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W Radiu Gdańsk
„ bardzo dużo 

po kaszubsku !

Klęka od poniedziałku do piątku godz. 17.54 i 22. 
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Śniadanie z Norda FM to ciekawe tematy i równie interesujący 
goście, z którymi rozmawiają: Ewa Bućko, Kalina Janczewska oraz 
Piotr Lessnau.

Zawsze w piątki poruszamy także tematy związane z naszą 
„Małą Ojczyzną”, czyli Kaszubami.

Zapraszamy c/o słuchania i oglqdania!
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Od redaktora
Ponad 600 godzin praktycznej nauki języka ka- 

g szubskiego, częste wyjazdy w teren, poznawanie
^ a» wĘk "oc^ ^uchni" pracy lokalnych mediów, regional-
' 11 nych instytucji kultury, muzeów. To wszystko

oferuje przyszłym studentom nowy kierunek 
kształcenia studiów wyższych licencjackich na 

A A Uniwersytecie Gdańskim. Etnofilologia kaszub-
ska czeka na tegorocznych maturzystów, miło
śników kaszubszczyzny chcących związać swoje 

życie zawodowe z naszą kulturą i językiem, na obecnych i przyszłych 
nauczycieli języka kaszubskiego, animatorów życia kulturalnego, 
dziennikarzy...
Długo przyszło nam czekać na taki kierunek, ale zamiast na to na
rzekać, po prostu „trzymajmy kciuki", żeby nie zabrakło studentów. 
I miejmy nadzieję, że etnofilologia przyczyni się do poprawy po
ziomu naszych szkólnech. Szerzej temu tematowi przyjrzymy się 
w kolejnej „Pomeranii", bo może to być kamień milowy na naszej 
edukacyjnej Stegnie.
Długo musieliśmy też czekać na pierwszy podręcznik do nauki języ
ka kaszubskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prawie 400 
uczniów (bo tylu w tym roku poznaje rodną möwä i pisenk na tym 
etapie edukacji) nie miało dotąd książki zawierającej dobrane dla 
nich teksty i ćwiczenia. Lukę tę wypełnili Felicja Baska-Borzyszkow- 
ska i Wojciech Myszk. Jo w Kaszebsczi, Kaszebskó w świece to nowo
czesny podręcznik, który pomoże nie tylko młodzieży, ale również 
nauczycielom, do tej pory chodzącym na lekcje kaszubskiego z siat
kami pełnymi różnych pomocy dydaktycznych. W ich imieniu, ale 
też w imieniu wszystkich, którym leży na sercu los kaszubszczyzny, 
pani Felicjo i panie Wojciechu, dziękujemy.

UJaróu&zJUajhwsIti

Zaprenumeruj nasze pismo na 2013 rok - otrzymasz ciekawą książkę.

Koszt prenumeraty rocznej krajowej z bezpłatną dostawą do domu: 55 zł. W przypadku prenumeraty zagranicznej: 150 zł.
Podane ceny sa cenami brutto i uwzględniają 5% VAT.
Zamawiający roczną prenumeratę obejmującą co najmniej 6 miesięcy 2013 roku otrzymają jedną z atrakcyjnych książek.
Listę pozycji do wyboru prezentowaliśmy w styczniowym numerze na stronie 8, można ją także znaleźć na stronie
internetowej www.miesieanikpomerania.pl. Książki wyślemy we wrześniu 2013 roku.
Aby zamówić roczną prenumeratę, należy

• dokonać wpłaty na konto: PKO BP S.A. 28 1020 1811 0000 0302 0129 35 13, ZG ZKP, ul. Straganiarska 20-23, 
80-837 Gdańsk, podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki zamawiającej) oraz dokładny adres

• zamówić w Biurze ZG ZKP, tel. 58 301 27 31, e-mail: wydawnictwo@kaszubi.pl
• Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: zamówienia na prenumeratę (...) można składać bezpośrednio na stronie 

www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl 
lub kontaktując się z Telefonianym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 - czynne 
w godzinach 7.00-18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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Małe i wielkie 
Ojczyzny Europy
- o ks. Januszu St. Pasierbie
JOZEF BORZYSZKOWSKI

Fragment referatu wygłoszonego podczas uroczystej inauguracji Roku ks. Janusza St. Pasierba 
7 stycznia 2013 r. w Tczewie

Ważne książki
(...) Chcąc bliżej poznać ks. Pasier

ba, warto sięgnąć przynajmniej do kilku 
poświęconych Mu książek, jakie ukaza
ły się po Jego śmierci. Jedną z nich są 
Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba 
pod red. Bogdana Wiśniewskiego (Pel
plin 1994). Publikacja ta zawiera m.in. 
„Kalendarium życia i twórczości ks. Ja
nusza Pasierba”, opracowane przez re
daktora, który określa bohatera tomu 
jako „Człowieka kultury”. Najbarw
niejszą część książki stanowią liczne 
wspomnienia przyjaciół, znajomych 
i wychowanków Ks. Profesora, z któ
rych niejeden jest dziś już wraz z Nim 
po drugiej stronie życia

Są to m.in. wspomnienia przyja
ciela, ks. abpa Henryka Muszyńskiego, 
zatytułowane „Spotkamy się po drugiej 
strome życia”, i przełożonego, ks. bpa 
Jana Bernarda Szlagi, który w swojej 
homilii pogrzebowej podkreślał, że 
każdy przyjazd tego wielkiego humani
sty i Europejczyka do Pelplina zawsze 
był wydarzeniem. Wspomnienie bpa

Wiesława Meringa zatytułowane jest 
zwyczajnie i znamiennie „Mistrz”, Marii 
Wilczek „Śpieszył się kochać ludzi”, a bp 
Wiesław Śmigiel swoje zapowiedział 
słowami „Kochał młodych”. (...)

W omawianej publikacji znajdu
jemy też najważniejsze teksty ks. Pa
sierba poświęcone małej ojczyźnie po
morskiej, obejmującej rodzinę, miejsca 
i krajobrazy oraz osoby i zdarzenia. (...) 
Całość tomu zamykają „Interpretacje”, 
m.in. tekst Małgorzaty Ogonowskiej, 
zatytułowany znamiennie „Poeta wiary 
i miłości”. (...)

Równie ważna i ciekawa, bezcenna 
jako dokument, jest książka pt. Wstę
pujący na wzgórze, zawierająca obok 
pomorskich wspomnień podobne świa
dectwa przyjaciół i uczniów ks. Janusza 
nie tylko z Warszawy (pod red. Marii 
Wilczek, wyd. 1 Pelplin 1995, wyd. 4, 
poszerzone, Pelplin 2011). W niej to 
znajdziemy m.in. wspomnienie war
szawskiego duszpasterza środowisk 
twórczych, ks. Wiesława Niewęgłow
skiego, towarzyszącego ks. Januszowi

do ostatniego tchnienia. A obok prze
czytać można słowa takich koryfeuszy 
polskiego świata ducha - nauki i kul
tury, jak: abp Edmund Piszcz i o. Jacek 
Salij, profesorowie - Aleksander Giey
sztor, ks. Michał Czajkowski, Tadeusz 
Chrzanowski, Aleksander Jackowski, 
Jan Miodek czy Krzysztof Zanussi, 
a także ks. Jan Twardowski i Artur Mię
dzyrzecki. (...)

Pani Maria Wilczek wspólnie z To
maszem Tomasikiem (...) przygotowała 
również kolejną księgę pamiątkową
0 wielce wymownym tytule: Trwać 
oznacza ocalić dobro i piękno. Pamięci 
ks. Janusza St. Pasierba w 15-lecie śmier
ci (Pelplin 2008).

Maria Wilczek jest założycielką
1 prezeską Fundacji im. Ks. Janusza Pa
sierba w Warszawie, promującej nie
ustannie i na różne sposoby dorobek 
Mistrza, nie tylko naukowy i poetycko- 
-literacki. Fundacja współpracuje m.in. 
z pelplińskim Wydawnictwem Bemar- 
dinum, któremu zawdzięczamy opu
blikowanie dziel ks. Janusza i kolejną
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0 Nim książkę. Jest to monografia napisa
na przez Tomasza Tomasika pt. Na skrzy
żowaniach dróg. O poezji Janusza St. Pa
sierba (Pelplin 2004). (...)

W każdej z przywołanych książek 
znajdziemy bogatą biobibliografię doty
czącą ks. Janusza. Każdą z nich, podob
nie jak utwory, zwłaszcza eseje i wier
sze samego Bohatera i Patrona Roku 
2013, warto studiować wielokrotnie.

Posłaniec Dobrej Nowiny
Ks. Janusz Pasierb pytał się sam 

siebie: „Kimże ja właściwie jestem: ka
płanem, historykiem sztuki, pisarzem, 
poetą, profesorem, wychowawcą czy 
uczniem”? (...)

Zastanawiając się głębiej nad py
taniem, kim był ks. Janusz Pasierb, ów 
człowiek świata, humanista, kapłan
1 twórca kultury, prezentujący uniwer
salne spojrzenie na świat i ludzkość 
(mam nadzieję bliskie każdemu z nas), 
można przywołać także inne Jego sło
wa. W 1990 roku powstał wiersz, za
warty w tomiku Ten i tamten brzeg 
(Pelplin 2001), tomiku niosącym dość 
smutne, nieco przygnębiające przesła
nie, ale nie pozbawione nadziei. Ks. Ja
nusz z nutą skargi i autoironii stwierdza 
w nim:

pośród uczonych jestem podejrzanym
artystą

pośród poetów znowuż jakimś profeso
rem

pomiędzy księżmi jednym i drugim 
w Polsce Europejczykiem a tutaj Pola

kiem (...)
w najlepszym razie posłańcem.

Był posłańcem Dobrej Nowiny, ma
rzącym także o szczęściu, nie tylko 
wiecznym, niosącym innym radość 
i szczęście - szczęście przebywania 
z Nim i Jego wierszami, tekstami. Tak 
było nie tylko w Warszawie czy Rzy
mie, Tczewie czy Pelplinie. Tak było 
szczególnie może w Żarnowcu, gdzie 
(dziś śp.) s. Dorota Depka, wspominając 
wspaniałe poczucie humoru ks. Janu
sza, który przywitał ją kiedyś słowami: 
„Siostra Dorota spadła z plota, spłoszyła 
kota”, sama dodając szybko „co za nie
cnota”, wkrótce odwdzięczyła się mu 
żartem ukutym z tytułów Jego książek:

O Ty, który jak miasto na górze 
czas otwarty masz zawsze na wieczność 
nie bacząc na żadne kategorie przestrze

ni,
bądź dla nas światłem i solą, 
abyśmy na skrzyżowaniu dróg

gałęzie i liście z odpowiednich drzew od
naleźli

i nie wpadli bez zrywania pieczęci do 
czarnej skrzynki 

(zob. „Ale nazwisko jakieś miał”, w: Po
morskie drogi..., s. 95-99).

Poruszył wiatr od morza
Analizując życie i dokonania księ

dza profesora Janusza Pasierba, mógłby 
ktoś powiedzieć, że przy Jego wspania
łym dorobku dość skromnie prezentują 
się nagrody i honory, jakimi wyróż
niono Go za życia, zarówno w środo
wiskach świeckich jak i duchownych. 
Wyróżniono Go przede wszystkim 
powołaniem do wielu odpowiedzial
nych krajowych i międzynarodowych 
zespołów i komisji, czy też organizacji 
w rodzaju PEN Clubu (1975). Jednak 
dopiero jako profesor zwyczajny nauk 
humanistycznych w 1982 roku został, 
za przyczyną ostatniego biskupa cheł
mińskiego ks. Mariana Przykuckiego, 
prałatem honorowym Jego Świątobli
wości. W 1990 r. otrzymał Krzyż Ka
walerski Orderu Odrodzenia Polski, 
a w 1991 tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Tczewa.

Każde z tych odznaczeń i godności 
znaczyło niewątpliwie i dla Niego wiele,

POMERANIA LUTY 2013



choć zapewne więcej dla Jego przyjaciół 
i dla nas samych. Dla nas wszystkich 
jednak - tu na Pomorzu - najbardziej 
znaczące, można rzec owocne, stało 
się wyróżnienie pod nazwą Medal im. 
Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył 
wiatr od morza” (...) Ks. Janusz Pasierb 
został pierwszym laureatem tego me
dalu, który Kapituła pod przewodnic
twem prof. Gerarda Labudy przyznała 
Mu „za twórczość kształtującą ducho
we oblicze Kaszub i Pomorza, ze szcze
gólnym uwzględnieniem tomu esejów 
zatytułowanych Gałęzie i liście. (...) 
Dzięki uniwersalnym treściom wcho
dzą one w żywy obieg kultury europej
skiej, a poprzez zawarte w nich wątki 
zaznaczają wyraziście niepowtarzalne, 
inspirujące piękno ziemi oraz wartość 
kultury pomorskiej i kaszubskiej” - na
pisano w uzasadnieniu. (...)

Ks. J. Pasierb, odebrawszy 25 czerwca 
1989 r. w Kaplicy Królewskiej w Gdań
sku Medal im. Chrzanowskiego, wy
głosił swoistą laudację naszej małej 
ojczyzny, zawierając w niej uniwer
salne przesianie do wszystkich ludzi, 
nie tylko regionalistów, przynajmniej 
w Polsce i Europie. Mówił w niej o mo
rzu i Pomorzu, o Gdańsku i Kaszubach 
w kontekście polskim i europejskim,

podkreślając, że chodzi o to, by „Zbliżać 
to, co nasze i małe, ku temu, co wiel
kie, nie pozwalając temu, co małe, bez
kształtnie się rozpłynąć”. (...)

Polski Merton
I na tych słowach ks. Janusza moż

na by nasze rozważania o spoczywają
cych na nas - konsumentach Jego myśli 
i twórczości - zobowiązaniach, zakoń
czyć. Jednak zbliżając się do końca ni
niejszych refleksji, trzeba przywołać 
i podkreślić choćby kilka optymizmem 
napawających faktów, świadczących
0 żywotności Jego myśli, o Jego życiu 
po życiu...

Poza przywołanymi wydawnictwa
mi Jego dzieł własnych i książek o Nim, 
będących także przejawami tej żywot
ności, ważne są dokonania takich in
stytucji, jak szkoły Jego imienia w Pel
plinie i w Tczewie oraz niepowtarzalna 
Fundacja ks. J. Pasierba w Warszawie. 
Niemniej ważne fakty to pamiętne
1 przywoływane do dziś w różnych 
środowiskach Jego historyczne wystą
pienia na Kongresie Kultury Polskiej 
w Warszawie w 1981 roku i II Kongre
sie Kaszubskim w Gdańsku w 1992. 
To drugie, zatytułowane „W perspek
tywie kultury” (opublikowano je m.in.

w Przyszłość kaszubszczyzny. Księga 
Pamiątkowa U Kongresu Kaszubskiego, 
red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 
1991), stało się namiastką swoistej kon
stytucji regionalistów polskich, skupio
nych w Radzie Krajowej Regionalnych 
Towarzystw Kultury, przy której od 
niedawna działa także Klub Księży Re
gionalistów pod przewodnictwem ks. 
prof. Henryka Skorowskiego.

Z wielu publikacji dowiadujemy się, 
że ks. prof. J. Pasierb od czasu studiów 
w seminarium pelplińskim żył i two
rzył, (...) znajdując się w kręgu odbior
ców i współtwórców „Tygodnika Po
wszechnego”. Jego redaktor naczelny 
śp. Jerzy Turowicz porównał kiedyś ks. 
Pasierba do swojego mistrza, obdarzając 
go mianem „polskiego Mertona”.

Tomasz Tomasik, odpowiadając na 
pytanie, kim był Pasierb - sformułował 
je inaczej: Kim pozostał Pasierb w pol
skiej kulturze? Zarazem stwierdził:

Jeśliby spojrzeć na kulturę polską 
XX wieku z dystansem, jaki z każdym 
rokiem coraz bardziej się zwiększa, to 
wyłania się z niej osobliwy fenomen, bo 
nie jest to zjawisko powszechne w skali 
światowej, mianowicie, wyraźne pięt
no, jakie odcisnęły na tej kulturze po
staci takie, jak Wojtyła, Tischner, Twar
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ROK KS. JANUSZA ST. PASIERBA

dowski, wcześniej Korniłowicz, Zieją, 
a można dorzucić też kilka nazwisk osób 
świeckich, zaczynając od Turowicza, Ka
mieńskiej i wielu innych, krótko mówiąc, 
są to wolni od fundamentalistycznych 
i ideologicznych skaz - apologeci chrze
ścijaństwa w czasach wielkiej próby 
dla cywilizacji i kultury europejskiej. 
A równocześnie obrońcy człowieka, za
grożonego przez teorie redukujące jego 
istotę do poziomu animal bez rationa
le, czyli do wymiaru biologii, fizjologii, 
psychologii czy ekonomii. Są to myśli
ciele traktujący człowieka jako personę 
i podmiot. Poza tym są to ludzie budujący 
mosty nad przepaściami współczesnego 
świata. W tym towarzystwie dostrzega
my także postać Janusza Stanisława Pa
sierba” (Na skrzyżowaniach dróg..., s. 15).

Pod urokiem Jana XXIII
Przywołane przez T. Tomasika po

stacie wspaniałych rodaków z Karolem 
Wojtyłą - Janem Pawłem II - na czele 
podkreślają wielkość osoby i dokonań 
ks. Janusza Pasierba. Każda z nich wraz 
z Nim zasługuje na nasze poznanie, na 
naszą wdzięczność i pamięć, można rzec 
także miłość, podobnie jak nasza mała 
ojczyzna Pomorze - „Bo kochać moż
na to, co się zna”, jak powiedział abp 
warmiński Edmund Piszcz w homilii 
wygłoszonej na zakończenie Kongresu 
Pomorskiego w Szczecinie (opublikowa
nej w Księdze Pamiątkowej Kongresu Po
morskiego Gdańsk 1997 - Szczecin 1998, 
pod red. J. Borzyszkowskiego, C. Ob- 
racht-Prondzyńskiego, S. Pestki, Gdańsk 
1999, s. 331-332). Trzeba więc także Po

morze nieustannie i na nowo poznawać, 
podobnie jak słowa i dokonania wspom
nianych postaci, by pójść ich drogami.

(...) Ks. Janusz żył w epoce kilku pa
pieży - Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, 
Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II. 
Żył w okresie II Soboru Watykańskiego 
i z entuzjazmem przyjmował jego refor
my oraz uczestniczył w realizacji jego 
postanowień. Był pod urokiem przede 
wszystkim Błogosławionego Jana XXIII, 
czego niejedno świadectwo odnajduje
my w Czasie otwartym (Poznań - War
szawa 1972). Polecam tę lekturę, gdzie 
m.in. czytamy: „»Dziś, gdy wolność 
jest tak boleśnie zagrożona z zewnątrz 
i z wewnątrz, Kościół bardziej niż kie
dykolwiek musi dążyć do tego, by
- w wolności - był gościnnym domem 
dla wszystkich ludzi dobrej woli«. To cy
tat z Kiinga. Kapitalna szansa Kościoła: 
qui potest capere capiat [Kto może pojąć
- niech pojmuje] - nie upominać się 
w kółko o swoją wolność, wytrzymać 
nawet, żeby nie mówić o wolności religü, 
kulturze itd Mówić po prostu o wolności 
człowieka i jego sumienia, które wszyst
kie te wolności zawiera.

Na tym polegało wielkie odkrycie 
Jana XXIII, że w swoich encyklikach 
mówił nie tyle o sytuacji katolika, chrze
ścijanina czy nawet człowieka wierzą
cego, co o sytuacji i prawach człowieka 
w ogóle. Jan XXIII ukazał przedkon- 
fesjonalny charakter Kościoła. Okazał 
wielkość serca, której świat zawsze od 
chrześcijaństwa się spodziewał, na któ
rą - podświadomie może czekał. Papież 
zobaczył po prostu człowieka”. (...)

Ks. Janusz kroczył drogami pomor
skimi, Europy i świata, m.in. idąc ślada
mi Norwida i Jana XXIII. O Janie XXIII 
powiedział (także w Czasie otwartym, 
s. 240): „Byli na pewno papieże zręcz
niejsi, ale od dawna nie było na Stolicy 
Piotrowej takiego geniusza serca...” Po
dobieństwo ks. Janusza do Jana XXIII, 
a i Jana Pawła II, widzę m.in. w Jego 
wierszach zatytułowanych „Inność” 
i „Bliźni”, skąd Pasierbowe zawołanie 
„Cieszę się, że jesteś... inny” (T. To
masik, op. cit., s. 108-109). Człowiek, 
piękno, miłość, to pojęcia i wartości do
minujące w poezji i myśli Janusza Pa
sierba, świadomego siły wiary i przemi
jania postaci tego świata, świadomego 
wartości życia i jego niepowtarzalności, 
o czym mówi dramatycznie w swoim 
credo - wierszu pt. „Wierzę”:

Wiem, że jesteś Życiem
przecież umieram

Ale jednocześnie był świadom war
tości słowa i zawartego w nim serca, 
uczuć do świata i człowieka. Odczuwali 
to Jego uczniowie i przyjaciele, szczę
śliwcy, którzy spotykali Go na drogach 
swojego życia. (...)

Z nadzieją myślę o owocach Roku 
Ks. Janusza St. Pasierba, m.in. o spotka
niu Jego dawniejszych i współczesnych 
uczniów, kontynuatorów Jego myśli i na
uczania, postawy7 wobec świata i ludzi

Zdjęcia pochodzą z archiwalnych zbiorów 
Fundacji im. księdza Janusza St. Pasierba



Kroköszka

W tim mölu czedes nalözala sä sztreka 
jaką jezdzela Kroköszka. Ödj. M.B.

Czejbe zrobić konkurs na nóbarżi znóną bana, tej 
jako be dobeła? Meszlä, że dzysdnia nówicy ledzy
- ósoblewie młodech - wskóza be na ną, chtema 
w ksążkach ć> Harrym Póterze wozela młodech 
czarzelców do jich szkołę. To beła magiczno bana. 
Alaże! Doch chceme wżerać na nasz pódwórk
- pómeslół jö zaró za regą. I nalózł jem taką bana 
nawetka często krótko checze - na Nordze - i też 
perzinkä magiczną.



NORDOWE PÖWIÖSTCZI

Nordowi Kaszebi ób czas robote prze zaladenkü Kroköszczi. 
Pierszi z prawi Józef Büllmann ze Starzena. Ödj. ze zbierów M.B.

Baszkörze wiedzą
Dzysö drägö je na nen cug trafie, 

a ju często niemóżlewe je jegö üzdrzec. 
Ale może tak to ju je z tima magicz- 
nyma. Równak nie belo wcale cażkó 
spotkać ledzy, chtemy go widzele, nim 
jezdzele a mogą ö nim wiele rzeknąc. 
Sygnie sä spętać w Gnieżdżewie, Łeb- 
czu, Mółim Starzenie, Kłaninie abó jesz 
jinech wsach, co leżą dali w strona Kro
kowa - bo prawie taką trasą ta nasza 
bana chódzeła. Mia ona swoje mio- 
no - Krokoszka, prawie ód wse, gdze 
kónczeła kóżdegó dnia swöjä stegnä. 
A nórechli można sä ó Krokószce do- 
wiedzec, jak sä zazdrzi na jeden z tur
niejów baszczi w pücczi gminie.

W Pücczi Lidze Baszczi graje wicy 
jak sto trzedzesce baszkórzów. Pótikają 
sä w sobotę e niedzele, żebe biótkówac sä 
w nä kaszebską grä. Czästo też próbują 
swójich moce na óglowóregionalnech 
rozegracejach. Jidze jima dosc teli belno. 
Organizatorze pücczi lidżi dostele nawet- 
ka nódgrode „Złoti Baszczi” dló nóbel- 
nieszich menedżerów turniejów baszkar- 
sczich w 2012 rokü. Tacze weprzednienia 
pierszi róz óstałe wräezone w Żukowie 
i trafiłe do Henrika Ródtczi z Warbleni 
e Zbigórza Marcynióka z Mrzezena. 
Wiele ledzy, co grają w rozegracejach 
rechtowónech przez tech dwóch chło
pów, naüczelo sä grac w körte, a szlifówa 
to, co rozmiele, prawie w Krokószce. 
I dzysö to oni są mocą pücczi lidżi.

Nówożniesze - dograć baszkä!
Jednym z taczich baszkarsczich 

mestrów je Jón Drzeżdżón ze szpele 
Strzecha Starzeno. Czej jo jego spi- 
töl czedes ö baszkä, gdze sä üczil grac 
i gdze sä nówicy grało, tej ón zaró 
przebócził Kroköszkä. Ledze ze Sta
rzena e ókólegó jezdzele tą baną do 
robotę e do Pücka za wszelejaczima 
sprawama. Tam sä derch grało - rzekł 
mie wasta Jón. Jak me blós wsedle 
w Mólim Starzenie reno, tak zaró kórta 
szła w ruch. I to prawie prze kóżdi parze 
lówków, chterne stojele zwrócone do se. 
Bel czas, żebe sä naüczec, a prze tim belo 
też wiele śmiechu.

Krokoszka to óglowó bela często ka- 
szebskó bana - wspóminó Pioter Büll
mann ze Starzena. Z trapów móji checze 
widzec je pola, w chtemech je żłób, jaczim 
szła bansztreka. Czej belo widzec nad 
polarna blós dim, tej me wiedzele, że to 
je czas nekac na banowiszcze. W sarnim

cugu bel jeden krzik! Pó piersze, Kaszebi 
głośno midze sobą prawią, a pó dredże, 
tam jesz co sztócek czelo sä, jak chtos krzi- 
kö: kontra, nazöt, knöpi, wiesele! Czasä jaż 
głowa bola.

Baszkörze bele tak mocno zazdrzó- 
ny w körte, że nie róz, nie dwa zdarzeło 
sä, że nie wesedle na swóji stacji. Tacze 
historie przepöminö so Jón Drzeżdżón. 
Bana omijała Starzeno i wszetce wesódele 
w Mólim Starzenie i dali szlepiechti. Pod 
jednym warenkä! Jeżle do stacji üda sä 
skiińczec partia. Jak nie, tej me grele dali, 
a wesódele w Kłaninie. Tej dodóm bel wiele 
wikszi sztek To równak nie belo tak woźne. 
Woźne, że baszka me dogrele do kuńca.

Gdze jindze nie belo tak czasu e pla
cu do granio, a wieczór doma nieróz 
cażkó belo sä zebrać w szpelä. Tak molo- 
wó bana pomogła zachöwac tä storą 
kaszebską grä na Nordze e da też plac 
do pökörbieniö so pó kaszebskü. Temü 
też meszlä, że ta nasza Krokoszka to bela 
równak perzinkä magiczno bana

Dzysö blós na kołach...
Bansztreka z Pücka do Krokowa 

ósta wełożono na zaczątkó XX stala- 
ta. Üroczeste ötemkniäce ódbeło sä 26 
sewnika 1903 rokü i tej bana ni mia bec 
wcale takö dresznó dló Kaszebów. Lenió 
bela zaplanowónó e webódowónó przez 
Niemców i mia omijać wse, gdze miesz

kało decht wiele Kaszebów (dlóte biegła 
na przemiar stroną Starzena) i przede 
wszetczim dzejac dló óbsłeżnote pań- 
sczich majątków. Z czasä nordowi Ka
szebi dele sä doch z tim radä.

Do II światowi wöjne bansztreka 
bela priwatnó i słecha ód zaczątkó jedny 
i ti sami firmie. Państwowo sta sä w czas 
wöjne i tak ju ósta (nóprzód jakno Deut
sche Reichsbahn, a pötemü PKP). Mia so 
dobrze do czasu, czej pojawiło sä wicy 
aütöw e aütobüse mogle ezäsey kürso- 
wac do wsów. Tak belo wegódni e flotni. 
Kóńc kiińców do Kroköszczi müsz bel do
płacać i ósta ona zamkłó w 1979 rokü. To 
nie bel jesz równak czesti kóńc. Jesz róz 
bane pókózale sä na ti sztrece w 1983 ro
kü - midze jinyma z pözdrzatkü na jidą- 
ce w góra prize benzyne (wrócełe bane 
napadzywóne parą). E zós znikłe i to ju 
na dobre w rokü 1991. Öd tego czasu 
lenió pómalinkó niszczą.

Dzysó nie naleze ju żelazny sztreczi 
w molach, gdze przóde lat nómni dwa 
raze na dzeń jezdzeła bana, w chterny 
kóżdi mógł spotkać sä z prówdzewą ka- 
szebizną, a ledze grele w baszkä. Tą samą 
stegną jidze tero kółowó droga dló mólo- 
wech e letników, a w placach, gdze cze
des bele peróne, są mółe przestanczi dló 
nich. Są tam lówczi, stole e tófle z mapą. 
Może wórt chóc tam czasä sadnąc e za
grać w dreszny szpele w naszä baszkä...
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REPORTER
ZAWÓD I PASJA (część 1)
Heraklit z Efezu twierdził, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Historia redaktora Edmun
da Szczesiaka zaprzecza tym słowom. Na przestrzeni lat trzykrotnie pełnił obowiązki redaktora na
czelnego „Pomeranii”. Jednak zanim po raz pierwszy trafił do redakcji tego pisma, dziennikarskiego 
fachu uczył się w wielu innych miejscach.
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W Jerozolimie podczas pielgrzymki Kaszubów do Ziemi Świętej w 2000 r. 
E. Szczesiak czyta modlitwę powszechną po kaszubsku. Fot. z archiwum ES

okazały się niezwykle przydatne w póź
niejszej pracy dziennikarskiej. Do tego 
zawodu wiodła jednak długa droga

W młodzieńczych latach był wiel
kim miłośnikiem przyrody, wychował 
się na Nowym Osiedlu w sąsiedztwie 
lasu, dlatego też wybrał studia leśnicze 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Pozna
niu. Kandydatów było sześciu na jedno 
miejsce, mimo to dostałem się. Ale tylko 
dwudziestu osobom, z sześćdziesięciu 
przyjętych spoza Poznania, przydzielono 
miejsca w akademiku. Znalazłem stancję 
w Luboniu, 8 km od uczelni, dojeżdżałem 
pociągiem. Mieszkałem w pomieszcze
niu znajdującym się na przeszklonej we
randzie i gdy nadeszły mrozy, było tam 
potwornie zimno, w wyniku czego już na 
pierwszym roku studiów poważnie zacho
rowałem. Byłem zmuszony wziąć urlop 
dziekański i powrócić do Kartuz.

Zatrudnił się jako referent w PZGS 
Samopomoc Chłopska Przydały się do
bre referencje: ojciec po powrocie z An
glii w 1946 roku (jak wielu wcielonych 
do Wehrmachtu służył potem w armii 
Andersa) przez wiele lat pracował tam 
jako główny księgowy. Praca referenta 
w magazynie mieszczącym się na pe
ryferiach Kartuz, polegająca na wysta
wianiu faktur, nudziła jednak Edmunda 
śmiertelnie.

Minął urlop dziekański. Na poznań
ską uczelnię jednak nie wrócił. W czasie 
pobytu w Kartuzach dużo czytał (o jego 
ojcu mawiano, że przeczytał wszyst
ko, co zgromadziła biblioteka w Kartu
zach, i jeszcze dużo więcej), próbował 
sił w poezji. Ciągnęło go do pisania. 
W styczniu 1962 roku, będąc świadkiem 
na ślubie swej kuzynki Renaty z Woj
ciechem Kiedrowskim, poznał znane
go na Pomorzu pisarza i dziennikarza 
- Lecha Bądkowskiego, przyjaciela pana 
młodego. W czasie wesela zapytałem się 
Bądkowskiego, co zrobić, aby zostać dzien
nikarzem? Odpowiedź była zaskakująca: 
,fjąjlepiej, tak jak ja, skończyć dwa fakul
tety”. Zrozumiałem wówczas, że liceum 
to zbyt mało, abym mógł spełnić swoje 
marzenia. I już w październiku byłem 
studentem, bo także moja matka, chociaż 
w domu się nie przelewało, niezwykle 
mocno motywowała mnie, abym konty
nuował studia. Obawiała się, że jeśli stąd 
się nie wyrwę, to skończę jak wielu moich 
ówczesnych kolegów - przesiadując w ka
wiarni przy winie. Kartuzy były wtedy 
zupełnie innym miastem, życie toczyło się 
wolniej, młodzi nie mieli tam zbyt dużych 
perspektyw.

Tym razem wybrał pobliską pomor
ską uczelnię - Politechnikę Gdańską. 
Rodzina nie traktowała poważnie moich

planów dziennikarskich, twierdząc, że to 
niezbyt pewne zajęcie i będę to mógł robić 
dodatkowo. Nie chciałem już studiować 
z dala od rodzinnego domu. Idąc za przy
kładem Wojciecha Kiedrowskiego, który 
ukończył Wydział Budownictwa Wodne
go Politechniki Gdańskiej i całkiem nieźle 
sobie radził, łącząc zarazem to zajęcie 
z pracą dziennikarską, wybrałem ten sam 
kierunek.

„Politechnik”
- pierwsza szkoła pisania

Na trzecim roku studiów zobaczył 
ogłoszenie o seminarium dziennikar
skim. Na uczelniach technicznych pręż
nie działało wówczas ogólnopolskie pis
mo „Politechnik”. Postanowiono pozy
skać nowe pióra dla jego gdańskiego od
działu. Zgłosiło się około dwustu osób. 
Zajęcia były intensywne, prowadzili je 
wybrzeżowi dziennikarze. Na pierw
szym spotkaniu szef gdańskiego oddzia
łu Wiesław Kozyra wypowiedział słowa, 
które mnie przeraziły: „Kto nie lubi pisać 
listów, to właściwie się nie nadaje, i powi
nien sam zrezygnować”. A ja nie lubiłem! 
Po pierwszych próbach pisania tekstów 
na zadane tematy grupa stopniowa się 
zmniejszała, ostatecznie pozostało w niej 
jedynie pięć osób, w tym Edmund Szcze
siak.

I tak rozpoczęła się praca w redakcji 
„Politechnika”. Był rok 1965. Pierwszym 
tematem, który zaproponował i który 
zaakceptował szef oddziału, był materiał 
o Klubie Studenckim Pomorania. Mia
łem ułatwione zadanie. Pojechałem do 
Wojciecha Kiedrowskiego, który należał 
do grona inicjatorów klubu i był jego dru
gim - po Lechu Bądkowskim - prezesem. 
Dużo mi naopowiadał. Artykuł ukazał 
się na stronach ogólnopolskich i spotkał 
się z dobrym przyjęciem czytelników. 
Później przyszedł czas na kolejne tek
sty związane ze sprawami studenckimi. 
Były na tyle dobre, że zamieszczano je 
na pierwszych stronach wydania ogól
nopolskiego.

W „Politechniku” pracowało wie
lu znanych później dziennikarzy, m.in. 
wspomniany Wiesław Kozyra, który 
w latach 70. był zastępcą redaktora na
czelnego tygodnika „Czas”, i Jan Jaku
bowski, późniejszy naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego”, także Andrzej Liberadzki, 
jego następca w tej roli. Praca w „Poli
techniku ”, co tu ukrywać, ułatwiała mi 
studiowanie, wielu wykładowców, chy-
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ba trochę z obawy dla ostrego pióra, ale 
najczęściej z sympatii dla naszego pisma, 
stosowało wobec mnie taryfę ulgową pod
czas zaliczeń i egzaminów.

Po zakończeniu studiów miał zo
stać szefem oddziału gdańskiego „Po
litechnika”. Warunkiem było jednak 
zatrudnienie w charakterze asystenta 
na uczelni. Pani prorektor, która była 
opiekunką „Politechnika”, zabiegała
0 zatrudnienie mnie, ale moją kandyda
turę zablokował jeden z wykładowców, 
który wyliczył średnią. Wynosiła ona 3,2. 
Na dyplomie miałem co prawda jedy
nie dwie czwórki: za pracę magisterską
1 jako wynik egzaminu dyplomowego, ale 
„ukryta” w indeksie średnia ze wszyst
kich przedmiotów była rzeczywiście mi
zerna: 3,2. Swoje wyliczenia wykładowca 
przekazał rektorowi, stwierdzając, że je
śli będziemy zatrudniać kadrę naukową 
z taką średnią, to daleko nie zajdzie ani 
Politechnika, ani polska nauka. I tak nie 
zostałem szefem oddziału „Politechni
ka”. Mimo to nie zamierzałem pozostać 
w zawodzie inżynierskim. Zdawałem 
sobie jednak sprawę, że przez trzy lata 
po zakończeniu studiów będę musiał 
pracować jako inżynier, aby spłacić sty
pendium ufundowane przez zakład, któ
ry miał siedzibę w Bydgoszczy. Dzięki 
pomocy Andrzeja Buchockiego (kolegi 
ze studiów) moje stypendium wykupiły 
Gdańskie Okręgowe Zakłady Gazow
nicze. Dzięki temu mogłem nadal pra
cować w oddziale politechnika” -jako 
sekretarz redakcji. Rozpocząłem pracę 
w gdańskiej gazowni, równocześnie za
cząłem pisać do „Głosu Wybrzeża”. Mój 
pierwszy artykuł tam zamieszczony był 
o studentach Akademii Medycznej, któ
rzy w ramach „białej niedzieli” wyjecha
li na wieś, aby przebadać mieszkańców. 
Towarzyszyłem im. Zaniosłem tekst do 
redakcji „Głosu Wybrzeża”. Skierowano 
mnie do zastępcy redaktora naczelnego 
Tadeusza Kuty, który od ręki przeczy
tał mój artykuł. I tu miłe zaskoczenie. 
Powiedział do mnie: Pierwszy raz spo
tykam się z czymś takim, że nawet prze
cinka nie postawiłem, świetny tekst! Co 
pan robi?”. Odpowiedziałem, że pracuję 
w gazowni. Po chwili dodałem, że rów
nież wPolitechniku”. Zaproponował mi 
współpracę. Na jeden z kolejnych moich 
artykułów, zapis dyskusji o problemach 
studentów, natrafił mój kierownik z ga
zowni i zaczęły się kłopoty. Twierdził, że 
tekst tworzyłem podczas godzin pracy.

Reporter bywa często fotoreporterem. Fot. z archiwum ES

Prawda była taka, że konferencja odbyła 
się w godzinach popołudniowych. Zo
stałem wezwany do zastępcy dyrektora 
zakładu, który okazał się człowiekiem 
przebiegłym. Gdy się dowiedział, że pu
blikuję w prasie wybrzeżowej, stwierdził, 
że te moje kontakty mogą się przydać za
kładowi. I pozostałem w gazowni, a mój 
kierownik był wściekły.

Czas na reportaż
Przełom w życiu zawodowym Ed

munda Szczesiaka nastąpił niebawem. 
Zostałem wysłany z gazowni na ulicę 
Kołobrzeską. Stałem nad wielką dziurą 
w ziemi, gdzie znajdowała się ogromna 
rura gazownicza. Spotkał mnie wspo
mniany wcześniej Tadeusz Kuta, który 
mieszkał na Przymorzu i akurat szedł na

przystanek kolejki elektrycznej. Zapytał 
się zdziwiony: „Co pan tutaj robi?”. Stoję 
i patrzę w dziurę. ,(A co pan tam widzi?” 
Nic - odpowiedziałem. „Tak dalej być nie 
może, proszę jutro zgłosić się do mnie do 
redakcji”.

Okazało się, że w „Głosie Wybrze
ża” na emeryturę odchodzi osoba zaj
mująca się sprawami oświaty. Był do 
obsadzenia etat, ale problemem stało 
się uwolnienie mnie z trzyletniego 
stażu w gazowni. Z pomocą przyszedł 
redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża” 
Stanisław Celichowski, który dopin
gowany przez Kutę doprowadził do 
tego, że moje stypendium wykupiła 
RSW Prasa-Książka-Ruch, i zostałem 
dziennikarzem „Głosu Wybrzeża”. 
Trafiłem do Henryka Galusa, który
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70. URODZINY EDMUNDA SZCZESIAKA POMERANII

Ślub Renaty Raabe i Wojciecha Kiednrwskiego w styczniu 1962 r. 
Świadkami byli Jerzy Kiedrowski i Edmund Szczesiak. Fot. z archiwum ES

był kierownikiem działu oświatowego. 
Powierzono nam redagowanie dodatku 
.Nauka - oświata - wychowanie”. Co ty
dzień we dwóch wypełnialiśmy kolumnę 
dużego formatu „kobyłami”, jak nazywa 
się w żargonie dziennikarskim artykuły 
publicystyczne. Do tego dochodziły tzw. 
obsługi wydarzeń z przypisanych nam 
dziedzin. I tak w pierwszym roku spędzi
łem 51 niedziel poza domem, obsługując 
różne imprezy i uroczystości A ja od za
wsze chciałem tworzyć reportaże. Pew
nego dnia zgłosił się do mnie człowiek 
z Malborka, który przyszedł z ciekawym 
tematem: nadużycia władzy partyjnej na 
szczeblu powiatowym. Naczelny wyraził 
zgodę na zajęcie się tym tematem. Po 
opublikowaniu tekstu zrobiła się afera, 
ale jednocześnie - ponieważ okazało się, 
że wszystko polega na prawdzie, a czy
telnicy zareagowali z entuzjazmem - zo
stałem przypisany do sobotniego, maga
zynowego wydania „Głosu”(300 tysięcy 
sprzedawanych co tydzień egzemplarzy), 
gdzie mogłem zajmować się już tylko re
portażami. Opisywałem tam wiele kon
trowersyjnych spraw. Jeden z kolejnych 
moich artykułów był o prominentnym 
działaczu Związku Młodzieży Wiejskiej, 
który okazał się oszustem, wyłudzającym

od wielu osób spore sumy pieniędzy na 
rzekome wycieczki zagraniczne. Przez ta
kie reportaże miałem wiele problemów, 
ale to napędzało mnie jeszcze bardziej 
do pracy. Reportaż był w tamtym czasie 
gatunkiem, który pozwalał najwięcej po
wiedzieć, choć często trzeba było to czy
nić w sposób metaforyczny. Wyższego 
szczebla partyjnego nie można było ru
szyć, ale Czechow także nie pisał o carze 
Rosji, tylko o jego urzędnikach. Ciekawie 
mówił o tym mistrz reportażu Ryszard 
Kapuściński, z którym zaprzyjaźniłem 
się w Sierpniu 1980 roku: „To były cza
sy reportażu, a my ustanowiliśmy jego 
polską szkołę. Reportaż mówi o jednost
kowych historiach, daje jednostkowe 
przykłady, a w takim jednostkowym 
wymiarze wolno było to wszystko kryty
kować i opisywać w czarnych barwach. 
Reportaż kwitł, ponieważ spotykał się ze 
zrozumieniem naszych czytelników, któ
rzy dobrze wiedzieli, o czym się pisze, co 
chcemy przez to powiedzieć”.

Noblista Rudyard Kipling, autor 
Księgi dżungli, powiedział kiedyś: „Do
bry reportaż jest szacownym stworem 
Bożym, bardzo mi zależy, aby mnie 
uważano za reportera”. Czym jest re
portaż dla Edmunda Szczesiaka? Dla

mnie reportaż jest odkrywaniem fabuł 
stworzonych przez życie, a rzeczywistość 
bywa często tak zaskakująca, tworząc 
nieprawdopodobne historie, że pisarz 
beletrysta by tego nie wymyślił. Jeden 
z bohaterów mojego reportażu powie
dział tak: „Ja, panie, przeżyłem więcej 
niż w książkach”. To potwierdzenie tezy, 
że życie bywa ciekawsze niż fantazja sce
narzystów.

Po czterech latach pracy w dzienni
ku przeszedł do „Tygodnika Morskiego”, 
aby tam z gronem kolegów wywodzą
cych się głównie z „Politechnika” przy
gotować nowy, ogólnopolski tygodnik 
„Czas”. Zarazem publikował w tym okre
sie, ale także i później, szukając sposo
bów na obejście wszechmocnej cenzury, 
nastawionej szczególnie na konfiskatę 
tekstów „prowincjonalnych”, w czaso
pismach ogólnopolskich: „Życiu Lite
rackim”, „Literaturze” „Kulturze” i „Poli
tyce”. W tym ostatnim jego opiekunką 
była legenda polskiego reportażu Han
na KralL W 1973 roku wygrał konkurs 
„Polityki” na reportaż, ale do jego druku 
nie dopuściła cenzura (bohaterem był 
stoczniowiec Henryk Lenarciak, członek 
Komitetu Strajkowego w grudniu 1970 
roku, późniejszy przewodniczący Komi
tetu Budowy Pomnika Poległych Stocz
niowców, jeden z trzech bohaterów wy
danej wiele lat później książki Edmunda 
Szczesiaka o kolebce Solidarności Okno 
na wolność).

Pierwsza książka Szczesiaka: zbiór 
reportaży pod wymownym tytułem 
A może lubi pan walkę? ukazała się 
w 1979 roku. W tymże roku opubliko
wał w „Polityce” głośny reportaż „Przy- 
lepność” - o aferze, w którą zamieszani 
byli m.in. dwaj prominentni wybrzeżo- 
wi działacze partyjni, w tym komen
dant wojewódzki Milicji Obywatelskiej 
płk. Jerzy Andrzejewski. Pułkowniko
wi wstrzymano wówczas awans na 
generała (artykuł ukazał się w środę, 
a uroczystość w Warszawie miała się 
odbyć w sobotę), a reportaż Szczesiaka 
został uznany przez miesięcznik „Prasa 
Polska” (w wyniku ankiety przeprowa
dzonej w środowisku dziennikarskim) 
za reportaż roku: za przekroczenie 
szczebla dopuszczalnej w PRL krytyki. 
A było to w październiku 1979 roku, na 
dziesięć miesięcy przed przełomowym 
Sierpniem 1980...

Dokończenie w następnym numerze

12 POMERANIA LUTY 2013



ROCZEZNE

Haller w Kartuzach
Wersalsczi Traktat, pódpisóny 28 czerwińca 1919 roku, óbówiązywół do öddaniö Polsce m.jin. 
Pömörzegö. 1 zelnika nego roku powołele minysterstwo z przóde Presczi Obeńde i üsadzele pömör- 
scze województwo, chternegó pierszim wojewodą óstół Sztefón Łaszewsczi. W nym województwie 
słechała też karteskó zemia ókupówónó i zarządzewónó óprzez prescze przednictwó.

JERZI NACEL

i zareczół krewawi Grif - hewó me!
Wedle ümeszleniö, cobe nazód do

stać Pomorze, ostoi zrechtowóny 19 
rujana 1919 rokü Pömörsczi Front, jaczi 
bel sercowiną óperacjową Pólsczegó 
Wojska. Jego przednikä óstół gen. por. 
Józef Haller. 17 stecznika 1920 rokü 
pólscze wojska wmaszerowałe na te
ren Pömörzegö. Zatórczenk niemiec- 
czi greńczny starze ostoi złómóny pod 
Gniewkowa, Wigódą i Brannä mocnym 
weniecenim Pömörsczi Dywizji Strzel
ców. W pósobnech dniach (18 i 19 stecz
nika) bel dobeti Toruń. 10 gromicznika 
ódbeł sä zawółóny zdenk z mörzä z bet- 
nictwä szwadróne Pierszegó Redżimeń- 
tu Krechówiecczich Olanów.

Czekawą pamiątką Pómórsczegó 
Frontu je jegö znaka, na chtemyje widzec
- na spódlim morza z płenącym żaglowca
- Bióli Orzeł z koruną, co trzimie szczit 
z Pömörsczim Grifä. Weżi órzła je rok 
1920, a weżi ódczidnice datum 191 i 10 tt

Wespółtwórca legeńde Hallerowi 
armie, znóny w midzewójnowim czą- 
dze publicysta i poeta Edwórd Ligocczi, 
chteren wząl üdzel w pömörsczi ekspe- 
dicje, tak ö tim pisöl:

Żołnierze moi - Gryf czerwony 
dźwiga się z głębi szarych wód 
I czeka na was - przebudzony 
Pomorskich książąt sławny ród

Za błękitnawej mgły przesłoną 
Toruńskich wieżyc gęsty las 
- Już obce działa wywieziono 
i obcy lont na walach zgasł

Weszliśmy oto, my żołnierze, 
germańskich knechtów pędząc ćmy 
-1 wystrzeliły w błękit wieże 
i wrzasnął krwawy Gryf - to my!

Wojsko gen. Hallera w Kartuzach. Öbröz Henrika Kötowsczegö.

25 tesąców na kartesczim renkü
Lata 1918-1920 to cząd wioldżich 

zjinaków, chterne sä dokönale w do- 
tądkówech üprocemnieniach spólezno- 
wech i politicznech na Kaszebach. 
Nódzeja, żebe dostać nazód wola, sta sä 
terö realną problemą. Öbczas dradżich 
a bögatech w skütczi lat przewrócenku 
w Kartuzach ödbewale sä trójne póliticz- 
ne a pödskacenköwe zeńdzenia, szlachä 
sąsadnech krezowech miasteczków. 
Nadowało no Kartuzom apartną farw- 
notä. Swój dżib zwenegówałe w lepińcu 
1919 rokü, czede ózbróne na renkü mia
steczka ledztwó prze leżnoce roczezne 
grunwaldzczi manifestowało ńdbóną 
wölä nawrócenió ti zemi do Matczece. 
Dzejało sä no wszetkö pöd zdrzatkä 
Grenzschutzu, czej jesz w Kartuzach 
góspódarzełe prescze panowizne.

Pó wedarzeniach, jacze bele nafülo- 
wóne patrioticznym zöwzäcym w Toru
niu, co bel dostóny nazód pó bez mała 
150 latach, armio Hallera napiera do 
morza, wrócające we wsach i miastach 
Kaszeb i Pömörzegö polską panowiznä. 
Wszädze dobeto witele pólsczich żół- 
nerzów. 7 gromicznika prescze wojska 
szłe precz z Kartuzów westrzód bicó 
jednego mólegó zwónu ewanielicczegó 
kóscoła (dwa zaóstóny brekówele na 
wöjnä dló presczi armie w 1914 rokü).

Nadeszle öd Räböszewa
Ósmi dzeń gromicznika 1920 rokü 

ńtarknął gläbök w pamiäc i serca miesz- 
keńców Kartuz. Tego dnia zaküüczil sä, 
wej, presczi zarabczenk, derejący wnet- 
ka 148 lat (ód rujana 1772 rokü). No- 
tejszi zastäpnik prowadnika gminę,
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Altman, w miono niemiecczich wesze- 
znów ustąpił z ürzädu i przekózół prze- 
dnictwö Polóchówi Józefowi Masełków- 
sczemü, kömisaricznemü prowödniköwi, 
prze betnosce mecenasa Emila Sobiec- 
czegó, chteren sprówiół robota przedni- 
ka krezu. W niedzelne óprzepółnie ód 
zöpadny stame (Räböszewa) wmaszero- 
wól jeden z partów módri armie. Na 
przodku dłudżi redżi paczerowół Pierszi 
Redżimeńt Dlanów Krechówiecczich. 
Za nima jachale trze redżimeńte wierz- 
kówech i jedna rega artilerie. Zbrzątwió- 
ne na kartesczim renkii ledztwó płom- 
no powitało pólscze wójskó. W miono 
wecmanizne przemówił przednik kar- 
tesczegó krezu Emil Sobiecczi, werazył 
wdzäcznotä naszemu wojsku za nen re- 
dostny dzeń w historie Kartuz.

Nazótne reze gen. Hallera
Za dwa dni, jak óddichnale w Kartu

zach, 10 gromicznika ó wczasnym zawi- 
trzkri, wójskó pólscze regnälo w droga 
przez Swiónowó, Szemóld i Wejrowó, 
cobe sä zameldować w Pucku na zden- 
kii z mórza, chtemy zaczął sä hewótnegó 
dnia w półniowech gódzenach. W roz- 
majitech publikacjach wielokroconeje 
milne datum, cobe gen. Haller bawił 
w Kartuzach - 11 gromicznika 1920 
roku. No fiktiwne, obrosłe w ópówióst- 
czi póbece kómańdanta módri armie, 
pókózól na wióldżim obrazu kartesczi 
doktór Henrik Kótowsczi. Timczasä 
generała pó prówdze nawrócół jesz do 
Kartuz, leno decht pózdni.

Pó symbolicznym zdówanim Pólsczi 
z mórza (10 gromicznika w Pucku ill 
gromicznika w Wióldżi Wse) „nósledne 
dnie (jak pisól w swöjich pamiätnikach 
gen. Haller) jó wezweskól do óbjachanió 
całownegó Pómórzó, tej tacze mole, jak: 
Dżałdowó, Lidzbark, Brodnica, Wąbrze
źno, Gredządz, Gniew, Tczew, Kóscerzna 
i Kartuze, ku reszce techólską puszcza, 
óprzez Chónice, Kórunowó, Nakło jem 
zajachól do Bedgószcze, chtemą zajäle 
wojska Dowbora Musznicczegó”. Ten 
tekst pówstól ju równak pod kiińc żecó 
gen. Hallera i nie wszetcze te zópisczi 
miale ódbice w jawemoce.

Pósobny róz gen. Haller ódwie- 
dzył Kartuze w 1922 roku, a tej w 1927 
roku bel óbczas óroczezne ódsloniacó 
i pöswiäcenio sztature Matczi Bósczi 
Królewi Kórune Pólsczi.

Tłomaczenie Ida Czajinó

Reböce contra gburze
Są znóne ju ód tesąców lat. Wemeszlone óstałe w Jindiach. W VI stalatim 

przed Christusä grele w nie Persowie, pótemCi zaszmakele w nich Arabowie. 
Europa poznaje w X stalatim pó Christusu. Ród griwele w nie królowie a ksy- 
żece. Ko szache to gra szlachetno! Temu też pionczi baro czästo bele mester- 
skó obrobione w złocę, strzebrze, żółtim kamie, óbzdobione drodżima kama- 
ma.

Cekawe szache może nalezc też na Kaszebach, chócbe w zbiorach wejrow- 
sczegó muzeum. Drzewiane figure są widzałim dokazä kaszebsczegó ledo- 
wegó kuńsztu. Na plansze naprocem se stoją póstaceje rebóków a gburów. 
Widzec je mesterską räkä rzezbiórza (rzezbiórczi?), le jak ön sä zwół, nie je 
wiedzec.

Zó to znóny je jich miewca. Gödö ó tim nódpis na pódełkó:„Pierwszemu 
Burmistrzowi m. Wejherowa w Odrodzonej Polsce Szczęsnemu Bernardowi 
w dowód sympatii i pamięci Pracownicy". Mest dostół ön je öd swöjich ro
botników na zakiińczenie ürzädowaniö w wejrowsczim röteszu, ö czim gödö 
nama data 1949 r.

Cekawó je też historejó, jak ne szache trafiłe do zbiorów. Hewó Cirząd Mia
sta Wejrowa kupił je w antikwariace a pódarowół Muzeum Kaszebskó-Pómór- 
sczi Pismienizne e Muzyczi na 30-lece jego dzejanió.
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MAYA GIELNIAK

Böhaterczi ti öpöwiesce, jaczi dzel je rozgri- 
wóny na Kaszebach, są Niemkama. Nigde sä 
me zetkałe. Dzelą je pokolenia, parłączą - pa
sjo do koni i fascynacjo Polską. Gröfka Ma
rion von Doenhoff urodzą sä we Wschódnech 
Presach jesz przed I światową wojną, Sabine 
Zuckmantel w Niemcach ju po n wojnie.



DLÖ PÖJEDNANIÖ

Gromicznik 1945
Mróz - 20 gradów, lodowati wiater. 

Przez Kaszebe przepHwó rzeka iicekają- 
cech ze Wschódnech Presów. Przemar
zli, głodny, ód wiele dniów w drodze, 
piechti, wózama, cygną za sobą neż- 
czi dobetkii na z delików iidówónech 
płozach. Ocekają przed nadchódającą 
Czerwoną Armią. Miedze nima je gróf- 
ka Marion von Doenhoff. Na köniu, 
w kóżechówi czópce, w kóżechii óbi- 
tim zelonym suknä, scygniätim pasykä 
i rozcätim z tełu tak, cobe nie zawódzół 
w ridowanim, w raka wicach ószetech ze 
sztorów. W wedóny pó latach - w ro
ku 1962 - autobiograficzny ksążce Na
men, die keiner mehr nennt tak pisze 
ö tim czasu (wszetcze cetate pöchöda- 
ją z ji pólsczegó tłomaczenió Nazwy, 
których nikt już nie wymienia): „Wiele 
z tech obrazów jó nigde nie zabócza. 
Gdzes pó drodze - jó meszlä, że miedze 
Betowa a Kóscerzną - bel mól, z jaczegó 
dało sä óbjimnąc wzrokä prostą jak 
strzelną! szasejä - 3 km w przód i 3 km 
w tił. Na tech 6 km jó nie widza ani 
jednego metra szterekantnegó drodżi
- blós wóze, konie, ledze i bieda. Nicht 
nie gódól. Belo czec leno skrzepienie 
schnącech pómalno kółów”.

Grófina
Czim bela Marion von Doenhoff? 

Nadzwekówą, baro sztółconą białką. 
Zwiedza Europa, Amerika i Afikä. Zro
bią doktorat z ekonomie. Nimó młodo- 
sce zarządza we Wschódnech Presach 
wióldżim majątki i trzima gó w belnym 
porządku. Tam zasta jä wöjna. Marion 
nie akceptowa póliticzi Hitlera. Dzeja 
w opozycje, bra wespółiidzel w nie- 
iidóny zmówię na jego żece. Cedä nie 
ósta za to iikórónó. W stecznikü 1945 r., 
czej belo nót iicekac przed frontä, bela 
zmuszono do óstawienió zemiów nóle- 
żącech do ji rodzene ód 600 lat, mia 
stara ósoblewie ó ledzy, nie ó majątk. 
Örganizowa ewakuacja, dodówa decha 
Pód ceskä ledzy nókrocy ni, chterny 
nalegele, żebe sä reta, iicekła na kóniu. 
Wnet ósem tidzeniów nie zlóża z kónia 
Całe dnie, czasä i noce, w pakającym 
mrozu, sniegawice, kürzatwach.

Hewó, jak ó tim pisa: „Grófkó, 
niech wastnó iicekó! Niech sä wast- 
nó retó! Rusce wastnä zabiją... nama 
nick nie zrobią, ale wastnä zastrzelą
- prosa z płacza służba. Bela dwanóstó 
w noce... Jó biega do stani i przerechto-

wa mójegó kónia, co jó wiedza, że ón 
póradzy wszetczim ucemiagóm”.

Biółe piekło
„Do Pasiaka belo z Kwitajnów le 11 

kilometrów. Normalno be sygła jedna 
gódzena jazdę. Tegó dnia me jachele jaż 
6 gódzenów. Na drogach przekretech h- 
skającym jak szpedżel lodä könie sä sli- 
zgałe. Ze wszetczich bócznech drogów 
naphwele ledze, zastówiające krziżów- 
czi. W kiińcu kilometer przed Pasiaka 
me stanäle we wióldżi sztopie. Me stojele 
wnet dwie gódzene, bez leżnosce póse- 
niäcö sä chóc ó centimeter (...) Wszesce 
bele często zmarzli i westraszony.

(...) W Derszewie iikredle mie pod
bite kóżecha räkawice - pewno jó je po
łożą gdzes na sztót, a późni ó nich zabó
cza. To belo zdarzenie z dradżima do 
przewidzenió skiitkama. Niemóżebnym 
belo dostanie gdzes dredżi póre. A ju 
wcale nie belo do weóbrażenió rido- 
wanie prze dwadzesce gradach mrozu 
bez rakawiców. Dzywne czase, czede to 
przederchanie zanólegó ód te, cze sä mó 
räkawice”.

Ni mia nic krom kónia, jaczegó 
musza derch piłować. Spala, wiele razy 
nie piiszcziwające lecków z raków. Kóń 
w tech dradżich czasach to bela baro 
óchlącó zwenega. Bela iimaczonó, nie- 
wespónó, głodno, zagubiono. Dzäka 
korce nalazła móżnosc przecesniäcö sä 
w zöpadnym czerenkii wsowima dro- 
gama

Przez wnet dwa zemówe miesące 
przejacha wierzchä 1200 km w nógór- 
szich z móżlewech warenkach. Przez 
jaczis czas towarził ji le jeden, przepad
kowi człowiek. W mrozu pó 20, 25 gra
dów, w sniegii, prze lodowatim wiatrze.

