Rok 2002 – rokiem Hieronima Derdowskiego
Zbigniew Studziñski
„A jo z dusz¹ i ze sercem Polok jem”
(H. Derdowski)

Mniej znane utwory Derdowskiego

Od redaktora

Papie¿

16 sierpnia 2002 r. po raz IX- ty powitaliœmy
Hieronim Derdowski znany jest Kaszubom Mast nych gewidzial, hast im nych gezajn?”
Ojca Œwiêtego w Naszym- wspólnym OjczyW utworze zosta³a przedstawiona historia ple- stym Domu.
(i nie tylko) ze swoich wielkich utworów takich jak:
„O panu Czorliñskim co do Pucka po sece jecho³”, mienia ¿ydowskiego i sposób w jaki ¯ydzi znaleŸli
siê w Polsce. Otó¿ król, któ„Kaszube pod Widnem”,
„Janek z Knieji” czy „WalWiele, 19.08.02 - z³o¿enie kwiatów w 100 ry nie cierpia³ ¯ydów wygadek na jarmarku”. Mniej zna- rocznicê œmierci HD; od lewej Z. Talewski - nia ich z kraju:
redaktor i wydawca NG, Roman Brunke - „Odebraæ wszystek piemy jego krótsze utwory powójt gminy Karsin, Edmund Konkolewski - ni¹dz i maj¹tek
etyckie.
Honorowy Obywatel gminy Karsin, Zb. I wygnaæ z landu Jakóbowe
W roku 1884 ukazuje
siê w Toruniu utwór pt. Studziñski - prezes Oddz. ZK-P Karsin-Wiele syny
wspó³pracownik NG.
Do Palestyny”.
„Wracanie ¯ydów do PaleNie otrzymuj¹c pomocy od
styny i wejœcie do obiecanej
barona Rothschilda, ¯ydzi
ziemi”. Podtytu³ tego utwouciekaj¹ nêkani przez wojru brzmi: „Pieœñ na ¿ydowska królewskie. Po licznych
skie œwiêta wielkanocne
przygodach, zdziesi¹tkowau³o¿ona z polecenia najwy¿ni docieraj¹ do Polski. Zadoszej rady rabinów w Wiedwoleni z goœciny i spokoju
niu”.
Tym razem przyby³ On do nas z przes³aniem
postanawiaj¹ tu zostaæ na
Utwór ten napisany jest
czynienia mi³osierdzia.
sta³e, uwa¿aj¹c jednoczepolsko – ¿ydowskim ¿argoDziêkujemy Ci Ojcze za te trzy Wielkie
œnie, ¿e to ich Ziemia Obienem. Po ka¿dej strofie NastêDni (16-19.08.2002 r.), w których by³eœ z nacana.
puje refren:
mi, za Twe nauki, za dodanie nam nadziei i si³
„My waj! Kaj majore! Was
w realizacji idei ludzkiej solidarnoœci...
ist geszajn?
Dokoñczenie na str. 5.

JUBILAT
Prof. dr hab. Edward Breza

O jubileuszu profesora piszemy na str. 25.

Zbigniew Talewski

Mord pod
£ukowem

dokoñczenie na str. 2.

Ks. W³adys³aw Szulist

Z ¿ycia Bronis³awa
Sochy-Borzestowskiego
z Londynu (1915–2002 )

Z okazji wrzeœniowej 63 - ciej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej , pragnê wspomnieæ o mordzie jakim na 27 mieszkañcach Czerska dokonali
4 listopada 1939 roku hitlerowcy w lesie nieopodal podczerskiej wsi £ukowo.
Wspomnienia o tych zadarzeniach s¹ dla mnie
osobiœcie wa¿ne, bowiem w tej wrzeœniowej wojnie
obronnej udzia³ wziêli moi Krewniacy: bracia
mego ojca i mojej matki staj¹c w szeregach lokalnego batalionu Obrony Narodowej „Czersk”, jednego
z oddzia³ów, który na rubie¿ach chojnicko-charzykowskich przyj¹³ na siebie pierwsze ataki Werhmachtu.
To prawdopodobnie pod Charzykowem dosta³
siê do niewoli i nie wróci³ z niej, mój wuj Antoni Talewski, ¿o³nierz tego batalionu, który przed wybuchem wojny by³ rz¹dc¹ w maj¹tku ziemskim Szla-

Jego przodkowie wywodz¹ siê z Borzestowa k. Kartuz, le¿¹cego nad jeziorem o tej samej nazwie. We wsi tej Borzestowscy posiadali do koñca XIX wieku, niewielki folwark, który utracili, przenosz¹c siê z tego powodu do
Kartuz.
Bronis³aw przyszed³ na œwiat 12 czerwca
1915r.w Hagen w Westfalii, gdzie jego rodzice
przebywali na emigracji. W 1920 roku rodzice
na powrót wracaj¹ do Polski i osiedlaj¹ siê w
Toruniu, gdzie Bronis³aw w okresie miêdzywojennym ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie. W 1938 roku podj¹³ on pracê jako sekretarz administracyjny w starostwie chojnickim.

dokoñczenie na str. 4.

dokoñczenie na str. 2.

Nasze dziewczyny

nem, gdzie podejmuje pracê
urzêdnika w Ministerstwie Gazu.
W mieœcie tym mieszka³ ju¿ do
swojej œmierci, która nast¹pi³a 31
maja 2002 roku.
Swojej potrzebie ci¹g³ego ruchu, poznawania miejsc i ludzi
dawa³ upust bêd¹c pilotem turystycznym. W dzia³alnoœci tej
niew¹tpliwie pomaga³a mu dobra
znajomoœæ kilku jêzyków europejskich mianowicie: angielskiego,
francuskiego , niemieckiego i portugalskiego. St¹d mia³ wiele okazji z których korzysta³ by przemierzaæ po wielokroæ prawie wszystkie kraje Europy Zachodniej po
Turcje w³¹cznie. Podró¿e te i urozmaicone ¿ycie przerwa³a mu w
1977 roku œmieræ ¿ony z pochodzenia Szkotki - Izabeli nee Utterson.
W Londynie dzia³a³ w œrodowisku polonijnym w tym w kaszubskim, utrzymuj¹c stale kontakty
m.in. z ks. F. Kamiñskim, cenioBronis³aw Socha (z prawej) nierozdzielnie ze swym przyjacielem
nym malarzem - F. TrzebiatowPaw³em Brzeskim z Toronto.
skim, a tak¿e z J. B³onkiem (uro-

Paulina Treder ze Studzienic ze szkolnego zespo³u kaszubskiego „Purtki” . Jest uczennic¹
VI klasy miejscowej Szko³y Podstawowej.
Ks. W³adys³aw Szulist
Zespó³, w którym wystêpuje Paulina, dzia³a ju¿
prawie 10 lat a prowadz¹ go wielce zaanga¿owane
w animowaniu regionalnej kultury nauczycielki –
panie: Barbara Szroeder z K³¹czna i Janina Schweda ze Studzienic, autorki jego wielu sukcesów, które
rozs³awiaj¹ kulturê kaszubsk¹, studzienick¹ szko³ê
i gminê oraz Gochy. /-/

Od Redaktora
dokoñczenie ze str. 1.

Setna Rocznica

Z ¿ycia Bronis³awa
Sochy-Borzestowskiego
z Londynu (1915–2002)
dokoñczenie ze str. 1.

To ju¿ w tym okresie zaczê³a pasjonowaæ go dzonym w D¹browie k. Mœciszewic), ks. A.
problematyka kaszubska, st¹d jego spotkania z Brandtem (urodzonym w Nowych Polaszdr Janem £ukowiczem, dr Aleksandrem Maj- kach), redaktorem A. Dargasem (z parafii brukowskim, Janem Trepczykiem i A. Labud¹, a skiej), który w 1958 roku redagowa³ w Londynie „Myœl Polsk¹” i by³ zwi¹zany ze Sronnictak¿e z cz³onkami „Stanicy”.
Druga wojna œwiatowa zasta³a go w Choj- twem Narodowym i F. Lejkiem (urodzonym w
nicach, jednak ju¿ w grudniu 1939 roku zna- Korzyczkowie ko³o Chmielna).
Pracê pisarsk¹ u³atwia³y mu kontakty z Bilaz³ siê w Armii Polskiej we Francji. Nastêpnie
z polskimi si³ami zbrojnymi przedosta³ siê do bliotek¹ Uniwersytetu Londyñskiego, z InstyWielkiej Brytanii. Tam ju¿ w czasie wojny stu- tutem Polskim, Muzeum im. gen. W³. Sikordiowa³ psychologiê
na Uniwersytecie w
Na Kanadyjskich Kaszubach, zdjêcie z lat 60-tych XXw, od lewej P. Brzeski,
Edynburgu. W 1946
Zurakowski, B.Socha.
„Wspó³czesne” wcielenie H. Derdowskiego - Zb. roku zostaje w stopTalewski, wydawca i redaktor NG (fot. E. Kamiñski). niu porucznika zdemobilizowany z armii polskiej, co pozwoli³o mu podj¹æ
nastêpne studia na pol i t e c h n i c e l o n d yñskiej – ( London
Polytechnic ).
Bêd¹c z natury
niespokojnym duchem w 1947 roku
wyjecha³ na dwa lata
do Brazyli, gdzie
osiad³ w Rio de Janerio.
Ju¿ w 1964 roku zastajemy go w Kanadzie w Toronto. Nastêpnie na powrót
zwi¹zuje siê z Londy-

19 sierpnia 2002 r. minê³a 100 rocznica œmierci Hieronima Derdowskiego. W tym dniu pod
Jego pomnikiem w rodzinnym Wielu – delegacja w sk³adzie:
Roman Brunke - wójt gminy Karsin, Edmund Konkolewski - Honorowy Obywatel
Gminy Karsin, Zbigniew Studziñski – prezes
Oddzia³u ZK-P w Karsinie –Wielu, oraz Zbigniew Talewski (z jego inicjatywy)– redaktor
naczelny i wydawca dwumiesiêcznika „Naji
Goche” – z³o¿y³a wi¹zanki kwiatów i zapali³a
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Lille i Horyzonty /Pary¿/. Nieliczne artyku³y
publikowa³ w kraju np. w Kaszëbach, Pomeranii, Gazecie Kartuskiej. Tê ostatni¹ regularnie
czyta³.
Pisa³ nie tylko w prasie polonijnej wiêkszoœci krajów Zachodu, ale tak¿e po angielsku, staraj¹c siê równie¿ o t³umaczenie na jêzyk niemiecki i czeski. Mo¿na w³aœciwie powiedzieæ,
¿e on odkry³ ontaryjskie Kaszuby, wydaj¹c broszur¹ w 1968 r. Spo³ecznoœæ kaszubska w Kanadzie.
Drugie wydawnictwo pt.: Panorama kaszubsko-pomorska ukaza³a siê w Londynie
w 1975 r., a jej tematyka jest ró¿norodna.
Kolejna broszura Szkice i nowele, której
podtytu³ brzmi Migawki z ¿ycia wysz³a drukiem w Londynie w 1978 r. Wiêkszoœæ rozdzia³ów to reporta¿e pilota turystycznego pisane barwn¹ i potoczyst¹ polszczyzn¹. Z tego
zbioru do tematyki kaszubskiej nawi¹zuje
szkic Stary Hinc przywo³uje wizjê ojca. W niektórych fragmentach znajdujemy autobiograficzne refleksje, czytaj¹c m.in.: My wychodŸcy, podobni jesteœmy ptactwu, które z koniecznoœci opuszcza rodzinne strony, pozbawiaj¹c
siê nawet rozkoszy œpiewu.
Ostatni¹ pozycj¹ najbardziej znacz¹c¹
w dorobku autora jest Wieœ kaszubska Borzestowo wydana w Londynie w 1986 r. Jest
to jakby ma³a monografia wsi. Autor postara³ siê o zatwierdzenie rodowego herbu Lubicz w brytyjskiej instytucji heraldycznej w
Londynie. Warto przy tej okazji dodaæ, ¿e w
Instytucie Historii Uniwersytetu Gdañskiego na seminarium prof. Wac³awa Odyñca powsta³a praca magisterska Jadwigi Abramowicz poœwiêcona dziejom tego rodu. Bronis³aw przyczyni³ siê do przet³umaczenia
na jêzyk angielski H. Derdowskiego Kaszubi pod Wiedniem.
Doceniaj¹c rolê kultury, B. Socha – Borzestowski czêœæ swoich zbiorów przeznaczy³
dla bibliotek Londynu oraz dla Muzeum w Wejherowie.
Osobiœcie czujê równie¿ d³ug wobec Bronis³awa, bowiem w 1981 r. zaprosi³ mnie
Londyn, na zdjêciu Autor z B. Soch¹ Borzestowskim do Londynu, przeznaczy³ czas na pokazanie oœrodków polonijnych i polskich parafii, daj¹c tak¿e dach nad g³owê i utrzymanie. Poza tym wielokrotnie anonsowa³
moje publikacje w prasie polonijnej Londynu. Mia³em wówczas okazjê poznaæ
nieco ¿ycie polonijne Londynu, szukaj¹c
szczególnie œladów kaszubskich. Od tego
czasu regularnie wymienialiœmy korespondencjê co dwa lub trzy miesi¹ce.
Ostatnio przez trzy miesi¹ce korespondencja siê urwa³a, co mnie zaniepokoi³o i
oto w Gazecie Kartuskiej z dnia
25.06.2002 r. przeczyta³em, ¿e zmar³ 31
maja tego roku. Gdy go swego czasu w liœcie pyta³em, gdzie chce spocz¹æ, napisa³,
¿e przy swojej ¿onie.
Osoba Bronis³awa jest godna pracy magisterskiej, co m. in. podpowiadam szukaj¹cym tematu, a zainteresowanym histori¹ Kaszub studentom. Sporo materia³u zamieszcza³a o tym bohaterze
Gazeta Kartuska. Ja stara³em siê odwdziêczyæ jemu w mojej ksi¹¿eczce:
Z przesz³oœci Mœciszewic, Lublin 1994,
ss. 76-81.

skiego, redakcj¹ Gazety Niedzielnej, Katolickim Oœrodkiem Wydawniczym Veritas,
Polskim Oœrodkiem Spo³eczno – Kulturalnym
(POSK), z Ksiêgarni¹ Orbis, archiwum, a tak¿e z British Museum.
Ten Kaszuba znad Tamizy nale¿a³ do grona ambasadorów kaszubskiej grupy etnicznej,
jêzyka kaszubskiego i kultury polskiej w ogóle. Za propagowanie Ducha Polskiego, polskiej kultury zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Ilekroæ przeje¿d¿am obok grodziska Garczenica ko³o Borzestowa, tyle razy przychodzi
mi na myœl, ¿e tam w tym pogañskim miejscu
kultu, które tak czêsto utrwala³ w swej twórczoœci ks. Bernard Sychta - zaklêty jest duch Rodu
Socha – Borzestowskich.
Przez szereg lat Bronis³aw by³ przykuty do
wózka inwalidzkiego wskutek utraty dolnych
koñczyn /choroba Bergera/, jednak jeszcze kilkakrotnie kr¹¿y³ po œwiecie, jak w Afryce, nie
mówi¹c ju¿ o Europie. Dnia 5.07.1994 r. odwiedzi³ tak¿e Kartuzy. Zebrali siê wówczas w
„Bossie” przedstawiciele rodu Borzestowskich, ich krewniacy oraz zaproszeni goœcie.
Przyby³a tak¿e delegacja zespo³u „Kaszuby” z
Kartuz – Franciszek Kwidziñski i urocza tancerka Ola, której zdjêcie jest ozdob¹ folderu zespo³u. Pojawili siê tak¿e najbli¿si: Antoni syn
Leona, Helena i Irena, siostry Bronis³awa, potomkowie Anieli – spokrewnieni z rodzin¹ Lniskich, Zbigniew Lisiewicz, siostrzeniec Bronis³awa z rodzin¹, Kazimierz i Andrzej Borzestowscy – kuzynowie, Jerzy Borzestowski
mieszkaj¹cy w Niemczech. TV Gdañska Ziemia Rodnó 24.07.1994 r. przeprowadzi³a z Bronis³awem wywiad.
Pasj¹ jego ¿ycia sta³a siê przede wszystkim publicystyka – dotycz¹ca nie tylko pomorskich, ale tak¿e ontaryjskich Kaszub. W tym
kierunku sz³a jego praca dziennikarska w Dniu
Pomorza, któr¹ rozpocz¹³ w 1936 r. w Toruniu.
Z kolei publikowa³ w Brasil Herald /Rio de Janeiro/, G³osie Polskim /Toronto/, Orle Bia³ym
i Wiadomoœciach /Londyn/, Wiarusie Polskim,

CZEŒÆ JEGO SZLACHETNEJ PAMIÊCI.

Od Redaktora
dokoñczenie ze str. 2

w imieniu Zaboraków i Gochów znicze - Naszej - o Nim Pamiêci!
Przykre jest, ¿e o tej dacie i oddaniu stosownego ho³du jednemu z najwiêkszym „duchem, sercem i piórem” Pomorzaninowi i Kaszubie, a przede wszystkim polskiemu patriocie, nie pamiêtali ani w³adze naczelne ZK-P,
ani w³adze samorz¹dowe i pañstwowe województwa pomorskiego, w tym starostwa koœcierskiego i chojnickiego. Tym bardziej
symptomatyczny jest to fakt, ¿e w urzêdach
tych zatrudnieni s¹ odpowiedzialni - zarówno za sprawy kultury i promocji Regionu Urzêdnicy (dyr. departamentów, pe³nomocnicy wojewody, starosty itp. ), którzy powinni
o takich jak ta wielka data, pamiêtaæ i poinformowaæ o niej, swych szefów - zabieganych przy za³atwianiu ró¿nych byæ mo¿e godniejszych ni¿ by³a ta rocznica – spraw. Nie
mniej ta okr¹g³a data, œmierci H. Derdowskiego, powinna by³a byæ „ obowi¹zkowo”
zapisana w ich urzêdniczych kalendarzach
powinnoœci, jako niezwykle wa¿na do upamiêtnienia.
S³owem lepszej i godniejszej okazji ni¿
ta setna rocznica œmierci, pochowanego na
obczyŸnie Hieronima Derdowskiego – autora s³ynnych sentencji: „Nie ma Polonii
bez Kaszeb i Kaszeb bez Polœci ”, oraz „Tam
gdzie Wis³a od Krakowa, w polskie morze
p³ynie, polska wiara, polska mowa nigdy
nie zaginie” - nie mo¿na by³oby znaleŸæ dla
zamanifestowania i dalszego integrowania
lokalnej spo³ecznoœci wojewódzkiej – a
przede wszystkim dla publicznego podkreœlenia ci¹g³oœci historii i naszej - pomorskiej racji stanu!
Pragnê poinformowaæ, ¿e z okazji tej
rocznicy, wyst¹pi³em do centralnych w³adz
pañstwowych z proœb¹ aby w tym rocznicowym dniu œmierci Poety, przedstawiciele polskiego Konsulatu w Chicago (attache kulturalny) z³o¿yliby w Winnonie, na jego grobie ,
okolicznoœciowe wi¹zanki kwiatów i zapalili, znicze – naszej - o Nim - narodowej pamiêci.
Pismo z niniejsz¹ proœb¹ i z uzasadnieniem, skierowa³em na rêce pana Ministra
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - prof.
Tadeusza Iwiñskiego, prosz¹c Go jednoczeœnie by o niniejszym, zawiadomi³ Ministra
Spraw Zagranicznych – Pana W³odzimierza
Cimosiewicza.

WYBORY
(Mój manifest i program wyborczy...)
27 paŸdziernika br. wybieramy nasze lokalne samorz¹dy, w tym po raz pierwszy w
wyborach bezpoœrednich wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wybieraæ bêdziemy, tak¿e radnych powiatowych i do Sejmiku Wojewódzkiego.
Szanowni Czytelnicy – Wyborcy !
Pragnê poinformowaæ, ¿e w wyborach
tych mam zaszczyt, jako kandydat z rekomendacji SLD ubiegaæ siê o m a n d a t
Radnego Rady Powiatu w Bytowie i Wójta
gminy Lipnica.
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Przedstawiaj¹c Pañstwu niniejszy manifest i program wyborczy - zwracam siê z
proœb¹ o Pañstwa p o p a r c i e – zarówno
w przysz³ej realizacji tego programu, jak
i jego akceptacjê poprzez oddanie g³osów
na moj¹ kandydaturê ! ! ! .
O to poparcie zwracam siê do Wyborców
naszego okrêgu wyborczego – m i e s z k a ñ
c ó w le¿¹cych na Gochach - kaszubskich
gmin:
Parchowa, Studzienic, Tuchomia i Lipnicy.
G³êboko wierzê, ¿e moja kandydatura
znajdzie Pañstwa uznanie, które bêdzie pozytywn¹ ocen¹ mojej dotychczasowej
dzia³alnoœci i pracy – wspólnej z Wami na rzecz dobra i rozwoju tego bliskiego
nam - rodzimego – „Kaszubskiego K¹ta”.
To tu, na Naszych Gochach - ca³ym swym
¿yciem – a zw³aszcza sw¹ wieloletni¹ i zaanga¿owan¹ dzia³alnoœci¹, w której niezmiennie przyœwiecaj¹ mi - niczym nie
zdradzone idee – czynienia wszelkiego dobra dla ziemi „sk¹d jest mój ród”! - pozostawi³em jak dot¹d, wiele ju¿ wymiernych
i trwa³ych - nie tylko symboli pamiêci o bohaterskiej historii tej Ziemi, ale tak¿e sw¹
codzienna prac¹ , jej efektami, na ile
mog³em i potrafi³em – wzbogaci³em i
nadal chce bogaciæ nasz wspólny Dom. A,
to ¿e nadal mam niespo¿yty zapas si³ i chêci do s³u¿enia „wspólnemu dobru” – jest
mym atutem , jest gwarantem, ¿e wybieraj¹c mnie dokonaliœcie Pañstwo dobrego
wyboru, bowiem postawienie na mnie,
daje pewnoœæ, ¿e to co dot¹d swym zaanga¿owaniem i prac¹ da³em nie jest „ostatnim
moim s³owem” w dziele budowy tego co nasze , co wspólne....! Ten Wasz wybór stawiaj¹cy na moj¹ kandydaturê - stanowiæ
bêdzie dla mnie zarówno nowy jak i specjalny - dodatkowy impuls, aby daæ z siebie jeszcze...i wiêcej, w naszym wspólnym
dziele, codziennego budowania tego nowego i lepszego....
S ³ o w e m ! Z tego to „Rodzimego K¹ta”;
ma³ych naszych gminnych Ojcowizn tych: parchowskich, tuchomskich, studzienickich i lipnickich, które jako jednoœæ ziemi i wêz³ów rodowej krwi tworz¹ – nasz
wspólny dom GOCHY –
- kandyduje do Rady Powiatu.
Moje nazwisko – znajdziecie Pañstwo na
pierwszym miejscu powiatowej listy SLD
z tego okrêgu.
Na wyborcze g³osy poparcia liczê przede
wszystkim od czytelników „Najich Goch”
, Waszych Rodzin, S¹siadów....
S¹dzê, ¿e trud osobisty i wydawanie przeze mnie tej Naszej – kaszubsko – pomorskiej ; Regionalnej Gazety, propaguj¹cej
historie i dobre imiê mieszkaj¹cych tu ludzi, jest jedn¹ z najlepszych moich rekomendacji , do powierzenia mi w/w mandatu -Radnego Powiatowego i Wójta.
To „dzie³o”, jakim s¹ „Naji Goche” jest tak¿e wiarygodnym œwiadectwem potwierdzaj¹cym, ¿e moja osoba jest nie tylko godna spo³ecznego zaufania, ale gwarantuje
skutecznoœæ w realizacji podejmowanych
przedsiêwziêæ w zakresie rozwi¹zywania i
reprezentowaniu – ¿ywotnych interesów
spo³ecznoœci NASZYCH GMIN.
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chetna pod Now¹ Cerkwi¹. Z kolei kuzynowie mo- jak to g³osi³a propaganda hitlerowska - przeœladojej matki czerszczanie: nauczyciel Laska w czasie wana mniejszoœæ niemiecka. Wykorzystuj¹c te
kampanii wrzeœniowej by³ podporucznikiem WP emocje wœród miejscowych Niemców do eliminai dowodzi³ pod Charzykowem pododdzia³em BON cji fizycznej polskiej inteligencji i dzia³aczy
„Czersk”, ¿o³nierzem wrzeœnia by³ inny kuzyn mo- spo³ecznych.
To w tym przede wszystkim celu ju¿ na
jej Mamy - stolarz Alojzy Krajecki z Kaszarów.
Ten bohaterski Batalion ON „Czersk”, który pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku do Chojnic, Czerska i
tworzyli zmobilizowani rezerwiœci z Czerska i oko- innych miejscowoœci okupowanego polskiego Polic, wraz z BON „Tuchola” wchodzi³ w sk³ad Gru- morza przyby³y formacje niemieckiej policji i s³u¿b
py Operacyjnej „Czersk”, któr¹ dowodzi³ genera³ bezpieczeñstwa z zadaniem szybkiego spacyfikowania bezpoœredniego zaplecza frontu. To Gestapo
Grzmot –Skotnicki.
2 wrzeœnia 1939 roku oddzia³y WP opuœci³y od samego pocz¹tku dysponowa³o spisami tzw. nieCzersk a z nimi z miasta wysz³a fala cywilnych bezpiecznych Polaków, których nale¿a³o w szybuchodŸców. Wœród nich byli moi dziadkowie i ro- kim tempie wyeliminowaæ, a pozosta³ych w takim
dzice. Uciekali oni wraz z fal¹ uciekinierów pod ob- stopniu zastraszyæ by stali siê bezwoln¹ mas¹ w rêstrza³em samolotów niemieckich w strone Wis³y kach hitlerowskiej w³adzy. I takie to w³aœnie metodrog¹ na Œliwicê. Na nic siê to zda³o. Pomimo, ¿e dy konsekwentnie realizowano w Czersku i jego
byli ju¿ parê kilometrów od Œwiecia i Wis³y widz¹c okolicach przez ca³y okres okupacji a zw³aszcza w
bezsens tej ucieczki zawrócili do Czerska.
okresie jesieni 1939 roku.
Po wycofaniu siê WP i w³adz cywilnych CzerJak w swym artykule zatytu³owanym „Czersk w
ska, w³adzê w mieœcie przejê³a utworzona samorzut- latach wojny i okupacji hitlerowskiej” zamieszczonie Stra¿ Obywatelska, na której czele stan¹³ Sta- nym w monografii „Czersk - przesz³oœæ i teraŸniejnis³aw Kardasz - w³aœciciel zak³adu œlusarskiego. szoœæ” - podaje W³odzimierz Jastrzêbski - w wyniku
W grupie tej byli tak¿e mistrz stolarski Teofil Bo- hitlerowskiego terroru w pocz¹tkowym okresie okurzyszkowski - dzia³acz miejscowego ko³a Stronnictwa Ludowego, a tak¿e Otton Sabi- Zbigniew Talewski
niarz – radny miejski a przy
tym prezes ko³a Polskiego
Zwi¹zku Zachodniego i wydawca czerskiej gazety „Echo
Borów Tucholskich”. Wszydokoñczenie ze str. 1.
scy Oni w po³owie wrzeœnia
1939 roku zostali aresztowani
przez hitlerowców. Po przewiezieniu do wiêzienia pacji, ¿ycie w licznych rozsianych na Pomorzu kazachojnickiego, prawdopodobnie zostali rozstrzelani matach i miejscach hitlerowskiej kaŸni – mêczeñsko
¿ycie straci³o - 79-ciu czerskich dzia³aczy spo³eczw „Dolinie Œmierci” w Ig³ach k/Chojnic.
Niemcy do Czerska wkroczyli 3 wrzeœnia i ju¿ nych i przedstawicieli inteligencji.
Wtych zbrodniach, jak ju¿ wspomnia³em, swój
tego samego dnia morduj¹ bez powodu pas¹cego
byd³o przy szosie do £êga, 18 letniego Bernarda udzia³ mieli rodzimi czerscy volksdeutsche, zorgani£angowskiego. Tym mordem rozpoczynaj¹c nieja- zowani w oddziale Selbschutzu, na którego czele
ko na terenie Czerska i okolic swe bezwzglêdne sta³ w³aœciciel tartaku Hermann Gross. To on dorz¹dy terroru. 6 wrzeœnia na czerski rynek zegnano brze znaj¹c miejscowe stosunki i sympatie narodogrupê kilkudziesiêciu obywateli miasta, poczym po- wo-spo³eczne by³ faktycznym sprawc¹ pope³niognano ich przez Chojnice do Cz³uchowa a stamt¹d nych w Czersku hitlerowskich zbrodni. Z Grossem
transportem kolejowym wywieziono do Niemiec wspó³pracowali tacy miejscowi zbrodniarze spod
na przymusowe roboty. Jak wspomina³ mój ojciec, znaku swastyki jak Oton Sommerfeld, Johan Bogrupa tych wiêŸniów wœród których by³ jego brat nin, Kurt Redwanz, Heinrich Trienke, Wiktor GolBoles³aw, na nocleg zosta³a wpêdzona do stodo³y, la, Klinkosz i inni. To oni uczestniczyli w akcjach tystoj¹cej niedaleko szosy chojnickiej – w pobli¿u No- powania przysz³ych ofiar, a tak¿e sami we w³asnym
wej Cerkwi. Z tej stodo³y, niektórym z tej grupy w zakresie dopuszczali siê zbrodni na swych by³ych
polskich antagonistach.
tym memu wujkowi uda³o siê zbiec.
Szczególnie okrutn¹ by³a akcja przeprowadzoKolejnym aktem terroru hitlerowskiego,
maj¹cym zastraszyæ Czerszczan , by³a egzeku- na na pocz¹tku listopada 1939 roku, kiedy to 3 i 4
cja jak¹ dokonano 14 wrzeœnia na Wawrzyñcu dnia tego¿ miesi¹ca czerski Selbschutz dokona³ na
Szostaku komendancie Posterunku Policji w 27 Obywatelach Czerska w lesie pod £ukowem be£êgu a 17 wrzeœnia gin¹ kolejni obywatele mia- stialskiej egzekucji. Decyzjê o aresztowaniu i skazasta: 25 letni robotnik Anoni Joppek i 17 letni niu ich na œmieræ podjê³a „komisja” sk³adaj¹ca siê z
ww. – Grossa, Sommerfelda i Bonina a Kurt RedJan Pliszka.
Sk¹d wziê³o siê to szczególne nasi- Obelisk upamiêtniaj¹cy ofiary mordu w lasach czerskich 4.XI.1939 r.
lenie tego terroru w³aœnie w Czersku?
Otó¿ w chwili przejêcia przez Niemców w³adzy w mieœcie, mieszka³o w
nim i okolicach zaledwie 2% ludnoœci
pochodzenia niemieckiego. St¹d to od
samego pocz¹tku hitlerowcy za
wszelk¹ cenê starali siê odwróciæ te
proporcjê m.in. pod¿egaj¹c nienawiœæ
miejscowych Niemców do Polaków, a
stosuj¹c bezwzglêdn¹ przemoc wobec
wszystkich i wszystkiego co polskie,
zamierzali z³amaæ „Polskiego Ducha”
tego miasta.
Niepoœlednia rolê w sianiu tej nienawiœci i wrogoœci do wszystkiego co
polskie, odegra³a przede wszystkim –

Mord pod £ukowem

wanz z Malachina, dentysta Klinkosz, Wiktor Golla
i Heinrich Trienke dotarli osobiœcie do wszystkich
wytypowanych ofiar, przewo¿¹c skazanych w tym
kapturowym s¹dzie nieszczêœników do czerskiego
wiêzienia a nazajutrz – tj. 4 listopada hitlerowscy
wywieŸli ich potajemnie na miejsce kaŸni i tam ich
zamordowali.
Mimowolnym œwiadkiem tych zdarzeñ by³
Ignacy Stopa - robotnik leœny, który po wojnie o
tym zdarzeniu powiadomi³ czerski Komitet Obywatelski powo³any do ustalenia zakresu zbrodni hitlerowskich na tym terenie. To dziêki jego zeznaniom
po wojnie odkryto t¹ utajniona przez Niemców
mogi³ê, a po ekshumacji rodziny zamordowanych
dowiedzia³y siê o ich losie.
Dzisiaj wiemy, i¿ zamordowanymi byli przede
wszystkim dzia³acze polityczni i osoby maj¹ce jakikolwiek zatarg z miejscowymi Niemcami. Byli oni
jednoczeœnie w wielu przypadkach w³aœcicielami
zak³adów rzemieœlniczych i gospodarstw rolnych,
które mieli przej¹æ volksdeutsche.
Przywo³ajmy i utrwalmy sobie nazwiska tych
Bohaterów i Mêczenników tej Polskiej Sprawy!
O to ONI !!!

Rok 2002 – Rokiem Hieronima
Derdowskiego
Zbigniew Studziñski

dokoñczenie ze str. 4.

Mniej znane utwory
Derdowskiego

Szanowni Przyjaciele
Wspó³mieszkañcy Naszej Piêknej „Lipnickiej Gminy”!

dokoñczenie ze str. 1.

Zdaje sobie sprawê z ogromu odpowiedzialnoœci jak¹ niesie sob¹
funkcja wójta gminy. Z tego, i¿ wymaga
ona ogromnego zaanga¿owania, wiedzy,
odwagi w pokonywaniu wielu trudnoœci,
które rozwi¹zywaæ mo¿na tylko wspólnie,
w zgodzie i wierze, bowiem tylko we wspólnocie podjête wysi³ki w realizacji okreœlonego celu przynios¹ korzyœci spo³ecznoœci
gminnej.
Gdy zadecydujecie, ¿e zostanê Waszym
Wójtem, to dla zorganizowania swej pracy a przede wszystkim aby Was nie zawieœæ i godnie i efektywnie wykonywaæ
ci¹¿¹ce na tym stanowisku zadania - kierowaæ siê bêdê - niniejszym zasadami etyki i
powinnoœci :
• Solidnie bêdê wykonywa³ swoje obowi¹zki i szybko bêdê podejmowa³ decyzje.
• Pracê tê bêdê wykonywa³ nie dla pieniêdzy, lecz satysfakcji i ku po¿ytkowi
spo³ecznoœci gminnej.
• Zachowywaæ siê bêdê z godnoœci¹.
• Bêdê prawdomówny, rozs¹dny i punktualny.
• Pamiêtaæ bêdê, ¿e niezgoda rujnuje,
zgoda buduje.
• Postêpowaæ bêdê tak, jak oczekiwa³bym, aby inni postêpowali w stosunku
do mnie.
• Wójt ma wiele okazji do mówienia,
lecz musi jednak znaleŸæ te¿ czas na s³uchanie.
• Zanim wydam publiczn¹ z³otówkê,
obejrzê j¹ trzy razy
• Na co dzieñ nie tylko od œwiêta bêdê
pamiêta³ o mieszkaj¹cych w gminie rodzinach; o ich troskach a tak¿e radoœciach
dnia codziennego; o okolicznoœciowych
rocznicach i jubileuszach. Zawsze bêdê
stara³ siê byæ pomocny w ka¿dej sprawie,
a zw³aszcza kiedy dzieliæ trzeba rodzinny
smutek i osobiste nieszczêœcia.
• Jedn¹ z najwa¿niejszych moich zasad
jest i bêdzie - zw³aszcza na stanowisku wójta - obowi¹zek szacunku i ludzkiej solidarnoœci z ka¿dym cz³owiekiem i problemami
jego ¿ycia.

„Wracanie ¯ydów do Palestyny” nie ma wartoœci literackich, ale jest to utwór stanowi¹cy œwietny, satyryczny obrazek zwyczajów i zachowania siê ¯ydów podczas ich wêdrówki. Nie tylko
œmiesz¹ czytelnika zmyœlone sytuacje, ale
przede wszystkim humor s³owny, tym bardziej,
¿e jest to pó³¿argon ¿ydowski.
Warto odnotowaæ piêkny wiersz, jaki Derdowski napisa³ na œmieræ Floriana Ceynowy.
Sk³ada nim ho³d pamiêci wielkiemu budzicielowi ludu kaszubskiego. Wiersz koñczy s³owami,
które po raz pierwszy u¿y³ w dedykacji do „Pana
Czorliñskiego”
„Ciej syn Slawe na twym grobie klêknie, ³ze weleJan Czarnowski ( ur. 1897 r. ), w³aœciciel browaru, radca je,
Twoja wiara i nadzeja w sercu mu zacnieje,
miejski, cz³onek
I do dusze sê odezwie brzêk harfe eolsci:
Polskiego Zwi¹zku Zachodniego / PZZ /
Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub PolBernard Dr¹¿ek (ur. 1886 r.) , rolnik
sci!”
Juliusz Fischer ( ur. 1907 r. ), nauczyciel, cz³. PZZ
Alojzy Glaza ( ur. 1904 r. ), prac. Browaru, prezes Stronnictwa Narodowego
Edmund Jagalski ( ur. 1889 r. ), kupiec, cz³. PZZ i Towarzystwa Kupców
Jan Klin ( ur. 1878 r. ), kupiec, weteran powstañ
Leon Kortas ( ur. 1907 r. ), ogrodnik, cz³onek Stronnictwa
Narodowego
Tomasz Kortas ( ur. 1872 r. ) , urzêdnik pocztowy, prezes
Akcji Katolickiej, cz³. Stronnictwa Narodowego
Franciszek Lille ( ur. 1900 r. ), kupiec, cz;. PZZ
Andrzej Marmurowicz ( ur. 1872 r. ), kupiec, prezes
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych i PZZ
Antoni Okonek ( ur. 1887 r. ), kolejarz, cz;. PZZ
Antoni Ossowski ( ur. 1885 r. ), szewc, cz³. SN, dzia³acz Cechu Szewców
Baltazar Ossowski ( ur. 1884 r. ), kupiec, cz³. PZZ
Ignacy Ossowski ( ur. 1882 r. ), kupiec, z-ca burmistrza,
cz³. PZZ
Jan Pacek ( ur. 1897 r. ), emerytowany policjant, cz³. Zw.
Wet. Powst. Narodowych
Jan Pianowski ( ur. 1872 r. ), rolnik, cz³onek Akcji Katolickiej
Józef Piekarek ( ur. 1888 r. ), artysta malarz, cz³. Zw. Wet.
Powst. Narodowych
Grzegorz Piepke ( ur. 1886 r. ), kupiec, cz³. PZZ
Józef Rostankowski ( ur. 1871 r. ), rolnik
Józef Szwell ( ur. 1889 r. ) restaurator
Leon Szyca ( ur. 1886 r. ), rolnik, so³tys wsi Mokre
Feliks Werdyn ( ur. 1893 r. ), leœniczy, dzia³acz polityczny
Damazy Tylicki ( ur. 1895 r. ), w³. mleczarni, cz³. „Soko³a”
i Zw. Powst. i Woj.
Kazimierz Witucki ( ur. 1904 r. ), w³. szklarni, radca miejski, cz³. PZZ
Bronis³aw Zdunek ( ur. 1903 r. ), handlarz
Antoni Zemke ( ur. 1885 r. ), lekarz
Alfons ¯urek 9 ur. 1912 r. ), kolejarz

Od Redaktora

W 1884 roku wydano te¿ w Toruniu osobno
jeden wiersz Derdowskiego pt. „Oracja po¿egnlna dlo Pana Feliksa Czorliñœcz na banciecie wieczornym u Mazura w Toruniu w wigilij¹ Zwodzyjosza w roku Panœcim 1884”.
Wiersz ten jak i ca³a twórczoœæ Derdowskiego, posiada du¿y ³adunek humoru . Opowiada o po¿egnaniu jakie zgotowali Feliksowi
Czorliñscziemu jego druhowie. Czorliñsczi
opuszcza³ Toruñ i wraca³ w swoje rodzinne
strony, na Kaszuby. Kompanii ¿yczyli mu dobrej pracy, wierz¹c, ¿e dotrze do nich s³awa o
ich przyjacielu.
W tym czasie zamierza³ Derdowski zmieniæ
posadê i podj¹æ pracê w redakcji „Kujawiaka”
w Inowroc³awiu. Pismo to wydawane by³o
w tym mieœcie przez Niemca Papsteina. Nasz poeta w tamtej redakcji mia³ otrzymywaæ powa¿n¹
pensjê – 1000 talarów rocznie. Sprawa tego anga¿u nie dosz³a do skutku i narobi³a póŸniej z tego
powodu du¿o wrzawy. Papstein przyj¹³ kogoœ innego na to redakcyjne stanowisko a Derdowski
mszcz¹æ siê za to, wyda³ ciêt¹ parodiê „kujawiaka”, a uczyni³ to w formie dot¹d ani nie znanej,
ani praktykowanej.
Parodia ta, a raczej paszkwil pod nazw¹
„Kuh – jaw – jack” nie przynios³a Derdowskiemu s³awy, czy te¿ braw , choæ ta prusofilska gazeta niebawem skoñczy³a swe istnienie.
Prawie ca³kowicie rozluŸni³y siê wówczas
stosunki poety z „mistrzem” Ignacym Danielewskim (wydawca i redaktor „Gazety Toruñskiej”). Derdowski stoj¹c znowu wobec perspektywy bezrobocia, zacz¹³ przygotowywaæ siê do
swej ostatniej podró¿y zagranicznej, która zaproWszystkim tym co chcieliby z³o¿yæ w miejscu wadzi³a go za ocean do Ameryki Pó³nocnej, poich œmierci ho³d Ich pamiêci i zadumaæ siê nad kole- dobnie jak wielu polskich uchodŸców, poszujami historii i ludzkiego losu niech pod Gutowcem kuj¹cych lepszego bytu.
zjad¹ z szosy Czersk – Chojnice w oznaczonym znakiem do „Miejsca Pamiêci Narodowej” leœnym Bibliografia:
zjazdem i po oko³o 300 metrach znajd¹ okoliczno- 1/ H. Derdowski – „O panu Czorliñskim...” wyœciowy obelisk, trwa³y znak pamiêci o Ofierze Ich dawnictwo Morskie, Gdynia
1966 r.- Wstêp Leon Roppel
¯ycia.
2/
H. Derdowski – „Wracanie ¯ydów do PalestyA Ich groby znajdziecie na Cmentarzu Honony i wejœcie do obiecanej
rowym przy ulicy Dworcowej w Czersku. /-/
ziemi” Nak³ad H. Derdowski, Toruñ 1884 r.

Szanowni Pañstwo - Do objêcia tej funkcji
przygotowywa³em siê od paru – bo od ponad dwudziestu lat, tj. od dnia, kiedy to tu
osiad³em. Przez te wszystkie lata, jak w Rodzinie „na dobre i z³e” jestem i bêdê nadal
z Wami. Jak dot¹d wspólnie podejmowaliœmy wiele przedsiêwziêæ, w tym te, które
rozs³awi³y nasz¹ Gminne. Uczciliœmy
nasz¹ historiê, naszych lokalnych bohaterów – Naszych Ojców i Braci - mêczenników polskiej – pomorskiej sprawy, a tak¿e
bohaterów codziennej – zwyk³ej - gospodarskiej pracy . O tym czasie naszych
wspólnych dzia³añ zaœwiadczaj¹ znaki pamiêci, jakimi s¹ okolicznoœciowe pomniki,
tablice i kaplice przydro¿ne - m.in. w Borzyszkowach, BrzeŸnie Szlacheckim, Lipnicy w Borowy M³ynie. Przy tej okazji pragnê jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim
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tym co razem ze mn¹ podjêli nie³atwy –
spo³eczny trud ich posadowienia. Dzisiaj
te znaki pamiêci s¹ tak¿e ozdob¹ i wyró¿nikiem tych naszych wsi.
Wspomnê tak¿e o mojej wieloletniej
dzia³alnoœci promuj¹ce nasze Gochy w
„szerokim œwiecie”. Wszêdzie gdzie
mog³em i gdzie nadal mogê - s³awiê tê
nasz¹ ziemie i mieszkaj¹cych tu ludzi,.
Czyni³em i nadal to robiê zarówno na antenie rozg³oœni radiowych (Radio Weekend ,
Polskie Radio Koszalin i inne..) jak i na
³amach prasy regionalnej i krajowej , a
ostatnio od dwóch lat na stronicach, wydawanego i redagowanego przez siebie dwumiesiêcznika „Naji Goche”. Dziêki tej mojej dzia³alnoœci – idê o zak³ad - w ca³ej niemal¿e Polsce a na pewno na Pomorzu i
Kaszubach, wszyscy dzisiaj wiedz¹ gdzie
le¿¹ Gochy, gdzie jest Lipnica , z czego
s³ynie Borowy M³yn!
Nie ba³em siê tak¿e podejmowaæ trudu
ani ryzyka w zakresie dzia³añ na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. W moim
by³ym przedsiêbiorstwie „Tal–Drewnex”
z siedzib¹ w Zapceniu i Borowym M³ynie dzia³aj¹cym w okresie paru lat
(1991-1995), mia³o zatrudnienie prawie 20
pracowników – mieszkañców naszej gminy.
Do objêcia funkcji wójta przygotowywa³y mnie tak¿e ró¿ne pe³nione przeze
mnie stanowiska zawodowe, spo³eczne i administracyjne, pocz¹wszy od robotnika budowlanego i drogowego po funkcje dyrektorskie i wybieralne – samorz¹dowe, w
strukturach by³ego województwa s³upskiego. Tak¿e do objêcia tej funkcji predysponuje mnie przygotowanie z zakresu wykszta³cenia zawodowego, zarówno technicznego ( technik budowy dróg), jak
humanistycznego (magisterskie studia socjologiczne i podyplomowe o kierunku „Wiedza o Pomorzu”) oraz z zakresu ekonomii i
zarz¹dzania ( m.in. dwu semestralna szko³a
przedsiêbiorczoœci). Wa¿nym atutem jest
tak¿e i to, ¿e doskonale znam nasz¹ gminê,
nasze so³ectwa i poszczególne wsie,
dzia³aj¹ce tu zak³ady pracy. Nie obca jest
mi topografia terenu, a tak¿e bliscy s¹ mi
mieszkaj¹cy tu Ludzie, zorientowany jestem w ich powi¹zaniach rodzinnych, przy
tym znam dostatecznie ich problemy jak i
oczekiwania.
A oto najwa¿niejsze dzia³ania, które
jako wójt podejmê i przy pomocy nowo wybranej Rady Gminy; pracowników Urzêdu
Gminy, Rad So³eckich i gminnych organizacji spo³ecznych- zamierzam zrealizowaæ w
okresie pe³nienia urzêdu - W ó j t a:
*
Podj¹æ wysi³ki organizatorskie zmierzaj¹ce do poprawy przystêpnoœci mieszkañców gminy do us³ug w zakresie opieki
medycznej i ochrony zdrowia. St¹d bêdê
przede wszystkim d¹¿y³ do wyrównaniu w
tym wzglêdzie, istniej¹cych na terenie gminy dysproporcji. Dotyczy to zw³aszcza
so³ectwa i okolic Borowego M³yna. Jedn¹
z dróg, która mo¿e doprowadziæ do rozwi¹zania tego problemu na terenie tego
so³ectwa, mo¿e byæ przeznaczenie dla celów s³u¿by zdrowia, budynku po przed-
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CHOJNICE
1 WRZEŒNIA 1939

Pomorze Zachodnie wiosn¹ i latem zamienione zosta³o w jeden du¿y obóz wojskowy.
Lasy pe³ne by³y ¿o³nierzy Wehrmachtu. Budowano rowy strzeleckie, schrony betonowe,
przeszkody z drutu kolczastego. Wiêkszoœæ
tych budowli powsta³a w rejonie Cz³uchowa,
Z³otowa i Pi³y. Nasilono budowê fortyfikacji
po odrzuceniu przez Polskê niemieckich ¿¹dañ
w³¹czenia Gdañska do III Rzeszy i eksterytorialnej drogi do Prus Wschodnich.
W sierpniu 1939 roku zakoñczono formowanie na Pomorzu Zachodnim 4 armii agresora, której najwiêksz¹ si³ê uderzeniow¹ stanowi³ XIX korpus pancerny gen. Heinza Guderiana. W sk³ad tego korpusu wchodzi³y trzy
dywizje: 2 i 20 zmotoryzowana oraz 3 dywizja
pancerna. Zadaniem 4 armii dowodzonej przez
von Kluge by³o zaatakowanie Polski ze stanowisk wyjœciowych po³o¿onych w okolicach
Cz³uchowa, Z³otowa i Szczecinka w kierunku
Wis³y.
O przygotowaniach agresji na Polskê z Pomorza Zachodniego tak pisze w wspomnieniach polski attache wojskowy w Berlinie
pp³k. A. Szymañski: „ ... W ostatnich dniach
poprzedzaj¹cych wojnê 27-30 sierpnia odbywa³em ostatni¹ podró¿ terenow¹ po nadgranicznych obszarach pó³nocnych Niemiec (...)
W powrotnej drodze do Berlina przez Szczecin, pocz¹wszy od Chojnic, zaraz po przekroczeniu granicy wpad³em w centrum koncentracji jednostek niemieckich. Pod samymi Chojnicami by³em œwiadkiem ewakuowania z
przygranicznej strefy wszystkiego, co
mog³oby przeszkodziæ w rozpoczêciu dzia³añ
wojennych. Oczyszczono tory z miejscowego
taboru kolejowego, ale pod par¹ sta³ natomiast
poci¹g pancerny ...”.
Zauwa¿ony przez polskiego dyplomatê
poci¹g pancerny by³ przydzielony do XIX korpusu pancernego i jego zadaniem by³o opanowanie stacji kolejowej w Chojnicach wa¿nego
wêz³a komunikacyjnego.
W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku w
ramach Grupy Operacyjnej „Czersk” dowodzonej przez gen. bryg. Stanis³awa Grzmot-Skotnickiego utworzono Oddzia³ Wydzielony
„Chojnice” pod dowództwem p³k Tadeusza
Majewskiego. W sk³ad jego wchodzi³y: 18
pu³k u³anów – dowódca p³k Kazimierz Mastalerz, I batalion strzelców dowódca – pp³k Gustaw Zacny, 85 batalion piechoty (ON
„Czersk”) dowódca – kpt. Feliks Szymañski,
81 batalion piechoty (ON „Tuchola”) dowódca
– kpt. Stanis³¹w Ziemba, 1 dywizjon 9 pu³ku artylerii, kompania saperów KOP „Hoszcza” z
Hoszczy na Wo³yniu oraz oddzia³y stra¿y granicznej z rejonu Chojnic. Noc¹ 31 sierpnia p³k
T. M a j e w s k i p o i n f o r m o w a ³ s z t a b G O
„Czersk”, i¿ s³ychaæ po stronie niemieckiej
wzmo¿ony warkot motorów, co wskazuje na
przesuwanie siê oddzia³ów do polskiej granicy. Gen. Grzmot-Skotnicki zlekcewa¿y³ meldunek i nie zezwoli³ na za³o¿enie dodatkowych
pól minowych. Nie zdecydowa³ siê te¿ na
wstrzymanie ruchu tranzytowego.

