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PIEWCA KASZUB
Humor, swada, rozmach i pomys³owoœæ
nie opuszcza³y go przez ca³e ¿ycie. Mimo przeciwnoœci losu jego niezm¹cona pogoda ducha
by³a zaraŸliwa w stosunku do otoczenia. Oddany bez reszty swym rodzinnym stronom,
s³awi³ ich piêkno przez ca³e swe ¿ycie. ¯arliwy
orêdownik ziemi, która jak i on by³a nieodrodnym dzieckiem matki – Polski.
W tym roku przypada 150 rocznica jego
urodzin i 100 rocznica œmierci,
która Hieronima Derdowskiego zasta³a na emigracji, z dala
od ukochanych i przemierzonych przez niego wzd³u¿
i wszerz Kaszub.
WIELE – wioska le¿¹ca
u wrót Kaszub, po³o¿ona nad
piêknym Jeziorem Wielewskim, opieraj¹cym siê od zachodu o Wzgórza Che³mickie.
Od wschodu, wœród sfalowanej równiny, rozlewa siê krzy¿em rozpiête jezioro Wdzydze.
Ca³y okoliczny krajobraz jest
zamkniêty krêgiem Borów
Tucholskich.

Wiele cieszy siê na Kaszubach s³aw¹ kolebki literatury i regionalnej sztuki. Hieronim Jarosz Derdowski nie jest jedyn¹ ciekawa postaci¹, zwi¹zan¹ z t¹ wiosk¹. ¯y³ w niej dzia³acz
ludowy, „grol” (muzyk) i gawêdziarz – Wincenty Rogala. W niej wzrasta³ nie¿yj¹cy ju¿ tak¿e rzeŸbiarz: Teodor Pliñski.
Tu przed sam¹ wojn¹ administrowa³ miejscowym probostwem ksi¹dz pu³kownik, Józef
Wrycza, jeden z czo³owych
cz³onków ruchu spo³eczno-kulturalnego, pocz¹tkowo Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego, póŸniej ruchu m³odokaszubskiego skupionego
wokó³ pisma „Gryf”, a w okresie wojny jeden z przywódców
organizacji bojowej „Gryf Pomorski”. W pocz¹tkowym
okresie okupacji hitlerowskiej
m³odzie¿ Wiela i okolicznych
wsi zawi¹za³a „Organizacjê
Wo j s k o w ¹ M ³ o d z i e ¿ y
Kaszubskiej”.

Z okazji pierwszej
rocznicy urodzin
Dawidowi
Pluto-Pr¹dzyñskiemu
z Pr¹dzony

Polecamy

pierwszemu GOCHOWI urodzonemu w XXI
wieku /1.01.2001 r. o godz. 01.05/, rówieœnikowi naszego czasopisma „Naji Goche” – najlepsze ¿yczenia – tak¿e Jego Rodzicom i Dziadkom – sk³ada REDAKCJA.
Przypominamy – tak Dawid wygl¹da³ w dniu
swych narodzin, a jak
po roku...? Czy urós³...?
Zdjêcia z jego pierwszej
uroczystoœci urodzinowej opublikujemy w nastêpnym numerze NG!

Dokoñczenie na str. 4.

fotoreporta¿ Jana MAZIEJUKA o Gwi¿d¿ach –
kaszubskim zwyczaju kolêdowania na str. 50.

Od redaktora
Ani siê obejrzeliœmy
a pierwszy rok nowego stulecia mamy za sob¹. Czas tak
szybko przelecia³ jak by z bicza strzeli³. Nie
wiem czy to z wiekiem cz³owieka, zarówno
godziny, dni, lata - robi¹ siê coraz krótsze.
Jaki by³ dla nas – obywateli - ten 2001
rok. Na pewno z jednej strony by³ on bogaty
w wydarzenia polityczne i spo³eczne – nie zabrak³o bowiem ani nadziei ani emocji jakie
przynios³a kampania i wyniki wyborcze do
parlamentu.
Oceniaj¹c miniony rok z tej drugiej strony – tej wa¿niejszej - poprzez pryzmat warunków naszego codziennego bytu – nale¿y
z trosk¹ stwierdziæ, i¿ by³ to rok pog³êbiaj¹cej
siê biedy ekonomicznej, wzrostu beznadziejnoœci z powodu rosn¹cego bezrobocia i recesji gospodarczej co dla gros polskich rodzin,
oznacza ich zubo¿enie. Konkluduj¹c –
chcia³oby siê rzec, ¿e szkoda ¿e z wy¿ej wspomnianym o¿ywieniem politycznym zwi¹zanym z kampani¹ wyborcz¹ nie nastêpuje po
wyborach to wa¿niejsze dla nas o¿ywienie,
mianowicie - gospodarcze a z nim wzrost poziomu naszego ¿ycia.
Czyli zakreœliliœmy „ko³o” i jesteœmy
w Nowym 2002 roku w tym samym miejscu,
w spo³ecznej poczekalni przepe³nionej ludzkimi nadziejami i rosn¹cym niepokojem z braku perspektyw i mo¿liwoœci na ich realizacjê.
. A wiêc co... co nam pozostaje? Czy zrezygnowani mamy nie wierzyæ w poprawê
i z „arabskim” - filozoficznym spokojem
i wiar¹ w przeznaczenie; z za³o¿onymi rêkoma czekaæ na to „co ma byæ to bêdzie”! Nie
mnie o tym, ani decydowaæ, ani siê wypowiadaæ, jakie mamy jako obywatele tego pañstwa
podejmowaæ dzia³ania. Rozwi¹zanie tych wa¿nych problemów pozostawiam jak wiêkszoœæ z nas, wybranym parlamentarzystom,
rz¹dowi, parti¹ i organizacj¹ gospodarczym.
dokoñczenie na str. 2.

W NUMERZE:
7 - Sk¹d nasz ród - siêgaliœmy daleko na Zachód!
9 - 65 lat koœcio³a w Zapceniu, cz. II
12-LudnoœæPrzechlewaiokolicwlatach1945-49
16 - Prusy czy Brusy?
17 - Ryszard Kukier o Gochach i Zaborach
20 - Wojenne wspomnienia Rudnika z Zapcenia
24 - Gerard Czaja o Antonim Kot³owskim
26 - Na zachodnich kresach RP, cz. I
28 - Szlackie £¹kie wspomina Teofil Cichosz
32 - Kiedrowscy z Lipiusza - ludzie sukcesu!

NASZE DZIEWCZYNY

Zbigniew Talewski

Od Redaktora
Dokoñczenie ze str. 1.

Wierzê w ich dobra wolê! Wierze, ¿e po grudach, ale „wyprowadz¹” nasz kraj - oczywiœcie przy naszej pomocy a nie przy biernym utyskiwaniu - na przys³owiow¹ prost¹. Wierzê, ¿e
dla nas ta lepsza gospodarczo – ekonomiczna
przysz³oœæ, nast¹pi we wspólnocie z rozwiniêtymi pañstwami zachodniej Europy, ¿e zagwarantujê j¹ w³¹czenie naszej gospodarki we
wspólny krwiobieg po³¹czonych naczyñ silnej
technologicznie i gospodarczo Unii Europejskiej. Oby tak sta³o siê jak najszybciej!
Ta wspólnota jest nam tak¿e potrzebna po
tragicznych wydarzeniach pamiêtnego dnia
„11 wrzeœnia”, po ataku terrorystycznym na
Nowy Jork Bez niej – sami, jako polskie pañstwo nie obronimy siê, ani przed œwiatowym
terroryzmem, ani innymi dewiacjami ideologicznymi i miêdzynarodowym szowinizmem
,,Zawsze do przodu”
religijnym.
Ewelina Rudnik – gimnazjalistka Zespo³u
Ale wracaj¹c „na nasze podwórko polityczSzkó³ w Borowym M³ynie.
ne” chcia³bym zadaæ pytanie – mianowicie Jak dot¹d jej pasj¹ – oczywiœcie po za
czy dobrze zrobi³a polska „lewica” wygrynauk¹ – jest jazda na “markowym” rowerze
i oddawanie siê dziewczêcym marzeniom, waj¹c wybory, przez co w takim a nie innym
takim jak na dorastaj¹c¹ pannê przysta³o. stanie przejê³a pañstwo ? Odpowiem krótko.
Tak ! Ta niczym - zdawa³oby siê samobójcza
St¹d dzisiaj jeszcze prosi swych starszych
odwaga - œwiadczy nie tylko o dojrza³oœci polikolegów, aby póki co byli cierpliwi bowiem
tycznej tych ugrupowañ, ale przede wszystkim
ju¿ niebawem... wydoroœleje!
o poczuciu jej odpowiedzialnoœci za naród i pañstwo. S³owem - jak nie „ONI”, to kto by³by
na tyle odwa¿ny by podj¹æ siê tak odpowiedzialnego i trudnego zadania, a przy tym gwarantowa³by skutecznoœæ ?
Dzisiejsza polska lewica to nie tylko SoKASZUBSKA piosenka ludowa
Spisa³ i opublikowa³ j¹: Jan TREPCZYK cjaldemokracja, Unia Pracy czy Stronnictwo
w „Kaszebskij pjesnjok” – RogoŸno WLKP. Ludowe. Dziœ okreœlonym sukcesem wyborczym do³¹czy³a do tych ugrupowañ Samoobro1935.
na –staj¹c siê now¹ jakoœciowo si³¹ na polskiej
Poczekoj dzeweczko
scenie politycznej, która w tym „lewicowym
szeregu” zajê³a najdalej na lewo wysuniête
miejsce. Wyrazem lewicowoœci tej partii jest
Od b³otka do blotka chojinka rosce,
jej program i g³oszone idee gospodarcze i sochojinka rosce, chojinka rosce,
cjalne, które w du¿ej czêœci s¹ odzwierciedlepoczekoj dzeweczko ja¿ te uroscesz,
niem nastrojów i wzrastaj¹cej determinacji polja¿ te urosces, uroscesz.
skiego spo³eczeñstwa. St¹d znaczenie Samoobrony jako swoistej „spo³ecznej tuby”, nadal
Ref.: Hej lejlej, hej lejlej,
hej lejlej lejlej
Ks. W³adys³aw Szulist
hej lejlej, hej lejlej
hej lejlej lejlej, hej lejlej.

Z kaszubskiego Œpiewnika

Od sêczka do sêczka wietewci rosc¹,
wietewci rosc¹. wietewci rosc¹,
na o¿enienie ce parobce ch³osc¹,
parobce ch³osc¹, parobce.
Ref.: Hej lejlej, hej...
Dzewenko, dzewenko, bocze te na sê
bocze te na sê, bocze te na sê,
mosz chêc sê ¿enic, to na wieczne czase,
na wieczne czase, na wieczne.
Ref.: Hej lejlej, hej....
bocze te = uwa¿aj ty
wietewci = ³odygi
na ozenienie ch³osc¹ = do o¿enku nêc¹
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bêdzie ros³o, bowiem bêdzie „gromadzi³a” ona
wokó³ siebie postêpuj¹cy radykalizm niezadowolenia spo³ecznego Czy czêœæ dzisiejszych
elit politycznych chcê, czy te¿ nie chcê - Samoobrona bêdzie stawa³a siê parti¹ coraz radykalniejszego rewolucyjnego buntu spo³ecznego.
Ta si³a bêdzie ros³a w sposób wprost proporcjonalny – jak ju¿ powiedzia³em – do postêpuj¹cej recesji gospodarczo ekonomicznej i poczucia niesprawiedliwoœci. St¹d nie dziwmy
siê, ¿e jêzyk jej programów i przywódców jest
nie og³adzonym jêzykiem rewolucji. W historii bywa³o i bywaæ bêdzie, ¿e „rewolucyjny
krzyk” jest daleki od og³ady, ¿e jest siermiê¿ny
i prosty. To nic dziwnego, ¿e takim jest, gdy¿
wyrasta on z przys³owiowego podglebia
„ch³odu i g³odu”.
W Polsce trwa od wielu lat rewolucja. Ta
ostatnia zapocz¹tkowana zosta³a „Solidarnoœci¹”. To dzisiaj w du¿ej mierze has³a solidaryzmu klasowego i ekonomicznego przejê³a od
tamtej pierwszej rewolucyjnej Solidarnoœci
-Samoobrona. Demokracja na któr¹ czêsto
powo³uj¹ siê dzisiejsze elity i media, dopiero
w Polsce raczkuje, jest ona jak dot¹d w dobrych intencjach polityków, w stanowionych
dopiero ustawach.St¹d sporo musi jeszcze
up³yn¹æ czasu i musi nast¹piæ wiele jeszcze radykalnych zdarzeñ - nim demokracja w Polsce
stanie siê faktem i zadomowi siê pod ka¿d¹
„polsk¹ strzech¹". Dopiero to Polska Demokracja, budowana jest od 1989 roku, czyli od kilku
lat, które s¹ przys³owiow¹ „chwilk¹” do czasu
jaki musia³ min¹æ aby to Amerykanie czy pañstwa europejskiego zachodu,zbudowa³y swój
demokratyczny ustrój pañstwowy i spo³eczny,
o którym my dziœ mo¿emy jak na razie... pomarzyæ! Nie mniej ka¿dy kiedyœ zaczyna³...
Nie oznacza to jednak byœmy zaczynali demokratyzacjê od wykonywania przez uczestników tego procesu nieprzemyœlanych i nie
s³u¿¹cym sprawie czynów. Nie wpisujmy
w pocz¹tki tej budowy, nie maj¹c¹ z t¹ ide¹ demokracji takich praktyk i gestów jak:
nawo³ywanie do bojkotu Samoobrony, do jej

Z przesz³oœci Lipnicy

Wieœ jest usytuowana po obydwu
stronach szosy Bytów – Chojnice. Od pó³nocnej strony tej wsi znajduje siê zarastaj¹ce jezioro Liponek, zaœ od po³udniowej jezioro G³êboczek. Od tej miejscowoœci odchodz¹ szosy
w kierunku Kiedrowic i Pr¹dzony. Wysokoœæ
okolic Lipnicy nad poziomem morza waha siê
od 155m. do 178m.
Z okolicy s¹ znane nastêpuj¹ce znaleziska
archeologiczne. K. Koœciñski wspomina o popielnicach na lipnickich polach. Archeolog
L. J. £uka przywo³uje tzw. babê kamienn¹
z Gliœna, która prawdopodobnie sta³a na kurhanie. W zwi¹zku z tym kamieniem warto przytoczyæ opis darowizny, pochodz¹cy z po³owy
XIV wieku. Otó¿ w 1345 roku niejaki Kazimierz nada³ w Gliœnie s³udze Wies³awowi 44

w³ók ziemi i granice, opisuje w ten sposób: „od
jeziora a¿ do grobu, który powszechnie mogilnikami nazywaj¹, a le¿y w œrodku krzy¿uj¹cych siê dróg, z których jedna prowadzi
z Tuchomnia do Tubiatków (W. Sz. zapewne
Trzebiatków), a druga od grobu do Glisna”.
Lipnica (Lipenitz) w 1360 roku otrzyma³a
przywilej od wielkiego mistrza Winrycha von
Kniprode na prawie che³miñskim, który udzielono niejakiemu Pilgerime. Zobowi¹zano
wówczas mieszkañców do wystawienia
dwóch s³u¿b rycerskich dla obrony kraju. Do
innych powinnoœci nale¿a³y danina p³u¿na na
œw. Marcina bpa, jedna miara ¿yta, 2 funty wosku, 2 koloñskie feningi albo 10 pruskich
feningów.
dokoñczenie na str. 43

izolowania...., do „nie wpuszczania prostaków
na pa³acowe salony” czy do nie podawania
„rêki” np. Marsza³kowi Andrzejowi Lepperowi, radykalnemu przywódcy tej „masy prostej,
w du¿ej mierze nie wykszta³conej czêœci narodu, co nie oznacza, ¿e tej „gorszej”, która
w swej masie stanowi czêsto o kolejach
historii...
Takie zachowania na pewno nie przyspiesz¹ demokratyzacji a „ino dalszego wstydu przynios¹”... nie wyci¹gn¹ nas z biedy... nie
podnios¹ naszego dobrobytu... Za ich przyczyn¹ pog³êbiona zostanie tylko nieufnoœæ i
nienawiœci..., nie po³o¿¹ one kresu - burz¹cej
nie zgodzie. Nie obra¿ajmy siê na niedogodnoœci rewolucji a zw³aszcza na jej jêzyk, który
aby by³ skuteczny musi byæ „ciêty” i ostry, tak
ostry jak by³a ostra i skuteczna by³a francuska
gilotyna bur¿uazyjnej rewolucji, której ¿niwo
przynios³o... zachodnio europejska
demokracjê.
Ofiary rewolucyjnych emocji „budowania
nowego” pada³y zawsze z obu stron. Nie wykluczone, ¿e i Szef Samoobrony stanie siê
jedn¹ z nich, lecz czy to przes¹dzi o tym, ¿e wygra³...interes spo³eczny i dobro narodu?
Przed nami nowy 2002 rok. Przed mami kolejne wybory, kolejne emocje i nadzieje... tym
razem te bli¿sze nam, które s¹ w zasiêgu naszej
rêki i wzroku... bowiem wybieraæ bêdziemy
spoœród nas, naszych s¹siadów, przyjació³ i
znajomych – na gospodarzy naszych gmin..im
powierzymy sprawê rozwoju naszych lokalnych spo³ecznoœci. Wierzê, ¿e dokonamy dobrych wyborów !
O ile ju¿ o wybieraniu mowa, to na koniec
odniosê siê do wyborów jakie przeprowadziliœmy w strukturach naszej kaszubsko - pomorskiej organizacji regionalnej tj w Zrzeszeniu
Kaszubsko Pomorskim, których dokonaliœmy
1 grudnia 2001 roku na XV ZjeŸdzie. Mo¿na
by³oby skwitowaæ ich przebieg krótko, ¿e
oby³y siê one wed³ug z góry ustalonego scenariusza. Czyli wygrali swoi - „stara” sprawdzona ekipa z by³ego - s³usznego ugrupowania.
Stary Prezes, w krótkich „abcugach” wygra³ z
jedynym, / tak¿e reprezentuj¹cym by³¹ s³uszn¹
si³ê styropianowego etosu/, który odwa¿y³ siê
z nim stan¹æ do rywalizacji. Który z nich by³by
dla istoty sprawy tj dla regionalizmu kaszubsko – pomorskiego lepszy? S¹dzê, ¿e merytorycznie obaj spe³niliby dobrze ten cel.

Nie wypada wtr¹caæ w tym momencie
w¹tków subiektywnej oceny, nie mniej muszê
powiedzieæ, ¿e ani jeden, ani drugi z kandyduj¹cych, jak i wielu prominentnych w gremiach naczelnych tej organizacji Zrzeszeniowych notabli, za nic ma poczucie solidaryzmu
z tymi co bywaj¹ w uczciwej potrzebie, jak
równie¿ z tymi co swym wyborczym „g³osem”
wynieœli ich na parlamentarne – pañstwowe
szczyty.
Jednym z przyk³adów wy¿ej rzeczonej
przewrotnoœci i realizacji tylko sobie wiadomych przez nich celów, jest chocia¿by zmieniony stosunek m.in. prezesa ZKP do zmiany nazwy naszego województwa z pomorskiego na
kaszubsko – pomorskie. Prezes gwa³townie
zmieni³ swój stosunek na tê kwestie, za przyczyn¹ wyst¹pienia na tym ZjeŸdzie, nowego –
lewicowego – Wojewody Pomorskiego - Ryszarda Kurylczyka, który „sam z siebie” wyszed³ z inicjatyw¹, ¿e podejmie dzia³ania w kierunku zmiany nazwy województwa.. Zaskoczenie po stronie Kaszubów - tych od „etosu” - po
tej zjazdowej deklaracji Wojewody by³o
zupe³ne Sta³o siê dla wielu z nas oczywiste, ¿e
taka zmiana nazwy województwa nigdy nie
„le¿a³a” po myœli w³adz Zrzeszenia /co nie
przeszkadza³o, ¿e g³oœno i oficjalnie mówiono, ¿e tak/, ¿e od samego pocz¹tku przeciwko
niej byli, nie wiadomo dlaczego - „nasi” ówczeœni pos³owie i senatorowie, którzy u zarania kiedy to przyjmowali odnoœn¹ uchwa³ê o zmianach terytorialnych w pañstwie - mogli dla nas
i dla siebie Kaszubów, pomyœlnie za³atwiæ tê
istot¹ dla naszej to¿samoœci kwestie. Dodam,
ze jako Zrzeszenie mieliœmy wówczas prawie
10 parlamentarzystów w tym marsza³ków Sejmu i Senatu, którzy na warszawskich salonach
parlamentarnych byæ mo¿e wstydzili siê przyznaæ, ¿e s¹ Kaszubami i cz³onkami Zrzeszenia,
które mia³o w swym programie zapis aby zrobiæ wszystko by „Kaszubi znaleŸli siê w jednym województwie i aby jego nazwa odzwierciedla³a ten fakt” !
Jednym z wyjaœnieñ, ¿e tak siê nie sta³o
mo¿e byæ wypowiedŸ prezesa ZKP prof. Brunona Synaka dla Dziennika Ba³tyckiego /DB –
5.12.2001r. – „Prezent wojewody”/ a mianowicie - „Do tej pory w œrodowisku kaszubskim
zmiany nazwy województwa na kaszubsko –
pomorskie ¿¹da³a raczej nieliczna grupa nale¿¹ca do opozycji wobec aktualnego kierownictwa zrzeszenia.”

