolesław Bork

Tego letniego dnia mama włożyła do koszyka
sztek swojskiego chleba, trzy ugotowane na twardo
jajka, sól w papierku i butelką kawy z cykorii za
bielonej mlekiem.
— Zanieski to tace na podpełnik — rzekła i do
dała — tatk secze reszte żetka prze Zelony Drodze.
Na pełnie przyńdzeta razem.
Po wyjściu z checzy oglądałem się za Amim, ale
go nie było. Pomagał Pawełkowi — naszemu paste
rzowi — paść bydło w jerkach. Poszedłem więc sam
miedzą przez Stregi, dalej koło krzaków do pierw
szego rowu. Tam Pawełek — dwunastoletni chłopak
pasł krowy i owce. Był ode mnie o pięć, czy sześć
lat starszy — dokładnie nie pamiętam — ale tęsknił
za matką mieszkającą na koleczkowskich pustkach.
Był u nas od wiosny. Ojciec właściwie nie chciał
ze względu na młody wiek go przyjąć, ale mama
litując się nad. niedożywionym dzieckiem i ulegając
prośbom jego matki, wpłynęła na ojca, żeby go
przygarnął. Krowy pasł tylko po południu, bo przed
obiadem był w szkole. Teraz w wakacjach całodzien
ne chodzenie za bydlętami było dla niego — rozu
miałem to dobrze — prawdziwą męczarnią. Dlatego
często pasłem razem z nim, szczególnie w drugiej
połowie dnia świątecznego. Teraz chciał mnie zatrzy
mać, ale ja miałem przecież inne, ważniejsze pole
cenie do spełnienia. Ami — pomimo że go odpę
dzałem a Pawełek przywoływał — poszedł ze mną.
Ojciec kosił żyto tuż pod lasem. Zostało mu już
niewiele do skoszenia. Brzegiem lasu dodreptałem do
niego. Przerwał pracę, wsunął ostrze kosy pod pókłesk, żeby słońce nie zmiękczyło stali i nikt przy
padkowo nie skaleczył się. Usiedliśmy pod granicz
nym kopcem w cieniu i ojciec zabrał się do posiłku.
Ami baraszkował po zaroślach poszczekując od czasu
do czasu. Przy leśniczówce zaskrzypiała metalowym
jazgotem pompa. Powietrze było parne i nieruchome.
Słońce zbliżając się do zenitu piekło coraz mocniej.
Prawdziwy żar szedł z nieba. Nam w cieniu było
dobrze. Tata, zanim odszedł do przerwanej pracy,
zachęcił mnie do szukania sierpniowych prawdziw
ków. Z wielką przyjemnością oddałem się temu za
jęciu. Zbieranie grzybów sprawiało mi zawsze wiel
ką przyjemność.
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Grzybów nie znalazłem, ale za to opodal niewiel
kiego mrowiska, w cieniu leszczynowych krzaków
obwieszonych niedojrzałymi orzechami, znalazłem
kilka poziomek. Zrezygnowany i zmęczony ciężkim
powietrzem wróciłem pod kopiec. Położyłem się na
nim i próbowałem liczyć ojcowe półkosy. Zastana
wiałem się, ile to źdźbeł ścina kosa za jednym za
machem. Pomyślałem, ile to trzeba namachać, żeby
powstał snopek, dwa, dziesięć, fura. Ile to trzeba
tych fur, żeby starczyło ziarna na cały rok dla na
szego gospodarstwa, a ile dla całego kraju. A prze
cież część zboża — jak mówił kiedyś ojciec — wy
wozimy do innych krajów.
Wszędzie, gdzie spojrzałem, uwijąli się ludzie. U
Kowalskich przez miedzę kosiło trzech, dalej u
Radtkego aż pięciu kosiarzy. Daleko za ukrytą w do
linie Zbychowskiej Strugi wsią, na płaskich zago
nach w Kawlach przeważali grabiarze. Miejscami ła
dowano na drabiniaste wozy wysuszony tegoroczny
plon. Dziś wielu rolników woziło zboże. Widać to
było po otwartych na oścież stodołach w górnej
części Zbychowa. Po dzisiejszej spiekocie spodzie
wano się deszczu, który zapowiadały też pocące się
w lesie i na kopcach kamienie.
Nasz ostatni łan żyta kurczył się, kurczył, półkoski były coraz krótsze, aż wreszcie kosa ścięła
ostatnie źdźbła. Ojciec rzucił kosę, wyprostował się
jak struna, uniósł wysoko ręce i zwalił się na wznak
w samym rogu lasu, gdzie słońce jeszcze nie do
tarło. Poleżał tak chwilę, wstał, zabezpieczył znów
kosę i zaczął zbierać dorodne kłosy żyta. Mnie ka
zał przynieść z sąsiedniego pola parenaście źdźbeł
owsa a z miedzy garść kwiatów.
— Zrobime krutkę — rzekł — story zwek tak
koże i mema sę uceszy.
Ojciec plótł krutkę, a ja znosiłem do niej co trze
ba. Związany misternie złotymi źdźbłami owsa bu
kiet kłosów żyta, ozdobiony polnymi kwiatami i le
śną zieleniną miał u dołu dwa uszka uplecione ze
słomy, jakby dwa uchwyty dwojaków. Byłem dum
ny, że wyszła nam tak ładna krutka i również dla
tego, że ojciec pozwolił mi nieść ją do domu.

Zanim weszliśmy do checzy mama wyszła z garn
kiem wody. Polała nas i rzekła:
— Zesta bankarta zesekła i krutkę przeniosła, mu
szę waji pokropić na ochłodę.
Wręczyłem jej krutkę, za co dostałem kuska, a ta
ta kieliszek kornusu. Obaj dostaliśmy na obiad plince. Mama powiesiła krutkę na gwoździu, na którym
wisiał obraz Matki Boskiej Siewnej. Na Zelną zabie
rze krutkę do kościoła, ksiądz ją za ofiarę pokropi i bę
dzie tak wisieć aż do Sewny. W tym dniu wykruszy
się ziarno z kłosów, by je następnie zmieszać z ziar
nem przeznaczonym na siew. Ma ono zapewnić przy
szłoroczny urodzaj na polach.
Po obiedzie wszyscy wyszli do dalszych prac żniw
nych. Trzeba było zgrabić skoszony przy Zelony Dro
dze łan żyta. Przyszły do pomocy Prandzeno i stóró
Kruzeno, a także dwie dziewczyny od Wroszów ze
Store Bude. Kobiety grabiły, ja z Pawełkiem nosiliśmy
snopy, a tata trochę nam pomagał i stawiał rzędy.
Nad Pucką Górą pojawiły się chmury. Powiało chło
dem. Widocznie gdzieś bokiem przeszła burza. Praca
szła teraz raźniej. Mama odeszła wcześniej do domu,
bo należało przygotować na bankarta jakieś przyję
cie. Po trzech godzinach grabienie dobiegło końca.
Ostatni snop w tym roku, zwany bankartem, a w in
nych stronach ostatkiem, związała Prandzeno. To coś
nie pasowało. Nójzgnilszy powinien związać bankarta,
a taką leniwą kobietą Prandzeno znowu nie była. Ja,
Pawełk i ojciec poszliśmy do domu. Ojciec musiał
przygotować wóz do zwiezienia chrustu, a my z Pa
wełkiem mieliśmy wypędzić na pastwisko krowy.
Po godzinie czasu zjawiły się kobiety z pola niosąc
krónę, którą uwiły na polu. Do wianka wielkości du
żego bochna chleba zrobionego z źdźbeł zbóż, kwiatów
polnych i zieleni przymocowały dwa pałąki krzyżujące
się u góry oplecione zbożem. W miejscu skrzyżowania
się pałąków umocowały wspaniały pióropusz z kło
sów. Niosły ją wysoko na grabiach i śpiewały:
Otemknij gburze swoi wierzeje,
Ju sę na polu żetko nie chwieje.
Otwórz nom, gburze, szerok wrota,
Niesem ce krónę z szczerego złota.
Plón nieseme, plón,
Naszemu panu w dóm.
Ojciec przywitał żniwiarki na progu, mama pokro
piła krónę wodą i zaprosiła kobiety do izba na spuch
ły, które w międzyczasie zdążyła upiec. Stóró Kruzeno
dostała za pomoc okrągły, duży bochen swojskiego
chleba i zezwolenie na zbieranie z rżyska kłosów. Po
zostałe kobiety odpracowywały wiosenną orkę na ich
pólkach i zwózkę drewna z lasu wykonane naszą fur
manką. Za jeden dzień pracy końmi liczono u nas
trzy dniówki piesze. Niektórzy gburzy liczyli nawet
cztery dniówki.
Nad wieczorem ojciec przywiózł furę chrustu z na
szych krzaków nad stregami. O zmroku wrzuciliśmy ten
chrust do zagrody pod zboże, żeby snopy nie leżały
bezpośrednio na ziemi. Najgorzej było z ułożeniem
pierwszej warstwy snopków. Pierwsze cztery ojciec
ułożył na środku zagrody na krzyż, a następnie obsta
wiał je naokoło dalszymi, zwracając uwagę, żeby były
kłosami ułożone ku górze. Mówiono, że do dobrze uło
żonej zagrody nie miała prawa wcisnąć się nawet
mysz polna.
Pogoda dopisała i tegoroczne żniwa przebiegały ryt
micznie. Najbardziej z tego zadowolona była mama,
bo ze zboża zebranego w słoneczne dni mąka winna
być pełnowartościowa, a chleib nawet bez dodatku
mąki pszennej — doskonały. Dobre samopoczucie mo
ich rodziców wskazywało na to, że zechcą uczestniczyć
w dożynkowych uroczystościach organizowanych coro
cznie na reszkowskim placu w łesie. za zbychowską
leśniczówką. W piątek po podwieczorku ojciec pojechał
po ostatnią tegoroczną furę zboża. Został zgodnie ze
zwyczajem panującym w Zbychowie zlany wodą przy
wjeździe do stodoły. Takie pokropienie kuczra i koń
cówki zboża zapobiegać miało niszczeniu zbioru w sto
dole.

Tego dnia rodzice zaprosili na wieczór wszystkie
osoby biorące udział w naszych żniwach. Kobiety po
częstowano ciemnym piwem, jasnym — mężczyzn.
A nam dzieciom dostało się po szklance brunego pi
wa. Zjawił się nawet Plichtów Gust ze swoją harmo
szką i w ogrodzie przy babce do klepania kos potań
czono ze dwie godziny. Dawniej takie ożniwiny dla
całej wsi wyprawiał dwór i potańcówka trwała
do północy, często do rana. Wspominał te czasy mój
dziadek Walenty.
Tej niedzieli — a była to niedziela w połowie sierp
nia — ojciec wypędził bydło na rżyska, bo Pawełek
poszedł do kościoła. Później ja poszedłem na pole
i pilnowałem stadko, a ojciec wrócił do domu zrobić
obrządki, bo zaraz po obiedzie mieliśmy wybrać się
na ożniwine na reszkowski plac. Po dziesiątej, gdy
słońce mocniej przygrzało, krowy stały się niespokoj
ne. Napastowane przez gzyki przerwały jedzenie, opę
dzały się łbami przed natrętami, ogony wznosiły w
górę, goniły po polu. Pierwsza uciekła mi do domu
Szemla, a po jakimś czasie całe stadko. Tylko owce
skupiły się w cieniu i wcale nie miały zamiaru ucie
kać do szopy.
, Zaraz po obiedzie mama ubrała mnie w granatowe,
krótkie spodenki, białą koszulę, kazała ubrać białe
skarpetki i czarne trzewiki. Sama ubrała długą, kwie
cistą spódnicę, bluzkę z falbankami i duży kapelusz
z wiązanką sztucznych kwiatów. Na szyję zawiesiła
długi złoty łańcuszek z małym pozłacanym zegarkiem.
Tata ubrał białą koszulę ze sztywnymi mankietami
i jeszcze sztywniejszym wysokim kołnierzem z musz
ką, ciemne ubranie i sznurowane buty. Do kamizelki
przypiął złoty łańcuszek z zegarkiem, który włożył do
dolnej kieszonki weste. Mama przygłaskała moją dłu
gą i bardzo płową grzywę i w tak odświętnym stroju
i świątecznym nastroju poszliśmy na przełaj w kie
runku Reszek.
Przeszliśmy Stregi, nasze jerki, lesnygó rów i we
szliśmy na reszkowską drogę, przy której rosły pięk
ne, smukłe i bardzo wysokie buki. Kawałek za leśni
czówką skręciliśmy w las. Po jakimś czasie dotarliśmy
do miejsca, gdzie rokrocznie karczmarz Glóza z Re
szek z sołtysem i ławnikami organizowali dożynkowy
festyn. Na małej polanie był ubity plac do tańczenia.
Otaczające go drzewa łączyła barwna słomiano-kwiecista girlanda. Za nim na wzniesieniu, do którego zro
biono schody, stał w otoczeniu gęstej zieleni (ogrodze
nia z zielonych witek) stół, za którym miała usiąść
orkiestra. W różnych miejscach blisko polany, oddzie
lonej od leśnej głębi malutkim jeziorkiem, stały stoły
i ławy na powbijanych w ziemię kołkach, przeznaczo
ne dla zacnych gości, którzy w krómie mogli opłacić
siedzące miejsca. Ław porobiono znacznie więcej i te
samotnie stojące nie były płatne. Krom, czyli buiet
znajdował się przy drodze prowadzącej na plac. Były
tam beczki z jasnym i ciemnym piwem, skrzynki z le
moniadą, w kartonach miętowe pałeczki, rybki i inne
słodkie przysmaki, na sznurku wisiały miętowe laski.
Na blachach nęciły szneki i amerykanki, a nad tym
wszystkim kołysały się majestatycznie barwne lam
piony, a wśród nich króna karczmarza.
Usiedliśmy przy stole częściowo zajętym przez ro
dziny zbychowskich gburów. Przyszedł już leśniczy
Sterna z żoną. Mieszkał w leśniczówce i pilnował grafowskich lasów. Łamaną polszczyznę mieszał z mową
kaszubską i przeplatał niemieckim. Sprawdził poste
runki strażackie, a następnie przysiadł przy naszym
stole. Las zapełniał się ludźmi. Z dala od strony Re
szek dolatywały dźwięki marsza. To zbliżał się ożniwinowy orszak.
Pierwsza na plac wkroczyła znana w powiecie mor
skim i na pograniczu kartuskiego orkiestra braci
Liedtków z Kołeczkowa w strażackch mundurach.
Na klarnecie grał Boleś, na trąbkach Feliks, Tóna,
Włady, Wiktor, na tubie najroślejszy Fryd, a na bęb
nie Paweł. Za nimi szły dziewczęta w barwnych stro
jach przyozdobionych kolorowymi wstążkami niosąc
krutki zamożniejszych rolników i żniwny wianek soł
tysa. Dalej postępowali młodzieńcy niosąc na marach
słomianą kukłę nazywaną różnie; jedni mówili na
43

nią strech, inni banks, a mieszkańcy Reszek sztróman.
Za kukłą szedł sołtys, znani reszkowscy gburzy z
żonami i młodzież. Po bokach biegła rozwrzeszczona
dziatwa. Stanęli na placu, wiónk i krutki zawiesili
na girlandach, a strecha postawili na przygotowanym
zawczasu kopcu na środku placu. Starzy rozeszli się
do stołów, a młodzież zrobiła wokół kukły krąg. Ktoś
zaśpiewał piosenkę:
Hejże, braca stańme wszetce kołem,
na czesc wiónka zaspiewajme społem.
Kto robotę jimo sę ochotnie,
Temu nigde nie będze markotnie.
Po niej poszły inne, smętne i wesołe, smutne i
radosne, powolne i szybkie, takie... jak życie. A gdy
kapela usadowiła się na swoim miejscu, przedmucha
ła trąby, rozpoczęła się muzyka, reszkowskie ożniwi
ne. Moi rodzice i inni dorośli uczestnicy festynu po
pijali piwo, opowiadali nowiny, tańczyli. Mężczyźni od
czasu do czasu podchodzili do bufetu na coś mocniej
szego. Ja nabrałem śmiałości i z innymi dzieciakami
biegałem po lesie, wyciągałem z innymi podczas przerw
w tańcach źdźbła słomy ze strecha i przynosiłem je
rodzicom. Niektórzy zabierali je do domu i prze
chowywali do jesieni, by wpleść je do powrósła, któ
rym zabezpieczano na zimę drzewka owocowe przed
zającami. Ponoć źdźbła miały przyniteść w przyszłym
roku urodzaj owoców.
Na dożynkach znalazł się znany w całej okolicy
włóczęga Wasylk, który wędrował od wsi do wsi roz
nosząc nowinki i plotki i gdzie się dało gotował zupę
z gwoździ. Częstowano go piwem. Gdy zakołowało mu
się w głowie rozgadał się na dobre. Opowiadał, jak
to dawniej za szlacheckich czasów reszkowianie ob
chodzili ożniwine. Znacznie większego niż dziś stre
cha przywożono na drabiniastym wozie zaprzężonym
w cztery szemle. Na wozie siedziały dziewczęta, a
parobcy cwałowali na koniach. Na drugim wozie
karczmarz wiózł zakupioną przez sołtysa dużą becz
kę miodu. — Tak beło przóde — twierdził Wasylka,
ale czy naprawdę? Jedni mu wierzyli, inni nie.

