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Co z Ceynowy
na dziś?
Lech Bqdkowski
Konspekt niniejszego artykułu napisałem 20
lipca '80 z zamiarem zrobienia pełnego tekstu
w pierwszej połowie sierpnia. Mały poślizg cza
sowy i zanim zabrałem się do pracy upłynęły
cztery miesiące. Był to ważny okres w naszych
dziejach najnowszych, który jeszcze się ciągnie,
z iskrzeniem i zgrzytaniem mechanizmów.
Nie zamierzałem omawiać życiorysu Floriana
Ceynowy lecz naszkicować kilka refleksji zwią
zanych z tą historyczną postacią. Przy tym za
miarze pozostaję. I Oto od razu refleksja nie
jako marginesowa. 26 marca 1981 r. minie sto
lat od śmierci pierwszego głośnego w dziejach
nowożytnych Kaszuby, a po dziś dzień nie mamy
całościowej jego monografii. Upłynął wiek ca
ły, od kilkudziesięciu lat istnieją naukowe ośrodki humanistyczne w Toruniu i Gdańsku, ukazał się szereg opracowań szczegółowych, ale
na monografię, pisaną z pełnej już perspekty
wy historycznej, nadal czekamy.
Podobnie rzecz wygląda w literaturze pięknej.
Nasze piśmiennictwo posiada bogaty dział hi
storyczny, tymczasem Ceynowa, „budziciel ludu
kaszubskiego”, jak go ktoś już dawno nazwał,
ojciec kaszubskiego odrodzenia, słaby w nim
zyskał oddźwięk. Oprócz kilku wierszy znam wła
ściwie jedną tylko, zresztą rozmiarami dużą, pró
bę powieściowego przedstawienia „syna kowala
ze Sławoszyna”, mianowicie „Zapadły zamek”
pióra Franciszka Fenikowskiego. Ma ona przy
tym tę zasadniczą wadę, że kończy opowieść
(przeciążoną folklorystyką) w połowie XIX wieku,
krótko po upadku Wiosny Ludów, a więc w
czasie kiedy Ceynowa dopiero wstępował na sa
modzielną drogę, którą wyszedł na czołowe miej
sce w dziejach Pomorza.
Godne uwagi, że od czasu, gdy zaczęto in
teresować się jego działalnością i oceniać ją,
aż po dzień dzisiejszy trwa istotna rozbieżność
zdań właśnie co do samej ocer.y. Jedni zatem
uważają go za twórcę prądu odrębnościowego
wśród Kaszubów, stawiając tu przeważnie znak
ujemny z powodu domniemanego osłabienia ży
wiołu narodowego polskiego na ówczesnych kre
sach północnozachodnich. Zarzut ten miałby zy
skiwać na znaczeniu przez to, że Ceynowa ostro
krytykował szlachtę i kler, dwie warstwy, które
odgrywały poważną rolę w obronie polskości,
co dotyczyło by zwłaszcza (niemal wyłącznie) kle
ru od czasu podjęcia przez Bismarcka walki
kulturowej (Kulturkampf), błogosławionej dla nas
w skutkach. Krytycy wytykają mu także słowionofilstwo. w warunkach rozbiorów praktycznie rów

noznaczne z rusofilstwem. Ceynowa dał powo
dy do takiego zarzutu.

Drudzy podnoszą, że działalność jego, skie
rowana na pobudzenie świadomości Kaszubów,
miała ostrze antyniemieckie, czemu również słu
żyły wycieczki w historię, przypominające pier
wotny zasięg plemion pomorskich na obszarach,
które w ciągu wieków uległy zniemczeniu. Po
łożenie nacisku na kasziibskość, nie na polskość,
miało zwiększyć siłę odporu wobec niemczenia,
tym więcej, że majętna szlachta, najbardziej lub
nawet wyłącznie reprezentująca polskość wów
czas i tutaj, już się wynarodowiła lub ku temu
zmierzała.
Tak czy inaczej dziś nikt już nie ma wątpliwo
ści, że wiejski lekarz osiadły niedaleko Świecia,
za życia znany małemu tylko gronu osób, stano
wi jedną z najwybitniejszych osobistości dziewięt
nastowiecznych Kaszub i Pomorza. Mimo tego
uznanego dzisiaj statusu w dalszym ciągu wią
że się z nim szereg zagadek jak ta, dlaczego za
mieszkał z dala od Kaszub, którym poświęcił swo
je wysiłki, albo inna, dotycząca jego nie usank
cjonowanego prawem cywilnym i kościelnym ży
cia rodzinnego, co w owym czasie stanowiło ka
mień obrazy. Nie zostały one wyjaśnione.
Jest również nadal kwestią otwartą, czemu w
głównej mierze przypisać należy odpowiedzial
ność za niepowodzenie jego poczynań społeczno-poliytcznych. Bez wątpienia odstręczał ludzi
pewnymi cechami charakteru, jak nadmierna rubaszność, nieliczenie się z opinią otoczenia, nie
chlujny- wygląd. Występował jako człowiek no
wy, pozbawiony autorytetu pochodzenia, mająt
ku lub sławy, od razu narażał się panującym
siłom społecznym, głosił hasła tutaj dotąd nie
słyszane i bynajmniej nie wyczekiwane, powinien
więc był przynajmniej swą osobowością i spo
sobem postępowania wzbudzać ufność. Ow
szem jako lekarz miał duże wzięcie, nie było to
jednak zbyt trudne w czasach, gdy lekarz wiej
ski stanowił wielką rzadkość On przy tym, we
dług świadectw, pracował ofiarnie i od ubogich
nie brał opłat.
Z pewnością nie posiadał talentu przywód
czego ani organizacyjnego. Bardzo niewiele wie
my o jego próbach pozyskania oparcia w spo
łeczeństwie przez tworzenie grup zwolenników
i współpracowników, te jednak ułomki wiadomo
ści, jakie się zachowały, wskazują, że mało czy
nił w tym kierunku, nieudolnie, bez dostatecznej
konsekwencji, i że nie osiągnął wyraźnego
skutku.
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Aparat władzy składał się z Niemców lub, na
niskich szczeblach, ludzli zniemczonych i pozba
wionych aspiracji narodowych. Cały system dzia
łał na rzecz niemczenia — szkoła, wojsko, urzę
dy, gospodarka - a najpotężniejszy w tym kie
runku wpływ wywierał Gdańsk, który w ciągu
wieków przyswajał kulturalnie i w następstwie
narodowo mieszkańców północnego Pomorza.
Nie oparł mu się także dr Jan Żaczek, w pew
nym okresie współpracownik Ceynowy, mieszka
niec Gdańska i Sopotu, człowiek, jak się zdaje,
nie małych możliwości oddziaływania na zwol
na powstające środowisko inteligencji kaszub
skiej.
Największą jednak trudność dla poczynań budzicielskich przedstawiało samo społeczeństwo
kaszubskie, w przeważającej większości prymi
tywne i bierne. Nie istniały w nim wtedy choćby
skromne ilościowo ośrodki nacechowane ambi
cją niezależnego działania politycznego, a ono
przecież stanowiło rzeczywistą treść wystąpienia
Ceynowy. Zabrakło więc odbiorców i orędowni
ków idei.
Mimo wszystko nie utonął w zapomnieniu. Wy
marli ci, którzy na wzmiankę o nim wzruszali ra
mionami lub pukali się w czoło, i ci, którym
taka wzmianka w ogóle nic ńie mówiła, pozo
stawiając po sobie mało śladów. On natomiast
stopniowo, co prawda powoli, umacnia swą po
zycję w tradycji kaszubsko-pomorskiej. Dopo
mógł w tym także obrót dziejów ostatnich kilku
dziesięciu lat, w którego wyniku Pomorze po
Odrę znalazło się w granicach państwa polskie
go. Ceynowa bowiem w czasie wzmożonego zwy
cięskiego parcia Niemców na wschód przypo
minał słowiańską przeszłość ziem utraconych na
ich rzecz, podawał rdzenne brzmienie nazw miej
scowości dawno już wynarodowionych, sławił
czyny książąt Pomorza, tą drogą dążąc do po
budzenia wyobraźni i tęsknot ziomków. W spo
sób pośredni, ale całkiem wyraźny stawiał więc
program rewindykacji Pomorza.
W tych uwagach chodzi przede wszystkim o
refleksje nad jego osobą, obchodzące nas w
dzisiejszej rzeczywistości, o przesłanie pozosta
wione nam sto lat temu. Wysuwam tu trzy.
Pierwsza — trzeba mieć odwagę głoszenia wła
snych poglądów, także wtedy, gdy wymaga to
przeciwstawienia się czynnikom sprawującym
władzę i okolicznościom, a tbkże własnemu spo
łeczeństwu.
Druga - trzeba posiąść wytrwałość w dobija
niu się o zrozumienie i poparcie dla swego sta
nowiska, gdy jest ono niepopularne i powszech
nie odrzucane.
Trzecia — trzeba wyciągać wnioski z własnych
niedostatków i błędów, przezwyciężać je; jest
to, że tak powiem, refleksja negatywna w od
niesieniu do Ceynowy, on bowiem nie umiał,
o ile nam wiadomo, spojrzeć na siebie krytycz
nie oraz przystosowywać środki działania do
warunków.
Zwracam szczególną uwagę na refleksję dru
gą. Pomorzanie, a zwłaszcza Kaszubi, chętnie
mówią o sobie (i lubią, kiedy inni mówią tak o
nich), że są uparci i wytrwali. Mam na ten temat
2

własne zdanie. Sądzę, że właśnie brakuje im
tych cech na wyższym poziomie; jeżeli je posia
dają, to w zastosowaniu do spraw i potrzeb
powszednich lub mówiąc całkiem jasno, osobi
stych i przyziemnych.
Analiza niepowodzeń Ceynowy może nam dać
lekcję skuteczniejszego działania. Oczywiście, aby
ją uzyskać, ten przykład nie jest niezbędny, bo
takiej wiedzy uczy obserwacja doświadczeń wie
lu czynnych publicznie ludzi, lecz Ceynowa ob
chodzi nas najbliżej, jako ojciec duchowy dzi
siejszego ruchu kaszubsko-pomorskiego.
Na pierwszym miejscu stawiam możliwie jasne
określenie programu ruchu, więc celu jaki ma
być osiągnięty oraz środków temu służących.
Program taki, zwłaszcza w zakresie środków, po
winien być dość elastyczny, aby dało się go rea
lizować w zmieniających się, czasem nagle, wa
runkach. Program także powinien przyjmować
podział na odcinki czasowe, czyli osiąganie ce
lów „etapowych”.
Następnie należy program ten przedstawiać
społeczeństwu dla dyskusji i wnoszenia do niego
zmian. Jest to zresztą najlepsza - a chyba i je
dyna — metoda uczynienia go własnością i am
bicją publiczną.
Żaden ruch społeczny nie może się obejść
bez form organizacyjnych. Ażeby stworzona prze
zeń struktura funkcjonowała skutecznie, powinni
nią kierować działacze odpowiednio przygotowa
ni. Z tego wynika konieczność przysposabiania
działaczy do ich roli. Są ślady wskazujące, że
Ceynowa to rozumiał i próbował zarówno two
rzyć organizację społeczną (na silnie deklarowa
nej zasadzie zawodowej), jak i szukać współpra
cowników wśród kształcącej się młodzieży, lecz
i jedno i drugie całkowicie mu się nie powiodło.
Na przeszkodzie stanął brak klimatu społeczne
go czy, ogólniej biorąc, politycznego, oraz co w tym wypadku uważam nawet za ważniejsze
— brak koncentracji i konsekwencji wysiłku. Jak
już powiedziałem, nie miał talentu organizatora
i przywódcy, więc także — wychowawcy. Nie mo
żna się łudzić, że posiadając ten dar zdołałby
dokonać widowiskowego przełomu, bo na to nie
pozwalały okoliczności czasu i miejsca, ale za
pewne zostawiłby garstkę oddanych uczniów, któ
rzy bezpośrednio kontynuowaliby jego ideę. Po
nieważ tego nie osiągnął, musiało upłynąć wie
le lat, aż w początkach XX wieku powstała no
wa szkoła myślenia, skupiona wokół Aleksandra
Majkowskiego, Młodokaszubów i pisma „Gryf”.
Życie stworzą okoliczności nowe, nieprzewidywane, korzystne albo nie sprzyjające. Trzeba od
nosić się do nich giętko i uwzględniać je w
działaniu, ale nie wiązać sobie nimi rąk, nie
uzależniać od nich programu przemyślanego i
opartego na idei. Nawet gdyby oznaczało to
przejściowy spadek popularności w społeczeń
stwie lub też ograniczenie aktywności organiza
cyjnej, nie przyjmować postawy oportunistycznej,
a tylko straty stąd wynikające zmniejszać do nie
uniknionego minimum. Oportunizm przynosi szko
dy o wiele większe.
Wreszcie, pod koniec, uwaga następująca.
Zdawało się, że Ceynowa przegrał. Wszystko by

ng to wskazywało i, być może, on sam miał po
czucie niespełnienia tego, co przyjął za swą
główną misję. Człowiek, którego mógł był uwa
żać za następcę, któremu dał napisane przez
siebie książki i z którym osobiście rozmawiał nie mamy, niestety, bliższych wiadomości o tej
rozmowie - utalentowany poeta Hieronim Derdowski nie pojął jego myśli i nie wziął na siebie
posłania. Ten zresztą opuścił kraj, osiadł w Sta
nach Zjednoczonych, wybrał status emigranta,
co w owoczesnych warunkach pozbawiało go
możliwości oddziaływania na rodzimą społecz
ność, czego, prawdę mówiąc, zapewne tak bar
dzo nie pragnął.
Tymczasem okazało się, że Ceynowa bynaj
mniej nie przegrał. Udowodnił to dalszy ciąg
dziejów. Ideę Ceynowy podjął Aleksander Maj
kowski, który nie miał jeszcze pięciu lat, kiedy
budziciel ludu kaszubskiego umierał w 1881 r.
I on dopiero, późny następca, wyraził ją pięknym
pisarskim słowem w wielkiej powieści ,,Zece i
przigode Remusa”. Zaraz też znaleźli się dalsi
następcy i kontynuatorzy. Idea Ceynowy, w ko
niecznych przeobrażeniach podyktowanych cza
sem i nowymi przemyśleniami, przeżyła II wojnę
światową, największy kataklizm, jaki dotknął na
sze społeczeństwo, i nadal owocuje.
Oto najważniejsza dla nas lekcja z życia, dzia
łalności, gorzkich doświadczeń wielu wybitnych
ludzi, a w omawianym tu wypadku, nam szcze
gólnie bliskim, samotnego budziciela.

Mamy o wiele łatwiejsze zadanie, bo jest nas
cała społeczność zrzeszona i warunki mamy nie
porównanie lepsze. Toteż według odpowiednio
surowszych kryteriów będziemy oceniani przez
naszych następców.
Na sam koniec jeszcze to: wypadki polskiego
długiego gorącego lata, które przeciągnęło się
głęboko w jesień, osadziły nas w nowej sytua
cji społecznej, do pewnego stopnia także poli
tycznej. Warunki gospodarcze codziennego ży
cia pogorszyły się i stan ten — nie należy mieć
żadnych złudzeń — będzie trwał kilka lat, jeżeli
nie zajdą dalsze komplikacje. Wyrzeczeń wyma
gają głębokie reformy, jeśli mają przynieść rze
czywistą trwałą ozdrowę. Wytrzymamy trudności.
Natomiast już wyraźnie poprawił się klimat
społeczno-polityczny, mimo niemałego zamie
szania okresu przejściowego. W samorządnym
społeczeństwie otwiera się pole popisu dla
aktywności obywateli, zwłaszcza zorganizowanych
na zasadzie nie interesu, lecz chęci ideowych
działań.
To nie tak, jak się nie raz słyszy, że teraz znów
odwaga staniała, rozum zaś zdrożał. Rozum za
wsze był i pozostanie w wysokiej cenie, a to
samo odnosi się do prawdziwej obywatelskiej
odwagi. Polega ona bowiem również na tym, że
by społeczeństwu -r i oczywiście sobie — nie
schlebiać, lecz w oczy mówić gorzką prawdę.
(3. XII 1980)

Kościół św. Katarzyny
(patrz artykuł J. Sampa „Korona miasta” na str. 12)
Fot. Z. Kosycarz
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Jan Karnowski
Florianowi Ceynowie
On mioł kaszebsczie serce
Cegnoina
Chocy cę ni ma, dówno jes w grobie,
Diade tam miru nie dadzą tobie!
Chto leno drogą mimo tam bieży,
Ceskó jesz kamiń, gdze teli jich leży!
Cze to ju nigde zelonó trówa,
Nie skreje krzewde kamianny wół?

Cze leno we wzgardzę rosnąc mó słowa,
Za to, żes serce le kaszebsczi rniół?
Chocy tam zdoła wrzósczi mie gonią,
Do twojich prochów sę n'ie boję przyńc,
Dobrze jó czuję, na darmo mónią,
Diade sę tobie nóleży wińc!

Rozmeszlanie Ceunoiue
I

Ni móm miru, spik mie uszed,
Srodżi żól sę w serce wcyskó,
Odkąd z tech tu ksążków stęchłech
Gódół do mie wieków dównech
Stari krzewde krwawy jartiół.
A jak rzek, to kóżde słowo
Jak cziej płomiń we mie buchło.
Tero wiem jó, czemu z dola
Jakbe jęk i jiwrot czułem!
Jakbe tam, dze kuńc je nieba
Jesz dzys sę czerwieniło.
A ten głos sę jisceł cecho,
Że tu ludu gaśnie dusza,
Co ju całem spróchła w grobie,
Diade dichó, bo żec muszi.
Dzyw to nad dzywota, że jó
Sóm le bóczeł na to czasem
A cziej komu rzek jem: weny,
Czejesz te te głose z dóla,
Jakbe retunk chtos tam wołół?
„Tobie smi sę znowu — wrzeszczy —
Sóm jes wierę w smierce górzce!
Tero mósz, te szady zwierzu —
Po co łazesz w nocach cemnech
Po tech grobach, łesech górach,
Gdze le straszczi, dióbeł doma!"
Ale ludze starzy prawią,
Że tu dównij żełe iude
I jak złoty grónk jich państwo,
4

(Pierszł dzel)

Długo szczesce słuńce kreło.
Przeszłe wrodżi za tim słuńcem —
Stłukle garnek — szczesce nigde
Naszym wicy nie swieceło.
A jó widzół po krejómku.
W naszech checzach, w naszym żecu,
W szarech kątach skorup teli
Złotech, chocy zasmieconech
Chto be skórb ten zebrół cecho
Złoty grónk be zlepił z nowa...
Może szczesce przyńdze znowu
I nóm checze poozłocy,
A ten lud, co zdrzy le w zemię
Jak cziej bór on wzrośnie w górę.
II

Chto le żeje — nie wie czemu,
Ten też ni mó słuchu wcóle
Na ten czas, co w koło wije
Złotą przędzę wiecznech dni —
Zawde w koło — zawde precz.
On le uzdrzy tu i tam gdzes
Jedno włókno abo pasmo,
'Ale „nie wie, że te nitczi
Jak cziej na postawie razem
W jedno zesnuł jeden duch
I jak czołenk z srebrnym wątcziem
Bieży po ti złoty przędze
Dzejów Duch! - Gdze on bieżeł

Letko zgödnqc, bo tam dwignął
Swoją głowę koidy lud...
I jak bore w jedną notę
Zaszumiałe wstałe lude.
Jaką drogą dali pudze,
Jaczi lud tam znowu zdrzucy
Swoji trumnę stare wieko,
Ten le zgodnie i też wie,
Co wesok jak cziej wieldżi dąb
W borze pod niebiosa strzelb.
I jak ledwie z kuńca nieba
Zatrzepoce dużym skrzidłem
Dzejów duch - tej nópierw ćhwecy
Jego wiew sę dęba głowę.
On sę wzdrygnie, jakbe odeckł,
A tej zacznie szumny śpiew — - ..
Za nim szumi cały bór.
*

*

*

Cziede przyńdze róz ta chwila,
Że i te mój biedny ludze
Przetrzesz ocze pozaspane,
Oprzestaniesz patrzeć w dół!
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Weny! Dąb ten w twojim borze,
On ju cziwó i ju zaczął
Renna piesrfię! Cziede te mu
Wtórzec będzesz?
Cziede te róz powiesz głośni:
„Jó jem lud i służę sobie,
Bo żem uczuł Ducha wiew!
Jó jem Kaszub dównym rodem
Od dzys swojsczi zacznę śpiew!”

€Y

Żle możesz, Kaszeb senie,
Zdrzy le nazód na tę drogę,
Chterną szed twój lud i ojce.
Krwią i potem zlano cało,
Wezdrzy pócZi ocziem mierzysz
Jak cziej krwawy dłudżi pas.
A ta krzewda i ten ból,
Co jim chrzepte na dół zdżinął,
Żóden wicher nie niós precz,
Leno jak cziej chmurę mgła,
One wiszą nad ti drodżi
Porozbrzegłym kołowężem.
*

-

*

*

Zle je i też wszetczi ganią,
Cziede sąsód ze sąsódem,
Jidą w prawo i sę niszczą.
Tesąc razy gorzy, cziede
W jedny checze, ledwie zamknie
Ojck swe ocze, z bratem brat
Sę skarży o tę ojcowiznę.
Jako żew jim, choc sę zgodzą,
Szczesce nie zaswiecy znowu Sztryd ten srodżi, on sę weżre
W krew i gnóte jejich dzecy
I jak wieszczy dłudżi wiecZi
Suszeł będze dobetk, ledze,
Jaż róz zdżinie całe plemię.
*

Rys. W. Samp

*i1

*

*

W kraju Lechów ojcowiznę
Zabrół tobie starszy brat.
Bez te bore tesącwieczne
Mieczem wecął wojskom drodżi.
Widzysz na ti krwawi Stegnie
Jak cziej słupe ognia w górze To sę półę ojców zómczi:
Nókło, Santoch, Recąż stary.
A w njich żecem pochowane
Naju matczi i jich dzótczi.
Starszy brat, on zajął zemię,
On też pragnął naju dusze,
Bo to wszetko, co róz zmeszli
Dusza i tim przeozdobi
Szare, mgła we naju żece,
On to wszetko na śmietnisko
Kózół nekac, jak cziej stare
Jaczi łachę, plunął na to.
Te sę zląk jes, Kaszeb senie,
Te sę zaczął sebie wstydzec
I sę krełes w włósnech scanach
Z twojich ojców spódkowtizną,
I jak ptószek w casny klótce
Migde z serca jes nie spiewół.
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Rozmeszlanie Ceynoire (Dredżi dzel)
(Pisane w 50 rocznicę smierce Ceynowe)
I

Na dól sę ju schyló moje żece,
Na wieczerne jidze góne,
I jem sóm, decht opuszczony,
Omotany w zameszleniu.
Dówni jak cziej dqb jem stojół w borze,
I sę mocowałem z burzq.
I sę nie poddałem w zuchternosce,
Chocy los sę dżiqł jak litne zboże.
Ale dzys - jo pogorzelnik Jak cziej komin oczadzony stoję
Westrzód rumowiska.
Pierwi jak cżiej mółnió
Jó żem rozdar chmurę
Na komudnym niebie
I jak wezer skamieniały
Sód jem na rozstajny drodze.
Niech mó wiodło młode pokoleni,
Żem sę wóżeł plenqc procem prqdu,
Włósnq deptać Stegnę bez ugore.

A chto mimo bieży,
Zawadzy o kamiń nogq,
Zaklnie - ale mesló jego legnie
Na tim kamie na ofiarę.
IV
Jó jem senem Swiętopółka,
Stróżem jego spódkowiznę.
Sewi głowę nie ułożę,
Choba przyńdze ten, co skórb mie odebierze,
Co w zuchternosce sę mdze wóżeł
Jisc, gdze pieniqdze sę przeseszajq.
Smętka zdradne sztele
Nie odstraszę jego mesli.
I on wedobędze na wierzch
Skrzenkę skretq u krósnióków.

II
Słowa moje jak cziej kręck,
Co pióche nekó z Łesy Górę,
Ludze ocze zamrużele,
Żebe na płacz jim sę nie zbierało.
Słowa moje przeszłe jak cziej jachta
Dzeko po wędołach, po ubiedzach.
Trzósk i remot poszed z nimi,
Ledze powerzasły, dwierze zatrzaskane,
Jak cziej przed ukozkq.
Tęcza deszczu, choc le ob noc
Lólkuje sę po ubiedze,
Diade drogq włósnq utoruje,
Chocy rowik będze na pamiqtkę.
Słowa moje jak cziej rosa,
Spadłe na te płowe pióche.
Werós jałowe korzowaty —
Nick z ti knieji go nie reszy.
III
Jó jem modżiła ta usepanó
Od dównygo pokolenió,
Garczi z popiołami abo łzami
Jak cziej swiętq spódkowiznę
Chowom w upomieniu.
Jó jem kamiń obwality,
Co róz legnqł westrzód drodżi,
Przekułnięty od stolemów
Ledzóm na u kózkę.
Chco sto koni nie reszy go z mola...
6
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Będze miół on wid
Niewerzasły Gryfa,
Uzdrzy w noce swiętojańsczi
Taniec modżił w Msczeszewicach.
Będze miół on słuch,
Jak cziej morsko panna welęczonó,
Uczuje on spiqczkę boru drzemiqcego,
Chichot knieji rozbrekany.
Uczuje on szamotani
Spodzemku sę rodzqcygo...
Żórawie on pozajimie W drodze zaczajony —
I jim klucze odebierze
Do zaklęti wyspę.

Na Gryfa on sądnie zbudzonygo,
Na żer jemu oddó serce włósny.
Dojedze on diade do ti zemi obiecany.
Tede zabrzmi piesnió pierszó
0 kaszebsczi zemi.
V
Duch pomorsczi nie umiarty,
Chocy w gruzach na Arkonie
Jego pochowale,
Szed on stegnq zabóczoną
Po pomorsczi zemi.
Padło semię przebudzenia
Na pustkowiu, na zapadli knieji.
A gdze dłużi stanął, jakbe w zameszleniu,
Tam sę zatleł płómiń swiadomosce,
Jak cziej światło Swiantewita.
Te żes szepnął słowa Wisławowi
Na śmiertelny lodzę:
„Nie zabóczta o tech dzótkach mojich,
Co jesz po kaszebsku mówią!"
Te żes natchnął Bogusława,
Że on po pomorsku
Spisół dokumenta.
Jes czierowół Świętopełka miecz 1 rozmeszlani Mestwinowe
Jes beł duchem jego testamentu,
Podskócałes w gorzu pana Swencę
I też senów jego.

I tak sępile zajadrzni
Jaż do grobowy desczi.
Te żes trzemół w zuchternosce
Panków na Pomorzu,
Że sto lat, wej, obstówale
Prze tech prawach zapisanech,
Jaż jich zdżięle na lubelsczim sejmie.
Łze żes widzół Kancowowe,
Piórem jes czierowół Mostnikowim
I mu słowa kłódłes
Do katezme.
Na kózaniach bełes u Słowińców
I żes spewół w cerkwi
Z ludem po słowińslku.
Parachfije poburzełes,
Jak jim z cerkwi mowę
Na wiec wenekale.
I żes odszed z odwróconą tworzą,
Cziede starkom śpiewnik
Kłódle w trumnę,
Bo ju młodzy zabóczele po słowińsku.
Jes szed precz i mimo drodżi
Pokózółes Mrądze relikwije
Mowę naszi;
Brylosczigo prowódzełes
Po Kaszubach, jak czej apostoła,
Z nim żes stanął kole Chónic
I żes cziwnął na mie.

Czile słóiu Cejjnoice
Jem jak półnió przede źniwy,
Jak czej dóka nad wądołem —
Pełny jem i wierzec muszę
O kciszebsczim rodzę „Czile słów":

Senie, serce Ce dergoce,
Desza biedno sę trzepoce?
Nabierz wieldżi moji moce,
Jisc mósz do śmiertelny proce....

Ze Swarożeca Biółi Górę
Odlatują nocne more,
W słowiańsczi ju zorze
Goró ląd i rozredóny morze:
Zorzo Słowian ode wschodu,
Czórnó cemżó od zóchodu!

Zjedz ten chleb, zjedz ten chleb...
Z mego pola to są żarna,
Zemłote na mojich żarnach,
Zjedz ten chleb...!

Tero uwóż: Niechże mesló lecy:
„Sława" wiele miała dzecy...
Wszetczi muszą w zgodzę żec,
Wszetczi mogą razem bec,
Kożdy mó, gdze zógón red
Zdrze, jak ród Twój szed tu w bok;
Wiele zeżar ju ten Smok...
Jeszcze jeden leno trok...
Od zóchodu krocziem w krok
Jidze chmura, za nią Smok!

W Łesy Górze wieldżi sklep,
A w nim Swiętopółka miecz!
Zjedz ten chleb i otwórz sklep,
Porwi miecz, porwi miecz,
Utni Smoku łep!
Ach mój senie, nie bój sę!
Że wiele sążni zótor mó,
Że wiele deneg morze dó!
Wiele zólew to ju beło,
Wiele Smoków na cę parło A ce serce nie umarło!
Ni nót roków ani dwa
Minie denega i ta!

Wszetczi wieczi, co żes be!
Przewanożeł i żes żeł,
To przeböcz i so złóż,
Na dno dusze swoji włóż —
Dobry merk so z tego bierz,
W przeszłość swoją mocko wierz!
Puczi dusza w żece wierzy,
Nicht ji na śmierć nie uderzy...

Polóch, Czech i Serb dzirzęga,
Jak cziej morze jich falanga,
Jak cziej wojsko, wej\ Atylle,
Tak sę szerok rozłożele...

Zuchternije twoja dłoń-,
Dudni Swiantewita koń...!

Góro w zorze Biółó Góra,
Pieśnią spiewó Sławę Córa!

Tero wstań, bo ju je czas —
Jidze zorzo — teli kras!

Pokonałem Smętka
Paweł Dawidowski
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Józef Brzeziński, szef wielewskiego domu kultury
rekomendował Franciszka Studzińskiego następująco:
— To także dzięki niemu maimy tak wspaniałą
placówkę kulturalną, na którą czekały pokolenia wielewianów. Urodził się w pobliskiej Przytarpi, - od
wielu lat mieszka we Wielu, był naczelnikiem gminy
Karsin, a obecnie przebywa na emeryturze.
— Na emeryturze? — spytałem z riieukrytym po
dejrzeniem, które rozrosło się we mnie w ostatnim
czasie. Brzeziński w lot to pochwycił.
— Ależ tak. Zwyczajnie odszedł.
Zwiedzaliśmy potem jasny i przestronny dom kul
tury szklący się dużymi oknami przy skromnej fi
gurce świętego Józefa — symbolu odchodzącej tra
dycji i kultury. Niezwyczajna to placówka kulturalna
na wsi. W sali kinowo-widowiskowej odbywają się w
tygodniu trzy seanse filmowe, często goszczą na de
skach tej sceny aktorzy z Teatru Dramatycznego w
Gdyni, tak że wielewianie „przywykli już chodzić na
aktora, a nie na sztukę”. Tu wystawia się kunsztow
ne plecionki Ostrowskiego, takież hafty stryja Brze
zińskiego, Franciszka. Dziewczęta z zespołu „Wielewianki” oczarowują lirycznym dźwiękiem mandolin,
a sędziwy pan Antoni Skwierawski, który stworzył
ten zespół i trzyma nad nim pieczę przez to „od
żył, a już gasnął, odchodził w cień” — jak zapisała
w swoim reportażu Henryka Dobosz słowa Brzeziń
skiego. Zwiedzałem też niedawno otwartą izbę pamię
ci łgórza Hieronima Derdowskiego, którego imię przy
brał także ten dom kultury. Niezapomniany poeta i
jego pożółkłe już dzieła w bieli, barwach kaszub
skiego haftu i... prostocie.
A teraz siedzę naprzeciw Franciszka Studzińskiego
i trzymam na kolanach spory brulion ze stafannie
wykaligrafowanymi- słowami na okładce: „Pamiętnik
moich czasów”.
Rodowód Studzińskiego jest zwyczajny — mała ry
backa wieś Przytarnia, gdzie wówczas jeszcze „z mą
ki utartej na żarnach pieczono rinczoki, czyli placki
na krążkach płyty kuchennej bez podłożenia tłuszczu.
Placki te lepiły się trochę do zębów i podniebienia.
Częstą potrawą na śniadanie czy kolację był zagraj
— zacierka z ziemniaków”. Ziemia tam jest uboga,
a życie wówczas toczyło się jakże podobnie do życia
biednych mutkarzy z Parzyna, których tak sugestyw
nie opisała Anna Łajming.
Ojciec Studzińskiego za młodu przewędrował ka
wał świata, lecz wcale nie w celach turystycznych.
Była to wędrówka za Chlebem. Ciężko pracował przy
budowie Kanału Kilońskiego, w Hamburgu, Bremie.
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Dopiero gdy się ożenił „rozpoczął pracę na gospo
darstwie rolnym Jana Bruskiego w Robaczkowie i je
mu wiernie służył przez 45 lat nieprzerwaną pracą”.
Matka byłego naczelnika gminy „była bardzo obrot
na i zaradna. Umiała szyć, szydełkować, była dobrą
prządką, robiła na drutach i na krosnach, dobrze pra
ła i prasowała białe koszule męskie1 z usztywnionymi
kołnierzykami i mankietami. Toteż roboty miała peł
ne ręce. Tymi pracami pomagała ojcu w utrzymaniu
rodziny”.
Młody Franek wychowany w takiej atmosferze pra
cowitości, tudzież świadomy ciągłych niedostatków
pieniędzy szybko się usamodzielnił.
„Czas wolny — od ugania się z kolegami po placu
szkolnym i szukanego w stodole, oborze i owczarni
Kiedrowskiego — spędziłem w stolarni mojego ku
zyna Antosia. Z odpadów majstrowałem małe wóz
ki, do których za kółka służyły szpulki do nici, bą
ki rozpędzane małym batem ze sznurka, pukawki z
kości od gęsich skrzydeł. Gdym podrósł porwałem się
na zadania trudniejsze: wyrabiałem pantofle, łyżki,
szufle do zboża z wierzby, łyżwy drewniane podkute
wzdłuż tęgim drutem, sanki i wreszcie — z Edmun
dem i Klemensem Milanowskimi — robiłem skrzyp
ce”.
Synem włodarza pustkowia Robaczkowo był Jó
zef, późniejszy doktor, medycyny, niezrównany gawę
dziarz i miłośnik regionu. Dzieci Bruskich idąc do
szkoły wstępowały codziennie w progi skromnego do-'
mostwa Studzińskich, by tam zdjąć drewniane kor
ki, a ubrać na dalszą drogę niezmiernie szanowane
buty. Stąd zawiązały się więzy przyjaźni między
dziećmi tych różnych przecież stanów.
— Pomiędzy młodzieżą w tym zakresie nie było
różnic — wspomni Studziński. I tu zaraz przypomni
ileż to czasu spędził z figlarnym Józefem. Jedną
przygodę z nim związaną pamięta szczególnie. Na
dowód tego pokazuje sporą bliznę rysującą się na
nodze poniżej łydki. A było tak:
„Gdy Józef Bruski jeszcze jako student medycyny
pokazywał nowy styl pływania, stałem w wodzie i
przyglądałem się, w tym coś uchwyciło mnie za no
gę. Był to wielki szczupak, który mocno mnie zranił.
Matka Józefa owinęła zranione miejsce Chlebem po
gryzionym na miałko i zmieszanym ze śmietaną”.
— Dawniej — uzupełnia pamiętnikarski zapis Stu
dziński — dodawano do tej mieszanki pajęczynę. Wte
dy akurat matka Bruskiego nie miała jej pod ręką,
lecz mimo tego rana doskonale się wygoiła.

Szkolne lata Studziński nie zawsze mile wspomina,
a to ze względu na nauczyciela, który „w szufladzie
swojego biurka trzymał oczywisty znak rygoru —
trzcinkę”. Sam co prawda nie doświadczył jej na
skórze, lecz żył w ustawicznym strachu, bo przecież
„pewien chłopiec został tak mocno przez niego po
bity po głowie, po twarzy i rękach, że długo to od
chorowywał i kilka lat po tym wykazywał nerwo
wość”.
Młody Franek ze względów oczywistych nie mógł
kształcić się dalej. Potem zresztą przyszła wojna i
miesiące trwogi w Stutthofie. Dla oderwania się od
tej złej rzeczywistości Studziński obrał sobie rolę
biblijnego Józefa tłumacząc współwięźniom ich sny.
A tychże każdy tam miał wiele „od tego ciągłego
przemyślania”.
W 1954 roku Studziński podjął pracę w Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Chojnicach, gdzie
wkrótce został inspektorem Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Wtedy też przeniósł się do Wiela. Jako
że nie ma tam stacji kolejowej, a autobusy jeszcze
tędy nie kursowały musiał dojeżdżać „przez 11 lat
rowerem 9 km do Lubni w śniegu, mrozie, deszczu”,
a potem jeszcze niemal godzinę telepał się pociągiem.
Wracał tak samo, najczęściej wieczorami.
Potem doszło ślęczenie do późnej nocy nad książ
kami. Uzupełniał wtedy wykształcenie w technikum
wieczorowym. Maturę zdobył mając 49 lat. W swo
jej klasie był najstarszym uczniem.
Awans na stanowisko naczelnika gminy Studziński
przyjął bez zbytniego entuzjazmu. Po prostu był świa
domy, że czekają go teraz nowe obowiązki, większa
odpowiedzialność. Był rok 1973, rok w dziesięciole
ciu „szczególnie niedobrego czasu”.
— Ziemia w gminie Karsin jest przeważnie czwar
tej^ i piątej klasy. Rolnicy gospodarują tu różnie. Nie
którzy jakoś sobie radzili. Inni nękani obowiązkowy
mi dostawami, przy jednoczesnej niemożliwości za
kupu maszyn i nawozów musieli w końcu zrezygno
wać z ziemi, która była ziemią ich ojców.
Serce zabolałoby pana, gdyby zobaczył pan spa
lone łąki wielewskiego kółka rolniczego. Po nieuda
nej hodowli świń, przestawili się na hodowlę owiec.
Trawa rośnie tam tylko do pierwszego pokosu. Żeby
hodowla dobrze się tam rozwijała musieliby założyć
deszczowisko, które jednak kosztuje miliony złotych.
Tak marnują się grunty, które odebrano rolnikom go
spodarującym na ponad 100 hektarach.
Opowieści Studzińskiego o pracy naczelnika mają
jedną osnowę: walkę. Walka z urzędnikami, absur
dalnymi przepisami, manipulacyjnymi zarządzeniami,
z województwem, które wzlatuje nad bezbronną gmi
ną jak groźny jastrząb.
Studziński jako naczelnik — jaki był? Z przygod
nych rozmów we Wielu szczególnie zapamiętałem
odpowiedź: „Studziński był dla ludzi”.
Pilnie pochłaniam „Pamiętnik moich czasów” ro
biąc przerwy na rozmowy. Tym razem hasłem wy
woławczym jest dom kultury.
— Gdy jeszcze pracowałem w Chojnicach zapadła
decyzja o budowie placówki kulturalnej we Wielu.
Najpierw miała to być świetlica, potem tzw. dom gro
madzki, bo dom kultury wydawał się ówczesnym
władzom za dużym przedsięwzięciem. Zakupiono ma

teriały, które potem leżały kawał czasu i niszczały, bo
już nie starczyło pieniędzy na budowę. Powiatowa Ra
da Narodowa zirytowana takim obrotem sprawy
chciała nam ten materiał zabrać dla własnych ce
lów. Zaprotestowałem, jako że zależało mi bardzo
na budowie tego obiektu. Wtedy mi powiedziano: „No
to się zajmij tym, Studziński”. Więc zająłem się, ze
brałem jeszcze kilku społeczników i na początek za
częliśmy chodzić z domu do domu, i robiliśmy zbiór
kę pieniędzy —■ po cichu, bo przecież nie mieliśmy
zgody na to. Udało nam się wtedy zebrać 130 tys.
złotych. W sumie można powiedzieć, że każdy wielewian włożył cegłę do tego domu. Potem dostaliśmy
jeszcze 300 tys. złotych z funduszu gminnego, rolnicy
zapewniali transport, inni dali drzewo i tak zaczę
liśmy. Najgorsze jednak było to, że trzeba było wal
czyć o różne sprawy w urzędzie. Ja jednak powie
działem sobie, jak jednymi drzwiami mnie przepę
dzą, to drugimi wejdę.
Trudno dziś uwierzyć w taką uporczywość Studziń
skiego patrząc na jego spokojną twarz. I wydawać
by się mogło, że w pełni jest usatysfakcjonowany z
tego co zrobił. A jednak... „człowiek, gdy uprawi już
z grubsza swój zagon życia, gdy znajdzie się poza
nawałem bieżących gorączkowych spraw, wtedy do
piero chętnie i często spogląda na życie przebyte, na
zapały prawie gasnące, na marzenia po trosze speł
nione, a po większej części połamane...”.
Pamiętnikarskie zacięcie trzyma w sobie Studziń
ski od dawna. Gdy pracował jeszcze w PRN w Choj
nicach. Notował wtedy dla własnej pamięci spostrze
żenia z pracy. Wchodząc do pokoiku pana Franci
szka, zastałem go nad kartką papieru zapisanego do
połowy. Jeszcze ciągle pisze. Najchętniej powraca,
chociaż z cieniem smutku, do miejsca swojego uro
dzenia:
„Stara grusza rosnąca na środku podwórza i klon
tuż przy drodze z zerwanym wierzchołkiem podczas
burzy, która nawiedziła wieś w odpust świętego An
toniego już dawno znikły. Nawet pnie ich też zginę
ły w nieprzebranym mroku przeszłości. Strzecha ro
dzinna choć mała i niewygodna, lecz tak bardzo łu
biana, spłonęła w czasie II wojny światowej”.
Były naczelnik gminy Karsin pokazuje mi też z
dumą skrzętnie prowadzoną przez siebie i żonę kro
nikę Wiela. Zawiera tyle informacji, że chyba śmia
ło by można nazwać ją monografią tej wsi. Żaden
wielewianin, godny zapamiętania, nie został w niej
pominięty. Poza sylwetkami już dobrze znanymi nie
tylko w samym Wielu od Derdowskiego począwszy,
żyją w tej kronice osoby „ciche i pokornego serca”,
jak na ten przykład Józef Knapik — ostatni dzwon
nik, czy Staszek Landowski, który „był wszędzie
tam gdzie go potrzebowano: oszklić okno, dorobić
klucze, pokryć smołą dach — majster od wszyst
kiego”.
Pan Franciszek powiada, ze JSmętek czepia się
tylko ludzi słabych. Nie wierzy, żeby nie było na
niego rady. Gdy się chce można pokonać tego ducha
zła, krzywdy, niemocy, odwiecznie gnębiącego lud
kaszubski. Dlatego kończy swój pamiętnik optymi
stycznie :
„Droga, którą przeszedłem przez życie nie była
łatwa. Kosztowała mnie wiele wyrzeczeń i samoza
parcia, lecz pozwoliła mi jak wielu innym synom
chłopskim na to, o czym marzyły pokolenia”.
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Nasze sprawy w liście do władz
Gdańsk, dnia 4 listopada 1980 r.
Obywatele
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Prof, dr Jerzy Kołodziejski
Wojewoda Gdański
_
Dr Józef Fajkowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Kultury i Sztuki