I otó¿ to - „szyd³o wysz³o z worka”. Jak
z powy¿szego wynika, nigdy intencj¹ w³adz
Zrzeszenia nie by³a zmiana tej nazwy. W kierunku tym organizacyjnie i ideowo nie kiwniêto palcem i jak dot¹d, tylko udawano ! Kim wobec tego by³em ja, który z trybuny XII Zjazdu
ZKP w 1996 roku, apelowa³em o dzia³ania
w³adz Zrzeszenia i naszych parlamentarzystów w tym zakresie. Ja, który kierowa³em pisemne proœby w tym wzglêdzie do Prezydenta
RP i Marsza³ków obu izb parlamentu, ja którego wyst¹pienie w tej kwestii m.in. opublikowa³a „Norda” itd. Co wa¿ne to tak¿e to, ¿e
w tym wzglêdzie nie dzia³a³em w pojedynkê, a
reprezentowa³em stanowisko szerokiego gremium Kaszubów.
Dzisiaj, chcia³oby siê rzec po co mi to
by³o, aby teraz po latach - oficjalnie siê dowiedzieæ /nieoficjalnie od niepamiêtnych „czasów” by³em skutecznie izolowany nie tylko za
przesz³oœæ i przekonania „lewicowe” - co nie
powodowa³o w ¿adnym przypadku zaniechania z mej strony spo³ecznych powinnoœci/ ¿e nale¿a³em do grupy „opozycji wobec aktualnego
kierownictwa”. Panie Prezesie nic innego mi
nie wypada jak podziêkowaæ za t¹ szczeroœæ.
Nie mniej przy tej okazji chce zapewniæ, ¿e nie
uwierzê w zmianê Pañskich intencji co do nazwy województwa Ta deklaracja dotycz¹ca tej
sprawy jest koniunkturalnym gestem wymuszonym m.in. zmian¹ uk³adów politycznych jakie nastêpuj¹ w naszym kaszubskim - sto³ecznym Gdañsku.
Osobiœcie nie nam innego wyboru jak
nadal byæ, jak Pan to nazwa³ w opozycji, ale w
tej co nie bêdzie siê zgadza³a z tymi wszystkimi poczynaniami Pana i cz³onków Rady, które
mog¹ godziæ kaszubskiej racji stanu. Zdaje sobie sprawê co oznacza byæ „opozycjonist¹”
a zw³aszcza w takim konserwatywnym,gremium jak Zrzeszyñcy, st¹d wiem, ze nadal
bêdê tak traktowany jak „dotychczas” /nadal
nie bêdê ani zdziwiony, ani zmartwiony tym, ¿e
nie bêdê zapraszany na zrzeszeniowe salony
i do zrzeszeniowych gremiów/ – ta wizja mnie
nie zniechêca, wrêcz odwrotnie - zachêca do
zdwojonego wysi³ku i podwojenia swej pracy
i oddania „dlo naszej Kaszebsciej sprowe”.
Zbigniew Talewski

Zbigniew Talewski

WCZORAJ – DZIŒ - JUTRO EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI
D¹¿enia narodów i pañstw europejskich do integracji nie s¹ zjawiskiem nowym, towarzysz¹cym potrzebom spo³eczno – ekonomicznym
tylko naszego pokolenia.
Jak daleko siêgniemy w historie cywilizacji to ta potrzeba wspólnego dzia³ania by³a spostrzegana i na miarê ówczesnych uwarunkowañ
by³a wdra¿ana. Jej najprostsz¹ form¹ np. w dynastycznej Europie królestw, by³y ma³¿eñstwa, które ³¹czy³y poszczególne panuj¹ce rody,
a przez to poœrednio i ich narody i pañstwa a zw³aszcza przyczyniaj¹c
siê do wzbogacania narodowych kultur. T¹ m.in. drog¹ nastêpowa³o
w sposób poœredni ³¹czenie siê poszczególnych pañstw, rozwija³y siê
ró¿ne nowoczesne i postêpowe idee polityczne. Pozwala³o to na odkrywanie tak¿e wspólnych wartoœci zarówno ekonomicznych czy te¿
naukowych.
Nieodzownym czynnikiem integruj¹cym by³a religia. W Europie
chrzeœcijañstwo, a zw³aszcza struktury koœcio³a katolickiego i ich od
wieków powszechne znaczenie s¹ tego najlepszym przyk³adem co do
zasadnoœci i celowoœci ludzkiej – cywilizacyjnej wspólnoty!

S³owem nie od dziœ ludzkoœæ, spo³eczeñstwa, narody, rody i rodziny
wiedz¹ i kieruj¹ siê maksym¹: RAZEM MO¯NA ZROBIC WIÊCEJ
I LEPIEJ !!!

CZYM JEST INTEGRACJA?
W³adys³aw Kopaliñski w swym s³owniku podaje: „Integracja – to scalanie; proces tworzenia ca³oœci z czêœci, albo w³¹czanie jakiegoœ elementu w ca³oœæ, zespolenie i zharmonizowanie sk³adników zbiorowoœci spo³ecznej”.
A wiêc integracja jest to taki proces spo³eczny, który podejmowany
jest celowo i œwiadomie zarówno przez jednostki jak i grupy i narody.
W tym procesie niepoœledni wp³yw ma wiele czynników w tym jak ju¿
wspomnia³em z zakresu myœli politycznej, filozoficznej, kultury, handlu czy idei religijnych.
dokoñczenie na str. 37.
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Zbigniew Talewski

PIEWCA KASZUB
Dokoñczenie ze str. 1.

Wiele po wojnie by³o i nadal jest ¿ywym
oœrodkiem kultury kaszubskiej. Dzia³ali w nim i
tworzyli nie¿yj¹cy ju¿: grol – Jan Nowaczyk, jeden z tych co ostatni jeszcze potrafili graæ na cytrze; hafciarz i zbieracz miejscowych pami¹tek –
Leonard Brzeziñski, a na wielewskim Robaczkowie urodzi³ siê i wychowa³ doktor Józef Bruski,
jak dot¹d najs³ynniejszy GOCH.
Do dzisiejszych wyró¿ników wielewskiej
kultury nale¿y pamiêtaj¹cy tamte „dobre czasy”, niespo¿yty w swej twórczej drodze gawêdziarza i kaszubskiego barda – Edmund Konkolewski, który w ubieg³ym roku obchodzi³ swe
80. urodziny.
Równie¿ dziœ miejscowe Muzeum Regionalne w Domu Kultury imienia H. Derdowskiego olœniewa bogactwem pami¹tek, zaœwiadczaj¹cych o polskoœci i œwietnoœci kulturalnej
tej kaszubskiej – Zaborskiej Ziemi. To w tej
plkacówce kultury odbywaj¹ siê s³ynne na ca³¹
Polskê coroczne turnieje gawedziarzy.
Wiele wyró¿nia i s³awi na ca³ym Pomorzu
tak¿e przecudnie po³o¿ona i architektonicznie
unikatowa KALWARIA, do której co roku
zmierza tysi¹ce kaszubsko-pomorskich
p¹tników.
W centrum wsi, na ojcowiŸnie, stoi zwrócony ku jezioru pomnik Hieronima Derdowskiego. Popiersie poety, wykonane przed wojna,
ukrywane przez ca³y czas jej trwania, doczeka³o siê 18 lipca 1957 roku ponownego
ods³oniêcia. Na dzieñ ten ca³e Kaszuby
przys³a³y do Wiela swe delegacje.
Ducha Hieronima Derdowskiego
ukszta³towa³ charakter rodzinnych stron, kocha³ ich piêkno, kulturê i obyczaje. Urodzi³ siê
w 1852 roku. Ojciec jego, so³tys i rolnik z Wiela oraz jego stryj, proboszcz z Kazanic starali
siê zapewniæ mu wykszta³cenie. Na pocz¹tku
nic nie wskazywa³o, ¿e trudny w wychowaniu
ch³opiec da póŸniej z siebie tak du¿o dla s³awy
i sprawy Kaszub.
¯ywe usposobienie, patriotyzm i sowizdrzalski humor sprawiaj¹, ¿e Hieronim Derdowski w piêciu kolejnych gimnazjach nie na
d³ugo zagrzewa miejsce. Uczy siê kolejno w
Kurzêtniku, Chojnicach, Braniewie, Che³mnie
i Olsztynku. Jego zatargi z nauczycielami niemieckimi, na których pisywa³ rymowanki, patriotyczne transparenty, figle to cz¹stka z arsena³u jego pomys³ów.
Jako uczeñ braniewskiego gimnazjum porywa siê na romantyczn¹ wyprawê do W³och,
gdzie zosta³ aresztowany i osadzony w wiêzieniu. Powód – brak dokumentów.
Po wyczerpaniu cierpliwoœci ojca i stryja,
Hieronim Derdowski musi liczyæ na w³asne
si³y. Dla zdobycia chleba chwyta siê rozmaitych zajêæ: uczy siê gorzelnictwa, pracuje
jako pomocnik w jednej z ksiêgarni poznañskich. Przez kilka lat jest nauczycielem domowym w dworach szlacheckich.
Ten okres ¿ycia uzbraja m³odego Derdowskiego o nowe doœwiadczenia, rozszerza zakres
jego wiedzy, pozwala mu przyswoiæ obce jêzyki.
Pierwsze próby literackie podejmuje Hieronim Derdowski na prze³omie 1876/1877 roku.
S¹ nimi artyku³y i opowiadania drukowane na
³amach „Gazety Toruñskiej” i „Pielgrzyma”.
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Wœród nich na uwagê zas³uguje „Lud polski
nad Ba³tykiem”.
W pracy tej autor podaje w³asny szkic geograficzno-entograficzny Kaszub tego okresu,
ale przede wszystkim dostrzega aktualne potrzeby Kaszubów. „Potrzeba – jak mówi³ – myœleæ i o ¿ywych i znaleŸæ skuteczne œrodki przeciw zgermanizowaniu nas, którzy z wszystkich plemion polskich najbardziej na nie
wystawieni jesteœmy...”.
W 1877 roku Hieronim Derdowski rusza na
drug¹ sw¹ zagraniczn¹ wyprawê, tym razem do
Pary¿a. Celem jej by³o wys³uchanie wyk³adów
prof. ChodŸki w College de France o literaturze
polskiej, a tak¿e byæ mo¿e, wystawa œwiatowa
w 1878 roku w Pary¿u. Po pó³torarocznym pobycie, poprzez Szwajcariê, po³udniowe Niemcy, w wiêkszoœci pieszo, wraca do kraju.
Przejœciowo podejmuje pracê w Toruniu
jako redaktor „Przyjaciela” i „Gazety Toruñskiej”. W okresie tym podró¿uje po Kaszubach. Dociera do osad Kabatków (S³owiñców)
nad jeziorami Gardno i £ebsko.
W 1882 roku Derdowski wyrusza w kolejna podró¿. Gna go „po œwiecie” nie tylko
¿¹dza poznania, lecz i zwyk³a bieda. Odwiedza
Petersburg, gdzie próbuje pracy w tygodniku
polityczno-spo³ecznym „Kraj”. Nied³ugo jednak przebywa w Rosji, wraca do kraju. Warszawa, Lwów, Kraków, Cieszyn to kolejne miasta
polskie, gdzie szuka swego miejsca.
W liœcie datowanym 3 stycznia 1883 roku
do Wojciecha Kêtrzyñskiego, dyrektora „Ossolineum” we Lwowie pisa³: „... Pozostaje mi staraæ siê o jakiœ urz¹d, choæby prywatny. Niemcy
ju¿ od dawna zapisali mnie do czarnej ksiêgi i
nawet na guwernantkê nie dadz¹ prawem przepisanego patentu...”.
Trudnoœci ¿yciowe 1885 roku powoduj¹,
¿e Hieronim Derdowski wyrusza w sw¹ ostatnia wielk¹ podró¿, z której nie powróci ju¿ do
swych rodzinnych polskich Kaszub. W poszukiwaniu lepszej doli, jak wielu jego rodaków,
rusza do Ameryki Pó³nocnej.
Tam Derdowski poœwiêca siê wy³¹cznie
pracy dziennikarskiej pocz¹tkowo w Detroit
(„Gazeta Narodowa”, „Pielgrzym Polski”),

póŸniej przenosi siê do Winnonu, w stanie Minnesota, gdzie podejmuje pracê w czasopiœmie
„Wiarus”. W 1888 roku nabywa tê gazetê na
w³asnoœæ i przy jej redagowaniu zastaje go
œmieræ. Umiera w Winonie 19.VIII.1902 roku.
Redaguj¹c „Wiarusa” Derdowski nie traci
kontaktu z krajem ojczystym. W swych artyku³ach wiele miejsca poœwiêca sprawom polskim, szczególnie zaœ – rodzinnych Kaszub. Ponadto pisane przez niego w 1889 roku „Listy z
podró¿y” po osadach polskich w stanie Wisconsin staj¹ siê cennym zapiskiem ¿ycia polskiej
emigracji, zw³aszcza emigracji kaszubskiej.
Spuœcizna literacka i publicystyczna Hieronima Derdowskiego jest znaczna. Wspomnieæ
nale¿y, ¿e spod jego pióra wysz³y takie utwory,
jak: „O panu Czorliñscim, co do Pucka po sece
jacho³” (1880), „Kaszube pod Widnem”
(1883), „Walek na jarmarku” (1883), „Jasiek z
Kniei” (1885), „Wracanie ¯ydów do Palestyny
i wejœcie do ziemi obiecanej” (1884), „O Kaszubach” (1883), „W powietrzu” (1880 – efekt
prze¿yæ paryskich), zbiór przys³ów kaszubskich pt. „Nórcyk Kaszubœci abo Koruszk i jedno maca jêdrnyj, prowde” (1897).
Na specjalne wyró¿nienie zas³uguje napisana przez Derdowskiego powieœæ „O panu Czorliñscim”, któr¹ uwa¿a siê za ludow¹ epopejê
kaszubsk¹. Jak twierdzi wielu krytyków,
spe³nia ta powieœæ rolê kaszubskiego „Pana Tadeusza”, bowiem stanowi bogaty obraz ¿ycia
Kaszubów z po³owy XIX wieku.
Plon literacki i publicystyczny Hieronima
Derdowskiego by³ zwi¹zany w wiêkszoœci
z walk¹ z naporem germanizacyjnym. To pod
has³ami wierszy poety póŸniejsze pokolenia kaszubskie walczy³y o polskoœæ tych ziem.
Dedykuj¹c J. I. Kraszewskiemu sw¹ powieœæ „O panu Czorliñscim” – poeta napisa³:
„Nie ma Kaszeb bez Polonii
A bez Kaszeb Polœci”.
Strofy jego wierszy sta³y siê powszechne i zaœwiadczy³y o tym, i¿:
...Tam gdzie Wis³a od Krakowa
W polscie morze p³ynie
Polsko wiara, polsko mowa
Nigdy nie zadzinie... /-/

Wiele, 1930 – ods³oniêcie pomnika pisarza.
Zdjêcie na str. 1: Hieronim i Joanna z Lubowieckich Derdowscy, zdjêcie œlubne (1887)

Z lokalnej kroniki historycznej
Styczeñ 1454
Do nadgranicznych miast pomorskich
Komturii Cz³uchowskiej m.in. do DEBRZNA
przyby³y zaciê¿ne oddzia³y krzy¿ackie.
Przyczyn¹ militarnego umacniania tych
miast by³o zawi¹zanie siê w 1440 roku z opozycji mieszczañsko – rycerskiej: ZWI¥ZKU
PRUSKIEGO, który 4 lutego 1454 roku doprowadzi³ do wybuchu powstania w pañstwie
krzy¿ackim i wypêdzenia z pomorskich miast
Krzy¿aków.

Styczeñ 1463
Jerzy D¹browski zwany tak¿e jako Jerzy
z D¥BROWY z ziemi cz³uchowskiej /dobra
k. Przechlewa/ opanowa³ zamek w Cz³uchowie, bior¹c do niewoli jego dowódcê, burgrabiego Jurgê z Rzucewa.
W uznaniu za to król Polski Kazimierz Jagieloñczyk mianowa³ go Starost¹ Cz³uchowskim. Na urzêdzie tym utrzymuje siê on z przerwami do 1479 roku.
Umar³ prawdopodobnie w 1484 roku
w Osieku. W tym to roku, jak odnotowano
w kronikach, sprzeda³ swe starostwo osieckie
Miko³ajowi Koœcielewskiemu, jednemu z dowódców wojsk króla Jagieloñczka.

Styczeñ / luty 1832

strukturach „Soko³a” uczestniczy³o oko³o
1000 cz³onków.
W CZERSKU w odwecie m.in. za aresztowanie przez Grenschutz polskich zak³adników
wœród których by³ Boles³aw GNACIÑSKI.
Jego dwaj bracia August i Stefan – dowódcy
oko³o 100 osobowego oddzia³u partyzanckiego zbrojnie zaatakowali czerski garnizon
Grenschutzu odbijaj¹c pojmanych
zak³adników.
Partyzancki oddzia³ Braci Gnaciñskich
w sposób szczególny zapisa³ siê w historii
zbrojnej walki o wyzwolenie Pomorza z panowania pruskiego.
Gnaciñscy byli mieszkañcami Stodó³ek
k/Czerska. Ich oddzia³ dzia³a³ w okolicy
Lêgb¹da, na odcinku Czersk-Tuchola- Œliwice. Akcje tego oddzia³u choæ mia³y zasiêg lokalny przysporzy³y wiele postrachu urzêdnikom i leœnikom pruskim, znanych z bezwzglêdnoœci wobec miejscowej ludnoœci polskiej.
Tê bohaterska walkê na ³amach przedwojennego Dziennika Bydgoskiego opisa³ redaktor Sobociñski, wydaj¹c jednoczeœnie broszurê pt. „Kmicic Borów Tucholskich”.

1935 – 1939 dodatku do Dziennika Pomorskiego pod nazw¹ ZABORY.

17 stycznia 1941
Kreisleiter NSDAP a zarazem landrat pow i a t u b y t o w s k i e g o F o r s t e r, u j a w n i ³
w przes³anym przez siebie raporcie do ministra spraw wewnêtrznych Rzeszy, ¿e podj¹³
dzia³ania zmierzaj¹ce do ca³kowitego wysiedlenia Polaków z niektórych wsi bytowskich.
W dokumencie tym pisa³: „reprezentuje
pogl¹d, ¿e po wojnie... tê sprawê nale¿y rozwi¹zaæ do koñca. Jeœli wreszcie znikn¹ wsie kaszubskie, za jednym zostan¹ rozwi¹zane wystêpuj¹ce jeszcze trudnoœci polityczne. W rachubê wchodz¹ tu wsie: Czarna D¹browa, Os³awa
D¹browa, Studzienice, Przewóz, Rabacina,
Piaszno, £¹kie, K³¹czno i P³otowo”.

22 stycznia 1946

W BYTOWIE powo³ano oddzia³ Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej, który opiek¹
obj¹³ miejscowy Dom Kultury, dzia³aj¹cy ju¿
od koñca 1945 roku.
Równolegle z powo³aniem domu kultury
dzia³alnoœæ podjê³a tak¿e biblioteka miejska i
kino Albatros.
24 stycznia 1920
W lutym 1950 roku powo³ano w Bytowie
Rozpoczê³o swa dzia³alnoœæ Seminarium
Powiatowy Dom Kultury, który jednoczeœnie
Nauczycielskie w TUCHOLI.
pe³ni³ rolê placówki miejskiej.