1 wrzeœnia 1939 roku oko³o godziny 4.30
dy¿urny ruchu stacji Chojnice odebra³ ze stacji
kolejowej Wierzchowo Cz³uchowskie zg³oszenie, ¿e wyjecha³ z tej stacji planowy poci¹g poœpieszny nr 702 relacji Berlin – Królewiec. Poleci³ wiêc zwrotniczemu przygotowanie toru w
kierunku Czerska i wyszed³ na peron, a¿eby
przyj¹æ awizowany poci¹g. Ku jego zaskoczeniu na peron wjecha³a drezyna pancerna i pomknê³a w kierunku Czerska.
Dalej wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie. Wjecha³ poci¹g pancerny, z którego wyskakiwali ¿o³nierze Wehrmachtu – w sile oko³o
dwóch plutonów. Niemcy bez trudu opanowali
dworzec i rozpoczêli przeszukiwanie obiektów kolejowych, zabieraj¹c do niewoli napotykanych polskich ¿o³nierzy, kolejarzy, osoby cywilne. Strzelali do tych, którzy próbowali
ucieczki. Byli zabici i ranni. Wkrótce poci¹g
pancerny ruszy³ w kierunku Czerska. Nie zajecha³ daleko. Polscy saperzy wysadzili zaminowany wiadukt kolejowy za Chojnicami.
Poci¹g nie maj¹c mo¿liwoœci jazdy w zaplanowanym kierunku wróci³ na stacjê i rozpocz¹³
ostrzeliwanie miasta z dzia³ i broni maszynowej. W miêdzyczasie walkê z desantem na
dworcu nawi¹za³a 1 kompania 1 bs. Pomimo
wsparcia z poci¹gu pancernego Niemcy znaleŸli siê w trudnej sytuacji. Dowódca postanowi³
zabraæ desant do poci¹gu i wycofaæ siê z pola
ra¿enia. Nie by³o to proste, bowiem ogieñ polskich ¿o³nierzy parali¿owa³ ruchy nieprzyjaciela. Wtedy hitlerowcy zastosowali metodê walki czêsto póŸniej stosowan¹: zabrali z dworca
jeñców wojennych i osoby cywilne i pod ich
os³on¹ za³adowali siê do poci¹gu pancernego.
Nie odjechali daleko, bowiem polscy artylerzyœci celnym ogniem zniszczyli wie¿ê dzia³ow¹
zabijaj¹c jednoczeœnie dowódcê. Odciêto równie¿ dalsz¹ drogê, wysadzaj¹c most kolejowy
nad szos¹ do Angowic. Zastêpca dowódcy
poci¹gu staraj¹c siê os³abiæ ogieñ polskiej artylerii utrzymywa³ go w ci¹g³ym ruchu. W pewnym momencie jeden z wagonów wjecha³ na
zniszczony most i run¹³ w dó³. Poci¹g pancerny zosta³ unieruchomiony stanowi¹c dobry cel
dla polskiej artylerii. Niebawem zacz¹³
p³on¹æ. Zmusi³o to za³ogê do opuszczenia go i
zajêcia stanowisk bojowych obok, gdzie broni³a siê do czasu nadejœcia g³ównych si³ niemieckich. Nie lepszy los spotka³ drezynê pancern¹: skierowana w Rytlu na boczny tor, zakoñczony odbojnikiem, zosta³a staranowana
przez polski poci¹g ewakuacyjny. Po krótkiej
walce zgin¹³ jeden z ¿o³nierzy niemieckich, pozosta³ych wziêto do niewoli.
Mimo niepowodzeñ na dworcu kolejowym – nie s³ab³o niemieckie natarcie na polskie pozycje. Szczególnie silne by³y ataki na
odcinku Chojnice – Jezioro Charzykowskie,
gdzie broni³ siê 85 batalion piechoty.
Dzia³aj¹ca w mieœcie „pi¹ta kolumna”
wskazywa³a cele niemieckiej artylerii. Pociski
spada³y na koszary wojskowe, budynki stra¿y
granicznej, gazowniê, wie¿ê ciœnieñ. Nie
ostrzeliwano jedynie rejonu stacji kolejowej,

gdzie znajdowa³ siê unieruchomiony poci¹g
pancerny. Rozbite zosta³y punkty obserwacyjne i dowodzenia pp³k G. Zacnego, por Wojciechowskiego i por Wilkiewicza, ostrzelano
punkt dowodzenia p³k K. Mastalerza. Oko³o
godz. 9 mg³a powoli zaczê³a opadaæ. Do akcji
w³¹czy³o siê niemieckie lotnictwo, które bezkarnie bombardowa³o i ostrzeliwa³o z broni
pok³adowej pozycje Oddzia³u Wydzielonego
„Chojnice”.
Atakowane bez przerwy 1 batalion strzelców i 85 batalion piechoty – toczy³y ciê¿kie
boje z niemieck¹ piechot¹, wspieran¹ samochodami pancernymi i transporterami opancerzonymi. Kilka z nich zniszczono. W ciê¿kich walkach oko³o godz. 10 odparto hitlerowskie natarcie na tym odcinku.
Toczy³y siê równie¿ ciê¿kie boje na odcinku obrony 18 pu³ku u³anów, który atakowa³ 76
pu³k 20 DP Zmot. Rozgorza³y walki o wieœ
Lichnowy, która zaczê³a p³on¹æ. Niemieckie
natarcie pocz¹tkowo uda³o siê zatrzymaæ.
Podczas walk zgin¹³ ppor. Roman Ciesielski. Pod silnym naciskiem ognia artylerii i lotnictwa dowódca 18 pu³ku u³anów p³k K. Mastalerz oko³o godz. 11 wyda³ rozkaz wycofania
siê na kolejn¹ rubie¿ obronn¹ w rejonie wsi
Paw³owo-Rac³awki. Wycofuj¹cy siê 18 pu³k
u³anów ods³oni³ po³udniowe skrzyd³o 1 batalionu strzelców, w wyniku tego dowódca pp³k
G. Zacny zmuszony zosta³ do przeniesienia
punktu dowodzenia na zapasowe stanowisko
w rejonie zak³adu poprawczego w Chojnicach.
Na prawym skrzydle 1 bs, Niemcom uda³o siê
w³amaæ w g³¹b obrony 1 kompanii, która ponios³a du¿e straty. Dochodzi³o do walki wrêcz.
L¿ej ranni nie opuszczali stanowisk bojowych.
Kto jeszcze móg³ w³adaæ broni¹ – pozostawa³
na stanowisku.
Pomimo bohaterstwa polskiego ¿o³nierza
nie mo¿na by³o broniæ Chojnic. Przewaga nieprzyjaciela by³¹ zbyt du¿a. Dowódca Oddzia³u
Wydzielonego „Chojnice” p³k Tadeusz Majewski oko³o godziny 14 wyda³ rozkaz wycofania
siê z miasta i przejœcie w rejon Rytla.
O koñcowych walkach tak wspomina jeden z obroñców Chojnic Maksymilian Lipski:

„By³em plutonowym w 1 kompanii batalionu
ON „Czersk”. Zajmowaliœmy stanowiska na
rozga³êzieniu szos na Jezioro Charzykowskie. Oko³o godz. 14 zauwa¿y³em wycofuj¹ce
siê oddzia³y 1 batalionu, broni¹ce wzgórz bytowskich i szosy cz³uchowskiej, o czym zawiadomi³em dowódcê kpt. Alojzego Szczepañskiego. Nasze stanowiska ogniem ci¹g³ym
ostrzeliwa³a niemiecka artyleria. W pewnym
momencie przy stanowisku ckm, gdzie znajdowaliœmy siê – wybuch³ pocisk, zabijaj¹c
kpt. A. Szczepañskiego, a mnie zrani³. Niemcy znaleŸli siê na naszych ty³ach, uda³o mi siê
jednak przedrzeæ przez okr¹¿enie i dotrzeæ do
Rytla, gdzie znajdowali siê ju¿ ¿o³nierze z innych rozbitych oddzia³ów broni¹cych Chojnic”.
Dowódca OW „Chojnice”, a¿eby umo¿liwiæ wycofanie siê piechocie i taborom, po
uzgodnieniu z gen Grzmot-Skotnickim wyda³
rozkaz dowódcy 18 pu³ku u³anów powstrzymania Niemców. Pod wsi¹ Krojanty dosz³o do szar¿y u³anów na piechotê niemieck¹, wspieran¹
wozami pancernymi. Nieprzyjaciel zosta³ powstrzymany , ale pu³k poniós³ ciê¿kie straty.
Poleg³ m.in. dowódca p³k Kazimierz Mastalerz.
Niemieckie plany zajêcia Chojnic przez zaskoczenie ponios³y fiasko. ¯o³nierz polski, jak
d³ugo pozwala³y warunki, bohatersko stawia³
czo³a agresorowi, musia³ jednak ulec przewa¿aj¹cej sile wroga.
Hitlerowcy w walkach o miasto ponieœli
znaczne straty, przyzna³ to nawet H. Guderian,
który napisa³ w swych wspomnieniach: „20
zmotoryzowana dywizja piechoty nie bez trudnoœci opanowa³a Chojnice”.
Chojnice – miasto przy granicy – zamieszkiwa³a liczna grupa Niemców. Oni te¿ urz¹dzili owacyjne powitanie hitlerowskim oddzia³om wkraczaj¹cym do miasta, wywieszaj¹c na domach flagi ze swastyk¹.
Przyczynili siê te¿ do martyrologii chojniczan,
z których wielu zosta³o rozstrzelanych w
pierwszych dniach wrzeœnia, inni znaleŸli siê
w obozach koncentracyjnych, z których nigdy
nie powrócili do domu. /-/
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szkolu, który po zaadaptowaniu móg³by
s³u¿yæ w czêœci - jako wiejski oœrodek zdrowia i mieszkanie dla pozyskanego (najlepiej ma³¿eñstwa – lekarz i stomatolog) do
pracy w nim lekarza.
Ponadto – wyjdê z inicjatyw¹ do Rektorów Akademii Medycznych (np. gdañskiej, poznañskiej, katowickiej) – podjêcia wspó³pracy w zakresie organizowania
w naszej gminie – przy pomocy finansowej
Pomorskiej Kasy Chorych - medycznych
obozów naukowych, dla studentów tych
Akademii, b¹dŸ w zakresie „niedzielno œwi¹tecznych” przyjazdów na nasz teren grup studenckich, na zajêcia w ramach
tzw. „bia³ych niedziel”, (grupy te bêdzie mo¿na np. zakwaterowaæ w gospodarstwach
agroturystycznych). Studenci Ci w ramach
tak wspó³organizowanych praktyk, mogliby przeprowadzaæ (nawet z odwiedzaniem
w miejscu zamieszkania starszych i schorowanych mieszkañców gminy) powszechne
badania profilaktyczne mieszkañców gminy.
*
W s p o m ó c w y s i ³ k i d y re k c j i i z a ³ o g i
Zak³adu Eksploatacji Kruszywa - Borzyszkowy/Ostrowite w zakresie sprywatyzowania Zak³adu, który powinien staæ siê
w³asnoœci¹ powo³anej w tym celu Spó³ki
Pracowniczej.
Taka prywatyzacja tego przedsiêbiorstwa przynios³aby podwójn¹ korzyœæ, mianowicie nie tylko uw³aszczonym pracownikom, ale i gminie, która np. w ca³oœæ otrzymywa³aby ci¹¿¹ce na tym zak³adzie
zobowi¹zania podatkowe, jak i nale¿noœci
gminne.
*
W Urzêdzie Gminy - obok dotychczasowych – powo³am tak¿e stanowiska zajmuj¹ce siê (bez dodatkowego zatrudnienia
a przez dokonanie nowego podzia³u obowi¹zków i zakresu dzia³añ zatrudnionych w
nim pracowników):
1/ promocj¹ i kontaktami partnerskich (krajowymi i zagranicznymi) a tak¿e upowszechnianiem kultury i sportu;
2/ udzielaniem doradztwa i pomocy w tworzenia i promowaniu na rynku turystycznym, miejscowych gospodarstw agroturystycznych;
3/ marketingiem i udzielaniem miejscowym
rolnikom pomocy w zakresie sprzeda¿y
p³odów rolnych, zwierz¹t hodowlanych i
runa leœnego.
Zajmuj¹cy siê tymi zagadnieniami pracownik by³by zobowi¹zany do indywidualnego
(wg potrzeb i zg³oszeñ) doradztwa i do organizowania rolnikom, przedsiêwziêæ pomocowych w zakresie planowania i zbytu ich produkcji, a zw³aszcza w zakresie produkcji i
zbytu gryki.
4/ udzielaniem pomocy w zakresie rozwi¹zywania ró¿nych problemów zwi¹zanych z kontaktami i powinnoœciami mieszkañców gminy na rzecz ró¿norakich instytucji i urzêdów
W tym zakresie tak¿e co najmniej raz w miesi¹cu, na terenie urzêdu gminy, bezp³atnej
pomocy prawnej, udzielaæ bêdzie Radca
Prawny. *
„Otworzê gminê na œwiat” m.in. przez
nawi¹zanie przy akceptacji Rady - stosun-
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ków partnerskich, z którymœ z miast lub
gmin niemieckich, lub skandynawskich.
*
Pocz¹wszy od jeziora Gwiazdy i jeziora Kiedrowice zapocz¹tkujê prace zwi¹zane z zagospodarowaniem miejscowych jezior do potrzeb wypoczynku i turystyki. Przy ka¿dym
z nich, sukcesywnie wybudowane zostan¹ niezbêdne urz¹dzenia z zakresu infrastruktury
komunalnej, umo¿liwiaj¹cej wypoczynek,
k¹piele i uprawianie sportów wodny, oraz warunki do godziwego pobyt czasowego nad ich
brzegiem – mieszkañcom gminy jak i turystom. W zwi¹zku z tym na gruntach, gminnych jak i NDL, le¿¹cych przy tych jeziorach
powstaæ musz¹ sanitariaty, ujêcia wody pitnej, pojemniki na œmieci. Tereny te bêd¹ ogrodzone, bêd¹ posiada³y pomosty i hangar (szopa drewniana) do przechowywania sprzêtu
wodnego.
*
Zapewniam, ¿e podejmê wysi³ki inwestycyjno – modernizacyjne aby nadgoniæ zapóŸnienia jakie posiadamy w zakresie stanu infrastruktury komunalnej (wodoci¹gi, œmietniska, drogi, chodniki itd.). Uczyniê wszystko
by pod tym wzglêdem dorównaæ naszym
S¹siadom tj. gminom: Studzienice, Tuchomie czy Przechlewo.
*
Sta³¹ trosk¹ otaczaæ bêdê gminne placówki
oœwiatowe, wspomagaj¹c rozwój ich bazy
dydaktycznej, w tym tak¿e w zakresie opieki
zdrowotnej i dowozu uczniów do ich szkó³.
Szko³y, jako ¿e s¹ tak¿e z uwagi na brak
gminnej placówki upowszechniania kultury
– organizatorami ró¿norodnych imprez gminnych, d o p o s a ¿ ê w nowoczesny, a przede
wszystkim w skuteczny sprzêt
nag³aœniaj¹cy.
Ponadto, w tych wsiach, gdzie jest jeszcze nale¿¹cy do gminy budynek po by³ej
szkole, b¹dŸ jak to jest w BrzeŸna Szl. – po
przedszkolu - utworzê w nich wiejskie „salki spotkañ”, a gdzie to jest mo¿liwe jak np. w
£¹kim, i byæ mo¿e w BrzeŸnie Szl. - utworzê
na ich bazie - Wiejski Dom Spotkañ Rodzinnych, dysponuj¹cy sprzêtem kuchennym i
sto³owym, niezbêdnym do organizowania
imprez rodzinnych i zabaw (wesela, stypy).
*
Nie obce bêd¹ mi potrzeby m³odych mieszkañców gminy, a zw³aszcza te, które dotycz¹
zagospodarowania ich czasu wolnego i rozrywki. Otwarty w tym wzglêdzie bêdê na
ka¿d¹ inicjatywê i propozycje tego œrodowiska.
Na co dzieñ wspomagaæ bêdê gminn¹ organizacje OSP i jej jednostki wiejskie, a
zw³aszcza w zakresie ich doposa¿enia w nowoczesny sprzêt gaœniczy i ratowniczy, co
le¿y w interesie nas wszystkich – mieszkañców gminy.
Osobiœcie i autorytetem swego Urzêdu,
wspomagaæ bêdê wszystkie inicjatywy
i dzia³alnoœæ obywatelsk¹, oraz wszelkie formy ¿ycia artystycznego w tym organizacji
spo³ecznych, zw³aszcza zespo³ów „Gochy”
oraz oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
*
W miarê mo¿liwoœci d¹¿yæ bêdê aby pozyskaæ inwestorów - chêtnych do zainwestowa-
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Zbigniew Studziñski

¯o³nierz z przymusu
i z wyboru...

Zygmunta Werê pozna³em w 1976 roku
w niecodziennych okolicznoœciach. By³o
to w dzieñ przed œwiêtem 1-majowym. Lipnica by³a udekorowana – flagi, szturmówki, has³a.. Jedno z nich, wisz¹ce pomiêdzy
drzewami g³osi³o: „Niech ¿yj¹ rolnicy – mistrzowie wysokich urodzajów”.
Szed³em do internatu, a ulic¹ jecha³
siedz¹c na wozie trzymaj¹c w lejcach dorodnego konika rolnik. Kiedy zbli¿y³ siê do
mnie zapyta³ siê: - „Panie, czy tylko maj¹
¿yæ ci, co s¹ mistrzami”?. Po chwili konsternacji odpowiedzia³em mu: - „Nie tylko”! Po tej rozmowie i rozejœciu siê nas , postanowi³em bli¿ej poznaæ mego rozmówcê,
a tak¿e jego ¿ycie, pogl¹dy, osobowoœæ.
Wydawa³o mi siê bowiem dziwne, ¿e
rolnik, w tym nienajgorszych dla rolnictwa
tzw. „gierkowskich czasach”, odwa¿nie, ze
swoj¹ ch³opsk¹ filozofi¹, ironizuje z ówczesnych PRL-owskich hase³.
Cieszê siê, ¿e mogê teraz przybli¿yæ
jego sylwetkê równie¿ czytelnikom „Naszych Gochów”, tym bardziej, ¿e jest on
dziœ ju¿ dziadkiem m.in. Marka, który
wraz z moim synem Tomkiem, jako koledzy, od urodzenia, razem przebyli edukacjê
od przedszkola po Akademiê Morsk¹
w Gdyni i dzisiaj s¹ jej absolwentami.
Zygmunt Wera urodzi³ siê 1 maja 1923
roku w Kiedrowicach i z t¹ wsi¹ zwi¹za³
ca³e swoje ¿ycie . Jego ojciec Józef o¿eniony by³ z Mart¹ Rekowsk¹ (z tych Rekowskich, którzy mieszkaj¹ do dziœ nad jeziorem Kiedrowickim od strony Lipnicy).
Gdy Zygmunt mia³ 5 lat, zmar³a mu matka,
osieracaj¹c troje dzieci. Ojciec o¿eni³ siê
po raz drugi. Z tego ma³¿eñstwa urodzi³o
siê jeszcze czworo dzieci.
Rodzina Werów utrzymywa³a siê z 13
hektarowego gospodarstwa. Zygmunt jako
najstarszy z rodzeñstwa musia³ ciê¿ko pracowaæ wraz z ojcem na roli, a poza tym mus i a ³ o p i e k o w a æ s i ê m ³ o d s z y m r o d z eñstwem.
Szko³ê podstawow¹, czteroklasow¹
skoñczy³ w Kiedrowicach. Nie staæ by³o rodziców na dalsz¹ jego edukacjê, a tak¿e z tego wzglêdu, i¿ by³ na co dzieñ potrzebny
do pracy w gospodarstwie i domu.
Nadszed³ rok 1939 i okupacja hitlerowska. Ojciec Zygmunta jak wielu w tym czasie zmuszony by³ do podpisania i przyjêcia
III grupy narodowoœci niemieckiej. To spowodowa³o przymusowy pobór do wojska
niemieckiego 19 letniego wówczas Zygmunta.
W lutym 1943 roku ju¿ w mundurze
¿o³nierza niemieckiego przechodzi³ szkolenie w oddziale artylerii lekkiej w miejscowoœci Verden end Aler. Potem wraz ze
swoj¹ kompani¹ Polaków – Niemców, zostaje przerzucony do Francji - do miejscowoœci Klermonferand. Po dwóch miesi¹cach dostaje przydzia³ do marynarki wojennej. Stacjonowa³ w porcie belgijskim
Brest. Niemcy wysy³ali ich – Polaków po

dwóch – trzech na okrêtach szukaj¹cych
min. To na jednym z nich p³ywa³ on tak¿e w
bojowych rejsach patrolowych pomiêdzy
Brestem a portem francuskim – Lorient (Lotaryngia). Okres tej jego s³u¿by by³ bardzo
niebezpieczny, bowiem Alianci intensywnie m.in. z samolotów bombardowali niemieckie okrêty. Podczas jednego z takich
nalotów ,okrêt na którym s³u¿y³ Z. Wera zosta³ zatopiony. Ocala³ych z tego nalotu w
tym Zygmunta skierowano do s³u¿by polowej na froncie francuskim. Dla Zygmunta i
wielu jego kolegów tam we Francji nadesz³a d³ugo oczekiwana sposobnoœæ do
ucieczki, do tego by rzuciæ niemiecki mundur i przejœæ na drug¹ stronê – do Aliantów.
Wielu w tym i jemu to siê uda³o. Uciek³ z linii frontu wraz z dwoma kolegami, trafiaj¹c do Amerykanów. Dopiero tam dowiedzia³ siê o istnieniu polskiego wojska
walcz¹cego z Niemcami na zachodnim
froncie, o Dywizji Pancernej gen, Maczka
i o Korpusie gen, Andersa.
W obozie amerykañskim przebywa³
2 tygodnie, poczym z pozosta³ymi uciekinierami – Polakami, zostali przewiezieni
do Anglii. Po jednodniowej kwarantannie
(mycie, badania lekarskie, dopasowanie nowych mundurów itp.) przerzucono ich do
Szkocji, do polskiego obozu przejœciowego . Tam przez tydzieñ przeprowadzano
z nimi rozmowy o wst¹pieniu do polskiego
wojska. Ten tygodniowy pobyt, ca³e to polskie otoczenie, jak i w³asne przekonanie pozwoli³y mu podj¹æ decyzje by na ochotnika
wst¹piæ do Armii Polskiej i tak znalaz³ siê
w szeregach Korpusu gen. Andersa. To
w ramach tej armii rozpoczê³a siê jego kolejna, frontowa wêdrówka. Nasamprzód ze
Szkocji poprzez Giblartar przep³ynêli na
Zygmunt Wera – ¿o³nierz z przymusu – po wcieleniu
do Werhmachtu.

Wœród kolegów ( drugi z lewej )w obozie w Szkocji (1947r).

francuskim okrêcie „Marsylia” – do
W³och.
Tam w ramach 12 pu³ku artylerii ciê¿kiej
bra³ udzia³ w walkach od Ancony po Boloniê. W Bolonii dowiedzieli siê o kapitulacji
Niemiec. Byli szczêœliwi. Jednak droga,
któr¹ Zygmunt Wera mia³ po zakoñczeniu
wojny wróciæ do kraju, do Polski – by³a jeszcze d³uga. Pamiêta wiec we W³oszech , na
którym przemawia³ gen. Anders – mówi¹c
,¿e „nie wrócimy do Polski, która jest pod
rz¹dami Moskwy, ale do Polski, która bêdzie
wypisana na naszych sztandarach”.
W sierpniu 1946 roku, kiedy dowiedzia³ siê, ¿e Zachód uzna³ polski Rz¹d Jednoœci Narodowej, wyjecha³ z W³och do Anglii. Tam w obozie wojskowym zastanawia³ siê czy powróciæ do Ojczyzny, czy
pozostaæ na Zachodzie. Pomimo rozterki,
górê wziê³a têsknota za domem. W maju
wraz z liczn¹ grup¹ zdemobilizowanych
¿o³nierzy powraca statkiem do Gdañska,
sk¹d poci¹giem doje¿d¿a do Chojnic, po
czym ciê¿arówk¹, która raz dziennie dociera³a do Lipnicy, znalaz³ siê w domu. W Lipnicy pierwszym napotkanym znajomym
by³ Albin Pa¿¹tka – Lipiñski, póŸniejszy
d³ugoletni so³tys wsi, który odprowadzi³
Zygmunt Wera – polski ¿o³nierz z wyboru (korpus
gen. Andersa 1944-1946 r.).

powracaj¹cego ¿o³nierza - tu³acza do jego rodzinnych Kiedrowic.
Warto odnotowaæ , ¿e w Anglii spotka³
lipniczanina, z którym siê zaprzyjaŸni³ - Leona Wirkusa (by³ po wojnie listonoszem w
Lipnicy), a który by³ w jego jednostce magazynierem mundurowym. Dziêki tej znajomoœci obaj mieli, zarówno dopasowane,
jak dobre mundury oraz buty, st¹d udaj¹c
siê na przepustkê, nie wstydzili siê swego
ubioru, a przy tym mogli liczyæ na szczêœcie powodzenia....
W domu po jego powrocie z 5 letniej
tu³aczki wojennej - serdecznoœci i ogromnej radoœci by³o co nie miara.
Jak dzisiaj mi wspomina - nigdy nie
¿a³owa³, ¿e powróci³ do domu, na swoje
ukochane Kaszuby, do swej ukochanej wsi.
A jak potoczy³y siê jego powojenne
losy? Otó¿ po powrocie z wojny, przez 3
lata pracowa³ gdzie siê da³o. Najczêœciej
jako pomocnik murarza na budowach.
W 1950 roku o¿eni³ siê z Ma³gorzat¹
¯muda – Trzebiatowsk¹ z £¹kiego, która
od 5 roku ¿ycia wychowywa³a siê w Kiedrowicach u pañstwa Pa³ubickich. Pani
Pa³ubicka by³a siostr¹ jej matki.
Po œlubie m³odzi Werowie – Zygmunt
i Ma³gorzata zamieszkali u Pa³ubickich
i wspólnie prowadzili z nimi 14 hektarowe
gospodarstwo rolne, które dawa³o im utrzymanie. Po latach Werowie zostali po œmierci ma³¿onków Pa³ubickich w³aœcicielami
tego gospodarstwa. Sami dochowali siê
czworo dzieci – dwóch bliŸniaków – Zygmunta i Józefa oraz dwie córy – Helenê
i Barbarê. Najm³odsza – Barbara wraz z mê¿em Czes³awem Owœnickim, rodem z BrzeŸna, mieszkaj¹ na ojcowiŸnie.
Pañstwo Zygmunt i Ma³gorzata Werowie pocz¹tkowo przez kilka lat po zapisaniu gospodarstwa nastêpcom, mieszkali
u syna Zygmunta w Lipnicy.
Jednak têsknota za Kiedrowicami przyczyni³a siê do podjêcia przez nich decyzji
i trudu wybudowania niewielkiego domu
na swej kiedrowickiej ziemi, nale¿¹cej do
ich gospodarstwa. Dzisiaj s¹ szczêœliwi
i zadowoleni, zw³aszcza z dzieci i wnuków,
a dom ich jest niezwykle goœcinny dla
wszystkich co ich odwiedz¹.
Dooko³a ich ma³ego domku, powstaj¹
dziœ kolejne, a ich nowi s¹siedzi chêtnie
ich odwiedzaj¹ by skosztowaæ i za¿yæ
ciep³a, które od nich emanuje, napiæ siê
kawy, pos³uchaæ m¹drych rad i pos³uchaæ
kaszubskiej mowy. Przy czym gospodarz
snuj¹c dawne wspomnienia ze swych prze¿yæ zarówno tych wojennych jak i nowszych, ma tak¿e okazje by pokazaæ dokumenty, zdjêcia i odznaczenia - w tym te wojenne a wœród nich medale:- „Gwiazdê
W³och” „Medal Brytyjski za udzia³ w wojnie 1939-45”; „Polskich Si³ Zbrojnych”
itd. Z dum¹ pokazuje nominacje na stopieñ
–oficerski – podporucznika jaki otrzyma³
w 2001r. , jako wyraz uznania za jego bohaterskie dokonania i wojenn¹ udrêkê której
doœwiadczy³ w walce o woln¹ Polskê.
I ja tam u Werów w Kiedrowicach
by³em... A w ogóle, gdy jadê w Gochy, to
parafrazuj¹c Adama Mickiewicza, wpadam na nie „jak do centrum ojczyzny, bo
tu siê cz³owiek napije i na³yka do woli Kaszebizny....”! /-/

Od Redaktora
dokoñczenie ze str. 7.

nia na terenie gminy w budowê: pobytowej
bazy turystyczno – wypoczynkowej , oraz w
zakresie przerobu runa leœnego. A tak¿e
wszelkie inne przedsiêwziêcia i inicjatywy
gospodarcze, dziêki którym mog¹ powstaæ
na terenie gminy, dodatkowe miejsca pracy.
St¹d tak¿e z uwagi na procent wystêpuj¹cego u nas bezrobocia, bêdê szczególn¹
trosk¹ otaczaæ wszystkie bez wyj¹tku istniej¹ce na terenie gminy zak³ady pracy – tak¿e
te ma³e dwu czy jedno stanowiskowe - udzielaj¹c im daleko id¹cej pomocy w ich dzia³aniu.
Np. m.in. w okresie swej kadencji wójtowskiej
podejmê starania by „zamro¿eniu” uleg³y
op³aty jakie te zak³ady wnosz¹ na rzecz gminy.
*
Zrobiê wszystko by na rzecz ochrony œrodowiska przyrodniczego naszej gminy pozyskaæ œrodki finansowe – (krajowych i europejskich funduszy pomocowych) z przeznaczeniem ich na budowê gminnej i wiejskich
oczyszczalni œcieków, a tak¿e sk³adowisk i
utylizacji odpadów. Na ten cel nie bêdê siê
ba³ zaci¹gn¹æ - gdy bêdzie taka potrzeba - odpowiednich kredytów , b¹dŸ ustanowiæ obligacje gminne.
*
Dbaæ bêdê o zabytki naszej kultury materialnej, zw³aszcza o przydro¿ne kapliczki, miejsca pamiêci narodowej (pomniki, tablice,
groby) a tak¿e udzielaæ bêdê w miarê mo¿liwoœci, wsparcia i daleko id¹cej pomocy miejscowym ks. Proboszczom w utrzymaniu i remontach naszych koœcio³ów i cmentarzy.
*
Zamro¿ê na aktualnym poziomie podatki
i op³aty gminne i komunalne, lub do minimum ograniczê ich zwiêkszanie, a œrodki na
wzrost op³at bud¿etowych gminy, bêdê siê
stara³ pozyskiwaæ z innych Ÿróde³, a nie jak
to siê dot¹d czyni, ¿e uzyskuje siê je, poprzez
obci¹¿anie zwiêkszonymi powinnoœciami
mieszkañców gminy.
*
W swych dzia³aniach nie zapomnê o ludziach podesz³ego wieku, opuszczonych i pozbawionych opieki i œrodków do ¿ycia. Z
myœl¹ o nich bêdê szuka³ kontaktów z krajowymi organizacjami charytatywnymi, a tak¿e organizuj¹c na terenie gminy dzia³ania
samarytañskie i solidarnoœciowe. Dla realizacji tych zadañ - wyjdê z inicjatyw¹ - by na terenie gminy powo³aæ tzw. „pozarz¹dow¹ organizacjê spo³eczn¹”, której ³atwiej ni¿ administracji i samorz¹dowi gminnemu, bêdzie
pozyskiwaæ œrodki na rzecz zaspokajania potrzeb naszej spo³ecznoœci.
A wiêc
- je¿eli chcesz by nasza gmina zmienia³a
w okresie nowej kadencji Samorz¹du swe oblicze na lepsze - nie porównywalne ze stanem obecnym!
-je¿eli chcesz byœmy i My tutaj na Gochach
szli zgodnie z „duchem i postêpem czasuXXI wieku”!!
-je¿eli chcesz mieæ na miarê mo¿liwoœci na
jakie nas staæ, warunki by godnie ¿yæ !!!
To zaufaj mioddaj¹c swój g³os na mnie - powierzaj¹c mi
funkcjê wójta Naszej - Lipnickiej Gminy!
Zbigniew Talewski.
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Wielewskie uroczystoœci i jubileusze
Oddzia³ Wielewsko-Karsiñski Zk-P ma
w bie¿¹cym roku szczêœcie do obchodów szeregu szczególnych rocznic.
W marcu, w rodzinnej wsi Hieronima Derdowskiego – Wielu, odby³y siê uroczystoœci
upamiêtniaj¹ce 150 rocznice urodzin i 100
rocznicê œmierci poety. 29 czerwca 2002 roku.
Oddzia³y ZK-P w Buczku Wielkim na Krajnie
i Karsinie – Wielu na Zaborach upamiêtni³y postaæ ks. dr Boles³awa Domañskiego w 80 rocznicê powstania Zwi¹zku Polaków w Niemczech, ods³aniaj¹c na budynku szkolnym w
Przytarni k/Wiela tablicê poœwiêcon¹ ksiêdzu
Patronowi.
W dniach 23-28.07.2002 r. odbywa³ siê w
Wielu na nowej scenie koncertowej nad jeziorem Wielewskim - Miêdzynarodowy Festiwal
Folkloru. Imprez¹ towarzysz¹c¹ by³ jubileuszowy 25 Turniej Gawêdziarzy Kaszub i Kociewia.
25.08.2002 r. , podczas odpustu w Sanktuarium Wielewskim upamiêtniono 150 rocznicê
przeniesienia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia (patronki œwi¹tyni w Wielu) z koœcio³a farnego w Chojnicach do Wiela.
Znacz¹c¹ rolê w tych uroczystoœciach odgrywa oddzia³ ZK-P Wiele-Karsin i zespó³
„Kaszuby”, którymi kieruje przy znacz¹cej pomocy swej ma³¿onki Urszuli ; mgr Zbigniew
Studziñski z Wiela.

Honorowi Obywatele Wiela
1 maja 2002 r. Rada Gminy w Karsinie
przyjê³a uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u
Honorowego Obywatela Gminy Karsin.
W uznaniu szczególnych zas³ug pierwszymi
honorowymi gminy zostali:
prof. Józef Borzyszkowski – urodzony w Karsinie , który jest wybitnym znawc¹ historii Pomorza i Kaszub, autorem wielu ksi¹¿ek poœwiêconych tej tematyce. Najnowsza jego pozycja
w tym wzglêdzie to monografia gminy Karsin
pt. „Tam gdze Kaszeb pocz¹tk”. Warto przypo-

Od lewej: Roman BRUNKE - wójt gminy Karsin,
Marceli LABON - przewodnicz¹cy Rady Gminy
Karsin, Honorowi Obywatele - prof. Józef
BORZYSZKOWSKI i Edmund KONKOLEWSKI,
Bernard STUDZIÑSKI. - cz³onek zarz¹du.

Prof. Józef BORZYSZKOWSKI i Edmund KONKOLEWSKI - pierwsi Honorowi Obywatele gm. Karsin.
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mnieæ, ¿e jedna z jego pierwszych ksi¹¿ek tak¿e dotyczy³a Karsina i nosi ona tytu³: „Gdze
„Kaszub koñæ”. Zosta³a ona napisana w oparciu o jego obronion¹ w tym czasie prace doktorsk¹ i tak¿e dotyczy³a dziejów jego rodzinnej wsi. Pomimo, i¿ profesor od wielu lat
mieszka w Gdañsku nadal jest emocjonalnie
zwi¹zany z Karsinem, Wielem i okolicami
Kwiaty sk³ada delegacja Zespo³u Kaszubskiego
tych wsi, bo tu tkwi¹ jego korzenie, to tu nadal
„Karsin”, w œrodku Edward BORZYSZKOWSKI.
mieszkaj¹ jego najbli¿si. Mieszkañcy gminy
s¹ dumni „ze swego” profesora.
Edmund Konkolewski – urodzony w Wielu,
jest ogromnie zas³u¿onym dla rozwoju a
zw³aszcza promocji kultury kaszubskich Zaborów a zw³aszcza swego rodzinnego Wiela.
Jego dokonania s¹ tak liczne (pisa³em o ich
w jednym z numerów „NG”), ¿e starczy³oby
ich na kilka ¿yciorysów.
Poza dzia³alnoœci¹ na niwie kultury kaszubskiej (gawêdy, recytacje), bogata jest jego
dzia³alnoœæ spo³eczna na rzecz œrodowiska.
Jest m.in. pomys³odawc¹, inicjatorem i za³o¿y- Uroczystoœæ uœwietni³ zespó³ folklorystyczny Kaszuby
cielem pierwszego wiejskiego ko³a PTTK. Nie
z Karsina, prezes i szef zespo³u Zbigniew
by³o i nie ma w historii Wiela wydarzenia w
STUDZIÑSKI gra na skrzypcach.
którym nie by³oby Jego udzia³u.
ojczyzny na równi z mi³oœci¹ do Boga. I wzyNiew¹tpliwie obaj s¹ najznakomitszymi, wa³ do wytrwania.
Urodzi³ siê w 1872 roku w Przytarni, para¿yj¹cymi ludŸmi, jakich wyda³a Ziemia Karfia
Wiele,
gdzie jego ojciec by³ szkólnym (nasiñska a byæ mo¿e i....Zaborska
uczycielem). Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie, trafi³ jako proboszcz do
Uczciliœmy pamiêæ ks. dr Boles³awa
Zakrzewa na Krajnie. Wieœ Zakrzewo by³a
Domañskiego.
prawdziw¹ twierdz¹ i ostoj¹ polskoœci na zieW br. przypada 80 rocznica powstania mi zlotowskiej. Zdecydowane o¿ywienie ruZwi¹zku Polaków w Niemczech. Pierwsze ple- chu polskiego na tym terenie datuje siê od
narne zebranie za³o¿ycieli 3 grudnia 1922 roku 1903 roku kiedy w³aœnie On zosta³ proboszwyda³o odezwê do wszystkich Polaków w czem tej parafii.
Niemczech, w której czytamy: „My, którzy poProboszczem w Zakrzewie by³ przez 36
zostaliœmy w Niemczech, jako obywatele pa- lat, tj. do 1939 roku, roku swojej œmierci. „Poñstwa niemieckiego, z³¹czyæ siê musimy we g r z e b k s . D o m a ñ s k i e g o – w s p o m i n a
wspólnej pracy, jeœli nie chcemy utraciæ wiary W³adys³aw Woch – by³ drugim kongresem ludojczystej, jêzyka polskiego, naszej kultury ro- noœci polskiej w Niemczech, kongresem ¿a³obdzinnej...”
nym, by³ po¿egnaniem , gdy¿ wielu uczestniDuchowym przywódc¹ spo³ecznoœci pol- ków pogrzebu ju¿ nie spotka³o siê nigdy wiêskiej w Niemczech, prezesem Zwi¹zku Pola- cej”.
ków by³ ks. dr Boles³aw Domañski. Przez wiePostaæ ks. Domañskiego ³¹czy gminê Karle lat g³osi³ On s³owa wiary w zwyciêstwo spra- sin i gminê Zakrzewo, dlatego te¿ Oddzia³y
wiedliwoœci narodowej, g³osi³ mi³oœæ do Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Wielkim Buczku na Krajnie (prezesuje mu Jowita
Kêciñska) i Wielu – Karsinie na Zaborach (prezesuje mu ni¿ej podpisany) postanowili uczciæ
jego pamiêæ. Uroczystoœci ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy pami¹tkowej ku czci Ks. Patrona Boles³awa Domañskiego odby³a siê
w Przytarni – miejscu jego urodzenia.
Mszy Œw. Koncelebrowanej przez ksiê¿y
(w tym obecnego ks. proboszcza z Zakrzewa –
Andrzeja Chorobê) przewodniczy³ ks. Eugeniusz Filipski – proboszcz parafii wielewskiej.
S³owo o Ks. Patronie wyg³osi³ prof. Józef BoTablica ods³oniêta na by³ej szkole w Przytarni. rzyszkowski – prezes Instytutu Kaszubskiego
w Gdañsku. Program patriotyczny dedykowany ks. Domañskiemu przedstawi³ zespó³ „Krajniacy”. W czêœci rozrywkowej wyst¹pi³ zaespó³ folklorystyczny „Kaszuby” z gminy Karsin. Poczêstunek (chleb ze smalcem i „kuch na
m³odziach”) przygotowali cz³onkowie ZK-P
z Wiela.
Wœród zaproszonych goœci by³y w³adze samorz¹dowe gm. Karsin z wójtem Romanem
Brunke, kap³ani z obu parafii, prezes Instytutu
Kaszubskiego w Gdañsku prof. Józef BorzyszWielewski proboszcz ks. Eugeniusz FILIPSKI
kowski, Zbigniew Talewski - wydawca i redakpodczas ceremonii poœwiêcenia tablicy.

¿yj¹cych jeszcze niektórych z cz³onków
Zwi¹zku z terenu bytowszczyzny, na zjazd,
jaki w rocznicê 50 - lecia powstania Zwi¹zku
Polaków z Zagranicy zorganizowano w tamtym dniu w Warszawie. Wœród tych weteranów byli: pañstwo Maria i Albin Chamier
Gliszczyñscy z P³otowa, przedstawiciele
rodu Szroederów (Stanis³aw, Jan, FranciKs. Boles³aw Domañski
szek), Werów, Borzyszkowskich , Pawe³ Wojak z Bytowa, dr Urszula M¹czka z Niezaby(14.01.1872 – 21.04. 1939)
Ojciec ks. Boles³awa, Franciszek Doma- szewa, Wiktor Wika – Czarnowski z Studzieñski, pochodzi³ ze Sêpólna Krajenskiego i w nic i inni w tym przedstawiciele m³odego
okresie jego nardzin i dzieciñstwa by³ nauczy- pokolenia. Towarzyszy³ nam historyczny
sztandar „Rod³a” z P³otowa, który tak jak to
cielem w szkole w Przytarni.
Z kolei matka Ewa - by³a córk¹ Wawrzy- by³o przed 50 – ciu laty, symbolicznie wraz z
ñca Perszyka rodem z Wiela i Elonory z domu innymi sztandarami Zwi¹zku, zanurzyliœmy
Kujawskiej primo voto Hoffmanowej z Lasek Wiœle. Odznaczony podczas tego spotkania
Stanis³aw Szroeder by³y nauczyciel z K³¹czna,
k/Czerska.
Na pytania czemu po odzyskaniu niepod- nadal czynny dzia³acz kaszubski nt. tego wydaleg³oœci w 1920 roku nie wróci³ do Polski a zo- rzenia jakim by³ ten zjazd, wzruszony powiesta³ na terenie Rzeszy w Zakrzewie ks. B. Do- dzia³ o nim, ¿e „by³o to buduj¹ce wydarzenie ,
mañski zwyk³ mawiaæ: - „zosta³em po to aby zw³aszcza dla tych co doœwiadczyli na sobie
modliæ siê z Wami i broniæ tej ziemi tak d³ugo rz¹dy hitlerowski, ¿yj¹c w tamtym okresie na
a¿ po³¹czy siê ona z Polsk¹”. St¹d to zabiega³ tych jak Bytowszczyzna i Krajna, zniewolooto by nikt z mieszkaj¹cych na terenie parafii nych ziemiach polskich”.
Na zakoñczenie powrócê jeszcze raz do
zakrzewskiej Polaków nie reemigrowa³ do kraju. W efekcie tego ¿adna z rodzin polskich nie postaci ks. B. Domañskiego a zw³aszcza
opuœci³a Zakrzewa, pomimo namawiania do ta- jego koligacji z rodzin¹ jego matki – Hoffmanami.
kich wyjazdów przez w³adze niemieckie.
Otó¿ jego kuzyn ks. Stanis³aw Hoffman,
Zwi¹zek Polaków w Niemczech, którego
prezesem by³ ks. B. Domañski, dzia³a³ na tere- który by³ proboszczem w Piñczynie, uczestnie Niemiec i by³ zorganizowany w tzw. „Dziel- nicz¹c z rzesz¹ kap³anów polskich, którym
nice”, których by³o piêæ. Nam, zw³aszcza Ka- przewodzi³ ks. bp. Konstanty Dominik w zaszubom Bytowskich, najbli¿sza jest dzia³al- krzewskich uroczystoœciach pogrzebowych ,
wykaza³ swój nie tylko g³êboki patriotyzm ale
noœæ V – dzielnicy- „Krajna i Kaszuby”.
Dzielnica ta powsta³a dziêki oddaniu i odwagê, bowiem na terenie hitlerowskiej Rzei wysi³kom takich wielkich miejscowych pa- szy i to w przededniu wybuchu wojny, nad
triotów jak Styp - Rekowskich z P³otowa, Szro- trumn¹ swego kuzyna zaintonowa³ hymn polederów z K³¹czna, Werów z Ugoszczy a póŸ- ski, a potem po uroczystoœciach pogrzeboniej Bauera, który przyczyni³ siê znacznie by w wych pociesza³ mieszkañców Zakrzewa, ¿e
takich wsiach pogranicza jak P³otowo, Ugoszcz wkrótce i u nich na Krajnie bêdzie Polska !
, Os³awa D¹browa, Pó³czno, K³¹czno powsta³y To za t¹ m.in. patriotyczn¹ postawê zostaje ks.
szko³y polskie. Dziœ fakt ten upamiêtnia tablica St. Hoffman 16 paŸdziernika 1939 roku rozpami¹tkowa Jana Bauera, która jest posadowio- strzelany w Lesie Szprêgawskim pod Starogarna na budynku pana Paw³a Wojaka w Bytowie dem Gdañskim.
Dzisiaj zarówno jego, jak i wielu innych pana ulicy Wojska Polskiego Na domu w którym
u p. Wojaków mieszka³ Jan Bauer. O dzia³alno- triotów ksiê¿y, którzy swe ¿ycie oddali za paœci tych szkó³ zaœwiadcza tak¿e Muzeum Szkol- triotyczne postawy umi³owania Ojczyzny przypomina has³o pomieszczone na piñczyñskim
nictwa Polskiego w P³otowie.
5 sierpnia 1934 roku ZP w N wszed³ pomniku pamiêci ks. S. Hoffmana, które g³osi,
w sk³ad powo³anego na zjeŸdzie w Warszawie – ¿e
Œwiatowego Zwi¹zku Polaków z Zagranicy. „..S³u¿y³ ludowi, m³odzie¿y i wierze a ¿ycie
Ks. B. Domañski wszed³ w sk³ad jego w³adz. swe z³o¿y³ OjczyŸnie w ofierze”.
Wierzê, my wszyscy tu obecni wierzymy,
Z tej to okazji nad Wis³¹ na okolicznoœciowym
zgromadzeniu, uœwietniaj¹ce ten kongres sztan- ¿e ten trud ¿ycia, wszystkich patriotów i mêdary zwi¹zkowe, symbolicznie zanurzono w czenników ówczesnej polskiej sprawy nie
nurtach rzeki, jako znak ponownych zaœlubin posz³y, ani nie pójd¹ na marne..... O czym chocia¿by œwiadcz¹ owocne wysi³ki organizatoRodaków z matk¹ polskich rzek – Wis³¹.
5 sierpnia 1984 mia³em osobist¹ wielk¹ sa- rów dzisiejszej udanej i g³êboko patriotycznej
tysfakcjê, kiedy to zorganizowa³em wyjazd uroczystoœci a zw³aszcza - Romana Brunke
wójta karsiñskiej
Warszawa,1984 - bytowka grupa uczestników uroczystoœci 50-lecia Rod³a.
gminy i Zbigniewa
Studziñskiego prezesa miejscowego
oddzia³u ZK-P.
tor naczelny dwumiesiêcznika „Naji Goche”
ze S³upska, przedstawiciele Domu Polskiego
w Zakrzewie, Jolanta Szostek – przedstawicielka rodziny Ks. Patrona, a przede wszystkim dopisa³a licznie zgromadzona spo³ecznoœæ Przytarni i parafii wielewskiej.
Zbigniew Studziñski.

FOTO-ZBLI¯ENIA
Zdjêcia: Jan Maziejuk (od 1-19); red. Konrad
Remelski(20); Robert Ma³olepszy (21); Zb. Talewski (22-28).

Ko³czyg³owy

1/ 13.07. br - miejscowy koœció³ parafialny
Chrystusa Króla na powrót odzyska³ sw¹ – zrekonstruowan¹ - historyczn¹ wie¿e.

Parchowo

2/ Kaszubska wieœ gminna uroczyœcie obchodzi³a swe 750 urodziny.

3/ Parchowski koœció³ parafialny po wezwaniem œw. Miko³aja.

(Powy¿szy tekst
wyg³osi³em podczas uroczystoœci
ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej ks.
B. Domañskiego
w P r z y t a r n i g m . 4/ Kaszubski zespó³ „Modraki” z Parchowa,
K a r s i n w d n i u prowadzony przez Waldemara Kapiszkê (gra
29.06.2002 r.).
na akordeonie)
Zbigniew Talewski
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Kartuzy

Tadeusz Martychewicz

„ABY PAMIÊÆ NIE WYGAS£A”/4/

NA SWOIM

„Nie bardzo wiedzia³em wtedy, wiosn¹ WiD, Zwi¹zku Inwalidów Wojennych. Mam
1945 roku, co ze sob¹ robiæ – wspomina³ Ste- Krzy¿ Partyzancki, Medal Zwyciêstwa i Wolfan Sierzputowski. – By³em po obozie s³aby, noœci, medal „Za udzia³ w wojnie 1939 roku,
a po „marszu œmierci” nie nadawa³em siê do Odznakê Grunwaldu, Krzy¿ Kawalerski OrdeOdrodzenia
Polski.
¿adnej ciê¿szej pracy. A moja poprzednia pra- r u
ca – by³a przecie¿ s³u¿b¹ w Stra¿y Granicznej.
W listopadzie 1983 roku obchodziliœmy z
Do niej by³em szkolony. Ale granicy, na której
pe³ni³em stra¿ – ju¿ nie by³o! Przesunê³a siê da- Klar¹ piêædziesi¹t lat naszego ma³¿eñstwa.
leko na zachód, o czym marzy³o przed wojn¹ Mamy piêtnaœcioro wnucz¹t.
Ukoñczy³em ju¿ 78 lat, ale czujê siê dowielu ludzi. Powsta³a nowa Polska. Jaka ona
bêdzie? Co mnie w niej czeka? Myœla³em brze. Okolice, w których pe³ni³em s³u¿bê na
o tym, o w³asnym miejscu, w tym nowym, nie granicy, znam jak w³asna kieszeñ. Zapamiêta³em je na ca³e ¿ycie. W ka¿de miejsce trafiê
znanym mi ¿yciu.”
A oto spisane przeze mnie....wspomnie- nawet po ciemku.
Pamiêtam te¿ kolegów, którzy nie prze¿yli
nia, (publikowa³em je równie¿ w by³ych
s³upskich „Zbli¿eniach”, jak i aktualnie w po- tamtego Wrzeœnia 1939 i innych, rozstrzelaprzednich odcinkach w „Naszych Gochach” ), nych, zamêczonych przez hitlerowców w naz którymi Stefan Sierzputowski podzieli³ siê ze stêpnych strasznych latach. Na przyk³ad stra¿nika Pawlaka z s¹siedniej placówki w Jammn¹ w 1983 roku.
„....W maju 1945 roku wst¹pi³em do milicji nie, rozstrzelanego i Stefana Wartela, który
w Bytowie. Powiedziano mi, ¿ebym za³o¿y³ po- poleg³ w pierwszym dniu wojny.
Zapamiêta³em te¿ nazwiska kolegów
sterunek w Pó³cznie. To niedaleko mojej Nakli, tylko kilka kilometrów, ale przed wojn¹ z s¹siednich placówek. W Skwierawach
miêdzy jedna wsi¹ a drug¹ bieg³a granica. w 1939 roku s³u¿yli: Kazimierz Giedrewicz,
W Pó³cznie przed wojn¹ mieszkali Niemcy Jan Szeszuta, Jan Czy¿, Pawe³ Adamczyk, któi tylko czterech autochtonów. Zebra³em ry mieszka chyba w Lipuszu. W ¯elewcu – Wach³opów z partyzantki. Mieliœmy broñ. Zaczê- lenty Œwi¹tek, komendant placówki oraz Jan
liœmy walkê z szabrownikami, z³odziejami, Apanel, Stanis³aw Marcinek, Jan Szopny.
z dywersantami, którzy podpalali gospodar- W Dywanie, ko³o Somin: Jan Misiak – komendant, Józef Walkowiak, Stanis³aw Mosakowstwa. Min¹³ rok – i ju¿ by³ porz¹dek.
Po trzech latach jednak wyraŸnie pogor- ski, Stanis³aw Zawirski.
A z mojej placówki w Nakli? Stanis³aw
szy³a siê atmosfera. Nie mog³em ju¿ d³u¿ej
Skowroñski zmar³ po wojnie. By³ u mnie jego
s³u¿yæ w milicji, zg³osi³em rezygnacjê.
Zastêpowa³em potem naczelnika na po- syn, mieszkaj¹cy w Poznaniu. Stanis³aw Ratajczcie, ale i tutaj by³o mi nielekko. Przesz³oœæ czak prze¿y³ niewolê, mieszka³ w Gowidlinie,
stra¿nika granicznego by³a wtedy „hakiem” ju¿ nie ¿yje. Nie ¿yje równie¿ Stanis³aw Lis i
Stanis³aw Dawidowski, który po wojnie mieszw ¿yciorysie.
W 1949 roku wzi¹³em wiêc gospodarstwo ka³ w Bytowie. Zosta³em wiêc z tego grona
w Pó³cznie. Na pocz¹tku by³o nam bardzo ciê¿- sam. S³ysza³em jeszcze, ze w Gdyni mieszka
ko. Nie mia³em pieniêdzy, sprzeda³em buty, aspirant Wytrlak z komisariatu w Lipuszu.
¿eby kupiæ konia, a potem z ¿on¹ harowaliœmy.
Taka jest moja historia – dawnego stra¿niGospodarstwo – to 18 hektarów, w tym trochê ka granicznego rodem z Mazowsza, od piêælasu, 2 ha ³¹ki. To ju¿ kwalifikowa³o mnie do dziesiêciu piêciu lat – na Kaszubach...”
grona ku³aków. Zmieni³o siê na lepsze po powrocie Gomu³ki do w³adzy w 1956 roku.
*
Bardzo odczuwa³em przed wojn¹ brak wy- Red. Tadeusz Martychewicz wspomnienia, które
kszta³cenia. Nie mia³em z tego powodu szansy przypomnieliœmy w 4 kolejnych odcinkach spisa³
na awans w stra¿y. Dlatego chcia³em, ¿eby w 1983 roku, kiedy to jako dziennikarz s³upskiedzieci siê uczy³y. Ca³a szóstka zdoby³a wy- go tygodnika Zbli¿enia, bywa³ w Nakli u bohatekszta³cenie, kwalifikacje. Dwaj synowie i cór- ra tego reporta¿u - S. Sierzputowskiego.
ka s¹ nauczycielami, Budynek celny na by³ym przejœciu granicznym w Wygodzie k/Nakli; tu m.in. s³u¿y³
trzeci syn – pracuje w
jako stra¿nik Stefan Sierzputowski (stan dzisiejszy, szosa Bytów - Koœcierzyna).
górnictwie, a czwarty
jest oficerem Wojska
Polskiego. Druga córk a z o s t a ³ a p i e l êgniark¹.
¯adne z dzieci nie
wybra³o wiêc zawodu
rolnika. Nie by³o nastêpcy w 1972 roku
zdaliœmy gospodarstwo na skarb pañstwa.
I znów przez pierwsze
lata by³o bardzo trudno
5/6/7/8/9) Migawki z comiesiêcznego (te z lip- wy¿yæ z przyznanej
cowego, 2002 r.) s³ynnego na ca³e Kaszuby nam renty.
Jestem cz³onkiem
jarmarku zwierz¹t w Kartuzach.
ZSL, nale¿ê do ZBO-
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Ewa Bukowska

Mówiê: „Jestem z Kaszub”
Kim jesteœmy, gdy nagle zmienia siê nasze ¿ycie? Czy nadal jesteœmy takimi, jacy byliœmy? –
gdy zmienia siê œwiat, który nas otacza, gdy spogl¹daj¹nanasludzie,którychnieznamy.Amy?Kim¿e jesteœmy w obliczu ca³ego œwiata?
Tak, dosta³am siê na studia do Warszawy. Szczêœliwie jestem na II roku geoinformatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Na pocz¹tku obce mi
miasto i obcy ludzie z pewnoœci¹ spowodowali, ¿e
w moich oczach malowa³ siê niepokój rodz¹cy pytania: „gdzie ja jestem i kim tu jestem”?
Niemniej ma m³odoœæ, a zw³aszcza cechuj¹ca
j¹ ciekawoœæ a przez ni¹ zainteresowanie wszystkim tym co mnie otacza, zwyciê¿y³o ten pocz¹tkowy strach przed nieznanym mi dot¹d „œwiatem”.
Na przyk³ad pocz¹tkowe moje zagubienie
i b³¹dzenie w tym wielkim mieœcie, a tak¿e pora¿ki,
których m.in. z tego powodu doznawa³am szybko
utkwi³y mi w pamiêci, wiêc z czasem wydepta³am
w³asne œcie¿ki, dziœ doskonale i bez pud³a prowadz¹ce mnie do wytyczanych sobie celów.
Na uczelni podjê³am siê pe³nienia funkcji starosty grupy, co da³o mi przewagê w zaadaptowaniu
siê w œrodowisku uczelnianym. Do tego dosz³a
prac¹, któr¹ uda³o mi siê podj¹æ, która pomog³a mi
w utrzymaniu siê, bo przecie¿ nikt mi tu nic za darmo nie da. St¹d muszê tê pracê szanowaæ i by jej nie
straciæ muszê j¹ wykonywaæ z wielkim, osobistym
zaanga¿owaniem i czêsto w dwójnasób. Dlatego
nie mam tu czasu na u¿alanie siê nad sob¹ , ani nie
mam go za du¿o na odpoczynek, nie mówi¹c - na
wyjazdy do domu. Domu, za którym têskniê,
a zw³aszcza za jego atmosfer¹: za kochanymi rodzicami, rodzeñstwem, szczególnie za bliŸniakami.
Brak mi tu otoczenia do jakiego przywyk³am, a które jest wokó³ mej rodzinnej checzy - tej cudownej,
przep³ywaj¹cej obok niej rzeczki, œciel¹cych siê
przy jej brzegach ³¹k i podchodz¹cych pod próg
domu - bezkresnych lasów. To wszystko niczym
w albumie liczne fotografie, mam ci¹gle w swej pamiêci.
Teraz pod wp³ywem nowego miejsca mojego
pobytu spotêgowa³a siê ma pewnoœæ, ¿e najpiêkniejszym miejscem na œwiecie s¹ moje – nasze Kaszuby.
Kaszuby, gdzie tyle to lasów i jezior, a w nich
bez liku grzybów, jagód i ryb. Kaszyby, których najcenniejszym skarbem s¹ mieszkaj¹cy tu ludzie.

sto zadawano mi pytania sk¹d jestem, sk¹d pochodzê. Na wielu twarzach pytaj¹cych malowa³o siê
zdziwienie b¹dŸ zak³opotanie , a czasem zainteresowanie kiedy odpowiada³am na to zapytanie. W koñcu by³am kimœ innym. Niektórzy nie wiedzieli nawet co to s¹ i gdzie le¿¹ te moje Kaszuby. Aci co coœ
niecoœ o nich wiedzieli, wyra¿ali ró¿ne opinie. Na
ogó³ kojarzy siê nas – Kaszubów jako twardzieli,
uparciuchów w d¹¿eniu do celu, ¿e nie warto z nimi
zadzieraæ bo wiedz¹ czego chc¹ i broni¹ swych racji
a przy tym s¹ kreatywni, samodzielni, przedsiêbiorczy i odwa¿ni. Pada³y tak¿e opinie, ¿e Kaszubi s¹
odpowiedzialni, niezwykle uczuciowi, ¿e dbaj¹
o w³asn¹ kulturê, dumni s¹ ze swej historii i ziemi.
Bo tam gdzie zamieszkuj¹ – u brzegów morza i czystych jezior , jest „raj na ziemi”.
Dumna jestem s³ysz¹c takie jak wy¿ej opinie.
Z czasem w swoim otoczeniu spotka³am i zaprzyjaŸni³am siê z ucz¹cymi i jak ja mieszkaj¹cymi
tu ludŸmi z Pomorza. To wspania³e uczucie, gdy w
tym otaczaj¹cym ciê t³umie znajdujesz nagle kogoœ
, kto jest ci bliski miejscem wspólnego pochodzenia. Ta wspólnota w tej diasporze ³¹czy rozmowami
o domu o rodzinnych stronach. Ci, których jak
dot¹d pozna³am – ¿o³nierze, podchor¹¿owie, studenci pochodz¹ z Ustki Koszalina, okolic S³upska,
Gdañska, Bydgoszczy, Koœcierzyny, a wiêc z Pomorza i Kaszub. To wspólne , nawet okazjonalne obcowanie z nimi pozwala mi i na pewno im równie¿, poczuæ bliskoœæ swych pomorskich stron i rodzinnych
domów.

FOTO-ZBLI¯ENIA
Konarzynki gm. Konarzyny

10/11/ Firma ROMGAZ A.M. Szulty, wybudowa³a na zakupionych przez siebie obiektach po by³ym ZUM-ie w Konarzynkach – stacje paliw ...Na tej nowoczesnej stacji paliwowej mo¿na skorzystaæ z wielu us³ug, w tym
jest tu mo¿liwoœæ skorzystania przez tankuj¹cych, na stacji paliwo „mieszczuchów”
z mo¿liwoœci odpoczynku i wynajêcia np.
...zaprzêgu konnego z bryczk¹..

Studzienice

Podobnie jest w pracy, gdzie „szefostwo” zwraca siê do mnie sympatycznie per „Kaszubko”, i interesuje siê „co nowego s³ychaæ” w kaszubskich stronach. Ciekawi s¹ mych opowiadañ, a zw³aszcza
tych przepe³nionych zdarzeniami, które dla nich s¹
jak gdyby „z innego œwiata”.
A ¿e w wykonywaniu swych obowi¹zków jestem solidna – doceniaj¹ nie tylko mnie osobiœcie,
ale w mej postawie maj¹ potwierdzenie, ¿e Kaszub
to solidna i niezawodna - „pracownicza firma”.
Z tego i z wielu innych powodów, a przede
wszystkim dlatego i¿ w sposób naturalny poczuwam siê do swej etnicznoœci, nie wstydzê siê g³osiæ,
¿e jestem Kaszubk¹, i ¿e jestem z tego dumna. Ta
moja kaszubskoœæ - tu w warszawskiej metropolii pozwala mi usamodzielniæ siê i osi¹gaæ postawiony
sobie cel!

Pocz¹tkowo z dala od domu, sama odmierza³am czas ma³ymi krokami. Z czasem przysz³o mi A co potem...?
Wiem, ¿e mój jedyny, prawdziwy dom to Kasiê ju¿ przyzwyczaiæ do tego nowego co mnie otacza. Pozna³am mnóstwo ró¿nych ludzi, a oni pomo- szuby – gdzie bêdê zawsze z utêsknieniem powragli mi przetrwaæ ten pocz¹tkowy, trudny okres. Czê- caæ. /-/
Na zdjêciach „Kaszubka” - Ewa Bukowska, autorka pow. tekstu.

12 13/14/
Na kolejnej tradycyjnej - corocznej imprezie:
Dni Studzienic by³o weso³o i... t³oczno, co
niew¹tpliwie œwiadczy o powodzeniu tej ze
wszech miar udanej imprezy kulturalno -rekreacyjnej.
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Zygmunt Boras

PANKOWIE KASZUBSCY
- ich geneza i rola w historii Pomorza (1)

15/ Podziw i têskne spojrzenia wzbudza³y
piêkne Kaszubki... cz³onkinie szkolnego zespo³u „Purtki” ze Studzienic

16/ ....i kaszubskie knope z zespo³u Kaszubskiego „M³ode Modraki” z Parchowa.