Celem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest
rozbudzanie inicjatywy społecznej dla wszechstron
nego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Ka
szub i Pomorza, zachowanie i rozwijanie kultury
regionalnej, zaznajamianie społeczeństwa z tą kul
turą, historią i tradycjami naszej „małej ojczyzny”.
Działaniem naszym, wynikającym z tradycji ru
chu społecznikowskiego na Pomorzu jak i z aktu
alnych potrzeb, obejmujemy społeczność wielu wo
jewództw. Wszystko, co dzieje się na tej Ziemi
jest nam bliskie.
W podejmowanych przez nas w przeszłości dzia
łaniach nie kierowaliśmy się werbalizmem, stwier
dzamy natomiast, że działalność nasza była ograni
czana zewnętrznymi uwarunkowaniami. Dlatego,
mając moralne prawo i obowiązek, domagamy się
w imieniu społeczności zrzeszonej załatwienia wie
lokrotnie przez nas podejmowanycn i słusznych
spraw.
W zakresie prowadzonej przez nas działalności
wydawniczej domagamy się:
1. zwiększenia nakładu jedynego pisma środowi
ska kaszubskiego — miesięcznika „Pomerania”
do wysokości co najmniej 6 tys. egzemplarzy
jednorazowego nakładu, przy jednoczesnym
zapewnieniu właściwych podstaw jego egzy
stencji i rozwoju, równorzędnych z warunka
mi innych periodyków w kraju. „Pomerania”
powinna być pismem dostępnym w powszech
nym kolportażu;
2. stworzenia warunków do powstania nowego
pisma o charakterze tygodnika, nawiązującego
do dobrych tradycji zlikwidowanych „Kaszeb”;
3. stałych praw wydawniczych dla Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Żądanie to jest uza
sadnione zapotrzebowaniem społecznym i do
tychczasowym dorobkiem wydawniczym reali
zowanym siłami społecznymi. Praktyka uzys
kiwania corocznych zezwoleń w Naczelnym
Zarządzie Wydawnictw nie zdaje egzaminu ze
względu na opieszałość procedury;
4. zgody i pomocy w uruchomieniu poligrafii
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dla reali
zacji naszych zadań wydawniczych;
5. przydziałów papieru oraz do czasu uruchomie
nia własnej poligrafii, uwzględnienia planów
wydawniczych Zrzeszenia w harmonogramach
gdańskich drukarń.
Potrzeby w zakresie obiegu wartości kulturo
wych i komunikacji społecznej powinny być prze
de wszystkim realizowane, poza nurtem społecz
nego oddziaływania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor
skiego, przez instytucje i organizacje państwowe
do tego powołane. Toteż postulujemy o:
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6. podjęcie badań socjologicznych nad stanem
kultury robotniczej i wiejskiej na Kaszubach
i całym Pomorzu;
7. realizację wielokrotnych wniosków środowisk
literackich, przyjmowanych uchwałami kolej
nych ■ Walnych Zjazdów Związku Literatów
Polskich, dotyczących reaktywowania czaso
pisma kulturalnego w Gdańsku;
8. takie przekształcenie struktur regionalnych
ośrodków prasy, radia i telewizji aby zasięg
ich oddziaływania obejmował cały obszar hi
storycznie ukształtowanego Pomorza, z jedno
czesnym zwiększeniem ich samodzielności pro
gramowej;
9. praktyczne poszerzenie możliwości wydawni
czych Wydawnictwa Morskiego i gdańskiego
oddziału Wydawnictwa Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich w zakresie literatury pięk
nej i humanistyki naukowej związanych z na
szym regionem;
Potrzeby wydawnicze w tym temacie są od
czuwalne, a braki żenujące;
dotyczy to w
szczególności książek w zakresie historii lite
ratury i współczesnych dzieł tej literatury (np.
dzieła Floriana Ceynowy, dramaty Bernarda
Sychty, powieści Augustyna Necla). Do rzad
kości należy praktyka wznowień książek pi
sarzy, członków gdańskiego oddziału Związku
Literatów Polskich. Historyczne i kulturalne
tradycje Pomorza i Gdańska są całkowicie po
mijane w edycji reprintów prowadzonej przez
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Efektem dotychczasowej polityki wydawni
czej jest to, iż kilku pokoleniom Polaków obce
jest dziedzictwo historyczne i kulturowe Ka
szub i Pomorza, jest to bolesne w odniesieniu
do zasad kształcenia młodzieży w regionie po
morskim. Konfrontacja z innymi regionami
Polski wypada szczególnie niekorzystnie dla
naszego regionu.
10. stworzenie warunków zwiększonego zaintere
sowania tematyką Kaszub, Pomorza i uprawy
morza przez twórców i zespoły filmowe w za. kresie filmów fabularnych, dokumentalnych
i oświatowych. Żądamy wprowadzenia na
ekrany kin i TV filmów: „Robotnicy 80”
i „Sierpień 80”.
Stwierdzając karygodne zaniedbania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu kul
turowego naszego regionu, będących wartością
ogólnospołeczną (zniszczenie biologicznej wartości
wód ujścia Wisły, Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wi
ślanego; zniszczenie autonomicznych wartości ur
banistyki i architektury wsi; tandetna unifikacja
budownictwa miejskiego; zniszczenie historycznej
panoramy Gdańska; zalesienie — zakorzenionej w
tradycji kulturowej Kaszub — Łyski... itd), sta

nowczo żądamy respektowania we wszelkich decy
zjach istniejących przepisów i programów ochro
ny środowiska.
Domagamy się ich ujednolicenia i przekształce
nia w normatywny, jednoznaczny w wyrazie, akt
prawny. Oczekujemy w tym zakresie inicjatywy
ustawodawczej.
Z problemem zachowania i ochrony wartości
kulturowych wiążą się zaniedbania w zakresie
egzystencji i rozwoju Kaszubskiego Parku Etno
graficznego we Wdzydzach, dziedzica tradycji naj
starszego muzeum etnograficznego w Polsce oraz
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Notujemy podstawowe
braki w zakresie etatowym, lokalowym, zabezpie
czenia przeciwpożarowego i pracy merytorycznej.
Powstanie tych muzeów jest wielkim osiągnię
ciem ostatnich lat. Ranga ich zadań wymaga pier
wszoplanowej uwagi władz. Waga podniesionych
przez nas problemów jest spotęgowana tym, że
nauka polska zaniedbała badania etnografii i fol
klorystyki Kaszub.
Popierając postulaty środowisk twórczych i or
ganizatorów życia kulturalnego w zakresie zwięk
szenia budżetu na kulturę w naszym kraju nad
mieniamy, że jego dotychczasowy rozdział na po
szczególne województwa jest niesprawiedliwy. Na
sze województwa są w tym względzie zaniedbane;
wewnątrz województw zwiększonej troski wyma
gają ośrodki wiejskie i małomiasteczkowe.
Wyżej wymienione problemy nie wyczerpują ca
łokształtu spraw i potrzeb regionu. Zrzeszenie Ka
szubsko-Pomorskie, jako organizacja ponadwojewódzka, mogłoby w znacznie większym niż do
tychczas stopniu współuczestniczyć w likwidacji
ujemnych zjawisk naszego życia kulturalnego
i współtworzyć nowe wartości z chwilą bezpośred
niego objęcia nas budżetem Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Dotychczasowe dotowanie działalności
Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódz
kiego w Gdańsku ogranicza naszą działalność sta
tutową.
Potrzebą chwili jest, wykraczająca poza środki
konserwatora zabytków, finansowa pomoc Mini
sterstwa Kultury i Sztuki w odbudowie zabytko
wych kamieniczek przy ul. Straganiarskiej w

Gdańsku, które decyzją Prezydenta m. Gdańska
przyznano naszemu Zrzeszeniu na siedzibę własną.
Czas po temu, aby Kaszubi mieli właściwą sie
dzibę w stolicy swego regionu — Gdańsku.
Powyższe problemy były ostatnio tematem obrad
Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, sesji oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego — przygotowującego się do Walnego
Zjazdu Delegatów — jak też Plenarnego Zebrania
Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor
skiego, które 29 października 1980 r. zobowiązało
niżej podpisanych do przygotowania i przedsta
wienia niniejszego dokumentu.
Józef Borzyszkowski
Jerzy Kiedrowski
Wojciech Kiedrowski
Edmund Puzdrowski
Jerzy Samp
*

*

*

Na wyżej wymienione pismo Zarząd Główny Zrze
szenia Kaszubsko - Pomorskiego otrzymał pierwszą
odpowiedź:
Departament Bibliotek, Domów Kultury i Działał
ności Społeczno - Kulturalnej z upoważnienia dra
Józefa Fajkowskiego Wiceministra Kultury i Sztu
ki uprzejmie informuje, że wnioski Waszego Zrze
szenia zostały przekazane do kompetentnych jedno
stek organizacyjnych Ministerstwa oraz Zarządu
Głównego Związku Literatów Polskich, z prośbą o
ustosunkowanie się i sprecyzowanie możliwości re
alizacji.
Departament po uzyskaniu stanowisk kompe
tentnych jednostek przekaże Zrzeszeniu komple
tną odpowiedź.
Również informujemy, że sprawy wydawnicze o
charakterze periodycznym, zgodnie z obowiązujący
mi przepisami, załatwia Główny Urząd Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk.
Wicedyrektor Departamentu
'mgr Stanisław Dzieran
Warszawa 1 grudnia 1980 r.

Barwne pamiętniki Krystyny Kużel
Przez cały listopad ubiegłego roku można było
obejrzeć w puckim Domu Kultury wystawę obra
zów Krystyny Kużel ze Swarzewa.
Na warinsażu, na który przybyli przedstawiciele
władz, ludzie kultury oraz grono przyjaciół i zapro
szonych gości, Marek Nierzwicki wykonał kilka
własnych piosenek (muzyka i słowa) akompaniując
sobie na gitarze.
Siłą malarstwa K. Kużel jest głębia filozoficz
nych pytań, przemyśleń, niepewności. W stale pow
tarzających się symbolach bodaj najważniejszy jest
Człowiek, szczególnie Ona, zamyślona — jak w
„Nostalgii”, czy w „Wiecznym oczekiwaniu”, zre
zygnowana — jak w „Drzewie wieczności”, ale tak
że oczekująca d dająca jak kobieta w tryptyku mi
łosnym „Papierowe ołtarze” i krzycząca z podnie
sionymi wysoko rękoma w „Błękitnym krzyku”.
Może dlatego właśnie jej malarstwo uważane jest
jako bardzo kobiece, intymne.
Jest też On, jak w obrazie (,,...a po burzy spo

kój”, „Zimowy nokturn”, „postać ze skrzypcami”)
i Ludzie w dramatycznej pozie odwróceni, bez ja
kiejkolwiek
możliwości nawiązania kontaktu
(„Nostalgia”) a nieraz z ohydnymi maskami na twa
rzy („Gra”). Drugą grupę symboli stanowią stale
powtarzające się przedmioty. Jest słońce i księżyc,
brzeg morza i zatoka gdzieś w oddali i muszle le
żące na piasku. Ale najczęściej bodaj drzewa, pta
ki, prosta droga.
Odrębną grupę stanowią rzeczy, jej spełnione i
niespełnione do końca zainteresowania. Są więc
piszczałki organowe, klawiatura fortepianu, trąbka,
bardzo często skrzypce.
Symboli jest w sumie niewiele i choć bardzo czę
sto powtarzają się, stwarzają wieloraką możliwość
interpretacji. Dlatego też ostatnio zrezygnowała z
nadawania tytułów swoim obrazom. Obrazy Krysty
ny Kużel tworzą osobisty, niepowtarzalny, barwny
pamiętnik życia.
Wojciech (Czerwiński
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Wieże starego miasta

Korona miasta
Jerzy Samp

„Oto mamy przód sobę jeden z najpiękniejszych ob
razów Gdańska, małą niepokaźną na pozór uliczkę,
której jeden bok tworzy ściana kościoła św. Brygidy,
nad nią zaś wystrzela prawdziwy las mniejszych i
więks2ych wieżyczek, zakończony jakąś nieporówna
nie smukłą sylwetką wieży czy sygnaturki — to koś
ciół św. Katarzyny, widziany od chóru przez wąską
szczelinę uliczki, której jest zamknięciem”. Tak pisał
przed sześćdziesięciu laty Franciszek Klein w swojej
mało znanej książce „Gdańsk wrota Korony Polskiej”.
Z atmosfery i nastroju tamtego miasta przetrwało
do dziś niewiele . Nie ma już zaułka, którego urok
wprawiał autora w zadumę. Po domach nie pozostał
nawet ślad. Dziś w ich miejscu zlokalizowano samo
chodowy parking. Nawet więc ów wygładzony w cią
gu stuleci granitowy bruk wtopiony został w asfalt i
pokryty betonowymi płytami. A jednak, gdy przyjrzy
my się pożółkłej fotografii tego miejsca w książce
Kleina i porównamy ją ze stanem dzisiejszym, nie tru
dno będzie nam dostrzec elementy wspólne. Decydu
jące znaczenie mają tu mury dwóch gdańskich kościo
łów: św. Brygidy i św. Katarzyny. Przede wszystkim
wschodnie szczyty i dominująca nad panoramą wieża
zakończona słynnym „polskim hełmem”.
„Matrona loci” — to właśnie fara Starego Gdańska
pod wezwaniem św. Katarzyny, nie bez racji uważana
za najstarszą z gdańskich świątyń. Ufundowana przez
gdańsko - pomorskich książąt, otoczona protektora
tem Świętopełka Wielkiego, aż do 1343 roku była praw
dopodobnie jedynie kościołem parafialnym nadmotławskiego grodu. Powstała już jako obiekt murowany
z cegły i poza wieloma innymi pełniła w przeszłości
również funkcje obronne. Tu w roku 1266 wystawiono
ku opłakiwaniu i żałobie mieszczan zwłoki Świętopeł
ka II i tu także podpisywał ważne dokumenty król
Władysław Łokietek.
Kolejne stulecia na trwałe zapisały w tym miejscu
i w tych murach ślady związków łączących miasto, z
Polską. Tak np. na jednym z filarów, stosunkowo nie
dawno, odkryto fragment cennego XIV-wiecznego fres
ku ukazującego scenę ścięcia krakowskiego biskupa
Stanisława przez polskiego króla Bolesława Śmiałego.
W latach 1484 - 1486 dokonano podwyższenia istnie
jącej już wieży. Nie wiemy jakie zakończenie wów
czas posiadała, ponieważ dopiero w około sto pięćdzie
siąt lat później zwieńczono ceglany czworobok baroko
wym hełmem o niespotykanych dotąd w Gdańsku
kształtach. Było to dzieło Jakuba van denv Błocka, wy
wodzącego się z rodu, który w rozwój gdańskiej archi
tektury i sztuki wniósł wartości nieprzemijające. Ja-'
kub był bratem Abrahama (rzeźbiarza) oraz Izaaka i
Dawida (znanych malarzy). Ich ojcem zaś był Wilhem
(wybitny rzeźbiarz wywodzący się z Mecheln koło
Antwerpii). Jak podaje Andrzej Januszajtis budowni
czy polskiego hełmu wieży kościoła św. Katarzyny w
trakcie realizacji tego arcydzieła kierował równolegle
pracą 41 ludzi na sześciu budowach.
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Gdański, czy szerzej — tzw. „bałtycki” gotyk charak
teryzuje się nagromadzeniem wieżyczek, które na tle
ażurowych szczytów wieńczących kościelne nawy oraz
bogato zdobionych renesansowych i barokowych fasad
kamieniczek stanowią jedyną w swoim rodzaju kom
pozycję przestrzennę. Rejon kościoła św. Katarzyny,
obojętnie z której strony na niego spojrzeć, czy to od
Wielkiego Młyna, czy od św. Brygidy, lub wreszcie od
Baszty Jacek, stanowić musiał w dawnej panoramie
Starego Miasta prawdziwy poemat, w którym barwa
spatynowanej miedzi wtapiała się w ceglastość filigra
nowych szczytów, a w witrażach okiennych wnęk od
bijały się płaszczyzny wielkich dachów pokrytych jak
by brunatną łuską z wypalonej gliny.
Dla pełności obrazu trzeba go jeszcze wzbogacić o
spiżową grę carillonu, którego trzydzieści pięć dzwo
nów i dzwonków, co godzinę wygrywało melodię cho
rałów gdańskich. Ow sprowadzony w roku 1738 z
Niderlandów instrument posiadał ponadto własną kla
wiaturę, na której m. in. na cześć wyzwolonego z
konfederackich sideł — Stanisława Augusta, dzwonnik-organista odegrał w roku 1771 uroczyste „Te Deum”.
Polski hełm nie posiadał w architekturze Gdańska
równego sobie. Był konstrukcją wielokondygnacyjną,
o formach bogato profilowanych, zdobioną licznymi,
mniejszymi wieżyczkami i sterczynami. Część central
na, najwyższa przypomina baniastymi wybrzuszenia
mi— zwężającymi się ku górze i przerywanymi 'kunsz
towną galeryjką prawdziwą koronę miasta. I taka też
nazwa przylgnęła do niej na trwałe.
Niestety w roku 1905, od uderzenia pioruna, owa ko
rona z drewna krytego miedzianą blachą spłonęła, a
wraz z nią zniszczony został słynny carillon. Rychło
jednak szacowny zabytek odbudowano i już w pięć
lat później na wieży zainstalować można było nowy,
wzbogacony o dwa dodatkowe dzwony „instrument”.
Aż do wybuchu II wojny światowej cieszył się on sła
wą jednego z najpiękniej brzmiących carillonów w
Europie. W trzecim roku wojny zespół zdjęto i od
transportowano do Lubeki. Jakimś trafem ocalał na
cmentarzysku starych dzwonów pod Hamburgiem.
Dziś dzwony zdobią południową wieżę lubeckiego koś
cioła Najśw. Marii Panny. Czy kiedykolwiek powrócą
tu skąd je wywieziono? Na razie nadzieja jest nikła.
Spalony i silnie podczas działań wojennych zniszczo
ny kościół św. Katarzyny, którym od roku 1947 kie
rują przybyli z Krakowa ojcowie karmelici, powoli,
lecz systematycznie powraca do dawnej świetności.
Po okresie czeteroletniej odbudowy (w latach 19531957) prowadzonej z funduszy państwowych dalszą
restaurację świątyni prowadzi się ze składek gdańsz
czan. Od niespełna dwóch lat widnieje znów nad mia
stem jego, już po raz drugi w bieżącym stuleciu, całko
wicie odrestaurowane zwieńczenie zwane polskim
hełmem. Miejmy nadzieję, że nigdy już nie zabraknie
go w panoramie Gdańska.

Dzecynny lata
Stefan Fikus

Tatk mie przekózół, a i dokumeńta wskózeją, że
jo sę urodzeł dzewątygo lutygo 1920 roku o trzece po
półniu. Tego samygo dnia. le kole dzesiąty reno
wmaszerowałe pierszi wojska polsczi do Lezena. To bela kawalerio na dosc umiartech koniach,
a samy żołnierze biedny i w kożuszkach. Od taczigo
obleczenigo nazewale jich „Kożuszkama”, a od jich
jarcholnote i nipocete „Ruskama” abo „Weszókama”.
Prawie cali Lezeno weszło jich witać. Nawetki sóm
kanonik Machalewsczi kózół zwonic i wejachół jima
na przódczi pod Wicónę z muzeką i chorągwiama.
Ledze przenószale jedzeni i picy, a ,na nocleg
przeszekowale jima nólepszi spani. Ale ny „Kożuszce” jinaczy bele chowony i jinaczy sę odwdzęczele naszym ledzom.
Od tego czasu oni zbrzedle wszetczima i do dzys
dnia ledze o nich lecho wspominają. Nie mdę gódół
jak tej belo leno to mogę rzec, że na dwa pokolenió
będze o nich mowa z ti nógorszi stróny. 'Ny żołnierze
od lat bele na wojnie, na rozboju i sremoce, tej
pewno odeszle od ledczigo meszlenigo i uwóżanigo.
Cziede jo miół dwa latka, jem zachorzół na szarlach i jak mie memka nierozki góda — mojś żecy
wisało na włosku. Ale tak ju miało bec, że weżeję i
będą sę jinyma naprzikrzół.
U naji w checze — stóri jak kreszka na podworzdm,
jako pamięta niejedny pokoleni — beło klepisko z
ubity gleny i szeroczi piec. Przóde mieszkale tu
folwarczny robotnice. Nen czworók folwarczny — bo
checz dzelonó bela na szterzech pomieszkańców —
przenóleża do dworu. Tu za Vollemiensa mieszkale
moji stareszkowie i starszi. W roku 1885 zemia dwór
skó osta rozparcelowonó, a checz od tego czasu mia
le dwóch pomieszkańców. Oni to nabele szteczk zemi,
checz perznę przebudowale. W roku pańsczim 1919
mój tatk kupił — za poparcem i detkama moijgo
starka — połowę ti checze. Tak jesma mieszkale ra
zem z Serosczima przez dłudżi lata, jaż we wieldżi
wietrzesko, roku pańsczigo 1955, dak sę zawale! i tatk
mój z resztą familji przeszed na dregą stronę drodż\
dze ju miół pobudowóny nowy budink.
W naszi familji prawie co roku przechodzę! chtos
na świat. Przóde tak beło, że co rok to prorok, a jim
wicy nas, tim wicy Ojcze nasz — gódale star
szi ledze i sóm ksądz Machalewsczi. W roku
1921 bocón przeniós sostrę Sztefę, za nią prze
szła Stasza, potemu Władi, Lena, Jasz, Zefa, co
umarła na difteritus, Wanda, Agnieszka (me ję
nazewóme jesz dzys Gnesą), Stanisław, co też
szed za Zefką i ostatny Kaźmierz. Władi zdżiinął w roku pańsczim 1940, jak beł u gbura Felknera
wewiozłe. Ten go zmuszeł do zjachaini z ful furą
drzewa ,z wesoczi górę za Paraszenem. Konie ni mogłe zahamować, poniosło je i biedók spod głową pro
sto pod koła. Wszetce jiny gzczeslówie przeszłe z woj
ny i żeją do dzys dinia.
Ale copniema sę jesz do tech dzecynmych latków.
Do tech nibe głepuchneeh a szczeslewech — jak
wszetce gódają. Parnię,tóm fśż taczi moment, cziede
tatk nasz delowół jizlbę. Na ubitą glenę kłód piękny de
le. Jó tede lótół w kitleskach i w nowech sznerowanech bócekach. Memka tej prawie gotowa w grapie
wódę, cze dręk dló kruszę abo swinczeca. Tej jedinjnm
rażę — cziej jem lótół uceszony po ny piękny jizbie —
jem rzuceł jeden z tech nowSch bóceków i to dyrekt
w memczin gróp. Nim ona sę obezdrza a toót wecygła on ju beł sparzony. Poitemu tak zesch, że mie

ni mogle na nogę go wsadzec. Cziede p0 latach jó
0 tim wspomniół, tatk rzek mie, że to jó dech ni
móg pamiętać, skorno jó le miół dwa abo trze latka.
Pamiętóm też, jak memka mie prowadzeła za rę
kę — jesz w nech kitleskach — do koscoła w Leże
nie do Bożego Żłóbka. Tam na zberku stójół Murzink
z pięfcnyma oczama i czerwonema lepama. On żdół
na to, żebe mu feniga wrzecec, a te on tak pięknie
głową cziwnął a podzękowół.
Przóde do naszi checze zlóżale są rozmajiti ledze.
Tatk beł dakórzę, ceslą, stolarzę i robił jiny wszelejaczi robotę — beł, jak t0 sę gódó, taczim klesmetę.
Ledze przechodające do niego za robotą miele prze
okazeji wiele do gódanió o rozmajitoscach. Jedny
wspóminale o wojnie, jiny o strószkach a widzeniachWiszetkp beło tak czekawe — prze tim straszny
1 urzasny — że me tego słechale z zapiartim dechę.
Potemu mesme miele strach jic do łóżka, bo w kożdym kące wezerół strós.zk, cze jiny purtk.
Jak sę zeszłe chłopi, co bele na wojnie, te przez
porę godzeń beło o wojnie i zabijanim. Późni me sę
po swojemu zabówiale we wojnę, strache a rozmajile
jiny obrzedlewosee, na co memka z tatkem sę baro
nie zgódzale. Ale nama te przeżecó tak wlazłe w łepe, że nie dale poku. To co oni stóri lortaase nagódale, me chcele przeżec po swojemu. Przez to jó miół
wied,n0 jaką przikrotę. Memka na mie tej jinaczi nie
rzekła jak podburzecel. Do wsizetczigo nibe złego, to
jó beł piśrszi. Kożdą głepotę mde sę trżima. A czie
de jesz sostre na mie pólcę pokóziwałe, że wszetcziemu jó jem winien, ne te jak jó ni miół oberwać?
Porządk muszi bec. Ale często i gęsto jó odbierół za
dredżich. Jó beł tim nóstarszim, te jó miół bec tim
nómądrzeszim, a nie tim podburzecelę i weapartnem
w głepotach.
W sódmim roku mojego żecó, pamiętóm, pod kuńc
lata psónczi miałe tak wiele, że jaż gałęze zwisałe
na dół, tej naszó memka w,żęła mie za rękę a zapro
wadza do szkołę. Tam ju bele jine memczi z taczima samema dziecama jak jó — zatrizasłima a nieobetima w świece. Tere zaczęło sę dló mie jiny żece,
choc jes,z wiedmo trzimałe mie sę te same głepote —
jak memka z tatcziem to pięknie rzekle.
Po szkole me z mojim półbratę Brunem z Pustków
sódale so na łączce kole błotka i od początku opowiadale so o wojnie, strószkach a dechach jaż nama
ocze grałe. U nich na Pustkach wiele miół do opowiadanigo Teofil Socha, co choc tak wiele nie widzół,
ale nówicy miół do rzeczenió.
Późni jak me ju dłużi chodzele do gzkołe i nibe
mielS wicy rozemu — choc memka z tatcziem w to
nie wierzele i za głeporów nas miele — kożdi otrzemół ju hefte i pióra, bo me pierwi pisale na tóblecach. Kożdi heft miół taczi margines, dze szkolny
oz8 szkólnó mogle sę weżec czerwoną tintą, jak chtos
beł baro głepuchinym a cwiardim upartelcę. M6 z Bru
nem miele dosc czesti te marginese. Cziej tede taczi
heft sę skuńczeł na kuńc roku, tśj jó te marginese
obcinął a malowół na nich piękny zdarzenió a aPowiadanió, jaczi me z Brunem czele i przeżiwale. Do
tech malowideł wiedno dopisane bele wyjaśnienia
a opis. Taczieh papierowech blewiązków jó miół całi
sztópel.
Późni przeszłe ksążczi. Moją piórszą ksążką bełe
piękny opowiesce o Szwedach, co napódle na Puck
i jak pucczónie są brónile. Późni przeszłe też jiny,
a z nólepszich to powiesce Senkawicza „Trylogió”
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i wiele jinech. Tak jem beł wżarty w te ksążczi, że
memka z tatcziem na mie sę gorzele, bo nick za
ksążkama jö nie widzół. Zamiast do robote, tej nópiewi ksążikę a gazetę, bo ta musza bec też przeczetanó.
Jó sę ni móg ji dożdac, a brifce z ręków weriwół.
Dorna me trzimale „Gazetę Gredządzką”, czasama
„Kaszebską”, „Przewodnika Katolecczigo”. Naszą „Gre
dządzką” wiedno opózniale i raderowale biółyma placama, bo Kurlesczi dobierół sę tema wszetczima uleszpeglama do skórę, a me przez to cerpiele. Pod
kuńc mojego beco w Leżenie beł trzimane „IKC”
i „Mółi D.zennik”. Nama* a nóbarżi tatkowi, żól beło
„Gazete Gredządzki”, bo ta od wiele lat trzimanó
bela przez nich na Pustkach jesz przed I wojną świa
tową. Jesz późni sę okazało, że tatlk beł ob przeszło
trzedzesee lat kolporterę ti gazete — jinema wtikół
a zapisewół. Czej „Gredządzkó” obchodzą trzedzesee
lat panowanió tatk otrzimół od sarnygo Kulersczigo
taczi broszurczi i podzękowani na piśmie.
Porę lat po szkole jó zaczął szSkac stórech gazetów, kalędórąi, ksążków. Tatk za swoji młodosce miół
zebrany „Kalędórze Mariacczi”, zsziwczi „Gosca
Swiątecznygo”, „Przejacela Ledu” i jiny. To jem pozbierół, a jesz od Miszki z Pustków jó dostół całi
sztópel gazetów i te jó miół co do czetanigo. Tak
jem sę w to czetani wżar, że nawetki jak jem jód
abo krowę pas, wiedno jem bół z ksążką a gazetą.
D0 późny noice jem . sedzół zemą prze petruchu, jaż
tatk mie skórce! bo spać ni móg.
Przóde nie beło tak jak dzys, że ikożdy miół swoją
jizbę. U nas bełe dwie, ale le jedna ogrzewano, to
w ti nicht nie spół, leno w ti cepły po troje w łóż
ku. Me tej bele jesz młodi, gorący i choc zamróz
welóżół ze scan, nama nie beło zemno. Cziede moje
sostre zaczęłe sę przejinaczac w dzewczęta do wzęcó.
tede one muszałe spać osobno, choc beło zemno. Jak
ju przeszed wieldżi mróz, że trzaskało, tede tatk napóleł jima tóż w piecku.
Tatk miół wieldżi jiwer z nama, co do betnotä. Be
łe leno dwa jizbe a dzewięc dzecy. Wiedno miół
w swojim planowanim, że muszi webudowac nowi
budink, żebe wszetce miele sę dze podzóc. Ale jak
leno latka szłe, nie beło widu na to. Tatk leno sóm
zaróbiół, a me rosie i poitrzebowale. Przeszed też ne>n
krizis, jaczi wszetko położeł. Zacechowół sę jawerny
obróz cętczigo becó.
Cziede jó jesz chodizeł do szkołę, to jem pomógół
tatkowi ob zemę do zimku w lese. A łatę muszół też
jic w kosę z jinema chłopama na odróbk. Ze mie
beł sztek chłopa, nick mieszi od tatka, leno w gnótach jesz mitki. Mie też wegnale kożdą robotę od
mółosce: sztepowani, szecy, mecy jizbe i rozmajitosce. Od malinczigo jó muszół mojeeh młodszech zabówiac. Przez to jó wiedno dostół po uszach, bo one
wiedno cóż zbrojiłe, a jó wszetczigo też nie dopiinowół. Ne a tej jó sóm chcół sę jesz też zabówic.
Tatk z memiką naiegale na mie żebe jó <nalóz so
jakós robotę, po ti szkole a za darmo chlebka nie
jód. Ale dze mie sę chcało jesz robote szekac, sikorno jó miół ji dosc w checzach. Człowiek chcół jesz
tak so polatać na wolnosce, gutórzec jak jiny dzece,
choc ze mie beł ju sztek lorbasa. Starszi nierózki na
mie sę krzewile i wemiszlaile od storigo lapsa.
Jó miół jesz wiedno w meslach stört gódczi, jesz
wiedno one mie w lepie szemiałe. A do tego jesz ne
ksążczi. Dzys mie sę nierózki chce smióc, cze sę
przebócza jak memka i tatk mie przegódiwale, że ze
mie werosce jaczi Judósz, co sę dzes 'karlk skrący.
Moja betnota nie bela decht różewo pisano. We mie
sedzół jaczis uleszpedżiel, jaczi nie dówół mnie poku
i wiedno wierceł w mojim becu. Te wszetczi opowióstczi, od starszich, cze to weczetony w gazetach
abo w ksążkach, welóżałe przez mój łep i deszę
a chcałe mieć swój ubetk i windzeni.
Jó baro lubił czetac o wojnie. W gazetach o tim
wiele pisało. Te beło o czim rozmiszlac: jakbe to sa
memu przeżec. Jak leno jó .miół czas, tej jó rwół na
bosóka na Pustczi do Bruna i tede me zaczęte znówk; blestrowac słowama przeczetamy ksążczi a gaze
te. Me obmówiele naszech starszech, że są jesz baro
w tele i rozmiszlale o tim, jak'sobie umilec nasze
dnie lepszema przeżecama. Prze taczi piękny gódce,
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jako dzys wedówó sę snę, czas tak ucekół, że jaż
wuja Józef jarcholół sę na nas — a pewnie barżi na
mie — że Bruno leno sę otmanczi zgnilus, zamiast
sprawiedlewo na chlebk robie.
Miele me przóde decht knópiczy rozem, to je świę
to prówda. Zamiast robie i detczi skłódac, me wiedno
błądzele w chmurach. Naszi starszi móże też podzerele na chmurę, ale jima sę tego nie dało zwenegowac: miele wiedno ful robote w polu, a jak nie
w polu to we fabrice. Stark jima nie dół tak sę zgni
lec jak me to mogle jesz irofoic.
Cziej jó miół szternósce lat — Bruno tśż, nasz Władi i Jasz z Pustków po jednósce, Gregor Kusteszów,
moje sostre i jesz jiny dzece — me sę zebrale tak
w póręnósce sztek i tej szle wiedno do Królewsczigo Lasu sę zabówiac.
Fragment większej całości zaytułowanej „Mój -krót
ki żiwotne obróz 1920—1980”. Tytuł fragmentu po
chodzi od redakcji.
Na tatkowi hubelbandze z dębowigo drzewa — po
krejomiku wzęti z jego schowka — jó werzenół i smedlowół rozmajite nórzędiza wojenny: noże, miecze, łuczi, giwere — co le beło weczetony w ksążkach. Jó
sę lubił w Skrzetusczim i Podbipięcie ze swojim
„Zerwiikaipturę”, ne i Bohun też mie perznę geldzół

Rys. J. Misiek
kole serca. Bruno lubił sę we Wołodyjowsczim. Od
tego że jó beł mocnym i wieldżim — na chwalbę,
a też często na obsmiewikę, cziede chtos z domocech
chcół mie dogresc — pxzezewale mie „Zex-wikapturę”. Tim „Zerwikapturę” jó ostoi ju .na wiedno.
Colemało a mało, jak leno sę dało, me sę zbierale
całą bańdą na Pustkach, przeoblekale sę w ruchna
wojenny, a na to spinale sę tatkowima pasama wojskowima i te me szle w las. Jednę partię prowadzeł
Bruno, a dregą jó. Jak me sę zeszłe, tej muszało
przińdz bico i fe chto kogo. To beło wiedno w niedzelę po pełniu. Nóprzódki mus zało sę j id z do koscala, potemu kruszę mapasc dobrze na Stegnach i mie
dzach. Późni me ju wetrzemac ni mogle, tak nas
cygnęło w nen las.
Miele me też jiny gutoirzenió a szporte. Tam na
Pustkach belo perznę otłogu. Naszi starszi nama dosc
nao-powiódale, jak to sę bile w rowach i tej me też

piskale dzure i kopale rowe jak na fronce i zaczęle
do se z jedny j dredżi stronę walec kamieniama abo
pacenama z piósku. Wielgą ucechą te belo nama, ja;k
chterny otrzimół taiką paceną. Werzasły wuja Józef
i cofka Zefa jiwirewale sę i mierzele, że me sę ślepia
wetłeczame, a na spiskonym polu nie mdą mogle mi
tów kopać do bulew i wreków.
Przez porę lat jó pasół krowę na Zelewsczim Qtłogu. Tam beł0 teli molu na wojowani, że nama sę
odniechcało, ale me miele jesz wiedno jiny wemeszlanczi w tim gutorzeniu, że nierózki czas tak chutko zlecół, że są nie obezdrzół a beło pełnie abo wie
czór. Jak sóm pasół, tej to sę na purtka jaczigo dłużeło. Ne godzeny na nim koscelnym zegrze nie chcałS
długo bie. Wzerół jó tej na no słunuszko, oblatiwół
nen otłóg po nech górach i krzach. Z długosce jó
miół wäkopany rozmajite dzure i rowe. Wiedno tśż
ne kruszę ni miale co zgrzec, jak beło secho. Te leno
przezerół mech i secho, a krówska goniłe z mola na
mól, żabę ceż ugresc. Ale czas też lecół swojim tórę.
Mój mól pasenió kruszów zajął nasz Władi, a jó muszół jis w robotę, pomagać za tatka w lese, cze na
odróbku u gbura.
Starszi nie dowalę mie poku z tą robotą — żebe jó
zahóczeł sę o stałą a nić gdzes u gbura. Cheele mie
kuniecznie dac do jaczigos mestra na uczbę, wszStiko
jedno za co, chocbe za krówca cze szewca. Ale jó za
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nick w swie-ce be szewcę ani krówicę nie bśł, nóweżi
za szloserę cze malórzę. Ale o taczi fach nie beło
letko, a oglowie letko nie belo sę dostać na uczbę.
Mie wiedno swidrowałe w mojim łepie ksążczi, czetani, wędrowani po świece, malowani, pisani, bo to
tśż do mie sę umekceło, co do normalnosce we wse
nie nóleżało. A nógorszi beło to, że nicht mie nie
rozmiół, a jak ceż b6 taczigo powiedzół, tej jinaczi
nie bćł sądzony jak zatrzasły cze zakidłe.
W końcu jó dose miół słechanygo od starszech
i zaczął piechti łazSc do goscecczci fabrdcżi, żebe
otrzemac robotę. Miół jó tśj skuńczony piętnasce lat
i na robotnika sę nadówół. Jó dostół robotę jako po
mocnik do maszinów, na jaezich robile uczałi fachmani. Werzinale oni parlket, a jó miół jima dowieść
dębowi dele, odwieść żógowine a resztczi na plac lórama. Oni miele akord, a jó dachlón dwadzesca ósme
groszi na godzenę. Fachimani gonile maszinama żebe
zarobić, a prze tim jó muszół wecygac szpśre, żebe
nadostarczec tego materiału. Łatę jó wejeżdżół z Lezena o piąti cuchem na godzenę szóstą do trzecy po
pełniu. W sobotę mg robile do pierszi, a że cuchu nie
beło w tim czasu, tej jó wiedno piechti drałowół
wedle torów przez Zelony Dwórk. To beł0 szesc ki
lometrów i nichde jó dłużi nie szed jak te szterdzesce pięć minutów. Jak jem wepris z fabriczi, to do
piera sę zatrzimół w Leżenie.

Gdy otrzymałem list z wierszami od Horsta Sehnke z Wierzchucina zalęgło się we mnie zgoła misty
czne pytanie: czyżby reinkarnacja? Mógłby ktoś od
czytać powyższe za kiepski żart, lecz niechże mi bę
dzie wolno przy tych słowach pozostać, potraktować
je jako metaforę. Prostota twórczości Stanisława Okonia z Wierzchucina pozostanie na długo w mojej
pamięci, tym bardziej, że wciąż jeszcze sięgam na
półkę po książkę jego życia „Za lasem morze”. Jan
Drzeżdżon rozpatrując swego czasu koleje życiowego
losu Okonia pisał: „W dzieciństwie bieda, potem
ciężka praca, wojna a po wojnie szykany ze strony
przybyłych tu na stanowiska z głębi Polski ludzi. (...)
Jest wprost niewiarygodne, aby w tych warunkach
powstała chęć utrwalenia tej pogardzanej przez
wszystkich mowy kaszubskiej i to w dodatku z owym
pięknym optymistycznym akcentem”.
Sehnke urodził się już w Polsce Ludowej, pozba
wiony jest więc złego piętna wojny i ciężkiej pracy.
Niemniej jednak narażony jest na inne zjawiska. Dla
tego też bardzo ważne w jego twórczości jest to, że
nie uległ on odregionalizacji, że mimo presji środków
masowego przekazu, mimo naporu kultury masowej
uporczywie dążącej do uniformizmu, czerpie on
swoje poetyckie inspiracje z rodzimego podglebia, co
najwyżej modyfikując je. Dobitnym tego przykładem
jest „Kwiat szczesca” — sentymentalna ballada uwspółcześniająca znaną kaszubską — i nie tylko —
bajkę o przynoszącym szczęście kwiecie paproci.
Należałoby powiedzieć także co nieco o samym po
ecie. Myślę, że wystarczającą informacją będą wy
brane fragmenty jego własnoręcznie napisanego ży
ciorysu. Zawierają bowiem swego rodzaju bogactwo
poznawcze, w tym przede wszystkim inwencję języ
kową poety. Oto one:
„Urodziłem się dnia 9. 09. 1956 roku w Pucku. Na
ukę w Szkole Podstawowej rozpocząłem w 1963 roku
a świadectwo ukończenia tejże szkoły otrzymałem w
1971 roku. W związku z trudnymi warunkami domo
wymi rozpocząłem pracę wpierw dorywczo, potem
zawodowo. Obecnie pracuję w ZPO „Jantar” w Wej
herowie. W Wierzchucinie mieszkam od małego, tak,
że mogę powiedzieć o Wierzchucinie jako mojej wsi
rodzinnej. (...) Moje hobby to pisanie wierszy, hafto
wanie wzorów kaszubskich, muzyka rozrywkowa, jak
i bibliofilstwo ponieważ zbieram stare egzemplarze
książek, których mam już kilka. (...)”.
Odnotowanie samorodnej twórczości H. Sehnke nie
traktuję jako obiecującej zapowiedzi, lecz jedynie ja
ko jeszcze jeden dokument wielu prób pisania w ka
szubskim.
(s.j.)