W CZERSKU zatrzyma³ siê w drodze na
29 stycznia 1920
emigracjê do Francji w grupie by³ych interno3 stycznia 1955
Do TUCHOLI wkroczy³y oddzia³y WP
wanych przez w³adze pruskie, uczestników poW
CZERSKU
powsta³ Zespó³ Pieœni i Tawstania listopadowego: Wincenty POL, poeta wyzwalaj¹c spod zaborów miasto i powiat.
ñca
Kaszuby.
Powsta³
on na bazie dzia³aj¹cego
Wkroczenie wojsk polskich do
a póŸniejszy profesor geografii na uniwersyteod lipca 1954 roku przy œwietlicy czeskiego tarCZERSKA.
cie krakowskim. Jego wiersz „Nocleg w Czertaku, amatorskiego zespo³u tañca.
sku” rozs³awi³ t¹ wówczas pomorska wieœ.
Inicjatork¹ powstania zespo³u by³a kierow31 stycznia 1920
niczka œwietlicy Klara SPICA a jego pierw12 stycznia 1888
CHOJNICE powracaj¹ do Polski. Pierw- s z y m c h o r e o g r a f e m z o s t a ³ a K r y s t y n a
W CZERSKU odby³ siê wiec ludnoœci s z y m b u r m i s t r z e m z o s t a j e d r A l o j z y CZARNOWSKA.
W zespole czerskich „Kaszubów” pracowaprzeciwko rugowaniu jêzyka polskiego ze SOBIERAJCZYK
li oprócz Krystyny Czarnowskiej i inni wielce
szkó³ zaboru pruskiego. Jego uwieñczeniem
oddani kulturze kaszubskiej instruktorzy: Klaby³ strajk szkolny w 1906 roku w którym
2 stycznia 1924
ra Miszewska, Bernard Ostrowski, Alfred Koudzia³ wziê³o ponad 200 czerskich dzieci.
W CHOJNICACH rozpoczê³a dzia³al- niarski, El¿bieta Wiœniewska, a póŸniej - wielnoœæ Chojnicka Szko³a Handlowa, prze- ce zas³u¿ony dla kultury czerskiej - Jerzy
kszta³cona póŸniej w 4 letnie Gimnazjum WARCZAK.
17 stycznia 1904
W CHOJNICACH za³o¿ono pierwsza Kupieckie.
El¿bieta Wiœniewska by³a pierwsz¹ animaw tym mieœcie Spó³dzielnie Mieszkaniow¹
torka ¿ycia kulturalnego w powojennym Czerpod nazw¹: Urzêdnicze Towarzystwo Budowy
sku. W 1955 roku prowadzi³a drugi obok KaStyczeñ 1933
Mieszkañ
Zacz¹³ ukazywaæ siê na miejsce dotychcza- szub, dzia³aj¹cy przy miejscowej Spó³dzielni
sowego dodatku do Gazety Olsztyñskiej – „Meblostyl” – „M³odzie¿owy Zespó³ RegionalG³osu Pogranicza samodzielny dziennik: G³os ny Kaszuby. Zespól ten dzia³a³ w oparciu o
Styczeñ 1912
uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 i dzieci praZ inicjatywy ks. Franciszka BOLTA po- Pogranicza i Kaszub, drukowany przez opol- cowników „Meblostylu”.
ska
oficynê
wydawnicz¹
i
redakcjê
„Nowin”.
wstaje w Chojnicach Spó³ka Wydawnicza:
Filia tej redakcji mieœci³a siê w Z£OTOWIE
GAZETA CHOJNICKA.
a kierowa³ ni¹ Henryk JAROSZYK, który by³
1 stycznia 1972
jednoczeœnie pe³nomocnikiem gazety na
W BYTOWIE powo³ano MUZEUM
6 stycznia 1919
Kaszuby.
ZACHODNIO-KASZUBSKIE. Na siedzibê
W BRUSACH powo³ano gniazdo PolskieZ dziennikiem tym z terenu Kaszub muzeum przeznaczono Dom Zakonny zamku
go Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓ£”. wspó³pracowa³ Bernard WERA z P£OTOWA bytowskiego.. Filiami muzeum zosta³y póŸniej
Prezesem zosta³ W³adys³aw HO£GA a sekreta- k/BYTOWA.
- Muzeum Szkolnictwa Polskiego na Byrzem Leon WYSOCKI.
towszczyŸnie w Plotowie i checz kaszubska
Funkcje naczelnika powierzono Janowi
w Sominach.
Styczeñ
1935
SKIERAWSKIEMU, który by³ inicjatorem
Opr. Zbigniew Talewski.
Powo³ano
Towarzystwo
Mi³oœników
Chojpowo³ania „sokolich gniazd”
w CZYCZKOWACH i LUBNI. W bruskich nic i Okolic, które m.in. podjê³o druk w latach
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Godni naszej pamiêci
(kalendarium rocznicowe)

7 stycznia 1864 roku urodzi³ siê w BAR£O¯NIE na Kociewiu
ks. Feliks BOLT
przywódca ruchu narodowo – wyzwoleñczego
w okresie zaborów, by³ wybitnym dzia³aczem
bankowoœci i ruchu spó³dzielczego na Pomorzu i Wielkopolsce. W okresie miêdzywojennym by³ pos³em i senatorem RP.
W 1887 roku ukoñczy³ Chojnickie Gimnazjum, w którym czynnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci organizacji filomackich. Studia teologiczne odby³ w Pelplinie i Monachium.
Jako wikary pracowa³ w Œliwicach, Wielu
i Brusach. W Brusach wspólnie z Stanis³awem
Sikorskim z Wielkich Che³mów, ówczesnym
kierownikiem Banku Ludowego organizuje
w 1898 roku spó³dzielnie KUPIEC, przekszta³con¹ póŸniej w spó³kê S.A., która przybra³a nazwê BAZAR. Ta bruska spó³ka mia³a
swe filie w Bytowie, Pelplinie i Kartuzach.
W 1912 roku ks. F. Bolt wspó³tworzy kolejn¹
spó³kê handlow¹: „Ceres”.
Z kolei w Chojnicach organizuje w tym samym roku /1912/ spó³kê wydawnicz¹:
„Gazeta Chojnicka”.
W latach 1920-22 jako czo³owy dzia³acz
pomorskiej Endecji zosta³ z jej list pos³em a potem z list Zwi¹zku Ludowo-Narodowego –
senatorem.
24 sierpnia 1929 roku obejmuje probostwo
w Srebnikach pod Kowalewem. Tam 24 paŸdziernika 1939 roku zostaje aresztowany i osadzony w obozie w Stuthoffie gdzie umiera
7 kwietnia 1940 roku.
11 stycznia 1896 roku urodzi³ siê
w TUCHOLI
Alfons WARCZAK
zas³u¿ony pedagog, kompozytor i dzia³acz
spo³eczny.
By³ absolwentem tucholskiego Seminarium Nauczycielskiego, zdoby³ te¿ wykszta³cenie muzyczne. Jako nauczyciel pracowa³ na terenie powiatu chojnickiego i Tucholi. Aktywnie dzia³a³ w Zwi¹zku Polskich Nauczycieli
Szkó³ Powszechnych. W roku szkolnym
1928/9 by³ przewodnicz¹cym Okrêgowej Komisji Pedagogicznej. Z jego inicjatywy powsta³ w Tucholi chór „Moniuszko”, którego
by³ jednym z dyrygentów.
W czasie okupacji by³ wiêŸniem obozów
koncentracyjnych. Po wyzwoleniu w 1945
roku wraca do Tucholi gdzie organizuje szkolnictwo. By³ kierownikiem Szko³y æwiczeñ,
wyk³ada³ na kursach pedagogicznych i Liceum
Pedagogicznym.
Aktywnie dzia³a³ na polu kultury, by³
d³ugoletnim dyrygentem orkiestry symfonicznej BOROWIAK dzia³aj¹cej przy Tucholskim
Domu Kultury. Opublikowa³ ponad 50 prac
w czasopismach naukowych t³umaczonych po
czêœci na jêzyk niemiecki.
Zmar³ w Tczewie 23 czerwcam1964 roku.
13 stycznia 1844 roku w OBROWIE
pod Chojnicami urodzi³ siê
Augustyn ROSENTRETER
Biskup Pelpliñski, historyk, publicysta.
Pochodzi³ z katolickiej rodziny niemieckiej. W 1861 roku ukoñczy³ z wyró¿nieniem
Gimnazjum Chojnickie. Teologie studiowa³
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w Pelplinie, gdzie w 1870 roku otrzymuje œwiêcenia kap³añskie.
Pocz¹tkowo by³ profesorem w Seminarium Pelpliñskim. W 1876 roku udaje siê na
dalsze studia do Rzymu i Ziemi Œwiêtej, tam
pog³êbia wiedzê w zakresie historii sztuki staro chrzeœcijañskiej. W 1885 roku zostaje dyrektorem Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego w Koœcierzynie. A 1887 roku rektorem
Seminarium Duchownego i kanonikiem katedralnym w Pelplinie. 22 grudnia 1898 roku zostaje Biskupem Che³miñskim.
W 1907 roku wyst¹pi³ do pruskiego ministerstwa oœwiaty z petycj¹, w której domaga³
siê, aby w szko³ach elementarnych nauka religii wyk³adana by³a w jêzyku polskim.
Zmar³ 4 paŸdziernika 1926 roku w Pelplinie, gdzie zosta³ pochowany.
Jego brat, Ignacy Rosentreter, by³ równie¿ ksiêdzem, doktorem filozofii i teologii,
by³ jednoczeœnie zas³u¿onym dzia³aczem propolskim. Równie¿ by³ absolwentem gimnazjum chojnickiego. By³ proboszczem w Je¿ewie i Gniewie a tak¿e profesorem seminarium w Pelplinie. W Je¿ewie powo³a³ polska
kasê po¿yczkow¹, za pomoc¹ której wykupi³
spory maj¹tek niemiecki, który rozparcelowa³
wœród Polaków. Z kolei w Gniewie p³aci³
sk³adki na rzecz Polskiego Towarzystwa
„Stra¿”- organizacji powo³anej dla obrony ludnoœci polskiej przed germanizacj¹.

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ rozpocz¹³ pod kierunkiem ks. KUJOTA. By³ dwukrotnym prezesem Towarzystwa Naukowego
w Toruniu. By³ uznanym autorytetem w zakresie archiwalii. Napisa³ prawie 60 prac naukowych dotycz¹cych Pomorza w tym rozprawê
o „Hipotezie pochodzenia szlachty kaszubskiej”. W 1930 roku by³ pos³em na Sejm RP..
W okresie II wojny œwiatowej by³ wiêŸniem
obozu koncentracyjnego w Stuthoffie, jako jeden z nielicznych ksiê¿y prze¿y³ jego trudy.
Ostatnie lata swego ¿ycia spêdzi³ we wsi
TURZA k/TCZEWA gdzie zmar³ 12 stycznia
1963 roku.

16 stycznia 1877 roku urodzi³ siê
w BYS£AWIU
Wojciech PRYLL
znany dzia³acz ruchu ludowego.
By³ on kolporterem wydawnictw polskich.
Prowadzi³ w³asna bibliotekê, któr¹ udostêpnia³ okolicznej ludnoœci. By³ organizatorem odczytów m.in. zaprasza³ na nie z okolicznoœciowymi pogadankami s³ynnych pomorskich
d z i a ³ a c z y, m . i n . n a j e g o z a p r o s z e n i e
w Bys³awiu goœci³ redaktor Gazety Grudzi¹dzkiej – Wiktor Kulerski.
W latach 1905-1906 by³ wspó³organizatorem strajku szkolnego w Bys³awiu. By³ tak¿e
wspó³organizatorem Oddzia³u Towarzystwa
Ludowego, oraz wspó³za³o¿ycielem i d³ugoletnim prezesem Powiatowego Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Zachodniego w Tucholi.
Jako jeden z pierwszych zak³ada Ogniwa
Kó³ek Rolniczych w powiecie tucholskim. Po
wkroczeniu do Polski w 1939 roku Niemców
zostaje aresztowany i wywieziony na
przes³uchania do Norymbergii.
14 stycznia 1934 roku zmar³
Zosta³ rozstrzelany 24 paŸdziernika 1939
w WEJHEROWIE
roku w lesie pod Rudzkim Mostem pomiêdzy
Alfons CHMIELEWSKI
pierwszy burmistrz polskiego Wejherowa, wy- Tuchol¹ a Czerskiem.
bitny dzia³acz spo³eczny i oœwiatowy.
Urodzi³ siê 20 paŸdziernika 1849 roku we 21 stycznia 1862 roku urodzi³ siê
wsi SUDRAG pod Rypinem. Ukoñczy³ wy- Ignacy Junosza KLIÑSKI
w³aœciciel maj¹tków ziemskich w K£ODNI
dzia³y prawa we Wroc³awiu i Berlinie.
By³ uczestnikiem I Zjazdu Dzia³aczy i w SIENNICY ko³o CZERSKA.
By³ absolwentem gimnazjum chojnickiego.
M³odokaszubskich w Gdañsku, na którym
wspó³tworzy Towarzystwo M³odokaszubów. Na terenie Czerska by³ znanym dzia³aczem ludoBy³ za³o¿ycielem przedsiêbiorstwa „Kupiec” wym. To z jego inicjatywy za³o¿ono organizacje
i spó³dzielczej ksiêgarni „Macierz Kaszub- Kó³ka Rolniczego a tak¿e oddzia³ Towarzystwa
ska”. Aktywnie dzia³a³ w Towarzystwie Ludo- Ludowego, których to by³ wieloletnim
wym i Towarzystwie Œpiewaczym „Lutnia”. prezesem.
Przez 30 lat pe³ni³ tak¿e funkcje prezesa
W 1912 roku zak³ada i zostaje pierwszym preRady Nadzorczej Banku Ludowego w Czerzesem Towarzystwa Przyjació³ Kaszub.
Poprzez pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ sku. Dla upowszechnienia zagro¿onego przez
zwi¹zany by³ z CZ£UCHOWEM gdzie w la- germanizacje jêzyka ojczystego kolportowa³
t a c h 1 8 8 9 - 1 8 9 4 b y ³ s ê d z i ¹ o r a z polskie elementarze, a tak¿e jako pierwszy
z CZERSKIEM, w którym mieszka³ do 1904 sprowadzi³ na Pomorze Teatr Poznañski, który
roku, gdzie prowadzi³ wielostronn¹ dzia³al- zaprezentowa³ w Czersku a tak¿e w Chojnicach polskie przedstawienia.
noœæ spo³eczno-kulturaln¹ i polityczn¹.
Dla zapobie¿enia nasilaj¹cej siê polskiej
Zmar³ w Wejherowie 14 stycznia 1934 r.
emigracji zarobkowej podejmuje organizacyj15 stycznia 1877 roku w ZBLEWIE urodzi³ siê ny i finansowy wysi³ek na rzecz zak³adania
w Czersku warsztatów i zak³adów pracy.
ks. Pawe³ Antoni CZAPIEWSKI
W 1890 roku uruchomiono w Czersku fabryfilomata chojnicki, organikê listew i ram, w której zatrudnienie znalaz³o
zator ¿ycia naukowego na
kilkuset robotników a w 1902 roku z jego iniPomorzu.
cjatywy tak¿e w Czersku powsta³a Fabrykê
W chojnickim gimnaMaszyn Rolniczych i Odlewnia „Wiktoria”.
zjum by³ prezesem tajnego
Z kolei na bazie wykupionych sk³adów sukó³ka filomackiego:
kienniczych i b³awatów wspó³tworzy na wzór
„Adam Mickiewicz”. StuBruskiego „Kupca”- podobn¹ spó³dzielnie
dia teologiczne ukoñczy³
w Czersku.
w Pelplinie. W 1928 roku
By³ hojnym filantropem i mecenasem
papie¿ Pius IX nada³ mu godnoœæ pra³ata domowego, a w1951 roku zostaje Honorowym Kano- kszta³c¹cej siê polskiej m³odzie¿y funduj¹c
dla niej rozliczne stypendia.
nikiem Kapitu³y Che³miñskiej.

Z kolei 8 czerwca 1942 roku oddzia³ Jana
SZALEWSKIGO dokona³ nastêpnego kolejowego sabota¿u, którego celem by³ sam Hitler,
który mia³ przemieszczaæ siê w poci¹gu pospiesznym relacji Berlin – Królewiec. Do ataku na ten poci¹g dosz³o ko³o Strychowa niedaleko ZBLEWA.
Kapitan S. Lesikowski zostaje aresztowa21 stycznia 1906 roku urodzi³ siê
ny przez Gestapo w kwietniu 1944 roku Uwiêw TUCHOLI
Stanis³aw LESIKOWSKI ps. „Las”.
z i o n o g o w S t u t h o ff i e g d z i e z o s t a j e
jeden z przywódców pomorskiego, antynie- zamordowany.
mieckiego Ruchu Oporu, kapitan Wojska Pol23 stycznia 1860 roku urodzi³ siê w NIWACH
skiego, uczestnik kampanii wrzeœniowej.
Dzia³alnoœæ konspiracyjna rozpocz¹³ pod- w powiecie chojnickim
czas swego pobytu w Generalnej Guberni, Adolf Teodor £UKOWICZ – SIRWIND herwstêpuj¹c do tajnej organizacji „Komenda bu Newlin
Naukê rozpocz¹³ w Chojnicach, ale egzaObroñców Polski”. W 1940 roku wraca na Kaszuby, by w Koœcierzynie zorganizowaæ min „maturalny” zdaje w Turyngii. Studia mew³asn¹ grupê konspiracyjn¹, z któr¹ w 1941 dyczne odbywa we Wroc³awiu, Halle i Berliroku przyst¹pi³ do Polskiej Armii Powstañ- nie, gdzie uzyskuje tytu³ doktora medycyny.
Jako lekarz okrêtowy zwiedzi³ regiony
czej /PAP/. W 1942 roku podporz¹dkowa³ mu
siê dobrze uzbrojony oddzia³ partyzancki Ameryki Po³udniowej, Morza Œródziemnego
„ S Z Y S Z K I ” , k t ó r y m d o w o d z i ³ J a n i Australii. Z tych podró¿y przywióz³ bogaty
SZALEWSKI ps. Sobol. W 1944 roku S. Lesi- zbiór flory i fauny egzotycznej, który m.in. jest
kowski podporz¹dkowuje siê Armii Krajo- w p o s i a d a n i u M u z e u m N a r o d o w e g o
wej, z której ramienia pe³ni funkcjê komen- w Warszawie.
W 1890 roku powraca do Chojnic gdzie
danta obwodu koœcierskiego.
Do najwiêkszych akcji bojowych kierowa- wspólnie ze swym starszym bratem Janem, Kanych przez niego by³ atak na niemiecki woj- rolem £ukowiczem d³ugoletnim dyrektorem
skowy transport kolejowy 21 czerwca 1941 szpitala w Chojnicach /dzisiaj jego imienia/ praroku, który mia³ miejsce pomiêdzy Czarn¹ cuje w nim jako lekarz, zdobywaj¹c sw¹ wiedz¹
Wod¹ a Kaliskami. Na rozkrêconym rozje- i umiejêtnoœciami powszechne uznanie.
W 1917 roku przenosi siê do Wisbaden by
Ÿdzie torów na odcinku „kolejowej mijanki”
ko³o Kamiennej Karczmy wykolejonych zo- w latach 1918-1921 ponownie powróciæ do
sta³o 15 wagonów i parowóz ci¹gn¹cy ten Chojnic. W 1921 roku osiedli³ siê na sta³e
w Berlinie.
eszelon.
Jako dzia³acz narodowy i wspó³dzia³a³ na
tym polu z Stanis³awem Sikorskim z Wielk i c h C h e ³ m ó w, p ó Ÿ n i e j s z y m S t a r o s t ¹
Chojnickim.
Zmar³ w K£ODNI 9 lutego 1926 toku, pochowany zosta³ w CZERSKU.

27 stycznia 1890 roku zmar³
w WYSOKIEJ POMORSKIEJ, pochowany
w RACI¥¯U k/TUCHOLI
Józef
J A N TA
–
PO£CZYÑSKI
dzia³acz oœwiatowy i spo³eczny.
Urodzi³ siê w D¥BRÓWCE w powiecie tucholskim. Za w³asne œrodki finansowe za³o¿y³
na terenie Prus Zachodnich w ramach dzia³alnoœci Towarzystwa Rolniczego – 40 bibliotek.
Na zakup ksi¹¿ek, które rozdawa³ ch³opom,
wydawa³ rocznie oko³o 200 talarów, ponadto zaopatrywa³ w ksi¹¿ki biblioteki gimnazjalne i akademickie. Liczba zakupionych i rozes³anych
przez niego ksi¹¿ek dochodzi do 33 tysiêcy tomów. T¹ dzia³alnoœci¹ uto¿samia³ ca³e Towarzystwo Czytelni Ludowych dla Prus Zachodnich.
W 1865 roku po przekazaniu swego
maj¹tku ziemskiego swym dzieciom osiad³
w Koœliñce na przedmieœciu Tucholi. Tam
w swoim domu urz¹dzi³ bezp³atn¹ szko³ê dla
dzieci ubogich rodziców, któr¹ osobiœcie kierowa³ i uczy³ w niej. Co zdolniejszych ze swych
uczniów kierowa³ do wy¿szych szkó³ i seminariów. Robi³ to po to jak mawia³: „w ich rêku
spoczywa przysz³oœæ narodu polskiego”.
Za t¹ sw¹ dzia³alnoœæ by³ czêsto szykanowany przez w³adze pruskie. W 1849 roku
podj¹³ kolejn¹ dzia³alnoœæ narodow¹ zostaj¹c
dzia³aczem Ligi Polskiej.
Na podstawie: „Pamiêci Godni- chojnicki
s³ownik biograficzny 1275-1980” – Zbigniewa
STROMSKIEGO – opracowa³ Zbigniew
Talewski.