Żeczlewi Kaszebi
Öb czas drodżi niejeden róz pómó- 

gele ji Pólósze, a na Kaszebach - Ka
szebi. Dówele filter dló kónia, dzelele 
sä szteczkä chleba

„Wsowe drodżi - wnet zbawnó wi
zjo, żebe le dali ód ti krójne zajiscenió 
i trechlene. (...) Słupk rtäce spód! jesz 
niżi, a jesz do te - co prze wióldżim mro
zu przedarziwö sä dose mało - ze 
wschodu nadlecół huraganowi wiater. 
(...) Konie zapadłe sä pó brzech w smio- 
tach. Robiało sä coróz cemni. Na Ka
szebach przeważno nie belo wsów, 
leno pójedinczne zógrode, jaczich 
mieszkance nie rozmiele pó niemiecku.

Gröfka Marion von Doenhoff na Alarikü.

Me müszele konieczno nalezc jaczis 
majątk, chóc le za tim, żebe belno na- 
fiitrowac konie. Jó zlazła z kónia i szła 
do jedny z nech biednech checzów. 
Rodzena sedza prze petrochówi łapie 
i jadła mleczną zupa. Wszetce przez- 
drzele sä na mie z wióldżim iirzasä, 
pórozmienie sä belo baro dradże, jed
nako udało mie sä z nich wedostac, że 
trze kilometre dali je wióldżi majątk. 
Ten żeczlewi człowiek wzął nawetka 
staniową läpä i ódprowadzył nas przez 
grzepä do pöstäpny checze, stądka jego 
sąsód przeprowadzył nas przez pöstäp- 
ną grzepä, skądka ju beło widzec droga 
i majątk. Niejeden na Pómórzim czi- 
wół nama na öddzäköwanie z perzinką 
zózdrosce. Niejeden chätno be wesłół 
z nama dzece i młode dzewezäta...”

Kóchac, nie pósódające
Trasa grófczi szła przez Malbórg, 

Elbląg, Derszewó, Gduńsczi Starogard, 
Warceno, Szczeceno i dali przez Me
klemburgia jaż do Westfalie. 1200 kilo
metrów. Wnet ósem tidzeniów w sodle.

, Jó sä przeprawia przez trze wióldże 
rzeczi, Wisła, Ödrä i Laba. Jó wejacha, 
czej miesąc beł w polni, w miedzeczasu 
beł nów, półnió i znówii nów. W sarnim 
westrzódku zeme jó wejacha na kóniu 
z rodzynnegó majątku, a czej jó dojacha 
do Mettemichów w Vinsebeck w West-
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falii, beł ju zymk. Ptóche spiewałe. Za 
sewnikama unószół sä pich sechegö 
pola. Wszetkó szekówało sä do nowego 
zóczątkii. Cze pö prówdze żece miało sä 
cygnąc dali - tak jakbe nick sä nie sta
ło?” - tak kiińczi Marion Doenhoff wdór 
ö swóji dłudżi, baro dradżi reze. Ostawia 
rodzynne stronę, nie czejące nienawisce, 
leno żól. Nie biötköwa sä ö dostanie na- 
zöd swöjich zemiów. Za to wiele razy 
ódwiedzywa rodzynne stronę i robią 
wiele dobrego. Pogodzono ze skiitkama 
wojnę, zaró po ji zakiińczenim zaczäla 
dzejac dlö pöjednaniö i pököju. Przejäla 
credo na cale żece: „Nóweższą formą mi- 
łote je köchac, nie pósódające”.

W1946 r. dosta robötä w gazece „Die 
Zeit”, w 1968 r. ósta ji przędną redaktor
ką, a ód 1972 r. - wedówcą pismiona. 
Zaloża fundacja dló trwałego pöjedna
niö miedze Niemcama a państwama 
wschódny Europe. Wiele razy rezowa 
pö Polsce. Ju z kiińca lat 50. ósta pa
tronką liceum w Mikołajkach, gdze rok 
w rok bra iidzel w rozdówanim matu
ralnych cedlów. W1991 dosta tituł dok
tora honoris causa na ÜMK w Toruniu, 
a w 1994 polsko-niemiecką nödgrodä 
iifundowóną przez rząde nych dwiich 
państwów.

Grófina Marion Doenhoff umarła 
w roku 2002. Mia 92 lata.

Sabine i Polsko
Dwa lata pö smierce grófine, w 2004 r., 

mieszkającó pod Berlina Sabine Zuck- 
mantel przeczeta napisóną przez niä 
autobiograficzną ksążka Namen, die 
keiner mehr nennt

Zaczarza jä pöstac Marion. Sabine ju 
lata örganizowa i prowadza kóńscze raj- 
de. Przejacha wierzchä tesące kilometrów 
pö Niemcach, Francje, Szpanie. Dwa raze 
poprowadzą na koniu kamo przez Pire
neje Jakiiböwim Szlachä. Dojachele do 
samego Santiago de Compostela.

Wspöminczi grófine zapadłe ji móc- 
kó w serce. Postanowią óbóczec na swo
je ócze place, chteme Marion ópisywa, 
cekawó beła zemi, z jaką człowiek może 
sä tak möckö zrzeszec. W gromicznikü 
2004 r. pierszi róz w żecym jo jacha do 
Pólsczi. Zema beła śniegowo, warenczi 
szlachówałe za tima w 1945 r., le że nie 
belo tak mócnech mrozów. Jo przeja
cha szlachä grófczi ód niemieckó-pólsczi 
grańce, przez Zópadne Pomorze, Kaszebe, 
Warmia, Mazure, jaż do Kwitajnów, skąd- 
ka wsteczniku 1945 r. ona musza iicekac.

Jo jacha z ksążką w race, pozna jem 
ledzy, co jä jesz pamiätale, jo beła 
w molach przez niä ópisywónech, jo 
beła tam razä z nią - öpöwiöda Sabi
ne. W weóbraznie jo widza jä na koniu, 
ridejącą przez łase, przedzerającą sä na 
zópód w sniegawice, kiirzatwie i mrozu.

Pö przejachanim nazód do Berlina 
Sabine ni mogła meslec ö niczim jin- 
szim. Tak narodza sä mesla zórgani- 
zowanió kóńsczegó rajdu szlachama 
Marion Doenhoff. Miół sä zacząc od 
Viesenbeck, molu, w chtemym gröfi
na zakiińcza swöjä rezä, a skuńczec 
w Kwitajnach, w ji rodowim majątku. 
Przerechtowania derowałe rok.

Jo musza planować dniowe etape, na- 
lezc kwatere dló ledzy i köni - öpöwiö- 
dö Sabine. Jó brekówa tłómacza, musza 
jem załatwić zgödä na przejachanie. 
Baro pomogła mie w tim Renata Marsch 
Potocki. To wielelatnó korespondentka 
Niemiecczi Prasowi Agencje. Tero miesz- 
kó derch w Polsce. Znale sä dobrze z gróf- 
ką, wiele razy sä spótikałe i w Niemcach, 
i w Polsce. Z entuzjazmä odniosła sä 
do móji üdbe i pomogła we wszetczim, 
w czim mogła.

Czej ju wszetkó bełofertich, jó musza 
rozreklamować ten rajd. Jó bela zadze- 
wówónó, bo ód razu chäc wzäcö üdzelu 
zgłosało köl 40 ledzy! Jedny miele jachac 
ód początku, jinszi włącziwac sä ob czas 
rajdu. W nym sarnim czasu mogło jachac

nóweżi 20 ledzy. Jó chcą w miara móż- 
lewótów jachac dokładno szlachä grófine. 
Jednako przez tech 60 lat wiele sä zmie
niało i nie wszadzę może bezpieczno ja
chac na köniu. Jö sä zdecydowa zmienić 
perznä trasä i np. miast möstä wDersze- 
wie, me przeprawile sä przez Wisła pro- 
mä w Gniewie. Me minäle też Malbórg. 
Jednako nocledżi miale bec w molach, 
abó chóc w miejscowóscach, w jaczich 
Marion Doenhoffpó prówdze spała.

Ödkriwanie historie w sodle
W zelnikii 2005 r., 60 lat pó dra- 

maticzny reze grófine Marion Doen
hoff, Sabine Zuckmantel poprowadzą 
z Niemców do Pólsczi karno ridowni- 
ków. Beła to pierszó kóńskó weprawa 
pod hasła pölskö-niemiecczegö pöjed
naniö, jaczegó wiólgą rzeczniczką beła 
grófka. Przejachele szlachówno jak 
jich bohaterka 1200 kilometrów. I szla
chówno jak ona, jachele ósem tidze- 
niów. Jednako warenczi bele apartne, 
bö reza Marion ödbiwa sä w stecznikü 
i gromicznikü, a Sabinieno karno ja- 
chało w zelnikü i sewnikü. Apartno też 
wezdrzałe nocledżi i jedzenie. Jednako 
wdór ó grófce towarził ridownikóm 
dzeń w dzeń. Nasz rajd je ódkriwanim 
historie - gódó Sabine. Na kóżdim pik
niku, ób czas pópółniowegó ódpóczinku, 
jó czeta uczastnikóm wejimk autobio
graficzny ksążczi Marion Doenhoff.
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Tak wezdrzałe pikniczi ob czas rajdu.

Czej dojeżdżóme do Kwitajnów, ksążka je 
ju przeczetónó.

W sewnikü 2005 r. w Kwitajnach 
spotkało jich iiroczeste przewitanie. 
Przed dówną rodową sedzbą Doenhof- 
fów na kamo ridowników żdele gazetni- 
ce, przedstówcowie Państwówech Lasów, 
mólowech weszeznów i wiele cekawech 
mieszkańców wse.

Za rok ridownice przejachele zno
wu, w pöstäpnech latach szlachówno. 
Jich przejazde przez Pölskä stałe sä 
tradicją. Temu, że rok w rok jadą tą 
samą trasą, bez jiwrów óstałe wedóne 
pozwolenia na przejachanie przez teren 
Państwówech Lasów. Z iidbe lesnech 
RDLP Szczecynk pówstół w 2012 r. 
szlach miona Marion grófine Doen
hoff. Szlach ten zaczinó sä w Góscenie 
i cygnie sä, jesz, za Betowó. Letko gó 
rozpoznać: na biółim spódlim są zelone 
letre MvD.

Zajinteresowanie w Niemcach tim 
rajdä derchä rosce - gódó organizatorka. 
Są ledze, jaczi bierzą iidzel w ti weprawie 
ju pöstäpny röz. D-wa lata dowslade całą 
trasa przejachół z nama Nik, 75 lat stóri 
Szwaj cór, na swójim koniu. Zadzewó wół 
naji swoją wetrzemałotą i wiedno dobrim 
hiimörä. Me żartowele, że to stóri, bel- 
ny materiał, i że gö nick nie zmarachiije. 
Rok w rok rosce też moje zadzewówanie 
dló grófine. Doch me jedzeme, może tak 
rzeknąc, w luksusowech warenkach: cepło, 
dłudże dnie, zagwesnione nocledżi, jedze
nie, filter dló koni. A ona? Sama, zemą, 
w mróz. Nie belo filtru dló könia, nie belo 
móżnote ódpócznienió. Wiele razy drzema 
leno w jaczi stodole, cali czas trzimające 
konia i budzące sä na kóżde skrzepniäce, 
z iirzasu, że ji gó chtos zemknie.

Tam dodóm mój, 
gdze dzece moje

Marion von Doenhoff bela rzecz
niczką pólskó-niemiecczegó pójednanió. 
Sabine Zuckmantel, ób czas reze też to 
pojednanie rozkóscerzó. Gódó: Pókózy- 
wóm Niemcom snóżą, serdeczną i dresz- 
ną Pölskä. Üczästnice weprawe póznówa- 
ją Pólóchów ód nieznóny sobie stame, są 
pózytiwno zaskókłi tim, co tu napotkają. 
Zapamiatają polską göscynnotä i prze- 
kóżą to jinszim. Ösoblewie na Kaszebach 
ledze dówają nama bókadosc prówdzewi 
i szczeń sympatie. Tak jak pómógele 
grófce, tak tern i me móżeme wiedno re- 
chówac na jich wspómóżka. Póznówa- 
jące nas - widzą, że me jesme taczima 
samima ledzama, jak öni. Doch Pólósze 
też bele przesedliwóny, stracele majątczi,

tatczeznä. Wiele pólsczich rodzenów, co 
mieszkó tero na Mazurach, Kaszebach 
cze Pómórzim, mó korzenie w jinszich 
stronach. Ale jak gódó moja starka: „tam 
dodóm mój, gdze dzece moje”, tej je nót 
żec dali. Bez tech ósem lat me zadzerz- 
gnäle w Polsce wiele dreszbów, me póznele 
belnech ledzy. Je to w mólim dzelu dobre 
dzejanie dló pólskó-niemiecczegó pójedna
nió. Jó meszlä, że grófina be mia bec z nas 
biisznó.

Piszące ten articzel, autorka wezweska 
ksążka Marion Doenhoff, chtema w pólsczim 

przełożenkii md titel,Nazwy, których nikt już 
nie wymienia”(BORUSSIA, Olsztyn 2001).

Tłomaczenie Jiwóna i Wdjcech Makiiróce 
Ödj. ze zbierów M.G.

www.kaszubi.pl/fotorelacje

samum s&mca a/lcji/
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Barbarzyńskie
Wybrzeże
Mówiąc o cywilizacji śródziemnomorskiej, myślimy zazwyczaj o skale Akropolu, ruinach Knossos, 
siedmiu wzgórzach nad lybrem, rzymskim amfiteatrze w Arles lub akwedukcie w Tarragonie. Nie 
sięgamy wyobraźnią ku południowemu, afrykańskiemu wybrzeżu - tymczasem ono też jest częścią 
basenu Morza Śródziemnego, w nie mniejszym stopniu niż Rzym czy Grecja.

JACEK B0RK0W1CZ_____

Dlaczego zatem leży ono właściwie 
poza zasięgiem uwagi ludzi, którzy de
finiują terytorialne granice obiegu śród
ziemnomorskiej kultury? Z powodu 
islamu, wyznawanego przez mieszkań
ców Libii, Tunezji, Algierii i Maroka? 
Chyba nie tu mamy istotę sprawy Prze
cież islam Egiptu, Syrii czy też Turcji 
wcale nie przeszkadza nam w odrucho
wym włączaniu tych krajów - a przy
najmniej ich pomorskich części - do 
tradycyjnej sfery Śródziemnomorza.

Kontrcywilizacja
Od czasu najazdu Wandalów (oko

ło 430 roku po Chrystusie) starożytna 
„Afryka” - czyli ziemie na zachód od 
Egiptu - odcięta była od żywych źró
deł rzymskiej cywilizacji, utożsamianej 
przez nas z cywilizacją śródziemnomor
ską. Mówiąc z grubsza, po Wandalach 
przyszli tu Arabowie, po nich zaś zapa
nowali nad wybrzeżem piraci i handla
rze niewolników. Przez długie stulecia 
stanowili oni zagrożenie dla północ

nego wybrzeża Morza Śródziemnego; 
w Europie poczęto nazywać ich krainę 
Barbarzyńskim Wybrzeżem. Dopiero 
kolonialna ekspansja Francji w Algierii 
była równoznaczna z pierwszym, po ty
siącu z górą lat, stałym kontaktem tych 
ziem z Europą.

Z punktu widzenia uczestnika kla
sycznej śródziemnomorskiej kultury 
wspomniani mieszkańcy Barbarzyń
skiego Wybrzeża byli izolowani, wyłą
czeni z jej obiegu. Pozostawali jednak 
w specyficznej sferze jej oddziaływania 
cywilizacyjnego. Mówiąc ściślej, należe
li raczej do „kontrcywilizacji”, walczącej 
z chrześcijańską cywilizacją romańskiej 
części Morza Śródziemnego, lecz w pa
radoksalny sposób od niej zależnej. Łu
piąc wybrzeża Sardynii, Sycylii czy 
Hiszpanii w ramach muzułmańskiej 
świętej wojny z giaurami, zdobywali 
jeńców, którzy sprzedawani jako nie
wolnicy lub zakładnicy, przyczyniali się 
do wzmocnienia ich gospodarczej po
tęgi. To może smutne, lecz prawdziwe: 
cywilizację utrwala nie tylko wymiana 
handlowa z sąsiadami, lecz także walka 
z nimi.

Góry nad morzem
Gdy wyjechać na zachód z Algie

ru, stolicy Algierii, tuż za ostatnimi 
domami tej metropolii wjeżdża się na 
terytorium Kabylii. Kraina ta jest typo
wą „kępą” pomorską, jednym z owych 
żywych skansenów, o których wspo
minałem w poprzednich odcinkach. 
Kabylia ma naturalne granice: od pół
nocy oblana jest morzem, od południa 
zaś, od strony równin Sahary, osłaniają 
stromy łańcuch gór Dżurdżury (Djur- 
djura). Właściwie góry dochodzą tu 
prawie do samego morskiego brzegu, 
co sprawia, że ziemia ta - aż do czasu 
wynalezienia asfaltowych szos - była 
trudno dostępna, zarówno dla żeglarzy, 
jak i lądowych karawan.

W najbardziej niedostępnej części 
Kabylii, pod szczytem Lala Chadżi- 
dża, kamienne wioski stłoczone są na 
grzbietach wyniosłych wzgórz. Na 
przestrzeni dziejów nikt - ani Kartagiń- 
czycy, Rzymianie, Wandalowie, Bizan- 
tyjczycy, Arabowie, ani też Turcy czy 
wreszcie Francuzi - nie miał większej 
ochoty ich zdobywać. Po co narażać 
życie dla kupy kamieni? A niech sobie
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Kabylska rodzina. Mal. Henri Theophile Hildebrand (1887 r)

Kabylowie żyją w tych swoich małych, 
zamkniętych osadach-twierdzach! By
leby nie przeszkadzali nam w rządach 
tutaj, na dole. Kolejni gubernatorzy 
i władcy Algieru kierowali się wobec 
nich niezmienną polityką, gdyż wyni
kała ona z realiów geografii.

Nasi protoplaści
Przez wieki i tysiąclecia wszyst

ko, co nowe, docierało tu z opóźnie
niem. Tutejsi ludzie mówią inaczej niż 
mieszkańcy niedalekiego Algieru: ich 
językiem jest berberyjski, zachowany 
w zalewie arabszczyzny jak owad w ka
szubskim bursztynie. Inaczej też wyglą
dają: obok typów semickich spotkać tu 
można blondynów z rysami przypomi
nającymi Europejczyków.

Dawniej utrzymywano, że słowo 
„Berber” pochodzi od „barbarzyńca”, 
jednak to nieprawda. W słowie tym 
zachował się rdzeń -ber, obecny także 
w nazwie starożytnego ludu Iberów, 
zamieszkującego dzisiejszą Hiszpanię. 
Ale nie tylko. Iberia kojarzy nam się 
dziś z Półwyspem Iberyjskim, lecz jest

to także zamierzchła nazwa środkowej 
Gruzji. Nie od rzeczy będzie też przy
pomnieć, że według celtyckich mitów 
przodkowie dzisiejszych Irlandczyków 
przybyli na tę wyspę właśnie z „Iberii”.

Nazwa ta, podobnie jak opisana już 
wcześniej,„Albania”, zatoczyła więc roz
legły hak, sięgający od Kaukazu, przez 
Słupy Heraklesa, aż po północny Atlan
tyk. Można przypuszczać, że jej zasięg 
rozszerzał się wraz z postępem mor
skich wypraw nieznanego nam bliżej 
ludu żeglarzy. Z pewnością trwało to 
długo, być może nawet tysiące lat.

Iberyjscy pionierzy
Pierwsze pokolenia owych „Ibe- 

rów”, niedysponujące jeszcze łodziami 
umożliwiającymi długie morskie podró
że, prawdopodobnie przemieszczały się 
tą trasą „skokami”, stopniowo pokonu
jąc jej niewielkie i niezbyt oddalone od 
wybrzeża odcinki. Dopiero później, gdy 
udoskonalili swoje wodne pojazdy, two
rząc statki, mogli wypuścić się na od
ległe wody, dzielące Półwysep Iberyjski 
od Irlandii. Dotarli również na Wyspy

Kanaryjskie, gdzie przetrwali do końca 
XV wieku jako lud Guanczów.

W 2010 roku dwaj duńscy genetycy 
odtworzyli trasę wędrówki pierwszych 
ludzi, którzy w ciągu dwudziestu tysię
cy lat zawędrowali z Bliskiego Wschodu 
aż do Australii. Okazało się, że prawie 
zawsze wiodła ona wzdłuż morskiego 
wybrzeża: Zatoki Perskiej, Morza Arab
skiego, Zatoki Bengalskiej i Oceanu In
dyjskiego. Także osiągnąwszy australijską 
ziemię, przodkowie Aborygenów począt
kowo nie zapuszczali się w jej głąb, lecz 
kontynuowali wędrówkę wzdłuż brze
gów, obchodząc kontynent dookoła

Wiele wskazuje na to, że chęć wę
drówki wzdłuż morskiego brzegu - lą
dem albo wodą - jest pierwotnym im
pulsem podróżującego człowieka. Za
pewne w podobny sposób przemieszcza
li się pierwsi śmiali wędrowcy Europy. 
Na różnych etapach swojej drogi ludzie 
ci pozostawili po sobie, prócz kilku 
archaicznych nazw, pokolenia jasno
włosych i niebieskookich osiedleńców, 
których resztki przetrwały do dziś w ber- 
beryjskich górach.
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O rodzinie BOGUSŁAW BREZA

Opracowując przedwojenny fragment historii Rumi do niedawno wydanej monografii tego miasta, natknąłem się na wiele ciekawych przekazów źródłowych o życiu 
codziennym jego mieszkańców i ich indywidualnych losach. Nie wszystkie nasuwające się wnioski z ich analizy - w pełnym kontekście - udało się zamieście w tej 
publikacji. Ponieważ jak sądzę, mogą one zainteresować Czytelników „Pomeranii" oraz w części ukazać, jak powszechne wyobrażenia o dawnych wydarzeniach

W latach 1920-1939 w większości rumskich rodzin obowiązywał tradycyjny podział ról ich człon
ków. Mąż i ojciec miał największy autorytet, pracował zarobkowo, utrzymywał rodzinę, decydował 
o najważniejszych dla niej sprawach i reprezentował ją na zewnątrz, nawet dorosłe dzieci, jeżeli 
nie założyły własnej rodziny i pozostawały w domu rodzinnym. Jeżeli on tego nie mógł robić, to 
obowiązek ten przechodził na innych mężczyzn, na ogół na najstarszego syna.

Jako mężatka robi, ile może
W tym kontekście wymowne jest, 

że na wszystkich zebraniach właścicie
li rumskich nieruchomości, z których 
sporządzony protokół lub sprawozdanie 
miał okazję poznać autor niniejszego ar
tykułu, jeżeli właścicielami były kobiety, 
to zawsze były reprezentowane przez 
swoich bliskich, męskich krewnych.

Brak męskiego członka rodziny, 
często nazywanego jej „żywicielem”, 
był wystarczającym powodem, by ko
biety, szczególnie opiekujące się mały
mi dziećmi, zwracały się o pomoc do 
opieki społecznej. Pracę zawodową, 
a jeszcze bardziej działalność publiczną, 
powszechnie kojarzono z mężczyznami, 
ewentualnie z niezamężnymi kobieta

mi. Charakterystyczna jest wypowiedź 
kierownika rumskiej szkoły, który 
przedstawiając w sprawozdaniu pracę 
szkolnych drużyn harcerskich, ich nie 
najwyższy poziom wytłumaczył sta
nem cywilnym prowadzącej je nauczy
cielki: „jako mężatka robi, ile może”.

Co do zasady - jak można sądzić 
- nie było to wynikiem dyskryminacji 
przedstawicielek płci pięknej, lecz do
cenienia wagi wykonywanych przez 
nie obowiązków domowych i rodzin
nych, ich roli jako zwornika rodziny 
utrzymującego łączność z wszystkimi 
jej członkami, osoby najbardziej przez 
nich darzonej uczuciem. Za skrajne 
tego potwierdzenie można uznać np. 
taką historię: otóż morderca, który miał

rodzinę w Rumi, w ostatnim słowie 
przed egzekucją „poprosił tylko o papie
rosy i napisał list do matki, mieszkającej 
w Rumi-Zagórzu”.

Krewka pani kierownikowa
W codziennej rzeczywistości model 

rodziny, w którym rola kobiety będącej 
żoną i matką ograniczała się do domu 
i rodziny, często ulegał zachwianiu, 
nawet jeżeli owa kobieta nie pracowa
ła zawodowo i poświęcała się głównie 
tym dwóm dziedzinom. Wynikało to 
przede wszystkim z bieżących potrzeb, 
rodzaju psychiki kobiety oraz sytuacji, 
w jakiej aktualnie znalazła się dana ro
dzina. Można powiedzieć, że kobiety 
angażowały się w sprawy publiczne

POMERANIA GROMICZNIK 2013 21



Z MIĘDZYWOJENNYCH DZIEJÓW RUMI

- odpowiednio wpływając na mężów 
i ojców - najczęściej wtedy, gdy ich 
zdaniem przybierały one niekorzystny 
obrót dla członków rodzinnej wspól
noty. Gdy wybuchł konflikt w Zagó
rzu (dziś dzielnicy Rumi) pomiędzy 
kierownikiem tamtejszej szkoły a jego 
mieszkańcami, postanowiono wysłać 
delegację do władz oświatowych, by 
doprowadzić do odwołania niechciane
go kierownika. W jej skład miał wejść 
jeden z organizatorów całej akcji. Jed
nak na przeszkodzie temu stanęła jego 
żona, obawiając się, że jeżeli do tego 
dojdzie, to kierownik będzie się mścił 
na ich dzieciach, uczniach zagórskiej 
szkoły. W konsekwencji, kiedy pozo
stali członkowie delegacji przyszli po 
owego organizatora do jego domu, 
jego żona stwierdziła, że męża nie ma. 
W rzeczywistości był, tylko się schował. 
Uległ więc argumentacji (presji?) swojej 
małżonki i pod jej wpływem podjął de
cyzję o nieuczestniczeniu w akcji miesz
kańców Zagórza.

Kobiety przejmowały też część obo
wiązków służbowych mężów, gdy ci 
mieli ich tyle, że nie mogli im wszyst
kim podołać, czy też gdy było to wska
zane ze względu na bardziej racjonal
ny ich podział pomiędzy wszystkich 
członków rodziny. Jeden z rumskich 
sołtysów jednocześnie był pracow
nikiem Marynarki Wojennej. Często 
więc bywał w Gdyni, a podczas jego 
nieobecności obowiązki sołtysa - jak
by w jego zastępstwie - pełniła żona, 
nawet imieniem i nazwiskiem męża 
podpisując oficjalne dokumenty. Spo
tkało to się ze zrozumieniem i popar
ciem rady gminnej, ale też z protestem 
bliżej nieokreślonych mieszkańców, 
na skutek którego starosta zakazał 
sołtysowi i jego żonie takiej praktyki. 
Z kolei część rumskiej społeczności 
sugerowała, że konflikt, jaki wybuchł 
pod koniec lat dwudziestych w gronie 
nauczycielskim w szkole w Rumi, był 
wynikiem tego, że szkołą miał kie
rować nie jej rzeczywisty kierownik
- mężczyzna, lecz jego żona. Sugestie 
te bez wątpienia nie były wyssane 
z palca, gdyż żona kierownika szkoły 
i ich córka zostały skazane w procesie 
karnym za pobicie i znieważenie jed
nej z nauczycielek. W międzywojennej 
Rumi krewkość na pewno nie była za
tem przynależna jedynie przedstawi
cielom brzydszej płci.

„Różne męty" z zewnątrz
Wbrew niektórym współczesnym 

opiniom, także okres międzywojenny 
nie był wolny od rodzinnych konflik
tów i skandali obyczajowych. Nie wy
woływały ich wyłącznie osoby przy
bywające do Rumi z zewnątrz, chociaż 
w ich środowisku były one znacznie 
częstsze. Wynikało to z faktu, szcze
gólnie w odniesieniu do osób, które nie 
chciały zamieszkać w Rumi na stałe, 
że nie były tutaj znane i na przykład 
mogły - żyjąc w nieformalnych związ
kach małżeńskich - podawać, iż są mę
żem i żoną. Jeden z takich przypadków 
znalazł odzwierciedlenie w źródłach, 
gdyż po urodzeniu się w takim związ
ku dziecka, jego matka usiłowała je za
rejestrować jako urodzone w ważnym 
małżeństwie. W sprawie tej wszczęto 
postępowanie prokuratorskie, a ojciec 
dziecka - chcąc uniknąć oskarżenia 
- tłumaczył, że kobieta, która urodzi
ła jego potomka, była tylko jego „ów
czesną kochanką”. W 1939 r. trafiła na 
łamy gazet informacja o usiłowaniu 
samobójstwa przez nauczycielkę ze 
Swiecia, matkę dwojga nieślubnych 
dzieci. Wydarzenie to nastąpiło po jej 
przyjeździe do Zagórza, gdzie aktualnie 
pracował jako nauczyciel ojciec jej dzie
ci i gdzie dowiedziała się, że zawarł on 
małżeństwo z inną kobietą. Takie sytu
acje powodowały, że miejscowi określa
li przyjezdnych jako „różne męty”.

Za długi jego nie odpowiadam
Członkowie rodziny na ogół wspie

rali siebie i mogli Uczyć na wzajemną 
pomoc. Obejmowała ona także działa
nia współcześnie rzadsze, niespotyka
ne. Do takich można zahczyć starania 
rodziców o znalezienie córkom posa
gu. Tak pisał w uzasadnieniu wniosku 
o wyrażenie zgody na parcelację miesz
kaniec Janowa (dziś dzielnicy Rumi): 
„Posiadam bowiem czworo dzieci, 
przyczem najstarsza córka Uczy 17 lat, 
wobec czego wyłania się konieczność 
zarówno jej, jak i młodszym córkom 
zapewnienia posagu”.

Zachowały się też przekazy o wy
stępujących w zasiedzianych rumskich 
rodzinach nieporozumieniach i gorszą
cych konfliktach. W znacznej części 
miały one podłoże gospodarcze i były 
wynikiem ówczesnych trudności ze 
zdobyciem odpowiednich do kosztów 
życia dochodów. W1937 r. zachorował

psychicznie mistrz kominiarski pracu
jący w okręgu obejmującym Rumię.
0 przejęcie w zastępstwie jego działal
ności konkurował jego brat oraz żona, 
ta ostatnia na rzecz pomocnika męża. 
W ten rodzinny spór jego uczestnicy 
włączyli kilka instytucji, w tym poli
cję. A siostrzenica najbardziej znane
go przedwojennego rumskiego wójta, 
H. Roszczynialskiego, wspomina, że 
jej wuj w stosunkach rodzinnych był 
bardzo wyniosły i nie odwiedzał się 
z siostrą, chociaż mieszkaU stosunkowo 
bhsko siebie. To pokazuje, że stosunki 
rodzinne były też uzależnione od oso
bowości, wzajemnych oczekiwań człon
ków poszczególnych rodzin. Na tym tle 
również dochodziło do konfliktów, nie
kiedy upubUcznianych. Oto dwa praso
we ogłoszenia: 1. „Opuścił dom rodzi
cielski syn mój P.B. [w oryginale całe 
imię i nazwisko - dopis. B.B.] Ostrze
gam przed przetrzymywaniem tegoż
1 załatwianiem z nim jakichkolwiek 
transakcji, gdyż za nic nie odpowiadam. 
J.B. [w oryginale całe imię i nazwisko
- dopis. B.B.] Rumia”, 2. „16-letnia cór
ka S. [w oryginale całe nazwisko ojca
- B.B.], zamieszkałego w Rumji uciekła 
z domu, przypuszczalnie do Gdyni. Po- 
Ucja czyni poszukiwania”.

Najbardziej wymownym, upubUcz- 
nionym świadectwem daleko idących 
rodzinnych, małżeńskich nieporozu
mień, o dającym się domyślać tle ma
jątkowym, są dwa ogłoszenia prasowe, 
męża i żony. Na początku maja 1925 r. 
jeden z rumskich szewców apelował do 
czytelników „Gazety Kaszubskiej”, by 
jego żonie Otylii nie dawali żadnego 
kredytu, pożyczki „i w domu swoim nie 
przetrzymywali”. Ostrzegał też, że za 
działania żony nie będzie ponosił żadnej 
odpowiedzialności. W odpowiedzi jego 
żona zrewanżowała się ogłoszeniem: 
„Ostrzegam wszystkich, by mężowi 
memu Ernestowi K. [w oryginale całe 
nazwisko], szewcowi z Rumji, żadnego 
kredytu jak i pożyczki nie udzielano, 
również nic od niego nie kupowano, 
gdyż gospodarstwo, sprzęty domowe, 
żywy i martwy inwentarz oraz zbiory 
mnie się należą i za długi jego nie od
powiadam”.

Jak się przekonujemy, życie co
dzienne, także rodzinne międzywojen
nych mieszkańców Rumi miało własny 
koloryt i może zaskakiwać swoją nie- 
j ednoznacznością.
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Zawsze z Polską w sercu
(część 2)

Budynek trzebuńskiej szkoły, w której uczył Stanisław Kostka.

ROMAN ROBACZEWSKI

W partyzantce i w obozie
Stanisław Kostka przystąpił do par

tyzantów Gryfa Pomorskiego. Przyjął 
pseudonim Wiśnia - dla upamiętnie
nia pierwszego drzewa, które zaszcze
pił w ojcowskim sadzie. Początkowo 
do organizacji należało 8 osób. Grupa 
przyjęła nazwę Szyszki. Jej pierwszym 
komendantem został Ludwik Walko- 
wiak, w 1943 roku, po jego aresztowa
niu, funkcję tę pełnił Stanisław Kostka, 
po nim zaś Józef Rolbiecki. Kompanią 
dowodził kapitan Jan Szalewski, pseu
donim Sobol. W czerwcu 1944 roku, 
według przekazu ustnego Bogumiły 
Pobłockiej, córki Stanisława Kostki, jej 
ojciec wraz z innymi partyzantami wy
sadził pod Lipuszem niemiecki pociąg 
z amunicją. Niemcy w przeprowadzo
nej obławie wyłapali większość uczest
ników ataku, część uciekających zabito 
na miejscu, część zdołała zbiec. Jak do 
tej pory, nie udało mi się potwierdzić tej 
informacji w źródłach historycznych.

Aresztowano go 21 czerwca 1944 
roku, razem z innymi członkami Gry
fa Pomorskiego. Krótko był przesłu
chiwany w aresztach w Chojnicach 
i w Starogardzie Gdańskim, już 24 
czerwca osadzono go bowiem w obozie 
koncentracyjnym Stutthof z adnotacją, 
że skazany został za udział w ataku na 
pociąg. Otrzymał nr obozowy P 37 320. 
Pracował od 7.00 do 18.00, początko
wo przy niwelacji terenu pod budowę 
Sonderlagru. Pod koniec września 1944, 
dzięki pomocy Kaszuby dr Antoniego 
Czapiewskiego, trafił do komanda sio- 
dlarzy, tzw. Sattlerei. To była praca pod 
dachem, znacznie lżejsza - szycie i na
prawa plecaków. We Wspomnieniach 
obozowych pisał o małym sabotażu po
legającym na podcinaniu troków, które 
następnie zaklejano woskiem. Razem 
z nim pracę tę wykonywali między in

nymi: Franciszek Borzyszkowski, Józef 
Ostrowski, Albin Makowski i uczest
nik powstania warszawskiego Kiwek 
z dwoma synami oraz kilku oficerów 
z kampanii wrześniowej.

Stanisławowi, tak jak innym więź
niom, pobyt w obozie wydawał się 
nie do zniesienia. Jego cierpienia po
tęgowała świadomość, że w obozie 
w Potulicach pod Bydgoszczą przeby
wała od sierpnia 1944 roku żona Helena 
z czworgiem dzieci: Marią, Stanisławą, 
Stanisławem i Bogumiłą. W Stutthofie 
przebywali także inni członkowie rodu 
Kostków.

Marsz śmierci
Będąc więźniem KL Stutthof, Sta

nisław Kostka chyba nigdy nie pomy
ślał o tym, że ten trudny czas wkrót
ce będzie wspominał jako dobry... 
25 stycznia 1945 roku znalazł się bo
wiem wśród więźniów ewakuowanych 
z obozu w tzw. marszu śmierci. Prze
życia z tego marszu zawarł we wspo
mnieniach, które ukazały się w „Głosie 
Wybrzeża” z 1965 roku (w nr. 19 i 24). 
Marsz w okrutnych warunkach, przy 
dojmującym mrozie i dokuczliwym

śniegu, o głodzie, bez okryć zimowych, 
codziennie zmniejszał stan więźniów, 
którzy albo padali z wycieńczenia, albo 
byli zabijani w czasie prób ucieczki przez 
żołnierzy niemieckich. Te słaniające się 
na nogach ludzkie zjawy spotykały się 
ze współczuciem ludności kaszubskiej, 
która (mimo że SS-mani twierdzili, że 
prowadzą więźniów kryminalnych) 
pod groźbą utraty życia podrzucała im 
chleb, smalec, warzywa, czasami na
wet mięso i kiełbasę, lekarstwa, a także 
odzież i obuwie. Niestety więźniowie 
spotykali się także z wrogością - ze stro
ny ludności niemieckiej, która zamiast 
chlebem obrzucała ich wyzwiskami 
i obelgami, a nawet biła.

Stanisław Kostka przeszedł w mar
szu śmierci długą drogę, m.in. przez 
Pruszcz Gdański, Pręgowo, Kolbudy, 
Żukowo, Luzino. Z rozrzewnieniem 
i wdzięcznością wspominał postawę 
mieszkańców Luzina, od których w cza
sie postoju i noclegu w tamtejszym koś
ciele św. Wawrzyńca więźniowie do
znali znaczącej pomocy. W okolicach 
Wejherowa 3 marca 1945 roku udało 
mu się uciec wraz z czterema kolega
mi: Franciszkiem Borzyszkowskim
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z Lipusza, Piotrem Kulasem z Bydgosz
czy, Leonem Nadolskim z Kościerzyny, 
Stanisławem Adamem Kostką z Trze
bunia oraz z Litwinem, oficerem so
wieckim, którego nazwisko pozostało 
nieznane.

Po wojnie: wiara, 
nadzieja i rozczarowanie

W Trzebuniu zastał pola nieobsiane, 
jedynie szczaw się na nich czerwienił. 
Nie było inwentarza ani ziarna do zasie
wów, zabudowania mieszkalne i gospo
darcze zdewastowane. We wsi panowała 
przerażająca cisza. Nie było słychać ani 
psów, ani koguta. Odnalazła się żona 
z czwórką dzieci. Sąsiedzi pomagali so
bie wzajemnie. Nie mieli nic, ale pomi
mo życia w nadludzkich warunkach nie 
stracili zdrowia i, co najważniejsze, wia
ry i nadziei. Nadeszła pomoc z zewnątrz. 
Mieszkańcy spoza poligonu dostarczyli 
zbóż jarych na zasiew, ziemniaki, odzież, 
pościel i nawet meble. Z darów do wsi 
trafiły krowy i konie. Powoli sytuacja się 
stabilizowała.

Stanisław Kostka został wójtem 
gminy Dziemiany. Działał energicznie, 
z poświęceniem, przekonywał ludzi do 
dobrych intencji władz komunistycz
nych, do konieczności przeprowadza
nia zmian społecznych i gospodar
czych. Ludność zaufała jemu i władzom. 
W latach 1952-1953 wieś jako pierwsza 
w województwie wywiązała się z obo
wiązkowych dostaw. W nagrodę Dzie
miany zostały zelektryfikowane. Po 
pewnym czasie Kostka zorientował się, 
że działania i wytyczne władz nie mają 
na celu dobra społeczeństwa

Polityka władz skłoniła go do rezy
gnacji z funkcji wójta Został nauczycie
lem, początkowo niewykwalifikowanym, 
po ukończeniu Studium Nauczycielskie
go już pełnoprawnym, uczył historii 
i geografii. Wreszcie wykonywał zajęcie,
0 którym marzył od lat dziecinnych.

Praca wychowawcza
1 społecznikowska

Uczył, ale i pouczał, nie tylko dzieci. 
Pouczanie miało charakter przyjazny, 
pomocny. Dla okolicznych mieszkań
ców pisywał podania, prośby, a do 
władz posyłał petycje, jeździł, wyjedny
wał pomoc nie dla siebie, ale dla całej 
gminy.

Nie zapominał o tych, co odeszli. 
To między innymi z jego inicjatywy

Dziemiany. Jeden z zachowanych budynków koszarowych 55.

w Dziemianach w pobliżu kościoła na 
rozstaju dróg postawiono pomnik Żoł
nierzy Września (było to pierwsze dzie
ło rzeźbiarza, mistrza kamieniarskiego 
Franciszka Greinke, męża młodszej sio
stry Stanisława - Heleny).

To dzięki niemu wybudowano dro
gę łączącą Trzebuń i Somino. Możliwe 
to było dzięki jego kaszubskiemu upo
rowi i determinacji. Gdy nie znalazł 
zrozumienia dla tej sprawy ani we wła
dzach powiatowych, ani w wojewódz
kich, pojechał do stolicy, ponoć przyjął 
go sam Gierek. Jak w rzeczywistości 
było, pewnie się nie dowiemy. Faktem 
jest, że wkrótce po jego wizycie w War
szawie droga została wybudowana.

Jako nauczyciel przyczynił się do 
zorganizowania drużyny harcerskiej, 
którą kierował przez wiele łat. To z jego 
inicjatywy zorganizowano kursy dla 
dorosłych w zakresie szkoły podstawo
wej. Po przejściu na emeryturę został 
sołtysem sołectwa Trzebuń.

Inicjatyw i prac dokonanych przez 
Stanisława Kostkę można by jeszcze 
wymieniać wiele. Trudno zrozumieć, 
jak człowiek troszczący się o wyżywie
nie i wykształcenie dziesięciorga dzieci 
znajdował czas i siły, by pracować spo
łecznie, pisać pamiętniki i uczestniczyć 
w życiu publicznym. Z rozmów prze
prowadzonych z córkami Stanisława: 
Marią, Stanisławą, Bogumiłą i Eligią 
wynika, że w domu pospołu z żoną 
wprowadził srogą dyscyplinę i do

brą organizację życia rodzinnego, ale 
przede wszystkim panowała u nich 
miłość.

Córka Stanisława tak wspomina 
dom rodzinny: Każdy z nas był inny. 
Odmienne zdolności i upodobania, różno
rodne zainteresowania. Każdy z nas ma
rzył o innych sprawach, przeżywał inne 
tęsknoty. Ciepło rodzinne i serdeczność za
stępowały nam wszystkie niedostatki czy 
braki dnia codziennego, pomagały zapo
mnieć o trudnych czasach wojny i uciążli
wych latach powojennych: chłodnych, nie 
zawsze sytych. Teraz po latach doceniamy 
to, co dali nam rodzice, jak dobrze ojciec 
przygotowywał nas do dorosłego życia. 
Ojciec był patriotą, bardzo przeżywał od
rodzenie Polski po latach zaborów. Polska 
tkwiła w nim, w jego sercu, bardzo moc
no, nawet nie chciał z nami rozmawiać 
po kaszubsku, bo wydawało mu się, że to 
oddala od Polski, od Ojczyzny. Do takiego 
zachowania w rozmaity sposób zachęcały 
powojenne władze.

Stanisław Kostka zmarł 3 lutego 
1994 roku w Trzebuniu, został pocho
wany na cmentarzu w Dziemianach. 
Był jednym z wielu ludzi, którzy do
znali okrucieństw wojny, a jednak nie 
poddali się, nie żyli przeszłością. Budo
wali dobro własne i wspólne. Starajmy 
się, aby przetrwała pamięć o takich 
ludziach, którzy swoim życiem dawali 
świadectwo umiłowania Ojczyzny.

Fot. ze zbiorów autora
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O jednym 
nieśmiertelniku

PÖMÖRSCZE HISTORIE

Bite ze sztrądu to störö kaszebskö tradicjö. Öd więdną zdörzö sä, że morze werzucy tej-sej cos po 
prówdze ö widldżi wórtnoce. Tak stało sä też kole Jastarni. Jeden knóp nalozi cos, co dzysó dówó 
nama możlewóta chwecenió prówdzewi e żewi historeji.

MATEUSZBULLMANN
Ocze i Cisze pólsczego wojska

Gödka tu ö wöjsköwim nieśmier
telniku, nalazłim w mórsczim pioskü. Je 
to aluminiowó blaszka, na chtemy kóż- 
di wojskowi mó zapisóne m.jin. swoje 
miono e nózweskó cze stopień. Ten nie
śmiertelnik óstół nalazłi ju póra lat temu 
e przeszedł przez rozmajite race, ale dopie
rze terözka üda sä ódczetac jego prów- 
dzewą wórtnota. Tlomaczi historik Karol 
Wójcik z Helu, do chtemegó nieśmiertel
nik trafił ód znalózce. Ostół ón nalazłi ód 
stame wikii zaró kół drzewianegó mola. To 
barn rzódkó rzecz. Dló lubótników historie 
niesmiertelniczi są barn cekawe, bó może 
z nich wiele weczetac. Z negó ósoblewie 
wiele. Przebóczó ón nama wedarzenia, 
chterne miale swój plac nad Piicczim 
Wikä e w daleczi Italeji. Co parläczi te 
dwa móle? Żołnierz - bósmat radiome
chanik Florian Grzesiak z Mórsczegó 
Lotniczego Diwizjónu w Pucku. To jego 
nieśmiertelnik ostół nalazłi

Morsko lotniczó baza nad Mółim 
Mörzä pówsta zaró po przełączenim Ka- 
szeb do Pólsczi. Ji żołnierze nóprzód lóta- 
le na stórech póniemiecczich fligrach, 
późni dostele midze jinyma francescze 
maszine, chterne też nie bele nólepsze. 
Stojiznä póprawiłe fligre pólsczi firme 
Lublin, chterne trafiłe do Pucka w 1935 
roku. Przeniosłe óne wióldże nódzeje, 
ale ókóza sä, że ta kónstrukcjó nie je do 
kuńca iidónó. Okróm tego wszetcze ma
szine, na chtemech lótale piloce z Pücka, 
bele to fligre nie bojowe, a obserwacyjne. 
Baza na nordze mia bec óczama e usza- 
ma pólsczegó wojska nad Bółta.

Z italsczi zemi do kaszebsczi...
Dosc pózdze ókóza sä, że barżi bre- 

kówne mogą bec fligre, chterne mógłebe

Hel 1939 r. Żołnierz Mórsczegó Lotniczego Dywizjonu kol niewepału patróne westrzelony przez Schleswig-Holstein.
ödj. ze zbierów K. Wójcika

atakować ökräte, fligre bombowe e tor
pedowe. Pólscze wojsko dało na to übacht 
(boczenie), a ósta udbóne, żebe rechto- 
wac swojską konstrukcja, ale szekac 
też za grańcą. Tako nalazła sä w Italeji 
- w tim mólu zaczinó sä też historejä 
Floriana Grzesiaka.

Webrónó ósta oferta firme CRDA 
(Canteri Riuniti Dell Adriatico) z Mon- 
falcone niedalek Triestu. Bel to cażczi 
wodny fliger torpedowó-bómbówi Cant 
Z-506B. Kontrakt z firmą gódół, że szesc 
maszinów mó trafie do Pucka do 26 
czerwińca 1939 roku. W Italeji miele bec 
też szkolony pólsczi piloce. Przekózanie 
fligrów belo równak ódkłódóne - dzysó 
wierne, że dzejało sä tak z pözdrzatkü na 
pölitikä.

Öb lato 1939 rokü, żebe odebrać fli
gre, do Italeji pójacha polsko komisjo 
z dwiima karnama pilotów. Westrzód 
jednego z nich bel Florian Grzesiak. 
Pólósze ni mógle równak wezweskac

küpionech maszinów. Jedno z kamów 
odlecą z Monfalcone do Pucka dopie
rze 27 zelnika. Są dwie wersje tego, jak 
udało sä ódlecec. Pierszó gódó ó tim, że 
kirne kuńców Pólósze dostele zgödä na 
lot, dregó, że kamo z bósmata Grzesiaka 
uceklo ób czas lotu testowego. Tak cze 
jinaczi wierteł pó godzenie trzecy po 
półnim jeden Cant Z-506B welądowół na 
wódach pücczegö wikü. Lot bel spokoj
ny, blós niemiecczi radiooperatora chcół 
pódać Pólóchóm lechi kürs. Öni nie dele 
sä równak ószekac.

...i lubelsczi
Nowóczasny fliger nalózł sä w bazę 

mórsczegó diwizjónu, ale ni miół niżód- 
negö üzbrojeniegö. Nie belo richtich 
bomb, torpedów e nawetka patronów. 
Wszetkó belo ju w drodze do Pucka, a na 
mólu żdale technice z fabriczi w Lublinie, 
chtemy miele zamontować sprzät. Zafe- 
lowało le póra dniów.
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Hel 1939 r. Procemfligrowó kanóna 40 mm. Ödj. ze zbierów K. Wójcika

Timczasä przeszedł 1 sewnika. Czej 
reno na Puck spadłe piersze bómbe, cant 
razä z jinyma fligrama stojół na wikü. 
Nie óstół uszkodzony. Nadeszedł rozkóz 
ustawienió maszinów kol Helu, gdze 
choc perznä bele pöd osłoną henetnech 
procemfligrowech kanonów.

Tuwó móżeme domeslac sä, jak nie
śmiertelnik óstół zgubiony e jaką drogą 
nalózł sä na sztrądze w Jastarni. 2 sew
nika wierteł pó pierszi po półnim Luft
waffe zaatakówa Hel. Bombardowanie 
prowadzeło 30 maszinów Ju-87 Stuka. Na 
sóm kiińc ataku trze fligre dale bóczenk 
na wióldżi strzebrzny fliger, co stojół na 
wodze, e spiiszczele na niego bómbe. 
Równak żódnó z nich nie webuchła. Öb 
czas ataku bosman Władysław Wzo
rek e bósmat Florian Grzesiak miiszele 
weskóczec do wódę i płenąc do sztrądu. 
Tej nieśmiertelnik mógł ostać zgubiony,

a z wódą epiöskä nawetka lata płenąc do 
placu, w chtemym óstół nalazłi - gódó 
Karol Wójcik i ópówiódó, co jesz wierne 
ó fligrze Cant Z-506B e Horianie Grzesia
ku. Odlecół ön timfligrä w ókóle Lublina, 
gdze na jezorze Siemień mia bec zórgani- 
zowónó połowo baza dló mórsczegó diwi- 
zjónu. Tam cant miół dostać też uzbroje
nie, ale óstół zniszczony przez Niemców. 
Florian Grzesiak, ju bez swojego nieśmier
telnika na szeji, biótkówół sä pöd Köckä, 
a późni podobno przenóleżół do Krajowi 
Armie.

Ne wedarzenia, baro wóżne e ceka- 
we ósoblewie dló liibótników historie 
z Kaszeb, są ju znóne i iidokumentowó- 
ne, chöc gwesno perznä zabete. To, co 
udało sä nalezc na sztrądze, dołożeło do 
ti pówióstczi nowe fakte e zrobiło jä jesz 
cekawszą. Może rzeknąc, że czasä wórt 
je wżerać pod nodżi. Tim barżi nad ka- 
szebsczim mółim a wióldżim mörzä.

Dzäka Karolowi Wójcikowi za pomóc 
w zebranim materiałów do artikla.

Biblografió:
• M. Wawrzynkowski, Morski Dywizjon Lot

niczy w Pucku, Muzeum Obrony Wybrzeża 
Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”, Hel 2010 
(seria Zeszyty Helskie).

• J. Grochowska, B. Kos-Dąbrowska, W cieniu 
puckich hydroplanów, Maszoperia Literacka, 
Gdańsk 2010.

• R. Droszcz, Historia Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku, „Zapiski Puckie” 2002, 
nr 1, s. 61-70.

DZIAŁO SIĘ
w iutyw\.

• 6 II 1983 - z inicjatywy Wojewódz
kiego Ośrodka Kultury w Gdańsku 
zorganizowano wspólnie z Wiejskim 
Domem Kultury w Strzelnie I Przeg
ląd Zespołów Obrzędowych na Ka
szubach.

• 13 II 1673 - w Gdańsku zmarł Jan 
Reinhold Heidenstein, właściciel Su
lęczyna w pow. kartuskim, podko
morzy malborski i kasztelan gdański, 
wydawca i autor m.in. wielu pane- 
giryków, przedmów i książek dedy
kowanych hetmanom, królom i pa
pieżom. Urodził się w 1610 w Sulę
czynie.

• 14 II 2003 - miesięcznik „Pomera
nia" w Ratuszu Głównym w Gdańsku 
obchodził czterdzieste urodziny.

• 22 II 1603 - w Pucku lub Osłoninie 
urodził się ks. Mateusz Jan Judycki, 
archidiakon pomorski, proboszcz 
przy kościele NMP w Gdańsku. Był 
inspiratorem zbudowania kalwa
rii w Wejherowie, sam ufundował 
pierwszą kaplicę. Zmarł 20 kwietnia 
1667 we Fromborku, pochowany zo
stał prawdopodobnie w farze św. ap. 
Piotra i Pawła w Pucku.

• 24 II 1793 - król Prus Fryderyk Wil
helm II wydał dekret dotyczący zaję
cia miasta Gdańska z powodu jego 
wrogości wobec Prus i rewolucyj
nych poglądów płynących z Francji.

• 25 II 1843 - po 71 latach zaboru 
Pruskie Ministerstwo Oświaty, dzię
ki interwencji K.C. Mrongowiusza 
u króla, przywróciło w szkołach ele
mentarnych rejencji gdańskiej, kwi
dzyńskiej i gąbińskiej naukę języka 
polskiego w wymiarze 7 godzin ty
godniowo.

• 28 II 1973 - w Lailly-en-Val (Fran
cja) zmarł kontradmirał Józef Mi
chał Unrug, dowódca Floty w 1939, 
Kawaler Złotego Krzyża Virtuti Mi
litari. Dowodził obroną Helu, który 
poddał się dopiero po wyczerpaniu 
możliwości dalszej walki 1 paździer
nika 1939. J.M. Unrug urodził się 
7 października 1884 w Brandenbur
gu (Niemcy), a pochowany został 
w Montresor (Francja).

Źródło: Feliks Sikora, 
Kalendarium kaszubsko-pomorskie

26 POMERANIA LUTY 2013



WÖJNOWI KASZEBI

Tu może bec twoja śmierć...
Franceszk Klawiköwsczi przed wojną mieszkół w Grzebnie kole Kartuz, dze sä wechöwöl, wzröstöl, 
robił doma i tam też bel w 1939 roku. O jego wojnowech przeżecach godoł z nim Eugeniusz Precz- 
kówsczi.

Jó be chcół nöpierwi sä spętać kąsk 
jesz ö sprawę przedwójnowe. Wa 
doma sä baro intereserowa Kaszeba- 
ma, tim wszetczim, co tu sä dzejało, 
bo wejle do dzys We zachówele do- 
dówczi do „Gazete Kartesczi”. Jakuż 
to przeszło, że We to moce do dzys?

Öjc lubił czetac gazete. Jak ta „Gazeta 
Karteskó” nastała, ön jä zarö zaczął 
prenumerować. Brifka jä przenószół 
wiedno dodóm. A do nas, na pustkach 
Grzebna, beł dosc wióldżi sztek drodżi... 
Öjc to wiedno czetół, a me - jak to dze- 
ce - bele czekawi. Czetac me ju rozmie- 
le i też tede me wiele óbzerele i czetele 
tä gazeta.

Tej wa pö kaszebskü też rozmia 
czetac, bö tam doch je wiele pisóne 
po naszemu.

Jo, wszetkó: bójczi, legeńde. To doch 
nas mocno czeka wiło! Me to miele 
tej wszetkó przeczetóne, nawet wiäcy 
jak röz. Öjc gódół: ,Jó musza to złożec 
i schówac, bo to wszetkó je baro czeka- 
we”. Jak ójc iimarł, dló mie to też beło 
woźne. Jó so meslół, że szkoda, żebe to 
móże beło zdżinało. Tak jó jä wzął tu, do 
se, i przechówół. To doch są baro dobre 
i woźne störe czase.

Ne i tak nadeszedł rok 1939. We bele 
jesz w Grzebnie. Jak We gö pamiä- 
tóce?

Za knópa jó robił z ójca w lese. Na 
póczątkó wójne jó miół setmenósce lat. 
Mie tej wzäle na sztere miesądze na ro
botę w Sudete, bó z kóżdegó lesyństwa 
miiszało trzech jic ódrzecac półómóne 
drzewó. Me to drzewo wecynele. A 19 
stecznika jó beł zacygniäti do wojska

Ale to bel ju rok 1943.

Jo. Jó nie chcół jic, jó baro nie chcół, ale 
jem sä ófiarowół. Öjc beł w se mocny, 
le memka derch płaka.. Bó jó doch mil
szo! sä jic podpisać i sä zgódzec. Jak me 
be sä nie zgódzele, tej co? Mie beło żól, 
żebe móże ójca abó matka wewiozle, 
tej oni be na nas narzekele. Tej me tak 
z brata zrobile, blós temu, żebe óni óstele 
doma i miele bezpiek. Me sä ófiarowele, 
bó co me miele zrobić? To beło w miono 
ójca i matczi, żebe jich retowac.

Ko bele taczi, co nie szle do wojska, 
a tej wszetczich wewiozle do lagru.

Jo, o to chódzeło. Me miele strach, że 
i nas wszetczich wewiezą.

Jak wezdrzala na początku ta cało 
weprawa na wöjnä?

Wzäle nas do Monachium, a tej dali. 
Przeważnie me walczele we Franceji.

Oni waji szkólele?

Jak wszetczich. To bela letko artilerió.

Belo tam wiele ledzy z tech stron? 
Znajomi, Kaszebi...

Jo. I z Kartuz bele, i ód Żukowa. Taczi 
jeden beł z Chwaszczena. Jó wiem, że 
to beł Belgrad. A z Żukowa beł Ze- 
lińsczi. Dredżich jó ju nie pamiatóm 
z nózweska.

We wiece, cze óni przeżele?

Ten z Kartuz jo, bó ón tu przejachół do 
mie po wojnie. A ti dredze? Nie wiem...

Tam wa midze sobą pö kaszebskü 
góda?

Jo, derch! I spiewele piesnie pó kaszeb
skü! Wszetkó! Nas tam doch beło wie
le. W ti kompanii belo kóle szterdzesce 
Pólóchów, tu z Kaszeb.
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Wa miała łączba z rodzezną, z do- 
domä?

Jo, me pisele löste. To belo dozwolone.

Co sä dzejało, jak przeszedł czas lądo- 
wanió aliancczich wojsko w w 1944 
roku?

To belo cos strasznego. Me sä tłekle pew
no kole szterzech miesądzy, do marca. 
Me sä le derch copele pod Niemce.

Jak to wezdrzało na tim fronce?

A jene! Wiele razy to dało tacze smare! 
Amerikóni nacerele. Tam stół sä prów- 
dzewi cud. Tam belo tacze póle, w dół 
skarpę, torfowiska. Nas belo w grepce 
setme sztek. Kąsk dali bel bńkówi las, 
a prze nim jedno gospodarstwo. Me 
tam sedzele, a pó bokach Amerikóni 
szle. Niemce miele maszinówka i z ni 
na nich strzelele! Ale pó chwile óni 
müszele ücekac, a tä maszinówka ósta- 
wile. Tero ti dredze Niemce wszetce 
szle, a jó óstół sóm jeden w tim dole. 
Za chwila, jak Amerikóni z granatni
ków zaczäle walec z trzech stron! Ma- 
rija Józef, co to belo, jistne piekło! Jó 
bel ju póżegnóny ze wszetczim, z ca- 
łim świata! Jó miiszół ópasowac jak ne 
granate spadną, żebe wskóczec wiedno 
w nen sóm plac, bo to sä nie zdórzało, 
żebe granat trafił w nen sóm plac dwa 
raze. Na óstatkii jó stamtądka sä wedo- 
stół, iicekł. Tako łączka bela i wesoczi 
pień, dwa stóre korzenie, a dali z tełu 
tacze krzóczi. Tero jó jidä, móm kara
bin, i wtim padłe strzale z maszinów- 
czi. Jó chcół sä schówac, ale jó bel tak 
zgłepiałi, że miast sä óbrócec plecama 
w tä strona, jó prawie sä óbrócył do 
nich, pod te krzóczi, bó te korzenie 
tam bele. Tej jó tak klęknął. I to jó 
wiem do dzysó, jó tego nie zabócza 
do smierce. Jó chcól klęknąć, schówac 
sä, a cos cze chtos mie chweceło tej za 
kark i mówi: „Wstówóme, tu może bec 
twoja śmierć”. Jak jó wstól, padłe strza
le z maszinówczi, ale wszetcze midze 
nogama, w nen pień! Jó miół ful pesk 
prochu ód tech wiórów. Tej jó rwól 
sztek dali, ńcekł przez tä łączka, tej jesz 
dredże strzale bele. Ale jó werwół. Bel 
dredżi ókóp niemiecczi. Ten oficera, 
dowódca, gódól, że jó ńcekł ód tech 
pierszich. Naróz óni mie broń do pierse 
przestawile i gódele: „Zabić go, bó ón

ńcekł z frontu”. Ale dredze rzekle: „Me 
doch czele, że tam bela strzełena”. Tej 
óni mie dele pókń i kózele jic walczec 
dah pó jich strome.