Horst Sehnke
KWIAT SZCZESCA
Beło to przóde lat
rósł w lese kwiat,
a że kwitł on w noce,
więc strzegły go złi moce.
Bel on tak piękny,
że od niego błyszczało,chto chceł bec namiętny,
muszel bec jak lilija biółó.
Chto go chceł zerwać,
muszel mieć czeste sumienie,
a chto chceł nim szastać,
trace! swoje mienie.
Beł w nen czas Kaszeba Szymon,
chceł on spróbować szczesca,
więc modli on sę,
żebe dostać ten kwiat.
Modli sę, Szymon, modli,
w przeddzeń swiętigo Jana,
żebe na jego roli,
zaszła wielgó zmiana.
Nadszedł dzeń świętego Jana,
a że chceł zrobić wszetko na czas,
więc krzątół sę od rena,
żebe wieczór zajc w cemny las.
Jidze, Szymon, jidze, i szukó
tego kwiata błyszczącego,
szukające nalózł i ju sę schiló
po onego kwiata bieluscziego.
A że Szymon beł bez skazę,
więc ten kwiat bielusczi
del so zerwać
i zanieść do podusczi.
Jak urwół onego kwiata,
tak uceszony jidze dodóm,
dze pędzi szczeslewi lata,
jaż do kuńca swojich dni.

15

Powiöstczi Jana Drzeżdżona
a stereotipe
Stanisław Jankę

Beł taczi czas, że jo baro lubił sedzec nad grebima
abo i cenczima rocznikama stórech kaszebsczech cządników, jaczi mó zebróny gduńskó beblioteka PAN-u.
Ne cządniczi mie tak baro czekawiłe, że jó czetół je
po prówdze — jak to sę gódó — od dela do dela, a jesz
beł jem od te tak podskacony, że mocko mię bufsalo
serce, a na licach mie sę pokóziwałe czerwony plachce.
Wiele też przez to razy jó zabóczeł blósnąc na
zedżierk a przyńdz dodóm na wieczerzę. Jaczi beł
kuńc ti sprawę wierę ni muszę gódac: kożdi wezgodnie. Ale ad rem, a po naszemu w regę. Tej tam w ti
bebliotece nie róz rozwidniła mie sę w moji głowie
mesló, że to a tamto ju jem miół czetony, tak, jak
rzecze moja starka z Nókle cziej obzeró telewizeję,
że nego a tamtigo chłopa miała ju widzóny, ale dze
nie wie. Jó też tej ni móg so przeboczec w jaczi ksążce
cze cządniku jó to ju miół czetóny. Wierę ju móm za
wiele nech ksążków przeczetóny, że mie to wszetko
sę mekcy. Le cze róz jó jem przeczetół powióstczi Ja
na Drzeżdżona, ju tim razem zebróny w „Dzwonni
ku”, niejedny w nich obrózczi jó od raze sę sparłączeł
z jinima a móg przeboczec so jich zdrój. Wezme na
ten przikłód powióstkę pod nódpisem „Wegwizer”.
W ni to są opisany ledze, co ni mogle so przeboczec
gdze leżi Gduńsk a gdze Warblenió. Z jistnym wątkem
jó sę potkół ,w opowióstce Alojzygo Budzesza „Michół
dostół ordel”, w jaczi to oje nego pierszigo herója —
Michóła Dadude — miół kłopot ze wskózanim dze leżi
Gredządz. Jinszi wątk: strzelani ze stóri kanóne kulą,
jako trafió róz w torfownik, róz w rozczeniony casto
jó móg nalezc w ti sami powióstce Drzeżdżona a też
u Budzesza w „Zabeti bjitwie”. Le u Drzeżdżona, na
to be wskózowało, to je dzys dnia, a u Budzesza za
czasów szlachtę z Organicczi.
Na tę szlachotę jó nie wskózół temu, żebe skritikowac dókóznika, le temu, że jó w tech przikłódach wi
dzę głęfoszi mesie i z nima jó be sę chcół podzelec.
Tej — wedle mie - wzące pierszi przikłód — pokózół Drzeżdżon cyg naji kaszebscczi historiozofji,
a w ni jeden taczi grzech jaczim je słabo wiedzo
o wokolim, świece, zamikani sę w włósny parafji. Bodej lepi tę kritikę wegłoseł w skączenim Józefa Zelonczi w „Dzwónniku”, jaczi rzek: „Jó ju móm wszet
ko przeszli, a oni le jidą. Jak to sę na to wszetko
przezdrzi, to sę ju nie chce zwónic.
Kto te zwone
czeje: nasza mölö wies, a sztek dali to nikogo nie ob^
chodzy (...)”. Ne słowa mógbe wząc chto za alegórijó
odczetiwanió naji leterature, ale mie lepi paseje wząc
je za nasz grzech powszechny. Le nen grzech —
— prówdę rzekące — dosygó też samigc usódcę,
móm tu na mesie trzimani sę le teme wse,
a nick dali poza nią. Jo, ale cze be sę nalóz
chocbe jeden opis w naji leteraturze żecygo w miesce. Baro w to wątpię.
Wezme sę terózku so chcema wejasnic wątk strzelanió ze stóri kanóne. Meszlę, że tu sę nick nie zminiło od czasów szlachtę ze Organicczi. Chodzy mie
.nówicy o naji sposób meslenigo, nie le na polu bitwę,
ale też na polu naji leterature. Mógbe jó tu przewołac na tim mólu wiele parłącznech .meslów, ale weznę
chocbe dwie.
W jednym z felietonów Jana Trepczika w cygu
„Domocy nórcek” drekowanech w „Pomeranji” —
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a beło to baro dówno temu — jó nalóz rozmiszlani
o tim, cze kaszebizna je jęzekę, gwarą, cze zepsetą
mową. Taczi sami rozmeszlania jó czetół jesz późni
w Trepczikowech dókózenkach, słechół jich na leteracczich zatkaniach we Wdzydzach i gwes wesłechóm
je też witro. Nick może be nie beło taczigo, żebe nie
to, że jeden z nómłodszech pisórzów — drech Euge
niusz Gołąbk — podskócó sę zadawanim tech sa
rnich pitaniów. Te wierę mogę bec gwes, że za dwadzesca lat uczeję te pitania zós. To co jó terózku pi
szę nie je nijak doskrzenim tczewórtnim dókózcóm.
Jó chcę le przez to rzec — a móm wierę prówdę —
że tech pitaniów je wiele wicy niżle sztóltnech dókózów w naji leteraturze. Tej wiedno jesz strzelóme ze
stóri kanóne nie dali, jak w torfowisko, cze rozcze
niony casto Dreżkowi Jozule, a teli jesz pola przed
nama.
Ponad stolatny biótczi o ułożeni jednygo ortu kaszebsczi pisowni jó też be wrechowół w parlączeni
zrzeszony z wątkem strzelanigo ze stóri kanóne. Roz
powiadające so jednygo dnia z wastą Feliksem Marszałkowsczim na wszelejaczi teme zrzeszony z kaszebizną me doszle do swiąde, że dogadać sę w sprawie
pisowni mdze baro cężko. Prawie że kożdó wies kaszebskó gódó jiną gwarą. I dzywny je to, że ti co nibe mają nę gwarę — wedle nich — baro krótko ny
sztółtny, śmieją sę z tich co ję mają perznę buwronowatą, o czim kożdi sę może doznać cziej przeczetó
chodzie w „Pomeranji” pierszi dzel wspominków Au
gusta Chrabkówsczigo i o czim jó móg doznać w dzec
twie w mojim Lepuszu. Jesz dzys dnia jó zapamiętól
weszczerzani, że „w Psiechowicach ksiate ksitną”. Tede co me mdzeme wiele gódac. o ułożenim jedny je
dyny pisowni kaszebsczi, cze jeden z piszącech pochodzy ze Streszi Bude a zós jiny — dejme na to —
z Klękowi Hete. A ko naju znanką je nopiartosc.
Cziej jó beł pierszi róz na zetkanim dókózców naji
leterature we Wdzydzach — przebocziwóm se — wstół
starszi ju tej pisórz kaszebsczi i jął jiscec sę jak to
ostatno je coróz wicy w naji leteraturze brzedczich
obrózków. Gódół też, że ledkowie kaszebsczi baro lecho przejimają taką pogrzechę, bo są baro religijny.
Pierwi jó ni móg duńc do tego, o jaką tu leteraturę jidze, dopierze Jan Pipka cecho mie rzek na ucho,
że ta szkalinga je na „Niedzelny wieczór”. Dló ipewnosce — dredżigo dnia — jó nę powióstkę przeczetół
jesz róz, ale nijak jó w ni nie dozdrzół cos pogrzesznigo. Le jesz barżi może jem doszed do swiąde, że je
nadzweczój sposobno.
Do miecha tich przikładów dodóm jesz szkalingę ja
ką jem wesłechół od mojigo mestra Wojcecha Ciedrowsczigo, że w mojich powióstkach je za wiele grebich słowów, jak na ten przikłód zamiast polce jó pi
szę pazure. Rzek mie też róz drech Gołąbk — prze
żerający moje dókóze — że jó za wiele stówióm kawę
na ławę, a nóbarżi tam dze jidze o sprawę na ogle
uwóżany za wstidlewi.
Teró mie sę nen miech z przikłódama ju rozdzar
i z niego — jak po jaczich czarach — sepią sę pita
nia: cze możeme gódac o prówdzewim rozwiju ka
szebsczi leterature cze mdze w ni tema tabu? Cze
naji leteratura mó le wszetko przeswiódczac, a opisewac le kwiótczi a snóżi zymk? Cze jawerno jesma

jaż tak swiętoblewi, jak to przeswiódczeł nen starszi
pisórz? Cziej jó przezeróm Słowórz Zechte, tej jö nie
jem nijak tego jaż tak baro pewny.
Cziej jö so tak piszę na wehróną przez sebie temę,
tej jó ni mogę minąć prówdę, że benomi dwie opowiostczi Drzeżdżona, taczi jak wezme „W Dąbrowie”
cze „Wegwizer” zwrócają dotychczasowi konwencej'w leteraturze kaszebsczi, może le bez „Żecygo i przigodów Remusa” Aleksandra Majkowsczigo. Jidze mie
decht nóbarżi o nę fantazeję, o wplotani motiwów
bójczi kaszebsczi. A tak krótko rzekące, jidze o czę
sto wolną fikceję leteracką. To je baro woźny, bo to
— jó tak meszlę — be mogło perznę rozreszac naji
leteraturę. Jó. sę przeznóm, że taczi stereotipowi konwenceje, co są krótko reportażu, a we wiele razach
są opiarti le na włósnech przetrófkach, mie sę baro
nie widzą, a rzekące całą prówdę mie baro mierzą.
. Jó nadpęknął o motiwach bójko w kaszebsczęch
w powióstkach Jana Drzeżdżona. Dló mie na strona
leterature je bodej nöczekawszö. Czebe mie jesz chios
róz zadół pisać o dókózach Drzeżdżona, tej jó be
mojim rozmiszlanióm gwes dół nódpis „Topos bójczi
kaszebsczi w usództwie Jana Drzeżdżona”.
Rzek mie chtos tej sej, że powióstczi Drzeżdżona
mają w se wiele szportownosce, temu też cało jich
bucha niweczeje. Jesz jiny powiodą ją, że ne po
wióstczi póchną perznę szątopórstwę. I tu znóu móme do czinienió z ledzama, co jidą jedną czerińgą
w swojim meslenim. Jó le stoję prze tim, że ne po
wióstczi mają swoją buchę. Pokazeją nama ledzy na
wse, co dwigają w nym smroku żecygo swoje uceimieżenia a jiwre. Nóbarżi ,na prówda je widzec w dó
kózach pod nódpisama Monika”, „Jan” cze „Dzwon
nik”. Dló mie prze .tim wszetczim baro dzywny je to,
że Drzeżdżon opisejb w nich chłopów, co są kąsk
mglejowati bene se, nasowiałi, rzeszotny, przemiszlałi, niesamostójny, ustęplewi przed białkama. A ko
u naju — tak mie są benomi zdaje — zhanką prówdzewigo chłopa je cwiardosc, nieustęplewosc, mocny

zrzeszeni z jawernotą, przewaga nad białką i tak dali,
i tak dali.
Tak so rozmiszłające nad tim, jó znóu, jak nawro
ta jem dbe, że ti niejedny meszlą buten szeku, cziej
rzeką o szportownosce w powióstkach Drzeżdżona.
Móm swiądę, że nawetka przeładowani szportowaech
słowów. cze nawetka zdaniów. nie robi z powióstczi
szątopórczi, cziej ji tema mdze fifowati. Bo cziejle
tema powióstczi je powóżny, tej chocbe w nię nasepół nie wiem kuli fifów, ono mdze wiedno powóżny.
Tu le so trzeba wejasnic jedną prówdę: szportownosc
— nawetka ta o smierce —- sedzy ju w najo jak nen
kórcz. Ko me so rozpowiódóme fife na wieselim
a czasem też na pogrzebie. Tej te szportownosce nóleżi brać tak jak elements lińcucha naji mowę. Gwes
bez nich ona be sę wedówała perznę podrobioną. Taczi
— pierwi ju przeze mie podóny — stereotipowi nie
sieni niejednech ledzy jö so tłomaczę tim, że jesz
wiele z naji lędzi śmieje sę le ze samigo becygo le
terature kaszebsczi. „Wejle, to je napisony po kaszeb.sku, tak cos jó jesz ni miół widzony, ala na” — rzeką
niejedny.
Jó so meszlę, że na dzysejszym zetkanim' chtos
zajiiszczony wepowie, że w powióstkach Drzeżdżona je'
wiele polaszezmów a germanizimów. I te słowa jó też
zarósku zrechuję do nódpisowech stereotipów meslenigo. Bo cze me co dzeń nie gódóme taką mową? Dló
tech, co mie nie dadzą wiarę jó zós cziereję do Słowörza Zechte. Tere cze me be werzucele nę polaszeznę
a germanizme buten, a strojiló je Je naszima, tej be
no pisani wezdrzało jak chójeczka westrojónó na
Gwiózdkę.
Nen mój felieton — choc je baro krótczi—niejednym
sę gwes wedó cosk rozkoscerzóny, niepółny w Prob
leme jaczi sę nóleżą ti ternie, abo też perznę pisóny
w jedny czerińdze, cze po wierzku. Jó be to wszetko
móg wetłomaczec tim, że je to pierszi w mojim żecim
felieton, ale ko to — rzekną jiny — nie je żódny tłomaczeni.

Pozdrzatk na kaszebsczie
dokoze Drzeżdżona
Jan Walkusz

Leteracczie biótczie Jama Drzeżdżona zajmują poczestne mól w naszej kaszebscziej leteraterze i choc
niejedni chcelebe widzec wiąci Jego dokózów pisanech tpo kaszebsku — meszlę, że to je blóg sprawa
autora, chteren i tak wrosłe je korzeniama swego
beci w historię i zwecz Zemi Kaszebsczie, a widzec
to je w kóżdi Jego ksążce, choc nie wiedno nazywó
to po jhnianiu. I dló te wcale nie je letko przepro
wadzce kriticzny pozdrzatk na Jego blós kaszebsczie
piśnie.
Tak sę stało, że bez „Upiorów” znaję
wszestczie leteracczie dokoze Jana Drzeżdżona i dló
te prawie je ju gorzi, ale je też lepi pisać swoje
uprocemnienie sę do cządka blós biótków autora
„Dzwonnika”.
Leterackó twórczość Drzeżdżona mó w sobie cos,
co daje ji miono — jinsze, co .nóm kóże ją postawie
w jinsze redze, wepracowanej przez samego autora.
I dló te podzelełbem źbiór opowióstk „Dzwonnik” na
dwa parte. Part pierwszi, w chtemem Drzeżdżon
trzemó sę tradecejnej forme pisamiego — i to bądze
większi dzel „Dzwonnika”. Dredżi part dają blós
trze opowióstczie: „Jan”, „W Dąbrowie” i „Wegwi

zer” — te jak mnie sę zdaje są tą prówdzewą, drzenną twórczoscą Drzeżdżona. Choc i pierwszi part zafarbowane je Drzeżdżonoiwem widzeniem sjata, to
jednak barżi posadzonej je on w naszech, ledzczech,
codzennech sprawach i nie znaczi to wcale że je o111
gorszi, abo lapszi... Autor chce nóm w nim pekózac czło
wieka z jego ledzczema biótkama z jego dobrema
'i lechema zweczama i to człowieka nie jaciziśgois nieznónego, ale tego co mó swoje mióno, co mo swoją
rechtowiną tatczeznę — Kaszebe. Ale Drzeżdżon nie
oprzestaje blós na sechem i jałowem powiedzeniem
tego, co sę dzeje; wszestko to nabieró jacziegos żewego dzejanie przez mesterscziś słowo. Dosc cząsto
gódka dwóch abo wiącej bohaterów je przeriwamó
poeticczema opisama abo też szportownema słowama,
wplotłema w całą akcję.
Michól, dzwonnik — mester od zwonienió, chlteran
zwoini jinaczi umartim, jinaczi wieselniikóm, a jesz
jinaczi jak sę póli, tak opiseje swoje zwonieinie:
„Wszędze je cecho, jakbe kóżde zdeblo. trówe slechalo, jafcbe nigdze nikogo nie belo. Wszędze je srtel,
le dzwone swoje odprówiają tak, jak wiedno, a kto
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to .wie: na dobre, na zle, cze tak muszi bec, cze
nie”.
Sprawę wse są malowane prawie z dokładnoscą
fotografiste. Choc dose cząsto dochódó do sztridów
midze dwoma a bo wiącej bohaterama, to jednak nie
razi* to czetińca, bo mó to v. sobie prówdzewą snóżotę
i piąkno słowa, jego bogatosc.
Taczem apartnem
przekłódem nego je powióstka: „W niedzelny wie
czór”, gdze dosc niewinno gódka Antónka i Fręcka,
coróz barżi sę wzmógó, z chtemi rodzi sę nić bele
jaczie rwetes. A zaczęło sę o bele co: chterna też biał
ka je lepszo — Marta, czó Marika? Drzeżdżon tu nie
żałuje słów, a przegódanczie i dosc szportowne sło
wa są tu poprówdze prówdzewą okrasą, chterną au
tor kórmi i rozsmieszó czetińca. Na pół poeticczić,
buchające żecim, nieróz i zgrezotą powiedzonka, hewo jak: „...jak ce tak jednigo wlemię w ten twój
natrzasli dezmar, jaż helscie zwone uczejesz”. „Ta
twoja Marta ce grablama w łóżku szukó”.......jak ona
sę śmieje, to jakbe żabę reczele” — są w niepisónem słowórzu Kaszebów i to Jan Drzeżdżon potra
fię! wekorzistac, co swiódczie o uwóżnim patrzenim
wkół se. Decht prówdzewem ukorunowaniem nech
sztridów je dosc ostre powiedzenie Fręcka, mó
wione ped adresą Antónka: „Za to te jest cali zatobaczali, a twoja Marta muszi ce całego weklepac,
jak te przińdzesz dodóm. Te mósz nos jak kanóna
tę be so mogle dzece zybówkę zrobić. Jak te um
rzesz, te oni mdą musizdle tę swoją knerę ,na stronę
skręcec, żebes dzure do swiętćgo Piotra w niebie nie
webódl. Te mdzesz jednak straszni trup. Rozemku
poj do domku .— oni rzeką — ale nie blós, te mósz
krótci rozem, ale cali jes jak no krósnię”.
Autor jakbe stóró sę o dobrć miono swech ledzy
i nigde jego dosc zażarte mowę nie kuńczą sę tem,
czego be sę spodzewół czetińc — nie ma szarpaninę,
co be to beło nieżódnem zgorszeniem, ale całą spra
wę dosc łagodno (choc jednak z odgróżanióm Fręc
ka) kuńczić Wanda swem przińdzeniem na mól sztri
dów.
Drzeżdżon, widzec dbó o to, abe nen co bierze do
rączie Jego ksążkę nie czół sę zmączony czetaniem
i bez to wstówió tekste na odpoczink, zafarbowóne
żartoblewą nutą. Jak jich zabraknie, jesz je rada:
tatk Wandę i Tefil — obaj głechi, chtemi co jinszigo gódają, a co jimszigo czeją — są w sztadze rozbawiec czetińca, choć znówu na jinszem molu mają
oni miana: Końka i Nilkrant.
Decht niemałem urozmaiceniem je, że Drzeżdżon
ukrywó sę jakno poeta w opowióstkach, a bo tćż kóże swem osobom zauważec piąkno, werzekłi w poezji
i w nen czas: „...dóka wisy jakbe so aniólci miele
w ni kąpóne”, abo jinsze: ..Rózko, wiesz, co te jes?
Mój mulk! Michól zdrze, jaci ona mó dludżi bióli
szlejer. Cale nodżi są zakretć. Jakut to fejn wezdrzi, Michól, to taką biólą cenię rzucó w ji ocze,
jakbe so na niebie gwiózde pólele”. Nieróz jednak
w tej żewotnosce autor sóm sę gubi, bo wole no
w ppowióstce „Stazja” — Mack wejechół saniama,
beło to w żernie. I nic be nie beło w tim dziwnigo,
ale jak czetóme dali — że nćn sóm Mack nazód przejechół wozem, tej czetińc izaczinó sę kąsk drapać po
głowie z niecerplewosce. Jak też pogodzec w zemowi
czas jazdę na kole, ab0 sed zenie na progu kole chle
wa. Cos w tim nie sztemuje! Dosc cząstó zmiana, no
wość i wielość wedobetech osób i moli je prówdze
wem uciarzeniem dló te, chto chcałbe jic za auto
rem. Je to dobrze do widzenie w dredżim dzelu powióstczie „W niedzelny wieczór”.
Często jinszć je Drzeżdżon w nech opowióstkach,
chtenne jó nazwół dredżim partem „Dzwonnika”, i są

one tą prówdzewie drzenną twórczoscą autora „Oczy
diabła”. Drzeżdżon je tu barżi sobą. Specjalnie wemienieł jem tu „Oczy diabła", bo wszetczić trzg, to
je: „Jan”, „W Dąbrowie” i „Wćgwizer” są jakbe oże
nione z tem i dalszema leteracczema dokózama. Tak
poprówdze to trzeba be beło psóbnśgo omówienie dló
nech trzech opowióstk, chterne są często jinsze od
reszte, a kóżdó z nich mó w se cos, co je nawetka
ciążko powiedzec, ale czec je to piąkno, nego jinszego decha, chteren tchnie poezją. Niewóżni je tu mól
w chternem sę zjiscewó całe dzejanie — wóżni śą

18

ledze, o chternech pochodzeniem też prawie nic nie
wierne, ale ledze jinaczie zdrząci na sjat, widzącć
sjat w jinszech sztółtach, prawie że zakląti a jedna*,
możlewi. Tu Drzeżdżon jakbe wslizgó sę w ne westrzedne beci człowieka i bez to ten co wszestko mie
rzy blós z wiekrzu nić mó tu żódnigo ubetku, a czą
sto burzi tę całą atmosferę artisticznego porządku
i niszczie to co je dobetkem decha. Dobrze to je wi
dzec w zachowaniśm tatka, Edka i Marici, chtemi
są zgódni i z wiólgą tezą odnószają sę do głąboczech
spraw, potrzeb i artisticznech biótków kóżdigo czło
wieka — a nenką, chterna nic z tego nie rozmieje
i patrząc blós na se, na swój zisk, niszczie to prówdzewś szczescć: „Ternu jó też ród z tatkę sedzól na
lawie i rozpowiódół, Mariczka wiedno też bela kol
nas w jizbie. Röz nenka so sadła i więzła, a to jó
widzól, jak 0na podzćra. Mie so zdówa, że ona decht
nic ni mia w tech swojech oczach. (...) Pewno, że ona
robi jak kóń, ale na co to wszetko je? Nigde nie zabądę, jak ona róz wlazła do tatkowi jizbe e so przewrócela. Wszetko zaczę prac, połowę drzewianech
figur potlekla. Tatk porę lat nad nime sedzól. Jak on
przgszedl dodóm, tej so sódl midze teme potlekleme
figuramg, a mie so mocno wedówa, że on reczół.
Nenka w kuchni są jesz jarcholela, że so mogła wnet
nogę zlómic. On nic nie rzeki, le po wiecierzi zaczął
wszetko ustawiać na polecach e na lawach, żebe
nenka so dredżi róz nie przewrócela.” („Jan”, s. 52—
—53). Całó akcja przeriwanó je jaczems dziwnem zames.zleniem samech bohaterów. Nie je to jednak zameszólenie puste, ale ono kóże nóm barżi poznać
nech, jakbe tajemnech ledzi i to co jich na wzas złącziwó. Autor nie jest tu ograniczonej nieżódnema rzeczama, chterne służą człowiekowi — to wszetko
uchódó na dredżi mól, abo nawetka wcale nie je
wóżni; i bez to Edk, gbur i prawie że poeta, chterSn sek na polu, w nóm samem mólu i nem samem
dzejaniś orzó zemię. To wcale nie razi, bo nówóżnieszó je tu bogatosc człowieka i jego nastawienie
do sjata, tacziego sjata, chteraigo nie wszetce mogą
widzec, le blós te, chtemi mają ocze odemkłi jak
wrota, ale ocze desze. Zle może bec szczescś i ra
dość dló człowieka, nie je to nick nad ledzką możnotę, ale trzeba tego, jak beła w Dąbrowie, gdze:
„...bele baro dobri lódze i mogle sę zgodzec”.
Choc Drzeżdżon w opówióstce „Wegwizer” jasno
nie mówi o jaką wies chodzi, czetińc wie, że je to
na pół poetycko i czasę be sę zdówało — zdzewaczaló Dąbrowa, chterna je perznę zarozemiałó, bo chce
blós dobra dló se. Całe żęci ne wse obrócó sę wkół
tatka, a tak poprówdze nie jest wiedzec czśj to je
tatk. I o to wcale nić możeme petac, żebe nie zubo
żeć i nie zrobić snódczić mesie, tam gdze ona je głąbokó i mó wnet jinsze cśl. Autor tu jakbe odnószó
sę z tezą do tatka, bo mó on bogatą wiedzę i znaje
sę na żecim i bez to w jego cćnie dżinie nawetka
szółtes. Pewnie, że na wiedzę i na mądrość można
zdrzec z rozmaite stronę i nieróz może sę ona wedówac nawet nówiąkszą głepotą — prawie tę refleksję
pedsewo nóm Drzeżdżon, zmuszając czetińców do
uproeemnienić sę do te. Autor .nie chce dawać często
gotowi strawę, ale czekó na jej przerobienić, jakbe
zmuszó do zawzątego meszelni. Rozwiązanie ne Pro
bleme nóleżi już do kóżdigo z nas, od tego jak cze
tińc patrzi na sjot, jakó je jego wiedza, wrażlewosc
na oglowi dzejanie — i taką też sobie muszi dac od
powiedz.
W kaszebscziech dokózach J. Drzeżdżona mieści sę
także jedini tomik poezji. I o nim chcółbem jósz pórę słów, choc nieród to robię. Mo prawo sę z tem
co powiem Drzeżdżon nie zgodzec, ale moje odczeci

po póręrazowem przeczetanie nego chudigo tomiku je
przemómni mieszany. Jan Drzeżdżon je poetą, ale
pewnie nigde nim nie mdze we wierszach. Jakn0 pisórz piąknie maleje poeticzie obróze, swem bohate
rom wtłóczó poeticczić zameszeinia; mało — jego bohatćr je cząsto poetą, dló chternigo normalne prawa
nótere są jakbe wiólgą ksągą poezji.
Wiersze Drzeżdżona przepominają mnie jakąś
sklnianą, twardą kulę, chterni nie można rozwalec,
żebe zazdrzec do westrzódka i bez to ostaną one pew
nie sklniane, zamkłe w „Sklanianech pócórach”. Poe

zja Drzeżdżona (a meszlę dech o samem tomie) niś
mó jacziśgos drżenia, wkół chternego rozwijałebe są
poeticczie dokóze. Wezmą choc od razu pierwszi
wiersz: „STORE DZEJE”. Co w nim je? — Baro
wiele i pewnie nic poza tem. Może poprówdze te
störe dzeje są tak zagmatwane, że mnie (jak są wedaje) młodemu, je ciążko je rozmióc?
Pewnie, że „...jisc przez .wies śpiącą, z włosama,
chternema są wiater zabów ó i z wiatrem co bierze
włose, a ogień ocee” — może blós .poeta, ale we wier
szu je to za mocno rozwlekłe i dżinie w morzu jinszech, mnie sztółtnech słów („Mariczka”). Wiącej
poeticcziego przedstawienie mó w se wiersz: „WIECZÓRK”, gdze to co towarzi z wieczorem: dóka,
chterna poji zakląte sjat i wiater co niese wesok nad
jezorem królewną — je prawie mesterscziem malo
waniem wieczómigo dzajani. Abo też samo mijani
wieczora, chterno ipoeta widzi tak:
....Ze wieczórk przeniese jima szczesce
Te co mało, mało widzele
O porenószk mają ju o ce zabete
Wieczórką z dóką zaklętą
Twoje białe ramiona i czerwione skarnie
Są zabete dówno.”
J. Dnzeżdżon nie uwutaieł są od dzecinnego (infan
tylne) porównania: „B i 6 1 i kwiótk są rozsmiól
g ł o s n o". Abo czem są różni: „k ó ż d i m ó śle
pie otemkle”, a„kóżdi mó gąbsko ptem-

kle” z wiersza „SKŁANIANE PÖCORE”? W niechternech wierszach można be na upartego są doszekac jaczegos głąbszego moiiwu, np.: „LEDZE A
KWIÖTK” — człowiek zapatrzoni blós w se nisczie
nśn porządk, chteren je dani nóterze; „ZAPADLI
ZÖMK” — tęskniączka za tern, co ostało blós w legen
dach, pogodzenie żecigo ze sjatem tajemnem.
Pewnie, że wiersze Drzeżdżona mają w se jakąc
wórtosc, choc to krótcziś weżdrzeniś na nie, zawiarte w porę słowach, niś może i nie powinno umniejszec talentu poete, bo nie o to nóm jidze.
Na kuńc chcółbem rzec, że leteraccziś dokóze Ja
na Drzeżdżona są dló mnie wiedno jakąś wiólgą ucz
tą słowa, są pnzepojoni oseblewem widzenióm sjata,
ledze i jich spraw. Widzec, że autor za kóżdim ra
zem wkłódó iw nie samego sebie, całego sebie i w kóżdi z ksążk ostówió swoje odbici, szteczk swego żęci.
I dló te wiedno 2 nowem głodem chwótów Drzeżdżonowe ksążczie, belną strawą dló desze. Równak
’jem te dbe, że bądzeme miele jósz wiele raze leżnosc witać wcąg nowe dokóze naszego belnigo Dreha
znad Bółtu. I na to wszetko selają Mu serdeczne
zdrowaś, żeczę wiele zdrowigo, a także dobroce i rozemienie od ledzy. Zebe belo jak nómni kłopotu
z czetińcama, chterni mają nieróz wiącej do powiedzeniś aniżele autor. Ale je to dohri znak, bo wi
dzec je, że to co są rodzy w „bólach” i biótkach ze
samem sobą nie jidze na próżno, nie je blós odstówiane na polecę.

Wiara, nodzeja e żol
Eugeniusz Gołąbek

Wedani „Dwónnika” ukorunowa całi donechczasny
doróbk kaszehsczigo pisórza Jana Drzeżdżona. Cze na
„Dzwónniku” Drzeżdżon oprzestół wrejarzec z kaszebizną? Nie wiem. Choc wszetko na to wskózeje,
jó są modlę o jego nawróceni na kaszebską wiarę,
a dzys prze leżnosce prost do Niego czereją ne swoje
słowa.
Prówdac móme gadać o kaszebsczech dokózach J.
Drzeżdżona. równak ni mogę se strzemac od przerównanigo Jego (kaszebsczech e polsczech powióstk.
Z nech polsczech powióstk znaje le „Dąbrową”, jako
wedle mojigo rozezdrzenigo ie le taczim „ersatzę”
kaszebsczi „Dąbrowę”. Może jem zacopóny, ale cziej
móm webierac pomidze masłę a margariną, bierzą
masło. Drzeżdżon po polsku mie nie szmakó. Je mie
też perznę żól ledzy, co nie wiedzą jak szmakó
Drzeżdżon po kaszebsku.
Może mdę kask poceszony, ale jązek mie geldzy,
żebe wepowiedzec swoją żólbę. jaka móm do J. Drzeż
dżona. Hewo iem złi na Niego, że swój talent trący
na ukłódani nech „cepeliowsczech” powióstk. Kaszeba
z taczim talente be miół pisać po kaszebsku. Prówdac
przedówani swoji desze, swojigo bokadnygo bena na
targu ksegarzczim nie je jesz niczim lechim. równak
boli mie, że sława e chwała przepadnie komu jinymu,
a me, Kaszebi dali bądzeme w świece nieznóny.
Ne ale chceme jesz kąsk pożdac, może móda na
Drzeżdżona w Polsce wnetk minie, a naj skreszony
marnotrawny syn wrócy se dodómku.
A może moda na Drzeżżona mdze w przińdosce
szczescym dló naji leterature? Ko dzysó naj Kaszeba
dół perzne oszmakac swojigo talentu weżeróczama
spod Pałacu Kulturę, a tero, czejbe tak jał pisać le
po kaszebsku. muszabe jejich zaczekawic. cżemu
kaszebizną ie Mu milszo... Ne ale jó wierą popusceł
perzne lścczi fantazeji, a ko nawetk taczigo fantazerą jak Drzeżdżona cygna do zemi prawa moc-

nieszi od prawa cążenigo. Drzeżdżon, jak kożdi z
naju muszi oddać cesórzowi co je cesarzczi. a ko też
ju dosc dówno minę czase, czej filozofowie mieszkele
w beczkach.
Meszlę, że wiśm czemu J. Drzeżdżon nie pisze w
slednym czasu po kaszebsku. Hewo taczimu jakno On
orzłowi je za cosno w naji kaszebsczi klótce.
Prówdac w udbie, że polaszezna je mową wieldżi
leterature je kąsynk megalomaniji. równak polaszezna
je dló Niego o wiele wikszą klótką, tak, że naj orzeł
może so w ni perzne polótac. Jinaczi rzec. sprawa
wezdrzi tak hewoleno: Tak, jako mal6rz nie lubi
trzemac swojech obrózów zamkłi w skrzeni, abo
jak snóżó niasta lubi bec midze ledzama. tak pisórz
lubi, cziej jego dokóze maja pobier u czetińćów. Ne
a ko czetińców kaszebsczech dokózów je na samech
Kaszebach dosc mało, tak malinko, że nawetk
nówikszi optimista może zwątpić w cwek pisanió po
kaszebsku czegoś ambitnieszigo od Guczowigo Macka.
Cos mie se wedówó, że jem poprówdze trafił na
przeczene Drzeżdżonowi „zdradę” kaszebiżne. Perznę
jó Jego 'tero rozmieje i w duchu mu webóczaję,
równak rozgrzeszenigo jesz dac ni mogą; oddać
cesórzowi co je cesarzczi przenólegó, ale ko me be też
cos z tego chcele mieć.
Jan Drzeżdżon ju dosc dówno nick nie napisół. Jego
mółczeni może nama wskózowac, że dopierze tero,
przez polaszeznę On poczuł są prówdzewim Janą
Drzeżdżonę? Cziejbe to mia znaczec, że On se ju oddzekowół z pisanim oo kaszöbsku. tój to be beła po
prówdze wielgó strata dló naj wszetczech. Jak mdze,
tak mdze. Równak to. co Drzeżdżon do dzys mó
napisóny stówió Go na poczestnym molu kol
nóbelniśszech najech pisórzów. Choc gwesno nie je
dejowim prowadnikę Kaszebów, muszime uznać, że
On ie belnym pisórzą.
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Chce sę tero przeznac. że łubie so tej sej „poczetac
Drzeżdżona”. Rzek jem poczetac Drzeżdżona”. bo
choc jego dokóze rozstrząsaja wszelejaczi tema,
wiszetczi mają jakąś znankę, po jaczi dorazu sę
poznówó, że tekst weszed spod Jego reczi. Nawetk
czejbe Drzeżdżon oprzestół belaczec. sposób wepowiódanió mesli be nama wskózół miono autora. Ną
znanka do-kózów Drzeżdżona je jaczis dzywny ubetk,
jaczis cepło. pogoda. Jo w Jego dokózach mogę nalezc
to. czego tak mało osta dzvs w najim żecym. Bo
wezme na to w mojim żecym. w slednym czasu
wszetko tak jakoś nekó do przodku. Czas ucekó
0 wiele za chut'ko, za wiele je w .nim trzósku, nieubetku. A w powióstkach. abo poezeji J. Drzeżdżona
żecy jidze pomalineszku, nikomu se nie spieszi. Na
cechech. zapadłech pustkach ledze żeja w zgodzę z
ritme przerode.
Nawetk czej wala kanóne, je to
zdarzeni zweczajny ni móme strachu, bo ko Mack
z Blądzekowa dó so wszedze radę.
Może le mie se tak wedówó, że z Drzeżdżonowech
powióstk bije no cepło e ubetk?
Meszle. że nie potołazneję na.jigo autora, żele bąde
jesz szteruszk chwóleł Jego dokóze. Bo to co, naipisół
J. Drzeżdżon baro mie _ se widzy. Jego poezejó
1 prozo mó w se wiele snóżote. Człowiek czeje w ni
gwósny cepło autora i Jego wrazalewg desze. Jem
czase zazdrosny o Drzeżdżonowa fantazeję, Czase mie
iaż gorzi. że On tak rozdrzetno stroji swoje dokóze
farwnyma pócórkama jidrzny, nocnokaszebsezi słowizne
Prówdac nie we wszetczech dokózach J. Drzeżdżona
wiele se dzeje, nie wszedze nówóżnieszi sa przigode
heroiów. ale ko muszime rozmieć, że czase królowanió
leterature „komiksu” ju wicy nie przińdą. Ksążczi
Sienkiewicza. K. Maya. abo A. Fiedlera mda wiedno
ród czetóny. równak pomale taka leterature zastąpi
film. Dló ksażk ostónie świat meslów, świat słowa
e jesz wele. jinech światów, jaczech nie mdze mogła
pokózac kamera, abo mikrofon.
Powióstćzi e wierzte J. Drzeżdżona nie sa od stronę
swoii budaceji_ niczim nadzweczajnym. Sa colemało
utrzimóny w nóteralnech formach monologu, abo, jak
wezme na to w „Stórech dzejach” je to taczi nibe
zbiórk Drzisłowiów § gódk ułożony wedle ritmicznygo
porządku. Powióstka „Jak Mack z Btądzeko\fta„.” je
wiere oplotło na postówie-ledowi powiostczi. Niejedny
powióstćzi Drzeżdżona wezdrzą, jakbe bełe przeniosh
orost z butna, orzepisóny prost z magnetofonu i tak
bez obróbczi wpisóny do ksażczi. Herojowie J.
Drzeżdżona nieróz gegnoca cos pod nose, pieszczą
sami do sę, abo sę szkaleją prostima, „nieuczałilma”
słowarna. Żele w powióstkach Drzeżdżona trafi sę dze
narracejó, je ona wiedno óbszcządnó. utrzimónó
w ledowi 'konwenceji. Przez to Jego dokóze mają
wiele- znank autentiku.
Równak choc przenieseni tego jesz na pół dzewigo
brzadu prost z „łasa” na stole czetińców je sprawą
baro pożeteczna. ono może mieć dwa skutczi. Węjle
jedny czetińcowie odkreja (tak jak jó) w nech
powióstkach świeżą szrnakę.
Mdze to szmaka potrówniczczi. jagodę zerwóny dzes na lasowi łące.
Równak naleza se też czetińcowie — wemiszlajkowie,
dló nich nen brzód mdze za mało strodżi. Dló nich
to mdze le może heltka posepóno cekrę.
Jó tam nie jem wemeslny, lubię czasę wegrezac ne
Drzeżdżonowi heltczi. Mie gorzi na Drzeżdżona za co
jinygo. Hewo choc jem skcpicą zadzewowanigo dió
kunsztu Drzeżdżona. móm do niego żól. że nje rozwijó
kaszebizne i nie próbuje do ni wnieść nick’ od se, ic
powtórzó cezy słowa., podkórbió komuś ze swojech
domóków. Czase popröwdze nie wiem co móm
meslec o Drzeżdżonie, bo z jedny stronę jem zadżewowóny Jego wiedzą o kaszebiznie, a z dredżi stronc
merkaję w nym wszetczim jaczis zabówiani sę,
jakaś nierzetelnote. weszczerzani se.
Niechc pouczac tu człowieka tak uczałigo, jak naj
autor, ale jó ni mogę zgarac na robieni z kaszebizne
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skansenu, muzeum. To. co jó robię, choc je to gwe,
baro -niedoskonali, robie rzetelno, w zgodzę ze swojira
semienim. Jem często złi na se, że nie rozmieje pisać
lepi, barżi po kaszehsku. Zós u J. Drzeżdżona widzę
cos jinygo. Ko On znaie kaszebizne o wiele lepi od
mie, ale przez swoje dokóze dówó mie merkac, że kaszebizna jesz nibe nie je dorosło do zajimanió
sę powóżnyma sprawama. Widzę, że J. Drzeż
dżon stoji jakbe na ustronie, przezeró sę swojima domókama, cos tam zapisywó, ale je ju poza
nima, buten. Je jakbe taczim odjimnikę, co sóm
nie lubi bec odjimóny. Może to je brzedko tero
po teli wechwałach kogoś tak ostro ganić, ale ro
bię to w dobri udbie. Móm nódzeję, że naj autor
jesz nie rzek slednygo słowa i jesz pokóże co naprówdę
potrafi.
Równak dzysó móm żól do J. Drzeżdżona, że nie
bogacy kaszebizne w nowi słowny pochwóte, nie pró
buje z ni robie mowę łeteracczi. le robi z ni mowę
na. pół umarłą. Jego powióstćzi są le jakbe rejestraceją naji dżinący mowę. Naj autor nie stówo
przeke namienienimu, le płenie. iak earner po rzece
czasów. Autor, ie przezeróczę. co nie chce -otrzepać
so ręk w daremnym dzejanim. Swoją postawę J.
Drzeżdżon dówó nama merkac. że kaszebizna ie mową
rebóków e gburów i taka ju ostónie.
A może kożdó nowaczezna w kaszebiznie wedówó
se J. Drzeżdżonowi swiętokradzelstwę? Nie wiem.
Jak je tak je. mie w Jego dokózach feleje jednygo
elementu. Jidze mie o ukózanj swojigo serca przemikłigo zgrówa do przebudzenigo domóków z dzejowigo soiku. Może ió za wiele żedaie od kaszóbsczech
,pisórzów? Ale czase obzeraję se wkół se i cesnie mie
se na lepe parłeżny zapitani: cze ni ma westrzód naju
dzyrzczech ledzy? Cze móme leno badóczów kasze
bizne, kritików, przezeróczów abo lelekowatech romantików póchnącech kwiótczi? — Wiele Drechów so
wiere pomesli: a ceż jó mogę? Ko jó jem leno malineszczi Jemus...
Może Jana Drzeżdżona zabola moje słowa, a ko
o to mie poprówdze nie szło. Ko nimo nech wszet
czech zastrzegów, jaczi mćm rzekli, głębok szóneję
J. Drzeżdżona pisórza e człowieka. Jó wiere za wiele
żędaje od jinszech ledzy. a za mało od se samigo.
Ne ale _ ’jesz _ przińdze czas, że mie chtos jistno
dbtaksęje... Dló mie Jan Drzeżdżon je nadzweczajnym
zjawiszcze w naji leteraturze. On też wprowadzę! do
naji leterature wiele nowigo. Jego dokóze maja swój
osobłewi szek. Na Drzeżdżonowó estetika jawi sę
przez Jego gadatlewosc, mewna pojigę, a prze tim je
tam^ też nen ubetk, a jaczim jem nadczid. W Jego
dokózach sa też zamkłi iiny wórtnote. oglowoledzczi.
Nieróz za dosc śmieszna sztaturą jaczigos heroja z
powióstćzi Drzeżdżona. za jaczims nibe to stórim
gniotą, ulaipapa. ie widzec czekawi człowiek z bokadną
deszą, szeroką fantazeją. Je to gwesno nijakąs zasłegą J. Drzeżdżona, że rozmieje czetińcowi przebłeżec żecy. kłopote i szcześcy ledzy nieuczałech. o
jaczech^ se na ogle gódó. że sa „prosti”. choc ’wierne,
że nieróz za na prostota ie utaconó bogato, krejamnó
'■
desza.
Nópeszniesza lZ powióstk J. Drzeżdżona dló mie je
„W niedzelny wieczór”. Sa w n.y powióstce taczi oikny
szterczi, jaczi niejeden z naju też mó w swojim
żecym przeżeti. Je tu w jaczis sposób baro zręczno
nchwócony klima latnygo niedzelnygo wieczora
Choc ni ma ani jednygo słowa narraceji. człowiek
jakoś sóm czeje tchnieni cepłigo wieczórnygo wia
terku. abo_ wiew zemnieszi nocny dóczi. Chtos może
rzec. że jó so za wiele potrafię dospiewac. bo o
wiodrze tam nick ni ma napisóny. Może... Jó równak
to wszetko czeję, nawetk rechotani żabów, ksykani
skoczków, brzeczeni megów i grani muzyczi na wieselim. J. Drzeżdżon rozmiół tak peszno samima dialogama oddać klima nśgo wieczora, o wiele lepi. jak
chto iiny be to zrobił narraceją. A może le człowiek,
jak jó urodzony na Kaszebach może so to wszetko
ubrzatwic?