Tuchomie

17/ W tym roku przypada X rocznica powstania Stowarzyszenia Europejskie Laboratorium Sztuki w Tuchomiu – na zdjêciu twórcy
Stowarzyszenia Barbara Or i Andrzej Jan Piwowarski.

18/ Barbara Or i jej najnowsze prace

Ko³czyg³owy

19/ 15 sierpnia br odby³ siê tu zlot pojazdów
dziwnych i motocykli. Impreza cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem zarówno ze strony
licznie przyby³ych ze swymi pojazdami ich
w³aœcicieli, a tak¿e nie zawiod³a publika.
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Pankami nazywano drobn¹ szlachtê kaszubsk¹ w zachodniej czêœci Pomorza Gdañskiego rozsiad³¹ g³ównie w powiatach: lêborskim, bytowskim, cz³uchowskim, chojnickim,
tucholskim, chocia¿ zasiêg mowy kaszubskiej
by³ o wiele szerszy, gdy¿ obejmowa³ prawie
ca³e Pomorze Gdañskie. Powszechne wystêpowanie tego okreœlenia w odniesieniu do drobnej szlachty w tym regionie nie by³o znane w
innych dzielnicach Polski. Owszem, zdarza³y
siê takie nazwy w rejonach, gdzie bywa³y podobne warunki gospodarcze i spo³eczne. Chodzi tu o Mazowsze i Podlasie. , gdzie równie¿
gêsto rozrodzona szlachta i gorsze warunki glebowe, nie stwarza³y podstaw do bogacenia siê,
a wrêcz przeciwnie, przy du¿ym przyroœcie naturalnym warstwa drobnej szlachty ubo¿a³a.
Pierwotny tytu³ „pan” w dawnej polszczyŸnie odnosi³ siê przede wszystkim do wysokich urzêdników w administracji pañstwowej.
Przewa¿nie stosowano go do kasztelana, zarówno dr¹¿kowego, jak i krzes³owego. I tak
ju¿ w czasach W³adys³awa £okietka na kasztelana z rodu Œwiêców mówiono pan Œwiêca,
obojêtne, czy by³ kasztelanem Gdañska czy
Œwiecia nad Wis³¹. Tak¿e termin ten stosowano do wojewody.
Pan by³ skrótem dawniej u¿ywanego
tytu³u wobec kogoœ zamo¿nego i piastuj¹cego
wa¿ny urz¹d pañstwowy jak np. ¿upan.
Naj³atwiej siê by³o dorobiæ wielkiego maj¹tku
przez dzier¿awienie ¿up solnych wielickich,
st¹d wszyscy ¿upani to ludzie niezwykle bogaci. Ju¿ w XIII wieku przy lokacjach miast czy
wsi powszechnie w dokumentach lokacyjnych
spotyka siê tytu³y wy¿szych urzêdników oddanych w jêzyku ³aciñskim przez dominus – pan.
W dokumencie ksiêcia Mœciwoja II ( czy Mszczuja II ) czytamy Swenza palatinus dannensis, dominus Andreas castelanus danensis, dominus Stanislaus castelanus swecensis.
Tak zatem wojewodów, kasztelanów, podkomorzych zwano panami. Wiêc nazwa pan by³a
dla spo³ecznoœci szlacheckiej bardzo atrakcyjna.
Innym okreœleniem wyró¿niaj¹cym szlachtê od mieszczan czy ch³opa by³o pojêcie generosus, czyli urodzony, w odró¿nieniu od mieszczanina famatus – s³awetny, b¹dŸ ch³opów, laboriosus – pracowity. Trzeba przyj¹æ, ¿e tytu³
zdrobnia³y „panek” powsta³ ju¿ w œredniowieczu i przejêty by³ z polskiego jêzyka potocznego przez urzêdy krzy¿ackie. Spotykamy dokumenty, w których wyró¿nia siê tytulaturze pan
i panek co znaczy, ¿e ju¿ wówczas uznawano
te dwie kategorie szlachty. Szlachta okreœlana
mianem pankowie by³a warstw¹ jak gdyby poœredni¹, miêdzy bogat¹ szlacht¹ wielowioskow¹ a bogatymi gburami, od których pankowie pod wzglêdem zasobnoœci materialnej niewiele siê ró¿nili.
Czêsto w³aœnie gbur kaszubski rekrutowa³
siê ze zubo¿a³ej szlachty albo te¿ biednej ludnoœci ch³opskiej, który przez sw¹ oszczêdnoœæ
i pracowitoœæ doszed³ do wiêkszego stanu posiadania.

Zagadnienie genezy panków kaszubskich
nie by³o dotychczas w pe³ni opracowane. O
nich pisz¹ historycy zajmuj¹cy siê dziejami Pomorza Gdañskiego i Pomorza Zachodniego,
jednak dok³adnie nikt tego nie przeœledzi³. Niektórzy z badaczy pow¹tpiewaj¹ w rycersk¹ genezê tej drobnej szlachty kaszubskiej. Przyjmuje siê, ¿e w czasach wypraw wojennych, jak
np. pod Wiedeñ, czy wczeœniej w walkach z
Turkami pod Chocimiem, odwa¿ni Kaszubi zostali nobilitowani, ale nie otrzymali znacznych
nadañ ziemi i nadal pozostali w biedzie, gdy¿
nie by³o ich staæ nawet na konia, bo jak inaczej
pe³niæ s³u¿bê rycersk¹.
Niemieccy historycy, jak chocia¿by Reinhold Cramer w swej wartoœciowej pracy pt.
„Geschichte der Lande Lauenburg und Butow” (Bytów 1858) poœwiêca wiele uwagi pankom kaszubskim w tych dwóch polskich starostwach, które jako lenna przez d³ugie lata nale¿a³y do ksi¹¿¹t zachodniopomorskich. Wiele
te¿ miejsca tym spraw¹ poœwiêci³ Franz
Schulz, autor wielu monografii miast pomorskich, w tym tak¿e monografii o Lêborku. Jego
zdaniem pankowie to klasa spo³eczna, powsta³a na terenie ziemi lêborskiej i bytowskiej,
co siê jednak nie ostoi w œwietle badañ nad
ca³ym Pomorzem Gdañskim. Owej drobnej
szlachcie kaszubskiej, zwanej pankami, wiele
miejsca w swych pracach poœwiêci³, historyk
kaszubskiego pochodzenia o zniemczonym nazwisku Panske (prawdopodobnie te¿ z warstwy szlachty kaszubskiej panków), który napisa³ dwa przyczynki udokumentowane
Ÿród³ami. (Paul Panske, „Stolper Kadeten katholischer Abkunft in Lande Butow” i „Zur Gesch. des Eingeborenen Adles in Lande Butow
Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte XVII – XVIII“)
Na te tematy wypowiada³ sie tak¿e etnograf R. Kukier w swej pracy pt. „Kaszubi bytowscy” (1968). Temu zagadnieniu równie¿ poœwiêci³ sw¹ pracê Pawe³ Czapiewski „O pochodzeniu szlachty Kaszubskiej” (T.N.T. Toruñ
1948).
W XIX wieku drobna zagonowa szlachta
kaszubska zwana pankami niewiele odró¿nia³a
siê od zamo¿nych ch³opów pod wzglêdem standardu ¿ycia. Mimo tej samej nieraz biedy pankowie na Kaszubach wyró¿niali siê sposobem
bycia, zachowaniem dawnych nawyków i pielêgnowaniem starych szlacheckich tradycji stanowych. Mieli ambicje dorównania swej warstwie szlacheckiej w g³êbi kraju. Nieraz stwarza³o to przykre sytuacje. Znana jest ta
szlachta, któr¹ czêsto nie staæ by³o na skórzane
obuwie, ale zawsze z szabl¹ przy boku. Stawiali oni wysoko sw¹ godnoœæ szlacheck¹ i mieli
poczucie honoru osobistego, co przetrwa³o na
Kaszubach po dzieñ dzisiejszy. Drobna szlachta kaszubska przypomina³a szlachtê zagonow¹
na Mazowszu, która nawet szablê nosi³a na
sznurku, bo nie staæ „ubogiego szlachetkê” na
wartoœciowy pas skórzany. Ta bieda jednak wykszta³ci³a wœród ludnoœci kaszubskiej takie ce-

POLEMIKI.....
chy charakteru jak wytrwa³oœæ i odpornoœæ na
trudy ¿ycia.
Sytuacja materialna panków kaszubskich
wynika³a z miejscowych warunków. Ziemia
by³a tam ma³o urodzajna. Pagórkowata i lesista okolica sprzyja³a izolacji. Tutaj najpóŸniej
dociera³ postêp techniczny w gospodarce rolnej, a w razie z³ych warunków klimatycznych
czêsto dochodzi³o do nieurodzaju i w ich nastêpstwie w dawnych czasach do g³odu. Drobna szlachta zagonowa obrabia³a ziemie w³asnymi si³ami i tylko nielicznych staæ by³o na utrzymanie jako takiej s³u¿by lub posiada³a
komorników lub ch³opów poddanych. Nawet
budownictwo panków niewiele siê ró¿ni³o od
zagród chlopskich. Pankowie kaszubscy starali siê nadaæ swemu domowi pañski wygl¹d
przez budowê ganku, ale wewn¹trz by³ taki
sam komin gliniany, jak w chacie ch³opskiej,
Chlew, stajnie i obory na kilka sztuk byd³a
sta³y osobno. Trudno by³o utrzymaæ stado
byd³a czy trzody chlewnej, jeœli by³ ma³y
kawa³ek ³¹ki i niewiele gruntów ornych . Do zaprzêgu przy orce i innych pracach polowych
u¿ywano wo³ów lub orano krowami. Koni u¿ywano rzadziej i raczej do wozów i jazdy konnej. Koñ by³ wyraŸnym znakiem rycerskiego
pochodzenia. Ju¿ w XVI wieku ksi¹¿êta pomorscy ze Szczecina narzekali, ¿e ludnoœæ na
wschodnich obrze¿ach jest tak biedna, ¿e
szlachty nie staæ na s³u¿bê konn¹. Dlatego te¿
nak³adano ten obowi¹zek nie na rodzinê panków , a raczej na ca³¹ wieœ lub kilka wsi. Nawet koœció³ katolicki przed reformacj¹ domaga³ siê dziesiêcin zbiorowych, bo trudno by³o o
dziesiêcinê indywidualn¹. W roku 1523 szlachta bytowska wys³a³a na przegl¹d wojskowy tylko jednego konia, a wystawi³ go pan na Pomysku. W czasach krzy¿ackich bywa³o, ¿e ka¿dy
dwór wystawia³ konia, a pan na Pomysku a¿
dwa konie.
Dlatego te¿ ksi¹¿êta zachodniopomorscy
lekcewa¿yli sobie szlachtê ze wschodniego pogranicza i pankom kaszubskim odmawiano
przywilejów szlacheckich.
W XVIII wieku, w miarê os³abiania pañstwa polskiego i wzrostu potêgi Prus, niewiele siê liczono z ludnoœci¹ kaszubsk¹, która
chc¹c zdobyæ jak¹œ pozycjê, najczêœciej wstêpowa³a do pruskiej armii, a synowie panków
kaszubskich najczêœciej próbowali dostaæ siê
do szko³y kadetów, jaka powsta³a w S³upsku.
W XIX wieku sytuacja na Kaszubach pogorszy³a siê jeszcze bardziej, skoro landrat bytowski von Puttkammer pisa³ „¿e polska ludnoœæ tej czêœci kraju w zaœciankach kaszubskich podczas przednówka trwaj¹cego
niekiedy 3 miesi¹ce ¿ywi siê pokrzywami i lebiod¹ okraszanymi sol¹ i octem, zastêpuj¹c
snem brakuj¹ce posi³ki, a jednoczeœnie zachowuje ona mimo nêdzy swoje dawne pami¹tki
jako œwiêtoœci; jak jak¹œ srebrn¹ ga³kê przy lasce, czy tabakierê s³u¿¹c¹ jako <panaceum>”.
Wtedy te¿ s³owo pan czy panek nabiera w
niemczyŸnie zabarwienia ujemnego i ironicznego. Ta nazwa zreszt¹ w drugiej po³owie tego
stulecia zaczyna zanikaæ, szczególnie blisko
Gdañska w powiecie lêborskim. (cdn).
* prof. Zygmunt Boras - aktualnie emerytowany profesorem Uniwersytetu Poznañskiego –
jest uznanym historykiem , którego szczególnie
interesuje historia XV do XVII wieku w tym
zw³aszcza Pomorza z tamtego okresu. /-/
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na Kaszubskiej mapie...?
Wnumerze 4 – 5 ³¿ekwiot – maj 2002 r. „Pomeranii” w artykule „Wiele pustych miejsc”, dr Janusz Kowalski zamieœci³ mapê – „Kaszebizna w Koscele”. Po jej przeanalizowaniu zrodzi³o siê we
mnie pytanie; dlaczego ma tej mapce autor nie umieœci³ naszej wsi - Wiela?
Czy¿by to miejsce urodzenia tak znanych
i zas³u¿onych dla Pomorza i Polski wielkich Kaszubów: Hieronima Derdowskiego, braci Tomasza
i Wicka Rogalów, ks. Józefa Wryczy, ks. Boleslawa
Domañskiego, dr Józefa Bruskiego; s³ynne miejsce
gdzie znajduje siê Sanktuarium Kalwaryjskie, nie
zas³ugiwa³o wg autora na swoje „kó³ko” z Krzy¿em, na mapce przez niego opracowanej?
W ¿yciu kierujê siê maksym¹ Wis³awy Szymborskiej: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”
– dlatego dra¿ni¹ mnie takie jak te zawarte w pana
J. Kowalskiego nie sprawdzone informacje dziennikarskie.
Jestem od pó³tora roku prezesem Oddzia³u
ZK-P w Karsinie – Wielu. Reaktywowa³em ten
odzia³ po 13 letniej przerwie w jego dzia³alnoœci
w 2000 roku. W tym czasie mojej prezesury przynajmniej cztery razy odby³y siê msze œw. z elementami kaszubskimi w liturgii (czytania, œpiewy).
Za³o¿y³em tak¿e kaszubski zespó³ œpiewaczy, który
czêsto asystuje w mszach œwiêtych w koœciele wielewskim - œpiewaj¹c po kaszubsku. W tym roku np.
œpiewa³ kaszubskie kolêdy oraz nie tylko pieœni¹ ale
i strojami uœwietni³ procesjê Bo¿ego Cia³a.
Co roku od 25 lat odbywa siê we Wielu Turniej Gawêdziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia, jego
uczestnikami s¹ tak¿e ksiê¿a Roman Skwiercz i Jaros³aw Babiñski, którzy podczas uroczystej mszy inauguruj¹cej ten Turniej czynnie uczestnicz¹ z kaszubskim s³owem w niej jako celebransi.
Czy¿by te wspomniane przyk³ady obecnoœci
elementów kaszubskich w ¿yciu naszego wiejskiego koœcio³a s¹ wg dr Janusza Kowalskiego zbyt
skromne i nie stanowi¹ godny jego uwagi przyk³ad i
dowód na obecnoœæ jêzyka kaszubskiego w liturgii i
¿yciu spo³ecznoœci parafii wielewskiej?
Wierzê, ¿e to tylko z jego strony nie zamierzone
uchybienie, i ¿e w nowej uaktualnionej mapce jak¹
sporz¹dzi On, znajd¹ siê miejscowoœci kaszubskie
po³o¿one na po³udnie od Wdzydz Kiszewskich.
Przy tej okazji serdecznie zapraszam Wastê dr
Janusza Kowalskiego do Wiela aby w ostatni¹ niedzielê sierpnia – przyby³ do nas na uroczystoœci odpustowe: Matki Boskiej Pocieszenia.
Zbigniew Studziñski.

20/ Ponad stu pielgrzymów, w tym cz³onkowie miejscowego oddzia³u ZK-P z jego prezesem Henrykiem Telesiñskim na czele, pieszo
powêdrowali na odpust do Matki Boskiej Królowej Kaszub do Sianowa k. Kartuz.

P³aszczyca gm. Przechlewo
21/ Mecenas Wojciech Szmidt – w³aœciciel

stoj¹cego tam dworu (kiedyœ nale¿¹cego do
rodu Tucho³ków) ufundowa³ now¹ figurê œw.
Jana Nepomucena, któr¹ wykona³ cz³uchowski artysta rzeŸbiarz – Waldemar Faryno. Figurka stanê³a na skarpie przy Brdzie w okolicy przerzuconego przez ni¹ mostu. Na zdjêciu
biskup pepliñski ks. prof. Jan Bernard Szlaga,
który dokona³ aktu jej poœwiêcenia. Z lewej
strony pan Wojciech Szmidt.

Kartuzy

22/ Prof. Brunon Synak - prezes Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego podczas uroczystego przejazdu ulicami Kartuz - (IV Zjazdu Kaszubów – Kartuzy – 6 lipca 2002 r.)

23/ Poczet sztandarowy Oddzia³u ZK-P
S³upsk (Zjazd Kaszubów – 6.07. – Kartuzy)
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Kazimierz Ostrowski

POMORZANIE

OTTON SABINIARZ
Miêdzy I a II wojn¹ œwiatow¹ Otton Sabiniarz by³ jednym z najczynniejszych i najbardziej wp³ywowych obywateli miasta Czerska.
Zgin¹³ z r¹k hitlerowców 63 lat temu.
Urodzi³ siê w Czersku
24/ Poczet sztandarowy Oddzia³u ZK-P Lipni- 2 paŸdziernika 1897 roku
w rodzinie Augustyna i Auca (Kartuzy – jw.)
gustyny z Kosiedowskich.
Uczestniczy³ w strajku
szkolnym. W miejscowej
d r u k a r n i S c h m i d t a w yuczy³ siê zawodu zecera,
jako czeladnik zecerski pracowa³ w Schwerinie, Kos t r z y n i e n . Wa r t ¹ , G r udzi¹dzu i Nakle. W 1917
roku zosta³ wcielony do armii pruskiej, do domu wró25/ Delegacja Gochów – IV Zjazd Kaszubów ci³ po wybuchu rewolucji
– Kartuzy 6.07. 2002 r.
w Niemczech. W³¹czy³ siê
wówczas do dzia³alnoœci
niepodleg³oœciowej,
w s p ó ³ o rg a n i z u j ¹ c S t r a ¿
Obywatelsk¹ i lokalne ogniwa Organizacji Wojskowej
Pomorza. Podczas wojny
bolszewickiej wraz z braæmi Antonim i Janem
wst¹pi³ jako ochotnik do
wojska, s³u¿y³ w 17 Pu³ku
U³anów w GnieŸnie.
W niepodleg³ej Polsce
26/ Renata i Wojciech Kiedrowscy – w³aœci- pracowa³ jako drukarz i kieciele gdañskiejj Oficyny Wydawniczej rownik zak³adu, a w 1926
„Czec”- Kartuzy – 6.07.02 r. (Zjazd Kaszu- roku (Czersk uzyska³ w
tym roku prawa miejskie)
bów)
za³o¿y³ w³asn¹ drukarniê
Wa³dowo gm. Miastko
i ksiêgarniê. Dwa lata póŸniej rozpocz¹³ wydawanie
gazety pt. „Echo Borów Tucholskich”, wychodz¹cej
trzy razy w tygodniu. Od
1932 roku pojawi³ siê w niej podtytu³: „Gazeta Czerska – Gazeta Tucholska”. Pismo
nie by³o zwi¹zane z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹,
wyra¿a³o jednak dominuj¹ce na Pomorzu
pogl¹dy œrodowisk antysanacyjnych, bli-

27/ Boles³aw Prondzyñski – w³aœciciel i prezes firmy Ex-Pro; przedsiêbiorstwa produkcji
artystycznej galanterii ogrodowej z drewna.

28/ Nowy nabytek produkcyjny Ex-Pro – automatyczna zbijarka do produkcji rolborderów.
/tz/
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skich Narodowej Demokracji i Koœcio³owi. Gazeta
drukowa³a tygodniowe lub
dwutygodniowe dodatki:
„Echo Borów Tucholskich.
Bezp³atny dodatek ilustrowany”, „Echo Niedzielne”,
„Echo Kobiece”, „Echo Powszechne”, „Echo Rolnicze”, „Rozporz¹dzenie
Urzêdowe”. Popularnoœci¹
cieszy³y siê kalendarze, wydawane jako dodatki dla
prenumeratorów. Oprócz
Ottona Sabiniarza redaktorami pisma byli zawodowi
dziennikarze, m.in. Stefan
Hoffman, Dyonizy Kowalski, Eugeniusz Morozowicz, Józef Che³miñski,
Stefan Czajkowski, Alojzy
Scholz, a tak¿e ¿ona wydawcy – Pelagia z d. Kuczkowska, pochodz¹ca spod
Koœcierzyny, z zwodu nauczycielka. Szef firmy prowadzi³ tak¿e „sk³ad papieru, galanterii i obrazów”.
Ogó³em w redakcji, drukarni i sklepach pracowa³o kilkanaœcie osób.

Jednoczeœnie Sabiniarz bardzo aktywnie udziela³ siê w
stowarzyszeniach. By³ czynnym cz³onkiem Tow. KupOtton Sabiniarz ców, Tow. Gimnastycznego
„Sokó³”, wspó³za³o¿ycielem Tow. Œpiewu „Lutnia” (wyró¿niony zosta³ póŸniej cz³onkostwem honorowym), prezesem ko³a Polskiego Zwi¹zku Zachodniego.
By³ tak¿e cz³onkiem Rady Miejskiej.
Po wybuchu wojny podzieli³ los wielu
Pan Otto Sabiniarz z synem Henrykiem przed swoim pierwszym sklepem zas³u¿onych Polaprzy ulicy Starogardzkiej w Czersku (dom p. £angowskiego, stolarza, ków. W po³owie
spalony w czasie II wojny œwiatowej. wrzeœnia znalaz³
siê w grupie
aresztowanych
obywateli Czerska, których czêœæ miejscowi hitlerowcy rozstrzelali w lesie pod
£ukowem. Otton
Sabiniarz zosta³
uwiêziony
w Chojnicach
i zamordowany
w Dolinie Œmierci 25 paŸdziernika 1939 roku.
/-/

dr Urszula M¹czka

Czy Œpiewaj¹ Kaszubi ?

Pytanie przywodzi na myœl stereotypow¹ wypowiedŸ kronikarzy niemieckich z XVI wzglêdnie z
XVII wieku: „Cssubia non cantat !” – której z biegiem czasu nadano coraz bardziej pejoratywne znaczenie.
Tê sam¹ wymowê maj¹ wyra¿one pod koniec
XIX wieku przez etnografów niemieckich
(H. Hoffmann i O. Knoop ze S³upska ) pogl¹dy, ¿e
ludnoœæ kaszubska w ogóle nie zna pieœni, bowiem
podczas wywiadów w terenie ani razu nie uda³o siê
nak³oniæ kogokolwiek do œpiewu. Czy¿ by³o tak naprawdê? – chcia³oby siê zapytaæ. Takie stawianie
sprawy ignoruje przecie¿ fakt, ¿e œpiew nie jest zjawiskiem, które mo¿na ca³kowicie wy³¹czyæ z ¿ycia
spo³ecznego.
Ze swej strony szukamy eksplikacji powy¿szych pogl¹dów g³ównie w tym, ¿e usi³owano wówczas za wszelk¹ cenê potêgowaæ i propagowaæ
has³o niemieckiej twórczoœci i kultury na tych ziemiach , obci¹¿aj¹c przy tym zbiorowoœæ kaszubsk¹
znaczeniami negatywnymi, które stawiaæ siê mia³y
substytutem rzeczywistoœci. By³a to jednak opinia
fa³szywa, narzucona nam gwa³tem. Prawda
wygl¹da jednak inaczej.
PrzejdŸmy wiêc na drugi kraniec widnokrêgu.
Có¿ tam widzimy?
Œpiew kaszubski w czasach ekspansji niemieckiej „prosperowa³” w najlepsze; ani myœla³ umieraæ. By³ specyficzn¹ form¹ odrêbnej œwiadomoœci
spo³ecznej, doœæ trwa³¹ i skuteczn¹, poniewa¿ wyobra¿enia i emocjonalne postawy, uzyskane za jego
poœrednictwem, przenosi³y siê z pokolenia na pokolenie, ¿y³y d³ugo, przetrwa³y. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ dostarczaj¹ nam a¿ nadto dowodów, ¿e by³o
tak w³aœnie.
Próby wypaczenia i zniekszta³cenia z ca³ym dynamizmem zaatakowa³ na pocz¹tku XX wieku kaszubski kaznodzieja Marcin Golac, maj¹c odwagê
zapuszczaæ siê w zastrze¿one dot¹d rewiry krytyki
i wyrobiæ nam swego rodzaju alibi. Najwidoczniej
poczu³ siê sprowokowany, chwyci³ bowiem za
(s³own¹) broñ i „dosoli³” wspomnianym etnografom – nieŸle. Nie sk¹pi³ przy tym dosadnych okreœleñ o drugostronnych umiejêtnoœciach w tym zakresie.
Przypomnia³ m.in., ¿e Cezar Juliusz Apostata,
s³ysz¹c nad Renem œpiew prawobrze¿nych germanów, zawo³a³: „to krzyk ptaków drapie¿nych!”. Natomiast Arab At Tartuszy w X wieku wyzna³: „najbardziej odra¿aj¹cy jest œpiew niemiecki, rozlega
siê jak szczekanie psów, jednak bardziej zwierzêco”.
Równoczeœnie odwa¿ny kaznodzieja wskaza³,
¿e opinia etnografów œwiadczy o nieznajomoœci
kontekstu, w jakim osadzony jest folklor kaszubski.
Kaszubi tamtych czasów byli rolnikami, nie byli pisarzami i intelektualistami. Z przestrzeni¹, w której
¿yli, nie ³¹czy³ ich zwyk³y zwi¹zek funkcjonalny,
ale g³êboka wiêŸ uczuciowa. Ich œpiewu nie da siê
zatem oddzieliæ od pracy i emocji zwi¹zanych ze
szczególnymi sytuacjami ich bytowania. Tote¿ motywy nawi¹zuj¹ce do s³owiañskiego kodu kulturowego czêsto przybieraj¹ kszta³t antropomorficzny,
œciœle zwi¹zany z symbolik¹ kosmiczn¹, pamiêtaj¹c¹ o wielkich rytmach przyrody, jak wiosna,
lato, jesieñ, zima.
Nietrudno jest zatem wskazaæ na przyczynê
tego, ¿e kaszubi woleli uparcie milczeæ w obecnoœci
obcych przybyszów. Odpowiadaj¹c na pytanie –
piosenki nie by³y elementem koniecznym, organizuj¹cym wokó³ siebie wydarzenia. ¯aden Kaszub

nie mo¿e œpiewaæ bez wspó³uczestniczenia w wyimaginowanym przez œpiew wymiarze, bez transponowania s³ów i dŸwiêków na g³êbsze doznania. Piosenka na ¿¹danie czy zamówienie w pojêciu Kaszubów by³aby tylko anonimowym widmem, z którego nie dociera nic oprócz g³osu, który nie dzia³a na
g³êbokie warstwy podœwiadomoœci. Milczenie jest
samoobron¹ przed obcymi, nie maj¹cymi narzêdzi
s³u¿¹cych do percepcji w³asnych wartoœci duchowych.
Przyk³ad jest o tyle interesuj¹cy, ¿e wskazuje na
pewn¹ specyfikê folkloru kaszubskiego – nie tak
zreszt¹ odosobnion¹, jak mog³oby siê zdawaæ.
I dalej M. Golac wo³a³: „ludnoœæ kaszubska ma
mnóstwo do powiedzenia w pieœniach. Woli œpiewaæ ni¿ mówiæ, gdy jest wzruszona. Rozejrzyjcie
siê tylko doko³a! Patrzcie! Tam jeszcze starc (starosta) przy dŸwiêkach tarakawy (burczybasu) i gusla
(gêœli) prowadzi orszak do domu weselnego w Charbrowie (gm. G³ówczyce).
Tam w G³ówczycach, po ostatnim snopku, wiejska zbiorowoœæ œpiewa i tañczy pod prastarymi dêbami, œwiêtuj¹c „starego”. Pos³uchajcie œpiewu
dziewcz¹t w Budowie ( gm. Dêbnica Kaszubska ),
zwi¹zany z rytmem pracy przy sianokosach:
Grable w lewo, grable w prawo, raz,dwa, trze
Co me mome, to me dome, raz, dwa, trze....
W koñcu zaproszono etnografów niemieckich na
tzw. skuski (skaski) w sobótkow¹ noc czerwcow¹,
gdzie us³yszeli z ust starej góderaczki:
Nieczko! Nieczko! – nie idz tu,
Bo chlopsko moc to wezma ju..
Goœcie woleli wówczas wycofaæ siê cichaczem. – Uwierzyli nie tylko w istnienie kaszubskiego œpiewu, ale równie¿ i w skutecznoœæ jego s³ów..
Szkoda jednak, ¿e (w przeciwieñstwie do minionych czasów) obecnie œpiew kaszubski odrywa siê
stopniowo od praktyk rytualnych, odzwierciedlaj¹cych owe wielkie rytmy przyrody. Przetrwa³y
natomiast wartoœci kulturalne, nadal urzekaj¹ce,
oraz uczuciowe, g³êboko zapisane w pamiêci i
maj¹ce zadatki odnowy.
W 1945 roku na naszym terenie s³upsko – bytowskim rozpoczê³o siê odradzanie œpiewu kaszubskiego. Obok wiejskich amatorskich zespo³ów pieœni i tañca kaszubskiego ( pierwszy by³ pod kierownictwem Anny Gawron w Niezabyszewie) powsta³
obchodz¹cy dzisiaj swe 50 – lecie Kaszubski Zespó³ pieœni i Tañca „Bytów” – wówczas w 1952
roku jako zespó³ kaszubski przy Domu Kultury w
Bytowie.
To odt¹d w zupe³nie nowych warunkach, œpiew
kaszubski wkroczy³ w now¹ erê swej œwietnoœci.
Rozwijaæ siê zaczê³a tendencja do ³¹czenia tradycyjnego œpiewu ze swobod¹ interpretowania, typow¹
dla wspó³czesnej generacji Kaszubów. Widaæ to
chocia¿by na przyk³adzie rozwoju naszych lokalnych zespo³ów, wymienionego Zespo³u „Bytów” jak i „Jasieñ” z Jasienia, doboru przez
nie autentycznego kaszubskiego programu, a przede wszystkim ci¹g³oœæ ich trwania, czego gwarantem jest systematyczny nabór do swego sk³adu
m³odych ludzi - uczni miejscowych szkó³.
Bezsprzecznie nale¿¹ siê
s³owa uznania licznej grupie
animatorom kaszubskiego
folkloru , kierownikom arty-

stycznym zespo³ów, tym wszystkim , którzy pozwolili wykonawcom na improwizacjê zarówno w tekstach i dialogach wykonywanych utworów. To
m.in. dziêki temu dzisiejsze wystêpy wielu kaszubskich zespo³ów osi¹gnê³y autentycznoœæ s³owa i gestu w takiej intensywnoœci, ¿e nie dostrzega siê dzisiaj tego, ¿e jest to praca odtwórcza bowiem artystyczne zaanga¿owanie w prezentowanym przekazie pozwala nam – odbiorcom - w pe³ni wejœæ w
œwiat kaszubskiego folkloru.
Niemniej rodzi siê obawa – czy – ten w gruncie
rzeczy przecie¿ abstrakcyjny œpiew w dzisiejszych
zespo³ach nie zag³uszy fascynuj¹cego w swej prostocie i estetyce œpiewu autentycznie kaszubskiego?
Pomimo tych w¹tpliwoœci tak naprawdê nie obawiam siê tego. Wierzê w to, ¿e obie formy, choæ dysponuj¹ specyficznymi mo¿liwoœciami i krocz¹
w³asnymi drogami, uzupe³niaj¹ siê , splataj¹ siê nieroz³¹cznie, bowiem stosunek ludzi do przyrody
i otoczenia jest nadal wa¿nym sk³adnikiem ich ¿ycia.
Jeszcze obecnie, przy odrobinie szczêœcia,
us³yszeæ mo¿na w póŸnych godzinach wieczornych pieœñ zakochanego ch³opca, który w rytm mocno bij¹cego serca obiecuje kochanej dziewczynie:
Dlo cebie pójda po ten jasny (niebieski)kwiat
Na b³otka, za lasem, w ciemno, pusto noc....
Albo w ciemna d¿d¿yst¹ noc, kiedy krople
wody z ga³êzi sosen sp³ywaj¹ do jeziora Boruja
obok Rekowa, a stary rybak w swoim czó³nie œpiewa têsknie:
To so nasze wi³olance (nimfy),
Którne p³aczo dzis w ciemno, straszno noc....
Jest to fabu³a, podobna do przekazów Herodota o jeziorze i rzece Borysthenes, gdzie z d³ugich rzês
nimf, mieszkaj¹cych w sosnach nad wod¹,
sp³ywaj¹ jasne krople bursztynowe, które nastêpnie
nocne tchnienie wiatru wpêdza do morza – hen, daleko – gdzie nie tylko niebo i woda, ale i czas i przestrzeñ dotykaj¹ siê. Tak siê dzieje od wieków, bo
nimfy sk³adaj¹ swoj¹ daninê bóstwom mieszkaj¹cym w toni morskiej.
Têsknota? Pesymizm? Raczej nieodparta potrzeba guasi-biologiczna, trwa³a jak sam ludzki rodzaj, chocia¿ wspó³czeœni niekiedy neguj¹ potrzeby
wyobraŸni, nie licz¹ siê z prawem do marzeñ.
Konkluduj¹c – muszê stwierdziæ, ¿e wbrew
temu, co nam wmawiano kiedyœ i od czasu do czasu
wmawia siê nam – Kaszubom teraz – œpiew kaszubski ma jeszcze mnóstwo do powiedzenia. Astary
slogan mo¿na zamieniæ na przeciwstawny –
„CASSUBIACANTAT” i ¿yje tak¿e poezj¹... /-/

Zespó³ „Kaszuby” z Karsina-Wiela.
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Dr Jacek Knopek

AUGUSTIANIE W SWORNYCHGACIACH
Najwczeœniej erem œw. Jana Chrzciciela ze
Swornychgaci w dokumentach œredniowiecznych
pojawia siê w 1272 roku., kiedy to papie¿ Grzegorz
X w swej bulli z 5 kwietnia zakaza³ przeœladowañ
eremitów tam przebywaj¹cych oraz jednoczeœnie
potwierdza³ stan ich posiadania. W kolejnej znanej
bulli tego samego papie¿a z 15 lipca 1272 roku wzywa³ on biskupa che³miñskiego Fryderyka von Hausena do wziêcia pod opiekê tych¿e zakonników, którzy byli napadani i rabowani. W zwi¹zku z tymi
pierwszymi datami funkcjonuj¹cymi w dyplomatariuszach œredniowiecznych z 1272 r. sugerowaæ mo¿na i¿ erem ten prowadzi³ tu ju¿ przez pewien okres
sw¹ dzia³alnoœæ.
Placówkê augustiañsk¹, któr¹ uznaæ nale¿y za
najstarsz¹ tego typu placówk¹ na ziemiach Polskich, w poprzedzaj¹cym 1272 r. niepokoili Pomorzanie, co wynika z bulli papieskiej. Niektórzy dopatrywali siê, i¿ autorami tych grabie¿y by³a okoliczna
ludnoœæ. Jednak¿e w latach 1269-71 na Pomorzu
Gdañskim toczy³y siê wzmagania wojenne miêdzy
synami Œwiêtope³ka – Mœcis³awem II i Warcis³awem II. Zmienny przebieg dzia³añ wojennych
spowodowa³ niew¹tpliwie przejazdy rycerstwa pomorskiego przez erem augustiañski w Swornychgaciach. Z tymi w³aœnie faktami nale¿a³oby uto¿samiaæ rabunki czynione na braciach zakonnych.
Pierwsze znane nadania dla placówki augustiañskiej poczynione zosta³y w 1275 roku, kiedy te¿
Mœciwoj II ze sw¹ drug¹ ¿on¹ Eufrozyn¹ nada³ eremowi zaginione ju¿ dzisiaj osady Nechor, Zwierzyniec i £owiszow¹ D¹browê oraz potwierdzi³ istnienie w Swornychgaciach istnienie eremu zakonnego. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nadane dobra i same Swornygacie le¿a³y na podmok³ym terenie, dlatego te¿
nie nadawa³y siê w du¿ej mierze do uprawy czy hodowli. Podstawê do egzystencji okolicznych mieszkañców stanowi³o wówczas rybo³ówstwo.
W kolejnym nadaniu z 1291 roku, kiedy rycerstwo pomorskie wraca³o ze zjazdu w Nakle, gdzie
przysiêg³o w przysz³oœci wiernoœæ Przemys³awowi
II Wielkopolskiemu po œmierci ksiêcia wschodniopomorskiego, Mœciwój II ofiarowa³ augustianom
czêœæ nale¿¹cego do niego pobliskiego boru wraz z
³¹kami i pastwiskami oraz jeziora Karsino, D³ugie,
Witoczno i Zielone., wraz z wy³¹cznym przywilejem po³owu na nich ryb. Dwa lata póŸniej augustianie uzyskali potwierdzenie posiadanych dóbr od biskupa w³oc³awskiego, Wis³awa.
W tym samym czasie biskup ten potwierdzi³
równie¿ nadania na rzecz zakonu cystersów z Oliwy. Fakt ten mo¿na t³umaczyæ nawi¹zaniem bliskich, b¹dŸ istniej¹cych ju¿ wczeœniej kontaktów
miêdzy augustianami ze Swornychgaci a cystersami z Oliwy.. Doprowadzi³o to zapewne do przeniesienia siê augustianów ze Swornychgaci do Oliwy
i po³¹czenia obu konwentów. Historycy to zgodnie
potwierdzaj¹, i¿ mia³o to miejsce przed 1303 r.
Jeszcze w paŸdzierniku 1294 roku, w ostatnich
tygodniach ¿ycia Mœciwoja II, eremici augustiañscy postarali siê, aby jego nastêpca w dzielnicy pomorskiej ksi¹¿ê wielkopolski Przemys³ II potwierdzi³ im przywileje , nadane im w latach poprzednich, co mia³o miejsce w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê
œmierci¹ w³adcy Pomorza Gdañskiego. Tym samym przeniesienie siê augustianów ze Swornychgaci do Oliwy mog³o nast¹piæ w okresie rz¹dów Przemys³awa II na Pomorzu. B¹dŸ najpewniej zaraz po
jego œmierci, kiedy tak nieszczêœliwie dla niego samego koronowa³ siê na w³adcê Polski. G³ówn¹ przyczyn¹ opuszczenia Swornychgaci przez zakonni-
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ków by³y zapewne niemi³e doœwiadczenia wyni- ludowej Nechor. W tradycji regionalnej do
kaj¹ce z wojny domowej tocz¹cej siê na Pomorzu wspó³czesnoœci jar na pó³wyspie rozdzielaj¹cym
Gdañskim w latach 1269-71, kiedy erem zakonny dwa jeziora D³ugie i Karsin w pobli¿u Ma³ych Sworszczególnie ucierpia³ oraz wizja kolejnej wojny za- nychgaci okreœla siê mianem Niechorz; wed³ug dupowiadaj¹ca siê na Pomorzu po œmierci Prze- ¿ego prawdopodobieñstwa jest to zatem owa nazwa
mys³awa II.
wzmiankowana w 1275 roku. W tym samym regioW tradycji regionalnej do wspó³czesnoœci za- nie znajduje siê równie¿ podobnie nazywana przez
chowa³ siê pogl¹d, i¿ fundacja Mœciwoja II dla Au- okoliczn¹ ludnoœæ Zwierzyniec , któr¹ okreœla³o siê
gustianów w okolicach jezior charzykowskich by³a wymiennie z miejscowoœci¹ o nazwie Ma³e Swornastêpstwem sprowadzenia augustianów najpierw negacie. Podobnie inne nazwy u¿yte w dyplomach
do Chojnic, sk¹d dopiero udali siê oni do Swor- z 1275 r. mieszcz¹ siê w granicach tego terytorium,
a wiêc po³o¿one s¹ miêdzy jeziorami: Charzykownychgaci, gdzie uzyskali te rzeczywiste nadania.
O fakcie tym wspomina m.in. Monika Bruszew- skim na po³udniu a D³ugim i Karsiñskim na
ska - G³ombiowska w swym artykule opublikowa- pó³nocy. Natomiast trudnoœci sprawia zlokalizowanym w pi¹tym numerze „Gdañskich Studiów z Dzie- nie £owiszowej D¹browy, która mog³a siê równie¿
jów Œredniowiecza” zatytu³owanym – „Powstanie znajdowaæ na przesmyku tych jezior, stanowi¹c odoraz pierwsze dotacje dla klasztoru augustianów w dzieln¹ osadê.
Wartym odnotowania jest, ¿e Chojnice z osad¹
Swornychgaciach na Pomorzu”, a tak¿e wspomina o tym w ”S³owniku mitów i tradycji kultury w Swornychgaciach ³¹czy fakt, i¿ w obu tych miejz 1988 r.” W. Kopaliñski pisz¹c pod has³em augu- scowoœciach wystêpuj¹ koœcio³y parafialne pod westianie, ¿e „...zakon oparty na tzw. regule œw. Augu- zwaniem œw. Jana Chrzciciela. WChojnicach jest to
styna, ustanowionej w XII wieku na podstawie miejska fara, w Swornychgaciach jedyny koœció³
jego pism, za³o¿ony w 1256 r. we W³oszech przez maj¹cy star¹ metrykê, bowiem móg³ on ju¿ istnieæ
papie¿a Aleksandra IV. Powsta³ z po³¹czenia kilku jeszcze przed 1275 rokiem, gdy¿ w tym to roku wykongregacji pustelników; do Polski (Chojnice) mienia go dyplom ksi¹¿êcy. Wokó³ tego koœcio³a
sprowadzi³ ich w 1342 roku Kazimierz Wielki...” mogli siê lokowaæ eremici augustiañscy, b¹dŸ ta buOczywiœcie, nie nale¿y za autorem tego kiedyœ dowla sakralna mog³a byæ ich dzie³em. Koœcio³y
najbardziej poczytnego polskojêzycznego s³owni- pod wezwaniem Jana Chrzciciela nale¿¹ do najstarka braæ wszystkich zawartych w tym haœle informa- szych budowli tego typu na Pomorzu Gdañskim.
cji dos³ownie, ale z tego przekazu widaæ, i¿ pod
Jednak¿e wobec braku zachowanych Ÿróde³ hiwzglêdem lokowania zakonu augustianów w Choj- storycznych trudno jest w pe³ni odtworzyæ zwi¹zki
nicach nie zachowa³a siê tylko tradycja regionalna. ³¹cz¹ce ziemie chojnick¹ w œredniowieczu. W tym
W 1365 r., kiedy ze Starogardu Szczeciñskiego do wzglêdzie pomocne i nieocenione mog¹ siê okazaæ
Chojnic przyby³ konwent augustiañski, w dyplomie wyniki prac archeologicznych jakie podjêto na terelokacyjnym zanotowano, i¿ osadzono ich na miej- nie Chojnic.
scu „od dawien dawna zwanym b³oniem zakonSt¹d w dalszym ci¹gu nale¿y uznaæ za kwestie
nym”. By³o to miejsce oddalone o ok. 200 m, poza otwart¹ poznanie ca³ej historycznej prawdy o popowsta³ymi wówczas murami miejskimi w kierun- wstaniu eremitów augustiañskich w Swornychgaku po³udniowym nad brzegiem nieistniej¹cego ju¿ ciach i ich zwi¹zków z Chojnicami.
dzisiaj jeziora zakonnego, a od miasta oddziela³a zakonników fosa miejska; st¹d równie¿ okreœlenie
·Zainteresowanych zapoznaniem siê z szersz¹
„b³onie zakonne”.
problematyk¹ zwi¹zan¹ z tym tematem odsy³amy do
Stwierdzenie to przez d³ugi czas dawa³o podsta- artyku³u dr Jacka Knopka pod tym samym tytu³em
wê do identyfikowania placówki augustiañskiej „Augustianie w Swornychgaciach”, który opublikow Chojnicach, jednak¿e brak jest wzmianek wa³wZeszytachChojnickichnr3(17)w1999roku.
Ÿród³owych na potwierdzenie tej hipotezy.
Wartym podkreœlenia jest, i¿ Zeszyty Chojnickie,
Powrócê jeszcze do kwestii uczynionych które od kilkudziesiêciu lat wydaje Chojnickie Towaw 1275 roku dotacji na rzecz eremitów augustia- rzystwo Kulturalne, upowszechniaj¹ nie tylko histoñskich we wspomnianej postaci osad Nechor i Zwie- riê,aleisprawydotycz¹ceszerokopojêtego,spo³eczrzyniec. Wyznaczyli je na terenie kasztelanii no – kulturalnego ¿ycia Chojnic i Regionu Chojnicraci¹¿ko-szczytnieñskiej komes Rac³aw, kasztelan kiego.
ze Szczytna oraz Myœlibor Malowy z Chojnic i jego
/tz/
brat Stanek Malowy, których doWidok Chojnic - dominuje fara pw. œw. Jana Chrzciciela.
bra rodowe znajdowa³y siê w pobliskich Konarzynach, s¹siaduj¹cych zarówno ze Szczytnem, jak i Chojnicami.
Te nadania
ksi¹¿êce na terenie tej kasztelani
obejmowa³y
w pierwszej kolejnoœci przegrodê wodn¹, któr¹
by³ jaz wzglêdnie jar o nazwie

Kamila Wikaryjczak

Panowie na Jemielnie

Jemielno jest wsi¹ w kszta³cie rzêdówki,
po³o¿on¹ niedaleko Przechlewa, na lewym brzegu Brdy. Ciekawa to miejscowoœæ, któr¹ starsi
mieszkañcy nazywaj¹ do dziœ Jemio³y, inni zaœ
Imio³y czy Giem³y. Natomiast m³odzi u¿ywaj¹
czêsto nazwy P³aszczyca lub jeszcze mniej poprawnie P³aszczyce. Kilkaset lat wczeœniej równie¿ czêsto zmienia³y siê nazwy.
„Gemel” wzmiankowane jest pierwszy raz
w dokumencie z 1326 roku. Na pocz¹tku XIV
wieku w³aœcicielem by³ rycerz Ditterich Schiltberg. Sto lat póŸniej wieœ pojawia siê pod nazw¹
Gemeln. Dopiero w XVI stuleciu Jemielno wystêpuje jako wieœ szlachecka Gramlin. W tym
ju¿ czasie, jak odnotowano: „bogaci dziedzice
dóbr obszernych (...) ku wiêkszej wygodzie duchowej utrzymywali domow¹ kaplicê”. By³a
ona ,, we wszystkie potrzebne aparaty do Mszy
œw. obficie zaopatrzona”. W rejestrze poborowym z 1648 roku jako dziedziców „Giemly y
Gwiazdy” wymienia siê miecznika ziem pruskich, Jana Wêglikowskiego, Hellwicka i Modrzewskiego. By³ tu wówczas folwark o trzech
w³ókach, m³yn ( 2 ko³a) i karczma. Jak czytamy
w ciekawym dokumencie z 12 IV 1791 roku
karczmarzowi zaleca siê „jak najwiêksze
pos³uszeñstwo zwierzchnoœci, zgodê z s¹siadami, nie czyni¹c ¿adnej krzywdy i jako poczciwy
cz³owiek sprawowaæ siê. (...) W karczmie dla podró¿nych byæ przyjemnym”.
Jemielno na szczególn¹ uwagê zas³uguje ze
wzglêdu na wybitnych w³aœcicieli, którzy pozostawili po sobie w okolicy szereg znakomitych
pami¹tek. W 1662 roku tzw. dobra gemelskie
naby³ pisarz ziemski pomorski, starosta tucholski, kasztelan gdañski, podkomorzy malborski,
Jan Piotr Tucho³ka. W krótkim czasie rozszerzy³
znacznie posiad³oœæ i uczyni³ z Gieme³ oœrodek
ca³ego klucza maj¹tku. Za³o¿y³ on wkrótce na
prawym brzegu Brdy maj¹tek P³aszczycê.
W 1685 roku zbudowa³ okaza³y koœció³
w pobliskim S¹polnie. O skali przedsiêwziêcia
mo¿e œwiadczyæ dawny opis tej œwi¹tyni: „w pruski mur stawiony, z krucht¹ i zakrysti¹, kryty dachówk¹, w nim posadzka by³a ceglana, sufit z
drzewa. Trzy o³tarze z rzeŸbionymi obrazami.
Na chórze sta³y nowo sprawione niewielkie organy. Dwa dzwony na cmentarzu”. Na prospekcie
organów zachowa³ siê herb fundatora Korzbok.
Niestety, do tej piêknej œwi¹tyni przyje¿d¿a³ proboszcz z Konarzyn tylko co trzeci¹ niedzielê.
Znakomity genealog Kacper Niesiecki wystawi³ bardzo chlubne œwiadectwo Janowi Piotrowi Tucho³ce. Jego zdaniem by³ to cz³owiek
wielkiego rozs¹dku „którego u¿ywano w ró¿nych przyjacielskich interesach, komplanacyach, kompromisach, s¹dach kapturowych, gdzie
zawsze s³usznoœæ, obrot i braterski ku wszystkim afekt znacznie siê w nim wydawa³y”.
W³aœciciel Jemielna obdarzy³ wielu swych poddanych wolnoœci¹ (m.in. rodzinê Femów).
Tucho³kowie zarz¹dzali dobrami gemelskimi (obejmuj¹cymi Gem³y, P³aszczycê, Konarzyny, Ma³e Konarzyny, S¹polno, Gwiazdy, Styporc, m³yn i tartak chociñski) 102 lata. Po œmierci Jana Piotra w 1691 roku, maj¹tek przej¹³ jego
syn Kazimierz Stanis³aw. Kolejny z tej rodzinyPiotr- sprawowa³ w latach 1738 - 64 urz¹d podkomorzego malborskiego. Ten energiczny
cz³owiek rozbudowa³ maj¹tek P³aszczyca oraz
ufundowa³ koœció³ w Konarzynach (1731- 44).

Jest on murowany, na podmurówce kamiennej
w stylu barokowym. Ponadto „wskutek wielkich zmian i reparatur, jakie podejmowa³” w
1744 roku wystawi³ te¿ „na innem dogodniejszem miejscu” w Jemielnie now¹ kaplicê. Zwieñczeniem dzia³alnoœci Piotra by³o wybudowanie w latach 1744-45 wspania³ego dworu, który
zosta³ malowniczo usytuowany na wysokim
brzegu Brdy w Jemielnie. Ta okaza³a rezydencja
(3 kondygnacje, 13 izb mieszkalnych kubatura6800 m3) zas³uguje na zachwyt ju¿ chæby ze
wzglêdu na póŸnobarokow¹ dekoracjê rzeŸbiarsk¹ nadpro¿y okiennych. W tympanonie
dworu znalaz³ siê okaza³y herb Korzbok oraz litery P i T (inicja³y w³aœciciela). Jak zapisano 200
lat temu, herb przedstawia: „trzy karpie z³ote jeden nad drugim p³ywaj¹ce w polu bia³em, na
he³mie piêæ piór strusich”.Tu¿ za dworem Tucho³ka za³o¿y³ rozleg³y park.
Piotr Tucho³ka sprzeda³ 13 IV 1764 roku dobra hrabiemu Micha³owi Drogos³awowi Skórzewskiemu i osiedli³ siê na ziemi che³miñskiej
na dobrach Grubno, Stolno, Ryñsk. Kupuj¹cy
obejmowa³ ponadto patronat nad koœcio³em w
Konarzynach, a nawet: „poddanych obojga p³ci
i to nie tylko tych, którzy siê na dobrach znajdowali, ale nawet tych jeszcze, którzy ju¿ pouciekali”.
Warto przybli¿yæ rodzinê Skórzewskich,
których trzy pokolenia w³ada³y tymi dobrami.
Pierwszy z nich ( kupuj¹cy) piastowa³ wiele stanowisk, m.in. podkomorzego poznañskiego, rotmistrza pancernego, starosty pyzdrowskiego i kiszewskiego. By³ on w³aœcicielem wielu
maj¹tków w Wielkopolsce i oko³o 40 wsi w Prusach Królewskich. To w listach do niego ówczesny proboszcz konarzyñski „ca³uje mu rêce i
nogi i najni¿szym œciele siê jego podnó¿kiem”.
Po œmierci Micha³a w 1790 roku maj¹tek przej¹³
Józef. Tytu³owano go: „Pan Starosta GnieŸnieñski, Podkomorzy Nadworny JK Msci, Pruski y
Polski Rotmistrz Kawaleryi Narodowey, Kawaler Orderu Œwiêtego Stanis³awa”. Do tutejszego
maj¹tku Józefa (poza ziemi¹) nale¿a³a gorzelnia, browar, karczma i m³yn. Ko³o pa³acu znajdowa³o siê 12 budynków gospodarczych, 2 studnie, piec piekarski, 7 ogrodów i sad. Wiemy to
dziêki bezcennej pami¹tce, która pozosta³a po
Skórzewskich. W archiwum parafialnym w Ko-

narzynach przechowywany jest zbiór akt
podworskich dóbr gemelskich z lat 1764-1831.
Dokumenty prowadzone s¹ po polsku. Spora
czêœæ dokumentów zosta³a spisana na papierze
pochodz¹cym z papierni królewskiej w pobliskiej Nowej Brdzie.
W 1830 roku Skórzewscy sprzedali posiad³oœæ i
klucz gemelski rozparcelowany przeszed³ w
rêce niemieckie. Jednak ludnoœæ miejscowa
przez d³ugi jeszcze czas zachowa³a swój kaszubski charakter. Mimo germanizacji, w 1892 roku
na 136 mieszkañców wsi, 65 stanowili Kaszubi,
katolicy. Potwierdza to ówczesn¹ prusk¹ opiniê,
¿e „Polak to katolik”.
Wróæmy jednak do „per³y” Jemielna, czyli
okaza³ej rezydencji Tucho³ków. Dwór przebudowany przetrwa³ kolejne wojny œwiatowe. Po wojnie przez 4 lata by³ w rêkach ¿o³nierzy radzieckich. Nastêpnie zosta³ w³asnoœci¹ gospodarstwa
P³aszczyca. By³ to kolejny z³y gospodarz. Mieœci³o siê tu m.in. pegeerowskie przedszkole, biura i mieszkania pracowników. Ju¿ w 1964 roku
konserwator zabytków alarmowa³ o z³ym stanie
budynku i koniecznym remoncie. Up³ywaj¹ce
lata, a przede wszystkim brak jakiejkolwiek troski spowodowa³, ¿e budynek chyli³ siê ku upadkowi. Ogl¹daj¹c zdjêcie zrujnowanego dworu w
oddziale Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa ,, zakocha³ siê w nim od pierwszego wejrzenia” adwokat Wojciech Schmidt, który zamieszka³ w nim w kwietniu 1998 roku.
Warto odnotowaæ, ¿e w latach 1834-1846
w³aœcicielem Jemielna by³ rotmistrz Rudolf
Schmidt. Jemielno jest wzorowym przyk³adem
w³aœciwej konserwacji i adaptacji wiejskiej rezydencji. Dwór jest jedn¹ z nielicznych na terenie
Pomorza XVIII-wiecznych tego typu budowli.
Aby zachowaæ i podkreœliæ polsk¹ tradycjê
w³aœciciel umieœci³ na maszcie przed dworem
polsk¹ flagê. Doceniaj¹c walory okolicy i budynku parê lat temu na jednym z kominów bociany
uwi³y sobie gniazdo. /-/

Autorka tego tekstu jest nauczycielem w przechlewskiej szkole podstawowej. Razem z mê¿em,
tak¿e nauczycielem (jego teksty publikowaliœmy
w poprzednich numerach NG) s¹ pasjonatami regionalnej historii, cz³onkami cz³uchowskiego Towarzsytwa Naukowo-Historycznego.
Dwór w Jemielnie/P³aszczycach.
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Zdarzy³o siê!
15 czerwca

K³¹czno
W dniu imienin Œwiêtego Antoniego, którego
imiennikiem by³ s³ynny kaszubski gbur Antoni
Szroeder, który za swe propolskie postawy w
okresie rz¹dów niemieckich na bytowszczyŸnie - odda³ swe ¿ycie w hitlerowskiej kaŸni
Moabit (Berlin) – odby³ siê III ju¿ Zjazd rodziny Szroederów, którym dziœ przewodzi jako senior – syn Antoniego - Stanis³aw , by³y „szkólny” w rodzinnym K³¹cznie. Podczas uroczystej mszy, która oby³a siê „na wyjeŸdzie” bo
we Wdzydzach na terenie skansenu w zabytkowym koœció³ku pochodz¹cym ze Swornychgaci - pw œw. Barbary - ks. Roman Skwiercz dokona³ poœwiêcenia figurek œwiêtych: Antoniego,
Wojciecha i Barbary, które stanê³y w specjalnej z okazji zjazdów tego Rodu postawionej przydro¿nej kapliczce w K³¹cznie.

28 czerwca

Trzebiatkowy
W Wiejskim Domu Kultury odby³ siê zjazd
rodu Trzebiatowskich, podczas którego prof.
Zygmunt Szultka ze S³upska wyg³osi³ okolicznoœciowy referat o historii tej wsi. Dokonano
tak¿e uroczystego – ponownego ods³oniêcia –
zdewastowanego po II wojnie œwiatowej - kamienia z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych na
frontach I wojny œwiatowej mieszkañców tej
wsi. Zjazdowi towarzyszy³ festyn kaszubski,
po³¹czony z plenerem artystycznym i kiermaszem sztuki ludowej.