Wreszcie doczekaliśmy się — to znaczy my, naj
młodsi uczestnicy festynu — zachodu słońca. Nim
skryło się za Pucką Górą, zapalono pochodnie i lam
piony nad krómem karczmarza i stołem orkiestry.
Wszyscy zebrali sie na placu i wokół niego. Reszkowski sołtys wygłosił swoją mowę. Powiedział o
szczęśliwych żniwach, zebranym plonie, i o tym, że
głodny zymk musi odejść. Czy chce, czy nie chce —
podkreślił dobitnie — ale musi odejść. Wskazał przy
tym na strecha i rzekł:
— To je ten zły dzód, głodny strech, niewdzęczny
sztróman i me go spolime, żebe wicy z nama nie
bel.
Wziął pochodnię "od stojącego przy nim parobka,
zamachał nią w powietrzu i ku uciesze zebranych
przyłożył do słomy.
— Niech pusty odchodzy, a pełny przechodzy —
powiedział uroczyście.
Buchnął płomień, orkiestra zagrała jakiś hejnał,
a my, wszyscy uczestnicy ożniwine wznieśliśmy ra
dosny okrzyk.
— Płomień do radość i wesele, a dym wróży nieszczescy — powiedziała mam wpatrzona w rwące
w górę pod korony drzew jaskrawe płaty 'ognia. A
po jej kochanej twarzy, tak rzadko uśmiechniętej,
przelatywały różowe cienie, migocące pieszczoty og
nia, symbolu ciepła i nadziei. Po jej licach spłynęły
dwie kryształowe łzy. Ja ścisnąłem jej rękę i wtuli
łem się w fałdy jej spódnicy. Było mi dobrze.
Był to jednak ogień słomiany i szybko przygasał.
Przy dogorywającym strechu odtańczono trzy ostat
nie tańce w rytmie prawie szalonym i uformował
się orszak, ale już bez przednówkowego dziada. Jtfeo
miejsce na marach zajęła sołecka króna. Dożynkowy
korowód udał się do sali karczmarza Glóze, gdzie za
bawa trwała aż do rana.
Ze względu na mnie rodzice nie poszli do Reszek.
O zmroku byliśmy już w domu. Ten niespotykany'
nigdzie w okolicy obrządek utkwił mocno w mojej
pamięci. Szkoda, że dziś już nie istnieje.

/

Antoni Pepliński

Solidarnie

Na kaszebsczech naju gonach
Spiewó skowrónk wesok w błonach
Wszetczich razem nas przegarnie
W jeden naród - solidarnie!
Tim co krój nasz zniszczeć chcele
A Kaszebów za nic miele —
Cze to mó jim uńc bezkarnie?
Be ni może - solidarnie!
W naszim kraju będze jadła
Będze cekru, będze sadła
Jeżle nasze mdq - masarnie O to walczme - solidarnie!
U rzeznika leno hócze
a gdzeniegdze same ptócze
A co dali? Będze mamie,
Jeżle nie mdzem solidarnie!
Wesme so wszetce do dzeła
Żebe Polsko nie zdżinęła
Niecłi zasjecq nom latarnie
Na Kaszebach - solidarnie!
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Andrzej Grzyb

Choroba
*

Tej jesieni zalęgła się we mnie choroba. Nie wyśni
łem jej, nie miałem przecież powodu. Opadła mnie, obezwładniła, ssać poczęła, aż nagle stała się mną. Nie
było już mnie, była choroba.
Całymi dniami leżałem przywalony ciężarem choro
by. Wydawało mi się, że tylko pierze, co je matka uparcie darła przez lat kilka, bym miał już własną pie
rzynę, to pierze, z nieznanych mi powodów, przestało
podlegać prawom natury i oto z dnia na dzień twar
dniało, ciężar powiększało tak, że zlany potem dniami
całymi broniłem się przed ostatecznym zmiażdżeniem
słabnącego wciąż ciała. Nocami kołdra przestawała
istnieć. Lub raczej należałoby powiedzieć, że walka z
jej ciężarem przestawała być problemem podstawo
wym. Przed zmierzchem bowiem, kiedy już zamęczony,
bliski załamania, pokonany w walce z pierzyną i roz
żarzoną blachą prześcieradła poczynałem zasypiać, po
kój nagle zamieniał się w najprzemyśliniejszą machinę
tortur. Oto ściany traciły poziomy i piony, rozsuwały
się, pochylały ku łóżku, by nagle zmienić prawie kwa
dratowy porządek w wąską szczelinę purpurowiejące
go tunelu. Kiedy deformacja dokonała się, a raczej
trwała nadal, grożąc ponowną przemianą, uchylała się
zapadnia podłogi. Teraz zsuwałem się, coraz szybciej
zapadałem w czerń tej pochyłej równi, by w końcu tra
fić w czeluść nieskończoną i spadać, spadać, spadać.
Rano nie miałem siły, by utrzymać termometr pod
pachą. Wciśnięto go w usta, pilnując, bym się nie udu
sił. Śniadanie. Jak zwykle bulion, którego każda łyżecz
ka, przeciskając się z wielkim trudem, naturalną swą
drogą, raniła przełyk, miażdżyła żołądek, przyprawiała
o mdłości.
Z lekarzem, który przychodził tuż pó owych tortu
rach, rozmawiano szeptem za drzwiami. Nie badał
mnie zresztą. Zerkał tylko na moją twarz, na termo
metr, wycierał przy tym nos, widać wiecznie zakata
rzony i wychodził.
Po owej niefortunnej, jak ją kiedyś nazwałem, wizy
cie, mijało kilka godzin do następnego posiłku. Do
prawdy nie potrafiłem dociec, co mi jest. Kiedy pyta
łem, a raczej próbowałem pytać, pytany, domyślając
się, o co chodzi, natychmiast zmieniał temat. Dlatego
nie znosiłem czyjejkolwiek obecności. Drażnili mnie.
Przychodzili, patrzyli wilgotnymi ślepiami, kiwali gło
wami, zmieniali prześcieradła, raniąc głęboko moje cia
ło, łamiąc kości, odwracali mnie z boku na bok, ględzili jakieś dyrdymały, mocno stojąc na nogach, rozwala
jąc się w moim fotelu, oglądali, jakbym porósł pięciocentymetrowym włosiem.
Najlepiej czułem się wtedy, gdy nikogo nie było.
Wtedy mogłem po raz któryś z kolei patrzeć na szczyt
sąsiedniego domu, w którego okrągłym wywietrzniku
gnieździły się gołębie. Przylatywały, odlatywały. Wo
dziły się za dzioby, zsnikały we wnętrzu, by po chwili
pojawić się na niewielkim gzymsie. Cieszył mnie
szczególnie ten moment, gdy niespodziewanie unosiły
Skrzydła i najpiękniejszym na świecie chyba, najzręcz
niejszym, płynnym ruchem unosiły się w powietrze.
Pokochałem te gołębie.
W lewym dolnym roku okna kolibały się czuby so
sen. Może i nie. W każdym razie powinny tam być.
Zawsze tam były. Widziałem tyle razy ów fragment
lasu tuż za oknem. Wystarczyło, że patrzyłem w ten
róg okna i już widziałem las. Nie tylko wierzchołki kil
ku dorodniejszych sosen, widziałem cały las. Każde
drzewo, nawet to, które z ojcem poprzedniego roku

zrąbaliśmy na nowe słupy do płotu, krzywą sosnę też,
tę, z której dwa lata temu na wiosnę zrzuciłem srocze
gniazdo i suchą też, którą zamierzaliśmy tej właśnie
jesieni spuścić na opał. Kiedy bardziej przymrużyłem
oczy, widziałem sójki, kraski, wróble i mysikróliki na
wet. Przefruwały z drzewa na drzewo, krzątając się
wokół ptasich spraw, gubiły piórka w niebieskie pręgi,
a ja je zbierałem, by potem ulepić podobne z wyrobio
nej gliny i upstrzyć je całą uzbieraną leśną jaskrawoś
cią. W lesie też, ukryty za krzewami jeżyn, podgląda
łem królicze nory. Widziałem teraz ten las. Rozkoły
sany maszerował przez lewą, dolną część okna aż po
sen, w którym wchodziłem w ten las i znikałem.
Po obiedzie, jeśli ową troskliwą operację można było
tak nazwać zapadałem w krótki, płonący sen. Ockną
wszy się, za każdym razem próbowałem sobie przypom
nieć, uświadomić to, o czym śniłem. Nigdy nie wpa
dłem na właściwy trop. To, że prześniłem czas jakiś,
dowodził położeniem wskazówek budzik. Na parapecie
okna wytrwale odmierzał on wprawdzie nie mój czas,
bo czas dla mnie przestał już istnieć, nie mijał, ale
wskazówki w owej mechnicznej zabawce ' przez swe
wędrowanie utwierdzały mnie w przekonaniu, że śni
łem. Może nie był to sen, lecz coś bardziej niezrozu
miałego, coś głębszego, może próba wyjścia poza ciało,
a ponieważ uparcie wracałem, więc nie było mi dane
uświadomienie istoty tego chwilowego bytu — niebytu.
Wiele razy podróżowałem po mapie ścian. Z wysił
kiem przekręcając głowę, wodziłem wzrokiem po mro
cznych konturach. Nocna lampka, która za każdym ra
zem nieznacznie zmieniała zarys lądów i mórz, stwa
rżała możliwości coraz to dalszych wypraw. Od dawna
potrafiłem moją mapę doskonale, bezbłędnie prawie
rozczytywać. Szczególnie interesująco prezentował się
kontynent sufitu. Otoczony zewsząd cieniami oceanu,
pocięty abażurem rzek, naznaczony plamami jezior,
smugami gór przykuwał mnie na długie godżiny.
Dniem i nocą towarzyszył mi anioł. Jego jasna po
stać spoglądała ku mnie życzliwie ze ściany przy oknie. Właściwie anioł miał zajęcie. Wiecznie przeprowa
dzał przez dziurawy mostek dwoje dzieci. Byłem pew
ny, że dzieci przejdą bezpiecznie na drugi brzeg
rzeczki. Czasem wydawało się, że anioł, w czuwającym
geście rozkładając ręce nad główkami dzieci, unosi lek
ko głowę, spogląda na mnie, dając tym sposobem po
znać, że czuwa i nade mną. W każdym razie, kiedy
tylko spojrzałem na ten obrazek, czułem się bezpiecz
ny.
Była już zima. Można to było poznać po ośnieżonym
szczycie domu i pierzastych baranicach nałożonych
przez sosny. Cały ten krótki dzień i długi wieczór wę
drowałem w śnie, w owej tajemniczej, nie pozwalają
cej się zidentyfikować, świetlistej stronie snu.
Jak zwykle lekarz był rano, a mimo to, wbrew przy
jętym zasadom, pojawił się wieczorem. Światło nocnej
lampki przygasło, by na chwilę rozjarzyć się intensy
wniej niż zwykle.
Nad ranem anioł zszedł z obrazu i usiadł przy mnie.
Zdumiony, chciałem mu powiedzieć, że to nieostroż
ność opuszczać dzieci i to wtedy, gdy mają właśnie
przejść przez...
AnioRmiał twarz matki. Nic nie mówił. Siedział
chwilę bez ruchu, widać pewny, że czyn jego nie był
czystym szaleństwem. Nagle najdelikatniej, muskając
ledwo skórę, położył na moim czole rękę. Właściwie nie
była to ręka, może raczej tylko chłodny jej cień. Trwał
tak przez chwilę, wpatrując się we mnie z wielką tros
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ką, poruszał wargami, może się modlił. Potem uśmiech
nął się i wrócił na obrazek. Odetchnąłem, dzieciom nic
się nie stało. Widocznie ostrzegł je, że odchodzi na
chwilę, że musi, że grzecznie w bezruchu mają pocze
kać. Mimo to, wydało mi się je&o zachowanie nie

ostrożne. Byłem też dumny, bo przecież ową nieostroż
ność popełnił dla mnie. Do mnie zszedł, za mnie się po
modlił.
Minął miesiąc. Mróz już zelżał. W słoneczny marco
wy dzień po raz pierwszy postawiłem stopy na ziemi.

Krótki opis życia i śmierci
Romana Łąckiego
Kazimierz Ostrowski

Co roku chodzi Henryk Łącki z rodziną na cmen
tarz bohaterów przy ulicy Dworcowej w Czersku
i zapala znicz swemu bratu — Romanowi. Przychodzą
i drudzy krewni, znajomi, taka tradycja rodzinna,
choć wiadomo, że Romana tu nie pochowano. Jest
tylko płyta nagrobna i tablica.
Romana nie pochowano w ogóle, nigdzie. Dym po
spaleniu jego zwłok wiatr rozwiał po niebie. Ale może z
tej właśnie przyczyny pamiętano go mocniej w rodzin
nym miasteczku. W szkolnej izbie pamięci widziałem
iotokopie listów, które napisał w dniu swojej śmierci.
Coraz nowe roczniki uczniów będą poznawać historię
jego krótkiego życia — okruch pomorskiej martyro
logii.
Listy i inne pamiątki po bracie przechowuje w du
żej kopercie Łucja Łącka, mieszkająca przy ulicy 21
Lutego. Obrazy sprzed wielu lat już się nieco zatarły.
Relacja zatem jest zwięzła, nie schodzi na boczne
ścieżki. Tylko fakty.
— Nasz, ojciec, Jan Łącki, zmarł w 1928 roku, a
matka, Julianna z Szopińskich, w 1931 roku. Zostało
nas pięcioro dzieci: Bronisław, Roman, Jan, Łucja,
Henryk. Najstarszy Bronek miał w chwili śmierci'
matki 11 lat, najmłodszy Heniek — 3 lata. Zaopie
kował się nami wuj Jakub Stanisławski. Po skoń
czeniu szkoły zaczynaliśmy pracować i uczyliśmy się
zawodu.
Roman urodził się 6 lutego 1922 roku. Po szkole
powszechnej przez jakiś czas przebywał w zakładzie
wychowawczym w Maczkach koło Katowic, wyuczył
się malarstwa. Należał do harcerstwa i do chóru,
gdyż bardzo ładnie śpiewał. Był pogodny i miał dużo
kolegów.
W czasie wojny początkowo pracował jako malarz
pokojowy, następnie został przez Arbeitsamt wysłany
na roboty przymusowe do Dużej Cerkwicy koło Ka
mienia Krajeńskiego. Był oborowym w gospodarstwie
rolnym Splonkowskich, jak się można domyślić —
zniemczonych Polaków. Pisał stamtąd do domu, moż
na go było też odwiedzać. Oprócz niego pracowała
w gospodarstwie jako służąca Marta Talewska, z
którą się zaprzyjaźnił, oraz angielski jeniec wojenny.
Polski harcerz i angielski żołnierz wkrótce znaleźli
wspólny język. W styczniu 1943 roku uciekli od swych
gospodarzy, co w oczach hitlerowców było ciężkim
przestępstwem. Z rodzeństwa nikt o ucieczce Romana
nie wiedział, przeprowadzona jednak w domu nocna
rewizja policji zorientowała braci i siostrę w sytuacji.
O okolicznościach ucieczki przekazała rodzinie wia
domość Marta Talewska. Mówiła, że Roman z Angli
kiem zamierzali uciec za granicę, jednakże zamiar
ten wydaje się w ówczesnych warunkach wręcz fan
tastyczny. Można przypuszczać, że prędzej czy później
trafiliby do bunkrów w lasach pomorskich.
Tymczasem jednak ucieczka się nie powiodła. Po
kilku dniach obydwaj zostali schwytani w okolicy
miasta Chojnic i aresztowani. Jakie były dalsze losy
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Anglika — nie wiadomo. Roman Łącki został uwię
ziony w Bydgoszczy, był bestialsko pobity. Gdy
ukończył 21 lat odesłano go do Stutthofu, a stmtąd
wkrótce przetransportowano do więzienia w Berlinie
Plotzensee, Koenigsdamm -7, Haus 3. Z Berlina zdołał
przekazać list pisany obcą ręką po niemiecku w jego
imieniu, w którym prosił o wygotowanie wniosku
o zwolnienie go, najlepiej z podpisami znajomych
Niemców. Następne listy pisał sam.
Berlin, dnia 3 maja 1943 roku
Kochany Wujku!
List Twój otrzymałem, za który Ci dziękuję i Bóg
Ci zapłać. Myślę ciągle o Was, jak Wam się tam po
wodzi i czy wszyscy żyjecie. Ciocia Franciszka pisała
do mnie dwa razy, ostatnio otrzymałem od Cioci
pocztówkę na święta. Więc gdy będziesz pisał do
Ciotki, to ją pozdrów i podziękuj za pocztówkę. Tylko
dziwię się, że od Was nikt, nie pisze. Dlaczego Łucja
albo Bruno nie pisze do mnie? Czy Janek jest już w
wojsku? Niech także Henryk do mnie coś napisze.
Ten sweter, co Dobecka dla mnie więzła, to niech
Bruno albo Henryk go noszą: Łucja niech pisze do
służącej tego gospodarza, gdzie ja byłem i niech ją
serdecznie pozdrowi ode mnie. Ta służąca niech po
zdrowi ode mnie tych gospodarzy. Przy samym końcu
tego listu przysyłam adres tej służącej. Tak więcej
nie mam nic do pisania, tylko módlcie się do Boga
0 moją wolność, bo ja całą nadzieję i wiarę pokładam
w Bogu i w Matce Przenajświętszej. Nie zapominajcie
także pisać do mnie, opiszcie mi jak się Wam powo
dzi i jak tam żyjecie, czy wszyscy zdrowi? Pozdra
wiam rodzinę Weilandtów, Dobeckich, Dorengowskich
1 wszystkich krewnych i znajomych. Niech Aloch
Weilandt do mnie pisze. Możecie pisać po polsku.
Pozdrawiam Ciebie Wujku, Bruno, Janka, Łucję
i Henryka
Wasz brat Roman
Proszę o prędki odpis. Ta służąca niech do mnie
pisze, poślij jej adres mój. Adres do niej: Martha Talewski, Gross Zirkwitz, Post Kamin, Kreis Zempelburg, bei Herrn Alois ’ Splonkowaki I.
Berlin, dnia 10 maja 1943 roku
Kochany Wujku!
Piszę do Ciebie trzeci i ostatni list. Otóż ułaska
wienia nie otrzymałem. Dziś o godzinie 7-mej wie
czorem kończy się moje życie, tu na tej ziemi. Może
to i lepiej, bo taka jest Wola Boska. Nie płaczcie o
mnie, lecz módlcie się za mnie, aby dusza moja poszła
do Boga i tam żyła szczęśliwie, bo muszę powiedzieć
prawdę, że z naszej rodziny nikt jeszcze nie był szczę