Ale We nie wiece, co Was tam dwi- 
gnało?

Nie wiem, to nie belo widzec! Nic! Leno 
tu, za kark mie chweceło i podniosło do 
górę. Wszetkó szło midze nodżi. A to 
też bel cud! Tak cos wiedno be sä roz
trzaskało szerok. Z maszinówczi, ko jó 
doch dobrze wiem, jak to je. W taczim 
promieniu to sä rozlecy na dwa, trze 
metre szerok. A to wszetkó w grepie 
ostało. Jak jó be dostół, to be nick ze 
mie nie ostało.

Co sä tej dali dzejało?

Jó miół straszne żełóczi, jaż tacze dzu- 
re w nogach. Tej jó bel miesądz, może 
dwa, w szpitalu w Pradze, w Czechach, 
żebe mie te nodżi pódleczele. Pótemń jó 
bel w kompanii ódpóczinkówi. Późni 
- znówń dali na front, ale we Franceji jó 
ju nie bel, bo wcyg le do tełu, do tełu, me 
ńcekele. Tej na óstatkń, me bele w taczim 
placu, dze bela góra, a w dole łąka, szła 
mało rzeczka, ale nie szeroko. Me mie
le reno we trzech cze szterzech, ókópe 
wekópóne, ale nie za wióldże, blós tacze 
dzure. Nas tam belo w nich pó dwńch. 
Stamtądka belo jich widzec, jak jachele 
czołgania. Ten Nieme, co ze mną beł, 
zaczął z karabina strzelać. A jó mń ten 
karabin złapił i gódół: „Co te robisz, czło- 
wiekń, cze te jes często ógłepiałi, cze co? 
Jak te sä odezwiesz, dósz znać, tej z nas

tu nic nie óstónie! Blós bädz cecho, a nie 
wedój, że me tu jesme”. Tej za chwila 
z dredżi stronę jidze dwńch Amerikó- 
nów. Tede nicht ju nie strzelół. Jó widzół, 
co belo lóz. Ön do nas pó niemieckń 
rzekł, że me miele welezc i nas pńscył, 
ale karabine me müszele óstawic. A to, 
co beło w dzurach, to me so jesz mógle 
wząc. To bel Nieme...

...w mundurze anielsczim?

Amerikańsczim. Ön sä pitol, cze chtos 
z nas je z Leipzig.

...z Lipska?

Jo. Me rzekle, że nie, bó tam nikógó 
nie belo z Lipska prawie. Naji belo le 
szterzech, może szesc. Ön dali gódół, że 
jego starszi tam są óstóne.

I tak We sä dostele do niewole.

Jo. Tej óni nas zaró wzale, pitele sä chto 
je Pólóch, a chto jinszi nórodnosce. Nas 
ósóbno, a rodowitech Niemców też 
osobno. Pitele: „Chto chce do wojska 
jic?”. Me westąpile, przez chwila me 
bele ósóbno, cos kole miesądza me bele 
w lagrze. Jó wiem, że dredżegó kwiet
nia me bele ju w Anglii, a 20 kwietnia 
me miele jachac ju nazód do Belgii, na 
front. Wszetkó me miele spakówóne, 
przerechtowóne do przewozu, ale reno 
przeszedł rozkóz, że wszetkó je wstrzi- 
móne. To ju bel prawie kńńc wójne. Me 
ju nie bele potrzebny i tej me tam dali 
sedzele. W Anglii me ni miele lechó. 
Beł to Pólsczi Kórpńs Przespósobienió
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ROCZEZNE

Bas mö 20 lat
Dzysó kamo znóne je nie leno na Kaszebach, ale też w cali Polsce 
i za greńcą, ale zaczälo sä öd granió i spiewaniö doma. Kaszebską 
Familijną Kapela Bas tworzi szesc nóleżników rodzezne Klasów 
z Serakojc - Tereza i Henrik, i też jich dzece: Lucyna, Leszk, Pioter 
i Łukósz. 9 stecznika kapela światowa 20 lat müzyköwaniö.

Obronnego, pod dowództwa anielsczim. 
Dze oni chcele cebie posłać, te miiszół jic. 
Beło to pódpisóne na dwa lata.

Wiele ledzy dodómj achało?

Jo, masa, jo... Jö doch noców nie spół, 
meslół, co zrobić. Taczi wewiód bel 
w Polsce, że zamikele, a z dodomii pise- 
le, że nie, nic sä nie stónie i tak to belo.

A to doch cygnało dodóm?

I to jak! Nicht, chto tam nie bel, nie je 
w sztädze so tego przedstawić, jak to je. 
Choc te be tam miól nólepi, ale wiedno 
swoje stronę są nómilsze. Doma czekele 
ójc, matka, wszetce krewny... A tam te 
jes sóm. To, że tam je dobrze, to nie je 
nick wóżne. To je tako tęsknota, że to 
nie je do ópisanió.

Co w kiińcu zawóżało, że We jache- 
le dodóm?

Jó nie chcót jachac, bo jó miól strach. 
A też jó tech kómiinystów nienawi- 
dzól, jó nie bel za tim. Z dodomii sostra 
pisała, żebe przejachac, że matka sä tak 
martwi. A jö östatny lest napisół, że jó 
nie przejada, że ni mają za mną czekac, 
bo jó óstóna tam. I tej stół sä dredżi cud! 
Matka mie sä ükoza, jak jó leżól w łóż
ku. Jesz nie belo cemno ani noc, blós tak 
szaro. Ona stanä jak żewó i do mie góda: 
„Tero, synkti, jak te dodóm nie przeje- 
dzesz, tej jó püdä przez cebie w grób”. Tej 
jó pómeslół, że jó be sobie nie webócził, 
żebe matka przeze mie umarła, a jesz ti 
dredze be mie też tego nie webaczele.

Ona bela często do pöznaniö?

Richtich do pöznaniö! Jó to pamiatóm, 
jak dzys. Bela zapłakónó baro. Tede jó 
wiäcy nic ju nie meslół, le chiitkó sä 
zapisól, żebe mógł zaró dodóm jachac, 
żebe ona mia bezpiek.

I to tak beło po prówdze?

Tak to belo. Jö sä pitol móji sostre, a ta 
rzekła, że mema bela często chóró ód 
tegö wszetczegö. Derchä le sedzała 
i płakała: „Ön nie jedze i nie jedze...” 
Jak jó przejachół, tej mema wezdrowia 
i wszetkó beło dobrze.

Ödjimczi z archiwum E.P.

Pierszi róz Klasowie westąpile 
9 stecznika 1993 roku w Dodomie Kul
turę z leżnosce pótkaniów müzykü- 
jącech familiów. Legótką do miizyczi 
zarazy! rodzeznä wasta Henrik, chte- 
ren graniegó na skrzepicach naiicził 
sä w pedagogicznym liceiim. Na mii- 
zycznech jinstrumentach rozmieją też 
grac senowie. Jeden poszedł tura ojca 
i webrół skrzepice. Dwóch zaósta- 
łech naiiczeło sä graniegó na klarnece 
i akórdionie. Do familijnego karna 
doparłaczełe też białka i córka waste 
Henrika, jacze wniosłe do kapele swój 
śpiew. One mają też starä ó scenowi 
wizerenk kama, szejące farwne mchna.

Pözwä kapele - Bas - familio Klasów 
mia wemeslone w 2001 rokii. Wzäla sä 
öna ód iiżiwónegó przez nich 80-lat- 
negó jinstrumentu zrobionego przez 
ojca wastne Tereze.

Bas ób sledne 20 lat graje i spiewó 
na rozmajitech iiroczeznach, wiesolach, 
festinach, fólklorowech jórmarkach. 
Wekónywają przedno ledowe piesnie, 
choc sygają też czästo do iiróbkii znó- 
nech kaszebsczich iitwórców, jak chóc- 
le Jón Trepczik. W 2007 roku kapela 
wedala swöjä płatka CD.

Red.

1
TWÓJ 1% PODATKU MOŻE POMOC NAM DZIAŁAĆ!

WESPRZYJ ZRZESZENIE 
KASZUBSK0-P0M0RSKIE

dokładne informacje na stronie www.kaszubi.pl
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TOMK FOPKA

Dzeleczi muzyczny historie
Miół jem tede niecałe trze niedzele 

i pewno głośnym płacza domógół sä 
meme i ód meme... A Janina Ełlwart 
ju śpiewa. Pö kaszebskü śpiewa. I pisa: 
„Na jarmarku Folklorystycznym w Puc
ku, na 43 solistek zajęłam II miejsce za 
piosenkę do słów własnych pt. Poże
gnanie Kaszub”. Tak pódpisa ódjimk 
z cządnika „Tygodnik Morski” z 26 Zel
nika 1973 roku, na jaczim stoji z mikro- 
fóna w race midze Zygmunta Herthą 
(akordión) a Jerzim Liska (śpiew i gita
ra elektricznó). Do tegó dredżegó jem 
so ümeslil webrac jednego zemówegó, 
stecznikówegó wieczora Zazwónił jem 
z drodżi:

- Jak do Ce trafie?
- Wiesz, dze je ptickó fara?
Wiedzół jem. Żimkó sä szło pó

przidczich drzewianech trapach biidin- 
kii prze Judicczegó. Kóżdi krok przebli-

Czej jo Waji Kaszebi czede opuszcza,

To bąda Waji wiedno mile wspomina

Bö dzysju nadszedł ten czas, lecz trudno, taczije los,

Choc baro mieje smiitno - tojó musza

Ostawic i pożegnać Was.

Pidkne Kaszebe, zemio kochana

I to kaszebscze morze -jo dzys Waji żegnaja.
Fóneticzno pisóne, ale za to z zakrąconyma ógónkoma wszetczich ,j”, 
Podpisóne: „Janina Ellwart, Strzelno 1.08.1973 r.”

,g" i „y”

żoł mie do historie. Historie big-bito- 
wegó kama Klon.

W jizbie Tadeusz Sznuk ze zdrzel- 
nika pitół jednego z dzesäc, a mój gós- 
pódórz pitół sä mie, czego sä napija:

- Kawę?

- A mögä harbate?
- A może kawę?
- Proszą tej kawa. Z mleka.
Jerzi zbieró i porządkuje dzeleczi hi

storie. Je jich teli, że nie je tegó w sztä- 
dze iitrzemac w szturze nawetk wióldżi
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NÓTAMA PRZEKRETE

drócany spinöcz. Pódó na diwan, roz- 
kleszczony zapisónyma kartkoma. 
Wszetkö pömäk: cytatę na kömpütrze 
pisóne, ksera z gazetów, ödjimczi i ód- 
räczne zapisczi.

Hewó je „Głos Wybrzeża” z 6 sew- 
nika 1973. Tituł: „Puckie Dni Darów 
Morza”. Na ödjimkü Kósycarza ojca 
na pücczim renkii grają Bazune z Le- 
zna. Czetóme: „Oblegane było stoisko 
Domu Książki, gdzie pisarz, Augustyn 
Necel z Władysławowa, podpisywał 
swoje książki (...)”. W teksce je też, że 
do śpiewu przegriwało karno Klon, to 
samo, co na ödjimkü, z panną Ellwart 
(późni z chłopa Cyskówską), autorką 
znóny spiewe „Tuje nasza zemia”.

- W kamie beł jesz Andrzej Felkner, 
jaczi grół na perkusji - gódó, stówiające 
na stole kawä Jerzi. - Na ödjimkü gö ni 
ma. Na basowi gitarze grół z nama Zbi- 
górz Różyńsczi. Jego też tu ni ma.

Gitarę Jerzego też ni ma za wiele 
widzec...

- To beła czerwono Jolana” öd KÖ- 
selle z Czerwönech Gitarów - wspó- 
minó z bńchą.

„Klonowe" smaczczi
Klon beł pierszim kaszebsczim kar

na, co grało ańtorską müzykä pö ka- 
szebskü. Sygóm do aütoritetu. Muzyka 
Kaszub z 2005 rokü: Klęka z Pücka... 
Kniewiacy z Kniewa... Ni ma. Je za to 
wspömink prze zewiszczu Łysk Jerzy.

- Moje piesenczi spiewóne bełe przez 
Klon w latach 1970-1976 - przebócziwó 
sobie. - Włącza ce na video, jak chór 
z Pücka spiewó jedną z mójich nowech 
koladów. Chcesz czec?

Za sztót słechóme ti sami frantów- 
czi ju w redostnym wekónanim Levina 
z Läbörga.

- Czej me westäpöwale w biblotece 
w Półczenie, jem óddół na prośba cze- 
rowniczczi Magdalene Płomień mikrofon 
poranöscelatnemü knöpöwi, co peszno 
powiedzół, Jachtä na dzeka”. Ledzoma sä 
baro widzało. Odtądka ju z nama wano- 
żił i ópówiódół szpörte i brawäde midze 
naszima szteczkoma. W ten sposób zaczął 
swoja kariera jeden z nólepszich plestów 
kaszebsczich, Józef Roszman.

Pódzeróm w góra, dze stoją kół se 
zgodno nódgrode Jerzego. Je tuwo też 
sztaturka kółpia, jaczegó dostół öd püc- 
czegö starostę öb czas östatny „Be nie 
zabec mowę starków” w Mechówie, 
miesądz temü.

W Jurkowi dokumentacje pöjöwiö 
sä jesz jeden „smaczk”. Urzädowi. Pismö 
czerownika Powiatowego Dodomü Kül- 
ture w Pückü, Edwarda Górsczegó. Je 
to prośba ö „zabezpieczenie” przez Klon 
koncertów we Wióldżi Wsy i Pückü. 
Pismö beło westawione 1 lepińca 1974 
rokü, na rok przed likwidacją powiatów. 
Klon dzejół jesz rok dłeżi pö pówiace.

„Kaszubi - tylko ludowe”
Prawime ö pisanim piesniów, ö za- 

iksach, ö rodnech śpiewach w telewizje 
a radio...

- W setmedzesątim piątim ósme 
mójich frantówków beło nagróne dló 
Radia Gdańsk. Dobrim decha dló ka- 
szebsczegö üsödzce beła tej red. Wan
da Öbnisko. Püszczele je - jak mie 
przerzekł Antoni Sutowsczi z Wóje- 
wódzczegó Ostrzódka Külture we 
Gduńskń - bez głosniczi na Jórmarkń 
Dominikańsczim. W radio jednak nie 
zagóscełe na antenie długo. Sóm üczul 
jem leno „Żużkój, synku” do słów Jana 
Trepczika. Czerownik muzyczny nie 
zgodzył sä na püszczanie „kaszebsczich 
Czerwönech Gitarów”. „Kaszubi po
winni śpiewać swoje piosenki ludowe” 
-powiedzół...

A Klon miół w repertuarze m.jin. 
„Memkä” ks. Peplińsczegó, „Frantówka” 
Kamowsczego cze „Rój na zemi” Heyczi 
- wszetcze do müzyczi Łyska.

Dopierze wnetkä dwadzesce lat 
późni na dobre zagósceła w RG müzy- 
ka jinegó Jerzego, Stachürsczegö. Ale

zmieniłe sä czase. Zmieniło sä radio. 
A Jerzech dwóch napisało snożą pieśnią 
na Jastre - „Na Twoje Zmartwechwsta-

• 05me.
Stachürsczi, chteren jak Sutow

sczi beł jinszpektorä WÖK-ü, dobrze 
pamiätö ne reze z Gduńska „w teren”. 
Na próbę kamów. Do robotę we wsze- 
lejaczich könkürsowö-przezerköwech 
komisjach. A beło jich wiele. Do tego 
we Gduńskń rechtowele könkürs na 
napisanie kaszebsczi i kócewsczi spie
we. W dwüch z nich Jerzi Łisk beł laü- 
reatä: weróżnienie za „Öbrözk” do słów 
Heyczi (1979 rok) i HI nódgroda za Ję
dzę Mikółój” z tekstä Miądo wieża, rok 
późni.

Ale na kńńc chceme sä copnąc jesz 
ö dzesäc lat - do klónowech począt
ków. ..

Piersze próbę Klonu ódbiwałe sä 
w spódleczny szkole w Półczenie, późni 
w strzelińsczim Gminnym Östrzodkü 
Külture, dze Łisk beł czerownika.

- Za możność próbówanió w szkole 
miele jesme grac tam na szrumach-za- 
bawach - zdródzó Jerzi i pito, cze jesz 
sä napija. - A zjedz choć jaczegó küsz- 
ka...

Dobre, malenowe delicje. Słodcze. 
Jak glos Janinę Ellwart ze Strzelna, co 
ji Klon przegriwół ób czas ti pamiät- 
ny rozegracje szterdzesce lat dowsla- 
de (bo tak na Nordze mówią), czej na 
Kaszebach królowo! big-bit, a ódpro- 
wódzający mie büten Jerzi Łisk miół 
23 lata...
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SPRAWĘSZKOLNECH

Wort je sztuderowac
- ö pödiplomöwech sztudiach 
Nauczanie kaszebsczegö jäzeka
Czedes bezterminowe prawö do naüczaniö kaszebsczegö jäzeka można belo dostać blós pö sküncze- 
nim pödiplomöwech sztudiów, chteme na Gduńsczim Üniwersytece pierszi röz östale przerechtowöne 
wiäcy jak dzesäc lat ternu. Dzys jistne sztudia można też skiińczec na Akademii Pömörsczi w Słepsku.

MARIKA JELIŃSKÓ
Öd szterzech lat jidze też sztudero

wac w Gduńskii pölonistikä z dregą 
specjalnoscą dló szkólnech: wiedza 
ö jäzekü i kulturze Kaszub. Latoś móż- 
lewósc łączeniegó dwóch specjalnosców 
na jednym czerenkü sä ju kiińczi, bö mi- 
nysterstwó mó przerechtowóne nowe 
sztandarde sztółceniegó. Równak dzäka 
óchwólenkówi Senatu GU öd pöstäp- 
negö rokü akademicczegó regnie nowi 
czerenk: etnofilologió kaszebskó, chteren 
bädze miól dwie specjalnosce: dló szkól
nech i animacyjno-medialną.

Nimó tego wcyg je wiele chätnech 
na pódiplomówe sztudia Naliczanie ka
szebsczegö jäzeka. Temu też na Gduń
sczim Üniwersytece - po czilelatny prze
rwie - ódemkle pódiplomówka, chtemy 
czerownikä ostała dr Justina Pómier- 
skó. Zajäca zaczäle sä w stremiannikü 
üszlegö rokü, a skuńczą w czerwińcu 
2013. Dereją trze semestre, a pó nich 
mdze można ju na wiedno ńdostac 
prawo do iiczenió kaszebsczegö jäzeka 
w spódlecznech, gimnazjowech i weżi- 
gimnazjowech szkołach (to, na jaczi 
rówiznie sztółcenió mdze mógł üczec, 
zanólegó öd wstäpnech ńprawnieniów 
slechińca). Na sztudia przejimnäle 
trzedzesce ledzy, w wiäkszosce szkól
nech z całech Kaszub.

Nöwiäcy gódzyn je namienione na 
prakticzną iiczbä kaszebsczegö jäzeka,

a ósoblewie na pisanie. Wiele czasu pó- 
swiacywóme też na zdobiwanie wia- 
dlów ó warenkach regionalny edukacji 
na Kaszebach i ó tim, jak üczec dzece 
rodny mówe. Okróm tego jesme miele 
zajäca z historii Kaszub i Kaszebów, hi
storii kaszebsczegö jäzeka i łeterature, 
a też łeterature dló dzecy i młodzezne.

Nową udbą w całim planie sztudiów 
je przedmiot, chteren nazewö sä „zaso- 
be regionu w robóce szkolnego öd ka
szebsczegö”. Te zajäca nie ódbiwają sä 
we Gduńsku, le w rozmajitech molach 
Kaszub. Jesme miele ju zetkania w Gdi- 
ni i Wejrowie. Na taczich zajäcach nie 
le w teorie, ale też prakticzno je nama 
udokóznione, że Kaszebe mają wióldże 
bogactwo zabetków, tradicji i historii. 
W Müzeüm Miasta Gdinió dr Tomósz 
Rembalsczi przedstawił nama mni 
znóną historia gardu i pókazywół, jak 
wezweskac wiedzä ö tatczeznie na ücz- 
bach w szkole. Późni jesme óbezdrzele 
muzealne westówczi wespół z dr. Mór- 
cenä Szerłe. Doktór ópówiódól ó Gdini 
na spódlim dzejów Pólsczi i Europe, 
a też o swiądze mieszkającech tuwó Ka
szebów.

W Wejrowie me miele zajäca w Mü
zeüm Piśmienizne i Kaszebskó-Pómór- 
sczi Müzyczi, gdze znoü przerechtowele 
dló nas warkównie tikające sä kaszeb- 
sczi müzyczi i łeterature. Prowadzele je 
Witosława Frankówskó, Tomósz Fópka 
i Roman Drzeżdżón.

Tacze wejazde są baro potrzebne 
i kóżdi szkolny kaszebsczegö miółbe 
óbezdrzec to, co me widzele. A zajäca 
w formie warkówniów wemógają ód 
üczästniköw wespólrobóte, a to wiedno 
naüczi wiäcy jak sóm weklód.

Wiäkszosc betników pödiplomö
wech sztudiów ju üczi kaszebsczegö 
jäzeka. Widzec je, że chcą sä tuwó jak 
nówiacy dowiedzec, żebe tä wiedzä 
przekazywać dali. Okróm noüczi wóżne 
je też, że mogą sä tu zetkac ledze, chter- 
ny pó prówdze chcą wiele zrobić dló 
naszi tatczezne. Jak sä z nima gódó, to 
zaró je widzec, że üczenie to dló nich nie 
blós wark, le wnetka cale żece. Öb czas 
przerwów rozprówiają ó swójich no- 
wech üdbach, pódpówiódają, dze jachac 
z dzecama, cze jak je zachäcec do noüczi 
kaszebsczegö. Tacze kórbiónczi są baro 
brekówne, ósoblewie dló tech, chtemy 
dopierze co zaczäle üczec naszi rodny 
mówe.

Na gwes kóżdi z nas chcółbe bec 
ną Ormńzdową Skrą, jako bädze niosła 
wid tam, dze jesz derch je gó za mało. 
Równak żebe tak sä stało, nie sygną 
blós dobre chäce. Baro wóżnó je też cało 
kara wiedze, jako colemało je schówó- 
nó w ksążkach. Sztudia przede wszet- 
czim mają nama pokazać, dze nalezeme 
potrzebne wiadła, ale sztółcec müszime 
sä sami i to nie le tero, ale gwesno przez 
całe żece, bö doch naüczec bädzeme 
mogle le teli, wiele sami rozmiejeme.
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LICZBA 19

Sąsadze
ROMAN DRZEŻDŻÓN, DANUTA PIOCH_______ __ _______

Sąsód to pö polsku sqsiad. Sąsadze to sqsiedzi. Sąsadze mogą bec blisczi - bliscy, abö daleczi - dalecy. 
Blisczima sąsadama Kaszebów są Köcewiöce - Kociewiacy, Börowiöce - Borowiacy, Kröjniöce - Krajniacy. 
Dalszima sąsadama są np. Niemce - Niemcy, Szwedowie - Szwedzi, Rusce - Rosjanie.

Pólete (polecenia):

napisze
-napisz

pódsztrechnij
-podkreśl

pósłechoj
- posłuchaj

przeczetój
- przeczytaj

zaspiewoj
| -zaśpiewaj

zdrze powtórzę
- powtórz, powiedz

Cwiczenk 1

Przeczetój gödkä i przełożę ja na pólsczi jäzek. 
Wezweskój do te słowórz kaszebskó-pólsczi. (Prze- 

y czytaj rozmowę i przetłumacz jq na język polski. 
1 Wykorzystaj do tego słownik kaszubsko-polski).

- Witójże sąsadze.
-A Bóg zapłać.
- Ceż kol Ce nowego?
- Ko nick, störö bieda.
- Dobrze, że nowö sä nie przetreka. Ale gódój, sąsód, 
gódój dali. To sä tak fejn z tobą pöwiödö.
- Jo, jo, tero sąsód z sąsada nie gödö. Nawetka sä 
z nózweska nie znają.
- To je prówda, chceme rzec w najim dodomie. Te wiesz, 
chto to są ti, co w pierszi klótce mieszkają?
- Wiem le teli, że oni wcyg dzes wejeżdżają.
- Dalek?
- Nie, jakbe to rzec, pö sąsedzku - do Niemców, Szwedz- 
czi a Ruseji.
- Tak pó sąsedzku to jaż nie je. To je dosc dalek.
- Dze dalek? Przóde lat jo, to beło dalek. Terózka te we 
fliger wsadniesz, dwie - trze gódzene, a jes na placu.
- Prówda. Teróczas świat je mółi.
- A na piersze piätro tero przecygnäle jedny z Kócewió.
-Z Kócewió?
-Jo, ale jesz ni móm z nima gódóne.
-Tej skądkaż te wiesz, że oni są z Kócewió?
- Pó gódce, sąsód, pó gódce. Jó czuł, jak ón róz do swóji 
na klótce gódół.
- Eeeee, pleszczesz sąsód, kó oni be mógle bec też z Kraj
ne abó Borów.
- Kó może jo. Müszime sä tego dowiedzec.
- Le jak?
- Nólepi je jich zapetac.
- Zapetac? Dzysdnia to sä nie słechó tak dopetewac.

do swóji - tu: do swojej żony, dzysdnia - dzisiaj, współcześnie, 
fliger - samolot, ni móm z nima gódóne - nie rozmawiałem 
z nimi, norda - północ, pórenk - wschód, przecygnäle - tu: 
wprowadzili się, półnie - południe, teróczas - współcześnie, teraz, 
terózka - teraz, wcyg - ciągle, wciąż, zópód - zachód

Cwiczenk 2

Naleze na geógrafny karcę pozwę karnów 
(wspómniónech wteksce) żejącech na Pómórzim. 
{Znajdź na mapie nazwy wspomnianych w tekście 
grup, które mieszkajg na Pomorzu).

Cwiczenk 3

Wepisze pozwę krajów, co bezpóstrzedno sąsa- 
deją z Polską. Prze użecym słowarza przełożę je 
na kaszebsczi jäzek. (Wypisz nazwy krajów, które 
bezpośrednio sąsiadują z Polską. Używając słow
nika, przetłumacz je na język kaszubski).

Cwiczenk 4

Objaśnij, co znaczą słowa i werażenia krewne ze słowa „są
sód" (wyjaśnij, co znaczą słowa i wyrażenia spokrewnione 
ze słowem „sąsiad"):
sąsadowac, sąsedzczi, sąsódka, sąsedztwó, pó sąsedzku.

Dój bóczenk na zmieniające sä samözwäczi w krewnech 
słowach:
wemiana ó na a - sąsód : sąsadowac; 
wemiana a na e - sąsadowac : sąsedzczi.
Na spódlim tego karna słów je widzec, jacze mogą za- 
chódzec w kaszebiznie wemiane w zókrażim samózwaków. 
A to je blós niewióldżi wejimk móżlewótów.
(Zwróć uwagę na wymieniające się samogłoski w słowach 
pokrewnych:
wymiana ö na a- sąsód: sąsadowac 
wymiana a na e- sąsadowac: sąsedzczi.
Na podstawie tej grupy słów widać, jakie wymiany w ob
rębie samogłosek mogą zachodzić w języku kaszubskim. 
A jest to jedynie niewielki fragment możliwości).

Cwiczenk 5

Słowo „sąsód" je też dobrim przikłada dló wskóze, jaką 
może przeczetac na pöstäpny stronie (słowo „sąsiad" jest 
również dobrym przykładem zasady, z którą można się za
poznać na następnej stronie).
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Czede jistniczi chłopsczegó ortu są zakóńczone w nazewóczu 
zwäcznym spółzwaka, a przed nima stoji ó, e, ó abć> i, y, u, to 
w jinszich przepódkach te samözwäczi wemieniwają sä na 
a, e, o, e. (Kiedy rzeczowniki rodzaju męskiego sq zakończo
ne w mianowniku spółgłoską dźwięczną, a przed nimi stoi o, 
e, ó lub i, y, u, to w pozostałych przypadkach te samogłoski 
wymieniają się na a, e, o, e).

Na przemiar je to widzec w taczich słowach (widać to na 
przykład w takich słowach):

dokóz-dokazu, chleb-chleba, stół-stołu, 
dim-demu, syn-sena, duch-decha

Zapisze jinsze przikłade słów, w jaczich duńdze 
do wspómniónech weżi wemianów. (Zapisz inne 
przykłady słów, w których dojdzie do wspomnia
nych wyżej wymian).

- Cze w pozwach: Krójniók, Börowiök, Köcewiök też duńdze 
do wemianów przedóstatnegó ó w zanóleżnech przepód
kach? Chterna ze wskózów zapisónech w ramce tuwö nie 
paseje? (Czy w nazwach: Krójniók, Börowiök, Köcewiök też 
dojdzie do wymiany przedostatniego ö w przypadkach za
leżnych? Która z zasad zapisanych w ramce tu nie pasuje?).

- co móme w bezpóstrzednym sąsedztwie na nordze Kaszeb 
(co jest w bezpośrednim sąsiedztwie na północy Kaszub?)
- chto je sąsada Pólsczi na półniowim zópadze (kto sąsiadu
je z Polską na południowym zachodzie?)

Cwiczenk 9

Co Kaszebi meszlą ó sasadach, je nólepi widzec w przysło
wiach (co Kaszubi sądzą o sąsiadach, najlepiej pokazują przy
słowia):

Belny sąsód to nólepszi brat.
Jak sąsadze żeją w zgodzę, to jim bieda nie dobódze. 
Wrzód a lechi sąsąd, to je to samo.

Rzecze, jak rozmiejesz te przestawia.
(Powiedz, jak rozumiesz te przysłowia).

Cwiczenk 10

Cwiczenk 6

Żebe ódwiedzec dalszich sąsadów wemienionech w teksce 
(ó jaczich z nich je gödka?), müszi sä czerowac w rozmaji- 
te stronę. Zapöznöj sä z pózwama czerenków świata, żebe 
pówiedzec, w jaką strona nóleżi do nich jachac. (Żeby od
wiedzić dalszych sąsiadów wymienionych w tekście (o któ
rych z nich była mowa?) należy się kierować w różne strony. 
Zapoznaj się z nazwami kierunków świata, żeby powiedzieć, 
w którą stronę należy się kierować, jadąc do nich).

NORDOWI ZOPOD 

ZÖPÖD, ZOCHÓD 

POŁNIOWI ZÖPÖD

NORDA, NOC

i i NORDOWI PORENK 

PORENK, WSCHÓD 

POŁNIOWI PORENK
POLNIE

Cwiczenk 7

Prze iiżecym słowarza przełożę zdania na pólsczi jäzek (uży
wając słownika, przełóż zdania na język polski):

Heronim Derdowsczi napisół znóne słowa (Hieronim 
Derdowski napisał znane słowa):

„Czujce tu ze serca toni skłód nasz apóstolsczi,
Ni ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Pólsczi".

Zawiarł je w dedikacji swojego dokazu Ö panu Czórlińsczim 
co do Pucka po sece jachół, przekózóny pölsczemü pisa
rzowi Jignacemü Kraszewsczemó. (Zawarł je w dedykacji 
swojego utworu „O panu Czórlińsczim co do Pucka po sece 
jachół", przekazanej polskiemu pisarzowi Ignacemu Kra
szewskiemu).

- Co na spódlim tech słów może rzec ö pözdrzatkü Derdow- 
sczegó na sprawa sąsedztwa Kaszebów i Pólóchów? (Co na 
podstawie tych słów można powiedzieć o stanowisku Der- 
dowskiego w sprawie sąsiedztwa Kaszubów i Polaków?)

- Derdowsczi nie bet sómny w taczim meszlenim ó par
taczach Kaszeb z Polską. Jinszi z wióldżich Kaszebów Bernat 
Sechta głosył: „Kaszuby nie należą do Polski, one są Polską". 
(Derdowski nie był odosobniony w takim myśleniu o związ
kach Kaszub z Polską. Inny z wielkich Kaszubów Bernard 
Sychta głosił: „Kaszuby nie należą do Polski, one są Polską").

Kócewióce grańczą z Kaszebama ód póreńczny stronę.
Na półnim naszi krójne mieszkają Bórowióce.
Do Krójnióków be muszół jachac na półniowó-zópadny czerenk.

Cwiczenk 8

Rzecze czile słów ó taczich sąsadach (po- 
wiedz kilka słów o następujących sąsiadach):

- chto sąsadeje z letrą ö w kaszebsczim abecadle i z jaczi stro
nę? (kto sąsiaduje z literą ó w kaszubskim alfabecie i z któ
rej strony?)
- jaczich sąsadów mó kol se cyfra piać? (jakich sąsiadów ma 
przy sobie cyfra pięć?)

PROMOCJE • NOWOŚCI • BESTSELLERY
www.kaszubskaksiazka.pl
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

Górka niespodzianek
Zaniedbana i niebezpieczna - takie określenia kojarzą się z Biskupią Górką, która jest częścią gdań
skiego Śródmieścia. Może i tak, ale trzeba przy tym dodać - pełna tajemnic. Zapraszamy do ich od
krywania.

Fot. M.S.

MAR TA SZ AGZ DOW1CZ

Zapomniani biskupi
Nazwa Biskupiej Górki po raz pierw- 

szy wzmiankowana była w 1438 ro
ku. Przypomina o jej dawnych właś
cicielach. W średniowieczu byli nimi bis
kupi włocławscy pełniący wówczas wła
dzę kościelną na tym terenie. Na wzgórzu 
znajdował się ich dwór, w którym prze
bywali podczas wizyt w Gdańsku. Słyn
ną postacią, która tu rezydowała, nie 
był jednak żaden biskup, a... Henryk IV 
Lancaster, późniejszy król Anglii. Wład
ca korzystał z gościnności duchownych 
w latach 1391-1392. Podróżował na Lit
wę, by w ramach wyprawy krzyżowej 
nawracać tam pogan. Rezydencja na Bis
kupiej Górce została zburzona na po
czątku XV wieku z polecenia Wielkiego 
Mistrza Krzyżackiego. Chciał on ukarać 
biskupów, którzy popierali polskiego 
króla. Po rozprawach z Krzyżakami 
w Rzymie i Bazylei siedziba została od
budowana. Stanęła jednak w nowym 
miejscu - na Chełmie, zwanym wtedy 
Nową Górką.

Zabytkowe forty
Strategiczne położenie Biskupiej 

Górki sprawiło, że została włączona 
w system miejskich fortyfikacji. Wcześ
niej jednak wzgórze przysłużyło się 
wojskom króla Stefana Batorego, które 
w 1577 roku atakowały miasto właśnie 
od tej strony. W XVII wieku z obawy 
przed zagrożeniem szwedzkim powstał 
tak zwany Szaniec Szwedzki. Składał się 
z trzech bastionów: Zbawiciela, Środko
wego i Ostroróg. Umocnienia zostały 
przebudowane w XIX stuleciu. Wtedy 
to na Biskupiej Górce zbudowano re
dutę koszarową. Projekt założenia za
twierdził słynny architekt Karl Friedrich 
Schinkel. Koszary na Biskupiej Górce

ukończono w 1833 roku. Trój skrzydło
wy obiekt był pierwszym budynkiem 
w Gdańsku pełniącym taką funkcję. 
Pierwotnie dachy pokrywał ziemny na
syp, a całość otaczała fosa Reduta usytu
owana na szczycie wzniesienia połączo
na była z miastem podziemnymi klat
kami schodowymi. Istnieją one do dziś, 
ale niestety nie są udostępnione dla tu
rystów. W czasie powstania listopado
wego w kazamatach na Biskupiej Górce 
przetrzymywano podoficerów i żołnie
rzy polskich. Fortyfikacje straciły na 
znaczeniu wraz z powstaniem Wolne
go Miasta Gdańska. Długo zaniedba
ne, odzyskały swój blask na początku 
XXI wieku. Zostały wyremontowane 
i mieszczą Gdańską Wyższą Szkołę Hu
manistyczną.

Mroczne schronisko
Nad Biskupią Górką góruje budynek 

dawnego schroniska młodzieżowego. 
Jego historia wiąże się z nazistowską 
propagandą. Gaulaiter Albert Forster 
zarządził budowę obiektu, który miał za

chwycić Adolfa Hitlera. W efekcie w la
tach 1938-1940 powstało monumentalne 
schronisko dla Hitlerjugend. Wieża ze
garowa posiadała mechanizm z teatrem 
figur. Model karaweli Piotr z Gdańska 
pokonywał angielski galeon, na którym 
znajdował się „Sąd Ostateczny” Hansa 
Memlinga. Scena wiązała się z patronem 
schroniska - Pawłem Beneke - kaprem, 
który zdobył obraz dla Gdańska Beneke 
ukazywany był jako wzór dla niemiec
kiej młodzieży. Projektantem schroniska 
był Hans Riechert. Budynek powstał 
zgodnie z ówczesnymi zaleceniami, 
które miały podkreślać potęgę III Rze
szy. Schronisko ma prosty plan, aulę na 
500 osób i plac zebrań. Za budulec po
służyły ręcznie robione cegły. Wszyst
ko to z pewnością zadowoliło Fiihrera. 
Odwiedził Biskupią Górkę w maju 1941 
roku. Obecnie budynek należy do policji 
i niestety nie można zobaczyć go z bli
ska A przecież nie tylko sam w sobie jest 
ciekawy, ale i z wieży roztacza się piękny 
widok na miasto. Oby kiedyś został udo
stępniony!
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POMORSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY
POD PATRONATEM

POMERANII

Morze w krajobrazie Pomorza
15 i 16 grudnia w Gdańsku odbywał się Pomorski Sejmik Krajoznawczy, poświęcony walorom i ochro
nie północnej granicy Kaszub - Morza Bałtyckiego.

ALICJA I RYSZARD 
WRZOSKOWIE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Organizatorami sejmiku „Morze 
w krajobrazie Pomorza” były cztery 
ogólnopolskie stowarzyszenia: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw
cze, Liga Ochrony Przyrody, Polskie To
warzystwo Geograficzne i Polskie Towa
rzystwo Geologiczne.

W dwudniowym spotkaniu wzięło 
udział blisko 100 uczestników, repre
zentujących geografów i geologów, 
przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek PTTK oraz LOP, instrukto
rów krajoznawstwa i ochrony przyrody, 
a także nauczyciele i młodzież.

Przed rozpoczęciem sesji odbyła 
się dekoracja odznaczeniami. Medal 
Zarządu Głównego PTTK „Za pomoc 
i współpracę” otrzymał dr Piotr Paweł 
Woźniak, przewodniczący Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, a Złotą Honorową 
Odznakę PTTK - dr inż. Paweł Raczyń
ski, docent Politechniki Gdańskiej. Wy
różnienia wręczyli: Leszek Zalewski, 
prezes Oddziału Regionalnego PTTK 
w Gdańsku i Alicja Wrzosek z Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK.

W ramach Sejmiku odbyły się dwie 
sesje naukowe. Prowadzili je Piotr Paweł 
Woźniak oraz Ryszard Wrzosek, który 
byl też Przewodniczącym Komitetu Or
ganizacyjnego całego wydarzenia

Tematy wystąpień to m.in. „Paleo- 
krajobrazy Pomorza” (dr hab. Szymon 
Uścinowicz), „Wizualizacja wybrze
ży klifowych południowego Bałtyku” 
(dr Regina Kramarska), „Specyfika 
siedlisk i zbiorowisk roślinnych strefy 
nadmorskiej Pomorza” (dr Wojciech 
Staszek), „Kształtowanie krajobrazu 
podwodnego” (dr inż. Jarosław Samsel), 
„Lasy w krajobrazie Pomorza” (mgr inż. 
Mariusz Potoczny), „Latarnie morskie 
w krajobrazie pomorskim” (mgr Apo
loniusz Łysejko), „Dokumentowanie

Prezentowane podczas sejmiku wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Uczestnicy sejmiku: Henryk Myśliński, Alicja Wrzosek i Henryk Walendowski.

fotograficzne krajobrazu pomorskiego 
- Z morzem w tle” (dr inż. Paweł Ra
czyński).

Po sesji odbyła się dyskusja dotyczą
ca głównie genezy różnych form kraj
obrazu pomorskiego i zbiorowisk roślin
nych strefy nadmorskiej Pomorza.

W drugim dniu sejmiku, 16 grudnia, 
odbyła się wycieczka krajoznawcza na 
Pobrzeże Kaszubskie. Jej uczestnicy prze
szli trasą pieszą im. Bernarda Chrzanow
skiego, prowadzącą z Pierwoszyna przez 
Mechelinki do Rewy.

Sejmik poprzedził Ogólnopolski 
Konkurs Fotograficzny „Morze w kraj
obrazie Pomorza”, zorganizowany przez 
Pomorską Komisję Fotografii Krajo
znawczej PTTK w Gdańsku. Uczestnicy 
grudniowego spotkania mogli podziwiać 
pokonkursową wystawę.

Podczas sejmiku zaprezentowano 
także wybrane obrazy olejne Bolesława 
Okuniewskiego, artysty plastyka i peda
goga, aktywnego członka Oddziału Mor
skiego PTTK Gdynia.

Zdjęcia ze zbiorów autorów
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Z KOCIEWIA

I zaczął się Rok
ks. Janusza St. Pasierba
MARIA
PAJĄKÓW SK A-KE NS IK

Przywilej młodych, by patrzeć przed 
siebie, nie oglądać się, nie wspominać, 
bo jak śpiewał M. Grechuta, „Ważne są 
tylko te dni, których jeszcze nie zna
my...” - nie trwa długo, szybko prze
kroczy się granicę egzystencjalnej bez
troski, optymizmu. Zaczyna liczyć się 
dorobek, przeszłość staje się punktem 
odniesienia do nowych zadań. Powyż
sze myśli - raczej nieodkrywcze - to
warzyszyły mi u progu kolejnego roku, 
bo lubię oglądać się za siebie, podsumo
wywać, utrwalać.

Właściwie na bieżąco w kolejnych 
felietonach z 2012 r. snułam uwagi 
o tym, co na Kociewiu było wydarze
niem, oznaką dobrego trwania. I prze
suwają się jak w kalejdoskopie festi
wale, jarmarki, spotkania, konkursy, 
wystawy... Trwałym dorobkiem są 
kolejne publikacje książkowe, numery 
„Kociewskiego Magazynu Regionalne
go”, teksty kociewskie w „Pomeranii”. 
Kociewie żyje, staje się coraz bardziej 
wyraziste na mapie polskich regionów. 
Oprócz epokowych ważne są małe ra
dości. Ostatnio wnuczka Jagienka po
prosiła mnie, by wziąć udział w kon
kursie na życzenia podane gwarą. Już 
samo to, że liczy na moją znajomość 
kociewszczyzny, bardzo cieszy, prze
cież mogłaby uważać, że „gwara to 
obciach”. I jeszcze jedna mała radość 
- na kartoniku z sokiem mirabelkowym 
zauważyła kociewskie wzornictwo. 
Kupiła, by mnie ucieszyć. Niedawno 
zwróciła moją uwagę kolorowa mapa 
województwa kujawsko-pomorskiego 
przedstawiająca krajobraz kulturowy. 
Widnieją na niej Pałuki, Kujawy, część 
Krajny, Bory Tucholskie, Ziemia Cheł
mińska i wreszcie południowa część 
Kociewia. Taka mozaika w jednym 
okręgu administracyjnym - bogactwo 
czy kłopot? Zależy od podejścia.

Tu można wspomnieć książkę księ
dza J. St. Pasierba Obrót rzeczy, w której 
jest bardzo dużo dobrych, wręcz świet
nych myśli. Pozwolę sobie przypomnieć 
już często cytowany fragment: „Male 
ojczyzny wzbogacają ojczyznę wielką 
i wzbogacają też olbrzymią symfonię 
świata. Bylibyśmy w nim zagubieni, 
gdyby nie ten klucz, który zabieramy 
z domu”. Właśnie te zdania są często 
przywoływane przez regionalistów, 
widnieją w publikacjach dotyczących 
edukacji regionalnej, stają się mottem 
wielu wypowiedzi o wadze tożsamości 
- regionalnej, etnicznej, narodowej.

Dla mnie tą małą ojczyzną jest Po
morze, w którym kulturowo (w tym 
językowo) wyodrębnia się najbardziej 
oswojone, więc bliskie mi Kociewie. 
Pisząc o kolorach Pomorza, wspomnia
ny wielki polski humanista nazwał ten 
region: „Ziemią spotkań (...) wielkich 
zasiedzeń, ale i wielkich spotkań. Przez 
wieki żyli tu ze sobą i obok siebie (...) 
Polacy, Kaszubi, Niemcy, żeby już nie 
Uczyć innych nacji (...). Poplątani, sku- 
zynowani, wrodzy i przyjaźni. Praw
dziwa mozaika języków i narodowo
ści (...)”. I chciałoby się dalej cytować 
mądre wypowiedzi księdza profesora, 
znawcy sztuki i w ogóle kultur. Bardzo 
dobrze się stało, że właśnie na Kocie
wiu, w Pelplinie wiosną 2012 r. podję
to uchwałę, by rok 2013 w Zrzeszeniu 
Kaszubsko-Pomorskim był Rokiem 
ks. Janusza St. Pasierba. Tyle mu za
wdzięczamy, nie tylko w Tczewie i Pel
plinie. Teksty księdza - poezja i eseje - 
mają wymiar uniwersalny, a zarazem 
przypominają, że „trzeba mieć własne

drzewo za oknem”. Wielki, mądry 
człowiek. Śledząc jego „pomorskie 
drogi”, dziękuję Bogu, że był wśród nas 
i zawsze będzie w pięknych tekstach. 
W swojej bibliotece mam wiele jego 
książek. Lekturę co chwilę przerywa 
pokusa, by coś zapisać, zaznaczyć. Tak 
trafnie a niekiedy odkrywczo, J. St. Pa
sierb nazywa bliskie mi stany ducha, 
przestrzeń najważniejszych wartości. 
I nie jest suchym naukowcem, lecz 
zawsze poetą, nawet gdy pisze prozę. 
Ciekawy byłby eksperyment - za
danie, by poprosić bliską (duchowo) 
osobę o wybranie najciekawszych 
wypowiedzi księdza i potem porównać 
je z naszym „wyborem myśli”. Zakła
dam, że byłoby to radosne spotkanie 
nie tylko na pomorskich drogach, lecz 
i na ważnych osobistych Steckach pro
wadzących „w stronę światła”. Pewnie 
wiele różnych cytatników z Pasierba 
powstało - powstaną kolejne. I dobrze. 
Pamiętajmy, że to jeden z tych, dzięki 
którym „pamiętamy o ogrodach...”

W świątecznym czasie dotarło do 
mnie zaproszenie na uroczystą inau
gurację Roku ks. Janusza St. Pasierba, 
która odbyła się w Tczewie w Zespo
le Szkół Ekonomicznych im. Ks. J. Pa
sierba, 7 stycznia 2013 r. Ucieszył mnie 
ciekawy program. Uroczystość otwo
rzyła dobry czas zatrzymania się przy 
wybitnym twórcy. Swoją inaugurację 
zrobił też Pelplin. Zapewne organizato
rzy ciekawie o tym napiszą. Poeta Uczy 
na nas, przecież napisał (odpisuję to ze 
wspomnianego zaproszenia): „Tworzyć 
siebie, wynaleźć swoje życie, dać innym 
możliwość rozwoju”.

„MAGNIFICAT" KASZUBÓW
V+IMS/ Ostatnie wolne miejsca

na Kaszubskiej Pielgrzymce do Ziemi Świętej

Szczegóły na www.kaszubi.pl (zakładka u góry „Magnificat" Kaszubów)
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POŻEGNANIE

Przemijanie
Gdy uświadamiamy sobie, że przeminęło (lub właśnie przemija) coś, co było dla nas ważne, to robi 
się smutno, szaro... Prawie boli. Pozostaje zdawkowa pociecha - tak już jest w życiu.

MARIA
PAJĄKOWSKA-KENSIK

Każdy los jest niepowtarzalny, 
w pewnym sensie wyjątkowy, choć nie 
dokonało się wielkich czynów - myśla
łam tak o Anielce, gdy w styczniową 
sobotę 2013 roku całe Sulnówko (z do
brym i mądrym sołtysem) żegnało ją na 
cmentarzu w Świeciu n. Wisłą. Cała wieś 
znała Anielkę, wystarczyło wspomnieć 
jej imię, bo taka Anielka była tylko jed
na. Przez całe swoje pracowite i skromne 
życie związana z Sulnówkiem-Wybu- 
dowaniem, czyli odległą o 3 km od zwar
tej części wsi osadą rozciągającą się po 
obu stronach torów kolejowych Byd
goszcz - Gdańsk. W pobliżu płynie Wda 
zwana tu zawsze Czarną Wodą. Domo
stwo rodziny Anielki było tuż nad rzeką. 
Anielka nie założyła swojej rodziny. Gdy 
pomarli rodzice, a rodzeństwo „założyło 
własne gniazda”, ona pozostała i gospo
darzyła na piaszczyty ziamni południo
wego Kociewia.

Świat zmieniał się w przyspieszo
nym tempie. Malowniczość terenów 
leżących na skraju Borów Tucholskich 
przyczyniła się do powstania wokół 
licznych domków letniskowych. Polna 
droga wyznaczona wierzbami zamie
niła się w „asfaltówkę”, po której nie 
jeżdżą - jak kiedyś - furmanki, a śmi
gają samochody... A Anielka ustawiała 
sztygi, flancowała brukiew, hakó kopała 
raja kartofli..

Odstąpiła kawałek ziemi pod wiejską 
kapliczkę, nieliczni mieszkańcy (sulnów- 
kowe ludzie) modlili się swojsko w ma
jowe wieczory. Była ostatnią z żyjących 
tu niegdyś mieszkańców wsi urodzonych 
przed wojną. Dawnego Wybudowania 
już właściwie nie ma, a jednak przed
stawiciele następnego pokolenia stawili 
się, by swojej ostatniej drogi nie musiała 
przemierzać sama (Anielka była dobra, 
życzliwa wszystkim). Jej najbliższa ro

dzina nie jest zbyt liczna. Jak dobrze, że 
w zebranej gromadzie byli „od Wiśniew
skich, Żurków, Michałowskich, Szymań
skich, Lipskich, Donarsldch...”. Byli jak na 
apelu pamięci Z Sulnówska wsi też byli 
- zapewne w wielu domach przekazy
wano taką informację. Ktoś zauważył, że 
tylko jeszcze na wsi tak jest. Można po
wiedzieć, że tutejsze ludzie (podstawowa 
forma tożsamości zbiorowej) żyli od lat 
po swojemu. Życie Anielki było tutejsze 
i pogrzeb był tutejszy. Szkoda, że w kul
turze miejskiej obecność w łańcuchu 
pokoleń nie jest już tak ważna. Anoni
mowość w tłumie zastąpiła kulturową 
wspólnotę.

Szczególnie wzruszającą chwilą pod
czas pogrzebu była szczera pożegnalna 
mowa brata Anielki, który przypominał 
jej niby proste, skromne życie wypeł

nione trwaniem na rodzinnej ziemi, 
poświęcenie dla innych. Swojskie, po
morskie słowa były dodatkową warto
ścią. Znowu zabrzmiała mi w uszach 
piękna gwara bliskiej mi ziemi. Tak jak 
w jego mowie uchroniła się swojskość, 
tak w pamięci sąsiadów zachowa się 
pamięć o postawie życiowej Anielki.

Anielka J. - zawsze związana z Sul- 
nówkiem, była świetną informatorką, 
gdy właśnie w tej wsi uwieczniałam 
gwarę, nagrywając teksty (m.in. o je- 
ściu). Zachowały się też relacje jej mat
ki Weroniki. Później dotarła do Anielki 
moja magistrantka Sylwia Kuklińska 
i to w jej pracy uchroniło się bardzo 
wymowne, wzruszające zdjęcie Anielki, 
która z kubełka poi swoigo siwka.

Dla mnie ten miniony świat jest cią
gle żywy.
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POŻEGNANIE

Odszedł kapłan niezłomny
29 grudnia 2012 r. zmarł w wieku 94 lat J.E. ksiądz abp Ignacy Tokarczuk. Urodził się na Podolu, zwią
zany był przede wszystkim z diecezją przemyską, ale przez kilka lat pracował też na Kaszubach.

JERZY NACEL

Po II wojnie światowej skończył 
studia na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim, uzyskując doktorat z filozofii. 
W 1965 roku został mianowany bisku
pem przemyskim. Ten „kapłan niezłom
ny”, w czasach PRL-u uważany za wro
ga nr 3 w Kościele (zaraz po kardynałach 
Karolu Wojtyle i Stefanie Wyszyńskim), 
dał się poznać przede wszystkim jako 
inicjator budowy około 430 kościołów 
w diecezji przemyskiej. Prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył ks. abp. Ignacego 
Tokarczuka Orderem Orła Białego. To 
najważniejsze polskie odznaczenie arcy
biskup przekazał na Jasną Górę.

Mało znanym fragmentem życiory
su apb. Tokarczuka jest jego kilkuletnia 
posługa kapłańska na Kaszubach. Opi
sał ten okres w książce pt. Moc i wy
trwałość (wyd. przez Znak w 1988 r.). 
W rozdziale „Trudny początek” napisał: 
„Zaczęło się wiosną 1947 r., kiedy z Lu
blina, gdzie studiowałem na KUL-u, 
przyjechałem do Nowej Wsi k/Lęborka, 
aby odwiedzić moich rodziców, którzy 
po repatriacji ze Zbaraża tu się osiedli
li”. Od tej wiosny przez cztery lata stu
diów na KUL-u podczas wakacji i ferii 
pełnił posługę duszpasterską w grani
cach przyszłej parafii w Łebuni, która 
obejmowała takie miejscowości, jak 
Bukowina, Maszewo, Cewice, Krępko- 
wice i jeszcze parę innych.

Okolice Łebuni, położone między 
Lęborkiem a Sierakowicami, były od 
wieków zamieszkiwane przez ludność 
kaszubską. Po ostatniej wojnie świa
towej na te obszary opuszczone przez 
Niemców (tzw. Ziemie Odzyskane) zje
chała się ludność z terenów wschodniej 
Rzeczpospolitej oraz z centralnej Polski. 
Ks. abp Ignacy Tokarczuk w ciekawy 
sposób scharakteryzował te społecz
ności: „Każda grupa prezentowała 
częściowo inne wartości i cechy także

pod względem życia religijnego. Kaszu
bi bardzo religijni, o typie religijności 
trochę zamkniętej w sobie, kładli głów
ny nacisk na praktyki religijne. Repat
rianci ze Wschodu byli mniej regułami 
w praktykach, ale bardzo przywiązani 
do Kościoła, ogromnie wrażliwi na bie
dę i cierpienia drugich, kładący główny 
nacisk na solidarność międzyludzką. 
Osadnicy z centralnej Polski byli naj
bardziej zróżnicowani. Były wśród nich 
jednostki bardzo wartościowe i zdolne, 
ale trafiały się też typy prymitywne, 
aspołeczne, pod względem religijnym 
i duszpasterskim bardzo trudne. W tym 
tyglu różnych grup musiałem być 
wszystkim dla wszystkich, mając jedna
kową miłość i życzliwość dla każdego”.

Obszar, na którym kilka tysięcy 
wiernych mieszkało w oddalonych 
od siebie miejscowościach, należało 
zwłaszcza w dni świąteczne objąć po
sługą duszpasterską. Pamiętajmy, że 
były to lata tuż powojenne - komu
nikacja publiczna w zasadzie nie ist
niała. Dotarcie do wszystkich bywało 
zadaniem wręcz karkołomnym. Przy 
wielkiej życzliwości, a zwłaszcza du

żych potrzebach duchowych ludności 
te problemy można było pokonywać.

W relacji Księdza Arcybiskupa mo
żemy znaleźć również epizody humo
rystyczne: „kiedy byłem na ambonie, 
zauważyłem, że mężczyźni w ławkach 
zajęci są czymś innym, coś sobie poda
ją, przykładają do twarzy”. Dopiero ko
ścielny wytłumaczył księdzu, że chodzi 
tu o zwyczaj częstowania tabaką. Autor 
podsumował swoją obserwację tak: „na 
szczęście żaden nie kichnął, co było zna
kiem, że nie są nowicjuszami w tej sztu
ce”. Niemniej zdziwiony był zdarzeniem 
„na odpuście w jednej parafii czysto ka
szubskiej, gdzie starszy ksiądz częstował 
się tabaką z każdym mężczyzną po wy
słuchaniu spowiedzi”.

Na zakończenie swojego krótkiego 
opisu ksiądz Ignacy Tokarczuk skon
statował: „ja, wychowany w kresowym 
Zbarażu, w dawnym zaborze austryjac- 
kim - tak łatwo znajduję wspólny język 
mimo wszystkich różnic ze swoimi pa
rafianami”. Napisał również: „naród co
raz głębiej zapuszcza korzenie w te ziemie, 
które niegdyś przez całe stulecia groma
dziły prochy kaszubsko-słowiańskie”.
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Z POŁUDNIA

Katedry księdza profesora
KAZIMIERZ OSTROWSKI

„Wróciłem po latach jedenastu i właściwie nigdy już jej 
nie opuściłem, choć wiele razy wyjeżdżałem, na krócej i na 
dłużej. Żadna też z katedr świata nie przesłoniła jej w moim 
sercu” - tak ks. Janusz Pasierb napisał o katedrze pelpliń- 
skiej we wstępie do wspania
łego dzieła Pelplin i jego za
bytki, które ukazało się tuż po 
śmierci autora (zm. 15 grudnia 
1993). Katedra, w której cieniu 
przebiegły mu lata kleryckie, 
stała się źródłem jego niega- 
snącego zachwytu i przed
miotem wnikliwych studiów 
na resztę życia.

W maju 1981 r. w biblio
tece Wyższego Seminarium 
Duchownego odbyły się VIII 
Spotkania Publicystyczne, organizowane przez „Pomeranię”, 
a zarazem były to I Spotkania Pelplińskie, których główny
mi prelegentami byli prof. Hanna Popowska-Taborska oraz 
ks. prof. Janusz Pasierb; wówczas przypadł mi w udziale 
zaszczyt przewodniczenia obradom. A potem, po barwnym 
wykładzie ks. Pasierba na temat historii pelplińskiego opac

twa oraz zabytkowej spuścizny cystersów, nastąpiła niezapo
mniana uczta duchowa, czyli zwiedzanie bazyliki katedralnej 
pod wodzą jedynego w swoim rodzaju przewodnika. Ks. Pa
sierb był bowiem nie tylko znawcą najprzedniejszym archi
tektury i dzieł ludzkiego kunsztu zawartych we wnętrzu mo
numentalnej bryły, lecz także nieuchwytnych dla zwykłego 
śmiertelnika symboli, alegorii, sakralnych i laickich znaczeń,

biblijnych i historycznych 
skojarzeń, słowem - owego 
1’esprit, którym tchnie wielka 
sztuka. Potrafił ze zwiedzają
cymi podzielić się własnym 
urzeczeniem tą świątynią, 
pod względem powierzchni 
największą, a pod względem 
wyposażenia w dzieła sztu
ki jedną z najzasobniejszych 
w Polsce.