Eugeniusz Buczak

SK¥D NASZ RÓD
„Ziemia gromadzi prochy” (1)
Gdy w 1918 roku powsta³a Polska, gdy po
latach jej istnienia opad³y emocje regionalne i
mozolnie rodzi³a siê stabilizacja spo³eczna powstawa³ jeden naród, rodzi³o siê te¿ wœród Polaków pytanie: czy w granice Rzeczpospolitej
wróci³y wszystkie ziemie zamieszka³e przez
Polaków? Wiadomo bowiem by³o ju¿ w dobie
plebiscytów, powstañ œl¹skich i wielkopolskiego, ¿e poza granicami pozosta³y powa¿ne
po³acie zamieszka³e przez tysi¹ce rodowitych, od wieków tam zamieszka³ych rodaków. To by³ Œl¹sk, Ziemia Opolska, Ziemia
Lubuska, Krajna, pó³nocne Kaszuby, Warmia
i Mazury oraz wiele innych mniejszych regionów. Jednak tu¿ po wojnie wszyscy cieszyli
siê nade wszystko z wolnoœci, z powstania
Polski, co spowodowa³o, ¿e nie zawsze pamiêtali o tych, którzy pozostali za granic¹.
W miarê, jak up³ywa³y lata, ros³a wszak¿e
wœród Polaków œwiadomoœæ, ¿e Polska winna
siê upomnieæ o Œl¹zaków, Kaszubów, Opolan, Lubuszan, Warmiaków i Mazurów. Jako
pierwsza przypomina o tym literatura. Melchior Wañkowicz pisze rozpaczliw¹ ksi¹¿kê –
reporta¿ „Tropami Smêtka”, pokazuj¹c¹ tragiczne losy Warmiaków i Mazurów.
Œladami M. Wañkowicza id¹ inni pisarze
i dziennikarze. W prasie pojawia siê wiele znakomitych artyku³ów, przypominaj¹cych dawne, historyczne obszary Polski nad morzem,

na Œl¹sku, w Prusach. Histori¹, a tak¿e prehistori¹ tych obszarów coraz szerzej interesuj¹
siê naukowcy. Znakomity archeolog Józef Kostrzewski z Poznania pisze ksi¹¿ki, w których
udowadnia, ¿e na Pomorzu Zachodnim od prawieków mieszka³a ludnoœæ s³owiañska, obalaj¹c teoriê uczonych niemieckich, jakoby tereny te by³y zamieszka³e przez Germanów,
a S³owianie przebywali na nich tylko
okresowo.
Zwrot wielu co bardziej œwiat³ych Polaków w stronê obszarów, które niegdyœ stanowi³y wielk¹ S³owiañszczyznê, by³o przejawem szukania rodowodu. Nie trzeba by³o
wielkiego wysi³ku, by go odnaleŸæ. Wystarczy³o zdmuchn¹æ py³ z akt lub ³opat¹ odgarn¹æ nieco ziemi, aby znaleŸæ prochy pokoleñ wchodz¹cych niegdyœ do jednej wielkiej
rodziny S³owian. Tak post¹pi³ Melchior Wañkowicz, tak te¿ uczyni³ Józef Kisielewski, autor niezwyk³ej ksi¹¿ki – reporta¿u pt. „Ziemia
gromadzi prochy”. Fragmenty tej w³aœnie
ksi¹¿ki pragnê przybli¿yæ, poniewa¿ zawarte
s¹ w niej niezwyk³e, czêsto rewelacyjne wiadomoœci o polskiej przesz³oœci Pomorza Zachodniego, w tym obszaru zwanego obecnie
Pomorza Œrodkowego, a tak¿e ziem zaodrzañskich, Meklemburgii.
Ksi¹¿ka „Ziemia gromadzi prochy” jest
„bia³ym krukiem”. W Polsce posiada j¹

zaledwie kilka bibliotek i niewielu prywatnych zbieraczy ksi¹¿ek. Zachowa³o siê tak
niewiele egzemplarzy tego wydawnictwa,
poniewa¿ by³o ono pierwsz¹ ofiar¹ okupacyjnych przeœladowañ. Ksi¹¿kê Józefa Kisielewskiego wydrukowano w Wydawnictwie œw. Wojciecha w Poznaniu w 1939
roku.
Nie zd¹¿y³a siê ona jeszcze rozejœæ po ksiêgarniach, kiedy wybuch³a wojna. Niemcy wiedzieli, gdzie zosta³a wydrukowana i zniszczyli
niemal ca³y nak³ad.
dokoñczenie na str. 46.
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Piotr Sakson
Kolêda Pomorza
Hej kolêdo, kolêdo
z morza g³os leci.
To nie latarnia morska
lecz anio³ z niebios œwieci.
Zwiastujê nam radosn¹ nowinê
¿e w Sianowie w stajence
Maryja urodzi³a syna.
Le¿y Bóg w stajence ubogiej
dla nas Pomorzan tak drogi.
Le¿ysz w tym ¿³obie
siankiem ob³o¿ony
jakbyœ mia³ wszystkie
œwiata korony.
Rybak przynosi rybê
a Bartnik miodu
Ugaœcie pragnienie
nie zaznajcie g³odu.
Ty niesiesz œwiatu pokój Bo¿y
kto nam w tym pomo¿e.
W Tobie Bo¿a dziecino
nadziejê pok³adamy
i Tobie jednemu tylko ufamy.
Grajcie na czeœæ Boga
Anio³owie weso³o
A my Bo¿e dzieci zaœpiewajmy weso³o
Maryja bêdzie nasz¹ Królow¹ Pomorza
A Ona z Tob¹ nas wspomo¿e.
Pob³ocie – 25. XII. 1987 r.
Piotr Sakson by³ przede wszystkim rzeŸbiarzem ludowym. PrzyjaŸni³ siê z „Dziadkiem” –
Stefanem Murawskim, który przy Wojewódzkim Domu Kultury w S³upsku prowadzi³ Wojewódzki Klub Amatora Plastyka, do którego nale¿eli nie tylko plastycy, ale i rzeŸbiarze. Piotr
Sakson który mieszka³ w Pob³ociu na Pobrze¿u
S³owiñskim by³ jednym z wybitniejszych i twórczych cz³onków tego Klubu.

Na zdjêciu prezentujemy rzeŸbê jego autorstwa przedstawiaj¹c¹ Matkê Bosk¹ Sianowsk¹: Królow¹ Kaszub, któr¹ wyrzeŸbi³
w 1985 roku, i któr¹ wygra³ jeden z licznych
konkursów na rzeŸbê sakraln¹. Jego prace mo¿na ogl¹daæ na sta³ej wystawie etnograficznej
w Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku.
RzeŸba MBS – Królowej Kaszub jest w moim
posiadaniu, tak¿e tekst w odrêcznym oryginale
niniejszego wiersza, który mi autor przes³a³
w 1987 roku. /tz/
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Aleksander ARENDT

LIST OTWARTY
Do Oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego oraz œrodków
spo³ecznego przekazu
Od d³u¿szego czasu trwa i nasila siê akcja
zespo³u ds. Upamiêtnienia Etosu Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, skierowana m.in. przeciwko mojej osobie, ods¹dzaj¹ca
mnie od czci i wiary. Jej prowodyrzy prokuruj¹c kolejne oœwiadczenia, zeznania niewiarygodnych œwiadków, zwyczajne ale zabójcze
fa³szerstwa, zarzucaj¹ mi nawet zbrodnie i
wspó³pracê z wrogiem.
Akcj¹ t¹ w rzeczywistoœci niszcz¹ tradycjê
„Gryfa” i dobre imiê tak¿e naszej organizacji
– Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Mam
bowiem powody, by s¹dziæ, ¿e idzie nie tylko o
zniszczenie mojej osoby, ale równie¿ samego
ZK- P, a przynajmniej autorytetu naszej organizacji. Przykro, ¿e uczestnicz¹ w tym promuj¹c
dzia³ania i oœwiadczenia Zespo³u tak¿e
zwi¹zani i nie zwi¹zani z ZK-P dziennikarze,
ró¿ne media. Tym gorêcej dziêkujê historykom
i tym Kolegom z ZK-P i Instytutu Kaszubskiego, którzy odwa¿yli siê wyst¹piæ w obronie atakowanych a tak¿e mojej osoby, jak i imienia naszej organizacji, nie unikaj¹cej przecie¿ rzetelnego rozpoznania bolesnej przesz³oœci.
Niestety Instytut Pamiêci Narodowej siê
nie spieszy. Tak¿e s¹dy s¹ bardzo nierychliwe.
Z dotychczasowego przebiegu sprawy, wytyczonej z mojego powództwa przeciwko „Etosowcom”, mo¿na nawet s¹dziæ, ¿e tak¿e s¹dy
s¹ niesprawiedliwe, bo pozwalaj¹ dot¹d w czasie rozpraw prezentowaæ swoje oœwiadczenia
jedynie pozwanym.
Œp. Dr Leon Lubecki ju¿ nie doczeka³ siê
rozstrzygniêcia sprawy i zmar³. Moje dni tak¿e
s¹ policzone i mocno tymi bolesnymi oskar¿eniami skrócone. St¹d zanim umrê, a mo¿e nie
doczekam siê rozstrzygniêæ – wyroku s¹du i opinii IPN, proszê Kole¿anki i Kolegów o zwrócenie uwagi na arogancje „Etosowców”, na uleganie ich propagandzie czêœci naszego
spo³eczeñstwa, na rozbijanie i os³abianie

Zrzeszenia. Jednoczeœnie proszê o wystosowanie próœb zbiorowych i indywidualnych zarówno do Prezesa S¹du Okrêgowego w Gdañsku,
jak i do Prezesów IPN w Gdañsku i Warszawie,
/do których „Etosowcy” kieruj¹ wci¹¿ niby
nowe oœwiadczenia i zeznania, jakich merytoryczn¹ i moraln¹ wartoœæ obni¿y³ L. Lubecki/,
o spowodowanie bardziej intensywnego rozpoznania i rych³e rozstrzygniêcie sprawy. Œmiem
s¹dziæ, ¿e nie pozostaje mam nic innego, jeno
zastosowanie spo³ecznego oporu wobec bezkarnej, oszczerczej kampanii „Etosowców”.
Przykro mi bardzo, i¿ dot¹d tak wielu by³o
i jest sk³onnych zaufaæ raczej im, jak choæby historykom. Rozumiem, ¿e mój g³os w tej materii
liczy siê.... coraz mniej, chocia¿ przez ca³e ¿ycie w pracy zawodowej i spo³ecznej stara³em
siê jak najlepiej s³u¿yæ naszej ma³ej i wielkiej
OjczyŸnie. ¯a³uje i boleje, i¿ zgotowano mi taki
w³aœnie schy³ek ¿ycia
Z wyrazami szacunku
Aleksander Arendt
Sopot 1 listopada 2001 r.

Aleksander Arendt, Fot. J.Maziejuk

Od redakcji:
Aleksander Arendt by³ ostatnim Komendantem Naczelnym Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Kaszubski”, by³ pierwszym prezesem
Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego /1956 –
1959 r./, a tak¿e d³ugoletnim prezesem Klubu
by³ych WiêŸniów KZ Stutthof.

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na domu ¯mudów – Trzebiatowskich w Czarnej D¹browie gm. Studzienice,
w którym ukrywa³ siê w czasie okupacji ks. pp³k. Józef Wrycza - prezes Rady Naczelnej TOW „Gryf
Pomorski”. Aleksander Arendt pierwszy z prawej; pierwszy z lewej z sztandarem - Pawe³ Wojak z Bytowa;
uroczystoœæ prowadzi Zbigniew Talewski – prezes O/ZKP w S³upsku. /1982 rok/ Fot. J. Maziejuk

Danuta Gliszczyñska

65 lat Koœcio³a w Zapceniu cz. II
W poprzednim odcinku wspomina³am o budowie gmachu zapceñskiego koœcio³a, obrazuj¹c j¹ zdjêciami z archiwum rodzinnego mojej matki – Anny Szypryt. W kolejnym odcinku wspomnieñ, korzystaj¹c tak¿e z ww.
pomocy, przedstawiê historiê wyposa¿ania
wnêtrza i upiêkszania otoczenia tej parafialnej
œwi¹tyni, która sta³a siê dum¹ Goch. I ta historia jest m. in. zatrzymana i utrwalona na zachowanych zdjêciach z tamtego czasu, które
przedstawiam.

Otó¿, jak widaæ na zdjêciu z pogrzebu dwóch parafian: œp. Wincentego Myszki
z S¹toczna i œp. Jana Kiedrowskiego z Mielna
/30.01.1943 r./, wnêtrze naszego koœcio³a p.w.
Chrystusa Króla, by³o jeszcze w surowym stanie i wymaga³o dalszych prac i upiêkszeñ. Widoczny na tej fotografii o³tarz g³ówny z postaci¹ Chrystusa Króla projektowa³ i rzeŸbi³
w 1938 roku œp. Teodor Pliñski z Wiela. Wykona³ on tak¿e kratki oddzielaj¹ce prezbiterium.
Podczas okupacji w Zapceniu nie by³o proboszcza i mszê pogrzebowe w tym czasie celebrowa³ ks. dziekan Sylwester Felchner z Borzyszków, który by³ administratorem parafii. Jako
ministrant do mszy œwiêtej s³u¿y³ wówczas
Franciszek Rudnik z Zapcenia /obecnie mieszka w Bytowie, jest emerytowanym
nauczycielem/.
Jeszcze przed wojn¹ ks. Boles³aw Kikul
sprowadzi³ u¿ywane organy, które zmontowa³
na chórze ks. Franciszek Perschke z Borowego
M³yna i ówczesny organista z Zapcenia /mój ojciec/ œp. Adam Józef Szypryt. /Na zdjêciu poni¿ej dawny organista z m³odzie¿¹ z Torunia –
rok 1976/.
O³tarz Matki Boskiej i ambona powsta³y
za „czasów” ks. Ottona Konrada, ich projektantem i wykonawc¹ by³ równie¿ Teodor Pliñski
z Wiela. RzeŸbiarz wykonuj¹c podobiznê

d³oni Matki Boskiej wzorowa³ siê na uk³adzie
r¹k mojej najstarszej siostry Janiny Kiedrowskiej /z domu Szypryt/ z Zapcenia.
Na ambonie widoczne s¹ p³askorzeŸby
czterech ewangelistów œw. œw. Mateusza, £ukasza, Marka i Jana. Wykona³ je tak¿e Teodor
Pliñski, który ze wzglêdu na sw¹ postêpuj¹c¹
chorobê na ich wykonaniu poprzesta³ prace
w Zapceniu.
Prawy boczny o³tarz z postaci¹ Pana Jezusa i Œw. Jana Chrzciciela oraz grób Pana Jezusa
z o³tarzem Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy
wykona³ rzeŸbiarz Zelek z Torunia w latach
piêædziesi¹tych. W tym czasie równie¿
ks. Otto Konrad z udzia³em organisty
i m³odzie¿y posadzi³ parafialny lasek. /Ks. Otto
Konrad by³ proboszczem
w Zapceniu od lipca 1948
do kwietnia 1958 roku/.
Wiele osób /z widocznych na zdjêciu po sadzeniu lasu/ mo¿e siê rozpoznaæ. Kilka z nich ju¿ nie
¿yje, m.in. œp. Ks. Otton
Konrad, œp. organista A. J.
Szypryt, jego syn œp. Stanis³aw Szypryt i kuzyn Stanis³awa – œp. Franciszek
Gliniecki. Ch³opiec
stoj¹cy obok organisty to
obecny ks. kanonik Jan
Trzebiatowski z Ma³ego
Mêdromierza k/Tucholi.
Zdjêcie wnêtrza koœcio³a z o³tarzem i ambon¹
wykonano na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych, wtedy
proboszczem w Zapceniu
by³ ks. Edmund Frankenstein /od 01.09.1960 –
01.10.1975 r./. W tym czasie nast¹pi³a wymiana
okien, œciany koœcio³a po
raz pierwszy nabra³y pastelowych barw. RzeŸbiarz
£angowski z Czerska wykona³ dwa boczne o³tarze
pod chórem i wyku³
d³utem obrazy mêki pañskiej – stacje drogi
krzy¿owej.
Po prawej stronie koœcielnej nawy znajdujê siê
o³tarz Œw. Antoniego –
„B³ogos³awieni mi³osierni
albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹” /Mat. 5,4/.
O³tarz ten powsta³ jako
pami¹tka II Watykañskiego Soboru Powszechnego
/11.X.1962 r./. O³tarz pod
chórem /lewa strona/ z fig u r ¹ œ w. J ó z e f a j e s t
pami¹tk¹ zakoñczenia Sob o r u Wa t y k a ñ s k i e g o
/8.XII.1965 r./.
Wszyscy ksiê¿a, którzy umi³owali Kaszuby,
pozostawili po sobie
trwa³e œlady swojej

misji duszpasterskiej w Zapceniu. Oprócz
koœcio³a, najwiêksz¹ inwestycjê wykona³
ks. Henryk Piotrowski – wybudowa³ now¹
i piêkn¹ plebaniê z zapleczem
gospodarskim.
By³ on proboszczem od 01. 10. 1975 r. do
15. 12. 1987 roku. To za jego zarz¹dzania wybudowano tak¿e kaplicê w Mielnie.
Nie sposób by w ramach tego artyku³u opowiedzieæ o wszystkich wydarzeniach zwi¹zanych z koœcio³em i parafi¹. Nie mniej pewnym
jest, ¿e koœció³ w Zapceniu istnieje i stale piêknieje dziêki ofiarnoœci i zaanga¿owaniu parafian. /-/
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Wojciech Budziñski