śliwy na tej ziemi i także Ty, Kochany Wujku wiesz
o tym. Kochany Wujku! Proszą Cię mniej Heńka w
swej opiece, i powiedz mu, że moje ostatnie pragnie
nie jest, żeby słuchał wszystkich swoich przełożonych,
chodził do kościoła i nie zapomniał o Bogu. Pozdrów
także ode mnie Jasia. Jeśli jest na froncie, to niech
walczy razem z Bogiem i o wiarę. Tak więc Kochany
Wujku chciałbym Was Wszystkich przed śmiercią zo
baczyć, ale trudno. Śmierci się nie boję, bo idzie Bóg
razem ze mną i Matka Przenajświętsza. Po wojnie
pobuduj Wujku „Bożą Mękę” d daj na mszę świętą
za mnie.
Więc Wuj^u Jakubie żegnaj. Pozdrów wszystkich
krewnych i znajomych.
Bronek, Januś, Łucja i Heniek żegnajcie.
W niebie ujrzymy się wszyscy
Roman
t
Berlin, dnia 10 maja 1943 roku
Kochany Bracie!
Smutną wiadomość przysyłam Ci. Otóż wieczorem
rozstanę się z Tobą-Kochany Bronku na zawsze, ale
za to ujrzymy się wszyscy w niebie u Boga wiecznie
szczęśliwi. Proszę Cię módl się ze mną i weź pod
swoją opiekę Heńka naszego najmłodszego brata.
Bronek! Tak musi być, bo Bóg tak chce. Śmierci się
nie boję, bo mam Boga w sercu, żal mi tylko z Wami
się rozstawać. Moje wszystkie rzeczy są dla Ciebie.
Bronek proszę Cię pozdrów i pożegnaj Alosia Weilandtów, Stasia Czyplewskiego, Odyjów, wszystkich ko
legów, krewnych, znajomych i Waszą Helę. Pozdrów
także w liście Splonkowskich i służącą Martę Tal-ewską, która jest u Splonkowskich. Więc Bronek kończę
mój ostatni list i żegnam się z Tobą mój kochany
Bracie. Twój kochający Cię brat na zawsze żegna się
z Tobą. Tylko nie zapomnij o Bogu, a Bóg nie za
pomni o Tobie.
,
Roman
Berlin, dnia 10 maja 1943 roku
Kochana Siostro!
Zal mi się z Tobą jedną jedyną siostrą rozstawać,
ale Bóg woła mnie do siebie. Wszystko będzie dobrze,
tylko módl się do Boga, abym dostąpił szczęśliwości
wiecznej. Nie raz nie mogliśmy się zgodzić, ale wiem,
że Ty mi wszystko wybaczysz, tak jak ja Tobie i

Wam wszystkim wybaczam. Proszę Cię słuchaj wujka
i ^wszystkich- swoich przełożonych, którzy Ci zastę
pują ojca i matkę. Bóg pozwoli, że ujrzę się z naszą
kochaną matką i ojcem tam w niebie, gdzie jest wie
czna szczęśliwość. Pozdrów więc i pożegnaj wszystkie
moje i Twoje koleżanki od Romana. Łucko kochana
żegnam się z Tobą na zawsze
Roman
Tam w niebie ujrzymy się wszyscy.
Trzy ostatnie listy, pisane w dniu stracenia, nade
słane zostały rodzinie w Czersku w miesiąc po śmier
ci Romana. Przysyłka zawierała również ubiór i oso
biste drobiazgi zmarłego — zniszczone spodnie, za
krwawioną chusteczkę, zegarek, pieniądze — 17,65
marek. W "ubranie wszyta była kartka, na której za
mordowany notował więzienne wyżywienie. Óto ów
zapis:
Poniedziałek — pierwszego
Śniadanie: - - Obiad: ----Kolacja: - - - Wtorek — drugiego
Śniadanie:
- Obiad: - - - - Kolacja: - - - Środa — trzeciego
Śniadanie: - - Obiad: - - - - Kolacja: - — — T
Czwartek — czwartego
Śniadanie: - - Obiad: -----Kolacja: - - - Piąt-ek — piątego
Śniadanie: chleb i kawa
Obiad: kapusta
Kolacja: chleb, ser, kawa
Sobota — szóstego
Śniadanie: chleb i kawa
Obiad: brukiew
Kolacja: zupa'i chleb
Niedziela — siódmego
Śniadanie: chleb z masłem
Obiad: ----Kolacja: - - - Nasz termin — ósmego
Zawartość przysłyki uzupełniała oficjalna metryka
zgonu.

Na marginesie „Ziemi Wejherowskiej"
Zygfryd Prószyński

Zacząłem „Ziemię Wejherowską” czytać z dużym
zaciekawieniem. W miarę, jednak wgłębiania się w
jej poszczególne części, zapał mój stopniowo malał,
by w końcu — z trudem przemęczyć ją do końca.
Szczególnie dokuczyła mi, niestety, część VII (Okres
Polski Ludowej 1945—1975). To moje indywidualne
odczucie wypłynęło z głębokiego przeświadczenia o
pewnej niefrasobliwości w podziale ilościowym ma
teriału historycznego. Uważam, że historia XXX lat
PRL została nadmiernie rozbudowana kosztem innych
okresów, zajmuje aż trzecią część książki (str. 204—
307). Jeszcze -räz okazuje się, jak trudno mówić sen
sownie i zwięźle o- czasach nam najbliższych.
Sądzę, że przy ograniczeniu ilości arkuszy, nie z
winy autorów, nie wszystkie ważne historyczne pro
blemy zostały należycie omówione. Prawie każda
tego rodzaju publikacja („Ziemia Wejherowską” rów
nież) rozpoczyna się podaniem materiału źródłowego,
potem zdrysem geograficznym i wreszcie okresem

osadnictwa starożytnego i średniowiecznego. Zajęło to
w naszym przypadku 105 stron, czyli — podobnie jak
część współczesna — 1^3 całości. Chyba za dużo. Na
najciekawsze problemy, przynajmniej w moim od
czuciu (rozdziały V i VI) zostało 99 stron (!?)
Spróbujmy spojrzeć na te wydarzenia historyczne,
które z konieczności zostały tylko zasygnalizowane,
względnie nawet pominięte.
Najbardziej uderzyło mnie, że w zbyt dużym skró
cie pokazano Urszulę matkę i syna Ignacego Przebendowskich. Ich niemal wiekopomnym dz'ielem było
utworzenie w 1757 roku Funduszu Stypendialnego.
Zalegalizowane sądownie stypendium miało przede
wszystkim, jak na ówczesne czasy, charakter postę
powy, na 10 stypendystów, młodzieńców z dóbr wejherowskich i rzucewskich, aż 8 miało być ze stanów,
poślednich (mieszczan i chłopów).
Prof. Odyniec powołując się na prace J. Szewsa
„Stypendium Przebendowskich — fundacja i jej dzie
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je” i B. Śląskiego „Materiały do dziejów lokalnych'
Pomorza”, jak gdyby odsyła zainteresowanego czytel
nika do tych materiałów. A przecież to nieporozumie
nie, te prace są nieosiągalne i nie po to ..Ziemia
Wejherowska” została wydana.
Z braku miejsca nie można też było podać dzia
łalności społeczno-narodowej Ignacego Przebendowskiego po I rozbiorze Polski. Wtedy to zostaje powo
łany w skład członków Komisji Edukacji Narodowej, a
jako Marszałek Rady Nieustającej zajmuje się opinio
waniem podręczników dla uczniów i nauczycieli i jego
podpis np. figuruje (wśród 9 innych) w „Powinnoś
ciach nauczycieli” (1787) Grzegorza Piramowicza.
Niezmiernie ciekawe są losy funduszu. stypendial
nego. Wystarczy powiedzieć, że po różnych zmianach
i szykanach ze strony pruskiego zaborcy, stypendium
przetrwało do roku 1939, dokładniej do dnia wybuchu
.wojny. Poszczególne kwoty pieniężne wypłacali bur
mistrzowie Wejherowa i Pucka. Stypendystą tego fun
duszu był m.in. znany pisarz, Leon Roppel. Jestem w
posiadaniu odpisu pisma urzędowego wysłanego przez
burmistrza Wejherowa Bolduana (z dri. '11.04 1935 r.)
do studiującego w Krakowie Roppla, powiadamiają
cego o przyznanym stypendium w wysokości 46,49 zł.
Na str. 160 prof. Donald Steyer informuje krótko, że
przez teren powiatu morskiego w r. 1929 przebiegało
kilka linii kolejowych, a wśród nich Puck-Krokowa.
Materiał ścisły, ale nieposzerzony. Mnie, pucczanina,
interesuje szczególnie prawie „prywatna” linia kole
jowa, która została wybudowana przed I wojną świa
tową (1903 r.) przez niemieckich właścicieli majątków
(Hanemann, von Grass, Weise, hr von Krokov — ini
cjator) i tak wytyczona od jednej domeny niemiec
kiej do drugiej, że omijała wioski kaszubskie, np.
Starzyno i. Sławoszyno.
Na tej samej stronie znajduje się wzmianka o bu
dowie bulwaru nadmorskiego Jastrzębia Góra — Hallerowo (1929 r.). Dokładniej byłoby odwrotnie: Wielka
Wieś (Hallerowo) do Jastrzębiej Góry, a nawet w
przedłużeniu (choć nie bulwar, ale doskonała szosa)
do Karwi. Ta sprawa w jakiś sposób charakteryzuje
ówczesne „zainteresowania” nadmorskim regionem. Otóż
po podarowaniu części gruntów Józefowi Hallerowi w
Wielkiej Wsi (nowe tereny przyjęły nazwę Hallerowo)
przez ob. Torlińskiego i kilku innych gospodarzy, na
Ziemię Pucką zaczęli docierać co bardziej przedsię
biorczy „pionierzy” z głębi kraju. Najbardziej aktyw
ni to inż. Osmołowski, który wykupił niemal całą Ja
strzębią Górę i tereny (dziś Jasne Wybrzeże) aż po
Tupadły i inż. de Rosset. Ten zakupił od Antoniego
Białka z Tupadeł wąwóz prowadzący do morza i na
dał mu nazwę Lisi Jar (obok latarni w Rozewiu) oraz
ziemie obok niego leżące. Ci panowie rozbudowali się
wspaniale i „dla dobra nadmorskiego regionu i spo
łeczeństwa” połączyli szosą z kostki bazaltowe.] bieg
nąca wzdłuż pełnego Bałtyku dworzec kolejowy Wiel
ka Wieś •— Hallerowo z Jastrzębią Górą, tuż przy
Lisim Jarze i wspaniałej willi na skarpie.
Przy okazji — jak mówił mi nieodżałowanej pa
mięci Augustyn Necel — wystawiony został, sumptem
prywatnym de Rosset’a, obelisk upamiętniający po
wrót króla Zygmunta III Wazy povnieudanej wypra
wie do Szwecji, tuż przy zejściu do Lisiego Jaru, za
miast przy tzw. Żelaznej Drodze o kilometr bliżej
Jastrzębiej Góry. Dlaczego? Z prozaicznej, ale ważnej
przyczyny. Naprzeciw pomniczkä zbudowana została
„Gospoda nad Lisim Jarem”, własność de Rosset’a.
Zmęczeni spacerem turyści i letnicy, po zwiedzeniu
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(zejściu do morza) Lisiego Jaru i obejrzeniu pamiąt
kowego obeliska, mogli skorzystać z gospody i rzeczy
wiście korzystali. Inż. Osmołowski wybudował wspa
niały pensjonat-hoteł „Bałtyk” i gościł w sezonie let
nim wyłącznie finansjerę krajową i zagraniczną. Jego
żona, jeszcze po II wojnie odsprzedawała parcele bu
dowlane, często potomkom dawnych właścicieli. Do
dajmy, że obaj panowie kupili swe nadmorskie dobra
w okresie dewaluacji pieniądza, za przysłowiowe pu
dełko cygar.
Dla uzupełnienia podaję, że wspomniana na tejże
samej str. 160 komunikacja autobusowa „łącząca m.in.
Wejherowo z Gdynią, Karwią i Puckiem” istniała tylko
i wyłącznie, jeżeli idzie o Karwię, w sezonie letnim
(od 20 czerwca do 20 sierpnia).
Wśród szeregu problemów poruszonych przez prof.
D. Steyera zabrakło miejsca na sprawy związane ze
szkolnictwem. Kilkanaście wierszy nie może charak
teryzować całego problemu okresu międzywojennego.
Zbyt dużo miejsca, moim zdaniem, poświęcono np.
organizacjom niemieckim działającym na terenie Zie
mi Wejherowskiej. Podobnie dużo miejscowym sto
sunkom społeczno-ekonomicznym i Klasowemu Związ
kowi Zawodowemu. Natomiast została przemilczana
działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, wyjątkowo silnej
organizacji w początkach państwowości II Rzeczypos
politej na Pomorzu i Związku Nauczycielstwa Pol
skiego, począwszy od roku 1930. Obie te organizacje
zawodowe nauczycielskie, najsilniejsze spośród wielu
innych, przyczyniły się walnie do rozwoju oświaty
i kultury Wejherowa i szerokiej okolicy. Nie powinny
ujść uwadze takie nazwiska, jak Antoni Turek — pier
wszy prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Wejhero
wie (po wojnie — również) , czy Franciszek Kowalski
(wspomniany z' innych powodów), który chyba nie
ustępował popularnością burmistrzowi T. Bolduanowi.
Kiedy w roku 1936 doszło do słynnego ataku sanacji
na ZNP za wydanie „bolszewickiego” numeru „Pło
myka”, nauczycielstwo Wejherowa zagroziło straj
kiem, a starosta, Stefan Wendórff, zgromadził policję
z całego powiatu • dla stłumienia przewidywanego
buntu. Nie doszło do tej ostateczności tylko dlatego,
że delegat Zarządu Głównego ZNP z Warszawy przy
pomniał o bliskości granicy z hitlerowskimi Niemcami,
rozładowując powstałe napięcie. Wydaje mi się, że te
tematy należy ująć w następnym wydaniu „Ziemi
Wejherowskiej”, jak również powinna być w przy
szłości poszerzona o problemy, które z pewnością
zasugerują czytelnicy.
Na specjalną uwagę zasługuje jej ostatnia część,
poświęcona okresowi Polski Ludowej, napisana w
duchu propagandy sukcesu i radosnej twórczości. Tu
znajdujemy drobiazgi zaśmiecające pamięć np. „W tym
czasie Łaźnia Miejska przechodzi w gestię służby
zdrowia” (str. 220/221) lub „Ąmbulatorium zakładowe
przekształcone zostało w latach siedemdziesiątych w
międzyzakładową przychodnię zdrowia”. Czytelnik
potrzebuje opisu historycznego wydarzeń ważnych.
Dobrze, że autorzy zdawali sobie sprawę z niedostat
ków I wydania „Ziemi Wejherowskiej”, czemu dali
wyraz we Wstępie. Żywię nadzieję^ sądzę, razem z
czytelnikami, że II wydanie będzie należycie uzupeł
nione i poprawione.
Ziemia Wejherowska, Wydawnictwo Morskie 1980.
Cena 115 zł.