Bytów
W plebiscycie og³oszonym przez oddzia³ bytowski Dziennika Ba³tyckiego na najlepsz¹ piekarnie w powiecie, zwyciê¿y³a piekarnia z
Ko³czyg³ów, prowadzona przez Bohdana Kiedrowskiego, a której w³aœcicielami s¹ pañstwo
Aniela i Stefan Kiedrowscy z Lipusza.
GRATULUJEMY !
W konkursie udzia³ wziê³o 4000 czytelników
tej gazety.

Ciemno gm. Tuchomie
Nad jeziorem Kamieniczno na obozie integracyjnym przebywa³a 35 osobowa grupa
m³odzie¿y niemieckiej z gimnazjum w Essen.
M³odzie¿ niemiecka razem z towarzysz¹c¹ jej
grup¹ uczni gimnazjum z Tuchomia wybudowa³a na polu biwakowym, na którym spêdza³a
czas - drewnian¹ infrastrukturê turystyczn¹.
Wspó³praca tych szkó³ trwa ju¿ 8 lat. W tym
roku na podobnym obozie w Essen przebywa³a
ju¿ tak¿e m³odzie¿ tuchomska.

Studzienice – Sominy
Na terenie gminy w ramach praktyk naukowych, grupa studentów architektury Politechniki Gdañskiej, przeprowadzi³a inwentaryzacje
starych zabytkowych budynków znajduj¹cych
siê na terenie gminy. Studenci m.in. na tej podstawie zaprojektowali kilka koncepcji powstania w Sominach skansenu kaszubskiego.

Bytów
W Muzeum Zachodnio Kaszubskim w Bytowie otwarto wystawê Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego, krakowskiego artysty malarza,
rzeŸbiarza i poety, urodzonego w Chojnicach.
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Eugeniusz Buczak

„ZIEMIA GROMADZI PROCHY”

SK¥D NASZ RÓD /5/

Nasza obecna wiedza o dawnych wierzeniach
pogañskich przodków jest o wiele szersza ni¿
przedstawia j¹ w swej ksi¹¿ce „Ziemia gromadzi prochy” Józef Kisielewski.
Ale pozostañmy przy jego zdaniu na ten temat, jako ¿e pisz¹c o wierzeniach plemion zaodrzañskich przedstawia je on na tle walki z religi¹ narzucon¹ S³owianom przez Germanów. A
czyni to niezwykle barwnie. Powo³uje siê przy
tym na kronikarzy niemieckich, m.in. na Helmolda.
Otó¿ ów Helmold – jak pisze J. Kisielewski
– przytoczy³ wzruszaj¹c¹ i straszn¹ zarazem
przemowê ksiêcia Obotrytów, wyg³oszon¹ na
rynku w Lubece w 1156 roku Przybys³aw – to takie imiê nosi³ ów ksi¹¿ê – skar¿y³ siê, ¿e panowie niemieccy nak³adaj¹ na ludnoœæ rodzim¹
wysokie podatki. By³y one tak wyœrubowane,
¿e S³owianom nie pozostawa³o nic innego, jak
uciekaæ przed okrutnym wyzyskiem.
A co dopiero mówiæ o przyjmowaniu nowej religii, która nie broni³a ich przed wysokimi daninami. Przybys³aw powiedzia³ biskupowi, który przyjecha³ g³osiæ now¹ religiê:
„S³owa twoje biskupie s¹ to s³owa Bo¿e i prowadz¹ nas do zbawienia naszego. Lecz jak¿e
wst¹pimy na te drogê, gdy tyle z³a nas otacza?”.
Obotryci nie przyjêli wiary chrzeœcijañskiej. Zostali po czêœci korsarzami i nadal oddawali czeœæ swoim bo¿kom. A bo¿ków tych
mieli sporo. A wœród nich by³ jeden najpotê¿niejszy – Œwitowid. Ten mia³ sw¹ œwi¹tyniê w
Arkonie.
J. Kisielewski, powo³uj¹c siê na niemieckiego kronikarza Saxo, pisze: „W œrodku Arkony, na placu sta³ gmach drewniany pysznej roboty, godny uwagi nie tyle ze znakomitej rzeŸby,
ile z majestatycznoœci bo¿ka, któremu tu postawiony by³ pos¹g. (...) W chramie sta³ ogromny
ba³wan (Œwiatowida) z czterema g³owami na tylu¿ szyjach, z których dwie wychodzi³y z piersi, a dwie z grzbietu, tak ¿e z obu przednich i
obu tylnych g³ów jedna patrza³a na prawo, a druga na lewo; w³osy i broda ostrzy¿one krótko; w
prawej rêce ba³wan trzyma³ z ró¿nych metalów
zrobiony róg, który corocznie kap³an nape³nia³
winem dla wró¿enia o urodzajach nastêpnego
roku; lew¹ rêk¹, zgiêt¹ w ³okciu, ba³wan podpiera³ sobie bok. Odzie¿ jego spada³a do bioder zrobionych z ró¿nych gatunków drzewa i tak
sztucznie z kolanami po³¹czonych, ¿e tylko pilnie przypatruj¹c siê dostrzec mo¿na by³o fugi.
Nogi sta³y na równi z ziemi¹, ale mia³y fundament pod pod³og¹. W
pobli¿u znajdowa³y
siê: uŸdzienica,
siod³o, ogromny
miecz, którego pochwa i rêkojeœæ celowa³y rzeŸb¹ i piêknymi ozdobnymi srebrami.
Arkona znajdowa³a siê na Rugii, a zamieszkiwali tê wyspê
s³owiañscy Ranowie.
„Rana – pisze J. Kisielewski – ze wszystkich pañstw S³owian

po³abskich najd³u¿ej utrzyma³a sw¹ niepodleg³oœæ. (...) Duñczycy wyprawiali siê na ni¹ kilkakrotnie. Nigdy jednak jej nie mogli zdobyæ”.
Nie mogli jej zdobyæ równie¿ ksi¹¿êta germañscy, bo Ranowie byli ludem bitnym i odwa¿nym. A przede wszystkim – zaciekle broni¹cym swej wiary. Twierdzono bowiem powszechnie, ¿e upadek œwi¹tyni w Arkonie, to
koniec S³owiañszcyzny. Nic przeto dziwnego,
¿e przez kilka wieków Ranowie zwyciêsko odpierali ataki swoich wrogów. I tu znowu oddajmy g³os J. Kisielewskiemu: „W roku 1159 Waldemar duñski zebra³ 260 okrêtów i razem z biskupem Absalonem pop³yn¹³ ku wybrze¿om
dumnej wyspy.
Pojecha³ pod Arkonê o samum œwicie. Panowa³ tu zupe³ny spokój. Ranowie nie spodziewali siê napadu i nap³ywaj¹cej floty nie spostrzegli. Byd³o na zboczach gór spokojnie skuba³o trawê. Sielanka. Zdawa³oby siê, najidealniejsza pora do podjêcia niespodziewanego ataku. Ale có¿ to? Okrêty omijaj¹ Ranê. Rugianie
szybko opanowali sytuacjê. Ich okrêty dopadaj¹ flotê Waldemara i zadaj¹ jej klêskê”.
To by³o, niestety, ostatnie zwyciêstwo
Rany. Dziewiêæ lat póŸniej Ranowie nie zdo³ali
obroniæ swej wyspy. A sta³o siê tak: „Duñczycy
przyjechali pod Arkonê 19 maja 1168 roku. Zaczê³o siê oblê¿enie. I kto wie, jaki – mimo
wszystko – by³oby wziê³o obrót, gdyby nie fatalny przypadek. Czêœæ oblegaj¹cych przygotowa³a drewniane rusztowania, reszta otoczy³a
ciasnym ko³em Arkonê. Ci, co stali naprzeciw
bramy, ujrzeli w pewnej chwili, ¿e ów kopiec,
bêd¹cy rodzajem os³ony wejœcia pod wie¿ê,
osun¹³ siê z jednej strony. Bez zwrócenia uwagi
oblê¿onych ods³oniêty dó³ pog³êbiono,
nape³niono s³om¹ i podpalono.
Powsta³ po¿ar. Drewniana wie¿a zap³onê³a
jak smolne ³uczywo. Stanê³a w ogniu, a w tym
ogniu sp³onê³y niebawem sztandary wojenne.
Potem strawiona zosta³a œwiêta chor¹giew
Œwiatowida-Œwiêtowita. By³ dzieñ 15 lipca
1168 roku. (...) Na widok takiej klêski Ranowie
rzucili siê do obrony, ale ogieñ rós³ na sile.
Niektórzy obroñcy rzucili siê w ogieñ, aby
zgin¹æ wraz z niepodleg³oœci¹ Rany, inni szukali œmierci w beznadziejnym spotkaniu z nieprzyjacielem. Ale najrozwa¿niejsi za¿¹dali
uk³adów.
Waldemar wyznaczy³ miejsce i natychmiast przyst¹piono do rozmów. Postawiono warunki. Jako warunek pierwszy, który musieli RaPowalenie pos¹gu Œwiatowida.

Zdarzy³o siê!
tarz wspó³czesny: „Gdy kanclerz Adolf Hitler
mówi dziœ o wielkich Niemczech i pañstwie
Karola Wielkiego, nie powinien udzielaæ
g³osu Alfredowi Rosenbergowi (twórca hitlerowskiej odmiany rasizmu, g³osz¹cy tezê o
„czystoœci” i rzekomo nadzwyczajnym
powo³aniu rasy germañskiej), który kopie i poni¿a katolicyzm. Historia zreszt¹ powtarza siê
ponownie. Œwiatem przeci¹ga od niedawna
wielka idea narodowa, jak niegdyœ chrzeœcijañstwo. Idea nie tak œwiêta, ale idea ... Jesteœmy
œwiadkami preparowania tej idei przez Niemcy na nowy instrument zaborczy. Nacjonalizm
niemiecki w tej chwili s³u¿y (...) niemieckiemu imperializowi”.
Wiemy czym to wszystko siê skoñczy³o.
Wiemy tak¿e co spotka³o S³owian po³abskich,
a nastêpnie S³owian pomorskich. Na œwiadków tego powo³ajmy raz jeszcze Helmolda,
który aczkolwiek by³ Niemcem, to jednak –
jako dobry chrzeœcijanin – odda³ mniej wiêcej
to, co dzia³o siê wokó³ niego. W swej kronice
pisze on: „Do tych nieszczêœæ w Saksonii
do³¹czy³o siê i to, ¿e ten¿e ksi¹¿ê Bernard saski, ca³kiem niepomny przychylnoœci, któr¹ ojciec i dziad S³owianom okazywali, tak przez
sw¹ chciwoœæ gnêbi³ naród Winulów, ¿e zmusi³ ich z koniecznoœci do ba³wochwalstwa powróciæ.
W rzeczy samej w owym czasie opanowali
ziemiê S³owian margrabia Teodoryk i ksi¹¿ê
Bernard (...), a nierozs¹dek obu przymusi³
S³owian do odstêpstwa (religijnego).
Trudno tu jeszcze nie zacytowaæ za Helmoldem przemówienia ksiêcia s³owiañskiego z plemienia Wagrów, Przybys³awa:
„Wiadomo wszystkim wam, jakie nieszczêœcie i uciemiê¿enia dotknê³y nasz lud
wskutek gwa³tów i przemocy ksiêcia (niemieckiego), który ciê¿ar ich da³ nam uczuæ; zabra³
nam dziedzictwo ojców naszych i wszêdzie w
nim osadzi³ przybyszów, jak Flamandczyków,
Sasów ... WejdŸcie wiêc w serce swoje, o mê¿owie, coœcie jeszcze z ludu s³owiañskiego pozostali, przywróæcie dawne mêstwo i wydajcie
to miasto (I³owê) i ludzi, którzy je nies³usznie
posiedli, bym siê móg³ pomœciæ na nich tak, jakem siê pomœci³ na tych, którzy Miklenburg
naszli”.
Czy¿ potrzebny jest do owych s³ów komentarz? Niech Czytelnicy os¹dz¹, czy ostatni cytat – pochodz¹cy równie¿ z kroniki Helmolada
– nie przypomina nam wspó³czesnym tragicznego losu Polaków. Taki sam los chrzeœcijañstwo zgotowa³o wczeœniej milionowym rzeszom S³owian
¿yj¹cych pomiêdzy
Zdjêcie lotnicze Przyl¹dka Akoñskiego. Odr¹ a £ab¹. Cytujê:
„Guncelin, rz¹dca
zamku, m¹¿ dzielny i
s³uga ksiêcia (Henryka Lwa), poleci³ swoim, ¿eby skoro tylko
spostrzeg¹ kogokolwiek ze S³owian
id¹cych bocznymi drogami bez usprawiedliw i o n e j p r z y c z y n y,
¿eby takich chwytali i
natychmiast wieszali”.
Czyniono tak ponoæ w imiê wiary... /-/
Repr. J.Patan

nowie spe³niæ, by³o wydanie pos¹gu bo¿yszcza
...”.
Niemiecki kronikarz Saxo tak pisze o tym:
„Nastêpnego dnia Danowie, zdj¹wszy misternie zrobion¹ zas³onê pos¹gu Œwiatowida, zamierzali zwaliæ pos¹g i œwi¹tyniê zburzyæ, lecz
gdy nikt z tuziemców rêki do tego przy³o¿yæ nie
chcia³, Danowie u¿yli jeñców i przybyszów szukaj¹cych w Arkonie zarobków. Ogromny
pos¹g bo¿yszcza, zr¹bany u kolan, zwali³ siê na
przyleg³¹ œcianê, któr¹ trzeba by³o w ca³oœci rozebraæ, potem wleczony po ulicy, powrozem za
szyjê zaczepion, wzbudza³ w jednych S³owian
¿al, w innych œmiech i drwiny, a gdy r¹bany na
drwa zgorza³ pod kot³em wojska duñskiego,
mieszkañcy Arkony pozbyli siê ca³kiem przekonania o potêdze bóstw swoich”.
Tyle Saxo. A mo¿na mu wierzyæ, poniewa¿
by³ autentycznym œwiadkiem tego, co siê sta³o
w owym roku na Rugii. Nic przeto dziwnego,
¿e w olbrzymim pos¹gu bóstwa widzia³ wielki
lud s³owiañski. Widzia³ jak le¿y powalony, nastêpnie ci¹gniony za szyjê po ziemi, po czym
spalony na zawsze. Tak w³aœnie zginê³a Rana,
tak zginê³a Arkona, a wraz z nim S³owiañszczyzna po³abska. Chocia¿ ... Nie ze wszystkim.
Oto – o czym ju¿ pisa³em – potomkowie ksi¹¿¹t
rañskich przetrwali do przedwojennych czasów, u¿ywaj¹c tytu³u na Podbórzu. Byli to – i
byæ mo¿e s¹ do dziœ dnia – ostatni potomkowie
ksiêcia rañskiego Stois³awa.
J. Kisielewski dopisuje do tych wydarzeñ
epilog: „Kiedy przysz³o do zak³adania w tych
stronach biskupstw nowych, nie rozpoczêto od
Mgdeburga, ale w³aœnie za³o¿ono naprzód biskupstwo w Hobolinie-Hewlbergu, w Braniborze-Brandenburgu, nastêpnie w Merseburgu, w
¯ywcu i w Miœni, a wiêc w miejscowoœciach zamieszka³ych przez lud s³owiañski. Trzeba
zreszt¹ bezstronnie przyznaæ, ¿e Otton I plan
podboju S³owiañszczyzny przez wp³ywy koœcielne obmyœli³ gruntownie i zakroi³ na szerok¹ skalê. W Magdeburgu, stolicy arcybiskupstwa, powo³a³ do ¿ycia klasztor, w którym zakonnicy mieli siê uczyæ jêzyka s³owiañskiego –
sam cesarz zreszt¹ pobiera³ naukê tego jêzyka,
zachêca³ do poznania obyczajów tubylców, zaleca³ wysi³ek najwiêkszy wiedz¹c, ¿e sama si³a
nie da skutków pomyœlnych. Przy czym rzecz
charakterystyczna: Polska nie zosta³a w³¹czona do tego nowego arcybiskupstwa, stanowi³a
bowiem zbytni¹ potêgê, której Otton nie móg³
daæ rady”.
Do powy¿szych uwag autor ksi¹¿ki „Ziemia gromadzi prochy” dodaje jeszcze komen-

W sk³ad ekspozycji wchodzi 60 portretów i kobiecych aktów, st¹d wystawa ta nosi³a tytu³:
„Ona i jej cia³o”.
Obecny na uroczystym otwarciu wystawy
starosta chojnicki Janusz Palmowski, korzystaj¹c z tej okazji jakiej nie mia³ w Chojnicach,
wrêczy³ artyœcie okolicznoœciowy medal za sta³e
wzbogacanie zbiorów Muzeum Historyczno –
Etnograficznego w Chojnicach, które niedawno
w tym roku obchodzi swe 70-lecie powstania.

29 czerwca

Przytarnia gm. Karsin
W tej urokliwej wsi le¿¹cej w pobli¿u kaszebœciego morzeca – jak okreœla siê z kaszubska Jezioro Wdzydze – odby³a siê podnios³a uroczystoœæ ods³oniêcia na by³ej miejscowej szkole
podstawowej, okolicznoœciowej tablicy upamiêtniaj¹cej 80 rocznicê powstania Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, a zw³aszcza jego Prezesa ksiêdza dr Bles³awa Domañskiego – proboszcza zakrzewskiego, który urodzi³ siê 14
stycznia 1872 roku w³aœnie w tej wsi, w której
jego ojciec Franciszek by³ nauczycielem.
Inicjatorem tej uroczystoœci i fundatorami
tej tablicy by³y oddzia³y ZK-P w Karsinie –
Wielu i w Buczku Wielkim na Krajnie., oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku oraz Urz¹d Gminy w Karsinie .
Ks. Boles³aw Domañski zmar³ 11 kwietnia
1939 roku w Berlinie a pochowany zosta³ w Zakrzewie. Jego pogrzeb by³ wielk¹ manifestacj¹
jednoœci spo³ecznoœci polskiej w Niemczech.
Nad jego trumn¹ pochyli³y siê 242 sztandary
Rod³a. Msze ¿a³obn¹ w Berlinie poprowadzi³
jego przyjaciel- pochodz¹cy z P³otowa , z bytowszczyzny – ks. Józef Styp – Rekowski, a w
Zakrzewie uroczystoœci ¿a³obne poprowadzi³
Kaszuba ks. biskup – sufragan che³miñski –
œp. B³ogos³awiony Konstanty Dominik.
Zarówno 5 prawd Polaków w Niemczech –
stanowi¹ce niejako konstytucje polsk¹ na obczyŸnie, jak i zawo³anie ks. Patrona B. Domañskie , ¿e „Lud Polski nie da siê !” – potwierdzi³a dziœ historia.
Wszystkim organizatorom tej wznios³ej i
udanej uroczystoœci, w tym prezesowi Zbigniewowi Studziñskiemu i zespo³owi Kaszuby z
Karsina, oraz spo³ecznoœci wsi i radzie so³eckiej Przytarni a tak¿e Wójtowi Karsiñskiemu –
Romanowi Brunce nale¿¹ siê s³owa najwy¿szego podziêkowania.

3 lipca

Przechlewo
W opracowanym przez Centrum Badañ Regionalnych, wœród stu najlepszych gmin w Polsce
na 57 miejscu uplasowa³a siê gmina przechlewska. Na tak wysoki wynik wp³yn¹³ m.in. fakt i¿
pomimo ma³ego bud¿etu wynosz¹cego
8 mln z³ - w gminie przeprowadzono modernizacje oczyszczalni œcieków oraz wybudowano
69 km kolektorów œciekowych (za ponad 10
mln), a tak¿e wybudowano kot³ownie osiedlow¹ na s³omê (7 mln) oraz wysypiska œmieci
(2,5 mln). Czeœæ wydanych na te przedsiêwziêcia pieniêdzy pochodzi³a z dotacji z funduszy
pomocowych Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Fundacji Wspó³pracy Polsko –
Niemieckiej oraz kredytów, których aktualna
sp³ata poch³ania 45% aktualnego bud¿etu gminy. W tym roku podejmie siê w Przechlewie
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modernizacje hydroforni wraz z sieci¹ przesy³ow¹.

Laska - Budy osada gosp.
Pstr¹gowego - gm. Lipnica
Nadal nieprzejezdna jest droga przebiegaj¹ca
mostem ponad K³onecznic¹, ³¹cz¹ca gminê Lipnica z gmin¹ Brusy. Most zosta³ z uwagi na groŸbê zawalenia wy³¹czony z ruchu w kwietniu
br. i jak dot¹d mimo zapowiedzi rych³ego jego
remontu nic siê nie dzieje w tym wzglêdzie.

5 lipca

Bytów
Z okazji 10-lecia bytowskiego Zwi¹zku Ludnoœci Pochodzenia Niemieckiego , pod patronatem miejscowego Starostwa odby³ siê trzy
dniowy Festyn PrzyjaŸni.

6 lipca

Kartuzy
Integracja i wzajemne poznanie siê z ró¿nych
zak¹tków Kaszubów przyœwieca³o IV Zjazdowi, który odby³ siê w Kartuzach. Zjazd zainaugurowa³a uroczysta msza œwiêta z liturgi¹
s³owa w jêzyku kaszubskim w kartuskiej wybudowanej w XIV wieku kolegiacie p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny . Po czym
po uroczystym otwarciu zjazdu, w którym
udzia³ bra³a tak¿e delegacja Zwi¹zku Podhalan; do póŸnego wieczora odbywa³y siê wystêpy nie tylko kaszubskich zespo³ów regionalnych, ale tak¿e i goœci : zespo³ów góralskich Holniki i Zbójniczek oraz zespo³u ukraiñskiego „Hucu³y” z Iwano-Frankiwska. Prezentowali siê równie¿ zespo³y: Brathanki i Checz oraz
laureaci konkursu „Szansy na sukces”.
Pierwszy podobny zjazd odby³ siê 19 czerwca 1999 roku w Chojnicach. Zjazd ten stanowi³
symboliczne z³¹czenie Kaszub, bowiem do
1998 roku ziemia chojnicka i Chojnice – stanowi¹ce historyczn¹ i geograficzn¹ „bramê Kaszub” nale¿a³y przed powstaniem woj. pomorskiego do województwa bydgoskiego.
Kolejne zjazdy – po tym chojnickim - odby³y
siê (II–gi) w 2000 roku – z okazji ods³oniêcia pomnika Antoniego Abrahama w Gdyni; trzeci (III)
23.06.2001 r. w Wejherowie.
IV – Kartuskiemu Zjazdowi przyœwieca³a
tak¿e has³o dot. przysz³oœci Kaszub w Zjednoczonej Europie. Wyrazem pozytywnego stosunku Kaszubów do integracji europejskiej
by³o wspólne wykonanie przez zespo³y w jêzyku kaszubskim - hymnu UE .
W zjeŸdzie nie mog³o zabrakn¹æ delegacji
oddzia³ów ZK-P z Zaborów i Goch.

Przechlewo
Na stadionie LKS Prime Food Brda przechlewo, odby³ siê mecz charytatywny, pomiêdzy
pierwszoligow¹ Amik¹ Wronki i trzecioligow¹ Gwardi¹ Koszalin, który wygrali pierwszoligowcy w stosunku 3:1. Zebrane ze sprzeda¿y biletów pieni¹dze zostaly przeznaczone
na kontynuacje rehabilitacji Marka królad³ugoletniego zawodnika Brdy, który pó³roku
temu uleg³ groŸnemu wypadkowi.
Impreza ta, której g³ównymi pomyslodawcami i organizotorami byli: Miros³aw Maszczak – prezes klubu i Pawe³ Friese – cz³onek
zarz¹du klubu; jako pe³na wzruszeñ, solidarno-
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KASZUBSKI HALL OF FAME - Czêœæ II
Dorobek ludzkoœci polega na dok³adaniu kolejnych pokoleñ swoich cegie³ek do dorobku poprzedników. Có¿ jednak pocz¹æ z tymi, których osi¹gniêcia, pomimo wysi³ków wielu, unosz¹ siê daleko ponad pospólne spe³nienia.
Zrzeszeñcy. Mo¿e ich program by³ w nadmiarze radykalny. Byæ mo¿e, i¿ chcieli nazbyt wiele w
œwiecie, który nie dorasta³ do ich têsknych marzeñ.
Jednak na wszelki wypadek dzia³ali. Wykreowali
„Zrzesz Kaszebsk¹”, pismo, które z racji jego temperatury, wigoru publicystycznego jego autorów, mo¿na z zainteresowaniem lekturowaæ tak¿e i dzisiaj.
Brali baty. Decyzj¹ w³adz sanacyjnych Jan Trepczykotrzyma³karêbanicjidowielkopolskiegoRogoŸna. Nie przej¹³ siê tym zbytnio. Tworzy³ nadal. Opublikowa³wdrukarniwRogo¿nies³ownikkaszubski.
Aleksander Labuda – Guczów Mack –
zape³nia³ ³amy kaszubskich czasopism – a obok
„Zrzeszy” ukazywa³a siê w Wejherowie „Kleka” –
swoimiuciesznymigodkami.Jakbardzoby³yonepo
kaszubsku autoironiczne przekonaæ siê mog³em po
wielu latach, gdy Janek Piepka zjecha³ do kartuskiegoliceumzeswoimkaszubskimkabaretemonazwie
dziœ z kretesem zapomnianej – „Roztrêbacze”.
Bo gdy ju¿ mo¿na by³o publikowaæ po kaszubsku, gdy minê³a na Kaszubach g³êboka stalinowska
noc, kaszubskie szuflady nie okaza³y siê byæ puste.
Zalega³ywnichm.in.oweGuczowegoMackagódki
ucieszne. Na ile wyprzedzi³y one w czasie dokonania
Klemensa Bruskiego, ks. Romana Skwiercza.
Augustyn Gust Necel. Przechowujê Go we
wdziêcznej pamiêci wraz z Jego lososiami, które zanosi³ paniom redaktorkom Jego ksi¹¿ek w Ludowej
Spó³dzielni Wydawniczej. Jako kaszubskiego sknerê z wdzdzkich literackich spotkañ. Jako monografistê martyrologii kaszubskich ksiê¿y. O muzeum
Jego imienia we w³adys³awowskiej wilii Neclów
musia³a wystaraæ siê Jego rodzina. Podobnie, jak
wokó³ polskich edycji Jego kolejnych ksi¹¿ek zabiegi rozmaite czyni³ niema³e Wielkopolanin, Poznaniak spowinowacony z Kaszubami skala swych literackich zainteresowañ Franciszek Fenikowski.
Franciszek Sêdzicki ze swoim opas³ym tomem wierszy „Jestem Kaszub¹” d³ugo po wojnie
bywa³ jedynym twórc¹ kaszubskim z w³asn¹
ksi¹¿k¹. Ten wieloletni pracownik Biblioteki PAN
w Gdañsku, doczeka³ przeto pami¹tkowej tablicy
na jednej ze œcian w hallu tej¿e biblioteki. A tak¿e

ulicy Swego imienia w ka¿dym nieomal kaszubskim mieœcie. W Kartuzach sygnowano Jego imieniem nowe osiedle mieszkaniowe. Tyle, ¿e z rzadka
bywa wznawiany i – co gorsza – czytany ...
We Wdzydzach bardzo d³ugo w sposób regularny odbywa³y siê Wdzydzkie Literackie Spotkania. Niejedno z nich rozpoczyna³o siê tradycyjnie u
stóp pomnika-monumentu twórcy polskiego hymnu Józefa Wybickiego.
Jacyœ, rzadko wymieniani z imienia i z nazwiska
oraz stopnia s³u¿bowego ludzie za tymi spotkaniami – jak i za kreacj¹ tego pomnika – stali. To dobrze,
¿e „cna” Koœcierzyna zdoby³a siê niegdyœ, a¿ na
tyle samorodnych inicjatyw.
Dobrze, tak¿e i¿ W³adys³awowo pospo³u z Puckiem zadba³o o Spotkania Publicystyczne. A ¿e nie
dotrwa³y do naszych dni, to ju¿ ca³kiem inna sprawa.
W swej trwaj¹cej ju¿ bez ma³a 40 lat publicystyczno-reporta¿owej wêdrówce po Kaszubach, napotyka³em na swej drodze ludzi czêstokroæ nietuzinkowych. Wdziêczne przechowujê wspomnienie o
Leonie M³yñskim, dowojennym pracowniku urzêdu
wojewody toruñskiego, powojennego autora pierwszej na Kaszubach monografii wsi kaszubskiej. Tej o
Za³akowie. Opublikowa³ j¹ w³asnym sumptem, na
powielaczu. Dopiero w œlad za ni¹ posz³y kolejne.
Dziœ mamy ich ca³y zalew. Mieszkaniec sopockiej
ulicy Szopena by³ jednak na pocz¹tku tej drogi piœmienniczej przez Kaszuby.
Spotyka³em dyrygentów Kaszubów, znakomitych fotografów (Klejna), re¿yserów filmowych (Ireneusz Engler, autor „Sierpieñ ‘80” oraz „Mementa
grudniowego”, absolwencie kartuskiego liceum),
zwiedzia³em siê o Danucie Stence i Teresie Budzisz-Krzy¿anowskiej, wspó³autorce pamiêtnego
spektaklu w krakowskim Starym Teatrze autorstwa
Jerzego Jarockiego, w którym opowiedzia³a oniemia³ej widowni, o Swoim praprzodku Derdowskim.
Pod¹¿a³em trop w trop za „Zrzeszyñcami”, dziêki
czemu mog³em opisaæ fenomen twórczoœci translatorskiej (Biblia) ks. Franciszka Gruczy. Zapisaæ
mog³em, mocno zawis³e, dzieje jego „zrzeszyñskiego” kompana Brunona Richerta. ZaprzyjaŸniæ siê
wrêcz z Feliksem Marsza³kowskim, sekretarzem, na
równi, Majkowskiego - lekarza, jak i kartuskiej edycji „Zrzeszy”. Taki osobisty po wielekroæ kontakt

Autor (w okularach) podczas spotkania na czeœæ G. Grassa 13.12.1999 r. w gdañskim „Lataj¹cym
Holendrze”, obok z prawej E. Puzdrowski, z lewej prof. Jerzy Samp.
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dawa³ szansê na ocenê rzeczywistej wielkoœci tych
wszystkich postaci z kaszubskiego panteonu.
Có¿, na naukow¹ monografiê „Zrzeszyñców”
przyjdzie nam jeszcze poczekaæ dekad kilkoro. Tak
wielkie œwiadomoœciowe wyrwy uczyni³ by swoj¹
political corectness na kaszubskie tematy prof. Andrzej Bukowski.
Po wojnie Kaszubi zdobyli siê na swoj¹
Orzeszkow¹ w osobie, zamieszka³ej w S³upsku,
Anny £ajming. Na „Kaszebscze Abecad³o” autorstwa Witolda Bobrowskiego i Katarzyny Kwiatkowskiej. O Marianie Falskim, autorze polskiego
elementarza wiedzia³y w Polsce pokolenia dzieciaków. O autorach kaszubskiego odpowiednia tego¿
abecad³a cisza póki co trwa kompletna. Zdaje mi
siê nadto, i¿ spory wk³ad w jego edycjê mia³ polityk, syn kaszubskiej ziemi Donald Tusk. Nie wiem
tego dok³adnie, jako ¿e ma³o kto Tuska o te sprawy
wypytuje. Niewa¿ne. „Kaszebscze abecad³o” istnieje i trafi³o pod kaszubskie strzechy.
Dawnymi laty dokona³em swoistego odkrycia, i¿ o dziejach Kaszub najwiêkszym stopniu stanowi¹ wielkiej zacnoœci kaszubskie familie.
Owych Bolduanów, Kiedrowskich, Grzêdzickich,
Hinzów, Labudów, Trepczyków, Gruczów,
Netzlów, Borzyszkowskich, Obracht-Prondzyñskich, ¯mudów-Trzebiatowskich, Wnuków-Lipiñskiech, Jantów-Po³czyñskich. Moja rozmowa z
prof. Edmundem Wnuk-Lipiñskim, znakomitym
socjologiem, politologiem wci¹¿ zalega w przepastnych szufladach miesiêcznika „Pomerania”.
Wa¿ne , i¿ gdy zostan¹ otwarte, nie oka¿¹ siê pustymi ...
Wpanoramie Kaszub sporo wa¿y emigracja. Rozsiana od Kanady i USA, przez Angliê, Francjê –
t³umaczka na jêzyk francuski „¯eca i przigód Remusa”
pod tytu³em „Colporteur aux etoiles” Jacqueline
Dera-Gilmeister–wrêczpoAustraliêiNow¹Zelandiê.
Lata powojenne sprzyjaj¹ – i na Kaszubach tak¿e – rozkwitowi tzw. kultury masowej. Jednym z
jej elementów sta³ siê sport. Tak siê sk³ada, ¿e Kaszubi do³o¿yli sw¹, ca³kiem pokaŸn¹, cegie³kê do
obrazu sportu polskiego. Tu dwa nazwiska: Andrzej Wroñski, dwukrotny z³oty medalista igrzysk
olimpijskich w Seulu (1988) i w Atlancie (1996).
Najlepszy zapaœnik w stylu klasycznym, jakiego
kiedykolwiek Polska mia³a. Gdzie siê wybudowa³
ostatnio?
Ajak¿e w ¯ukowie, gdzie pobiera³ pierwsze lekcje
zapasów u trenera Henryka Boreckiego.
Andrzej Grubba, choæ urodzony na Kociewiu,
za to z ojca Gdynianina i z matki Kaszubki rodem
ze wsi Olpuch k. Koœcierzyny. Ile¿ lat musia³o
min¹æ a¿eby sam mistrz poj¹³ to moje uporczywe
Go kaszubizowanie. D³ugo myœla³ o sobie jako o
... Kociewiaku.
Jestem zwolennikiem nie zamykania Kaszub
w naukowo-literackiej wie¿y z koœci s³oniowej.
Lubiê ich odnajdywaæ poœród biznesmenów (Ryszard Krauze), ceramików (Neclowie), skrzêtnych
i jak¿e dynamicznych gospodarzy (cukiernicy
Wentowie z Lêborka), wojskowych (gen. Gereon
Grucza-Romanowski, maj¹cy wielkie zas³ugi w
powstaniu, na równi Kaszubskiej Brygady, jak i w
dziale ochrony wybrze¿a w paŸdzierniku 1956
roku, przed inwazj¹ sowieckiej marynarki).
Sprzyjam twórcom Kaszubskiego Liceum w
Brusach, Witoldowi Bobrowskiemu z ma³¿onk¹,
faktycznym twórcom, trapionej k³opotami, kaszubskiej, podstawówki w G³odnicy. Markowi
Byczkowskiemu, panu na dwóch ju¿ ludowych kaszubskich uniwersytetach. Jego opowieœæ o tym,
w jaki sposób zjednywa³ sobie niegdyœ sympatiê
niejakiego Jerzego Jaskierni, szefa ZMS na Polskê, ówczesnego patrona tych¿e ludowych uniwer-

sytetów, ma w sobie coœ z klimatu gódek Guczowego Macka.
Akurat politycznymi awansami Wyrowiñskich, Wittbrottów, Kupperów, niezbyt siê zachwycam. By³bym raczej sk³onny wiedzieæ, co
te¿ takiego uczynili dla swojej ma³ej kaszubskiej
ojczyzny.
Ustawienie siê - w pierwszym rzêdzie – do
pami¹tkowej fotografii Kaszubów na kartuskim
rynku, por¹ bezpoœrednio poprzedzaj¹c¹ wybory
do parlamentu, zda³o mi siê wrêcz dzia³aniem ¿enuj¹cym. Tote¿, mimo i¿ by³em ta upaln¹ por¹ w
Kartuzach, z planu zdjêciowego salwowa³em siê
ucieczk¹ w stronê sklepiku zawieraj¹cego kaszubskie przewodniki, ksi¹¿ki, mapy, hafty, które od lat
oferuje do sprzeda¿y pewna, nieznana mi z imienia oraz z nazwiska, przemi³a Kartuzianka... /-/

Wac³aw Pomorski

SPIEW BIEDNIGO GBURA
Moja zemia rodzi ost.
S¹d. podatk na³o¿el.
Krziwd. ludzk¹ obmeslel.:
Sobie dobetk – a nóm post.
Pierwszi jedz¹ – Boga chwal¹
Dr.dzi jisc¹ sê – ¿ôl¹
Ju nie jiscm. sa, nie ¿ôlm.
Le sê krziwdzec nie pozwólm.!
Chterni prawa Bosczi ³ami¹
Z timi czas do piek³a n.kac
W piekle purt im sczidnie ramie
Bêd¹ za swe grzeche chl.chac
Jezusk nasz je sprawiedliwi
Nie dô zd¿in¹c biednim wiernim
Sprawiedliwi – nie r.chliwi
Dlô swich biednich – mi³oserni

JIDZE WID
Nie ¿dejta, Kasz.b.. Kochani
A¿ nóm ps. w.hgr.z¹ ocz.
A¿ nóm zaszczekaj¹ amen
Na ti czôrni Pusti Noc.
Pójta chi¿i – w lepszi czas
Pójta chi¿i – w biô³i dni
Chto strachl.wi – nod¿i z pas!
Jidze wid! Pod gwiôzd. skrzi!
Wac³aw Pomorski jest osobowoœci¹ niezwykle wra¿liw¹ i otwart¹ na „œwiat i ludzi”, co czyni go postaci¹ niezwykle barw¹. Jest/ nie tylko jak na poetê ale tak¿e jak na
plastyka – przysta³o wra¿liwy i ostrzej a tak¿e g³êbiej i dalej dostrzega Go wokó³ œwiat, który niczym Don Kichot,
chce... zmieniæ na lepszy. St¹d te¿ jego wytê¿ona dzia³alnoœæ spo³eczna i polityczna, na któr¹ tak¿e znajduje czas.
Nie by³a obca mu dzia³alnoœæ konspiracyjna w pierwszej
„Solidarnoœci”, potem w strukturach AWS -u a aktualnie
próbuje budowaæ na BytowszczyŸnie zrêby „ Prawa i
Sprawiedliwoœci”. Jako pracownik bytowskiego domu
kultury, a przede wszystkim jako plastyk mocno by³
zwi¹zany z Wojewódzkim Klubem Plastyka Amatora przy
Wojewódzkim Domu Kultury w S³upsku a zw³aszcza z
jego szefem œp. Stefanem Murawskim – popularnym
„Dziadkiem”- dobrym duchem tego œrodowiska.
Osobiœcie cenie sobie wspó³prace z Wac³awem,
zw³aszcza t¹ w latach 80 tych – kiedy dzia³aliœmy razem na rzecz rozwoju kultury regionalnej w strukturach Sceny Ludowej Wsi Polskiej – ZMW, nieocenionej
na tamte czasy organizacji spo³eczno – kulturalnej,
szkoda, ¿e dziœ zapomnianej i zarzuconej przez obecny
ZMW, a tak¿e to nasze lokalne /ka¿dy na swym polu/ oddane budowanie naszej Ma³ej Kaszubsko – Pomorskiej Ojczyzny. /tz/

œci i sportowych emocji – zapisze siê z³otymi
zg³oskami, w historii przechlewskiego klubu.
Marek Król – „Królik” jest rekordzist¹ w wystêpach w barwach „Brdy”, w której gra³ nieprzerwanie przez 26 lat. Do dru¿yny trafi³ przenosz¹c siê do Przechlewa z s¹siedniej Polnicy.
Jednym z zawodników tego meczu by³ syn
Marka – Micha³ Król.

7 lipca

Nakla gm. Parchowo
Z licznym udzia³em by³ych i aktualnych stra¿aków, oraz zaproszonych goœci z wójtem gminy W³adys³aw¹ £angowsk¹ na czele , odby³y
siê uroczystoœci zwi¹zane z 80–leciem miejscowej jednostki OSP.
Podczas tej uroczystoœci najwy¿sze odznaczenie: Z³oty Znak Zwi¹zku, otrzyma³ Józef
Nowacki, który ju¿ 45 lat nale¿y do stra¿y. Wœród wielu wyró¿nionych, by³ m.in. Franciszek
Kurkowski, który by³ d³ugoletnim komendantem tej jednostki, a jego ojciec w 1922 roku by³
jednym z inicjatorów jej powo³ania.
Z tej okazji odby³a siê tak¿e, pod przewodnictwem ksiêdza proboszcza nakielskiego Stefana Flisikowskiego - uroczysta msza
œwiêta, a popo³udniu gminne zawody, które
w kategoriach ch³opców wygra³y miejscowe
dru¿yny.

11 lipca

Bytów
Projekcj¹ filmu „Krzy¿acy” – Aleksandra Forda, wyœwietlanego na dziedziñcu Zamku Bytowskiego zainaugurowano imprezy w ramach
corocznych „Dni Bytowa” (11– 14.07). Wœród
wieloœci imprez i zawodów sportowo–rekreacyjnych, dominowa³y przede wszystkim prezentacje folklorystyczne – zespo³ów kaszubskich, ukraiñskich i niemieckich. Prezentowa³
siê tak¿e bytowianin z pochodzenia – solista
operowy, obecnie Teatru Polskiego w Warszawie – Jerzy Jeszke. Z koncertem wyst¹pi³a tak¿e Grupa „VOX”.

Miastko
Odby³y siê dwudniowe imprezy w ramach corocznych Dni Miastka. G³ównym punktem
Dni, by³o ods³oniêcie w parku miejskim, przez
przedstawicieli miast pami¹tkowej tablicy partnerskiej Miastko – Fallingsbostel. Z kolei
w Wo³czy Ma³ej odby³a siê spartakiada miasteckich so³ectw.

12 lipca

Lipusz
Pod budynkiem miejscowej szko³y nast¹pi³o
uroczyste otwarcie tegorocznego sp³ywu kajakowego „Œladami Remusa” Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Uczestnicy sp³ywu
p³yn¹æ bêd¹ Wd¹ a¿ na Kociewie, odwiedzaj¹c
po drodze Kaszubski Park Etnograficzny, Kamienne Krêgi w Odrach, Wdzydze Tucholskie,
Miedzno, Czarn¹ Wodê. W programie jak zwykle by³o czytanie powieœci Aleksandra Majkowskiego „¯ece i przigode Remusa”.
W Miedznie dla uczestników sp³ywu wyst¹pi³
zespó³ „Kaszuby” Karsin-Wiele, by³o tak¿e
spotkanie z redakcj¹ „Pomeranii”. Sp³yw zakoñczy³ siê 21 lipca w Wdeckim M³ynie na
Kociewiu.
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13 lipca

Dokumenty z naszej historii...

K³¹czno

Starostwo cz³uchowskie w lustracjach królewszczyzn pomorskich
wieku

Po raz czwarty odby³ siê zorganizowany przez
w XVI
Barbarê i Bogdana Szroderów z K³¹czna –
„Koncert na dachu”. Jak zwykle zgromadzi³
on liczn¹ i bardzo ¿ywo reaguj¹c¹ na wystêpy
artystów publicznoœæ. Tym razem program
koncertu oprócz tradycyjnych muzycznych
w¹tków kaszubsko – ukraiñsko – ¿ydowskich,
uzupe³ni³ przerywnik kabaretowy w wykonaniu Oli Zwierzyñskiej i Olka Grotowskiego.
Niew¹tpliw¹ gwiazd¹ koncertu by³ wystêp
maj¹cego swe ¿ydowskie korzenie – Michaela
Alperta z Nowego Jorku, który z kapel¹ Teatru
z Sejn a tak¿e z Budziukami i Mini-Orkiestr¹
„Pierwsze dochody z rybitwiej jezior wielPrze³omu Stuleci, mistrzowsko zaprezentowa³
kich, przez które rzeka Bra bie¿y, których
klezmerski styl gry.
jezior jako ni¿ej napisano jest 4, na których
niewodami wielkiemi czasu zimy ³owi¹ po
17 lipca
ledzie.
Pierwsze jezioro L u k o m 2 mile od
Miastko – Sianowo
Spod koœcio³a parafialnego Najœwiêtszej Marii miasteczka Chojnic, nad wiesk¹ CharzikoPanny Wspomo¿enia Wiernych wyruszy³a do wem le¿¹ce, jest wielkie, na d³u¿sz¹ mila
Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej - Piel- kaszubsk¹, na szerz¹ miescy szerokie w
grzymka Kaszubska, zorganizowana m.in. drugich stronach w¹skie ledwo na 60 prêprzez oddzia³ miastecki ZK-P. Uczestnicy do tów. Przez to jezioro bie¿y rzeka Bra, koSianowa dotarli 21 lipca, pokonuj¹c po drodze ñcami którego jest g³êbokoœæ s¹¿on 18. Na
ponad 20 kilometrów dziennie. W grupie mia- niem z³awiaj¹ zimie wielkich niewodosteckiej szli równie¿ p¹tnicy z Piaszczyny, wych 29 toni. Na tem jeziorze ³owi¹ siê
Wierzchociny, Kramarzyn, Lipnicy, Parcho- kleszcze, p³ocice, okunie, szczuka rzadka,
wa, Tuchomia, Niezabyszewa i Bytowa. Gru- którego z po³owu dochód ni¿ej z inszemi
pie towarzyszy³ autobus firmy Ex-Pro – Bo- napisan.
Do tego jeziora wcielaj¹ siê ziemnianie
les³awa Prondziñskiego z Wa³dowa, który po
uroczystoœciach odpustowych przywióz³ Jeziersczi i Powalsczi, i¿ maj¹ brzeg swój,
uczestników grupy miasteckiej z powrotem do mieni¹c siê mieæ przywileje, których nam
rewizorom nie okazali, ani listów ¿adnych,
miejsca zamieszkania.
W czasie sumy odpustowej w Sanktu- za co, aby dali ³owieniu pokój, tedy od niearium Sianowskim J.E. bp. Jan Bernard Szla- boszczyka p. wojewody poznañskiego
ga dokona³ rekoronacji figurki Matki Bo¿ej dano jem jeziorko Boruni, którego w [u]
Królowej Kaszub, która nie tak dawno zosta³a ¿waniu s¹.
Drugie jezioro K r a m p s k o, którego
okradziona z korony i insygniów królewjest na dobr¹ milê na d³u¿n¹, poprzez
skich.
w¹skie. Na którem w wielu miescach nie
18 lipca
³owi¹ poprzec jeno wzd³u¿ dla w¹skoœci;
przez to jezioro rzeka Bra bie¿y miêdzy
Przechlewo
wsiami przerzeczonemi Krampskiem, FerJózef Baranowski mieszkaniec Przechlewa ob- stinowem, królewskimi,z drugiej strony
chodzi³ jubileusz 90-lecia swych urodzin. Z tej miêdzy wsiami ziemiañskiemi Niedanokazji wizytê z³o¿y³ mu m.in. Wójt Przechlew- kiem, Sczithnem, Zawad¹, Pakothilskiem.
ski – Miros³aw Maszczak i Maria Dydziñska – W którem jezierze wsi przerzeczonych panowie maj¹ wolnoœæ ³owienia ryb czasu letkierownik USC.
Jubilat do Przechlewa przyby³ w 1946 niego w³ókiem, na co prawa maj¹ od króla
roku z Nowych Troków. Ju¿ w 1951 roku zo- JM dla brzegów w³osnych swych, którego
sta³ prezesem i komendantem miejscowej dochód z uroczystego ni¿ej napisana bêOSP, w której dzia³a³ przez ponad 50 lat. dzie.. W tem jezierze toni niewodowych
W okresie II wojny œwiatowej walczy³ w stop- wielkich 25, na którem u³awiaj¹ siê szczuniu podporucznika w wojnie obronnej. Zosta³ ka, jaŸ, okunie, certy, plocice, pstr¹g, kleszranny w walkach pod Szczytnem. Do niewoli cze rzadko.
Trzecie jezioro K o n i u s s e w o , 2 mile
rosyjskiej trafia ze szpitala w Ostro³êce. Wywieziony w g³¹b Rosji, pracowa³ w tajdze jako na d³u¿¹, poprzecz 4 staje, przez które rzedrwal. Dzisiaj, prywatnie dostojny Jubilat lubi ka Bra bie¿y. Na którem toni 2 niewodowe,
graæ na skrzypcach i malowaæ, a tak¿e poœwiê- przew³ocznych 7. To jezioro dla zaroœli i
g³êbokoœci ma wiele miejsc,powiadali
ca siê pszczelarstwu.
przed nami rewizormi
Chlopi, nie ma po³owu, w którym ryba poKo³czyg³owy
Po 20 latach zabytkowy XIX wieczny koœció³ spolita, niewielka u³awia siê, którego z pow Ko³czyg³owach na kilkumetrow¹ - wzoro- lowu uroczystego dochód wpisan bêdzie
wan¹ na poprzedniej – wie¿ê, która wykonana ni¿ej.
Czwarte jezioro S ³ u c h o w s k i e, na
jest z drewna sosnowego, a dach z blachy cynktorem
zamek zasadzon jest, które samo w
kowo – kadmowej, a wokó³ krzy¿a zamontowasobie
jest,
nie maj¹ce rzeki ¿adnej do sieny jest oœmiok¹tny, ozdobny talerz. Poprzedbie,
którego
na d³u¿¹ jest 2 mile, wielkie.
nia wie¿a z uwagi na groŸbê zawalenia, zosta³a
Na
ktorem
jezierze
przy tej kêpie, na której
rozebrana w 1982 roku.
zamek zasiad³, jest ostrów wielki i na po-

Dochody z jezior nale¿¹cych
do Starostwa
Cz³uchowskiego
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ludnie las wielki, dêbowy, jeno w¹ski, poprzecz jest go na 4 morgach, a w drug¹
stronê na 8. £awiaj¹ na niem toni 18 niewodowych, przew³ocznych 8. £owi¹ siê w
niem: szczuka, kleszcz, solnice, karasie, jazie, p³ocice, liny.
S u m m a p i e n i ê d z y z mianowitych
jezior odebranych przez zimê, wedle powieœci i sprawy dania przez garmistrze i rybickie, nad kupienie sieci i nad zap³acenie czeladzi fl. 170/25
Drugich j e z i o r m n i e j s z y c h, na których przew³okiem ³owi¹, popisanie
Jest jezior stoj¹cych œrzedniej d³ugoœci
i szerokoœci 13. To jest jezioro Sczenna, Zamarskie, Blumwelskiego polowica, Sprzinda, Thuczno, Ritha, Siecz, Blothko, Gostudze, Lawno, Okuniewko, Pliutha, Koniussewo, Skrzinka.
Z tych jezior czasu zimy z³owienia i
po³owu dobrego nad wychowania zamkowe czeladzi niewodowej i nad zap³acenie
sieci kupionych na przew³oki, jako dali
sprawê garmistrze i rybiccy, którzy tego
przygl¹daj¹, mniej albo wiêcej czyni summa ...... fl. 63/25
J e z i o r e k p o m n i e j s z y c h b³otnych,
miêdzy borami i miêdzy niwami gburskiemi le¿¹cemi, popisanie
Jest jeziorek nad mianowite jeziora,
które przynale¿¹ starostw[u] sluchowskiemu, miêdzy borami le¿¹cych, na których
niewodki ani przew³oki zamkowe nie
chodz¹, bo zarosle sitkowiem, k temu blotne i niewielkie, w którym gburom dla ich
¿ywnoœci dopuszczaj¹ ³owienia. Z których
zamkowi nad insze, które s¹ mianowane
wy¿ej przy wsiach, które przezywaj¹ czynszem r y b i c k i e m , przychodzi na ka¿dy
rok z pewnego najmu im summa fl. 23. Których pustych jeziorek summa jest 31: Poliewsk, Kwieczk, Gacze, Bachowisko, Zielione, Choczina,Glawno, Gwaszde,
Pluczcicze 2, Gwiezdzieniecz,Okuniewko
2, Jezierwi, Trzenie, Pierdiszek, Kamieniczno, Rosthki, Bielsko, Somin, Dibrsk,
Pczienie, Borziskowskie, Kr¹¿eli, Orzeskowo, Seligoscz, Dlugie, W¹gorzewko, Ma³e
Choiniczki.
S u m m a p i e n i ê d z y z jezior mianowitych, z ³owienia i z najmu na rok
zupe³ny, odebranych czyni....fl. 234/20”
dr Jacek Knopek.

Zatrzymaæ w pamiêci
Ma³o ju¿ kto z mieszkañców Borowego M³yna
zw³aszcza m³odych pamiêta, ¿e do koñca lat 60
XX wieku by³y tu dwa koœcio³y. Oprócz obecnego
katolickiego p.w. Œwiêtego Ducha budowanego
od lipca 1914 roku –do Zielonych Œwi¹tek 1916
roku kiedy to zosta³ on poœwiêcony przez ks. kanonika Dziêgelskiego – by³ równie¿ koœció³ protestancki (na zdjêciu poni¿ej) wybudowany ju¿
wczeœniej przed katolickim, bo na poz¹tku XX w.
Sta³ on za rzeczk¹ Gwiazdy (po tej samej stronie co dzisiejszy katolicki), dzisiaj jest tam wiejska
hydrofornia, a w pobli¿u mieszkaj¹ Pañstwo Rudnikowie, którzy udostêpnili – za co serdecznie dziêkujemy - nam to zdjêcie.
Koœció³ ten zosta³ rozebrany z myœl¹... wykorzystania materia³ów z jego rozbiórki do rozbudowy miejscowej szko³y. Jak siê okaza³o nie wiele
z tego siê przyda³o...nie mniej za t¹ przyczyn¹ z krajobrazu i ¿ycia duchowego Borowego M³yna, niepotrzebnie „znikn¹³” ten œwiadek historii, który do
dziœ móg³by s³u¿yæ (chocia¿by w inny sposób)
miejscowej spo³ecznoœci. Po drugiej stronie drogi
sta³a równie¿ nie istniej¹ca ju¿ te¿ plebania , nale¿¹ca do tego¿ koœcio³a. By³ ni¹ kiedyœ stary dwór
nale¿¹cy do ewangelickiej rodziny Stromerów, wybudowany w 1856 roku. Rodzina ta mia³a tu znaczny maj¹tek ziemski, (od ich dworu po jezioro
Gwiazdy i wokó³ niego), który po przeprowadzeniu siê tej rodziny do Mas³owic przeszed³ na rzecz
miejscowej parafii ewangelickiej. Po II wojnie
œwiatowej maj¹tkiem tym zawiadywa³ miejscowy
proboszcz katolicki, lecz wkrótce zosta³ on upañstwowiony i rozparcelowany miêdzy miejscowych rolników.
Równie¿ dzisiejszy cmentarz by³ pocz¹tkowo
ewangelicki - o czym zaœwiadcza³y np. do niedawna tu zachowane krzy¿e nagrobne miejscowych
E w a n g e l i k ó w, n p . J o h a n a Z i e g e r t a
/16.04.1841-11.02.1892/ w³aœciciela m³yna z
Parszczenicy. Grób ten informuje nas, ¿e koœció³
ten jak i cmentarz by³ parafialnym dla dosyæ rozleg³ego terenu Goch . Nie mniej, jak z zas³yszanych opowiadañ wiem, to ju¿ w latach 1920–1939
miejscowy koœció³ ewangelicki by³ placówk¹ filialn¹, obs³ugiwan¹ z przez pastora – proboszcza
koœcio³a z Pietrzyków.
Do historii tego koœcio³a i parafii ewangelickiej postaram siê powróciæ po zebraniu na ten temat dalszych informacji historycznych.
Przy tej okazji wspomnê o podobnym zdarzeniu, które pamiêtam z mego rodzinnego
Czerska, gdzie tak¿e mniej wiêcej w tym okresie co w Borowym M³ynie, rozebrano stoj¹cy
przy ulicy Dworcowej (dziœ jest tam spo¿ywczy pawilon handlowy) okaza³y koœció³ ewangelicki. Rozebrano go
Koœció³ (rozebrany) na potrzeby budowy
w Borowym M³ynie.
„salki gimnastycznej”
– wtedy nazywanej
szumnie - Sali Sportowej przy miejscowym
LO, a tak¿e na rozbudowê szko³y w Malachiniu. Dobrze, ¿e nie
zd¹¿ono (a taki by³ zamys³) rozebraæ równie¿ koœcio³a ewangelickiego w Mokrym (4
km od Czerska), który
dzisiaj s³u¿y miejscowym wiernym jako
œwi¹tynia katolicka.
Zbigniew Talewski

JUBILAT
Prof. dr hab. Edward Breza
dokoñczenie ze str. 1.