Spośród wielkich mala
rzy, których dzieła znajdują 

się w katedrze pelplińskiej, największą fascynacją ks. Pa
sierb darzył Hermana Hana, autora m.in. „Koronacji Naj
świętszej Maryi Panny” z retabulum głównego ołtarza. Jego 
życiu i twórczości poświęcił pracę monograficzną Malarz 
gdański Herman Han. W niej wydobył na światło ostatni 
okres życia Hana, kiedy wybitny artysta mieszkał w Choj-

■
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Ks. Pasierb był (...) 
znawcą (...) owego 

lesprit, którym 
tchnie wielka sztuka

Katedre ksädza profesora
, Jó wrócył po jednósce latach i po prówdze ju nigde ji nie 

ópńscył, choc wiele razy jó wejeżdżół, róz na krótko, róz na 
dłeżi. Niżódna katedra świata nie zastąpiła ji w mójim ser
cu” - ks. Janusz Paserb napisół tak ó katedrze pelplińsczi we 
wstąpię do biisznegó dokazu Pelplin i jego zabytki (Pelplin 
i jego pamiątczi), chteren ńkózół sä zaró pó smierce autora 
(iim. 15 gódnika 1993). Katedra, w chtemy ceni przebiegiwałe 
mii lata, w jaczich bei klerikä, stała sä zdrojä jegó niegasnącegó 
óczarzenku i tematä wjimnech sztudiów na całe żece.

W maju 1981 r. w biblotece Węższego Seminarium 
Dechównegó ódbełe sä VIII Zeńdzenia Gazetników, órgani- 
zowóne przez „Pomerania”, a razä bele to I Zeńdzenia Pel- 
plińscze, chtemech pierszima prelegentama bele prof. Hana 
Pópówskó-Tabórskó i ks. prof. Janusz Paserb; wtenczas 
przeszło mie prowadzec obradę, czim jö sä czuł baro ńczest- 
niony. Pótemń, pó farwnym wekłódenku ks. Paserba ó histo- 
reji pelplińsczegó opactwa i pamiątkowi óstówiznie cystersów, 
nastół nie do zastąpienió móltech dechówi - zwanożewanie 
bazyliczi katedralny pód przewodnictwa apartnegó prowód- 
nika. Ks. Paserb beł nie le najócznieszim znajörzä architekturę

i dokazów ledzczegó kiińsztu zamkłech bene w stolemnym 
bloku, leno też znanków niepóchwótnech dló zweczajnech 
smiertelnech, alegorejów sakralnech i swiecczich cechów, bi- 
blejowech, dzejowech sparłaczeniów, słowem - 1’espńt, chter- 
nym dichó belny kńńszt. Rozmiół z wanożnikama pódzelec 
sä swójim iiroczenim tą swiatnicą, z nówikszą wiechrzezną 
i wnetka nóbókadnieszą w kńńsztowe dokaże w Polsce.

Westrzód wióldżich malowników, chtemech ńsódzczi 
mają swój plac w katedrze pelplińsczi, nówikszą zarzekłoscą 
ks. Paserb óbdarził Hermana Hana, autora m.in. „Kórónaceji 
Nöswiätszi Mariji Panne” z retabulum pierszegó wółtórza. 
Jegó żecó i iitwórstwń póswiacył dokóz monograficzny 
Malarz gdański Herman Han (Gduńsczi malownik Herman 
Han). W fi ksążce wedostół sledny cząd żecegó Hana, czede 
bebiy mester mieszkół w Chónicach. Nie je wiedzec do kiiń- 
ca, dlócze óstawił ledny Gduńsk i przenósziwó sä w 1623 r. 
do niewióldżich Chónic. Może bec, że przejął róczba probosz
cza ks. Jana Dorägöwsczegö, żebe swójima artisticznyma 
dokazama zmócniwac procemrefórmacjową misejä świeżo 
zamieszkałech hewó jezujitów. Ks. Paserb pókózywó też
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nicach. Powód porzucenia ludnego Gdańska i przeniesienia 
się w 1623 r. do niewielkich Chojnic nie jest zupełnie jasny. 
Być może przyjął zaproszenie proboszcza ks. Jana Dorę- 
gowskiego, aby swymi dziełami artystycznymi wzmógł 
antyreformacyjną misję świeżo osiedlonych tu jezuitów. 
Ks. Pasierb wskazuje też na względy rodzinne - owdowiały 
po raz drugi artysta może już wówczas powziął zamiar wy
dania swej córki Barbary za chojnickiego malarza, najzdol
niejszego swego ucznia, Jana Peterhacke. Zresztą, mieszka
jąc w Chojnicach, nie zlikwidował pracowni w Gdańsku 
i często się tam, oraz w swym dworku w Strzyży, pojawiał. 
Był to bardzo płodny okres w życiu artysty, otrzymywał 
kolejne zamówienia od cystersów w Oliwie i Pelplinie, 
m.in. na wspomnianą „Koronację NMP”, z zastrzeżeniem 
opata Leonarda Rembowskiego (II), by obraz ten namalo
wał osobiście. Han zmarł w Chojnicach, po krótkiej cho
robie, na przełomie 1627 i 1628 roku, w wieku zaledwie 53 
lat, sporządziwszy przed śmiercią w obecności notariuszy 
dokładny testament. Został pochowany w podziemiu fary 
chojnickiej. Współczesne poszukiwania krypty ze szczątka
mi malarza dotąd nie dały rezultatu.

Jedno ze spotkań z ks. Pasierbem (żałuję, że było ich nie
wiele) zapamiętałem mocniej ze względu na bliski mi temat. 
W kuluarach II Kongresu Kaszubskiego w czerwcu 1992 r. 
rozmawialiśmy o architekturze sakralnej, a szczególnie 
o ks. Bolesławie Makowskim, proboszczu w Chojnicach w la
tach dwudziestych ubiegłego wieku i odnowicielu gotyckiej 
świątyni, autorze cenionej monografii o dziejach i zabytkach 
sztuki na Pomorzu. Rozmowę tę przypominam sobie, gdy 
w esejach i poezji ks. Janusza Pasierba znajduję refleksy głę
bokich, wręcz mistycznych doznań w najwspanialszych kate
drach świata:

na przeczene domóce - może bec, że artista, ju dredżi róz 
gdówc, ńdbół sobie ożenić swöjä córka Barbara z chónicczim 
malownikä, swójim nóspósobnieszim üczniä, Janä Peter- 
hackä. Kü reszce, czede mieszkół w Chónicach, nie zamknął 
mesterni we Gduńsku i czästo sä tam i w swójim dworku 
w Strzyże pókazywół. Artista baro wiele w tim czasu ma- 
lowół. Dostół pósobne óbsztelenczi ód cystersów w Oliwie 
i Pelplinie, m.in. na wspomnianą „Kórónaceja NMP”, z za
strzegą opata Leonarda Remböwsczegö (II), żebe sóm nama- 
lowół ten óbróz. Han umarł w Chónicach, pó krótczi choro
bie, na przełomie 1627 i 1628 roku, miół le 53 lata. Zdążił 
przerechtowac prze notarzach akiirótny testameńt. Ostół 
póchówóny w pódzemiach chónicczi fare. Teróczasne szeka- 
nie grobnice malownika dotądka nie dało zweskń.

Beło tacze zeńdzenie z ks. Paserbä (żól mie, że belo jich 
mało), chterno jo zapamiatół barżi, bó blisczi beł mie jego 
temat. W kuluarach II Kongresu Kaszebsczegó, w czerwińcu 
1992 r., me gódele ó architekturze sakralny, a ösoblewie ó ks. 
Bolesławie Makówsczim, proboszczu w Chónicach w latach 
dwadzestech ńszłegó wieku i ódnówce göticczi swiätnice. 
To bel ńtwórca ńwóżóny monografii ó dzejach i pamiątkach 
kiińsztu na Pomorzu. Przebócziwóm sobie tä gödkä, czede 
w krótczich gazetnech dokózach i póezejach ks. Janusza Pa- 
serba jö widzä reflekse gläböczich, prawie misticznech dos- 
wiódczeniów w nóbelnieszich katedrach świata:

Zbudujmy kościół tak wielki 
by ci co go zobaczą 
wzięli nas za szaleńców 
Nikt już nie pamięta 
kto był wówczas rozważny 
i odradzał budowę 
Tak powstaje kościół

(wiersz „Katedra w Sewilli”, z tomu Kategoria przestrzeni)

liuzvlika Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w ( hojnicach. Według legendy 
w je i podziemiach spoczywa 
Herman Han. ^
Fot. Maciej Stanke

Zbüdejeme swiätnicä tak widzałą 
żebe wszesce, chtemy jä óbóczą 
wzäle nas za ógłepiałech 
Nicht ju ni mó w pamiäce 
chto beł wnenczas rozwóżny 
i ódgódiwół budowa 
Tej pówstówó swiätnicä

(wierzta „Katedra w Sewilli”, z tomu Kategoria przestrzeni 
[Kategörejö dolezne])

Tłomaczenie (też dokazu ks. Paserba) Dorota Wilczewskó
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U Kaszubów w Kanadzie
(część 1)

MOTOKI NOMACHI

Po łańcuszku marzeń
W roku 2006 udało mi się zrealizo

wać jedną z tych rzeczy, o których ma
rzyłem od dawna - wyjazd na Kaszu
by. Pierwszym miejscem, które wtedy 
odwiedziłem, była wieś Wiele (z której 
wywodził się Hieronim Derdowski). 
Za radą śp. Wojciecha Kiedrowskiego 
miałem się tam spotkać ze znawcą ję
zyka kaszubskiego i gawędziarzem Ed
mundem Konkolewskim. Gawędziarz 
pokazał mi zdjęcia z czasów, gdy tę 
wieś odwiedziła wnuczka Derdowskie- 
go. Opowiedział mi również o tym, że 
znaczna część Kaszubów wyemigrowa
ła w połowie XIX wieku do Ameryki 
Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone) 
w poszukiwaniu nowej ojczyzny. Po
tem miałem okazję przeczytać książkę 
Kaszubi w Kanadzie (1981) Kazimierza 
Ickiewicza, z której dowiedziałem się, że 
mimo ponad stu lat, jakie minęły od ich 
emigracji, oni nadal pielęgnowali swoją 
kulturę. I wtedy pojawiło się w mojej 
głowie niejasne marzenie, żeby które
goś dnia odwiedzić Kaszubów także 
w Kanadzie.

Jako językoznawcę najbardziej in
teresowało mnie to, co stało się z ich 
językiem. W kaszubszczyźnie, jaką 
posługują się Kaszubi mieszkający 
w Ameryce, najciekawsze są ograni
czenia tego języka. Po wyjeździe z Ka
szub wpływ języka niemieckiego oraz 
polskiego drastycznie się zmniejszył, 
lecz w zamian silny stał się wpływ ję
zyka angielskiego, który jest jednym 
z dwóch urzędowych języków w Ka
nadzie (drugim jest francuski, lecz jak 
wynika z moich pobieżnych obserwa
cji, kanadyjscy Kaszubi mówią przede 
wszystkim po angielsku). Innymi słowy, 
ciekawiło mnie nie tylko to, jak kaszub
ski jest w Kanadzie pielęgnowany, lecz 
także jakie zmiany przeszedł w nowym 
środowisku kulturowym.

Park kaszubski w Wilnie.

O języku Kaszubów amerykańskich 
pisał Jan Louis Perkowski w książce 
A Kashubian Idiolect in the United States 
(1969), ale o ile mi wiadomo, nie ma lin
gwistycznej monografii dotyczącej języ
ka kaszubskiego w Kanadzie, nie ma też 
zbyt wielu badań na ten temat. Ponadto 
zjawisko to jest podrzędnie traktowane 
i nie wspomina się o nim nawet w pracy 
wydanej pod redakcją prof. Jerzego Tre
dera Język kaszubski: Poradnik encyklo
pedyczny. Jednakże studia nad językiem 
Kaszubów kanadyjskich stanowią istot
ną część nie tylko badań nad etnolek- 
tem kaszubskim, lecz także studiów nad 
dwujęzycznością oraz badań z zakresu 
kontaktu językowego, dlatego wydało 
mi się ważne, żeby odwiedzić te tereny. 
Plan ten zrealizowałem latem 2012 roku. 
W ten sposób udało mi się spełnić drugie 
swoje marzenie związane z Kaszubami.

Droga do Wilna
Na strome internetowej The Wilno 

Heritage Society napisano, że Wilno 
znajduje się „zaledwie 2 godziny na za

chód od Ottawy”. Jednak nie ma z nim 
połączeń kolejowych, nie wiadomo tak
że, czy jeżdżą tam autobusy. To zrozu
miałe, w końcu prawie wszyscy w Ka
nadzie mają samochody. Przez chwilę 
zarzuciłem pomysł wyjazdu. Ale potem 
przypomniały mi się słowa przyjaciela, 
entuzjasty języka kaszubskiego oraz kul
tury duchowej i materialnej Kaszub, Ka
rola Rhode. Poznałem go latem 2011 ro
ku w Wejherowie, mówił mi wtedy, że 
uczył języka kaszubskiego w Kanadzie, 
i opowiadał o Kaszubach z Wilna. Od 
jednego z tych kanadyjskich Kaszu
bów, pana Davida Shulista (prezydenta 
Wilna), z którym mnie skontaktował 
pan Rhode, dowiedziałem się, że trzy 
razy w tygodniu z Toronto do Wilna 
(6 godzin jazdy) kursują autobusy dale
kobieżne firmy Grayhound. Pan Shulist 
zgodził się być moim przewodnikiem po 
Kanadzie.

Kiedy wysiadłem na przystanku 
Barry’s Bay, podszedł do mnie postaw
ny mężczyzna w żółtej koszulce z napi
sem „Kaszuby”. To był pan Shulist. Nig-
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dy wcześniej go nie spotkałem, więc 
miałem trochę wątpliwości, lecz on zda
wał się nie mieć żadnych problemów 
z rozpoznaniem mnie. Cześć, Moto, 
jesteś pierwszym Japończykiem, który 
przyjechał do Wilna! No i nigdy przed
tem nie widziałem Japończyka, który 
by się interesował Kaszubami! Witaj 
u nas! - takimi słowami mnie przywitał 
(z uśmiechem i po angielsku). A potem 
powiedział: No to idziemy! i pojechali
śmy samochodem z tablicą rejestracyj
ną, na której widniał napis „Kaszub 1”.

Nowa ojczyzna a tożsamość
Najpierw udaliśmy się do miejsca, 

w którym miałem się zatrzymać. Był 
to motel Ash Grove Inn, znajdujący się 
w pobliżu jeziora Kamaniskeg. Piękne 
jezioro rozpościerające się przed mote
lem, las jakby je otaczający, a do tego 
Shulist mówiący po kaszubsku... to 
wszystko sprawiło, że zapomniałem, 
iż jestem w Kanadzie, a poczułem się, 
jakbym był na Kaszubach.

Mój pobyt miał trwać zaledwie trzy 
dni, więc Shulist przygotował dla mnie 
zawczasu plan. W podobny sposób zajął 
się mną Wojciech Kiedrowski, gdy po 
raz pierwszy pojechałem na Kaszuby... 
Najpierw pojechaliśmy zobaczyć oko
lice lasu Opeongo, gdzie początkowo 
osiedlali się Kaszubi, oraz Stary Cmen
tarz. Gdybym przyjechał tu sam, nigdy 
bym nie zauważył tych miejsc. Shulist, 
prowadząc samochód po drodze na 
lekko wznoszących się wzgórzach (co 
też bardzo przypominało mi tereny Ka
szub), opowiadał wzruszony, że „przod
kowie z szóstego pokolenia, gdy dotarli 
tu z Kaszub w 1858 roku z jednym tylko 
bagażem, z trudem zaczęli uprawę tej 
kamienistej ziemi, żeby utworzyć miej
sce do życia, a teraz spoczywają tutaj na 
tym cmentarzu’'.

Następnie zwiedziliśmy kościół pod 
gołym niebem nazywany Katedrą pod 
Sosnami, dowiedziałem się, że to święta 
ziemia w Wilnie. Na Katedrze zobaczy
łem polską flagę, a Shulist powiedział: 
No co, Moto. Dziwne, co? Jesteśmy Ka
szubami, a tam zatknięta jest polska fla
ga. Trzeba ją zamienić na czarno-żółtą 
flagę kaszubską. Moja matka raczej nie 
chodziła do kościoła. A to z tego powo
du, że msza odprawiana była po polsku 
i ona nic nie rozumiała. Uważam, że to, 
co powiedział Derdowski, że „Nie ma Ka
szub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”, to

nonsens. Czy Hawajczycy, przykładowo, 
też uważają, że „Nie ma Hawajów bez 
Ameryki, a bez Hawajów Ameryki”? 
A do tego dodał już po kaszubsku: Moto, 
me bele, me jesme, me wiedno bädzeme, 
wiedno Kaszebe, na wiedno Kaszebe, co 
wywarło na mnie duże wrażenie.

Tożsamość Kaszubów kanadyjskich, 
straciwszy związek z Polską oraz Ka
szubami z Polski używającymi polskie
go jako języka ojczystego i związanymi 
z Polską pod względem geograficznym, 
politycznym, kulturowym i historycz
nym, rozwinęła się w zupełnie innym 
kierunku, co w pewnym sensie wyda
je się naturalne. Choć z pewnością nie 
musi być tak, że sposób myślenia Shuli- 
sta jest reprezentatywny dla wszystkich 
Kaszubów z Kanady.

0 języku kaszubskim 
z okolic Wilna

Następnego dnia Shulist przedsta
wił mi kilka osób, które dobrze mówiły 
w języku kaszubskim. Przed spotka
niem z lokalną ludnością powiedział mi, 
żebym zwrócił uwagę na to, że kana
dyjscy Kaszubi, mimo że posługują się 
kaszubskim, nazywają swój język „języ
kiem polskim”. Rzeczywiście, od osób, 
które potem spotkałem, usłyszałem: Ja 
od dziecka mówiłem/mówiłam po polsku
1 za każdym razem Shulist je poprawiał: 
Nie, po kaszubsku. Moi kanadyjscy roz
mówcy zwierzali mi się, że gdy Rhode 
został zaproszony do Wilna jako na-

Autor tekstu i jego informator p. Lowrence.

uczyciel języka kaszubskiego, byli zdzi
wieni tym, że stopniowo zanikającego 
języka kaszubskiego można się uczyć 
nie tylko w mowie, lecz i w piśmie 
(Kaszubi kanadyjscy nie wykształcili 
bowiem języka kaszubskiego w formie 
pisanej, był on używany wyłącznie jako 
mówiony dialekt lokalnej ludności).

Kiedy przebywałem w Wilnie, mia
łem do wyboru dwie możliwości: albo 
mówić po angielsku, albo podjąć wy
siłek mówienia tylko po kaszubsku, 
udając, że nie znam angielskiego, ponie
waż moi informatorzy, dowiedziawszy 
się, że znam angielski, posługiwali się 
już tylko tym językiem. Dla mnie był 
to wielki problem. Po pierwsze dlate
go, że nie potrafię mówić swobodnie 
po kaszubsku. Po drugie, każdy z nich 
posiadał zupełnie inny zasób wiedzy 
językowej i w związku z tym zupełnie 
inaczej posługiwał się tym językiem. 
Szczególnie wśród młodego pokolenia 
zasób słownictwa był bardzo ubogi. Na 
przykład nawet gdy odpowiadając na 
najprostsze pytanie w języku kaszub
skim „kim jesteś, co robisz?”, mówiłem, 
że „jestem językoznawcą”, „prowadzę 
badania nad językami słowiańskimi”, 
nie rozumiano mnie i musiałem tłuma
czyć po angielsku. W istocie, mówiło 
się o mnie „on jest linguist i przyjechał 
z Japan i teraz study język kaszubski”, 
wtrącając angielskie słowa. Niezbyt 
mnie to dziwiło, ponieważ kanadyjscy 
Kaszubi nawet wtedy, gdy mówią po
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OPEONGO HERITAGE 
TRAIL

Dedicated to the Kashub, Polish, Irish, 
German and other pioneers who came 
to this area and travelled this trail 
in quest of a better life.

The harsh terrain would prove 
inhospitable and most settled 
elsewhere along the Opeongo 
Colonization Road and throughout 
the valleys of the Bonnechere 
and Madawaska.

• £

Map From

1859
Tablica na szlaku upamiętniającym m.in. kaszubskich osadników w Kanadzie.

kaszubsku, swobodnie włączają do roz
mowy wyrażenia takie, jak np. well, so, 
you know. Ponadto, słyszałem też takie 
wyrażenia, jak last piäc lat, co miało 
oznaczać ostatnie pięć lat, albo because jó 
to zrobił, czyli ponieważ to zrobiłem

Z języka angielskiego zapożyczane 
jest nie tylko słownictwo, lecz także 
formy gramatyczne. Niektórzy z moich 
informatorów, osoby w średnim wieku 
(około 50 lat), zamiast dano mi używali 
jó bel dóny (po angielsku: I was given). 
Jednakże taka struktura zdaniowa jesz
cze się nie utrwaliła, a świadczy o tym 
fakt, że osoby starsze, powyżej 80. roku 
życia, dla których angielski nie jest ję
zykiem ojczystym, używały „popraw
nej” formy mie belo done. Ten wpływ 
języka angielskiego wydaje się tym bar
dziej widoczny, im młodsze pokolenie.

Pozostając pod wpływem angielskie
go, kanadyjski język kaszubski zacho
wał jednak niektóre stare, oryginal
ne formy. Wiadomo na przykład, że 
przed wojną w strukturze składnio
wej języka kaszubskiego można było 
wyśledzić wiele zapożyczeń z języka 
niemieckiego, zamiast formy narzęd- 
nika często posługiwano się formą 
narzędnika z przyimkiem z - np. za
miast orać piega mówiono orać z piega, 
natomiast moi informatorzy z Kanady 
używali tylko oryginalnej formy ka
szubskiej órac piega, bez przyimka z. 
W języku angielskim, podobnie jak 
w języku niemieckim narzędnik używa
ny z przyimkiem mit, stosowany jest 
przyimek with, a całe wyrażenie zyskuje 
formę with plough, dlatego też spodzie
wałem się, że przyimek z będzie używa
ny. A jednak było inaczej.

Ponadto o tym, że język kaszubski, 
jakim mówi się w Polsce (szczególnie 
z okresu przedwojennego), pozostawał

pod wpływem języka niemieckiego, 
świadczą też zaimki wskazujące: ten, 
ta, to albo liczebniki: jeden, które były 
często używane z niuansem przedimka 
określonego i nieokreślonego. W Ka
nadzie tego typu użycie nie jest zauwa
żalne. Także w angielskim przedimki 
określone i nieokreślone są kategoriami 
gramatycznymi, tak jak w niemieckim, 
a zatem spodziewałem się, że będą miały 
jakiś wpływ, lecz te przewidywania się 
nie sprawdziły.

Dodatkowo, w języku Kaszubów 
z Kaszub, najprawdopodobniej pod 
wpływem języka polskiego, używany 
jest często narzędnik predykatywny (np. 
jo jem knópem), lecz moi informatorzy 
z Kanady uznawali jedynie mianownik

predykatywny (jó jem knóp). Tak, jak się 
spodziewałem

Powyższe przykłady opisują zaled
wie część osobliwości, które zauważyłem 
podczas tej podróży. Bardziej szczegó
łowe wyniki badań zamierzam zapre
zentować przy innej okazji. Pytaniem 
pozostaje, czy tego typu cechy charakte
rystyczne są czymś indywidualnym, czy 
też jest to specyfika języka kaszubskiego 
z całej okolicy Wilna. To temat wyma
gający osobnego badania, i należałoby je 
przeprowadzić tak szybko, jak to tylko 
możliwe.

Dokończenie w następnym numerze 
Zdjęcia ze zbiorów autora.

Kaszubska bajka dla Twojego dziecka
www.AkademiaBajkiKaszubskiej.pl

W 2013 roku kwotę uzyskaną w wyniku akcji 1% podatku przeznaczymy na inicjatywy 
rozwijające zdolności oraz wyobraźnię dzieciaków z Kaszub. Wraz z nami dzieci poznają najciekawsze 

i najbardziej wartościowe elementy bogatej kultury kaszubskiej podczas festynów i spotkań z „Kaszubskim 
Bajaniem”. To dzięki Twojej pomocy dzieci otrzymają kaszubskie bajki, rozwiną swoje umiejętności oraz 
poznają historię zapisaną w baśniach i legendach naszej małej ojczyzny.

ZRZESZENIE KASZUBSK0-P0M0RSKIE 
KASZEBSKÖ P0M0RSCZE ZRZESZENIEKRS 0000228279

44 POMERANIA LUTY 2013

http://www.AkademiaBajkiKaszubskiej.pl


TEGO ARTYKUŁU MOŻESZ POSŁUCHAĆ NA
www.miesiecznikpomerania.pl/audio CEŻ NA ŚWIECE?

Jo tam broni nie breküjä

HINZÓW JURK

Mój amerikańsczi drech, chteren ód 
jaczegós czasu robi w Niemcach, mó 
do robotę dosc krótko i czej wiodro na 
to pózwóló, jedze na kole. Roz, jak ón 
bel w drodze dodóm, Niemka mii nie- 
spódzajno przekroczą linia odgradza
jącą Stegna dló kółowników tak dalek, 
że drech miiszół sä retac wjachanim 
do rowii. Westraszony i kąsk pótłekłi, 
chiitkö sä z negó dołu na góra wegra- 
mólił. Tam na niego ju żda werzasłó 
białka, chtema zaczała gó przepraszać 
i tłomaczec, że nie chcą i że to le bel 
przetrófk. Mark na to, że ón niemiec- 
czegó jäzeka nie rozmieje, na co Niem
ka zarózku sä gó spita (po anielsku): 
„a jak sä Warna widzy webierk Öbame 
na prezydeńta?”. Drech sä dosc zdzywił, 
że ona barżi sä przejmówa tim, co sä 
dzejało w USA, niżle tim, że gó wnetka 
mia rozjachóne.

Na historio werazno óbrazeje to, że 
wiele ledzy w Europie mó werobioną 
opinia na tema Americzi, a przenóm- 
ni na wiadła zeza oceanu mó boczenie. 
I tak przed łońsczima webórama (2012) 
europejscze agencje informacyjne szłe 
na miónczi w tipówanim, chto óstónie 
nowim prezydeńta USA, co to dló Euro
pe bädze óznóczało, itd.

Pó webórach, czej bela pasownó 
leżnosc, be świat amerikańsczi tematice 
perznä ödpüscyl, zdarzeła sä na strasz- 
lewó strzelena w szkole w Newtown, 
co znówń cesnało amerikańscze spra
wę na piersze stronę gazetów a zdrzel- 
nikówech dzenników. Co je zrozmiałe, 
prze ti leżnosce debateje sä też na tema 
przistäpnote palny broni w Americe. 
Świat sä pito, dlócze nie zmienić prze
pisów na barżi restrikcjowe, be cażi 
szło ledzóm broń dostać? Le w Americe 
sprawa przistäpnote do broni je dosc 
skómplikówónó, ko tuwó jidze ó prin- 
cypia. Dregó póprówka do kónstitucji 
gwaranteje Amerikónóm prawo do no-

szenió broni i niżóden z prezydeńtów 
nie dól sä na to, be to prawo podwożąc. 
Okróm tego kritika z butna USA je tam 
też niemiło widzónó. Niedówno prze- 
kónół sä ö tim Piers Morgan - Anielczik 
i znóny gazetnik sece CNN, chteren 
amerikańscze prawó do noszenió broni 
pó óstatnech wedarzeniach dosc moc
no kritikówół. W reakcji na to dzesątczi 
tesący Amerikónów podpisało sä pod 
peticją, be Morgana za to z Americzi 
wenekac. Choc wiele óbewatelów ame- 
rikańsczich mó pózdrzatczi szlachńjące 
za Mórganowima (na sama kónstitucjó, 
co dówó prawó do noszenió broni, doch 
dówó jima też wölnotä słowa), równak 
Piers je Britijczikä i jego kritika je wi
dzónó jakno mieszanie sä w benowe 
sprawę USA. Prze ti leżnosce szłobe też 
przepómnąc Britijczikóm, że oni nie są 
tuwó często bez wine, kó amerikańscze 
prawó do noszenió broni belo wprowa
dzone na modło anielsczi Körte Praw 
(The Bill of Rights) z 1689 roku, chtema 
dowala óbewatelóm Królestwa (choc 
blós protestancczim) tacze prawó.

Okróm niechäce do bńtnowi kri- 
ticzi, wiele Amerikónów (ósoblewie 
republikanów) krzewi sä na dówanie 
federalnemu rządowi wicy prawów 
ód nech, jacze ón ju mó. Wedle nech 
Amerikónów, rząd miółbe sä zajimac 
wöjskä cze pocztą, a jak nömni sä mie
szać w j ine sfere żecegó mieszkańców. 
Öni też mają strach, że czej ju róz sä 
rządowi pozwoli na grzebanie w kón
stitucji, dalsze zmianę badą le sprawą 
czasu.

Źle jidze ó nadużiwanie broni, dló 
połowę Amerikónów (a przede wszet- 
czim amerikańsczegó Związku Miew- 
ców Broni) jiwer nie je z tim, że baro 
letko je jä dostać, cze z tim, wiele ji je, le 
z tim, jak ledze sä z nią obchodzą. Jakno 
przemiar pódówó sä tuwó Szwajcario, 
gdze ledze też mają broń w dodomach 
(choc bez patronów), a mordów je baro 
mało. Może i jo, równak nie dö sä omi
nąć faktu, że w Americe w 2011 rokii

30 tesący ledzy belo zabitech prze 
iiżecym broni (na leczba nie zamikó w se 
nech, co zdżinale w aktach samoobronę), 
co je wióldżim zmartwienim dló rządu, 
amerikańsczi publiczny opinie i (co je 
nówóżniesze) dló póczecó bezpiekń 
óbewatelów. Le co zrobić, be óbarchnia- 
H i pósztridowóny ledze do jinech (i do 
se) nie strzełele? Jak respektować pra
wa jednostczi prze jednoczasny ochro
nie prawów spólezne? Na to je cażkó 
ódpówiedzec, ale wedówó sä, że bez 
zwikszony kontrole nad przistapnotą 
broni sä nie dó, za czim też je teróczasny 
prezydeńt, chteren chce wprowadzenió 
stosowny ustawę. W midzeczasu, ód tra
gedie w Newtown, sprzedóż broni szła 
ostro w góra - ósoblewie strzód szkól- 
nech. Niechteme stanę (np. Nowi Jork) 
dówają óbewatelóm móżlewóta sprów- 
dzeniegó, chto w jich óbeńdze mó broń. 
Na inicjatiwa je równak baro kritikówó- 
nó, kó tacze informacje są przedatne kra- 
dzelcóm w dokładnieszim planowanim 
włómaniów. Dlóte też, be jich ódstraszec 
i bec remniäti z leste checzów, gdze bro
ni nima, w efekce ti broni sä jesz wicy 
küpiwö.

Jaczes zmianę równak muszą bec 
i óstóną wprowadzone. Pierszą z nich 
mó bec wikszó kontrola prze kupia- 
nim aiitomatny broni, a też zmiesze
nie pójemnote magazynków, be (chóc 
dzywno to zabrzmi) mni ledzy dżinało 
ób czas pójedinczy strzelene. Teli że 
w kraju, gdze podług Statistik na 100 
mieszkańców przepódó 89 sztek broni, 
tako kontrola nie bädze letko do wpro
wadzenió, a na ji efekte gwes przińdze 
Amerikónóm kąsk póżdac. Perznä ju 
ostało zrobione: stan Nowi Jork mó 
prawie le zaostrzone procedure tikające 
sä kupna broni. Okróm tego prezydeńt 
Obama mó też swöjä wizja przedsta
wione. Tak że na gwes bädzeme wicy 
ó tim czele. A żle jidze ó mie, jó dali 
jem nóleżnika ny mnieszoscowi grepe 
Amerikónów, dló chtemy mienie broni 
je (jesz) niepotrzebne.
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ADVOCEM

Na Pölesu dbadzą 
ö architektura?
SŁAWOMIR KLÖSA

Pödsköcony lestä Sławine Klimowicz 
w pierszim latosym numrze cządni- 
ka „Pomerania”, chcą werażec swoje 
pópiarce dló prowadny mesie aütorczi 
lestu, że büdinczi na Kaszebach nie ód- 
zdrzadlają apartnosce naszego regionu.

Chcą też przedstawić swoje spós- 
trzedżi na tema budacjów, ale w jinym 
parce Pölsczi, na Pölesu Pódlasczim. 
Z örädze czästech rezów jaż nad Büg, 
miół jem leżnosc zapoznać sä z henet- 
ną architekturą, jako sztółteje apart- 
ny klimat negó regionu. Teróczasno 
na wschodzę - chceme przejąć, że za 
lenią Wisie, wełączające wiksze mie- 
scze óstrzódczi - wiele budinków je jesz 
drzewianech. Są ósedleszcza, gdze sta
nowią one wikszosc. Widzec, że wióldżi 
dzel z nech bel stówióny w iiszłoce. Ti, 
chtemy erbują te büdinczi, nie stówiają 
na tech molach nowech checzów, leno 
zwiksza je uprawiają. Znowa je dakują, 
wemieniwają okna i odnowiają bütno- 
we scane. W wiele placach widzec je też 
nowe budińczi, ale robione na ten sam 
ort, z drewna. Daczi są küwertowe abó 
dwaspödköwe z blesnikama (pól. naczó
łek) z obu stron, óbrzeszkówó w spódlim 
szczitów pósk wąsczegó dakü na cali 
długósce scane - dak stóropólsczi. Co 
wórt pódsztrichnąc, ni ma hene móde 
na wesenione daszczi w daszkach tpzw. 
lukame, czästo budowóne na naszim te
renie. Na dakach wasteje blacha, czästo 
płasko, kładło na stojący rąbk.

Za Gierka wszädze stówiano büdinczi 
ortu „kloc”, z tim że na Pölesu wikszosc 
z nech mó daczi küwertowe, krete pła
ską blachą, a nad jizbówima óknama, pód 
dstrzechą, są dodówne wąscze óczenka. 
Nie chcą rozsądzewac ó przeczenach ta- 
czi stojizne, wierä za dwadzesce lat i tam 
ona mdze szlachównó do naszi, a może 
chtos mö starä ó apartny wezdrzatk 
büdowniow na Pölesu?

Titel pöchödzy ód redakcji 
Ödj. S.K.
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ADVOCEM

Gdzie odbył się 
czerwcowy zjazd?
„Gryf w Gdańsku. Pismo dla spraw kaszubskich, dzisiaj najpoważniejszy pod względem ideowym 
organ Kaszub, przeniosło się z redakcją i administracją u schyłku 1911 roku do prastarej stolicy 
Pomorza wschodniego”. Tak w styczniowo-lutowym numerze „Gryfa” z 1912 roku pisał Wacław 
Wojciechowski, ksiądz, publicysta i działacz młodokaszubski na Pomorzu.

JERZY NACEL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nowa siedziba redakcji, usytuowa

na na gdańskiej starówce na ulicy Hunde- 
gasse (dziś Ogarna) 20/21, była dogo
dnym miejscem do spotkań ludzi, któ
rzy swój czas poświęcali sprawom ka
szubskim. To przede wszystkim tam 
podejmowano istotne decyzje, których 
ukoronowaniem było zorganizowanie 
w dniach 20-21 czerwca pierwszego 
Zjazdu Młodokaszubów.

Wiemy, że ściśle założycielski Zjazd 
Młodokaszubów - drugi - odbył się 22 
sierpnia 1912 roku w Gdańsku w lokalu 
Woltera czy Woltersa (obecnie Tawerna) 
przy Roepergasse (dziś Powroźnicza), 
ulicy równoległej do Motławy, przylega
jącej do Bramy Zielonej, zwanej również 
Kramera Przyjęto na nim projekt statutu 
i zaakceptowano proponowany wcze
śniej zarząd. Natomiast miejsce zjazdu 
pierwszego, czerwcowego, jest w wielu 
publikacjach mylnie przedstawiane.

W najnowszej książce Józefa Bo- 
rzyszkowskiego i Cezarego Obracht- 
-Prądzyńskiego pt. Młodokaszubi. Szkice 
biograficzne czytamy: „Zjazd odbył się 
w lokalu Bildungsvereinshaus, znajdują
cym się w sąsiedztwie Bramy Wyżynnej 
przy Hintergasse 161, czyli przy dzisiej
szej ul. Powroźniczej, biegnącej wzdłuż 
Motławy”. No właśnie: „gdzie Rzym, 
gdzie Krym”? Brama Wyżynna oraz 
ulica Powroźnicza (dwa zupełnie różne 
i różnie usytuowane miejsca w Gdań
sku) nie mają nic wspólnego z miejscem 
zjazdu czerwcowego. Brama Wyżynna 
i ulica Powroźnicza te leżą na dwóch 
przeciwległych skrajach dawnej ulicy 
Hintergasse nazwanej przez Aleksandra 
Majkowskiego Tylną (wolne tłum. AM.).

Na miejsce obrad Zjazdu Młodo
kaszubów nie bez powodu wybrano 
Hintergasse, ulicę równoległą od stro
ny południowo-wschodniej względem 
Ogarnej, gdzie jak wiemy, znajdowała 
się siedziba Gryfa. Stąd tylko parę kro
ków prowadziło do „skromnego lo
kalu” (A.M.) Bildungsvereinshaus, 
którego nazwę możemy dowolnie 
przetłumaczyć jako Dom Twórczości 
Związkowej. Dziś po powojennej dyslo
kacji i modernizacji wielu ulic Gdańska, 
a w tym i Hintergasse, trudno odnaleźć 
miejsce lokalu, w którym odbywał się 
Zjazd. Na tej dawnej ulicy, która jest 
dziś raczej alejką z rzadka rosnącymi 
i usychającymi topolami, znajdują się 
też fragmenty starych murów. Są one 
pozostałością umocnień okalających 
dawniej (od XV w.) Główne Miasto, od
dzielających je od Starego Przedmieścia. 
Wiemy, że tuż po II wojnie światowej 
nazywała się Zamuma (wg Informatora 
miasta Gdańska z 1946 r.). Potem, bo
dajże w latach 50. XX wieku, nazwano 
ją Za Minami. I tak też dziś się nazywa. 
Natomiast ulicy Podmumej, jak czasa
mi się ją przedstawia, w Gdańsku nie 
ma i chyba nie było.

I jeszcze parę słów o lokalu Bildungs
vereinshaus przy „tylnej ulicy”. Był to, 
jak napisał Aleksander Majkowski, 
skromny lokal. Pewnie nie serwowano 
w nim wystawnych obiadów. Jak wie
my z akt Zjazdu, „wspólna wieczerza” 
z toastami odbyła się na koniec pierw
szego dnia obrad w okazałym hotelu 
gdańskim Danziger Hof, usytuowanym 
w centrum Gdańska, tuż obok Bramy 
Wyżynnej, gdzie dziś w nowym po
wojennym budynku znajdują się biura 
LOT-u.

Wydawać by się mogło, że tego typu 
rozważania są trochę śmieszne, może 
mało istotne wobec przesłania i progra
mu Towarzystwa Młodokaszubów. Nie
mniej, uważam, że gwoli ścisłości fakty 
wyżej przedstawione należało wyjaśnić, 
ujednolicić... Resztę pozostawiam czy
telnikom naszego miesięcznika, którego 
publicystyka jest echem idei, jakie wyra
żał ruch młodokaszubski.

jesmedlöWaju
REDAKCJA: [58) 7710 765 
ANTENA: (£8)7710740 
REKLAMA: (58)7710786
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Żece dzecy... 
na plus cze minus?

Żece dzecy Życie dzieci

Kaszubskie wierszyki dla dzieci

W slednech czasach jak grzebe po 
deszczu ukózywają sä coróz to nowe 
zbierczi kaszebsczich wierztów. Do 
raków czetińca trafile m.jin. Hane Ma- 
kurót Testamente jimaginacji (2011), 
Ide Czajiny Czómy kled (2012) cze Ma
teusza Titusa Mejera Zamkłó w słowach 
(2012). Póeticczich dokazów dló dzecy 
ni ma wiele. A jeżlebe sygnąc do cali 
skórbnice naji leterature, to w ji wiäcy 
jak 150-latny historie zbierków wierzt- 
ków tego ortu be wierä mógł nare- 
chówac na pólcach dwóch raków.

Na tim spódlim nónowszi dokóz Ja
nusza Mamelsczegó: Żece dzecy. Życie 
dzieci. Kaszubskie wierszyki dla dzie
ci (2012) ód razu przecygó bóczenk. 
E zaró, jesz na kredit, ceszi, też e dlóte, 
że ótwórca zbierkó, szkolny m.jin. ód 
kaszebsczegó, ju dół sä poznać jakno 
skrätny ósódzca dokazów czerowónech 
przede wszetczim dló dzótków, np. best
sellerowy ksążczi Legendy kaszubskie 
(1999, w 2010 wedóny też w wersji 
dwajäzeköwi: kaszebskó-pólsczi), proce 
Bajki kaszubskie - Kaszebscze böjczi 
(2009) cze belno napisónech pówióst-

ków dló dzecy ó przigódach Macka, ja- 
cze ju ód póra lat ukózywają sä w „Naji 
Üczbie”. Też dozdrzelałi czetińc mógł 
sä potkać z przezwestkä Mamelsczegó, 
chócbe jakno dolmacza na kaszebsczi 
Trenów Jana Kóchanowsczegó (Jiscen- 
czi, 2. wed. 2011) cze ótwórca wierztów 
dló barżi werobionegó czetińca, z ja- 
czich pörä sztek sä ókózalo w antologie 
Skrę üsödzköwi möce (2010).

Tak tej, czerowóny pierszim dozna- 
nim, zaró jem so mószół Żece dzecy... 
kópic. Zbierk wedóny je widzało. Snóżó, 
ful redosce, zachacywającó óbkłódka 
wekóńsztarzonó przez Kamila Stanke- 
wicz, też 70-stamowe bene w belny wiäk- 
szosce ósnóżone malenkama artistczi 
(szkoda, że ju le czómo-biółima). Dosc 
dobri papiór, felów w tekstach jem nalózł 
le póra (np. „dłógó” (s. 32)).

Wierztowó zamkłosc zbiórka, tej 
wej to, co doch je nówóżniesze, równak 
mie nie zadzewówała. Je w ti, mający 
w se 20 kaszebsczich dokazów (plus 
jich dolmaczenczi na pólsczi), ksążecz- 
ce póra widzałech lirików, jak chócbe 
„Bebe” cze „Deche” zakóńczone fejn 
póentama, „Krótcze nóżczi”, w jaczim 
Mamelsczi skrätno wezweskół sło- 
wiznä sparłaczoną z bieganim, belny 
do np. óbgódanió w szkole dokóz „Co 
dzece robią öb zemä” cze cekawó wierz- 
tka Józef i Marija”, w jaczi nowó na
rodzony Jezesk przebócziwó Matce 
Bósczi „mole zórenkó”, co nadówó do- 
kazowi jinterpretacjowi głąbie. Dejade 
też za wiele dokazów w tim zbierkó 
ópóblikówónech je pó prostemu me- 
tłech - bez jaczis fejn ódbe na wierz- 
tä, bez chócbe póente, westwórzonegó 
czecowegó ustawó cze głąbie. Nawet- 
ka chócbe ju le w tech ósódzkach sä 
chcało, be reme, bó Mamelsczi w wiäk- 
szosce ósnóżó nima liriczi, bele barżi 
dopracowóne, a nie pó fejn białków- 
sczich remach na zóczątkó dokazu, jak 
np. w wierzce „Dobro worzta”: „ławie
- kawie” e „pogadać - podjadać” do- 
stówó czetińc „wczeszczony - zemglo- 
ne”, na co jesz mögä sä zgódzec, jakno 
że w niechternych (w wiele?) partach 
Kaszub „zemglone” sä czeto jakno „ze- 
mglony”, dejade ju pó tim je: „dwierze
- jidze”.

Czasä dzewóje mie też dobier slo- 
wów, jak np. w skądjinąd fejn wierzce 
„Brat i sostra”: „Ob dzeń cali, ób noc, 
w maju/tak ti dwóje sä kochają”. Skąd, 
dlócze, pó ceż tu ten „mój”?! Miól bec

rema do „kochają”? Chcä mieć nödzejä, 
że przeczena wstawienió tegó prawie 
słowa leża gdze jindze.

Mamelsczi rozmieje nadówac wierz- 
tóm fejn ritm, jak np. we wspómnióny 
weżi wierzce „Brat i sostra” (8 zgłos- 
ków, z tim, że w jedny sztrófce je jich 
le 7), dejade szkoda, że ni miól stare tak 
wszetczich lirików dopracować. Doch 
fejn wierztka „Bebe” jak be zweska, 
czejbe Mamelsczi trzimół sä tam równy 
wielene sylabów (wrechówójące to „be” 
do leni weżi, jak ódbóne), a nie czasä 
ótwórca przeskókiwó z 7 sylabów na 8, 
a zdarzeło sä, że nawetka na 10 cze 5!

Nie wiem też, na przemiar, jaczi cel 
służił Mamelsczemó, czej pisól wierzt
ka „Rzniäce”. Cze to miól bec gwósnegó 
ortu jinstruktóż dló starszich, co robie, 
czej dzecuszkó mó to bolenie brzusz
ka, cze też Mamelsczi chcół óswiądnic 
dzótkóm-czetińcóm, dlócze czasä bi- 
biątkó (może prawie jich bracyszk abó 
sosterka) tak płacze, a prze tim sprawie, 
be zrozmiele ómaczonech, a może przez 
to też znerwówónech starszich e bele 
grzeczny?

Nóbarżi wierä jem sä ómilił na 
wierzce „Pózwólta dzecóm...”, w jaczi 
liricznó persona ópówiódó ó dzecach 
w kóscele, z jaczich nöwiäcy tam je 
„...taczich/co to nie ósedzą w placu”. 
Póznówóme tam Jónka, co „z kórunką 
mó zabawa”, Paulka, co „szturó kógós 
z przodku”, etc., etc., a w kóńcu dowia- 
diwóme sä, że „Wtim ksądz z kózalnice 
resził,/z mikrofonem szedł do dzecy./ 
Zaczął z nima so powiadać,/na nipócech 
nalózł rada”. Jaką rada? A móże belo 
nią pó prostemu pówiódanie? Tak pó 
prówdze z ósódzkó nie dowiadiwóme 
sä nick. A zapöwiödalo sä tak cekawie!

Jak ostało rzekle weżi, w zbierkó je 
20 kaszebsczich wierztów, a do te są jich 
dolmaczenczi. E ni mögä przińc na to, 
jako bela udba Mamelsczegó, czej wzął 
sä za przekłódanie swójich lirików. Cze 
miale te tołmaczenczi pomóc tim, co nie 
za baro znają nają gódka, w zrozmienim 
óriginałów? Jeżle taczi bel umeslenk 
Mamelsczegó, to doch ne dolmaczen
czi be mószałe bec jima wierne, a nie 
np. „salótka” (ze s. 10) ósta przełożono 
jakno „marchewka”, a „Pó kachlach 
i trówie” (s. 14) jakno Jo trawie, beto
nie”! Ne, móże że poeta óznół, że jego 
pölsköjäzeköwe wersje badą czetac blós 
ti, co nawetka nie blóskną na kaszeb
sczi original. Tej mögä sä zgódzec na te
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przełożenczi, równak tede be beło wiele 
lepi, czejbe öne sä ukózałe jakno apart- 
nó ksążeczka.

Nie wiem, cze Żece dzecy... óbsą- 
dzec na plus cze na minus. Wiem za 
to jedno - po Mamelsczim, jaczegó 
baro iiwóżóm jakno ńtwórca, jem sä 
spódzewół czegoś wiäcy. Móm nódze- 
jä, że pósobne dokaże negó póete mój 
pözdrzatk ö nim - jakno skrätnym, 
óbdarowónym belnym drigä üsödzce 
- le iidokaznią, ósoblewie nen żdóny 
przeze mie z niecerplewóscą zbierk dló 
starszego czetińca, na jaczi szmakä mie 
ju w Skrach... Mamelsczi zrobił.

Gregor J. Schramke

Janusz Mamelski, Żece dzecy / Życie dzieci. 
Kaszubskie wierszyki dla dzieci, Wydawnictwo 
Region, Gdynia 2012.

Gdański wizjoner 
Rudolf Theodor Kuhn

Albumów z fotografiami przedwo
jennego Gdańska mamy całkiem sporo, 
poczynając od prezentacji zdjęć ze zbio
rów Biblioteki Gdańskiej PAN, poprzez 
serię wydawnictw sygnowanych na
zwiskami Grzegorza Fortuny i Donalda 
Tuska, a na lotniczych widokach miasta 
z zasobów Instytutu Herdera kończąc. 
We wszystkich tych książkach koncen
trowano się na pokazaniu architektury 
i urbanistyki, spychając niejako na plan 
dalszy kwestie artystyczne. Ostatnio 
jednak doczekaliśmy się dzieła, któ
re zmienia nasze spojrzenie na stolicę 
Pomorza. Słowo „dzieło” ma tu swo
je znaczenie. I to nie tylko dlatego, że 
album jest słusznych rozmiarów, a też 
waży niemało. Jego wyjątkowość po
lega na monograficznym podejściu do 
tematu. Gdańsk został tu pokazany 
przez pryzmat dokonań tylko jednego 
twórcy - Rudolfa Theodora Kuhna. 
Kuhn był bez wątpienia jednym z naj

ważniejszych gdańskich fotografów 
drugiej połowy XIX wieku. Jako pionier 
tej dziedziny sztuki (czy może jednak 
rzemiosła?) eksperymentował z no
wymi technikami, ale też szukał środ
ków artystycznych pozwalających na 
ukazanie niezwykłości Gdańska. Jego 
zasługą jest rozpropagowanie wielu 
kadrów uważanych dzisiaj za emble- 
matyczne. Do takich należy chociażby 
widok Motławy z Mostu Zielonego czy 
panorama miasta z Biskupiej Górki. 
Charakterystyczne, że w swoich ma
larskich wizjach, acz wykonanych za 
pomocą aparatu fotograficznego, Kuhn 
kładł zwykle nacisk na pokazanie kraj
obrazu miasta. Interesowały go ulice 
czy poszczególne budynki, ale „czyste”, 
bez ludzi. Ci pojawiają się stosunkowo 
rzadko, jakby przypadkiem. Sprawia to, 
że fotografie zieją pustką, rodzą poczu
cie samotności i - jeśli tak można po
wiedzieć - ciszy. Wydaje się, że Gdańsk 
to organizm zatopiony w bryle bursz
tynu. Można go oglądać ze wszystkich 
stron, wiedząc, że już się nie zmieni. Co 
ciekawe, wrażenie to emanuje nawet 
ze zdjęć wykonanych pod koniec XIX 
stulecia, kiedy miasto przechodziło dy
namiczne zmiany związane z likwidacją 
fos i dawnych umocnień.

Walorem publikacji jest to, że nie 
stanowi ona wyłącznie zbioru starych 
zdjęć. Jest też w niej staranna anali
za prezentowanego materiału. Stąd 
liczne odniesienia do historii, recepcji 
fotografii, stanu zachowania czy inter
pretacji artystycznych wizji autora. To 
wszystko można znaleźć w kilkunastu 
artykułach autorstwa m.in. Jacka Bie
laka („Fotografia jako medium obrazo
we i przedmiot badań”, „Fotograficzna 
spuścizna Rudolfa Theodora Kuhna”), 
Ewy Barylewskiej-Szymańskiej („Ru
dolf Theodor Kuhn i Gdańsk końca XIX 
wieku”), Borysa Jaszewskiego („Atelier 
Rudolfa Theodora Kuhna”) oraz Hele
ny Dzienis („Gdańskie pracownie fo
tograficzne XEX wieku”). Jest też tekst 
biograficzny Ernsta Blecha, notabene 
z błędnym zapisem pierwszego imienia 
bohatera (zamiast Rudolfa jest Robert). 
Jak zaznacza Jerzy W. Wołodzko, prezes 
Fundacji Karrenwall, która stoi za tym 
edytorskim przedsięwzięciem, album 
nie zamyka badań nad spuścizną Kuhna 
Przeciwnie, stanowi ledwie ich zaczątek. 
Bo pomimo frapujących tekstów i setek 
fotografii, jakie znalazły się w książce,

wiele rzeczy jest jeszcze do wyjaśnienia. 
Na odszukanie czekają też nieznane do
tąd prace Kuhna, który bynajmniej nie 
ograniczał się do fotografowania Gdań
ska. Być może za sprawą albumu znajdą 
się osoby - kolekcjonerzy - które przej
rzą swoje archiwa, by znaleźć kolejne 
prace słynnego fotografa.

Marek Ada mkowicz

Rudolf Th. Kuhn (1842-1900) Fotograf kraj
obrazu, architektury i morza /Fotograf der 
Landschaft, Architektur und Ostsee, pod red. 
Jacka Bielaka, Fundacja Karrenwall, Wydaw
nictwo VIA, Gdańsk 2012.

Nie od razu Gdańsk odbudowano

Współczesny Gdańsk w niewielkim 
tylko stopniu przypomina przedwojen
ny Danzig. To oczywiście skutek kata
strofy, jaka dotknęła miasto w marcu 
1945 roku. Żałując tego, co odeszło, nie 
sposób nie docenić wysiłku ludzi, któ
rzy przez lata dźwigali miasto z ruin. 
Marcin Gawlicki, były pomorski woje
wódzki konserwator zabytków, podjął 
próbę opisania odbudowy Gdańska 
w latach 1945-1951. Temat jest nie
zwykle ważny, gdyż to właśnie wtedy 
rodziło się miasto, jakie widzimy dzisiaj. 
W sposób szczególny odnosi się to do 
historycznego centrum, czyli Starego 
i Głównego Miasta, gdzie straty mate
rialne były wyjątkowo duże. Szacuje się, 
że wynosiły 90 proc., przy czym - jak 
zaznacza autor - obejmowały nie tyl
ko obiekty zabytkowe, ale też budyn
ki wzniesione na przełomie XIX i XX
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wieku. W tym przypadku - patrząc 
z perspektywy roku 1945 - trudno mó
wić o walorach historycznych (te bu
dynki istniały przecież od 40-50 lat), 
były jednak dobrze wkomponowane 
w okoliczną zabudowę i stanowiły 
istotny element narastającej przez wie
ki tkanki miejskiej.

Wobec braku szczegółowych badań 
z okresu tuż powojennego, nie da się 
ocenić, które budynki i w jakim stopniu 
padły ofiarą walk i podpaleń, a co zos
tało zniszczone przy okazji niekontro
lowanych akcji odgruzowywania i nie
legalnego pozyskiwania materiałów 
budowlanych. Pewne jest natomiast, 
że przynajmniej część obiektów można 
było przywrócić do życia, ale z różnych 
względów zaniechano ich odbudowy. 
Paradoksalnie, dzięki zniszczeniom mo
żliwe było pokazanie ukrytego przez la
ta oblicza Gdańska. Chodzi o pozosta
łości dawnych fortyfikacji, m.in. w pół
nocnej części Głównego Miasta czy 
w rejonie Targu Drzewnego. Ich odsło
nięcie, przypomina Gawhcki, skłoniło 
decydentów do objęcia tychże reliktów 
ochroną konserwatorską. (Obecny, nie
kiedy wręcz opłakany stan miejskich 
umocnień, to już osobna sprawa). 
Chociaż w książce opisano zaledwie 
kilka lat, jednak jest to wystarczająco 
dużo, by pokazać dylematy, jakie tar
gały ludźmi zaangażowanymi w dzie
ło odbudowy, ale też różnego rodzaju 
ograniczenia i... brak konsekwencji. 
Zmiany planów zagospodarowania tzw. 
Dzielnic Staromiejskich sprawiły, że nie 
zrealizowano wielu ambitnych pomy
słów. Mówiąc o tym, trzeba jednak pa
miętać, że odbudowa była prowadzona 
w określonych realiach społecznych 
i politycznych. Taka jest zresztą kon
kluzja książki. Jak zauważa Gawhcki, 
„początkowa niezależność projektan
tów i firm wykonawczych oraz wysoka 
skuteczność działania wojewódzkiego 
konserwatora zabytków musiały ustą
pić hegemonii dużych biur projekto
wych i przedsiębiorstw projektowych. 
(...) Sukcesywnie i znacząco wzrastały 
koszty robót budowlanych, a niemal 
całkowite zaprzestanie finansowania ze 
środków Ministerstwa Kultury i Sztuki 
wywarło decydujący wpływ na poraż
kę konserwatorskiej wizji odbudowy. 
Z większości dobrze przemyślanych, 
realistycznych zamierzeń związanych 
z odbudową autentycznych struktur

zabytkowych trzeba było zrezygnować. 
Pozostawienie wielu cennych budowli 
na marginesie planów konserwator
skich trwale naraziło je na zniszczenie. 
Tymczasem zainteresowanie polityków, 
decydentów, architektów i mieszkań
ców, wraz ze znaczącymi środkami fi
nansowymi, skierowano w inną stronę. 
Na obszarze Głównego Miasta od 1949 
roku Dyrekcja Budowy Osiedli Robot
niczych rozpoczęła budowę osiedla 
mieszkaniowego”. Wprawdzie było to 
wyjście naprzeciw ówczesnym potrze
bom mieszkaniowym, ale czas poka
zał, że nie była to decyzja najlepsza. 
Dziś niektórzy upatrują w niej źródła 
martwoty, jaka panuje w Śródmieściu. 
Warto zauważyć, że książka Marci
na Gawlickiego dobrze koresponduje 
z wydanym niedawno albumem Wie
sława Gruszkowskiego, który doku
mentował ruiny Gdańska. Profesor 
Gruszkowski był zresztą recenzentem 
pracy Gawlickiego.

Marek Adamkowicz

Marcin Gawlicki, Zabytkowa architektura 
Gdańska w latach 1945-1951. Kształtowanie 
koncepcji konserwacji i odbudowy, Wydaw
nictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Chojnicka lecznica

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

PRZESZŁOŚCI TERAŹNIEJSZOŚĆ

W ubiegłym roku Szpital Specjali
styczny im J JC Łukowicza w Chojnicach 
obchodził dziesiąte urodziny. Jednym 
z akcentów rocznicowych wydarzeń

było przygotowanie okolicznościowej 
publikacji. Wyszła ona spod pióra nie
strudzonego badacza i popularyzatora 
lokalnych dziejów - Kazimierza Ostrow
skiego. Jak zaznacza w słowie wstępnym 
dyrektor placówki Leszek Bonna, jest to 
już trzecia monografia chojnickiej leczni
cy. Jeszcze przed II wojną światową wy
dano pracę zbiorową Zakład św. Borome- 
usza w Chojnicach (1885-1935) - Księga 
pamiątkowa (1936), natomiast z okazji 
setnej rocznicy działalności ukazała się 
skromnych rozmiarów książeczka au
torstwa Kazimierza Ostrowskiego i Lu
dwika Chojnackiego Rys dziejów Szpitala 
im. Jana Karola Łukowicza w Chojni
cach (1986).

Najnowsze opracowanie składa się 
z dwóch części. Pierwsza część dotyczy 
dziejów lecznicy w latach 1886-2002 
(szpital sióstr franciszkanek upaństwo
wiono w 1949 r.), druga przybliża czy
telnikom historię szpitala rejonowego, 
a od 2004 r. specjalistycznego, w minio
nym dziesięcioleciu. Uroczyste oddanie 
do użytku w lipcu 2002 r. nowocze
snych obiektów przy ul. Leśnej zainicjo
wało nową epokę w dziejach lecznictwa 
w Chojnicach. 15 października 2002 r. 
był pierwszym dniem funkcjonowa
nia nowego szpitala i przyjmowania 
pacjentów. Szpital dysponował wów
czas 338 łóżkami. Utworzono również 
cztery nowe oddziały: kardiologiczny, 
neurologiczny, chirurgii urazowo-or- 
topedycznej oraz szpitalny oddział ra
tunkowy. 2 kwietnia 2004 r. nadana zo
stała nazwa Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Karola Łukowicza w Chojnicach. 
Nawiązano w ten sposób do liczącej 
ponad sto lat historii szpitala, którego 
patronem w 1955 r. został jego współor
ganizator i pierwszy dyrektor, człowiek 
niezwykle zasłużony dla miasta i ziemi 
chojnickiej. Spośród inwestycji dokona
nych w ostatnich latach należy wymie
nić m.in. otwarcie pracowni rezonansu 
magnetycznego (2008) czy utworzenie 
pracowni kardiologii inwazyjnej (2010). 
Podziw budzi nieprzerwany rozwój 
placówki, powstawanie nowych od
działów, pracowni i poradni. Chojnicki 
zakład leczniczy słynie w regionie z wy
sokiego poziomu usług medycznych 
i wielokrotnie zajmował czołowe loka
ty w ogólnopolskich rankingach i plebi
scytach. W ostatnich latach utrzymuje 
prestiżowy tytuł najlepszego szpitala 
w województwie pomorskim.
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Książka Kazimierza Ostrowskiego, 
bogato ilustrowana, znakomicie do
kumentuje nie tylko losy chojnickiej 
lecznicy, ale również jej wymierne osią
gnięcia. Znaczącym walorem opraco
wania jest ponadto krótka prezentacja 
sylwetek osób szczególnie zasłużonych 
dla działalności szpitala (m.in. Teodo
ra Janickiego, s. 39-40, czy Augustyna 
Witkowskiego, s. 51-52) oraz obecnej 
kadry zarządzającej placówką.