„OD MŒCIWOJA I...”
W okresie istnienia III Rzeszy zwarte skupiska
polskiej ludnoœci rodzimej na terenie by³ej prowincji pomorskiej pozosta³y ju¿ tylko w dwóch powiatach: bytowskim oraz z³otowskim – czytamy w artykule Gracjana Bojara-Fija³kowskiego, zawartym
w wydanej w 1970 roku w Koszalinie pracy zbiorowej pt. „Pogranicze i Kaszuby w latach terroru”.
Na pozosta³ych obszarach Pomorza Zachodniego,
pisze dalej G. Bojar-Fija³kowski, wskutek wielowiekowej dzia³alnoœci germanizacyjnej rodzima ludnoœæ s³owiañska zosta³a niemal doszczêtnie wytêpiona. Pierwsza wojna œwiatowa, pozostawienie
Ziemi Cz³uchowskiej w granicach pañstwa niemieckiego oraz wzmo¿ony nacisk germanizacyjny, sparali¿owa³y dzia³alnoœæ polonijn¹. Rodzima ludnoœæ
polska uleg³a rozproszeniu. Na miejscu pozosta³y
tylko nieliczne rodziny polskie – poza zasiêgiem oddzia³ywania organizacji polonijnych.
Niespodziewanie sporo œwiat³a na po³o¿enie
ludnoœci polskiej w Cz³uchowie przed II wojn¹
œwiatow¹, w czasie jej trwania rzuca pewna sprawa
s¹dowa, która toczy³a siê najpierw przed S¹dem Powiatowym w Cz³uchowie, a nastêpnie przed S¹dem
Wojewódzkim w Koszalinie.
By³a to sprawa cywilna. W maju 1965 roku ówczesne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Cz³uchowie wnios³o do s¹du pozew przeciwko
cz³uchowskiej parafii œw. Jakuba o wydanie dzia³ki
o powierzchni ponad 500 m2, maj¹cej pójœæ pod zabudowê miejsk¹. Proces by³ w³aœciwie banalny, taki
jaki zawsze siê mo¿e zdarzyæ. Nieoczekiwanie jednak na jego tle rozgorza³ spór przynosz¹cy obfity
przyczynkarski materia³ historyczny, dotycz¹cy
przesz³oœci Ziemi Cz³uchowskiej.
Obie strony szermowa³y argumentami prawnymi i historycznymi. PMRN w Cz³uchowie, domagaj¹c siê wydania dzia³ki, powo³ywa³o siê na Dekret z 6 marca 1946 roku o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich. Dzia³ka, któr¹ faktycznie
u¿ytkowa³ proboszcz parafii œw. Jakuba, ks. Antoni
Wo³ek-Wac³awski, mia³a byæ, w rozumieniu Dekretu, maj¹tkiem poniemieckim i wobec tego jej w³aœcicielem by³ Skarb Pañstwa.
Pozwany ksi¹dz A. Wo³ek-Wac³awski okaza³
siê têgim historykiem i nie lada przeciwnikiem procesowym. Swoje pisma kierowane do s¹du redagowa³ nie tylko ze znajomoœci¹ rzeczy, ale tak¿e
z wielk¹ pasj¹. Jego wywody zmierza³y do udowodnienia, ¿e przedmiot sporu – dzia³ka – nie mo¿e byæ
uznany za mienie poniemieckie, gdy¿ ziemie
cz³uchowskie zawsze nale¿a³y do Polski. Okres od
1772 roku do 1945 roku nie mo¿e zaœ byæ brany
w rachubê, gdy¿ w tym czasie Cz³uchów znalaz³ siê
pod bezprawnym zaborem pruskim, a póŸniej znalaz³ siê w granicach pañstwa niemieckiego w wyniku Traktatu Wersalskiego nie uwzglêdniaj¹cego interesów i racji Polski.
Prawa do dzia³ki ks. A. Wo³ek-Wac³awski wywodzi³ od ksiêcia pomorskiego Mœciwoja I, z którym tradycja ³¹czy fundacjê koœcio³a w Cz³uchowie
w 1209 roku. Powo³ywa³ siê na starostê cz³uchowskiego Jakuba Wejhera, który w 1647 roku postawi³
na miejscu drewnianego, koœció³ murowany. Przedstawi³ równie¿ przed s¹dem przywilej miasta
Cz³uchowa wydany w maju 1526 roku przez króla
Augusta. Wprzywileju tym król przyzna³ miastu 40
³anów pola z czego 4 ³any „powinien wieczyœcie posiadaæ” proboszcz Cz³uchowa. Parafia cz³uchowska, wskazywa³ dalej proboszcz Wac³awski, nigdy
nie nale¿a³a do diecezji niemieckiej. Po rozbiorach
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wesz³a w sk³ad diecezji che³miñskiej z siedzib¹ w
Pelplinie, a po I wojnie œwiatowej w sk³ad Administracji Apostolskiej w Pile, która podlega³a bezpoœrednio Stolicy Apostolskiej. Parafia nie nale¿a³a
wiêc do diecezji berliñskiej.
Ks. Wac³awski przytoczy³ i inne dowody.
Twierdzi³, ¿e kiedy w 1927 roku remontowano
wie¿ê koœcieln¹, w jej mosiê¿nej kuli znaleziono
pisma polskie i inskrypcjê „Wszystko tu po polsku
mówiono”. Poda³ tak¿e spis 30 kap³anów o wybitnie polskich nazwiskach, którzy od 1833 roku do
1945 roku sprawowali w cz³uchowskiej parafii
pos³ugê duszpastersk¹. Wœród wymienionych znajduj¹ siê na przyk³ad ksiê¿a Paradowski, Kopal, Dygnowity, £ebiñski, Szalewski, Studziñski, Przeworski, Wêsierski, Skierka i inni.
Wys³uchawszy tych argumentów S¹d Powiatowy w Cz³uchowie uzna³, ¿e powsta³o zagadnienie
prawne budz¹ce powa¿ne w¹tpliwoœci. Postawiwszy zatem pytanie czy Dekret z 1946 roku obowi¹zuje w ca³ej mocy równie¿ na ziemiach, które
przed 1772 rokiem wchodzi³y w sk³ad pañstwa polskiego, S¹d w Cz³uchowie przekaza³ sprawê
S¹dowi Wojewódzkiemu w Koszalinie.
Cz³uchowski proboszcz powo³ywa³ dalsze dowody. Na jego wniosek wezwano prawie 30 œwiadków, których zeznania mia³y potwierdziæ odwiecznie polski charakter parafii œw. Jakuba. Ta czêœæ akt
s¹dowych jest najciekawsza i zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Za barierk¹ dla œwiadków, stawali ró¿ni ludzie – obok przedstawicieli rodzimej ludnoœci
od wieków osiad³ej na Ziemi Cz³uchowskiej, zeznawali byli robotnicy przymusowi oraz jeñcy wojenni, których los rzuci³ w czasie wojny do Cz³uchowa.
Zeznawa³ m. in. ks. Wiktor Domachowski, który
by³wikariuszemwCz³uchowieod1937rokudo1942
roku. Do Cz³uchowa przyby³ ze Z³otowskiego na wezwanie ówczesnego proboszcza ks. Kathera, który
mimo obco brzmi¹cego nazwiska czu³ siê Polakiem.
Ks.Katherstudiowa³teologiêwPelplinieimia³wœród
Polakówwieluprzyjació³.Proboszczemby³doswojej
œmierci w 1944 roku. Ks. W. Domachowski podczas
pobytuwCz³uchowieniemia³³atwego¿ycia.By³pod
szczególn¹ obserwacj¹. Co drugi dzieñ musia³ meldowaæ siê na posterunku gestapo.
ŒwiadekJózefWojdalicz¹cywchwili,kiedystawa³ przed s¹dem 73 lata, mieszka³ w Cz³uchowie od
1933 roku. By³ wówczas, jak to okreœli³, „kierownikiem ubezpieczalni byd³a”. Stosunki cz³uchowskie
zna³ bardzo dobrze. Trzy czwarte mieszkañców
Cz³uchowa by³o wyznania katolickiego. Po³owa z
nich, wed³ug œwiadka, mówi³a po polsku. Polacy
zrzeszeni byli w ró¿nych organizacjach, ale po 1933
roku organizacje te uleg³y stopniowej likwidacji.
Klara Kuhn mieszka³a w Cz³uchowie od 1931
roku. Nale¿a³a wraz z mê¿em do Zwi¹zku Polaków
w Niemczech, którego prezesem by³ ks. Boles³aw
Domañski. Mniej wiêcej dwa razy do roku ks. Boles³aw Domañski przyje¿d¿a³ do Cz³uchowa. Zebrania odbywa³y siê na plebani. Klara Kuhn uczestniczy³a osobiœcie w jednym takim zebraniu. Sala by³a
wówczas wype³niona po brzegi. Mog³o byæ oko³o
50 osób. W 1932 roku poœwiêcony zosta³ sztandar
Polaków w Cz³uchowie. Œwiadek pamiêta, ¿e przed
1932 rokiem odby³y siê w cz³uchowskim koœciele
uroczystoœci z³otych godów jej dziadków. Mszê odprawi³ ks. Kather. Przemawiano i œpiewano po polsku. Za czasów Hitlera nabo¿eñstw po polsku odprawiaæ nie by³o ju¿ wolno. Ale spowiedzi s³uchano po
polsku nawet podczas okupacji.

Mœciwój I na obrazie H. Hana z pocz¹tku XVII w.

Stanis³aw Wa¿ny w 1939 roku w czasie ³apanki
w Borach Tucholskich wpad³ w rêce Niemców i zosta³ wywieziony do Cz³uchowa na roboty przymusowe. Pracowa³ te¿ w Kie³pinie. Œwiadek zezna³, ¿e
do Kie³pina przyje¿d¿a³ ks. W. Domachowski i spotyka³ siê z „jakimœ Kamiñskim”, który by³ cz³onkiem Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Kamiñski
urz¹dza³ zakonspirowane zebrania, na których
mówi³, ¿e Ziemia Cz³uchowska jest polska i do Polski wróci. Za sw¹ dzia³alnoœæ zosta³ rozstrzelany.
Polacy pracuj¹cy w Kie³pinie zbierali w 1943 roku
sk³adkê na remont fary cz³uchowskiej. Zebrali oko³o
980 marek, które przekaza³ koœcio³owi Kamiñski.
Ludnoœæ rodzima prowadzi³a odrêbn¹ sk³adkê.
Nie sposób tu przytoczyæ wszystkich œwiadków. Ale na uwagê zas³uguje relacja 94-letniej Reginy Semrau, która dziesi¹tki lat mieszka³a w Ka³dowie i Cz³uchowie. Jej zeznania odzwierciedla³y powik³ane losy mieszkañców pogranicza. Wdomu rodzinnym R. Semrau, mówi³o siê wy³¹cznie po polsku. Jej ojciec nie w³ada³ jêzykiem niemieckim.
Z kolei jej m¹¿ nie w³ada³ jêzykiem polskim. Ale ja
jestem „katoliczk¹ i Polk¹”, powiedzia³a przed
s¹dem sêdziwa kobieta.
Mimo zebrania obfitego materia³u dowodowego S¹d Wojewódzki w Koszalinie nie mia³ sposobnoœci wydaæ wyroku. Proces toczy³ siê z przerwami
kilka lat do czasu, gdy zosta³ zawieszony. Tymczasem w 1971 roku wysz³a ustawa o przejœciu m.in.
na osoby prawne Koœcio³a Rzymskokatolickiego
niektórych nieruchomoœci po³o¿onych na ziemiach
zachodnich i pó³nocnych. Sprawa rozwi¹za³a siê
wiêc niejako sama: parafia cz³uchowska zosta³a
pe³noprawnym w³aœcicielem sporego kawa³ka
gruntu. W s¹dowym archiwum pozosta³y jednak
akta zawieraj¹ce bogaty materia³, mog¹cy zainteresowaæ zajmuj¹cych siê przesz³oœci¹ Cz³uchowa. /-/

Andrzeja Watemborskiego rozmowy na Gochach

Zatrzymaæ w pamiêci

/rozmowa z Benedyktem Reszk¹ autorem ksi¹¿ki „Czas z³a”/
Redaktor Andrzej Watemborski /A W/ – 19 paŸdziernika 2001 roku odbywa³a siê w szkole w Borowym M³ynie promocja pañskiej ksi¹¿ki „Czas z³a”
Co sk³oni³o pana do zajêcia siê t¹ tematyk¹?
Benedykt Reszka /B R/ – Chcia³em zachowaæ pamiêæ o ludziach, którzy doznali z³a w obozach radzieckich, jak równie¿ i tutaj, na terenie samego Borowego M³yna w miejscowym areszcie a tak¿e w
podobnych miejscach zatrzymañ, które Sowieci
utworzyli w BrzeŸnie Szlacheckim, Nierostowie,
a tak¿e na terenie bytowskiego zamku. A potem
w obozach etapowych jakie by³y na trasie ich marszu na wschód. Znajdowa³y siê one na terenie Grudzi¹dza, Dzia³dowa, Ciechanowa oraz w I³awie.
Uwiêzieni byli Ÿle traktowani a drogê od miejsca uwiêzienia do poszczególnych obozów etapowych musieli oni przebywaæ pieszo. By³y to
d³ugie i wyczerpuj¹ce marsze, czêsto dla niektórych by³y one „marszami œmierci”.
AW – Kim byli ci ludzie?
BR – By³a to miejscowa ludnoœæ - przewa¿nie miejscowi rolnicy i robotnicy leœni. Nie byli wœród nich
tylko, jak to okreœlano Volsdeutsche czy Niemcy,
byli to przede wszystkim Kaszubi i Polacy. Wywo¿ono nawet tych, którzy w momencie aresztowania nosili na ramieniu znak w postaci litery „P” – Polak. Goszczê w tej chwili u siebie pani¹ Wandê Doberszyc z Bydgoszczy, córkê Marcelego Czapiewskiego z pobliskiego Buksrewa, którego w³aœnie zaopatrzonego tym znakiem aresztowano. Do zatrzymania Marcelego Czapiewskiego dosz³o na terenie
jego rodzinnego domu, w³¹czony go bez jak w tych
przypadkach by³o uzasadnienia do kolumny marszowej w której wraz ze wspó³wiêŸniami doszed³
do Dzia³dowa, z którego transportem kolejowym
zosta³ wywieziony do Bia³orecka, na po³udnie Uralu i tam zgin¹³.
AW – Proszê mi powiedzieæ, jakim kluczem, czy
kryteriami kierowali siê ci oprawcy, zabieraj¹c
mieszkañców Borowego M³yna i innych miejscowoœci Gochów do rosyjskich ³agrów?
BR – Nie by³o w tym wzglêdzie jakiœ regu³. Zabierano jak popad³o – wszystkich mê¿czyzn, których
z góry uwa¿ano za potencjalnych przestêpców
i wrogów. Zatrzymywano nawet 16-letnich
ch³opców. Np. Franka Trzeciñskiego, którego zabrano do pêdzenia zarekwirowanego byd³a do Rosji.
Wœród zatrzymanych byli tak¿e 18-to latkowie. Bo
w takim wieku mogli byæ w tym czasie mê¿czyŸni,
których Niemcy nie wcielili jeszcze do wojska, lub
byli to ludzie w podesz³ym wieku i starcy. Wiêkszoœæ tutejszych mê¿czyzn /ponad stu / zosta³o wcielonych do Wehrmachtu, a ci, którzy pozostali byli
jak powiedzia³em za m³odzi lub za starzy albo chorzy, st¹d nie nadawali siê do niemieckiej s³u¿by wojskowej. St¹d w³aœnie spoœród tych najwiêcej trafi³o
do radzieckich ³agrów. Wœród zatrzymanych by³a
te¿ miejscowa inteligencja. Los wywózki spotka³
np. Wojciecha M¹drawskiego leœniczego z Osusznicy, a tak¿e miejscowego nauczyciela Rogalê, który
ostatni okres wojny ukrywa³ siê przed Niemcami
w leœnym bunkrze ko³o pobliskiej osady leœnej Skryte. Tusz po wkroczeniu Rosjan, opuœci³ on swoja
kryjówkê, myœl¹c, ¿e jest ju¿ wolny i bezpieczny.
Pomyli³ siê! Rosjanie zatrzymali i jego, wywo¿¹c

go wraz z innymi na Ural do obozu pracy. Rogala
nie wytrzyma³ trudów ponad miesiêcznej podró¿y
i umar³ na ostatnich kilometrach, przed Czelabiñskiem.
A W - Jak¹ metodologi¹ pos³ugiwa³ siê Pan przy
opracowaniu niniejszej ksi¹¿ki. Czy opar³ j¹ Pan
tylko na wspomnieniach, czy równie¿ na potwierdzaj¹cych te wywózki dokumentach ?
B R – Przede wszystkim mia³em zasób wiedzy
w³asnej w tym wzglêdzie. W 1945 roku mia³em ju¿
10 lat, st¹d dosyæ dobrze pamiêtam tamten czas z³a,
to co siê tutaj dzia³o. Pamiêtam gwa³ty, które dokonywa³y siê na moich oczach. Oczywiœcie nie zdawa³em sobie wówczas z tego sprawy, jako dzieciak
do koñca nie wiedzia³em wówczas co siê wokó³
mnie dzieje. By³o do dla mnie wielkim strasznym
prze¿yciem, zw³aszcza dlatego, ze po prostu nie wiedzia³em dlaczego i co siê wokó³ dzieje. By³em tym
wszystkim ogromnie przera¿ony.
Zna³em osobiœcie tych wszystkich wywiezionych z naszej wsi ludzi. Wœród zabranych byli tak¿e
moi krewni, bracia mojej matki. Byli to dwaj Kowalikowie z pobliskiej Rowisty. Jeden z nich przesiedzia³ w ³agrze ko³o Ufy ponad rok a drugi w tej niewoli by³ a¿ do 1949 roku. Szczêœcie ich nie opuœci³o, bo inaczej nie prze¿yliby i nie przetrwaliby tej
syberyjskiej katorgi.
Pyta siê Pan sk¹d bra³em materia³y? Zacz¹³em
ich szukaæ po rodzinach wywiezionych. Zbiera³em dokumenty, informacje ustne, metryki wystawione w okresie powojennym przez s¹dy, które
uznawa³y dan¹ wywiezion¹ osobê za zmar³¹.
Mam te¿ 4 karty repatriacyjne, ponadto wypis z rosyjskiego archiwum, a tak¿e zapisy, które odnotowa³em z parafialnej ksiêgi zgonów. Wœród nich
jest np. zapis dotycz¹cy zgonu wymienianego ju¿
Franciszka Trzeciñskiego, ¿e „zmar³ z wycieñczenia”. W tym samym tonie brzmi¹ i pozosta³e zapisy. W przypadku losu Franciszka Szypryta dane

uzyska³em z archiwum moskiewskiego. Odpis tego
dokumentu przedstawiam w tej ksi¹¿ce.
Pocz¹tkowo nie zdawa³em sobie sprawy jak
du¿¹ iloœci rodzin Borowego M³yna spotka³y te represje. W miarê zbierania materia³ów dochodzi³em
do przera¿aj¹cego odkrycia, ¿e tych przeœladowanych w mej wsi przez Rosjan by³y dziesi¹tki, ¿e
w ich wyniku ponios³o œmieræ 20 osób, ¿e do Rosji
wywieziono 36-ciu, a 33 wiêziono w miejscowych
aresztach i obozach.
Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e tych nieszczêœników zsy³ano z Borowego M³yna do: Czelabiñska,
Kopiejska, Bia³orecka, Ufy, oraz w lasy i na bagna
w okolicach na pó³noc od Moskwy.
AW – Do kogo zosta³a zaadresowana ta ksi¹¿ka?
BR – Jest ona g³ównie adresowana do wspó³czesnych mieszkañców wsi i borowiackiej parafii aby
nie zapomniano tutaj o tym co dzia³o siê tutaj nie tylko przed i w samej wojnie, ale tez w 1945 roku po
wyzwoleniu. Chcia³bym zw³aszcza by m³odzi ludzie dowiedzieli siê o tym co spotka³o Kaszubów
i autochtonów po wkroczeniu na nasze tereny Armii Czerwonej. Oni nie pamiêtaj¹ tych czasów, ani
o nich nie s³yszeli ani w szkole ani w domu a to dlatego, ¿e starsi zapomnieli albo nie chc¹ o tym mówiæ.
Taka postawa zmieni³a siê na szczêœcie w latach
90-tych, zaczêto coraz œmielej mówiæ otwarcie, tak¿e i o tych bolesnych sprawach. Dobrze, ¿e tak siê
sta³o, bo wszystko to posz³oby w zapomnienie.
AW – Na szczêœcie s¹ jeszcze tacy ludzie jak Pan
dla których historia nie jest tylko dla nich jakimœ
epizodem, ale czymœ bardzo wa¿nym?
BR – Tak. Opracowanie to powstawa³o w okresie
3 lat. Do wielu ludzi, z powodu ich œmierci nie
uda³o mi siê dotrzeæ. Dzisiaj tylko dwóch ¿yje
z tych co prze¿yli tamten „czas z³a” wywózki i obozowego ¿ycia. S¹ to pani Gertruda Jutrzenka-Trzebiatowska z Borowego M³yna i pan Alfons Kiedrowski z Nierostowa.
AW – Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e zasmakowa³ Pan
w tego rodzaju dzia³alnoœci dokumentuj¹cej dawne czasy, zdarzenia i historie okolic urodzenia?
BR – Chyba tak! Robiê to nie tylko dlatego, ¿e jestem tu urodzony, ale ¿e widzia³em ca³e dziej¹ce siê
tu wówczas z³o. Nie mog³em tego przeboleæ,
a zw³aszcza tego, ¿e wydarzenia te pogr¹¿one by
zosta³y w okrutnej niepamiêci. Wszystkim bohaterom tych zdarzeñ o których wspominam w swej
ksi¹¿ce nale¿y siê nasza godna o nich pamiêæ, po to
chocia¿by aby taka tragedia, taki czas z³a, nigdy siê
tu nie powtórzy³. Tego nam wszystkim ¿yczê,
a zw³aszcza abyœmy mogli dziœ spokojnie i szczêœliwie ¿yæ.
O Benedykcie Reszce i jego ksi¹¿ce pt. „Czas
z³a” pisaliœmy w poprzednich numerach NG, drukuj¹c tak¿e jej fragmenty.
Redaktor Andrzej Watemborski – kierownik redakcji s³upskiej Radia Koszalin, rozmowê t¹ przeprowadzi³ po promocji ww ksi¹¿ki w listopadzie ubr.
Wywiad ten by³ emitowany 21 listopada 2001 r. w ramach Magazynu Kaszubskiego /magazynu tego mo¿na s³uchaæ w ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ niedziele miesi¹ca o godzinie 19,30 na fali 103,2 UKF/, którego
A. Watemborski jest redaktorem. /tz/
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Ludnoœæ Przechlewa i okolic
w latach 1945-49
W 1939 roku ludnoœæ Przechlewa i okolic liczy³a 6403 osoby. Gêstoœæ zaludnienia waha³a siê
od 10 do 86 osób na km w okolicach samego Przechlewa. W Przechlewie, w zwi¹zku z ograniczonymi zasobami mieszkaniowymi, iloœæ mieszkañców przed ostatni¹ wojn¹ by³a raczej niezmienna
i przekracza³a nieznacznie liczbê 2000 (np. 1930r.
– 2013). Niestety niemo¿liwy jest dzisiaj do ustalenia sk³ad narodowoœciowy mieszkañców, gdy¿
Niemcy zrezygnowali z prowadzenia takich statystyk. Mo¿liwe jest siêgniêcie po dane du¿o wczeœniejsze, bo z 1910 roku. Wiadomo, ¿e „Polacy
i Kaszubi” stanowili wtedy 5,5% ludnoœci. Jednak
mo¿na przypuszczaæ, i¿ takie statystyki nie s¹ w
pe³ni wiarygodne.
Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej
nast¹pi³y ogromne migracje ludnoœci. Wzrastaj¹ce
zapotrzebowanie na si³ê ludzka na froncie spowodowa³o odp³yw do armii du¿ej liczby mê¿czyzn.
W zwi¹zku z tym skierowano tu 545 robotników
przymusowych. Niemcy wykorzystywali robotników pochodz¹cych z Polski, Zwi¹zku Radzieckiego, Francji, a nawet W³och. W latach 1939-1941
zes³ano tu nawet oko³o 120 jeñców, którzy pracowali w 7 komandach.
Od 1943 roku na teren naszej gminy zaczê³a
nap³ywaæ ludnoœæ niemiecka z bombardowanych
du¿ych miast, szczególnie z Berlina. Natomiast jesieni¹ 1944 roku przybyli Niemcy uciekaj¹cy przed
Armi¹ Czerwon¹ z Prus Wschodnich. Niestety,
brak jakichkolwiek danych dotycz¹cych liczby ludnoœci w latach wojny.
W czasie wojny ¿o³nierze niemieccy rozstrzeliwali Polaków w £ubiance, Nowej Wsi, Przechlewie i Szczytnie. Zginê³o równie¿ kilku robotników
przymusowych. Jednak na podstawie relacji mieszkañców trudno jest ustaliæ liczbê pomordowanych.
Niemcy wywieŸli stad w 1940 roku prawie 20 osób
pochodzenia ¿ydowskiego. Ich losy s¹ nieznane.
W miarê jak wojska polskie wraz z armia radzieck¹ zbli¿a³y siê do dawnych granic Polski, w ¿ycie na terenach zamieszka³ych przez Niemców
wkrada³ siê chaos. W zwi¹zku z tym 19 stycznia
1945 roku zorganizowano ewakuacjê ludnoœci.
1675 mieszkañców postanowiono ewakuowaæ do
Pyrzyc. Z powodu z³ych warunków atmosferycznych oraz braku odpowiedniej iloœci œrodków transportowych w akcji tej uczestniczy³o tylko 425 osób.
Kolejna ewakuacja mia³a miejsce w ostatnich
dniach lutego. Uciekinierów tych front zasta³ rozproszonych niedaleko Lêborka, 9 marca 1945 roku.
¯o³nierze radzieccy zabili wielu mê¿czyzn, a po kilku tygodniach ciê¿kich robót niektórym rodzinom
zezwolono na powrót do domów.
W okresie przymusowej ewakuacji czêœæ
mieszkañców przyby³¹ do proboszcza przechlewskiego ks. Feliksa Grzeszkiewicza, by zadeklarowaæ mu chêæ pozostania oraz znaleŸæ u niego radê.
Ksi¹dz Grzeszkiewicz z grupa przechlewian postanowi³ schroniæ siê w Krasnem ko³o Nowej Wsi.
Przy³¹czyli siê do niego mieszkañcy Przechlewka,
którzy tak¿e zdecydowali siê unikn¹æ ewakuacji.
Po przejœciu frontu wszyscy wrócili do domów,
a proboszcz do swojej pracy duszpasterskiej.
Ró¿ne by³y przyczyny ucieczki pojedynczych
Niemców, b¹dŸ rodzin. Czêœæ z racji zajmowanych
stanowisk, czy te¿ z³ego traktowania robotników
przymusowych by³¹ nara¿ona na szykany wkra-
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czaj¹cych wojsk. Wielu uczyni³o to pod wp³ywem
niemieckiej propagandy, która ostrzega³a przed bolszewizmem, barbarzyñstwem Rosjan, zbli¿aniem
siê mordów i gwa³tów oraz wywózk¹ na Syberiê, co
zreszt¹ znalaz³o potwierdzenie. Niektórzy, zmuszani do niewolniczej pracy (np. w Paw³ówku), brutalnie traktowani przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej
lub te¿ pozbawieni œrodków do ¿ycia stawali w obliczu koniecznoœci wyjazdu.
Zdobycie tych ziem poprzedzi³ nalot przeprowadzony przez samoloty radzieckie 25 lutego 1945
roku. Nastêpstwem nalotu by³a ucieczka oko³o
1150 Niemców, z których potem wróci³o 100 osób.
Poszczególne miejscowoœci gminy zosta³y zajête
przez Armiê Czerwon¹ w dniach 26.II – 01.III.1945
roku Wojska te zosta³y powitane przede wszystkim
przez 200 Polaków i 47 Francuzów zes³anych tu na
roboty przymusowe. Zakoñczy³ siê prawie 173-letni okres panowania niemieckiego na tych terenach.
Do koñca lutego 1945 roku opuœci³o swoje domy
ponad 1800 Niemców. Pozostali tylko ci, którzy
„czuli siê Polakami” i czêœæ Polaków przywiezionych tutaj na roboty. Oni to stanowili zal¹¿ek ¿ycia
polskiego na tym terenie.
Wed³ug danych niemieckich mo¿na w przybli¿eniu podaæ straty ludzkie. Z Przechlewa w trakcie
wojny zginê³o 135 osób, natomiast z Nowej Wsi
oko³o 70. Brak jednak danych dla pozosta³ych miejscowoœci. Z powodu za³amania psychicznego,
w momencie zbli¿ania siê frontu, 5 osób odebra³o
sobie ¿ycie. Po zdobyciu tych ziem Rosjanie zamordowali ponad 15 osób w Przechlewie, jedna w Lisewie oraz kilka w Pakotulsku. Oprócz tego 270 – 280
mieszkañców zosta³o wywiezionych przez Rosjan
na wschód. Wiêkszoœæ z nich nigdy tu nie powróci³a. Mo¿na przyj¹æ, ze ponad 500 mieszkañców
omawianego terenu straci³o ¿ycie w latach II wojny
œwiatowej.
Zaczêli nap³ywaæ osadnicy. Przybywali z hitlerowskich obozów koncentracyjnych i jenieckich
obozów pracy, z wypalonych wsi, przeludnionych
przed wojn¹, a zniszczonych w czasie jej trwania obszarów Polski centralnej – w tym z
patronuj¹cej osadnictwu Wielkopolski. Ci¹gnêli
„repatrianci”
(przesiedleñcy),
którzy od wielu
pokoleñ zamieszkiwali obszary na
wschód od Bugu.
Akcja osiedleñcza by³¹ prowad z o n a ¿ y w i o³owo, gdy¿ PUR
nie dysponowa³
materia³ami o stanie naszych wsi.
Ju¿ w marcu
1945 roku przybyli pierwsi osadnicy z powiatu kozienickiego, m.in.
Piotr £epecki,
Edward Panek, Józef Szot. 27 maja