Jutro Kaszubskiego Parku Etnograficznego
Nie ulega wątpliwości, że Kaszubski Park Etnograficzny może już imponować.
Nasz Park jest nie tylko najstarszym skansenem w Polsce, lecz także skansenem
okazałym, który można bez żenady każdemu polecić do zwiedzania. W ostatnich
latach skansen we Wdzydzach rozbudował się znacznie, postawiono sporo cen
nych obiektów, co znaczy, że jednocześnie uchroniono je przed niechybnym całko
witym zniszczeniem. Rozbudowa KPE od lat jest zasługą głównie dwóch osób:
k.ercwnika — Benedykta Malinowskiego i kustosza — Tadeusza Sadkowskiego.
Prowadzona jest w ciężkich warunkach. Niedomagania były i są różnorakie, brak
funduszy, brak fachowców — rzemieślników, a także niemożność ich stałego za
trudnienia, a przede wszystkim brak etatów dla pracowników merytorycznych,
tzn. historyków sztuki, etnografów, konserwatorów, przewodników.
14 maja "br. we Wdzydzach odbyła się staraniem
Prezydium ZG ZK-P narada robocza nad aktualnymi
problemami KPE. Zastanawiano się co zrobić, aby
rozbudowę muzeum przyśpieszyć, aby zagospodaro
wać jut postawione budynki i wyeliminować szereg
niedostatków. Zwróćmy uwagę, że opóźnienie w sta
wianiu poszczególnych obiektów budownictwa drew
nianego (w stosunku do pierwotnych założeń), a także
w rozbiórkach (demontażach) powodują nieodwracalne
straty w zawartości autentycznego budulca. Tu czas
działa wyjątkowo brutalnie i szybko.
W spotkaniu wziął udział naczelnik gminy i mia
sta Kościerzyny — Witold Cerowski, dyrektor koś
ciańskiej kultury a zarazem prezes Oddziału Kościerskiego Zrzeszenia K-P — Jan Machut, konserwator
wojewódzki — Tadeusz Chrzanowski, z-ca dyrektora
Muzeum Narodowego — Józef Obszański. Spotkanie
prowadziła prezes Zrzeszenia — Izabella Trojanowska
Tezy do dyskusji ujmujące także stanowisko Zrzesze
nia — przedstawił Józef Błaszkowski, Zrzeszenie re-

energetycznej (docelowej) i telefonicznej. Przewody
przeciwpożarowe i wody pitnej mają być ułożone w
roku przyszłym. Są natomiast duże trudności z uzy
skaniem wykonawcy na wykonanie niezbędnych- żel
betonowych zbiorników przeciwpożarowych. Pewną
przeszkodę w realizacji całej infrastruktury w Parku
stenowi brak szczegółowego planu zagospodarowania
wsi. Zarząd Gospodarki Przestrzennej winien przyśpie
szyć ten projekt także dlatego, że do granic Parku
zbliża się nachalna architektura okazałych daczy.
KPE ma dotąd skąpe zaplecze techniczne. Nie ma
warsztatów konserwatorskich i budynku dla perso
nelu. Biura i pracownie naukowe przewidziane są w
4-izbowym dworku z Radunia. Recepcja zostanie uru
chomiona w bieżącym sezonie w dworku ze Skwieraw. Kierownictwo skansenu ma gotową dokumenta
cję wstępną na pracownie konserwatorskie, magazy
ny, warsztat stolarski i impregnatorski, w bieżącym
roku ma otrzymać dokumentację roboczą. Wprawdzie
przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych w roku

Fot. M. Kubacki

prezentował także Wojciech Kiedrowski. Tezy przed
stawione przez J. Błaszkowskiego rozszerzył kierow
nik KPE — B. Malinowski.
Skansen wdzydzki nie jest jeszcze w pełni właści
cielem wszystkich gruntów w obrębie swoich granic.
Brak własności uniemożliwia stawianie kilku chałup,
a przede wszystkim prowadzenie niezbędnej instalacji
dla całego Parku. Konserwator wojewódzki przyznał,
kilka dni przed naradą, brakujące 68 000 zł na zapła
tę gruntów uzyskanych w procesie wywłaszczenio
wym. Problem własności wydaje się więc załatwio
ny, chociaż uzyskanie gruntów po niskich cenach wy
właszczeniowych (zgodnie z przepisami) może spra
wić jeszcze pewne kłopoty.
Kaszubski Park Etnograficzny w dalszym ciągu
nie ma instalacji przeciwpożarowej, wodociągowej, ka
nalizacyjnej (niezbędnej tylko dla kilku budynków),

przyszłym, nie wydaje się jednak, aby budynki te
rzeczywiście powstały w najbliższych latach. Z kil
ku budynków przeznaczonych na magazyn muzealiów
jeden powinien mieć konstrukcję niepalną. Toteż
bliżej nieokreślona przyszłość.
Robót budowlanych w najbliższych latach będzie
sporo. Głównym hamulcem w ich ożywieniu jest
skandaliczny stan zatrudnienia w grupie tzw. pra
cowników merytorycznych, dwie, trzy osoby. W maju
rozpoczyna pracę jeszcze architekt. Wdzydze, aby
przybliżyły się w tej materii do pozostałych skanse
nów w Polsce muszą otrzymać dodatkowo co naj
mniej 4—5 etatów. Jest to konieczne dla zapewnienia
właściwego dozoru wznoszonych chat, zagospodarowa
nia już wybudowanych, dla zabezpieczenia właściwej
opieki nad zgromadzonymi bezcennymi zabytkami
kultury materialnej Kaszub i Kociewia i prowadze
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nia właściwej obsługi turystycznej i działalności oświa
towej. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na mocy opi
nii fachowców zwróci się do ministra kultury o przy
znanie niezbędnych etatów. Dotychczasowe strania
muzeum i władz wojewódzkich pozostają bez echa.
Dziwi nieco fakt, że w ubiegłych latach wojewoda
gdański przydzielił etaty placówkom będącym w zna
cznie lepszej sytuacji kadrowej. Wdzydze od pięciu
lat, mimo znacznej rozbudowy, zyskały' jednego do
zorcę.
Przy okazji dowiedziałem się, że naczelnik Cerowsiki, podobnie jak inni naczelnicy, nie ma nic do po
wiedzenia w zakresie etatów w podległych mu pla
cówkach. Wszystko w 9 miesięcy po Sierpniu jest jak
dawniej. Zadekretowane, poszufladkowane, obstawio
ne paragrafami i nadsyłane z „góry”. Naczelnik nie
może zwolnić pracownika np. w urzędzie miejskim
a zatrudnić dodatkowo pracownika w muzeum. Taki
jest system i takie są — niejakie — uprawnienia
gospodarza największej w województwie gminy —
miasta. Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w
grupie pracowników merytorycznych napotka na do
datkowy próg, którym jest brak mieszkań. Naczelnik
i tu jest również bezradny. Czynione będą starania,
aby spółdzielnia mieszkaniowa zezwoliła na wykup
mieszkań dla pracowników KPE, nie znanych jesz
cze z imienia i nazwiska. Postanowiono, aby jeden
obiekt w muzeum, z przewidzianych do wzniesienia w
najbliższych latach, przeznaczyć na mieszkanie dla
pracownika KPE. Jednocześnie rozważona zostanie
ewentualność wykupu tzw. domu Fethków we Wdzy
dzach i przystosowania go na mieszkania dla pracow
ników. Decyzja uzależniona będzie przede wszystkim
od ekspertyzy co do stanu technicznego tego budyn
ku.
Naczelnik Witold Cerowski przyjął propozycje ufun
dowania 1 stypendium dla studenta z Kaszub studiu
jącego etnografię lub dziedziny pokrewne.
Dość dobrze są zabezpieczone fundusze ze strony
konserwatora wojewódzkiego na bieżące roboty bu
dowlano-montażowe. W bieżącym roku obok kon
tynuowania rozpoczętych montaży przewiduje się
przenoszenie wiatraka z Brus i kościoła ze Sworniegac. Cieszy pełne załatwienie sprawy zabytkowego

kościółka ze Sworów (o pilności załatwienia tej spra
wy pisaliśmy na łamach „Pomeranii” dwa lata temu).
Wystrój wnętrza tego zabytkowego kościoła będzie
już poddawany konserwacji przez toruńskich fachow
ców. Są pieniądze na rozbiórkę i stawianie go we
Wdzydzach. Roboty limituje brak inwentaryzacji. Na
leży oczekiwać, że kierownictwo muzeum, mimo
szczupłej kadry podoła temu zadaniu.
Na naradzie rozważono szereg innych spraw. Wy
rażono mniemanie, że odradzające się rzemiosło kościerskię również zwiąże się mocniej z budową KPE,
tym bardziej, że inwestycje w Kościerskiem jak w ca
łym kraju ulegają poważnemu ograniczeniu. Gospo
darze gminy Kościerzyna przewidują przed wakacja
mi spotkanie z władzami innych gmin kaszubskich i
kociewskich. Kaszubski Park Etnograficzny jest spra
wą całego regionu i stąd bardziej konkretny udział
całego regionu w rozbudowie KPE jest słusznie ocze
kiwany. Rozważona zostanie sprawa wznowienia dzia
łalności Społecznej Rady Budowy KPE. Prezes Zrze
szenia uważa, iż Rada ta byłaby przydatna.
Kierownik Malinowski poinformował o zawarciu
porozumienia ze Stowarzyszeniem Twórców Ludo
wych, w myśl którego twórcy z Kaszub i Kociewia
zrzeszani w STL będą przyjeżdżać do KPE na pobyt
sobotnio-niedzielny. W bieżącym roku Oddział Gdań
ski Zrzeszenia chciałby również otworzyć filię swego
sklepu. Sprzedaż sztuki ludowej (hafty, ceramika, rzeź
by) a także książek kaszubskich i traktujących o regio
nie uatrakcyjni Kaszubski Park Etnograficzny. Zrzesze
nie w przyszłym roku przejmie w użytkowanie jedną z
chałup, co umożliwi także przekazanie izby — świetli
cy zespołowi „Wdzydzamki”. Oczywiście, że proces
ożywienia skansenu wymaga bardziej otwartych
ofert i bardziej rzutkich działań. Myślę, że po nie
zbędnym kadrowym wzmocnieniu Kaszubski Park
Etnograficzny będzie perełką ściągającą tłumy. Już
dzisiaj wycieczki do KPE są liczne. W bieżącym ro
ku istniejące przez lata trudności w zakresie kupna
czegoś do picia i jedzenia sięgnęły dna. W zdobyciu
czegokolwiek nie pomogą tego lata nawet przywiezio
ne kartki. Dno jest puste.
WOJCIECH KIEDROWSKI

Przedstawiam Witolda Bobrowskiego
Witold Bobrowski urodził się w 1955 roku w Li
manowej, w Beskidzie Wyspowym; w 1975 r. ukoń
czył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w No
wym Wiśniczu, później roczny kurs animatorów ży
cia kulturalnego na wsi na Uniwersytecie Ludowym
w Wierzchosławicach. Przez 3 lata pracował w Miej
skim Ośrodku Kultury w Limanowej. W 1979 roku
osiada na Kaszubach.
*
Od roku Witold Bobrowski uczestniczy w większoś
ci imprez organizowanych przez Zrzeszenie. Zdobył
już znaczny mir u swoich rówieśników w klubie
„Pomorbnia", zwq go szkolnym. Na uroczystość 100lecia śmierci Floriana Ceynowy przygotował plakat,
wcześniej szereg okolicznościowych grafik, chusty z
gryfami dla pomorańców, a ostatnio wizualną rekla
mę Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Ka
szubskiej w Chmielnie. Szczupły, żywotny, wyróżnia
się — nie tylko w działalności plastycznej — wielo
ścią inicjatyw i poczynań.
— Urodzony i wychowany na południu Polski.
Skąd zatem Kaszuby, jako miejsce pracy i wyjątkowo
głębokie zainteresowanie kulturą kaszubską?

— Ojciec mój urodził się w Gdańsku, dziadek w
Czaplach Nowych, babcia w Leżnie kartuskim. Matka
moja jest Góralką, z domu Slazyk. Będąc dzieckiem
często przyjeżdżałem do babci w Gdańsku. I właś
ciwie dawno już zamierzałem osiąść na Kaszubach na
stałe. Pragnąłem poznać głębiej ziemię moich ka
szubskich dziadków. Ostatecznie przyjechałem 6
sierpnia 1979 r., jak potem skojarzyłem, w dniu
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śmierci Damroki Majkowskiej. Znalazłem się w Kar
tuzach, gdzie nie zdołałem zdobyć pracy w kulturze.
Rozpocząłem zatem pracę jako szkolny w Staniszewi'e.
— Jak pan ocenia ten krok po niespełna dwóch la
tach pracy?

— Stwierdzam, że jestem w tej chwili jak u sie
bie. Znam ludzi i w Staniszewie mnie znają. W szko
le prowadzę zajęcia praktyczno-techniczne, wychowa
nie obywatelskie i wychowanie plastyczne. Jeszcze
wychowanie fizyczne. Za dużo, 12 godzin ponad 26-godzinny etat. Nie narzekam na warunki materialne,
chociaż w kulturze, w nowosądeckim, jako plastyk
zarabiałem więcej, tutaj pozbawiony jestem zleceń.
Ze zdziwieniem skonstatowałem, iż na wsi kaszub
skiej (przynajmniej w Kartuskiiem) nie widać oddzia
ływania domów kultury. Na ziemi nowosądeckiej
działania domów kultury były mocno osadzone w tra
dycji regionu, zresztą obsada etatowa tych instytucji
na południu Polski jest znacznie liczniejsza.
— Jak pan nawiązał
,Pomorami”?

kontakt ze

studentami z

— W Gdańsku bywałem i dzisiaj jes’tem bardzo
często. Co najmniej 2-3 razy w tygodniu; często
przyjeżdżam rowerem. Zwiedzając Stare Miasto tra
fiłem do księgarni Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kupowałem tu często książki, które początkowo
rozdawałem, a' później sprzedawałem dzieciom w
Staniszewie. Moja częsta obecność w księgarni zrze
szeniowej zwróciła uwagę p. Śliwki i dzięki niej

nawiązałem kontakt z „Pomoranią”. Obecnie w klubie
spotykamy się na konwersatorium kaszubskim pro
wadzonym przez kol. Kazimierza Klawifera. Do
kształcamy się.
Z prawdziwym tańcem kaszubskim zetknąłem
się po raz pierwszy na Uniwersytecie Ludo
wym w Wierzchosławicach. Już na miejscu, na
Kaszubach, doznałem rozczarowania. Stwierdziłem,
że obrzędowość niemal zanika, a elementy kultury
ludowej są za mało eksponowane. W każdym razie
kultura kaszubska nde jest eksponowana. Kaszubi
jakby zatracili dumę ze swego dziedzictwa, za mało,
mają, jak ja to nazywam, wewnętrznego umiłowa
nia. Mile jestem natomiast zaskoczony żywotnością
języka kaszubskiego. Znałem go bardzo słabo, z ksią
żek i od babci, a kaszubszczyzna babci była nienaj
lepsza, gdyż długie już lata mieszkała w Gdańsku.
W Standszewie tylko z obcymi mówi się po polsku.

Dzisiaj i ja rozmawiam już z dziećmi po kaszubsku,
staram się przynajmniej.
— Czy zamierza pan tworzyć jakieś większe grafi
ki? Czy myśli pan o wystawie swoich linorytów?

— Jako plastyk nie widzę się zbyt wysoko. Jestem
plastykiem technikiem. Twórczość pozostawiłbym ar
tystom w pełni wykształconym. Dziwię się, że w
klubie „Pomorania” nie ma studentów z uczelni pla
stycznej. Potrzebne to jest klubowi, ale przede wszy
stkim przydatne byłoby dla samych plastyków.
Myślę o ściślejszym związaniu się z gronem mo
ich rówieśników, o założeniu Karna Kaszebsczi Młodze
zne. Szukam osób interesujących, uzdolnionych...
Dużo na Kaszubach jest do zrobienia.
Rozmawiał: WOJCIECH KIEDROWSKI

Kultura na wsi
Na pytanie, Izabelli Trojanowskiej odpowiada NOR
BERT GOŁUŃSKI — przewodniczący Komitetu Za
łożycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Gdańsku.
— Jak pan ocenia stan kultury gdańskiej wsi?

— Podobnie jak w całej Polsce również nasza wieś
była i nadal jest dyskryminowana kulturalnie. To,
co się robiło dla kultury wsi, mdało charakter dzia
łań pozornych, na pokaz — bez głębszych treści.
Nie negując dobrej woli ludzi pracujących na rzecz
kultury na wsi (często było i jest gorzej z ich kom
petencjami) trzeba powiedzieć, że możliwości były
z góry ograniczone stanem bazy, brakiem środków,
a także zarządzaniem lokalnych władz; działalność
wielu GOK sprowadzała się do akademii i zebrań, bo
tylko orne dla lokalnych prominentów były ważne.
Na Kaszubach i Kociewiu, na Pomorzu, wieś kultu
ralnie była dyskryminowana dodatkowo* już zresztą
w okresie międzywojennym, a po wojnie szczególnie
w latach pięćdziesiątych, na skutek odsuwania nas,
Kaszubów, od możliwości decydowania o czymkol
wiek. Później, po okresie stalinowskim, kiedy podział
na autochtonów i pełnoprawnych obywateli zaczął
zanikać, rozpoczął sie z kolei okres ogólnej selekcji
negatywnej w obsadzaniu ważniejszych stanowisk, a
w kulturze także mniej ważnych (np. przez niekom
petentne żony „swoich” ludzi) i te błędy z przesz
łości ciążą nadal. Nadal nasze własne wartości i tra
dycje kultury regionalnej nie są dość doceniane i po
pierane. Często bardziej ceni się je z zewnątrz niż
lokalnie, ,na wsi, gdzie bywają negowane, a poprzed
nio okresowo były nawet zwalczane. Wiadomo: chcąc
świadomość narodową zlikwidować, zabiera się histo
rię i kulturę. Negując naszą, Kaszub i Pomorza, tym
skuteczniej zwalczało się na wsi gdańskiej gospodar
kę indywidualną (...).
— Jaka ta kultura wsi powinna być? Czy na wsi
potrzebne są np. kina, czy mieszkańcy wiosek, pow
szechnie mając w domach telewizory będą z nich ko
rzystali?

— Myślę, że kultura powinna być jedna dla wszy
stkich, tak w mieście, jak na wsi. I nam, rolnikom,
potrzebne są kina o ile wyświetlane w nich filmy
będą wartościowe. A nawet przy tych mniej wartoś
ciowych, jak to siię mówi „kasowych”, sensacyjnych
czy przygodowych, można pokazać coś wartościowego
w krótkim metrażu, żeby przyzwyczajać,
uczyć.
Również na wsi, szczególnie tam, gdzie daleko do
dużego miasta i nie można dojechać do teatru, powin
na być możliwość zobaczenia przedstawienia teatral
nego. W większych wioskach powinny być sale, w
których mogłyby się odbywać koncerty i wystawy.
Wszędzie przy bibliotekach są potrzebne czytelnie,
żeby można było przejrzeć pisma tygodniowe, o któ
re u nas jeszcze trudniej niż w mieście.
— Czy wasz związek przewiduje możliwość współ
działania z innymi organizacjami, nie tylko NSZZ
„Solidarność”, np. stowarzyszeniami społeczno-kultu
ralnymi?