Kazimierz Janiszewski

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
w Chojnicach. Przeszłość i teraźniejszość, opra
cował Kazimierz Ostrowski, wyd. Szpital Spe
cjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 
Chojnice 2012.

Oksywie, Obłuże i Pogórze 
w minionych wiekach

DOKUMENTY 
OKSYWIA, OBLUŻA I POGÓRZA 

1212-1771

Gdynia nie doczekała się dotąd mo
nografii obejmującej czasy, zanim stała 
się miastem, czyli przed 1926 rokiem. 
Jedyne dostępne dzieło, w którym moż
na znaleźć informacje na ten temat, to 
Dzieje Gdyni wydane pod redakcją prof. 
Romana Wapińskiego w 1980 roku. Jest 
to książka niewątpliwie ciekawa i war
tościowa, jednak z pewnością nie wy
czerpuje tematu. Ponadto od jej wyda
nia minęło już przeszło trzydzieści lat. 
W tym okresie historycy odkryli sporo

dokumentów dających nowe spojrzenie 
na dawne dzieje Gdyni. Można by za
tem zadać pytanie: A może taka tema
tyka nie cieszy się zainteresowaniem? 
Tak jednak nie jest. Wielu amatorów 
tej dziedziny można bowiem zauważyć 
podczas spotkań dotyczących dawnej 
historii Gdyni, z czasów, zanim stała się 
miastem, organizowanych przez ostat
nie lata w Ośrodku Kultury Kaszub- 
sko-Pomorskiej w Gdyni, w Muzeum 
Miasta Gdyni i wielu innych miejscach. 
Podczas tych spotkań tłumy ludzi z za
interesowaniem słuchały opowieści dr. 
Rembalskiego o historii dawnych wsi, 
a obecnych dzielnic Gdyni - Chyloni, 
Wielkiego Kacka, Oksywia itd.

Dr Tomasz Rembalski nie tylko fa
scynująco mówi o historii Gdyni, ale 
i ciekawie o niej pisze. Jego opracowa
nia historyczne charakteryzują się też 
wysokim poziomem merytorycznym. 
W ostatniej dekadzie opublikował kil
ka dziel związanych z tym tematem. 
W końcu 2012 roku ukazała się jego 
kolejna książka o dawnej historii Gdy
ni zatytułowana Dokumenty Oksywia, 
Obłuża i Pogórza 1212-1772. Wydano ją 
w roku, w którym obchodzimy 800-le- 
cie pierwszej wzmianki pisanej o Oksy
wiu. Informacje o tym jubileuszu i ślad 
po autochtonicznych mieszkańcach 
Oksywia - Kaszubach - odnajdujemy 
już na pierwszej strome opracowania, 
gdzie autor zamieścił pamiątkowy wpis 
- Na wdór, z leżnosce 800 lat pierszegó 
nödpömknieniö ó Öksewiem 1212-2012. 
Przez cały 2012 rok trwały obchody 
tej rocznicy, a wydanie książki jest ich 
zwieńczeniem.

Tak jak wspomniano, dr Rembalski 
przyzwyczaił czytelników do wysokie
go poziomu swych publikacji. Czytając 
nową książkę, zawiodą się z pewno
ścią entuzjaści fantastyki historycznej 
i zwolennicy tez wyciąganych z kape
lusza. Jak zwykle wiedza prezentowa
na w dziełach gdyńskiego historyka 
jest poparta bogatym, udokumento
wanym materiałem źródłowym. Książ
ka zawiera 51 dokumentów (pełnych 
wersji i regestów) dotyczących Oksy
wia, Obłuża i Pogórza, sporządzonych 
w latach 1212-1771. Nie bez przyczy
ny mowa w niej właśnie o tych trzech 
miejscowościach. Te osady należały 
bowiem niegdyś do klasztoru norber
tanek z Żukowa. Dokumenty są nie
zwykle zróżnicowane tematycznie, co

daje czytelnikowi ciekawy obraz epoki, 
z której pochodzą. Znajdziemy tutaj 
m.in. dokumenty książąt pomorskich 
- Świętopełka Wielkiego i Mściwoja 
I oraz Mściwoja II z XIII w., dokumen
ty lokacyjne Obłuża i Oksywia, ugodę 
graniczną pomiędzy Oksywiem i Gdy
nią z początków XV w., przywileje dla 
oksywskiego młyna z pierwszej połowy 
XVII w., nadania karczmy w Obłużu 
z 1700 r., czy też skargę na proboszcza 
oksywskiego z 1707 r. Materiał źródło
wy daje ciekawy obraz życia w minio
nych wiekach w północnej części obec
nej Gdyni. Zamieszczone w książce 
dokumenty z XIII, XIV i XV wieku są 
dość dobrze znane historykom i zostały 
wcześniej opublikowane. Nieco inaczej 
sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi 
o dokumenty nowożytne - z przedzia
łu XVI-XVIII w. Większość ich nie 
była dotąd publikowana, co czyni pracę 
Rembalskiego szczególnie atrakcyjną. 
Teksty dokumentów wydano według 
zasad opracowanych przez Adama 
Wolffa oraz zespół naukowy Kazimie
rza Lepszego.

Książka z pewnością znajdzie się 
w księgozbiorach wszystkich pasjona
tów historii Gdyni jako pozycja obo
wiązkowa. Ukazała się w ramach serii 
Studia i Materiały Muzeum Miasta 
Gdyni.

Andrzej Busier

Dokumenty Oksywia, Obłuża i Pogórza 1212- 
1771, wydał Tomasz Rembalski przy współ
udziale Jędrzeja Szerle, Muzeum Miasta Gdyni, 
Gdynia 2012.

Czarne słońce

Czarne słońce świeci blaskiem nie
zwykłym. Nie widać go za dnia, nie daje 
się zauważyć także w nocy. Działa jed
nak przemożnie na tego, kto ma - jak 
sądzili starożytni fizjolodzy - nadpo
budliwą śledzionę lub kto doświadcza 
- jak sądzili dawni filozofowie - prze
rwania więzi z Absolutem. W rzeczywi
stości XXI wieku czarne słońce promie
niami naznacza każdego, kto czuje się 
obco w swoim ciele, języku i kulturze. 
Skrajni idealiści, neurastenicy i me- 
lancholicy kroczą ku tej przedziwnej 
gwieździe...
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Kiedy wziąć do ręki tomik Hanny 
Makurat pod tytułem Testameńte ji- 
maginacji, czarne słońce staje się jaw
ne w całej okazałości. Odkrywamy 
tutaj bóle, troski, rozdarcia, komplek
sy, nadzieje i porażki melancholików 
wszystkich epok zachodniej literatury. 
Spotykamy wymienionych z nazwiska 
klasyków „czarnej” literatury epoki sta
rożytnej (Platon), romantyków (Sóren 
Kierkegaard), modernistów (Stanisław 
Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Tade
usz Kantor), postmodemistów (Gaston 
Bachelard, Martin Heidegger), a między 
nimi Hannę Makurat, szukającą wśród 
nich wspólnoty cierpienia. Z owych 
poszukiwań lekturowych i cytowania 
nieswoich/swoich doświadczeń wyni
kają liryki/wyznania, wiersze/manife- 
sty, utwory, w których autorskie „ja” 
objawia się w stałej opozycji tego, co 
intymne i prywatne, do tego, co for
malne i publiczne. Bieguny autentyzmu 
i sztuczności to wszechwładne siły zbio
ru poezji Makurat, które rozpisane zo
stały na mniejsze cząstki kompozycyjne 
rozdziałów i najmniejsze akty poszcze
gólnych utworów. Nieco przytłaczająca 
to rzeczywistość, zwłaszcza ze względu 
na ostentacyjnie utrudniony język po
etycki, ale przecież literatury nie two
rzy się jedynie po to, aby upewniać się 
w radości życia.

Testameńte jimaginacji dzielą się 
na dziesięć Ksiąg (Knegów), co ukazuje 
ambitną rozpiętość projektu poetyckie
go tomu Makurat, obejmującego swym

opisem jednocześnie najdrobniejsze 
poruszenia świadomości podmiotu 
i najdalsze elementy świata zewnętrz
nego. Ów podział na Księgi pozwala 
widzieć w tomiku nawiązanie do Biblii, 
co można dostrzec w tytułach rozdzia
łów i w chęci wprowadzenia swoistego 
porządku w rozliczne opisy stanu du
cha. Ów ład pozostaje wszakże zawie
szony w sferze postulatu, gdyż biblijne 
zbawienie w zbiorku Makurat nie jest 
dostępne: nie doświadcza go piszący 
podmiot, także Absolut przez niego/nią 
nie przemawia. Podział zawartości to
miku na Księgi jest bardziej literackiej 
aniżeli biblijnej proweniencji. Bliżej 
stąd do Schulzowskiej Księgi pisanej 
raczej z podszeptu demiurga aniżeli do 
Pisma tworzonego z natchnienia Boga. 
Literatura wyłaniająca się z kart zbioru 
Testameńte Jimaginacji raczej jest imi
tacją aniżeli autentykiem, więcej w niej 
fragmentów i miejsc do uzupełnienia 
aniżeli całości.

Pierwsza Knega Bezsromdtny Ji
maginacji Artizne to najbardziej chyba 
abstrakcyjna część tomiku. Jeśli można 
tutaj wyznaczyć dominujący motyw, 
to byłby nim autotematyzm ukazywa
ny w przeciwstawnych figurach życia 
i teatru. Nie jest jednak tak, że życie 
zawsze bywa znakiem prawdy egzy
stencji, a teatr odsyła do sztuczności. 
W ujęciu liryków weóbraznió czy kon
cert to właśnie elementy sztuki niosą 
ze sobą silniejsze składniki prawdy 
o życiu niż samo życie pędzone w po
śpiechu czy rutynie. Na mistrza teatral
nej formy, która niesie ze sobą treści 
dotyczące najtajniejszych składników 
świata, wyrasta Tadeusz Kantor, a jego 
Umarła klasa niesie ze sobą najtrafniej
sze zobrazowanie śmierci jednostki. 
Knega Szafów i Szefladów to znowu 
stosunkowo najprostsza część zbior
ku, w której panuje literacki reizm. Ta 
perspektywa opisu świata przynosi 
ukrytą prawdę o przedmiotach, które 
tyleż mają własne życie, co odsyłają 
do podziwiania władz imaginacji pod
miotu lirycznego. Widać to dobitnie 
w utworze apokalipsa na szafie, w któ
rej opuszczone i zapomniane rzeczy 
symbolizują ludzkie zabiegi i namięt
ności, tak samo z czasem zbędne jak 
porzucone w szafie graty. Kolejna część 
wierszy, nieco nieadekwatnie do zawar
tości zatytułowana Knega Przirodzony 
Jimaginacji Mitu, również związana
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jest z tematyką tajemnej egzystencji 
rzeczy. Na ważny czynnik poetycki 
wyrasta tutaj autoironia najwyraźniej 
widoczna w lirykach moja artizna oraz 
poezja. Ona to powoduje, że przywoła
ny przez Makurat mit zostaje uchylony 
przez budowanie dystansu wobec serio 
wyrażanych powinności literatury. Jest 
to jedno z niewielu miejsc w tomiku, 
gdzie pojawiają się motywy tradycji 
kaszubskiej, umieszczone tutaj niczym 
jakieś pogłosy, dalekie wspomnienia, 
które docierają do nas w strzępach 
i fragmentach. Następne Knega Powtó
rzonego Chlewu, Knega Chlewizne Naji 
Egzystencji oraz Knega Smierce to swo
ista kontynuacja motywów podjętych 
w pierwszym tomiku Hanny Makurat 
pt. Chlew. To powtórzenie przynosi ro
dzaj dopełnienia tematu nikłości wobec 
śmierci, utraty bliskiej osoby oraz nie
chęci wobec świata materii. Takie wier
sze, jak chlewizna gówizna czy chrzest 
to momentami drastyczne refleksje do
tyczące bezradności człowieka wobec 
biologicznego rozpadu i niemal krzyk 
pragnienia nieśmiertelności i wolności. 
Z jednej strony opisywanie w lirykach 
z rodzajem lubości najzwyklejszych, 
pospolitych zwierząt służy tutaj zo
brazowaniu nikłej kondycji człowieka. 
Z drugiej strony epatowanie wyspe
cjalizowanym językiem terminologii 
filozoficznej ma przywołać najwyższe 
rejony duchowości, zawieszone gdzieś 
w świecie idei niedostępnych wraż
liwej jednostce. Tego typu nagroma
dzenie abstrakcyjnych rzeczowników 
wprowadza do wypowiedzi Makurat 
obcość tonu, który rozbrajany jest po
wtórzeniami, formami wadliwymi oraz 
onomatopejami powodującymi, że nie 
należy ich traktować w pełni serio. To 
bowiem także efekt obcości, jeszcze 
jedna klatka formy. Knega Kiińsztowny 
Kompozycji Weższich Wórtnotów i Wse- 
czeców Wszechświata to ironiczne okre
ślenie na zestaw inspiracji wywołują
cych artystyczną twórczość. Owa ironia 
bierze się stąd, że to brak miłości, groź
na cisza, euforia, alienacja i neurastenia, 
słowem: negatywne składniki wywo
łują ocalającą człowieka literaturę. Cóż 
bowiem z poczucia możliwości pisania, 
jak w wierszu eufória gloria, skoro nie 
ma do kogo kierować swoich słów. Pi
sanie staje się zatem aktem przejścia 
przez piekło emocji i nudy, wzniosło
ści i dosadności, wiary i zwątpienia ku
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mgliście zarysowanemu duchowemu 
wyzwoleniu. Owo uwolnienie nie jest 
przy tym oczywistością, o czym opo
wiada Knega Transcendentno Wejima- 
ginowóny Metafizyczi. Choć oczyszcze
nie przez literaturę się dokonuje, jednak 
wielokrotnie można trafić w sztuczne, 
wymyślone tylko światy wolności. 
Tymczasem podmiot wykreowany 
przez Makurat w tomiku pragnie Peł
ni, wielkiego Absolutu, niezbywalnej 
Wartości, która przekroczy czas i przes
trzeń, a nawet kulturę. Brutalnym do
wodem na bezkompromisowość pra
gnienia transgresji jest liryk patroszenie 
küre, w którym właśnie we wnętrz
nościach martwej istoty odnajduje się 
sens duchowej przemiany. Przedostat
nia część omawianej książki, zatytuło
wana Knega Bólu Jistnienió, Jinfekcji 
Strachu i Cerpienió za Świat, stanowi 
próbę sformułowania artystycznego 
„ja” zbiorku. Wśród wielu samookreś- 
leń tylko w jednym liryku pojawia się 
poczucie tytaniczności zadania, jakiego 
podejmuje się piszący artysta (wierzta 
o cerpienim za świat cali). W pozostałych 
utworach panuje poczucie ogranicze
nia, niemocy, niezdecydowania, tęsk
noty, szaleństwa, lęku, osamotnienia, 
niezrozumienia i dualizmu. Ten ostatm 
staje się tonem nieodłącznie brzmiącym 
w ostatnim rozdziale tomiku pt. Knega 
Absolutny Wariacji Dzywactwa w Czesti 
Póstace. Rozdział na światy duchowo
ści/myśli oraz materialności/ciała jest 
w ostatniej cząstce zbiorku Makurat 
nie do usunięcia, to permanentny stan 
współczesnego człowieka. To duchowe 
skażenie, które wyniosła jeszcze z kul
tury antycznej i które wciąż pogłębia 
w coraz to nowych odkryciach lirycz
nych Testamentu jimaginacji. Upadek 
ludzkiego „ja” wydaje się nieskończo
ny, a filozofia, religia, społeczność czy 
rodzina nie przynoszą ze sobą wsparcia 
W ostatnich wierszach zbiorku Maku
rat, takich, jak jem zlö, üceczka lub nie- 
-óbecnosc, nihilizm niewzruszenie panu
je nad wszystkimi uczuciami i myślami 
literackiego podmiotu.

Czy jednak nihilizm nie ma jakiejś 
ontologicznej przeciwwagi w wierszach 
z ostatniego tomiku poetki? Odpowiedź 
jest tutaj złożona i niejednoznaczna. 
Z jednej strony naprzeciw poczuciu 
beznadziei postawione zostają marze
nia podmiotu o czystej krainie ducha, 
o sferze wolnej od biologicznych uwa

runkowań, gdzie zamieszkuje myśl 
i światło. To do niej się w niektórych 
wierszach Makurat tęskni, do niej się 
wzdycha i modli. Z drugiej jednak stro
ny w książce Testamente jimaginacji 
nicość wygrywa i dominuje, ponieważ 
akty sprzeciwu i wiersze promujące od
mienny punkt widzenia są słabe i naiw
ne. Autorka potrafi zasypać czytelnika 
niekończącymi się lamentacjami, utys
kującymi na zło świata, ludzką głupotę 
i własne ograniczenia, lecz brakuje jej 
wizji ocalającej. Czymże bowiem jest te
at er absurdu jak nie cichym westchnie
niem wiary albo czy nie jest zaledwie 
błyskiem sensu szaleństwo w lirykach 
poezja szólezna lub echem niebiańskie
go akordu dźwięk w chlewno muzyka? 
W takim układzie znaczące wydaje się 
opisanie poetyckiego „ja” w ostatnim 
wierszu tomiku. Utwór nago w całej 
swej rozciągłości opisuje psychiczną 
i duchową nagość rozumianą jako ozna
ka słabości, podległości oraz gorszości, 
jedynie ostatni wers jest wyrażeniem 
pragnienia: „dzewiczą calineczką chcą 
bec w kwiece telpe”. Jakże infantylne 
to marzenie wobec grozy wszystkich 
wcześniejszych jęków rozpaczy... Pozy
tywna przestrzeń w lirykach Makurat 
wygląda mgliście, mało oryginalnie, nie 
ma mocy sprawczej.

Testamente jimaginacji to tytuł 
świadczący o jakimś końcu, jakiejś gra
nicy. Można się zastanawiać, czy doty
czy to tylko odczuć Autorki/podmiotu 
czy też rozprzestrzenia się w szerszym 
znaczeniu. Być może pisanie o testa
mencie znaczy, że dla poetki wyobraź
nia przestała już spełniać ocalającą 
rolę, że odeszła w niebyt pod naporem 
twardości materialno-biołogiczno- 
-społecznej rzeczywistości? Być może 
wszyscy zapomnieliśmy o wyobraź
ni jako sposobie postrzegania świata? 
Istnieje jednak w tomiku możliwość, 
że choć imaginacja przestała ocalać, 
to jednak pozostawiła po sobie specy
ficzne zadanie duchowe do spełnienia 
dla czytelnika. Testament jest wówczas 
nakazem poszukiwania Sensu, dążenia 
do Prawdy i osiągania wielkiego Szczę
ścia... Mimo że czarne słońce wypala 
wszelkie Życie.

Daniel Kalinowski

Hana Maküröt, Testamente jimaginacji, Oficyna 
Czec, Kartuze 2011.

Kaszubi w Bydgoszczy 
i dla Bydgoszczy

Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie 

w Bydgoszczy
40 lat istnienia Oddziału

Jak się mają, czego dokonali - można 
się dowiedzieć ze starannie, estetycznie 
wydanej książki: Zrzeszenie Kaszubsko- 
-Pomorskie w Bydgoszczy. 40 lat istnie
nia Oddziału. Autorką publikacji jest 
Katarzyna Chamier-Gliszczyńska, która 
wcześniej opracowała temat w postaci 
pracy magisterskiej na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Uczelnia wcześniej (jako WSP, później 
Akademia...) wielokrotnie otwierała się, 
co zostało utrwalone w pracy, na dzia
łania Kaszubów i szerzej - Pomorzan. 
Warto jeszcze podkreślić, że Autorka 
jest córką byłego prezesa bydgoskiego 
oddziału ZKP, a w obecnej kadencji peł
ni funkcję skarbnika i swoją postawą, 
zaangażowaniem bardzo pomyślnie 
wpisuje się w proces kontynuacji zrze
szeniowych idei w działaniach młodego 
pokolenia.

Opracowując temat, K. Chamier- 
-Gliszczyńska posłużyła się różnego 
rodzaju materiałami źródłowymi - do
kumentacją należącą do Zarządu Głów
nego ZKP, archiwalnymi notatkami 
prasowymi, fotografiami ze zbiorów 
prywatnych itd.

Temat opracowania jest ciekawy 
m.in. z tego względu, że oddział w Byd
goszczy działa daleko od serca Kaszub 
od 1971 r., z przerwą podczas stanu wo
jennego, do dzisiaj. Opisane dzieje 
obejmują okres 1971-2011. W aneksie 
książki znajduje się kalendarium, w któ
rym na 14 stronach wypunktowano 
wszystkie istotne formy działań.
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Oprócz ważnych wydarzeń związa
nych z bieżącym życiem oddziału, god
ne przypomnienia są działania na rzecz 
środowiska kulturowego województwa, 
przykładne formy współpracy z Biblio
teką Wojewódzką w Bydgoszczy, „Ga
zetą Pomorską”, szkołami w terenie, 
twórcami z różnych dziedzin, z regio
nalistami z sąsiedniego Kociewia. Róż
ne, często ambitne formy działalności 
opisane w książce świadczą o potrze
bie „pokrzepienia serc uczestnictwem 
w oswojonej kulturze” (np. coroczne 
śpiewanie kaszubskich pieśni w ostat

nich latach u ks. prof. J. Tuska w Sier- 
nieczku) oraz stają się świetną promo
cją pomorskiego regionu w wojewódz
twie z mozaiką kultur regionalnych.

Szata graficzna książki, liczne ko
lorowe fotografie i zawartość całoś
ci - sprawiły, że dla wielu członków 
(dawnych i obecnych) pozycja ta jest 
cennym uzupełnieniem życiowych kro
nik. Publikacja uświetniła pierwszą część 
jubileuszowych obchodów, które odbyły 
się w Grucznie, gdzie kaszubskie słowo 
po raz pierwszy zabrzmiało w świątyni, 
a później przez wiele godzin biesiadowa

no i radowano się kaszubskim śpiewem 
w wykonaniu zaprzyjaźnionego, bardzo 
sympatycznego Zespołu Regionalnego 
Levino z Lęborka. Wiosną 2013 roku dal
sze świętowanie (z książką) już w Byd
goszczy.

Maria Pająkowska-Kensik

Katarzyna Chamier-Gliszczyńska, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w Bydgoszczy. 40 lat ist
nienia Oddziału, ZKP Oddział w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2012.

Kaszubska kolęda Arki Noego

ARKADIUSZ GOLIŃSKI

Ponad dwa tysiące osób w uroczy
stość Trzech Króli przybyło do kościoła 
pw. Świętej Trójcy w Gdańsku na „Kolę
dowanie u franciszkanów”. Pastorałki i 
kolędy zaśpiewała Arka Noego. Koncert 
rozpoczęto kaszubską kolędą „W stajen
ce narodzony”. Do wspólnego śpiewu 
zachęcał lider i twórca zespołu Robert

Friedrich, wciągając na scenę franciszka
nów. Jesteśmy w jednej z kaszubskich 
stolic, a ta kolęda jest chyba najbardziej 
znaną, więc śpiewajcie wszyscy z nami” 
- nawoływał ze sceny. Prosta melodia 
wpadająca w ucho i nietrudne słowa re
frenu spowodowały, że wszyscy włączyli 
się do śpiewu.

Była to już ósma edycja wspólnego 
kolędowania, w czasie której wspierano 
rekonstrukcję zabytkowych barokowych

organów w świątyni. Na koncert przy
były całe rodziny. Najliczniejszą grupę 
stanowiły oczywiście dzieci. Nie brako
wało jednak osób starszych.

Kolędowaniu patronowali honorowo 
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz Minister Gene
ralny Zakonu Braci Mniejszych Kon- 
wentulanych (franciszkanów) w Gdań
sku - o. Jan Maciejowski.

54 POMERANIA LUTY2013



Obezdrzóne
Telewizja Teletronik, Śpiewne Oabe, 11.01.2013

Wawel kaszebsczi, gduńsai, pómórsczi

- [Eugeniusz Preczkówsczi] Na- 
szim göscä je Bernard Hinc, kaszebsczi 
regionalesta, dzejórz Zrzeszenió od lat 
latecznech, dzysó cali czas baro aktiw- 
ny. Mieszkańc pówiótu kartesczegó, ale 
jak sä ökazywö, urodzony we Gduń- 
skii, jedny gódają: w naszim stołecz
nym miesce, ale gwesno w miesce, 
w chtemym je kaszebsczi Wawel. Ceż 
to je? I czemii me tak zwieme ten piäk- 
ny mól?

[BH] Ne, drechń, jó be to tak rzekł... 
(...) jeżle je Wawel w Krakowie, ta wiól- 
gó katedra, ona bela symbölä ti stolece, 
Pólsczi, tak (...) nöwiäkszö katedra na 
nordze Pólsczi to je doch katedra óliw- 
skó. Ne i temii sä nieróz rzecze Wawel 
kaszebsczi cze Wawel gduńsczi, cze 
Wawel pómórsczi. Ale to je to, gdze me 
biegale wiedno na wiäksze jacze ńro- 
czestosce, na jacze wiäksze ceremonie, 
to me szle do tego Wawela.

-1 gdze spócziwają naszi ksążata.
[BH] Jo. I tam są te karne ksążat 

pómórsczich, kaszebsczich, i ó tim dobri 
Kaszeba pamiató. Ne w leteraturze ka
szebsczi też je ópisóne, nie? jak wejle, 
po sece do Pucka jachół (...) to na Wa
wel óliwsczi też trafił i tam sä pomodlił.

- I Aleksander Majkówsczi w Że- 
cym i przigödach Remüsa też to piäkno 
ópiseje.

[BH] Jo, jo, jo. Tak patrząc, móżeme 
rzec, że tim gardem stołecznym dló 
Kaszeb je Gduńsk. Le jó be tu, jeżle 
mögä, czidnął jesz jedno. Lata lateczne 
temii miół jem leżnosc gadać z Mestrem 
Janem Trepczikem, niebószczikem. I róz 
me prze kówce so sedzele i jó gó za- 
gódół ó to. A on na to: wasta Bernard, 
to je tak, że kóżdi Kaszeba w swóji 
óbeńdze mó swöjä stolecä. I on mie to

tak piäkno weprowadzył: że sä słechó 
jednak do nóbleższegó miasta, bo tam 
są sprawimczi, tam je i administracjo, 
tam je i sąd, jeżle sä pósztrideją, tam 
wszetkö sä załótwió. I tam je dekanat 
przeważno.

- To je tacze rozwiązanie, chterno 
gódzy wszetczich, i pewno dobre dló 
nas. Ale (...) historicznie patrząc, ni ma 
wątpienió, że to je Oliwa tim garda sto
łecznym, Gduńsk po prówdze. Ale cze 
w jaczims tam dzelu to na dzysó można 
też przełożec? Tä administracja?

[BH] Jó be rzek tak (...) Stoleca 
morsko cze rebackó - to historicznie 
Pück. Od lat latecznech sä gódó stoleca 
dechówó Kaszeb - Wejrowó, bo i Kal
wario, i muzeum, i jine jinstituceje, i za 
dnia bädze ódemkló Filharmónijó Ka
szebskó. Wióldże promocje Kóscerzne 
- Kóscerzna sercem Kaszeb. Kartuze też 
miale tä ambicja bec (...). I tero są Perłą 
Kaszeb. Zabóre, Krebani - chwólą so 
Bruse, a pó sąsedni miedze Wiele. Na 
Gochach rzeką, że jich stolecą je Lipni
ca, nie? Ale nówiakszi gard, stołeczny 
gard, to be jednak miół bec Gduńsk, 
chócbe, historicznie chtos be rzekł: Ne, 
jakbe to Freistadt bel, nie? Wolne Mias
to Gdańsk, tej Kaszebi tam mało co na 
hańdeljezdzele.

- Ale to nie belo tak dówno, wbrew 
temu, co be sä nama zdówało, to Wolne 
Miasto... Me wzeróme na to dosc sze- 
rok, co nómni öd XIII wieku, jak Subis- 
ławice bele (i tak jaż do dzysó), bo tej 
jednak żiwioł pómórsczi tam gwesno 
bel nómócnieszi, pómórsczi, kaszebsczi 
wtenczas, bó to belo prawie że jedno. 
Ne a dzysó sedzba Zrzeszeniegó, dzysó 
hewó jinstitucje administracyjne, ne to 
wszetkö też je w Gduńskń.

[BH] Naukowe, hańdlowe, gospo
darcze, co be nie wząc, co je nówiaksze, 
co (...) parläczi całą Pomorską - to we- 
chódó na Gduńsk. Chócbe chtos rzekł: 
ne jo, Gdinió miastem pórtowim, sto
lecą morską, ale tam sä wiele wedle 
kaszebizne robi... Jednak to wszetkö je 
spartaczone nóbarżi w Gduńsku, cze 
administracyjnie, cze naukowo, cze gos
podarczo. To je tam. I jeżle przóde nawet 
nie beło Uniwersytetu, to tero je to doch 
wióldżi ośrodek humanistyczny, nie? Te- 
atre i kultura, i tak dali. Jó be tu czidnął 
jesz jedna sprawa: me ni móżeme bec ta- 
czi le do se, że to je blós stoleca Kaszeb. 
Jó be rzekł szerzi: to je stoleca Pómór
sczi, ale w pierszim dzelu nówiakszą

społecznoscą, nöwiäkszim ledztwem, 
to jednak są Kaszebi. Ale tam są i żu- 
ławianie, i Kócewie je (...). Kócewie mó 
stolecä w Starogardze, jedny gódają: 
w Tczewie, jedny w Świeciu, i jesz je 
Pelplin. Ten stołeczny gard w pierszim 
dzelu jednak Gduńsk.

- Chcałobe sä rzec, że dobrze, czede 
be gduńczóni też ó tim wiedzele. A we 
Gduńsku Kaszebów jaż tak wiele ni ma, 
kol 40 tesący na półmelionowe miasto. 
Ta resznota kaszebskó we Gduńsku 
wemógałabe, wierä, też jaczegós zin
tensyfikowany).

[BH] Jó meszlä, że niejedny zabele, 
że óni są z korzeni kaszebsczich, że ta 
edukacjo w PRL-u beła tako, że to ni 
mógł sä publiczno odezwać. Jo. Bez to 
me blós doma gódale [pó kaszebskń]... 
jak jem rzekł büten cos, w urządzę, pó 
kaszebskń, to jó miół kłopot. Bó to na- 
wetka taczi wic beł (w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina, to je doch ful nazwa, histo- 
ricznó): Jako je różnica midze seczerą 
a Kaszebą? Seczerä sä östrzi, a Kaszebä 
- w dregą stronä: sä täpi. Ne tej Kasze
bi tak nie bele do przodku. Tero je wol
ność słowa, tero je wolność dzejanió, 
tero jo, tero to jidze. Ale jó gódóm: 
dzel zabeł, skądka je, dzel nie rozmieje 
pó kaszebskń, dzel ledzy, i temń to tak 
mało, statisticznie, tech Kaszebów je. Jó 
meszlä, ta ódroda kaszebskó, kńlture 
kaszebsczi, to z czasem dó profit, że nie 
bädze sä tak nieprzejazno gódało ó Ka- 
szebach, że to bädze jednak dobre słowo 
ó tim. (...)

ÜCZETE

Radio Gdańsk, Na botach e w borach, 23.12.2012

Ön strachu ni miół

[...] Mało kto o nim pamiętał, mało 
kto wiedział, że to słynne zdjęcie zrobił 
Edmund Pepliński. (...)

- [Magdalena Kropidłowskó] Ön 
strachń ni miół i dzäka temń świat 
dowiedzół sä ó gódnikń 1970 rokń. Ed- 
mńnd Peplińsczi - Kaszeba ze Serakójc. 
Fotograf. Dzys w magazynie kaszebsc- 
zimprzebóczime jego historia. (...)

Ö wedarzeniach z 17 gódnika świat 
dowiedzół sä m.jin. dzäka jego ódjim- 
kóm. (...) W gódnikń 1970 Peplińsc
zi mieszkół w Gdini. Sławny na cały 
świat ódjimk zrobił ób czas pochodu
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robotników jidącech szaseją Swiäto- 
jańską w strona Ürzädu Miasta. Na 
zdjäcym zrobionym z górę je widzec 
niosłegó na dwierzach zabitego Zbi- 
górza Gódlewsczegó, za chternym 
jidą robotnice. Ö historeji ódjimkii je 
m.jin. mówa w „Czómym Czwörtkü“ 
(...). Me ó wspóminczi z tegó dnia pe- 
tele córka Edmunda Peplińsczegó, Ewä 
Dmochowską.

[ED] (...) znam to z opowiadań, że 
tata jak zobaczył ten pochód (myśmy 
mieszkali na Świętojańskiej), otworzył 
okno i po prostu zrobił zdjęcie. I wiem, 
że na podstawie tego zdjęcia rodzice 
tego zabitego rozpoznali, że to jest ich 
syn, bo najpierw tam mówiono, że to 
jest jakiś tam Janek Wiśniewski, a póź
niej okazało się, że to jest zupełnie kto 
inny. I wiem, że przechowywał tata ne
gatyw tego zdjęcia w domu, na kory
tarzu, w takim bardzo ciężkim wiesza
ku na płaszcze była wydrążona skrytka 
(...).

- Peplińsczi prowadzył we Gduńsku 
fotograficzny zakład Fotokamera, beł to 
plac pótkaniów ledzy dzejającech pro- 
cem komunistycznym władzom. (...)

[ED] Część zdjęć tych właśnie z okre
su Grudnia czy później ze strajków itd., 
to była przywieziona do mnie do domu, 
schowana w takim łóżku, które miało 
podnoszoną klapę, ale to było zabez
pieczone, tak że tylko ten, kto wiedział, 
gdzie jest ten zameczek, mógł to otwo
rzyć. I spały na tym moje dzieci.

- Nie bała się Pani?
[ED] No bałam się. I co z tego? (...)

Pomorskość, kaszubskość 
to marka?

- W jego firmie robi dwasta ledzy. 
(...) W rankingu „Pulsu Biznesu” dostół 
trzecy mól z 500 nólepszich menadże
rów w Polsce. Andrzej Szulist - Kaszeba 
dzejający w Gdini.

[AS] Mój tatk je Kaszeba, jó jem 
knóp pół Kaszeba, pół, pó matce, Pólóch. 
(...) Firma powstała w 37 roku, założył 
ją mój dziadek Kaszub, to mogę z całą 
pewnością stwierdzić, mój ojciec też, 
bo tutaj się na Kaszubach wychował. 
Jak mi czasami opowiada, po wszyst
kich wsiach jak jeździł, kiedy był mały, 
furmanką, to bardzo miłe wspomnienia 
ma. No ja już jestem z trochę innego 
pokolenia Może niestety. Uczę się teraz 
języka niemieckiego, może się zacznę 
uczyć kaszubskiego (...) Dziadek pocho
dzi z Szymbarga [Szymbarka], (...)

Firma jest firmą budowlaną, pracu
jemy jako generalny wykonawca, bu
dujemy centra handlowe, farmy wiatro
we, obiekty mieszkaniowe (...). [żeby 
zająć taką wysoką pozycję w rankingu], 
trzeba mieć dobrych ludzi przede wszy
stkim, dobrze pracować, a i mieć może 
trochę szczęścia, bo ten ranking się tak 
bardzo dobrze wpasował w naszą sy
tuację, bo rzeczywiście mieliśmy bard
zo duży wzrost w firmie między 2010 
a 2011 rokiem. (...) Oprócz kryteriów, 
które były konieczne, czyli nieskazitel
ność firmy i dobra opinia (...), głównym 
kryterium, jeżeli chodzi o uplasowanie, 
był wzrost przerobów firmy i wzrost 
zysków.

(...) Tak, dużo jest pracowników 
z Kaszub.

- [Dominik Sowa] I móżeme tu ga
dać ó kaszebsczim etosie pracy? Pomor
skość, kaszubskość to marka?

[AS] Dla mnie to jest marka. I to 
bardzo silna. Mamy dużo pracowników 
Kaszubów. Bardzo pracowici ludzie. 
I naprawdę muszę powiedzieć: tacy bar
dzo uporządkowani. (...) Powiem tak, 
w promieniu 15 kilometrów od Gdyni 
są bardzo fajni Kaszubi. Mamy rodzinę 
i w Kielnie, i w Szymbargu, i taka wieś 
Kozy, k. Czarnej Dąbrówki. Mamy też 
księdza w rodzinie, Andrzeja Szulista, 
z Lipusza (...).

IZ DWUTYGODNIKA

LISTY DO REDAKCJI

W sprawie programu,Mazowsza"

Szanowna Redakcjo!

Gazety polsko-amerykańskie donosi
ły niedawno, że został podpisany kontrakt 
na przyjazd „Mazowsza” w styczniu 1961, 
czyli za rok.

Zespół „Śląsk”, odbywający obecnie 
turę w U.S.A., nie posiada w swym progra
mie pieśni lub tańców kaszubskich.

Należałoby więc wpłynąć na dyrekcję 
„Mazowsza”, aby na turę w U.S.A. zostały 
włączone pieśni i taniec kaszubski.

Ma to szczególne znaczenie, gdyż 
w Detroit, Chicago, Milwaukee liczne są 
grupy emigrantów z Kaszub, a młodemu 
pokoleniu, tu zrodzonemu, trzeba pokazać 
coś z ziemi pochodzenia ojców.

E. F, New Britain, USA 
„Kaszebe", i960, nr 4, s. 5

KRONIKA TOWARZYSKA

Ze źródeł dobrze poinformowanych do
wiadujemy się, że:
■ Współpracownik „Kaszeb” Antoni Kotecki 

kupił sobie nowe radio marki „Etiuda” za 
2.000 zł.

• Znany poeta kaszubski Jan Piepka stał się 
właścicielem pięknego samochodu marki 
„Skoda”.

• Zachęcony „wielkim skokiem” w Chinach, 
Lech Bądkowski po powrocie z tego kraju 
nie opuszcza mieszkania, w którym zaczął 
ponoć seryjnie produkować powieści.

• Pewien Kaszuba z Domatowa nabył ma
szynę dziewiarską marki „Kaszubka”.

• Stan zdrowia I wiceprezesa ZG Zrzeszenia 
Kaszubskiego A. Arendta poprawia się. 
Wyżej wymieniony w ostatnim miesiącu 
przybrał na wadze.

CZERNIK 
„Kaszebe", 1960, nr 2, s. 4

PROMOCJE BESTSELLERY NOWOŚCI
www.kaszubskaksiazka.pl
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O dzecach

ANA GLESZCZEŃSKÓ

Belo kąsk po sódmi, jak jó - jesz do
brze ze spikü nie ódecknionó, z włosa- 
ma na wszetcze stronę - drawówała do 
naszego óstrzódka zdrowió, cobe chore 
dzeckó do doktora dac zapisać. Zapi- 
seją ód ósmi. Ne jo. Tej pó prówdze jó 
be mógła jesz bez gödzenä kąsk dospac, 
ale reforma zrobiła swóje. Jak przez 
dóka widzała jó tej möjä memä szlapią- 
cą za sobą przez smiote troje dzótk. Do 
doktora. Buten cemno i zemno, nie śpią 
leno ti, co do doktora milszą nekac. Blós 
le to belo w czasach, czej stanie za regą 
przenólegalo do codniowegó żecó i ni
jak nie dzewówało. Ale żebe dzysó? Jesz 
z tim szło, że nie belo smiotów. Prawie 
mój sä zaczinół. Tej móżna belo spokojno 
kól plota póżdac, a nawetka sä na zelony 
trówce legnąć i zdrzemnąć. Tego jó ale 
zrobić ni mógła. Ju cygnałe w mója stro
na pöstäpne desze na cedowne chiitcze 
ózdrowienie rechiijące. A tu wej - szkol
no pód plota śpiąco... To be ce bela do
pierze wezgódka dló wsowech pludrów. 
Desze bele kąsk w latach pöseniäte, 
fejn óblokłe, wemalowóne i wefrizo- 
wóne. Pódlug wezdrzatkii i żewi gódczi 
nijak za jaką chóroscą nie szlachówałe.

- Wanda, jó ce powiem, to je doch 
tero do ógłepienió z tima dzecama! 
Abó jó jem ju tako stóró i móm w tim 
mójim müskü wszetkó póprzestówio- 
ne, abó ten świat ju często zgłepiół. 
Wez tak pómesle, za naszech czasów 
to dzece rozmiałe wszetkó doma ro
bie. I te nie brekówól jima piać razy 
ó tim gadać. Kóżden wiedzół, gdze je

jego plac i co mu słechó. Jó so nawetka 
wdarzä, jak róz bel do naju szandara 
przelazłi, cobe mix trekrä chójczi z lasu 
halac. Mój chłop prawie tede miół ja
kąś füchä i wesłół Bólesa. Widzała te 
tak cos? On bel tej kól jednósce lat 
stóri. A szorowól tak, że gó szandara 
nijak tą swoją syrenką doscygnąc nie 
dół rade. Dzysó te Bólesowe dzece to 
wnetka na kołach nie rozmieją jachac. 
Leno kómpiitre i te jinternete. Ani do 
szkole sä iiczec, ani doma dopomóc. 
I dali wcyg „Babcza kupi, babcza zrobi, 
babcza pódó”. A matizernoga jo, żebe 
jó stóró sadnąc so i mójich filmów 
óbezdrzec ni mógła.

- Te tak kóchónó nie werzekój, bó 
óbóczisz, że to mdze jesz górzi. Jak jó na 
tech mójich ótroków luntrusowatech 
wzeróm, to jó ce powiem, że óni nawet
ka dobrze brojec i westwórzac nie roz
mieją. Jima sä nawetka wepkówac nie 
chce! Doma cechö, jakbe dzecy nie belo. 
Jó wiem, że óni są zgnili, ale żebe jaż tak? 
Z tim trza doch do dochtora gnać. A ta 
mója senowó... a szkoda gódczi. Ona 
gódó, że jó sä ni móm jiscec i nerwówac, 
bó zós hercklekótów dostóna, i ceż jó ód 
nich chcą. Jó sä móm ceszec, że dzece 
są dobrze wechówóne i baro grzeczne. 
Ale wezkój powiedz, kóchónó, jak ten 
dióbeł z nich tero nie weleze, tej czej? 
Na stóre lata? Mój swiäti pamiäce chłop 
wiedno gódół, że dzewczä muszi na- 
psocec na dzeń za piać złotech, a knóp 
za dzesäc. Tej te przenómni wiesz, 
że óni są zdrów.

- Wanda, te mósz prówda. Pamiä- 
tósz te, jak naj Stach chcół tatowi do
pomóc? Me sä jesz dzysó z tegó wesz- 
czerzóme. Wiele ón tej mógł mieć?

Cheba tak piać ón miół. Widzół, jak 
tata wiedno gdzes jezdzył i jakąś wóda 
do aiitoła lół, a jesz za to płacec miiszół. 
Tej ón so umeszlil, że to sä dó toni zro
bić. Nalózł jaczis malińczi bacherk i pół 
dnia gó nie belo. Na wieczór ten mój 
miół gdzes jachac, a syrenka nijak nie 
chcała polec. Widzy, że bak je fill. Ceż 
je lóz? I dali nią drogą z naji górę do ję
zora A ta nick. Przeszlapale jä nazód na 
podwórze, a z ni sä z telu wóda leje, jak 
z jaczegós szlaucha. Ten mółi srela miół 
tim bacherkä cali bak wódą nafulowó- 
ne. Bez tidzeń chłop prze tim sedzół. I to 
kosztowało na gwes wiäcy, jak dzesäc 
złotech. Jó to móm jego dzecóm póra 
razy pówiódóne, a one le sä śmieją, że 
tatkowi miiszało sä baro przikrzec, bó 
bójków w zdrzelnikii ni mógł óbzerac. 
Jó jim prawie prosto rzec ni mögä, że 
mają jic psocec, bó to be belo - jak to 
z wesoka gódają: niepedagogiczne. Ale 
jó ce powiem, że jem ju krótko tegó. 
Mie ju górz na to wszetkó bierze.

Moje pedagogiczne cało zaczało ju 
richtich dergótac jak seczkówó maszi- 
na. Nie, nie z zemna. Jak webawienie 
ukózała mie sä tej stojąco we dwierzach 
pakató sostra Klara. Me sä ju mógle ka- 
rowac bene. A dwie dreszczi też jakbe 
zdżale sä przed majestatä biółegó szer- 
tucha i óprzestałe werzekac na dzys- 
dniowe dzece. Trza sä belo terózka 
zajimac czim jinym. Czej jó bela z pa- 
piorama fertich, nękała chiżkó dodóm. 
Belo cechö i dobrze. Chłop drzemół 
w zeslu. Lena sznekrowała prze kruto- 
pach, lómpe z szafów werzucone, a na 
westrzódkii przewólalo sä fill pödzar- 
tech gazetów. Mdzeme lekarzec rzepót 
i sznepä. Blós le to.

KSIĘGARNIA KASZUBSKO-PO MORSKA
www.czec.pl

e-mail: info@czec.pl, tel: 58 762-82-97

Najbogatsza oferta na rynku! Książki, audiobooki, pamiątki 
— Kaszuby, Kociewie, Pomorze
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Sztefón Films
W gromiczniköwim numrze bedejeme górze wierztów Sztefana Fikusa, chteren przeszedł na świat 
w Leżenie 9 gromicznika 1920 r. Zaczął pisać ju w wojnowim czasu, równak debiutowół dopierze 
w 1961 r. w cządnikii „Kaszebe” dokazä „Gödka ö rebókach”. Późni jego wierzte i felietóne publi- 
kówałe „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” i „Pomerania”. W 1985 r. ukózół sä zbierk 
jego wierztów Moje miasto. Póeticcze dokaże Sz. Fikusa nalóżają sä też w rozmajitech antologiach, 
m.jin. w ksążce Dzecze gäse. Antologio kaszebsczi poezji (Gdinió 2004), z chtemy pochodzą wierzte, 
jacze niżi Warna bedejeme.

Täsknota

Nierózczi tak na mie przińdze, 
tak mie cos greze, 
tak mie cos fełó, 
sóm nie wiem czego.
Cos chcółbem zrobić 
cos z se werzecec, 
sóm nie wiem czego, 
co z sobą zrobić.
Tak mie ceż tego 
cażkó na sercu, 
bem chcół so iilżec, 
spokój mieć w sobie.
Szukóm i chwile, 
w ksążczi zazeróm, 
mesie swöje copiä 
i lata przezeróm,
A czas nóm iicekó 
jak złodzej sä skródó, 
jak gó nie wekórzistósz, 
tej stracec możesz wiele. 
Nigde sä nie zola, 
co z czasä zrobić, 
wiedno gó za mało, 
wicy chcółbem zdobec.

(Moje miasto, 1985)

Zmierzch

Szarość kładze sä na zemiä, 
i tłemi ledzczi zew.
Tam dalek Jutrznia sä ju mieni, 
nadchódzy noce wiew.

Na łąkach i mokradłach, 
tuman döczi ünöszö sä.
Nad zemią ju zapódó:
Zmierzch z nocą łączą sä.

Do zmierzchu jes podobny, 
czej przińdze na ce czas.
Choc bes beł nóbarżi dobri, 
zmierzch kreje sä ju w nas.

Przed chłoda sä ókriwósz, 
ódczuwósz dzywny wiew. 
Przed zmierzcha nie wewiniesz: 
póczekósz na swój zew.

(Moje miasto, 1985)

Pamiätösz?

W młodosce wiedno żewi 
Czekawi witra
- co niosło żece
i wiedno cos wicy.

Beł jesz małinczim 
prze memczi czitleskń, 
a ju grzeszno 
czekawósc gó niosła 

Pamiätösz?
w szkole też brewiarzczi, 
dze leno sä dało
- nie ominął jigraszczi.

Jak rósł?
- też wiedno mii mało.
Chcółbe jak nówicy widzec 
i świata mieć.

Pamiätösz
cygnało gó wiedno w świat, 
ten malinczi, a pótemii?
- coróz to wikszi i tajemny.

Miół wiedno swoje wezdrzenie.
Dłó jinech nick głabszegó 
ani rozemnegó, 
le dłó niego mało znónegó. 

Pamiätösz?
- Ön swójim becym i czekawóscą, 
mejeden przeniósł jiwer
- swóji memce i tatkowi

Pamiätösz?
- jego młode i głupe latka? 
Pamiätösz?
- A dzys - wspöminczi o tim óstałe.



Ledze przestają sromie sä kaszebizne. Dlóte ti, chtemy chcą ja rozkóscerzac, tero mają 
na to dobri czas. W wiele molach na Kaszebach regionalnó swiąda stówo sä coróz lepi 
widoczno. Póra cekawech przemiarów jidze zmerkac w gminie Kartuze.

KAROLENA SERKOWSKO

Poznać chöcle dzesäc słów...
Nie pöchödzy z Kaszub, równak 

köchö ten region i tam, gdze le może, 
promuje wszetkó, co sä z nim parläezi. 
Maria Gösk, chtema razä ze swoją fami
lią prowadzy restauracja Złota Jesień i też 
kawiarenka Pod Refektarzem w Kartu
zach, je dbe, że trzeba szónowac historia 
i korzenie mola, w jaczim sä mieszkö, 
a nie wprowadzać do niego elemeńte 
z cezech kultur. W obiektach prowadzo
nych przez ji familia je wiele kaszebsczich 
akceńtów. Nópierwi bele to kaszebscze 
óbleczenczi i tóflóczL Późni dochódałe też 
regionalne statczi, przestrojenia na scane, 
jiluminacjó z widä, zrobiono na spód- 
lim modłów z kaszebsczegó wesziwku. 
Ókróm tego w kawiarence Pod Refek
tarzem baro czästo órganizowóne są 
regionalne zeńdzenia i pókózczi, na ja- 
czich można obżerać dokaże rozmajitegó 
utwórstwa sparläezonegö z kaszebizną.

W szlach za tim jidze też kaszebskó 
kuchnio. Jak gdzes przejada, chcą zjesc
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cos zrzeszonego z tim mölä i tak samo, 
meszlä, klience chcą ü nas dostać kaszeb
scze smaczi - je dbe białka. Robota na 
Kaszebach i tuwó przebiwanie sprawiło, 
że Mario Gösk poznała wiele Kaszebów 
rozwijającech region, dzäka czemu mó 
na tä temä wiedza i swiąda ösoblewösce 
ti zemi. Wespółrobi z ledowima ńtwór- 
cama, fótografama, regionalestama. Mó 
też w familii Kaszebów, chtemy pómó- 
gają ji w promocji regionu. Chłop mdji 
córczi je prówdzewim Kaszebą i, co mie 
zadzewówało, rozmiół przekonać na- 
wetka jä do pölubieniö kaszebizne. Tero 
to öna wemesliwd, jak mó bec przestro
jono restauracjo i szukó do tego leno ka
szebsczich ózdobów. Podług ni piäkno je 
w tim, co je óriginalne i swójscze - po- 
wiedza.

Mario Gösk mó też wióldżi cesk 
na rodną möwä. Chóc podług ni, czej 
gödö pö kaszebskü, richtich Kaszebi sä 
z ni perznä śmieją, chce, be ledze wkół 
ni gödele w tim jäzekü. Tej do robotę 
w kawiarence Pod Refektarzem wzała 
ledzy, chtemy na „dobri dzeń” gódają do 
khentów pö kaszebskü. Sama, jak jedze

w jakąś rezä, chce poznać chöcle dzesäc 
słów z jäzeka tego kraju, tej je dbe, że dló 
turistów to belnó atrakcjo.

Nowim wezwanim dló Marii Gösk 
i ji familii, a przedno dló córczi, je wy
budowanie na górze restauracji góscyń- 
ca, chteren nie mdze tipówim hötelä, jak 
gödö białka. Mó ön przepóminac dówne 
kaszebscze jizbe. Je wiedzec, nie zafeleje 
tam regionalnech dodówków.

Breie ü Brilowsczich
Do serc Kaszebów chcała też tra

fie ju dzesäc lat temü firma, chtema 
sprzedówó brele. Bejata i Cezari Bril- 
lowsce ótemkle krom, w jaczim belo 
wiele kaszebsczich akceńtów, zaczi- 
nające ód nodpisu ,Jak brele to blós 
ü Brillowsczich”, przez malowóne na 
kaszebscze modło meble, kńńczące na 
kaszebsczim öbleczenkü robotników 
firme. Tede równak ńdba nie do kńńca 
potkała sä z zajinteresowanim. Robotnice 
nie chcele tech ruchn&w msec. Tero może 
iidałobe säjich przekonać, bo je wiäksze 
iiwóżanie naszego regionalnego bogac
twa, le chüdzy ódbieróne to belo jakno cos
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wstedlewegö - gödö majicelka zakładu 
Bejata Briłlowskó.

Opticznó firma zaczała swoje dzeja- 
nie w 1990 rokii w Kartuzach. Ji znakä 
ód razu stało sä hasło jinfórmiijące ó hm, 
że prawie ü Brillowsczich można kiipic 
brele. Udbä na nie pódsenął znajemny 
familii, żłobiórz, a że zewiszcze wszet- 
czim sä widzało, tej ostało. Jesme nie 
chcele zrobić niżódnech felów, tej jesme 
gódele ze znajórzama, że be pómógle 
nama to dobrze napisać - gódó miewca 
krómów z brelama w kartesczi gmi
nie. Późni równak ókózało sä, że nimó 
tegó bele do nich iiwódżi spartaczone 
z zapisä titla. Le trzeba baczec na to, że 
tede kaszebizna nie bela jaż tak znónd, 
jak terö, i drägö belo duńc do zdrzódłów 
tekającech sä pisenkii - tłomaczi Bejata 
Briłlowskó.

Familio, jako zajimó sä przedawa- 
nim brelów i baderowanim zdrokó, nie 
blós w robóce pódczorchiwó swöjä re
gionalną juwernotä. Miewcowie i jich 
starszi gódają pó kaszebskii doma i chóc 
jich dzece nie rozmieją tak belno korbie 
w rodny mówię, mają stara pókazewac 
jima wörtnotä swöji tatczezne. Razä 
z drechama pótikają sä na regionałnech 
zeńdzeniach, ób czas chternech mają 
na sobie kaszebscze ruchna. Jeżdżą też

Kaszebscze wzore w kartesczi bólece.

w nich na wiesoła pód Lublin, be pro
mować swój region. Majicelka ópticzny 
firme perznä wesziwó, tej niechterne 
dzele óbleczenkii robi sama, a jinsze fa
milio kópiwó. Brillowsce mają też zwek 
óblókanió regionalnego przeódzewkó 
na Göde. Nawetka jeżle nie wszetce mają 
taczi richtich kaszebsczi óbleczenk, sygnie 
mieć leno kaszebsczi akcent na kószle cze 
sekni. Le cos kaszebsczegó wiedno miiszi 
tegó dnia bec- klareje miewóczka krómii 
z brelama

Lecónczi i plakate ópticznech salo
nów Brillowsczich przedstówiające abó 
mółegó Kaszebä w brelach i z dióbel- 
sczima skrzepicama, abó póra Kasze- 
bów nad jęzora tak sä w slednym cza
su ówidzałe khentóm, że nie chcą, żebe 
bele jinsze. Przemiarä na to może bec 
kalädörz, jaczi dostówają öd firme. Jed
nego rokii miast Kaszebów bela na nim 
modelka i ód razu kupujący narzekele, 
gódające, że są ju przenäcony do Ka
szebów. Öd tegó czasu Brillowsce ódbe- 
le, że nie mdą ju zmieniwac pómeslenkó 
kalädörza

Ü Brillowsczich dopierkii, ókróm 
brelów, w kromach są też etui, szótor- 
czi z kaszebsczima wzorama i kaszeb
scze słuńcowniczi. Cze bädze wiäcy 
cekawóstków sparläczonech z Kaszeba- 
ma, nie je jesz wiedzec. Miewcowie 
przeznówają, że chcelebe nazód mieć 
barżi kaszebsczi krom, le tede trzeba 
be zrobić wszetcze pód jeden i ten sóm 
szteL

Kaszebsczi darenk 
dló pacjentów

Logo z kaszebszim kwiatä, regional
ne wzore na Öddzelu Benowech Chóro- 
sców, kaszebscze nódpise na dwierzach 
chirurgicznego óddzela Powiatowego 
Centrum Zdrowió miona dra Aleksan
dra Majkówsczegó w Kartuzach - to 
pöstäpny iismiech, tim razä weszeznów 
i robotników bólece, w stamä Kaszebów 
kóchającech swój region.

Dwa lata dowslade przednik kar
tesczi óglowi chirurgii Jerzi Ropel zgło- 
sył sä z prośbą do Radzezne Kaszeb
sczegó Jäzeka ó zrechtowanie kaszeb
sczi wersji nódpisów, jacze nalóżają sä 
na öddzelu. W ódpówiedze Radzezna 
óchwóleła pasowną do tegó kaszebską 
slowiznä. Ni móżeme zabewac ó naszich 
korzeniach, ó jäzekü ójców i starków, 
a też tegó, że mieszkóme na Kaszebach 
i je müsz dbać ó swó/ regionalizm. Może-

„Nad stawami ” w Miroch&wie.

me bec peszny z tegó, że móme jäzek, 
a nie gwara - tłomaczi! przeczenä stare 
ó kaszebizna na öddzelu órdinatór Je
rzi Ropel. Dzäka temii, krom pólsczich, 
w óstrzódku są też kaszebscze słowa, 
tacze jak Pooperacyjno jizba cze Jinten- 
sywny Lekarsczi Dozer.

Przednik chirurgii pódsztrichnął, że 
tóblece są darenkä, jaczi miół chäc zro
bić swójim pacjentom, a też wespółro- 
bótnikóm. Jedna z białków leżącech na 
chirurgii, Mirosława Wózniók z Górny 
Brodnice, gódó, że je ród z taczi ódbe. 
Są ju nódpise na gardowech ürzädach, 
sztrasach, kól wjózdów do kaszebsczich 
gminów, le w bólece widza to pierszi rdz. 
Cekawó brzemią te słowa. Jem Kaszebką, 
tej dló mie to je barn mili akcent.

W jinszich placach Krezowegó Cen
trum Zdrowió w Kartuzach też trafie 
jidze na kaszebscze znaczi, jak chócbe 
logo weemanizne, na jaczim je wąż Es- 
kólapa w westrzódku kwiata z kaszeb
sczegó wesziwkii. Niechterny przez
nówają, że przedalobe sä wprowadzec 
jesz wiäcy regionalnosce do tegó mola, 
może nawetka na kóżdim óddzelu zrobić 
debeltne tófle.

„Jesme doma”
W agroturisticznym gbürstwie Rok

sanę i Daniela Stenków w Mirochówie 
„Nad stawami” kaszebizna widzec je 
wnet na kóżdim krokü. Scane büdinkü 
zdobią m.jin. kaszebscze krösniäta. A ód 
przódkii checze turistów witają Kaszeba
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i Kaszebka z köszä swieżech kwiatów. 
Żebe zrobić te wszetcze malenczi z ka- 
szebsczima nödpisama, göspödörze 
checze zazdrzele do ksążczi Jerzego Sam- 
pa z pówióstkama Zaklęta Stegna i pra
wie nią sä jinspirowele. Ókróm tego kol 
büdinkü je störe, przedwójnowe kolo, 
też iifarwnione kaszebsczima kwiatama, 
jistno jak krutopczi postawione na ok
nie. Ü górę wisy nasza fana, a towarzi ji 
kaszebsczi Grif.

Gdze nie sygnąc ökä, wszädze na- 
leze sä cos nawlekającego do regionu. 
I nie są to nowe zache, kupione w kro
mie, wszetkó je zrobione räkama przez 
familia Stenków abó jich znajemnech. 
Perznä jo malowała, le wiäkszosc malen- 
ków zrobiła sostra möjegö chłopa, Lidio 
Plichta. Wiele rzeczi me dostówóme öd 
naszich drechów, wezwesküjeme też ne, 
chterne nalezeme na üstrzechü - gódó 
göspödeni. Büdink zrobiony je na stóri 
ort, z drzewianyma delama i to dodówó 
jemii swójskósce. Wiedno, planejące cos 
doma, móm stara sprawie, żebe ledze 
czele sä w nas swobodno. Jesme ród, czej 
naszi gósce powiedzą: „Ö! Jesme doma, 
ü se”, czej przejeżdżiwają tuwó dredżi róz. 
Wszetcze te weozdobe robime z miłote do 
Kaszub, baro dobrze sä w tim czejeme. 
Tim barżi to miłe, żle one widzą sä nie blós 
nama - gódó białka.