nadszed³ liczebniejszy transport z wy¿ej wymienionego powiatu. Przechlewo, jako miejsce swojego
¿ycia i pracy wybrali m. in.: Józef i Jan Ambryszewscy, Wac³aw Bary³ka, Jan i Stefan Walaszczykowie,
Ignacy Rybicki, Julian Kosik, Jan Szymañski, Maksymilian £obocki, Micha³ Rusiecki, Jakub Babula,
Stefan Mazur, Stefan Kiepiela, Jan Skrzypczak, Józef Bednarek. W zwi¹zku z ucieczk¹ Niemców
pierwsi osadnicy mogli wybieraæ sobie domy, zaznaczaj¹c je bia³o-czerwon¹ chor¹giewk¹. Dziwne
to by³y czasy, gdy spotykali siê pe³ni uprzedzeñ,
wrêcz nienawiœci, Polacy z Niemcami, czy „szabrownicy” z „pionierami”.
18 czerwca 1945 roku przyby³a kolejna zorganizowana grupa osadników. Wywodzili siê oni z powiatu chojnickiego (zw³aszcza gminy Konarzyny),
z powiatu trockiego (na WileñszczyŸnie), z powiatu
Lesko (z Rzeszowskiego). Pan Ma³ysa sprowadzi³
wielu osadników z okolic miasta Bia³obrzegi
(w Kieleckiem). Oto wspomnienia jednej z osadniczek, pani El¿biety ¯arskiej:
„Przyjechaliœmy z Wilna. Jechaliœmy tydzieñ
czasu poci¹gami towarowymi. Bardzo siê mêczyliœmy, grozi³o nam niebezpieczeñstwo. Wo¿ono nas
do Cz³uchowa, a potem do Miastka. W koñcu skierowani zostaliœmy do Rudnik. Pañstwo da³o nam
chleb, zbo¿e, ziemniaki – sadzeniaki, konserwy”.
Natomiast pani Wanda Sobota relacjonuje:
„Do Chojnic przyjechaliœmy poci¹giem towarowym. Resztê drogi pokonaliœmy pieszo. Baga¿e
wieŸliœmy na wózku, który mia³ ¿elazne ko³a. Mieliœmy jedynie kozê. Zajêliœmy gospodarstwo w Lisewie”.
Dla sprawnego pokierowania akcj¹ osiedleñcz¹ oraz opiek¹ nad przybywaj¹cymi Polakami,
w przechlewskiej szkole zorganizowano punkt osiedleñczy Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego.
Terytorium naszej gminy w 1945 roku, mimo
akcji osadniczej, by³o w znacznym stopniu wyludnione. Brak danych statystycznych z pierwszych
miesiêcy, a pe³nych z pierwszych lat. Zrezygnowano w Polsce z prowadzenia statystyk mniejszoœci et-

Przechlewo, uroczystoœci do¿ynkowe, lata 60-te XX wieku.

nicznych. W spisach ludnoœci nie by³o pytania o narodowoœæ. By³ to okres ruchów migracyjnych, na
skutek których stan ludnoœci ulega³ ci¹g³ym zmianom. W czerwcu 1945 roku mieszka³o tutaj oko³o
40% ludnoœci w porównaniu ze stanem z 1939
roku. Ubytek ludnoœci by³ rezultatem dzia³añ wojennych i ewakuacji. Poza tym ciê¿kie warunki ¿ycia
zwiêksza³y œmiertelnoœæ.
W czerwcu 1945 roku w powiecie cz³uchowskim by³o 23 tys. mieszkañców narodowoœci niemieckiej i 3 tys. Polaków. W naszej gminie (obok
gmin Kocza³a i Brzezie) by³o wtedy najwiêksze skupisko ludnoœci niemieckiej. Do po³owy 1946 roku
przewa¿a³a w gminie ludnoœæ niemiecka nad
polsk¹. Przyk³adowo w Nowej Wsi na pocz¹tku
1946 roku mieszka³o 119 osób narodowoœci polskiej i 125 narodowoœci niemieckiej. Jednak ju¿ we
wrzeœniu by³o 312 Polaków i 151 Niemców. Proporcje liczbowe uleg³y zasadniczej zmianie na skutek
przeprowadzonej, zgodnie z uchwa³ami poczdamskimi, akcji wysiedlania ludnoœci niemieckiej do
brytyjskiej i radzieckiej strefy okupacyjnej. Akcja
ta trwa³¹ od lutego 1946 roku do paŸdziernika 1947
roku. W miarê up³ywu czasu i nap³ywu osadników,
ludnoœæ polska uzyskiwa³a przewagê liczbow¹.
Czêœæ ludnoœci autochtonicznej stara³a siê o zaœwiadczenia o obywatelstwie polskim. W lutym
1946 roku o taki dokument zabiega³o 59 osób z Przechlewa, 46 z S¹polna, 28 z Nowej Wsi i 13 z Przechlewka. Zgodnie z okólnikiem Ministra Ziem Odzyskanych za osoby przynale¿ne do narodu polskiego uwa¿ano te, które s¹ pochodzenia polskiego
i „wykazuj¹ ³¹cznoœæ z narodem polskim”. Istotnym by³o te¿ brzmienie nazwisk, zwi¹zki pokrewieñstwa z Polakami oraz w³adanie jêzykiem ojczystym. Zastanawiaj¹ce, ¿e podania – proœby o wydanie zaœwiadczeñ o obywatelstwie polskim (znajduj¹ siê w Archiwum Pañstwowym w Szczecinku)
pisane s¹ piêkn¹ polszczyzn¹, ale trafiaj¹ siê te¿ czêœciowo napisane w jêzyku niemieckim.
Przede wszystkim z myœl¹ o tej ludnoœci przeprowadzano kursy repolonizacyjne. Jednak zdaniem Ludwiki Tesmer:
„By³y wypadki, ¿e kursanci wychodz¹c z klasy
byli obrzucani piaskiem i mia³em wêglowym. Jeden z nich zosta³ wynurzany w miale torfowym i popiole. Wszystko to musia³am jakoœ ³agodziæ, ale dosta³o siê i mnie. Z jednej strony anonimy, by nie zajmowaæ siê uczeniem autochtonów, z drugiej oni stawali siê podejrzliwi wobec mnie...”.
Dla starszych organizowano te¿ kursy oœwiaty
doros³ych. Uczono tam po prostu mówiæ, czytaæ i pisaæ po polsku.
W pierwszych latach po wojnie widoczna by³¹
znaczna przewaga liczebna kobiet, które w 1939
roku stanowi³y 52% mieszkañców. Zjawisko to,
maj¹ce miejsce zarówno wœród ludnoœci niemieckiej jak i polskiej, ilustruj¹ dane dla Nowej Wsi. We
wrzeœniu 1946 roku na ogóln¹ liczbê 312 Polaków
by³o 77 mê¿czyzn, 132 kobiety i 103 dzieci. Natomiast wœród 151 Niemców by³o 41 mê¿czyzn, 67
kobiet i 43 dzieci.
Pomimo trudnoœci transportowych osadnictwo
na Ziemi Przechlewskiej w pierwszych latach po
wojnie by³o dynamiczne, chocia¿ czêsto odstrasza³y ma³o atrakcyjne warunki proponowane osadnikom. Zastawali ono puste spichlerze i sklepy oraz
ziemiê le¿¹c¹ od³ogiem. Jeszcze w marcu 1948
roku w najbli¿szej hurtowni (Cz³uchów) brakowa³o
nawet towarów reglamentowanych. Znajdowa³y
siê tylko „wystarczaj¹ce” zapasy nafty – 302 litry
oraz 3563 kilogramy soli. Uci¹¿liwoœci¹ by³ równie¿ pobyt na tym terenie ¿o³nierzy Armii Czerwonej (do 1949 roku). We wspomnieniach osadników
znajdujemy wiele s³ów krytyki pod adresem oko³o
200 Rosjan, którzy przebywali w maj¹tkach na tere-

nie ca³ej gminy. Nie przestrzegali oni prawa, terroryzowali oni ludnoœæ za pomoc¹ broni, dewastowali i
okradali zabudowania. Postêpowali tak uwa¿aj¹c,
¿e wszystko na ca³ym Pomorzu Zachodnim stanowi zdobycz wojenn¹. Stali na stanowisku, i¿ od nich
zale¿y, co zostawiæ dla w³adz i ludnoœci polskiej.
Ogo³ocenie gospodarstw, niezadowalaj¹ce warunki bezpieczeñstwa i aprowizacji spowodowa³y
powrót czêœci osadników do poprzednich miejsc zamieszkania. Pod koniec 1947 roku tempo zasiedlania uleg³o znacznemu zwolnieniu. Pewne wyobra¿enie o skali osadnictwa mog¹ daæ informacje zawarte w Kronice Szko³y Podstawowej w Przechlewie. Liczba uczniów ros³¹ w nastêpuj¹cy sposób:
IX 1945 r. – 62 uczniów, 1946 r. –197 (w tym 16
dzieci niemieckich), 1947 r. – 220, 1948 r. – 252,
1949 r. – 276.
Nasza gmina, z racji swojego po³o¿enia przy
dawnej granicy polsko-niemieckiej, zosta³a zasiedlona w pierwszej kolejnoœci. W 1947 roku mieszka³y tu 3083 osoby. W ramach akcji „Wis³a”, do 15
sierpnia 1947 roku, trafi³o tu 290 Ukraiñców. Jednak ludnoœæ ta, przesiedlona przymusowo i wbrew
swojej woli, nie d¹¿y³a do ustabilizowania siê na nowym miejscu zamieszkania, ci¹gle oczekuj¹c mo¿liwoœci powrotu do rodzinnych stron. Œwiadczyæ o
tym mo¿e informacja w³adz wojewódzkich:
„Pobyt na terenie województwa uwa¿aj¹ za czasowy, w du¿ej czêœci chc¹ wracaæ. Mia³y np. miejsce takie wypadki, jak (...) gm. Przechlewo, powiat
Cz³uchów, zw³oki zmar³ej córki przewióz³ kosztem
powy¿ej 200 tysiêcy z³otych na cmentarz w Rzeszowskiem, sk¹d przyby³. Posiada 10 ha ziemi,
z których uprawia 1 ha...”.
Ukraiñców osiedlano w rozproszeniu, by ulegli
szybkiej polonizacji. Kryterium przy rozmieszczaniu ludnoœci ukraiñskiej by³o posiadanie przez nich
inwentarza ¿ywego. Rodziny, które go posiada³y
kierowano na gospodarstwa indywidualne, a rodziny bez inwentarza – na maj¹tki PNZ. Oczywiœcie
kierowano siê ch³onnoœci¹ poszczególnych wsi. Na
obszarze ca³ego powiatu cz³uchowskiego odsetek
ludnoœci ukraiñskiej do polskiej wyniós³ 20,8%.
W naszej gminie by³ mniejszy, bo 9,5%.
Ciekawych informacji dostarcza tutejsze archiwum parafialne. Pierwszym ochrzczonym dzieckiem (25 IV), po przejœciu frontu, by³ Wasyl Niesewanz urodzony 14 lutego 1945 roku. Natomiast
pierwsze ma³¿eñstwo zawar³o 19 kwietnia. Proboszcz Grzeszkiewicz udzieli³ œlubu Wandzie Kowalczyk i Antoniemu Kimusowi.
W latach 1945–1949 zasadniczo ukszta³towa³a
siê spo³ecznoœæ dzisiejszej gminy Przechlewo. Jednak spo³eczeñstwo by³o zró¿nicowane pod wzglêdem kulturalnym, pochodzenia, religijnym i œwiadomoœci narodowej. Mieszkañcy napotykali szereg
trudnoœci, które musieli przezwyciê¿aæ w³asn¹ odwag¹, energi¹, ambicj¹ i uporem. Wyniki uzyskane
w zasiedlaniu i zagospodarowywaniu naszej gminy
by³y tak imponuj¹ce w stosunku do mo¿liwoœci, ¿e
przyczyni³y siê do wzmocnienia poczucia stabilizacji ludnoœci. W³aœnie wielki wysi³ek i osi¹gniêcia
czêsto decydowa³y o tym, ¿e nowi mieszkañcy
zwi¹zali siê z t¹ ziemi¹ na sta³e.
Autor jest nauczycielem; mgr historii; dyrektorem Szko³y Podstawowej w Przechlewie. Jest cenionym spo³ecznikiem, a zw³aszcza lokalnym regionalist¹. Jest Prezesem Ko³a Przyjació³ Przechlewa,
cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Cz³uchowskiej. Wchodzi w sk³ad Komitetu Redakcyjnego kwartalnika naukowo – regionalnego “Szkice
Cz³uchowskie”, na ³amach którego publikuje liczne
artyku³y i opracowania. Powy¿szy tekst drukowany
by³ w nr 9–10 z 2000 r. powy¿szych Szkiców...
/ tz /

Julian Rydzkowski
/Legendy i podania
rodem z Zaborów i Goch /

Legenda
o skoszewskim smoku
Knopi ze Skoszewa, wioski po³o¿onej nad zatoka jeziora Somiñskiego, chêtnie schodzili siê zimow¹ por¹ do checzy Kiedrowskich. Przychodzili
zapewne nie z ochoty cerowania podartych sieci,
ale gromadzili siê przy piecku, by us³yszeæ godczi
i bojczi, które dziadek ich kolegi Kazika, w nagrodê
za pomoc w pracy ch³opcom opowiada³.
Pewnego razu stary rybak Kiedrowski zaciekawi³ swoich m³odych s³uchaczy gadk¹ o Skoszewskim smoku.
Powiada³em wam – mówi³ gawêdziarz – ¿e
dawniej u nas na Kaszubach ¿y³y stolemy. A by³y
te¿ smoki, które sta³y siê istn¹ plag¹ i wielkim nieszczêœciem, bo porywa³y ludzi, a nawet wa¿y³y siê
napadaæ na bezbronne stolemki. Dlatego stolemowie, olbrzymy s³yn¹ce z ³agodnoœci i dobroci, wypowiedzieli okrutnym smokom walkê na œmieræ i ¿ycie.
Wœród gadów jeden przerasta³ drugiego potwornoœci¹ i strasznymi wyczynami. Jedne mia³y
po siedem lub wiêcej g³ów, inne znów by³y skrzydlate. Nasz skoszewski smok mia³ ponoæ 45 ³okci
d³ugoœci, a to na dzisiejsz¹ miarê bêdzie 30 metrów.
G³owê wyci¹ga³ na d³ugiej i obrotnej szyi, a paszczê
mia³ jak krokodyl. Kiedy oddycha³, zion¹³ strumieniem gor¹cej pary. Mia³ siedem ogonów opatrzonych ostrymi kolcami, a walcz¹c rozk³ada³ ogony
w wachlarz, aby z tej strony nie dopuœciæ przeciwnika. I niejeden stolem pad³ ugodzony kolczastym odno¿em.
Smoka zwyciê¿yæ mo¿na by³o nie si³¹, tylko
podstêpem.
Na szczêœcie znalaz³ siê wœród naszych gburów
cz³owiek, który chytroœci¹ wspomóg³ stolemów
w tych ciê¿kich zmaganiach.
Œmia³kiem tym by³ podobno gospodarz z Lendów, który d³ugo ju¿ nad tym medytowa³ jak by biesa sprz¹tn¹æ. Chcia³ pomœciæ porwan¹ przez potwora dziewczynê, któr¹ kocha³ jak w³asn¹ córkê.
Gbur z Lendów poradzi³ s¹siadom – gawêdzi³
dalej rybak Kiedrowski – a¿eby zebrali jak najwiêcej ¿ywicy i zrobili z niej du¿¹ kulê, na dobre trzy
metry wysok¹, a kobiety ¿eby ubra³y j¹ w strój stolemki. Tak wystrojon¹ figurê posadziæ mieli poddrzewem przy œcie¿ce, któr¹ smok lubi³ chodziæ.
Gdy potwór spostrze¿e kuk³ê, pomyœli, ¿e to zmêczona, œpi¹ca stolemka, a chc¹c j¹ po³kn¹æ, niechybnie siê zadusi, bo ¿ywica zalepi mu paszcze i gardziel.
Ludzie poszli za rad¹ m¹drego gbura. Kobiety
ubra³y lalê tak kunsztownie, ¿e nawet niektórzy
ch³opi dali siê nabraæ. Kiedy smok o œwicie pod¹¿a³
do swego wodopoju, ³atwo spostrzeg³ rzekome
dziecko stolemów i rzuci³ siê na nie ³akomie, gdy¿
by³ po nocy wyg³odnia³y. Ukryci w g¹szczu ch³opi
widzieli, jak siad³szy na tylnych ³apach i opieraj¹c
cielsko na ogonach, pazurami ora³ powietrze, wreszcie run¹³ martwy na ziemiê, a¿ zadr¿a³ ca³y las. Od
tego czasu nie zjawi³ siê u nas ju¿ ¿aden smok.
– Ale czy to prawda? – chcieli wiedzieæ
ch³opcy.
– No, tak nam prawi³ nasz szkólny, kiedy ja
by³em knopem – zakoñczy³ stary rybak.
/„Ukryty skarb – Legendy Ziemi Chojnickiej” w serii „Szkice chojnickie” pod redakcj¹ Kazimierza
Ostrowskiego/
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Ryszard Ciemiñski