— Będziemy chętnie współpracowali z każdym,
kto zechce być partnerem w dźwiganiu wsi. Także
w kulturze. Np. nawiązaliśmy Już pierwsze kontakty
ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim; udostępnia
nam ono swoje wydawnictwa, a my je kolportujemy,
bo1 są to książki o naszej tradycji i z niej wyrosłe.
Kaszubskie i kociewskie, o Kaszubach i Pomorzu.
— A więc rodzima
szczególnie ważna?

tradycja

jest zdaniem pana,

— Tak. W województwie jesteśmy w większości
Kaszubami i Kociewiakami, a oi wśród nas, którzy
nimi z urodzenia nie są, przecież żyją i pracują na
Kaszubach i Kociewiu, powinni więc tradycję ziemi,
która ich karmi znać. Bo tak, jak już mówiłem: his
toria i kultura tworzą podstawę narodowej świado
mości.
(Fragment wywiadu — „Głos Wybrzeża” nr 92)
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VIII SPOTKANIA PUBLICYSTYCZNE W PELPLINIE
Pelplin leżv na starożytnym szlaku
handlowym, a wykopaliska wykazujq,
że istniała tu Już osada w epoce
kamienia i brgzu. Na kartach historii
Pelplin pojawił sie dopiero 2 stycznia
1276 r., kiedy to ksigże pomorski
Mszczui II podarował te wieś cyster
som. Cystersi przybyli tu z Poqodek
koło Kościerzyny, dokgd w roku 1258
sprovrcdził ich był z Doberanu z Me
klemburgii książę Sambor II.
Po wzniesieniu klasztoru cystersi z
dużym wysiłkiem pobudowali oqromng iedenastoprzesłowg katedrą wzoro
wana na kościele macierzystego opa
ctwa w Doberonie. Pomimo budowa
nia przez okres ponad 20 lat potężna
architektura ma znamię stylistycznej
czystości. Od 1956 roku kościół nosi
tytuł bazyliki mniejszej, nadany przez
papieża Pawła VI. Bazylika ma najbobałsze w Polsce dzieła sztuki, wśród
nich największy w Europie środkowej
ołtarz główny (1623—1640) oraz liczne
obrazy wspaniałych malarzy Hermana
Hama, Bartłomieja Strobel a czy Andrze
ja Stecha.
Powyższe jest fraqmentem
zapisu
wykładu ks. prof. Janusza St. Pasier
ba podczas tegorocznych Spotkań Pu
blicystycznych. Zapis nieudolny w sto
sunku do barwności wykładu. Po wstęp
nei prelekcji publicystom wyświetlono
dwa filmy, „Pelplin" wg scenariusza
i reżyserii Z. Bożyczko oraz „Polski
egzemplarz biblii Gutenberga" według
scenariusza i reżyserii E. Chrzanow
skiego. Następnie ks. prof. Pasierb
oprowadził po katedrze. I to była
uczta. Dziennikarze,
przyznajmy to,
nawet ci z pobliskiego Gdańska, nie
przypuszczali, że w Pelplinie jest na
gromadzenie tylu wspaniałości, że to
największa (powierzchniowo) i najboqat
sza w dzieła sztuki świątynią w Pol
sce.
Przedtem uczestnicy VIII Spotkań
Publicystycznych wysłuchali wykładu
prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej pt.
„Kociewie”. Poni profesor zaprezen
towała sgd językoznawców o nazwie,
iezyku, qranicach i dorobku piśmien
niczym tego regionu. Ten naukowy wy
kład jest oczywiście trudny w odbio
rze dla niespecjalistów, cóż dopiero
mówić o wszystkich czytelnikach „Po
meranii": Niemniej redakcjo postano
wiła qo wydrukować
jesienig br.
Wszak tak mało wiemy o regionie kociewskim. Niejakim uzupełnieniem w

zakresie językowym była prezentacja
awary kociewskiei przez kieryków Ge
rarda Rzanieekiego i Andrzeja Żura
oraz księdza proboszcza z Rajk owych
— Kazimierza WoeJkie.
Szczeaólnym momentem podczas
VIII Spotkań było przybycie na salę
obrad ks. dr. Bernarda Sychty. Zebra
ni zaotowali twórcy monumentalnego
SŁOWNIKA KASZUBSKIEGO*i wieikieao SŁOWNIKA KOCIEWSKIEGO owa
cje. Ze zdrowiem ks. dr. Sychty nie
jest najlepiej i dloteao jego obecność
na obradach była krótka. Ogromny
hart ducha umożliwia mu jednak kon
tynuowanie pracy nad kolejnymi to
mami „Słownictwa kociewskieqo".
VIII Spotkania Publicystyczne zorga
nizowane przez ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przy współudzia
le Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w
Gdańsku odbyły sie na terenie Die
cezjalnego
Seminarium Duchownego

o ludzkości często niezdolny jest po
kochać człowieka”.
Otwarcia obrad
dokonała prezes
ZK-P Izabella Trojanowska, a prze
wodnictwo VIII Spotkaniom Publicy
stycznym powierzono red. Kazimierzo
wi Ostrowskiemu. Na miejscu człon
kowie Klubu Kaszubologów prowadzili
sprzedaż wydawnictw i medali wyda
nych przez Zrzeszenie. Na zakończe
nie, już w Gdańsku, podczas kolacji
odbyła sie krótka konferencja praso
wał
Jedynym zauważalnym minusem VIII
Spotkań —- była frekwencja, mogło
być 10—12 dziennikarzy więcej. Spot
kania wedłua pierwotnego planu trwać
miały dwa dni. Druąi dzień w Staro
gardzie. Władze tego miasta wycofały
sie ze współorganizacii.
Zrzeszenie
chciało najpierw zrealizować w pełni
pierwotne zamierzenie samodzielnie.
Przeważyły jednak głosy, aby z uwa-

w Peipnnie. Gospodarze okazali publi
cystom serdeczna qościnę. Organiza
cja spotkań wręcz idealno, w czym
zasługa qłówna rektora tej uczelni,
ks. prof. Jerzeqo Buxakowskiega oraz
kanclerza Kurii — ks. dr. Andrzeja
Śliwińskiego. Ksiqdz Rektor w dłuż
szym słowie powitalnym
podkreślił
wage środków spoteczneqo przekazu,
ich ważne miejsce w naszym życiu
oraz społeczne znaczenie regionu jako
spoiwa zdrowych więzów ludzkich.
„Między jednostką a narodem jest ro
dzina i region. Ten kto mówi jedynie

qi na ciqqle napięte życie społeczne,
a to anqażuje dziennikarzy i publicy
stów do wielu spraw bieżących ograniczyć się do jednego dnia. Ze
strony Zrzeszenia w organizacji Spotkań
największy udział mieli Jerzy Kiedrowski t I. Trojanowska.
(W. K.)
VIII Spotkania Publicystyczne. Od
prawej: rektor seminarium ks. prof.
Jerzy Buxakowski, prezes ZK-P — Iza
bella Trojanowska i red. Kazimierz
Ostrowski, który obradom przewodni
czył.
Fot. Z. Kosycarz

Krótkie informacje o diecezji chełmińskiej
HISTORIA
Diecezja powstała w 1243 roku na mocy bulli pa
pieża Innocentego IV. Obejmowała ona obszar zie
mi chełmińskiej i stąd właśnie wzięła swą nazwę.
Na stolicę biskupią wybrano Chełmżę, gdzie w 1252
roku rozpoczęto budowę kościoła katedralnego (obe
cnie tzw. pro-katedra). Rezydencją biskupów cheł
mińskich do końca XVIII wieku była Lubawa.
W XVI wieku powiększono diecezję o część są
siedniej — pomezańskiej, a w 1821 roku — o całą
lewą stronę Wisły od Bydgoszczy (z wyłączeniem
jej) po Hel; obszar ten należał poprzednio do die
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cezji włocławskiej. W wyniku tak wielkiego
poszerzenia granic Diecezji Chełmińskiej prze
niesiono w 1824 roku stolicę Diecezji z Chełm
ży do Pelplina, w którym odtąd także rezydują bi
skupi. Po pierwszej wojnie światowej wyłączono
z obszaru Diecezji terytorium Wolnego Miasta
Gdańska, a także ziemię bytowską i lęborską.
STAN DZISIEJSZY
W liczbach przedstawia się on następująco: Ob
szar: 16.582,75 km kw. Liczba mieszkańców:
1.495,075. Liczba katolików wynosi: 1.445,544. Die

1939, kiedy to zamordowano 24 księży pelplińskich,
w tym rektora seminarium i 5 profesorów. W gma
chu urządzono potem szkołę policyjną.
W minionej wojnie poniosła Diecezja Chełmińska
największe straty wśród duchowieństwa -w porów
naniu z innymi diecezjami. Zostało rozstrzelanych
lub zginęło w więzieniach czy obozach koncentra
cyjnych 356 kapłanów oraz 19 kleryków.
W 1965 roku studium teologiczne Wyższego Se
minarium Duchownego w Pelplinie zostało afilio
wane do Papieskiego Wydziału Laterańskiego w
Rzymie z prawem nadawania kościelnych stopni
naukowych.
Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym
— filii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w
Rzymie — wykłada 32 pracowników naukowych
(w tym 5 habilitowanych, 2 doktorów biblijnych
i 22 doktorów). Studentów alumnów w roku aka
demickim 1980/81: 170.

cezja podzielona jest administracyjnie na 31 deka
natów, te zaś na 396 parafii, w których pracuje
788 kapłanów diecezjalnych oraz 125 zakonnych.
SEMINARIUM DUCHOWNE

Założone w 1651 roku, było spadkobiercą trady
cji Akademii Chełmińskiej, założonej przez papie
ża Urbana VI w 1387 roku. Siedzibę swą miało
w Chełmnie, a profesorami i wykładowcami byli
księża misjonarze. W 1829 roku przeniesiono semi
narium do Pelplina; od tego czasu kierują tą uczel
nią kapłani diecezjalni. Seminarium Duchowne by
ło dwukrotnie w swej historii zamknięte: podczas
„Kulturkampfu” (1876—1887) i podczas ostatniej
wojny (1939—45). Zaraz po wkroczeniu oddziałów
Wehrmachtu stał się gmach seminaryjny kaźnią
SS i Gestapo. Rozpoczęły się aresztowania i roz
strzeliwania; najstraszniejszym był dzień 20 X

Wkrótce znajdę się w sprzedaży CEGIEŁKI, z których
całkowity dochód przeznaczony jest na budowę siedzi
by głównej Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Cegieł
ka, którg reprodukujemy nie będzie realizowana. Prezy
dium ZG Zrzeszenia zaakceptowało do druku inne wzo
ry, według projektu Wojciecha Zaniewskiego. Wartość
nominalna cegiełek: 50, 100 i 500 zł. Apelujemy
członków naszej organizacji i wszystkich sympatyków
Kaszub o złożenie swojej cegiełki na rzecz przyszłej sie
dziby, w której znajdzie się m. in. nasza redakcja, dru
karnia kaszubska, punkt sprzedaży cassubianów i nie
zbędne pomieszczenia biurowe.
(wk)

i

na budowę
SIEDZIBY GŁÓWNEJ
ZRZESZENIA

W bieżącym roku nie będzie Festiwalu Pieśni i Tań
ca Polski Północnej, który tradycyjnie odbywał się w
Gdańsku (i w Sopocie) w czasie trwania Jarmarku Do
minikańskiego. Powód: brak funduszy. W ubiegłym ro
ku fotoreporter Waldemar Staniak usiłował utrwalić na
zdjęciu przysłowiowe siedem ludowych spódnic. Trady
cja w stroju okazała się jednak jedynie... wierzchnia.
I można powiedzieć, iż posucha w spódnicach zapowie
działa daleko większe niedomagania.
(wj)

KASZUBSKO-POMORSKIEGO
k
w GDAŃSKU

Z ŻYCIA
ZRZESZENIA
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X KONKURS RECYTATORSKI PROZY I POEZJI KASZUBSKIEJ W CHMIELNIE
X Konkurs w Chmielnie trwał dwa
dni, 23 i 24 maja. Odpowiednie infor
macje i regulamin organizatorzy wy
słali do szkół i oddziałów Zrzeszenia
dostatecznie wcześnie. Mieszkańców
pobliskich Kartuz zapraszano baryvnymi napisami, w centrum Chmielna wi
siały transparenty, podobnie na gma
chu szkoły, w której odbywał się kon
kurs — tak, iż mieszkańcy mogli uczestniczyć w tym święcie poezji ka
szubskiej. Organizatorzy zadbali o wy
żywienie i noclegi, wszyscy uczestni
cy otrzymali oryginalne dyplomy przy
gotowane przez W. Bobrowskiego,
laureaci książki i „Pomeranię” z tek
stami gadek Staszkowego Jana oraz wyroby garncarskie z zakładu Ry
szarda Necla Fundatorami nagród by
li WOK, Oddział Gdański ZK-P i re
dakcja „Pomerania". Organizacja kon
kursu spoczywajqca na barkach miej
scowego Oddziału Zrzeszenia,
głów
nie prezesa Marka Byczkowskiego,
którego wspomagali gdańscy „pornorańcy" — była sprawna. W przerwach
zmagań konkursowych grał zespól
„Wieśniacy" ze Skarszew. Dopisała
nawet pogoda.
Zmagania konkursowe odbywały się
pierwszego dnia, w sobotę. Były to
zmagania bardzo trudne także dla ju
ry i wszystkich obserwatorów. 49 uczestników, niemal 5 godzin recytacji
(z krótkimi przerwami) to nie do wy
trzymania nawet dla najzagorzalszych
miłośników poezji. Wydłużające się
występy i inne sprawy organizacyjne
były przedmiotem dyskusji podczas
specjalnego spotkania grupy organiza
torów i wszystkich opiekunów mło
dzieży szkolnej. Uzgodniono, że przy
szłe konkursy powinny:
# obejmować jedynie prozę i poe
zję kaszubską (a nie kaszubsko-pomorską, jak w bieżącym roku);
# odbywać się w kilku salach (co
najmniej dwóch) i w odpowiednich ka
tegoriach wiekowych uczestników. Oczekujemy przecież zwiększenia ilości
uczestników konkursu, a nie sposób
wydłużać czasu jego trwania, co już
odbywa się ze szkodą dla jakości re
cytacji. Dzień pierwszy nie byłby za
tem imprezą publiczną;
O w dalszym ciągu odbywać się w
Chmielnie, natomiast Zrzeszenie po
winno zadbać, aby jego laureaci mo
gli wystąpić podczas kilku innych im
prez (przypomniano . ogromne przeży
cia młodej uczennicy deklamującej opowiadanie Anny Łajming na uroczy
stości jubileuszowej zgotowanej tej pi
sarce w Ratuszu Staromiejskim);
0 nadal odbywać się w miesiącu
maju, który to termin jest odpowiedni
dla młodzieży szkolnej.
Jury konkursu (Kazimierz Kleina,
Jerzy Treder, Izabella Trojanowska, Jó
zefa Sławucka) pod przewodnictwem
Feliksa Marszałkowskiego wyróżniło
nagrodami:
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grupie klas I—III
Joannę Gruchałę ze Stężycy
Wiesławę Treder ze Stężycy
Małgorzatę Jank z Borzestowa
grupie klas IV—VI
Stanisława Formelę z Pomteczyńskiej Huty
II — Tadeusza Walaszkowskiego z
Kartuz (SP nr 3)
III — Sylwię Brochman z Władysła
wowa (SP nr 1) i Jolę. Wenta
ze Stężycy
9 w grupie klas VII—VIII
I — Bożenę Plichtę z Somonina
II — Grzegorza Skalnik z Rumi (SP
nr 4)
III — Małgorzatę Hinca z Miechucina
0 w grupie szkół ponadpodstawowych
I — Jolantę Treder z LO w Kartu
zach
III — Marię Gusman z LO w Kartu
zach
0 w grupie osób dorosłych
I — Brunona Ceszke ze Strzelna
II — Romana Skwierczą z Pucka
III — Romana Jeżewskiego z OsowaKarsina
Ponadto przyznano nagrodę specjal
ną naczelnika gminy Chmielno dla naj
lepszego uczestnika z gminy Chmiel-

no, która przypadła Emilii Sikora z
Borzestowa.
Nagroda
publiczności
przypadła Dorocie Drzeżdżon z Gnieżdżewa.
Nagrody wręczali: Feliks Marszał
kowski — przewodniczący jury, Jerzy
Kiedrowski — członek władz naczel
nych Zrzeszenia i dyr. WOK-u i Ry
szard Cierocki — naczelnik
gminy
Chmielno. Przed wręczeniem nagród
do uczestników przemówił po kaszubsku Feliks Marszałkowski podkreśla
jąc moc duchową kaszubszczyzny dla
przetrwania autentyczności w zacho
waniach naszego społeczeństwa.
Na niedzielną finalną uroczystość
przybyli mieszkańcy Chmielna, chociaż
z frekwencji pełnego zadowolenia wy
razić nie mogę. Występ laureatów kon
kursu wzbogacił gawędziarz Zdzisław
Dawidowski z Somonina.
Wydaje .się, że Konkurs Poezji i Pro
zy Kaszubskiej w Chmielnie wszedł na
właściwą drogę. Rozmach, który już
jest widoczny, uzyskał zapewne dzięki
pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Kul
tury w Gdańsku i dzięki ofiarnej pra
cy prezesa Oddziału Chmieleńskiego
ZK-P Marka Byczkowskiego.
(wk)