GRUDZIEŃ

Zabitym 17 grudnia 1970
w Gdyni
Tadeusz Woźniak

Jeszcze głęboko tkwił w nocnych ciemnościach
dzień 17 grudnia 1980 r., kiedy na ulicę Czecho
słowacką w Gdyni zaczęły nadciągać tłumy ludzi.
Chłopcy z Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z
biało-czerwonymi opaskami służby porządkowej
na rękawach starali się rozmieścić około stutysięcz
ną rzeszę ludzi według opracowanego scenariusza,
tak by zapewnić mającej się tu odbyć uroczystości
odpowiednio godny przebieg, ustrzec zgromadzo
nych przed nieszczęśliwymi wypadkami, jakie mo
głyby się zdarzyć w takiej ciżbie. Rzecz oczywista,
wszyscy chcą się znaleźć jak najbliżej centralnych
miejsc uroczystości — obok Pomnika Ofiar Grud
nia 1970 r. w Gdyni, który przepasany biało-czeriwoną flagą oświetlony reflektorami, góruje nad
placem, obok ołtarza, stojącego nieopodal. Plac,
którego urządzanie wczoraj zakończono ledwie jest
w stanie pomieścić zaproszonych gości: rodziny
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Tych, którzy zginęli w Grudniu 1970 r.; duchoi wieństwo — będące współorganizatorem tych uro
czystości, przedstawicieli rządu PRL, centralnych
instancji PZPR, władz wojewódzkich i miejskich;
delegacje NSZZ „Solidarność” z całego kraju, pocz
ty sztandarowe oraz kilkusetosobową grupę dzien
nikarzy krajowych i zagranicznych, która ma tę
uroczystość przekazać „w świat” i dokumentować
dla potomnych.
Około godziny 5.00 morze głów otacza teren
wokół Pomnika. Nieprzeliczone rzesze, na terenie
bazy kontenerowej — specjalnie udostępnionym na
tę uroczystość, na ulicach: Czechosłowackiej,- Mar
chlewskiego i Polskiej zbiegających się w sąsiedz
twie Pomnika. Ilu ludzi, mimo tak wczesnej pory
przybyło uczestniczyć w uroczystościach odsłonięcia
pierwszego Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. w

Gdyni, we mszy świętej, która zostanie odprawio
na w intencji poległych? Kilkadziesiąt tysięcy, nie
którzy twierdzą, że ponad 100 tys. Trudno ocenić,
ciemności nie pozwalają ogarnąć całego zgroma
dzenia. Zapewne jest tu większość dorosłych Gdynian, którym zdrowie i siły pozwalają wytrzymać
dwie godziny stania w mroźny, wietrzny poranek.
O godz. 4.20 uroczystość inicjuje koncert chórów i
orkiestr, które wykonują „Requiem” — E. Maya
„Zażegnanie burzy” — Dumera, „W mogile ciem
nej” A. Orłowskiego, „O ziemio ojców” —
Ejchsztedta, „Marsz żałobny” — F. Chopina oraz
„Stabat Mater” — utwór skomponowany specjalnie
na tę uroczystość przez wybrzeżowego kompozytora
Adolfa Wiktorskiego.
Dźwięk fanfar o godz. 4.50 oznajmia oficjalne
rozpoczęcie uroczystości. Pełniący rolę spikera,
aktor gdańskiego Teatru „Wybrzeże” — Andrzej
Szaciłło zapowiada przybycie rodzin pomordowa
nych w Grudniu 1970 r., duchowieństwa z sufraganem Diecezji Chełmińskiej, biskupem Zygfrydem
Kowalskim, władz: członka Biura Politycznego,
wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, zastępcy
członka Biura Politycznego, I sekretarza KW PZPR
— Tadeusza Fiszbacha, sekretarza KC — Jerzego
Wojteckiego, wojewody gdańskiego — Jerzego Ko
łodziejskiego, prezydenta miasta Gdyni — Jana
Krzeczkowskiego.
Przy dźwiękach „Roty” aktu przecięcia wstęgi i
odsłonięcia Pomnika dokonuje Anna Piernicka,
matka Zygmunta Piernickiego, pracownika Stoczni
im. Komuny Paryskiej w Gdyni, który mając 20
lat został zabity w drodze do pracy, niedaleko
stąd, 17 grudnia 1970 r. Następuje złożenie wień
ców od rodzin pomordowanych, od władz i „Soli
darności”. Pozostałe delegacje i osoby prywatne,
będą mogły to uczynić dopiero po mszy.
Spiker odczytuje akt erekcyjny, na którym pod
pisy składają: biskup Z. Kowalski oraz w/w przed
stawiciele władz. Dokument zostaje włożony w
piękną tubę z mosiądzu — wykonaną przez pra
cowników wydziału narzędziowego Stoczni Mary
narki Wojennej im. Dąbroszczaków w Gdyni — i
zamurowany w Pomniku przez stoczniowców —
Stanisława Kosińskiego i Marka Munika. Biskup
Zygfryd Kowalski dokonuje poświęcenia monu
mentu, przed którym pochylają się sztandary,
wśród nich poświęcony poprzedniego dnia sztan
dar NSZZ „Solidarność” i sztandary górnicze, przy
wiezione przez bardzo liczną delegację górników
w galowych mundurach. Obok stoczniowych ka
sków — górnicze pióropusze, ucieleśnienie idei so
lidarności, która nowymi, mocnymi więzami połą
czyła Polaków z całego kraju.
W asyście księży z parafii gdyńskiej biskup
Zygfryd Kowalski przystępuje do koncelebracji
mszy świętej, a następnie wygłasza homilię na
wiązującą do tragicznych wydarzeń grudnia 1970
roku w Gdyni.
\

Wydarzenia grudnia 1970 roku miały w Gdyni
najbardziej tragiczny przebieg. Z niewyjaśnionych
dotąd przyczyn siły porządkowe — w postaci mili
cji i wojska — zgromadzone na terenie tego miasta
działały najbardziej bezwzględnie i okrutnie. Sta
nowiło to i nadal stanowi zagadkę, tym bardziej
szokującą, że wystąpieniom robotniczym w tym
mieście nie towarzyszyły akty wandalizmu i gra
bieży, że strajkujący nie dopuszczali się samosądu.
Jak to trafnie oddał biskup Zygfryd Kowalski w
Odezwie do wiernych diecezji chełmińskiej z okazji
X rocznicy tragicznych Wydarzeń Grudniowych:
„(...) Prostolinijny lud kaszubski i pomorski bez
walki protestował płacąc własną krwią. (...)”. We
wczesnych godzinach porannych 17. 12. 1970 r.,
ostrzelano z broni maszynowej tłum podążający do
pracy na przystanku Gdynia-Stocznia kolejki elek
trycznej i w jego okolicach; a następnie podczas
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rozpędzania — przy użyciu broni, pałek i gazów
łzawiących — robotnicze pochody, które tego
dnia, do wczesnopopłudniowych godzin krążyły po
ulicach miasta, przeradzając się w manifestacje
pod budynkiem Urzędu Miejskiego. Spośród tych
pochodów upamiętnił się szczególnie ten, podczas
którego niesiono na drzwiach zwłoki młodego męż
czyzny, okryte biało-czerwoną flagą. Ilu, tak jak
on, straciło życie od kul tego dnia w Gdyni?
Według danych, ogłoszonych w oficjalnym ko
munikacie Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku,
podczas Wydarzeń Grudniowych zabitych zostało w
Gdyni — łącznie z tymi, którzy zmarli w wyniku
odniesionych ran w następnych dniach — 18 osób.
Liczba rannych tego dnia, jak wynika to z nie
pełnych, zachowanych danych służby zdrowia z te
renu Gdyni i relacji ustnych, wynosiła sporo po
nad 100 osób.
Myśl o uczczeniu pamięci zabitych podczas tra
gicznych wydarzeń 17 grudnia 1970 r. w Gdyni
powstawała spontanicznie wśród społeczeństwa Wy
brzeża od pierwszych dni po tych bolesnych prze
życiach. Wstrząsający obraz pogromu, jaki w tym
dniu władze zgotowały miastu, głęboko i boleśnie
utkwił w świadomości jego mieszkańców. Towa
rzyszyło mu poczucie niespełnionych powinności
wobec zabitych — czym byłby udział w pogrze
bach. A tego niestety pozbawiono mieszkańców
miasta** grzebiąc zmarłych pośpiesznie, pod osłoną
nocy.
Czas nie osłabiał tych odczuć. Wręcz przeciwnie.
Pamięć o Ofiarach i doznanej krzywdzie tężała,
wyrażała się coraz odważniej, nie tylko w coraz
głośniejszym mówieniu o Grudniowej Tragedii.
Począwszy od 1971 roku, 1 listopada — w Dzień
Wszystkich Świętych — oraz 17 grudnia, co roku
w miejscach tragicznych wydarzeń kładzione były
kwiaty. Znikały one niezwłocznie, podnoszone przez
nieprzypadkowych przechodniów. Wobec tego ma
nifestowanie pamięci odbywało się głównie na
cmentarzach, przy grobach tragicznie zmarłych
współtowarzyszy pracy, kolegów, znajomych. Prze
de wszystkim tych, którzy spoczęli na cmentarzach
gdyńskich.
Oprócz rodowitych Gdynian, podczas tragicz
nych Wydarzeń Grudniowych w Gdyni śmierć po
niosło co najmniej kilku mieszkańców sąsiednich
miast — Rumi i Wejherowa, a także wspomniany
wcześniej Ludwik Piernicki ze wsi Goręczyno, spod
Kartuz, z „serca Kaszub”. Nie tylko on jeden był
przedstawicielem najstarszych mieszkańców tych
ziem, Kaszubów, wśród ludzi, którzy 17 grudnia
1970 r. przelali krew w Gdyni. Można się o tym
przekonać już na podstawie lektury nazwisk poleg
łych. Ich zwłoki, ekshumowane w kilka miesięcy
po wydarzeniach, spoczęły na cmentarzach w ro
dzinnych miejscowościach. Starano się dowodzić
pamięci o nich także, chociaż nastręczało to szereg
trudności. Wzmacniało się przekonanie, że na tere
nie miasta, gdzie polegli, winny być miejsca upa
miętniające ich śmierć.
W niespełna dziesięć lat po Tragedii Grudnio
wej, podczas fali strajków w sierpniu 1980 roku,
które rozpoczęły się na Wybrzeżu Gdańskim i pod
hasłem „Solidarność” opanowały cały kraj, spo
łeczeństwo Wybrzeża — jak to podkreślano w akcie
erekcyjnym wmurowanym pod Pomnik przy ulicy
Czechosłowackiej w Gdyni — „...wywalczyło prawo
wzniesienia pomników tym, którzy życiem i wła
sną krwią okupili nadzieję na wolność Polaków w
Ojczyźnie. (...)”.
W pierwszych dniach września 1980 roku odbyło
się spotkanie przedstawicieli Komitetów Założy
cielskich NSZZ „Solidarność” kilkunastu zakładów
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pracy Gdyni. Obradom przewodniczył członek
MKZ w Gdańsku — Andrzej Kołodziej, przewod
niczący Komitetu Strajkowego w SKP podczas
sierpniowego strajku.
Zebrani podjęli uchwałę o budowie dwóch pom
ników w Gdyni, w okolicy przystanku GdyniaStocznia kolejki elektrycznej oraz przed Urzędem
Miejskim w Gdyni. Oba te miejsca mocno nasiąk' nęły krwią w Grudniu 1970 r. Postanowiono, że
pierwszy z nich winien być odsłonięty 17 grudnia
1980 roku — w X rocznicę wydarzeń.
Zobowiązanie zostało dotrzymane. Dzięki nad
zwyczaj ofiarnej postawie pracowników gdyńskich
zakładów, życzliwej pomocy społeczeństwa całego
kraju, zrozumieniu — z jakim spotkała się nie
zwykle aktywna działalność członków Społecznego
Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970
roku w Gdyni.
Podczas drugiego posiedzenia Społecznego Komi
tetu, jakie miało miejsce 16. 09. 1980 r., członko
wie, (których liczba wzrosła do dwudziestu paru
osób), wybrali zarząd. Przewodniczącym został
Andrzej Kozicki, przewodniczący KZ NSZZ „Soli
darność” w SKP w Gdyni, a wiceprzewodniczący
mi: Jerzy Kukielski z MORS-u oraz Adam Gotner
z SKP, jeden z najpoważniej rannych podczas po
gromu przy przystanku Gdynia-Stocznia. Komitet
ogłosił zbiórkę pieniędzy wśród społeczeństwa, roz
pisał konkursy na projekty pomników, wystąpił do
władz miejskich o wskazanie dokładnej lokalizacji
w zaproponowanych miejscach.
Dnia 1. 11. 1980 r. z inicjatywy Społecznego Ko
mitetu po raz pierwszy uczczono oficjalnie pamięć
zabitych 17 grudnia 1970 r. w Gdyni, składając
wieńce i zapalając znicze w miejscach wyznaczo
nych pod Pomniki.
Rozstrzygnięcie konkursu na projekt pomnika
przy ul. Czechosłowackiej nastąpiło 5. 11. 1980 r.
Jury konkursu,, obradujące pod przewodnictwem
prof. Stanisława Horno-Popławskiego przyznało na
grody i wyróżnienia 6 pracom wybrzeżowyćh pla
styków. W wyniku plebiscytu, zdecydowaną więk
szością głosów, Społeczny Komitet Budowy Pomni
ków Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni wybrał do
realizacji projekt artysty — rzeźbiarza Stanisława
Gierady, który zdobył w konkursie jedną z dwóch
równorzędnych, pierwszych nagród. Projekt nie
słychanie wymowny, wstrząsający wręcz. Na pod
stawie w kształcie krzyża data 1970, w której sió
demka, nie zatracając swojego kształtu, jednocześ
nie wyraża pełną ekspresji postać padającego męż
czyzny.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru projektu
przystąpiono do prac związanych z jego realiza
cją. -Niezwykle krótki termin prawie wykluczał mo
żliwość wywiązania się z ambitnej obietnicy. A
jednak udało się. Przyczyniły się do tego setki
osób. Stoczniowcy z „Komuny”, którzy przyjęli na
siebie gros prac związanych z wykonaniem pom
nika; pracownicy szeregu przedsiębiorstw Wybrze
ża spieszący — na każde zawołanie społecznego
komitetu — z pomocą. W wykonaniu cyfr — zespawanych z nierdzewnej blachy stalowej — a
szczególnie owej „siódemki”, składającej się z dro
bnych kawałków blachy, wydatnie pomagał au
tor projektu — Stanisław Gierada. Równie po
ważnymi przedsięwzięciami było podniesienie te
renu wokół pomnika o około 2 m, jak również
przygotowanie uroczystości odsłonięcia pomnika. W
> wolne soboty i w niedziele, w dzień i w nocy
wykonywały te prace setki osób. Ambicją każ
dego zakładu pracy, każdego mieszkańca Gdyni
stało się wnieść swój wkład w dzieło uczczenia
Ofiar Grudnia 1970 r.
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Zakończenie mszy — zgodnie z zaplanowanym
scenariuszem — przypadło kilka minut przed godz.
6. O tej porze przed dziesięcioma laty padły w
tym miejscu pierwsze strzały. W całym mieście
rozlegają się syreny, dzwony kościelne, towarzy
szą im syreny statków stojących w gdyńskim por
cie i na redzie. Następnie odbywa się apel pole
głych w postaci modlitwy i uczczenie- chwilą ciszy
pamięci Ofiar. Uroczystość kończy odśpiewanie
pieśni „Boże, coś Polskę,..'’. Mimo tłoku, ludzie w
skupieniu opuszczają uświęcone miejsce, większość
udaje się wprost do zakładów pracy.
W tym momencie nie kończą się uroczystości w
Gdyni. Parę minut po godzinie 16 rozpoczną się
uroczystości przy ul. Czołgistów, przed Urzędem
Miejskim; poświęcenie miejsca pod pomnik, pod
pisanie aktu erekcyjnego oraz uroczysta msza
święta.
Nad potężnym ołtarzem, na maszcie powiewa
czarna chorągiew. Po koncercie chórów i orkiestr
z mroku ulic wychodzi pochód 10 kobiet ubranych
na czarno z zapalonymi pochodniami, wstępują
na ołtarz. Następują recytacje wierszy Cypriana
Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Jana Kocha
nowskiego i Kazimierza Sopucha w wykonaniu
aktorów Teatru „Wybrzeże” — m. in. Wandy Neu
mann, Haliny Słojewskiej, Tadeusza Gwiazdow
skiego oraz aktorów gdyńskich teatrów, ro. in. Szy
mona Pawlickiego. Dwóch stoczniowców w robo
czych kombinezonach ściąga z masztu czarną cho
rągiew i w jej miejsce sytuuje narodową flagę.
Rozjaśniają się światła reflektorów.
Te elementy uroczystości to istny majstersztyk
w całej, bardzo udanej oprawie reżyserskiej obu
gdyńskich uroczystości, której dokonali małżonko
wie Alina i Jerzy Afanasjew.
O godz. 17 rozpoczęła się msza święta koncele
browana przez metropolitę krakowskiego księdza
kardynała Franciszka Macharskiego w asyście se
kretarza Episkopatu ks. biskupa Bronisława Dą
browskiego i biskupa Zygfryda Kowalskiego oraz
licznie przybyłych księży z parafii gdyńskich,
wśród których jest obecny ks. prałat Hilary Jastak, proboszcz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa
w Gdyni — pierwszy ksiądz w Trójmieście, który
odważył się odprawić mszę św. wśród strajkują
cych robotników (Stocznia im. Komuny Paryskiej
i Zarząd Portu w Gdyni! dnia 17 sierpnia 1980 r.
W uroczystości biorą udział przedstawiciele
władz oraz delegacja gdańskiego MKZ NSZZ „So
lidarność” z Lechem Wałęsą.
/
Podobnie jak w godzinach porannych wokół po
mnika przy ul. Czechosłowackiej tak i teraz ze
brały się niezliczone tłumy.
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Akt erekcyjny
Dnia 17 grudnia 1970 roku, na po
bliskich pomostach kolejowych, wia
dukcie i ulicach, na rozkaz władzy
dokonano masowej masakry ludzi
idących do pracy. Kilkanaście osób
straciło życie i kilkadziesiąt zostało
rannych od bratobójczych kul.
W dziesięć lat później, podczas fa
li strajków w sierpniu 1980 r., które
rozpoczęły się na Wybrzeżu gdańs
kim, i pod hasłem „Solidarność” opa
nowały cały kraj, społeczeństwo Wy
brzeża wywalczyło prawo wzniesie
nia pomników tym, którzy życiem
i własną krwią okupili ■ nadzieję na
wolność Polaków w Ojczyźnie.

Niech pomnik ten trwa:
Pomordowanym — jako
symbol wiecznej pamięci;
Rządzącym — na znak
przestrogi, że żaden konflikt
społeczny w Ojczyźnie nie
może
być
rozwiązany
gwałtem;
Współobywatelom — ku
pokrzepieniu nadziei, iż zło
może zostać przezwyciężone.
Wzniesienie tego pomnika, jak rów
nież bratnich symboli w Gdańsku i
Szczecinie oraz drugiego pomnika w
Gdyni, było obowiązkiem tych, kt<^-

rzy pozostali — dla tych którzy
przyjdą. Ma on dawać świadectwo
przeszłości i być drogowskazem na
przyszłość.
Idea budowy tych pomników zro
dziła się wkrótce po Tragedii Grud
niowej, lecz dopiero zwycięstwo
sierpniowej fali strajków, podczas
których żądania prawa wzniesienia
pomników wysunięte zostały jako
jedne z pierwszych wśród robotni
czych postulatów, przesądziło, o de
cyzji ich budowy. Została ona za
gwarantowana w
Porozumieniu
Gdańskim, zawartym 31 sierpnia
1980 roku, między Międzyzakłado-

wicieli władz oraz wielotysięcznej
rzeszy Polaków, uroczyście poświęco
no i wmurowano kamień węgielny
wraz z niniejszym Aktem Erekcyj
nym, na którym złożyli swoje podpi
sy:
ks. kardynał Franciszek Ma
charski, metropolita krakowski
Mieczysław Jagielski, członek
Biura Politycznego KC PZPR,
wicepremier
Tadeusz Fiszbach,
zastępca
członka Biura Politycznego, I
sekretarz KW PZPR w Gdań
sku

wym Komitetem Strajkowym pod
przewodnictwem Lecha Wałęsy a Ko
misją Rządową, której przewodni
czył wicepremier Mieczysław Jagiel
ski.
Autorem projektu pomnika jest
artysta - rzeźbiarz Stanisław Gierada, który współuczestniczył także w
jego wykonaniu. Gros prac przy bu
dowie pomnika jest udziałem robot
ników ze Stoczni im. Komuny Pa
ryskiej w Gdyni. Fundusz, który
umożliwił zrealizowanie tego przed
sięwzięcia, powstał ze składek spo
łeczeństwa całego kraju i rodaków
z zagranicy.
Dnia 17 grudnia 1980 roku, w
obecności duchowieństwa, przedsta-

Jerzy Kołodziejski, wojewoda
gdański
Jan Krzeczkowski, prezydent
Gdyni
Aktu poświęcenia dokonał:
ks. biskup Zygfryd Kowalski,
sufragan Diecezji Chełmińskiej
*
*
*
Tegoż dnia, w dziesiątą rocznicę
Gdyńskiej Tragedii, nastąpiło uro
czyste odsłonięcie pomnika.
Działo się to w roku wielkich
przemian dokonanych w Polsce
przez Polaków — dla Polaków, w
roku pańskim 1980, trzecim roku
pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
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Gdańsk 16 grudnia 1980 r.

U czestniczy liśmy
w czymś wyjątkowym
Uczestniczyliśmy w czymś wyjąt
kowym.
16 grudnia 1980 r. w Gdańsku.
Od wczesnych godzin przedpołudnio
wych wokół Placu SOLIDARNOŚCI,
na którym wzniesiony został oka
zały POMNIK POLEGŁYCH STO
CZNIOWCÓW w 1970 r., gromadzili
się ludzie. Początkowo głównie z
Trójmiasta, potem coraz więcej
przybywało
delegacji
zakładów
pracy i innych środowisk społeczeń
stwa z całej Polski. „Solidarność”
widniała na transparentach i na
znaczkach w klapach marynarek.
Tłum rósł. Było odświętnie, spokoj
nie i uroczyście. Na godzinę przed
rozpoczęciem uroczystości Plac So
lidarności oraz przyległe ulice: Jana
z Kolna, Łagiewniki, Wałowa i Doki
zostały wypełnione przez ludzi szczel
nie.
Sama uroczystość została opisana
w miarę szczegółowo przez dzien
niki, przynajmniej gdańskie. Społe
czeństwo woj. gdańskiego miało
zresztą możliwość obejrzenia pełnej
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transmisji telewizyjnej z uroczyste
go odsłonięcia Pomnika, częściowo
przeprowadzonej bezpośrednio. Nie
będziemy tego wydarzenia tutaj re
lacjonować.
Ja, który szczęśliwie znalazłem się
na wysokiej trybunie przeznaczonej
dla korespondentów i dziennikarzy,
jedną z najbardziej pamiętnych
chwil przeżyłem już po oficjalnych
uroczystościach.
Zakończyła
się
msza św. Odśpiewano hymn. Ofi
cjalne delegacje rządowe, partyjne,
Episkopatu i „Solidarności” udały
się przez bramę nr 2 na teren sto
czni. Chwila bezruchu. I zaraz po
tem porządkowi w hełmach stocz
niowych wpuszczają zebrany tłum
na plac wokół Pomnika, pod sam
Pomnik. I pod palący się znicz nie
idzie tłum, ale ogrom kwiatów. Ty
siące wieńców z setkami tysięcy
kwiatów noszone na wyciągniętych
w górę rękach (gdyż tłok nie poz
walał inaczej). Za chwilę z góry nie
widać było ludzi, lecz jedną płasz

czyznę kwiatów i wieńców składa
nych w hołdzie klasie robotniczej.
I wszyscy w smutku i w spokoju.
I wszyscy wiedzieli, że uczestniczą
w czymś wyjątkowym.
Pomnik Poległych Stoczniowców
powstał w rekordowym tempie li
cząc od dnia 1 września 1980 r.
kiedy to zawiązał się Społeczny Ko
mitet Budowy. Pomnik Poległych
Stoczniowców rósł jednak przez ca
łe dziesięciolecie. Wyrastał od pier
wszych chwil pamiętnej tragedii' i
wyrastał przez lata niespokojnych
dni, gdy nieliczni (w roku 1979 już
około 6 tysięcy) odważni składali
hołd poległym. Jest to Pomnik, jak
rzadko który, wyrosły z pragnień
pokolenia współczesnego. Gdańsz
czanie, i chyba nie tylko oni, od
wiedzają Pomnik bezustannie. Wciąż
nowe kwiaty. W Święta Bożego Na
rodzenia tłum, w Sylwestra i w
Nowy Rok bezustanny ruch ludzi.
I tak co dzień i tak w każdą nie
dzielę.
(wk)

Tadeusz Szyma
*

*

Stygmatu krwi podkuty but
Z ulicznego asfaltu nie zetrze,
Nie przysypią go popioły hut
Ani wchłonie bezimienna przestrzi
Brudne śniegi dziesięciu zim
Nie wygłuszą milczenia grobów
Rosnącego w podchmurny hymn
Z przestrzelonej piersi narodu.
Nylonowy okryje wór
Krwawy strzęp, rykoszetem rozdarty
Ale duch, nieśmiertelny duch
Nie da dzielić żywych i martwych.
I dopóty nie spoczną w pokoju
Pogrzebami nocą, ludzie prości.
Aż obdzielą wszystkich pospołu
Z chleba życia kruszyną wolności.
W cieple zwartych w uścisku rąk
Mroźna obręcz na przegubach taje,
Na dnie serca - kotwiczy grot...
Ukrzyżowama
Nadzieja
Zmartwychwstaje.

Fragment przemówienia
I sekretarza KW PZPR w Gdańsku Tadeusza Fiszbacha
stkimi ludźmi, d!a których dobro
ojczyzny stanowi najwyższą wartość.
Tylko na tej płaszczyźnie mogą
najlepiej uzewnętrznić się patrioty
czne siły narodu, a ich dążenia mo
gą przynosić wyniki wzbogacające
państwo i służące pomyślności jego
obywateli.
Musimy dziś ze szczególną wyra
zistością uzmysłowić sobie znacze
nie tej prawdy dla pokonywania
przeszkód, jakie wystąpiły przed
nami. Kiedy więc mówimy, że Pol
ska potrzebuje nie tylko lepszych
warunków materialnego życia ludzi,
ale również spokoju wewnętrznego,
wzajemnego zaufania i umocnienia
społecznych zasad moralnych, wy
rażamy przez to istotę trwającego
procesu odnowy. (...)
(...) Za sprawą stoczniowców, ich
ciągle żywej pamięci o wydarze
niach sprzed dziesięciu lat, wznie
siony został ten monument. Przeno
si on w teraźniejszość i przyszłość
pamięć o tych, którzy polegli. Przy
wołuje na myśl doświadczenia kla
sy robotniczej, której stoczniowy
warsztat pracy znajduje się w za
sięgu naszego wzroku.
Pamięć o wydarzeniach Grudnia,
choć bolesna, nie powinna i nie mo
że dzielić. Powinna ona jednoczyć
naród, klasę robotniczą, władzę we
wspólnym działaniu, aby już nigdy
nie doszło do takiej tragedii.
Właśnie dlatego przed niespełna
czterema miesiącami wyciągnęliśmy
właściwe wnioski z protestu klasy
robotniczej i obraliśmy jedynie słu
szną drogę rozwiązania sierpniowe
go konfliktu. Jest to droga porozu
mienia. Trudna, pełna napięć i wy
siłku, ale tworząca szansę uniknię
cia tragicznych następstw.
Pragniemy, aby raz na zawsze zo
stała zapewniona pełna spójność
między szlachetną ideą socjalistycz
nego rozwoju kraju a sposobem wy
wiązywania się władzy z ciążących
na niej obowiązków —. zgodnie z
pragnieniami obywateli.
Dlatego usuwamy z naszego ży
cia to, co sprzeczne z zasadami so
cjalizmu, z poczuciem sprawiedli
wości i moralności naszego narodu.
Musimy jednocześnie przeciwdzia
łać wszystkiemu co grozi spokojowi
naszych domów, wszystkiemu co
może stwarzać niebezpieczeństwo
dla interesów narodu i państwa.
Haz jeszcze z całą siłą objawiła
się prawda, że właściwa naszemu
porządkowi społecznemu wspólnota
celów pogłębia się i utrwala tym
bardziej, im silniejsza jest więź mię
dzy władzą a społeczeństwem, par
tyjnymi i bezpartyjnymi, wierzący
mi i- niewierzącymi, między wszy-
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TELEGRAMY
Warszawa, dnia 13 grudnia 1980.
SPOŁECZNE KOMITETY BUDOWY
POMMK0W „POLEGŁYCH
STOCZNIOWCÓW 1970”
W GDAŃSKU I „OFIAR GRUDNIA
1970” W GDYNI
Znakiem potrójnego Krzyża, chce
cie upamiętnić, Umiłowani Stocz
niowcy i Obywatele Trójmiasta
miejsce bolesnej tragedii, która
przed dziesięciu laty skrwawiła
bruki Gdańska i Gdyni. Ten Znak
Krzyża Chrystusowego jest zarazem
znakiem pojednania, przebaczenia i
pokoju, którego tak gorąco pragnie
my dla naszej wspólnej i jedynej
Ojczyzny.
Wszyscy to wiemy, że drogą do
pokoju jest sprawiedliwość, funda
ment pokojowego życia i współpra
cy wszystkich warstw Narodu. Pra
wda w miłości, pokój w sprawie
dliwości, budzą zaufanie, poczucie
odpowiedzialności i obowiązkowości
— tych niezbędnych warunków
zdrowego życia społecznego i na
rodowego.
Niech Znak potrójnego Krzyża
będzie natchnieniem w pracy i ofierze.
Błogosławię te krzyże i ramiona,
które je wzniosły w imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
KARDYNAŁ
STEFAN WYSZYŃSKI
PRYMAS POLSKI
*

*
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Citta Del Vaticano, 14.12.1980 g. 15
JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ BISKUP
LECH KACZMAREK
Odpowiadając na szczególną proś
bę Biskupa Gdańskiego i mieszkań
ców’ Wybrzeża łączę się w dniu dzi
siejszym z Wami Drodzy Bracia i
Siostry przy pomniku, który przy
pomina tragiczne wydarzenia sprzed
lat dziesięciu i każe nam myśleć o
wszystkich, którzy wówczas ponie
śli śmierć. Polecam ich miłosier
dziu Ojca Przedwiecznego, dzięku
jąc Bogu za to, że tegoroczne wy
darzenia na Wybrzeżu miały prze
bieg całkowicie inny. Proszę Go,
aby moim Rodakom dał wszystkie
siły potrzebne do budowania w po
koju i wzajemnym poszanowaniu
wspólnego dobra umiłowanej Ojczy
zny nie przestając się modlić za
Polskę i wszystkie jej sprawy. Z
serca błogosławię uczestnikom uro
czystości i wszystkim Rodakom.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ
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Apel poległych odczytany przez Daniela Olbrychskiego
Schroniłem się w Panu.
A wy mówicie duszy mojej:
„Leć jak ptak w swoje góry!” Gdyż oto nieprawi napięli łuk,
założyli strzałę na cięciwę,
aby ugodzić z ciemności prawych sercem. Kiedy wzburzone są fundamenty,
co może zdziałać sprawiedliwy? Pan w swoim przybytku świętości,
Pan, którego tron w niebie,
oczy Jego widzą,
powieki Jego badają synów ludzkich. Pan doświadcza sprawiedliwego,
a nieprawego i kochającego zbrodnie
dusza Jego nienawidzi. Bo sprawiedliwy jest Pan,
sprawiedliwość miłuje,
prawi sercem będą widzieć oblicze Jego.
Wzywam Was, wszyscy polegli w Grudniu:
Wzywam: Drywę Brunona
Jest wśród nas
Formelę Apolinarego
Jest wśród nas
Glinieckiego Zygmunta
Jest wśród nas
Godlewskiego Zbigniewa
Jest wśród nas
Katużnego Jana
Jest wśród nas
Kuchcika Jerzego
Jest wśród nas
Lewandowskiego Stanisława
Jest wśród nas
Matelskiego Jerzego
Jest wśród nas
Mosiewicza Stefana
Jest wśród nas
Nastałego Zbigniewa
Jest wśród nas
Pawłowskiego Józefa
Jest wśród nas
Perzyńskiego Andrzeja
Jest wśród nas
Piernickiego Ludwika
Jest wśród nas
Poiechońskiego Jana
Jest wśród nas
Polito Zygmunta
Jest wśród nas
Rebinina Waldemara
Jest wśród nas
Sawicza Tadeusza
Jest wśród nas
Sieradza na Stanisława
Jest wśród nas
Skonieczkę Jerzego
Jest wśród nas
Stojeckiego Kazimierza
Jest wśród nas
Sypkę Bogdana
Jest wśród nas
Widerlika Józefa
Jest wśród nas
Wyciechowskiego Zbigniewa
Jest wśród nas
Wójcika Mariana
Jest wśród nas
Zajczonko Waldemara
Jest wśród nas
Zastawnego Kazimierza
Jest wśród nas
Żebrowskiego Janusza
Jest wśród nas
Wzywamy wszystkich poległych, których nazwiska sq nie
znane, lecz ich ofiara nie pozostała Daremna
Sq wśród nas
Wzywamy Was do apelu.

„Umiłowanie ludzi i ziemi czerpane z serca i myśli Stworzyciela człowieka, może
uchronić oblicze ziemi od zniszczenia, może zatrzeć Kainowe ślady, przezwyciężyć
nienawiść i zło myśli ludzkich, może napełnić je Duchem twórczego pokoju”.
Uczcijmy pamięć poległych miniitą ciszy.
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IDEA POMNIKA
W miejscu, w którym wsiąkły
krople krwi poległych stoczniow
ców, po dziesięciu latach wyrosły
trzy krzyże przebijając skorupę fał
szu, obłudy i cynicznej obojętności
na ludzkie losy. Od tysiąca lat w.
polskiej symbolice narodowej krzyż
stanowi symbol wiary. Z końcem
wieku XVIII kotwica ozr.aóza dia
następnych pokoleń Polaków sym-

boi nadziei. Trzy krzyże łączące się
ramionami we wspólnym kręgu
symbolizują pierwszych poległych
stoczniowców w grudniu 1970 roku
pod 2 bramą Stoczni Gdańskiej im
Lenina. Trzy ukrzyżowane kotwice
oznaczają kolejne lata 1956, 1970,
1976, lata ukrzyżowanych nadziei.
Płonący u stóp krzyży znicz — sym
boi życia. Rok 1980 symbolizuje

krąg solidarności i nadziei w for
mie scen z życia stoczniowców wy
rosły wraz z tymi krzyżami.
Pomnik ten niech stanowi memen
to dla wszystkich tych, którzy sym
bole te chcieliby nam odebrać. Nie
chcemy wznosić czwartego krzyża z
kolejną datą. Nie chcemy, aby kie
dykolwiek jeszcze wznoszono pom
niki o takiej symbolice.
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Autorem koncepcji pomnika jest Bogdan
Pietruszka, przy określeniu jego ostatecznego
kształtu współpracował Wiesław Szyślak, formę
plastyczną nadali pomnikowi artyści rzeźbiarze
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— Elżbieta Szczodrowska-Peplińska i Robert
Pepliński.
Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 zbudo
wany został rękami gdańskich robotników z fun
duszy zebranych przez całe społeczeństwo.

Czesław Miłosz
Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego.
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli.
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić — narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

*

*

*

16 października przewodniczący Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stocz
niowców 1970 Henryk Lenarciak, wystosował
list do laureata tegorocznej literackiej Nagro
dy Nobla — Czesława Miłosza. W liście tym
Lenarciak w imieniu całego Komitetu Budowy
zwracał się z prośbą do Miłosza: „o napisanie
utworu poetyckiego — wiersza, który mogli
byśmy umieścić na pomniku. Intencją naszej
prośby jest, by zechciał Pan zgodzić się przy
słać tekst tego utworu w formie rękopisu, w
takiej bowiem formie plastycznej odpowiednio
powiększonej pragnęlibyśmy go umieścić jako
stały element kompozycji pomnika. (...) Koń
cząc nasze słowa prosimy jednocześnie o roz
ważenie możliwości wzięcia udziału w uroczy
stości odsłonięcia pomnika”.
4 listopada Społeczny Komitet Budowy Pom
nika Poległych Stoczniowców otrzymał tele
gram następującej treści:
ZAMIAST WIERSZA PROPONUJĘ WER
SET JEDENASTY Z PSALMU 29 W
MOIM PRZEKŁADZIE STOP OTO JEGO
BRZMIENIE STOP PAN DA SIŁĘ SWO
JEMU LUDOWI, PAN DA SWOJEMU
LUDOWI BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PO
KOJU STOP NIE PLANUJĘ RYCHŁEGO
PRZYJAZDU DO POLSKI SERCEM JE
STEM Z WAMI
CZESŁAW MIŁOSZ
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Podziękowanie
L

Wyrażamy serdeczne podziękowa
nie Społeczeństwu Trójmiasta i
wszystkim gościom przybyłym z głę
bi Polski za udział w uroczystoś
ciach 10 Rocznicy Wydarzeń- Grud

3ó

niowych, odsłonięcia i poświęcenia
Pomników w Gdańsku i Gdyni oraz
poświęcenie kamienia węgielnego
pod pomnik Ofiar Grudnia 1970 w
Gdyni. Wyrażamy też gorące uzna

nie za godną postawę, która umożli
wiła przebieg tych uroczystości w
atmosferze powagi i spokoju.
Żonom, dzieciom i najbliższym ro
dzinom naszych Kolegów ze wszy
stkich przedsiębiorstw
składamy
szczególnie serdeczne podziękowanie
za to, że w czasie tych bardzo na
piętych i czasochłonnych prac znosi
ły dzielnie ich długą nieobecność w
domach.
Społeczne Komitety Budowy Pom
ników w Gdańsku i Gdyni składają
na ręce Rządu, władz wojewódzkich
i prezydentów obu miast podzięko
wanie za pomoc i podjęcie energicz
nych działań w podległych im instyr
tucjach i urzędach, które umożliwi
ły terminowe wzniesienie pomników
oraz zorganizowanie uroczystości ich
odsłonięcia.
Dziękujemy
przedstawicielom
władz politycznych i państwowych z
przewodniczącym Rady
Państwa
PRL na czele za ich osobiste uczest
nictwo w uroczystościach.
Najdostojniejszym przedstawicie
lom Episkopatu Polski z J. E. Ks.
Kardynałem — Metropolitą Krakow
skim na czele jesteśmy winni słowa
najgorętszej wdzięczności za ich
obecność na uroczystościach, za poś
więcenie pomników i kamieni węgiel
nych, za przewodnictwo w mszach
św., za ich ciepłe i krzepiące hońiilie, za ich błogosławieństwo. Dzięku
jemy z całego serca duchowieństwu
za tak liczną obecność i za modlit
wę.
Artystom scen polskich z całego
kraju, artystom muzykom, insceniza
torom i reżyserom programów wy
rażamy podziw i podziękę za znako
mity wkład ich talentów i pracy w
całość uroczystości.
Fakt zbudowania pomników ku
uczczeniu pamięci poległych w 1970
roku stał się symbolem prawdy o
tych tragicznych wydarzeniach. Jes
teśmy pewni, że uroczystości te sta
ną się dla wszystkich Polaków sym
bolem pojednania narodu — pojed
nania tak potrzebnego teraz naszej
Ojczyźnie.
W okres Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 1981 wchodzimy w
pełni solidarni z programem moral
nym Prymasa Polski, wyrażonym w
Jego niedawnym orędziu tymi sło
wami: „Umiłowanie Ludzi i Ziemi,
czerpane z serca i myśli Stworzycie
la Człowieka, ma zatrzeć Kainowe
ślady, przezwyciężyć nienawiść i zło
myśli ludzkich, może napełnić je
Duchem twórczego pokoju”.
Za Społeczne Komitety Budowy
Pomników
Poległych Stoczniowców 1970
w Gdańsku
Henryk Lenarciak
Zygmunt Manderla
Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni
Antoni Kozicki
Adam Gotner

Zdjęcia z uroczystości X rocznicy
Wydarzeń Grudniowych w Gdańsku
i w Gdyni wykonali:

JERZY HAJDUL
ss. 23, 24, 25, 26

ZBIGNIEW KOSYCARZ
okładka — s. 1, ss. 22, 27, 29, 30, 31
(z. 1), 32, 33, 35, 37 (z. 1, 3, 4), 39,
40, 41, 42. 43, 21

WACŁAW RYMKO
s. 31 (z. 2;

ZBIGNIEW TRYBEK
okładka — s. 4, ss. 28, 34, 36, 37 (z.
2), 38
"
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Nosiłem te twarze
w sobie
Rozmowa z rzeźbiarzem
Robertem Peplińskim
twórcg wystroju plastycznego

Pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 r.