Roksana Stenka wiedno bela regio- 
nalestką i dlóte wcyg chce pókazewac 
apartnosc swóji tatczezne. Póchódzy 
z Kóscerzne. Dówni tuńcowała i śpie
wała w regionalnym kamie. Na co dzeń 
je westrzód Kaszebów. Cało familio 
Stenków gódó ze sobą w mówię star- 
ków, ód nóstarszegó do nómłodszegó. 
Tero jäzeka iiczi sä ji syn, chteren pó 
szkole cwiczec gódka może ze swójim 
starka.

Góspódórze checze Nad Stawami 
ulubienie kaszebizne chcą pókazewac 
jesz mocni Wkół checze planeją w prziń- 
dnoce zrobić richtich kaszebsczi plac 
jigrów dló dzecy. A ju niedługo, bo na 
zymk, odwiedzającech jich góscy żdac 
mdze czarownica - kukła, chtema wez- 
drzi często jak żewó.

Gwes to nie wszetcze firme i jinstitu- 
cje w kartesczi gminie, jacze mają stara 
ö kaszebską kultura. Też na całech Ka- 
szebach je jich ju baro wiele. Kaszebizna 
zaczinó bec atrakcyjnym dzelä promocji 
tim, co przecygó klientów i pómógó 
w stwórzenim domócegó klimatu. To 
dobri znak. Jidzeme do normalnosce...

Maria Gosk w swójich lokalach mö starä o kaszebską kultura.

Üdbä na to hasło pódsenąl Brillowsczim znajemny żlobiórz.

Kawiarenka Pod Refektarzem na kaszebsczi ört. Ödj. na s. 60 i 61 K.S.
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KLĘKA
GDAŃSK. NOWOROCZNE SPOTKANIE TKK

W Ratuszu Staromiejskim w Gdań
sku 5 stycznia miała miejsce podniosła 
uroczystość. Członkowie i sympatycy 
Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
zrzeszającego wielu lekarzy uczcili 90. 
urodziny swego nestora, lekarza-nau- 
kowca, prof, dr h.c. Stefana Raszei.

Spotkanie rozpoczął prezes Klubu, 
autor tej relacji witając przybyłych gości

Biuro Senatorskie i marszałka Senatu RP 
Bogdana Borusewicza reprezentowała 
Małgorzata Gładysz. Z Uniwersytetu 
im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
przybyła prof. Maria Pająkowska-Kensik, 
a z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka- 
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie Iza
bela Bukowska. Łącznie w uroczystości 
wzięło udział ok. 100 osób, które powitały 
bohatera wieczoru prof. Stefana Raszeję 
wraz z zespołem muzycznym złożonym 
z Tria Ollerów (ojca, syna i córki). Były też 
gratulacje, kwiaty i wiersz okolicznościo
wy w gwarze kociewskiej.

Kolejnym punktem programu była 
prezentacja książki autorstwa Krzysz
tofa Kowalkowskiego Alojzy Paweł 
Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombo
wego. Tragiczny los tego Kociewiaka ze

Starogardu przypomina o daninie krwi, 
jaką polscy lotnicy składali podczas II 
wojny światowej na różnych frontach. 
W tym przypadku w służbie RAF-u. 
Autor wspaniałomyślnie przeznaczył 
znaczną kwotę ze sprzedaży swej książ
ki na konto TKK w Gdańsku. Z kolei 
Michał Kargul, redaktor naczelny „Tek 
Kociewskich” rozdał czterdzieści eg
zemplarzy tego rocznika uczestnikom 
uroczystości.

Spotkanie zakończyło się tradycyj
nym poczęstunkiem złożonym ze słod
kości z cukierni EL braci Lipińskich we 
Wrzeszczu i kawą zes bónków ji koziym 
mlykam z gdańskiego Zielonego Smoka.

Hubert Pobłocki 
Fot. A. Otrębski / commons.wikimedia.org

DZEMIÓNE. GÖDNIKÖWE SWIÄTOWANIE

Mieszkańcowie Dzemiónów 30 gó- 
dnika przeszłego roku miele leżnosc 
póznanió i zaspiewanió kaszebsczich 
kóladów. Potkanie prze szopce w dze- 
mióńsczi plebanii zórganizowół tameczny 
part Kaszebskó-Pómórsczegó Zrzeszenió. 
Prowadzony przez Jana Żiwicczegó chór,

w jaczim bele i nóleżnice, i lubótnice 
Zrzeszenió, przednikówół póspólnemń 
spiewaniemü stórech i nowech kóladów 
i pastorałków. Üczästnice pótkanió 
póznele też jich historia. Ledzóm lepi sä 
śpiewało i uczeło kaszebsczich kóladów, 
czej miele akórdionowi akompaniament, 
webier letko wpódającech w ucho melo
dii i wedrekówóne dló wszetczich tekste 
swiątecznech piesniów.

Dzemióńsczi zrzeszeńce ju w 2012 
roku przebliżele mieszkańcom wse ka- 
szebscze piesnie i przerechtowele óp- 
rówk msze sw. na ńroczestosc świata 
Trzech Królów.

Wórt też dodać, że przed pótka- 
nim z kaszebską kóladą nóleżnice par

tu KPZ z Dzemiónów, Felicjo Synak, 
Zofio Wałdoch, Jizabela Zabrockó, Jón 
Żiwicczi i przednik Joana Turzińskó 
ódwiedzele uczniów ze Spódleczny 
Szkołę w Dzemiónach, żebe pokazać 
kaszebscze ńtwórstwó dló dzecy, gódczi 
i köläde. Prze ti leżnosce dzece nańczełe 
sä świąteczny piesnie „Biżaha, Jezeskń” 
i póznałe tradicje, i też zweczi sparła- 
czone z gödniköwim swiätowanim. Beł 
to part projektu „Kaszubskie bajki na 
Mikołajki”.

jb, tłom. K.S.

Na ödjimkü: w Dzemiónach spiewele köläde pó 
kaszebskii. Ödj. z archiwum partu KPZ w Dze

miónach

LEPÜSZ. „NIESAMA" WIDZAŁA SÄ ÓBZERNIKÓM
6 gódnika 2012 roku w widzawisz- 

czowi jizbie Gminnego Óstrzódka 
Kulturę, Sportu i Rekreacji w Lepńszu 
Amatorsczi Kaszebsczi Teater Kaszeb
skó-Pómórsczegó Zrzeszenió z Chóni- 
ców westawił „üceszny dokóz na bind” 
pt. ,JNiesama”Romana Drzeżdżona.

Wereżiserowa gó Janina Kósedow- 
skó, przedniczka chónicczegó partu 
KPZ. Premiera przedstówku ódbeła sä 
28 rujana w Chónicach. Przecygnała 
öna tede wiäcy jak trzesta sztek ledzy. 
Tak też belo w Lepńszu. Ta teróczasnó 
komedio R. Drzeżdżona baro widzała

sä mieszkańcom ti wse. Öbzemiköwie, 
razä z przedstówcama weszeznów 
Gminę Lepüsz, pödzäköwele aktorom 
za belny szpetóczel wióldżima brawa- 
ma.

jb, tłom. K.S.
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GDAŃSK. SPOTKANIA OPŁATKOWE
Klub ZKP w Matami, stanowiący 

część gdańskiego oddziału Zrzeszenia, 
już pierwsze dni nowego roku zaczął 
bardzo aktywnie. Przekonań się o tym 
przede wszystkim gdańszczanie. Swo
ją tegoroczną działalność zrzeszeńcy 
rozpoczęli od spotkania opłatkowego 
w Domu Parafialnym przy kościele 
św. Walentego w Gdańsku-Matami, na 
które w święto Trzech Króli zaprosili 
okolicznych mieszkańców. Szczególny
mi gośćmi Klubu byli: Cezary Paciorek
- akordeonista, pianista i kompozytor
- oraz kaszubscy kolędnicy, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie 
(o ich występie piszemy niżej). Dzię
ki powołaniu przed 6 laty Klubu ZKP 
w Matami, którego prezesem został 
Grzegorz Jaszewski - dyrektor tej szko
ły - rozwija się współpraca zrzeszeńców 
z mieszkańcami dawnych wsi kaszub
skich w zachowaniu tradycji i języka.

W pierwszy wtorek po Nowym Ro
ku (7 stycznia) łamano się opłatkiem 
w przymorskiej wspólnocie Kaszubów

i ich przyjaciół przy kościele NMP Kró
lowej Różańca Świętego.

Spotkanie opłatkowe, które odbyło 
się 12 stycznia na gdańskiej Morenie przy 
kościele Bożego Ciała, członkowie Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział 
w Gdańsku rozpoczęli mszą św. z kaszub
ską liturgią słowa sprawowaną przez ks. 
prałata Wojciecha Chistowsldego. Opra
wę muzyczną zapewnił Kaszubski Regio
nalny Chór Morzanie z Pierwoszyna pod 
dyr. prof. Przemysława Stanisławskiego. 
Niespodzianką było przybycie Gwiózdczi, 
młodych przebierańców. Obejrzeliśmy 
występ szkolnego zespołu tanecznego 
i odśpiewaliśmy kaszubską kolędę ks. 
Bernarda Sychty „Biża, biżaneczka”.

13 stycznia Kaszubi od św. Janów 
także rozpoczęli spotkanie opłatkowe 
mszą św. z kaszubską liturgią słowa. 
Podczas mszy odprawiający ją ks. dr Le
szek Jażdżewski ogłosił, że dekretem 
z 21 grudnia 2012 r. otrzymał nomina
cję na kapelana Kaszubów z rąk abpa 
Sławoja Leszka Głodzia.

WIERZCHÜCENO. KÖLÄDOWANIE

W kóscele pw. Nóswiatszegó Serca 
Pana Jezesa w Wierzchücenie 30 gódni- 
ka lońsczegó roku ódbeł sä I Familijny 
Przezerk Kóladów. Potkanie zorganizo
wał wierzchńcyńsczi part KPZ. Üdzel

w rozegracji mógle wząc ledze jindi- 
widualno abó familijne karna. Podług 
regulaminu belo mtisz zaśpiewać trze 
köläde, w hm jedną pó kaszebskń. Zgło- 
seło sä 7 familijnech kamów: Glowien- 
kówie z Darżlebiegó, Stynowie i Biał- 
kówie z Odargówa, Stromsce ze Strzelna, 
Łasyńsce z Choczewa, Szechówie z Mie- 
rzena, Öküniowie z Lesniewa, Sanecce 
z Lesniewa ijesz osobno: A Jaffke z Wierz- 
chücena i D. Tarnowsko z Lesniewa 

Słechińcowie gwes przebóczele 
so abó ödkrele piäkno köläde spiewó- 
ny westrzód blesczich. Słowa iiznanió 
werazele też ksaża proboszczowie z pa

GDAŃSK. GWIŻDŻE Z KLUKOWA
W święto Trzech Króli, po comie

sięcznej niedzielnej mszy świętej z ka
szubską liturgią słowa w kościele pw. św. 
Walentego w Gdańsku-Matami pojawili 
się kaszubscy kolędnicy. Pod przebrania
mi gwiazdora kominiarza cyganki, baby 
i dziada, śmierci, bociana i policjanta 
ukryli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 82 w Gdańsku-Klukowie.

Zaprezentowali przedstawienie te
atru ludowego oraz wspólnie z zebrany
mi w kościele wiernymi odśpiewali ko
lędy. Młodzi przebierańcy kolędowanie 
rozpoczęli już w dniach nauki szkolnej, 
przemieszczając się po salach lekcyjnych, 
prezentowali tradycje kaszubskich gwiż- 
dżów. Zawędrowali też do pobliskich 
domów w Klukowie. Zaskoczeni miesz

Dzień później, czyli 14 stycznia, 
członkowie gdańskiego oddziału ZKP 
licznie zgromadzili się w wejherowskiej 
kolegiacie, by wysłuchać w czterech ję
zykach tekstów Pisma Świętego.

A19 stycznia Kaszubi z Banina, Gdań
ska, Pruszcza i Żukowa gościli u sąsiadów 
za miedzą - w Kolbudach. Wśród gości 
kolbudzldego oddziału ZKP byli wójt rad
ni oraz inni przedstawiciele władzy. Nie 
mogło zabraknąć kolędników, za których 
przebrali się uczniowie z tamtejszego Ze
społu Szkół przygotowani przez nauczy
cielkę języka kaszubskiego Agnieszkę 
Rydzewską. Bożonarodzeniową atmosfe
rę zapewnił także folklorystyczny zespól 
Radlińskie Tony - członkowie pruszczań- 
skiego oddziału ZKP pod kierownictwem 
prezeski Teresy Kopani. W programie 
słowno-muzycznym przedstawiono im
presje przywołujące klimat świąt Bożego 
Narodzenia w tradycji kaszubskiej, ko- 
ciewskiej i staropolskiej.

Teresa Juńska-Subocz

rafii Wierzchńceno i Biółó Góra, chter- 
ny dele bóczenk na wórtnosc familii 
i pödzäköwele za tak apartne ńtczenie 
Dnia Swiäti Familii, jacze tego dnia ób- 
chódzył Kóscół.

Prowadzącó koncert, Ana Miąsków- 
skó, dala betnikóm diplome, snóże żło- 
bizne aniołów i detkówe nódgrode. Pó 
westäpach wszetce pötkele sä na jestkń. 
Organizatorze planeją zrechtowanie II 
Familijnego Przezerku Kóladów w 2013 
rokii.

Ana Miąskówskó, tłom. K.S.
Na ódjimku: kóscół w Wierzchücenie, 

www.pelplin.home.pl/wierzchucino

kańcy z zainteresowaniem wysłuchali 
młodych kolędników. Ze wzruszeniem 
przyjęto ich też w pobliskim Domu Se
niora Zacisze. Tych szczególnych, mło
dych kolędników można było spotkać 
w Gdańsku-Klukowie i okolicach dzię
ki staraniom grona pedagogicznego.

jb
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LABÓRG.„Ó REDOSNY NOWINIE WAMA ÖPÖWIEME"

IX Gardowi Przezerk Jasełków w Lä- 
börgü ódbeł sä 12 stecznika w Sank
tuarium sw. Jakiiba Apósztoła. Üdzel 
w nim wzało kol 450 artistów z läbör- 
sczich przedszkolów, spódlecznech 
szkółów, gimnazjów i z dwóch teatral
nych karnów dzejającech prze Mło- 
dzeznowim Dodomie Kólture i Gardo
wi Publiczny Biblotece.

Przezerk zaczął módletwą ó. Ro
man Zoła, proboszcz parafii sw. Jakuba 
Apósztoła, a pötemü na binä weszle 
mółi artisce z ósme läbörsczich przed
szkolnych molów. Piäkne ruchna, de- 
klamówóne z przejäcym role i śpiew 
kóladów pódbiłe serca piibliczi.

W dredżim dzelu zeńdzenió zweczi 
kaszebsczich gwiżdżów pókózałe köläd- 
nicze kama ze Spódleczny Szkółe nr 3

WEJROWÖ. KÖLÄDE

W Miizeüm Kaszebskö-Pömörsczi 
Pismienizne e Mózyczi we Wejrowie 9 
stecznika ódbeł sä I Konkurs Kaszebsczich 
Kóladów i Pastorałków. Wzało w nim 
üdzel 12 spiewóków z wejrowsczich 
przedszkolów i spódlecznech szkółów.

Üdba na organizacja konkursu 
weszła ód szkolny kaszebsczegó jäzeka 
ze Spóleznowi Spódleczny Szkółe nr 1 
w Wejrowie Aleksandrę Słowi-Kótło- 
wsczi. *'

i Spóleznowi Jäzeköwi Spódleczny 
Szkółe LTO, a ókrajińscze zweczi „Riz- 
dwianyj wertep” przedstawił Okrajiń- 
sczi Zespół SWITANOK. Późni swóje 
rozmiałosce zaprezentowały jasełkowe 
karna w pöközkach ó dównech i te- 
róczasnech sprawach, gdze póreszane 
bełe jiwre młodech ledzy, familiów, dzy- 
seszegó świata w kónteksce wedarze- 
niów sprzed przeszło dwóch tesący lat.

Na kóńc jury, w jaczim bele Jaro
mir Szroeder (załóżca i czerownik Te- 
atru Zamkowa 2), Tereza Szczepańskó 
(direktorka Młodzeznowegó Dodomó 
Kólture, MDK), Zofio Biskópskó-Lisec- 
kó (direktorka Gardowi Póbliczny Biblo- 
teczi, GPB), Renata Hopa (czerowniczka 
kama pieśni i tuńca Ziemia Lęborska), 
Katarzena Dampc (nóleżniczka przednic- 
twa Kaszebskó-Pómórsczegó Zrzeszenió 
w Läbörgü) webrało dobiwców.

W kategorii nómłodszich artistów 
pierszi mól zajäle (ex aequo): Przedszkole 
nr 1, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 10 
i Niepóbliczne Baśniowe Przedszkole, 
dredżi mól - Przedszkole nr 2, Przed
szkole nr 6, Przedszkole nr 9 i Priwatne 
Jäzeköwe Przedszkole Tęczowa Kraina. 
W kategorii kölädniczech karnów dwa

piersze móle przepadłe Spóleznowi 
Jäzeköwi Szkole LTO i Dkrajińsczemó 
Zespołowi SWITANOK, a dredżi mól 
kamu Kaszubskie Gwiżdże ze Spódlecz
ny Szkółe nr 3. W kategorii spódlecznech 
szkółów pierszi mól zajälo kamo MAGIA 
ze Spódleczny Szkółe nr 3, dredżi - jaseł
kowe kamo ze Spódleczny Szkółe nr 8.

W kategorii teatralnech karnów dwa 
piersze móle przeznóne bełe Teatralnemu 
Kamu GrupFOR-MA z MDK i Teatrowi 
SMOKA OBIBOKA z GPB. Nódgroda za 
prezentacja widzawiszcza pt. Jasełka na 
wiesoło” dostało Gimnazjum nr 3.

Jasełkowe aniołe, nódgrode, diplo- 
me i slodczeznä dówele: bórmester Wi
told Namyslak, wicebórmester Alicjo 
Zajączkówskó, wicestarosta Riszard 
Wenta i przedstówce organizatorów. 
W przerwach na óbgódczi jury koncert 
kóladów i pastorałków zaprezentowało 
kamo Ziemia Lęborska i schola z parafii 
Miłoserdza Bożego.

Rędzina Szczupaczińskó, tłom. K.S.

Na ódjimkw Spóleznowó Jazekówó Spódlecznó 
Szkota LTO w Läbörgü w jinscenizacji „Gwiazd
ka jidze”. Ödj. A Szijut

I PASTORAŁCZI PÖ KASZEBSKÜ
Uczastników óbtaksowało jury 

skłódające sä z Tomasza Fópczi - przed- 
nika, Jizabele Bókówsczi i Romana 
Drzeżdżóna.

Weniczi:
Kategorio przedszkolne i pierszich 

klas: I mól - Jinga Solis z Przedszkola 
Sostrów Zmartwechwstónków, II mól 
Amela Walasak ze Spóleznowi Spód
leczny Szkółe nr 1, III mól Mario Mar- 
kewicz z Przedszkola Sostrów Zmar
twechwstónków i Maja Adamczik ze 
Spóleznowi Spódleczny Szkółe nr 1. 
Weprzednienia: Wiktoria Serocko ze 
Spódleczny Szkółe nr 9 i Paólena Gro
chowsko ze Słuńcowegó Przedszkola.

Kategorio dredżich i trzecych 
klas: I mól - Aleksandra Pilarsko ze 
Spódleczny Szkółe nr 8, II mól Magda 
Stanzeckó ze Spódleczny Szkółe So

strów Zmartwechwstónków, III mól 
Olewió Ceselskó ze Spóleznowi Spód
leczny Szkółe nr 1 i Kinga Bądkówskó 
ze Spódleczny Szkółe Sostrów Zmar
twechwstónków. Weprzednienia: Ni
kola Hebel ze Spódleczny Szkole nr 8 
i Lena Szatkówskó ze Spóleznowi Spód
leczny Szkółe nr 1.

Westapów mółech spiewóków 
słechała leczno zeńdzonó póblika, w tim 
starszi i opiekunowie dzecy. Wespółór- 
ganizatorama I Konkursu Kaszebsczich 
Kóladów i Pastorałków beł wejrowsczi 
part Kaszebskó-Pómórsczegó Zrzesze
nió i Müzeum Kaszebskö-Pömörsczi 
Pismienizne e Mózyczi.

Roman Drzeżdżón

Na ódjimku: na zdrzadni sedzele szkolny i przede 
wszetczim starszi uczniów. Ödj. Ana Kąkól
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WEJROWÖ. MÜZYCZNY PÓZDRÓWK
W Müzeüm Kaszebskö-Pömörsczi 

Pismienizne e Müzyczi w Wejrowie, 
w cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” 
28 gódnika łońsczegó roku ódbeł sä kon
cert pt. „Pózdrówk z daleczich stron”. 
W programie bele „piesnie z óddalenió” 
Wacława Kirkówsczegó, Stanisława Jan- 
te i Jana Trepczika, znóne kaszebscze 
köläde i dokaże klasyczi światowi mü- 
zyczL

W wefiilowónech żalach pałacu 
Przebendowsczich i Keyserlingków 
brzemia piäknö muzyka w wekóna- 
nim Agate Bieńkówsczi (mezzosopran; 
Teatro della Fortuna di Fano, Opera di 
Roma), Riszarda Minkewicza (tenor; 
Teatr Wielki - Opera Narodowa w War
szawie), prze akómpaniamence Pawła 
i Zuzane Kiiklińsczich (skrzepice), Jiza- 
beli Wiszińsczi (wiolonczela) i Witosła-

PRZEWIDZ. NÖLEPSZE SZOPCZI

Part Kaszebskó-Pómórsczegó Zrze- 
szenió w Przewidzu, zjiscewające projekt 
„Poznajmy się bliżej - spotkania z ję

zykiem i kulturą kaszubską”, zórgam- 
zowól V Powiatowi Plasticzny Konkurs 
„Szopka Bożonarodzeniowa”.

23 gódnika 2012 roku w kóscele 
pw. M.B. Królewi Różańca Swiätegö 
w Przewidzu iiroczesto östale wräczo- 
ne nódgrode dobiwcóm i wszetczim 
betnikóm. Jury konkursu, w jaczim bele 
ks. Czesiów Hibel (proboszcz parafii 
Przewidz), Tereza Ölszewskö (nóleż- 
niczka KPZ Part w Przewidzu) i Ana 
Lehmann, miało wióldżi tóczel z webie- 
rä nöpiäknieszi roböte. Ösoblewi bó-

WEJROWÖ. SWIÄTE SŁOWA DZESĄTI RÖZ
Jubileuszowi, bö ju dzesąti festiwal 

Verba Sacra - Biblia Kaszubska ódbeł sä 
14 stecznika w wejrowsczi kölegiace. Öb 
czas latosy edicji odczetóny bei trzecy 
dzel Knedżi Psalmów - móh i wióldżi 
Hallel.

Dzele Swiätegö Pismiona zabrzmia- 
łe w szterzech jäzekach: hebrajsczim, 
grecczim, pólsczim i kaszebsczim. 
Kaszebską wersja przeczeta aktorka 
Danuta Stenka. Towarzele ji: aktor 
Jerzi Kiszkis, chteren zaprezentowół 
webróne strofę Bibleji w grecczi i pól- 
sczi mówię i öjc franceszkanin Jaküb

Waszköwiök OFM, czetający hebrajską 
wersjä. Tekste webieröl üdbödöwca ca
łego projektu „Verba Sacra, modlitwy 
katedr polskich” (chternegö dzelä je 
Biblia Kaszubska) - Przemesłów Ba- 
syńsczi. Müzykä do jubileuszowi edicji 
Verba Sacra w Wejrowie przerechtowół 
Cezari Pacorek. Towarził jemu chór Ca- 
merata Musicale, pód batutą Aleksan
drę Janus.

Zaspiewóne przez artistów doka
że, ze zbieru póchwalnech psalmów, 
wezweskiwóne bele przez Jizraelitów, 
cobe wielbić Boga ób czas nówóżnie-

we Frankówsczi (klawesyn i fortepian), 
chterna póprowadzela i muzyczno 
przerechtowa koncert.

Nen muzyczny pózdrówk ódbeł sä 
dzäka dętkowi pömöce Minysterstwa 
Administracji i Cyfrizacji, chterno na 
pöstäpny rok 2013 też dofinansowało 
cykl „Spotkania z muzyką Kaszub”.

Zredagówa: Jolańta Michalska, tłom. K.S.

czenk dówele na zamkłosc elemeńtów 
kaszebsczi külture.

Hewó weniczi konkursu: I mól - Ka- 
tarzena Gidzyńskó z Pszczółków i ji me- 
ma Andżelina, II mól Artur Krauze 
z Kartuz, III mól Alicjo i Wójcech Lich- 
nerowiczowie (sostra z brata).

Konkurs bel dotowóny przez Gmina 
Przewidz.

Ana Lehmann, tłom. K.S.

Na ódjimkii: szopka, chterna dobeła pierszi mdl 
Z archiwum KPZ w Przewidzu

szich świąt i jinech wóżnech sztótów 
w jich żecym.

Z leżnosce dzesąti prezentacji Verba 
Sacra w Wejrowie prezydeńt tego mia
sta Kresztof Hildebrandt weprzednił 
ledzy, chtemy ód początku bele spar
taczony z tim tak wóżnym dló wejro- 
wianów wedarzenim. Replika sztatur- 
czi Jaküba Wejhera dół aktorce Danuce 
Stence, a Medale Róże trafiłe do Prze- 
mesława Basyńsczegó i też do autora 
przełożenków i kómeńtatora ó. prof, dr 
hab. Adama R. Sykóre.

jb, tłom. K.S.

GÖRCZENO. DOBRO ZÖBAWA I WOŹNY CEL
Gwiżdże ze spódleczny szkole w We- 

senie e w Górczenie kölädowale pó 
wsach gminę Leniewó. Detczi, jacze 
udało sä zebrać, óddele dló chorego 
Emila Plutowsczegó.

Dló naji bela to fejn zóbawa, a prze 
ti leżnosce jesme pókózele ledzóm za- 
beti w tech stronach zwek. Baro wszet

czim dzäküjä za baro dobre przejäce i za 
zebróne detczi, jacze me mógle dac na 
dobri cel.

Gregor Prądzyńsczi

Na ódjimkii: uczniowie z Wesena jakno gwiż
dże. Ödj. G.P.
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SZEMOŁD. KÖLÄDOWANIE

VIII Pömörsczi Konkurs Kaszebsczi 
Godowi Piesnie sä ódbeł 18 stecznika 
w gimnazjum w Szemółdze. Do mión- 
ków ö title nólepszich spiewóków e spie- 
waczich kamów stanało 20 grepów e 29 
solistów, razäjaż 197 üczästnikow. Bet- 
nice miele do zaspiewanió po dwa óri- 
ginalne, störe abó nowsze kaszebscze 
godowe piesnie (dolmaczenczi, jak np. 
„Cecho noc”, be bele diskwalifikówóne): 
jedna a capella, a dregą z muzycznym 
wspómóżka. Nót przeznac, że pókózóny 
repertuar bel bókadny.

Piäcpersonowe jury - dr Małgorzata 
Küchtik e dr Tadeusz Fórmela (wekła- 
dowce Muzyczny Akademie w Gduń- 
skü), Jerzi Stachiirsczi (jaczi prawie 
óbchódzy 40-lece swojego artisticznegó 
dzejanió), Tomósz Fópka e szemółdzczi 
proboszcz ks. dr Robert Kaczorowsczi 
- na zycher ni miało letczi robotę. Deja- 
de kuńc kiińców pierszima nódgrodama

ostale weprzedniony niżi wemieniony 
ledze.

W kategorii przedszkola e klasę „0” 
- solisce: Kresztof Winiarowsczi z Zes
połu Szkólno-Przedszkółowegó w Kó- 
leczkówie e Filip Kąkól z Zespołu Sztół- 
cenió e Wechówanió w Dzerzążnie, 
i jedno karno: Aniołki z Niepublicz
nego. Przedszkólegó Aniołek w Kół- 
pinie. W kat. kl. I-III - solisce: Bernat 
Ruth z Zespołu Szkólno-Przedszkólnegó 
w Köleczköwie, i kamo: duet Dominika 
i Mikółój Gawin ze Spódleczny Szkołę 
w Seleczenie. W kat. kl. IV-VI - so
lisce: Kornelia Wenta ze Spódleczny 
Szkołę w Serakójcach e Magdalena Mi- 
külskö z Zespołu Szkölno-Przedszköl
negö w Mostach; w kat. kamów ostale 
przeznóne le weprzednienia. W kat. gim
nazjów - solisce: Agnesa Szur z Publicz
nego Gimnazjum w Leżenie, karna: 
Wokalny Zespół Publicznego Gimna
zjum w Leżenie. W kat. szkole weżigim- 
nazjowe i dozdrzelałi - solisce: Weroni
ka Preczköwskö z X Óglowósztółcącegó 
Liceum w Gdinie, karna: przeznóne le 
weprzednienie.

Rozdónech ostało też póra apart- 
nech nódgrodów, w tim np. Puchar 
Rektora Muzyczny Akademie w Gduń- 
skii e Szpecjalnó Nódgroda Radzezne 
Kaszebsczich Chórów, jacze trafiłe do

Wokalnego Zespołu z Lezena. W. Precz
köwskö za to ósta nódgrodzonó za 
nólepszą kaszebiznä.

Zapetóny ó doznania Tomósz Fópka 
zdradzył, że nóbarżi cali komisji zapadła 
wpamiäc Kömeliö Wenta ze Spódleczny 
Szkołę w Serakójcach. Z gitarą i bąbel
ka. Z jedny köläde zrobią song. Pierszi 
róz miół jem tak cos czete...”. E dló mie 
Kornelio bela wedarzenim konkursu 
(nówiacy dzäka cekawi, wnetk rockowi 
aranżacje na gitara), chóc bel jem pod 
nöwiäkszim doznanim pesznegó spiewii 
Agnese Szur. Jem też dbe, że czejbe Mag
dalena Maksym z Powiatowego Zespołu 
Placówków Öswiatowö-Wechöwaw- 
czich we Wejrowie nie zabócza tekstu, 
Weronika Preczkówskó (ko belno śpie
wająco!) be mia wiele jiwru z dobecym 
w swóji kategorie.

Tómk Fópka tak pódsemówól kon
kurs: Öglowö dobrze. Póra premierów. 
Póra nowech aranżacjów. Mocne gimna
zjum, wdzäczni nómłodszi i mało star- 
szich spiewającech. [...] Pókózało sä czile 
spiewnech talentów. [...] Góspódórzejim- 
preze narobile sä. To je dobrze przerechto- 
wóny konkurs. Może czas, cobe rozcygnąc 
nenpómórsczi na pólsczi?

Greeór 7. Schramke 
Ödj. GS.

GNIEWINO. TERO MO SWÓJ PART
Przednó Radzezna Kaszebskó-Pó- 

mórsczegó Zrzeszeniegó powołała nowi 
part z sedzbą w Gniewinie. 18 stecznika 
ódbeło sä piersze zeńdzenie jego nóleż- 
ników. Jednym z punktów óbradów bełe 
welacje. Pierszim przednikä ostała Danu
ta Bianga, a ji zastapcą ks. Marian Miotk 

Westrzód celów, jacze stówió przed 
sobą nowi part, je m.jin. przerechtowa-

nie zrzeszeniowego füsbalowegö tur- 
nieru, potkania ze swiódkama historii 
z ókólegó, zórganizowanie koncertu kar
na Nadolanie. Dzysdnia w gniewińsczim 
parce je kół 20 nóleżników.

dm
Na ödjimkü: przednice partu w Gniewinie: Danu
ta Bianga i ks. Marian Miotk. Ödj. T.K.

SOMONINO. JESZ ROZ O MŁODOKASZEBSCZI RESZNOCE
Na kiińc Roku Młodokaszebów 

młodzezna z Publicznego Gimnazjum 
w Somoninie wespół ze szkolną Jadwi
gą Hewelt (przedniczką KPZ w Przed- 
köwie) przeszeköwa pöközk pöswiäco- 
ny dzejórzóm. Z prezentacją mögle sä 
zapoznać robotnice i üczniowie gimna
zjum, starszi szkółowników i jiny gósce,

jaczi tego dnia bele przeszli do gimna
zjum. Z ti leżnote szkoła ódwiedzył też 
Jerzi Nacel - kaszebsczi dzejórz, regiona
lista, aptekörz, z ülubieniö historik, jaczi 
przedstawił szkółowi spóleznie wóżniesze 
historiczne wedarzenia tekające sä Kaszeb 
i Pómórzó, a też ópówiedzól ó dzejaniach 
młodokaszebów i jich zasięgach dló na

szego regionu. Wasta Jerzi zaprezento- 
wół też skiitczi swóji robotę, gódające 
ó farmacji i ö aütorsczi ksążce do chemii 
pó kaszebskii. Na kiińc prelekcji ódbeł sä 
konkurs dló uczniów z nódgrodama - plat- 
kama i ksążkama ó kaszebsczi ternie.

Jadwiga Hewelt, tłom. K.S.
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SECH IM PÄKA ÜSZLE

Ö swiätim Tomkü
TÓMKFÓPKA

„Taczi wióldżi, taczi möli - może swiätim bec! Taczi 
zmiarti, taczi grebi - może swiätim bec!” - tak śpiewało cze- 
des kamo Dzece Swiätegö Wawrzińca z Lezena.

To müszi bec fejnö sprawa - bec swiätim, kö jinaczi be 
taczi reklamę temü nie robile. A może prawie nie? Tec je wie- 
dzec, że to, co sä möckö wmödliwö, nie wiedno je potrzeb
ne...

Mob mekcenk nie zawadzy. Chceme tej jeden przetröfk 
swiätegö przeanalizować. Breköwny je jaczi doswiödczalny 
tms...

Halo! Je tu chto? Nicht sä nie zgloszö, tej... na mie trafiło:)
Stanä tede pökömo w redze do Kaszebsczegö Biöra Ate- 

stowaniö Swiätech. Terwalo be to może cab swiäti dzeń abö 
do Wszetczich Swiätech, abö 
może nawetk do swiätegö 
nigde, czejbe nie jeden drech, 
co czedes robił za przęd
nego redaktora „Pomeranie”, 
a terö bei ürzädowim pisajkä 
w Biórze.

- Ne jakiiż ce, Darku, ji- 
dze?

-A - westchnął - jedna ma- 
raszba w swiątczi cze w piąt- 
czi. Sta wniosków do öbrobie- 
nió. Kóżdi chce bec achtniony, 
chto le chöc kąsynk dló kaszebizne zrobił... Nöwiäcy szkolny 
sä pchają. Nawetk zawodowi związk chcele w naszim ka- 
szebsczim niebie założec. Przepüscä cä nyma dwierkoma, le 
mie nie wedój czasä.

Wtromólił jem sä öpöcuszkü midze jednego miewcä re- 
storacje z kaszebsczim menu a ürzädnika z minysterstwa 
administracje a cyfrizacje... I hewö przeszedł mój czas. Na 
penkdrajwie przekózół jem 6 gilgóbajtów dokózów a groźno 
zdrzący sadza, glosa znónym z telewizje, zapitół:

- Warenczi do becö swiätim zjiscywó?
- Ale! Pewno, że jo! Wiele razy w pierszi łowcę sódiwół 

- a tam sä swiäti colemało pchają. Jem belno zakónserwówó- 
ny, chöcö krizys - nick mie cala nie übiwö. A jesz... napisół 
Pierszą Kaszebską Pasja!

- Hola! A te... eroticzi?!

- Ne jo, ale jem jesz... köpä póbóżnech śpiewów iisadzył 
i z nima pó koscołach z chórama wanożił!

- A chto sä z ksażi w Szportach swójsczich e küpczich 
weszczerzół?!

- Ale ksądz Roman też sä weszczerzó a ju chwilä sedzy 
w dredżi redze swiätech, zaró za przednikama zrzeszenió 
i profesorama z jinstitutu!

- Proboszcz ödközöl, że na kölektä w czipkä nie daje 
i malowiele kładze do küwerte na kölädze.

- Taczi prawie są Kaszebi, skamżotny... Ale to dobri pa- 
rafiónowie. Jem za to msze kaszebscze rechtowół i psalme 
grebim glosä spiewól.

- Nazót z pielgrzimką ze Swiónowa do Chwaszczena 
piechti nie chodzył! Zewie na 
kózaniach! SMS-oma sä mödb! 
Nie, nie! Doswiatnąc müszi!

- Ale gödö do dzecy pö ka- 
szebskü, nie leno do swöjich...

- Möme ju swiätech skö- 
picą, a do te jesz sä ti z herbama 
cesną! Chöcö... je jesz swiäti öd 
szpórtów do öbsadzeniö...

- Hó! To jo be ten wakat 
wzął.

- Zarö, zarö! A zaświad
czenie öd doktora je?

- A docz to?
- Relikwie są potrzebne, a te, co bele, ju są debelt rozdóne. 

Nigle na sekcyjny stół wezną, müszi bec kwit ód doktora.
- Relikwie?! To wa mie chceta na szteczi porznąć?! 

(Tuwö jem so przeböczil swiätegö Tönä z Padwę, a barżi to, 
co z niego ostało: szczäka, jäzek i głosowe strene, co je dló 
turistów na pókózk westawile). W żecym! A jesz do te jem 
ügödöny na kaczkä köl starczi. Jak mie nie mdze, tej ona mie 
dopierze przeswiäcy!

- Ale jesz je szansa na bece swiätim, dodöwk niebnegó 
nektaru i mól w letaniji.

Zawichlół jem sä w dwierzach...
- A... dójta wa mie wszetce swiäti bezpiek!

Hmmm. Wezdrzi na to, że nie kóżdi może bec swiätim...

nie kóżdi
może bec
swiätim...

Zmiarti - szczupły; kamo - grupa; prawie - właśnie; ko, tec - przecież; wmödliwö - wdska, proponuje wbrew woli nabywcy; mekcenk - tu: symulacja; przetröfk
- przypadek; breköwny - potrzebny; truś - królik; rega - rząd, kolejka; maraszba - ciężka praca; achtniony - doceniony; kąsynk - troszeczkę; wtromölec sä
- wcisnąć się; öpöcuszkü - cichaczem; miewca - właściciel; hewö - oto; zjiscywó - spełnia; colemało - zazwyczaj; wanożił - wędrował; weszczerzac sä - kpić; 
przednik - prezes; czipka - koszyk bez pałąka; skamżotny - skąpy, skąpi; doswiatnąc - neolog. dojrzeć do świętośa; skopią - wystarczająco dużo; szpört - kawał; 
debeltny - tu: ponad miarę; starka - tu: teściowa; dodöwk - dodatek; mól - miejsce; wichlac sä - wahać się; bezpiek - spokój.
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Z BUTNA
TEGO ARTYKUŁU MOŻESZ POSŁUCHAĆ NA
www.miesiecznikpomerania.pl/audio

WArbata” pö betowskü
RÓMK DRZEŻDŻÓNK

Jednego zemówegó wieczora do mój i zatacony pelcków- 
sczi checzi chtos zaklepół. Pewno to le brifce be sä chcało dó 
mia kraczac pó barabónach ób tak śnieżną chajä, pómeslół 
jem. Pó prówdze to beł ón. Wezdrzól colemało jak biółó 
iikózka z dzecnegó snikü. Wiózł bene, strzäsl sä jak scyrz, 
a westakół dreżącyma lepama:

- Witttójżeeee...
- Bóg zapłać. Zeblecze kóżech, zebiij kiirpe... co te mie 

nie naswinisz, a pój dali - zarócził jem go w jizbä.
- Brrrr, je to buten zemno - brifka sódł so pód pieckä. 

- Jó sä kąsk kół ce rozgrzeją, a piidä dali.
- A dzeż te tak ó cemnicą 

wädrejesz?
- Móm lest ze skarbówczi 

do leśnego.
- Ni mógł te, mackii, 

gó witro zanieść? Kó leste 
ze skarbówczi be miale jak 
nódleżi jic. Chto wie, co tä 
bene je?

- Witro? - drech zmórlił 
lesenä, a tej trząsł w nią pótą 
z płasczegó, jakbe chcół jä 
weplatowac. - Kó prówda, 
ó tim jó nie pómeslół.

- Tej co, móże arbata na rozgrzanie?
- Jo, nólepi z prąda - zabedowół. - Buten minus piać, 

wiater, śnieg... brrrrr, ceż to je za zyb.
- Jó be ce ród zrobił... ale, jakbe to rzec, z przeczenów 

ód mie niezanóleżnech nastąpiła przerwa w dostawie prądu. 
Prawie wczeró bel tu Ädris, a mie neżka nech kilowatów, co 
jó jesz miół, zbrekówół.

- Ala szlachówie z Ädrisä! - zaklął brifka, a obrażony 
rzekł: - Źle tak, to jó nick niechc. Nie mdä elgrejä cze jinszą 
lepą sä truł.

- Jó ce równak arbata dóm - zasmiół jem sä. - Móże za 
gorąco óna nie mdze, ale mest ce zreszi. Üzdrzisz, ona mdze 
ce belno szmaka, le dożdże, zarózka halom.

Pódeszedł jem do biórka, co stojało kóle ókna, a chwócył 
ksążka:

- Wejle je. Trzemi - pódół jó jä drechówi.
- Ceż to je?
- .Arbata” na rozgrzanie decha, ódjimkówi komiks.
- .Arbata”? - brifka wzął gó do räczi, óbezdrzół z kóżdi 

stronę, przekórtkówół, zrobił sä czerwony na gäbie, a ostro 
spitół: - Skądkaż te to mósz?!

- Móm nalazłe w Betowie. Wiera na taczi kómudny wie
czór „Arbata” pö betowskü mdze dobro...

Wtim sta sä cos, czego jó be sä w żecym nie spódzół.

Brifka wstół, szmergnął komiks w nórt, a rozjarchólony za
czął szkalować:

- Ti piirtce! Ti mackówie! Ti brzedalowie! Ti pankowie 
z putawów! Szczeniäta Swiaców rodä!

- Dójże póku, ceż te sä tak nerwüjesz?
- Ti zós są pierszi! Pierszi!
- Pierszi? Cebie zrozmiec...
- Öni pierszi miele kómiks, pierszi kriminól, pierszi 

seans-fiksen! Müszi to Betowó bec wiedno piersze?!
- Kó oni pierszi wiedno nie są... Doch kómiks ju bel, kri- 

minół też. Nówóżnieszó je belnó robota... Nie rozmiejä, ó co
ce, drechü, jidze?

- Wez mie póklepi - brif
ka wepiął brzech a rozkózól: 
- Wale! Śmiało!

Pacnął jem gó delikatno 
róz a dredżi. Z bena dół sä 
czec głechi pómión, jakbe 
w bäben walił.

- Czejesz to?
- Dożdże - pacnął jem gó 

mocni. - To tak brzemi, jakbe 
te nic bene ni miół.

- Prówda! Wiesz czemu?
- Ni mósz dzysó nic jadłe?
- Nie! Zózdrosc mie bene zżeró! Rozmiejesz? Zózdrosc!
Zasmiół jem sä a rzekł:
- Wiesz te co, weżarte to te mósz w bani. Żebe te cos 

w ni miół, tej te be sóm co „pierszegó” wemeslił. Gwes tima 
w Betowie üdbe ju sä w głowach nie mieszczą, temu co 
szterk co nowego na świat wedówają.

Meslół jem, że brifka zós mdze obrażony, ale nie. Sódł, 
ópiarł sä ó pieck, a zabedowół:

- Dój sa mie na .Arbata”, niech öszmakajä... Móże jacze 
natchnienie w ni nalezä...

Müszi to 
Betowó bec 

wiedno piersze?!

„MAGNIFICAT" KASZUBÓW
Ostatnie wolne miejsca 

na Kaszubskiej Pielgrzymce do Ziemi Świętej

Weź udział w historycznym wydarzeniu
10-17 marca 2013 r.

Szczegóły na www.kaszubi.pl (zakładka u góry „Magnificat" Kaszubów) 
Kontakt z organizatorami: tei. 609113117
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Ötemkniäce Rokü 
Janusza St. Paserba

Tczew, 7 stecznika 2013 r.

Rok ksädza Paserba iiroczesto ostoi dtemkłi przez przednika 

Kaszebskd-Pömörsczegö Zrzeszenió Łukasza Grzädzecczegö i dire

ktem Zrzesze Ekönomicznech Szkotów w Tczewie Jerzego Cise- 

wsczego.

Westrzód drechów i uczniów ks. Paserba bel m.jin. ks. Primas 

Henrik Miiszińsczi.

Tczewsko mtódzezna przerechtowa przedstówk na spodlim doka- 

zów ks. Paserba.

Stanice kocewsczich i kaszebsczich partów Zrzeszenió bele w Tcze

wie dokazd tego, że ks. Paserb rozmiólsparfaczec te dwa wóżnepó- 

mdrscze regione.

Slednym pünktä üroczezne bela könferencjö pöswiäconö patro

nowi 2013 roku.

Odj. 1-5 Jadwiga Bogdan
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PRZYŁĄCZ SIĘ
Jesteśmy polskim holdingiem energetycznym, z 16-procentowym 
udziałem w rynku sprzedaży energii. Zajmujemy się wytwarzaniem, 
obrotem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej oraz ciepła. 
Stawiamy na ciągły rozwój. Już w tej chwili dostarczamy prąd do 
2,5 min gospodarstw domowych i 300 tys. firm oraz eksploatujemy 
162 tys. km linii energetycznych na obszarze Va powierzchni Polski. 
Z energią patrzymy w przyszłość

www.energa.pl

Energa

http://www.energa.pl
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Na lato bedejeme najim Czetińcóm „Stegna” 
kąsk „lżeszą”. Z kabaretomima tekstama, ze 
szportomno napisóną kriminalną pomiostką 
ö trupach tu pitlómce cze tekstä Terese We- 
jer ö chrzce dlo marenom, co przejeżdżają na 
smojim boce rómnik. Wiele hümöru dö sä też 
nalezc m tekstach Słomka Formelle.
Wort sä przezdrzec tekstom, z jaczich śmieją 
sä Kaszebi i pomeslec nad słomama Adóma 
Hebla, chteren pisze m smojim teksce ö ka- 
barece „Kiińda”: „Kaszebsczi szport to miolgo 
ösoblemösc. Decht jak amerikańscze stand 
up comedy nie je śmieszne, czej je przedol- 
maczone na jiny jäzek, tak kaszebscze mice 
nie mdą smieszec po polsku, anielskü cze 
francesku (...). Tak prosto je, że kożdo kultura 
i kożdi jäzek śmieje sä z czegoś jinego i czej 
rozmiejeme sä smiöc ze szportóm m jinym 
kraju, tej to znaczi że ju po promdze dobrze 
znajeme molomą kultura.”.
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Eugeniusz Preczköwsczi

Henrik Hewelt 
- przeböczony pöeta
Ösmenösce lat pö smierce Henrika Hewelta 
Publiczno Biblioteka Gminnö w Przedköwie 
przejała jego miono. Ten belny krok sczero- 
wół znowa öcze na zaböczonegö ju pisarza 
i żłobiarza. Chteż to beł nen utwórca?
Ko urodzył sä w Rabie kole Przedkówa 31 
maja 1936 roku. W rodny wse rósł, dodrzeni- 
wół, a czej beł ju ustny szedł robie do Gdini. 
Tam pótemu zamieszkół na wiele lat jaż - na 
skütk nieuleczalny chórosce - 7 lepińca 1995 
roku ódeszedł na wieczną wachta w wieku 
leno 59 lat.
W Gdini dół sä poznać jakno baro zdatny 
ledowi żłobiórz. Baro kóchół kaszebiznä. 
Jego wszetcze rzezbe parłaczełe sä z rodnym 
regionä. Przikładowo zrobił snóżą plaskatą 
rzezbä na plener utwórców z leżnote 20-ti 
roczezne korunacji Matinczi Swiónowsczi na 
Królewą Kaszeb. Dobeł pierszi mól. W nym 
dokózu pókózół całe żece kaszebsczegó 
gbura, chteren wszetkö öddöwö swöji Ma
tinee.
Żle to utwórstwó beło znóne i baro uznóne, 
to beło dobrze wiedzec. Zós decht mało co le 
wiedzec beło o jego pisanim wierztów. Prów- 
dac czile z nich beło ógłoszonech w „Pome
ranii" (debiut w 1983 roku wierztą „Dzeń 
Zódeszny"), równak wiele w nym cządniku 
sä jich nie ukózało. Pod kuńc żecegó dół 
mie czile swójich wierztów z meslą ö drekü 
w „Nordze", chternä jó w 1995 roku założił 
w Remi wespół z Kaźmierza Klawiträ. Wnet 
üköza sä wierzta „Do Ce Boże". Hewó ona:

Do Ce Boże
Czekóme öd wżeni kü do wżeni ku 
Cez jinegö robie możeme Boże 
Tęsknica naji w świat prowadzy 
Wiater żaiota üzybac pomoże.
Me wekule naji żewot cali 
Do Ce wiarą öd kuńca do kuńca 
Wszädze Twoja widzba je 
Jes najim wzenika i zöpadä sfuńca.

Ju 14 czerwińca 1995 roku - to je na trze nie- 
dzele przed jego smiercą - jó wedrekówół 
wierztä „Nastó chwila". Wort też tu przebó-
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czec nen tekst. Kö beł to wdór óstatny Hewel- 
ta na jego żecowi Stegnie.

Nastö chwila, zliczisz swój wiek 
Dnie przelecate nibe różeńca pocórczi 
Otrzesz fesenä zmörszczkq zóróna 
Jak niwa szari zemi.

Nastö chwila, że w bezradnosce 
Wdörzösz so żewóta lata 
Uronisz nieröz fzä kroplestq 
Spödajqcq na twoje stopę.

Nastö chwila, dergötajqcq räkq 
Oprzesz sä na krekwi säkati 
Chterna jak remiä ofiarne 
Pödtrzimö ce w żewóta mace.

Nastö chwila, że ceszba w koło.
Coröz słabszim wzbierać mdze pómiónd 
A żewóta szarosc i ceniö w nim 
Mdze wdörä óstatnym.

Hewelt spoczął na komunalnym smatórzu 
w Gdini Wióldżim Kackü. Żegnało go wiele 
Kaszebów. Nóbóżeństwó prowadzele jego 
dresze ksaża Jerzi Wiäcköwiok, Edmiind 
Sczerka i przede wszetczim Roman Skwiercz, 
z chternym wiele razy Hewelt szedł na mión- 
czi w turniejach gódkarzów we Wielu. Óbaji 
dobiwele tam tej sej nópiersze nódgrode. 
Tak sä stało, że pö ódińdzenim artiste i pöete 
przeszło w moje race jego poeticcze iitwór- 
stwö. Dzäka temu ju po roku iikózół sä to
mik wierztów ö wiele gódającym titlu „Nie 
ódińda bez pożegnanió". Prze jegö öbro- 
bienim miele też dzelek móji i Jego dresze 
Eugeniusz Gółąbk i Stanisłow Jankę. W nim 
nalazło sä bez 50 wierztów, w jaczich poeta 
żegnó sä z tim swiatä. Ko wiedzół, że jego 
czas je krótczi. Tej po prówdze pókózół on, 
co dlo niego znaczi żece i rodno Tatczezna, 
a też ojcowizna - ököle Räbü i Przedkówa. 
Pisoł o tim tak: Z kaszebsczi zemi stworzony 
/ \N kaszebsczi zemi chówóny / O kaszebizna 
biötköwöf wiedno / Jaż do dzys nen mój ród 
biedny. Tacze beło jegö meslenie i dzejanie. 
Je wiedzec, że to meszlenie sä widzało czetin- 
cóm. Ko nen tomik rozeszedł sä baro flot. Ju

dówno nie szło go nigdze dostać. Tim barżi 
wdzäcznosc nym üdbödöwcom z Przedkówa 
sä nóleżi wiölgö, że pódskacele do wznowie- 
nió ksążczi. Prze leżnosce odnalazło sä jesz 
czile zabóczonech wierztów. Do te dopisóne 
ostało szerocze posłowie ó żecym i dzejanim 
utwórce. Dzäka ternu wszetczemü móme 
dzys belną rzecz, jakö wierä ödmikö dalsze 
baderowanie dokózów Hewelta, ósoblewie 
tech żłobiarsczich i szpórtownech gódków 
pisónech na turnieje gódkarzów.
Küreszce móme na race no utwórstwó, 
z chternegó kóżdi może kórzestac. Óso

blewie wierä dzece i młodi, co snóżo pókózół 
I powiatowi könkürs recytatorsczi jegö poe
zji zrechtowóny bez biblioteka jegö miona 
w Przedköwie. Ö tim wszetczim może też 
öbezdrzec w telewizji Teletronik w jedny 
„Śpiewny üczbie" z dnia 17 maja. Dzeń rechli 
beło to nadanie miona.
Jak rzekła direktorka biblioteczi Danuta 
Rzepka możeme bec baro ród. Kö patron 
terö pödsköcö jinszich do twörzeniö. A bel- 
nech Citwórców w ti gminie nie feleje, tak jak 
wierä też w jinszich dzelach Kaszeb. Temu 
wort-tak jak to sä stało z Heweltä - podob
nie zrobić w przetröfkü jinszich zabóczonech 
pisarzów i poetów, taczich jak Stanisłow Sen- 
ger, Stanisłow Rejter, Zygmunt Narsczi, Jan 
Labuda i wiele jinszich. Ne tej do roböte! 
Boże pómagój!

Rozmiszlanie
Nieszczestlewi ledze co w kółowrotnosc 
Wechwölajq swoja wiednosc 
Wierzq, że dzys, jitro i zawde 
Zabiwajq, że to je wszetkö dotechczös. 
Detczi to nie wszetkö - lubóta minie 
Lata ücekajq, gódzena po godzenie 
Bo żewót nasz - w świeczce ükreti 
Pöczim sä pöli - peszne je żece.
Kóżdi równak pamiätac muszi 
Że świeczka zdzejónó przez pszczeli ród 

Jak gwiózda na niebie - tak długo sä pöli 
Zamergö i zgaśnie - pökqdka sygnie ji knot.
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Adom Hebel

Kiińda - absurd razä 
z wipkowanim...

Ödj. Maciej Stanke

Derch sä gödö ö tim, że nama feleje teatru. 
Wiele dramów żdaje za westawienim i nick 
nie wskazywó na to, że chtos sä za nie weznie 
w nóbleższim czasu. Bieda je też w jinym dzelu 
„binowegó" utwórstwa - kabarece. Ta prost
szo w przerechtowanim forma mó dosc wiele 
karnów zebrónech wkół mólowech strzodo- 
wiszczów. Taczi je m. jin. kabaret Belók z Gnież- 
dżewa. Ten zort kabaretów sygó do tekstów 
Romana Drzeżdżóna e autorów, jaczi twórzele 
przóde. Mało je równak nowech tekstów i no
wego pózdrzatku na kaszebsczi szpórt. Placa- 
ma, dze pókazywają sä kaszebscze kabarete, są

festine, óżniwine, Dodome Kulturę... Woźnym 
mölä pótkanió na jedny binie rozmajitech kar
nów je Kaszebskó Kabaretno Biesada „Belny 
wic" w Östrzecach.
Kaszebsczi szpórt to wiolgó ósoblewósc. Decht 
jak amerikańscze stand up comedy nie je śmi
eszne, czej je przedolmaczone na jinyjäzek, tak 
kaszebscze wice nie mdą smieszec po polsku, 
anielsku cze franceskü. Me zdzywiony wzeró- 
me na seriale z Anglie, w jaczich podłożony je 
zwäk śmiechu i blós on nama pödpöwiödö, 
czede sä smióc... ale tzw. Bosy Antce ni mogą 
sä nadzewic, że wipczi po kaszebskó wpro-
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wodzają naju w stón wnetkä udeszeniegó, 
a czej przez zäbölenie sä prabüjeme jima pö 
pölskü weklarowac, ö co jidze, tej ódpówiescą 
nie je śmiech, le tekst „ale suchar". Tak pro
sto je, że kóżdó kultura i kóżdi jäzek śmieje sä 
z czegoś jinegó i czej rozmiejeme sä smiöc ze 
szpórtów w jinym kraju, tej to znaczi że ju po 
prówdze dobrze znajeme molową kultura. 
Kaszebsczi szpört müszi tej bec klasyczny 
i opierać sä na jistnech zdarzeniach i pósta- 
cjach jacze westapiwają kol naju lata lateczne? 
Jesme dbe, że nie. Zmieniwö sä całi świat, le 
nie nasza mentalność. Tej zmieniwają sä szpór- 
te, ale one są dali pöközanim buten tego co 
w naju sedzy.
Dzysó baro wiele ledzy sä śmieje z absurdu. 
Jidze to sparłaczec absurd z kaszebsczim baro, 
baro bezpóstrzednym trafiającym w sóm we- 
strzódk wipkówanim? Taką salótką śmiechu 
czästeje naju kabaret Kuńda.
Dzejo ju 3 lata, chöc skłod sä zmieniwoł. Jego 
załóżcą je Jack Langa z Góscecena. Przóde 
skecze ópierałe sä ó jistniejące scenarniczi, np 
Henrika Hewelta. Czej po zmianach sztótt kar
na sä przedstówiół: Jack Langa, Patrik Müdla- 
wa, Adom Hebel, tej pówsta programa „UFO 
porwało sztadione, tera to je nót uprawie". 
Sóm titel wskazywo na to, że młodi kabaret- 
nice pójachele ze szpórtama w kosmos. Nie 
felało tam też kómeńterów dzysdniowi stój- 
note w jaczi bele niłoni i łoni Kaszebi - jidze 
ö przerechtowanie do Euro 2012 e kaszebsczi 
üdzel w ti pödjimiznie. Öd tegö czasu Kuńda 
w całim składze razä pisoł tekste swójich ske
czów. To wióldże ulżenie - grac na binie to, co 
sä samemu stwórzeło. Tede też sä pöjöwiö 
móżlewóta nieógreńczony jimprowizacje z wi- 
ólgą pójugą wezweskiwónó przez Kuńdów. Nie 
blós scenarniczi są leteracczim uróbka mło- 
dech wicmanów. Powstałe też tekste piesniów, 
jacze są jinterpretacją znónech müzycznech 
dokazów. Dopierze mają napisóne swöjä wer
sja „Żebyś ty wiedziała" Mieczisława Fogga 
e znónegó muzycznego mötiwü z filmu „De
sperado" - ten tekst móżeta przeczetac niżi. 
Na tim sä jich śpiewno robota nie kuńczi. Tero

w przerechtowanim je frańtówka, jako je znó- 
nó brekównikóm Youtube, le pókądka sä nie 
nauczą tuńcowac, to mdze krejamnota. 
Terözka w kabarece westäpiwö dwüch mło- 
dech chłopów - Patrik Müdlawa i Adom Hebel. 
Zaczinają nowi sezon, mają zrobione nowe ske
cze, uprawione störe, napisóne tekste. I bierzą 
sä do robotę. Może zagrają dzes krótko Cebie? 
Może sóm chcesz jich róczec? Tej napisze do 
nich na facebookü na stronie „Kabaret Kuńda"! 
Jeden z wiele kabaretów? Nowi kwalitet w ka
szebsczim szołbiznesu? Nowe czażkó-rzec-co? 
Öbezdrze i sóm oceni!

Tekst do melodie z filmu Desperados
(nalazłe w szefladze Kuńde)

1. Pösiechöjta ti historie, chterna zdarzeła sä
mie,

Leno szło mie tak fatalno, dresze ze mie sä
śmiele.

Przeszedł do mie drech mój Józwa i na piwo
wecygnął,

Tam w remize je zóbawa, może werwiesz te
tam co!

Ref. Ajajajaj, mie lechó szło 
Kunc kawalera, żeniałi ju chłop

2. Tej jo uzdrzół moja Klarrra, ach jak piäkno
tuńcowa.

Jo nie meszlół, że tak wińdze i ji chłopa
ostóna.

Jo za wiele miółju wzäte, öna to wekorzesta 
I do ksäda mie wecygnä, nie wiem jakuż to

sä sta.