TORUŃ OŻYWIONY
Przed pięciu laty powstało w Toru
niu oqniwo Zrzeszenia, a także klub
studentów na wzór gdańskiei „Pomo
rami”. Władze ówczesne województwa
toruńskieao odmówiły jednakże reje
stracji naszeao oddziału, wobec cze
go członkowie ZK-P skupieni byli w
kole, które wedfuq ustawy o stowa
rzyszeniach zarejestrowania nie wy
maga. Koło ZK-P ponadto formalnie
podporządkowane zostało toruńskiemu
Towarzystwu Kultury — federacji sto
warzyszeń społeczno-kulturalnych. By
ła to zatem sytuacja nader skompli
kowana i niejasna, nie sprzyjająca
bynajmniej aktywnej pracy.
Przede
wszystkim jednak działacze toruńscy
rychło ostvali. toteż praktycznie ostat
nio życie teao koła całkowicie obu
marło.
Podjęta w tvm roku nowa próba
reaktywowana . oddziału ZK-P w To
runiu przynajmniej w fazie oraanizacyjnei powiodła sie. Po przedstawie
niu w Urzędzie Wojewódzkim oktualneao statutu ZK-P stwierdzono, że nie
ma przeszkód formalno-prawnych dla
leqalizacji oddziału. . W dniu 29 kwiet
nia w III Liceum Ogólnokształcącym
im. S. B. Lindeao odbyło sie zebranie
poświecone sprawom organizacyjnym,
przy niezbyt licznym jednak udziale
dotychczasowych członków.
Przyjęto
8 nowych członków, omówiono statu
towe cele i metody działania oddzia
łu, wybrano władze, uchwalono tezy
do programu działania. Prezesem wy
brano dr. Leona Witkowskieao — mu
zykologa, docenta na UMK, wicepre
zesem został mar Bernard Szynqwelski, sekretarzem doc. dr hob. Ryszard
Kukier, skarbnikiem Roman Eska. Ko-

misji rewizyjnej oddziału przewodni
czy dr Wojciech Kosiedowski, w jej
skład wchodzq Kazimierz Przybysze
wski i Jan Wyrowiński. Program dzia
łalności znajduje sie w fazie powsta
wania. jednakże zasygnalizowijć już
można zamierzenia powołania klubu
studenckieao. prowadzenia badań bio
graficznych i bibliograficznych z za
kresu problematyki kaszubsko-pomorskiei, wydawcnie biuletynu informacyj
nego.
Oddział ZK-P w Toruniu liczy ok.
40 członków. Przed zebraniem organi
zacyjnym wvatoszonv został przez
doc. R. Kukiera odczyt pt. „Z prze
szłości etnicznej Słowińców" (z cyklu:
„Poznajemy ziemie kaszubskie"). W
zebraniu uczestniczył wiceprezes Zarzqdu Głównego Kazimierz Ostrowski,
który omówił aktualną problematykę
z życia Zrzeszenia.
(ko)
PROGRAM TEGOROCZNYCH
SPOTKAŃ
TWÓRCÓW LITERATURY 5 ,naja Prezydium ZK-P na swym kolej
nym zebraniu przyjęło m. in. program
tegorocznych Spotkań Twórców Lite
ratury Kaszubsko - Pomorskiej. Tema
tem spotkań w br. będzie nauczanie
regionalne w szkołach. Materiały zo
staną przygotowane przez Komisję _ds.
Oświaty Zarządu Głównego ZK-P kie
rowaną przez doc. Edwarda Brezę. W
związku z powyższym w br. przewiduje
się udział obok pisarzy, redaktorów,
krytyków i wydawców — także pe
dagogów.
(wj)

WIECZÓR KASZUBSKI
W GORĘCZYNIE

KOMISJA INTERWENCYJNA PRZYSTĘPUJE DO PRACY

Oddział Gminv ZK-P w Somoninie
wspólnie z miejscowym
Ośrodkiem
Kultury
zorganizował 26
kwietnia
„Wieczór kaszubski" w Goreczynie.
Obok występów muzyczno-wokalnych
arupv dziewczqt ćwiczących przy Klu
bie Rolnika w Goreczynie i dziewczqt
ze szkoły w Somoninie program
obejmował: rocznicowe wspomnienie
o Florianie Ceynowie, omówienie spra
wy nadania aoreczyńskiej szkole imię
nia Alfonsa Flisykowskieqo (o czym
piszę oddzielnie) i krótki quiz o re
gionie.
Na marginesie tej imprezy kilka
uwaa. Rcziła nikła obecność doro
słych mieszkańców, a także zenujqca
nieznajomość zupełnie podstawowych
spraw, nie tyle już regionu kaszubskie
go, co najbliższej okolicy, młodzieży bio
rqcej udział w quizie. Nie wystawia to
nailepszeqo świadectwa nauczycielom
z Goręczyna. Ich nieobecność na im
prezie jest zresztg wymowna, szczeqolnie adv przewidywano dyskusje o
przyjęciu patrona szkoły.
W Goreczynie — zresztą nie tylko
w tej wsi — działo sie źle przez całe
lata i obecnie dzieje sie nienajlepiej.
A przypomnijmy, iż Goręczyno było nieqdyś qlownym ośrodkiem cdministrocyjno-kulturalnym całej okolicy. Dziś wpra
wdzie centrum qminy znajduje się w
Somoninie,
ale nie przeszkadza to
aby rozwijało się życie kulturalne i
społeczne wsi, zależy ono przecież od
samych mieszkańców Goręczyna.
Goręczynianie! Obudźcie się! War
to. Za szaro u was.
(W.K.)
ZRRZESZENIE W LUZINIE* V
20 maja 1981 roku w Gminnej Bi
bliotece Publicznej odbyło sie zebra
nie organizacyjnie Oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
w . Luzinie.
Zarzqd Główny reprezentowali Jerzy
Kiedrowski
i Edmund
Puzdrowski.
Inauquracvine zebranie połączono z
otwarciem wystawy „Sztuki Ludowej"
mieszkańców aminy Luzino. Wystqpit
dziatajqcv od półtora roku przy Gmin
nym Ośrodku Kultury reqionalnv zes
pół młodzieżowy, kierowany przez Fe
liksa Jaskułke.

V

W wyniku wyborów skład Zarzqdu
Oddziału przedstawia się następują
co:
Feliks Sikotra — prezes
Jan Zieman — sekretarz
Jerzy Kieliński — skarbnik
Jadwiqa Semak — członek
Brunon Szpica — członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszii:
Fielena Kotłowska — przewód.
Jan Botuliński — członek
Piotr Blaszkę — członek

Zarzqd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego powołał Komisję Interwen
cyjna. Komisja swojq dziatalnosciq mo wspierać całq działalność Zrzeszenia.
W tym celu Komisja będzie podejmować działania interwencyjne w sprawach
środowisk miejskich i wiejskich Kaszub i Pomorza, a także w sprawach indywi
dualnych członków Zrzeszenia. Działania Komisja podejmuje w imieniu Zrze
szenia lub na prośbę zainteresowanego. Działania interwencyjne będq polegały
na żgdaniu wszczęcia postępowania lub przystąpienia do postępowania już
prowadzonego w danej sprawie, składaniu opinii oraz innych formach pomocy.
Do zdkresu zadań Komisji należy także podejmowanie lub inicjowanie działań
koncepcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad problemami prawnymi
specyficznymi dla Pomorza i Kaszub.
Informacje o wszelkich sprawach mogqcych być przedmiotem działań Komisji
można zgłaszać w oddziałach Zrzeszenia.

O NADANIE IMIENIA ALFONSA FLISYKOWSKIEGO
SZKOLE W GORĘCZYNIE
Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
w dniu 1 września 1939 roku' jest po
wszechnie znana.
Mniej może jest
wiadome, że ta bohaterska obrona
jest dziełem głównie Kaszubów. Om
byli pracownikami Poczty i oni jej
bronili. Oni przysporzyli chwały swej
ziemi i stworzyli w II wojnie — obok
westerplattczyków — pierwsze symbole
nieugiętej walki Polaków o wolność
Ojczyzny. Wśród obrońców Poczty Pol
skiej, którzy zainełi w wólce Dyli Mar
szałkowski, Mionskowski, Rekowski i
Szulc, wskutek odniesionych ran zmar
li wkrótce m. in. Pipka i 11-letnia
Borzychowska, a wśród rozstrzelanych
no Zaspie znaleźli się: Bqczkowski,
Bela, Ellwardt. Flisykowski, Gdaniec,
Grotha, Klinkosz, Krause, Rgbca, Orze
chowski i Wiśniewski. Czterem Kaszu
bom udało się uciec i przeżyć: Gór
skiemu, Milewczykowi, Mieiewczykowi
i Młyńskiemu.
Wspomniany Flisykowski miał na
imię Alfons, był zastępcą dowódcy
obrony, a po śmierci dowódcy inż.
Konrada Guderskiego, która nastąpi
ła pół qodzinv po szturmie Niemców
— faktycznym jej dowödcq.
I jak
ustcflili znawcy przedmiotu — był do
wódca dobrym i niesłychanie męż
nym. Wszystko co szlachetne i boha
terskie i co łączy sie dzisiaj z obronq Poczty Gdańskiej łqczyć się musi z
Alfonsem Flisykowskim.
Alfons Flisykowski urodził sie w Go
reczynie. w rodzinie boqateqo abura.
Długi czos po wojnie w Goręczynre
nie można było wspominać o tym
obrońcy Poczty Polskiej — gdyż jego
żyjący bracia, w Goreczynie i Somo
ninie — byli... kułakami. Ten okres
już dawno minqł, ale świadomość, że
z Goręczyna wyszedł niepośledni bo
hater jest znikoma, a wśród młodzie
ży szkolnej — można powiedzieć —
żadna.
Nadanie szkole w Goreczynie imie
nia Alfonsa Flisykowskieqo
nurtuje
pewne kreai społeczności aminy So
monino od lat. Ostatnio energiczniej
zabrał sie do teqo Zarzqd Oddziału
Somonińskieao Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W dniu 26 kwietnia
podczas „Wieczoru kaszubskiego" M.
Wesierska przypomniała sylwetkę i
bohaterstwo Alfonsa Flisykowskiego.
Kilka słów dodał jego brat, Anastazy

Flisykowski.
Dowiedzieliśmy sie, ze
obecna szkoła podstawowa w Gore
czynie jest wybudowana na ojcowiź
nie Flisykowskich. Alfons był w Go
reczynie ostatni raz na króiko przed
wybuchem wojny. On wiedzicł. że ta
wojna wkrótce wybuchnie i wiedział,
że bedzie musiał bronić qmachu Pocz
ty Polskiej. Jego pożegnanie z Goręczynem świadczy, iż przeczuwał swo
ja bliskq śmierć.
O konieczności upamiętnienia szko
ły właśnie
imieniem bohaterskiego
obrońcy Poczty Polskiej mówił także
wiceprezes ZG ZK-P — Wojciech
Kiedrowski. Tej sprawie bardzo przy
chylny jest naczelnik qminy — Józef
Hudela. Nie bardzo chce się natomiest spieszyć (?!) kierownik szkoły
Wacław Küpper. Nadanie szkole imie
nia wymaqa pewnego uporzqdkowania
otoczenia szkolnego i samego
gmachu, który obecnie jest mocno
nadwyrężony. Oczywiście, że obciążą
to przede wszystkim władze szkolne.
Przyjęcie patronatu
wymaga także,
aby dzieci znały sylwetkę swego pa
trona; nawiasem mówiąc dzieci ze
szkoły w Goreczynie powinny wie
dzieć o Flisykowskim wszystko, bez
•względu na patronat.
Czekamy wiec na uroczystość we
wrześniu for., w 42 rocznice śmierci
A. Flisykowskiego. Wcześniej odpo
wiednie uchwały podejmą zapewne
Komitet Rodzicielski i Komitet Pedaqoqiczny Szkoły Podstawowej w Go
reczynie.
(W.K.)
NASZE GOSPODARSTWA
ESTETYCZNE
KONKURS W GMINIE KARSIN
Zarząd Oddziału Karsińskiego Zrze
szenia K-P wraz z Kołami Gospodyń
Wiejskich z terenu, aminy Karsin ogło
sili konkurs pn. ',.Nasza wieś w kwia
tach i zieleni". Orqanizatorzv oczekujq podniesienia estetyki, ładu i po
rządku w miejscowych aospodarstwach rolnych i wokół innych zabu
dowań. Requlamin konkursu przewidu
je ocenianie m. in. urządzenia ogro
du przydomowego, stanu oparkowania, ogólny wvqlqd posesji.
(wi).

GDYNIANIE BUDUJĄ DRUGI POMNIK
Społeczny Komitet Budowy Pomników
Ofiar Grudnia 1970 roku pracuje dużo
i ofiarnie. Nie podjqł jeszcze ostatecz
nych decyzji w siprawie rozpoczęcia kon
kretnych prac nad pomnikiem, który ma
stanąć przy ul. Czołgistów. Przypomina
my, że w grudniu ubiegłego roku pod
ten pomnik wmurowano kamień węgiel
ny, a odsłonięto pomnik przy ul. Cze
chosłowackiej (blisko przystanku kolejki
elektrycznej Gdynia Stocznia). Pomnik
przy uł. Czołgistów ma być okazały,
lecz przyjęta przez jury konkursowe do
realizacji wielkoprzestrzenna rzeźba zes
potu Gzegorza Kowalskiego i Tadeusza
Tchorzewskiego sprawiła wiele kłopotu.
Przede wszystkim realizacja pochło
nęłaby ogromne ilości białego piasków
ca i byłaby bardzo kosztowna. Podjęcie
więc decyzji o realizowaniu tego projek
tu było trudne. Ostateczne Społeczny
Komitet Budowy Pomników Ofiar Grud
nia 1970 roku w Gdyni postanowił tego
projektu
nie
realizować
i
szu
kać nowych artystycznych utrwaleń pa
miętnych tragicznych wydarzeń. Gdynia —
nie majg nadzieję, że zdołają uzyskać
projekt wyrazisty i w swojej wymowie
przejmujący, niemniej łatwiejszy i tań
szy w realizacji.
Apelujemy o dokonywanie wpłat na
konto Społecznego Komitetu Budowy
Pomników ll/OM NBP — Gdynia 1912950106-132.
Miło nom poinformować, że z SKBP
bezpośrednio współpracuje kolega Ed
mund Puzdrowski, który w m-cu marcu
rozpoczął redagowanie i wydawanie
specjalnych komunikatów związanych z
budową pomnika przy ul. Czołgistów.
(wj)
KASZUBSKA KSIĘGARNIA BEZ KSIĄŻEK
KASZUBSKICH* i
Każda księgarnia na Kaszubach (że
by nie było wątpliwości: Trójmiasto znaj
duje się na obszarze Kaszub) powinna
prowadzić sprzedaż książek kaszubskich
i o Kaszubach. Tej sprawy szczególnie
nie mogą zaniedbywać placówki w te
renie, gdyż nawet tak duże miasta jak

najlepsze

Kartuzy, Kościerzyna mają
przecież
tylko jedną księgarnię. Niestety, ksią
żek o Kaszubach i pisanych po kaszubsku w wielu księgarniach nie uświad
czysz. Chlubnym wyjątkiem jest tu księ
garnia w Kościerzynie, gdzie od lat za
wsze znajduję sporo książek. Wręcz
przeciwnie i wyjątkowo źle prezentuje
się księgarnia w Kartuzach. I przed re
montem i po remoncie. Nie pomogło
nawet przyjęcie imienia Jana Rompskiego. Ten zasłużony działacz, publicysta
i pisarz — wielce byłby oburzony, aby
w placówce noszącej jego imię na
pytanie: czy są jakieś książki o Kaszu
bach czy z literatury kaszubskiej? —
klient ciągle słyszał: nie ma. Jest to nie
zrozumiałe, gdy w wielu księgarniach
można jeszcze otrzymać i „Bedeker ka
szubski", i „Młodość" Anny Łajming, i
„Modrą krainę" Alojzego Budzisza. Oczywiście nie ma nic z całej gamy ksią
żek Zrzeszenia. Nie ma nawet tomiku
poetyckiego Rompskiego.. Nie ma także
książek rodowitych kartuzian: Edmunda
Puzdrowskiego; (wznowienie powieści
„Białe są słowa miłości"), Edmunda
Szczesiaka czy Ryszarda Ciemińskiego.
Jak długo jeszcze księąarnia w sercu
Kaszub będzie i bez serca i bez Ka
szub?
(wk)

10 kwietnia bieżącego roku na
miejsce wiecznego spoczynku od
prowadziliśmy popularnego we
Wdzydzach Kiszewskich gawę
dziarza, przewodnika i opiekuna
wdzydzkiego skansenu — Wikto
ra Grulkowskiego.
Przez całe swoje dorosłe życie
związany był z muzeum we
Wdzydzach. Związał się z założy
cielami skansenu jako sprze
dawca wytworów Spółdzielni Rę
kodzieła Ludowego, prowadzonej
przez Teodorę Gulgowską. Po jej
śmierci był początkowo jedynym
pracownikiem Muzeum Narodo
wego w Gdańsku zatrudniony w
filii tego muzeum we Wdzydzach.
Był żołnierzem we wrześniu
1939 r., rybakiem we Wdzydzach,
cieślą, przewodnikiem i opieku
nem małego dawniej wdzydzkie
go muzeum, a przy tym świet
nym gawędziarzem. Bawił turys
tów swoimi wierszykami i ga
wędami jeszcze poza bramą mu
zeum dokąd zawsze, jak tradycja

SŁAWOMIR SIERECKI O NAS
Pisarz a jednocześnie publicysta
gdańskiego „Wieczoru Wybrzeża" —
Sławomir Siereaki pisał o nas tak

(nr 43):
„Tylko ślepy nie dostrzega ogromnej
roli, jaką mimo wcole niełatwych wa
runków dokonało Zrzeszenie KaszubskoPomorskie -na rzecz ochrony autentycz
nych etnograficznych i folklorystycznych
cech ziemi kaszubskiej, na rzecz roz
woju kulturalnego i ochrony środowiska
naturalneąo tej ziemi. Jedynym pismem
zajmującym się wycinkowo, ale zespo
łowo tak różnorodną problematyką, do
strzegającym współzależność osobnych
przedsięwzięć jest „Pomerania" — ale
w warunkach obecnych ma ono bar
dziej charakter notatnika kronikar
skiego, niż pisma spełniającego zadanie
organizatorskie na danym terenie, a
zadanie to jest podstawową cechą każ
dej prasy".
(wj)