2 4 w r z e œ n i a b r. p r o f . E d w a r d B r e z a
ukoñczy 70 lat. Z tej okazji Szanownemu Jubilatowi w imieniu: czytelników
„ N a j i c h G o c h ” , z e s p o ³ u w s p ó ³ p r a c uj¹cych z nami publicystów i dziennikar z y, w y d a w c y i re d a k c j i a t a k ¿ e
w imieniu wszystkich Pomorzan i Kaszubów mieszkaj¹cych w Borach, na Gochach i Zaborach – sk³adamy najserd e c z n i e j s z e ¿ y c z e n i a z d r o w i a i d a lszych si³ , które przez dziesi¹tki lat z
takim skutkiem po¿ytkuje DRECH Profesor na rzecz rozwoju polsko- pomorskiej nauki w tym dla dobra - „Naszon kej Tatczezne e Kaszebizne”. Dziêkujemy Ci Profesorze – ¿yj nam STO LAT
i d³u¿ej...!!!
Edward Breza urodzi³ siê 24 wrzeœnia 1932 roku na pograniczu Zaborów
i Z i e m i K o œ c i e r s k i e j , w K a l i s z u K aszubskim. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ i
maturê zda³ w Poznaniu, poczym w
1966 roku w systemie zaocznym ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku. W 1974
roku obroni³ doktorat, w 1978 r. rozprawê habilitacyjn¹ a w 1993 roku otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jako nauczyciel, ucz¹c jêzyka polskiego i rosyjskiego. W 1978 roku zosta³ prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Gdañskiego. Poczym by³ tak¿e dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, a ta k¿e kierownikiem Zak³adu Dialektologii i Onomastyki . Dzia³a w wielu orga nizacjach naukowych i spo³ecznych w
tym jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium w Belgii , jest cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Wielokrotnie by³ edytorem i redaktorem
ró¿nych wydawnictw naukowo – popul a r y z a t o r s k i c h w t y m p r z e d e w s z y s tkim z zakresu jêzyka. Do jego pasji naukowych nale¿y badanie pochodzenia
nazwisk i nazw miejscowoœci kaszubskich, a z zakresu jêzyka historia jêzyka polskiego na Pomorzu oraz wp³yw
³aciny na kszta³towanie siê jêzyka pol skiego. Jak dot¹d wyda³ ponad 750 publikacji. Wœród nich s¹ takie cenne
opracowania jak: „Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej”, „Toponimia powiatu wejherowskiego”.
Wspólnie z prof. Jerzym Trederem
napisa³ „Zasady pisowni kaszubskiej”
i w zarysie popularnym – „Zasady Gramatyki Kaszubskiej”. Ostatnio wyda³
obszern¹ pracê zatytu³owan¹ - „Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany”.
Wœród wielu odznaczeñ, które jak
dot¹d otrzyma³ jest tak¿e - Kaszubski
Medal Stolema.
/tz/

Zdarzy³o siê!
19 lipca

Miastko
Przez trzy dni (19-21lipca) odbywa³ siê w
Miastku V Zlot Motocykli i Pojazdów Dziwnych, w którym udzia³ wziê³o ponad 200 maszyn z ca³ego kraju. Organizatorem tej imprezy by³ Miastecki Klub Motocyklowy „Cedr” ,
któremu prezesuje Zygmunt Kruszyna. Najstarsz¹ maszyn¹ uczestnicz¹c¹ w tym zjeŸdzie
by³ niemiecki motocykl Victoria KR – 15N z
1939 roku, nale¿¹cy do Dariusza Krywiaka z
Modrzejewa gm. Tuchomie.

Bytów
Na zamku bytowskim odby³ siê trzydniowy
(19-21.07) - VI Wielki Turniej Gryfa Pomorskiego. W Turnieju udzia³ wziê³y m.in. oddzia³y: rycerzy krzy¿ackich, wojsk polskich, litewskich oraz legion szkocki.
W czasie turnieju mo¿na by³o pos³uchaæ
muzyki celtyckiej oraz podziwiaæ wystêpy grupy teatralnej „Waganci”. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê pojedynki piesze rycerzy, a tak¿e inscenizacja bitwy pod bytowskim
zamkiem, która zakoñczy³a ten turniej.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kaszubsko – Pomorskie Bractwa Rycerzy
Zamku Bytowskiego, któremu przewodzi
Wielki Mistrz – Daniel Stroik. Stowarzyszenie
to zosta³o zarejestrowane 16 paŸdziernika
1995 roku, a pomys³odawcami jego powstania
byli Piotr Kropid³owski i Tadeusz Ksi¹¿k.
Obecnie nale¿y do niego 25 osób.

Kaszuba gm. Brusy
Oddano tu o u¿ytku zbudowany za 270 tys. z³.
(ca³oœæ budowy trwa³a 3 lata) 1,5 km odcinek
drogi, która po³¹czy³a Kaszubê z Leœnem .
W tym roku przygotowany zostanie projekt
przed³u¿enia tej drogi do ¯abna i budowy drogi Kaszuba – Czyczkowy. Œrodki na budowê
tych dróg bêd¹ pochodzi³y z programu Sapard

20 lipca

Piaszno gm. Tuchomie
Prawie 900 czarownic i czarnoksiê¿ników
uczestniczy³o w sabacie czarownic jaki odby³
siê na Górze Lemana (Góra Siemierzycka) –
tak zwanej od jej w³aœciciela, wspó³organizatora zlotu – Klemensa Lemana. G³ówny cie¿ar organizacyjny imprezy z powodzeniem ud¿wigneli jej g³ówni organizatorzy i pomys³odawcy: Tomek Iwañca i Dorota Landowska –
m³oda Pani So³tys – Piaszna.

Studzienice
Odby³y siê coroczne imprezy w ramach „Dni
Studzienic”, na których bawi³o siê oko³o 4 tys.
osób – mieszkañców gminy i turystów. Swe
umiejêtnoœci prezentowa³y takie zespo³y jak:
Liverpool, Gang Marcela i Bayer Full a tak¿e
bytowskie – Grzegorza Halamy i Danuty Sikorskiej. Odbywa³y siê tak¿e liczne konkursy
m.in. na najstarszego uczestnika imprezy, czy
licytacja „Laski wójta gminy”, której dochód
przekazano na rzecz miejscowej szko³y. Jedn¹
z atrakcji by³ tradycyjny mecz pi³ki no¿nej, pomiêdzy dru¿yn¹ Studzienic a dziennikarzy
„G³osu Pomorza”. Dru¿yna studzienicka zdecydowanie pokona³a „dziennikarzy” 7:3.
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Zdarzy³o siê!

Jasieñ
Ju¿ po raz pi¹ty szko³a i Rada Rodziców w Jasieniu oraz GOKOSiT w Czarnej D¹brówce
zorganizowali „Biesiadê Kaszubsk¹”, podczas
której dla mieszkañców i turystów przygotowano liczne konkursy i konkurencje sportowo –
rekreacyjne. W czêœci artystycznej wyst¹pi³y
zespo³y folklorystyczne w tym orkiestra dêta
Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu oraz zespó³ kaszubski „Jasieñ”, kierowany przez
Agnieszkê Stolc, a tak¿e solista operowy ze
Szczecina – Edward Piotrowski. Jasieñska Biesiada nawi¹zuje w swym przes³aniu do kaszubskich tradycji weselnych.

Unichowo
Miejscowy Klub LZS, któremu prezesuje Kazimierz Szczegielniak zorganizowa³ festyn sportowo – rekreacyjny, który pomimo padaj¹cego
deszczu licznie zgromadzi³ mieszkañców wsi
i turystów. Wœród licznych konkurencji by³a rywalizacja biegowa na dystansie 3 km , rozgrywki pi³ki no¿nej, a tak¿e licytacje m.in. czterokilogramowego szczupaka i poro¿a jelenia. Festyn zakoñczy³a zabawa ludowa.

22 lipca

Mas³owiczki gm. Tuchomie
Odby³ siê Miêdzynarodowy Plener Malarski,
w którym udzia³ wziê³o 14 artystów z Niemiec
i pó³nocnej Polski. Przez 2 tygodnie tj do 4
sierpnia , tworzyli oni obrazy i rzeŸby. Organizatorem i komisarzem pleneru by³a Jolanta
Dorszewska-Potting . Plener zakoñczy³ pokazem prac, który odby³ siê w szkole podstawowej w Kramarzynach. Prace te bêd¹ równie¿
póŸniej eksponowane na okolicznoœciowej wystawie w Gdyni.

23 lipca

Gdañsk
W Tawernie Mestwina- Gdañskiego Domu Kaszubskiego odby³a siê promocja nowego tomu
poezji pt. „Wieczórny widnik” Stanis³awa Pestki , jednego z najwybitniejszych dzia³aczy kaszubskich, filozofa i uznanego publicysty i poety – pisz¹cego pod literackim pseudonimem –
Jana Zbrzycy.
Uczestnicy promocji wys³uchali referatów:
red. Edmunda Puzdrowskiego pt. „W krêgu poetyckich olœnieñ” oraz profesora Jerzego Tredera
„O s³owie kaszubskim”. W czêœci artystycznej
wyst¹pili: grupa muzyczno – teatralna pod kierownictwem Jaromina Szroedera z Parchowa
oraz z piêkna interpretacj¹ kaszubskich strof poetyckich - Zbigniew Jankowski.

Brusy
Odby³ siê pierwszy przegl¹d zespo³ów kaszubskich o „Cytrê Wicka Rogali” – s³ynnego na
ca³e Kaszuby œp. „Grola” i poety ludowego z
Wiela.

23 – 28 lipca

Chojnice, Charzykowy, Brusy,
Bytów, Koœcierzyna,
Sierakowice i Wiele
Na estradach tych miast i wsi odby³y siê koncery i imprezy folklorystyczne w ramach VIII
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Z apteczki Babuni
TWARÓG LEK NA ZAPALENIA
W medycynie ludowej twaróg by³ powszechnie wykorzystywany w
³agodzeniu ró¿nych stanów zapalnych. Zapewne dlatego wielki naturalista
ksi¹dz Sebastian Kneipp przed ponad 100 laty tymi to s³owami wychwala³
jego zalety: Nabawi³eœ siê zapalenia p³uc, op³ucnej lub otrzewnej, chocia¿by gor¹czka nie wiem jak wielka by³a, boleœæ i zapalenie ci¹gle siê zwiêksza³y, to i wtenczas przy³o¿ony plaster z dobrze ubitego œwie¿ego sera usunie zaraz palenie
I k³ucie i wkrótce zapalenie przestanie byæ niebezpieczne . Nie znam innego
œrodka, który by przy zapaleniu w tak uderzaj¹cy sposób dobry robi³ skutek
i usuwa³ gor¹czkê. W trakcie kilku spotkañ us³ysza³em potwierdzenie tych
s³ów.
Jedna z mych znajomych tymi ok³adami z twarogu uratowa³a ¿ycie synowi.
Otó¿ – opowiedzia³a mi - by³o to w latach piêædziesi¹tych. Syn przeziêbi³
siê i dosta³ zapalenia p³uc, bardzo silnie gor¹czkowa³. Wszelkie leki okaza³y
siê ma³o skuteczne. Temperatura stale ros³a. Wtedy zrozpaczona postanowi³am jeszcze raz spróbowaæ rady mojej babki. Wziê³am ponad kilogram
œwie¿ego sera, solidnie go ubi³am i rozcieñczy³am delikatnie letni¹ wod¹ –
babcia radzi³a zrobiæ to serwatk¹, ale akurat jej nie mia³am pod rêk¹ – i
tak¹ maœæ przy³o¿y³am na piersi dziecka. Po pewnym czasie twaróg wysech³ na wiór, zrobi³ siê twardy, ale ch³opiec uspokoi³ siê, opad³a mu lekko
gor¹czka. Potem zapad³ w sen. Nastêpnego dnia poczu³ siê lepiej, ale ok³ad
powtórzy³am. Gor¹czka powoli opad³a jeszcze bardziej.
Z kolei w drugim wiadomym mi przypadku uratowano od groŸby powa¿nych powik³añ chor¹ na zapalenie p³uc. Chorej towarzyszy³a bardzo wysoka gor¹czka, nie pomaga³y jej ¿adne leki, herbaty, ok³ady. Wówczas chorej
zrobiono chorej ok³ad z twarogu. Twaróg przy³o¿ony na piersi chorej i pozostawiony na noc wspaniale zadzia³a³, temperatura opad³a i stan chorej siê
wyraŸnie polepszy³.
JAGODY Z KEFIREM
W medycynie ludowej jagody stosowane s¹ powszechnie jako lek przeciw biegunkom i z³ej pracy jelit. Od pocz¹tku XX wieku dziêki laureatowi
nagrody Nobla Ilii Miecznikowi zaczêto równie¿ doceniaæ walory produktów kwaszonych m.in. kwaœnego mleka, jogurtów, kapusty kwaszonej, kefiru, maœlanki, jako p o k a r m ó w polepszaj¹cych pracê jelit.
Wspó³czeœnie w profilaktyce zdrowotnej poleca siê je równie¿ w przypadkach zniszczenia flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym m.in. w
skutek podawania antybiotyków. O tym zaœ jak rewelacyjne mog¹ byæ skutki takich kuracji dowiedzia³em siê z wiarygodnego Ÿród³a.
Otó¿ – jak mi powiedzia³a mi moja informatorka – moja ju¿ doros³a córka
mia³a bardzo skomplikowan¹ operacjê jelit, przy okazji podawano jej du¿o
antybiotyków. W wyniku ich stosowania stan zdrowia córki bardzo siê pogorszy³. Zosta³a zniszczona prawie ca³kowicie flora bakteryjna w jelitach i
uk³ad trawienny przesta³ pracowaæ. Córka z dnia na dzieñ s³ab³a i istnia³a
powa¿na obawa, ¿e nie da siê jej uratowaæ. Rozpacza³am z tego powodu
bardzo. Pewnego razu widz¹c kobietê sprzedaj¹c¹ na targowisku jagody dozna³am prawdziwego olœnienia. Uœwiadomi³am sobie bowiem, ¿e jagody to
wspania³e owoce polepszaj¹ce pracê uk³adu pokarmowego. Postanowi³am
je podaæ w jogurcie naturalnym, który równie¿ ma w³aœciwoœci regeneruj¹ce pracê jelit. Zakupi³am kubek jagód i kubek jogurtu. Oba sk³adniki
dok³adnie wymiesza³am, jagody wczeœniej rozgniot³am na papkê. Poprosi³am córkê by rozpoczê³a kuracjê jedz¹c pierwszego dnia po pó³ ³y¿eczki
mieszanki co dwie, trzy godziny. W nastêpnych dniach porcjê stopniowo córka zwiêksza³a. Ju¿ po tygodniu takiej kuracji chora poczu³a siê wyraŸnie lepiej, przewód pokarmowy zacz¹³ na nowo pracowaæ. Stopniowo stan zdrowia polepsza³ siê i w koñcu wszystko wróci³o do normy.
Zbigniew Przybylak – „GP”

Zdarzy³o siê!

Z ksi¹g USC
JUBILEUSZE
S¹pólno gm. Przechlewo
Pani Sabina Ja¿dzewska z S¹pólna, obchodzi³a w sierpniu 90 urodziny.
Jest ona córk¹ Wawrzyñca Dzieci¹tko i Franciszki z domu - Fedorczyk a urodzi³a siê 6
sierpnia 1912 roku w Remiszewie.

urodzony 30.03.1988 r syn Grzegorza i Zofii z
domu Gostomczyk – uzdolniony uczeñ SP i G
w Borowym M³ynie.
W lipcu i sierpniu br. w parafii Borowy
M³yn zmarli równie¿ :

Wiktor Rudnik ( w wieku 82 lat ) z Borowego
M³yna.
Marta Jankowska z domu Chamier – CiePr¹dzona gm. Lipnica
miñska ( w wieku 89 lat) z Upi³ki.
Brunon (ur. w 1914 r.) i Stefania (ur. 1916 r. - Piotr Topka ( zmar³ tragicznie w wieku 42 lat)
z domu Myschke voto d. Feilcja Lietz) Kaszu- z Upi³ki.
bowscy - 17 sierpnia 2002 r. obchodzili jubile- Stanis³aw Gierszewski ( w wieku 76 lat) z
usz 60 lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
Osowa Ma³ego.
Borowy M³yn gm. Lipnica
Wieczne Odpoczywanie
Stanis³aw i Anastazja (z domu Szczêsna) Le- Racz Im Daæ PANIE.
mañczykowie - 10 lipca br. obchodzili jubileusz 50 lecia ma³¿eñstwa.
29 lipca 2002 r. w wieku 90 lat zmar³a
Tak¿e 50 lecie po¿ycia ma³¿eñskiego bêd¹ obœp. Ma³gorzata JACKOWIAK,
chodziæ w listopadzie br.
urodzona 7 marca 1912 roku w Kobylich GóPañstwo:
rach gm. Lipnica z ojca Franciszka JankowKornelia i Bernard Wróblewscy
skiego i matki Zuzanny z domu Grochowskiej.
i
Wdowa po œp. Michale Jackowiaku ur. w m.
Joanna i Maksymilian Fiszka Borzyszkowscy B³ojca 24 marca 1910 roku a zmar³ym w Kobylich Górach 31 sierpnia 1993 roku.
Upi³ka gm. Lipnica
Panie Bo¿e Daj Im Wieczne spoczywanie !!!
Pañstwo Jakub ( urodzony w Upi³ce 20 maja
1908 roku , syn Jakuba i matki Marianny z
domu Szweda) i Marta ( urodzona 21 paŸdzier- Poni¿szy wiersz ten poœwiêcam pamiêci Ma³gonika 1911 roku w Borowym M³ynie córka Au- rzaty Jackowiak
gustyna Prondzyñskiego i matki Wiktorii z
domu Gostomczyk) - TRZECIÑSCY w listo- Zbigniew Talewski
padzie br. bêd¹ obchodziæ 70- lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego.

PrzyjaŸñ

Wszystkim w / w Dostojnym Jubilatom- ¿yczymy dalszych wielu £ask Bo¿ych, zdrowia Babcia Jackowiakowa pamiêta
i aby ¿yli nam jak n a j d ³ u ¿ e j......!
jak wokó³ by³y po horyzont pola
i jak sta³y tu gburskie checze
Jankowskich, Gostomczyków, Knitrów....
¯yczenia
a teraz znikomym jeszcze
Katarzyna Bukowska; Stoltmany gm. Lipnica fundamentów œladem
pokrytym mchami
Droga Kasiu !
Z okazji urodzin: du¿o zdrowia, samej radoœci, w uporze trwaj¹.
spe³nienia ¿yciowych marzeñ oraz abyœ umia³a
siê cieszyæ ka¿dym dniem. Œmiej siê z innymi, Czas tu dziœ wyrós³
ale nigdy z nich. Niech sprawia Ci radoœæ na- lasem.
wet ka¿dy ma³y, ale udany ¿art. Pozwól aby odludnie
Twoja radoœæ wyp³ywa³a prosto z Twego serca i dziko woko³o
¯yczy Kochaj¹ca Ciebie rodzina BukowI tylko babci Jackowiakowej wnuki
skich.
jak leœne pasikoniki
skacz¹ wœród tych boru
Pañstwo Anna i Jan Bukowscy ;Stoltmany rozlewisk
gm. Lipnica.
powita³y zaciekawione
Kochani Rodzice!
rzadkich tu
Z okazji Waszego Jubileuszu - 30 lecia po¿ycia przybyszy.
ma³¿eñskiego, które przypada 21 paŸdziernika
br. – ¿yczymy Wam du¿o zdrowi, radoœci, wza- I pod lip¹ leœniczówki
jemnego wsparcia i zrozumienia na ka¿dy ponios³a dzieciêcym szczebiotem
dzieñ kolejnych wspólnie spêdzonych lat.
przyjaŸñ
¯ycz¹ dzieci:
Wioletta z rodzin¹, Kasia, Grzeœ, Ewa, Czy ona przetrwa
Krzyœ i Domka.
otaczaj¹cy Kobyle Góry

Z ¿a³obnej karty.

kaszubski las.

11 lipca 2002 r. zgin¹³ w Upi³ce œmierci¹ traLeœniczówka Kobyle Góry –sierpieñ 1978 r.
giczn¹
œp. Marcin Rudnik

Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru Dni
Kultury Kaszubskiej.
Goœæmi Festiwalu by³y zespo³y: Pendik
Folklor Egitim Merkezi _ Turcja; Kohoutek z
Chrudimia – Czechy; Spotkanie z Tertre – Belgia; Poleska Gwiazdeczka – Bia³oruœ; Zespol
„Gorlica” – Ukraina; Tite Pati – Bu³garia; Mattagumber – Francja, Jaskó³eczka – Litwa; Meiramar Axouxeres – Hiszpania; Goroon Ede z Ede
– Holandia; Raices de Colombia – Kolumbia;
Raices de Columbia – Kolumbia; Manghine e
Manghina – W³ochy; Saint Dimitros z Peta Artas – Grecja; Kalamandir Sanskrutik Trust – Indie; Grupa folklorystyczna – Meksyk.
Grupy kaszubskie by³y reprezentowane
przez zespo³y z Chojnic, Bytowa, Koœcierzyny, Sierakowic, Wiela i Brus (M³odzi Krebanie
i Krebane i Starzy Krebane). W tym roku po
raz pierwszy stworzono grupê zespo³ów dzieciêcych wystêpuj¹cych przed wystêpami g³ównymi. Koncerty festiwalowe rozpoczê³y siê
23.07 w Charzykowach, gdzie w miejscowym
amfiteatrze im. Ottona Weilanda zaprezentowa³y siê w paru minutowych programach
wszystkie zespo³y. Z kolei 28.07 - Festiwal zakoñczy³ siê koncertem fina³owym w Brusach,
który poprzedzi³a msza œwiêta i parada zespo³ów ulicami Brus.
Pomys³odawcami tego organizowanego
si³ami lokalnymi festiwalu s¹ W³adys³aw Czarnowski (dyrektor festiwalu) – obecny wiceburmistrz Brus i jego syn Marek – dyrektor miejscowego Domu Kultury. Obaj zwi¹zani s¹ z zespo³em folklorystycznym Krebane z Brus.
Przy okazji trzeba z przykroœci¹ odnotowaæ, i¿ Ministerstwo Kultury odmówi³o dofinansowania tego¿ festiwalu, t³umacz¹c siê brakiem œrodków.

Watykan – Czersk
Z placu œw. Piotra w Watykanie o godz. 13.20
w ramach zawodów, które dla uczczenia 24-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II zorganizowa³ Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych w
Polsce - wystartowa³o do lotu do Polski 9 tys.
go³êbi, wœród których by³o 55 z Czerska i 24
tych ptaków z Chojnic.
Aby dolecieæ z Watykanu do Czerska
go³êbie musia³y pokonaæ 1368 km, a do Chojnic 1340 km . Jako pierwsza przylecia³a 30 lipca o godz. 18.50 4-letnia samiczka Zygmunta
Lindy z Czerska. 7 sierpnia o godz. 6.38 przylecia³a do Chojnic 2-letnia samiczka Andrzeja
Machalewskiego, a o godz. 12.07 2 letni samczyk Janusza Schmidta z Czerska.
Czerscy i chojniccy hodowcy go³êbi pocztowych nale¿¹ do okrêgu tucholsko-s³upskiego PZHGP.

25 lipca

Przechlewo
Kilkaset osób bra³o udzia³ w spartakiadzie
wodniackiej zorganizowanej przez Oœrodek
Sportu i Rekreacji nad jeziorem Koñskim.
Poza Przechlewianami , w wielu przygotowanych przez organizatorów konkurencjach, takich jak: kajakowa œcie¿ka zdrowia, koszykówka wodna, przeci¹ganie liny w wodzie , wyœcigi kajakowe w klasie „Smyk”, p³ywanie,
stanie dru¿ynowym na desce surfingowej, koszykówka wodna, pi³ka siatkowa – startowali
turyœci, wypoczywaj¹cy na Ziemi Przechlewskiej.
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Zdarzy³o siê!
26 lipca

Kuchnia domowa

Przechlewo

Rybka prosto z wody...

Prawie dobê trwa³ maraton wêdkarski nad jeziorem R¹bki w Przechlewie.
Jego zwyciêzc¹ zosta³ Jerzy Mastalerz.
Drugie miejsce zaj¹³ Henryk Spors, a trzecie
Piotr Rudzik z Cz³uchowa. Najwiêksz¹ rybê,
ponad 2 kilogramowego szczupaka, z³owi³
Piotr Bartecki. Wêdkarscy „maratoñczycy”
musieli przejœæ przez trzy tury zawodów i wykazaæ swe umiejêtnoœci w trzech technikach
po³owu. Podczas nocnej rywalizacji, które stanowi³o jeden z etatów konkursu, szczególne
znaczenie mia³o wêdkowanie za pomoc¹ sygnalizatorów dŸwiêkowych i œwietlnych,
oznajmiaj¹cych rybne brania. Organizatorem
imprezy by³o przechlewskie ko³o, na którego
czele stoi Wojciech Rybak.

27 lipca

Sma¿ona p³oæ
P³oæ, jest zwykle ryb¹ nie du¿¹ o œredniej jakoœci bia³ym miêsie. A poniewa¿ p³otka
jest oœcista – ma 106 oœci miêdzymiêœniowych rozmieszczonych na ca³ym ciele – nadaje siê g³ownie do sma¿enia.
Podane sk³adniki dotycz¹ obróbki ryby 200 gramowej.
Przygotowaæ 15 g m¹ki, 15 g oleju uniwersalnego, mleko i sól. Rybê oskrobaæ, sprawiæ, op³ukaæ i w³o¿yæ na pó³ godziny do mleka. Po wyjêciu osuszyæ czyst¹ lnian¹ œciereczk¹ i posoliæ. Obtoczyæ w m¹ce i sma¿yæ na dobrze rozgrzanym t³uszczu.
P³oæ przed sma¿eniem panierowaæ, ale wtedy dodatkowo potrzebne bêd¹: bu³ka tarta (15 g) i jajko, którego wykorzystamy tylko czeœæ. Po wyjêciu ryby z mleka, osuszeniu i posoleniu, obtaczamy rybê w m¹ce, a nastêpnie w jajku roztrzepanym z 2-3 ³y¿kami mleka i w tartej bu³ce. Sma¿ymy podobnie jak poprzednio na rozgrzanym t³uszczu.

Modrzejewo gm. Tuchomie
Oddano do u¿ytku nowoczesn¹ oczyszczalnie
œcieków, do której pod³¹czono 64 gospodarstwa domowe. Oczyszczalnia jest w pe³ni
zautomatyzowana, a jej przepustowoœæ wynosi 42 metry szeœcienne na dobê. Koszt tej inwestycji wyniós³ ok. 700 tys. z³otych. Pieni¹dze
te gmina otrzyma³a z Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, która w zamian przejê³a
infrastrukturê po by³ym zak³adzie rolnym w
gminie. Pieni¹dze na ten cel przekaza³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska. Gmina
ze swej strony na jej budowê przeznaczy³a 50
tys. z³otych, które pochodzi³y z nagrody jak¹
otrzymano z NFOŒ.
Z okazji tego wydarzenia we wsi zorganizowano festyn kulturalny i zabawê ludow¹.

Wêgorz marynowany
Mniejsze wêgorze nadaj¹ siê dobrze do wêdzenia, wiêksze ponad kilogramowe i
tym samym bardziej t³uste ryby, lepiej marynowaæ.
Wêgorza nie skrobaæ, nie obdzieraæ ze skóry, lecz przetrzeæ dok³adnie gruboziarnist¹ sol¹, aby usun¹æ obfity œluz i drobne ³uski. Rybê sprawiæ, pokrajaæ w dzwonka,
posoliæ do smaku i odstawiæ na przeci¹g godziny. W tym czasie przygotowaæ zalewê z
6 proc. Octu (kto woli mocniejszy, 10 proc. Ocet spirytusowy, mo¿e go w zamian u¿yæ)
zmieszanego pó³ na pó³ z bia³ym wytrawnym winem. Zalewê z dodatkiem w³oszczyzny, cebuli, pieprzu, ziela angielskiego i obowi¹zkowo listka laurowego (komu smakuje majeranek, te¿ mo¿na dodaæ), gotowaæ oko³o godziny.
Dzwonka ryby po op³ukaniu w³o¿yæ do garnka z zalew¹ i gotowaæ razem jeszcze
20-25 minut. Po ugotowaniu rybê u³o¿yæ w s³oikach i zalaæ przestudzon¹ zalew¹. Wynieœæ w ch³odne miejsce i pozostawiæ na 3-4 dni, aby marynata dojrza³a, dodawaæ z siekanym koperkiem.
/JUR- „GP”/

Bytów
W ramach imprez towarzysz¹cych VIII Miêdzynarodowemu Festiwalowi Folklorystycznego, odby³a siê na dziedziñcu bytowskiego zamku „kaszubska sobota” a w jej ramach – I Mistrzostwa Kaszubskiej Gry w „Baœkê”. (karty).
Mistrzem zosta³ Tadeusz Malek z Borzytuchomia - otrzymuj¹c za to zwyciêstwo puchar Burmistrza Bytowa, Jerzego Barzowskiego.

Przechlewo

TROÆ PO KASZTELAÑSKU
£OSOŒ i TROÆ – ryby królewskie, na stole nie maj¹ sobie równych. Zw³aszcza, gdy
pochodz¹ z naturalnych siedlisk, a nie z chowu w sadzach, basenach. Nad przyrz¹dzeniem tych ryb, w ciut mniej mo¿e królewski, ale zawsze wyszukany sposób, warto siê
pomêczyæ.
Na kilogram troci nale¿y przygotowaæ:
·Pó³ kg kiszonej kapusty
·Dwie œredniej wielkoœci cebule
·Œredni kiszony ogórek
·5 dag kiszonych grzybów (najlepsze by³yby – rarytas! – kiszone rydze)
·5 dag utartego ¿ó³tego sera o ostrym smaku
·pó³ szklanki bia³ego wytrawnego wina
·pó³ szklanki gêstej œmietany
·3 dag m¹ki (czubata ³y¿ka sto³owa)
·ocet winny i sól

Ko³o £owieckie „G³uszec” w Przechlewie
otrzyma³o drug¹ nagrodê w ogólnopolskim
konkursie miesiêcznika „braæ £owiecka” na
najlepszy obiekt myœliwski. Wyró¿nionym
obiektem jest Oœrodek Szkolenia Psów Myœliwskich w Przechlewku, zmanym nie tylko z
konkursów psów, ale i myœliwskich biesiad, a
przede wszystkim z hodowli w nim ³ani, dzików i muflonów.
Ko³o liczy aktualnie 37 cz³onków, a jego obPotrzebna bêdzie jeszcze do sma¿enia i pieczenia margaryna lub – lepiej – mas³o.
wód ³owiecki stanowi 7,5 tysiêcy hektarów laKapustê sparzyæ wrz¹tkiem, dodaæ pokrajan¹ w grube plastry i podsma¿on¹ cebusów, pól i ³¹k. Cz³onkowie ko³a znani s¹ tak¿e
ze swej spo³ecznej dzia³alnoœci na rzecz gminy. lê, wlaæ wino i gotowaæ do miêkkoœci. PóŸniej dodaæ œmietanê i zagêœciæ m¹k¹. W tym
£owczy ko³a, Pawe³ Friese, w tym roku obcho- czasie sprawion¹ i wyp³ukan¹ rybê sparzyæ octem, posoliæ i upiec w piekarniku.
dziæ bêdzie 35 lecie tej spo³ecznej funkcji.
Teraz przygotowaæ brytfannê lub wiêksze naczynie ¿aroodporne, w³o¿yæ kapustê,

dodaæ kiszone grzyby i pokrajany ogórek. Na koñcu u³o¿yæ rybê, posypaæ z wierzchu
tartym serem i polaæ 3-4 ³y¿kami wczeœniej rozpuszczonego mas³a. Ca³oœæ umieœciæ w
Na sportowo i weso³o odby³y siê okoliczno- piekarniku na oko³o 20 minut.
œciowe imprezy upamiêtniaj¹ce 650 lecie otrzyDo sto³u podawaæ na pó³misku z gotowanymi ziemniakami. Tak przygotowana
mania przez wieœ krzy¿ackiego aktu lokacyjne- ryba smakuje dobrze z zimnym piwem.

Dêbnica gm. Cz³uchów

go, w którym miejscowemu proboszczowi na-
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PORADY DLA BEZROBOTNYCH
OD KIEDY ŒWIADCZENIA
PRZEDEMERYTALNE?
W myœl art. 37 k ustawy z dnia 14 grudnia
1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu (Dz. U. Z 2001r. Nr 6, poz. 56 ze
zm.), œwiadczenie przedemerytalne przys³uguje osobie spe³niaj¹cej okreœlone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi³ku (tj. legitymuj¹cej siê w okresie
18 miesiêcy przed rejestracj¹ w powiatowym
urzêdzie pracy co najmniej 365 dniami pracy i
osi¹gaj¹cej wynagrodzenie odpowiadaj¹ce
kwocie co najmniej najni¿szego wynagrodzenia – obecnie 760 z³ brutto), je¿eli:
• osi¹gnê³a wiek co najmniej 58 lat kobieta
i 63 lata mê¿czyzna i posiada okres uprawniaj¹cy do emerytury, wynosz¹cy co najmniej
20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn lub do
dnia rozwi¹zania stosunku pracy lub stosunku
s³u¿bowego z przyczyn dotycz¹cych zak³adu
pracy, w którym by³a zatrudniona przez okres
nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy, ukoñczy³a co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mê¿czyzna oraz
osi¹gnê³a okres uprawniaj¹cy do emerytury
wynosz¹cy co najmniej 30 lat dla kobiet i 35
lata dla mê¿czyzn, lub
• do dnia rozwi¹zania stosunku pracy, z
przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy, w którym by³a zatrudniona przez okres nie krótszy
ni¿ 6 miesiêcy, osi¹gnê³a okres uprawniaj¹cy
do emerytury, wynosz¹cy co najmniej 35 lat
dla kobiet i 40 lat dla mê¿czyzn, lub
• do 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rozwi¹zanie stosunku pracy posiada okres uprawniaj¹cy do emerytury wynosz¹cy co najmniej 34
lata dla kobiet i 39 lat dla mê¿czyzn, a rozwi¹zanie stosunku pracy nast¹pi³o w zwi¹zku z niewyp³acalnoœci¹ pracodawcy w rozumieniu ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeñ
pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy (Dz. U. Z 1994r. Nr 1, poz. 1 ze zm.).

Wac³aw Pomorski

CH£OPCY

ZAPAMIÊTAJ!
Œwiadczenie przedemerytalne przys³uguje
m.in. mê¿czyŸnie, który do dnia rozwi¹zania
stosunku pracy lub stosunku s³u¿bowego z
przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy, w którym by³ zatrudniony przez okres nie krótszy
ni¿ 6 miesiêcy, ukoñczy³ co najmniej 55 lat
oraz osi¹gn¹³ okres uprawniaj¹cy do emerytury wynosz¹cy co najmniej 35 lat.

ZASI£EK POGRZEBOWY

Zdarzy³o siê!
dano 4 w³óki ziemi. Wiktor Zybaj³o – prezes
Towarzystwa Przyjació³ Cz³uchowa, w swym
referacie stwierdzi³, i¿ z badañ archeologicznych wynika, i¿ ziemie tej wsi by³y zamieszka³e ju¿ 500 lat przed nasz¹ er¹.

Wiele
Na nowo zbudowanej estradzie przy brzegu jeziora wielewskiego odby³ siê kolejny dwudniowy Turniej Gawêdziarzy Ludowych Kaszub
i Kociewia. Turniejowi towarzyszy³y wystêpy
artystyczne miejscowych zespo³ów regionalnych - dzieciêcego „Mareszka” z Karsina i Zespo³u „Kaszuby” z Karsina-Wiela. Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ folklorystyczny z Indii. Nie zabrak³o tak¿e kiermaszu, na którym mo¿na by³o
nabyæ wydawnictwa regionalne i wytwory
sztuki ludowej. Uczestnicy Turnieju przed
jego rozpoczêciem spotkali siê na mszy œwiêtej w wielewskim koœciele p.w. œw. Miko³aja,
oraz z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod miejscowymi pomnikami: Hieronima Derdowskiego,
Wicka Rogali i Józefa Bruskiego. Tegoroczny
Turniej wygra³ ks. Roman Skwiercz z Gdañska.

Powiatowe urzêdy pracy wyp³acaj¹
zasi³ek pogrzebowy osobie, która ponios³a
koszty pogrzebu po œmierci:
• osoby pobieraj¹cej zasi³ek lub œwiadczenie przedemerytalne,
• cz³onka rodziny osoby pobieraj¹cej
zasi³ek lub œwiadczenie przedemerytalne,
pozostaj¹cego na jej utrzymaniu i
spe³niaj¹cego warunki do uzyskania renty
rodzinnej (uprawnieni do renty rodzinnej
to: dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³¿onka
oraz dzieci przysposobione, przyjête na wy- £¹czyñska Huta gm. Chmielno
chowanie i utrzymanie przed osi¹gniêciem Z okazji 40 - lecia istnienia Klubu Studenckiepe³noletnoœci wnuki, rodzeñstwo i inne dzie- go Pomorania dzia³aj¹cym przy Zrzeszeniu
ci, ma³¿onek – wdowa, wdowiec, rodzice).
Kaszubsko – Pomorskim odby³o siê w Checzy Pomorañców (opiekuj¹ siê ni¹ ju¿ od 30
lat) le¿¹cej w pobli¿u jeziora Raduñskiego,
S£U¯BA WOJSKOWA
okolicznoœciowe spotkanie by³ych i obecCzy okres zasadniczej s³u¿by wojskowej nych cz³onków Klubu oraz zaproszonych gotrwaj¹cej 350 dni daje podstawê do przyzna- œci.
nia prawa do zasi³ku dla bezrobotnych?
28 lipca
Prawo do zasi³ku przys³uguje równie¿
bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadCz³uchów
niczej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres jej odbywania wynosi³ co najmniej 350 dni i przy- Cz³uchowski Oddzia³ Towarzystwa opieki nad
pad³ w okresie 18 miesiêcy poprzedzaj¹cych Zwierzêtami zorganizowa³ wystawê psów wiedzieñ zarejestrowania siê w powiatowym lorasowych. Jurorzy, którym przewodzi³ burmistrz miasta Zdzis³aw Piskorski (prywatnie
urzêdzie pracy.
hodowca psów rasy: bokser prêgowaty), za
naj³adniejsz¹ sukê wystawy wybrali pochodz¹c¹ z S³upska „Lenê” prezentowan¹
przez Basie Dallmer. Z kolei za naj³adniejszeZ ULICY PROSTEJ
go pieska wybrano „Czarka” nale¿¹cego do
Przemka Kartoszyñskiego z Chojnic.
Gdzie ten œwiat wielkich oczu

Gdzie ten œwiat dr¿¹cych
uniesieñ –
o smukli ch³opcy z ulicy Prostej
gdy w wielkanocny cichy poniedzia³ek
z witk¹ ja³owca za pasem
ostrzyliœmy zêby
na wpó³ senne nagie dziewczyny

Gdzie ten œwiat niedomówieñ
st¹pania na palcach – i ciszy
na przestrza³
gdy na uœpionym we mgle miastem
pierwszy œwist dzikiej kaczki
odmyka³ nam
przestrzeñ
Wtedy wszystkie drzwi puszcza³y
wszystkie okna – i skowronki wabi³y
nas
z wysoka
w bia³e furtki œwitu

zdziwieñ – powstrzymanych
oddechów
gdy nie chc¹c wywo³aæ wilka z lasu
jak duch wbiega³o siê
w sieñ
ozdobion¹ brzózkami
Jeszcze mam w oczach
te wiklinowe strojne kosze
a w nich zdobyczne barwne
œwiêconki:
malowane jaja – z cukru baranek
i Zmartwychwsta³y Chrystus z
chor¹giewk¹
w rêku
Gdzie ten œwiat siê rozp³yn¹³
w jakim zau³ku s³owiczym
na jakiej ³¹ce – w którym lesie
o smukli ch³opcy z ulicy
Prostej ...

1 sierpnia

Parchowo
Od 1 do 3 sierpnia odby³y siê w Parchowie trzecie ju¿ z kolei , coroczne spotkania pod nazw¹
„Pobocza Folku”. Tegorocznymi uczestnikami
zarówno zajêæ warsztatowych jak i koncertów,
by³y grupy: „Mosedis” z Litwy, „Martyn
Chór” z Ukrainy, „Litwiny” i „Kriwi”
z Bia³orusi, Mini Orkiestra Prze³omu Stuleci:
Polsko – Niemiecka Grupa Jazzowa oraz Modraki z Parchowa. Warsztaty prowadzili i koncert fina³owy przygotowali m.in. Adam Czerwiñski, Leszek Ku³akowski, Jaros³aw Œmietana i Jaromin Szroeder

Kramarzyny
Na wakacjach od 27 lipca przebywa³a w Kramarzynach 17 osobowa grupa holenderskich
Fryzów. Z tej m.in. okazji stan¹³ przy miejscowej szkole obelisk z kaszubskim i fryzyjskim
napisem, który ma upamiêtniaæ wiêzy przyjaŸni zawi¹zane pomiêdzy Kaszubami a holenderskimi Fryzami.
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Zdarzy³o siê!
3 sierpnia

Konstanty Koœciñski

Konarzyny

PARAFIA BORZYSZKOWSKAW
POWIECIE CZUCHOWSKIM W PRUSACH
ZACHODNICH

Odby³ siê XX- ty zlot turystyczny , którego organizatorami od lat s¹: Okrêgowe Zrzeszenie
LZS w S³upsku, GOK, Uczniowski Klub Sportowy im. Bronis³awa Malinowskiego i Urz¹d
Gminy w Konarzynach.

4 sierpnia

Bytów
Spod koœcio³a œw. Filipa Neri w Bytowie, wyruszy³a sk³adaj¹ca siê z 18 p¹tników- biegaczy;
XIII Biegowa Pielgrzymka do Czêstochowy.
Na ponad 500 kilometrowej trasie towarzyszy³a im 7 osobowa obs³uga techniczna. Pielgrzymi do Czêstochowy dotarli 8 sierpnia., pokonuj¹c jej trasê w 5-ciu etapach. Opiekê duchow¹ nad pielgrzymk¹ sprawowa³ ks.
Ryszard Szary, proboszcz parafii œw. Filipa
Neri, a od strony organizacyjno – technicznej
odpowiada³ za ni¹, Andrzej Doleciñski dyrektor bytowskiego MOSiR.
Bytowscy organizatorzy rozpoczêli w naszym kraju jako pierwsi w tej formie pielgrzymowanie na Jasn¹ Górê, daj¹c tym samym
pocz¹tek innym pielgrzymk¹ jakie w tej formie odbywaj¹ siê w naszym kraju.

Parchowo
Odby³y siê uroczystoœci 750 – lecia istnienia
wsi. Pierwsza wzmianka o Parchowie pochodzi z 1253 roku i dotyczy ona przyznania dziesiêcin dla powsta³ego w Parchowie koœcio³a
i nowo utworzonej parafii.
Obchody zainaugurowa³a msza œwiêta w
koœciele parafialnym p.w. œw. Miko³aja
i wyk³ad prof. Józefa Borzyszkowskiego „750
lat Parchowa”. By³ tak¿e paradny przemarsz
ulicami wsi z koœcio³a na plac szkolny, gdzie
wyst¹pi³y: przedszkolna grupa dzieciêca a tak¿e „Krosniata” i „Modraki”, wszystkie zespo³y z Parchowa, zespó³ „Mosedis” z Litwy.
By³ tak¿e wystêp kabaretu z programen „Cie¿ko by³o, bêdzie l¿ej”, koncert zespo³u „Zayazd” oraz pokazy walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycerskiego z Bytowa. Mo¿na
by³o tak¿e podziwiaæ motocykle, którymi cykliœci przybyli na okolicznoœciowy zlot, oraz
nad jeziorem Mausz, cz³onkowie klubów modelarskich z Postomina i Parchowa dali pokaz
regat wykonanych przez siebie jachtów sterowanych radiem.
W uroczystoœciach jubileuszu Parchowa
udzia³ wziê³y tak¿e delegacje dwóch partnerskich miast – niemieckiego Friesack i litewskiego Mosedis.

9 sierpnia

Charzykowy
Na scenie charzykowskiego amfiteatru im. Ottona Weilanda odby³ siê trzy dniowy - V Festiwal Piosenki ¯eglarskiej.

Koœcierzyna
T³umy mieszkañców Koœcierzyny i wypoczywaj¹cych w okolicy turystów, uczestniczy³o w
Œwiêcie Chleba i Miodu, które odby³o siê na
miejscowym rynku. Czynnych by³o kilkanaœcie stoisk, na których mo¿na by³o próbowaæ
jak smakuj¹ wszystkie z wystawionych wyrobów , oraz na ¿ywo obserwowaæ jak wyrabia
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PRZYCZYNKI DO ETNOGRAFII KASZUB

WEDLE ZAPISKÓW KS. PROBOSZCZA JANA GOTFRYDA
BORKA

Parafia Borzyszkowa le¿y ju¿ na skraju Prus Zachodnich a dotyka granic dzisiejszej prowincji pomorskiej. W czasach dawniejszych nale¿a³a oda do
dyecezyi gnieŸnieñskiej, póŸniej do dyecezyi kujawsko-pomorskiej, a od czasów bulli „De salute
animarum”, tj. od roku 1821 wchodzi w sk³ad dyecezyi che³miñskiej. Mieszkañcy parafii borzyszkowskiej i filii jej brzeŸnieñskiej (BrzeŸno, Adlig-vel
Polnisch-Briesen) s¹ z ma³emi tylko wyj¹tkami rodowitymi Kaszubami, u których cechy pierwotne
doœæ czysto siê zachowa³y. Dlatego te¿ o zak¹tku borzyszkowskim szczup³e tylko mamy wiadomoœci.
Licha dotychczas komunikacja w tej okolicy, utrudniaj¹ca podró¿owanie, jak nie mniej rozproszenie, a
po czêœci i zniszczenie dawnych archiwalii, a mianowicie akt grodzkich i ziemskich, wp³ynê³y na to.
Czas przeto, aby zebraæ choæ szcz¹tki i uratowaæ pozosta³y jeszcze materya³ historyczny od zag³ady, bo
doœwiadczenie uczy, ¿e to, co dziœ jeszcze jest,
mo¿e byæ jutro niepowrotnie straconem.
Materya³em takim s¹ zapiski ksiêdza Jana Gotfryda Borka, który rz¹dzi³ parafi¹ borzyszkowsk¹
od roku 1751.
Z ksi¹g koœcielnych borzyszkowskich wynika,
i¿ instytuowanym by³ on na probostwo dnia 26
maja 1751 roku, a wprowadzonym przez ks. kanonika Jakoba Templiñskiego dziekana cz³uchowskiego, proboszcza przechlewskiego dnia 27 maja 1751
roku. Œlady jego dzia³alnoœci spotyka siê jeszcze
1769 roku.

WIEŒ BORZYSZKOWY
Wszyscy Szadowie-Borzyszkowscy pochodz¹ od
Jana zwanego Szade (nie wiedzieæ, czy Szkody czy
Szadego, tyle co siwiej¹cego), który 1352 roku od
Koœka czyli Nikodema i wspó³dziedziców jego
maj¹tek ten naby³.
Wsi do tego koœcio³a parafialnego nale¿¹cych
jest14.Pustkowiówliczysiêogó³em21,którychspis
zkrótkimobjaœnieniempodajesiêtuamianowicie:

BORZYSZKOWY

Szadów-Borzyszkowskich. Pi¹ty oznaczony jest
literami M. K. odnosi siê mo¿e do Lwów-Kiedrowskich, ale nie odpowiada warunkom heraldycznym. Szósty herb umieszczony jest na bocznym o³tarzu, ma w tarczy krzy¿, pó³ksiê¿yc i
dwie gwiazdy. Nazwy miejscowe zachodz¹ tu:
Kamieñcza jezioro (Kamenz-See), Dêbowagóra
(pole), puœcizna pod Mogi³kami).

BIA£E
Dom jeden nad jeziorem tako¿ nazwanem, na obszarach brzeŸnieñskich, pó³ mili od BrzeŸna po³o¿ony.
Mieszkaniec domu tego oprócz kolêdowego nie
daje proboszczowi nic. (Jezioro obecnie zowi¹
Bia³ym stawem. Zabudowania zerwano, ale nazwa pustkowia znana jeszcze. Po niemiecku przezwano je „Biallen”).

BOROWYM£YN
M³yn po niemiecku „Huttmuhl”, nazywa³ siê niegdyœ
Pr¹dzyñskim m³ynem, poniewa¿ na granicy Pr¹dzony le¿a³. Roku 1510 uzyskali dwaj bracia rodzeni Maciej i Micha³ Roggenbuszowie od J. W. Andrzeja Górskiego podkomorzego poznañskiego starosty
cz³uchowskiego i chojnickiego przywilej na ³¹ki nad
jeziorem Puch) po³o¿one, równie¿ wolny po³ów ryb
w Gwiazdem jako te¿ trzy w³óki roli. Wystawili oni
m³yn w borach, który Borowym m³ynem siê zowie.
Do mlewa w tym w³ynie zobowi¹zane by³y nastêpuj¹ce wsie: Pr¹dzona, £¹kie, Glisno, Borzyszkowy,
Ostrowite,Lipienice,KiedrowiceiBrzeŸno,wszystko
tonamocyprzywilejuGórskiego,którykrólZygmunt
I w Krakowie 1546 roku potwierdzi³, a lustrowanie
ziempruskich,tj.AlexanderG¹siorowskiskarbnikipisarzkrólewskiprzylustracyigeneralnejziempruskich
podpisali. W nastêpnych czasach wybudowano przy
tem m³ynie wieœ. W³ók posiada takowa 18, oprócz
tego4so³tysowskie.(Posesyazastarymm³ynem,obejmuj¹ca 10 mórg, nadanych krawcowi Paw³owi
G³owiñskiemu przez starostê cz³uchowskiego ksiêcia
Radziwi³³a, nale¿y teraz do Osowa. 1777 r. tytu³owali
siê Jan Szmytt i Pawe³ ¯muda-Trzebiatowski so³tysami borowskimi, z czego wnosiæ by nale¿a³o, ¿e wieœ
zwanote¿Borowem.1756r.spotykamynazwê„Heudemuhl”.Oddawnasiedzielituch³opizszlacht¹zmieszani, tak 1754r. Kazimierz Wêtoch Rekowski, posiadacz lemañstwa, ca 1700r. Andrzej Stanis³awski,
1736r. Wojciech Stanis³awski i ¿ona Katarzyna
z Che³mowskich. Oko³o roku 1788 za³ozy³ tu Piwonka hutê szk³a. Potomkowie Piwonki mieszkaj¹ w Konarzynach.Nazwymiejscowespotykamytutakie:Borowa niwa, pole Chojami nazwane, pola Ostrów, Kaliska, Piecyska (Pieczyska), D¹browa, ³¹ka Okop, bagno ¯urówka, bagno Rosocha, jeziora: Babie, Taran,
Gwiazdno czyli Gwiazde obfite w pstr¹gi, Wieczywno.£¹ka„Okop”wskazujenaœladyprzedhistorycznej
kultury).

Wieœ wzwy¿ wymieniona i pierwsza z wszystkich
innych, fundatorka i matka koœcio³a, liczy ze wszystkiem dworów dziesiêæ, cha³up ch³opskich oœm,
oprócz domku organistowskiego. Wieœ ta, jak
mówi¹, posiada w³ók dwadzieœcia siedem. (Jest to
gniazdo licznie rozrodzonych Borzyszkowskich-Szadów, Gabryszów, Witków i Wy¿ków
alias Fischków czyli Rybków. Szymon
Knyps-Trzebiatowski uzyska³ od Joanny Katarzyny z Radziwi³³ów Leszczyñskiej staroœciny
cz³uchowskiej 28 grudnia 1660 roku przywilej
na so³ectwo borzyszkowskie. Za dawnych ju¿
czasów siedzieli w Borzyszkowach Stypowie-Rekowscy, Pupkowie-Zabiñscy, Darzynowie-Ciemieñscy, Jantowie-Lipiñscy, Korzbokowie,
£¹ccy, Che³mowie-Podlewscy, Kopowie-OstroCYRA
wscy. Na ambonie koœcio³a borzyszkowskiego
wymalowanych jest 5 herbów, a mianowicie Pustkowie to wziê³o nazwê od swego za³o¿yciela.
herb Wnuków-Lipiñskich, Aubrach- Wybudowa³ je krótko po roku 1690 uczciwy Matów-Pr¹dzyñskich, Darzynów-Ciemieñskich, ciej Cyra na gruntach starostwa tucholskiego nad je-

Zdarzy³o siê!
ziorem Kielsk, sk¹d te¿ w starych fragmentach metryki zwano je „Pustkowem od Kielskiego”. Obecnie nazywa siê Modrzewskim od teraŸniejszego posiadacza, którego poprzednik Krzysztofor Modrzewski 1726r. uzyska³ by³ nowy przywilej na tê
posiad³oœæ od Jaœnie Wielmo¿nego Grzegorza Wojciecha Jackowskiego podkomorzego pomorskiego,
starosty tucholskiego. Wtedy ust¹pi³a stara nazwa
Cyra przed now¹ od Modrzewskich wziêt¹. (Cyra,
jako nazwa miejscowa, jest teraz zupe³nie nie
znan¹. Osadê tê zowi¹ dziœ pospolicie pustkowiem Modrzejewskim. Rodzina Cyrów mieszka³a w 19. stuleciu w s¹siedniej parafii konarzyñskiej. Modrzewscy vel Modrzejewscy dawniej
podobno zwali siê Mi³kowskimi).

HAMER
Stare to pustkowie na obszarach do zamku tucholskiego nale¿¹cych wybudowane, ju¿ w wizytacji
Trebnica z r. 1653 przytoczone, wziê³o nazwê od hamerni (kuŸnicy), która niegdyœ tu istnia³a. Teraz jest
tu wyborny m³yn do zbo¿a, nale¿¹cy siê panu Grzegorzowi Plutowskiemu. (TeraŸniejsza nazwa
urzêdowa jest Hamermuhle. Ludnoœæ tutejsza
nazywa miejscowoœæ tê jak dawniej Hamrem.
Jest tu te¿ ogród Chmielnik i ogród Ostrówek
pod Pr¹dzonk¹, pole Szalak, bagno Wronia
woda, rzeczka Klonecznica. Rodzina Plutów
alias Plutowskich rozga³êzi³a siê w tej okolicy
bardzo. Nabywszy posiad³oœæ w Pr¹dzonce
1724r., przyjê³a nazwê Pr¹dzyñskich, nie zaniechawszy przy tem starej nazwy Plutów. St¹d
posz³o nazwisko podwójne Pluta-Pr¹dzyñski. Z
Pluty wytworzy³ siê Pluto. Obecnie prawie wszyscy z tego gniazda Pr¹dzyñscy pisz¹ siê Plutonami-Pr¹dzyñskimi, von Pluto-Pr¹dzyñski).

KAMIERZ
Nazwa pustkowia tego pochodzi od obecnego posiadacza KaŸmierza Dorawy, który w tych czasach je
przechci³. Niegdyœ nazywa³o siê Rudnikiem od Stanis³awa Rudnika, który je w r. 1696 wybudowa³. W
starej ksiêdze metrycznej zwie siê „Pustkowem nowem podle Cyry”, poniewa¿ le¿y w s¹siedztwie i
pobli¿u pustkowia Modrzewskiego (wtedy Cyr¹
zwanego. Nazwa KaŸmierz nie utrzyma³a siê
d³ugo. Wkrótce wy³oni³a siê obok starej nazwy
Rudnik, nowa zupe³nie, trzecia, tj. Dorawo, od
nazwiska KaŸmierza Dorawy wziêta. Dwie te nazwy ostatnie, Rudnik i Dorawo by³y jeszcze
1850r. w u¿yciu. PóŸniej przywrócono pierwotn¹ nazwê Rudnik).

SZTOLPMAN

siê pieczywo. Wyst¹pi³y tak¿e zespo³y muzyczne m.in. koœcierska orkiestra dêta Begmana, zespó³ Salsa oraz zespó³ taneczny „Uœmiech”.
Uroczystoœci poprzedzi³a msza œw. Odprawiona w koœciele œw. Trójcy. Organizatorem tej
udanej imprezy by³ Koœcierski Dom Kultury.