Ref.

3. Wnetka bełe zöpöwiedze i wiesele beto flot. 
Trze świnie, jedno cela, ne i sznapsu krata

szło...
Wszetce dobrze sä bawile, stóri León nama

grół,
Móji Klarze brzech ju rosce, chrzcene bqdä

weprówiół
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Mateusz Łącczi

Trupe w pitlówce
Doköz wesłóny no Remüsowq Kara, örganizowonq przez Klub Sztuderów 
Pomorania dlo młodzezne z weżigimnazjalnech szkołów

Pajk rozpiął sec na tim delu, gdze król zasódó 
sóm. Neónowó lampa swieceła, belno prze 
tim percząc, jak Syrenka z pustirn baka. Ni 
można ji sä dzewówac, że perczała, bo beła 
swiödkä wioldżi „jatczi". Martwi gangstero- 
wie leżele kol zlewów i tech delów, o jaczich 
jo godół na początku. Ti gangsterowie to nie 
beł snóżi widok. Bele całi ód krewi, a jich 
ócze, widzące, że nick po nich w martwym 
gangsterze, pówełazełe jima z órbitów. Jesz 
piać minut temu beło tu ful ledzy, terózka 
nie beło tu ani żewegó decha (jeżle można 
rzec, że deche są żewe). Knópi, chterny prze- 
żele, jachele tero kol Macekóła i bele baro złi.
- Jo godół! Jo godół! Handlejeme szpertusä, 
a nie karabinama! Leno nicht mnie nie słechół, 
bo po co! - godół Pierszi.

- Jo, jo, to be nick nie zmieniło - ódpówiódół 
Dredżi.
- Te jes nabólałi! Z budlów be do naju nie 
strzelele!
- Jo, jo, tede be naju tim szpertusä óblele i pód- 
pólele!
- A co to, wódę w kranie ni ma? Abó jaczi ga
śnice?
- Gódanie. Czejbe starka mia broda, to be star
ka beła. Te lepi mesie, co pówiedzec szefowi. 
Ön bädze decht złi...

I tak jachele i wadzele sä jak jaczi Pawlak i Kar
gul. Za sztek öprzestele sä sztridowac, bo doja- 
chele ju do szefa. Szef mieszkół w wioldżi wil
le, nosył drodże ancuche, a tobakä zażiwół ze 
złotego rogu (ukródł nen róg taczemu knópówi 
w śmieszny muce, dówno temu kol Krakowa).

- Co je, papüdroczi? - przewitół sä z czełoscą 
szef.
- Problem, szefie - pówiedzół Pierszi.
-Jaczi?
- Trzecy, Czwiórti, Piąti, Szósti i Sódmi nie żeją
- pówiedzół Dredżi.
- Ne jo. Karabine przedele, a patronów na sle- 
póczi nie pódmienile, dołemónowie.
- Bo Trzecy zabeł tasza ze slepókama - dolma- 
cził Dredżi. - A me tego nie wiedzele. Dopierze 
jak zaczäle do naju strzelać, jesme to zrozmiele.
- A tede to ju beło po ptóchach - dodół Pierszi, 
jakbe tego jesz nicht nie wiedzół.

***

- Jó ce godół, żebe te nie strzelół!
- Ale o co ce chódzy?
-Te ni miółstrzelać!
- Ne co? Jó godół, żebe nie klął...
Tak gódele Rudolf i Diesel, czede jachele kol 
Zólesó. Jachele baro chutkó, bo wiedzele, że 
szandarze mdą jich gwes szekac. Miele kupie 
karabine i pójachac dodóm, ale Rudolf dostół 
górz i wszetczich pózabijół (on wiedno bełtaczi 
impulsywny).
- Te mógł choc do naszich ledzy nie strzelać! - 
pówiedzół Diesel.
- Jó nie chcół, to beł leno rikószet!
I tak gódające jachele, a nie chcele sä za- 
trzemac, bo sä bójele, że jich szandarze do
gonią.

***

A szandarze jesz nick nie wiedzele o tim strzela- 
nim. Dopierze miele odebrać telefon ód Genia.
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- Jo? - spitoł posterunkowi.
- Dobri dzeń, tu je Genio. W mójim barze beta 
strzelanino! Dzesäc trupów w wichódku!
- Jo, jo - posterunkowi nie dówół temü wiarę.
- Ne jo! - Genio ód więdną miół dar przekóny- 
wanió.
- Za piać minut bädze ü ce radiowóz.
I tak beło. Pó piać minutach Columbó i Monk, 
nölepszi szandarze zez Brus, sedzele ü Genia 
i kómbinowele, co tu sä stało.
- Jó tuwó nie weńda! - Monk. - Wszetcze ka- 
chelczi są ód krewi!
- Nie jiwruj sä, leno pój ze mną! - Columbó.
- Nöpierwi ümijtä podłoga, boje dechtbrednó
- Ni mögä! Tu je DNA!
- A co, jö CSI? DNA móm zbierać? - spitoł 
Monk.
- Zbierać to te możesz grzebe - ódpówiedzół 
Columbó. - Me tu terózka gromadzyme pósz- 
laczi.
- A tej to co jinszegó - Monk wiózł w pieta 
krewi. - Mosz jaczi szlach?
-Jesz nie. Szukóm.
Szukanie dokózów ti przesprawe beło baro caż- 
cze, bó Monk wcyg sä bójół ti krewi na podło
dze. Stojół leno na westrzódku, midze tima 
trupama i meslół, co tu sä ü dióbła mogło stać. 
I wemeslił.
-Tu beła strzelanino.
- Ne co te ópówiódósz? - Columbó beł richtich 
zaczekawiony tą tezą.
- Jó meslół, że oni bile sä na miecze...
- Nie. Strzelele - Monk bronił swóji teze jak nie
podległości. - Tu je fül patronów ód szosów.
- Müszi sprawdzec, z czego są te patróne - Co
lumbó wzał w räkä swöjä möbilkä i wekrącył 
numr. - Halo? Witój, Badil! Słechój, móm tu 
szosę, nie wiem, z jaczi one są broni. Jaczi kali
ber? Ne wiesz, Badil, jó to suwmiarczi w oczach 
ni móm, ale gwes 7,62. Ne jak to nie wiesz, 
gdze szekac? W sznekrownicä wpisz! W Go
ogle! Mösz? Ne! To dzäka!
Rozłącził sä.
-1 co?
-To bełe kałasznikówe.
Monk zaderżół ze strachü.

- Kałache? To tu bele terrorisce! Tam kol zlewu 
je tasza - pókózół raką. - To je na gwes bomba!

***

Rudolf i Diesel nie zwólniwele. Bele ju dalek 
ód Brusów, ale wcyg jachele baro chiitkó, bó 
meslele, że szandarze depcą jima pö füzeklach. 
Ödezwötsä Diesel:
- Skrące na tä tanksztelä, bó jem głodny.
- Nie. Nöpierwi müszime ükrec karabine.
- Alejesc mie sä chce!
- Z głodu jesz nicht nie pakt.
- Jó zaró päknä. Skrąc tu, weznä jaczegó cwiarc- 
fóncóka na wenos i móżeme jachac dali.
- Niech ce bädze. Detczi są w tasze, w bagaż
niku.
- He, he, he. To je biznes, kupie sedme kara
binów i nie dac za nie ni jednego grosza - za- 
rechótół Diesel. Zaparkówele kol tanksztele, 
Diesel ótemknął bagażnik.
- Ö wejle te w mördä Tüszköwiöka! Ni móme ti 
tasze! Ostała w tim wechódku w Brusach!
- Nie plezgój! Jedzeme nazód.
- A mój cwiarcfüncök?

***

Kol Barü ü Genia zatrzemało sä aüto. Pierszi 
i Dredżi przejachele pö taszä. Nie wiedzele, że 
we westrzódku bele ju Rudolf z Diesla i óbzere- 
le jich z okna.
- Dobra, jida - pówiedzół Pierszi.
- Wez taszä i ucekóme, rozmiejesz? Tu mösz 
pistolet.
Pierszi wzął pistolet i pobiegł do baru. Dredżi 
wółół zó nim:
- Pierszi, jesz magazynki
Ale ón tego nie czuł. Dredżi pólózł dac mü nen 
magazynk. To beła fela. Jak leno weszle do 
baru, Diesel zaczął do nich strzelać. Pedle jak 
kówczi, nawetka swojego zabójcę nie widzele.
- Rudolf, ótmekój tasza - pówiedzół Diesel 
znad lufę.
Öcze weszłe jima z czaszków. W torbie bełe 
leno pöcäte gazete i kórtka z nödpisä: Tu sä 
zdżibó dzób pingwina. Policjo z Brusów selaje 
pózdrówk.
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Köclök
(na spödIim tekstu kabaretu POTEM) 
Na nasze przerobiła: Ana Gleszczińsko

NARRATOR: Köclök jak wiedno miół robota 
z öddzelanim makü öd popiołu i grochu öd 
kapustę. Okróm tego sził, sprzątół, gótowół... 
krótko: beł barżi chwatczi i belnieszi öd niejed- 
ny pralczi aütomaticzny - miół wiäcy guzów. 
Jegö sosterczi nie bełe tak piäkne, bö ni miałe 
guzów leno błiskawiczne zómczi. I temu baro 
nie ledałe Köclöka.
SOSTRA PIERSZÖ: Ködökü, te smölökü! 
SOSTRA DREGÖ: Te kocmołuchu!
SOSTRA PIERSZÖ: Te wiesónie!!!
KÖCLÖK: Ale mie je żol...
NARRATOR: Nie dali jak piać minut w könia öd 
checze Köclöka żił Ksąża na zómkii. Ksąża beł 
kawalera i szukół za białką.
KSĄŻA: (szukó) Ni ma, ni ma... Nigdze ni ma! 
NARRATOR: Tej ön so umeslił, że zrobi wiól- 
dżi bal, na jaczi badą röczone wszetcze piäkne

panne. Sosterczi Köclöka też meslałe, że są pi
äkne, tej zaczałe sä rechtowac na bal... 
SOSTRY: (tej rechtejq sä na bal...)
NARRATOR: Ne, ale chceme nazód do Köclöka. 
SOSTRY: (tej öprzestafe sä rechtowac) 
NARRATOR: Köclök ni miół prówdzewi meme, 
leno taką zastapną, bez co nazewała sä öna 
Macecha. Macecha miała wszetkó na haftczi, 
bez co beła nöbrzedszö ze wszetczich (nawetka 
öd aütomaticzny pralczi).
MACECHA: Köclök, Köclök naszeküj sosterkóm 
seknie na bal!
KÖCLÖK: Jo, pani matko.
MACECHA: Nie gadój do mie: pani matko! 
A jak ju gödösz: pani matko, to nie gadój: pani 
matko, leno pani matko!
KÖCLÖK: Jo, pani matko.
MACECHA: Ne.

8



KÖCLÖK: (jamreje)Ö jö biednö serota... Praw
da! Serota! Jö zabeła wełączec platizer! 
SOSTRA PIERSZÖ: Köclökü, te lebiodo! 
SOSTRA DREGÖ: Te bücökü!
SOSTRA TRZECÖ: Te hekso!
KÖCLÖK: Ale mie je żól...
NARRATOR: Köclök baro sä rozpłakoł. Pta- 
köt, płakół, płakół, jaż nadeszła noc. Sosterczi 
z macechą bełeju na balu, a Köclök płakół 
jakbe kąsk barżi. I be sä biedök odwodnił na 
śmierć... ale ceż to? Zjawiła sä wróżka. Cheba 
dobro.
WRÓŻKA: Reczisz?
KÖCLÖK: Jo, chrzestno matko.
WRÓŻKA: Nie gadój do mie: chrzestno mat
ko! A jak ju gödösz: chrzestno matko, to nie 
gadój: chrzestno matko, leno chrzestno mat
ko!
KÖCLÖK: Jo, chrzestno matko.
WRÓŻKA: Ne! Chcała te be jic na bal? 
KÖCLÖK: Jo!!!
WRÓŻKA: To dawoj race w góra! (priskó sek
niä Köclöka lakerä w belny farwie) 
NARRATOR: Wróżka w blós le ji wiadomi 
sposób zmieniwo brzedką sekniä Köclöka 
w piakną sekniä Köclöka.
WRÓŻKA: Terö jic na bal i za chłopa też! 
KÖCLÖK: A bóte?
WRÓŻKA: A bóte też!
KÖCLÖK: O, jak jö jem ce wdzäcznö w tim 
kledzekü! (I wdzäcznö w tim kledzekü jidze na 
bal)
WRÓŻKA: Nie zaböcz leno - ö dwanösti ten 
laker odpadnie!
NARRATOR: I podrawówoł Köclök na bal w bo
tach, w jaczich bezwölno pólózowoł sznerów- 
czi, chterne w kriticznym czasu pakną, bez co 
weskóknie z botów i zmieni cywilny stón.
O tim czasu na balu...
(na balu...)
KSĄŻA: Köclök ju je?
STOP. Nie ta scena. „Mema z niegödzewima 
córkama" start proszą!)
KSĄŻA: (pöpröwiö sä) Cze mema z nie
gödzewima córkama ju je?
NARRATOR: Jo, Ksąża.

KSĄŻA: A ta niegödzewö z memą i sostrą? 
NARRATOR: Jo, Ksąża.
KSĄŻA: A tamta niegödzewö z memą i sostrą? 
NARRATOR: Jo, Ksąża.
KSĄŻA: Tej jidä spad 
NARRATOR: Jesz nie!
KSĄŻA: A jako to je gödzena?
NARRATOR: Za piäc bädze dwanöstö. 
KÖCLÖK: (wpödö na zalä) Chceme tuńcowac, 
ale flot! Ni móm za wiele czasu!
Ksąża: Muzykańce, gröjta cos pöd noga! (orke- 
stra chütkö graje, öni chütkö tuńcejg)
KSĄŻA: Kim te jes Köclökü?
KÖCLÖK: Jö jem Köclöka.
KSĄŻA: A może me be tak weszle?
KÖCLÖK: A jakö to je gödzena?
KSĄŻA: Dwanöstö.
KÖCLÖK: Tej jö sä müszä bracü! (ücekö)
NARRATOR: A bót?
KÖCLÖK: (wröcö, pödöwö taszä z bötä i lecy 
dali)
NARRATOR: Ksąża zadzewöwöt sä baro i szedł 
spac.
KSĄŻA: (dzewüje sä i jidze spac)
NARRATOR: Dredżego dnia w checze Köclöka 
jakbe sä zmieniało...
SOSTRA PIERSZÖ: Köclökü, chcół be te 
szökölade?
KÖCLÖK: Jo!
SOSTRE: To sä küpi!
KÖCLÖK: Ale mie je żól...
NARRATOR: Ö tim czasu Ksąża lótół pö wszet- 
czich checzach i przemierziwół bota wszetczim 
białkom.
KSĄŻA: Gdze są wszetcze białczi??? Ni ma... 
NARRATOR: Wpódł do checze Köclöka i dali 
przemierziwac bota. Na macechä - za małi, za 
pierszą sostrą - za wioldżi, na dregą sostrą - 
paseje!
(Ol) _

KSĄŻA: Je to twój bót?
DREGÖ SOSTRA: Nie! Ale paseje!
(Ol) _

KSĄŻA: Tej chceme sä żenić!
NARRATOR: I sä óżenile.
KÖCLÖK: Ale mie je żól...

s
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Kresztoföwe rózeg racje
Obsada: Marena I, Marena II, Marena III, Nim
fa I, Nimfa II, Nimfa III, Neptun-to je Kresztof, 
Prozerpina-białka Kresztofa, Bosmón, Frizjera, 
Dióbełk I, Dióbełk II, Dióbełk III, Neofita I, Neofi
ta II, Astrolog.

Akcjö dzeje sä na żóglówcu „Kaszubianka", jaczi 
jedze przez równik. Marenowie, co jadą pierszi 
róz przez ten mól, muszą przeńc rozmajite próbę 
i zadania, żebe kuńc kuńców stanąć przed wiól- 
dżim Neptuna i stać sä Mórsczim Wilka. 
Żeglarsko śpiewa, np. Gdze ta keja, prze ni nen 

jacht... gdze ta keja wemarzonó w snach, gdze 
te wszetcze sznurczi ód tech szmat, gdze ta bró- 
ma na szeroczi świat.
Knópi wechódzą na pókłód i go meją.

BOSMÓN: gwiżdże! Fräckü! Władku! Stachu! 
Do robotę! Szorować, a flot! Ni ma tu placu dló 
zgniłech! Pókłód mó bec czesti!
MARENA I: A jene jo! Wiedno nen szróber i top- 
tuch, a mie sä tak nie chce...
Bosmón: Do pürtka! To je żóglówc, a nie jakoś 
piracko krepa! Müszi bec klór!
MARENA II: A do cze nen pospiech, stało sä cos? 
BOSMÓN: To wa nick nie wieta?! Wnetka prze- 
płiwóme równik. Bädze chrzest mórsczi na naszi 
„Kaszubiance".
MARENA III: A to badą Kresztoföwe rozegracje, 
jo? Ö to teli trzóskii i całi nen werszaft? 
BOSMÓN: To doch je żeglarsko tradicjó! Te le 
derchä zdrzisz w te gwiózde i meslisz ó niebie- 
sczich błonach...
MARENA III: Lubią zdrzec so w gwiózde i wie- 
dzec, co w nich je zapisóne...
BOSMÓN: W gwiózdach je zapisóne, że mósz 
szróbrowacte dele!

MARENA I: To doch sä nie lóneje. Jeden 
z dredzim napaskudzą i teli bädze z naszi robotę. 
MARENA II: W gnótach mie łomie, krziże mie 
bolą, cheba móm rojmä, aaa...
BOSMÓN: Ne, na paralisza! Te zgniłi lapsu! 
Czeszczec! Sprzątać! Weglancowac, bo wnet 
bädzesz dół szorować!
MARENA I: Nie tak ostro bosmanie, jesz sä prze- 
mäcza i co tede?
BOSMÓN: A niech to wezną wszetcze kline! 
MARENA II: Może... chütczi pudze, czej... cos 
zaspiewóme... tak na zöchätä zajikö sä 
Zaczinają śpiewać.
ASTROLOG: óbzeró cos przez luneta 
Bosmanie, bosmanie! Przepłiwóme równik! 
BOSMÓN: Przerechtowac grota do stawienió! 
MARENA I: Je grot przerechtowóny!
BOSMÓN: Grota staw!
MARENA II: Je, grota staw!
BOSMÓN: Grota w góra!
MARENA III: Je, grota w góra!
BOSMÓN: Ster w lewo na borta!
MARENA I: Je, ster w lewo na borta!
BOSMÓN: Perznä weöstrze. Wszetkó klór! Kurs 
na nord-west!
ASTROLOG: Zawołać neofitów, dióbłów i reszta 
załodżi. Wszetce na pókłód!
Nie öbzerac sä, nie gnerzec. Zaczinóme Kreszto
föwe rozegracje!
Dióbłe, przeprowadzta te lądowe szure!
Dióbłe cygną dwóch marenów.
DIÓBEŁI: Rechacsä! Achwatkó!
DIÓBEŁII: Zmiarti, bladi, brzech wpadłi. To mó 
bec żeglórz? Neofita sä broni.
DIÓBEŁ III: Ö! Strachlewi, bladi, na to ni ma 
żódny rade. Ö! Büksama trzäse, nieogolony, 
nieumeti
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BOSMÓN: Szkoda gadać! Dióbłe, wezta lepi jich 
pod swoja opieka.
DIOBEŁI: A mariczne buksę! Jaczi porosłi klata- 
ma! Jidzeme do nólepszegó frizjere ód móde- 
lingü.
Marenowie kąsk sä bronią.
DIÖBEL II: Neże. Resz sä! Óbetnieme wiólgą 
grzewä.
DIOBEŁ III: Zatobaczony! Aaale nuzel! Zazdrzime 
w nen krzewi küzer!
Cygnie go za nos.
FRIZJERA: Wecąc, óbcąc, weszlifowac, 
Werównac, dożogówac,
Cach, each, each,
Fórsz marena, że jaż strach.
DIOBEŁ I: Üsze czörne jak wadżel?! Gäba par- 
cható, a jesz nótera rogato.
DIOBEŁ II: Żórotno wezdrzisz! Anoreksjo i buli
mio, nen chłop tegö nie przetrzimö! Wchödö 
mü na piece.
DIOBEŁ III: Ümec, gdze je trzeba... Müszi bec 
czesti przed majestata włodce morza i nieba. 
Smareje mü gäbä pianką do göleniö.
FRIZJERA: Szróber, medło, często wóda,
Teru waju czekö wiólgó przigóda!
Szróbreje piece Neöfite
DIOBEŁ I: Wącho go. Sóm smród... Pópuscył 
perznä ze strachu, cha, cha.
DIOBEŁ II: Lucyferkü, czejesz to co jó?
Zös wchödö Bosmón.
BOSMÓN: Widza, co maseczka uzdrawiającą 
móme ju za sobą, przerechtowac sä na nowe 
zadania!
Tero wóm przedstówióm: Lucyferk Szólińc 
i Zgrzecha...
Spröwdzyme wajä móc. Cygnąc linä z pürtkama 
ze trze raze,
Bädzeta fardich na moje rozkaze!
Cygnij linä, a flot, doch nie je z waju żóden 
szprot.
Rzucö jima linä.
Cygnij, jaż po krzepce lecy,
Cygnij, jaż ce bolą piece.
NEOFITA: Roz! Roz! Dwa! Trze! Trzemi blisko linä 
kole se.
Biötküje sä z dióbłama.

NEOFITA II: Sztere, piäc, szesc, bädzesz muszół 
mie znieść.
DIOBEŁ I: Ech! Do pürtka! Człowiek dobeł! 
DIOBEŁ II: Lucyferk mii ptóchówą gripä i je sła- 
büchny!
BOSMÓN: Dosc tego dióblegó biadolenió. Tero 
waju czekö wiatenk doskónałi.
Chto pudze na miónczi z tima neófitama 
Bädze w ceni nektar pił i długo żił, a jesz czekö 
belnö nödgroda. Chto je pierszi? Ne, chto je 
chätny? Sami plewce na widowni, ni mögä dac 
wiarę. Liczą do trzech...
PODSTAWIONY CZŁOWIEK Z WIDOWNI: JÖ jem
chätny!
BOSMÓN: Öbstöwiöme chto dobädze. Zdrzeta 
na tä räkä, składać ju pödzäkä.
Start!
Zaczinö sä biötka na räkä. Dobiwö neofita.
Chto jesz je chätny?!
BOSMÓN: Brawa! Klaszczeta ledze śmiało, to 
jima sä richtich nóleżało!
Astrologu! Ópedle z sełte mizerote, przeszekuj 
fejn mikstura dló belny moce!
ASTROLOG: Rechteje mikstura. Perzinkä wódę 
i piöskü do tego, sok z cytróne... Pijta zdrowo, 
jak sä patrzi. Na zdrówko pana morza, wioldżegó 
Kresztofa.
Neofita üdöwö, że pije.
BOSMÓN: Ne, skórno wa przeszła pómesl- 
no wszetcze próbę i zadania, czas na mórsczi 
chrzest!!!
Zwöni w ökrätowi zwón. Wchodzy Neptun i jego 
dwór.
BOSMÓN: Widza, że wa wepełniła wszetcze 
cażcze zadania. Klaknąc przed majestata włódce 
mórsczich głabinów i oceanów.
DIOBEŁ I: Ne kläknij i küsznij w rzec Kresztofa, 
chi,chi chi.
DIOBEŁ II: A te küsznij białka w nen piestrzeń, 
a ch watko!
NEPTUN: Jó, Neptun, pón wodnego świata, 
pasejä ce na marena i nadowóm ce miono 
Dzeczegó Leszcza a tobie Szólony Bańtczi! Wied- 
no niech waji leche sztorme omijają. Öd dzysó 
bädzeta mórsczima wilkama. A tero wszetce do 
tuńca jaż do zópadu słuńca.
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Słówk Förmella

I

s
FefLot (dzel 2)

- Zarözka, gódele jesce przed sztóta tak cos. 
Ale co z tego wechódó, bo nick nie rozmiejä. 
Może równak...
- Boże Swiäti! Ceż sä dzeje!? Całi nasz kaszeb- 
sczi świat sä wali a We tak spokojno gódóce, 
że nick nie rozmiejece! Kö doch...
- Halo... - przerwa derno Lottmannowi wast
nó Temroth.
-Jo, słechóm.
- Tak po prówdze dopierze co jem wrócą 
z nocny zmianę i chcą bem chóc perznä 
pospać. Kamila mdze doma gdzes kole trzecy 
po półnim. Tede zazwóńce.
- Ale me wiele czasu nie zajimieme, a sprawa 
je doch wóżnó dló całi naji spólezne...
- DLÖ KASZEBÓW!!! - wtrącył sä głośno Fe- 
flińsczi.
- Jo - rzekł Lottmann - w taczi cażczi sytuacji 
naji resznote nie je wolno spać. Muszime dze- 
jac i to flot! Jaczes lelece gódają, że Czernik 
nie beł Smätkä, a me ni móme sä tim jiwro- 
wac?!
- Kaszebi dżiną, a We chcece spać? Jakuż to 
wezdrzi?! Uuueeee!!! - reczół jak óbarchniałi 
Feflińsczi.
- Döjta mie pökü. Jö nick z tegö nie rozmiejä
- odrzekła z niecerplewótą w głosu wastnó 
Temroth.
- Cez tu je do rozmienić?! - wółół zajiscony 
Lottmann - Wszetkó, w co jesma wierzile, je

wewrócone na räbe! Wezdrzi na to, że cało 
najó deja je często buten szekü! Tec to nówik- 
sze nieszczesce w dzejach naji spólezne!!!
- Smätk mö dobete! Dżinieme!!! A Matizer- 
noga, to ju richtich kuńc z nama, uueee!!!
- reczół znöwü Feflińsczi.
- Ha...
- Najó deja...
- Mögä cos rzeknąc?! - tim razä w głosu wast- 
ne Temroth czec beło rozgorzenie.
- Jo - odrzekł Lottmann.
- Ne, tej wiedzta, że jak chceta po prówdze 
korbie z moją sostrą, tej doma bädze ona kole 
trzecy po półnim, a jó timezasä jem terózka 
często zmarachówónó. Ni móm czasu ani lesz- 
tu na szpörte! Spać mie sä chce!
- A Marija Józef! O jaczich szpórtach we tero 
gódóce?! Tec me tu z taczim jiwrä...
- Jó kühezä swöjä gödkä. Bądzkójta z Bögä - 
krótko i derno odrzekła wastnó Temroth, po 
czim zarö sä rozłącza.
Feflińsczi i Lottmann przez sztócek sedzele 
cecho. Pierszi ódezwół sä Feflińsczi:
- To ju na gwes kuńc z nama - rzekł póma- 
linkü.
- Jo - dodół zaró smätnym głosa Lottmann - 
kaszebskó deja je zagrożono, a nóleżnice naji 
stowóre chcą spać.
- Wiesz, za czim mie tak cos szlachüje?
- Ne, za czim?
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- Za śpiącym wöjskä!
- Jo, jo - jesz barżi kömüdno cygnął dali Lot- 
tmann - ale śpiące wojsko miało ódecknąc 
w nógórszich czasach i miało retac Tatczeznä! 
A tuwó co widzyme? Nócaższó gódzena 
nadeszła, a wojsko wcyg chce spad
- Uueee! - zareczół Feflińsczi - Ledzeska, tak 
doch ni może bed Büdzta spiącech, ledzeska! 
BÜDZTA SPIĄCECH!!!
- Ale wprzódk sami ódecknita! - baro drama- 
ticzno póprosył słechińców Lottmann.
Zaró po tim puszczony óstół rockowi, ale baro 
kömüdny „szteczk", chteren miół bec wierä 
znakä „jadłobe", jako na sztót naszła Fefliń- 
sczegó i Lottmanna. Czej pieśnią sä skiińcza 
nastółzós dzel reklamowi, pö jaczim pöstäpny 
róz czec beło znóne ju wszetczima słechińca- 
ma zewiszcze aüdicje „Codniowi FefLot wczas 
reno".
- Tczewórtny słechińcowie - rzekł pömalinkü 
baro kömüdnym głosa Lottmann. Równocza- 
sno gódce plestów zaczął towarzec jadłobny 
marsz - sta sä nögörsze! To, czegö jesme sä 
tak długo bójele. To, przed czim jesma pró- 
bówele zwiornąc...
- Ale jesme nie sfórtele - dodół swoje Fefliń
sczi.
- Jo - przeznół mii pröwdä Lottmann - Nie 
udało sä nama zwiornąc przed nögörszim, 
przed küncä kuńców!
- KASZEBSKÓ DŻINIE!!! — reknął tej jak öbarch- 
niałi Feflińsczi.
- Jo - rzekł ju spokojni Lottmann - Kaszebskó 
dżinie! Örmüzd nie dobiwó, Czernik mó do- 
bete a naje śpiące wojsko ni może odecknąc! 
I ceż może nas terö üretac w tak dradżi setu- 
acji?!
- Leno telefon do drecha - rzekł Feflińsczi.
- Ale móme me jesz jaczich drechów? - spitoł 
często zwątpiony Lottmann.
- Me na gwes ni móme, ale Kaszebskó wie
rä jesz mó - rzekł ze zdebła nódzeje w głosu 
Feflińsczi.
- Ale chteż to je? Chto mdze nym superbóha- 
terä, co przińdze üretac nają królewiónka 
i jesz niżi sä zapódiwający zapadłi ód stalatów

Kś

zómk?! Chteż to je, rzecze mie i nama wszet
czima!
- Może to bec leno... eeee...
- Ne gadój flot!
- Może to bec leno redaktor Alfonks Kanóna 
-Armatowsczi z cządnika „Ormuzdowó Biót- 
ka"!
- Jo - rzekł tej Lottmann - terózka müszime 
użec naji NÖCÄZSZI KANÓNE, bó blós ona 
bädze mia teli moce, be dac so radä z nym 
stolemnym jiwrä naji spólezne!
- Chceme le tej zwónic!
- Jo! Ni możeme dłeżi żdac! Kaszebskó deja 
dżinie, Czernik dobiwó a śpiące wojsko nie 
chce wstać! Tej zwónime do drecha, bó leno 
to nama ostało. Niech ta stolemnó kanóna 
pomoże nama üretac kaszebiznä!
Lottmann zaczął flot naceskac knąpe ód te
lefonu i zarö czec sä dało sygnał. Nie warało 
długo i...
- Redakcjo „Örmüzdowi Biótczi". Słechóm - 
w stechülce ódezwół sä chłopsczi głos.
- Witom Waju - szlabrotół Lottmann - Cze 
godom może z Wastą Alfonksä Kanóną-Ar- 
matowsczim?
- Jo. To prawie jo. Słechóm Waju - grzeczno 
ódpówiedzół chłop.
- Witom jesz róz. Eeee... Nazywóm sä Tómk 
Trzäsebüksa i jem przednikä partu Stowöre 
Kaszebów w Pürclowie Szlachecczim.
- Gdze?
- W Pürclowie Szlachecczim.
- A gdzeż to je?
- Niedalek Królewsczegó.
- Ale czego Królewsczegó?
- Ne, doch Pürclowa Królewsczegó.
- Wnetka całe Kaszebe móm w swójim żecym 
zjeżdżone, ale ó taczich wsach jesz ni móm 
czete. Cze...
- Ne, widzyce tej, że człowiek przez całe swoje 
żece sä üczi a jesz wszetczegö nie wie.
- Są na niebie i zemi tacze rzecze, ó jaczich 
nie śniło sä filozofom a na Kaszebach są tacze 
möle, ó jaczich nawetka redaktorze cządni- 
ków nie czele - włącził sä w gödkä Feflińsczi.
- Ale me tu do Waju zwónime w baro pówóżny
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sprawie - gódół dali „Trzäsebüksa", to je Lott- 
mann - Rzeka krótko. Kaszebskö deja je baro 
zagrożono. Wezdrzi na to, że całe spodlę, na 
chternym jesme przez dłudże lata jä büdowe- 
le, je często buten szekü. Eeee... Czejece We 
mie?
- Jo, słechóm. Ale ö co Warna jidze?
- Jidze prawie o to, że Örmüzd, w jaczegó je- 
sma wszetce wierzele, nie dobiwó. Czerejece 
pismionä, co zwie sä „Örmüzdowö Biötka" 
a wezdrzi na to, że biötka ta je przegróno. 
Remüs pö pröwdze błądzył a Czernik miół 
pröwdä!
- Ceż We mie tu za fizmatenta pöwiödöce? To 
jaczis leleköwati szpórt?
- Boże swiati, jak me be chcele, żebe to beł pó 
pröwdze szpórt, ale to je richtich prowda. Tak 
doch wechödö z nönowszich baderowaniów 
amerikańsczich óczałech.
-Jo! Amerikańsczi óczałi! Ti, co wiedno mają 
pröwdä! - reknął głośno Feflińsczi.
- Prawie öni pö przeczetanim „Żecegó i przi- 
gódów Rernusa" doszle do swiąde, że Remüs 
je pö pröwdze óbarchniałi, bó nie rozmieje 
rozróżnić swójech rojitwów i ubrzątwinów ód 
jawernote a Czernik nie je niżódnym lechim 
decha, leno dobrim prawnika, co belno robił 
w swöjim warkü i nawetka pómógoł Remüso- 
wi, chóc procem jego wole. To, że wedle Re- 
mósa Czernik beł Smätkä i znanką wszetczegó 
lechegó, co w dzejach potkało Kaszebów, beło 
leno brzadä ubrzątwinów e rojitwów nie do 
kóńca zdrowego remüsowegö mögü. Krótko 
powiem: wedle amerikańsczich óczałech Re
müs beł letczi w głowie i pö pröwdze błądzył 
i wszelejako deja, co tworzono je na spódlim 
jego meslów je często büten szekü. I ceż We 
ó tim meslice?
Lottmann óprzestoł korbie i bez sztót żdoł na 
ódpówiesc, ale w słechólce telefonu czec beło 
leno ceszä.
- Uuueeeell! Örmüzdowö biötka je przegró- 
nóll! Czernik miół pröwdä!!! Störö Julka nie 
beła niżódną szlachcónką, leno zweczajną 
storą babą, chterny sä w głowie na störe lata 
pomieszało a Remüs wkół se widzół blós óma-

ne i üközczi, co nigde nie jistniałe! To doch je 
büten bütna, doch jo?!-szlabrotoł głośno Fe
flińsczi a z dredżi stronę telefonu wcyg beło 
cecho.
- Jesce We tam? - spitoł sä tej Lottmann. 
Zarózka pó tim czec beło, że Wasta redaktor 
rozłącził sä.
- Ne i sta sä! - rzekł Feflińsczi - Najö slednó 
nödzeja, najö NÖMÖCNIESZÖ KANÓNA, co 
mia üretac kaszebiznä przed znikwienim, też 
nie chcą nama pomóc! Dlócze?! Pitóm sä 
waju, DLÖÖÖÖCZEEE?!!!
W tim sarnim szterkü miast jadłobnegó mar
sza, słechińcowie üczele wióldże bügrowanie 
a zarö pó nim trzösk störegö büdinkü, co sä 
prawie zawoliwoł. Pó sztóce, czej ju sta sä 
cecho, Feflińsczi öpöcuszkü spitoł sä Lott- 
manna:
- Frack, żejesz te?
- Jo, żeja, ale co to za żece? Öd terö nick ju nie 
bädze tacze, jak donechczós. Zapadłi zómk, co 
przez dłudżi czas wecygiwóny beł na wierzch, 
w jednym sztóce zapódł sä jesz głąbi, jak beł 
przóde!
Zarö pö tim püszezony óstół kömüdny grun- 
ge'owi szteczk, pó jaczim bez czile minut czec 
beło całą grepä reklamów i perznä wiadłów 
z nóbleższegó ökölö. Pó nich zos słechińco
wie znöwü üczele sledne w nym dniu üdbe 
Feflińsczegó e Lottmanna. Pierszi ódezwół sä 
nen dredżi.
- Witóme jesz róz wszetczich nech, co naju 
słechają...
- Jeżle gwesno dowają rada teli czasu z nama 
wetrzimac - wtrącył sä Feflińsczi.
- Jo, jo. Na gwes drägö z nama wetrzimac 
i cażkó też zledac to, ö czim müszime dzysö 
korbie. Tim barżi baro dzäküjä tima wszetczi- 
ma, co na przek wszetczemü towarzą nama 
w nym grädim dniu.
- Tima, co prawie terö zaezäle naju słechac, 
powiem jesz, że móme dzysö dzeń kaszebsczi 
jadłobe. Na zycher nie je nama letko. 
Zarózka pó tim Feflińsczi krótko jesz róz 
pówiedzoł do mikrofóna ö wenikach nönow
szich baderowaniów amerikańsczich óczałech



na terna Remüsa, Örmüzda, Smätka e Czerni
ka. Küreszce, czej ju wszetce pöstäpny röz do- 
znele sä, jak drägö sta sä terö setuacjö kaszeb- 
sczi resznote, Feflińsczi rzekł do Lottmanna:
- Ne i ceż tu tero robie? Jak żec, jo sä pitóm?! 
Jak żec?!
- Pitanie, jacze jes mie zadół - odrzekł Lott- 
mann - nie je letcze. Równak dradze czase 
i cażcze pitania wemógają ód nas mądrech 
decyzjów. Meslółjem perzinkä...
- Ala diachle! Tak wiele te meslół? JAŻ PERZIN
KÄ?
- Jo. Wiem, że po mie ni ma tego widzec, de- 
jade zdarzö mie sä tej sej jaż perzinkä meslec.
-1 co jes tej wemeslił? Ne gadójże, gadöj I
- Wnekało mie do łepa i nijak z niego wińc nie 
chce to, że jak nie jesme w sztädze nad czim 
dobec, to müszime sä do tego przełączec. 
Skórno to prawie Czernik dobeł, a ókróm te 
ókózół sä pö prówdze belnym człowieka, tej 
miisz je go jakós achtnąc.
- Ne, tej może pomnik mu póstawime?
- Ne, czemu nie? Chłop doch dose teli sä na- 
cerpiół, bó Rernus zrobił mu, jak to sä terö 
gödö, „czörny PR" i wszetce, co chóc zdebło 
wiedzą ó kaszebsczi leteraturze, baro lechó 
ó nim meslą. Dzysö müszime mü küreszce to 
na jaczis ört wenódgrodzec.
- Belnó üdbä. Dac ce körnuska. Ale müszä 
ce zagwesnic, że jakbe jö chóc PERZINKÄ 
pómeslół, to be też na niä wpódł - rzekł swoje 
Feflińsczi.
- Jo. Tego jo jem gwesny - odrzekł na to Lot- 
tmann - Ale terözka przezdrze sä tuwó. Zaró 
cos ce pókóża - zrobił krótechną pauza, pó 
czim szlabrotół dali:
- Öböcz le. łłewó je mapa kaszebsczi zemi. 
Przedrze sä ósoblewie tuwó, gdze kóscersczi 
krez.
Bez chwila bówce bele cecho, żebe to wez- 
drzało, że nibe Feflińsczi przezeró mapa. Pó 
szterkü Lottmann spitół sä:
- Ne, i cos jes tam dozdrzół?
- Nie - odrzekł Feflińsczi - blós cemnosc wi
dza, cemnosc i kömüdä.
- Ala diachle, bó te lechó zdrzisz! Wezkój lepi

sä przezdrze tuwó. Niedalek Kóscerzne je 
wies, co nawetka pó ji mionie jidze zmerkac, 
że prawie stądka müszöt pöchödac Czernik.
- A nie ürodzyt ön sä czasä w Kóscerznie?
- Nie. W tim gardzę sä Judösz ürodzyt i to ju 
sygnie. A Czernik beł na gwes z ti wse. Przez
drze le sä, jakdż öna sä zwie.
- A Mariczne Bükse! Te mösz pröwdä! To je na 
gwes Czernikowi rodny mól! Na zycher müszi 
bec tam baro wiele czórnech i dlote widzół 
jem teli cemnosce, czej zdrzół jem na mapa.
- Öböczime. Zarazka zazwónime do tamecz
nego szołtesa.
Tim razä to Feflińsczi wzął telefon w swoje 
race i flot zazwónił do szołtesa. Miół szczesce, 
bó nen ju pó krótczim czasu odebrał:
- Ne..., ceż Wa chcą?
- Witom - odrzekł na to Feflińsczi - cze gódóm 
może z szołtesa?
- Jo. A ó co jidze?
- Nazywóm sä Jack Kruzowati i jem asystenta 
przednika Stowöre „Smätköwi Dresze". Wasta 
przednik chce z Warna perznä pökörbic.
- Ale ó czim? - nie za chätno odrzekł szółtes.
- Móżece bec gwesny, że to Waju zacekawi. 
Dówóm tej do telefonu Wastä Przednika.
- Witom Waju - grzeczno przewitół sä Lott
mann - Nazywóm sä Tomösz Trzäsebüksa 
i jem przednika często nowi stowore, co zwie 
sä „Smätköwi Dresze". Möce może ju czete 
ó ni?
- Nie. Jesz nie - odrzekł krótko szółtes.
- Chódzy nama ó to, że prawie w waji wse 
ürodzyt sä jeden człowiek, co óstół baro lechó 
ópisóny w jedny ksążce i ledze przez dłudżi 
czas baro zle ó nim meslele. Gódele, że beł 
diöbtä, że wszetkó, co lechegó zdarzeło sä naji 
zemi e najemü ledowi, to beła jego wina. Do
pierze óstatne baderowania amerikańsczich 
óczałech üdokaznite nama wszetczima, że beł 
to często zweczajny człowiek, na gwes nie 
górszi ód nas wszetczich, a ókróm tego bel- 
ny prawnik, co rod ledzama pómogoł, chóc 
ti sledny za jegö pomóc czästo nie bele mü 
decht nick wdzäczny.
- A chteż to beł? - zacekawił sä szółtes.
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- Beł to na gwes baro fejn chłop - szlabrotół 
„Trzäsebüksa". - Taczi do tuńca e do różań
ca, jak to sä gödö. Przede wszetczim belny 
i znóny w Kóscerznie e całim ókólim prawnik. 
Na gwes miół baro belny cesk na góspódar- 
czi rozwij naji zemi. Wiece doch, jak woźne 
są dlo naju ceze jinwesticje. Kóżdi detk, co 
je zajinwestowóny w nają zemiä to dlo nas 
wszetczich richtich wzątk. I prawie nen chłop 
przeczeniwół sä też do te. Rechtowół umówe, 
dzäka chternym naje biedne żernie bete küpi- 
wóny przez niemiecczich jinwestorów.
- Jo, a jinwestorów me doch wiedno brekówe- 
le! I wcygjesz breküjema, doch jo-dopówie- 
dzół swoje „Kruzowati", to je Feflińsczi.
- Jo, jo - cygnął swöjä gödkä „Trzäsebüksa"
- Jegö cesk na najä ekonomią beł na zycher 
baro belny. I nadczidnąc müszime, że dobrze 
bronił w sądzę. Kö doch zdarzeło mü sä bro
nie Kaszebów przed presczim sąda i udówało 
mü sä nawetka üdostac dlö swójech klientów 
lżesze sztrófe. I ceż We na to?
- Ne, yhm, co tuwó rzeknąc?... - namesliwół 
sä szółtes - Aaaa... i on beł pó prówdze z naszi 
wse?
- Na gwes jo! Kö doch zwół sä Czernik! - krzik- 
nął „Kruzowati".
- A Mariczne Bükse! - ódpówiedzół pódska- 
cony szółtes - Pó prówdze mdszół bec ód 
naju. Tec w naszi wse fül je Czerników, a na 
smätörzu to wierä co dredżi.
- Jo, jo. Widzyce tej, że to baro woźno rzecz. 
Ale jesz wszetczegó jem Warna o nim nie 
pówiedzół. Kö doch nalózł sä midze ledza- 
ma jeden taczi niewdzädznik, co pierwi óstół 
przez Wastä Czernika dosc belno webronio- 
ny przed niemiecczim sąda, ale i tak derch 
ó swójim obrońcę lechó meslół, gódół a na
wetka pisół!
- NEN LECHI CZŁOWIEK ZWÓŁ SÄ REMÜS! - 
reknął „Kruzowati".
- Jo. Tak to pó prówdze beło. - Lottmannowi 
ju cażkó beło całi czas sztelowac sä za becym 
pówóżnym - Prawie nen nie do kóńca zdrowi 
na rozemie człowiek baro lechó ópisół Wa
szego naszińca. Wedle remüsowi dbe Wasta

Czernik beł przeczeną wszetczegó lechegó, co 
potkało w żecym samego Remüsa, a ókróm 
tego też wszetczich nieszczesców, co ób całe 
dzeje spadłe na kaszebską zemiä. Podług negó 
óbarchniałegó chłopa Czernik, wasz naszińc, 
beł dióbła. Jesce w sztädze so tak cos weóbra- 
zec?! - w głosu „Trzäsebükse" czec beło pód- 
skacenie.
-Ale prówdzewim dióbła?! Taczim z rogama?!
- spitół zdzewiony szółtes.
- Jo. Prówdzewim. Taczim z rogama - pótwier- 
dzył Lottmann. - Leno wedle remüsowi dbe 
nen dióbeł ób czas becegó na zemi midze 
ledzama przebrół ledzką póstaceją. Prawie 
póstaceją Czernika.
- Ne jo... - odrzekł na to jakbe kąsk zameslony 
szółtes.
- Temü też me, jakno stowóra „Smatkówi 
Dresze" móme üdbä, żebe wenódgrodzec 
Czernikowi te wszetcze lata, czej wszetce 
lechó ó nim meslele i gó na jaczis ósoblewi 
órt achtnąc. Meslime, że nóbelni be beło 
westawic mü pomnik prawie w jego rodny 
wse. Wa wszetce też bädzeta miele z tego 
zwesk, bó mdze to jakós, jak to sä gódó, pro
mocjo waji mólezne. Donechczös wierä mało 
chto miół ó ni czete, a tak to może przejadą 
turisce, a wa, jakno mieszkańcowie bädzeta 
mogle bec büszny z tego, że to prawie ü was 
ürodzyt sä chtos tak belny jak Wasta Czernik. 
Jego pomnik na gwes mdze też wiólgą atrak
cją. Ösoblewie dlo tech, co jintereseją sä dze- 

jama e kdlturą naji rodny zemi.
- Meslice we? - spitół sä szółtes.
- Na gwes zweskó na tim i wies i We jakno ji 
szółtes. Móm nödzejä, że widzy sä Warna ta 
üdba.
- Yhm... meszlä, że nadezidnä ö tim na pöstäp- 
nym wiesczim zeńdzenim - rzekł szółtes.
- A czede ono mó bec?
- Ju w przińdnym tidzeniu.
- Tej baro fejn. Meszlä, że pó prówdze wórt be 
beło óbgadac to na nym zetkanim. Aha... jesz 
jedno jem so przebócził-gódół „Trzäsebüksa" 
-Je tam ü waji może partStowóre Kaszebów? 
-Jo.



T

- Tej baro sä ceszä. Pöjce też może na nóbleż- 
sze zetkanie wajegö partu i rzeczece jima ö ti 
üdbie. A ókróm tegö müszita jima rzeknąc to 
wszetkö, co jem przed szterkä Wami gódoł. 
Bädzece to pamiätele?
- Ne... yhm... wierä jo.
- Ale to jesz nie wszetkö. Nowóżniesze terózka 
Wóm powiem. Moce może cos do pisanió? 
-Jo.
- Tej zapiszce so. Pamiätöjce, że müszice to 
rzec na początku zeńdzenió wajegö partu 
Stowöre Kaszebów. Mögä zaczinac?
-Jo.
- Piszce tej. Diktejä: To, co Aleksander Maj- 
kowsczi w swöji pbwiesce „Żece i przigöde Re- 

müsa" piso! ö Czerniku, nie je pröwdq. Remus 
bei öbarchniati i po prówdze btgdzył, Julka nie 
bela szlachcónkg leno storą babą, chterny sä 
w głowie pomieszało a Örmüzd wcale nie do- 

biwö. Ne zapisele jesce wszetkö?
-Jo. I co dali?
- Pamiätöjce, że müszice to przeczetac noleż- 
nikóm partu Stowöre Kaszebów w waszi wse 
a pötemü jesz rzekniece to wszetkö, co jem 
Warna gódoł ö Czerniku i ö tim, że wört mü 
pomnik westawic w waji möleznie, bö to je 
doch jego tatczezna.
-1 to fejn wińdze? - spitół sä szołtes.
- Jo. Jesz Waju achtną za tä üdbä. Pözdröwce 
wajich kaszebsczich dzejarzów öd naji sto- 
wöre. Zwieme sä „Smätköwi Dresze".
- Jo. Powiem jima wszetkö. Bóg zapłać.
- Ne, tej trzimce sä. Do üczecegö Wasto szół- 
tesu.
- Do üczecegö - rzekł szołtes i rozłącził sä. 
Przez krócechny sztócek dwaji radiowi bówce 
sedzele öpöcuszkü. Wtim püszczele möcny, 
pateticzny szteczk gróny przez symfoniczną 
örkesträ i wecmanim zaczäle swój feflot.
- Smätkü, jaczi jes w póstaceji Czernika na 
nasz świat zeszedł, nasz Panie e Rządzecelu! 
Pamiätöj, że to prawie ME w całi kaszebsczi 
zemi pierszi wpedle na üdbä, żebe Cebie acht- 
nąc. Webacze nama, żesma wierzele w Re- 
müsa! Terózka werzekóme sä jegö i Örmüzda! 
CZERNIK DOBIWÖ! SMÄTK DOBIWÖ!

- Tero i wiedno! Uueee! - reknął pö swöjemü 
Feflińsczi.
Jesz chwila derowół pateticzny symfoniczny 
szteczk, po czim Lottmann rzekł:
- Ju niedługo w rodny wse Czernika stónie 
jegö pomnik. Nie rzeklejesme równak, ceżto 
za wies.
- Temü też - dodół Feflińsczi - ürechtowele 
jesma könkürs dlö najech słechińców. Pierszi, 
chto ob czas pöstäpnech dwüch godzenów 
rzecze nama, ö jaką wies chödzy, to je, gdze 
ürodzyt sä Czernik, dostónie öd naszego radia 
osoblewą nödgrodä.
- Są to dióbelscze rodżi - rzekł Lottmann. - 
I, co je na zycher baro wóżne, są to prawie 
rodżi Czernika. Nosył je wiedno öb czas swöji 
pieczelny służbę a zjimół leno tede, czej szedł 
midze ledzy.
- Meszlä, że fejn be beło dostać tak osoblewą 
pamiątka. Temü też roczime. Zwóńta do naji. 
To so pögödome he he he - Feflińsczi zasmioł 
sä jak jaczi pieczelnik. Równoczasno Lottmann 
też zaczął sä rzechötac.
- Bü he he he hell!
Śmiech nen brzmiół, jakbe dobiwół sä z jaczi 
gtäböczi stedni i szlachöwöt za diöbelsczim... 
Kąsk to warało jaż küreszce...
„Feflińsczi i Lottmann! Feflińsczi i Lottmann! 
Blee, ue, ueee! Codniowi FefLot wczas reno. 
Pöstäpny röz ju witro öd sódmi do dzewiąti 
w radiu CSB FM".

P.S. Wejimk z öswiödczeniö przędnego redak
tora cządnika „Örmüzdowö Biötka" Alfónksa 
Kanóne-Armatowsczego wedónego krótko pó 
aüdicje „Codniowi FefLot wczas reno 
Jö, jakno przedstowca zdrowego dzela naji 
zrzeszony spölezne müszä rzec, że baro nie 
widzą mie sä leleköwati szporte dwüch lón- 
trósów z jednego radia, co to nibe je kaszeb- 
scze. Ti dwaji hómpelmani rągają z najech do- 
möcech wórtnotów i obrażają nas wszetczich. 
Pröwdac sóm jem gazetnikä i wiedno bełjem 
za wolnotą słowa, ale w nym przetröfkü rzekä 
krótko: Tak cos powinno bec zakozóne!
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Aleksandra Majkowskós
Biblio did dzecy
Abraham i Saraj

Abraham beł dobrim i mądrim człowieka. 
Mieszkół wespół ze swoją białką Saraj, z ojca 
i bracyną w krojnie, jaką zwele Lir. Saraj beła 
pesznó i wiesołó. Ni mogła równak mieć dze
cy, a baro chcała ürodzec piäknegö i zdrowego 
knópa. Wiele razy ób noc płakała i módleła sä 
do Boga, żebe ji chłop Abraham mógł sä ceszec 
z sena. Meslała sobie: co to za białka, chterna 
ni może dac swojemu chłopu dzecka!
Mijałe lata. Abraham i Saraj robile sä coróz 
starszi. Czede Abraham miół ju 70 lat, pógódzył 
sä z tim, że nie doczekó sä sena. Jednego dnia 
szpacerowół i meslół o swójim żecym. Wtim 
uczuł głos samego Boga.
- Wińdze z zemi, w jaczi mieszkösz. Östawi w Ür 
swojego ojca i bracynä. Wez ze sobą Saraj i jidz 
tam, gdze jo ce zaprowadza. Dóm tobie zemiä 
zwóną Kanaan. Twoje dzece stworzą wióldżi 
nóród. Bädä miół o cebie stara i ce błogosławił. 
Abraham baro sä zadzewówół, ale pósłechół 
Boga. Chutkó zaczął sä rechtowac do daleczi 
reze. Wzął ze sobą białka Saraj i sena bracyne 
Lota. Zabrół też służba, zwierzała i celte. Czede 
sä przeszekówele, reszele w strona Kanaan. 
Szle baro długo. Abraham nie wiedzół, gdze je 
Kanaan. To Bóg go prowadzył, a chłop miół Mu 
leno üwierzec. Droga warała długo i ledze ro
bile sä coróz barżi umączony. Kü reszce służba 
Abrahama i Lota zaczała sä sztridowac midze 
sobą.

- Chceme sä rozdzelec - rzekł Abraham. - Je- 
sme doch krewny, ni móżeme sä wadzec.
I kózół Lotowi webrac, w jaczim czerenkü 
pudze. Ten poszedł w strona óbrodzajnech ze- 
miów wkół rzeczi Jordan.
Po jego ódeńdzenim Bóg rzekł:
- Abrahamie, ta zemia, jaką widzysz, słechó to
bie. Całi ten krój dówóm ce i twójim ótrokóm 
na wiedno. A mdzesz miół potomstwo wielne 
jak zórna piósku na ti zemi. Abraham nie roz- 
miół tech słów Boga, bo doch beł stóri i ni miół 
dzecy.
Abraham i Saraj póstawile swoje celte i za- 
mieszkele w snóżi krojnie, gdze rosłe wióldże 
däbe Mamre. Jednego cepłegó lata, czej Abra
ham miółju wnetka 100 lat, przeszło do nich 
trzech krejamnech góscy. Tego dnia beła hec. 
Góspódórz widzące nadchódającech ledzy, 
chutkó wstół, żebe jich przewitac. Gośce bele 
umączony i głodny. Abraham póprosył, żebe 
ödetchnäle w celtach. Chutkó nekół po miska 
z wóda i umił jima nodżi. A późni zawółół:
- Saraj, przeszeküj chleb i wóda! A jó pószukóm 
nólepsze cela i kóża służbie je zabić. Te pótemu 
zrobisz belne jestkü dló najich góscy.
Białka pósłechała swojego chłopa i poszła wa- 
rzec. Czej ju wszetkó ostało przerechtowóne, 
wanożnice sedle pod dabarna Mamre i zjedle 
półnie. Saraj w tim czasu przebiwa w celce, bo 
w nech czasach białczi ni mógłe sedzec kol sto
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łu dlö göscy. Wtirri jeden z wanożników spitoł 
sä Abrahama:
- Gdze je twoja białka?
- W celce-odrzekł.
Gösce wstele i zaczäle sä rechtowac do dalszi 
drodżi. Na kóńcu jeden pówiedzół:
- Abrahamie, w nym czasu za rok, wrócą do ce, 
a twoja białka bädze miała sena.
Saraj czeła te słowa i zaczała sä smiöc. Pömesla 
sobie: doch jo jem ju baro storo. Jak bem 
mogła tero urodzec dzeckó?
- Dlocze twoja białka sä śmieje? - spitoł wa- 
nożnik.
Saraj werzasła sä i weszła buten zasromónó.
- Jó, jó... jem sä nie śmiała - rzekła.
Abraham domeslił sä, że krejamny gösce są 
aniołama i wiedzół, że wesłół jich Bóg, żebe 
przebóczec swój óbiecenk i dac jima dzeckó. 
-Saraj, dlö Boga ni ma nick niemóżlewegó - 
rzekł.

Bóg spełnił swoje słowa. Saraj urodzą snóżegó 
knópa, chternegó pózwele Izaak. Abraham i 
jego białka bele z tegö baro ród. Razä śmiele 
sä z tegö, że taczi stóri ledze jak öni mogą jesz 
mieć dzeckó. Jich syn dówół jima wiele redote. 
Redowele sä z kóżdegó póreszenió sena, z pier- 
szegö zäba, a nóbarżi tede, czej zaczął chódzec 
i gadać do nich: „memkó" i „tatku".
Izaak chótkó rósł i wnetka stół sä mocnym 
beńla. Abraham i Saraj bele z niego coraz barżi 
bószny.
Jednego dnia Abraham jesz róz uczuł głos 
Boga:
- Abrahamie, Abrahamie!
- Jó jem I - ódpówiedzół.
- Wez Izaaka, swojego jedurnegö sena, chter
negó kóchósz. Jidz do kraju Mória. Tam złożisz 
gó w ofierze na jedny z grzapów, jaką tobie 
pókóża.
Słowa te baro zajiscełe Abrahama. Baro kóchół 
Izaaka, a Bóg chcół, żebe gó zabił. To beła dló 
niego wiólgó ofiara, ale wiedzół co sä kömü 
słechó. Nick nie gódające białce, wstół ób noc 
i óbódzył dwóch knópów, co miele mó towa- 
rzec w drodze. A późni poszedł do celtu Izaaka.

- Wstani Izaaku. Czekó nas reza. Mószisz ze 
mną jic - rzekł do sena.
Izaak baro za zadzewówół. Wezdrzół na niebo, 
gdze skrzeło sä wiele gwiózd.
- Doch jesz je noc. Dlocze tatk chce tero regnąc 
w droga? - pómeslół so, ale nie sztridowół sä. 
Wstół i zaczął sä rechtowac do reze. Abraham 
wzął drzewo na spólenie ofiarę i przerzesził je 
do chrzeptu osła.
Przeszekówóny reszele w droga. Szle dwa dni. 
Trzecegó dnia Abraham ózdrzół z daleka góra. 
Zatrzimele sä przed nią.
- Póżdójta tu na mie i na sena. Weńdzeme na 
góra, żebe sä pómódlec do Boga - rzekł Abra
ham do knópów, co bele z nima.
Zjął z osła drzewo i włożił je na piece Izaaka. 
Góra beła przitkó i cało zarosło chwarznama. 
Szle w cesze, jaż Izaak spitoł:
- Ojcze, móme drzewo, ale gdze ofiara dló 
Boga?
- Nie jisce sä senie. Bóg sóm naleze dló se ofia
ra -odrzekł mó tatk.
Doszle na sama góra. Abraham nick nie góda
jące zaczął budować wółtórz z kamów. Późni 
pódeszedł do Izaaka, zrzesził gó i półożił na 
wółtórz. Knóp ju wiedzół, że to prawie ón mó 
bec ofiarą dló Boga. Wezdrzół na ojca i widzół 
miecz w jego race. Werzasnął sä i krziknął. 
Wtim óczele głos z nieba:
-Abrahamie, Abrahamie!
- Hewó jem! -odrzekł Abraham.
- Nie robi senowi krziwde! Tero widza, że jes 
mie wierny, bó nie copnąłjes sä nawetka przed 
öfiarowanim mie jedurnegö sena.
Abraham baro sä ócesził. Chutkó ódrzesził Iza
aka i zaczął gó mocno sceskac z redote. Krótko 
se ózdrzół baranka w krzach. Wzął gó i ófiaro- 
wół Bógó miast sena.
IJczuł jesz słowa Boga:
- Bädä tobie błogosławił. Dóm ce potomstwo 
tak wielne jak gwiózde na niebie i jak zórna pi- 
óskó na sztrądze morza.
Abraham i Izaak zeszłe razä z górę. Pótkele 
knópów, chterny czekele na nich z östä. Wzäle 
wszetcze swöje zache i spokojno, jakbe nick sä 
nie stało, wrócele dodóm.