Życzenia dla pawła grotha

14 kwietnia 80 urodziny obchodził Paweł Groth, czynny zawodowo
naukowiec związany od 1945 r. z Biblioteką Gdańską PAN. Był pierw
szym po wojnie pracownikiem naukowym tej biblioteki, pełnił począt
kowo funkcję zastępcy dyrektora, potem kierownika Gabinetu Rycin
i Map. W latach 1953-57 pracuje w Woj. Archiwum Państwowym
w Gdańsku, po czym ponownie w Bibliotece Gdańskiej, jako kustosz
dyplomowany.
Paweł Groth napisał szereg rozpraw i przyczynków naukowych z za
kresu historii kartografii oraz biografii gdańszczan. Dodajmy, że urodził
się w Zalewie, gimnazjum kończy w Wejherowie, studia na Uniwersy
tecie Poznańskim w 1927 r. Pracę zawodową-nauczycielską rozpoczął
w Skarszewach, później w Tczewie. W 1936 r. otrzymuje tytuł profesora
szkół średnich. W czasie wojny był członkiem Tajnej Organizacji Woj
skowej „Gryf Pomorski” oraz prowadził tajne nauczanie.
Redakcja „Pomeranii” przyłącza się do licznych gratulacji składanych
Jubilatowi.
Podziwiamy jJbgodę ducha i życzymy dalszych wielu lat w zdrowiu.
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WIKTOR GRULKOWSKI
(1904—1981)

każe dobremu gospodarzowi, od
prowadzał gości, a często też
długo przed drzwiami otwartego
autokaru, do którego nikt nie
wchodził zasłuchany w Pana
Wiktora opowieści.
W jego relacji Szacowni zało
życiele pierwszego skansenu na
ziemiach polskich byli zwykłymi
ludźmi z ich wadami i słabostka
mi, lecz przez swoje dzieło i
pracowite życie zasłużyli na sza
cunek, który im Pan Wiktor od
dawał. On potrafił etnografom,
nadmiernie ufającym swej wie
dzy, wytknąć błędy. Odsłaniał
tajemnice poznanego zawodu cie
sielskiego, uczył historii Wdzydz
i ludzi tu mieszkających. Sie
dział z laską na ławeczce przed
chałupą w muzeum i czekał na
gości. Czuł się tu gospodarzem,
robił to z wielkim taktem. Ko
chał dzieci, był chłonny wiado
mości z zewnątrz. Lubił życie,
lecz pożegnał się z nim z god
nością.
Prostymi słowami, ale gorą
cym sercem opiewał piękno fol
kloru kaszubskiego — powiedział
ks. proboszcz Jerzy Filarski —w
czasie żałobnej uroczystości w
Wąglikowicach.
Cześć Jego Pamięci.
Tadeusz Sadkowski

O CEYNOWIE
W CHOJNICACH
Miejska uroczystość ku czci Floriana
Ceynowy odbyła się w Chojnickim Do
mu Kultury w dniu 2 kwietnia. Organi
zatorem wieczornicy był Oddział Zrzesze
nia Kaszubsko - Pomorskiego, wspólnie
z Kołem Regionalnym przy Zespole
Szkół Średnich. Referot, poświęcony
szczególnie zwiqzkom Floriana Ceynowy
z Chojnicami — miastem jego młodoś
ci, wygłosił prezes Oddziału ZK-P Ka
zimierz Ostrowski, a w drugiej części
młodzież liceallna recytowała wiersze
kaszubskich poetów poświęcone Ceynowie. Wystąpili: Grażyna Czarnowska,
Barbara Jażdżewska, Jan Dorawa i Ro
man Guzelok, zaś utwory muzyczne
grał prof. Kazimierz Pułakawski. Im
preza zgromadziła ok. 200 osób, człon
ków Zrzeszenia i młodzieży z bursy
szkół średnich i LO im. Filomatów Choj
nicikich. Uczestnicy doznali wielu przy
jemnych wzruszeń.
(ko)
ODDZIAŁ ZK-P W BRUSACH
JUZ Z DOROBKIEM
12 kwietnia br. odbyło się zebranie
założycielskie Oddziału ZK-P w Brusach.
Frekwencja nie była zbyt duża, jednak
że zebrali się wszyscy najaktywniejsi lu
dzie, którym na sercu leży dalszy roz
wój społeczno - kulturalny tej gminy, a
zarazem pragną oprzeć działalność na
bogatym regionalnym podłożu. Zrzesze
niu, jako organizacji społecznej obejmu
jgcej całe Pomorze, też zależy na włą
czeniu Brus w krąg swojego oddziały
wania; jest to centrum południowokaszubskięgo regionu Zaborów, odłączone
gronicami administracyjnymi od reszty
Kaszub, a działalność ZK-P może się
przyczynić do integracji. Rozumieją to
dobrze niektórzy miejscowi społecznicy,
trzeba tę świadomość jedności Kaszub
upowszechniać.
Działalność kulturalna rozwijała się
w Brusach w ostatnich latach dość po
myślnie. Istnieją dwa młodzieżowe zes
poły folklorystyczne pieśni i tańca —
„Krubanie” w Brusach i „Zaboracy” w
Czyczykowach, amatorski zespół teatral
ny z Czyczyków wystawia kaszubskie
sztuki (ostatnio — ,,Gdzie jest Balbina''
A. Łajming), odbywają się wystawy
twórczości ludowej, kiermasze wydaw
nictw regionalnych itd. Te kierunki pra
cy będą kontynuowane, ale działalność
trzeba wzbogacić o nowe formy, takie
jak upamiętnianie tradycji patriotycz
nych i zasłużonych ludzi, popularyzację
wiedzy o regionie, inicjatywy w różnych
dziedzinach życia społecznego. Łatwiej
możnai będzie temu podołać przy wspar
ciu organizacji — Zrzeszenia1 Kaszub
sko — Pomorskiego, dotychczas bo
wiem bruscy działacze czuli się osamot
nieni. Od dwóch lat istniało tu Kaszub
skie Towarzystwo Kultury, Oddział KPTK
w Bydgoszczy, skąd merytorycznej po
mocy nie było żadnej. .Na wspomnia
nym zebraniu dotychczasowe stowarzy
szenie zostało rozwiązane, a w to miej
sce powołano oddział ZK-P, za czym
jednomyślnie i z aplauzem wypowie
dzieli się wszyscy obecni.,
Wybrano władze oddziału. W skład
zarządu weszli: mgr Bernard Andrzej

Tablica na domu w Bukowcu, w którym mieszkał Florian Ceynowa. Projekt ta
blicy Wawrzyńca Sampa.
Fot. K. Grzędzicki

czak — prezes, Alojzy Liedtke - wicepezes, Władysław Czarnowski — sekre
tarz, Mario Stanke — skarbnik, Anna
Glówczewska, Anna Kantrzonkowa, Jó
zef Chełmowski, Rajmund Frymark i Ka
zimierz Weltrowśki — członkowie, w
skład komisji rewizyjnej — Kazimierz
Kiedrowicz (przewodniczący), Wanda
Kiżewska i Rajmund Meller.
(ko)
PAMIĘCI
RÓŻY OSTROWSKIEJ
Oddział Gdański Związku Literatów
Polskich przypominając zasługi i twór
czość zmarłej w 1974 r. Róży Ostrow
skiej wystąpił do wojewody gdańskiego
z wnioskiem o zadośćuczynienie Jej pa
mięci poprzez ufundowanie w Teatrze
Wybrzeże, z którym była związanai,
tdblicy i nazwanie którejś z gdańskich
ulic. Popierając wniosek literatów Prezy
dium Zarządu Głównego ZK-P dołączyło
trzeci, od naszego Zrzeszenia.
Jak wiadomo Róża Ostrowska była
serdecznie związana z wsią Wdzydze
tak pięknie przekazaną w Jej powieś
ciach „Wyspa’' i „Mój czas osobny'’.
We wsi tej jest chata, którą przez
wiele lat dzierżawiła. Chata ta, pilnie
wymagająca remontu kapitalnego, za
sługuje na ocalenie również z tego tytu
łu, że jest ostatnim wdzydzkim auten
tykiem budownictwa ludowego z XIX w.
podczas gdy w Kaszubskim Parku Etno
graficznym w tychże Wdzydzach nie ma
ani jednej chałupy z tej wsi. Wniosku
jemy zatem, aby chatę tę ocalić od za
głady przeznaczając na izbę pamięci
Róży Ostrowskiej.
Jest to zresztą wniosek nie nowy. Był
już kilkakrotnie wysuwany pod adresem
władz terenowych Kościerzyny i kierow
nictwa skansenu, m. in. w formie uchwały uczestników IX Spotkania Twór
ców Literatury Kaszubsko — Pomor
skiej.
(it)

FUNDUSZ KAMIENICZEK
Kamieniczki, a raczej ich ruiny przy
ul. Strągą marskiej 20-22 w Gdańsku, do
odbudowy których przystąpiliśmy, są już
naszą, Zrzeszenia, własnością potwier
dzoną notarialnie. Obecnie czekamy na
decyzję w sprawie kamieniczki czwartej,
przy ul. Straganiarskiej 23, o którą
również, zgodnie z sugestią wojewódz
kiego konserwatora zabytków, wystąpi
liśmy. Tę czwartą w całości zagospoda
ruje na swe potrzeby (sklep, pomiesz
czenia. biurowe, salka konferencyjna)
Oddział Gdański ZK-P. W trzech po
zostałych będą się mieściły klub z za
pleczem, redakcja „Pomeranii”, drukar
nia i wydawnictwo, siedziba Zarządu
Głównego. Opracowanie dokumentacji
przez Oddział Gdański Pracowni Kon
serwacji Zabytków jest już w toku.
Poważne finansowe wsparcie w od
budowie kamieniczek pomaga nam uzyskać wojewódżki konserwator zabyt
ków, z poparciem którego wystąpiliśmy
do Ministerstwa Kultury i Sztuki o dofi
nansowanie w wysokości 50 proc. cał
kowitych nakładów finansowych, 90 tys.
zł przyniosła nam jednorazowo gra licz
bowa „Jantar", z której całkowity do
chód decyzją wojewody ądańskieąo,
został przeznaczony na nasze kamieńicz
ki. Maimy już zgodę wojewody na emi
sję cegiełek na łączną kwotę 2 000 000
złotych, o których obszerniej informu
jemy osobno. Ale to wszystko mało.
Z uznaniem przyjąć też trzeba inicja
tywę kol. Stanisława. Pestki, który swe
honorarium autorskie z „Pomeranii” w
całości wpłacił na odbudowę zrzesze
niowego zabytkowego zespołu przy ul.
Stra'g on iarśkiej, otwierając tym samym
FUNDUSZ KAMIENICZEK.
Zwracamy się do członków i sympa
tyków Zrzeszenia z apelem o zasilanie
tego funduszu przez kierowanie wpłat
na konto Zarządu Głównego ZK-P
19510-5890-132 PKO I/O Gdańsk, lub
przekazywanie ich bezpośrednio do
biura (ul. Szewska 1 /4, 80 — 834
Gdańsk) z zaznaczeniem: KAMIENICZ
KI. W naszym nie błachym przedsię
wzięciu jakim jest przekształcenie tych
ruin w reprezentacyjną siedzibę liczy się
każda złotówka.
(it)
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Lech Bqdkowski, z którym byłem w
dobrych stosunkach, chociaż bordzo
luźnych, irytował mnie tym, że nie
jednokrotnie jeqo wizje wspólnot spo
łecznych. więzów społecznych, spo
łeczności zrzeszonej — wydawały mi
tak wielce nierealistyczne i tak ałeboko skażone na niepowodzenie. Okozuje sie. że to było nieprawda. Iryta
cja moja była nieuzasadniona.

Zrzeszenie było qlosem — zdawało
mi sie — bordzo słabym ałosem, na
rzecz autentyzmu społeczneao,
na
rzecz teao co nie jest urzędem i nie
jest autokracjq, na rzecz osobistych
stosunków miedzy ludźmi, autentycz
nych zaanqażowoń społecznych. Zda
wało mi sie. że qłos ten w oqóle sie
nie liczy. Zrzeszenie może teraz mieć
satysfakcje, że qłos ten liczy sie.
Zrzeszenie — myślałem — iest tym
miejscem, qdzie przystąpiono do ratowonia pewnych wartości. Ale miej
scem bez nadziei. Okazało sie. iż na
wet obrona beznadziejna ważnych
treści, czynienie dobra przeciwko nie
mal wszystkiemu — przynosi owoce.
Ludzie Zrzeszenia uczestniczyli przez
lata w czymś, co tworzyło azyl dla
qłeboko humanistycznych wartości.

Odzyskałem
wiarę w poczynania
całkowicie beznadziejne.
Zrzeszenie
opierało swoje pomysły na przekononiu, że swoje trzeba mówić, swoje
tak i swoje nie, niezależnie od wido
ków na skuteczność takieqo zachowa
nia*. I to sie liczy. Odzyskałem wiarę
w to, że to sie liczy.
Ludzie Zrzeszenia opierali
swoje
działania na przekonaniu, że warto
walczyć o autentyzm wspólnot, war

tości, o autentyzm życia społeczności
— właśnie — zrzeszeniowej, o wortości stosunków międzyludzkich jako
stosunków
miedzy
poszczególnymi
osobami. W tym ruchu żywiono i prak
tykowano wiarę w szanse zbudowa
nia stosunków miedzy ludźmi bardziej
autentycznych, stosunków dotąd nisz
czonych przez nieszczęsne siły struk
tur pozornych i biurokratycznych.
Dlatego właśnie, że Zrzeszenie po
zwala ożywić nadzieje w skuteczność
tego rodzaju założeń i dla powiedze
nia o odzyskaniu przeze mnie tej na
dziei miotem wielko ochotę uczestni
czyć w VIII Spotkaniach Publicystycz
nych.
Chciałem, musiałem to powiedzieć
w Gdańsku tym wszystkim, co to pięk
nie tutaj dżialojq.
HENRYK HINZ
(6 maja 1981 r.)

RYSZARD CIEMIŃSKI
W „POMORANII"

POCZĄTKI KLUBU KASZUBOLOGÓW
W GDAŃSKIM SEMINARIUM

PAMIĘCI STEFANA JANUSZEWSKIEGO
ŻOŁNIERZA TOW „GRYF POMORSKI"

6 maja członkowie klubu „Pomorania” pościli red. Ryszarda Ciemińskieao. autora reportaży i kilku książek.
Ciemiński mówił nieco o swojej pro
cy reporterskiej, natomiast ałówny
nurt jeqo wykładu dotyczył pisarstwa
Guntera* Grassa.

Od pewnego czasu zwielokrotniło
sie zainteresowanie kleryków Semina
rium Duchownego sprawami kaszub
skimi. Owocujq kontakty, chociaż by
ły one sporadyczne i b. luźne, z mło
dzieżą z „Pomorami", zaczyna także
oddziałowywać tradycja ponad sie
demdziesięcioletniego
oelplińskieao
KLUBU KASZUBOLOGÖW oraz ogólne
Zagęszczenie życia społecznego. 28
kwietnia z qrupq kleryków szczeqólnie
zainteresowanych
sprawami kaszub
skimi i qdańskimi spotkał sie Woj
ciech Kiedrowski. Redaktor „Pomeronii" mówił o czasopiśmiennictwie ka
szubskim oraz o niektórych problemoch regionu w aspekcie kultu reli
gijnego. W spotkaniu wzięło udział
kilku członków klubu „Pomorania" z
prezesem Kazimierzem Kleinq.
(wj)

Stefan Jonuszewski urodził sie 18
sierpnia 1921 r. w Powałkach k. Choj
nic. W roku 1942, jak większość mło
dzieży polskiej na terenach wcielonych
do Rzeszy, zostaje powołany do Wehr
machtu. Po przeszkoleniu unitarnym
w styczniu 1943 r. przyjeżdża na ur
lop. W ostatnim dniu urlopu zamel
dował sie w wojskowym rynsztunku,
w mundurze „felqrau", u dowódcy
grupy partyzanckiej, Józefa Macioszka,

*

*

*

Nastepncqo dnia R. Ciemiński, nasz
stały współpracownik z niejakim wy
rzutem zwrócił sie do redaktora „Po
meranii":
»Szkoda, że „Pomerania"
była nieobecna i nie naqrata teqo co
mówiłem przez dwie i pół qodziny.
To byłby wspaniały materiał«. Woj
ciech Kiedrowski
wykazał milczgce
zakłopotanie, lecz w sukurs przyszedł
red. Edmund Szczesiak
wtrqcajqc:
„Ciemiński już nie tylko żqda publi
kowania wszystkieqo co napisze, ale
także wszystkiego co powie". (wj)
„BLIZA" Z PUCKA
Pierwszy numer powielanych Komu
nikatów Oddziału Puckiego ZK-P „Bliza” ma date 5 maja. Numer ten przy
gotował prezes oddziału — Paweł
Tarnowski, który w słowie wstępnym
wyraża nadzieje, że „Bliza” zawiqże
ściślejsza współproce miedzy zorzgdem a wszystkimi członkami. Obok
informacji o pracy Oddziału Puckiego,
o także Zarzgdu Główneqo, zamiesz
czono wiersz Józefa Ceynowy pt.
„Pucku drodzi”.
(wj)
MEDAL ZAPISU MESTWINA
W SPRZEDAŻY
Od pierwszych dni maja w ksieaarence Zrzeszenia przy ul. Szewskiej
można kupić medal wydany przez Od
dział Gdański ZK-P, upomietniajgcy
700-lecie Zapisu Mestwina. Medal zo
stał wybity w Mennicy Państwowej w
brqzie posrebrzonym i patynowanym.
Pierwszy kosztuje 500 zł, drugi 400
zł. Autorkg projektu medalu jest Bar
bara Lis-Romańczukowa.
(s.j.)
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SPOTKANIE „POMORANII"
Z PREZYDIUM ZG
20 maja odbyło sie spotkanie człon
ków klubu „Pomorania" z Prezydium
Zarzqdu
Głównego ZK-P.
Słowo
wstępne wyqłosił prezes „Pomoranii"
Kazimierz Kleina, a w dyskusji ze
strony pomorańców uczestniczyli Ka
zimierz Klawiter, Marian Gliński, An
drzej Nopiórkowski i Bożena Borzyszkowska.
Rozmawiano o sprawach
związanych z samym klubem, jego
metodach i formach działania, idei
ruchu kaszubsko-pomorskiego, jej bra
ku u młodych Kaszubów, o niedosta
tecznych formach organizacyjnych dla
młodych w Zrzeszeniu, braku młodzie
ży w ZK-P, o konieczności dokształ
cania się w regionalizmie i jego formoch, o uwarunkowaniach ogólnospo
łecznych w działaniu zrzeszeniowym
a także o historii tych uwarunkowań
w okresie powojennym.
Ze strony
Prezydium zabrali qtos I. Trojanowska,
L. Bqdkowski. Z. Stenka i W. Kiedro
wski. a uczestniczyli ponodto B. Pi
sarek i T. Gleinert.
(wk)

ps. „Jeleń”. Zaprzysiężony, do koń
ca wojny znosił meżnie trudy i niedo
statki partyzanckieao życia. Przyjmuje
pseudonim „Sosno".
Był wzorowym żołnierzem; szcze
rym i łubianym koleqq — toworzvszem broni, na ktöreqo zawsze można
było liczyć.
Po wojnie osiedlił sie na gospo
darstwie rolnym w miejscowości Zdrój
cze k. Sępólna Głuchowskiego. Trudy
wojenego życia coraz cześciei dowołv znać o sobie w postaci nasilającej
sie choroby.
Dnia 23. 08. 1980 r. jeszcze jeden
„Gryfowiec" — Stefan Jonuszewski,
syn ziemi kaszubskiej odszedł na
wieczna warte. Cześć Jeqo pamięci.
Władysław Kulesza

W SPRAWIE ZJAZDU PISARZY ZIEM
ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH

CAŁKOWITA ZAGŁADA WYSPY
SOBIESZEWSKIEJ?