Pustkowie od pierwszego swego wystawiciela tak
nazwane. Wybudowali je bowiem oko³o r. 1720
Pawe³ i Krzysztofor Sztolpmanowie. (Przywilej
ks. Radziwi³³owej staroœciny cz³uchowskiej z r.
20 lipca 1730 i 12 czerwca 1748 opiewa na Micha³a Stoltmana. Pisownia nazwiska rodziny
Korne gm. Koœcierzyna
Stoltmanów vel Stolpmanów jest niesta³a. Urzê- W ramach obchodów 10-cio lecia gminy Kody nazywaj¹ pustkowie Stoltmann, ludzie miej- œcierzyna odby³ siê w Kornym festyn ludowy,
scowi Sztolpmanami albo Stoltmanami).
w którego programie by³ m.in. konkurs wiedzy
o gminie, a tak¿e wyst¹pi³ zespó³ muzyczny
WOYSKO
„Dejp” z Koœcierzyny, by³y tak¿e kiermasze
Wieœ tê nazywano dawniej Rekowsk¹ D¹brow¹, na- i okolicznoœciowa wystawka fotograficzna.
le¿y ona do starostwa cz³uchowskiego, a za³o¿y³ Organizatorami imprezy byli: miejscowy
j¹niejaki Meyer na mocy przywileju starosty so³tys Miros³aw Hapka i wójt gminy - Waldecz³uchowskiego Jana Weyhera z dnia 23 wrzeœnia mar Tkaczyk.
1610r. Jest tu dwóch so³tysów a szeœæ osadników.
(So³ectwo jedno dzier¿yli od dawna i dziœ
11 sierpnia
jeszcze dzier¿¹ Wêtochowie-Rekowscy, stad te¿
pewnie zazywano tê wieœ D¹brow¹ Rekowsk¹.
S³upsk
Jeziora s¹ tu: Wojskie, Brzózk, Kwiatno, Lubo- S³upski Oœrodek Kultury wraz z Muzeum Ponia, Gacki).
morza Œrodkowego zorganizowa³ ju¿ II Zlot
Czarownic im. Triny Papisten, ostatniej
ZAPCENIE
pos¹dzonej o czary i spalonej na stosie s³upszPustkowie w s¹siedztwie stawu Pcenie, od niego czanki.
tak nazwane, zamieszka³e jest przez szeœciu ojców rodzin. Wybudowano je na obszarach, o któCz³uchów
re wieœ Kiedrowice i zamek cz³uchowski spory
W cz³uchowskim Muzeum Regionalnym
wiod¹, i to dopiero po roku 1653, poniewa¿ ¿adotwarto wystawê zatytu³owan¹: „Cz³uchowian
nej o niem nie masz wzmianki w wizytacyi Trebportret w³asny”. Ekspozycja sk³adaj¹ca siê
nica. (Przywilej na Zapceñ wyda³a ksiê¿na Anna
z 29 portretów wykonanych pastelami, przez
Radziwi³³owa staroœcina cz³uchowska 9 sierpnia
cz³uchowsk¹ malarkê Stanis³awê Sierant i pre1711r. Jest to gniazdo rodzin Schutzów i Myszzentuje sylwetki znanych i mniej znanych
ków, którzy ju¿ 1751r. tu mieszkali. Jezioro Pceñ
cz³uchowian. Wœród sportretowanych jest taspuszczono oko³o r. 1865. Inne nazwy miejscowe
k¿e nasz redakcyjny kolega i przyjaciel, histozachodz¹ tu takie: jezioro Czarne, rzeczka Jaryk – cz³uchowski dzia³acz spo³eczny – Wik¿d¿ewka, staw Szerzewka, bagno Bia³eb³oto, pator Zybaj³o.
stwisko Dêbowy smok). /cdn/

17 sierpnia
·Konstanty Koœciñski – urodzi³ siê w miejscowoœci Wlewska k/Brodnicy, ¿y³ w latach 1858-1914.
W okresie 1899-1903 mieszka³ w Cz³uchowie, gdzie
w miejscowym s¹dzie pe³ni³ obowi¹zki sekretarza.
Mieszka³ tak¿e i pracowa³ w Grudzi¹dzu i Poznaniu. Pod koniec ¿ycia kupi³ dom, w Lidzbarku Wlewskim, tam umar³ i jest pochowany na miejscowym
cmentarzu. Jego pasj¹ by³a historia Pomorza nt. ,
której m.in. publikowa³ w Rocznikach Toruñskich,
tak¿e wy¿ej publikowany fragment „Przyczynków...” pochodzi z ww. wydawnictwa (Rocznik Tow.
Naukowego w Toruniu nr 12...1905 r.). /tz/

Gdañsk
Ponad 500 Kaszubów – cz³onków Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego uda³o siê autokarami do Krakowa na spotkanie z Ojcem Œwiêtym
– Janem Paw³em II.
Pielgrzymka ta – jak powiedzia³ prezes
ZK-P prof. Brunon Synak – mia³a na celu z³o¿enia symbolicznego podziêkowania Papie¿owi
za jego s³owa wypowiedziane do Kaszubów w
Gdyni w 1987 roku i w Sopocie w 1999 roku
którymi zachêca³ Kaszubów do zachowania
swojej to¿samoœci , pog³êbiania znajomoœci jêzyka, pielêgnowania wiêzi rodzinnych i przekazywania tradycji m³odemu pokoleniu. Grupa Kaszubska ubrana w swe stroje regionalne
zajmowa³a wspólny sektor ze Œl¹zakami.

Czersk
Szczypiorniœci „Borowiaka” Czersk, którzy
od nowego sezonu graæ bêd¹ w II lidze, przygotowuj¹ siê do tego startu na obozie kondycyjnym w Borsku nad jeziorem Wdzydze. Czeka
ich tak¿e kilka sparingów i wielki turniej jaki
z okazji rocznicy 80-lecia powstania klubu
Borowiak odbêdzie siê 21 i 22 wrzeœnia br. w
czerskiej hali sportowej im. Romana Buskiego. W turnieju tym – jak zapowiada Marek
Grzonka - kierownik sekcji pi³ki rêcznej klubu
– udzia³ weŸnie szeœæ dru¿yn drugoligowców,
mianowicie: Aluminium Konin, Techtrans
Elbl¹g, Hetman Gniew, Cuiavia Inowroc³aw,
Gwardia Koszalin i gospodarze, czerski Borowiak.
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Rodne zeñdzetwa..
Ryszard Ciemiñski

ZJAZD
KIEDROWSKICH
Ruszyli siê Kaszubi. Przemiany po r.1989 postanowili „skonsumowaæ” na swój sposób. Organizacj¹ rodzinnych zjazdów. (Uprzednio siedzieli
na swych ojcowiznach cichutko, jak mysz pod
miot³¹, rzadko objawiaj¹c familijn¹ wspólnotê).
Jako pierwsi ruszyli siê potomkowie kaszubskiej, tej herbowej, ale nie tylko, szlachty. Owi
Chamier-Gliszczyñscy (wieœ Gliœno na Kaszubach, w jej czêœci zachodniej Gochami zwanych,
jest ich rodow¹), ¯muda-Trzebiatowscy (z Trzebiatkowa) – zarówno ci o przydomku ¯muda, jak
i Jutrzenka – Borzyszkowscy (ze wsi Borzyszkowy), Obracht-Pr¹dzyñscy (Prondzona), Borzestowscy (Borzestowo). Atak¿e – last but not least – Chamier-Ciemiñscy (dla których wieœ Ciemno jest rodow¹ ostoj¹). Na sw¹ kolej czekaj¹
Wnuk-Lipiñscy (z Lipnicy. Dla tych ostatnich
wielce znacz¹c¹ postaci¹ jest ceniony socjolog i
politolog prof. Edmund Wnuk-Lipiñski.
Ca³kiem ostatnio do ataku ruszyli Lew-Kiedrowscy. Seri¹ spotkañ organizacyjnych, które
poprzedzi³y spêd rodzinny we wsi Pa¿êce k.Stê¿ycy, zainaugurowali cykl dzia³añ upamiêtniaj¹cych, jak¿e ró¿norodne i skomplikowane,
dzieje tej familii.
To wszystko teraz, w tuzin lat, które minê³y
od czasu, gdy historia pisana z du¿ych liter umo¿liwi³a tworzenie tej pisanej z liter nieco mniejszego, bo rodzinnego, kroju. Ale, ¿e ojczyzna rodzin¹ silna – b¹dŸ te¿ s³aba, jeœli ta prezentuje kondycjê s³abowit¹ - przeto, uzna³o grono inicjatorów zjazdu, warto skrzykn¹æ wszelkie odmiany i
rodzinne warianty zewsz¹d w jednym, zawczasu
uznanym za centralne, miejscu.
Pa¿êce...To nie wieœ w³aœciwie. Wybudowanie raczej. Kaszubi maj¹ na nie swój termin: perdegone. O tyle zosta³y trafnie obrane, ¿e gospodarstwo Kiedrowskich dotrwa³o do naszych czasów w znacznym stopniu zwartoœci. Nie podda³o
siê szaleñstwom nadmiernego rozdrobnienia.
Nie musi wiêc byæ na si³ê komasowane. Sk³ada
siê jak Bóg przykaza³, z zacnoœci domu rodzinnego, z kilku zabudowañ gospodarskich, z hodowli,
a jak¿e, koni, z obszarów ³¹kowych, polnych oraz
leœnych. Nic dziwnego, i¿ ³atwo by³o je przystosowaæ do wymogów najazdu kilkuset, spokrewnionych z sob¹ – na równi po mieczu, jak i po k¹dzieli – osób.
Zjechali z ca³ego nieomal Pomorza. Bo z
Tczewa – w tym familijny zapiewa³³o; w jednej
osobie, wcale dowcipny, choæ momentami nazbyt w swojej konferansjerce frywolny, rzecznik
Urzêdu Miasta Tczewa, posiadacz piêciu sklepów sieci restauracji w Lipuszu nie opodal Koœcierzyny, od³amy rodzinne ze Z³otowa, ze
S³upska, wreszcie, dziœ zamieszkali w Trójmieœcie, w prostej linii potomkowie Lew-Kiedrowskich z Kiedrowic. (Tych ostatnich na zjeŸdzie potraktowano, o paradoksie, jako liniê
rodu...boczn¹).
Msza œwiêta, celebrowana przez proboszcza
koœcio³a w Stê¿ycy, w scenerii plenerowej, tu¿
obok zagród rodzinnych, ju¿ tradycyjnie, zainaugurowa³a ów zjazd rodzinny. Poszczególne czêœci liturgii czytane by³y po kaszubsku. Znak, co-
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raz silniejszej, obecnoœci kaszubszczyzny w koœciele. Niedostatki mszalnej homilii – a¿ prosi³o
siê o, krótk¹ choæby, refleksjê na temat roli rodziny na Kaszubach; podobnie, jak o dywagacje na
temat tkwi¹cej w rodzinie sile polskoœci i...kaszubskoœci).
Nast¹pi³o poœwiêcenie, wcale okaza³ej, figurki
Chrystusa Frasobliwego. Poczym by³ czas po
temu a¿eby sprokurowaæ zdjêcie rodzinne kilkuset uczestników Zjazdu
Franciszek Kiedrowski, w³aœciciel gospodarstwa w Pa¿êcach – prócz tego bankowiec ze Stê¿ycy; z czegoœ w koñcu maj¹teczek rodzinny
utrzymany byæ musi – przywo³aæ mia³ s³owa Henryka Sienkiewicza z jego opowiadania „Na polu
chwa³y”...
„...lecz najokazalej przedstawia³ siê regiment
kaszubski, w b³êkitnych kaletach z ¿ó³tymi ³adownicami, z³o¿ony z têgich na schwa³ ch³opów,
ros³ych i tak dobranych, ¿e jeden wydawa³ siê byæ
drugiemu bratem. Ciê¿kie muszkiety porusza³y
siê w ich d³oniach jak trzciny...”
Ten to prawdziwie umia³ autor trylogii krzepiæ narodowego ducha. Kreowa³ go wszelako na
bazie solidnej, czêsto dziœ zapoznanej, oddolnej,
lokalnej historii swego kraju. W jej wieloœci barw
i odcieni. Opis powy¿szy dotyczy³ s³awnej Odsieczy Wiedeñskiej. Owej wielkiej bitwy, w której,
nie po raz pierwszy – uprzednio choæby pod Cecor¹ oraz Chocimiem – ów kaszubski regiment,
swymi bitewnymi przewagami, praniem Turków, jak pod Wiedniem, w efekcie zaœ budow¹ solidnego przedmurza dla katolicyzmu i jego obrony przed ekspansj¹ islamu, przyczyni³ siê, tyle
samo, do wykreowania na przysz³e pokolenia
w³asnej rodowej krzepy, jak i przewag dla ca³ego
pañstwa polskiego.
Sienkiewicz o nich nie zapomnia³. Szed³ w
tym zreszt¹ po œladach za³o¿onych przez kolejnych królów polskich. W tym nade wszystko
przez Jana III Sobieskiego, nie szczêdz¹cego aktów strzelistych darowizn – w tym i herbowych –
maj¹tkowych swoim dzielnym przywódcom.
Przyznawaniem sió³ kaszubskich w ich wieczyste w³adanie. Owych Kiedrowic, Lipnicy, Ciemna, Pó³czna (Jantów-Po³czyñskich), Gliœna, Trzebiatkowa, Pr¹dzony, Borzestowa, Borzyszków,
BrzeŸna Szlacheckiego (Brzeziñskich)...
Pamiêtny moment ods³oniêcia - w roku 1984,
na 300-lecie wiedeñskiej odsieczy – pomnika upamiêtniaj¹cego ten moment we wsi BrzeŸno Szlacheckie. Wokó³ dawa³y o sobie znaæ wszelkie
symptomy stanu wojennego – choæby pod postaci¹ transparentów PRON-u antrua¿u owych symboli tamtej chwilowej w³adzy – nie mniej Kaszubi wykorzystuj¹c te nic dla nich nie znacz¹ce elementy czynili swoje. Upamiêtniali tamten dla ich
to¿samoœci istotny historyczny moment przed
prapokoleniami. W efekcie odby³y siê dwie uroczystoœci jego, pomnika, ods³ony. Poranna, z
udzia³em ks. bp. Mariana Przykuckiego - Ordynariusza Che³miñskiego, który poœwiêci³ ten obelisk i popo³udniowa - „œwiecka”. Oba z licznym
udzia³em delegacji oddzia³ów ZK-P i t³umów goœci, którzy przybyli ze wszystkich stron nie tylko
Pomorza. Poczym w maj¹tku Janowo – œlad w nazwie po s³awetnym wójcie tej okolicy Janie Kiedrowskim, w scenerii przepiêknego jeziora, w
maj¹teczku zawiadywanym obecnie przez pp.
K³onczyñskich, odby³a siê co siê zowie kaszubska biesiada.

Teraz jednak, z okazji I Zjazdu Rodziny Kiedrowskich siêgniêto pamiêci¹ oraz wspomnieniem do owego Martina von Loewe Kiedrowskiego (ur.1670). Do Jakoba, ju¿ von Lew Kiedrowskiego (1702). Do Franciszka Lew Kiedrowskiego (1758), a tak¿e jego braci Mateusza, Paw³a i
Kazimierza (1761-1766). Do Franciszka-Micha³a (1796) oraz jego braci Paw³a-Piotra oraz Józefa (1801-1810). Do osoby Micha³a-Ignacego
(1832) i jego braci Kazimierza, Jana, Piotra, Antoniego (1835-52). Do osoby Franciszka (1870).
Na koniec do linii Romana i Antoniego. Od tego
drugiego wywodzi siê obecny w³aœciciel
maj¹teczku Kiedrowskich we wsi Pa¿êce. Na u¿ytek I Zjazdu Lew Kiedrowskich uznanej za prawdziwie rodow¹.
Ka¿demu wolno tak mniemaæ, je¿eli w³o¿y³
tyle trudu w organizacjê tego zjazdu...
Nie zapomniano bowiem o przystosowaniu
jednej z podwórzowych wiat do pe³nienia funkcji
zaimprowizowanego salonu wystawowego. Nie
brakowa³o w nim zdjêæ rodzinnych, herbu rodowego, licznych drzew genealogicznych. Owych
plastycznych znaków rodzinnej pamiêci.
Dopiero teraz sta³o siê widoczne, jak wiele
tych pami¹tek w po¿ogach czasu zaborów,
dwóch œwiatowych wojen, w czasach PRL-u musia³o, w sposób bezpowrotny, zagin¹æ. Uchowa³y
siê skrawki, zetla³e kartki, niedoœwietlone b¹dŸ
przeœwietlone fotografie. Z tej historycznej
po¿ogi nale¿a³o je uratowaæ, objawiæ sobie samym gwoli lepszego o sobie wzajem pamiêtania.
Od suto zastawionych wszelkim dobrem doczesnym sto³ów biesiadnicy byli odrywani. A to
do sadzenia drzewek na potrzeby tworzonej przy
okazji Zjazdu Alei Potomków. Owych tuj, modrzewi, sosenek, œwierków, ja³owców, które po latach wielu maj¹ zaœwiadczaæ o zjazdowych aspiracjach uczestników.
Na specjalnym podeœcie prezentowa³y siebie
oraz swoje wewnêtrzne bogactwo i zró¿nicowanie poszczególne cz³ony rodzinne. Wychodzi³o,
i¿ wiêkszoœæ z nich objawia siê ca³kiem niez³¹, rokuj¹c¹ dobre nadzieje na przysz³oœæ...plennoœci¹.
Odby³a siê, trwaj¹ca kilka godzin, licytacja
fantów, której ca³kowity dochód ma zostaæ przeznaczony na ufundowanie jednego z witra¿y w
stê¿yckim koœciele. Ów witra¿ ma opatrzyæ napis: „Ufundowane przez uczestników I Zjazdu
Rodziny Lew-Kiedrowskich”. Mia³a miejsce prezentacja albumów rodzinnych. By³ te¿ czas sposobny dla rodzinnego w pe³ni ogniska i œpiewów
kaszubskich. Odczytany te¿ zosta³, specjalnie na
okazje Zjazdu sporz¹dzony, wiersz pióra Henryka Lew Kiedrowskiego zaczynaj¹cy siê od s³ów...
Ludzie siê rodz¹ wieki mijaj¹
Kiedrowscy swymi korzeniami w kaszubsk¹ ziemiê wrastaj¹
Tablice cmentarne jak zdjêcia przodków oblicze
Jednym przynosz¹ zaszczyt, drugim pokutne bicze
Lecz nas bêd¹ s¹dziæ nastêpne pokolenia
Dlatego zostaw po sobie dobre wspomnienia
Na pocz¹tku pewnej drogi przez dzieje kaszubskich – na równi tych poszlacheckich, jak
gburskich )bogatych kaszubskich wieœniaków) a
tak¿e inteligenckich – rodzin by³a próba naukowego ich opisania przez, niedawno zmar³ego badacza, etnografa toruñskiego prof. Ryszarda Kukiera. To on, jako pierwszy, po latach milczenia

wokó³ tego tematu, dostrzeg³ w swojej, jak¿e solennej, pracy „Kaszubi bytowscy” ow¹ ambonê
w koœciele w Borzyszkowach, na której widniej¹
od stuleci herby piêciu najznamienitszych rodów
kaszubskich – Szadów-Borzyszkowskich, Darzyn-Ciemiñskich, Obracht Pr¹zyñskich, Wnuków-Lipiñskich i Lew-Kiedrowskich. Trochê o
tej pracy po latach wielu zapomniano. Dobrze, i¿
naukowym dociekaniom – lepiej póŸno ni¿ wcale
– id¹ w sukurs owe, nierzadko owocuj¹ce albumami, kronikami rodzinnymi, ekspozycjami, strzeliste poematy, prace sporz¹dzana z okazji rodzinnych zjazdów. Tyle samo amatorskie, co i naukowe. One wespó³ czyni¹ bogatsz¹, bardziej wewnêtrznie zró¿nicowan¹, tê kaszubsk¹ krainê.

Zbigniew Studziñski

ZJAZD
ORZ£OWSKICH
Maj¹ swoje zjazdy rodziny Borzyszkowskich, Brzeziñskich, Szrederów, Czarnowskich, Trzebiatowskich, Kiedrowskich... .
Ostatnio do³¹czyli
Orz³owscy
W pierwsz¹ niedzielê lipca do Widna w
gminie Brusy, przepieknie po³o¿onej wsi wœród jezior i lasów, na pograniczu Gochów i Zaborów zjecha³o ponad 200 osób z ¿yj¹cych
505 potomków tej rodziny.
4.10.1870 roku, gdy na kaszubskiej ziemi
ju¿ na dobre rozgoœci³a siê jesieñ, we wsi
Czyczkowy k/Brus, w rodzinie Józefa i Józefy (z domu Odyja) Orz³owskich przyszed³ na
œwiat pierworodny syn Franciszek. Nastêpnego dnia tj. 5.10.1870 r. zosta³ ochrzczony w
Koœciele Parafialnym w Brusach.
Franciszek spêdzi³ dzieciñstwo i lata
m³odzieñcze wspólnie z rodzicami i rodze-

ñstwem w Czyczkowach. Mia³ dwie siostry:
£ucjê i Franciszkê oraz brata Karola.
Maj¹c 28 lat o¿eni³ siê z Ann¹ Stoltman z
Zapcenia, córk¹ Jana i Marianny (z domu Lemañczyk). Anna urodzi³a siê 27.01.1877 r.
(7lat m³odsza od mê¿a). Mia³a tylko jednego
brata Jakuba. Œlub odby³ siê w koœciele p.w.
œw. Marcina w Borzyszkowach. Wówczas
jeszcze nie by³o ani parafii ani koœcio³a w Zapceniu (parafie w Zapceniu powo³ano i rozpoczêto budowê koœcio³a w 1927 r.) a teren ten
nale¿a³ do parafii borzyskowskiej.
Po œlubie m³odzi pe³ni zapa³u i planów na
przysz³oœæ zamieszkali w Kulinowie – blisko
Wawrzynowa. Po po¿arze tego zabudowania
w 1891 roku ju¿ z córk¹ Joann¹ (1899), za
swoj¹ ¿yciow¹ przystañ obrali Wawrzynowo
– niewielk¹ osadê leœn¹ na skraju Zaborów w
powiecie chojnickim. Jest to uroczy zak¹tek
doliny rzeki Kulawy, malowniczych jezior i
dorodnych lasów, gdzie jeszcze do tej pory
nie zniszczono dziewiczej przyrody i nie przekszta³cono krajobrazu ojczystych stron.
Tam w ma³ym, ciasnym „pañstwowym”
mieszkaniu na œwiat przyszli kolejni potomkowie – ³acznie 11 – cioro dzieci: Jan(1901), Józef (1903),Marta (1905), Alojzy (1907), Leon
(1909), Piotr (1911), Leokadia (1912), Bernard (1915), Gertruda (1917), Anna (1919) –
6 synów i 5 córek.
Obecnie ¿yje syn (Brusy) i trzy synowe:
— Franciszka Orz³owska, ¿ona Alojzego
(Kruszyn)
— Stanis³awa Orz³owska, ¿ona Leona
(Przechlewo)
— Marta Orz³owska, ¿ona Bernarda (Leœniczówka Kiedrowice)
Franciszek pracowa³ jako robotnik leœny w pobliskim leœnictwie. Anna zajmowa³a siê dzieæmi. W czasie I wojny œwiatowej Franciszek prze¿y³ tu³aczkê m.in. by³
we Francji.

W 1922 r. urodzi³a siê pierwsza wnuczka
Kazimiera, córka Joanny Ferlin, a w 1951
roku pierwsza prawnuczka – Irena, córka El¿biety Grabskiej – wnuczka Marty Wera.
Franciszek i Anna doczekali siê 76 wnuków (obenie ¿yje 55).
Anna zmar³a 15.06.1960 r. w 82 roku ¿ycia po 62 latach szczêœliwego ma³¿eñstwa. W
dwa lata póŸniej 3.05.1962 roku w wieku 92
zmar³ Franciszek.
Spoczywaj¹ oni razem na cmentarzu w Zapceniu przy tamtejszym koœciele.
Najwa¿niejszymi wartoœciami w ¿yciu
Franciszka by³y: dobro rodziny, pracowitoœæ,
uczciwoœæ, zorganizowanie, punktualnoœæ,
szczodroœæ oraz g³êboka wiara. Te cechy w
znacznym stopniu przesz³y na jego potomków.
Analizuj¹c drzewo genealogiczne rodziny
Orz³owskich dowiadujemy siê, ¿e niektórych
cz³onków rodziny los rzuci³ w ró¿ne w tym w
najdalsze zak¹tki œwiata: Niemiec, W³och, Kanady i Australii.
Niektórzy z nich doœwiadczyli okrucieñstwa dwóch wojen œwiatowych, w których
stracili swoich najbli¿szych, koszmaru obozu w Potulicach (Leokadia z rodzin¹), represji stalinowskich, ³¹cznie z wiêzieniem
(Alojzy).
Obecnie, jak wspomnia³em ¿yje 505 potomków rodziny Anny i Franciszka Orz³owskich: 1 syn – Piotr, 55 wnuków, 165 prawnuków, 146 praprawnuków i 1 prapraprawnuczka – Klaudia (1998), praprawnuczka Marty.
Najstarsza ¿yj¹ca wnuczka to El¿bieta
Grabska (1931), córka Marty (Czyczkowy).
Najm³odsz¹ wnuczk¹ jest Barbara (Australia).
G³ównymi organizatorami zjazdu rodziny
Orz³owskich byli pañstwo El¿bieta (z domu
Orz³owska) i Stanis³aw Martinowie zamieszkali w Leœnictwie Kiedrowice na Gochach. /-/

Zdjêcie zbiorowe zjazdu rodzinnego Orz³owskich w Wawrzynowie ko³o Laski, gm. Brusy, 6 lipca 2002r. na tle domu dziadków - Marty i Franciszka Orz³owskich.
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„ZE SERCA TONI ...”
ROZMOWA Z CÓRK¥ JAROSZA DERDOWSKIEGO („KASZEBE” nr.17/1961 r.)
Nareszcie zwiedzi³am i zobaczy³am
owe legendarne dla mnie, a tak czêsto przez
mego ojca wspominane Kaszuby – zwraca
siê do mnie córka Hieronima Derdowskiego
p. Helena Ziemniewicz.
– Po raz pierwszy Pani w „starym kraju?”
– Tak, zawsze nosi³am siê z myœl¹, aby odwiedziæ rodzinne strony ojca. Uda³o mi
siê to dopiero teraz, gdy ju¿ jestem
babk¹.
– Czy któryœ z Pani wnuków odziedziczy³ po
dziadku talent poetycki, mówi¹c jego s³owami s³aboœæ do „³gorsciech rymów”?
– Mam szeœcioro dzieci i piêtnaœcioro wnuków, lecz ¿aden z nich nie widzi œwiata w
kategoriach poetyckich. Jedynie córka
Florencja, która ze mn¹ przyjecha³a do
Polski, mog³aby pisaæ wiersze, ale na razie nie chce. A szkoda, bo wszystko co nie
zostaje spisane ulega zapomnieniu i ginie.
– Czy Pani spisa³a mo¿e swe wspomnienia o
ojcu?
– Coœkolwiek znajduje siê w brulionach, które zostawi³am w domu. Sporo
materia³u przyczynkarskiego,
u³atwiaj¹cego rozeznanie w pogl¹dach i
dzia³alnoœci ojca, zawieraj¹ poszczególn e n u m e r y p i s m a „ W i a r u s ” , w ychodz¹cego pod koniec XIX wieku w Winonie. W³aœciwie amerykañski okres
dzia³alnoœci ojca jest stosunkowo ma³o
znany.
– Czy tamtejsza Polonia pomiêta o nim?
– Pan ma na myœli jego utwory? Ma³o kto
je tam zna. Szacunek, jakim ojciec cieszy³
siê za ¿ycia, nie rozci¹ga siê a¿ na teraŸniejszoœæ.
– Pani zgodzi siê z tym. ¯e my tutaj mamy
d³u¿sz¹ i wdziêczniejsz¹ pamiêæ ..
– Oczywiœcie, przekonujê siê o tym na ka¿dym kroku. Wystarczy wymieniæ nazwisko p. Aleksandra Arendta, którego ulubion¹ lektur¹ s¹: Kaszube pod Widnem”.
Czy¿ nie jest ujmuj¹cym to, ¿e prezes
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Wizyta córki H. Derdowskiego, p. Heleny Zimniewiczowej z Saint Paul w redakcji Kaszebe w lipcu/sierpniu
1961 r.; odlewej Leon Roppel, Florencja Zimniewiczowa (wnuczka Derdowskiego), Aleksander Arendt,
Helena z Derdowskich Zimniewiczowa, Tadeusz Bolduan, Bernard Szczêsny, p. Ba³achowska i Czes³aw
Ba³achowski (siostrzeniec Derdowskiego z Grudzi¹dza).

– Od jak dawna datuj¹ siê Pani zainteresowania kaszubskie?
– Nie sk³amiê jeœli powiem, ¿e ju¿ od dziecka. Ze wszystkich dzieci ojciec lubi³ mnie
najbardziej. Czêsto, gdy przychodzi³ z redakcji, bra³ mnie na kolana i nazywaj¹c
”sierotk¹”, d³ugo mówi³ o kraju, o Kaszubach. Posiada³ niezwyk³y dar plastycznego przedstawiania wydarzeñ, wygrzebywa³ z pamiêci sylwetki ludzi, których dobrze zna³: Stryja z Kazanic,
Danielewskiego, Kêtrzyñskiego, Kraszewskiego itd. Z chwil¹ œmierci ojca, ta niæ
³¹cz¹ca mnie z jego rodzinnymi stronami
zosta³a zerwana. Dopiero wasze pismo
„Kaszebe”, które dociera te¿ do Ameryki,
umo¿liwi³o mi odnowienie „starej
mi³oœci”. Czytaj¹c „Kaszebe” zestawiam
w wyobraŸni, to co ojciec opowiada³ mi o
ka¿dej wiosce, z tym co Wy o niej piszecie.
Po trosze zazdroszczê Panom przyjemnych warunków w jakich pracujecie.
– Dlaczego?
Wpis pami¹tkowy – Tam w Ameryce ojciec redaktor nie
mia³ ³atwego chleba. Przeciwnicy z konserwatywnych pism ci¹gle zatruwali mu
¿ycie. W aktach na Jarosza celowa³ Micha³ Kruszka. Byæ mo¿e z tego powodu ojciec zamierza³ przenieœæ siê do Chicago.
Nie zd¹¿y³, w tydzieñ póŸniej nast¹pi³a
œmieræ. Do ostatnich dni utrzymywa³ kontakty z ró¿nymi ludŸmi. Okoliczni biedacy nie maj¹cy pieniêdzy na op³acenie adwokata, do niego przychodzili po porady
prawne. Ju¿ to samo wystarczy³o, by sobie zas³u¿yæ na powszechny szacunek. I to
zapewne spowodowa³o, ¿e Irlandczyk
Towny sta³ siê najlepszym, przyjacielem
mojego ojca.
– W sumie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest Pani zadowolona z wycieczki?
– Jak najbardziej, szczególnie cieszy
mnie cenny podarunek Zrzeszenia Kaszubskiego w postaci medalu 500-lecia powrotu Pomorza do Polski. Wkrótce wyje¿d¿am do domu, do Saint Paul w stanie
Minnesota. Napisze stamt¹d do redakcji.
– Bardzo prosimy.
Rozmawia³: KRZYSZTOF RONT

Z. G. Zrzeszenia Kaszubskiego Bernard
Szczêsny wita³ mnie cytatami wyjêtymi z
„Czorliñsciego”? O p. Ropp³u ju¿ nie
wspominam, to
chyba najwybitniejszy wspó³czesny
znawca twórczoœci mego ojca?
– Tak, to nie ulega w¹tpliwoœci. S³ysza³em,
¿e by³a Pani równie¿ w Wielu?
– Ta, wioska stanowi³a „gwóŸdŸ” programu mej wycieczki. Na wstêpie siê rozczarowa³am trochê, bo wielewska gwara, to
ju¿ nie ta czysta kaszubszczyzna z „Jaœka
z kniei”. Potem jednak wspania³¹ niespodziankê sprawi³ pan Konkolewski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e recytacje tekstów kaszubskich w jego wykonaniu s¹ artystyczn i e s k o ñ c z o n e . P o ro b i ³ a m w Wi e l u
mnóstwo zdjêæ, m.in. utrwali³am na kliszy pomnik jaki mieszkañcy wioski wznieœli swemu ³garzowi, oraz owe „Góre
Che³miccie gdze zemne wiatre wiej¹ i z
wydmów piosek mniedze chojcie sej¹ ...”.

Zbigniew Talewski

WITAJ NAM POLSKO /CZ.I/
„Witaj nam Matko Polsko! My przez pó³tora wieku
osierocone dzieci Twoje œcielemy pod stopy Twoje
przywi¹zane serca nasze. Na Twoje us³ugi oddajemy nasze ramiona i wszystkie nasze zdolnoœci. Œlubujemy Ci s³u¿bê wiern¹ i ofiarn¹. Dla Ciebie wyrzekamy siê wszelkich waœni i nienawiœci.
- Wszystkie dzieci Twoje, Matko-Polsko, otoczymy
mi³oœci¹ serdeczn¹, aby w przymierzu z nimi s³u¿yæ
Ci, pracuj¹c dla Twojej wielkoœci, potêgi i chwa³y.
Witaj nam, witaj, Matko-Polsko! Panuj nam mi³oœciwie...”
Tymi s³owami redakcja Gazety Toruñskiej z
15.01.1920 roku wita³a wkraczaj¹ce na Pomorze
wojska genera³a Józefa Hallera. W Pucku 10 lutego 1920 dokona³ On symbolicznych zaœlubin Polski z morzem, poprzez które odzyskana ojczyzna,
mog³a na powrót pe³n¹ piersi¹ odetchn¹æ szerokim
œwiatem.
Proces odradzania siê Polski zapocz¹tkowany
10 listopada 1918 roku, tj. powrotem Józefa Pi³sudskiego do Warszawy i podporz¹dkowania mu siê Rady Regencyjnej i rz¹du lubelskiego trwa³ prawie
do po³owy 1920 roku, kiedy to Polska jako pañstwo, rozpoczê³a ustalanie swych granic pañstwowych.
A wiêc przysz³a wolnoœæ a z ni¹ konfrontacja
pó³torawiecznych oczekiwañ z wysi³kiem i rezultatami odbudowy odzyskanej pañstwowoœci. Jak ta
konfrontacja wypad³a tu na zachodnich rubie¿ach,
otó¿ ca³ym Kaszubom nie by³o pisane powróciæ do
polskiej Macierzy. St¹d na ziemiach: s³upskiej, bytowskiej i lêborskiej ta walka o polskoœæ musia³a
trwaæ dalej a¿ do – jak siê okaza³o - do zakoñczenia
II wojny œwiatowej w 1945 roku.
Ale wróæmy do – okresu pocz¹tków XIX wieku, kiedy to po relacjach z badañ terenowych przeprowadzonych na ww. obszarze w 1856 roku przez
Aleksandra Hilferdinga , petersburskiego etnografa, wydawaæ siê mog³o, ¿e na tym obszarze Pomorza – jak twierdzi³ on – za 20; 30 lat nie mia³ pozostaæ ¿aden a zw³aszcza jêzykowy œlad polskoœci,
œwiadcz¹cy o s³owiañskim rodowodzie tych ziem.
Jak siê na szczêœcie okaza³o, by³y to nie trafne przepowiednie. Miejscowi Kaszubi: mieszkañcy bytowszczyzny i ziemi lêborskiej a tak¿e S³owiñcy jak ich póŸniej nazwano – nie zatracili swej etnicznej œwiadomoœci. St¹d Niemcy z³oœliwie okreœlali
miejscowych Kaszubów jako – „Wesserpolacken”
– czyli Polakami na pokaz.
Niemieccy urzêdnicy np. prezydent Rejencji
Koszaliñskiej von Cronau, czy tak¿e naukowcy –
chocia¿by socjolog Vermas – g³osili tezê o niemieckim pochodzeniu ludnoœci kaszubskiej. Dla poparcia tej teorii, na banknotach pruskich, emisji
s³upskiej w latach 1920 – 22, które mo¿na zobaczyæ
w s³upskim muzeum – wydrukowano has³o; „Woher kommen die Kaschuben har /.../ aus Stolp kommen siê her” , co oznacza : „Sk¹d wywodz¹ siê Kaszubi ? Jest ich tyle ile piasku nad morzem, ze
S³upska, ze S³upska, ze S³upska przychodz¹....”
Na wspomnianych terenach Kaszubskich, które nie powróci³y do II Rzeczypospolitej, walka o polskoœæ – jak ju¿ wspomnia³em – trwa³a nadal, lecz
przybra³a nowe formy. Przenios³a siê ona na teren
szkó³ , do koœcio³ów. W tej m.in. intencji dzia³a³y
licznie tu powsta³e pro polskie towarzystwa i organizacje gospodarcze.
Na mocy pruskiego zarz¹dzenia z 31. XII. 1910
roku, niemieckie ministerstwo oœwiaty zezwoli³o
na wprowadzenie do szkó³ publicznych naukê jêzy-

ka polskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a tak¿e naukê religii wyk³adanej tak¿e w jêzyku ojczystym.
Bytowszczyzna
Tu niemal natychmiast dzia³acze Polonii kaszubskiej podejmuj¹ starania o wprowadzenie tego
zarz¹dzenia w ¿ycie, organizuj¹c wysi³ki by nauczanie w jêzyku polskim wprowadziæ do 7-miu miejscowych szkó³, ale jak siê okaza³o nie by³o to zadanie ³atwe. Dopiero gdy w 1925 roku w Bytowie
powo³ano Polsko – Katolickie Towarzystwo Szkolne, powsta³y warunki do wdro¿enia tej ustawy w ¿ycie. Zw³aszcza proces powstawania szkó³ polskich
na tym terenie przyspieszy³a kolejna w tym wzglêdzie ustawa og³oszona 23 stycznia 1929 roku, by³a
ni¹ tzw. Pruska Ordynacja Szkolna, która uregulowa³a kwestie szkolnictwa mniejszoœci narodowych
w Niemczech. To na jej mocy mo¿na by³o 3 sierpnia 1929 roku powo³aæ pierwsz¹ prywatn¹ szko³ê
polsk¹ na Kaszubach w P³otowie.
Dla podtrzymania miejscowego ducha polskiego - wielkie zas³ugi po³o¿y³o powo³anie w styczniu
1924 roku, oddzia³u Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Oddzia³ ten powsta³ w P³otowie a swym
dzia³aniem obejmowa³ Rejencjê Koszaliñsk¹, rozrastaj¹c siê w póŸniejszym okresie do dziesiêciu niezale¿nych kó³.
To o¿ywienie spo³eczne spowodowa³o, ¿e w
1928 roku powstaj¹ tu artystyczne zespo³y
m³odzie¿owe Polskiego Towarzystwa M³odzie¿y. W tym¿e roku przybywa z Warmii do Bytowa Jan Bauer, który obejmuje kierownictwo istniej¹cych tu pro polskich organizacji i struktur
oœwiatowych. Z biegiem lat wype³nionych intensywn¹ dzia³alnoœci¹ wychowawczo – oœwiatow¹,
obok takich wybitnych miejscowych kaszubskich spo³eczników jak: ks. Robert Pluto –
Pr¹dzyñski, Jan Styp – Rekowski , Antoni Szroeder, Bernard Wera, Jan Wróbel i grona nauczycieli polskich ze Stanis³awem Wysieckim na czele – staje siê Jan Bauer nie kwestionowanym
przywódc¹ i autorytetem w dziele budowania wœród miejscowych - poczucia œwiadomoœci narodowej, oznak patriotyzmu i woli przetrwania.
Tê dzia³ania oœwiatowe i kulturalne skutecznie
wspiera³a docieraj¹ca na bytowskie Kaszuby, kol-

portowana przez cz³onków Zwi¹zku Polaków w
Niemczech – prasa polska i polonijna. Wspomnieæ
nale¿y tu o koœcierskim „Gryfie” Aleksandra Majkowskiego; „G³osie Pogranicza” redagowanego
przez Izydora Maækowicza z Olsztyna. Gazeta ta w
1933 roku przekszta³cona zosta³a na „G³os Pogranicza i Kaszub”. Od 1930 roku ukazywaæ siê zacz¹³
„M³ody Polak w Niemczech”, wydawany przez
Zwi¹zek Polskich Towarzystw Szkolnych. Mimo
okreœlonych trudnoœci czytano w bytowskim tak¿e
pelpliñskiego „Pielgrzyma”, oraz „Gazetê Grudzi¹dzk¹”, a has³o Gazety Olsztyñskiej: „ojców
mowy, ojców wiary broñmy zgodnie” z ogromnym skutkiem trafia³o do kaszubskich serc.
Œwietlice, w których obcowano z pisanym
s³owem polskim spe³nia³y z uwagi na nieliczne grono inteligencji kaszubskiej, wprost nieocenion¹ rolê
dla rozwoju polskiego patriotyzmu. W œwietlicach
wiejskich ¿ycie têtni³o strofami wierszy, literami alfabetu kaszubskiego. W nich piêknia³ haft, tam rozbrzmiewa³y polskie piosenki. Z okazji przypadaj¹cych œwi¹t narodowych, czy koœcielnych organizowano w nich okolicznoœciowe imprezy
nawi¹zuj¹ce do bogatej tradycji ludowej kultury kaszubskiej. Jedn¹ z form podtrzymuj¹c¹ ducha polskiego by³o organizowanie wycieczek do Polski.
Wokó³ œwietlic skupia³a siê tak¿e oœwiata rolnicza.
Jej gor¹cym propagatorem by³ Miko³aj Dorsz, organizator zajêæ w ramach tzw. przysposobienia rolniczego.
Przy œwietlicach bytowszczyzny skupia³ siê tak¿e amatorski ruch artystyczny i sportowy. Pracy
tych œwietlic w okresie lat 30 tych XX wieku, patronowa³ Emil Kaczmarczyk, który w 1936 roku by³
kierownikiem Bytowskich Towarzystw Szkolnych. To jemu i skupionych wokó³ niego
dzia³aczom Zwi¹zku Polaków w Niemczech, nale¿y przypisaæ wzrost polskiego patriotyzmu. Podczas spisu powszechnego w 1933 roku: 80% Bytowskich Kaszubów wymienia³o jêzyk polski jako ojczysty, a 93 % objêtych spisem Polaków – Kaszubów poda³o, ¿e s¹ dwujêzyczni.
To wysokie poczucie œwiadomoœci polskiej wyra¿one zosta³o przez delegacje Kaszubów
bior¹cych udzia³ w 1934 roku podczas II Zjazdu Polaków z Zagranicy, który odby³ siê w Warszawie.
Na ZjeŸdzie tym bytowski sztandar ze znakiem
Rod³a – „zaœlubiono z Wis³¹”. Po 50 – ciu latach w
1984 roku podczas uroczystoœci pó³wiecza
Rod³a, sztandar ten dzier¿ony przez Wiktora
Wikê – Czarnowskiego ze Studzienic, ponownie
zanurzy³ siê w wodach Wis³y. Mia³em ten zaszczyt zorganizowaæ i poprowadziæ na t¹ uroczystoœæ liczn¹ grupê - wielce zas³u¿onych - bytowskich by³ych dzia³aczy ZPwN, oraz ich potomków.
„Rod³o to symbol naszego pochodzenia...” –
mówi³ Arka Bozek 17 lutego 1938 roku w Plotowie
na zorganizowanym tam Sejmiku Polaków.
Ostatni przed wybuchem II wojny œwiatowej
Kongres Zwi¹zku Polaków w Niemczech odbywa³
siê 6 marca 1938 roku w Berlinie. Przypad³ on na
okres apogeum hitlerowskich represji i nastrojów
nacjonalistycznych. Ten hitlerowski terroryzm szala³ tak¿e na BytowszczyŸnie przyczyniaj¹c siê do zawieszenia dzia³alnoœci patriotów i organizacji polskich, st¹d to ¿aden z bytowskich dzia³aczy kaszubskich nie móg³ braæ udzia³u w tym berliñskim forum patriotów polskich mieszkaj¹cych na terenie
ówczesnej niemieckiej Rzeszy.
/cdn/
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Benedykt Reszka

Kaszubskie
seminarium

Na zaproszenie „Europaische Akademie
– Akademii Ba³tyckiej” w Sankelmark ko³o
Flensburga w Niemczech w pobli¿u granicy z
Dani¹, która ma sw¹ siedzibê w piêknie
po³o¿onym kompleksie starych budynków,
stoj¹cych przy jeziorze i w parku ze starym
drzewostanem, uczestniczy³em od 19 do 21
kwietnia br. w seminarium, pt. „Kaschuben
und Pommern” („Kaszubi i Pomorze”).
Wœród uczestników tej konferencji byli
m.in. prof. Józef Borzyszkowski i dr Cezary
Obracht – Prondzyñski , obaj z Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku; prof. Wies³aw Gruszkowski z Sopotu, prof. Zbigniew Zielonka z
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w
S³upsku, dr Miloœ Reznik z Pragi, dr Marianne Wannow – by³a Konsul Generalna Niemiec w Gdañsku, p. Maria Puttkamer z Niemiec, Piotr Dziekanowski – red. Nacz. „Kuriera Bytowskiego”, p. Czeslaw Meyer z
Chojnic, p.p. Salomea i Georg Oberzig z
Rumi oraz wielu innych goœci z Polski i Niemiec. W seminarium udzia³ wziê³o oko³o 50
osób.
Spotkaniu patronowa³ w/w Instytut Kaszubski z Gdañska, Europejska Akademia
Sankelmark, Niemiecki Oœrodek Kultury Europy Wschodniej w Poczdamie oraz Stowarzyszenie Katolików Gdañskich w Niemczech,
któremu aktualnie prezesuje p. Gerhard Nitschke.
Akademia Baltica w swych za³o¿eniach
ideowo – naukowych, nawi¹zuje do tradycji
Ostsee – Akademie w Travemunde – Lubece..
Jej celem nadrzêdnym jest stwarzanie podstaw do zawi¹zywania siê partnerstwa i
wspó³pracy miêdzy narodami Europy Œrodkowej i pañstw nadba³tyckich. St¹d realizuje
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ona wiele miêdzynarodowych spotkañ, w których przede wszystkim udzia³ bior¹
intelektualiœci, zw³aszcza reprezentuj¹cy
m³ode pokolenie naukowców, artystów, animatorów ¿ycia spo³ecznego z Litwy, £otwy,
Estonii oraz Polski. Te spotkania odbywaj¹
siê b¹dŸ na miejscu w Akademii lub na sesjach wyjazdowych we wspomnianych krajach. Jedno z takich spotkañ odby³o siê tak¿e
w Bytowie w hotelu „Bismark”, a brali w niej
udzia³ przedstawiciele miejscowej kaszubskiej ludnoœci autochtonicznej, mniejszoœci
niemieckiej i ukraiñskiej, a tak¿e Niemców.
Tematem wiod¹cym tego spotkania by³o:
„S¹siedztwo na Pomorzu”. Podobne seminarium z tym samym tematem odby³o siê tak¿e
w Ko³obrzegu.
Jeszcze w tym roku, jak wynika z programu pracy Akademii, zorganizowane bêd¹ kolejne spotkania, których tematem m.in. bêdzie: „M³odzie¿ w Europie”; „£otwa wczoraj, dzisiaj i jutro”.; „Pomorze- Gdañsk i
Malbork”, oraz innych wiele, ciekawie zapowiadaj¹cych siê konferencji i seminariów naukowych.
Jak wspomnia³em, tematem seminarium,
w którym uczestniczy³em by³y; Kaszuby i Pomorze. Kwestie dotycz¹ce tego tematu pogrupowane zosta³y i omówione w nastêpuj¹cych
blokach tematycznych:
— Kaszubi wczoraj i dziœ;
— Koœcio³y i klasztory na Kaszubach;
— Historiografia i to¿samoœæ;
— Kaszubi po 1945 roku
— Kaszubsko- Pomorska Ojczyzna. Historia i teraŸniejszoœæ;
— Kaszubi pomiêdzy Niemcami a
Polsk¹;
— Projekcja filmu pt. „Miêdzy narodami”. Po projekcji,
— odby³a siê dyskusja nt. „Codzienne ¿ycie na Kaszubach dawniej i
dziœ”.
Poszczególne te tematy, zosta³y w
sposób wysoce profesjonalny zarówno przygotowane, jak i przedstawione
przez wybitnych znawców tematyki
pomorsko – kaszubskiej - wymienionych: prof. Józefa Borzyszkowskiego
i dr Cezarego Obrach – Prondzyñskiego, oraz dr Dietmara Albrechta; dr Miloœ Reznika, dr Hanne Nogosek z Niemieckiego Kulturforum; dr Christiana Pletzinga z Akademii Baltica, in¿.
arch. Gerharda Nitschke – wyró¿nionego odznaczeniem- „Zas³u¿ony dla
Miasta Gdañska” i prof. Zbigniewa
Zielonkê z PAP ze S³upska.
A, ¿e przedstawione tematy by³y
prezentowane na wysokim poziomie
i wzbudza³y ogromne zainteresowanie, zaœwiadcza fakt, i¿ po wyk³adach, dyskusje na ich temat prze-

ci¹ga³y siê do póŸnych godzin wieczorowych.
A oto wnioski jakie osobiœcie nasunê³y
mi siê po wys³uchanych referatach i dyskusji
seminaryjnej.
Otó¿ Kaszubi, jeszcze za rz¹dów ksi¹¿¹t
pomorskich zamieszkiwali ca³e Pomorze – od
Ba³tyku po Noteæ i Wartê oraz po Wis³ê i
Odrê. W wyniku kolonizacji i podboju germañsko – skandynawskiego zaczê³o postêpowaæ
– przede wszystkim na KaszubszczyŸnie Zachodniej (Pomorzu Zachodnim) zanikanie i
zatracanie siê na tym terytorium, jêzyka staropomorskiego, którym by³ i jest jêzyk kaszubski. Nie mniej od skutków tego procesu by³y
wyj¹tki i jêzyk ten nadal przez wieki pozostawa³ w lokalnym u¿yciu jak to mia³o miejsce
np. na Ziemi Pyrzyckiej, gdzie przetrwa³ on
do XVII wieku. Równie¿ podobnie by³o w
okolicach S³upka na Pobrze¿u S³owiñskim,
gdzie mowa s³owiñska przetrwa³a do 1945
roku. Dopiero bezwzglêdnie zastosowana tu

przez ówczesne w³adze polityka repolonizacji S³owiñców, doprowadzi³a do emigracji
resztek tych kaszubskich S³owian , za Odrê,
do Niemiec, przyczyni³a siê do zaniku tego jêzyka w tej okolicy.
W ten sposób dosz³o do dzisiejszego stanu posiadania, w którym obecny obszar kaszebizny w porównaniu z tym sprzed wieków
uleg³ wielokrotnemu pomniejszeniu. Warto
podkreœliæ, ¿e zw³aszcza w okresie powojennym w sposób szczególny niszczono ka¿dy
przejaw „regionalnej innoœci”, w tym najzacieklej walczono z to¿samoœci¹ Kaszubów.
Pomimo tego Kaszubi przetrwali do dziœ i
maj¹ siê dobrze... . Na powrót odnajduj¹ i u¿ywaj¹ swego jêzyka, którego siê nie wstydz¹. Z
ogromn¹ energi¹ i skutkiem odbudowuj¹ i rozwijaj¹ swoj¹ kulturê.
Dr C. Obracht – Prondzyñski – autor niedawno wydanej i napisanej przez niego
ksi¹¿ki pt. „Kaszubi”, ocenia, i¿ jêzykiem kaszubskim w³ada na co dzieñ oko³o 300 tys.
osób, a dalsze 200 tys. poczuwa siê Kaszubami. Wg, autora, brak jest to¿samoœci jednoznacznej, któr¹ zastêpuje to¿samoœæ dwuznaczeniowa: – „jestem Kaszub¹, i jestem Polakiem”, b¹dŸ - „jestem Kaszub¹ i Niemcem”
Wspomniana ksi¹¿ka stanowi wszechstronne i rzetelne opracowanie wiedzy o Kaszubach. W trakcie dyskusji uczestnicy seminarium wypowiedzieli siê o niej, po za kilkoma uwagami – bardzo pozytywnie. A na
podjêcie szerokiej dyskusji na jej temat, prawie przez wszystkich dyskutantów umo¿liwi³
bardzo cenny fakt, i¿ napisana ona jest, zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim.
Szkoda – jak wypowiada³ siê profesor Z. Zielonka ze S³upska- ¿e nie zosta³a ona równie¿
napisana w wersji jêzykowej – kaszubskiej.
G³ównym za³o¿eniem tego spotkania by³o
przede wszystkim ukazanie- poparte historycznymi faktami – wielowiekowych aspek-

tów z zakresu wspó³¿ycia Kaszubów i przyby³ych tu na Pomorze – Kaszuby: Polaków i
Niemców – ewangielików. Poznanie ich nawzajem uzupe³niaj¹cej siê kultury, tradycji i
obyczajów oraz bêd¹cych tu w u¿yciu jêzyków: - niemieckiego i kaszubskiego, który na
tych ziemiach dominowa³ a¿ do czasów po
drugiej wojennie œwiatowej.
Przy okazji nale¿y przypomnieæ i¿ na Kaszubach w tym na Gochach, nie by³o na przestrzeni stuleci, antagonizmów pomiêdzy Kaszubami a ewangielikami, których identyfikowano z Niemcami. W samym mym
rodzinnym – Borowym M³ynie – ewangelicy
przyk³adnie wspó³¿yli z miejscowymi. Nie
mniej œciœle przestrzegano zasady nie zawierania ma³¿eñstw mieszanych. Znany mi jest jeden przypadek, w tym wzglêdzie, kiedy to poœlubiona ¿ona, ewangieliczka, przed œlubem,
przesz³a na wiarê mê¿a – katolika.
Na mocy Traktatu Wersalskiego z 1920
roku, ziemia kaszubska zosta³a rozdarta. Powiat bytowski i lêborski znalaz³ siê w granicach pañstwa niemieckiego. Podobnie Kaszubi gdañscy znaleŸli siê w granicach Wolnego
Miasta Gdañska. To wewnêtrzne rozbicie w
sposób wysoce obrazowy i sugestywny, w
oparciu o realia historyczno – spo³eczne,
przedstawia w swych powieœciach Ginter
Grass – laureat Nagrody Nobla - Gdañszczanin – na wpó³ Kaszuba. Bowiem matka jego
jak i jej ca³a rodzina jest rodowita – kaszubska. Szczególnie cenn¹ w tym zakresie jest
jego powieœæ: „Blaszany bêbenek”. Dziêki tej
pozycji Kaszubi jako naród zamieszkuj¹cy
ziemiê pomorsk¹ znany jest na œwiecie, a
szczególnie pamiêæ o nas – Kaszubach - przywo³ano w Niemczech. St¹d w œwietle powy¿szego wa¿n¹ dziœ kwesti¹ jest rych³e, wspólne
opracowane przez historyków polskich, a
zw³aszcza kaszubskich a tak¿e niemieckich niezafa³szowanej historii Kaszub. Temu celowi dobrze ju¿ s³u¿¹ m.in. to seminarium, w którym uczestniczy³em, jak
i inne spotkania organizowane przez
Akademie Sankelmark.
Seminarium towarzyszy³a wystawa
ksi¹¿ek, czasopism i folderów zwi¹zanych z promocj¹ Kaszub. Korzystaj¹c z
tej okazji wystawi³em równie¿ sw¹ niedawno napisan¹ ksi¹¿kê „Czas z³a”, która wzbudzi³a okreœlone zainteresowanie i znalaz³a wielu nabywców. Podobnie zaprezentowa³em kilka
egzemplarzy naszego dwumiesiêcznika
„Naji Goche” – który by³ jak siê okaza³o jedynym prezentowanym na tej wystawie regionalnym czasopismem. W
swoich wypowiedziach podkreœla³em
i apelowa³em o wsparcie finansowe
dla tego¿ czasopisma w postaci okreœlonych dotacji, podkreœlaj¹c i¿ jak
dot¹d jest ono wydawane dziêki heroicznemu zaanga¿owaniu jego wydawcy i redaktora – Zbyszka Talewskiego
i daleko id¹cej w tym wzglêdzie ¿yczliwoœci finansowej - pañstwa Gra¿yny i
Witolda Zblewskich, w³aœcicieli
s³upskiej zak³adów poligraficznych
„Grawipol”, gdzie jest ono drukowane. Równie¿ wszyscy zwi¹zani z pismem autorzy, s¹ oddani w jego trwanie, wszystkie swe materia³y do kolejnych numerów pisz¹ nie pobieraj¹c
za nie honorarium.

Moim ¿yczeniem jest, aby takich intelektualistów: - pasjonatów i spo³eczników jak
wy¿ej wymienieni ca³ym sercem oddanych
„swej kaszubsko – pomorskiej TatczeŸnie”
by³o jak najwiêcej.
Z ubolewaniem muszê przy okazji stwierdziæ, ¿e Urz¹d Gminy Lipnica, jak i pozosta³e
samorz¹dy gmin le¿¹cych na Gochach i Zaborach, s¹ w niewielkim stopniu zainteresowane
wsparciem finansowym tego¿ pisma, które
w sposób wysoce skuteczny promuje t¹ ziemie,
wspomagaj¹c b¹dŸ w wielu wypadkach spo³ecznie wype³nia zadania dzia³ów promocji tych
urzêdów, powo³anych do realizacji tych zadañ.
Wœród wyró¿niaj¹cych siê wydawnictw
tej wystawy by³ niew¹tpliwie folder przedstawiaj¹cy gminê Tuchomie, by³ on równie¿ wydany dwujêzycznie ; polsko – niemieckim.
Przy tej okazji pragn¹³bym zadaæ kolejne pytanie w³adz¹ naszej lipnickiej gminy: - „czy nas
Lipniczan, tak jak s¹siadów, nie staæ na wydanie podobnego jak w Tuchomiu – folderu?” W
czym problem, tego¿ tu wystêpuj¹cego braku
jakikolwiek inicjatywy, zmierzaj¹cej do „
otworzenie siê naszej gminny na œwiat”? Czy
w niemocy, czy byæ mo¿e w zaniedbaniu?
W obecnie ³¹cz¹cej siê Europie, tak¿e nasza lipnicka gmina winna szukaæ partnerów
na zachodzie, tak jak to uczyni³o ju¿ wiele naszych s¹siadów- kaszubskich gmin i miast. O
korzyœciach z takiej wspó³pracy jakie dla
spo³ecznoœci gminnej ona mo¿e przynieœæ nie
bêdê ju¿ wspomina³. Ci co chc¹ je naocznie
zobaczyæ, niech udadz¹ siê np. do s¹siadów
do Przechlewa, Studzienic, Parchowa, Tuchomia itd. Czy nie warto i nam wykorzystaæ naszych np. rodzinnych powi¹zañ z wieloma naszymi krewnymi, by³ymi mieszkañcami ziemi bytowskiej i Gochów, którzy osiedlili siê
w okolicach niemieckich miast: Braunschweigu i Frankenbergu – Tam nasza
gmina ma naturalnych partnerów do wzajemnej wspó³pracy.
Czas w tym wzglêdzie byœmy ju¿ rozdzielili
wszystkie te wczorajsze , dzisiaj ju¿ historyczne nieszczêœcia i szkody , które spowodowa³ i
przyniós³ równie¿ do naszej gminy, totalitaryzm Stalina i Hitlera, a zw³aszcza II wojna
œwiatowa w wyniku, której w samej parafii
Borowy M³yn zginê³o 80 osób tzn. co 13
mieszkaniec wsi, a wielu jej mieszkañców w
okresie powojennym zazna³o okreœlonych rosyjskich represji.
Dzisiaj by unikn¹æ w przysz³oœci takich
jak te wy¿ej wspomniane okropnoœci i krzywdy musimy robiæ wszystko i to oddolnie, wyzwalaæ w tym wzglêdzie spo³eczne inicjatywy w ka¿dej naszej kaszubskiej wsi, by wyzwoliæ w nas Kaszubach potrzebê do³¹czenia
do europejskiej wspólnoty narodowych i regionalnych Ojcowizn. Bo taka a nie inna jest
nasza lokalna – kaszubska alternatywa na rozwój a tym samym na zachowanie swej kulturowej to¿samoœci. /-/
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Zbigniew Talewski

Czerskie rodowody

HOFFMANOWIE

Gniazdem rodziny s¹ Laski ko³o Czerska,
st¹d wielu z nich powêdrowa³o w szeroki...
nie tylko pomorski œwiat... a tam gdzie siê
osiedlali wrastaj¹c w tamte spo³ecznoœci,
swym zaanga¿owaniem spo³ecznym,
wiedz¹ a przede wszystkim pracowitoœci¹,
o¿ywiali je staj¹c siê nie rzadko lokalnymi
liderami. A, ¿e tak by³o pokazuj¹ poni¿sze
historie ¿ycia urodzonych w rodzinie
ch³opskiej - braci: ksiêdza Stanis³awa, nauczyciela - inspektora szkolnego Jana i ich
kuzyna - profesora Alfonsa - Hoffmanów.