Karolena Serkowskó

Smütnoöka

Potkała go przez przepódk. Na póczce. Od
bierała polecony lest, a on kupiwół küwertä 
i znaczk. Lest spódł na podłoga. Podniósł go. 
Pódzakówała, a pótemu weszła buten. Widzoł 
ji sä jego uśmiech, le nie chcała go poznać, 
dowiedzec sä chto on je. On znowu chcół 
pogadać z dzewüsä, le tak chutkó ucekł, że 
nawetka nie zdążił zapetac, jak sä nazewó. Na 
lesce przeczetół blós, że mieszkó na sztrase 
Słoneczny.

- To ju jaczis punkt zasadzenio - pómesloł. Le 
nie wiedzoł, co dali.
Chcół zabec. To równak ókózało sä trudniesze, 
jak meslół. Śnił o ni. Całi czas widzoł ji smutne 
ócze. Cekawiłe go. Bełe jak tonió, w chterną 
z jedny starne chcół sä zagłabic, a z dredżi
- bójół sä, że może sä w nich zagubić i razä 
z nią utopie w smutku. Naróz uprzetomnił 
so, że nawetka i to be jemu nie przeszkódza- 
ło. Dló tech óczów mógłbe smücec sä przez
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dzesäc lat, żebe chöc na sztót üzdrzec w nich 
parmiszk słuńca. Nie rozmiół, co sä z nim 
dzeje. To za nim nie szlachówało. Ne jo, miół 
czasä jakąś brutkä i jak meslół, zakóchiwół 
sä. Wszetcze równak partacze chütkö sä roz- 
pódałe. Kuńczełe sä colemało tede, czej dot 
so do wiedze, że miółbe z jednym człowieka 
spädzec całe swoje żece. Reszół go paralusz 
na samą meslä ó tim i jak dzewczä próbowa
ło wemüszec na nim jaczis óswiódczenk, zaró 
sä wecopiwół. Białczi miałe go za strachelca, 
a on czuł, że nie rozmieje bec óddónym, że 
wóżnó je blós teróczasnota i to nie jego wina, 
że nie je stworzony do familiowegó żecó. Le 
po pótkanim ze smütnoöczim dzewüsä zaczął 
zmieniwac zdanie <b sarnim se.
Marta beta smutno przez swojego mulka, 
ö jaczim ni mogła zabec. Wiedzała, że on nig- 
de nie przińdze do ni nazód, że to sä ni może 
udać. A równak wcyg ó nim meslała. Cekawiło 
jä, jak be to beto, czejbe ostała jego białką. 
Bełabe nóbarżi szczestlewą białką pod słuń
ca. I jakbe urodzeła jemu dzece. Cze miałebe 
jego ócze? Kóchałabe te ócze nad żece... Całi 
czas jesz pamiatała te piersze dnie pó rozeń- 
dzenim. Zwlókała sä reno z łóżka, meta sä 
i szła do robote. Nie jadła friszteków. Pó co 
mie frisztek? - meslała. - Doch nie bädä ja
dła z öbzernikä. Tej pierszi pókrzesnik zjódała 
w robóce, z ledzama, chternech mało znała, 
le z nima przenómni chóc na sztócek czeła, 
że nie je sama i nawetka gorzko kawa szmaka 
jakoś lepi. Nie lubiła swóji robotę. Maczeta jä. 
Le ceszeła sä, że je. To ódcygnienie ód żmudny 
jistnote. Ni miała jinszich zajaców. A co mia- 
łabe robie, skörno nick ni miało wiäkszegö 
szekü? Nick ji nie ceszeło, nawetka jesenne 
löste, chóc tak baro lubiła jich farwä.
Dówni beto całkówno jinaczi. Wstówała razä 
z pierszima parminiama słuńca, szekujące 
dló niego reny móltech. Lubiła sprawiać, że 
beło jemü lubkó. Nie jiwrowała sä tim, że 
stracy wiele czasu na żłobienie serca w jabkü, 
webieranie zórnów ze słuńcownika, szuka
nie w kromach rzódkó dostäpnech płatków, 
chternech słechół, chodzenie pó antykwaria

tach, żebe kupie ksążczi, jacze lubił. To ni mia
ło znaczenió. Wóżny beł ón i blós ón. Może 
prawie dlóte tero tak baro ni może na niego 
zgarac. A może tak baro kochała, że tero ni 
móże zgarac, że gó ni ma? Abó ni może zga
rac tego, jak baro wcyg gö köchö? Nie wie
dzała, co czeje, cze je i czedekölwiek bädze 
mia jaczes wseczeca. Zmieniła sä w wióldżi 
mediany bąbel, chteren do öka wedöwö sä 
mocny, le tak napröwdä je chücherkä i wnet 
niewidzalny, jakbe kole świata, jaczi óbzeró. 
Ni można gó dotknąć, be nie priskł, chóc to 
i tak sprawa czasu, czej zdżinie i nie óstónie 
pó nim niżódnegó szlachu. - Tak bädze mie 
Iżi przeżec to głupie żece - gódała przez spik. 
A pötemü płakała.
Ni mogła spać. Spik przechódół na krótczi 
czas, pötemü beta blós noc, miesądz i gwióz- 
de. - Czejbem beta psä, jó be weła do tego 
miesądza - drwiła. Beta szpörtownö. Chódzy 
gódele o ni „desza towarzestwa i ful nódzeji 
człowiek". Tero ji szpórt stówół sä coróz bar- 
żi smroczny. Sne nie bełe tak jasne, jak tede, 
czej zdówało ji sä, że trzimó świat w swójich 
rakach. Leno czasama dówałe ódpócznienie. 
To bełe apartne szterczi. Tede chcała, żebe tak 
ostało na wiedno, żebe ju sä nie óbudzeła, be 
mogła blós snic. Bö tede przechódół ón. Kłódł 
räkä na ji race i gódół, że ni müszi sä bójec, ón 
je kol ni niezanóleżno öd wszetezegö. Öbie- 
cywół, że ju nigde wiäcy ji nie östawi. I dlóte 
zaczała meslec o..., be móc spać jak nódłeżi... 
Nie rozmiała tego zrobić. Nimö tegö wszet
ezegö chcała jesz żec. Nie wiedzała, co jä jesz 
tuwó trzimó, le w wetrzódku całi czas miała 
nódzeja, że ón wrócy. I chóc nie wrócół, dnie 
płenałe, a ona stówała sä często jinszim czło
wieka, mócnieszim, a równoczasno jesz barżi 
wrazlewim. To bełe dló ni bütnowö puste, le 
bene- wóżne dnie. Mółima krokama prze- 
mieniwała swoje nastawienie do żecó i też 
póznówała samą sebie, nową sebie. Barżi 
widoczne bełe dló ni drobne sprawę, chterne 
mógłe sprawiać redosc. Boczni słechała ledzy. 
Próbówa wlezc w jich meslenie, zrozmióc psy
chika, pódejmówóne rozsądzenczi. Obżerała
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sä wkół, miała stara dozdrzec brekującech 
pomoce. Lubiła pomagać, czeła sä tede 
potrzebno. llczeła sä wżerać na świat óczama 
dzecka. To nóbarżi ji sä uwidzało. Miała swiąda 
tego, jak wiele piäknech szterków przóde nie 
widzała - że blóne bezustónkówó zmieniwa- 
ją sztółt i przebóczewają bójkówe póstace, 
że lesce sypiące sä z drzewiät tworzą farwny 
tepich, w chternym można sä wekülac bez stra
chu, że wepasküdzy sä nową bluzka, że po desz
czu wechödzy täga, chterna wezdrzi jak wiól- 
dżi uśmiech Boga. Zaczała przeżerać sä pacz
kom kwiatów, weróstającym z zemi, drzewom 
zmieniwającym farwä, ptóchom ódlótejącym 
do cepłich krajów i sami sobie - zasromóny 
urzeka świata, jaczi beł wkół ni. Zaczała ceszec 
sä z mółich rzeczi i po miniäcym pöstäpnech 
zymków beło ji o wiele lepi. Jedurne, czego 
wcyg sä bójała, to słuńce, jego łisk i mocne 
parminie. Za kóżdim razä, czej wżerała w nie
bo, óslepiwało ja tak baro, że ód razu traceła 
energia. Ni mogła zrozmiec, dlócze dówółji ta- 
cze leche doznania, tak, że miała chäc znowu 
schöwac sä w swóji jizbie i ju nigde wiäcy z ni 
nie wechadac. Choc nie meslała ju tak czästo 
o uszłoce, jak poczęła cepło słuńca na swójim 
cele, wszetko przechódało nazód. Emocje, 
chterne tak baro miała stara werzucec ze 
swojego żecó, przeceskałe jä. Wszetczim wkół 
beło gorąco, le jä zós trzemół zyb i zajiscenie. 
Chowała sä tede pod grebima wółniókama, 
choc to i tak niewiele pómógało. I wchódzeła 
w cenią. Ledze zaczäle meslec o ni jak o dzyw- 
nym człowiekó, nie wiedzele, czemü ücekö, 
znikó na dłudżi czas, a pótemu znowu pójówió 
sä jakbe nick sä nie stało. To krejamne chowa
nie sä przed świata nie beło przez nią niczim 
tłomaczone. Prosto muszała bec czile dniów 
doma, nie wechódzące z łóżka, przeżerające sä 
stropowi, słechające smätny müzyczi i płaczą
ce. Choc to bełe cażcze mómente, brekówała 
jich, óczeszcziwała sä z wseczeców, chterne ja 
dławiłe. Muszała sä z nich uwolnić. Bo późni 
beło o wiele lepi. Na nowo uśmiechała sä do 
ledzy i beła cekawó jich żecó. Bó swojego i tak 
ni mia.

Nie planowała nick zmieniwac, pówtórzała 
sobie, że jeżle nie ten, to niżóden. Le chłop, 
chternegó potkała na póczce, udbół so, że na- 
leze Marta i pöznö przeczenä ji zameslenió. 
Chódzył tej kóżdegó dnia wieczór na szpacerä 
sztrasą Słoneczną. Miół nödzejä, że pötkö jä, 
jak bädze szła dodóm. Reno, przed robotą, 
ódwiedzywół króme z pieczezną, w jaczich 
mógłabe bec. - Czejbem nie wiem, jak długo 
szukół, w kuńcu ja nalezä - meslół. Beł cer- 
plewi. Wiedno stówiół na swójim i wiedno 
dobiwół to, co chcół. Nóleżół do ledzy wiedno 
jasnozdrzącech. Nawetka żle cos póprzejina- 
czełojemd plane, chutkó rozmiół dopasować 
sä do nowich leżnosców. Dlöte i tim razä nie 
meslół sä poddać. Jegö üpartosc sä ópłaceła.
- Dobri dzeń! - przewitół jä w piekarni, czede 
kupowała kółócze o sódmi reno. - Zós sä wi- 
dzyme - uśmiechnął sä szerok jak ją óbócził.
- Dobri dzeń... - ódpówiedzała letko zmieszo
no. - Jak to „zós"? - spętała.
- Nie pamiató mie wastna? Na póczce, spódł 
wastnie lest, jó podniósł... - zaczął niezräczno 
wejasniwac. Beł zdzewiony swójim zachówa- 
nim. Wiedno baro głódkó pódriwół dzewüse, 
a tero tak baro cesził sä, że w kuńcu ją óbócził, 
że nie wiedzół co i jak gadać.
- Aha, no może - pócwierdzeła i chcała wińc 
jak nóchudzy. Nie chcała, żebe ją zagadiwół, 
a widzała, że mó na to chäc. Bójała sä chło
pów. Wiedzała, że dló taczich chütkö można 
stracec głowa, a to slednó rzecz, jaczi tero ji 
beło trzeba. On równak sä nie póddówół.
- Jak wastna sä nazewó? - spitół, choc wie
dzół, że je za baro bezpóstrzedny. Nie chcół, 
żebe odeszła, muszół wiedzec jak jä nalezc 
nastäpnym razä.
- To nie waste sprawa - zamermótała i weszła 
buten. - Co mie bädze zagadiwół, wekreküs 
jeden - pómeslała.
- Oj, letko nie mdze - zajiscył sä. A równo- 
czasno zachacył. Lubił wezwania, a to miało 
bec jegö nastäpnym. Przekönö smutnoócze 
dzewczä, że wort czasä sä uśmiechnąć. Całi 
czas zdrzół za nią, chcół wiedzec, dokądkas ji- 
dze. Okózało sä, że mieszkó w mółi kamieńce.
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Szedł w ji starnä, a czej sä óbróceła, ucekół za 
drzewiä. - Co jó robią? - smiół sä sóm z sebie. 
Zachöwüjä sä jak wszón. Szpiegują dzewüsa, 
jaczegö nawetka nie znajä, a za dwadzesce 
minut müszä bec w robóce... Niewóżne, jó 
müszä wiedzec, gdze ona mieszkó. 
Pöstäpnegö dnia nie spóźnił sä do robotę, bo 
ju wiedzół, gdze ji szukać. Co dzeń przejeżdżi- 
wół pod kamieńca i z ükriwkü óbzerół. Dowie- 
dzół sä ju, ö jaczi godzenie przechódó dodóm 
i ód tede wiedno w jednym czasu zdrzół za 
Marta wchodzącą do swojego mieszkanió. 
Rzódkó jesz późni gdzes wechódzeła, tej razä 
z zópada słuńca jachół nazód do se. Derowało 
to przez póra tidzeni, jaż w kuńcu nadarzeła 
sä leżnosc, be jesz róz z nią pogadać. To beło 
przed Jastrama. Niosła grade tasze z zókupa- 
ma. Üriwate sä w ji rakach. Pómeslół, że wez- 
drzi nawetka śmieszno, wleczące te pakün- 
czi. Le zaró pötemü zrobiło mii sä ji żól, jak 
óbócził czerwone ódcesczi na rakach. - To je 
moja szansa! - pómeslół i weskócził z auta jak 
óparzelc. - Dobri dzeń! Jó pömögä! - krzik- 
nął z daleka i zaczął wecygac ód ni tasze fül 
zókupów. - Bóg zapłać... - läklewie zgódzeła 
sä, bó pó prówdze beła ju zmaczonó.
- Przerechtowania do Jastrów? - zaczął ób- 
gödkä, czej szle pó trapach do górę stóri, 
przedwojenny kamieńce.
-1 jo i nie. To znaczi..., nie przerechtowüjä Ja
strów, a barżi przerechtowüjä sä na nie.
- Czeli? - nie baro rozmiół.
- Te paczi to słodczezna. Jó kupiła jä dló dze- 
cy, chterne w te świata badą bez swójich star- 
szich. Przińda do nich. Ókróm tego i jó nie 
mdä czeła sä samotno - gódające to zdzewiła 
sä i przelakła, że tak letkó gödö ó swójich wse- 
czecach cezemü chłopówi. Pómeslała, że to 
dlóte, że ni ma drechów, ni mö sä kömü zwie- 
rzec, a ön aküratno sä tuwó zjawił. Równocza- 
sno czeła, że może jemu zawierzec. Bełjinszi 
jak tede, na póczce cze w kromie. Na póczce 
razył jä ten jego wióldżi uśmiech, w kromie 
wedówół ji sä za baro przemądrzałi, a tero, 
tero je prosto swójsczi, spokojny i miłi.
- A wasta co bädze robił w Jastre? - spętała.

- Jó odwiedza mójich starszich, starków, wujów, 
bó też nie lubią w taczich dniach bec sóm. 
Bele ju pod dwierzama. Wezdrzół w ji beze. 
Clcesził sä. W kóńcu widzół w nich to, czego 
tak baro pragnął - parmiszczi słuńca. I na- 
pröwdä, ji ócze ceszełe sä, beła jinszó, barżi 
wiesołó. I beła tim zasromónó. Chüdzy mesla- 
ła, że zabeła ju, jak to je sä uśmiechać. Tak 
dobrze ji sä z nim gódało, że chcała róczec 
gó do westrzódka. Le nie zrobiła tego. Miała 
strach. On też ó to nie póprosył. Zweczajno 
lubił wprószac sä na kawa, równak tim razä ni 
miół ódwódżi. Öddzäköwele sä blós, żeczące 
so wiesołich Jastrów.
Öd tego czasu nie widzele sä. Zaró pó Jastrach 
ón muszół wejachac w służbową delega
cja na pół roku. Przez całi ten czas beło mü 
pusto bez smütkü brunawech óczów Marte. 
A óna... Ona napisała lest do nieznajemnegó, 
chternegó poznała przez przepódk i z chter- 
nym przez przepódk, jak meslała, potkała sä 
jesz późni dwa razy. - Tak mało, a równak...
- pómeslała. W lesce weznała, że dzäka nie
mu pierszi róz pó baro dłudżim czase, mocni 
zabiło ji serce. Chcałabe sä jesz z nim óbóczec, 
le nie wie gdze mógłabe gó nalezc. Przeniosła 
lest na poczta. Włożeła w küwertä, przelepiła 
znaczk. Nie znała równak mola zamieszkanió 
ani nawetka nózweska adresata. Zniechäco- 
nó óstawiła küwertä na tombachü i odeszła. 
Pó czile dniach wejachała z gardu. Ju nigde 
wiäcy nie beło ji w tim placu. Chłop zaró jak 
przejachół nazód dodóm, üdotsä na Słonecz
ną. Zaklepół do mieszkania Marte, le dwierze 
ótemkła młodo białka.
- Nie, nicht ókróm nas tu nie mieszkó. Jesme 
sä tü przeniesie z mójim chłopa miesąc temü. 
Nie wiem chto mieszkół tu przed nama... - 
żeczlewie pójinfórmówała gó białka.
Nie wiedzół co meslec. Póczeł sä jakbe beł ze 
szkła, chterne chtos naróz rozbił. W jednym 
szterkü zrobił sä słabi i stracył energia. Beł ta- 
czi przez nastäpnech czile dniów, jaż wszetkó 
minało. Ókróm jednego. Drechówie pitele, 
skądka wzął sä smütk w jego oczach. Nick na 
to nie ódpówiódół.
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ś Tomösz Urbańsczi

Kosce rzną ob noc u
Sq place w jaczich grzech 
Szpacereje szasejama.
Sq place w jaczich górz 
Brzemi mölczqcyma słowama.
Po zakürzonech szasejach 
Przepiti zatöczö sä śmiech.

Pidżama Porno „Codzienność"

Jö napöcznä nen dzeń cygaretą. Bö ledóm. 
Perznä pózdno ju, je kol pierszi. Tacze są za
letę robotę barmana. I wstówóm. Paczka, 
zapólniczka i pstrik. Demne üközczi, pöjta le.
I balkon, i swieżi left, i zatreti left. I znowu no 
wseczece, że nie jem sóm, chocó wiem, że 
jem. Że tam bene żdaje le kömpütr, perznä 
ksążków i pich codniowizne, co znaczi dlo mie 
tele, co kuweta dlo mojego kota. Mój kot na- 
zewó sä Platon i czasä mie sä zdöwö, że je mą- 
drzeszi öde mie. Ne nick. Dirn ju sä skuńcził. 
Cepłi filter czejä pöd pólcama, chterne we
dle gódczi amerikańsczich uczałech (gwesno 
ö slednech mionach Kovalsky, Novak abö 
Chapieskie) w baro niedłudżim czasu stóną sä 
żółte, śmierdzące i gwesno mie odpadną. Le 
tero mojim wiäkszim jiwrä je czas midze wsta- 
nim i robotą. Bö ceż robie w tim czasu, czede 
za chütkö je sä rechtowac, a za późno, żebe 
zacząc cos robie? Tej wchodom w internete 
i może jaczis film abö nowo płatka mdze prze
ze mie spiraconö. Abö nowi portal spöleznowi 
zweskó nowego brekownika. Jesz nie wiem. 
Żece rozmieje prowadzec z nama dzywne 
jigre. Gódają, że czej skuńczisz ju wszet- 
cze breköwne szkołę, świat stoji przed tobą 
odemkłi. I gwesno stoji, bo nalóżósz so ro
bota, żebe nalezc mieszkanie. I zaczinósz zara

biać detczi, robiące na przemiór od trzecy po 
półnim do slednego klienta. Zarobić zarobisz, 
tej ni mające czasu, żebe wińc dze na miasto, 
urządzósz so mieszkanie zgodno ze wskóza- 
ma katalogów Ikei. Minie czasu mało wiele 
a zaczinósz w weekende jezdzec do Gduńska, 
żebe naküpiac so ruchnów. I czede mósz ju 
belne i modne ruchna, jidzesz webrac so auto.
I bierzesz tej pożiczka i robisz dzesäc lat, żebe 
jä spłacec. I jednego dnia büdzysz sä reno 
i zdrzisz na ne meble z Ikei z niezgarą, mósz 
chäc szmergnąc ruchna bez okno a aütä wja- 
chac w pierszi kam kol drodżi.
Bö doznöwösz sä, że obudzył jes sä w żecym, 
chterne sä ju skuńczeło. Że mające no wszet- 
kö, nie widzysz dali szekü, nie breküjesz ni
czego wiäcy do dobrego żecó. Nalóżósz so 
hobbi, żebe mieć co robie midze frisztekä a ro
botą, może to bec na przemiór modelarstwo 
abö tunningöwanie autów. Możesz so kupie 
kota, ale kot chódó swojima drogama, a cebie 
gwes nie bädze chcół zabrać, pokazowac ce 
swoje stegne. A were też są puste a w szafie 
są le twoje ruchna. Bö chto be chcół mieszkać 
z kögüms, chto do półnia spi, a po półnim i ob 
noc robi? Tej żece twoje w taczim sztółce je 
ju ustalone, a jedno co może sä zmienić, to 
móda i wskóze Ikei w sprawie twoji kuchni.
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Ale tobie sä ju to wszetkö baro sprzikrzeło. 
Nie kupisz nowech meblów, nie küpisz no
wech ruchnów. Jedurnö rzecz, jaką küpisz, to 
cygarete. Abö liter Jacka Danielsa. Bö w kuńcu 
ca na niego stać.
Ne ceż. Ni mösz tele dzyrzkösce, żebe jak he- 
roje amerikańsczich filmów sprzedać dobetk, 
detczi oddać na kampania pömöce dlo dzecy 
w Etiopii, a sóm le z bilietä na banä i rukzakä, 
wejachac w nieznóne, w czerenkü zachódają- 
cegó słuńca i tak póeticzno zacząc nowe żece. 
Nie. Te ni mösz w se tele dzyrzkösce.
Tej püdzesz, jak jö, do roböte, czede bädzeju 
czas jic. Östawisz doma swöje kömüdne jiwre 
i jiscenczi i öb wieczór (pösobny i nie sledny) 
bec jedenrazowim drechä dlö żecowech roz
bitków. Bö kögüm jinszim je barman we fülny 
demü i ledzy, jak nen dim szarech, knajpie? 
Le jedurną przesłega, jaką możesz kömüs zro
bić, to je nalöc pösobnegö. Abö üsmiewkä na 
wpół wespółczejącym a na wpół weszczer- 
czim (le tak, żebe klient tego nie dozdrzół) dac 
znać, że rozmiejesz, że znajesz tacze przetróf- 
czi, że jesz czedes bädze lepi. Le chto tobie

w szklónka naleje sznapsu ze zrozmienim 
miast lodu?
Tego dnia jo szedł jak wiedno dodóm. Szaseją 
Długą, pó gubówónym flastru, pogubiony 
w szachownice widu i niewidu. Przez to na- 
trzasłe miasto, w chternym ledze zdrzą na se 
przez greńce swojego strachu i swoji sztelo- 
wóny normalnosce.
Jö meszlä, że wa jesz ni möta bete w Kóscerz- 
nie. Tak pó prowdze. Bo Kóscerzna je to gard 
cemny i cezy, a w kóżdim nórceku sedzy Złe. 
Apartno ób noc. Czede cemnica welewö sä na 
szaseje a chódniczi namikają zebä wszädze- 
betnym i wiednobetnym, a ju na gwes 
wszadzezdrzącym. Bo Złe mó ócze w dzurach 
we flastru na szaseji Dłudżi, chterną co dzeń 
tak beztrosko jö jidä dodóm i w wewalo- 
nech na räbe koszach w drzewiäcech alejach 
kol szkołę numer szesc. Złe zdrzi. A ócze mó 
purpurowe, zelone abö żółte czej trecezna.
I boczę, żebes i te nie widzół jak zdrzi, bó 
óstónie ce le żdanie na pósobne wezdrzenie, 
zdrok w piece czej nóż, czede jidzesz dodóm 
zTexasu. I bädzesztim östrzä zatreti. I wnetka
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doznósz sä, że też żdajesz na pösobne we- 
zdrzenie, chterne mó z czekawóscą tele 
wspólnego co ze stracha. Bö chcec poznać 
zagróżba znaczi zazdrzec ji prosto w ślepia.
I doznósz sä, że ju rozmiejesz, dlócze ledze 
w Köscerznie gódają ceszi niżle dze jindze, 
jakbe pöspiewno, zdrzące ce dzes kol ucha, 
bele nie w öcze. I zrozmiejesz, dlócze tak 
wóżne je, że na renkü bełe dobre bulwę, bo 
sä chütkö goteją, a Les mó tonie küre i że jó 
jedna kupią na potnie, a mój wuja Sztefón je 
chöri i belno z nim nie je, ale wóżne je bec 
dobri mesie i müszä ju jic i do uzdrzenió. Ale 
ani tonie bulwę, ani chöri wuja Sztefón nie 
pomogą, bo nie sprawią, że óprzestóniesz 
meslec ö tim, że zdrzi. Nóparto i krejamno, 
weszczergą i bluznierstwä w ce ceskó a te ni 
możesz nick zrobić.
Bö te be muszół przeznac, że zdrzi. I sä 
ódwóżec bec letczim w miesce ledzy normal- 
nech, statecznech i pówóżnech. Bö jakuż to. 
Zdrzi co na niego, mógłbe mni pic a wiäcy ro
bie, gwesno mü sä ne cygarete na łep cesnałe, 
dim świat zatacył i widzy öcze, jaczes krósni- 
äta abö mesze.
Dlóte woźny je wuja Sztefón. Dlóte wóżne 
je nie zdrzec, czej zdrzi, nie żdac, czej żdaje 
na kóżdim krokü. I sedzec öb noc doma. Ale 
ceż mó zrobić barman, czej ób noc wracac 
rnuszi dodóm. Tej jóch w stechülczi öd mp3, 
screamo, dubstep abö metal i jidä zdrzące le 
w nen flaster. Kapüzä na głowa i dali. Bö jó nie 
chcą widzec, że zdrzi. Lepi zamknąć sä w tim 
świece dernech riffów, trzósku i bäbnieniö 
perkusji. Lepi nie chcec widzec.
Ale tego dnia beto jinaczi. Chócó jó szedł jak 
wiedno. I jak wiedno w swöjim świece. Zem- 
ny wiater wiół w twórz. Beta jeseń. Jó szedł 
prawie kol krómu z ruchnama naprocem ju
bilera. Na trepkach kol westöwkü sedzało ja- 
czich dwüch. Spözdrzötjem na nich kąta öka, 
bö wiem, że wżeranie na młodzezna, co sedzy 
na trepkach kol krómu może sä skuńczec le 
wemüszenim cygarete.
- Mosz odżin? - i stało sä, le w wersji lajt, 
ö cygaretä gwesno poproszą jinszim razä.

Udówóm, że jem nie czuł.
- Te, w kapuzel - dredżi nie dówół pökü. Öb- 
zeróm sä. Sedzą, zdrzą na mie. I jó ju wiem, 
że znajä to wezdrzenie. Że to nie są normalne 
öcze. Że jó jich ju móm widzóne.
- Co? - pitóm sä öd niechceniö.
- Odżin - knöp, chternegö widzä, pöközywö 
mie cos, co wezdrzi za skrätä - mósz odżin?
A ceż mie zanölegö. Może to leno ömana 
z tima öczama. I podchodom. I wecygóm 
odżin. Ödpölo jeden, a pö tim dredżi. Pö wöni 
sechi spölony tröwe wiem, że to je belnó ma- 
riezka. I zacygó sä jeden, a pö tim dredżi. Żda- 
jä na möjä zapölniezkä. Dzyrsczi są knópi, nie 
powiem, że nie. Prze cezym mariezkä kürzec.
I widzä pöd czópką jednego i pöd kapuzą 
dredżego, nen üsmiewk. A w nym üsmiewkü 
je bucha, spokojno gwesnosc sebie i übetk.
- Bucha? - pitö pierszi pö dredżim sztachü. 
Cos tuwö nie graje.
- Nie, dzäka - ödpöwiödöm i sygóm pö zapal
niczka. Dredżi öddowö jä.
- Nie wiesz co tracysz. Bez tego - wskózywó 
na skräta - żece na pököz beto baro nudne. 
Dzywne słowa. Nigle zdążił jem je przepüscec 
bez tribe zmarachöwonegö rozemü, pierszi 
spózdrzół mie prost w öcze. A jó uzdrzół biółą 
skarń jak śnieg. Puste, biółe öcze bez zdrzeni- 
ców. Letkö rozchilone lepe w b'm jegö üszta- 
chónym üsmiewkü i czórnosc w gäbie. Räka, 
chterna trzima w lepach skräta, też beta biółó. 
-Znajä ce?-jó rzekłperznä niegrzeczno. Ijesz 
barżi weszczerczi üsmiewk dostół jem w öd- 
pöwiesce.
- Przińdze witro ö ti porze na plac jigrów köl 
dwójczi. Te wiesz? - zdrzół jem jak głupi na 
niego z rozdzawioną japą - Szkołę. Bädze ta- 
mój.
I wstele, i pöszle. Redotno zacygające sä ma- 
riczką. A jó, namiszlające sä powolno, co mają 
znaczec te słowa, wcygnąłjem nazód stechül
czi w üsze a szedł swoją drogą, nie zwóżające 
na szklesti śmiech, jaczi jem czuł za plecama, 
öd tech dwüch.
I üdböf jem so, że witro pö roböce müszä jic 
na plac jigrów köl szkołę numer dwa.
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Zeżarte dzeckö banowi rewolucje
(dzel dzesqti)

Gazetniczka pömalinkü wsta. Nie beta w sztä- 
dze normalno jic leno külduksac, bö baro bo
la ja lewo noga. Wiedza równak, że müszi na 
cządnikówi konferencji w przednictwie bano- 
wizne bec. To, że wepödk stöt sä prawie na 
bansztrece i to z wine banowech, zwiakszeło 
leno ji górz i chäc do biötczi. Zacesnä zabe i na 
przek bólowi nodżi stara sä stawiać jak nówik- 
sze kroczi...
Domesliwa sä, czemu przetrafiło ji sä tak cos. 
Banowi mądrzelowie, co przez nich cudżi 
rządzy jeżdżą, gwesno wpedle na üdbä, żebe 
to wenódgrodzec pasażerama na ten órt, że 
drewótne banowe składe badą dłegsze. Tak 
tej cuch, chternym jacha dzysó Dorota, do- 
nechczós bet wiele krótszi, ale dzysó miot 
ju ó trze wagóne wiäcy. Równak banowi, co 
prowadzył nen cuch, przenäcony bet, że na 
stacji, gdze wesadła Dorota, zatrzimiwół sä

tak, że przódk banu stówół wiedno krótko 
mola, gdze na peronie stojałe óbczapóne bi
otą farwą decht często strepiate ju łówczi a za- 
rózka prze nich śmietnik, na chternym jaczis 
„domarosłi artista" nacechöwöt räkä, co mia 
weproszczony leno westrzedny póle. Wiedno, 
czej cuch nie bet za dłudżi a jego przódk zatrzi
miwół sä w tim placu, wszetcze wagóne mie- 
scełe sä w óbremienim peronu. Równak tero, 
czej drewny cuch bet ju ó trze wagóne dłegszi 
a banowi jakbe ó tim zabócził i zatrzimół sä 
w tim sarnim placu, co przóde, tit bane, to 
je plac, gdze prawie jacha Dorota, nalözt sä 
ju czile metrów za kurka peronu. „Chteż to 
wie, cze ti lelece to dozdrzele" pita sä sama se 
w meslach rozjarchólonó gazetniczka.
Pó wnetka piatnósce minutach kulduksanió 
Dorota Skórc da rada jakoś doczurpac do 
dose widzałegó büdinkü przednictwa bano-
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wizne. „Jo, jo. Na plac, gdze swöje «tczewört- 
ne» slödczi prze biórkach grzeją, to detczi 
mają, ale na co jinegó to ju nie" - pómesla 
przekäsno. Büdink po prówdze beł wióldżi 
i peszny. Miół trze piatra a westawiony beł na 
zycher jesz za czasów Wilusza abó jaczegó jin- 
szegó Frica, ale często niedówno müszot bec 
uprawiony, bo marmüre łiskałe sä ju z daleka. 
Weszła do bena. Kąsk sä spóźnia na konfe
rencją, ale mia na to namkłe. Ko doch to nie 
ji wina beta. Zala, gdze ju ód czile minutów 
ódbiwało sä zeńdzenie, miesca sä na dredżim 
piätrze, na chterno prowadzełe szerocze tra- 
pe, co naprocem przednech dwierzów, jaczi- 
ma wchódało sä do büdinkü, rozchódałe sä 
na dwie starne. Dorota ni musza równak na 
nie wlażac, bo na prawo ód nich widzec beło 
weńsce do często nowi winde. Gazetniczka 
weszła do ni i po krótczim szterkü wjacha na 
góra. Kónferencjowó zala miesca sä w lewim 
dzelu büdinkü i wlóżało sä do ni czwiórtima 
dwierzama po lewi stronie.
Wrażenie widzałosce, jacze mia Dorota po 
weńscym do büdinkü, zaró dejade ji ószło, 
czej le wlazła do ny żale. Wezdrza ona jak 
zweczajnó szkółowó klasa. Mogło sä tam 
zmiescec nie wiäcy jak trzedzesce czile osób. 
Zeszłi gazetnice, chternech beło köle piäc- 
dzesąt sztek, sedzele colemało „w łówkach", 
co na gwes mószałe bec weniosłe z jaczis 
stóri szkołę. Tej sej nawetka widzec beło na 
nich bezsromne cechünczi e nódpise zortu 
„kóchóm Marilkä" abó „Słówk to głupi fa
gas". Dzel z nech gazetników, co ni miele gdze 
sadnąc, sódł so na óknice, a ti, dló chternech 
nawetka tam zafelało placu, stojele pod sca- 
nama. Z przódkó żale beło pódweższenie, 
na chternym stojało mołe bióreczkó. Za nim 
prawie sedzół szpektor do sprawów wszele- 
jaczich i belejaczich Michół Mizuno w groma
dzę z jednym młodim chłopa. Biórkó beło tak 
mołe, że leno Mizuno całi miescył sä za nim, 
zós nen dredżi chłop, co z nim sedzół, mószół 
sadnąc so ju na rogü. Przed perznä spetlowó- 
nym i często mókrim nimb, że nie beło doch 
niżódny hece, Mizunä miast teczków z aktama

leżół ódemkłi stóri heft z tłestą plamą na pół 
starne, w jaczim Michół miół swoje zópisczi. 
Bełe one tej sej pódsztrechiwóne i dose czästo 
przekresliwóne i ju zaró na piersze wezdrze- 
nie szlachówałe za jaczimas greczama a nie 
za ledzczim, cze nawetka doktorsczim pisma. 
Pod piątą biórka miół Mizuno przetkłą do ni 
öd spodkü gümä do mümlaniö, co jä miół 
w gäbie jaczis czas przed konferencją, żebe 
chóc kąsk ükrec wonią kórnuska, jaczegó ką- 
syczk wepił so „na ödwögä", żebe mü sä jäzek 
ob czas püblicznegö westäpieniö nie pezglół. 
Jakbe tegö beło mało ókróm te stoją na biór
kó plastikówó büdla pö soczkü, bene chter- 
ny beł „soczk ze sztróma" i z jaczi Michół co 
szterk mółegó łiczka so cygnął. Ko doch roz- 
majitech dó na świece ledzy i kóżden z nich 
jinaczi dówó so rada z nerwama e ürzasä 
sparłaczonym z gódką przed wikszą wieleną 
ledztwa...
Dosc dłudżi czas gódało, a nawetka pisało sä 
w cządnikach - Mizuno z ósoblewim ceskä 
rzekł ne sledne słowa - że na banowiznie 
decht nick, jak to sä gódó, sä nie dzeje. Wied- 
no, czej bełe na przemiór latne ferie i felało 
belnech temów do ópisywanió, możno beło 
so pójamrowac, jak to sä gódó, na leche dze- 
janie naji firme. To sä równak müszi skühczec 
i móme, jak to sä gódó, wiólgą stara o to, żebe 
Wa ju ni miele móżlewóte lechö o nas pisać. 
Nicht ni może rzeknąc, że nick nie robime... 
ee... decht często ópaczno. Robime baro wie
le i wcyg móme przed óczama, eee... jak to sä 
gódó..., dejä ödrode banowizne! Jo, to pra
wie nen cel terózka nama brenie! - Mizuno 
zrobił krótką paüzä baro ród z se, że tak fejn 
mü weszło to zdanie. Mól niegwesnote, co jä 
przóde czuł, pojawia sä coróz wikszó ódwóga 
i taczi fejn szemk w głowie. Zarazka też Michół 
zmerkół, że prawie tero lepi mü sä mesli.
To, co tero dzeje sä w najich pódjimiznach, to 
ju nie je zjinaka. To prówdzewó rewolucjo! 
Móme swiąda tego, że może jesz nie wszetkó 
wezdrzi tak richtich, ale, jak to sä gódó, póli- 
tika to kóńszt zweskiwanió tego, co je móż- 
lewe... Eee... Jak to sä gódó, dradże rzecze
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zmieniwóme ju terö, ale na ceda müsz je jesz 
kąsk póżdac... - Michół uśmiechnął sä pöd 
kózra, jesz róz baro ród z tego, jacze belne 
zdania mii sä w łepie westwórzają. Równak 
mimie gazetników, co sedzele i stojele na żale, 
bełe derch powóżne. Dorota, co prawie przed 
szterkä weszła, też gwesno ni nalazła mola do 
sedzenió dló se i ópiarła sä ó dwierze, bo blós 
tam beł wolny plac. Włącza swój diktafón i za- 
cza nagriwac to, co szlabrotół midze jednym 
a dredżim łiczka „soczku" Mizuno.
To, co tero móme w naji pódjimiznie üdbone, 
mdze, jak to sä gódó...
Dzesäc - rzekł öpöcuszkü jeden z gazetników 
do dredżegó, co sedzół w łowcę ókóma niego. 
Co? - zapitół sä też ceszi kota nen dredżi.
To ju wiera dzesąti róz nen chłop rzekł „jak 
to sä gódó" - odrzekł nen pierszi - może jes 
zwrócył uwóga?
Nie, donechczas jesz nie.
Ne, tej le pósłechój.
... tak po prówdze równak - plestół dali Mi
zuno - ni móżeme jesz tero zagwesnic wszet- 
czegó, co, jak to sä gódó...
Jedenósce - szepnął tim razä ju kąsk głośni 
pierszi gazetnik. W tim sarnim sztóce nen 
dredżi zaczął sä öpöcuszkü smióc. Drägö mü 
beło to ükrec, bö zaczął sä całi trząść a nie 
beł też w sztädze öprzestac. Zakrił lepe raką 
i pochilił głowa, całi czas dejade trząsł sä öd 
śmiechu. Mizuno w pierszim szterkü tegö nie 
dozdrzół le szlabrotół swoje.
... ale to wszetkö, ö czim tu dzysó kórbime, nie 
je leno, eee... jak to sä gódó...

Dwanósce - rzekł ceszi kota pierszi gazetnik. 
W tim sarnim sztóce nen dredżi ju nie dół 
rade dłeżi biotköwac sä ze smiecha.
Pfffrrrr - pórsknął dosc głośno. Tak, że wszetce 
na żale czele. Mizuno czuł to też i w jednym 
szterkü münia mü spowóżnia. Na sztót za- 
cesnął zäbe. Pó krótczi chwile szlabrotół dali 
a timczasä gazetnik jesz mocni scesnął lepe 
i przekrił je raką ale wcyg jesz tej sej trząsł sä 
öd zdeszonegö smiechü.
W slednym czasu wpedlejesme na üdbä z na- 
lepkama na gäbä - gódół szpektor Michół - 
i na początk0 jesme meslele, że wórt wpro- 
wadzec tak cos, jak to sä gódó...
Pffrrr-jesz róz czec beło głośne pörskniäce. 
Mizuno zrobił krótechną paüzä a wiesołi 
gazetnik doszedł do swiąde, że w ti setuacji 
nólepi be beło chóc na jaczis czas wińc ze żale. 
Tak też zrobił.
...na zóczątkó chcele jesme wprowadzec to na 
krótczi czas, równak terózka widzyme, że wórt 
je ütrzimac to dłeżi a nawetka rozkóscerzec, 
jak to sä gódó, też na jine móle a nie leno na 
peróne... Widza też, że niechterny ledze tak 
cos na zycher brekdją... Ale nie to je tuwö dzy
só nówóżniesze.
W tim sztóce, chłop, co sedzół ököma Mizu- 
na, bücnął gö w bök i pókózół mü, że opiartó 
ö dwierze gazetniczka pödnöszö räkä, jakbe 
chcą sä ö cos zapitac. Mizuno tej óprzestół 
korbie i dół ji raką znak, żebe góda.

Kunc dzesqtegö dzela



Karolena Serköwskö

do cebie 
pisze 
choc 
to nie te 
gódół do ni 
w spikü

cze mogą 
przenieść tobie 
janioła? 
tego modrego

wiesołosc 
w wiesele 
zamieniprzińdze 

żle póprosysz 
cze wórt 
nie zapito

bese w möji jizbie 
schną

wiedno w maju 
móm uschłe bese 
tero prawie 
czej mie race 
zakwitłe

wióldżi 
mó tobie 
jiwer 
zrobione 
chöc nie chcą

droga słuńca
scemniwó
twórz

tej ni może
bec sobą
gwesno
tero
mdzeji
perznä
mni

w taczich oczach
mieszkó
śnienie

uśmiechnij
sä
do mójich 
meslów

leno 
cze te 
nie mdzesz 
ju wicy 
taczi sóm?

nie zrobią 
nieporządku



Jon Dosz

Zaböczonö śpiewka 
ö Kaszebach

W toni wedóny ksążce „Kühczi sä moja piel- 
grzimka. 100 lat Władysławy Gołąbek 
z Pryczkowskich" (Banino 2012) je taczi hewó 
wejimk: Tata baro wiele śpiewał. To mü 
wszetko tak chütkö do głowę przechódało. 
Wiele jo móm zahaczone, ale jedne mie sä 
dzysö przepöminajq, chöcbe „Kożdi chwöli 
swöjä zemiä". Ta pieśnią beta jesz dłegszo, jó 
ji tero tak całi ni mogą.

Kożdi chwóli swoja zemiä,
Swöjä chatä, swoje plemiä
Jö ni miółbem swöji chwalec, swöji chwalec
I öd zgubę ja ocaiec

*
Do Wejrowa procesyja,
Bö Kaszebóm Bóg tak sprzijö 
Do Wejrowa procesyja, procesyja 
Bö Kaszebóm Bóg tak sprzijö

Niech to wszetko Gduńsk wejawi 
» Ile rib ön naszich strawi

Niech to wszetko Gduńsk wejawi,

Gduńsk wejawi
Ile rib ön naszich strawi

Jem Kaszeba z łasczi Boga,
Matka moja Polsko drogo
Jem Kaszeba z łasczi Boga, z łasczi Boga
Matka moja Polsko drogo.

Skórno tatk stolatczi (urodzony w 1882 roku) 
tä pieśnią spiewół, tej je wiedzec, że beła 
ju znóno na przełómanim XIX i XX stalata. 
Piesnió mo piakną, rzewną melodia. Beła 
wekonóno na setny roczeznie Władisławe 27 
łżekwiata 2012 roku przez karno „Młodzezna" 
z Banina. Prze tim weszło, że wiele ledzy 
rozmiało jä śpiewać. Spiewele ja z polską 
fónetiką, ale z kaszebską słowizną. Po prow- 
dze czażkó z tego beło werozmióc w jaczim 
jäzekü beta napisónó. Wiera równak beł to 
jäzek podobny do te, co je w pöemace „Czór- 
lińsczi" Derdowsczegö, to znaczi kaszebsczi 
z akcentacją leno polską, a słowizną colemało 
met. To beła tako moda XIX wieku, czej ledze 
w presczim pöjmanim pragnäle pölsczi mówe 
i pölsczi wiarę, chöc w meslach miele kaszeb
ską möwä i katolecką wiara. Do te w drekar- 
niach nie wiedzele, jak zapisać kaszebscze 
zwäczi, temu w użetku bete le pölscze, co 
jesz barżi wpłiwało na spölaszenie piesnie 
w drekü, a pötemü w śpiewie.
Kąsk przetröfkä udało sä natrafić na Stegna 
dzejów ti spiewe. Pomogła w tim ksążka An
drzeja Romanowa ötitule „Pielgrzym" pelpliń- 
ski w latach 1869-1920. Na 201 stronie móme 
tam, że pierszi roz tekst beł drekówóny pra
wie w „Pielgrzimie" w numrze 47 z 7 sewnika 
1869 roku pod tituła „Śpiewka o Kaszubach". 
Ji autora je-jak pödöwö Romanow-syn ludu
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kaszubskiego Franceszk Nierzwicczi, chteren 
pochódoł z pogreńczego kaszebskó - kócew- 
sczegó. Temu tim barżi jidze wedolmaczec 
pölaszeznä tekstu. Równak możeme ju bez 
zastrzegów uznać, że je to dokoz kaszebsczi. 
Beł przez autora spiewóny na póslczim wiecu 
w Póznanim w roku 1889, ne a dzäka „PieI- 
grzimówi" rozeszedł sä pö Kaszebach, dze tam 
sam jesz dzys je znóny, a nawetka spiewóny. 
Możeme też terö ju dofülowac felejące sztrof- 
czi. Pierszó je wnet decht tako, jak ja zapami- 
äta Władisława Gółąbk. Nastäpne możeme 
tero poprawie, choc żlebe chcoł mieć całosc, 
tej nót be beło zazdrzec do nego „Pielgrzima". 
Niżi podowóme tekst za ksążką Romanowa, 
chternegó i tak je dosc teli:

Kożdi chwoli swoja zemia,
Swoja chata, swoje plemid
Jo ni miofbem swój i ch walec, swój i chwalec
I öd zgubę ja ocalec.

Jem Kaszeba z lasczi Boga,
Matkg moją Polsko drogo
Choc bogatsze jinsze kraje, jinsze kraje
Choc wszetczegö jim dostaje.

To i ü nas je jesz przece 
Na Kaszebach głód nie gniece,
Z role naszi móme żetko, móme żetko:
Mając żetko móme wszetkö.

Nasza szlachta nie parcanö:
Pod Wiedniem za Króla Jana
Terka dzelnie czej zgromiła, czej zgromiła;
Szlachectwo swe wesłużeła.

Co kapüze póswiódczają;
Bo póczątk swój stądka mają 
Je wszetczegö tej po trosze, tej po trosze 
Je dobitek, są i grosze.

Tej też co rok za te dare
Jidze złożec swe ofiarę
Do Wejrowa procesy ja, procesy ja,
Że Kaszebóm Bóg tak sprzijó.



Jerzi Łisk
Dwierze

Póslednym wezdrzenim 
Dwierze żarnikom 
Co sztrąd öd morza odgradzają 
Böt mój
Pörenny döczi copä oplotłi
Coróz dali e dali
W modrość niewiadomego
Namienieniegö
Möc swöjä wrzinó
Tam za dwierzama
Domöcy möji
Memka
Białka
Dzótczi mółe
Niepewność w gróscach scyskając 
Jużdżą
Na ten mołi sztócek 
Czej dwierze ötemknä

Ze skarnią rozżóloną 
Nekóm we wid 
Jak mora 
Co odżin widząc 
Lecytam 
Dze ból 
Dze zguba 
Dze śmierć 
Nekóm wiedno 
E wierzą, wiem 
Że nie mdze kuńc 
Czej popiół óstóniele 
Na grepce ti
Też może wzeńc jesz kwiat
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Dregö białka Mscewöja II. Beta córką öpöl- 
sczegö ksążeca Kaźmierza I i Wiole, chterna 
póchódzeła mest z Bułgarie abó Wągrów. 
Można rzeknąc, że Eüfrozyna erbówała po 
matce półniowi temperament, bo pókazywa 
wiele swóji inicjatiwe i samóstójnosce, a też 
nie copała sä przed intrigama. Ürodza sä köl 
1230 r. Midze 1257 a 1259 r. ostała białką 
kujawsczegó ksążeca Kaźmierza I, sena Kon
rada Mazowiecczegö. Müszi tu dac boczenie, 
że Eüfrozyna, jak na te tam czase, ożeniła sä 
w późnym wieku, bo miała wnenczas kol 30 
lat. Równak ji związk bet baro udałi. llrodzeła 
swojemu chłopówi jaż czwóro dzecy, w tim 
trzech senów: Władisława, zwónegó Łoczetka, 
Kaźmierza II, póznieszegó łaczecczegó ksążeca 
i Semówita, chteren rządzył Dobrzińską Zemią. 
Jedurnó córka Eufemio ostała białką halickó-w- 
łodzemiersczegó ksążeca Jerzego Rurikówicza. 
W 1261 r. w familie Kaźmierza zaczałe sä sztri- 
de. Ksążec miołju dwüch starszich senów 
z póprzedną białką Konstancją, córką Henrika 
Pobożnego: Leszka zwónegó Czórnym i Se- 
mómesła. Öbwinile öni Eüfrozyna o zmowa, 
jaczi cela miałobe bec zabranie jich spodkówi- 
zne, a nawetka ótrece. Oskarżenie mogło mieć 
jaczes spodlę. Eüfrozyna wierä dzejała - mni 
abó barżi oficjalno - żebe zagwesnic przińd- 
notä swójim senóm, chterny bele dali w redze

erböwaniö. Na skütk bühtu młodszich senów 
Kaźmierz I, biótkójący sä z niedreszną koalicją 
wiólgópólskó-mazowieckó-małopólską, müszöt 
wedzelec Leszkowi Czörnemü seradzcze ksą- 
żestwó.
Kaźmierz I ümart 14 gódnika 1267 r. Jego ówła- 
da ostała pödzelonö. Eüfrozyna jakno regent- 
ka rządzeła nad dzelama swójich nieletnech 
senów, to je Küjawsczim Brzescä i Dobrzenia. 
W tim czasu, kol 1275 r., ümarta Judita z rózdżi 
Wettinów, białka Mscewöja II. Mający wnen
czas 55 lat ksążec, chteren doczekół sä le 
dwüch córków, wcyg miół nodzejä na sena. Nie 
je wiedzec, chto weszedł z ddbą, żebe ożenił sä 
z gdową po Kaźmierzu I. Eüfrozyna mia tej kol 
45 lat. Mscewöja nie czerowałe gwes póliticzne 
sprawę. Jego przińdnó białka ni mia wióldżegó 
znaczenió, nie rządzeła stolemnym ksążestwa, 
a sąsódze nie bele ji żeczny. Mest pröwdä mają 
historice, czede gódają, że przędną przeczeną 
zdenkü beło to, że ürodza tak wiele dzecy, 
w tim trzech senów. Rownak mest wszetce za- 
bele, że zdarzeło sä to ju perznä czasu rechli... 
Zdenk Eüfrozyne i Mscewöja ödbet sä wierä 
pöd künc sewnika abö rujana 1275 r. Nödzeje 
ksążeca sä nie zjiscełe. Nowö białka nie ürodza 
mü niżódnegó dzecka. Pö 1280 r. pömörsczi 
panownik zaczął zdradzać swöjä białka z wiele 
młodszą niastą. Beła nią Samborów Gertruda.
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W 1285 r. na Gduńsczim Pömörzim webücht 
büht Dzywana, sena blesczegó wespółro- 
bötnika Mscewója, Wajsyla. Przeczeną beła 
pólitika ksążeca, chteren chcół wikszegó spar- 
łaczenió z Wiólgópólską po dogodenkü w Kap
nie w 1282 r. i jidące w góra znaczenie wiól- 
göpölsczich rządców na Pomorzu. Są pówóżne 
pómeszlenia, że w b' rebelie swój üdzel miała 
też Eüfrozyna. Mscewój, czede zrobił swójim 
erbą Przemesła II, zamkłji senóm droga do 
rządzenió pómórsczim państwa, w co gwes 
wierzeła, żeniące sä z ksążeca.
Mącenie Edfrozene i niespełnienie przez ni 
nódzejów Mscewója na sena sprawiłe, że po 
1285 r. ji chłop zaczął starä ö unieważnienie 
zdenkü, co udało mii sä dobec w maju 1288 r. 
Białka po rozeńdzenim dosta m.jin. wse Skülpi- 
no i Üjma Mnieszó na Kujawach, a też Skrzen- 
no pöd Öpöcznä. Wróceła do swójich senów

na Kujawę, gdze umarła 4 lestopadnika 1292 r. 
w KCijawsczim Brzescu i tam ósta póchówónó. 
Piane ECifrozene spartaczone z ji zdenkä z Msce
wója i zagwesnienim przińdnote senóm mógłe 
sä zdawać niezjiscone. Spełniłe sä równak 
nadzweköwö chütkö. Ju 4 lata po smierce 
matczi Władisłów Łoczetk zaczął rządzec na 
Gduńsczim Pomorzu...
Na medalionie Wawrzińca Sampa widzyme 
Eüfrozyna jakno starszą ju białka w białczenym 
czepcu. Na głowie nosy ksążecy diadem. Zaji- 
scono pódpieró twórz räkama. O czim mesli? 
O swójim nieudałim żecym z Mscewója? 
A móże, jak zagwesnic swójim senóm lepszą 
przińdnota? Jak wierne, nóstarszi z nich dobeł 
wiele wicy niżle mogła sobie pömeslec Eüfro
zyna...

Ttom. D.M.
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Öni też rozsłowiele Kaszebe. Friedrich Lorentz.

Jan Dosz

Westawił pomnik kaszebiznie
Wioldżi uczałi, jeden z belnieszich znajórzów 
kaszebsczegö jäzeka, ósoblewie mowę Sło- 
wińców. LJrodzył sä 18 gódnika 1870 roku 
w Güstrow w Meklemburgii.
Po gimnazjum w Wismarze sztuderowół slawi- 
stikä i jäzeköznajörztwö w Heidelbergu i Lipsku. 
Po doktorace przecygnął do Gduńska i zaczął 
baderowac kaszebsczi jäzek. Zdreszony beł z fa
milią grafa Zitzewitza, co mu mocno pomogło 
dobrze poznać mowa Słowińców. Brzadä ti ro
botę bełe trze doköze: Slovinzische Grammatik 
(1903) Slovinzische Texte (1905) i Slovinzisches 
Wörterbach (1908 i dredżi tom -1912). Dzäka 
tim ksążkóm dose belno znajeme möwä Sło
wińców i bez wątpienió wierne, że beł to dzel 
kaszebsczegö jäzeka, co późni też Lorentz brewi- 
ter rzekł. Pótemu mieszkół on w Wejrowie, Kar
tuzach jaż dzesäc lat i w Sopóce. W Kartuzach 
w 1907 roku założił Kaszebscze Towarzestwó 
Ledoznawcze. Trzimół łączba z Towarzestwa 
Młodokaszebów, przede wszetczim z Aleksan
dra Majkówsczim. W ksążce Mfodokaszubi. 
Szkice biograficzne Bórzeszkówsczegó i Obracht 
Prondzyńsczegó óstół nawetka zarechówóny do 
negó towarzestwa. Koje prówdą, że pisywółdo 
cządnika towarzestwa o nazwie „Gryf".
Jakno znajórz gramaticzi podjął sä üsadzeniö 
zasadów pisenkü, o co miół go prosec sóm 
Majkówsczi. Pódeszedł do te rzetelno, a zro
bił to jaż za dechtowno do te stąpienia, że 
pisenk nen nie szło wprowadzec w żece, bo 
weróżniwół za wiele zwaków. Równak ta ro
bota baro pomogła samemu Majkówsczemu 
w przejäcym pisenkü w jego „Rernusu". 
W 1925 roku Lorentz óstół nóleżnika rusczi 
Akademii Nóuk w Leningradze. W tim sarnim 
roku wedół Geschichte der Kaschuben, co 
Karnowsczi nazwół historią niemczezne na 
Kaszebach. Po prówdze na dobre to weszło,

bo przerechleło Majkówsczegó do pisanió jego 
„Historii Kaszub". Zós ju żódnech wątplewóscy 
nicht ni miół, ani ni mó, do jego baro belnegó 
dokózu Zarys etnografii kaszubskiej, jaczi je 
nöwikszim dzelä wiekopomnego dzeła Kaszu
by. Kultura ludowa i język, napisónegó wespół 
z dwurna uczałima Pólóchama z Galicji Ada
ma Fischera i Tadeusza Lehr - Spławińsczim, 
a wedónym w 1934 w Torniu. Rok późni pów- 
sta też anielsko wersjo dzeła The Cassubian Ci
vilisation wedónó w Londinie. W nym dokózu 
Lorentz wekózół geneticzną jednotä kulturę ka
szebsczi i pólsczi. Z ny proce czerpele i dali czer
pią wszetce, chterny pisele i piszą o dechówi 
i materialny kulturze Kaszeb, a też ö jäzekü.
Żle chödzy ö jäzeköwe stojizne kaszebizne 
i pólaszezne to Lorentz uznół, że są to dwa 
osobne jäzeczi, choc bliscze sobie. Tacze sta- 
nowiszcze nie dało mu przestojników w pólsczi 
nóuce, podobno jak to rechli beło z badero- 
waniama pólsczegó uczałegó prof. Sztefana 
Ramułta z Krakowa.
Lorent westawił widzałi pomnik kaszebi
znie. Jego dzeła stoją ü fuńdameńtów nóuczi 
o jäzekü kaszebsczim i naszi külturze. Llmarł 
też na ti zemi, chterny sä póswiacył. Beło to 
29 stremiannika 1937 rokü w Sopóce. Tam je 
też póchówóny. Jego grób je zachówóny do 
dzys dnia, a opieka nad nim przóde trzimół ks. 
prał. Francyszk Grecza, a dzys part sopócczi 
Zrzeszeniegó. Sztefan Bieszk jeden z sonetów 
póswiacył nemü üczatemü, jaczi zaczinó sä tak: 
W Smołdzenie ju wedżina Kaszeb gödczi/Jich 
strodne ksgżczi z bete - wes pole w zarkach !/Le 
jednegnalozł Loräc stetczego starka: / Sledny 
bet belny Kasze ba we wse Lötczi. lös kühc ny 
wierzte je taczi: W nóuczi widzę mdzeta - nie- 
zabeczny. / Östatny Lotczón - stöt sä wioldżi 

örqdz: /Zjego cemny kule rzozy stówa - Loräc.
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Slednym czasä w naji szkole ódbeł sä czwiórti 
ju Kaszebsczi Festiwal Pólsczich i Swiatowech 
Szlagerów. Je to jeden le taczegó zortu na Ka- 
szebach, a może nawetka w całi Polsce, kon
kurs. Jidze ö to, żebe zaśpiewać po kaszebsku 
piosnka swojego idola.
Latoś beto ü naju 33 betników w 4 kategoriach. 
Gośce przejachele przede wszetczim ze 
strzednech i półniowech Kaszeb. Me też tam 
bete, leno me nie szłe na miónczi. Westäpe 
baro sä nama widzałe. Dokaże pólsczich i 
swiatowich utwórców fejn brzemią w kaszeb- 
sczim jäzekü. Me nie wiedzałe, że jaż tak fejn i 
to sä może pó prówdze taczim jak me młodim

ledzóm widzec. A jeżle one są jesz do te belno 
zaspiewóne, tej jaż sä chce do te tuńcowac i 
bawić. Móme wióldże uwóżanie dló tech, co 
miele ödwögä stanąć na lepnicczi binie, bo to 
pó prówdze ni może bec tacze proste (benóm- 
ni me be miałe strach). Me be też baro chca- 
łe, cobe w przińdnym roku zós przejachele do 
naju ti, co rozmieją piäkno śpiewać w rodny 
mówię. A ti, co mają jinszegó zortu taleńta 
niech też sä zjawią na Gochach, bö je wort. 
Me mdzeme na gwes!

Natalio, Weronika, Karolena, Kamila, Ewa, Maria, 

Nikol z dredżi klasę gimnazjum w Lepińcach
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