Widziane z Gdañska

Refleksja po Wdzydzach
Ponownie po latach wielu nadarzy³a siê sposobnoœæ a¿eby odwiedziæ Wdzydze. Kaszubi zaprosili
na spotkanie pisarzy kaszubskiego krêgu kulturowego.
Wdzydze zobaczy³em jakieœ smutnawe. Pozamykane od wszelkich mo¿liwych stron, zamglone.
Tablica na domu, w którym przez wiele lat pomieszkiwa³a Ró¿a Ostrowska upodobni³a siê w swojej
barwie do t³a. I trzeba doprawdy wprawnego oka
aby odczytaæ napis. Mnie siê uda³o, tylko dlatego,
¿em by³ na jej ods³oniêciu. Intonowaliœmy, pomnê
Jerzy Afanasjew sk³ada autograf (1990)
hymn Kaszubów „Tam gdze Wis³a ³ed Krakowa w
P³elsci m³erze p³enie”. By³a wœród nas Iza Trojanowska, by³ Leszek B¹dkowski.
I tak oto doszed³em do refleksji na temat
sta³ego odp³ywu z kaszubskich szeregów tych najlepszych. Leona Roppla, który niegdyœ na wdzydzkich spotkaniach, w sposób jak¿e nie formalny, promowa³ swoje ksi¹¿ki bodaj w³asnym sumptem wydane. W tym jedn¹, o nietypowym formacie – o
ma³¿eñstwie Teodorze i Izydorze Gulgowskich. Ju¿
kilka lat póŸniej kronikarz tych spotkañ Jasiu Machut wspomina³ swego, niedawno zmar³ego precepKazimierz Ostrowski (z lewej) i Boles³aw Fac
tora. Czyni³ t¹ z typowo Jasiow¹ czu³oœci¹ w g³osie.
(z prawej) (1990)
Jedno odchodzili w ciszy, nieledwie w zapomnieniu. Jak choæby historyk Edwin Rosenkranz, z
który niegdyœ we Wdzydzach wybra³em siê na grzyby. Inni którzy, jak choæby Feliks Marsza³kowski na
koniec swoich dni bardzo siê po kaszubsku uaktywnili i zaczêli bywaæ we Wdzydzach. Doczekali, ju¿
po swoim odejœciu, kto wie czy nie naj³adniejszego
na ca³ych Kaszubach grobowego epitafium. Tyle,
¿e Pana Feliksa zabrak³o...
Gust Necel da³ siê poznaæ wdzydzkim biesiadnikom jako sk¹piec nie na ¿arty. 100 z³otych do
wspólnego kapelusza w³o¿y³ z zastrze¿eniem: „Tilko m³ejej bialce nic nie godojta...”
Bolka Faca spamiêta³em w momencie gdy
Maria Kowalewska (1991)
zwiedzaliœmy wdzydzki skansen. Na moje zapytanie, gdze tu je szitus, spyta³: „Aco to takiego ?”. No i
z owej pó³litrówki, w któr¹ mnie zaopatrzy³ a¿ebym
robi³ za Borysa Polewoja w trakcie grzybnej wêdrówki po wdzydzkim lesie z Guenterem Grassem.
Do tego stopnia bywa³ zapobiegliwy wobec swego
goœcia.
Wdzydzkich sióstr Knutówien te¿ ju¿ poœród
nas nie ma. Zosta³a jedynie z tercetu œpiewaczego
W³adzia Wiœniewska. Zgada³o nam siê na temat grobu Gulgowskich we wdzydzkim skansenie. Okazuje siê, ¿e bywa³y niejakie problemy z katolickim poIzabella Trojanowska (ty³em) w rozmowie z Wand¹
chówkiem najsampierw Izydora, w wiele lat póŸKiedrowsk¹ i Stanis³awe Pestk¹ (1991)
niej jego ma³¿onki. Grób poza terenem poœwiêconym?
To¿ to nie uchodzi. No i zwiedzia³em siê z tej okazji,
i¿ po pochowaniu Teodory, okienko, niestety, zniknê³o.
Brakuje poœród ¿ywych Franka Fenikowskiego. Srodze narozrabia³ podczas jedynej swojej we
Wdzydzach bytnoœci. Bodaj, w pijanym widzie,
przez okno od strony balkonu wchodzi³ do poszczególnych pokoi motelu „Pod NiedŸwiadkiem”. Mo¿na sobie jedynie wyobraziæ na jakie sceny natyka³
siê wówczas....
Klemens Derc – przypomnê, animator ¿ycia teatralnego na Kaszubach – i prof. Andrzej Bukowski
XXVI Spotkania Wdzydzkie 2001 r. Od lewej Jan
ustawili siê do pami¹tkowej fotografii, która uwieczMachut (Koœcierzyna), prof. Jerzy Samp (Uniwersytet
ni³a ich obu nieomal obok siebie. Profesor tylko raz Gdañski), red. Stanis³aw Janke (Pomerania Gdañsk).
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jeden zaszczyci³ Wdzydze, ale za to w jak bardzo pamiêtny sposób!
Dwudniow¹ za¿art¹ polemik¹ wiedzion¹ pomiêdzy nim i Lechem B¹dkowskim. W spotkaniowych przerwach pan profesor, jak gdyby nigdy nic,
okazywa³ uœmiechniêt¹ twarz. I tak¹ te¿ zosta³a ona
utrwalona na fotografiach Wasta Kaminscigo.
Podobnie raz jeden odwiedzi³ spotkania pisarzy kaszubskich, jeszcze wówczas nie sygnowane
nazw¹ „wdzydzkie” – Jasiu Drze¿d¿on. By³o to na
ich pierwszej edycji w Osuszynie. Z Jasiem trochê
sobie wówczas w kuluarach pogwarzyliœmy. By³
usposobiony mocno refleksyjnie, czu³o siê w nim
owo wewnêtrzne napiêcie, które ju¿ niebawem zaowocowaæ mia³o d³uga seri¹ ksi¹¿ek.
Z tych spotkañ pamiêtam Micha³a Misiornego
wówczas nadwornego krytyka kulturalnego „Trybuny Ludu”. Ten, jak siê zdeklarowa³, Kociewiak,
mocno wówczas zachwala³ prozê Necla. Pewno
mu pasowa³a do socrealistycznych koncepcji w
sztuce.
Niegdyœ by³ czas stosowny po temu a¿eby ustawiæ siê do pami¹tkowej fotografii pod koœcierskim
pomnikiem Józefa Wybickiego. Dziêki temu s¹ na
niej wszyscy. Ci co odeszli wcale nie w bezpamiêæ –
choæ koœcierskich prominentów tamtego czasu na
niej nie brakuje, co do jednego winniœmy im
wdziêczne wspomnienie, za to, ¿e chcia³o im siê
chodziæ wokó³ wdzydzkich spotkañ – obok tych, co
jeszcze siê broni¹ przed odejœciem na kaszubsk¹
wachtê.
Tegoroczne spotkanie... Nie by³o klimatu by
zrobiæ sobie zdjêcie. By odwiedziæ wdzydzki skansen. Pono sobota to z³y dzieñ po temu a¿eby wpuszczaæ doñ goœci. Przeto nie napiszê o nim nic z³ego,
ale i dobrego tak¿e nie. Bo niby z jakiego powodu.
¯e nie dane mi by³o odwiedziæ grób najwiêkszych
w dziejach Wdzydz pp. Gulgowkich ?
Czym przez wszystkie te lata by³y i nie by³y
wdzydzkie spotkania? Na pewno nie sta³y siê okazj¹ do poznania ludzi innych ani¿eli pisarska profesji. Wawrzyñca Sampa, dla przyk³adu, autora pomnika pp. Gulgowskich we wdzydzkim skansenie,
do dziœ na w³asne oczy nie ogl¹da³em. W koñcu nie
wymyœlono jeszcze spotkañ malarzy, rzeŸbiarzy,
grafików na kaszubskie tematy tworz¹cych. Nie ma
te¿ w zwyczaju urz¹dzania interdyscyplinarnych
spotkañ – wespó³ z re¿yserami /Miros³aw Bork, Maciej Dejczer/, malarzami /prof. W³odzimierz £ajming/, aktorami /Teresa Budzisz-Krzy¿anowska,
Danuta Stenka/. A skoro tak, trudno siê dziwiæ, i¿
siê nie znamy i niezbyt wiemy co sobie wzajem mielibyœmy do powiedzenia. Na rozmaitych zjazdach
kaszubskich bywaj¹ g³ównie tzw. dzia³acze...
* Ryszard Ciemiñski /jak wskazuje nazwisko przodkami pochodzi z Goch/ jest znanym gdañskim publicyst¹, i literatem. Jego „specjalnoœci¹” jest reporta¿ i esej polityczno-spo³eczny, nie obce s¹ mu zagadnienia kultury fizycznej i sportu, przeto by³ tak¿e
dziennikarzem sportowym, pracuj¹c m.in. w tym zakresie w dziennikach warszawskich. Jest On przede
wszystkim regionalist¹ pomorsko – kaszubskim, w
tym przyjacielem i orêdownikiem spraw morskich,
tak dzisiaj zapomnianych... Od lat jest uczestnikiem
spotkañ pisarzy i dzia³aczy kaszubskich we Wdzydzach, jest niespokojnym ale zarazem przy tym ich
dobrym duchem. Jego obecnoœæ i emocjonalne
wyst¹pienia buduj¹, bywaj¹c czêsto „zaczynem”
do podejmowania dzia³añ na rzecz umacniania kaszubsko - pomorskiej racji stanu zw³aszcza regionalnej kultury.
Niniejszy tekst powsta³ po udziale jego autora,
na kolejnych - XXVI Spotkaniach Wdzydzkich
/30 rocznica/, które odby³y siê 16-17. 11. 2001 r.
/tz/

Zbigniew Studziñski

30 lat minê³o...
S¹ miejsca, zdarzenia, przedmioty i osoby, o
których pamiêæ wydaje siê trwa³a. Dla mnie takim
miejscem jest i chyba pozostanie gmina Lipnica, a
szczególnie szko³a w Lipnicy i zwi¹zani z ni¹ ludzie. We wrzeœniu 2001 roku minê³o 30 lat, jak
przekroczyliœmy z ¿on¹ jej progi. Przepracowaliœmy 25 lat, w tym jednym, jak¿e sympatycznym
miejscu.
Ówczesny inspektor oœwiaty w Chojnicach
Henryk Kostuch powierzy³ obowi¹zki kierownika
internatu w Lipnicy mojej ¿onie Urszuli, a ja otrzyma³em etat nauczyciela. Dziêki temu mogliœmy pracowaæ w jednej szkole, co przedtem by³o niemo¿liwe. Mieliœmy te¿, jak na owe czasy, bardzo dobre
warunki mieszkaniowe (3 ma³e pokoje, kuchnia,
³azienka). By³ to rok 1971.
Podró¿ autobusem „san” Wiele – Chojnice –
Lipnica trwa³a bardzo d³ugo, wydawa³o siê, ¿e cel
podró¿y to koniec œwiata.
Pierwszym napotkanym cz³owiekiem w budynku szko³y, by³ nie kierownik Stanis³aw Lorczak, a
woŸny – Marcin Borzyszkowski. Dla dwojga
m³odych, pe³nych obaw przed nowym nauczycieli,
jego powitanie w gwarze kaszubskiej spowodowa³o, ¿e poczuliœmy siê pewniej, prawie jak u siebie.
Postaæ pana Borzyszkowskiego przypomina
mi do dziœ woŸnych z powieœci Kornela Makuszyñskiego. By³ dumny ze swojej funkcji. Wype³nia³
obowi¹zki wzorowo. Mia³ pos³uch u dzieci i autorytet wœród pracowników szko³y. Dobrze radzi³ sobie
z problemami wychowawczymi uczniów. Jego osobowoœæ i stosunek do pracy, tak g³êboko utkwi³y w
œwiadomoœci wspó³pracowników, ze gdy po nim
obowi¹zki przej¹³ syn Edward, d³ugo nie mo¿na
by³o siê przyzwyczaiæ.
Mam te¿ osobist¹ satysfakcjê z nim zwi¹zan¹.
Po latach pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady Narodowej w Lipnicy, wrêczy³em panu
Marcinowi i jego ¿onie medale z okazji 50-lecia
po¿ycia ma³¿eñskiego.
Wœród pracowników szko³y i internatu by³o
wiêcej osób zas³uguj¹cych na nasz¹ pamiêæ.

„Wp³yw czasu pomniejsza obrazy,
ale nie potrafi ich ca³kowicie wymazaæ”
(Andrzej Stasnik)
Wype³niaj¹c obowi¹zki wychowawcy w internacie
podziwia³em pracê pani Skibowej. W internacie
przebywa³o wówczas oko³o 90 dzieci. Pani Skibowa w bardzo prymitywnych warunkach (piwnica,
pralka „frania”, brak magla) musia³a przygotowaæ
dla nich poœciel i posprz¹taæ pomieszczenia internackie. Nigdy nie narzeka³a na ogrom obowi¹zków.
By³a pogodna i zawsze znalaz³a czas na mi³a pogawêdkê. Pozdrawiam ja serdecznie w imieniu
w³asnym i ¿ony.
Dzieci mieszkaj¹ce w internacie, oddalone od
najbli¿szych na ca³y tydzieñ, mia³y to szczêœcie, ze
noc¹ opiekowa³a siê nimi pani Monika Gostomczyk. Pe³ni¹c swoje obowi¹zki stara³a siê mieæ kontakt z ka¿dym dzieckiem, poznaæ jego potrzeby. A
te by³y ró¿norodne – przebywa³y tutaj dzieci z klas I
– VIII. Osobowoœæ pani Moniki budzi³a sympatiê i
bardzo potrzebne zaufanie wœród dzieci. Ciep³o, które z siebie dawa³a sprawia³o, ¿e dzieci ³atwiej znosi³y têsknotê za domem.
W ka¿dej zbiorowoœci ludzkiej (skoszarowanej) wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ posi³ki. W kuchni internackiej szefowa³a pani Stanis³awa Sikau. Pomaga³y jej panie: Helena Gliniecka, £ucja Gliniecka (potem intendentka i sekretarka) i Maria
Liberska. Dzieci by³y zadowolone z posi³ków,
ich ró¿norodnoœci i walorów smakowych. W internacie nikt nie móg³ byæ g³odny, jedzenia by³o
pod dostatkiem.
Wa¿n¹ rolê w internackiej spo³ecznoœci
spe³nia³ Alojzy Piechowski, woŸny i palacz. Jego zadaniem by³o dbanie o budynek internatu, a tak¿e pomoc w kuchni, która mieœci³a siê w budynku szkolnym.
Wiadomo, ¿e internat przy szkole podstawowej
by³ z³em koniecznym. Jednak przy du¿ych odleg³oœciach, braku dobrych nawierzchni dróg i niedogodnej komunikacji, spe³nia³ w tym czasie rolê
domu.
Myœlê, ¿e dziêki takiemu personelowi uda³o siê
to osi¹gn¹æ. Czy mam racjê? Ciekawe, czy moj¹ subiektywna ocenê podzielaj¹ byli jego wychowankowie? /-/

FOTO-ZBLI¯ENIA
Ko³czyg³owy

XVIII wieczny pa³ac Puttkamerów w Barnowie po odbudowie przez Czes³awa Langa,
jego nowego w³aœciciela.

Parchowo

W³adys³awa £angowska – wójt gminy i Jaromin Szroeder – uroczyœcie „otwieraj¹” VIII
Biesiadê Teatraln¹ /8–11.11.2001 r./

Litewski zespó³ folklorystyczny – „Aitwaris”
- prezentowa³ muzykê i tañce ¯mudzi.

Poeta Jan Kiyrkas podczas spotkania literackiego, obok Stanis³aw Miedziewski – Teatr
Stop” ze S³upska

Uroczystoœæ 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego pp. Borzyszkowskich (1979). Marcina Borzyszkowskiego dekoruje
Zbigniew Studziñski - przewodnicz¹cy GRN w Lipnicy. Z lewej Leopold Jankowski - naczelnik Gminy Lipnica.

Pantomima w wykonaniu teatru „Blik”
z Koszalina
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FOTO-ZBLI¯ENIA

Wystêp Teatru „Druga Strefa” z Warszawy

Recital chóru „Cassubia Cantat” z Parchowa.

Przechlewo

Od lewej: Jerzy Myszka i Pawe³ Friese –
dzia³acze klubu sportowego „Prme – Food
Brda Przechlewo oraz Pawe³ Janas menager
„Amiki” Wronki zaprzyjaŸnionego z Brd¹ I ligowego klubu pi³karskiej ekstra klasy.

Kocza³a

80–ciolatkowie, Aleksandra i Marcin Bajek,
uczestnicy Balu Seniora w Koczale
/9.11.2001 r./.