Ks. Stanis³aw Hoffmann urodzi³ siê 5
maja 1879 w Z³ym Miêsie k/ £êga
Gimnazjum skoñczy³ w Chojnicach. Jako
gimnazjalista jest aktywnym cz³onkiem Kó³ka Filomackiego. Studia i
œwiêcenia kap³añskie otrzymuje w
1905 roku w Pelplinie. Jako kap³an
pe³ni swa pos³ugê duszpasterska
w Komórsku , £¹¿ynie, Zblewie i
Piñczynie. W latach 1918/19 by³
on Kolektorem i cz³onkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych
w powiecie starogardzkim.
Od 1920 do 1939 roku jest
proboszczem parafii w Piñczynie.Równolegle dzia³a spo³ecznie, zdobywaj¹c uznanie
spo³eczne czego wyrazem jest
mandat poselski, jaki otrzyma³
do Sejmu RP w jego ostatniej,
przedwojennej kadencji.
Ks. Stanis³aw Hoffman by³
przez ca³e swe ¿ycie gor¹cym patriot¹. Ju¿ jako m³ody kap³an robi³
wszystko by jak najwiêcej m³odzie¿y zdoby³o wykszta³cenie po to jak
twierdzi³ – by skutecznie przeciwstawiaæ siê poprzez tych przez siebie wykszta³conych ludzi – przemocy zaborców
! Ju¿ jako wikary w swym mieszkaniu w Piñczynie zak³ada bezp³atn¹, prywatn¹
szkó³kê, któr¹ nazywa „godzinówk¹”. Tym
swym tajnym nauczaniem obejmowa³ wybran¹ przez siebie piñczyñsk¹ m³odzie¿, która w swym póŸniejszym doros³ym ¿yciu
zajê³a czo³owe miejsca w lokalnej hierarchii spo³ecznej.
To on by³ pierwszym organizatorem piñczyñskiego chóru koœcielnego, w którego repertuarze obok pieœni nabo¿nych dominowa³a piosenka patriotyczna – polska.
Ju¿ jako proboszcz polskiej parafii w
Piñczynie, zaj¹³ siê ksi¹dz Stanis³aw, obok
pracy spo³ecznej, równie¿ wspó³ rozwi¹zywaniem miejscowych problemów i zagadnieñ gospodarczych. To m.in. z jego inicjatywy Piñczyn zmieni³ swe oblicze a mieszkañcy otrzymali prace przy budowie
lokalnych dróg a tak¿e wiejskich ulic., a
zw³aszcza znaleŸli zatrudnienie przy budowie nowego koœcio³a. By³ on tak¿e aktywnym dzia³aczem Kó³ek Rolniczych –
s³owem – nie by³o dziedziny ¿ycia w parafii
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piñczyñskiej, w której aktywnie by nie
uczestniczy³. To jego zaanga¿owanie zosta³o docenione przez ówczesne w³adze pañstwowe co znalaz³o swój wyraz w odznaczeniu go przedwojennym Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.
O patriotyzmie i odwadze ks. Stanis³awa , mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ podczas
pogrzebu swego kuzyna ks. dr Boles³awa
Domañskiego - prezesa Zwi¹zku Polaków

Jan Hoffman, który ¿y³ w latach
1876 – 1956 by³ nauczycielem, absolwentem koœcierskiego Seminarium Pedagogicznego, po ukoñczeniu którego by³
pocz¹tkowo nauczycielem w Lipkach
ko³o Czerska a w odrodzonej II RP - w
1920 roku otrzymuje nominacje na inspektora szkolnego okrêgu w Brusach. To
On k³ad³ pierwsze zrêby pod organizacje
polskiego szkolnictwa na Zaborach i Gochach, które nale¿a³y do Inspektoratu
Bruskiego do 1922 roku, tj do czasu likwidacji tej placówki. Wyniku czego szko³y
dzia³aj¹ce na tym terenie podporz¹dkowano inspektoratowi chojnickiemu.
Jan Hoffman by³ jednym z najwybitniejszych obywateli – mieszkañców
Brus - okresu miêdzywojennego. To
On umiejêtnie kierowa³, a tak¿e prywatnie wykazywa³ szczególn¹ troskê o m³odych nauczycieli organizuj¹c w Brusach ró¿norakie
inicjatywy organizatorskie
umacniaj¹ce nauczycielskie
wiêzi zawodowo – towarzyskie. To On zachêca³ nauczycieli do pracy oœwiatowej równie¿
poza szko³¹. By³ organizatorem rocznych kursów przygotowuj¹cych do zawodu nauczyciela pomocniczego, by³ tak¿e znakomitym dydaktykiem –
organizatorem nauczycielskich
konferencji rejonowych.
Z natury rzeczy nie anga¿owa³
siê politycznie, nie w³¹czaj¹c w
ni¹ m³odzie¿ szkoln¹ przez co nie
by³ lubiany przez ówczesne sanacyjne w³adze. Ta jego apolitycznoœæ
sta³a siê pretekstem do odsuniêcia go,
przez likwidacje bruskiego inspektoratu
z funkcji kierownika tego¿ okrêgu szkolnego. W 1935 roku Jan Hoffman przechodzi
na wczeœniejsz¹ emeryturê i opuszcza BruKs. Stanis³aw Hoffman s y p r z e p r o w a d z a j ¹ c s i ê d o P o z n a n i a ,
gdzie po 20 latach umiera.
w Niemczech; proboszcza w Zakrzewie na
Z³otowskiej Krajnie , wchodz¹cej w sk³ad
Alfons Hoffman , kuzyn Stanis³awa i
ówczesnej hitlerowskiej Rzeszy – zaintono- Jana w swej m³odoœci by³ znanym, pe³nym
wa³ nad trumn¹ ks. Prezesa hymn polski. A inwencji i czynu dzia³aczem polonijnym w
potem po pogrzebie pociesza³ miejscowych Gdañsku i Berlinie, a tak¿e organizatorem
rodaków, ¿e wkrótce i u nich na Krajnie ...bê- Pomorskiego Zwi¹zku Zespo³ów Œpiewadzie Polska.
czych.
To za t¹ m.in. niez³omn¹ patriotyczn¹ poBy³ On absolwentem, a po wojnie od
stawê zostaje ks. Stanis³aw Hoffman 16 paŸ- 1945 roku profesorem Politechniki Gdadziernika 1939 roku rozstrzelany przez hitle- ñskiej. W okresie miêdzywojennym by³ burowców w Lesie Szprêgawskim pod Staro- downiczym a póŸniej dyrektorem elektrowgardem Gdañskim.
ni w Gródku k/ Œwiecia.
Dzisiaj pamiêæ o ks. Stanis³awie
Jako wybitny pomorski in¿ynier wpisa³
Hoffmanie utrwala ods³oniêty w 1948 roku siê na trwale w dokonania Regionu i odbuprzed piñczyñsk¹ œwi¹tynia pw Œwiêtej El¿- dowuj¹cej siê II RP. Dziœ w jej historii zajbiety – granitowy pomnik, na którym muje poczesne miejsce wœród zas³u¿onych
wdziêczni mu parafianie i rodacy wyryli dla rozwoju polskiej myœli in¿ynierskiej, a
s³owa - „ S³u¿y³ ludowi, m³odzie¿y i wie- w jego przypadku dla energetyki pomorrze – ¿ycie swe z³o¿y³ OjczyŸnie w ofie- skiej.
rze”.
/-/

Ks. W³adys³aw Szulist

Z GENEALOGII RODU BRUNONA WEJHERA
Ród Wejherów w przesz³oœci nale¿a³ do
zas³u¿onych i znacz¹cych w województwie
nie tylko pomorskim, ale tak¿e w ca³ej pierwszej Rzeczpospolitej. Œwiadczy o tym tak¿e
monografia rodu autora Stefana Ciary (Kariera
rodu Wejherów 1560-1657, Warszawa 1980)
jak i 6 stron w pracy Ÿród³owej Jana Karola
Dachnowskiego (Herbarz szlachetny Prus Królewskich z XVII wieku, Kórnik 1995 s.
96-103). Ród Wejherów posiada³ kilka herbów, co wskazuje na wielkoœæ i liczbê osób
tego nazwiska.
W uroczystoœciach ods³oniêcia pomnika
Jakuba Wejhera w Wejherowie 26.06.1991
roku wziêli udzia³ potomkowie rodziny Ludwika Wejhera, brata za³o¿yciela grodu. Rodzinê
na uroczystoœciach reprezentowa³ Mariusz
Weyher oraz jego córka Teresa z Warszawy i
wnuk Krzysztof Jakub z Holandii, a tak¿e dr
Sigfrid von Weiher z Monachium. Czy jednak
obecnie mieszkaj¹cy Brunon Wejher w Gdañsku-Kokoszkach pochodzi z tej linii trudno
s t w i e r d z i æ . We d ³ u g G e r t r u d y We i h e r
(1921-1998) dziadek jej mê¿a mia³ siê nazywaæ Antoni. Jego synem by³ Jan Wejher (ur.
12.04.1873r.), który zmar³ 10.07.1938r. i zosta³ pochowany w Matarni. Grób z nagrobkiem zachowa³ siê do dziœ. Gdzie urodzi³ siê
Jan, trudno dziœ dociec. Jego braæmi wed³ug
Waldemara Wejhera z Lewina k. Strzepcza
byli Franciszek i Jakub. Ten ostatni zgodnie z
opini¹ Waldemara (by³ bratem jego dziadka)
wyemigrowa³ do Stanów Zjednoczonych. Potwierdza to tak¿e Maria Obieziuk (z domu Wejher) z Firogi. Franciszek Wejher zgodnie z zachowan¹ tradycj¹ rodzinn¹ w Lewinie, prawdopodobnie pochodzi³ z tej linii.
Jan Wejher jako dzier¿awca (Pachter) i
mieszka³ z ¿on¹ Juliann¹ z domu Kanka w Bêdargowie-Szopy. Julianna urodzi³a siê
20.08.1880 roku w Pomieczyñskiej Hucie. Nie
powodzi³o siê im najlepiej i z tej racji gospodarstwo podupad³o. Nastêpnie przenieœli siê do
Matarni, by podj¹æ pracê w maj¹tku Niemca
Roemera, który da³ im mieszkanie w swoich robotniczych budynkach.
Po drugiej wojnie œwiatowej w zwi¹zku z
reform¹ roln¹ rodzina Wejherów przejê³a
obiekty po dawnym w³aœcicielu Niemcu Kleinie zwane „Cichoria”, usytuowane jeszcze
przy zachodnim rogu cmentarza w Matarni. W
tych zabudowaniach zamieszka³ Robert Wej-

her. Dzieæmi Jana i Julianny byli Robert, Klemens, Leon, Amalia i Cecylia.
Robert Wejher urodzi³ siê 07.12.1914 roku
w Bêdargowskich Szopach i zmar³ 22.01.1989
roku w Firodze. Poj¹³ za ¿onê Gertrudê Senstock ur. 13.03.1921 roku w Warzenku parafia
Kielno. Ma³¿eñstwo zawarli w 1941 roku w
Matarni. Robert od 15 roku ¿ycia pracowa³ w
maj¹tku Niemca Roemera. Na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku walczy³ w polskiej marynarce
wojennej w obronie Kêpy Oksywskiej i
19.09.1939 roku dosta³ siê do niewoli, nastêpnie przebywa³ w kilku obozach w Stargardzie
Szczeciñskim, Neubrandenburgu i Woldenburgu (Dobiegniewie). W kwietniu 1940 roku zosta³ zwolniony na wniosek pracodawcy Maxa
Roemera. Po wojnie uzyska³ ziemiê z Pañstwowego Funduszu Ziemi. W latach 1949-1955
pe³ni³ funkcjê so³tysa dla wsi Matarnia i Firoga. Od 1955 do 1958 roku by³ inkasentem Gromadzkiej Rady Narodowej w Firodze, natomiast w latach 1958-1972 zajmowa³ stanowisko przewodnicz¹cego Gromadzkiej Rady
Narodowej.
Za jego kadencji uruchomiono miejsk¹ liniê autobusow¹ nr 131, zbudowano przystanek
kolei PKP w Klukowie i Szko³ê Podstawow¹ w
Bysewie. Ma on te¿ zas³ugi przy powstaniu nowej szko³y w Klukowie. W listopadzie 1960
roku rodzina Roberta Wejhera wyprowadzi³a
siê z Matarni do nowo wybudowanego domu
w Firodze.
Gertruda i Robert s¹ rodzicami licznej rodziny, bo a¿ 9-osobowej. Ich dzieci to: Krystyna ur. 17.06.1941r., Henryk, Hubert, Urszula,
Maria, Sabina, Brunon, Teresa i Ma³gorzata.
Brunon Wejher urodzi³ siê 26.11.1956r. Za
¿onê poj¹³ Irenê z domu Cichosz z Matarni w
1982r. Irena przysz³a na œwiat 01.09.1961r. w
Matarni. Jej ojciec Zygmunt Cichosz urodzi³
siê 15.12.1934r. w Sikorzynie k. Koœcierzyny.
J e g o ¿ o n a J a d w i g a z d o m u Wo l s k a
(ur. 09.09.1939r.) pochodzi³a z ¯akowa parafia Sulêczyno. Ojciec Ireny obecnie mieszka w
Kokoszkach u swojego syna.
Z ma³¿eñstwa Ireny i Brunona (na zdjêciu
z lewej) urodzi³y siê dzieci (na zdjêciu z prawej):
Robert ur. 11.08.1982 roku w Gdañsku.
W 2002 r. ukoñczy³ Technikum Samochodowe,
Emilia ur. 02.02.1985 roku w Gdañsku, uczêszcza do V Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gdañsku,

Krystyna ur. 13.03.1991 roku, jest uczennic¹
szko³y podstawowej w Klukowie.
Brunon prowadzi ma³y biznes, w którym
zatrudnia 3 kierowców, wo¿¹c materia³y budowlane na terenie Trójmiasta. Gdy by³em proboszczem w Matarni (1983-1994), to co najmniej 2 razy w roku zajmowa³ siê darmowym
transportem materia³ów budowlanych dla parafii. Pomóg³ mi równie¿ w bezinteresownym
przeprowadzeniu siê do Lipusza.
Dom Ireny i Brunona jest po³o¿ony przy
wygodnej szosie (ulicy) w Gdañsku-Kokoszkach. Przestrzenne podwórze – parking
u³atwia swobodny zjazd samochodów transportowych i innego sprzêtu budowlanego. Do
domu od strony po³udniowej przylega zadbany
ogród z interesuj¹cymi krzakami ozdobnymi i
kwiatami. Na pó³nocny wschód od zabudowañ
rozci¹ga siê cichy i spokojny obszar ziemi (ponad 3 ha), który stwarza wygodne warunki do
odpoczynku. Przylegaj¹cy od zachodu las chroni dom przed silnymi wiatrami. Nad wejœciem
do domu Robert umieœci³ rodowy herb Wejherów...
Zainteresowanych bli¿szymi danymi o rodzinie Wejherów odsy³am do opracowania mojego autorstwa , zawartego w ksi¹¿eczce pt.:
„Z przesz³oœci
Gdañska – Matarni” , Lublin 1995 s. 76-84.
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EWA GRABSKA

VADEMECUM KASZUBSKIE

HAFT KASZUBSKI
1. Czepiec kaszubski „Z³otog³owie
kaszubskie”
Za haft ludowy przyjêto powszechnie uwa¿aæ
ten haft, który wystêpowa³
w dawnym stroju ludowym i choæby³ przeznaczony póŸniej na inne formy (obrusy, serwety,
bluzki, itp), jego geneza wi¹za³a siê ze strojem, a ju¿ w najstarszych dokumentach pisanych (m. in. œw. Ottona) wspomina siê, i¿ Kaszubi szczególnie dbali o swoj¹ odœwiêtn¹
odzie¿ (doskona³e materia³y, kolorowe aplikacje, naszywki ze z³otych i srebrnych nici, spinki, sprz¹czki, z³ote ³añcuszki z amuletami z
drogich kamieni i pere³). Tê dba³oœæ o ubiór potwierdzaj¹ nie tylko dawne przekazy kronikarskie, czy spisy inwentarzowe z XVII i XVIII
wieku, ale i inne przekazy pisane oraz ludowa
tradycja ustna z XIX wieku. Na uwagê
zas³uguj¹ nie tylko czepce, ale i bogato zdobione aplikacjami kaftaniki i staniki, wyszywane
koszule, delikatne chustki dziewczêce, kolorowe haftowane mêskie „pó³koszulki”, czyli podszyjniki, a nawet rêkawice. Zachowane nielicznie oryginalne egzemplarze czepca kaszubskiego pod nazw¹ „z³otog³owie” œwiadcz¹ o
doskona³ej technice hafciarskiej, o bogactwie
motywów zdobniczych i stanowi¹ wa¿ny dokument tej sztuki.
O z³otog³owiu wspomina³ w swym artykul e Ta d e u s z S e w e r y n p t : „ K a s z u b s k i e
z³otog³owie i nowe hafty wdzydzkie”, Adam
Fischer w pracy pt: „Zarys etnograficzny Pomorza”, Friedrich Lorentz w „Zarysie etnografii kaszubskiej”, Bo¿ena Stelmachowska w
„Sztuce ludowej na Kaszubach”, Maria PrzeŸdziecka w „Zagadnieniach genezy haftów kaszubskich”, Kazimierz Pietkiewicz w „Hafcie
i zdobieniu stroju ludowego”, Maria Szczypkówna w „Haftach ¿arnowieckich”, itd.
Czepiec ów szyty by³ z czarnego, granatowego, niebieskiego, ciemnosepiowego lub ceglastego aksamitu, jedwabiu, adamaszku, brokatu lub sukna. Brzegi obszywano koronkami
ze z³otych lub czarnych jedwabnych nici.
Obok wykwintnych czepców noszono skromniejsze nakrycia g³owy - jedwabne, haftowane
kolorowym jedwabiem, oraz bia³e. Ale najwiêksz¹ jego ozdob¹ by³ haft wykonany z³ot¹ lub
srebrn¹, rzadziej jedwabn¹ nici¹. Stosowano 4
zasadnicze rodzaje haftu: 1) k³adziony („couchure”) - a) zwyczajny, b) na podwleczeniu z
nitek, c) cieniowany; 2) bajorkowy („canetille”) - równoleg³y do nitek podwleczenia; 3)
wypuk³y („en relief”) - na pod³o¿eniu „maski”,
czyli na podk³adce z nici lub innego materia³u;
4) przek³uwany („passe”) - œcieg p³aski wykonany przewa¿nie nici¹ jedwabn¹. Wzbogacano te¿ haft innymi œciegami, np. liniowano
g³ówny motyw rzêdem nici, przewlekano je na
krzy¿, obci¹gano metalowymi pasemkami.
Uwa¿a siê te¿, ¿e istnia³ bia³y haft na bia³ym
tle (zbiory muzeów Kartuz i S³upska) i w³aœnie
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ten typ haftu uwa¿a siê za najstarszy na Kaszu- Ewa Wendt, Jadwiga i Mieczys³aw Grotowie,
bach.
Alicja Serkowska, Zofia Formela, Boles³awa i
Anna Kaniowskie, Daniela Laskowska, Józefa
2. Barwnoœæ haftu i motywy
Wróbel, Gertruda Hinc, kobiety z Chmielna,
W hafcie kaszubskim wystêpuje 7 zasadni- Borzestowa, Stê¿ycy, Sulêczyna i Kamienicy
czych kolorów: trzy niebieskie (od jasnego Szlacheckiej.
b³êkitu do ciemnego szafiru), ¿ó³ty, czerwony,
zielony i czarny.
Liczne motywy: dzwonki, niezapominajki, lilie, goŸdziki, margerytki, ró¿e, chabry,
bratki, koniczynki zosta³y zaczerpniête z rodzimej przyrody. Inne (owoce granatu, palmety,
tulipany, liœæ akantu, przekszta³cony te¿ liœæ
dêbu, czy rodzimy oset) przywêdrowa³y z dalekich krajów i trafi³y z koœcio³ów pod strzechy.
¯uczek i pszczó³ka pochodz¹ z wierzeñ ludu
siêgaj¹cych czasów pogañskich. W wielu kompozycjach elementem wiod¹cym jest „drzewo
¿ycia”, którego ga³êzie nie maj¹ prawa siê krzy¿owaæ, nak³adaæ i przeplataæ, bo ¿ycie cz³owieka powinno byæ proste i przejrzyste.

3. Oœrodki i szko³y haftów
Haft kaszubski wykonuje siê obecnie ró¿nokolorow¹ mulin¹. Niegdyœ stosowano naturalne barwniki, np. barwnik brunatny uzyskiwano z wywaru
kory
dêbowej, barwnik czerwonawy z wywaru
kory olchowej
lub czarnych
m r ó w e k l eœnych, itp.
I. Haft
wdzydzki zwi¹zany z
Wdzydzami Kiszewskimi (p³d. Kaszub, niedaleko Koœcierzyny). Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: Teodora i Izydor Gulgowscy
(twórcy i propagatorzy), Jadwiga Fethke, Maksymilian Lewandowski, Aniela Grulkowska,
Bronis³awa Tuszkowska, Bronis³awa Pliñska,
Marta i Matylda B³awatowe, Leokadia Turzyñska, Helena Grulkowska, Julianna Szlubach,
W³adys³awa Wiœniewska, Jadwiga i Roman
Hincowie, Zofia JaŸwiñska, Helena £osiñska,
Teresa Nadolna.
Kolory: niebieski, zielony, czerwony,
¿ó³ty, czarny, pastelowe morele i ró¿e, odcienie pomarañczu, br¹zu i niebieskiego. Dominuj¹ ciê¿kie i bogate motywy.
II. Haft ¿ukowski - wywodzi siê z ¯ukowa, zapocz¹tkowany przez norbertanki sprowadzone ok. 1209 r. przez ksiêcia Mœciwuja I,
ze Strzelna Kujawskiego, osiad³e w klasztorze
w ¯ukowie k. Gdañska.
Najstarszy haft. Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: Jadwiga i Zofia Ptachowe,
Marianna Okopiewska, Maria Nowicka, Jadwiga Cyperska, Ma³gorzata Ja¿d¿ewska, Franciszka Sobczak, Wanda Dzierzgowska, Monika i Leokadia Hildebrandtowe, Bernadeta Regliñska, Paula Ugowska, Aniela Rugowska,
Anna Szalewska, Maria D¹browska, Helena
Hopka, Maria Bystroñ, Zofia Kryszewska,

Przewaga b³êkitów dostosowanych do powierzchni p³ótna, natê¿ona barwa czerwona nie jaskrawa, zieleñ oliwkowa, ¿ó³ty s³oneczny. Czêsty motyw „ró¿y”, motywy oszczêdne,
p³ynnoœæ linii, równomierne rozmieszczenie
akcentów.
III. Haft pucki - zapocz¹tkowany przez
cysterki z ¯arnowca.

wanie szychem i bajorkiem), z³ote odcienie
br¹zu i zieleni, zdarza siê 11 odcieni kolorów
z³ota, bursztynu i zachodz¹cego s³oñca. Motywy to róg obfitoœci i kwiat storczyka.
VI. Haft borowiacki - kiedyœ odrêbny
haft, który zagin¹³ - wersja, w której siê odrodzi³, zosta³a zdominowana przez wzornictwo
kaszubskie.

Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to:
Antonina Pronobis, Helena Miotk, Bronis³awa
Wycza-Pliñska, Helena œliwiñska, Otylia Grabowska, Wanda Torliñska, Marianna Potrykus,
Jadwiga Kaleta, Stefania Wujko, Magdalena
Elwart, Janina Skowroñska, Jadwiga Semak,
Irena Lemke, Agnieszka Lisakowska, Mariola
Selin.
Najczêœciej, nie spotykane gdzie indziej,
motywy to: sieci, fale, miko³ajek nadmorski.
Tonacja 7-barwna, gdzie czerwieñ jest przygaszona, zieleñ raczej ciemna, ¿ó³ty s³oneczny,
odcieñ niebieskiego a¿ po granat.
IV. Haft wejherowski - powsta³ po wojnie
w oparciu haft ¿ukowski, pucki i wdzydzki, o
wzornictwo z mebli i obrazów malowanych na
szkle.

Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to:
Honorata Bloch (autorka i twórczyni), Alojza
Zaremba-Lipiñska, Alina Szczêsna, Marta Fortuñska, Edyta Puzrek, Gertruda Przyborska,
El¿bieta Karpiñska, Stanis³awa Remus.

Pocz¹tkowo stosowano wy³¹cznie kolor
¿ó³ty, potem 2 - 3 odcienie ¿ó³tego, a ostatecznie 6 odcieni ¿ó³tego i koloru br¹zu. Du¿o
wêze³ków, haft lekki, linie p³ynne, du¿a iloœæ
w¹sów i ³ody¿ek w motywach florystycznych.
VII. Haft chojnicki
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to:
Aleksandra Lubiñska, Zofia Thiel i Teodozja
Narloch (twórczynie i autorki), Klara SzweNajbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: dowska, Irena M³adanowicz, Krystyna WróbFranciszka Majkowska (autorka haftu), Anna lewska.
Konkel, Jadwiga Kreft, Ma³gorzata Albecka,
Stefania Kolczyk, Magdalena Wasielke, Jadwiga Zarach, Gertruda Kowalke, Zofia Okrój,
El¿bieta Ebel, Wanda, Helena i Maria Biegañskie, El¿bieta Janeczek, Wiktoria i Regina œliweckie, Gertruda Kowalska, El¿bieta Bojka,
Wanda Brzeska, W³adys³awa Wa³dowska, Edmund Szymikowski.
Barwy: ¿ó³æ i ¿ó³ty cytrynowy, czerwieñ i
jaskrawy czerwony, 3 niebieskie (od jasnego
do granatu). Wiêksze elementy ni¿ w innych
szko³ach, tak¿e motywy: chryzantemy, dalie,
groszek, bez, astry.
V. Haft tucholski
W Tucholi nie by³o rodzimego haftu, by³y natomiast zawsze silne wp³ywy regionu Kaszub.
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: Helena Grabkowska (autorka i animatorka tego rodzaju haftu), mgr Halina Miku³owska, Krystyna Jeneralska, Hanna Kawecka, rodzina Betynów, Jadwiga Szulc, Marianna Weilandt.
Kolorystyka siedmiobarwna, z³oty (¿ó³ty) w
nawi¹zaniu do dawnego z³otog³owia (wyszy-

Hafty o bardzo drobnych motywach, z
przewag¹ barw niebieskich, hafty bia³e, rzadziej z³ote, motywy kwiatowe drobne, uk³adane w bardzo bogate ornamenty.
VIII. Haft w by³ym województwie
s³upskim
1. z Bytowa i okolic
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: Genowefa Pa³ubicka (rozpowszechni³a reaktywowane w naszych czasach z³otog³owie), Teresa
Adamiwicz, Gabriela Szwarc, Maria Kuchowska, Zofia Podzwardowska, Ma³gorzata Herendza, Gertruda Czoska, Gertruda Pr¹dzyñska,
Pelagia Heringowa, Janina Syrek, Maria Nowak, £ucja Czy¿owska, Anastazja Borzyszkowska, Gertruda £ukowicz.

Rozpowszechnianie wzornictwa i techniki
wykonywania dawnych „z³otnic”, hafty
7-barwne.
2. z Cz³uchowa i okolic
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: Józefa Sitarz (g³ówna animatorka), Anna Czurejno,
Lidia Kowalska, Irena Gawroñska, Anna Tymaszkiewicz, Janina Chwalisz, Krystyna Ferlin, Helena Barañska.
3. ze S³upska i okolic
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to:
Janina Krycka, El¿bieta KoŸluk, Urszula Cabañska.
Na uwagê zas³uguje te¿ jedno z najm³odszych ognisk haftu kaszubskiego - Kluki
Smo³dziñskie. Wzorowano siê tam na za³o¿eniach nowego haftu ¿ukowskiego. Dzia³a³a tu
S³owinka Ruta Koectsch, zmar³a w 1966 r.
Ostatnio staraniem OZK-P w S³upsku wydano
tekê „Haftu S³owiñskiego”, który odtworzy³a
z przedmiotów u¿ytku codziennego S³owiñców - Hugona Ostrowska-Wójcik.
IX. Haft kociewski
Regionaliœci i mi³oœnicy kociewskiej kultury
ludowej to: A. B³a¿yñski, A. Górski, W. Kistein, J. Milewski, K. Wa³aszewski i inni.
Wyszywano bieliznê poœcielow¹, poduszki, czepce, niewielkie serwetki, czepki nocne,

41

podszyjniki, sukmany, marynarki, bieliznê osobist¹, obrusy, bie¿niki, makatki, ozdabiano figury Dzieci¹tka Jezus lub Matki Boskiej sukienkami z bia³ego jedwabiu, wyszywano proporczyki-zas³ony, szaty liturgiczne, makaty, itp.
Stosowano czarn¹, z³ot¹, srebrn¹ i kolorow¹
niæ. Motywy to: czterolistne koniczynki, trójlistne ³odygi, serduszka, stylizowane dzwoneczki,
pó³kola, owoce granatu, tulipany, zgeometryzowane gwiazdki, kó³eczka, czworoboki, zygzaki
w uk³adzie pasowym, ró¿e, stokrotki,girlandy,
chabry (modraki), jagody (grona). Zastosowano haft pe³ny, w trójlistkach - dziurkowany, haft
bia³y. Kolory: niebieski (jasny i ciemny), ¿ó³ty i
¿ó³cienie, czerwony, zielony, bia³y, ró¿owy, fioletowy, zieleñ szmaragdowa, br¹z.
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to:
Z. Jankowska, Teresa Gulgowska, Maria Wespa, mgr Stefania Liszkowska.
X. Haft powiœlañski

Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to: Stanis³awa Szreiber, Sylweryna Ikoczyñska, Zofia Izdebska, Natalia Bijak, Stefania D¹browska, Stanis³awa Liszewska, Irena Mizera, Maria Szpalewska, Anna Szczêsna.
Haft bia³y, dziureczkowy. Motywy: pawie pióro, aster, tulipan, stokrotki, ró¿e, ³odygi i ga³¹zki z
drobnymi liœæmi u³o¿one symetrycznie lub asymetrycznie, zwieñczone stylizowanymi p¹czkami i
kwiatami, bogato rozbudowanymi, paproæ, dmuchawiec, dzwonek polny, koniczynka.
XI. Haft ¿u³awski
Najbardziej znani hafciarze i dzia³acze to Marta Bystroñ i Zofia Kryszewska.

nacja jasna i ciemna), ¿ó³ty, ró¿owy (w
ró¿nych odcieniach), czerwony, wrzosowy, fioletowy, bia³y, jasno¿ó³ty.
***
To, ¿e tradycja hafciarska i jej kontynuacja
s¹ ci¹gle ¿ywe, œwiadczy o determinacji, z jak¹
Kaszubi broni¹ swego prawa do tego haftu.
Haft kaszubski to nie tylko dziedzictwo kulturowe Kaszub, ale i ¿ywa dziedzina twórczoœci
artystycznej. W swoich obecnych formach jest
on traktowany jako wizytówka „Kaszubszczyzny”, jako element zdobniczy na tych wyrobach, które chc¹ zaznaczyæ swój zwi¹zek z
tym regionem.
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Motywy: roœlinne - bukiet wyrastaj¹cy z
barokowego koszyczka lub „drzewko ¿ycia” z
doniczki, stylizowany owoc granatu z rozchylonymi ³upinami lub rozbudowan¹ pleszk¹,
czyli „koron¹”, tulipan ze stylizacj¹ wielop³atkow¹, ró¿a z promieniœcie u³o¿onymi p³atkami, lejkowaty kwiat przypominaj¹cy
kszta³tem nerkê zbli¿ony w formie do goŸdzika, modraka, mniszka lub palmy, stylizowany
jaœmin podobny do fio³ka alpejskiego, margaretki, stokrotki. Kolory: zielony, niebieski (to-

Sprostowanie !
W poprzednim numerze „Naji Goche”
(nr 4/9/ lipiec – sierpieñ 2002 r.) na str. 10
w poprzedzaj¹cym wprowadzeniu do artyku³u autorstwa œp. Stanis³awa Galikowskiego –„Jan Styp –Rekowski” , wkrad³ siê b³¹d.
Mianowicie Bernard Wera „wspó³towarzysz” bohatera artyku³u, pochodzi³ nie jak
poda³em b³êdnie z Ugoszczy ale równie¿ jak
J. Styp–Rekowski z P³otowa, Za niniejsze –
serdecznie przepraszam !

Katolickie Towarzystwo Szkolne, którego czynnymi cz³onkami zarz¹du byli: Bernard Wera i
Jan Styp – Rekowski.
3/
1930 rok. – Wœród wielu przes³uchiwanych
jako œwiadków, przez s³upski s¹d w sprawie inspektora Jana Bauera jest równie¿ - Bernard
Wera.
4/
Dzia³aczem polonijnym na BytowszczyŸnie by³
tak¿e – Franciszek Wera, tak¿e z P³otowa.

ski, który wspó³pracowa³ z Polsk¹ Rad¹ Ludow¹ w Gdañsku i Rad¹ Narodow¹ w Poznaniu. Bernard Wera z P³otowa w tym¿e 1919
roku z ramienia tego Komitetu , reprezentuj¹c
powiat bytowski by³ cz³onkiem Rady w Gdañsku By³ on równie¿ delegatem do RN w Poznaniu, na której forum , wspólnie z – Janem Styp
– Rekowskim, z³o¿yli petycje o doprowadzenie
przy³¹czenia Ziemi Bytowskiej, do odradzaj¹cego siê pañstwa Polskiego.
2/
W 1925 roku w Rejencji Koszaliñskiej z siedzib¹ w Bytowie, zostaje powo³ane Polsko –

œcis³oœci w artykule p. Ewy Grabskiej – „Vademecum Kaszubskie – Strój ludowy Kaszub”
(str.32)
Oczywiœcie: „Nazwa obszaru Kaszub obejmowa³a w ró¿nym czasie ziemie...„ nie jak podano ...nad Proœnic¹, Grabaw¹ a ...Parsêt¹
i Grabow¹.
Ponadto w podanym przez siebie obszarze Kaszub – autorka nie uwzglêdni³a – terenu powiatów: bytowskiego, lêborskiego, pó³nocno wschodniego powiatu s³upskiego
i cz³uchowskiego.
Zbigniew Talewski.

Wac³aw Pomorski

BYTÓW
(panorama z zamkiem i go³êbiami)

Moje miasto jest wyciosane z cegie³
Zapada w ziemiê pod w³asnym ciê¿arem
Zieleñ siê mai w alei brzozowej
Niebem sun¹ ob³oki w kaszubskie hafty
A rzeczk¹ brudy (o jak¿e nocna aria
mazi)
W dzieñ s³oñce warzy siê w œrodku
Jak w aluminiowym garnku
W noc œciska siê szlamem z czarnej grzywy lasu

Moje miasto ma swoich bogów
I szarlatanów do których mo¿na siê
zbli¿yæ
I zajrzeæ im prosto w rêce – byle nie pytaæ
o nic
Hucz¹ dzikie go³êbie ukryte w kasztanach
Zwija siê z bólu skrawek ró¿y podeptanej
W uliczkach mi³oœæ wypatruje parku
Przy okazji chcê przypomnieæ ¿e:
Szuka swych Marii narybek z „akwa***
1/
W 1919 roku powsta³ w Bytowie Komitet Pol- Równie¿ nie ustrzegliœmy siê b³êdów i nie- rium”
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W moim mieœcie s¹ tak¿e ludzie
dla których s³owo to zapach jab³oni
Widzisz? – oto s³owo bia³e jak ptaki
Z r¹k pierzchn¹ w niebo
Patrz jak trzepoc¹ skrzyd³ami lœni¹cymi
Ju¿ s¹ nad zamkiem – ju¿ jak go³êbie wœród gwiazd ko³uj¹
Tam czarny kot ich nie porwie choæ
wznosi ³eb do góry

Teofil Cichosz

Przechlewo wieœ piêkna i goœcinna
Kaszubska gmina Przechlewo nale¿y do
najbardziej wysuniêtych na zachód gmin
obecnego województwa pomorskiego. Gmina kierowana przez wójta Miros³awa Maszczaka mo¿e pochwaliæ siê wieloma osi¹gniêciami m.in. w krajowym konkursie uzyska³a
tytu³ Mistrza Gospodarnoœci.
Stolica gminy mo¿e poszczyciæ siê najlepszym w powiecie zaopatrzeniem mieszkañców w potrzebne artyku³y. Sklepy
spo¿ywcze s¹ tu nowoczesne i odpowiadaj¹
ju¿ dziœ unijnym normom. W miejscowym
zak³adzie miêsnym zatrudnionych jest 300
osób, to jest prawie 10% iloœci mieszkañców Przechlewa. W ca³ej gminie zamieszkuje ponad 6 500 osób rozmieszczonych na
terenie 14 so³ectw w sk³ad których wchodz¹
33 wsie.
Przy drodze do Cz³uchowa mniej wiêcej w odleg³oœci 1,5 km. od Przechlewa
umiejscowiony zosta³ Gminny Oœrodek
Sportu i Rekreacji, którym od kilku lat kieruje z powodzeniem pani dyrektor Teresa
£opusiñska.
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie œmia³o mo¿e konkurowaæ z innymi
gminnymi - Oœrodkami tej kategorii w
ca³ym kraju. Oœrodek le¿y nad Brd¹ przy
bardzo czystym jeziorze Koñskie. Posiada
pole namiotowe z sanitariatami, bie¿¹c¹
wod¹, pod³¹czenie do pr¹du a nawet saunê.
Przy czystej pla¿y na jeziorze wydzielone
jest k¹pielisko dla dzieci. Nad bezpieczeñstwem k¹pi¹cych siê w jeziorze czuwaj¹
dwie urocze ratowniczki Magdalena Roszak i i Lucyna Kolanowska. Niejeden z i
nie tylko kapi¹cych siê panów, chcia³by by
byæ ratowany przez nie, w³¹cznie z przywracaniem do ¿ycia metod¹ „usta – usta”.
Najlepiej o jakoœci Oœrodka i dobrej pracy personelu mo¿e œwiadczyæ iloœæ przyje¿d¿aj¹cych tutaj goœci, których liczba w soboty i niedziele przekracza „grubo” ponad
1000 osób. Przyje¿d¿aj¹ tu chêtni wypoczynku z ca³ej Polski jak równie¿ z zagranicy. Na parkingach spotyka siê samochody z
rejestracj¹ £odzi, Katowic, Warszawy a nawet z nadmorskich kurortów jak Sopot,
Ko³obrzeg i Ustka. Wœród goœci zagranicznych przewa¿aj¹ goœcie z Niemiec, g³ównie
z Berlina, Koln, Hamburga, Hanoweru, jak
równie¿ i z innych miejscowoœci. Prawie

wszyscy wczasowicze s¹ tutaj sta³ymi
Spêdza³em ju¿ wczasy we wielu kragoœæmi. Niektórzy przyje¿d¿aj¹ tutaj od kil- jach, gdzie w bardzo eleganckich hotelach
kunastu lat.
czy oœrodkach stara siê organizowaæ ró¿ne
Tak¿e prawie wszyscy - w tym ja od lat imprezy dla swych goœci.
tu spêdzaj¹cy lato – czujemy siê sta³ymi Jednak nigdzie nie wk³adano w nie tyle sermieszkañcami Przechlewa. Na terenie ca ile wk³ada siê tutaj w Oœrodku w PrzeOœrodka s¹ równie¿: kawiarnia, kiosk chlewie na Gochach.
z pras¹ i artyku³ami pierwszej potrzeby, proOœrodek w Przechlewie dysponuje rówwadzony przez pana Stefana Anusika, jedne- nie¿ wypo¿yczalni¹ kajaków na sp³ywy,
go z najstarszych mieszkañców Przechle- rzek¹ Brd¹. Wynajmuj¹cych kajaki zapewwa. Z radoœci¹ zobaczy³em w tym kiosku ta- nia siê ich dowóz do miejsc startu, jak rówk ¿ e „ N a j i G o c h e ” . T ¹ s a m ¹ g a z e t ê nie¿ i ich przywóz z miejsc zakoñczeñ
zobaczy³em na biurku u pani dyrektor Tere- sp³ywów.
sy £opusiñskiej. Cieszy mnie bardzo, ¿e ga- Ponadto Oœrodek nad Brd¹ dysponuje 60
zeta ta jest tak poczytna nie tylko wœród Go- miejscami noclegowymi w domach i domchów ale równie¿ i goœci przyje¿d¿aj¹cych kach Oœrodkach.
tutaj aby spêdziæ swoje urlopy.
Korzystanie z urz¹dzeñ Oœrodka nale¿y
Pani dyrektor bardzo stara siê aby wszy- z pewnoœci¹ te¿ do najtañszych w kraju. Dla
scy Goœcie tak m³odzi jak i starsi czuli siê tu- przyk³adu ustawienie namiotu na polu biwataj dobrze. O sobotê i niedzielê urz¹dzane s¹ kowy wynosi zaledwie 3,50 z³. Wstêp na planad jeziorem przeró¿ne imprezy i zabawy. ¿ê i korzystanie z sanitariatów dla doRozgrywane s¹: - turnieje rodzinnej pi³ki no- ros³ych 2 z³. dla dzieci 1 z³. Wstêp dla miesz¿nej; zabawy i konkursy dla dzieci, turnieje kañców gminy Przechlewo jest bezp³atny.
pi³ki pla¿owej, pokazy sprzêtu oraz np. ra- Ka¿dy jest tutaj mile widziany i serdecznie
townictwa stra¿y po¿arnej z Cz³uchowa. Or- witany. Wszêdzie widzi siê tutaj kobiec¹
ganizowane s¹ równie¿ pokazy sprzêtu rêkê. Gros pracowników Oœrodka stanowraz z konkursem o ruchu drogowym, któ- wi¹ kobiety, które sw¹ prac¹ i zaanga¿owarych wspó³organizatorem jest Komenda Po- niem przynosz¹ chlubê dla ca³ej gminy
wiatowej Policji z Cz³uchowa. Wspomnieæ Przechlewo.
nale¿y tak¿e o turniejach szachowych, spekWarto tutaj przyjechaæ i odpocz¹æ tak
taklach teatralnych w wykonaniu ART. – RF jak nigdzie.....
z Krakowa.
W s z y s tMiros³aw Maszczak - wójt gminy Przechlewo (fot. P. Furtak).
kie konkursy
i zabawy
ciesz¹ siê
wielk¹ popularnoœci¹ o
czym œwiadczy liczny w
nich udzia³
p r z e b ywaj¹cych tu
goœci, a dla
zwyciêzców
z a w s z e z apewnione s¹
nagrody, które
choæ
skromne i
ma³e – ciesz¹
!

Sp³yw kajakowy rzek¹ Brd¹ (fot. J. Maziejuk).

Domki w Oœrodku w Przechlewie.
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Ryszard Ciemiñski

Widziane z Gdañska

Zbigniew Kosycarz

Przez d³ugie lata stolica mia³a swego Lucjana Fogla, S³upsk posiada Jana Maziejuka.
Gdañsk natomiast szczyci siê faktem posiadania Zbigniewa Kosycarza. Ca³¹ trójkê charakteryzuje zasiedzenie w swoim mieœcie. Dokumentowanie go staranne i codzienne, co
z up³ywem lat sk³ada siê na dorobek na tyle bogaty i wszechstronny, ¿e to nie fotografii bywaj¹ ogl¹dane przez pryzmat dziejów miasta,
ale miasto przez pryzmat fotografii wy¿ej pomienionych.
Stosunkowo najlepiej znam dorobek trzeciego z tego tercetu. Sta³o siê tak przypadkiem. Za spraw¹ realizatora cyklu audycji telewizyjnych „Zatrzymane w kadrze” Ryszarda
Wójcika (Któ¿ dzisiaj pamiêta tamten cykl,
nad wyraz subiektywnych audycji w rodzimej
TV?). Otó¿ Ryszard gdym go odwiedzi³ w
Jego domowym siedliszczu
sto³ecznym na Sienkiewicza, wyci¹gn¹³ w pewnym
momencie gruby plik fotografii. Co do jednej pokazywa³y Gdañsk anno domini
1945. Pan Zbigniew nikomu
ich wczeœniej nie pokazywa³. Dopiero teraz, o paradoksie, por¹ stanu wojennego.
Do dziœ nie wiem co
wówczas kierowa³o Zbyszkiem. Pewnoœæ, ¿e u Wójcika zdjêciom tym nic z³ego
siê nie stanie? Chêæ zdeponowania ich na wypadek rewizji? Mo¿e jedno i drugie?
Na owych Zdjêciach
ukazany zosta³ ca³y dramatyzm miasta palonego,
gwa³conego, niszczone w intencji jego ca³kowitego
zniszczenia, obrócenia w
perzynê przez armiê-wyzwolicielkê. Zbyszek mia³
wówczas zaledwie 16 lat.
On ch³opiec z Podhala rodem zosta³ jakim sposobem
zgarniêty wraz z lini¹ frontu. Armii by³ potrzebny jako
kronikarz tego czasu. Rzecz
w tym, ¿e ów czas by³ pod ka¿dym wzglêdem
niezwyk³y. Na jaki wiêc szczegó³ czy plan
ogólny skierowywa³ obiektyw swego aparatu
– mia³ ich kilka, by³y wœród nich „trofiejne”
leicki, zapisywa³ na b³onie swego aparatu a to
rzêdu zgwa³conych, pokotem, równiutko
rz¹dkiem le¿¹cych po ich uprzednim, zabiciu
Gdañszczanek. To sylwetki podpalaczy rzêdów starówkowych kamieniczek za pomocn¹
fosforu. (Pamiêta siê o owym sowieckim Verbrennungskommando, jako o bydlakach
ros³ych, co do jednego brodatych, którzy z
ob³êdem w oczach dokonywali dzie³a unicestwienia tego, ich zdaniem, gniazda –pangermanizmu, jêzyki ognia spowijaj¹ce to miasto).
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Przez ca³y okres komuny Zbyszek starannie chowa³ te swoje fotografie. Jak równie¿,
po latach, te z r.1970, pokazuj¹ce gdañskich
obywateli rozbijaj¹cych witryny sklepowe,
wynosz¹cych z wnêtrz sklepów narêcza towarów. I te zdjêcia pokazywa³ niezmiernie rzadko. Na ogó³ prezentowa³ po rozmaitych wystawach – jak ostatnio w czêœciowo odrestaurowanym wnêtrzu koœcio³a œw.Jana – zdjêcia z
czasów Bim-Bomu, pocz¹tków jazzu w Sopocie. Czas gdy o kulturze w Gdañsku stanowili
Jerzy Afanasjew, Zbigniew Cybulski, Bogumi³ Kobiela czy Wowo Bielicki. Czas Cyrku
Rodziny Afanasjew, kabraetów Bim-Bom, Teatru R¹k, Tralabomby, kabaretu No To Co.
Zbyszek mia³ to niew¹tpliwe szczêœcie, ¿e ¿y³
w ciekawych czasach. „Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach”, powiada ludowe porzekad³o.
Zbyszkowi to siê w pe³ni sprawdzi³o. Mo¿na
wrêcz powiedzieæ, ¿e momentami ¿y³ w nadmiarze ciekawych czasach.
Gdañski PaŸdziernik 56. Marzec’68, Grudzieñ 70.
Wszystkie te prze³omy historyczne On fotografowa³.
A ¿e albumu swoich fotografii za ¿ycia przedwczeœnie
zakoñczonego nie
sporz¹dzi³? Namawia³em
Go do tego podczas naszego
ostatniego spotkania w hallu Dworca Centralnego w
Warszawie. Wys³ucha³ moich racji, uœmiechn¹³ siê, poczym ka¿dy uda³ siê w
swoj¹ stronê.
Mo¿e wiêc Maciej, syn
Zbyszka, wziêty dziœ, podobnie jak ojciec o pokolenie wczeœniej fotoreporter,
zdobêdzie siê na to przedsiêwziêcie? Na razie, jako siê
rzek³o, sporz¹dzi³ wspóln¹
wystawê ojca i syna.. I choæ
Maciek ma do dyspozycji
ca³¹ nowoczesn¹ technikê,
owe skanery, agencje, wydaje siê, nie wdaj¹c w drobiazgowe oceny, ¿e fotografie
Kosycarza-seniora z
up³ywem lat zyska³y na
g³êbi ostroœci. To zreszt¹
jest cecha wszystkich starych fotografii. Maciek musi czekaæ cierpliwie na ów szczególny
moment, gdy dookolna temperatura nada
Jego zdjêciom inny, pe³niejszy wymiar. Ju¿
siê czêœciowo doczeka³. Nie przegapi³ owej
powodzi, która przed rokiem zala³a gdañskie
op³otki, ale i okolice Dworca PKP w Gdañsku. Maciek by³ i na Oruni, i w œw. Wojciechu, wszêdzie gdzie coœ interesuj¹cego siê
dzia³o. A dzia³o siê nadzwyczaj wiele.
Jedynie agencyjne zobowi¹zania, owa
chêæ zapewnienia godziwych zarobków ludziom u siebie zatrudnionym., sprawia nieco
inn¹ optykê.
Widaæ to by³o jak na d³oni na wystawie
„Zwyk³e miasto. Gdañsk widziany przez

obiektyw ojca i syna”. Wystawê sprokurowa³
syn, dbaj¹cy o imiê ojca, jak i o swój w³asny
wizerunek, wszêdobylskiego fotoreportera.

Dziwne przypadki
wejherowskiego muzeum
W swoim czasie, w zwi¹zku z osob¹ jego dyrektora Bogus³awa Brezy, wzmiankowa³em
o dziwnych obyczajach panuj¹cych wokó³
wielce zas³u¿onej dla Kaszub i Pomorza placówce muzealnej, jak¹ jest Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Najpierw zosta³ zwolniony – moc¹ widzimisiê wejherowskiego starosty - jej
dyrektor. Po czym, na tak uwolnionej od bezpoœredniej opieki administracyjnej placówce, pojawi³ siê szef Instytutu Kaszubskiego
prof. Józef Borzyszkowski. Jaki¿ cel mu
przyœwieca³? Chêæ przyjœcia w sukurs niedawnemu szefowi muzeum?
Bogaæ tam. Przymuszony sytuacj¹ w
Gdañsku, gdzie Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia
Kaszubskiego Pomorskiego wypowiedzia³
Instytutowi dotychczasowe, trzeba przyznaæ lukratywne, warunki najmu lokalu Instytutu, postanowi³ znaleŸæ je dla swego biura oraz instytutowej sekretarki w...wejherowskim muzeum. Podczas kolejnych
odwiedzin pa³acu Przebendowskich, w
chwilê po zamianie kilku zdawkowych s³ów
z po. dyrektora muzeum pocz¹³ z zainteresowaniem zwiedzaæ muzealne wnêtrza.
Rych³o mia³o siê okazaæ w jakim celu. Po to
a¿eby Instytut zyskaæ móg³ nowy adres – a
przy okazji telefon itepe. Có¿ bowiem po Instytucie, choæby naukowo najmocniejszym.
Ten dotychczasowy dzia³a³ naukowo w sile
dwóch osób – jego szefa oraz Cezarego Obracht-Pr¹dzyñskiego. Wygl¹da³o na to, i¿,
wykorzystuj¹c fakt muzealnego bezkrólewia, postanowi³ sobie to i owo z pani¹ po dyrektor poza³atwiaæ. Okolicznoœæ, ¿e Bogus³aw Breza jest doktorantem prof. Borzyszkowskiego mia³a w tym przypadku
du¿o mniejsze znaczenie. Choæ nie jest wykluczone, ¿e niejako oœmieli³a promotora
tej pracy w poczuciu, ¿e siê jest jak najbardziej u siebie i ¿e, co grosza, jest siê w prawie czyni¹c wejherowskie muzeum rodzajem prywatnego folwarku.
By³y dyrektor nie w ciemiê bity. Uda³
siê ze swoj¹ spraw¹ do S¹du Pracy. Ten, nie
bacz¹c na lokalne stosunki, relacje wzajemne pomiêdzy zarz¹dem powiatu a radnymi,
postanowi³ o przywróceniu mgr. Brezy w
prawach pracowniczych. Tym samym 15 lipca br. Breza wróci³ do muzeum, choæ nie
wiedzieæ czemu jako po dyrektora.
Trudno dociec jakim sposobem prof.
B. pozyska³ sobie sympatiê wejherowskich
radnych. Doœæ, ¿e podjêli oni uchwa³ê o
przekazaniu muzeum do prowadzenia Instytutowi Kaszubskiemu. Mo¿na tylko sobie
wyobraziæ zabiegi liczne, czynione uprzednio przez Osobê Najbardziej w Sprawie Zainteresowan¹. Fakt faktem, ¿e mia³y one –

owe zabiegi - miejsce podczas nieobecnoœci
w muzeum uprzedniego dyrektora muzeum.
Z chwil¹ jego powrotu do pracy, na dobr¹
sprawê, decyzje pp. radnych winny zostaæ
automatycznie anulowane. Tak siê jednak
nie sta³o.
Ciekawostka. Ramiê w ramiê z prof. B.
w powy¿szej sprawie dzia³aæ pocz¹³ Kazimierz Klawiter. Nie tak dawny oponent
obecnego prezesa ZKP prof. Brunona Synaka w wyborach na prezesa Zrzeszenia. Otó¿
wicemarsza³ek Sejmiku Pomorskiego i niedosz³y prezes ZKP natychmiast zawar³ rodzaj gentleman agreement z tym, który zosta³ przez Synaka de facto – wnoszenie
op³at za energiê elektryczna i likwidacja etatu sekretarki okaza³y siê ponad zasoby finansowe Instytytu - wysiudany z siedziby Instytutu przy ul. Straganiarskiej.
Starosta wejherowski Grzegorz Szalewski, maj¹c poparcie dwóch kaszubskich tuzów, nie omieszka³ wrêcz odwo³ywaæ siê –
co teraz nies³ychanie modne – do...Unii Europejskiej... A to nam siê poniektórzy Kaszubi
naprêdce zeuropeizowali. A ¿e przy okazji
objawiaj¹ iœcie PRL-owskie sk³onnoœci do
wojen podjazdowych jednych z drugimi, na
czym najbardziej traci robota samego muzeum...
Na tym jednak nie koniec wojny na
szczytach wejherowskiego muzeum. 3 lipca
br. wicewojewoda Stanis³aw Kochanowski
uniewa¿ni³ decyzjê wejherowskich radnych. „Prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej jest zadaniem w³asnym i obowi¹zkowym jednostek samorz¹du terytorialnego”.
Nie mo¿na kompetencji rady powiatu powierzaæ innemu podmiotowi i dlatego „nale¿y
orzec niewa¿noœæ przedmiotowej uchwa³y
jako sprzecznej z prawem”.
Szef miejscowych radnych Eugeniusz
Gajewski uzna³ w tej sytuacji: „Rozstrzygniêcie wojewody jest ostateczne”.
Sprawa ma jednak swój dalszy ci¹g.
Otó¿ okazuje siê, ¿e szef Instytutu Kaszubskiego uzna³, ¿e z pomoc¹ muzeum da siê
wyprowadziæ ów Instytut z finansowej zapaœci, w jakiej siê znalaz³ z chwil¹ wypowiedzenia mu dotychczasowych warunków
umowy-najmu w Domu Kaszubskim. Likwidacja etatu sekretarki by³a potê¿nym cios e m w s p r a w n i e d o t y c h c z a s f u n k c j onuj¹cym instytutowym systemie. Tymczasem Instytut, mimo objawianej – a mo¿e
w³aœnie z tej przyczyny – merytorycznej aktywnoœci, jest de facto finansowym bankrutem. Ksi¹¿ki publikowane w Instytucie,
choæ mo¿e s³uszne i potrzebne, nie ciesz¹
siê szczególnym wziêciem u czytelników.
(ich autorami w 90 procentach jest duet Borzyszkowski-Pr¹dzyñski). Dlatego Instytut
a¿eby móg³ dalej trwaæ musi byæ w ca³oœci
dotowany.
Tylko przez kogo, jeœli potencjalni donatorzy nie wal¹ drzwiami i oknami i jako
¿ywo brakuje chêtnych, którzy by lekk¹
rêk¹ chcieli ³o¿yæ na tego, mo¿e i naukowo
sprawnego, ale bankruta.
I wówczas to obie zacnoœci naukowej
g³owy uradzi³y, i¿ najproœciej bêdzie wejœæ
w posiadanie wejherowskiego muzeum.
Zaw³adniêcie nim b³yskawiczne – z wykorzystaniem akurat istniej¹cego tam¿e bezkrólewia – i jego podmianê na, no w³aœnie,
cz¹stkê Instytutu?