— Przebywając kilkakrotnie- pod
Pomnikiem byłem świadkiem takiej
oto metamorfozy: po raz pierwszy
ujrzałem płaskorzeźby — przed ich
zamontowaniem — rozłożone na
ziemi, wydawały mi się wtedy nie
pozorne, a postacie na nich zastygłe
w jakimś niepokoju, później posta
wione pośród krzyży jakby nabiera
ły życia, w trakcie uroczystości od
słonięcia Pomnika emanowała z
nich euforia zwycięstwa — mimo że
Pomnik upamiętnia tragedię. Czy
Pan znajduje wytłumaczenie dla
tych moich — przyznam się — prze
dziwnych „widzeń”?
— Po prostu spoglądał pan nie
tylko na płaskorzeźby w tym czasie,
lecz także na ludzi krzątających się
wokół nich. Od początku sprawa
Pomnika owiana była nastrojem
niepokoju. Nie wiadomo było czy
przedsięwzięcie się uda. Gdy otrzy
małem propozycję, wiedziałem, że
muszę wykonać te płaskorzeźby w
ciągu siedmiu tygodni. A termin to
niewiarygodny, bo przecież taką
rzecz robi się co najmniej cztery la
ta. Poza tym właśnie na początku
starano się różnymi torami utrud
niać mi pracę. Nie mogłem na przy
kład zakupić potrzebnych mi mate
riałów. Dopiero po zatwierdzeniu
„Solidarności” polepszyło się. Daliś
my z żoną z siebie wszystko (żona
moja też rzeźbi), by płaskorzeźby
były wykonane na czas. A jednak
wciąż słyszałem pytania, szczególnie
z ust dziennikarzy: „Stary, czy wy
z tym zdążycie?”. Wtedy to pytanie
było po prostu niegrzeczne...
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— Z tego co wiem, praca nad
wystrojem plastycznym Pomnika
spoczywała nie tylko w rękach Pana
i Pańskiej żony.
— Oczywiście. To jest przecież
Pomnik robotników. Oni nie tylko
pracowali przy nim fizycznie, byli
. także pomysłodawcami, inspiratora
mi wielu rozwiązań czysto plastycz
nych. Ulegałem im w tym... Praca
spawaczy była wprost niewyobrażalna. By złagodzić ból oczu, kładli na
nie kartofle — to jest ich taki spo
sób leczenia. Blacharze wiedzieli,
żeby krzyże nabrały „ducha", bla
chy w ich dolnych partiach muszą
być
potrzaskane, zdeformowane.
Było z tym wiele roboty. Robotnicy
pogięli też kotwice, by ich symboli
ka stała się prawdziwa, na dodatek
naspavxdi na nie spawy wyobraża
jące łzy. Była to wielka zbiorowa
twórczość. Kiedyś mawiało się o
zbliżeniu robotnika do sztuki. Był to
tylko czczy slogan. Dopiero przy bu
dowie Pomnika hasło to nabrało
wiarygodności.
— A propos wiarygodności. Kie
dyś wpatrując się w płaskorzeźby,
zastanawiałem się czy postacie na
nich są fikcyjne czy utrwalone z'
rzeczywistości.
— Wystarczyłoby chyba żebym
panu powiedział, że byłem bardzo
blisko wydarzeń w 1970 i 1980 (zresz
tą w Stoczni Gdańskiej pracuje
mój brat). Zaobserwowane twarze
i sceny nosiłem w sobie. Tylko tak
to mogłem utrwalić. Czy to nie su
gestywne: płaczące wdowy i cytat z
Psalmów Miłosza: „Pan da siłę swo
jemu ludowi, Pan do ludowi swo
jemu błogosławieństwo pokoju”.
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— Czy mam rozumieć, że Pomnik
jest dziełem doskonałym?
— Nie. Żadne dzieło nie jest w is
tocie swej doskonałe, także Pomnik,
ż pewnością wyglądał by on ina
czej gdybym ja go zaprojektował.
Musiałem podporządkować się pro
jektowi. Dla artysty nie jest to spra
wą łatwą. Poza tym było zbyt mało
czasu, by można było wykonać Pom
nik doskonały pod względem warsz
tatowym. Dodatkową zaś trudnością
była niemożliwość kooperacji w cza
sie jego budowy, a to ze względu na
to, że elementy były wykonywane
na terenie całej stoczni. Scalone zos
tały dopiero na placu. Robiliśmy po
prostu na wyczucie. I lokalizacja
Pomnika nie jest najszczęśliwsza,
ale innego miejsca dla niego być nie
mogło, bo TO się stało TAM. W su
mie wszystko to jest nieistotne, bo
przecież Pomnik mieści w sobie —
jak żaden inny — tak wiele emocji,
wysiłku, myśli, marzeń, nadziei i te
mu podobne.
— Przyznam się, że wybierając
się do Pana na rozmowę zasugero
wałem się w dużej mierze Pańskim
nazwiskiem, swojsko mi brzmiącym,
zakorzenionym w kaszubskim kraj
obrazie
— Rzeczywiście — pochodzę z
Kaszub. Matka moja, z domu Jeżew
ska, wywodziła się z Pępowa pod
Żukowem, natomiast ojciec z Liza
ków w Kościęrskiem. Dzieciństwo
spędziłem na Kociewiu, w Małżewku,
41

szkołę podstawową ukończyłem w
Tczewie, Liceum Plastyczne w Or
łowie i studia plastyczne w Gdań
sku. Swego czasu interesując się
swoim rodowodem odkryłem, że ro
dzina moja spokrewniona była ż
Franciszkiem Peplińskim „Kaszub
skim Drzymałą”.
,

— Czy coś z tego rodowodu ma
odbicie w Pańskiej twórczości?
— Po Pomniku Poległych Stocz
niowców, wystroju plastycznym koś
cioła św. Brygidy w Gdańsku, cenię
sobie najbardziej pracę ,nad wystro
jem plastycznym kaplicy Niepokala
nej Marii Panny w Kościerzynie.
Tam szczególnie wiele zawarłem
motywów z historii tej ziemi. Zresz
tą ciągle w mojej twórczości akcen
tuję dramat ludzi z ziemi, z której
się wywodzę. Mimo że mają oni naj
większe prawo do swojej ziemi, do
wolności na niej, to jednak są usta
wicznie skazywani na czasy zabo
rów, wojen, wypaczeń, niezrozumie
nia. O tym nie należy zapomnieć.
Rozmawiał: STANISŁAW JANKĘ
4?
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Kolędnicy
(wspomnienie z dzieciństwa)

Bolesław Bork
W Zbychowie było kolędników
wieiu, prawie tyle, co biedy. W ad
wencie chodzili z szopką. Do grona
kolędników
dopuszczano x nawet
dziesięcioletnich chłopców, a w spo
radycznych wypadkach i to w ze
społach „nie szanujących się” także
dziewczęta. Każdy zespół kolędni
ków robił sobie szopkę: jedni z tek
tury, inni z dykty lub desek. Zespół
Kruzów od początku lat trzydzies
tych miał oryginalną szopkę wyko
naną z patyków imitujących belki
i krytą słomianą .strzechą, wypełnio
ną rzeźbionymi w lipowym drew
nie figurkami świętej rodziny, pa
stuszków, monarchów, aniołów i owieczek. Z szopką kolędowało się
w Zbychowie przez cały adwent aż
do Sylwestra.
Mnie przyjęto do grona kolędni
ków' po raz pierwszy gdy miałem
12 lat. Był to rok 1935, a właściwie
już początek roku 1936. Przyjęto
mnie do kolędników noworocznych,
zwanych herodami. Zespół ten wę
drował w okresie od Nowego Roku
do Trzech Króli z burczybasem, w
naszej wsi nazwanym brumtopem.
Była to mała beczułka z jednym
dnem, do którego przyczepiono war
kocz włosia końskiego. Polewany
wodą i pociągany to jedną to dru
gą dłonią wydawał charakterystycz
ny basowy dźwięk. Herodów było
trzech: jeden przytrzymywał brumtop, najlepiej w pobliżu drzwi, bo to
obniżała w'ydobywany
z
niego
dźwięk i potęgowało jego., brzm.enie, drugi z kolędników „grał” na
burczybasie w takt śpiewanej kolędy,
a trzeci polewał włosie wodą no
szoną w wielkiej butli, bo tylko mo
kre włosy dobrze brumkały.
Począwszy od Trzech Króli aż do
Zapustów, przez cały karnawał, ko
lędowali trzej królowie z gwiazdą.
Tym kolędnikom wypadało śpiewać
na głosy i dlatego do tego zespołu
przyjmowano chętnie dziewczynę z
wysokim głosem. Kreowano ją naj
częściej na monarchę murzypa,. bo
jej dziewczęcy głos i delikatna bu
zia odpowiadały najlepiej tej posta
ci. Tak przynajmniej nam, wiejskim
„artystom” się wydawało. Gwiazdy

bywały różne: tekturowe, drewnia
ne, ale najładniejsze były gwiazdy
duże, zbudowane z listewek, okle
jone kolorową bibułką z frędzlami.
Te były jednak niebezpieczne, bo
od świeczki stojącej wewnątrz gwia
zdy — zdarzało się — zapalić się
mogła bibuła. Niektóre zespoły za
stępowały świeczkę małą żaróweczką z lampki kieszonkowej, co eli
minowało niebezpieczeństwo spło
nięcia gwiazdy.
Po sylwestrowych emocjach z
gwiżdżami i ściągnięciu rozprowa
dzonego przez roztrębaczy dobytku,
odbyciu noworocznej „pielgrzymki”
do kościoła parafialnego w Redzie
i po obrządkach w szopie i stodo
le, wymknąłem się owej zimy do
Prangów, zabierając tylko za wie
dzą mamy długą, płócienną koszu
lę, pas koloru , złotego i tekturową
koronę, którą sobie sam po kryjo
mu przygotowałem. Nie chciałem,
aby mnie rodzina, to znaczy bracia
i siostry, poznała podczas występu.
Nie utrzymaliby języka za zębami,
a dążeniem wszystkich kolędników
było, żeby właśnie nie zostać rozpoz
nanym. Moja korona była srebrna,
bowiem okleiłem ją sreberkiem zbie
ranym przez cały rok.
,
Zdążyłem w samą porę. Hubert
wmontowywał już do brumtopu no
we —- jak twierdził — lepsze dno,
a potrzebne końskie włosie, które
w skrytości podstrzygłem jeszcze
jesienią naszej Fosce, przyniosłem w
kieszeni. Gregor doklejał do swojej
korony piękne rubiny wycięte z jaskrawoczerwonego papieru, który
jego mama przywiozła z Gdańska.
Kiedy do checzy zajrzał zmrok,
a siarczysty mróz zamalował szyby
w małym pokoju w czworakach, w
których mieszkała rodzina Prangów,
zrobiliśmy
próbę
wykończonego
brumtopu. Ja, jako nowicjusz trzymałęm"nasz ,-,instrument”, a Gregor
próbował na nowym końskim ogo
nie zagrać brumtopową melodię.
Byłem bardzo dumny, bo okazało
się, że nasza Foska miała melodyj
ny włos, na którym grało się lekko
i donośnie. Zresztą Gregor był spe
cjalistą od brumtopowego grania.

Następnie przyszła kolej na cha
rakteryzację. Zgodnie ze zbychowskim zwyczajem brumtopowi królo
wie musieli być czarni, dlatego nie
żałowaliśmy sadzy. Wysokie korony
i długie królewskie szaty (czytaj ko
szule) wydłużały nas i robiliśmy
wrażenie wysokich, szczupłych cza
rowników.
Odbyła się próba generalna, by
mama Huberta i Gregora mogła
skorygować ewentualne braki i po
tknięcia. Wypadła dobrze, bo otrzy
maliśmy aż 50 groszy. Mogliśmy ru
szyć w obchód.
Gdy ściemniło się zupełnie i lu
dzie zjedli świąteczną wieczerzę, a
zamożniejsi zapalali na choinkach
świeczki, ruszyliśmy na kolędę do
centrum wsi, gdzie była karczma,
szkoła i mieszkał sołtys. Od da
wien dawna w Nowy Rok odwie
dzało się zamożnych gospodarzy w
samej wsi. Zbychówko, Cegielnię,
Nowiny, pozostałych mieszkańców
Zbychowa i wybudowania zostawia
ło się na dni następne. Brumtop byt
we wsi tylko jeden, nie było więc
konkurencji i nie było potrzeby się
spieszyć.
Szczególnie ostrym sędzią był
nasz nauczyciel Tomasz Wiechow
ski, który — jak często powtarzał
— płacił nie za występ, a za wy
konanie. Otrzymaliśmy złotówkę, co
rzadko zdarzało się kolędnikom. Soi
tys Jan Waras był wrażliwszy na
prezencję herodów.
Tym razem
uwag pod naszym adresem nie było
zbyt wiele. Natomiast karczmarz
Antoni Szymański szczególnie był
wyczulony na przyśpiewki kaszubs
kie. Przedkładał je nad kolędy ’i dla
tego u niego śpiewaliśmy wszystkie,
jakie znaliśmy.
Każdy występ rozpoczynaliśmy ko
lędą „Nowy rok bieży, w jasełkach
leży...”, a na zakończenie śpiewaliś
my przyśpiewkę, której refren —
o ile dobrze pamiętam — brzmiał
tak:
A gospodarz przeniósł dare,
dętkami zapłaceł, .
Za to w jego gospodarstwie
wzątk mu so wzbogacy.

Drogi Czytelniku !
spraw, aby Twój towarzysz w pracy
zaprenumerował ,,Pomeranią"
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Jakub Wejher (1609-1657)
- fundator i magnat pomorski
Jerzy Więckowiak

Jakub Wejher reprezentował trzecie i ostatnie po
kolenie senatorskiej gałęzi rodu. Jakub, herbu Skarzyna albo Pomerzanin *), wywodził się ź rodu po
chodzącego z Frankonii w dolinie Menu z okolic
Wiirzburga12).3 4Antenat
567
Jakuba, Teodoryk (Dytrych),
występował w czasach cesarza rzymskiego Karola
Łysego. Szukając rycerskiej sławy z Krzyżakami
osiadł na Pomorzu w II poł w. XIV 3).
Dziad Jakuba, Ernest opuścił Pomorze i osiadł w
Prusach. Mniej znany ród doszedł do znaczenia, gdy
Ernest został wojewodą chełmińskim. Ernest Wejher
konwertował z protestantyzmu na katolicyzm, a
właściwie powrócił na łono Kościoła katolickiego w
r. 1585 ■*), będąc już człoWvkiem starym 5), co było
niewątpliwą zasługą jego żony Anny z Mortęskich
i słynnego kaznodziei Piotra Skargi. Ten fakt dziw- .
nie się przeplatał w bez wątpienia ortodoksyjnej po
stawie duchowej Jakuba Wejhera. Może właśnie dzię
ki tej okoliczności do końca życia okazywał wspania
łomyślną tolerancyjność. Drugi syn Ernesta, Jan, był
ojcem Jakuba, którego Jakub był trzecim synem.
Jakub urodził się w r. 1609 *), matką jego była An
na Szczawińska, córka Jakuba Szczawińskiego, sta
rosty mirachowskiego '). Można sądzić, że imię dziad
ka zaważyło na wyborze imienia dla wnuka. Nie
wiadomo nic o chłopięcych latach Jakuba, szczegól
nie o latach szkolnych. Można jednak mniemać, że
skoro najstarszy brat Jakuba, Ernest, wychowywał
się i uczył ü jezuitów w Braniewie (Brunsberga), za
nim ojciec posłał i młodszych synów.
W r. 1625 spotykamy młodych Wejherów: Mikołaja
i Jakuba pod opieką „directora” Jana Schmaka, póź
niejszego proboszcza chełmińskiego8),9 na uniwersy
tecie w Bolonii, m. in. w towarzystwie Aleksandra
Ludwika hr. na Krożach Radziwiłła, przyszłego teś?
cia Jakuba *).
Jakub miał również trzy siostry: Zofię, Elżbietę
i Zuzannę, która została mniszką10).*
Szybki awans w godnościach i urzędach ówczesnej
administracji państwowej był wynikiem nie tylko
zasług wojennych, ale i przygotowania intelektual
nego. W czasie pobytu za. granicą nie tylko nauce'
poświęcał- się młody Jakub. Wojna trzydziestoletnia
zrodzona na podłożu konfliktów politycznych i reli
gijnych w Rzeszy, zaogniona wskutek udziału Fran
cji, Szwecji, Holandii, Sabaudii oraz w początkowym
okresie Danii — państw wspierających protestanckie
kraje niemieckie, a z drugiej strony Hiszpanii, a
pod koniec wojny również Danii — państw stoją
cych po stronie Ligi Katolickiej, nie mogła nie po
ciągać młodego człowieka, świadomego rycerskich
1. K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1842, t. 9, s. 265.
2. S. "Ci ar a. Kariera rodu Wejherów 1566—1657, Warsza
wa 1980, s. 12.
3. Niesiecki, dz. cyt., s. 266.
4. w. Odyniec, Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk
1978, S. 177.

5.
6.
7.
8.

Niesiecki, dz. cyt., s. 267.
C i a r a, dz. cyt., s. 8».
Clara, dz. cyt., s. 42.
J. więckowiak, Problemy formalne i ikonograficz
ne Piety chełmińskiej, Warszawa 1977, s. 11.
9. M. B e r s o h n. Studenci Polacy na Uniwersytecie Bolońskim w XVI i XVII w., cz. 2, Kraków 1894, s. 42.
10. AGAD, AR V, teka 422, nr 17989, Mikołaj Wejher do
Melchiora Wejhera.

tradycji swego rodu. Toteż przez wiele lat nabierał
Jakub doświadczenia wojennego na polach bitew. W
młodym wieku był cztery lata w Belgii, służąc w
wojsku po stronie Hiszpanówu) pod naczelnym wo
dzem Wallensteinem dowodził chorągwią. Będąc
młodym oficerem brał udział w obradach wojen
nych, gdzie na zdaniu jego polegano’2). Być może
w tym czasie Jakub trafił na Maltę i został kawa
lerem zakonu joannitów, tak przynajmniej można
sądzić na podstawie analizy herbu Wejherowa (krzyż
maltański w herbie)IS).
W r. 1633 Jakub Wejher wrócił do kraju, gdzie
szybko uzyskał liczne godności. Z Jakubem Wejhe
rem wiąże się następujące tytuły: hrabia św. cesar
stwa rzymskiego, wojewoda malborski (od 20. 05.
1643 aż do śmierci)14), starosta dzierzgoński, człuchowski i bytowski (pierwszy raz użył tego tytułu
20. 05. 1641 r.)ls), dziedzic Rzucewa, Wejherowa
i Dzikowa, senator Królestwa Polskiego i naczelny
pułkownik, a potem generał ziem pruskich ie).
W sierpniu 1633 r. z Władysławem IV wyprawił
się pod Smoleńsk, była to pierwsza wyprawa wojen
na króla. Dnia 25 września 1633 r. połączone wojska
polskie i litewskie wraz z piechotą Wejhera uderzyły
na obóz rosyjski, do,wodzony przez Szeina, odnosząc
zwycięstwo17). Przy zdobywaniu wałów został ranio
ny w -nogę. ale ranny wailczył dalej aż do sygnału
na odwrót’8). W marcu 1634 r. podczas powrotu óo
ojczyzny, wziął uckzdał w oblężeniu miasteczka biało
ruskiego Biała 10) nad rzeką Krzną 2»), gdzie na skutek
wybuchu miny21), znalazł się w niebezpieczeństwie
utraty życia. Przysypany zwałami ziemi i gruzu uczynił ślub, że jeśli ocaleje, wybuduje kościół na
cześć Trójcy śrw. i św. Franciszka w swoich dóbrach.
jako monumentalne wota i będzie szerzył chwaię
Bożą12). Smutny epilog wyprawy smoleńskiej Jaku
ba był jak gdyby powtórzeniem niebezpieczeństwa,
które tu przeżył jego ojciec w rok|u 1609. W czasie
wymiany ognia trafił go pocisk i tylko wytrzymałoś
ci pancerza mógł zawdzięczać życie — zbroję te prze
słał później do Loreto 22).
Henryk Chełchoweki w utworze „Wieści z Moskwy
prawdziwe” z roku 1634, w sposób kronikarski uka
zał wydarzenia' i czyny Wejhera i jego regimentu.

,

(...) Gdy już na Ostróg mężnie nastąpili,
A z wierzgających kopyt wypalili,
Sama to Moskwa w ok-o,pie zeznała.
2e Wejherowa lepiej ioh macała.
(...) I wypadając Pana Wejherowa
Piechota z szańca i z nią insza owa.
Strzelbą gwałtowną Moskwie przynaglała
A ta już zguby tylko wyglądała2!).

11. LIBER SEU MATRICULA Conventus TOTIUS FUNDATIONIS WEIHEROPOLITANAE (dalej cyt. kronika), s. 4.
12. Niesiecki, dz. cyt., s. 27®.
13. M. Gumowski, Pieniądze i herby miast pomorskich,
Rocznik TNT, t. 44, Toruń 1939, s. 1«2, 113.
14. P. Czapiewski, Senatorowie świeccy,
podskarbio
wie i starostowie Prus Królewskich 1454—1772, Toruń
1921, s. 2®.
15. Tamże, s. 1®.
1«. R. Cramer, Geschichte der I^ande Lauenburg und
Bütow, Königsberg 1®58, s. 109.
17. T. Mikulski, Mestwin,
dodatek
naukowo-literackl ,
Słowa Pomorskiego, Toruń 1927, R. 3, nr 14.
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W roku 1636 Jakub Wejher znów znalazł się w
granicach Cesarstwa. Jako stały bywalec iw tych
krajach wraz z rezydentem Władysława IV przy
dworze cesarskim Bibonim pomagał przybywające
mu w tymże roku na sejm Rzeszy do Ratyzbony Je
rzemu Ossolińskiemu w skonta,k’towan iu się z cesa
rzem Ferdynandem II18
25). 19Ossoliński
20 21 22 23 reprezentował
24
Władysława IV na ślubie Jakuba Wejhera z Anna
Elżbietą Schaffgotsch, zawartym 28. 10. 1936 r. w Rałyzbonie 26). Obecność oficjalnego posła polskiego na
tej uroczystości dówodlzi znaczenia, jakie król przy
wiązywał do osoby puckiego komendanta.
,Z Ratyzbony przywiózł Jakub Wejher nie tylko żo
nę, ale zapewne róWnież hrabiowski tytuł, nagroidę
za wieloletnią służbę „sub auspiciis Ferdinandii Secundd et Tertii”. Pierwszy raz spotykamy ten tytuł
w adresie pisanego po niemiecku listu królewskiego
z 25.09. 1637 roku27). Ale i Rzeczpospolita nie poża
łowała swemu obrońcy tytułów połączonych z kon
kretnymi korzyściami materialnymi. Obok Bytowa
i Kiszporka (Dzierzgoń), otrzymał w roku 1643 Człu
chów i jako czwarte starostwo. Borzechowo w roku
1655. Wymienione starostwa liczyły łącznie 79 wrsi
i 5 miast i dawały staroście ponad 33 000 rocznej intraty2®).
Wojewoda malborski miał również znaleźne posiad
łości dziedziczne. Kontrakt zawarty w Człuchowie w
sierpniu 1629 roku oddawał fnu wsie Sławutowo,
Smiechowo, Rzucewo, Pętkowice i Sopieszyno. W ro
ku 1645 Ludwik Wejher zrzekł się na rzecz Jakuba
diwóch wsi: Cellbowa i Brudzewa. Jeszcze w roku
1636 nastąpiła ze strony Ludwika cesja wsi Błądizikowa, Osłanina i Zelistrzewa na rzecz Jakuba29). W
trzy lata później w roku 1639 Ludwik odstąpił Ja
kubowi kawałek ziemi pod Gdańskiem. Własnością
wojewody były też wisie Tuehołka, Słupy i Żabie w
pobliżu Tucholi. Jakub był ponadto właścicielem wsi
Łaguszewo, Bałdowa, Małżewka i Zdun w ziemi
tczewskiej, Nawodlworu i Wrzeszcza w lęborskim.
Nadto w ziemi nakielskiej posiadał Wejher trzy
wsie: Debrzno, Huta i Trudna. Wojewoda malborski
był więc właścicielem co najmniej 20 w:si i dzier
żawcą 79 dalszych w 4 starostwach30). Ta rozpiętość
posiadłości i miejscowości dzierżawionych przez Ja
kuba, szczególnie zadziwia, jeśli rozważa się ją w
■kontekście Pomorza, gdzie proces koncentracji dóbr
postępował bardzo słabo. Był to kraj, w którym
przeważały dobra szlachty je d/no wioskowej, nie było
w nim wielkich lattyfiundiów31)Jakub Wejher pod względem zamożności plasował
się w ścisłej czołówce Pomorza i nie ustępował wie
lu magnatom Wielkopolski i Małopolski. Wielkie i
'kosztowne fundacje na/jlepiej świadczą o jego możli
wościach.
Działalność Jakuba Wejhera w trzymanych staro
stwach nie ograniczała się do ich eksploatacji gos
podarczej. Na zlecenie króla przez d)wa lata trudził
się, jako starosta byitowśki, doprowadzając d/o roz
strzygnięcia sporu pomiędzy ewangelickimi w więk
szości miesżkańlcami Bytowa a proboszczem katolic
kim. W rezultacie 27.10. 1645 roku zawarto porozu
mienie zobowiązujące dysydentów do źwiroltu mająt
ku kościelnego w zamian oddające im kaplicę „su
per poxtam civitatis”. Jako rozjemca obiecał Wejher
18. Niesiecki. dz. cyt., s. 270.
19. Dzisiaj Belick na poł.-zach. od Smoleńska.
20. B. Śląski, Akt stanowy miasta Wejherowa, Zapiski
Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1912, t. 2, s. 98
(przypisy).
21. Kronika, s. 4.
22. Tamże.
23. F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Put
zig, Danzig 1907, s. 235, 236.
24. E. Kotarski, Portrety Wejherów w literaturze sta
ropolskiej, w: Pomerania 1978. R. 15, nr 6, s. 37.
25. C i a r a, dz. cyt., s. 88.
26. Tamże.
27. AGĄD, AR III, kop. 3a, nr 41 — list z Warszawy.
28. Lustracja 1624 r. województw Prus Królewskich z frag
mentami lustracji 1615 r., wyd. S. Hoszowski, Gdańsk
1967, s. 87—107, 153—202, 224—231.
29. Clara, dz. cyt., s. 89, 90; Schulz, dz. cyt., s. 237.
30. Tamże. s. 90.
31. A. M ą c z a k, Struktura majątkowa szlachty
pomor
skiej w XVI—XVII w. Próba analizy statystycznej, Prze
gląd Historyczny, t. 53, z. 4, Warszawa 1962, s. 664 , 667,
668.
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wyjednać u biskupa włocławskiego zezwolenie na
swobodne odprawianie nabożeństw w tej kaplicy32).* *
Tolerancja, którą wykazał wojewoda malborski w
tej sprawie nie dowodzi bynajmniej jego indyferentyzimu, gdyż Wejher był w istocie gorliwym katoli
kiem. Dowiódł tego przekazując w 1650 noku. kilka
tysięcy złotych na uposażenie 4 nowych kanonii przy
kolegiacie w Kamieniu. Do swoich dobroczyńców za
liczał go również klaśator cystersów w Pelplinie. Do
trwałych pomników religijności Jakuba zaliczyć na
leży kościół w Człuchowie, zbudowany w styiliu późnogotyckim i konsekrowany w 1647 roku *3). od bu
dowy kościołów rozpoczął też wznoszenie nowego \
miasta, które na wieki utrwaliło pamięć-swego wiel
kiego twórcy i całego rodu Wejlherów.
Wejher ciągłe jednak wracał do swego życiowego
wotum, które towarzyszyło wojewodzie od wyprawy
smoleńskiej. Rosnąca od pocz. w. XVII popularność
nabożeństwa kałwaryjnego stała się również bodź
cem d'la Jakuba Wejhera. Do swych monumental
nych wotów — kościołów wejherowskich — dołączył
również fundację kalwarii. Było to wielkie i kosz
towne przedsięwzięcie, które wymagało rozległego
ohsza'ru o cećhaoh krajobrazowych przypominających
jerozolimski pierwowzór z kaplicami poszczególnych
stale ji, do których należał kościół z budynkiem klasz
tornym. Realizując plan fundowania kalwarii wszedł
Wejher na stałe w poczet polskich fundatorów kal
warii.
iMałżonka Anna Elżbieta w znacznym stopniu po
mogła fundatorowi w wyznaczeniu odpowiedniego
terenu dla wypełnienia śłubu34). W roku 1637 upa
trzyli sobie teren między rzeczkami Białą i Srebrną.
Kiedy Wejher dowiediział się o nazwie tych pdtoków,
z radością miał powiedzieć: „To jest to czego szuka
łem. Jak pod Białą ślub złożyłem, tak nad1 Białą go
wypełnię”3*).
W czerwcu 1643 roku wzniósł kościół parafialny
na cześć Trójcy św. i św. Franciszka, o tzw. szachulcowej konstrukcji ścian. Kościół ten poświęcił
32. P. P a n s k e, Documenta quae extant de cultu religionis cathoücae in districtibus Buetoviensi et Leoburgen3i
saeculo XVII restituto, w: Fontes TNT Toruń 1911, t_
15. nr 24 i 27.
33. z dziejów Ziemi Człuchowskiej, pod red. K. Śląskiego*
Poznań 1947, s. 46.
34. Kronika, s. 5.
35. Tamże.
*

opał oliwki cysters Aleksander Kęsowśki z Bautzendorf 4. 10. 1644 r. Dnia 6. 08. 1645 r. sufragan
warszawski Piotr Mieszkoiwski uroczyście kościół
konsekrował, urnie,ściw/szy w ołtarzu relikwie świę
tych Teodora i Krystyny36).37 38
W listopadzie 1646 r. fundator wysłał Mateusza
Judyckiego do Warszawy, gdzie po odbytej kapitule
byili obecni: o. Franciszek z Ąkjwili, komisarz i wi
zytator generalny, o. Benedykt Bułakowski, prowin
cjał , reformatów wielkopolskich i o. Bonawentura
Kolczyński, były, prowincjał. Im jako przełażonym
zakonnym przedstawił wolę i życzenie Jakuba Wej
hera, który prosił reformatów o pnzyjęcie miejsca
-pod klasztor ;i‘). Biskup włocławski Mikołaj Gniewosz
pismem z Ciechocinka, datowanym 12 VII 1647 r.
fundację potwierdza 36).
Dnia 5.08. 1647 r. przybył do Wejherowa prowin
cjał reformatów, który przyjął życzenie fundatora i
przyrzekł, że przyśle tu reformatów. Z listem pole
cającym od prowincjała, 16.08.1647. r. przybyli
pierwsi zakonnicy do Człuchowa, gdzie rezydował
Wejher. Pozostali tam przez tydzień, uczestnicząc w
konsekracji kościoła ufundowanego przez Wejhera39).
Do Wejherowa zakonnicy przybyli 13 września 1647
r. W pierwszej obsadzie zakonnej byli: Grzegorz
■Gdański, o którym przypuszcza się, że pochodził z
Kaszub i Witalis Noiwoimiejski (z Nowego Miasta).
W roku 1643 w dzień Trójcy św., ftuindlaltor wysta
wia przywilej Nowej Kolonii Wejherotwskiej40). V/
ten sposób powstaje przyszłe Wejherowo, jedyne
miasta prywatne na Pomorzu, ostatnie założone na
prawie chełmińskim41). W punkcie jedenalstym przy
wileju fundator zezwolił niekatolikom na publiczne
praktyki religijne. Świadczy to bezsprzecznie o doj
rzałej tckranfcji religijnej Wejhera. Fakft ten czyni
go przedstawicielem polskiej racji stanu, jako ze
Polska zaliczana jest w tym czasie dio najbardziej
tolerancyjnych państw europejskich. Z pewnością i
klimat rodzinny,/pamięć diziada Ernesta konwerltyty,
móigł wywrzeć pozytywny wpływ na ukształtowanie
osobowe Wejhera. Na gruncie wejheroiwskim punkt
jedenasty nie był jednak pozytywnie zrozumiany,
przez - stronę 'katolicką, a szczególnie przez reforma
tów. O. Grzegorz Gdański, kronikarz klasztorny, pi
sząc o punkcie jedenastym dodaje, że jest bardzo
szkodliwy dla Kościoła katolickiego42). Problem ten
absorbował obie Strony., fundatora i reformatów, do
końca życia Jakuba Wejhera. Przełożony konwentu
wejherowskiego był gorącym patriotą polskim, ale
też oceniając go kategoriami współczesnymi, wydaje
się, iż był nieco przesadnym propagatorem katolicyz
mu i nieugiętym wrogiem luteranizmu43).
Dnia 28. 02. 1649 r. o. Grzegorz Gdański, działając
z upoważnienia wizytatora generalnego o. Franciszka
z Akwili, upomniał Jakuba Wejhera w obecności ar
chidiakona pomorskiego Mateusza Jana Judyckiego i
brata Witalisa Nowomiejskiego44). Fundator miał
wtedy pod przysięgą zobowiązać się, że nigdy nie
pozwoli, aby wspomniany punkt był za jego życia
faktycznie stasowany45). To oświadczenie nie dało
jednak reformatom spokoju, dążyli oni do większe
go zabezpieczenia owej przysięgi. O. Grzegorz był
również w tej sprawie w Człuchowie.
Lata pięćdziesiąte nie były zbyt pomyślne dla Ja
kuba Wejhera, wiosną rpku 1650 umarła m,u w cza
sie porodu żona Anna Elżbieta46). We wrześniu 1652
r. Jakub zawiera małżeństwo z Joanną Katarzyną
•Radziwiłłówną, córką Aleksandta Ludiwika, ordyna
ta nieświeśkiego, marszałka wielkiego litewskiego i
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

Kronika, s. 6.
Tamże, s. 9.
Regierung Danzig, WAP Gdańsk, sygnatura 1/9/1057, s. 73.
Słownik Geograficzny, dz. cyt., t. 1, s. 863, s.v. Człu
chów.
Słownik Geograficzny, dz. cyt., s. 861,
Akta miasta Wejherowa, WAP Gdańsk, teka z sygnatu
rą 530/445, z przywileju króla Jana Kazimierza (1650).
,,Dantes inprimis et concedentes eidem Civitati Weiheropoli Iuris Culmensis...”
Kronika, s. 8.
G. Labuda. Kronika Franciszkanów wejherowskich
zapoznany zabytek historiografii klasztornej z pol. XVII
w., w: Studia Polonistyczne V. U AM Poznań 1978, s. 60.
Kronika, s. 8.
Tamże.
Kotlarski, dz. cyt., s. 38.

stryjecznego brata kanclerza AlbrypMa Stanisława
Radziwiłła47). Ten ostatni od dawna .zaprzyjaźniony
z Wejherami był też wielkim zwolennikiem ,tego mał
żeństwa, prosił on Aleksandra Ludwika o przyspie
szenie terminu zaślubin', ale choroba małżonki księ
cia Radziwiłła odsunęła tę uroczystość aż do wrześ
nia48). Małżeństwo to było faktem ogromnej wagi w
dziejach rodu Wejherów. Związek z Radziwiłłami re
prezentującymi ścisłą elitę magmaterii Rzeczypospo
litej świadczył o prestiżu pomorskiej rodziny. Ra
dziwiłłówna wniosła wojewbdzie posag w wysokości

stu tysiętcy złip„ który został zabezpieczony na do
brach dziedzicznych jej męża, tzn. kluczu rauce.wsko-wejherow;skim. Wejher zapewnił też żonie doży
wocie na Człuchowie i Byitowie49).
Przez wiele lat Jakub uczestniczył w wojnach to
czonych daleko od Pomorza. Ostatnie jedinaik lata ży
cia przyszło mu strawić w walce z najazdem szwedz
kim. którego jednym z pierwszych celów było oder
wanie od Polski ziem nadbałtyckich.
W czasie inwazji szwedzkiej króli Jan Kazimierz
mianował Wejhera głównodowodzącym na okręg
Prus50). Dnia 14 marca 1655 r. Jakub Wejher do
wodził obroną Malborka, którego nie utrzymał wo
bec przeważających sił szwedzkich pod wodzą ge
nerała Steinlboeka51). Podczas walk zmarł Ludwik
Wejher, ale Jakub wywalczył zaszczytną kapitulację,
wyprowadził swoje wojska z bronią i do końca ży
cia jej nie złożył52). Po oddaniu Malborka wzmocnił
załogę, gdańską swymi wojskami53). Z jazdą nato
miast postanowił przedrzeć się do króla. W czasie
tej próby, w październiku, Jakub Wejher i Karol
Grudziński z wojskiem stanęli obozem w pobliżu
Pelplina54). Po dotarciu z jazdą do króla, walczył na
południowym Pomorzu55). Był on twórcą pierwszych
chłopskich oddziałów w południowych powiatach
województwa pomorskiego, które ze znanym Miohałkiem na czele rozpoczęły „wojnę szarpaną” z na
jeźdźcą. W czasie poitapu szwedzkiego należał Jakub
Wejher do czołówki wodizów polskich epoki „calamitatum regni” obok Sltefan'a Czarnieckiego, Jerzego
Lubomirskiego, Pawła Sapiehy i innyich.
Dnia 29 stycznia 1657 roku Wejher wezwał relormaitów do Gdańska, choroba się wzmagała, zbliżał
się kres jego życia. O. Grzegorz i tu prosił o unie
ważnienie punktu jedenastego przywileju. Będąc na
łożu śmierci fundator zgodził się i zatwierdził doku
ment w tej sprawie 6 lutego 1657 roku56) w Gdań
sku. Jakub Wejher ogłosił w tym dokumencie, że
nikogo za przekonania religijne nie wolno prześla
dować ani zmuszać do jej zmiany, nie wolno takich
wyrzucać z miasta lub do niego nie wpuszczać, wol
no umarłym urządzać pogrzeby publicznie. W doku
mencie tym dodał, że niekatolikom nie wolno: budo
wać kościoła, w urzędach, w domach prywatnych po
pierać prędyikadtaw, nauczycieli, czy jakichkolwiek
przedstawicieli tej religii.
4T.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

C i a r a, dz. cyt., s. 95.
Tamże.
AGAD, AR XI, nr 105.
N i e s i e c k i, dz. cyt., s. 270.
St. Kujot, Opactwo Pelplińskie, Pelplin 1875. s. 482.
W.
Odyniec,
Dzieje
Pomorza
Nadwiślańskiego,
Gdańsk 1968, s. 172.
K. Górski, Dzieje Malborka. Gdynia 1960, s. 154.
Kujot, dz. cyt., s. 483.
Górski, dz. cyt., s. 154.
Kronika, s. 69.
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Jakub Wejher zmarł w Gdańsku przy ulicy pod
miejskiej zwanej Mariagarten (Ogród Maryi), dnia
20.02.1657 roku57), jako ostatni męski przedstawiciel
polskiej i senatorskiej linii rodu Wejherów. Uroczy
sty pogrzeb odbył się w gdańskim kościele domini
kanów dnia 22 marca 1657 roku58),59skąd
60 po niespeł
na roku pochowany został w krypcie rodzinnej koś
cioła reformatów w Wejherowie.. Ze śmiercią Wej
hera szlachta straciła wodza o diużym autorytecie i
doświadczeniu5').
Stanisław Trebinic w kazaniu pogrzebowym ukazał
Wejhera w roli żołnierza, zawsze gotowego do naj
wyższych ofiar, zatroskanego o to, „aby Prusyja (...)
cała od nieprzyjaciela wolą zostawała (...). A jeszcze
te wojny. Ucisła od nich nieco dolska, ale animusz
jego rycerski nie ucichł. Podjął się brzegów mor
skich na Władysławiu i Pucku strzec i od każdego
nieprzyjaciela bronić” eo).
Jakub Wejher był człowiekiem niewątpliwie ry
cerskim. ale przy tym był wielkopańsko dumny, zda
wał sobie sprawę ze swego znaczenia i potęgi. Z na
tury pobożny i skłonny do aScezy. Pobożność jego
jakkolwiek szczera, miała wiele cech swojej epoki.
O życiu ściśle wewnętrznym u niego nie możina du
żo powiedzieć, był jednak znany zanim założył kal
warię z fundacji kościoła w Człuchowie61), z dobro
czynnej fundacji na sześć osób, jako wielki dobro

dziej kościołów, gorliwy uczestnik uroczystych na
bożeństw, przyjaciel zakonników. Szczególnie pocią
gał go szerzący się świeżo w Polsce kult męki Zba
wiciela. Z reformatami żył w wielkiej zażyłości, gar
dził przepychem tego świata i swoimi urzędami, w
celi zakonnej był bardziej zadowolony niż w boga
tych pałacach. Wiele czasu spędzał w małej kaplicy
nad zakrystią kościoła w Człuchowie, gdzie urządził
sobie kaplicę, zwaną Wejherowa, w której również słu
chał nabożeństw62).63Według wizytacji Trehnica z ro
ku 1653. w ołtarzu tej kaplicy znajdował się obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej65).
W kilkadziesiąt lat po śmierci wspomniał o Jaku
bie Wejherze historiograf i poeta Waspazjan Kochowski: „Umarł również Jakub Wejher, wojewoda
malborski, mąż rzadkiej w naszych czasach prawo
ści i niepospolicie sprawny w wojennych przedsię
wzięciach64).
57. Tamże, s. 78.
58. Kronika, s. 78.
59. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454—1772, Warsza
wa 1972. s. 188.
60. Kotarski, dz. cyt., s. 38.
61. Kronika, s. 271.
62. Słownik Geograficzny, s. 864.
63. J. Fankide jski, Utracone kościoły i kaplice w
dawniejszej Diecezji Chełmińskiej, Pelplin 1800, s. 321.
64. K o t a r s k i, dz. cyt., s. 38.