Pisarze stupscy poparli projekt pi
sarzy olsztyńskich w sprawie reakty
wowania zjazdów pisarzy ziem zachód
nich i północnych i uważają, że te
maty zjazdu nie mogą być oderwane
od problemów aktualnych i „od spraw,
które bólem, troskq i oburzeniem po
winny przejmować przede wszystkim
pisarzy ziem odzyskanych". Pisarze
stupscy: Maria Aluchna Emalianow,
Leszek Bakuta, Zbigniew Bieńkowski,
Zbigniew Kkwka,' Anna Łajming, Sta
nisław Mśa.kowski, Tadeusz Pawlak i
Zbigniew Zielonka — piszą dolej: „My
ślimy tu o tych przestępstwach dokona
nych przeciwko narodowości polskiej,
które znane są pod fałszywą etykie
tą »łączenia rodzin«, o tych, które
polegały na rugach ludności warmiń
skiej i mazurskiej, o zupełnej bierno
ści wobec emigracji Kaszubów, wresz
cie o faktycznym nierównooprawnieniu Polaków, którzy urodzili się na
Warmii, Mazurach, Kaszubach, ziemi
złotowskiej, bytowsfciej oraz no Ślą
sku". W dalszym ciągu czytamy, że
zdarza się obecnie „iż biurokracja ma
tych ośrodków wojewódzkich nie moqqc już sprawować »rządu dusz« usi
łuje pozbyć się poszczególnych pisa
rzy, a nawet całych oddziałów" i że
nawet książki tych pisarzy są dyskry
minowane.
(w.j.)

Podgdańsko
Wyspa Sobieszewska
zamieszkana
przez kilkaset rodzin
przeżywa dromot, który w najbliższych
latach może przerodzić się w trage
dię. Wyspa otoczona test zewsząd za
trutymi wodami: Wisty Przekopu, Wi
sły Martwej oraz Zatoki Gdańskiej.
Dawne kąpielisko przypominają szam
ba. 250 tys. m sześć, ścieków z Trój
miasto zrzucane iest codziennie przez
nowy kolektor sanitarny do zatoki w
stanie niemal nieoczvszczonvm. Nie
wybudowano oczyszczalni bioloąicznei, natomiast oczyszczalnia mecha
niczno oddona do użytku 5 lat temu,
iest mocno zdewastowana. Nie dość
wody. wiec zqotowano mieszkańcom
truciznę noziemnq.
Na
równinnej
wyspie zlokalizowano wysypisko fo
sfogipsu, w ciogu kilku lat wyrosły 22
metrowe hałdy. Hołdować można
jeszcze przez 2—3 lata.
W cigqu poru lat zlikwidowano
źródło utrzymania kilkaset rodzin, tu
rystyka wymarło, podobnie ryby.
Mieszkańcy rozpoczęli ostro batalie
o swój byt. Teraz albo ludzie albo fo
sfogipsy.
(wj)

„ZIEMIA' GDAŃSKA" NR 134
Biuletyn metodyczny „Ziemia Gdań
ska" wydawany iest od lat przez Wo
jewódzki Ośrodek Kultury. W pierw
szych dniach maja ukazał sie pod re
dakcją Barbary Modoiczyk numer 134,
poświecony niemal w całości tematy
ce kaszubskiej.
W stulecie śmierci o Florianie Ceynowie pisze Andrzej Bukowski; o Hie
ronimie Derdowskim w artykule „Staw
ny »Igorz« z Wiela" Kazimierz Ostrów
ski; Longin Malicki rozważa „Zasługi
Izydoro Gukjowskieąo w dziedzinie et
nografii"; Krystyno Szcrtaśna opubli
kowało znano iuż z „Gdańskich Stu
diów Muzealnych" prace pt. „Obrzę
dowe otrvbutv awiazdek kaszubskich".
Pozo tym Barbara Madaiczyk rozma
wia z Martą Bystroń, znaną choreoarofka zespołu „Kaszuby" z Kartuz,
Tadeusz Sadkowski pisze krótko o wy
korzystaniu reqionalnvch form kaszub
skich w architekturze współczesnej w
aspekcie projektów inż. Zofii G raw
skiej; Elżbieta Tomasiewicz przedsta
wia zespót „Koleczkowianie". o Woj
ciech Czerwiński omawio zbiór pieśni
Jana Trepczyka w układach muzycz
nych Juliusza Mowińskiego „Moja
checz". Spośród dalszych materiałów
wymieńmy jeszcze głos Marii Kraś
nickiej w sprawie losu dworu w Lu
zinie.
J
„Ziemia Gdańsko" adresowana iest
głównie do pracowników domów 'kul
tury, klubów, bibliotek. Z uwagi na
wcioż nikta wiedzę tychże w zakresie
tematyki kaszubskiej — ten n unser
iest społecznie b. przydatny.
(wj)

Z

FOLKLOREM DO STOCZNIOWCÓW

Znacznym zainteresowaniem cieszą
sie oraanizowone przez Stocznie Gdań
ską im. Lenina oraz Woj. Ośrodek
Kultury w Sali Mieszczańskiej Ratu
sza Staromiejskiego imprezy z cyklu
SPOTKANIA Z AMATORSKIM RU
CHEM
ARTYSTYCZNYM. W moju
stoczniowcom zaprezentował sie zes
pót „Bazuny" z Leina oraz hafc*arki kaszubskie, miesiąc wcześniej zes
pół „Kocłewioki" i „Retro-Kwortet 80"
ze Starogardu Gdańkiego.
(jot-ka)

BLISKO PEENEMONDE
Wielkopolanin Mieczysław Bentkowski
wspomina (tygodnik „Solidorność" nr
9) o swoim udziale w wykryciu wyrzut
ni pocisków V1 i V2 w Peenemünde.
Pisze: „W roku 1940 zostałem wywie
ziony na roboty przymusowe do Rze
szy i pracowałem w majątku rolnym
grafa von Bismarcka Bohlensele w
miejscowości
Karolinenhof,
blisko
Peenemünde (...) Wszystko zaczęło się
w bardzo prozaiczny sposób. Wład2e
hitlerowskie dla obrony przećiwlotni-

czej zarządziły ścisłe zaciemnianie obiektów. Nasz „szef" hodowli świń
Fritz Pieper wyposażył nas w kieszon
kowe latarki elektryczne, którymi mie
liśmy posługiwać się tylko na wypa
dek konieczności gaszenia pożarów
spowodowanych nalotami. Każdorazo
wo, kiedy nad naszą hodowlę nad
latywały nocą samoloty alianckie, mój
współtowarzysz niedoli Stefan Porzańskt — Polak, Kaszub, gorący patriota
— zapalał i gasił latarkę, aby tym
sygnałem spowodować zrzucenie bom
by na naszą hodowlę świń. Wiadomo
czym groziła taka brawura. Po któ
rymś z sygnałów jeden z myśliwców
potwierdził jego przyjęcie. Trzy dn,
później zjawił się nieznajomy w czornej kurtce..." — ktoś z wywiadu pol
skiego i jak pisze Bentkowski — otrzy
mał sporo informacji o terenie. „Naj
większą nagrodą, jaka spotkała mnie
za itę odrobinę odwagi, za fen epizod
życia, byt dywanowy nalot lotnictwa
alianckiego na Peenemünde".
Czy ktoś z Czytelników zna wspom
nianego Stefana Porzańskieąo? Jeśli
tak, redakcjo prosi o informację, (wj)
O KSIĄŻCE OMAWIAJĄCEJ
PRZYDOMKI KASZUBSKIE
W pierwszym tegorocznym zeszycie
kwartalnika „Zapiski Historyczne" jest
recenzyjny dwugłos o książce Edwar
da Brezy „Pochodzenie przydomków
szlachty
Pomorza
Gdańskiego"
(Gdańsk 1978) — lingwisty toruńskie
go Franciszka Peptawskiego (s. 146—
149) i historyka Stonislawa Achremczyka <s.- 149—151). Obie recenzje
chwalą procę Brezy. Na wstępie re
cenzji doc. Peplowskiego jest wzmion
ka podkreślająca aktywność ądańskiego ośrodka badań nożowniczych.
(bz)
O „ATLASIE JĘZYKOWYM
KASZUBSZCZYZNY"
W zeszycie 4 „Języka Polskiego" z
roku ubiegłego (wydrukowanym w lu
tym far.) jest obszerna (s. 274—281)
recenzjo całości „Atłasu jązyikowpgo
koszubszczyzny i dialektów sąsied
nich" (AJK), wydanego w łatach 1964
—1978. Autorem recenzji jest lubel
ski dialektolog Zenon Leszczyński. —
W „Języku Polskim" jest to już trze
cia recenzja dotycząca AJK. pierwszą
napisał prof. S. Urbańczyk w roku
1966 (s. 67—69) — dotyczyła tomu
wstępnego I zeszytu I, a drugą doc.
E. iBre2o w roku 1976 (s. 68—72) —
dotyczyła zeszytu XI.
(zb)

KLĘKA
u

cena 18 zł
BOŻE MĘKI, KAPLICZKI

Zdjęcie na okładce (Mirosławo Ku
backiego) przedstawia kapliczkę mie
dzy Wygoda o Borucihem nad Jezio
rem Raduńskim. Kapliczko ta opisana
została przez Aleksandra Majkowskie
go w „Gryfie", a takie o powieści
„ŹScó i przigode Remusa".
Ile podobnych kopłiczek.
Bożych
Mgk, jest ' na/ Kaszubach, Kociewiu
czy w Borach? Ile tych urokliwych,
skromnych, ludowych, przetrwało róż
ne ’ zowieruchy, których przecież los
nie szczędził naszej krainie. Czy prze
trwają czas pokoju? Czy beton, lastrico, żelazo trafiające do najdalszych
zokatków nie „mobilizują" ludzi do re
montów, które w istocie niszczą spuś
ciznę kulturowg, Czy nie sg zbyt łat
wo wymieniane na nowe. ..nowoczes
ne"? Czy mamy w społeczeństwie do
stateczne mechanizmy chroniqce to
dziedzictwo naszej wielowiekowej kul-'
tury?
Wydaje sie. że stare kapliczki I
krzyże nazbyt szybko aing. Ludzie stoig sie wonddami, nieraz w dobrej
wierze. Czas działa na naszg niekoFESTYN KASZUBSKI W JASIENIU
25 kwietnia w Wiejskim Domu Kul
tury w Jasieniu zoraanizowony zostoł
II przegląd dorobku kulturalnego qmin
województwa słupskiego. Wystgpiło 7
zespołów ludowych. Największym mi
rem cieszvt sie Kaszubski Zespół Pleś
ni i Tońco „Jasień", który obchodził
akurat 10-lecie dziołotnosci scenicznej.
Uczestnicy lestynu mogli także obej
rzeć 5 wysłów tematycznych, rh. in.
haftu kaszubskieao. strojów ludowych
z całej Polski, w tym także r Ziemi By
ło wskie i.
(sj)
PIEŚNI KASZUBSKIE
W IV PROGRAMIE PR
26 kwietnia w IV programie PR roz
głośnia Gdańska emitowała pieśni Ka
zimierza Guzowskiego oraz Andrzeja
Wawrykowa do słów kaszubskich Je
rzego Stachurskiego. Audycja ta z cyklu
„Pieśni gdańskich twórców" będzie
kontynuowana.
(jot-ka)

rzyść. Kapliczki przydrożne na Koszu
boch. Kociewiu i w Borach nie sa
skatalogowane, opisane, ba. nie mo
ja oodstowowej rejestracji. Jakże cie
kawy materiał na prace magisterskie
i nie tylko. Jak sie zrodziły, kto fun
dował, koqo skupioia na modlitwy,
ich związki z pielqrzvmkomi i pogrze
bami, okres okupacji? Tyrn wszystkim
czas sie zojgć. Może uczyni- to. Klub
Ekologiczny w ramoch troski o krajo
braz kulturowy?
Może jakoś mała
arupa osób majgca wsoorcie w od
działach terenowych Zrzeszenia? Nie
można iednok tej sprawy pozostawić
jedynie klerowi. Nie wszyscy księża
dostatecznie przywigzuia woae do tra
dycji ziemi Domorskiei. do wartości
zachowanej kultury materialnej. Przy
kłady z księgozbiorami parafialnym«,
zabytkowymi elementami wyposażenia
kościołów, z choraawiami i cmentorzami sg nazbyt wymowne.
■ -s .
Słów kilka jeszcze o cmentarzach.
Nasze cmentarze sg nie tylko ogołacańe z historii, ale wręcz okresowo
niwelowane. W -trosce o miejsce na
nowe pochówki likwiduje sie stare aro
by. nie pozostawiając nowet arabów
osób szczeaólnie zasłużonych dla donei społeczności. Nie pozostawia sie
małych enklaw, które świadKawałyby
o kulcie zmarłych i kulturze budowa
nia
noarobków w poszczególnych
okresoch naszych dziejów. Jok spo
wodować. oby store okucia, ołotki.
bromy.
obudowy kamienne, rzeźby,
ciekawe napisy przetrwały na każdym
cmentarzu? A przecież one powinny
przypommoć współczesnym; że ich
i korzenie tkwią w historii nie wyimagi
nowanej. lecz konkretnej wsi. parafii,
regionu.
W.K.
BZDURA Z DOK ERAMI
Już od ki Mai lat publikatorom na
szym zwraca się uwagę, że określa
nie granicznych .kolejowych stacji prze
ładunkowych terminem port jest nie
rozumne, nie mo potrzeby rozszerza
nia znaczenia tego terminu poza ko
munikację morską i lotniczą (port lot
niczy). Ostatnio publikatory zaczęły
się popisywać terminem doker, któ
rym oznoczajq robotników pracujqcyćh na kolejowych granicznych sta
cjach przeładunkowych. Używanie ter
minu doker już w odniesieniu do ro
botników przeładunkowych pracują
cych w portoch polskich jest naduży
ciem, w polskich bowiem portoch mor
skich przeładunki nie odbywają się w
dokach; ale „dokerzy" przeładowują
cy wagony kolejowe na stacjach gra
nicznych to już „bzdura do sześcia
nu" — jok czytamy w poświęconym
tym sprawom artykuliku opublikowa
nym w numerze 90 wrocławskiego
»Słowa Polskiego".
(zb)

Kapliczka św. Jona Nepomucena w
Korsioie. Figuro z XVIII wieku. Słup
rzeźbiony współcześnie przez Fran
ciszka Męczykowskieao..
(FoL Mirosłow Kubacki)

STUDIUM FORM KASZUBSKICH
W ARCHITEKTURZE
Tytuł katalogu „Studium wykorzysta
nio regionalnych form kaszubskich w
architekturze współczesnej" nie jest
adekwatny do jego zawartości. Katolog
w istocie zawiera kilko dobrych zdjęć
tradycyjnego budownictwo drewniane
go wykonanych przez Szymona Jocko
Gregora na terenie Kaszubskiego Par
ku Etnograficznego oraz kilka repro
dukcji elewacji domków letniskowych
Sq to projekty Zofii Gzowskiej wyko
nane jako proca dyplomowa na PoIttechnice Gdańskiej. Słowo wstępne
do katalogu napisał (co nie we wszy-stkich egzemplarzach podano) Wac
ław Sadkowski z KPE we Wdzydzach.
Otrzymaliśmy więc drobny element do
właściwego studium wykorzystania tra
dycyjnych form kaszubskich we współ
czesnej architekturze. Za ten początek
dziękujemy Woj. Ośrodkowi Kultury w
Gdańsku. Na właściwe studium wciąż
czekamy.
(wD