W pewnym momencie w sukurs muzeum przysz³a, spowinowacona z Kaszubami przez osobê exteœcia prof. Gerarda Labudê, pracownik kancelarii Prezydenta RP
Barbara Labuda. „Proszê o jak najszybsze
skierowanie do Kancelarii Pan Prezydenta,
na moje nazwisko, proœby w sprawie finansowego wsparcia na cele remontowe muzeum”.
W muzeum ju¿ myœlano, ¿e byk zosta³
z³apany za rogi. Krzysztof Oblewski, kierownik administracyjny muzeum zgodzi³
siê w przyp³ywie euforii nazwaæ jedn¹ z sal
muzealnych „Sal¹ Prezydenck¹”.
Jednak Anna Kwaœniewska, osoba wielce poczciwa i dla wejherowskiej placówki
zas³u¿ona, sprawuj¹ca w tamtym momencie
obowi¹zki po. dyrektora muzeum, pisma
tego do Kancelarii Prezydenta nie wys³a³a.
Dlaczego? A bo jej tak doradzi³ prof. Borzyszkowski. „Napisaæ bêdzie mo¿na ewentualnie póŸniej. Ale po konsultacji z nim”.
Dlaczego prof. B. ima³ siê takiej, z pozoru, iœcie samobójczej taktyki? Mo¿e chcia³
doczekaæ momentu gdy On zostanie zaprzysiê¿ony na szefa tej muzealnej placówki? A
wówczas czemu¿by nie w³aœciwie? Tyle, ¿e
wtedy ca³y splendor spadnie na jego osobê.
To s¹ jednak tylko domniemania. W ka¿dym razie nikt zdrowo myœl¹cy i stawiaj¹cy dobro muzeum ponad w³asne, choæby i dyrektorskie – w Instytucie i w muzeum – ambicje na krok tego rodzaju by siê
nie zdecydowa³.
W tym kontekœcie sytuacja nowego-starego dyrektora muzeum, w jednej osobie
doktoranta prof. B., nie jest godna pozazdroszczenia. Raptem znalaz³ siê on pomiêdzy Scyll¹ dobra swojej placówki i Charybd¹ dobra swego w³asnego jako doktoranta prof. B.
Czyja racja zwyciê¿y, poka¿e zapewne
ju¿ najbli¿sza przysz³oœæ.

nag³a, ¿e lepiej kontentowaæ siê bli¿szym
(czytaj:wejherowskim) i pewniejszym, boæ
z szyldu swego kaszubskim, czyli wejherowskim muzeum?
P.S. 2
W swoim tekœcie wykorzysta³em informacje zawarte w znakomitym tekœcie pióra Miros³awa Odynieckiego, zamieszczonym na
³amach „G³osu Wybrze¿a” w wydaniu z 22
lipca br.

Archeolog s³owa

W jaki sposób zaistnia³ Stanis³aw Pestka
vel Jan Zbrzyca w gdañskim pejza¿u? Otó¿,
gdy zaczê³o siê ukazywaæ w klimacie odwil¿y wywo³anym Polskim PaŸdziernikiem pismo „Kaszebe” – szefowa³ mu red. Tadeusz
Bolduan – Staszek sporz¹dzi³ list do redaktora. Pisa³ w nim o swej podleg³oœci kaszubskimi sprawami, o chêci w³¹czenia siê w, jak¿e w¹t³y wówczas, nurt kaszubszczyzny.
Redaktor ów natychmiast szkólnemu ze
S³awna, absolwentowi liceum w Koœcierzynie oraz polonistyki na Uniwersytecie Poznañskim, odpowiedzia³. Pisa³ a¿eby rzuci³
w diab³y nauczycielsk¹ profesjê, zjecha³ do
Gdañska i zabra³ siê za regularne pisanie.
Tak te¿ siê sta³o. Red. Bolduan w najtajniejszych snach nie by³ w stanie przypuœciæ,
¿e oto pozyska³ dla Kaszub pióro nietuzinkowe, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. O tym, ¿e zyska tak¿e reporta¿ystê, prozaika oraz poetê, dowie siê ju¿ wkrótce.
Dla niepoznaki, ale tylko z tego powodu, przybierze autor tamtego listu sprzed lat
pseudonim literacki Jan Zbrzyca. Skoro w
rodzinnej wsi Rolbik, gdzie przyszed³ na
œwiat i gdzie póŸniejszymi czasy wzrasta³
a ¿ d o l i t e r a c k i c h p r a p o c z ¹ t k ó w,
przep³ywa³a rzeka Zbrzyca, narzuca³o siê
b y p r z y b r a æ p s e u d o n i m l i t e r a c k i w ywodz¹cy siê wprost od tej p³yn¹cej w¹sk¹
P.S. Nie tak dawno przez ³amy prasy pomor- strug¹, omywaj¹cej Jego dom rodzinny
skiej przesz³a wieœæ , ¿e prof. Józef Borzysz- rzeczki.
kowski ¿ywi nieposkromion¹ chêæ wejœcia
w posiadanie zamku w Krokowej. Niegdyœ,
na fali dookolnej odnowy i szeregu
kie³kuj¹cych inicjatyw lokalnych, zamku
owego zaj¹æ mu siê nie uda³o. W Krokowej
bowiem pojawi³a siê osobowoœæ dr. Kazimierza Plockiego, wójta gminy Krokowa,
który w porozumieniu z hr.Von Krockow
powo³a³ do istnienia placówkê Centrum Europejskie Spotkania. Skutek by³ taki, ¿e
wówczas nie uda³o siê zaw³adn¹æ pieniêdzmi - o nie zaœ chodzi³o w pierwszym rzêdzie - oferowanymi przez stronê niemieck¹
na remont zamku-pa³acu, instalacjê muzeum w jego wnêtrzu, adaptacje wnêtrz zamkowych na cele restauracyjno-hotelowe.
W kilka lat póŸniej, gdy Plocke, na fali
swoich niew¹tpliwych dla okolicy zas³ug pos³anie kilkuset osób spoœród kaszubskiej
m³odzie¿y na sta¿e fachowe do Niemiec - zosta³ senatorem, prof.B., który w miêdzyczasie przesta³ byæ zarówno senatorem, jak i wicewojewod¹, nominowa³ zaœ siebie dyrektorem przez siebie powo³anego naprêdce
Instytutu Kaszubskiego, ponowi³ swe starania. Po raz wtóry bez korzystnego dla swojej osoby skutku. Mo¿e wiêc, gdy i na tym
kaszubskim poletku ponios³o siê klêskê, w
Stanis³aw Pestka i jego, szkoda ¿e ju¿ nie¿yj¹ca,
Bomba.
naukowej g³owie prof. B zakie³kowa³a myœl
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Greta Reszka
Dalej sprawy zaczê³y biec normalnym
trybem. Przybywa³o wierszy, dochodzi³y tomiki z nich u³o¿one. Takie jak „Po³udnica”
(1976) „Wizre e duche” (1986). Wreszcie,
najsolenniejszy z dotychczasowych, „Wieczorny widnik” (2002).
Pomyœleæ ¿e a¿ szesnaœcie lat musia³o
min¹æ od ukazania siê poprzedniego tomu
wierszy. Skoro jednak sam Staszek jest zdania, ¿e poet¹ siê nie jest, poet¹ siê bywa,
mog³o tak siê zdarzyæ.
„Najbli¿sze 3-6 km od mojego domu rodzinnego, to by³ krajobraz mojego jêzyka”,
twierdzi autor „Wieczornego widnika”.
Jêzyk... Do niego, jako wyró¿nika swojej twórczoœci, zdaje siê Zbrzyca przywi¹zywaæ najwiêksze znaczenie. Wie co mówi,
operuje przecie¿ w œwiecie jêzyka powszechnie uznanym za zanikowy.
„Nie wiem, jak to siê w³aœciwie dzieje.
Ale gdy tylko zasiadam do pisania czegoœ w
mowie wi¹zanej, natychmiast, szerok¹ fal¹,
podchodz¹ do mnie s³owa, zwroty, frazy kaszubskie. I nawet gdybym chcia³, nie udaje
mi siê niczego w innym ani¿eli w kaszubskim jêzyku sformu³owaæ.”
Miewa cenzorów swej kaszubskoœci. W
osobach jêzykoznawcy kaszubskiego Jerzego Tredera oraz prozaika i poety, jak on
sam, Stanis³awa Jankego. Nie wiem, doprawdy, po có¿ Zbrzycy tacy stra¿nicy œwiêtego kaszubskiego ognia s¹ potrzebni.
Owszem, niegdyœ skodyfikowano kaszubszczyznê, sprowadzono j¹ do jednego uniwersalnego nurtu, lecz, ¿e bêdzie to mia³o swe
konsekwencje w tym, ¿e duet akurat Wejherowian zostanie postawionych pod broñ?
Tytu³em uzurpacji? Decyzj¹ jakiegoœ wyimaginowanego kaszubskiego gremium?
Zbrzyca broniæ siê bêdzie rzucaniem poszczególnych s³ów, o których wiedzieæ bêdzie zawczasu, ¿e gdañscy kodyfikatorzy
znaæ ich nie maj¹ prawa. Trzeba by³o widzieæ miny owych stra¿ników gdy im, zapewne uprzednio je naszykowawszy, s³owa
rzuca³. Takie, których nie ma w s³ownika
Jana Trepczyka (te¿ Wejherowianin) czy te¿
Aleksandra Labudy (niegdyœ w Streszej Budzie pod Wejherowem) zamieszka³ego.
Zreszt¹ Trepczyka sporo w jego nowym,
jak¿e obszernym, tomie wierszy. Widaæ, ¿e
przez lata podlega³ osobowoœci Mestra. Czêsto przywo³uje osobê t³umacza Biblii na jêzyk kaszubski Eugeniusza Go³¹bka.
Co do s³ów kaszubskich... On je
wyci¹ga³ z zakamarków Swojej, tej hen z
Rolbika rodem codziennoœci. Z niuansów
pamiêci, odnawianych nadto pobywaniem
w tych matczynych, siostrzanych i bratnich
stronach. Gwoli nasycenia siê ¿ywio³em kaszubskim na równi z jego rozmaitymi niuansami.
Nazywa siebie archeologiem s³owa. Dodajmy, ¿e kaszubskiego s³owa. Faktycznie
odkopuje je, poleruje, wyg³adza i posy³a na
kaszubski bal zapamiêtania.
Zbrzyca jest przeciwko, ogólnie u nas
panuj¹cemu, kultowi cierpienia. Jest zdania, ¿e ka¿dy krzy¿ swój winien nosiæ z godnoœci¹. Przecie¿ nawet w postaci Chrystusa,
twierdzi, jest sporo elementów radoœci. „Jestem chyba pod ciœnieniem tego momentu”.
By³ rok 1988. Zjecha³em na Kaszuby w
delegacji s³u¿bowej z miesiêcznika zapisuj¹cego lokalne domy kultury. Wymy-
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œli³em sobie opisanie Uniwersytetu
Ludowego w Wie¿ycy. Kogó¿ tam wówczas
spotka³em? Stasia szkol¹cego co do joty panie, kierowniczki tych¿e domów kultury z
ca³ej Polski. Co im Stasiu wówczas aplikowa³? Inscenizacjê procesu, jaki w³adza radziecka wytoczy³a Josifowi Brodskiemu.
Wokó³ dostrzega³o siê wprawdzie jaskó³ki
swobody. Ale ¿eby od razu teatr i to za pañstwowe pieni¹dze...
W stronê rosyjskiej poezji zwróci siê raz
jeszcze, sporz¹dzaj¹c „Dló Bombe epitafium”. Bomba... Tak nazywa³ siê pies Staszka. Stworzenie jedyne w swoim rodzaju. A¿
siê wiêc prosi³o a¿eby skolacjowaæ je z poematem Jesienina „Soboku Kacza³owa” w
tumaczeniu W³adys³awa Broniewskiego.
Zbrzyca jest jednak nadto erudyt¹. Wyprawia siê co roku na szeœæ miesiêcy
do...USA. Tam mieszka jego druga po³owa,
on zaœ, zawieszony od pewnego czasu, jak
pisa³ Andrzej Brycht „ponad wielk¹ ka³u¿¹
Atlantyku”, przywozi stamt¹d te swoje na w
pó³ emigracyjne poetyckie zapisy, poetyckie reporta¿e. Takie jak znakomity „Tuñc
Navajów”.
A przy tym wszystkim na zatraca kontaktu z Kaszubami. On na dobr¹ sprawê bywa
chory na kaszubskie s³owo. Cieszyæ siê
wiêc wypada, ¿e jest poœród nas. ¯e pisze,
¿e tworzy na kaszubski po¿ytek.

ZBRODNIE NA
KASZUBACH
Nowopowsta³y Instytut Pamiêci Narodowej
wydaje siê byæ znakomitym – choæ jak¿e
spóŸnionym – Ÿród³em wiedzy na temat
zawi³oœci i stopnia skomplikowania losów ludzi tej ziemi. Dot¹d niewiele, lub wcale, siê
na te tematy nie pisa³yo. Teraz, jak siê na to
zanosi, bêdzie mo¿na otwartym tekstem pisaæ, poznawaæ ogrom krzywd wyrz¹dzonych
w dekadzie lat 40-50-tych synom i córkom
tej ziemi.
Na pocz¹tek posz³y losy Kaszubów na
wschodzie. Synów gburów, kupców z woli historii wcielonych do Wehrmachtu, odpokutowuj¹cych nie swoje winy na tzw. bia³ych niedŸwiedziach. Ca³kiem ostatnio dosz³y zapisy na temat tego jaki los zgotowali po wojnie
Polacy Polakom.
Kaszuba z Gowidlina Ottomar Zielke by³
jedn¹ z tych ofiar. Zamieszany w sprawê
ukrywania oficera AK – po jednej z kolejnych potyczek z udzia³em oddzia³u V Brygady Armii Krajowej z Wilna walcz¹cej po wojnie na Pomorzu – on, zarz¹dca maj¹tku pod
Sztumem ukry³ na swoim terenie rannych
¿o³nierzy Zygmunta Szyndzielarza „£upaszki”. Zosta³ aresztowany i skazany na œmieræ,
poczym rozstrzelany. A¿eby - w majestacie
ówczesnego prawa - móg³ zostaæ skazany, nale¿a³o w stosunku do Ottomara Zielke wysun¹æ zarzut... z³ej gospodarki burakami.
Dziœ nie ma ju¿ „sêdziów” tamtej sprawy.
Nie ¿yj¹ œwiadkowie. Jest tylko teczka procesowa zdeponowana w gdañskim oddziale
IPN. I, coraz bardziej u³omna, ludzka pamiêæ.
Zachowa³a siê te¿ jedna, jedyna fotografia Ottomara Zielke. Tego bohaterskiego mêczennika polskiej, w tym i kaszubskiej, sprawy./-/

Gdzie jesteœ Panie?
Gdzie jesteœ Panie,
Dlaczego nie widzê Twego oblicza?
Nie by³bym wtedy Tomaszem,
Który realia zalicza.
Jak trudno uwierzyæ Bo¿e,
¯e jesteœ ze mn¹ co dnia
I widzisz mnie przez rozdro¿a
Ju¿ parê dziesi¹tek lat.
Choæ klêcz¹c przysiêgam poprawê,
Bo ³atwo obietnicê daæ
Potykam siê ka¿dego dnia
¯eby s³owa znów w pró¿niê siaæ.
Nie s³uchaj mnie Panie wtedy
Gdy ¿al i gorycz mnie trawi,
Ani ucha nie nachylaj ku mnie,
Gdy smutek i niemoc mnie bawi.
Wys³uchaj mnie Bo¿e wtedy,
Gdy samotnie przy Tobie trwam,
I kiedy w g³êbokiej ciszy liczê
Na krzy¿ow¹ ofiarê Twych ran.
Przytul mnie wtedy do siebie.
Ramieniem obejmij szerokim
Zanim œwit zapuka do okien
Wska¿ miejsce przy boku Twoim.

Droga
Dok¹d ta droga prowadzi?
Kiedyœ przechodnia zapytano
Wzrok podniós³, usta otworzy³
Ale na odpowiedŸ darmo czekano.
Roz³o¿y³ rêce bezradnie,
Potem ku niebu podniós³ oczy.
Z³o¿y³ uk³on, poprawi³ kapelusz
I ruch rêk¹ ku niebu zatoczy³.
Tak wiele jest dróg na ziemi,
Lecz jedna jest tylko w³aœciwa.
Ka¿dy zna tylko jej pocz¹tek
Koniec – to ¿ycia alternatywa.

PrzyjaŸñ
Zapytano kiedyœ cz³owieka
Czy ma przyjaciela.
Odpar³, nawet kilku....
I przypomnia³ sobie bajkê o wilku.
Przeczesa³ myœli zab³¹kane,
Przeszuka³ miniony czas
I w gronie wielu znajomych
Czu³ siê wci¹¿ zagubiony.
Kiedy mocno na sto³ku siedzia³
I potrzebny wszystkim by³
Widzieli go wszyscy i wszêdzie
On s¹dzi³, ¿e zawsze tak bêdzie.
O biedny, naiwny cz³owieku
Od setek wiadomo ju¿ lat,
¯e wœród serdecznych przyjació³
Biednego zaj¹ca pies zjad³!
Dlatego, je¿eli masz przyjaciela,
Który jest tw¹ ostoj¹ i tarcz¹
Œpij spokojnie nawet wtedy,
Gdy psy w okolicy warcz¹.
Psie g³osy nie id¹ w niebiosy
Mawiali od wieków ludzie.
Mawiali tak¿e, ¿e przyjació³
Poznaje siê tylko w biedzie!

Œwiadectwa naszej historii..
Wyst¹pienie Józefa von ¯mudy
–Trzebiatowskiego z Borowego M³yna –Wójta gminy BrzeŸno Szlacheckie
d o S t a ro s t y
Chojnickiego
Borowy M³yn,
14 stycznia
1946 rok.

Józef von ¯muda – Trzebiatowski

Donoszê Obywatelowi Staroœcie, ze dnia 9 bm. zosta³em w czasie sesji aresztowany i odprowadzony
pod karabinem do Urzêdu Bezpieczeñstwa w Chojnicach. Tam zosta³em poddany œledztwu.
Zarzucono mi, ¿e jestem Volksdeutschem i nale¿a³em do Volksturmu...
Dalej w tym miejscu czeœæ tego pisma jest uszkodzona i tylko w fragmentach mo¿na j¹ przeczytaæ, st¹d
na podstawie domyœlnych skojarzeñ, rekonstruuje
ten w¹tek niniejszego listu..
„... i nale¿a³em do policji pomocniczej. Po
przed³o¿eniu wyjaœnieñ zarzuty kolejno upada³y.
Wyjaœni³em, ze do policji pomocniczej jako by³y
wiêzieñ nie mog³em byæ przyjêty. Wyjaœni³em, ze
by³y u nas nagminne przypadki, ¿e mieszkañców
gminy powo³ywano okazjonalnie do s³u¿by wartowniczej, np. w okresie zamachu na Hitlera, zaburzeñ politycznych w Czechos³owacji, w przypadku
ucieczki jeñca. W tym ostatnim przypadku do obowi¹zku posiadaj¹cego III grupê narodowoœciow¹
nale¿a³o wylegitymowaæ i przyprowadziæ na posterunek ¿andarmerii przebywaj¹c¹ w okolicy obc¹
osobê. Nie mniej posiadaj¹cy t¹ grupê nie otrzymywali karabinów....”
cd . wg. oryginalnego zapisu...
Z ¿ona i wnuczk¹- Danut¹ - wówczas Licealistk¹

By³em w Stuthofie pó³ roku jako podejrzany o przynale¿noœæ do Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, którego to by³em skarbnikiem w miejscowym oddziale. Pomimo, ¿e do oddzia³u PZZ w Borowym
M³ynie nale¿a³o przesz³o 50 ciu cz³onków, nie zdradzi³em nikogo, choæ muszê przyznaæ, ¿e gestapo
nie szczêdzi³o mi nacisku fizycznego i moralnego.
Po wys³uchaniu tego usprawiedliwienia
przes³uchuj¹cy oficer zwolni³ mnie i mog³em udaæ
siê do domu.
W dniu 10 bm. przed po³udniem przyby³ do urzêdu
gminnego komendant posterunku MO w Lipnicy w
towarzystwie milicjanta Siateckiego i funkcjonariusza UB Husarskiego i zaaresztowa³ mnie ponownie, poczem zosta³em odstawiony do posterunku w
Lipnicy, gdzie po przes³uchaniu mnie przez oficera
UB zosta³em znów zwolniony.
Aresztowañ tych spodziewa³em siê od chwili awantury z milicjantem Malichem, ka¿dego czasu, gdy¿
wiadomo mi by³o, ¿e milicja zbiera materia³
obci¹¿aj¹cy mnie politycznie i na pewno z tym
wyst¹pi. Mieli oni obecnie u³atwion¹ pracê, gdy¿ w
zwi¹zku z naciskiem, jaki wywieraæ muszê na obywatelach aby dawali jak najwiêkszy procent dostaw
obowi¹zkowych, z tego wzglêdu mam wielu nieprzyjació³ i niechêtnych , od których mo¿na ³atwo teraz coœ obci¹¿aj¹cego na mnie wydobyæ.
Aresztowanie te i t³umaczenia siê, ¿e s¹ one w wyniku nies³usznym a tak¿e krzywdz¹cymi mnie zarzutami , dzia³aj¹ na mnie deprymuj¹co do tego stopnia, ¿e jestem moralnie ca³kowicie wykoñczony.
Mniema³em o sobie, ¿e jestem co najmniej dobrym
Polakiem i wg tej zasady ¿y³em a teraz muszê przechodziæ takie katusze moralne. Obywatel Starosta
zrozumie, ¿e w tych warunkach funkcji wójta dalej
pe³niæ nie mogê, tym bardziej, ¿e po ostatnim aresztowaniu mnie w biurze zarz¹du gminy dokonanego
w obecnoœci mych pracowników i publicznoœci, autorytet mój, jaki zdo³a³em sobie w gminie wyrobiæ,
znik³ bezpowrotnie. Ka¿dy myœli o mnie i ma prawo to powiedzieæ, ze chocia¿ dziœ mam wielkie
s³owo, to jutro mogê byæ przymkniêty. Praca w tych
warunkach na pewno nie da pozytywnego wyniku a
byæ wójtem tylko dla tytu³u, tego nie potrafiê.

Proszê pos³usznie Obywatela Starostê o przychylne
rozpatrzenie mej sprawy i o zwolnienie mnie z dotychczasowych obowi¹zków.
(podpis) Trzebiatowski / wójt
·Józef von ¯muda-Trzebiatowski z Borowego M³yna by³ bezpoœrednio w okresie powojennym wójtem gminy BrzeŸno Szlacheckie.. ¯y³ w latach 1886–1964. Jego ¿ona Rozalia z domu Tyborczyk (z Karpna) ¿y³a w latach 1896–1986. Oboje
spoczywaj¹ na cmentarzu parafialnym w Borowym
M³ynie. Ich wnuczka Danuta obecnie Pych – Lipiñska ( jest ¿on¹ Stefana Pych - Lipiñskiego pochodz¹cego z szanowanej rodziny kaszubskiej z
Brzozowa), absolwentka by³ego Liceum Pedagogicznego w Bytowie, by³a d³ugoletni¹ nauczycielk¹
w miejscowej szkole. Od lat jest wielce zaanga¿owan¹ dzia³aczk¹ spo³eczn¹ i animatorem regionalnej kultury kaszubskiej. Prowadzi³a m.in. w miejscowej szkole zespo³y artystyczne, w których programach dominowa³a rodzima kultura. Jest cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. /-/

Dostojny
Emeryt
1 maja 2002 r. – po 36
latach pe³nienia niezwykle oddanej
s³u¿by, któr¹ pe³ni³
na rzecz lasów stanowi¹cych serce kaszubskich Goch – odszed³
na emeryturê - mgr.
in¿. Zbigniew Dyngosz - Nadleœniczy
NDL w Oszusznicy.

Urodzi³ siê On w Bukowcu w powiecie nowos¹deckim, a po wojnie wychowywa³ siê na
Z ¿on¹ Rozali¹ Ziemi Che³miñskiej, gdzie jego rodzice osiedlili siê, obejmuj¹c we wsi Koby³y gospodarstwo rolne. W Che³mie uzyskuje maturê a studia leœne ukoñczy³ w WSR w Poznaniu. Po
nich w 1961 roku odbywa³ praktykê w NDL
Ostromecko, a w 1962 roku przyby³ ju¿ na Gochy , do Osusznicy, gdzie pocz¹tkowo pe³ni³
krótko obowi¹zki adiunkta, bowiem ju¿ w
1962 roku zostaje powo³any na stanowisko
Nadleœniczego.
Ten z urodzenia i z natury Góral, ca³ym sercem pokocha³ Kaszuby, tu na sta³e wrós³ w
ich krajobraz o czym œwiadczy najlepiej m.in.
autorytet jakim siê cieszy wœród miejscowych.
Równie¿ jego dzieci( wraz ze swymi rodzinami) posz³y za jego przyk³adem i podobnie jak
ich ojciec z oddaniem s³u¿¹c sw¹ wiedz¹,( tak¿e z zakresu leœnictwa) oraz oddan¹ prac¹ Gochom.
Pe³nienie obowi¹zków Nadleœniczego w
Osusznicy po Zbigniewie Dyngoszu obj¹³
mgr. in¿. Jaros³aw Czarnecki. Obu Leœnikom
–¿yczymy na ich nowej drodze ¿ycia i zawodowej – wszelkiej pomyœlnoœci. /tz/
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Regina Jakubek

TAM GDZIE ROS£A WIKLINA /1/

Przed wiekami, gdy okolice dzisiejszej wsi
Nakla porasta³y rozleg³e puszcze pe³ne zwierzyny, a liczne stawy i jeziora dostarcza³y ró¿nych gatunków ryb, ludnoœæ zamieszkuj¹ca te
okolice trudni³a siê rybo³ówstwem, ³owiectwem i pasterstwem. Niezbyt urodzajne, kamieniste gleby le¿¹ce ugorem wykorzystywano
g³ównie jako pastwiska. Grupy pasterzy rozpoczyna³y ka¿dej wiosny wêdrówki w celu znalezienia dogodnego miejsca na trwaj¹cy a¿ do
póŸnej jesieni wypas. Jedna z takich grup dotar³a do miejsca, gdzie le¿y dziœ wieœ Nak³a. Teren do letniego postoju wydawa³ siê wymarzony. £agodne zbocza sporej dolinki znakomicie
nadawa³y siê na pastwiska. Lasy mieszane rozci¹gaj¹ce siê od pó³nocy i zachodu, a iglaste od
wschodu i po³udnia, a nade wszystko centralnie po³a¿ony niezbyt g³êboki staw, zachêca³y
do osiedlenia siê tu na sta³e.
Wkrótce nad brzegiem stawu przyst¹piono
do budowy drewnianej szopy zwanej pasturni¹, która mia³a s³u¿yæ jako pomieszczenie dla
owiec i mieszkanie dla pasterzy. Gdy wkopywano s³upy, na których mia³a siê oprzeæ drewniana konstrukcja pasturni, natrafiono na niespotykanych rozmiarów kie³ dzika. Odt¹d pasterze nazywali sw¹ siedzibê pasturni¹ „na
kle”, a gdy po latach przyby³o w dolince mieszkañców i powsta³a tu spora osada, nazwê
pierwszej chaty przyjêto za nazwê ca³ej osady.
Tak brzmi treœæ legendy przekazywanej z
pokolenia na pokolenie i traktowanej przez
mieszkañców wsi z du¿¹ powag¹. Trudno dziœ
ustaliæ, kiedy powsta³a, lecz pewne jest, ¿e zrodzi³a j¹ d¹¿noœæ do wyjaœnienia trudnej do zrozumienia nazwy miejscowoœci.
Najstarsi mieszkañcy wsi pamiêtaj¹ jeszcze star¹ szopê, zwan¹ pasturni¹, stoj¹c¹ nad
brzegiem stawu, chocia¿ na pewno nie by³a
ona najstarszym budynkiem we wsi. Tak¿e i
wyjaœniania nazwy nale¿y szukaæ gdzie indziej, gdy¿ z legendarnym k³em dzika nie ma
ona nic wspó1nego.
Wieœ Nak³a le¿y niedaleko Bytowa w gminie Parchowo Malowniczy krajobraz, na który
sk³adaj¹ siê liczne wzgórza, pagórki, le¿¹ce w
pobli¿u jezioro rynnowe s¹ charakterystyczne
dla strefy moreny czo³owej. Jedno ze wzniesieñ w pobli¿u wsi siêga 260 m n.p.m. W okolicy spotyka siê du¿o g³azów polodowcowych.
Trudno dzisiaj ustaliæ, kiedy powsta³a osada, na miejscu której jest dzisiejsza wieœ. Owalny kszta³t jej zabudowy by³ typowy dla czasów
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œredniowiecza, s¹dziæ jednak nale¿y, ¿e pierwsi mieszkañcy osiedlili siê tu znacznie
wczeœniej.
Nazwa wsi jest nazw¹ topograficzn¹ o
doœæ trudnej dziœ do wyjaœnienia etymologii.
S. Rospond ujmuje ca³¹ nazwê jako
przyk³ad prastarej, pras³owiañskiej podstawy
toponimicznej nak³o, której nie ma ani w dawnych, ani w dzisiejszych s³ownikach ogólnych. “Wœród nazw topograficznych – pisze
Rospond - nale¿y zwróciæ uwagê na charakterystyczne, dawno wymar³e ju¿ podstawy (...),
nak³o (Nak³o) wilgotne miejsce poroœniête wiklin¹”.
Etymologia nazwy w ujêciu Rosponda wydaje siê w zupe³noœci przekonywaj¹ca. Po³o¿enie wsi, zlokalizowanie najstarszej zwartej czêœci zabudowy wokó³ stawu, bagnisty teren od
strony wschodniej, wskazuj¹ na trafnoœæ takiej
a nie innej interpretacji.
W pierwszym zachowanym dokumencie
pochodz¹cym z 1252 r. Odleg³e dzieje wsi
zwi¹zane s¹ œciœle z histori¹ parafii parchowskiej. Parafia w Parchowie zosta³a za³o¿ona
przez ksiêcia Œwiêtope³ka, w³adaj¹cego Pomorzem w okresie rozbicia dzielnicowego, za czasów biskupa kujawskiego Micha³a
(1222—1256).
Pierwsza wzmianka o wsi dotyczy roku
1252. Autor monografii parafii parchowskiej,
dziekan koœcierski Podlaszewski, przytacza za
ks. Kujotem autorem “‚Dziejów Prus Królewskich” nastêpuj¹cy tekst: “(...) ks. biskup Wolimir ordynariusz diecezji w³oc³awskiej w piœmie z dnia 30 czerwca 1252 r. pisze, ¿e jego poprzednik Micha³ dokona³ konsekracji nowego
w Parchowie koœcio³a i on temu nowo
za³o¿onemu odst¹pi³ swoje dziesiêciny z Parchowa, Nak³a, ¯ukówka i Golusina na proœbê
ksiêcia Œwiêtope³ka, który o potwierdzenie tej
darowizny prosi³, co te¿ ks. Wolimir jako biskup uczyni³”.
W “S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich” czytamy: “W 1253 r. potwierdza biskup kujawski
Wolimir koœcio³owi w Parchowie dziesiêciny
ze wsi Nak³a”. Owe potwierdzenie dziesiêcin
jest pierwszym zachowanym dokumentem, w
którym figuruje nazwa tutejszej miejscowoœci.
W 1253 roku Nak³o nale¿a³o do biskupa kujawskiego. Gdy w 1308 roku Krzy¿acy zajêli
Pomorze, w Parchowie utworzono starostwo i
w³¹czono je do powiatu bytowskiego. Z

chwil¹ sprowadzenia kartuzów do dzisiejszych Kartuz, co nast¹pi³o w roku 1381, parafiê parchowsk¹ w³¹czono do powiatu
mirachowskiego.
W roku 1642, w kilka lat po inkorporacji
ziemi lêborskiej i bytowskiej do Korony (1631
r.), Parchowo wraz z miejscowoœciami objêtymi zasiêgiem parafii, ponownie zosta³o przydzielone do powiatu bytowskiego, po czym
znowu na skutek przekazania ziemi lêborskiej
i bytowskiej w lenno elektorom brandenburskim (1651 r.) powróci³o do powiatu mirachowskiego. W 1772 r. w wyniku I rozbioru
Polski, Pomorze dosta³o siê pod rz¹dy pruskie.
W Parchowie zlikwidowano starostwo.
Trzy pokolenia Kaszubów ¿yj¹cych w tej
wsi prze¿y³o okres germanizacji pod zaborem
pruskim. Ka¿de z nich zachowa³o jednak sw¹
gwarê i przekaza³o pokoleniom nastêpnym.
Okres zaborów nie pozosta³ jednak bez
wp³ywu na ich mowê. Z jêzyka niemieckiego
zapo¿yczono nazwy dla niemal wszystkich wyrobów przemys³owych, które dot¹d na wsi nie
by³y znane. W tym te¿ okresie zaniechano noszenia strojów ludowych, zagubiono wiêkszoœæ zwyczajów i obrzêdów, zaprzestano
uprawiania rzemios³a.
Na mocy traktatu wersalskiego w 1910
roku ustalono now¹ granicê miêdzy Polsk¹ a
Niemcami. Nak³a mia³a szczêœcie znaleŸæ siê
po stronie polskiej. Nowa granica pañstwa pokrywa³a siê z granic¹ wsi.
Wed³ug informacji mieszkañców w 1920 r.
rozpoczê³y siê zajêcia w polskiej szkole, która
mieœci³a siê w nowym, wzniesionym w 1911
roku budynku.
Zgodnie z podzia³em administracyjnym
Nakla przez ca³y okres dwudziestolecia miêdzywojennego nale¿a³a do powiatu kartuskiego. Na terenie wsi istnia³y wówczas trzy
du¿e gburskie posiad³oœci i kilka mniejszych, bêd¹ce w³asnoœci¹ tutejszej szlachty
zagrodowej. Pewn¹ czêœæ mieszkañców wsi
stanowili tzw. „pachciarze”, którzy w zamian za robociznê i œwiadczenia w naturze
dzier¿awili niewielkie obszary ziemi pañskiej. Reszta bezrolnych mieszkañców wsi
pracowa³a u miejscowej szlachty jako stali
robotnicy rolni. Wielu z nich z gorycz¹ wspomina tamte czasy, kiedy w zamian za skromne po¿ywienie w czasie pilnych prac polowych i wynajmowanie jednoizbowego mieszkania w cha³upie bêd¹cej w³asnoœci¹ pana,

Greta Reszka
zmuszeni byli do stawienia siê do pracy na ka¿de zawo³anie.
Wkrótce po wytyczeniu nowej granicy pañstwa osiedli³o siê we wsi dziesiêæ rodzin przyby³ych z Polski centralnej, g³ównie z woj. poznañskiego i warszawskiego. Ojcowie tych rodzin objêli funkcjê stra¿ników granicznych.
Wynajmowali oni mieszkania we wsi i byli wysoko oceniani przez miejscowych Kaszubów.
Z mieszkañcami wsi ³¹czy³y ich serdeczne stosunki. Oni zajmowali siê organizowaniem ¿ycia kulturalnego we wsi, byli za³o¿ycielami
grup “Strzelców” i “Wojaków” zrzeszaj¹cych
m³odych ch³opców i doros³ych mê¿czyzn. Grupy te spe³nia³y rolê dzisiejszych oddzia³ów samoobrony. Wszyscy stra¿nicy graniczni i ich
rodziny pos³ugiwali siê jêzykiem ogólnopolskim, ale jêzyk ich nie wywar³ widocznego
wp³ywu na mowê mieszkañców wsi, to raczej
oni sami (a zw³aszcza ich dzieci) przyjmowali
wiele zwrotów gwarowych. Do dziœ zachowa³
siê we wsi, nad szos¹ Bytów – Koœcierzyna
okaza³y polski budynek celny.
Wybuch wojny we wrzeœniu 1939 roku wywo³a³ panikê. Wszystkie rodziny opuœci³y wieœ, pozostawiaj¹c wiêkszoœæ dobytku i ¿ywy
inwentarz. Ci, którzy ukryli
siê w pobliskim lesie u jednego z gospodarzy, wrócili po
kilku dniach na polecenie
¿o³nierzy niemieckich, którzy zapewniali ich o ca³kowitym bezpieczeñstwie.
Maj¹tki ziemskie zosta³y
przejête przez Niemców, a
wiêkszoœæ mieszkañców w ramach Arbeitsamtu zmuszona
by³a do pracy i œwiadczeñ na
rzecz okupanta lub wywieziona zosta³a na tereny Rzeszy.
Ci, którzy nie wyrazili zgody
na podpisanie tzw. III grupy,
zostali wraz z ca³ymi rodzinami wywiezieni do obozów w
Potulicach i Sztutoffie.
Okolice wsi by³y terenem
dzia³añ partyzanckiego oddzia³u Pomorskiej Organiza-

cji Wojskowej “Gryf Pomorski”.
Dzieñ 8 marca 1945 roku by³ dniem wyzwolenia miejscowoœci. W wyzwalaniu tych terenów uczestniczy³a 70 Armia II Frontu
Bia³oruskiego pod dowództwem gen. Popowa.
Istotne zmiany polityczne i spo³eczne, jakie nasta³y wraz z powstaniem Polski Ludowej, wywar³y ogromny wp³yw na ¿ycie mieszkañców
wsi, zmieniaj¹c ca³kowicie jej spo³eczn¹ strukturê i stwarzaj¹c inne ni¿ dotychczas perspektywy jej rozwoju. /cdn/
* Autorka jest mieszkank¹ Nakli, gdzie od dziesi¹tków lat zamieszkuje jej ród. By³a nauczycielk¹ – polonistk¹ w miejscowej szkole,
uczy³a tak¿e „wiedzy o regionie” oraz jêzyka
kaszubskiego. Niniejszy artyku³ napisa³a w
oparciu o sw¹ pracê magisterska, obronion¹ w
s³upskiej WSP. Tekst ten by³ czêœciowo publikowany, w by³ym tygodniku „Zbli¿enia”. /-/
Na zdjêciach Nakla w obiektywie Z. Talewskiego.

P³owow³osa
i Murzyn
By³ piêkny lipiec 1986 roku. Urlop spêdzaliœmy we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
W niedzielne przedpo³udnie razem z kuzynostwem – Regin¹ i Frankiem wybraliœmy siê
tramwajem na polsk¹ mszê do odleg³ego koœcio³a, le¿¹cego nad Menem.
Kiedy wracaliœmy z powrotem w wagonie
by³o ma³o ludzi. Usiad³am z Regin¹ naprzeciwko ma³¿eñstwa z malutkim dzieckiem. Ona
by³a piêkn¹ blondynk¹, on Murzynem, czarnym jak asfalt. Dziecko – œliczne Mulat, siedzia³o na kolanach matki. Spojrzeliœmy na
nasz¹ s¹siadkê i dosz³yœmy do wniosku, ¿e jest
wyj¹tkowo piêkna.
W pewnym momencie Regina zwróci³a siê
do mnie : - „B¹dzema godale p³e kaszebsku, tej
nos nikt nie mdze rozmio³”, jo ! Ji dalej rzecze:- „Gdze to dzewcze mio³o ³ecze – pewno w
¿eci, ¿e so tacigo czornego purtko wze³a – ten
to je wyj¹tkowi – czarni jak noc”!
Po chwili nasza wspó³pasa¿erka uœmiechnê³a siê do nas i powiedzia³a: - „Mota prowdo
– pewni mio³om ³ecze w d....”
Zmiesza³yœmy siê bardzo. Gdyby tramwaj
w tym czasie sta³, uciek³ybyœmy ze wstydu –
niestety trzeba by³o jechaæ dalej.
Zaczêliœmy j¹ przepraszaæ. Jak siê okaza³o
nie by³a ona na nas z³a za to co us³ysza³a, ale
bardzo rozbawiona zaistnia³¹ sytuacj¹. Jej m¹¿
nie bra³ udzia³u w rozmowie, spogl¹daj¹c nie
widz¹cymi oczyma w tramwajowe okno.
W rozmowie, która siê miêdzy nami
a „p³owow³os¹ blondynk¹” nawi¹za³a, dowiedzieliœmy siê, ¿e studiowa³a ona we
Frankfurcie, i tu na uczelni pozna³a swego
mê¿a, jednak ich ma³¿eñstwo od pewnego
czasu prze¿ywa powa¿ny kryzys. Na koniec
dowiedzieliœmy siê , ¿e pani Ania (takie
imiê mia³a nasza rozmówczyni) pochodzi
spod Koœcierzyny – st¹d tak dobrze zna jêzyk kaszubski.
Kiedy pani Ania ze sw¹ rodzin¹ wysiad³a ,
na którymœ z przystanków i w przedziale zostaliœmy same, mieliœmy nietêgie miny. Jednoczeœnie doszliœmy do wniosku, ¿e nie ma miejsca
na ziemi gdzie by nie mo¿na by³oby spotkaæ
Kaszubów.
Od tego wydarzenia minê³o wiele lat, ale ja
ci¹gle od tamtego momentu wiem, ze prawd¹
jest powiedzenie, ¿e „ jest to cnota nad cnotami trzymaæ jêzyk za zêbami”!
·Autorka, emerytowana nauczycielka,
uczy³a w jednym z liceów gdyñskich – historii
sztuki. Jest mieszkank¹ Rumi i Borowego
M³yna, sk¹d pochodzi jej m¹¿. Jego rodzinny
dom s³u¿y dzisiaj Im i ich dzieciom jako „letnisko”, w którym spêdzaj¹ okres letnich wakacji, st¹d nadal s¹ bardzo zwi¹zani z t¹ wsi¹
i jej spo³ecznoœci¹. Poetka - pisaniem wierszy
a tak¿e okolicznoœciowych „kaszebœcich gadek” (jedn¹ z nich publikujemy powy¿ej) zajmuje siê amatorsko. Jej wiersze by³y ju¿ publikowane na naszych ³amach. Obecne, pochodz¹ z wydanego jej sumptem, zbiorku
zatytu³owanego: „Myœli niepokorne o œwicie”
– Rumia 1997.
/tz/
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Listy do Redakcji...
1/
Przechlewo, dnia 17.07.02 r.
Panie Redaktorze !
Wielk¹ radoœæ sprawi³ mi fakt, ¿e tutaj na
Oœrodku w Przechlewie u Pana Anusika w kiosku uda³o mi siê nabyæ „Naji Goche”.
Oœrodek jak i gmina Przechlewo s¹ warte
trochê publikacji.
Nie przypuszcza³em, ¿e „Naji Goche” spotykaj¹ siê z tak¹ poczytnoœci¹ nie tylko wœród
rodowitych Przechlewian ale równie¿ i wœród
licznych Goœci.
£¹czê pozdrowienia
T. Cichosz.

TO WARTO WIEDZIEÆ

PRAWA UBEZPIECZONEGO
Zazwyczaj umowy ubezpieczeñ zawierane
przez szko³y w zakresie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, obejmuj¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ oprócz roku szkolnego równie¿
okres wakacji. Tym samym istnieje mo¿liwoœæ
uzyskania œwiadczenia tak¿e z tytu³u posiadania tego ubezpieczenia. Wyp³ata œwiadczenia
przez firmê, w której zawar³ ubezpieczenie organizator wypoczynku dzieci, nie wyklucza
mo¿liwoœci otrzymania odszkodowania
z zak³adu ubezpieczeñ, w którym szko³a ubezpieczy³a m³odzie¿.

Skutkiem tego, na kupuj¹cego przechodz¹
prawa i obowi¹zki sprzedaj¹cego wynikaj¹ce z
umowy.
Umowa obowi¹zkowego ubezpieczenia
ulega rozwi¹zaniu po up³ywie trzydziestu dni
od dnia zbycia pojazdu, nie póŸniej jednak ni¿:
• z dniem zarejestrowania pojazdu na nabywcê,
• z chwil¹ zawarcia przez nabywcê nowej umowy ubezpieczenia OC,
• z koñcem okresu, na jaki umowa zosta³a zawarta.

której uczêszcza syn.

Ewentualne skutki szkody wyrz¹dzonej
przez nowego posiadacza samochodu, po
przekazaniu polisy ubezpieczenia, nie
obci¹¿aj¹ w ¿adnym zakresie poprzedniego
w³aœciciela i nie maj¹ wp³ywu na ewentualn¹
zni¿kê sk³adki wynikaj¹c¹ z bezszkodowanego przebiegu ubezpieczenia. Zbywca pojazdu
ponosi natomiast odpowiedzialnoœæ solidarn¹
wraz z nabywc¹ za zap³atê sk³adki ubezpieczeniowej nale¿nej ubezpieczycielowi do dnia
rozwi¹zania umowy z przyczyn wy¿ej okreœlonych.
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, i¿ w przypadku
zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu nie bêd¹cego jego w³aœcicielem, prawa i obowi¹zki posiadacza wynikaj¹ce z zawartej umowy OC przechodz¹ na
w³aœciciela z chwil¹, gdy posiadacz utraci³ posiadanie auta na rzecz w³aœciciela.
Umowa taka ulega rozwi¹zaniu po
up³ywie 30 dni po dniu przejœcia posiadania pojazdu na rzecz w³aœciciela, nie póŸniej jednak
ni¿ z chwil¹ zawarcia przez w³aœciciela nowej
umowy ubezpieczenia lub z koñcem okresu,
na jaki zosta³a zawarta.
Reasumuj¹c powy¿sze, proszê przekazaæ nabywcy samochodu polisê obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.

2/
Otrzymaliœmy, pocztówkê (widok przedwojennego Bytowa – publikujemy j¹ ponizej) od pani ZAPAMIÊTAJ
Prezes Marii Prondzyñskiej z Bytowa, z poWysokoœæ œwiadczenia z tytu³u umowy
dziêkowaniem - mianowicie:
ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zale¿y od dwóch czynników:
Sz. Pan
• sumy ubezpieczenia, na jak¹ zawarto umoZbigniew Talewski – 77 138 Borowy M³yn.
wê,
„Jako wnuczka Jana Styp–Rekowskiego, • procentowo ustalonego uszczerbku na zdroserdecznie dziêkujê za zamieszczenie w Pana wiu, który okreœli lekarz powo³any przez firmê
dwumiesiêczniku informacji – artyku³u z oka- ubezpieczeniow¹.
zji 60–tej rocznicy œmierci Prezesa Zwi¹zku
Polaków w Niemczech na obszar rejencji koInformacje dotycz¹ce umowy ubezpieczeszaliñskiej,
nia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków dzie£¹czê pozdrowienia
ci, m³odzie¿y i personelu w placówkach oœwiaBytów, 18.08.02 r. M.Prondzyñska.”
towych uzyska pani bezpoœrednio w szkole, do
PRZEKAZANIE POLISY
Jestem w trakcie sprzeda¿y samochodu. Pozosta³o jedynie przekazanie pieniêdzy i wydanie
dokumentów auta. W zwi¹zku z tym, czy powinienem nowemu w³aœcicielowi wydaæ tak¿e
polisê obowi¹zkowego ubezpieczenia OC zawart¹ na moje nazwisko?
Janusz z Bydgoszczy
3/
Pan in¿. Marek K. z Tucholi, który niedawno
rowerem wybra³ siê na wycieczkê „sentymentaln¹” po Gochach, odwiedzi³ tak¿e i mnie
(11.08.02 r.) nad jeziorem Gwiazdy. St¹d dowiedzia³em siê od niego, ¿e g³ównym celem
jego wycieczki by³a szko³a w Borowym
M³ynie, a zw³aszcza jej nowa czêœæ, któr¹ ze
swymi kolegami, w okresie koñca lat 60–tych,
XX wieku - uczniami Technikum Budowlanego im. J. Gagarina w Bydgoszczy – w ramach
praktyki – budowa³. Do dzisiaj z sentymentem
wspomina tamten okres, urok okolic, a zw³aszcza ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ Borowian . Oczywiœcie, kupi³ przy okazji w BrzeŸnie Szlacheckim w sklepie pana Zbigniewa Topki – „Naji
Goche” – o czym nie omieszka³ nas poinformowaæ, na piêknej przes³anej nam widokówce pokazuj¹cej „szlak Brdy”- pisz¹c o „NG”: „Tak
trzymaæ”!, oraz przes³a³ na niej – jak s¹dzê swego autorstwa – piêkn¹ rymowankê:
„...Bo Ziemia Pomorska
ma dary od Boga
Tu piêkny krajobraz
Tu piêkna przyroda..!
¯ycie tu spokojne
Tu Lud pracowity
Pisa³ o tym Kolberg...”
Dziêkujemy!
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Przedmiotow¹ kwestiê reguluje rozporz¹dzenie ministra finansów z dnia 24 marca
2000 roku w sprawie ogólnych warunków obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem
tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 ze zm.).
Ustawodawca przyjmuje, ¿e sprzedaj¹cy samochód przekazuje kupuj¹cemu dokumenty potwierdzaj¹ce zawarcie umowy ubezpieczenia
OC oraz powiadamia zak³ad ubezpieczeñ w terminie 30 dni – o sprzeda¿y pojazdu i danych
osobowych kupuj¹cego.

ZAPAMIÊTAJ
Ewentualne skutki szkody wyrz¹dzonej
przez nowego posiadacza pojazdu po przekazaniu polisy ubezpieczenia OC, nie
obci¹¿aj¹ w ¿adnym zakresie poprzedniego
w³aœciciela i nie maj¹ wp³ywu na ewentualn¹ zni¿kê sk³adki z tytu³u bezszkodowego
przebiegu ubezpieczenia. /-/

Z kaszubskiego œpiewnika ks. Antoniego Pepliñskiego

DILI – DUM

Moja memka baro chca³a
dili dili dili dili dum
¯ebem Jasza pokocha³a
dili dili dili dum.
Jo do Jasza ni mom chêce
dili dili dili dili dum
Taczich jak on w swiece wiêcy
dili dili dili dum.

dili dili dili dum.
Chcê tacziego be szanowo³
dili dili dili dili dum
¯ebe skore nie d¿ierwowo³
dili dili dili dum.
Wolê ostac star¹ klek¹
dili dili dili dili dum
Ni¿ z pijokem ¿ec bez wieczi
dili dili dili dum.

Ten co w karczmie kornus pije
dili dili dili dili dum
Swojê bia³kê wiedno bije

Wejimk z Nowego Testamentu
B³ogos³awieñstwa.
A On podniós³ ocze na swojech uczniów i prawi³:
B³ogos³awiony jesta wa, ubod¿i, bo wama nole¿i Bo¿e królestwo.
B³ogos³awiony wa, co tera g³odejeta, bo b¹dzeta najad³i.
B³ogos³awony wa, co tera p³aczeta, bo b¹dzeta sê smia.
B³ogos³awiony wa b¹dzeta, czciej ledze waju znienawidz¹ e cziej waju werzuc¹ spomidze se, czciej md¹ waju r¹gale i we zgardze md¹ miele waje miono, jako cos lechego, z przeczene Cz³owieczego Sena: ceszeta sê i redujta
sê w nym dniu, bo waja nodgroda w niebie je wiolgo. Bo jistno jich poprzedcowie robile prorokom.

Mi³ota nieprzejocelów
Ale powiodajê wama: Mi³ujta wajech nieprzejocelów; cziñta dobrze tim, co
na waju ni mog¹ zgarac; b³ogos³awita tima, co waju przeklinaj¹, e modleta sê
za tech co waju obmowiaj¹. ¯ele chtos cê uderzi w ( jedno) lico, tej nadstawi
mu dred¿ie! ¯ele ce (chto) bierze p³oszcz, nie broni mu (wzyc) te¿ sekni.
Doj ko¿demu, chto ce prosy, a nie ¿¹doj oddanio od tego, chto bierze twoje.
Z Ewanielejo wedle œw. £ukasza skaszebi³: Eugeniusz Go³¹bek.
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Jana Maziejuka fotoreporta¿ z przesz³oœci !

„BELE CO”

Teatr Ludowy – Joanny Gil – Œleboda z Zapcenia na Gochach

„Trafiliœmy z mê¿em na ziemiê bytowsk¹ w 1979
roku. Po studiach na Wydziale Leœnym AR w Poznaniu. /.../ W sierpniu 1980 r. ...zosta³am leœniczym w lasach prywatnych. Zamieszkaliœmy w...Zapceniu. /.../
Pewnego dnia mama przywioz³a mi z Gdyni tom opowiadañ.....Anny £ajming (z domu ¯muda – Trzebiatowska, urodzona i wychowana na pograniczu Zaborów i Goch w Przymuszewie, aktualnie ma 98 lat i
mieszkawS³upsku,któregojestHonorowymObywatelem–red.)„Oddziœdojutra”.Przeczyta³amgozzapartym tchem. Odnajdowa³am w opowiadaniach znajome nazwy okolicznych osad i wiosek, a jêzyk dialogówprzypomina³mowênaszychs¹siadów./..../Postanowi³am zaadaptowaæ jedno z nich na scenê namówi³am moich m³odych s¹siadów na zabawê w teatr.
Okaza³o siê, ¿e teatr amatorski w Zapceniu mia³ przed
wojn¹ bogat¹ tradycjê opowiada³a mi o tym jego
czo³owa aktorka, ju¿ nie¿yj¹ca pani so³tysowa Teresa
Kiedrowska. W moim teatrze kreacje stworzy³ jej syn
Kazimierz, gra³a tak¿e wnuczka Wszyscy z ochot¹ zabralisiêdopracyiwkrótcenasaliszkolnejwystawiliœmy „Czterolistn¹ koniczynê” /.../dostaliœmy zaproszenie na przegl¹d teatrów amatorskich do Œwidwina. W
ankiecie trzeba by³o podaæ nazwê zespo³u. Jedna z aktorek, nauczycielka Ewa Rudnik powiedzia³a: „Atam,
taci bele co b¹dzeme nazywac”!. Odt¹d mieliœmy ju¿
nazwê – Teatr BELECO.
Nasz teatr dzia³a³ osiem lat, daj¹c co roku now¹ premierê. Graliœmy ró¿ne utwory , ale najwiêcej pani
Anny £ajming... . /.../ Dla moich aktorów: rolników,
nauczycielek,leœniczych,œlusarzanaszteatrsta³siêodskoczni¹odcodziennejszaroœcikoñcalat80.Próbyodbywa³y siê zim¹ w maleñkiej sali wiejskiego klubu w
Zapceniu....wiosn¹ dawaliœmy premierê i od czasu do
czasu gdzieœ wyje¿d¿aliœmy ( Lipnica, BrzeŸno Szla-
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checkie, S³upsk, Œwidwin, Brusy, Studzienice...).... /.../
Pani Anna £ajming z córk¹ i ziêciem zaszczyci³a nas
swoj¹ obecnoœci¹ na przedstawieniu w Studzienicach.
Dostaliœmy wtedy od niej niezwyk³y prezent – now¹
sztukê. „Spotkanie na Pó³macku”, któr¹ zagraliœmy
tylko my, by³a to wiêc: „œwiatowa prapremiera.....”.
(Joanna Gil – Œleboda: „Bliskie spotkania z Gochami”; Pomerania nr 1/1997 r.)
Pani Joanna wraz z ze sw¹ rodzin¹ po opuszczeniu Zapcenia, mieszka³a kolejno w leœnictwie
Pyszno k. Bytowa, gdzie odnowi³a historyczny
cmentarz leœników; wówczas m.in. by³a redaktorem „Gazety Bytowskiej”; poczym na parê lat
przenios³asiêzaprac¹naZiemieLubusk¹.AktualniePañstwoŒlebodowienapowrótmieszkaj¹ipracuj¹ na Kaszubach w NDL Dretyñ.
Zdjêcia do niniejszego fotoreporta¿u wykona³
red.JanMaziejukw1988wZapceniuiutrwali³na
nich premierê przedstawienia sztuki Anny £ajming „Szczesce”, któr¹ teatr Beleco, wystawi³ w
miejscowym klubie. Na zdjêciach widzimy: JoanneGil–Œlebodê,twórczynie,kierownikaire¿ysera
teatru (w okularach, pod napisem BELECO) oraz
na pozosta³ych zdjêciach aktorów: Kazimierza Kiedrowskiego – (rolnik); Ludwika Stoltmana (rolnik –
obecnie tak¿e so³tys Zapcenia), Marka Stanis³awskiego, Waldemara Kulasa, Wies³awa Rzepiñskiego,
Danutê Rudnik, Danutê Prondzyñsk¹ (dawniej
Rudnik) i Helenê Ryngwelsk¹ z Wojska, a wœród
publicznoœci ówczesnego proboszcza parafii Zapceñ ks. Henryka Kowalskiego (dziœ proboszcza
w Swornychgaciach); Henryka Hinca (miejscowego przedsiêbiorcê), Teresê i Misros³awa Koz³owskich.
/tz/