Mój dom (4)
Anna Łajming

Do biura wchodziliśmy przez księgarnię. Tego dnia
w biurze stał już redaktor i lekko uśmiechnięty na
bijał fajkę. Po wczorajszym święcie miał mnóstwo
materiału do dzisiejszego numeru. Ukazał się też ar
tykuł pt. „Bójka sześciu króli”, z którego śmiano s:e.
najbardziej.
Z rana przybiegł mąż ze śniadaniem dla mnie,
prędko, bo spieszył na dworzec. Wypiłam tylko ka
kao z termosu, kanapek nigdy nie jadłam tym bar
dziej, że już o godzinie dwunastej wychodziłam na
półtoragodzinną przerwę obiadową. Chleb trzymałam
dla żebraków, którzy często zaglądali do biura. Nic
nie mówiąc stawali u drzwi i czekali. Gdy im ktoś
coś dał wychodzili zaraz; jeśli nie — stali dłużej.
0 wpół do drugiej wychodziła na obiad kasjerka
1 w tym czasie musiałam ją zastąpić. Często gazeta
ukazywała się już przed godziną trzecią i jeżeli czy
telnicy oczekiwali nowin przed kasą stał tłum. W tym
czasie do księgarni zajrzał dyrektor, który od czasu,
gdy ujrzał księgarza tańczącego z moim szalem, a
następnie z papierosem w ustach, częściej go kon
trolował. Nagle tanecznym Krokiem wszedł dr Riasiń.
Ominąwszy kasę i dyrektora skierował się wprost do
biura. Tam rozejrzał się i zawrócił. Zapytał dyrek
tora o panią Łajming. Zdziwiona wyskoczyłam z ka
sy. Przedstawił się mówiąc, że chce dać ogłoszenie.
Obejrzałam się na dyrektora, który jakby wstrzymał
oddech i zastąpił mnie w kasie.
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Dr Rusin w nadzwyczaj uprzejmych słowach prze
praszając za kłopot podał mi karteczkę z tekstem
ogłoszenia, które brzmiało: „Dr med. Zenon Rusin
przyjmuje przed południem od godz. 10 do 12. Pa
południu od godz. 5 do 7”. Dodał, że jest zmęczony
wielką ilością pacjentów7. Omówiliśmy wielkość ogło
szenia i obliczyłam jego koszt, który zapłacił. Popro
sił jeszcze o książkę pt. „Lenin” i życzył sobie, abym
to ja 'go obsłużyła. Wiedziałam, że była taka książka
Ossendowskiego, w pięknej oprawie, z podobizną Le
nina na okładce. Ale w księgarni każdy ją tylko
oglądał i oddawał, bo kosztowała 50 złotych. Podałam
ją Rusinowi z paragonem, ale on pieniądze wręczył
mnie. Opakowałam książkę ; doktor pożegnaj mnie
w niskich ukłonach. Zdziwiło mnie, że kiedy zjawił
się u nas jako nowy klient nikt, nawet p. Grabow
ski na niego nie zwrócił uwagi. Zresztą ten ostatni
po Nowym Roku zrobił się milczący.
Na drugi dzień redaktor witając się z nami spoj
rzał na mnie jakby z kpiarskim uśmiechem. To mnie
zaniepokoiło. Po południu, skoro tylko gazeta się ro
zeszła, dr Rusin zjawił się ponownie. Bardzo prze
praszając oznajmił, że w ogłoszeniu jego pojawił się
błąd drukarski. Pomylono godziny przyjęć. Może to
pani wyjaśni? Mocno zawstydzona zajrzałam do ga
zety. Przeprosiłam i pobiegłam do drukarni po ory
ginał tekstu, którego kierownik, wśród wielu zabru
dzonych papierków, szukał daremnie. Może zabrał

redaktor — rzekł zakłopotany. Zadzwoniłam do re
daktora, ale ten się nie zgłaszał. Dyrektor też się me
pokazał, choć w kłopotliwych chwilach zawsze wy
chodził z gabinetu. Grabowski w tym dniu wyjechał
do Gdyni. Ja, rozpalona na twarzy, obiecałam dokto
rowi, bardzo go przepraszając, że w jutrzejszym nu
merze powtórzymy ogłoszenie prawidłowo i dr Rusin
wycofał się z biura tyłem, kłaniając nisko. Nigdy
więcej nie pokazał się u nas.
Po jego wyjściu dyrektor zapytał, co się stało. Po
kazałam mu ogłoszenie z błędem: „Dr med. Rusin
przyjmuje przed południem od godz. 5 do 7, po po
łudniu od godz. 10 do 12”. Nic nie mówiąc, odszedł
do siebie. Na drugi dzień ogłoszenie sprostowano
przeprosin nie było.
Po powrocie z Gdyni Grabowski znowu zrobił się
rozmowny. Zwierzył mi się, że na Nowy Rok otrzymał
zwolnienie. Już w grudniu jak zjawił się ks. prezes
z Pelplina i przeglądał rozchody a jego nie popro
szono na zebranie, wiedział co się święci.
— W oczy ich kłuje, że moja żona chodzi w mod
nym płaszczu i botkach — powiedział.----No i mie
szkanie służbowe chcą opróżnić i wynająć. Ale już-od
1 kwietnia mam posadę w Szkole Marynarki w Gdy
ni. — Pomyślał chwilę i mówił dalej: — Sprzedał
bym kilka drobiazgów, matę przed drzwi i dziurkacz.
Może pani go kupi?
— Dziurkacz? A po co mi oh?
— Mężowi się przyda do akt.
Sama jeszcze w zupełności nie decydowałam o wy
datkach więc obiecałam zapytać męża.
W tej chwili wszedł redaktor i zagadnął Grabow
skiego. Zaraz za nim do biura weszła jakaś pani w
czerni i oddała mi nekrolog. Jej mąż dzisiejszej nocy
się zastrzelił — powiedziała. Nie pamiętam nazwiska
tej pani, ale panowie w biurze zcichli. Dyrektor
wyskoczył z gabinetu i wszyscy popatrzyli na klient
kę. Kiedy pani z biura wyszła, redaktor, kręcąc gło
wą, skrytykował denata za tchórzostwo.
— To jest brak odwagi do życia — powiedział
— Może był wysoko na życie ubezpieczony a mo
cno zadłużony — odezwał się Grabowski. — Zamiast
niemodnych już pojedynków teraz bardzo w modzie
jest strzelanie do siebie z rewolweru. Podobno w
Gdyni co rusz ktoś sobie w łeb palnie. Naturalnie
jeśli straci posadę i jest w depresji.
Dyrektor Pawlikowski wydął wargi w podkówkę
i posmutniał. A. kiedy redaktor sięgnął do kieszeni po
fajkę, Pawlikowski prosił, any fajkę zapalił poza biu
rem. Wtedy Lewandowski, pogrążony w zamyśleniu,
wolnym krokiem odszedł do siebie.
Zbliżał się post i skończyły się zabawy. Jeszcze w
tłusty czwartek, po raz ostatni, wystąpić miała Gru
dziądzka Operetka, na którą zawsze przyjeżdża! mąż.
Minęła już godzina szósta wieczorem, kiedy sekretarz
operetki wreszcie odebrał ode mnie pieniądze za
sprzedane bilety. Sprzątałam biurko i zgasiłam już
górne oświetlenie, kiedy wszedł zasmucony księgarz
Aleksy Wawrzyński j z żałością oznajmił, że otrzymał
z domu wiadomość o śmierci swego małego braci
szka. Bardzo mu współczułam, bo przypomniałam
sobie mojego najmłodszego dwuletniego brata Józefka, który zmarł na dyfteryt Opowiedziałam mu o
nim. Przez chwilę podumaliśmy smętnie. Dyrektor był
jeszcze w gabinecie. A Wawrzyński wciąż jeszcze stał
niepocieszony kiedy zamykałam szuflady na klucz.

W tym momencie wszedł redaktor i z kpiarskim
uśmiechem powiedział:
— Pani ti^ jeszcze siedzi a Otello wciąż przechadza
się po ulicy i nawet zaglądał do pani okien — i
wszedł do dyrektora. Zaintrygowana milczałam, bo
jeszcze wtedy nie znałam Szekspira i nie wiedziałam,
że Otello jest postacią z jednego z jego dramatów.
Wawrzyński chyba także nie wiedział, bo przygnę
biony wciąż stał, aż wreszcie podał mi płaszcz i ra
zem wyszliśmy na ulicę, gdzie się pożegnał mówiąc,
że wyjeżdża na pogrzeb. Jeszcze słyszałam zgrzyt
klucza w zamku, którym dyrektor zamknął biura od
wewnątrz, kiedy w słabym świetle lampy ulicznej
poznałam męża. Czekał na mnie.
— Spóźniłaś się, choć wiedziałaś że dziś przyjdę
— rzekł podając mi ramię. — Wolisz więcej czasu
poświęcić Wawrzyńskiemu rił^ mmc.
Domyśliłam się, że to mąż mnie podglądał i zrobiło
mi się wstyd, że redaktor go przy. tym zobaczył. Taka
sztubacka zazdrość złościła mnie i obrażała. Jednak
spokojnie opowiedziałam o słabej frekwencji na ope
retkę, o tym jak mało, z powodu rozpoczynającego
się postu, sprzedałam biletów. Mówiłam też o żało
bie kolegi Wawrzyńskiego, kiedy mąż nagle mi przer
wał:
-— Tchorzewski się ożenił. I to po cichu. Nikt tego
ślubu nie widział.
— Bardzo dobrze zrobił — powiedziałam. — Taki
był samotny w tym dużym domu w Górkach.
— Ale wiesz z kim? Z dziewczyną, która u maga
zyniera zamiatała i szuflowała zboże. Pomyśl: Rogala-Tchórzewski, syn lekarza, ożenił się z robotnicą'
Teraz poczułam się urażona. Puściłam ramię męża
i rzekłam:
— To jego rzecz nie nasza. Może miał w stosunku
do niej jakieś zobowiązania, jest bardzo uczciwy. I to
mi się podoba.
— Przepraszam — powiedział dobrotliwie.
Ale ja się już nie odezwałam, choć poinformował,
że mam list z domu. Przyspieszyłam tylko kroku.
W pokoju stolik był nakryty, z przygotowaną prze::
męża kolacją. Z framugi pieca wyciągnął tylko ka
kao i usmażoną wątróbkę, którą bardzo lubiłam. Ża
łował, że wyschła.
-— Później opowiesz mi co piszą z domu, co tam
nowego. Twoją rodzinę tak samo kocham jak moją.
Byłam niedobra i zbyt podejrzliwa, aby uwierzyć
w to co powiedział. A do teatru pójść też nie chcia
łam. Byłam zmęczona a właściwie — leniwa. Mą>
popatrzył na mnie ze złością. Udawałam, że tego nie
widzę i zapytałam:
— A może zaprosisz panią Hoppe?
Mąż wreszcie się zgodził i ja czym prędzej za
dzwoniłam do gospodyni, która, nie posiadając się z
radości, z przyjemnością zaproszenie męża na ope
retkę przyjęła.
Po ich wyjścia przeczytałam list od rodziców, w
którym matka pisała: „Nie wiem, cze ta twoja żęńba
wyszła ce na dobre cze na złe. Dręczy nos, że tai:
mało piszesz, choc nic inszygo do robote ni mosz,
jak le to gryzmolenie. Nawet Janek więcy pisze. Bo
dostoł on teru stało robote w Gdyni i mieszko blisko
portu, gdze ich razem sztere chłopa na jednyj izbie
mieszko. Teru przenojmij on na zemę nie zwali sę
do dom. Bo tu on nic nie robioł, le po tech szafach
za słonym abo słodczim sznekrował. A to, co latem
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zarobioł, zemą u hrabiego na cygarete abo na ma
chorkę wedoł. Teru na sę zarobi a może sę jesz
ożeni, co dej Boże!
Cotka Mala ju nie je tako mocno jak downi. mo
68 lot i wodę nosy Alfons. Gężczi kuble do chlewa też
zaniese, bo je chwatczi do robote. Choc czasem tez.
jak z tą mandoliną sądnie, to cały wieczór brzęcz:
jedną i tą samo melodyjo aż do obarknięcu. Zamanowsze na tańce też sę wepsnie choć le tę jedną
porę butów mo. Ju dobrze, że ten post nadchodzy,
to będze ze wszelaczim muzekowaniem i tańcoma
kuńc. Śpiewać będzema wieczór postne piesnie. A
nasz tata je zdrowi, jeno lubi prze piecu drzemać.
A że wiedno cebie i Klarę wspomino, pewno o waju
sę mortwi jak i jo, bo kto wie jak worn w tym dalecim świece idze. A Okunek sę dopytuje, cze te
widzoła ich Klarę cze nie.
Teru zemą nicht do nos nie zazero, ani Knyba z
Brus, ani Agata, bo je sparaliżowano. Jo le roz do
ni zadrzołam. Ale jak ona mo tak płakać jak do
mnie, to lepi do ni nie chodzec. A szlub Marte Rekusów sę odwleko, bo to ludze ni mogą peska utrzy
mać, żebe ją nie zeszkalowac. Naklektali temu kawa
lerowi, że miała kołtun i jesz to, że mo fluksowate
nodzi za tym swoim ojcem. Tede kawaler zaczął sę
nameszlac, żenić sę cze nie”.
Złożyłam list kładąc go z powrotem do koperty.
Bo co to za dziwne kłopoty — o chłopie, który się
namyśla, żenić się czy nie. A właściwie siedział m:
w głowie Tchorzewski, że on się tak niespodziewanie
ożenił. Ale co mi do tego? Sięgnęłem po gazetą. W
kronice tczewskiej były różne wiadomości, na przy
kład takie, że ten a ten, zamiast wieńca pogrzebo
wego dla zmarłego tego a tego, ofiarował 20 złotych
na Fundusz Bezrobocia. Ukarano kilka osób za włó
częgostwo. Podano też nazwiska kilku kupców uka
ranych mandatami za niepunktualne zamykanie skle
pów.
Na drugi dzień weszło do biura kilku panów, na
szych stałych klientów, którzy chcieli się dowiedzieć
o zdrowie redaktora Lewandowskiego. Chociaż dy
rektor i Grabowski mieszkali w tym samym budyn
ku nad naszym biurem, nic o wypadku Lewandow
skiego nie wiedzieli.
— Napadnięto go wczoraj jak szedł z „Esplanady”
do domu.
— Był w teatrze — powiedział dyrektor.
— A po teatrze złe skierowało go do restauracji,
gdzie sobie podpił. Była już północ. Podarto na nim
płaszcz, zgubił kapelusz. Bronił się pięściami. Zawsze
nosił browning, ale do tesiru go nie zabrał.
Wszyscy oniemieli. Dyrektor już chciał wbiec na
piętro by do niego zajrzeć, kiedy usłyszeliśmy wolne
kroki redaktora, który wszedł do biura w marynar
ce i z gołą głową. Był posiniaczony, z podpuchniętym okiem, którego białko było zalane krwią i z pla
strami na nosie.
«
— Kto mógł pana tak urządzić? — zapytano chó
rem.
— Hm... Kto? — odrzekł. — Może i wiem kto. Ale
nie poznałem ich. Twarze mieli jakby w pończochach,
a dopadli mnie znienacka. Byłem rad, że mi oka nie
wybili. Chyba mam popęitane żebra, bo oddycham
z bólem. Nawet palić mj się nie chce. Ale dr Węglewski mówi, że jeszcze się wyliżę — chwała Bogu.
Z płaszcza wyrwano mi rękaw. Że tez akurat wtedy
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nie zabrałem broni! A policjanci, tak jak ich pełno
jest przy byle czym, wtedy jakby zapadli się pod
ziemię. Robią dochodzenia i na tym koniec.
— Łatwo mogli z pana flaki wypruć — mówił dy
rektor trwożnie.
— Mogli... — dodali panowie. — I takie ma pan
zapusty.
Poturbowany redaktor jeszcze przez chwilę stał za
patrzony przez okno na bliskie podwórko, a potem,
zwiesiwszy głowę, wolnym krokiem odszedł do swo
ich obowiązków.
W niedzielę zapustną zrobiło się nagle ciepło. Po
szliśmy z mężem na daleki, popołudniowy spacer, w
stronę Bałdowa i Gorzędzieja. Wracając, na ulicy
Paderewskiego spotkaliśmy Godlewskiego, który nie
zastał nas w domu. Był w tych samych zniszczonych
tenisówkach. Zawrócił z nami. Najpierw mówił o po
godzie, potem o mezaliansie Tchorzewskiego. Lecz
mąż milczał, na pewno ze względu na mnie. Przed
domem przystanęliśmy, bo na górę iść nie chciał.
— Byłem u dr. Rusina —- powiedział nagle. — Ale
nie zobaczyłem go.
— A po co? — zapytał mąż.
— Bo tylko on może mi pomóc — odrzekł. — Ro
zumiecie państwo naszą sytuację, kiedy nie mamy
mieszkania, a tu dziecko... Chciałem najpierw z nim
pomówić o tym, czy też ten zabieg będzie na moją
kieszeń. Ale trudno się do niego dostać. To nie jest
lekarz, który pogada za darmo. Byle kogo też nie
przyjmuje. Ma teraz określone godziny przyjęć i jego
sekretarz, jak nie wpłaciłem mu 20 zł, zaparł drzwi
do gabinetu i wyprosił mnie z poczekalni. Niech sobie
pan wyobrazi, że honorarium wpłaca się sekretarze-^
wi, który pacjentów rejestruje, bo lekarz nie bierze
brudnych pieniędzy do rąk.
— A to się urządził — roześmiał się mąż. —
Spotkałem się z nim ostatnio przy stole u pani ministrowej Stamirowskiej w Lignowach, gdzie on, śmie
jąc się, opowiadał o swoim dzielnym sekretarzu-czekiście. Bo tak go przezwał.
— A widzi pan? Liczy się z panem, bo uważa, że
wśród obywateli ziemskich może pan wyrobić mu
renomę dobrego lekarza lub ją popsuć. Niech mi pan
ułatwi z nim widzenie.
— Przecież i tak musi pan zapłacić za wizytę —
odrzekł mąż. — A poza tym nie chciałbym mieć
z Rusinem nic do czynienia Coś przeczuwam, że jest
to niebezpieczny bubek. Wiele osób tak szepcze.
Godlewski zamyślił się patrząc nieprzytomnie w
dal. Nagle zaczął się żegnać z nami mówiąc:
— Muszę wracać do domu, bo żona czeka. Poza
tym na tę odwilż potwornie swędzą mnie odmrożone
palce u nóg, tak że oszaleć można. Nie mogę ustać
w miejscu.
— Ciepła kąpiel w solonej wodzie przynosi ulgę —
powiedziałam. — A żonę niech pan pozdrowi i powie,
że takie przypuszczenia, jak u niej, często są mylne.
W domu mąż opowiedział mi, że gdy rozmawiał z
dr. Rusinem ten nawet pytał o moje zdrowie. Prosił
pozdrowić, dodając: „Ale zapraszać nie zapraszam bo
jest zdrowa”.
W poniedziałek dyrektor poprosił, abym zastąpiła
Wawrzyńskiego, gdyby w księgarni pojawiło się wię
cej niż trzech klientów. Uczennica może nie dać rady.
Pisząc więc na maszynie od czasu do czasu zerka

łam przez otwarte drzwi do sklepu, ale jak na dzień
poniedzielny do księgarni rzadko kto zaglądał. A je
śli jakiś klient się pojawił, to — z ciekawości —
szedł wprost do biura, aby dowiedzieć się o zdrowie
redaktora. Zajrzał między innymi pan Handtke, czy
telnik naszej gazety, wielki piłsudczyk. Z błyskiem
w oczach stanął przed biurkiem Grabowskiego i za
pytał:
— Jak się żyje?
— A od dziś do jutra, dzień po dniu, jak to mów:
nasza koleżanka, pani Łajming — odrzekł Grabow
ski — i dalej podliczał cyfry.
Handtke przyjrzał się mnie i znów jemu. Po chwi
li rzekł:
— Głupio, że goli pan głowę na glacę... Przecież
nie jest pan jeszcze taki stary?
— To modne. Lepiej niż zaczesywać trzy włosy
przez glacę na krzyż co wygląda naprawdę głupio
— odrzekł GrabowskiChoć Handtke był wielkim dowcipnisiem jakoś nie
umiał wymyślić nic żartobliwego, aby nas zaintere
sować. Z uśmieszkiem zagadnął więc wprost:
— Co się stało z redaktorem?
— A siedzi u siebie w biurze i może go pan sam
zapytać.
— Nawet się ucieszy jak go pap odwiedzi! — odez

wał się dyrektor, który przez otwarte drzwi gabinetu
wszystko słyszał.
Handtke przez moment stał zakłopotany. Potem od
wrócił się i odchodząc mruknął po cichu:
— Kanalie.
Wawrzyński wrócił z pogrzebu, ale zachorował. W
domu z żałości nic nie jadł a tu, zamiast iść na obiad
do dalekiej jadłodajni, pc drodze, kupił sobie pół
funta chałwy, którą lubił, a którą ujrzał w oknie z
delikatesami i na głodnego skonsumował. Zjawił się
blady i usiadł za ladą na podłodze, opierając się
plecami o ściankę. Zaglądaliśmy do niego kolejno. A
tymczasem do kasy pchali się czytelnicy po gazety,
w tym i Handtke, który oglądał się na nas. Do księ
garza zajrzał także dyrektor i jakby przebaczył mu
taniec z szalem życzliwi i namawiał, aby szedł do le
karza. Ale on nie chciał się ruszyć.
'— To niedaleko — namawialiśmy wszyscy. — Do
ktor Węglewski mieszka tuż, na ulicy Pocztowej, jest
szyld, na drugim piętrze.
. — Na ulicy Marszałka Piłsudskiego, moi państwo
—■ odezwał się Handtke na całe gardło. — I trzeba
się do tego dostosować!
Wawrzyński wygramolił się zza kontuaru i chwiej
nie wyszedł z księgarni. Dyiektor jak nigdy nic za
stąpił go za ladą.
(cdn.)

Stare cha
Stanisław Jankę
— Jo meslół, że on ju nie przińdze — zamreczół greby Formela ocerajqce pot z tłesty szeji.
— Ale mó on dłedzi ogon. Trzeba mdze, mester
nego gowniórza nauczec jidzeni - rzek do tormestra Skibę.
— J6 ju dostoł na niego górz. Taczi skwar,
a on so będze pomalinku szpacerowół... I jesz
chto wie, cze mó sprawiony?
- Cos on wierę sprawił, bo ta jego tasza je
tako nabrzemiałó - rzek Skiba. - Ne, knópe! krziknqt - nórzędza pozebrac, porzqdk po sobie
ostawic. Na dzys móme fajrant.
Sztopkórze zaczęle zgniło zbierać ostały wiore,
poderdzewiałi gozdze, sztopczi, co leżałe wkółk
rozdrzucony i szmergale je za sztrekę.
Młodi Józk położeł cężkq taszę na sechy trówie, a tej zesenqf na ocze zgniotfq i usmurclonq
od oleju banowq czópkę i legnqt sę obok. For
mela przez szteruszk zdrzół na niego, a robił sę
prze tim na gębie coróz to barżi czerwony,
w kuńcu nie wetrzimół i krziknqt:
— Te dióchle jaczisj Cze te tu jes do robote,
cze do leżenió? Me robime jak jaczis konie,
a nen westówió brzech do słuńca i mu je dobrze.
- Alóz, dójże mu poku - rzek tormester gło
śno, a tej do niego podszed i powiedzół cecho
na ucho: — Jak te mdzesz tak gódół, to on jesz
co rzeknie zawiadowcę. Lepi bec cecho.

Formela nie zwóżoł na gódani Skibę. Le machnqł rękq, a głośno powiódół:
— Mester mó w se za wiele dobrocy. Cziejbe
mie beło dani bec tormestrem, tej ti wszetce
młodi be nekale jak zajczi. Ju bem jich wzqł
w górze... Pierwi banowi miele w roboce większi
porzqdk...
— Te jes dejade za głepi na formestra - nadczidnqt Janta ukazujqce prze tim swoje wetrepiałi zębe - mósz leno sztere klasę.
— Wejle, mqdrala sę nalóz. Te ni mósz ani
teli skuńczony.
- A ni móm — przeznół sę Janta — ale jo nie
jem taczim kuronem co te. Kożdigo bes użedowił.
— Cecho, knópe! — krziknqt Skiba — nie gódac teli, le sę wzqc, tej rechli skuńczeme.
Cziej ju wszetko beło zebróny i zagarniony, tej
sztopkórze jęle jic pomalinku za tormestrem, co
prowadzeł jich w stronę, dze na smużku leżół
Józk. Czej tak szle, zjimaie czórny dreliche i czer
wony liwczi. Potemu legie so na dzarnę, a Skiba
wzqł Józkowg taszę i zaczqt kożdemu szmergac
budlę z piwem.
— Neże, weztaże. Niech będze wama na zdro
wie.
Robotnice jakbe sę zmówile, bo zaczęle jeden
za dredzim przekłódac do lep cemni budle.
Cziej beło pity, wszetce bele cecho, teli co czuc
beło z daleka szczekani psów, a wkółk nich ló51

tające pszczołę. Co niejedny ocerale zmokli łes'śne. Jednym rażę, Młińsczi, co miół wiedno kqsk
wekrzewionq gębę i dłedzi baczi, przez co go
nazewale Płaczqcim Żedkę, rzek głośno:
— Alabiedze, widzita wa, dec stareche ni ma
dzys w oknie.
Wszetce sę dwignęle, tej oparle na łokcach
i jęłe zdrzec na budink banofu.
— Jó meszlę, że ona terósku zdechnie — mreknqł Dawidowsczi. - Ju tero ni mó władze. A Pro
chosczi też wiele starceł na ti emeryturze. Tero
chłopisko be so oddichnęło, a będze muszół sę
z babq użerać. Ona mu żec nie do, będze mu
jęczą i skrzeczą.
— E, chto tam wie jako ona będze — rzek
Młińsczi. — Prówda to je, że wiedno beła biesnicq i teli.
— Że też dół babie rzqdzec — zaczqł Formela.
— To muszi bec dupa a nie chłop. Cziejbe moja
białka sę miesza w moje sprawę, tej bem ji
wprół le be tak grzemiało. A on? Gdze le go
pchnęła, tam lecół. Rzekła mu chto mó dostać
więci detków i mu podpowióda chto mó robie
w naszim banofie, a chto nie. Ceż to je za bab
sko uprzikszony.
Jó doch ni mogę pojqc, czemu on tak sę trzimó ji szorca? - spitół sę głośno Młińsczi, a tej,
cziej mu nicht nie rzek, zaczqł gódac dali: —
koscelnygo ze sobq ni majq, bogato ona nie
beła, dzótków ni majq...
- Ale miele - odezwół sę zarósku tormester. Jó jesz je pamiętóm. To beła pórka — dzewczę
i knóp... Oboje sę utopile, o wej tam — pokózół rękq na malinczi błotko. — To beła jego wina,
że tak sę stało. A to beło tak: ostawia mu dzece,
żebe on jich pilowół, bo sama musza jechac do
miasta na jórmark. A on tej zamiast jich piłować
to nie, le z chłopama oignqł kornus. Hewo tak
jak me tu dzysö so popijóme, le nie latem, a zemq — pokózół na wszetczich. - Ne, a dzótczi jak
dzótczi. Nópierwi fein sę bawkałe kol tatka, a potemu jak story miół dosc teli weżarti, nekałe do
błotka. Na tim błotku beł cenczi lód, choc to beło
krótko zymku... Jo, to nicht nie wie czemu jawerno oboje sę utopiłe — cziwół głowq torme
ster. — Taczi gwesno beło jich namienierii.
— Ne, a ona, cziej przejacha, tej co? — spitół
sq Dawidosczi.
— On zaczqł matoszec - rzek Skiba - jak ona
co le z bany weszła zełgół ji, że dzece sq u cotczi, że ppd wieczórk po nie pudze. On tak gódół,
jakbe mu sę zakodrowało w głowie, a beł obarchniałi...
— Hej, sztopkórze, wa psarie! - zawołół chłop
w czerwony muce, co stojół prze szlabanie. —
Czemu wa mie nie powiedzą, że ju mota skuńczony robotę. Cze jó za waju móm meslec? Legnq sę i żrq, a towarowi czekó kol semafora.
— Pękło szena móme ju mieniony! — krzik
tormester.
- Po co nen górz - zarosku zawołół Formela.
- Jak cos sę stanie, tej będzeta sę mqdrowa
— rzek ten w czerwony czópce i zaczqł zamekac
szlaban. Za chwilę, z prawi stróne banofa, chło
pi uczele głośni dichani cugu. Czórny dim beł
widzec wesok na niebie.
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- To je gwesno węglórz - nadczidngł Skiba.
— Chto go tam wie. Mogq bec cesterne, one
też tak głośno rumzujq - rzek nichtos. Wszetce
zdrzele na prawo, skqdka miół jachac ban.
- Jo, poprówdze, węglórz - rzek Sikba. Gwe
sno nicht nie czeł jego gódani, bo cug beł ju tu.
— Jó jem czekowi, cze terósku starecha wezdrzi przez okno. Ko ona wiedno zdrza, cze jaczi
cug jachół — Młińsczi jesz probowół przekrziknqc
trzask jadqcigo cuga. Banowi zdrzele na Wago
ne z węglem, co chwatko nelałe kol nich. Jaż
czórny dim jima wszetko zakrił przed oczama.
Cziej oprzestało kurzec, tej po cugu le ostało
dóleczi coróz cechszi sapani. W oknie nie beło
widzec stareche.
— Ne, tej chceme le jic — zewnqł Formela.
— Jesz mota czas - rzek tormester. — Fajrabent je dopierku za pół godzene. Cze wama je
tu zle? Jak kóżq sedzec, tej sedztą.
„Wajchowi” Seremak chwatko wenekół z budczi banofu. Mocko cziwół czerwonq fankq i cos
wołół, ale sztopkórze nick z tego nie czele. Le
zdrzele na se, jakbe nie rozemiele o co jidze.
- Ceż on od nas chce? — pierszi spitół sę
Skiba.
. — Cos gódó o drezena - odrzek Młińsczi.
- Pójże bleżi i gadój jak sę nóleżi - wołół
Formela. Seremak hopsół chwatko przez szene,
co bełe swieeqey od słuńca. Skiba zdrzół na
niego, a letko miół przemkłi ocze. Tej sę cziwół
na wszetczi stronę, jakbe chcół go dobrze widzec.
— Prochosczi kózół zapuszczec drezena, ale
chwatko!
- Co chwatko? - zarósku sę spitół Formela. Zaró je fajrabent, tej na co mu drezena?
— Wa sę wiele nie pitójta - „wajchowi” beł
często nerwisz. — Ze starechq je baro lecho,
trzeba jachac po dochtora, do miasta.
— Dawidosczi, jidzże zapuszcz - nakózół Ski
ba. Dawidosczi nie obzerół sę wiele, Je dwignqł
sę i chwatko nekół do drezene.
- Podjadz do budczi deźurnigo ruchu, tam je
Prochosczi. On pojadze z tobq - krzik za nim
Seremak, a tej szed do klękłigo na trówie Skibę
i mu cecho gódół do ucha: do smętka, ale żesme so weżarle. Story Prochosczi na poczqtk
swoji emeryturę postawił całq budlę kornusu...
Mó on terósku pełny buksę strachu. Boji sę
o swojq starq.
Tormester cziwnqł letko głowq i wstół z kolon.
Jiny też wstówóle.
— Me ju pudzem — jesz róz rzek Formela. —
Co me tu chceme?
- A jidzta - cziwngł rękq Skiba. Sztopkórze
wzele sę, a szle za Formelq. Józk wzqł taszę i zaczqł zbierać pusti budle. Naróz sę wesztramowół,
wsadzeł ręce do czieszeni i wezdrzół na tormestra.
- Mesterku, jó tak so meszlę, le ledze, co
wiedno przejeżdżale przez ten banof będq gódale, że starechę dióble majq wzęti, a bo że chtos
jq użedowił, cziej oni ji nie oboczq zdrzqcy przez
okno.
Skiba nick nie rzek, le zakurzeł cigaretę, a tej
letko cziwngł głowq.

Rozdrapią nasze gniözdo
Marian Jeliński

Boże, gdze me stąd pudzame. Te moji jabłónczi, te
sliwczi a wisznie i jiny drzewka, co jó tu zasadzeła,
co sę z nima stdnie? Cało moja robota zniknie ze
zemi, nick na wierzku nie ostónie. Jakbe jó w swoji
zemsczi pielgrzimce nic nie znaczeła.
Na podworzim zaremotało jaż rutę w oknach zadreżałe. Rusczi ził wjachół jak jaczi czołg. PichLipińskó uzd i'za jak wszetczi kurę chowałe sę gdze
łe mogłe. Ona co lubią żela, kwiate, brzódu techniczi
ni mogła za baro ledac. Chcała już wrzeszczeć na
lontrusa co teli trzasku narobił.
— Wele, moje dzece kochany — poznała śwojich —
jak to dobrze, że wa przejacha. Reginko ni mósz te
strach taezim kolosem jeżdżec?
— Ale nie. Cziej jó so z mojim chłopem jadę tej
jó mu wierzę.
— Wele i mój zęc mie odwiedzeł. Ni móg te be
Staszku jaczim jinym autem jeżdżec, co be choc perznę mni remotu robiło?
— Motor chodzi prówda dosc głośna, a elektrow
nia jądrowo, co kol waji wnet będze — dzało cecho,
le ona je wiarę barżi niebezpieczno.
— A będz mie tu sztel z tim brzedactwem. Nie je
ta elektrownia podobno do bómbe atomowi? A ten
atom to mó bec straszno rzecz.
— Jo, to je cos na ten sztółt — przeswiódczeł
Staszk.
— Dejta poku.
Pojta lepi do checzi! Derch o lechim nie brekujeme gadać.
— Wejle gdińczóni do naji przejechale. Witójtaż
w naszi checzi — uceszeł sę Pich-Lipińsczi.
— Bóg zapłać — odpowiedzele młodi Gruchałowie
na róz, jakbe sę umówile.
— Mó tata doch zrobiałą rękę — rzek Staszk wi
tające sę ze starkem. — Na penzji ni ma co sę tak
szarpać. We muszice uważać, bo ten rojmatizm, co
we go dostele w lagrze w Oranienburgu, zacznie waju znowu łómac. A może ta wojskowo renta nie chce
wama sygnąc?
— Młodim trzeba pomoc. Oni z tima dzecoma też
mają wiele robote.
— Reginko, to meat będze jesz wicy gosey, bo wa
ze Staszem razem tace odpowiedzała — przeböcza so
memka.
— To je możno, bo Franc z Anką ze Srókojc chcele jachac d0 Jastarni. Tą swoją warszawą oni tam
róz dwa będą. Franc le swoje sprawi. Może gdze jesz
jaką rebę dostanie od swojigo szwagra. Ne, ne, co
be oni tu wnet nie bele! Bo to jim tak baro z drodżi
nie je. .
— Czół le. Tam gdzes auto burezi. Wejle widzyta
wa, nie góda jó tego -— rzekła zdrząc przez okno
Pich-Lipińskó.
Bióławi auto senęło sę pomału po podworzim. Za
chwilkę dwierze sę otemkłe i na jedną stronę weszed
Franc, a na dregą Anka. Z tełu auta wedostół sę
Edk, potężny chłopisko jaż z Wolina rodem, jaczigo
wiedno na morze cygnie jak wilka do lasu. Wesedła
też Bernatka, co prze swojim chłopie weadrza dosc
umiartó. Nówikszigo trzósku narobił jednak syn
Franca i Anczi. Ten żewi knóp zaró nekół do swoji
starczi.
— Babcia, babciu! — wołół.
Pich-Lipińskó przecyska go do se i góda:

— Zebe wama dzótczi choc ten atom nie szkodzeł,
bo me ju za dłego nie pożejeme.
— Ceż we sę tak jiscece — rzek Franc. — Moja
firma wesła mie do Niemców, tam me budowale kol
miasta fabrikę porcelanę. Czechowie zrobile do ni

wialdżi komin, jaczi bodej miół taczi cug, że to mo
gło chłopa wcygnąc. To jest sarcestó moc, a to mia
sto le dali stoji. W elektrowni jądrowi taczig0 komi
na nie jest - trzeba, dimu nie będze. Wkół ostónie
czesti powietrzi.
— Te tak gódósz, ale gdze me sę podzejeme? —
spita sę Pich-Lipińskó.
— Pójta do jizbe, a nie stójta na progu — odezwół
sę ji chłop. — Rozgosce sę u naju, bo długo narna
już nie będze dóny obżerać naszigo dodómu. Nie jisceta sę, ale tak je. Cziej nas stąd wepchną, mie pew
no wnet zazwonią i jó pudę pod dzarnę. Żól mie je
moji memczi, co ona starechnó zacznie, jak mie ju
nie bądze. Jak ta nasza mama sę jiscy, sami widzita. To be sę kam użólił. Dobrze, że wa przejacha i me
możeme w naszim KartoszSnie waji przewitac. Sadnita do stołu.
— Dobrze, że we, tata, nairzekóce — rzek Franc. —
To we będzece jesz długo żele, bo mój stark porę łat
przed smiercą wcyg le chwólił, jaczi to są tero dobri
czase na świece.
— Wejle, ten wekrekus wiedno co powie. Białko
zróbże ti mocny kawę, niech so młodi uroczą.
— Jó. chcą prawie spętać cze wa wszetce pijeta ka
wę — rzekła Pich-Lipińskó i dwigła sę ze stołka.
— Jirku biój starce pomoc — Franc nakózół se,no
wi. Jirk rozmiół jak d0 niego ehtos rzek po kaszebsku, ale sóm jakoś gadać w mowie starków nie pióbowół. Tero on szed ze starką do kuchni, a o,na go
po drodze ostrzega:
—• Le mie nie stłecz jaczi tasczi!
— Co to jest tasczia? '
— Hewo tu one stoją — pokóza starka odmikające szafę ł westówiające tasczi na stół. — Jirku wezże podskac w blace bo tam jesz wegasnie.
Knóp włożił drewków na odżiń i podszed do okna.
— Babciu jakiś mały fiat wjeżdża na podwórko.
Chyba wujek Leon i ciocia Stefa przyjechali.
Na podworzim beł0 czec śpiewani: ....nad krajem
Bółtu ojczezna nasza...”.
— Wajle, mój pierworodny /e swoją białą pr.zejachół.
—• Niech będze pochwalony Jezes Christus — mło
di Pich-Lipińsczi ukuszkół swoją memikę.
—• Wejle, prze ti wolny sofooce cboc ti mieszczochowie przejachele — rzek Franc.
— Ti moji senowi to ricbtich plużi. Na gburstwu.
ona be wierę beła barżi zrobiąłó — rzek Pich-Lipiń
sczi.
— Naji krew nas choba wzewa. Me sę tak wszet
ce zeszłe choc to nie beło planowany. Cało rodzezna.
Nie, Michóła tu jesz ni ma. Nie wie on, że me tu
wszetce jesme — gódół młodi Pich-Lipińsczi weprężo.ny, kolibiąc sę na nogach.
— Zdrzeta le jak mu ten kupczi chleb plużi. Jak
on sę zybie na tech szperach. Ni mó ten nerwów
zepsetech — weszczerzół sę Franc.
—• Te be le szwadżier na tich wepkach scdzół. Poj
lepi halome Michóła. Zwleczeme go z tego trekra —
rzek León.
Nie bawiło długo i przeszło jich jaż pięć. Michół
z białką, León b Franc przeprowadzające nóstarszą
z rodu Pich-Lipińsczich.
— Starko, żebe tech trapów nie belo, tej be we
wierę sami przeszłe. Na dredżi rok, cziej we będzece
miele sto lat, me pewno w tę roczeznę walca na le
wą zateńcujeme — gódół León.
— Jó ce tak lubię jakbe te beł mój syn, Leonie.
53

— Jö doch jem waji wnuk. Le sę sinice wegodno
na tim zeslu. Widzyce we wiele nas tu je?
— Wiesz te, jó waji widzę jak taczi cenie. Czetac
jó ju ni mogę. Jó le tak ten różańc mówię. Ten czas
mie je dłudżi.
— Nas tu je jviele, cali ród — podpowiedzół
León. — Ju trzecy pokoleini co z waji weszło... Wejle kawa i kuch ju stoją, teró możeme jesc i gódac.
Ojc Leona, co miół wiele w żecym przeszli wezdrzół jakoś często krechi. Poprawił sę na stołku
i wesztremowół. Może przeszło mu do głowę jak on
sę zapisół do „Grifa Kaszebsczigo”, a może jak to
on rzek Miemcóm, że on niemiecczigo munduru nie
chce noscec, bo on beł poisczim żołnierzem. Beło do
przeczecó, że teró on głowa rodu, będze gódól.
Wszetce ucechle.
— Bar0 sę ceszę — zaczął — że wa sę tak wszetce
zjacha. Dzys me jesme razem, ale przesłechójta sę do.
brze na scanie nie jidze zedżier. Nasz czas je poli
czony. Wnet tu przińdą i rozczeprzą, rozdrapią na
sze gniazdo, z naszi robote nie ostanie nic. Mali Jirek
widzy skąd je ród jego memczi, jak me tu stojime.
Tima jednak co wińdą z mojich senów, to wierę nie
będze dóny. Me doch nie ze swoji wole stądika odchodóme, naszą zemię muszime ostawic. Czężko nama będze, ale tak sę muszi stać. Dobrze, że me nie
jesme sami. Jó wiem jedno: me muszime sę trzemac
razem do kuńca. Cało wies do grepe. Nasz szółtes
mó dobrą mesl: zemię za zemię, budinczi za budinczi — tak będze sprawiedliwie. Mie webrele do te

komitetu, jaczi mó wojować o naszi sprawę. Czworo
nas tam je, co sztere głowę do pospołu to nie jed
na. Będzeme robile wszetko, żebe zbudowale nom
nową wies, tu, na Kaszebach. Le razem, razem —
wszetce do grepczi.
Zaimesleł sę a w jizbie zrobiło sę cecho.
— Jó be rzek, że tćż le razem — zaczął gódac
Franc. — Róz jó mojżm pszczołóm webierół miód
z ula. Pogoda bela lecho, ale jó to chcół zrobić.
Pszczołę równak na mie sedzałe jak na miedzwiedzu.
Co chwilę jó muszół zrewac w las. Żebe gdze krótko
beło jezoro, chto wie cze jó be nie szustnął w wodę.
W kuńcu one mie tak rozgorzełe, że jó wzął a rozniós je razem z ramkami z wędzą i miodem. Jó tej
doszed do swiąde, że podzelony one bele słabszi.
— Jó be rzek to samo - przeswiódczeł Michół.—
Wuja Młińsczi wiedno gódół: — wiele wiitków w ku
pie nie jidze złómac, ale kożdó z nich osóbno często
letko.
— Uwóżta le sobie — zaczął León — jak taką wies
jidze prosto zniszczeć, choc ona stoji teli lat. O Kartoszenie ju je napisóny w roku 1284. Wtenczas woje
woda Dobiegniew z Biółogarde, co to leżi po drodze
z Lęborka do Lebe, oddół naszą wies klósz/torowi w
Żarnowcu, jak tam jeg0 córka Dobiesława wstąpiła.
— Te be szwadżier le czetół historeję, a tu trzeba
co na dziś wemeslec bo elektrownia będze tak cze tak
budowano — gódół Edk.
— Le razem, to sę muszi dac — rzek z podniosłą
głową León.

Glosa do
„Zbrodni sprawiedliwej"
Jerzy Samp

W czwartym i piątym numerze ..Pomeranii” z roku
1980 publikowany był esej „Zbrodnia sprawiedliwa
albo kaszubskie remedia na czary”. Przypomnę, iż
drugą jego część poświęciłem m. in. weryfikacji
i swoistej rewizji sądów dotyczących głośnej sprawy
pławienia czarownicy (Krystyny Ceynowy), które mia
ło miejsce w dzisiejszych Chałupach w roku 1836.
Poza ustaleniami ściśle faktograficznymi zwróciłem
tam również uwagę na różnego rodzaju reperkusje
owego wydarzenia, przede wszystkim zaś na literac
ki rezonans głośnego i nieprzypadkowo rozdmucha
nego samosądu, jaki znajdujemy w twórczości tai:
znanych pisarzy, jak: Hieronim Derdowski, Stefan
Żeromski, Wanda Brzeska, Franciszek Fenikowski, a
w pewnym stopniu również Jan Rompski.
Do sprawy tej powracam obecnie raz jeszcze by
w formie uzupełnienia rozwinąć jeden zaledwie wątek
tamtych rozważań. Chodzi mianowicie o zasygnalizo
waną we wspomnianej pracy nowelę Wandy Brzes
kiej pt. „Syn czarownicy”. Jest to tekst znany zapew
ne bardzo wąskiemu gronu czytelników, i o ile mi
wiadomo — drukowany dotychczas zaledwie jeden
raz, ponad czterdzieści lat temu, w trudno dziś już
osiągalnej „Tece Pomorskiej”.
Chcąc należycie zrozumieć genezę utworu musimy
wrócić do tragicznego wydarzenia z półwyspu. Jak
już pisałem, istnieją rozbieżności pomiędzy treścią
dokumentów landratury puckiej podpisanych przez
von Platena (z sierpnia 1836 r.) a publikowanymi w
niespełna rok później materiałami z procesu na ła
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mach „Preuss. Provinzial-Blätter”. Różnice te doty
czą m. in. liczby dzieci Ceynowiny oraz ich wieku.
W pierwszym z dokumentów znalazły się zeznania
córki zamordowanej — Anny. Mówi ona o swojej
rodzinie: „Ja i moja starsza siostra Maryanna mu
sieliśmy teraz żywić nasze młodsze rodzeństwo jak
to: (tu nieczyt.) — 13 lat, Katarzyna — 12 lat, Piotr
— 4 lata, gdyż moja 17-letnia siostra Magdalena
służy w Smolinie i nie jest w stanie dla nas co
uczynić”. Na uwagę zasługuje inny jeszcze materiał
źródłowy a mianowicie praca W. Mannhardta pt. „Die
praktische Folgen des Aberglaubens” (Berlin 1878).
W części poświęconej interesującemu nas wydarzeniu
autor wzmiankuje, iż syn pławionej Bernard, który
w chwili śmierci matki miał być „bezbronnym dziec
kiem” żyje nadal (!) pracując, i też zapewne miesz
kając w Pucku, jako robotnik.
Gdyby w grę wchodziło pierwsze dziecko (13-letnie), którego ze względu na nieczytelność oryginału
dokumentu pochodzącego z archiwum landrata puc
kiego — nie znamy z imienia, zapewne Mannhardt
nie mówiłby o nim jako o „bezbronnym”. Dlaczego
więc córka pławionej nie wspomina w ogóle o bracie
noszącym imię Bernard? Wśród rodzeństwa wymie
nionego przez Annę jedynym chłopcem (z pozosta
łych) jest ów czteroletni Piotr. Być może jako osoba
dorosła używał on właśnie imienia Bernard. Nie
mniej zastanawiające jest dlaczego to właśnie o nim
wspomina Mannhardt.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa ów Ber

nard musiał liczyć sobie w chwili powstawania ksią
żki, tj. ok. roku 1877, nic więcej niż 36 lat. Nie
znamy bliżej losów pozostałych członków osieroconej
w roku 1836 familii Ceynowów. Trudno wszakże
uwierzyć, by wszyscy pozostali zmarli przed ukaza
niem się dzieła Mannhardta, gdyż nawet najstarsza
z tego grona Marianna nie przekroczyła w tym czasie
55 roku życia. Dlaczego więc mowa tylko o Bernar
dzie? Nie wykluczone, iż przyczyniło się dc tego to,
co zwykliśmy określać mianem złej sławy. Być może
tryb życia oraz nabyte z czasem kompleksy spra
wiły, iż najmłodsze z dzieci „czarownicy-’ zyskało
sobie ową niefortunną popularność i na tej zasadzie
wiadomość o nim dotarła do badacza przesądów.
Jadnakże wszystko to są tylko przypuszczenia.
W swoim eseju napisałem: „Zdaje się, że najbar
dziej rzeczową analizą pławienia na Półwyspie Hel
skim jest jak dotąd opracowanie Józefa Bossow■skiego pt. »Sądy Boże na Pomorzu«” (w tekście po
dano tytuł błędnie nie z mojej winy). Pierwszą, lub
jedną z pierwszych recenzji tego studium znanego
przed wojną kryminologa była publikacja zamieszczo
na w „Tece Pomorskiej”, w numerze drugim z roku
1937. Jej autor A. B. (Andrzej Bukowski) pisał w
niej — nawiązując do głośnego pławienia w Chału
pach co następuje: „Ze swej strony mogę podać cie
kawy epilog tej sprawy. Oto w roku 1905 zmarł
75-letni żebrak Bernard Ceynowa, syn Krystyny.
Jak donosi „Gazeta Toruńska” (1905, nr 233): »Nikt
za trumną jego nie postępował. Nie miał on duszy
kochającej za życia, owszem każdy go omijał, ber
własnej winy miał on smutną sławę. Ze śmiercią
jego budzi się straszne wspomnienie śmierci jego
matki...«. Tak po wielu latach mszczono się jeszcze
na synu za rzekomą winę matki” (s. 58—59).
Można zadać pytanie, jak ma się to wszystko do
twórczości Wandy Brzeskiej i co wiąże przytoczone
fakty z jej nowelą „Syn czarownicy-’. Otóż bardzo
wiele. Recenzja „Sądów Bożych na Pomorzu” uka
zała się bowiem w tym samym (letnim) numerze
„Teki Pomorskiej”, w którym redakcja ogłosiła konkur literacki na małą formę prozatorską, podając
zarazem jego cel i warunki. Jak -wiadomo w tym
samym czasie Wanda Brzeska pracowała nad swą
obszerną powieścią pt. „Sprawa gminy Ceynowy”
— w całości poświęconej dramatowi, jaki rozegrał
się w roku 1836 (wyd. Lwów — Warszawa 1938).
„Syn czarownicy” — nowela zgłoszona przez autorkę
jako praca konkursowa do redakcji „Teki Pomors
kiej” zajęła w efekcie pierwsze miejsce. Informację
0 tym przynosi specjalny komunikat zamieszczony
w czwartym (zimowym) numerze pisma. Werdykt
ogłosiło jury w składzie: Andrzej Bukowski, Alek
sander Majkowski i Zygmunt Mocarski.
Bez większego ryzyka stwierdzić możemy, iż pi
sarka znając nr 2 „Teki Pomorskiej” zetknęła się
z przytoczonym fragmentem recenzji studium prof.
Bossowskiego, a że temat był jej w owym okresie
wyjątkowo bliski wykorzystała przytoczoną w recen
zji notatkę prasową jako temat swej pracy konkur
sowej. Z uwagi na niemożność dotarcia do oryginału
„Gazety Toruńskiej” z roku 1905 trudno mi orzec,
czy autorka sięgała również i do tego źródła. W za
sadzie jednak w noweli spożytkowana została przy
toczona notatka wraz ze wszystkimi jej elementami,
1 w tym też sensie mogła ona być dla koncepcji
zrealizowanej noweli w zupełności wystarczająca.
W pewnym sensie traktować możemy „Syna cza
rownicy” jako epilog „Sprawy gminy Ceynowy”.
Zostaje tu dopowiedziany ostatni niejako akord dra
matu jaki rozegrał się na półwyspie. Musimy wszak
że pamiętać, iż, mamy tu do czynienia nie tyle
z dokumentem co z 1'teraturą, toteż „licentia poetica”
sankcjonuje niejako pewne (nieznaczne zresztą) od
stępstwa od prawdy wydarzeń. Zarówno w książce
Mannhardta, jak i w „Gazecie Toruńskiej” mowa
jest o człowieku imieniem Bernard. Zakładając, iż
owym Bernardem jest nie kto inny, jak wspomnia
ny już Piotr, który w roku 1836 liczył sobie cztery
lata, także i autor notatki prasowej myli się poda
jąc, że w chwili śmierci miał lat 75. Brzeska czyni

Rys. J. Misiek
go świadomie jeszcze starszym pisząc: „Ludzie mó
wili o nim, że ma lat sto, a miał ich dziewięćdzie
siąt. Ludzie mówili o nim, że umrzeć nie może bo
go ziemia nie chce i morze nie chce przyjąć. Nie
chcieli go przyjąć ludzie. Więc skazany był na ży
cie, tak jak inni skazani są na śmierć”. Dalsze frag
menty tekstu zdradzają znajomość ustaleń Mann
hardta: „Za młodu był robotnikiem w Pucku, ale
tracił zawsze pracę, ile razy wieść się rozniosła,
kim jest i skąd pochodzi. Nie mógł ukryć swego
istnienia, tak jak z czasem nie mógł ukryć i twarzy,
po której go poznawano”.
Pisarka, której doskonale znane były zeznania
świadków w procesie przeciwko oprawcom z Chałup
(z publikacji zamieszczonej na , łamach „Gryfa”),
tworząc literacki portret swojego bohatera jednocześ
nie go jak gdyby odmładza. Pisze bowiem w innym
miejscu noweli: „Miał lat trzy, kiedy się stało tam
to okrutne nieszczęście. Sam pamiętał ją jeszcze, gay
go do snu kolebała, małe dzieciszczko (...) Resztę
opowiedziały mu siostry: Anuszka z Gdańska, Mari
ka i Kością, a niejedno dorzucili źli ludzie wykli
nając jej imię. To była jego nenka, jego matka
rodzona, którą w dzień straszliwej hańby i ponie
wierki utopili ludzie w morzu. To on był właśnie
Bernat, syn Kristy Ceynowy, syn czarownicy z Cha
łup!”.
Reszta jest już tylko udramatyzowaną i wystyli
zowaną treścią informacji prasowej. „Za trumną
starego żebraka nie szedł żaden człowiek, nikt mu
nie chciał towarzyszyć w tej ostatniej wędrówce, tak
jak go nikt nie chciał za życia. Przyjęła go ka
szubska ziemia”.
I jeszcze jedna refleksja na koniec. Zarówno „Spra
wa gminy Ceynowy”, jak i omówiona nowelka za
sługują w pełni, tak z uwagi na ich walory literacko-artystyczne, jak i na podjętą w nich tema
tykę na wznowienie. W odniesieniu do pierwszej po
zycji, tak jak sugerował to już przed czterema laty
Edmund Puzdrowski, mogłoby to być Wydawnictwo
Morskie. Zanim do tego dojdzie, nic nie stoi na
przeszkodzie, by „Pomerania” opublikowała „Syna
czarownicy” — utwór, który w roku 1937, jako je
dyny z blisko czterdziestu zgłoszonych nowel — zys
kał I nagrodę wojewody pomorskiego.
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Ze wspomnień leśniczego

W Grudziądzu
artyleria jest
Jan Wojciechowski

Dobiegał końca okres mojej dwuletniej praktyki
przedszkolnej. Powoli zacząłem przygotowywać się
do wyjazdu do szkoły dla leśniczych w Margoninie.
Wniosek wraz z dokumentami i dziennikiem czynnoś
ci przedłożyłem wcześniej w Dyrekcji Lasów. Decyzja
o przyjęciu leżała w nadleśnictwie.
1 września rozpoczęła się nauka. Nie przeczuwałem,
że w szkole na razie będę tylko gościem. Przez nie
dopatrzenie właściwych czynników, prośba o odrocze
nie obowiązkowej służby wojskowej nie dotarła do
miejsca przeznaczenia. Zarówno mnie, jako też dy
rekcję szkoły zaskoczyła karta powołania. Mimo, iż
dyrektor natychmiast ponowił energiczne starania o
odroczenie, nie dało się zmienić stanu rzeczy. Woj
ska lekceważyć nie wolno. Rozkaz trzeba wykonać,
termin dotrzymać i dopiero stanąć do raportu z żala
mi. Wróciłem przeto do domu i żegnany rzewnie przez
zmartwionych rodziców, z tobołkiem w ręku udałem
S’ę w drogę.
Stanąłem punktualnie w 16 p.a.l. w Grudzią
dzu. Stosunkowo szybko umundurował nas ognio
mistrz Olszewski. Rekrut musi się różnić wyglądem
od wysłużonego rocznika. O to z największą troską
zadbał podoficer mundurowy, rzucając nam ubrania
rozmaitego rozmiaru i koślawe buty. Niezwłocznie też
zaczęło się obfitujące w upokorzenia rekruckie życie.
Napełnianie sienników i sprzątanie wypełniło "nam
pierwszy dzień. Podkreślę, że w tym czasie obowią
zywał w wojsku rygor zwany ogólnie drylem Piłsud
skiego. Przedsmak tych rozkoszy przeżyłem tydzień
później. Z końmi nie byiem obeznany. Podczas
czyszczenia koni narowisty rumak, rutynowany
psycholog w stosunkach towarzyskich rekrut - koń,
nadepnął mi na nogę. Urazu cielesnego nie dozna
łem, lecz odczuł ten niemiły kontakt mój mi
lowy but. Podeszwa ledwie wisiała na spróchnia
łych sztyftach i rażąco odstawała. Po wieczerzy co
sił w nogach popędziłem do szewca bateryjnego z
gorącą prośbą, by za ekspresową opłatę doprowadzi!
but do porządku. Czekał tam już na swb ofiary pod
oficer szkoleniowy, plutonowy Rydzkowski. Zdyszany,
nie bacząc, że siedzi bożyszcze instruktor, zwróciłem
się bezpośrednio do starszego żołnierza — szewca z
błagalną prośbą. Nie dokończyłem wyuczonej na pa
mięć modlitwy. Bazyliszkowe ślepia plutonowego i
krzyk zamknęły mi usta. „Ty ofermo, do chlewa wła
zisz? Wyjdź na korytarz, zapukaj i po wojskowemu
się zamelduj jak człowiek. Nie widzisz tu szarży by
ku jeden?” Wychodziłem, wchodziłem, pozdrawiałem,
meldowałem się z butem w garści. Zawsze popełnia
łem przynajmniej jeden błąd. Raz za cicho pukałem
albo-się jąkałem, innym razem furażerki nie zdjąłem,
albo miałem pasek obwisły jak „kuchta” i „gębę” nie
umytą. Ostatnim razem,, kiedy mi się z
rozpaczy
twarz ułożyła w grymas, pan plutonowy stracił pa
nowanie nad sobą z oburzenia. „Co, na mnie tak mor
dę wykrzywiasz? Myślisz, że jesteś lepszy gość? Marsz
na korytarz!”. Wypadłem jak podszczuty rumak i gna
łem co sił do mojej izby. Podoficer zdążył za mną
wyskoszyć i rykiem zatrzymać w poślizgu. Teraz do
piero zaczął się taniec. Przez prawie 100 metrów dłu
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gi korytarz ćwiczyłem na komendę: naprzód marsz,
kryj się. powstań, padnij, żabki skok, pochód du
chów — ćwicz, biegiem, czołgaj się, na czworakach —
marsz, przyczem but trzymać musiałem w zębach. Pu
ścił mnie dopiero, gdy już n;e mogłem oddychać i jak
skrzywdzone dziecko niemal głośno płakałem.
Po często powtarzanych „ćwiczeniach” okrzepliśmy
i żadne wygłupy tych panów nie zdołały nas zała
mać. Po dwóch czy trzech tygodniach zaczęto po
śpiesznie kilku z nas stroić w nowe garnitury. Mieliś
my co prędzej jechać do Szkoły Podchorążych Re
zerwy w Tomaszewie Mazowieckim. Ogarnięci staliś
my na dziedzińcu, czekając niecierpliwie na ostatni
przed wyjazdem apel. Ukazał się wreszcie oficer in
spekcyjny z dowództwa pułku i oznajmił naszej wła
dzy bezpośredniej, że z-ca dywizji anulował rozkaz,,
zostajemy w naszej jednostce, albowiem w pułku
brakuje instruktorów. Nastąpiły teraz czynności od
wrotne do pierwszych z tą różnicą, że nie zdaliśmy
kompletów umundurowań niedzielnych, a to w
związku z bliskim przydziałem do szkoły podoficer
skiej w_ miejscu. Zanim wyszedł odpowiedni rozkaz,
nadal ćwiczyliśmy się w cnocie posłuszeństwa i po
kory.
Istniał uświęcony tradycją zwyczaj, że podoficero
wie pełniący funkcje dowódców drużyn i plutonów,
będący kawalerami mieszkali w koszarach. Nie byli
oni związani rygorem ograniczającym ważność prze
pustki. Wychodzili z koszar za okazaniem legitymacji i
wracali często około północy. Gdy sobie w mieście
podpili włóczyli się zbiorowo po izbach żołnierskich
i dławiąc się śmiechem urządzali sobie z nas widowi
ska. Rytuał był zwykle ten sam. Wchodzili z brzękiem
szabel i ćwiergotaniem ostróg, a jeden z nich ryczał:
„Pobudka, pobudka — wstawać!”. My,którzyśmy już
truchleli słysząc ich gwarnie idących'po korytarzach,
zrywaliśmy się z posłania, jak stado spłoszonych jele
ni i z głuchym tupotem bosych nóg przepychaliśmy
się do swoich taboretów stojących w szczytach łóżek,
na których leżały poukładane w kostkę ubrania. Na
wyścigi każdy stawał na baczność. Spóźnialski za po
kutę musiał wycierać podłogę. Odbywało się to w
połączeniu z pewnym ceremoniałem. Jeden z podofi
cerów rozlewał na podłogę wodę z dzbana. W to roz
lewisko sadzano delikwenta. Następnie najsilniejszy z
rekrutów opierając ręce na ramionach ofiary mocno
przyciskał w dół, a dwóch wyznaczonych przez panów
podoficerów żołnierzy chwytało pokutnika za nogi i
na komendę „Wycierać!” szorowało biedakiem podłogę
jak szrobrem. W ten arcywesoły sposób opieszały jeź
dził ta.k długo, aż rozlaną wodę wtarł w podłogę. Nie
muszę dodawać, iż po takich ślizganiach bardzo czę
sto uda pełne były wiór z chropowatych desek pod
łogi.
W wojsku króluje hasło: jeden za wszystkich, wszy
scy za jednego. Aby to prawo spoistości nie było
czczym frazesem, za spóźnialskiego, a jeden zawsze
musiał się spóźnić, karę ponosiła cała drużyna. Na
komendę: „Na szafki marsz!” kocim sprytem lub z po
mocą kolegi wdrapywaliśmy się na swoją szafkę i co
tchu stawaliśmy na baczność w wyrównanym szere«-

gu. Dalsza komenda: „Keszulą — w zęby!” •— wyko
nywana była przez wszystkich jer$'.ocześpi% Instruk
torzy*^ u$a\vańą pqw§gą spfawćfzati koiicami sąabel..
czy pewnc^koilcbwkrorganlzmu^są''' zdrowe" i utrzyj
manę w stanie nigienieznym. Po tym apelu odzywał
się kapral Barcikowski: „lobrzewam tak stać i z
gory na swoich instruktorów patrzeć,
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komendę'; pod^łoika jbiegiem nSajJfzJgJ^fecgę Sie; prze,,
brzmiał zgrany* tupoT, a wiara leżała wyciągnięta pod

łóżkami. „Wszyscy uczą się pływać — wykonać”.
Jak żaby wiosłowaliśmy nogami i rękami udając pły
wanie, co było niebyłe jaką sztuką. Koniecznie trze
ba było trzymać brzuch (na wyczucie) nad podłogą, bo
groziły wióry, jednocześnie nie wolno było nadto prę
żyć mięśni pleców i ud, bo łóżka były żelazne i łat
wo można się było skaleczyć o wystający koniec dru
tu czy zakończenie śruby. Czynność była skoordyno
wana, wykonywaliśmy ją w tempie „raz i dwa”. Na
hasło: „Przed łóżkami zbiórka!” pryskaliśmy na
wierzch jak króliki z nor formując wzorowy szereg
przed taboretami, z których uprzednio któryś z in
struktorów ręką lub szablą zrzucił poukładane w ko
stkę mundüry. Następna ' komenda brzmiała: „Kostki
złóż!” Z ulgą wydzieraliśmy'sobie z rąk znane nam z
charakterystycznych cech części garderoby i w błys
kawicznym tempie układaliśmy z powrotem na tabo
rety. Po tej czynności następowało tradycyjne usta
wianie się na baczność, l-ustracja kostek i- roz
kaz: ,.Do łóżek biegiem marsz!”. Ach, jak przyjem
nie było wskoczyć do łóżka na wypchany siennik i na
kryć się ciepłymi kocami. Zakończeniem imprezy by
ła komenda: „Wszyscy śpią”! Rytmicznie wciągaliś
my powietrze i wydmuchiwaliśmy je ze świstem. Te
odgłosy musiały mieć równe, głośne natężenie i do
biegać z każdego łóżka. Zdarzyło się też, że kaprale
znaleźli okruszkę słomy. Cała drużyna zaniosła w
kocu tę słomkę do stajni odległej około 200 m od bu
dynku koszar. Po odejściu naszych opiekunów śmie
chy i dowcipy trwały tak długo, dopóty nie zaczęły
się nam kleić oczy.
Przekwaterowaliśmy się do gmachu szkoły podofi
cerskiej. W ramach szkolenia zdarzały się alarmy.
Miały one zawsze poważny charakter, nie cechowały
ich znamiona wyżywania się na żołnierzu. Chorąży
Krella, nasz szef, umiał każde nawet dokuczliwe ćwi
czenie zareżyserować tak, że wykonywaliśmy je z en
tuzjazmem i w wesołym nastroju. Raz. gdy śnieg za
walił nam grubą warstwą dziedziniec do ćwiczeń, po
budzeni przez szefa wszyscy bez wyjątku wyskoczy
liśmy z taboretami i przy akompaniamencie śmiechu
spychaliśmy nimi śnieg na powierzchni prawie 1 ha.
Również kara w postaci szorowania korytarzy lub sal
przy pomocy szmaty i suchego piasku, urozmaicona
zaimprowizowanym żartobliwym gestem uważana by
ła raczej za rozrywkę, choć wykonywaliśmy ją w tzw.
walnym czasie.
REKRUT I KON
Osobnym rozdziałem były ćwiczenia z konnej jaz
dy. Świetnie dawali sobie radę ci, którzy już w domu
oswoili się z tą sztuką. Gorzej było nam nielicznym,
którzy z tym miłym zwierzęciem nie mieli dotąd oka
zji się spotkać. Wprawdzie ułanów z nas zrobić nie
zamierzano, ale coś z tego jeździeckiego rzemiosła
chapnąć było trzeba.
Zabrali się do nas uczciwie od samego początku.
Przez sześć tygodni codziennie po dwie godziny jeź
dziliśmy ćwiczebnym kłusem bez siodeł. Toteż co
dzień rów na siedzeniu i skóra od wewnątrz nad ko
lanami były zdarte do żywego mięsa. Wieczorem sa
nitariusz czymś szczypiącym rany zapędzlował, że się
do pobudki zasuszyły. Po jeździe było znowu to sa
mo i tak długo się to powtarzało, aż potworzyły się
strupy, które następnie powoli się wykruszały. Skóra
w tych miejscach zrobiła się brunatna i tak twarda,
jak u starego odyńca. na łopatkach. Odtąd jazda na
wet na wychudzonych grzbietach końskich nie spra
wiała już bólu.
Z początku dawały się nam we znaki ciągłe zmia
ny koni. Przydzielono nam je ze wszystkich baterii.

r "Między nimi było mnó»two
doświadczonych, które
I. trema*Tękrucką?w lot ?róż^zyJrowĄlf j dalejże, -schęft
^ie upoważnione, samas zabrały sięódcs, n&szgjiąędukaj r

cji. ByTy ćfoskońałymi psychologami i ludzkich ułom-*
ności nie podobna było przed nimi ukryć. W tym mie
szanym towarzystwie były charaktedyjgryzące, .kopj,ą*>
ä cę;’Ściągające z siodła' za portki; wiełzgające' zttem,
kwiczące, 'kręcące pośladkami i sikające,., ji ■,
Ibrałfen np. udawał baranka. Gdy żołnierz zabierał
się do wsiadania trzymał głowę na .wpros^, a uszyjna.
baczność, jakby o niczyrrt'nie myślał. Skoro 4ylKp" wy
czul, że wsiadający odwrócił się plecami i zbliżył nie
ostrożnie do jego szyi, błyskawicznie przechylał łeb
w dół i gwałtownie chwytając za lejce czy frak pod
rzucał biedaka w górę. Potem spokojnie stał i po
kazywał leżącemu na ziemi żółte zęby, jakby się z nie
go śmiał. Czasem tak zręcznie szczypnął, że pozosta
wił krwawy ślad, a w pysku trzymał skrawek spod
ni. Lolek (trzy czerwone kółka) szedł obeesyjnie na
żołnierza na zadnich nogach. ..Gryzł i kopał oraz
szukał okazji by laika przycisnąć do drąga, słupka czy
ściany. Każdą akcję kwitował przeraźliwym rżeniem.
Gdy się go dosiadło niósł dumnie i równo. Organista,
wielki jak wielbłąd, z garbem, pięknie, kłusował. Gdy
tylko wyczuwał, że jeździec poddaje się, w takt jego
kołysania, nagle wspinał się w górę, by za chwilę wy
soko wierzgnąć tylnymi nogami. Tylko arcymistrz nie
spadał, każdy początkujący śmiertelnik fikał przez
głowę Organisty.
On zręcznie ■ przeskakując jeźdźca
zrównywał się z innymi końmi i spokojnie z gracją
kłusował dalej sam. Marta, gorąca końska dama. Nie
dała się dotknąć szczotką ani ręką, gdy się w począt
kach znajomości nie przestrzegało savoir viru. Nawet
doświadczeni i znani jej jeźdźcy bardzo musieli uwa
żać, bo wszędzie ją kilało. Jeszcze człek jej sierści nie
dotknął a już robiła młyńca ogonem. Czesana skaka
ła, kwiczała i sikała, tyle że nie gryzła ani nie kopa
ła. Przy siodłaniu, wsiadaniu, rozkulbaczaniu doka
zywała tak samo. Jeśli siadło się na jej grzbiecie siłą
albo skoczyło zręcznie z ziemi wprost w siodło, z lu
bością wzdychała i kapitulowała. Niosła jeźdźca tak
miękko, tak równo i płynnie stawiała nogi, że jazda
była rozkoszą. Na przeszkodach
sama prowadziła.
Jeździec uważał tylko, aby wodze były lekko wyczulo
ne. Biada, gdy się zbyt mocno targało wędzidłem. Od
razu traciła równowagę i zdenerwowana z miejsca
rzucała sie w bok, niosąc wprost ku drzwiom stajni.
Piorun porucznika Szulca był pięknym rasowym ko
niem. Bez przerwy gryzł zębami wędzidło. Swego pana
słuchał chętnie i każdy jego najdelikatniejszy przeka
zany słowem lub łydkami rozkaz wypełniał z odda
niem. Galopował prawie z miejsca, jak panna zmie
niał nogę w powietrzu, robił króciutkie obcyrklowane
wolty i ósemki. Na przeszkody szedł wygięty niemal
w pałąk i dopiero nad płotkami, wałem czy rowem
robił się prosty i długi. Dla nas Piorun był zgoła mu
zykantem. Dał się osiodłać, dosiąść i objeżdżać, jakby
pragnął uśpić jeźdźca. Ale jeśli jakiś ruch mu się
nie podobał, w największym galopie wrył się nagle
nogami w piasek, zarżał, machnął ogonem z góry na
dół jak biczem i zrobiwszy skręt w miejscu mknął na
oślep albo sadził na przeszkodę z pasją, jak gdyby ją
zamierzał przefrunąć, by raptownie stanąć z takim
wyczuciem, że ofiara wyrzucona z siodła utykała w
płotkach z chrustu, na kopcu lub wale, albo na środ
ku rowu z błotem. Ostatnia przygoda i mnie się przy
darzyła. Wiele było jeszcze innych zuchów. Dokazy
wały tak długo, aż przestaliśmy popełniać rażące błę
dy nowicjuszy. Później łasiły się do nas jak kociaki.
Podczas czyszczenia do przeglądów mogliśmy pod ni
mi siedzieć, podnosić nogi, trzepać, skrobać i co tylko
dla końskiej elegancji było potrzebne wykonywać. Po
zwalały nawet palec wetknąć do ucha, na co koń nor
malnie jest nader wrażliwy.
Jakimś cudem posiadłem umiejętność prawie do
brej jazdy. Wtedy właśnie nadeszła moja druga rekla
macja. Dano mi prawo wyboru. Jakkolwiek stan
żołnierski coraz bardziej przypadał mi do gustu, zde
cydowałem się wrócić do szkoły. Znaczne zaległości w
nauce wyrównałem, a nawet prowadziłem jeszcze chór
szkolny.
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Poprawianie Żeromskiego kontro wers j e popremierowe
Marek Skwiercz

Wbrew pozorom „Wiatr od morza” nie jest dziełem,
które funkcjonuje w szerokiej świadomości polskiego
czytelnika. O ile sam tytuł znany jest dość powszech
nie i prawidłowo kojarzony z pisarstwem Żeromskiego,
0 tyle ze znajomością treści tego dzieła jest znacznie
gorzej. Ten właśnie fakt mając m. in. na względzie,
reżyser Jarosław Kuszewski postanowił utwór przy
pomnieć na nowo, a jednocześnie przybliżyć go i przy
swoić polskiej scenie. Zabieg sam w sobie wydawał się
z góry niemożliwy do zrealizowania, by nie rzec kar
kołomny. Mimo to jednak autorzy adaptacji (wymie
niony reżyser wespół z Krzysztofem Wójcikiem) w
przedpremierowych wywiadach zapewniali, iż są w
stanie owych kilkanaście opowiadań składających się
na „Wiatr od morza” przenieść na deski teatru.
I oto stało się. W ostatnim tygodniu września ujrzę
liśmy gdyńską prapremierę „nienapisanej sztuki” Ste
fana Żeromskiego. Wystawienie jej było zarazem inau
guracją nowego sezonu artystycznego 1980/1981 w
Teatrze Dramatycznym, który w Gdyni otrzymał swo
ją nową siedzibę przy ulicy Bema. Perspektywa kil
ku tygodni, jakie od tamtej daty minęły pozwala przyj
rżeć się spektaklowi już bez emocji, a że poruszono
w nim sprawy dla Pomorza historycznie ważkie —
trzeba to uczynić tym bardziej wnikliwie.
Niemal wszyscy wypowiadający się na ten temat re
cenzenci, a podejrzewam, że i większość świadomych
rangi oryginału widzów, ocenili „widowisko” negatyw
nie. Należy więc znaleźć odpowiedź na pytanie, czy
przyczyna takiego stanu rzeczy leży w nieprzekładalności epickich obrazów Żeromskiego, składających się
na jego „tryptyk pomorski” („Wisła”, „Wiatr od mo
rza” i „Międzymorze”), czy też raczej w sposobie ich
scenicznej adaptacji i teatralizacji. Myślę, że po trosze
1 w jednym i w drugim.
„Wiatr od morza” to, jak wiadomo swoista panora
ma dziejów ukazanych w perspektywie trzynastu stu
leci (od napadu Wikingów do budowy portu gdyńskie
go). Skondensowanie treści właściwej tak rozległej
czasoprzestrzeni w widowisku ponad dwugodzinnym
musiało się odbyć kosztem cięć, uproszczeń, nie mó
wiąc o specyfice tekstu, nastroju, efektach wynikłych
ze zmiany narracji ,na dialogi itp.
Każdy wypadek uwspółcześnionej adaptacji seenicz
nej utworu klasycznego budzi spory i kontrowersje, a
już w szczególności dotyczy tekstów, które nie powsta
ły z myślą o teatrze. Ogniwem spajającym luźne i nie
zawsze tematycznie ze sobą związane opowiadania, lub
jak mówiono kiedyś — rapsody, jest w „Wietrze od
morza” postać Smętka. Żeromski ukazując go w naj
rozmaitszych wcieleniach wyposaża demona w zdol
ność bezustannej reinkarnacji. Wplatając go bowiem
jako potężną, choć w istocie tylko pozorną (mityczną)
siłę sprawczą w dzieje ziem pomorskich i z Pomo
rzem sąsiadujących, stworzył nastrój ciągłego zagroże
nia czyhającego niejako ze strony tajemniczego prze
śladowcy tutejszego ludu. Smętek częstokroć nawet
w jednym i tym samym opowiadaniu przybiera sze
reg masek. Również i wówczas, gdy autor nie nazywa
go po imieniu wiadomo, że zawsze tam gdzie mowa o
krwi, przemocy, przestępstwie i zbrodni mamy do czy
nienia ze Smętkiem. Ów twór wielopostaciowy będzie
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się więc krył we wcieleniu skalda, czarnego łowcy,
władcy kaszubskich demonów, pruskiego kunigasa,
doradcy i powiernika mistrzów zakonu krzyżowego,,
wewnętrznego dajmoniona, negocjatora, szpiega, han
dlarza sumień, psotnika pomorskiego i diabła. W dzie
le Żeromskiego jest on wcieleniem siły nieposkromio
nej — jak pisał T. Makowiecki — symbolem „nieukojonej żądzy dumnego piękna łamania wszelkiego zaka
zu, oraz nigdy nie nasyconego widoku walki człowieka
z człowiekiem”. W takim ujęciu, główny sens dzieła
sprowadza się do tropienia sił, uznanych za nieludzkie
— zarówno w człowieku i narodzie, w historii, wresz
cie w śwTecie.
Smętek jest w „Wietrze od morza” metaforą wszyst
kiego, co z natury swej jest w świecie okrutne, po
zwierzęcemu drapieżne, nasycone piętnem gwałtu i
grabieży. Również w gdyńskiej sztuce wysuwa się ta
postać na plan pierwszy, jako najważniejszy z bohate
rów. Tyle, że realizatorzy świadomie odrzucili zewnę
trzne znamiona jego zmienności, od początku do koń
ca, konsekwentnie ukazując go np. w tym samym le
tnim garniturze. Odtwarzający tę postać na scenie ak
tor (gościnnie występujący w Gdyni Zbigniew Mich)
operuje przy tym dość monochromatyczną gamą
tych samych wciąż gestów. Aktorowi niestety nie uda
ło się stworzyć kreacji przekonywującej i głębokiej.
Bez względu na metrykę przywołanej z dziejów Po
morza sytuacji historycznej i różnorodność bohaterów
w niej uczestniczących jego Smętek pozostaje wciąż
tworem jednowymiarowym, mówi zawsze tym samym
językiem, operuje zestawem powielanych gestów cy
nika, śmieje się tym samym śmiechem i porusza się
we wszystkich scenach z tą samą gracją pleyboya. Jest
żenująco monotonny, gdy tymczasem niekiedy brak
mu po prostu owej diabolicznej rubaszności, a w sce
nach ze św. Wojciechem lub Kopernikiem chyba i po
kory, kiedy w ich zakończeniach uświadamiać sobie
winien własną klęskę.
Drugim istotnym bohaterem sztuki jest „lud rybac
ki”. Rolę tę odtwarza czternastu aktorów. Całe wi
dowisko otwiera scena zemsty dokonanej przez tą
zbiorowość na uczłowieczonym demonie. Jest to wszak
że jedynie pozorne unicestwienie Smętka, bowiem nie
bawem pojawi się już w innym miejscu sceny. Reży
ser chciał być może zasugerować w ten sposób widow
ni, że chodzić będzie o postać niezniszczalną, twór wieI cznie odradzający się.
Kuszewski silnie zredukował tekst literackiego ory
ginału. Akcję swojego dramatu rozpoczyna, nie licząc
deklamacji opartych na fragmentach opowiadania dru
giego i trzeciego, w zasadzie dopiero sceną nawracania
pogan przez świętego Wojciecha. Dodajmy, iż wspo
mniana zbiorowość, to grupa tak samo ubranych akto
rów, których obecność dostrzegamy we wszystkich
scenach’ grupowych, niezależnie od epoki, o której jest
mowa. Tymczasem pozostali aktorzy pojawiają się w
kostiumach historycznych i wyposażeni są najczęściej
w niezbędne do ich właściwej identyfikacji rekwizyty.
Niestety licznych niekonsekwencji natury kostiumologicznej i scenograficznej (gdy idzie właśnie o rekwi
zyty) nie usprawiedliwia w obecnej inscenizacji żaden
przekonywujący zamysł reżyserski. Więcej tu dowol

ności i zwykłej nonszalancji niż uzasadnionych zabie
gów artystycznych. Statyczna scenografia, na którą
.składają się m. in. autentyczna łódź wiosłowa, pływaki
porozwieszanych sieci, kołowrót do ich wybierania z
morza, pień drzewa na którym ustawiono świętą figur
Trę oraz ułożone na krawędzi kamienie, pozostaje nie
zmienna aż do końca spektaklu. Tym samym nawet
wydarzenia, które w tekście Żeromskiego dzieją się
np. w Prusach Wschodnich, bądź poza wybrzeżem —
tu mają miejsce na brzegu morza. Tak jest m. in. w
wypadku słynnej sukcesji smętkowego dziedzictwa na
rzecz Hermana Balka w zamian za pokłon oddany
demonowi przez Krzyżaka.
Od początku panuje na scenie duży ruch. Aktorzy
pojawiają się na niej, by wygłosić swoją rolę, po
czym schodzą w pośpiechu by zrobić miejsce nastę
pnym. Po Krzyżakach pojawia się postać księdza w
birecie, sutannie i z kropidłem w dłoni, w której za
pewne sam Żeromski nie rozpoznałby brata Iwo —
egzorcysty. Po nim jeden z rybaków mało skutecznie
mozoli się nad opowiadaniem kaszubskiej bajki o ko
walu. I znów nikt nie będzie podejrzewał, iż ów czło
wiek z tłumu wieśniaków, odziany jak żebrak, to
nikt inny jak sam dumny panosza pomorski imieniem
Wyszka Zymk Trzebiatowski, którego przejmującą
modlitwę o pokój wkłada reżyser w usta anonimowej
.zbiorowości wiejskiej.
Szkodliwa zarówno dla samego przedstawienia, jak
i niedopuszczalna — moim zdaniem — ingerencja w
materię tekstu Żeromskiego posunięta zostaje tak da
leko, że reżyser niejako sam „poprawia” oryginał
„Wiatru od morza”. Jakże bowiem inaczej określić licz
ne osobliwości inscenizacyjne. Wracając do poprzednie
go przykładu dodajmy tylko, iż realizatorzy gdyńskie
go przedstawienia każą ginąć owemu rybakowi (czytaj
Wyszce Trzebiatowskiemu) z >rąk Krzyżaków targują
cych się o Pomorze, po to by znany nam już pleban
fczytaj brat Iwo z bitwy pod Swiecinem) odprawiać
mógł nad jego ciałem egzorcyzmy i wypędzać zeń dia
bła, sic! — a w efekcie przywrócić mu życie. Wreszcie
tenże ksiądz pojawi się znów jako narrator opowieści
o Janie z Kolna, a znajomy nam już dobrze „rybak”
powtórnie znajdzie się w mocy demonów, gdy przyj
dzie mu „wcielić się” w postać Kąkola z Chałup, które
mu osławiona czarownica Ceynowima zadała chorobę.
Przykładów podobnych mógłbym wymienić zresztą
znacznie więcej.
Osobny temat stanowią te fragmenty sztuki, w któ
rych ze sceny padają dialogi kaszubskie. Dotyczy to
głównie dwóch bajek ludowych. Reżyser zachował je

bodajże tylko na prawach przerywników, celem uro
zmaicenia trwającej ponad dwie godziny, i pozbawio
nej przerw sztuki. O pierwszej z nich już wspomnia
łem, druga zostaje opowiadana podczas rozmowy z
Fryderykiem Wielkim (Kazimierz Łastawiecki). Na
życzenie króla wieśniacy mówią ją po swojemu. Rozpi
sanie bajki na głosy ma na pewno swoje uzasadnienie
gdy idzie o stronę teatralną, czy jednak spełnia swoją
rolę w sztuce? Obserwowałem zmęczoną nieco widow
nię. Mimo całego komizmu, który mieści się w gadce
nie reagowała śmiechem, a nawet wzruszała ramiona
mi. Humor kaszubskiej bajki rozpłynął się gdzieś po
drodze, ulepiał i „nie zagrał” tak jak w utworze Że
romskiego. Prysła nadzieja ina nawiązanie dialogu z
widzem, zaś kaszubszczyzna w wykonaniu aktorów
Teatru Dramatycznego była wszystkim tyiko nie mową
Kaszubów.
Trzeba niestety stwierdzić na koniec, że „Wiatr od
morza” w przeróbce Kuszewskiego i Wójcika okazał
się inscenizacją zawiedzionych nadziei. Głęboki uniwer
salizm dzieła Żeromskiego, a zarazem pieczołowitość,
z jaką przybliżył literaturze narodowej problematykę
historyczną i społeczną niezauważanego dotąd regionu
Polski nie znalazły tu właściwego odzwierciedlenia.
Widz otrzymał zaledwie namiastkę tego, co tak głośno
w trakcie realizacji zapowiadano. Tematyka kaszubska
i pomorska występuje we współczesnej twórczości dra
maturgicznej w niezwykle znikomym zakresie. No
wych sztuk w tej dziedzinie ciągle brak, natomiast już
istniejącymi nasze teatry się nie interesują. Szkoda
więc, że spektakl gdyński, do którego przylgnęła już
nazwa „psychodramy na tematy Żeromskiego” owej
luki choćby w nikłym stopniu nie wypełnił. Kto wie
czy z artystycznego punktu widzenia bardziej słusz
nie byłoby dokonanie inscenizacji jedynie wybranego
opowiadania z „Wiatru od morza”. Pomimo bowiem
wysiłku aktorów i wprowadzenia do widowiska tak
„nieteatralnych” form wypowiedzi, jak film zastoso
wany m. in. jako środek wzbogacający scenografię,
sztuka mocno przypomina kostiumową szopkę naro
dową. co wcale nie musi przyczynić się do większej
popularności dzieła Żeromskiego.
„Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego. Prapremie
ra 26. 09. 1980. Teatr Dramatyczny w Gdyni. Adapta
cja: Jarosław Kuszewski i Krzysztof Wójcik, insceni
zacja: Jarosław Kuszewski, Jerzy Juk-Kowarski, re
żyseria: Jarosław Kuszewski, asystent scenografa: Lech
Wedle, muzyka: Jerzy Partyka, muzyka organowa,
Edwin Rymarz, wykonanie: Leon Bator.

NOTY O KSIĄŻKACH I PERIODYKACH
„STUDIA Z FILOLOGII
1. 19: 1980 ss. 283.

POLSKIEJ

I

SŁOWIAŃSKIEJ"

Tom zawiera dwa studia całkowicie poświęcone kaszubszczyżnie, w jednym studium jest m. in. materiał ka
szubski, nadto Pomorza dotyczy jedna pozycja sprawo
zdawcza.
Jadwiga
Majowa
przedstawiła
pracę
pt.
„Kaszubskie dublety typu kromka - skromka na tle sło
wiańskim”: idzie tu o wyrazy z ruchomą spółgłoską s — w
nagłosie, np. nazwa skrzeli ryb skrzela — na Kaszubach
krzela, nazwa kruchego drewna skrzesz na południu
Kaszub, gdy na Kaszubach
środkowych krzesz, itd. Ewa
Masłowska dała artykuł „Słowotwórcze typy pejoraty
wnych nazw osób w dialekcie kaszubskim”, w artykule
Hanny Popowskiej-Taborskiej
„Losy dawniejszych zapo
życzeń z języków wschodniosłowiańskich w gwarach
polskich" podane sq m. in. zasięgi w gwarach kaszubs
kich wyrazów uchodzących w literaturze naukowej za za
pożyczenia z języków
wschodniosłowiańskich (m.
in.
klacz, posag, portki, czereśnia). Na s. 255-263 znajduje
się opracowane przez Kwirynę Handke omówienie Dru
giej Konferencji Pomorskiej, która się odbyła w Warszawie
15—16 marca 1978 r.
(zb)

HUBERT GÓRNOWICZ, CIS POSPOLITY ’TAXUS BACCATA’ W TOPONIMII POMORZA GDAŃSKIEGO, „Zpravodaj Mistopisne komise CSAV” R. 21: 1980 s. 257—267.
Autor ustala tutaj, że na Pomorzu Gdańskim jest 30
spontanicznie utworzonych nazw geograficznych od nazwy
drzewa cis. Nazwy te rozsiane są nierównomiernie po ca
łym lewobrzeżnym Pomorzu Gdańskim, najwięcej jest ich
(17) w Borach Tucholskich. Najstarsze są dwie nazwy
rzeczne: Cisowriica pod Tczewem (zapis z r. 1256) i Ciso
wa pod Gdynią (1283 r.), z nazw wsi średniowieczną do
kumentację ma Cisowo (dziś Cisewie) w Chojnickiem
i gdyńska Cisowa (1414 r.)
(zb)
„GDAŃSKIE ZESZYTY HUMANISTYCZNE" R. 22: 1979

nr 26 druk 1980 ss. 152.
Zeszyt zawiera m. in. artykuł K. Kubika „Problem opieki
i wychowania dzieci i młodzieży na Pomorzu Gdańskim”,
G. Lubińskiego „Gdański system opiekuńczo-wychowawczy
»Galped«”, S. Mikosa „Kwestia prowadzenia spraw zagra
nicznych Wolnego Miasta Gdańska przez Polskę”, H. Porożyńskiego i S. Rafińskiego „Wybitni nauczyciele języka
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polskiego Gimnazjum Chojnickiego i Chełmskiego w la
tach zaboru", E. Brezy „O nazwisku Majkowski" (po
morskie nazwisko Majkowski utworzone jest od pierwot
nego mieszczańskiego i chłopskiego nazwiska
Majk, to
zaś od nazwiska Maj). Wśród recenzji jest przegląd prac
onomastycznych
opublikowanych
w
„Pomeranii”
i „Jantarowych Szlakach".
(zb)
POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY t XXV, z. 1-2, ss. 1-41 6

Wydane w r. 1980 dwa pierwsze zeszyty tomu XXV
(= ogólnego zbioru z. 104—105) Polskiego słownika bio
graficznego (PSB) zawierają sporo życiorysów Pomorzan
i osób z Pomorzem związanych. Wymienimy te osoby (w
innej kolejności niż w PSB; w nawiasie umieszczamy naz
wisko autora danego biogramu):
Średniowiecze: PAWEŁ Wyszelic, zm. ok. 1295, kasztelan,
potem wojewoda świecki, jeden z najwierniejszych stron
ników i najbliższych współpracowników Mściwuja II (K. Ja
siński); PAWEŁ von Zülien, zm. 1490, opat klasztoru cy
stersów w Pelplinie (Z. H. Nowak).
Działacze społeczni i narodowi na Pomorzu: Erazm
PARCZEWSKI, 1826-1915; Józef Marian PALĘDZKI (Palęcki), 1857—1940, prawnik, działał też w Wielkopolsce; krew
ny poprzedniego, Józef Konstanty Stefan PALĘDZKI, 1858—1927, drukarz, działał też na Śląsku (te trzy biogramy na
pisał A. Bukowski); działacz ruchu polskiego na Kaszu
bach robotniczego na Pomorzu i w Westfalii Wojciech
PAWLAK, 1881 — po 1937 (M. Wojciechowski); działacz
ruchu polskiego na Kaszubach Augustyn PAWELCZYK,
1870—1921 (J Borzyszkowski); nauczyciel, folklorysta ka
szubski Jan Andrzej PATOCK, 1886—1940 (A. Bukowski);
prawnik, profesór uniwersytetów Alfons Józef Ignacy
PARCZEWSKI, 1849—1933, bojownik o polskość ziem dzi
siaj określanych jako ziemie zachodnie i północne oraz
odrodzenia narodowego Łużyczan, autor m. in. wydanej
w r. 1896 pracy „Szczątki kaszubskie w prowincji pomor
skiej" (S. Konarski). Ks. Paweł Piotr PANSKE, urodzony
na Kosznajdrach w r. 1863, zm. 1936, historyk Pomorza
Gdańskiego, profesor Seminarium Duchownego w Pelpli
nie (M. Biskup). Artur PANKRATZ, 1893 — po 1950, pu
blicysta niemiecki, literat i działacz polityczny, przywódca
niemieckiej partii socjaldemokratów Pomorza i Wielkopol
ski (DSPP), założonej w Bydgoszczy w r. 1920 (S. Potocki).
Jan Teofil PAULITZ, 1726 — po 1781, dr med., fizyk
w ekonomii malborskiej (Z. H. Nowak).
Gdańsk: Mikołaj PAHL, 1595—1649, burmistrz i burgrabia królewski w Gdańsku (M. Sławoszewska); Christian
PAULSEN, ok. 1597-1668, złotnik gdański (J. Samek i M.
Sławoszewska). Profesorowie gdańskiego Gimnazjum Aka
demickiego: dr mod. Adam PAULI, 1583-1622 (M. Sta-1'
woszewska); teolog i filozof Jerzy PAULI, 1586—1650; hi
storyk Joachim PASTORIUS, 1611—1681; matematyk Paweł
PATER, 1656—1724 (trzy ostatnie biogramy napisał L. Mokrzecki). XIX-XX w.: Władysław PANECK1, 1857-1931, le
karz, działacz narodowy i społeczny, poseł do Sejmu WM
Gdańska (M. Pelczar); Jan Franciszek PASTWA,
1901—
1973, geograf, pedagog, działacz polonijny w WM Gdań
sku i w Rumunii, po wojnie działacz Zrzeszenia Kaszub
skiego (J. Szews). •
Antoni PARYS, 1776—1807, podpułkownik, brał udział
w zdobyciu Tczewa 23. II. 1807, od marca tegoż roku
w oblężeniu Gdańska, powierzono mu tutaj — jak pisze
autor biogramu (J. Pachoński) — „obronę dwóch redut
usypanych u ujścia rzeki Łachy" (w rzeczywistości idzie
tu o północny rejon odnogi wiślanej zwanej wówczas Ła
chą, dziś Kanał Kaszubski); kmdr Witold PANASEWICZ,
1875—1959, pierwszy komendant Portu Wojennego Puck (R.
Mielczarek i J. Pertek); gen. bryg. Stefan Wiktor Paweł
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PASŁAWSKI, 1885—1956, dowódca Okręgu Korpusu w To

runiu, przewodniczący komłtetu, który zakupił dla Pań
stwowej Szkoły Morskiej „Dar Pomorza".
(Z. Br.)
BERNARD SYCHTA, SŁOWNICTWO KOCIEWSKIE NA TLE
KULTURY LUDOWEJ, tom II, Zckład Narodowy im. Osso-

lińsk ch — Wydawnictwo PAN, Wrocław 1980, ss. 146. Ko
mitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
W lutym 1980 r. wydrukowano tom I następnego po
kaszubskim dzieła leksykograficznego ks. dra Bernarda
Sychty — dzieła zwanego w skrócie Słownikiem kociewskim, a którego kompletny tytuł podany jest wyżej. (Pisa
liśmy o tym w „Pomeranii" 1980 r., nr 8/9 i 1.0), Już w pół ro
ku po tym, we wrześniu . 1980 r., .wydruikowąno tom II, obejmujący hasła w obrębie liter G — miękkie N (tom
fem jest o 12 stronic większy, od poprzedniego). Pierwsze
hasło tego tomu to wyraz gacie (w oryginale podany jest
pisownią pólfonetyczną) oznaczający pewną część bielizny
męskiej. .W haśle tym podane jest też przysłowie (zano
towane w Szlachcie): Mamy na górze stare gacie. To bę
dą dla ciebie pawijacze. „Słowa, te wkładano niegdyś
złośliwie w usta matki, której niezamężna córka była w
ciąży” — objaśnia autor słownika. Dwa ostatnie hasła to
(i te podajemy tutaj w pisowni literackiej): Niziniaki —
etnonim oznaczający ludność mieszkającą nad dolną Wi
słą, nioska ’kura niosąca jaja’.
(Z. B.)
ŚWIADECTWO ZŁEGO CZASU, Urząd Miasta i Towarzy
stwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdań
skim, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddziół Miejski w
Gdańsku, Starogard Gdański 1980, ss 75, cena 30 zł.

Wybór ludowej poezji kociewskiej z lat okupacji. W
pierwszej części zbioru („Głosy zamilkłe") pomieszczano
utwory autorów nieżyjących, natomiast w drugiej („Świa
dectwa") tych, którzy przeżyli zły czas wojny. Te pełne pro
stoty i głębokiego patriotyzmu utwory, były po części zna
ne na Ziemi Kociewskiej w czasie okupacji. Czytane bądź
śpiewane w konspiracji dawały otuchy w przetrwaniu i za
chęcały do walki z najeźdźcą hitlerowskim. Inne utwory
były dotychczas prawie nieznane. Poziom artystyczny wier
szy jest bardzo zróżnicowany. Nie chodziło jednak wydaw
com o zebranie utworów poetycko najlepszych, lecz naj
wierniejsze oddanie obrazu wojny w oczach Kociewiaków.
Jest to lektura zajmująca, a to przede wszystkim ze wzglę
du na swe cechy pamiętnikarskie.
Wyboru wierszy dokonał Bolesław Fac. Opracowanie
graficzne Jana Wałaszewskiego a redakcja tomiku Joanny
Konopackiej.
(s. j.)
„PRACE FILOLOGICZNE" 1980, tom 29 otwiera artykuł
Edwarda Brezy o pewnych formacjach nazw osobowych,
mający za podstawę materiałową m. in. nazwiska wynoto
wane z różnych źródeł odnoszących się do Pomorza Gdań
skiego. M. fn. objaśnionó stj tu następujące przydomki
szlochy kaszubskiej: Biesna, Bom(a), Darzen (czytaj: Dor-zen), Mejna, Wojen. Objaśnione jest też nazwisko De/na,
znane w Tczewskiem i. w Gdyni (nadto na Mazowszu, w
Kolneńskiem).
(zb)
„KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI"
1980 nr 3.

R.

25:

W numerze znajdują się m. in. dwa artykuły dotyczące
nauczania fizyki w niektórych miastach Prus Królewskich:
artykuł Stanisława Salmanowlcza z Torunia „Fizyka w gim
nazjach akademickich Prus Królewskich" — w Gdańsku,
Toruniu i Elblągu oraz Wiesława Mincera i Zenona FŁ No
waka, również z Torunia, artykuł „Nauczanie fizyki w Aka
demii Chełmińskiej"
(zb)

PLENARNE ZEBRANIE
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2 grudnia 1980 r. odbyło się ze
branie Zarządu Głównego ZK-P z
udziałem Głównej Komisji Rewizyj
nej. Wydawało się, że będzie to ostat
nie zebranie obecnego ZG przed
VIII Zjazdeip Delegatów Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, który od
będzie się 14 grudnia. Postanowiono
jednak z uwagi na przeciąganie się
obrad spotkać się jeszcze raz na go
dzinę przed Zjazdem dla ostatecz
nego przyjęcia sprawozdania ustę
pującego Zarządu Głównego.
Przyjęto po dokonaniu kilku po
prawek projekt nowego statutu
Zrzeszenia, który został przygoto
wany przez zespół: Wojciech Kiedrowski, Szczepan Lewna i Izabella
Trojanowska przy współudziale Sta
nisława Pestki.
Przyjęto poprawki do budżetu
roku 1980 oraz projekt budżetu ZG
na rok 1981. Sprawy te przedstawi!
Aleksander Arendt.
Przyjęto informację o wyniku
pracy komisji powołanej na uprze
dnim plenum ZG w sprawie przed
stawienia postulatów i wniosków
Zrzeszenia do władz. (Publikujemy
oddzielnie tekst listu do wojewody
gdańskiego i podsekretarza stanu
w Ministerstwie Kultury i Sztuki.).
Informację tę złożył członek zespo
łu przygotowującego ten dokument
— Edmund Puzdrowski.
Wysłuchano także informacji prze
wodniczącego Głównej Komisji Re
wizyjnej'— Bernarda Kuli o wyni
kach badan w związku z zarzutami
wysuniętymi przez członka Zrzesze
nia (Oddziału Gdańskiego) ob. Ja
dwigę Kuffel i kierownika biura
naszej organizacji — ob. Helenę
Ajewską, w stosunku do kilku
członków Zarządu Głównego. Za
rzuty te, a właściwie z magla rodem
pospolite plotki zostały odrzucone,
co wymagało jednak zbadania dzia
łalności gospodarczo-finansowej Od

Z ŻYCIA
ZRZESZENIA
działu Gdańskiego i Zarządu Głów
nego. Wydaje się, że wymyślenie
(w lipcu br.) obraźliwych donosów
na najofiarniejszych działaczy Zrze
szenia mogło mieć swój początek
poza wspomnianymi paniami. Na
tle orzeczenia Komisji Rewizyjnej
jak i uprzednich swoich postano
wień prezydium ZG bardzo opiesza
le załatwiało niezbędne zwolnienie
kierownika biura. Wielorakie aspe
kty tej opieszałości (w wyniku
której atmosfera dla społecznego
działania w Zrzeszeniu była wyją
tkowo zła) zostały ostro przedsta
wione przez kilku członków ZG. Po
stępowanie prezydium w tym zakre
sie było rzeczywiście naganne.
(wk)
WYROBY W ODDZIALE
CHOJNICKIM

Przedzjazdowe zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze
Oddziału
Miejskiego
ZK-P w Chojnicach odbyło się 27 paź
dziernika. Przewodniczył Stanisław Roibiecki, z ramienia Prezydium Zarządu
Głównego uczestniczył Stefan Rambiert
Zrzeszenie liczy w Chojnicach tyko
64 członków, lecz posiada ugruatowcna pozycję w życiu społecznym i Kul
turalnym. Inicjuje i współorganizuje sze
reg imprez, m. in. coroczne Dni Folklo
ru Kaszubskiego, konkursy (na wspo
mnienia z 1939 r., młodzieżowej twór
czości ludowej), wystawy plastyczne i

sztuki ludowej, sesje popularnonauko
we (nt. obrony rejonu Cljgjaic w kam
panii wrześniowej, z okazji 40 rocznicy
śmierci J. Kc mows ki eg o, óO-lecia nie
podległości), występuje z inicjatywą
upamiętnienia (m. in. nadania Szko'e
Podstawowej w Nowej Cerkwi imienia
18 Pułku Ułanów Pomorskich, Muzeum
Regionalnemu im. Juliana Rydzkowskie
go — wraz z odsłonięciem tablicy pa
miątkowej). Oddział rozwija też dzia
łalność wydawniczą; w minionym trzeleciu ukazały się cztery kolejne numery
informatora „Bazuny" oraz 4 inne po
zycje, w tym borowiacka teczka wzorów
haftu kaszuDskliego
Dyskusja na zebraniu sprawozdawczo-wyt^czym wykazata potrzebę kon
tynuowania dotychczasowych kierunków
pracy oraz wzbogacania działalność'.
We wnioskach podkreślono szczególnie
konieczność utrzymywania bliższej wię
zi pomiędzy szeregowymi członkami a
zarządem oddziału, wzmożenia pracy z
młodzieżą m. in. poprzez nauczycieli
oraz zacieśnienie współpracy z kołem
regionalnym przy LO, ponadto konie
czność zrealizowania zamierzeń, któ
rych dotychczas nie udało się wprowa
dzić w czyn.
Nowy, 7-osobowy zarząd oddziału
tworzą: Kazimierz Ostrowski — prezes.
Klemens Szczepański - wiceprezes.
Zbigniew Stromśki — sekretarz, Zbig
niew Skwierawski — skarbnik, Czestaw
Kulkliński, Stefan Ścisłowięz i Stanisław
Tandecki — członkowie. Komisji Rewi
zyjnej przewodniczy Eugeniusz Krause,
w skład wchodzą Wanda Tyborska
i Zbigniew Buława.

(ko)

Fot. Andrzej Bramański

PRAWA

WYDAWNICZE

DLA ZK-P

24 listopada ub. r., w pierwszym
dniu nadzwyczajnego zjazdu Polskie
go Towarzystwa Wydawców Ksigżek
(PTWK), red. Maria Kowalewska z Od
działu PTWK w Gdańsku zabierając
glos w dyskusji przekazała apel Od
działu Gdańskieąo do PTWK o popar
cie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w jego staraniach o uzyskanie stałej
licencji wydawniczej. Red. Kowalew
ska w kilku słowach przedstawiła też
rozmiary i tematykę wydawnictw Zrze
szenia.
(zb)
PRZED ZJAZDEM ZRZESZENIA

6 grudnia odbyło się spotkanie czę
ści wybranych delegatów
na VIII
Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszub
sko-Pomorskiego. Organizatorem spot
kania był zarząd Oddziału Gdańskie
go, a obok wielu delegatów z Gdań
ska przybyli reprezentanci z Kartuz,
Nowej Karczmy, Somonina i Gdyni. Wy
powiadali się m. in. S. Pestka, L. Będ
kowski, J. Błaszkowski, W. Kiedrowski, I. Trojanowska, Z. Sterrka, W.
Samp, S. Jankę, K. Klawlter, F. Mar
szałkowski i J. Borzyszkowski, który
temu spotkaniu przewodniczył, (wk)
*
*
*
12 grudnia Klub „Pomorania" zor
ganizował spotkanie ogółu członków
z członkami klubu wybranymi na de
legatów.

List
PAMIĘCI GRYFOWCÓW

Miło mi było przeczytać w „Pome
ranii" nr 7/80 r. o odsłonięciu pomni
ka gryfowców w Sulicicach. Od kil
ku lat starałem się, monitujqc ZBoWiD
w Bydgoszczy, a ostatnio Urząd Gmin
ny w Brusach, o upamiętnienie :nnych
poległych członków TOW „Gryf Po
morski". Myślałem o skromniejszym
akcie społecznej pamięci, ó stosow
nych tablicach upamiętniających:
a) pięciu partyzantów (Józefa Zblewskiego, Alfonsa Wozińskiego, Leonar
da Kuleszę, Edmunda Klinkosza i Ed
munda Gierszewskiego), którzy ponie
śli śmierć 15 maja 1944 r. w bunkrze
na terenie leśnictwa
Olszyny, gm.
Brusy;
b) pięciu partyzantów (Wiktor Byczkowski, Jan Wałdoch, Józef Wałdoch,
Józef Miętki i Marian Mańkiewicz) po
ległych w walce 14 stycznia 1945 r.
w Czarniżu, gm. Brusy.
Może ten Mst w „Pomeranii" pomo
że sfinalizować poruszanq niejedno
krotnie przeze mnie sprawę. Nadzie
ję wzbudza' odpowiedź, którę pismem
z 30. 04. 80 r. w imieniu naczelnika
Brus nadesłał mi insp. Stanisław Nosiński. Na ZBoWiD w Bydgoszczy oso
biście nie liczę.
Władysław Kulesza

Gdańsk-Wrzeszcz
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BILANS

WYDAWNICTW

ZRZESZENIA ZA ROK 1580

W drugim numerze „Pomeranii" z ubiegłego roku podałem (s. 41) zestaw
wydawnictw wydanych w 1979 r. przez różne ogniwa Zrzeszenia. W roku tym
Zrzeszenie wydało poza „Pomeranią” i „Przednikiem" ogółem 14 pozycji,
z czego Oddział Chojnicki — 3, Oddział Gdański — 10, Oddział Wejherowski — 1. W roku 1978 Zrzeszenie wydało również 14 pozycji, a rok wcześ
niej — 12.
Pełny zestaw tytułów wydanych w ubiegłym roku przedstawia się nastę
pująco:
Oddział Chojnicki

1. WZORY HAFTU KASZUBSKIEGO. SZKOŁA BOROWIACKA. Wzory HO
NORATY BLOCH. Plansze przygotowała Małgorzata Marczak-Rezmer,
tekst Kazimierz Ostrowski. Nakład 20 000 egz.
2. KAZIMIERZ OSTROWSKI — Siad nieco trwalszy (reportaże).
Nakład
1550 egz.
3. „BAZUNY" (nr 4 — październik 1980). Redakcja: KAZIMIERZ OSTROW
SKI (przewód.), ZBIGNIEW STROMSKI, KLEMENS SZCZEPAŃSKI, STE
FAN SCISŁOWICZ. Nakład 500 egz.
%

Oddział Chmieleński

4. JAK RECYTOWAĆ PO KASZUBSKU. MATERIAŁY METODYCZNE. Tekst:
KRYSTYNA MAZUR i JERZY TREDER. Nakład 400 egz.
Oddział Gdański

5. BERNARD GRZĘDZICKI — CHMIELNO. Oprocowanie i wstęp — Józef
Borzyszkowski. Nakład 1500 egz.
6. STRÓJ KASZUBSKI DZIEWCZĘCY. Wykroje i opis MAŁGORZATA MAR
CZAK. Nakład 7000 egz.
7. STRÖJ KASZUBSKI CHŁOPIĘCY. Wykroje i opis MAŁGORZATA MAR
CZAK. Nakład 3000 egz.
8. FRANCISZEK MAMUSZKA — KASZUBI OLIWSCY. Nakład 2000 egz.
9. JAN ROMPSKI — WlERZTE. Nakład 1000 egz.
10. JERZY STACHURSKI — TE POKAZEjĄ NA MNIE. Nakład 500 egz.
11. KAZIMIERZ OSTROWSKI — „POMERANIA" NA TLE CZASOPIŚMIENNI
CTWA KASZUBSKO-POMORSKIEGO. Nakład 300 egz.
12. EDMUND PUZDROWSKI — GDZIE JEST MARTWE CENTRUM? — CZYLI
LITERATURA W „POMERANII". Nakład 300 egz.
13. WZORY HAFTU KOCIEWSKIEGO MARII WESPOWEJ. Nakład II — 10 000
egz.
14. JAN TREPCZYK — UKŁĆJDK DLÓ DZÖTK. Nakład II — 2000 egz.
15. ŚWIADECTWO ZŁEGO CZASU — (Z kartek okupacyjnych Kociewia
poetyckiego). Wybór — Bolesław Fac. Nakład 800 egz.
16. KONRAD CIECHANOWSKI — ZYCIE I ŚMIERĆ BOHATERA (O Józefie
Dombku). Nakład 2500 egz.
Oddział Wejherowski

17. TWÓRCY DZIECIOM... (Przewodnik po wystawie). Tekst MARYLA JASNOWSKA. Nakład 500 egz.
18. ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ POMORSKI W MALARSTWIE STANISŁA
WA DOBSKIEGO. Tekst — KRYSTYNA MAKOWSKA. Nakład 400 egz.
Współwydawcami niektórych ksigżek i katalogów byli: Muzeum Piśmien
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (poz. 17, 18), Gminny Ośrodek Kultury
w Chmielnie (poz. 4), Redakcja
„Pomeranii" (poz. 11 i 12), Urząd Miasta
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd. (poz. 15).
Zarząd Główny wydał 10 numerów (dwa o podwójnej numeracji) „Pome
ranii", a Oddział Gdański powielił ponadto 5 numerów „PRZEDNIKA" (nr 18
— styczeń, nr 19 — kwiecień, nr 20 — fipiec, nr 21 — październik i nr 22 —
listopad) oraz ZESZYT ŹRÓDŁOWY (2) PRZEDNIKA.
(wk)

r

Fot. K. Jakubowski

Józef Muża nie żyje
Dnia 25 listopada 1980 r. zmarł
Józef Muża.
Urodził się w 1918 r. w Chału
pach, gdzie spędził całe swe życie,
z niewielkim} przerwami, spowodo
wanymi wojną oraz pracą w darłowskiej Arce. Przez «kilka lat był
szyprem na holowniku we iwładysławowskim „Szkunerze”. Po 1974
r., w którym /to uległ ciężkiemu
wypadkowi w czasie pełnienia obo
wiązków służbowych, poświęcił się
całkowicie pracy społecznej dla
swoich współmieszkańców j przy
brzeżnych rybaków z całego Pół
wyspu. Wieloletni przewodniczący
samorządu mieszkańców w Cha
łupach, był iteż przez kilka kaden
cji — aż do śmierci — radnym
MRN we Władysławowie, a wcześ
niej PRN w Pucku.
Ceniony j poważany przez ryba
ków i mieszkańców swej rodzinnej
wsi, uchodził też za rzecznika
wszystkich istotnych spraw ryba
ków indywidualnych w okolicy. Za
najważniejsze sprawy uważał szko
lenie młodych rybackich kadr, och
ronę czystości wód w zatoce, ochro
nę środowiska człowieka. Wytrwa
le dążąc do celu wydeptywał cier
pliwie ścieżki aby (zrealizować jak
że słuszne racje. Z jego inicjaty
wy, gorącego patriotyzmu i przy
wiązania do rodzinnej ziemi i jej
tradycji powstała impreza „Kaszeb
szczie böte pod żoglame”. Impreza
ta odbywająca się od 3 lat corocz
nie w Chałupach obrazuje stare spo

\

soby rybaczenia, a także umożliwia
oglądanie dawnych żaglowych ło
dzi «na wodach «zatoki.
Wiele cennych planów dotyczą
cych rozwoju ruchu kulturalnego,
ochrony zabytków, pomocy przy
ich rekonstrukcji przerwała nagle
śmierć. Odszedł od nas ceniony
działacz społeczny, prosty i serdecz
ny człowiek, o niezwykle ujmującej
osobowości. Był wieloletnim członkiem Zrzeszenia Kaszubsko - Po
morskiego.
Jego odejście stanowi bolesną i
dotkliwą stratę dla naszego społe
czeństwa.
Wiesława Kwinto
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PRAWYKONANIE NOWYCH
PIEŚNI KASZUBSKICH

Dnia 10. 11. 1980 r. w Wojewódz
kim Ośrodku Kultury w Gdańsku od
było się rozstrzygnięcie konkursu
na
piosenkę z tekstem kaszubskim lub kociewskim. Podczas imprezy nagrodzone
piosenki wykonały: Jolanta Kozuń, Da
nuta Woronko, Ewa Dorawa, Aleksan
dra Knitter — przy akompaniamencie
Renaty Gleinert i Witoslawy Karpińskiej
Na imprezie tej zabrakło przedstawi
cieli ZK-P i redakcji „Pomeranii".
Barbara Madajczyk
z-ca dyr. WOK

O

ŁODZIACH

KASZUBSKICH

Kilka informacji dotyczących jezior
nych łodzi kaszubskich i kilka fotografii
eksponatów Oddziału Rybołówstwa w
Helu Centralnego Muzeum Morskiego
zawiera artykuł Jerzego Litwina „W
sprawie badań nad polskim szkutnictwem ludowym", zamieszczony w
„Kwartalniku Historii Kultury Material
nej" 1980 nr 1.
(zb)

WYRÓŻNIENIE F. NEUREITERA

Szczególnie ciekawy jest już obecnie,
a można się spodziewać, że w przy
szłości zostanie znacznie wzbogacony,
dział przyrodniczy, prezentujący faunę
i florę pomorskich borów, w tym wiele
okazów unikatowych i patologicznych
Ekspozycja w tym dziale w znacznej
mierze powstała przy współpracy z tu
cholskim iechnikum Leśnym i Przemy
słu Drzewnego, a także z dcrów leśni
ków, wśród których nie brak zncwców
rodzimej przyrody i kolekcjonerów.
Tucholskie muzeum nawiązuje
do
tradycji z okresu
międzywojennego,
kiedy to w mieście istniało muzeum,
również z rozbudowanym działem eko
logicznym, którego inicjatorem byl
nauczyciel
ówczesnego
Seminarium
Nauczycielskiego Serwacy Zieliński. Po
wojnie z myślą o stworzeniu muzeum
dużo eksponatów zebrała nauczycielka
Helena Grabkowska. Palcówka mieści
się w odrestaurowanym XIX-wiecznym
browarze przy ul. Spichrzowej. Nieste
ty, nie zatrudnia na razie meryjorycz
nych pracowników, a byłoby to konie
czne, jeśli ma dobrze spełniać swoje
zadania.
(ko)

We wrześniu rozstrzygnięto po raz
drugi przyznanie ustanowionych w ro
ku 1979 ncgród i wyróżnień miesięcz
nika „Polska” dla autorów wydanych
za granicą najwartościowszych ksigżek ł
<
o Polsce. Wśród wyróżnionych autorów
O JĘZYKU PONTANUSA
znalazł się Ferdinand Neureiter
z
Austrii, autor ksigżki „Geschichte der
kasehubischen Literatur" (zob. komu
Lingwistka rzeszowska, Halina Jad
nikat jury w nrze 9 „Polski”). W nrze wiga Kamińska jest autorką kilku prac
10 tego miesięcznika znajduje się na o języku Szymona Krofeya, autora tłu
pisane przez Lecha Będkowskiego omó
maczenia „Duchownych pieśni" Lutra
wienie tej książki.
(bz)
z r. 1586 i Michała Mostnika-Pantanusa. O opublikowanej w lotach 1965
—1968 jej pracy o języku Krofeya pi
sał w „Biuletynie Zrzeszenia KaszubBAŚNIE KASZUBSKIE
sko-Pomorsk ego” (1966 nr 6) i w „Po
W KOLEKCJI MODY
meranii" (1969 nr 3-'4) L. Roppel. Na
stępnie H. J. Kamińska opublikowała
Główna projektantka mody szczeciń artykuł „O Michale Pontanusie” („Ro
Naukowo-Dydaktyczny WSP w
skiej „Dany", Zofia Matraszek opraco cznik
Rzeszowie. Nauki Humanistyczne” 1970
wała kolekcję sukien z malowanymi
na jedwabiu przez Ewę Noińską z Mi nr 5), w druku jest artykuł „Z badań
nad K. C. Mrongowiuszem jako języ
lanówka epizodami z baśni i legend
kaszubskich. Zofia Matraszek pokazy koznawcą”, w którym jest m. in. o
objaśnieniach Mrongoviusa trudniej
wała tę osobliwą kolekcję w Bazylei,
szych wyrazów i form występujących w
we Francji i... sopockim Grand Hotelu.
III wydaniu z r. 1828 Pontanusowego
(s. j.)
przekładu „Małego katechizmu” Lutra,
w przygotowaniu do druku jest artykuł
o języku i autorstwie przekładu „Pa
sji”, dzieła współoprawionego z PontaMUZEUM BORÖW TUCHOLSKICH
nusowym „Małym katechizmem”.
Język Pontanusa jest też tematem
27 września 1980 roku w Tucholi uro dysertacji doktorskiej H. J. Kamińsk:ej.
czyście otwarte zostało Muzeum Borów
Streszczenie jej ukazało się w wydaw
Tucholskich. Placówka ta jest oddzia
nictwie: „Studia językoznawcze. Stresz
łem Muzeum Okręgowego w Bydgosz czenia prac doktorskich”, t. 5: „Z hi
czy. Specjalizuje się w gromadzeniu
storii jeżyka polskiego”, Wrocław 1980,
zbiorów przyrodniczych, etnograficz
s. 65-99. Autorka zanalizowała tutaj
nych i współczesnej sztuki ludowej z
najważniejsze cechy języka pierwodruku
rejonu, który określony jest w nazwie.
„Małego katechizmu” i psalmów (fo
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netyka, słowotwórstwo, fleksja, słowni
ctwo), przv czym szczególna uwaga
zwrócona jest na dialektyzmy. Recenzje
tej pracy Kamińskiej opracował E. Bre
za; ma się ukazać w „Roczniku Gdań
skim".
(Z. B.)

RECENZJA ANTOLOGII
A. TROJANOWSKIEGO

W tygodniku białoruskim wychodzą
cym w Mińsku „Literatura i sztuka"
(3 X 80 r.) ukazała się obszerna re
cenzja antologii
poezji kaszubskiej
„Za widnokręgiem kraj stolemów”
Alesia Trojanowskiego.
Autorem opracowania jest Wieczesław Rogajsza.
(RK)
i
W BRUSACH CZYTAJĄ

Mieszkańcy gminy Brusy należą do
czołówki w województwie bydgoskim
pod względem czytelnictwa książek.
Pod koniec 1979 roku liczba czytelni
ków zarejestrowanych w bibliotekach
publicznych wynosiła 3140, tj. 27 proc,
ogółu mieszkańców. Względnie wyso
ka była także w tym roku liczba wy
pożyczeń — ponad 43 tysiące. Gminna
Biblioteka Publiczna posiada 32 tysią
ce woluminów (2,77 tomj na 1 miesz
kańca), a w 1979 r. wydała z budżetu
gminnego 105 tys. zł na zakup 1400 no
wych książek. Bibliotekarze alarmują
jednak, że w zastraszającym tempie
ubożeje zasób książek dla dzieci i
młodzieży^ podczas gdy ta grupa czy
telników jest właśnie najaktywniejsza.
Nakłady literatury młodzieżowej są za
małe i bieżące uzupełnianie ubytków
jest niemożliwe.
Biblioteka w Brusach mieści się w
Gminnym Ośrodku Kultury im.' Jana
Karnowskiego i posiada dobre warunki
lokalowe, zwłaszcza chlubą jest nie
dawno powstały dział dziecięcy. Dają
się jednak odczuć braki sprzętu tech
nicznego do prowadzenia nowoczes
nych form pracy z książką. Sieć biblio
tek w gminie tworzą filie biblioteki
gminnej w Leśnie, Małych Chełmach
i Męcikale oraz 15 punktów bibliotecz
nych w najbardziej odległych wsiach.
Systematyczny rozwój czytelnictwa w
gminie Brusy jest zasługą ofiarnej ,i do
świadczonej kadry, m. in. kierowniczki
GBP Teresy Wojciechowskiej i kierow
niczki filii w Leśnie Melanii Pijanowskiej. Pani Pijanowska zaczynała pracę
w Leśnie w latach 50-tych z kilkudzie
sięcioma czytelnikami, obecnie ma ich
około tysiąca.
(ko)

Guczóir Mack
gödö!
Tu
nie
mdze...

Stężeca, chocy leii niedalek Koscerzne, przenölegö jesz do Kaszebsczi Szwajcareji. W tim
przesnóżim okalim mieszkają od stalati peszny
naszi gburze z gburów, a rebóce z rebóków. A
oni wiedzą jak i z czegu żec.
U nich to w checzach i na podworzim, w ogro
dach i na polach doznasz wszędze wzerzny porządk. Ni ma u nich niżódny chebe ani łżelstwa,
gódają wiedno prosto to, co meszlą. Rozkazowac
rozkazeje memka w checzach, a tatk buten, a jejich rozkóze muszą bec bez ogódczi słechóny.
Jednym z taczech belnech gburów w Stężece
- to zacny wasta Stężetczi. A ten miół wszędze
i we wszetczim swoję osoblewą rzekleznę. Gódiwół, na przemiar, jak reno szedł budzec domócech z werów:
— Tu nie mdze długo leżóny,
le ze skowrónkę wstójóny!
A prze roboce:
— Tu nie mdze sę obzeróny,
le belno prócowóny!
Jak welezle z banu i czekele na spożdżałi
autobus, rzekł:
- Tu nie mdze długo żdóny,
le piechti dodóm nekóny!
Prze jedzenim:
— Tu nie mdze wiele szmakóny,
le od stronę jódóny!
Na muzyce:
— Tu nie mdze wiele zdrzóny,
le flot tańcowóny!
U dentiste:
- Tu nie mdze wiele piklowóny,
le ząb za zębę rwóny!
A jak jego sąsód leżół w bolece czężko chori,
wasta Stężetczi szedł go nawiedzec i poceszec:
— Tu nie mdze wiele stękóny,
le jak nóchutczi umieróny!
Stężetczi miół czile córk, a co jedna, to sposobnieszó. Zawrejowół do nich Walętk ze Sznerków, beniel dzyrzczi i wrejarzczi, chocy kąsk wemeslny. Ledół prówdac wszetczi dzewuse, ale
nówicy uwidza mu sę Mariczka, trzecó córka
Stężetczigo. Ni miałe z te ful oka starszi sostre,
a przede wszetczim jejich tatk. Tak róz rzekł do
Walętka:
- Walętku, tu nie mdze przebieróny,
le od stronę brony!
Chceme le so zażec!

na

Cena 18 zł