Stanis³aw Pestka

PRUSY czy BRUSY
Oryginalnie brzmi¹ca, zw³aszcza
dla ucha jêzykoznawcy, nazwa Brusy kryje w
sobie sporo etymologicznych zasadzek i subtelnoœci. Trudno ustaliæ jakiœ wzglêdnie pewny
Ÿród³os³ów – wyraz pierwotny – od którego zosta³a utworzona. Trzeba wobec tego spróbowaæ chocia¿ w przybli¿eniu wyjaœniæ zwi¹zek
s³owotwórczy ze znaczeniem wyrazu.
Je¿eli dokonamy na samym wyrazie maleñkiego zabiegu polegaj¹cego na usuniêciu dŸwiêcznego B i zast¹pieniu jej przez bezdŸwiêczn¹ P, otrzymamy Prusy. To daje do myœlenia. Powstaje pytanie: przypadkowa zbie¿noœæ
fonetyczna czy rezultat przeszczepienia nieznacznego tworu jêzykowego na odmienny
grunt? Warto pos³uchaæ co na ten temat mówi³
Czes³aw Wycech w swej monografii pt. „Powiat
Chojnicki”. W jednym z rozdzia³ów tej ksi¹¿ki
autor robi uwagê, ¿e za czasów krzy¿ackich osiedle nazywa³o siê Brusk, czy te¿ Prusk. Byæ mo¿e
dominuj¹cy wp³yw na tak¹ a nie inn¹ postaæ nazwy miejscowej wywar³ przyjêty przez Zakon
Krzy¿acki s³owiañski wyraz Prusy.
W powy¿ej zaprezentowanej interpretacji pozory prawdopodobieñstwa s¹ tak wielkie, ¿e ka¿dego mog¹ zwieœæ, a bardziej naiwnych przekonaæ. Wydaje siê, ¿e nale¿y gdzie indziej szukaæ
klucza do rozwi¹zania tej etymologicznej zagadki. W wyrazie Brusy pieñ stanowi cz¹stkê Brus,
dawniej Bruc lub Bruk czyli ta sama, jak¹ znajdujemy w nazwie Brukalice na Œl¹sku.
Nie wszyscy mo¿e wiedz¹, ¿e interesuj¹ce
nas w tej chwili s³owo Brukalice jest wziête z
najstarszego zdania w jêzyku polskim zamieszczonego w pisanej po ³acinie „Ksiêdze za³o¿enia klasztoru Panny Marii w Henrykowie”
1270 roku.
Autor, zapewnie mnich, znu¿ony faktografi¹ puœci³ wodze swej pasji lingwistycznej
i zacz¹³ medytowaæ nad genez¹ nazwy Brukalice, Brukaliz. Wywiód³ j¹ od nazwiska jednego
z miejscowych osadników nazwiskiem: Bruka³. Ów osadnik podobno czêsto me³ wespó³ z
¿on¹ na ¿arnach. Kiedyœ spostrzeg³, ¿e jego lepsza po³owa zmêczy³a siê. Litoœæ a mo¿e inne
szlachetniejsze uczucie wyrazi³o siê w zdaniu
a nastêpnie w czynie i... przesz³o do historii.
Ze wzglêdu na jego specyfikê przytoczê je
w ca³oœci: „daj aæ ja pobruczê /pocha³asujê/
a ty poczywaj”. Niniejsze zdanie zacytowa³em
za Tadeuszem Lehr-Sp³awiñskim, oznacza
ono: „pozwól ja bêdê me³ a ty odpoczywaj”.
Dobrze ale co maj¹ z tym wspólnego Brusy? Otó¿ widocznie Bruka³ bardzo czêsto

powtarza³ ten rycerski gest wobec swej ma³¿onki schylonej nad ¿arnami, skoro s¹siedzi przezywali go odt¹d Bruka³. Zaœ jego potomstwo
nazywali Brukalicy /nazwa patronimiczna/.
Czasownik podbruczê – zauwa¿a
Lehr-Sp³awiñski – jest tworem dŸwiêkonaœladowczym; rdzeñ bruk znaczy tyle co robiæ
ha³as, trzask, ci¹æ trzeæ. Jesteœmy wiêc na
tropie!
Brusy jak mówi¹ liczne zapiski i tradycja,
posiada³y na swym obszarze mnóstwo g³azów
pochodzenia polodowcowego, Dziêki tym naturalnym reliktom skandynawskiego pó³wyspu mieszkañcy Brus zajmowali siê gromadzeniem, ociosywaniem, ³upaniem i dystrybucj¹
kamieni poszukiwanych przez ówczesnych budowniczych. Wszystkie czynnoœci powodowa³y charakterystyczny zgie³k i ha³as podobny
do tego, jaki s³yszeli s¹siedzi Bruka³a.
W przypadku Brus historia mia³a siê podobnie. Na skutek czêsto powtarzaj¹cych siê
wyrazów: brukaæ, pobrukaæ - poprzez liczne
póŸniejsze mutacje powsta³ wyraz bêd¹cy
nazw¹ miejscow¹ - BRUSY.
O ile propozycjê Czes³awa Wycecha odnosz¹c¹ siê do nazwy Brusy mo¿na nazwaæ hipotez¹, o tyle moje rozwa¿ania w tym zakresie
– proszê potraktowaæ jako formy zapytañ,
a wyra¿one w tym zakresie moje odpowiedzi,
proszê przyj¹æ jako okreœlone – SUGESTIÊ!
Gdañszczanin - Stanis³aw Pestka - jest
uznanym, pomorsko – kaszubskim publicyst¹,
pracowa³ m.in. w Dzienniku Ba³tyckim, Czasie, Kaszebach, Pomeranii, której by³ Redaktorem Naczelnym. Jest ponadto filozofem i historykiem, a przede wszystkim literatem, poet¹.
Jest autorem licznych tomików poezji, pe³nych
piêknych strof liryki kaszubskiej, które czêsto
publikuje pod literackim pseudonimem
ZBRZYCA. Pseudonim ten podkreœla obszar
s z c z e g ó l n i e p r z e z n i e g o u m i ³ o w a n y,
tj. ZABORÓW, miejsca gdzie siê wychowa³ i dorasta³, gdzie jego ojciec w uroczej wsi zaborskiej Zbrzyca by³ nauczycielem.
Nadal jest aktywnym dzia³aczem regionalnym, cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego by³ prezesem Zarz¹du G³ównego w latach 1976–1980 i 1992–1994. S³owem
jest STOLEMEM, „kaszebskiej sprowe”, bez
którego kaszubska myœl spo³eczna i dzia³alnoœæ kulturowa by³yby dzisiaj wiele ubo¿sze.
Publikowany pow. tekst ukaza³ siê w dwutygodniku KASZEBE w 1959 roku. / tz /

PRZEDSIÊBIORSTWO TURYSTYCZNE I STADNINA KONI „KASZUBSKI BÓR” Ca³oroczny Oœrodek Wypoczynkowy i Sportów Hipicznych
oraz w okresie letnim tak¿e Sportów Wodnych
zaprasza
na zimowo–wiosenny wypoczynek weekendowy,
a w okresie ferii na “zimowiska”.
Organizujemy kuligi i “wyprawy” konne po okolicy, a tak¿e BALE i ZJAZDY
RODOWE, z okolicznoœciowym artystycznym programem regionalnym i ogniskiem.

„Pierwsza para” Balu – Janina Jankiewicz
dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
/g³ówny organizator/ i senior - Tadeusz
Stemplewski.
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Przyjmujemy zlecenia na organizacjê innych form wypoczynku zgodnie z ¿yczeniami PT
Klientów, w tym szczególnie polecamy od czerwca: 7-dniowe sp³ywy kajakowe rzekami:
Zbrzyc¹ lub K³onecznic¹ i jeziorami: Laska, Parszczenica Modziel i Œluza do Swornychgaci
i Charzyków, oraz wyprawy konne do Wdzydz Kiszewskich, Leœna, Hamer M³yna i Wiela.
Informacje: tel. 090 – 542- 956; (0-59) 82 16 568; 82 18 584 lub 84 33 160.

Alfons Klepin

Testament mojego
dziadka

FOTO-ZBLI¯ENIA

Przegl¹daj¹c ostatnio rodzinne archiwum odnalaz³em ciekawy dokument. Jest nim, odpis testamentu mojego dziadka, ojca mojej matki Heleny Pluto-Pr¹dziñskiej – Jana Pr¹dziñskiego gospodarza z Ostrowitego na Gochach.
Testament ten jest ciekawym dokumentem nie tylko z zakresu prawa, ale przede wszystkim
jest œwiadectwem dobrych i uporz¹dkowanych zwyczajów, dzisiaj nazywanych ochron¹
i opiek¹ socjaln¹ ludzi – „wieku po-produkcyjnego” przechodz¹cych w tamten, zwyczajowo
ustanowiony sposób, na emeryturê, gwarantuj¹c¹ œrodki na godne utrzymanie i do¿ycie.
Solowe harce Pañ na koczalskim Balu
Dokument ten przedstawiam w wersji oryginalnej.
Seniora.
IV. 39/36 Odpis

Wdzydze Kiszewski

Otwarto i og³oszono
Chojnice, dnia 10.X. 1936 r.
S¹d Grodzki
/ - / Czech.
Protokó³
Dzia³o siê w Ostrowitem dnia 6, maja 1936 r. w domu gospodarza Jana Pr¹dziñskiego.
Ob³o¿nie chory gospodarz Jan Pr¹dziñski zawezwa³ ni¿ej podpisanego so³tysa Franciszka
Ekmanna do sporz¹dzenia z nim testamentu. Ni¿ej podpisany so³tys uda³ sê bezzw³ocznie do
mieszkania znanego mu chorego i stwierdzi³, ¿e stan jego jest taki, ¿e istnieje uzasadniona obawa, i¿ chory mo¿e prêdzej umrzeæ, zanim zd¹¿y³by z nim sporz¹dziæ testament sêdzia lub notariusz. Jako œwiadkowie zostali przyzwani:
1/ gospodarz Franciszek ¯muda Trzebiatowski
2/ gospodarz Sylwester Pr¹dziñski
Œwiadkowie zapewniaj¹, ¿e nie s¹ spokrewnieni ani spowinowaceni ze spadkodawc¹ i ¿e
w³adaj¹ jêzykiem polskim w s³owie i piœmie. Spadkodawca Jan Pr¹dziñski jest so³tysowi osobiœcie znany.
W potocznej z nim rozmowie stwierdzono, ¿e chory oœwiadcza co nastêpuje. Moje ca³kie gospodarstwo rolne i zabudowania z ¿ywym i martwym inwentarzem to co dotychczas posiada³em, zapisuje mojemu synowi Augustynowi. Augustyn sp³aci moim córkom a swym siostrom
w posagu - Dominice trzytysi¹ce z³otych, Helenie piêæset z³otych. Posagi s¹ p³atne
a/ Dominice w jednym roku i rok jeden bez procentu potem po 3 procent rocznie
b/ Helenie w 5 latach bez procentu.
Poza tym Augustyn winien swem rodzicom deputat na utrzymanie wydaæ, wolne mieszkanie, wejœcie z podwórza do izby na prawo i górê nad izb¹, 1 chlew, szop¹ i 1 ozark¹, 12 ctr. ¿yta,
30 ctr. kartofli zdrowych do jedzenia, 3000 torfu suchego, 6 mtr. Szczap drzewa, 3 t³uste gêsi a
12 funtów, 1 ctr. wieprzowego miêsa, 25 funtów owsianej kaszy, 25 funtów bukfinta kaszy, 1 prosiê od 6 tyg., 1 krowê sta³¹ do mleka, 1 owcê rodn¹ z jagni¹tkiem, 2 ctr. soli jadalnej, 2 morgi roli
od drogi nad granic¹ Franciszka ¯mudy Trzebiatowskiego i z tego, jeden mórg ka¿dego roku
gnoiæ.
I pó³ ogrodu nad granic¹ Topkê Józefa, tak¿e ka¿dego roku gnoiæ.
Ka¿dego roku 10- z³. pieniêdzy. Pogrzeb obojga rodzicom z ca³kiem bractwem, w razie by
jedno z rodziców by zmar³o, deputat zostanie w ca³oœci. To jest moja ostatnia wola.
Protokó³ niniejszy zosta³ spadkobiercy przeczytany, przez tego¿ przyjêty i podpisany wraz z
so³tysem i œwiadkami. Równoczeœnie pouczono spadkodawcê, ¿e jego testament jest wa¿ny
przez trzy miesi¹ce i ¿e czasokres wa¿noœci zaczyna biec od tej chwili kiedy obawa œmierci
ustaje.
p p p.
/-/ Jan Pr¹dziñski
/-/ Franciszek ¯muda Trzebiatowski /-/ Sylwester Pr¹dziñski
L. S. /-/ Franciszek Ekmann, so³tys
Alfons Klepin mieszka od dziesi¹tków lat w S³upsku. Jest cz³onkiem s³upskiego oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, cz³onkiem jego zarz¹du i chor¹¿ym. Jest znanym s³upskim
rzemieœlnikiem – wziêtym mistrzem krawieckim. Tradycje tego zawodu w jego rodzie siêgaj¹
pocz¹tków XIX wieku, bowiem krawiectwem zajmowa³ siê ju¿ jego pradziadek - Baltazar Klepin
/1790 – 1874 /, który mieszka³ w BrzeŸnie Szlacheckim, gdzie posiada³ gospodarstwo rolne, trudni¹c siê przy tym, w³aœnie krawiectwem.
Alfonsa Klepina od lat pasjonuje historia jego rodu, st¹d zbiera wszelkie dokumenty po to by
napisaæ rodzinn¹ monografie. Póki co ma ju¿ opracowane, siêgaj¹ce swymi korzeniami do
prze³omu XVII / XVIII wieku - drzewo genealogiczne: Klepinów z Goch.
/ tz /

Prof. Jerzy Samp z Uniwersytetu Gdañskiego
– g³ówny referent XXVI „Spotkañ Wdzydzkich” /23 listopad 2001 r./.

Prof. Brunon Synak – prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, przed nim - Ludwik
Bach z Rumi, za nim Marek Byczkowski ze
Stê¿ycy.

Wojciech Kiedrowski – wydawca /Oficyna
„Czec”/; red. Zbigniew Gach ; red. Ryszard
Ciemiñski ; po drugiej stronie sto³u od lewej:
Benedykt Karczewski z Koœcierzyny, Franciszek Kwidziñski z Kartuz i Tadeusz Gleinert wiceprezes ZKP

Kapela Kaszubska z Koœcierzyny.
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FOTO-ZBLI¯ENIA
Czersk

Prof. Ryszard Kukier

Warunki œrodowiska
geograficznego Goch
i Zaborów

Spoœród ca³oœci ziem kaszubskich
tereny Gochów
Od lewej strony Henryk Sikorski – Czersk,
Klemens Bruski – Uniwersytet Gdañski; Ce- i Zaborów na mapie etnograzary Obracht – Pr¹dzyñski – Uniwersytet Gda- ficznej stanowi¹ przyk³ad doñski; Hieronim Kuchta – Czersk: referenci se- chowania do naszych czaminarium „Czersk dzisiaj, Czersk dawniej” sów wielu tradycyjnych
form i zachowa³y tylko w nie/29 listopad 2001 r./
wielkim stopniu przeobra¿one dawne œrodowisko geograficzne. S¹ nadal obszarem o s³abo zagêszczonej sieci osadniczej.
Nie mniej tereny te, jednolite pod wzglêdem etnicznym mia³y w swej historii odmienne drogi rozwoju historycznego, dochowa³y do czasów wspó³czesnych dawn¹
ludnoœæ rodzim¹, œwiadom¹
swego polskiego pochodzenia. Odnosi siê to zw³aszcza do pogranicza regionu
Gochów w XIX wieku, wchodz¹cego wprawdzie
w sk³ad ziemi dawnej Rzeczypospolitej, ale nara¿onego na oddzia³ywanie obcych kolonistów, bowiem kolonizacja niemiecka ow³adnê³a œrodkow¹
i po³udniow¹ czeœæ tej ziemi. Przy kaszubszczyŸnie
pozosta³a pó³nocna i pó³nocno-wschodnia czêœæ zieEdmund Hapka – przewodnicz¹cy Rady Po- mi cz³uchowskiej. Dopiero po I wojnie œwiatowej
wiatu Chojnickiego /stoi/ obok: Krzysztof Sê- naskutekuzasadnionychprotestówludnoœcirodzikelewski – przewodnicz¹cy RMiG Czersk mej i wyst¹pieñ o przy³¹czenie ich ziem do Polski,
i d r J a n i n a C h e r e k – d y r. M u z e u m wy³¹czono z ziem powiatu cz³uchowskiego wiêkw Chojnicach.
szoœæ regionu Gochów, w³¹czaj¹c ten¿e w granice
odrodzonego pañstwa polskiego /do powiatu chojnickiego/. Czeœæ pó³nocno-zachodnia regionu Gochów z zespo³ami osadniczymi: Kocza³a, Nowa
Wieœ Cz³uchowska, Sompolno, Polnica, Przechlewo, pozosta³a nadal w granicach Rzeszy, poddana
eksterminacji jêzykowej i narodowej.
W znacznie korzystniejszej sytuacji dla zachowania kaszubszczyzny znaleŸli siê Gochowie w granicach pañstwa polskiego, g³ównie zaœ zamieszkali
w nastêpuj¹cych zespo³ach osadniczych: Borzyszkowy, BrzeŸno Szlacheckie, Borowy M³yn, Konarzyny, Lipnica, Zapceñ – bowiem zespoleni z MaJerzy Rogañski /stoi/ - honorowy Obywatel cierz¹ dochowali odrêbnoœæ etnograficzn¹ w ma³o
Czerska, obok Ligia Rogañska, El¿bieta Palu- zmienionych uwarunkowaniach do czasów nam
szak – prezes O/ZKP w Czersku, Wincenty wspó³czesnych.
Szynwelski – sekretarz O/ZKPw Czersku,
Podstawowymi sk³adnikami œrodowiska geoz prawej strony: Stanis³aw Leszczyñski – rad- graficznego regionu Goch, równie¿ Zaborów jest
ny, dzia³acz OSP.
znaczny dostatek powierzchni leœnej du¿o wy¿szy

od œredniej krajowej, oraz
dostatek wód, w tym przede
wszystkim jezior, zarówno
du¿ych jak i ma³ych, bezo d p ³ y w o w y c h , p o z ostaj¹cych najczêœciej w posiadaniu indywidualnych
w³aœcicieli.
Znaczne s¹ te¿
zró¿nicowania topograficzne charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem form morfologicznych w³aœciwych strefie pojezierzy, przy czym na
przedpolu po³udniowym
wystêpuje ju¿ strefa zandru.
W wielu okolicach nie brak
terenów pagórkowatych
Co w terminologii
ludowej zosta³o okreœlone
mianem „gór”. Kontrasty ukszta³towania jako wynik dzia³ania l¹dolodu widoczne s¹ w rozleg³ych formach rynnowych jezior w otoczeniu wysokich i zalesionych brzegów, jak te¿ charakteryzuj¹ siê znacznymi obni¿eniami terenowymi kontrastuj¹cymi
z poprzednimi, powsta³ymi najczêœciej jako wynik
dzia³alnoœci osadniczej.
Jakkolwiek brak tu wiêkszych rzek, zaœ cieki
poboczne dziel¹ siê na dop³ywy systemu Brdy /dorzecza Wis³y/ i Wieprzy /Zlewnia Ba³tyku/, to znaczna liczba mniejszych rzek i potoków dobrze zaopatrzona w wodê ubogaca krajobraz, bowiem rzeki
p³yn¹ dawnymi korytami, jak np. Chocina i Brda.
Bogactwo szaty leœnej z mieszanymi liœciasto-iglastymi zespo³ami drzewostanów, charakterystycznymi zaroœlami typu krzewiastego przy znacznym udziale ja³owca – stwarza swoiste piêkno krajobrazowe, zw³aszcza zaœ dotyczy to szaty roœlinnej w
otoczeniu wiêkszych form jeziornych i na odizolowanych wzgórzach oraz pagórkach morenowych.
Przyk³adowo mo¿na tu wskazaæ na okolice
Borzyszków, BrzeŸna Szlacheckiego, Brzozowa, gdzie tzw. „Polskie Góry” na dawnym pograniczu powiatów chojnickiego /ziemi
cz³uchowskiej/ z powiatem miasteckim w wieku XIX by³y orientacyjn¹ lini¹ zasiêgu ¿ywio³u kaszubskiego. Obecnoœæ mokrade³, niezbitych dowodów reliktów dawnych moczarów i bagien nadaje tutejszemu krajobrazowi
swoistego uroku i zadumy. Przewa¿aj¹ce

Uczestnicy seminarium – widok ogólny sali
obrad.
Borowy M³yn

18

BrzeŸno Szlacheckie

lesiste strefy krajobrazowe w regionie Zaborów uzupe³niaj¹ piêkno wspó³czesnej kaszubszczyzny po³udniowej, bowiem niewiele
ju¿ tak pe³nych zespo³ów lesistych na ziemiach pó³nocnej Polski.
Nieurodzajne, bo piaszczyste i nader kamieniste gleby na których w przekonaniu ludnoœci rodzimej „kamne roscu”, nie daj¹ce dawniej minimum egzystencji bytu materialnego
kierowa³y zainteresowania ludnoœci na zajêcia
poza rolnicze, w tym tak¿e na dziedziny dawno ju¿ nie uprawiane w innych czêœciach ziem
pomorsko-kaszubskich. Chodzi tu o d³ugo
utrzymuj¹ce siê relikty w zakresie zbieractwa,
³owiectwa, bartnictwa, które przetrwa³y
w g³¹b XVIII wieku, podczas gdy na terenach
s¹siednich ju¿ wczeœniej zanika³y. W znacznej
mierze oddawano siê rybo³ówstwu jak te¿
z wielkim upodobaniem po³owowi raków. Dostatek drewna w lasach, mimo restrykcji
w³adz, wci¹¿ jeszcze stwarza³ korzystn¹ okazjê do rozwoju zajêæ zwi¹zanych z eksploatowaniem i przerobem drewna /dziegciarstwo,
smolarstwo, pota¿ownictwo/.
Nale¿y w zwi¹zku z tym mieæ na uwadze, i¿
zarówno na Gochach jak i Zaborach klasyczne
rolnictwo bêd¹ce wy³¹czn¹ dziedzinê zajêæ nie
jest na tym terenie tak dawne. Wypas zwierz¹t
gospodarskich, w tym przede wszystkim na
znacznym poziomie w XVIII i pocz¹tku XIX
wieku rozwiniêta hodowla owiec, warunkowa³a ³¹cznie z upraw¹ lnu wszechstronny rozwój tkactwa, p³óciennictwa i sukiennictwa wiejskiego. Reliktem tych pozosta³oœci jest dochowana œwiadomoœæ w wielu wsiach, np.
w Borzyszkowach i Gliœnie /1970 r./ koszarowego wypasu owiec w przenoszonych konstrukcjach zagrodowych, budowanie pomieszczeñ
dla tych¿e z czêstoko³em i wjazdem bramnym,
co obecnie jest ju¿ odleg³¹ przesz³oœci¹ na innych ziemiach pomorsko-kaszubskich.
Tutejsze uwarunkowania œrodowiska geograficznego mia³o te¿ niepoœledni wp³yw na
kszta³towanie siê lokalnego budownictwa wiejskiego. Œwiadcz¹ o tym m.in. dochowane
kszta³ty dawnych rozplanowañ wsi, które nawet po wspó³czesnych wprowadzeniach okreœlonych innowacji prezentuj¹ do dziœ swój specyficzny lokalny charakter w tym zakresie.
Najogólniej rzecz bior¹c na tym terenie wystêpuj¹ dwa zasadnicze typy wsi: wieœ

skupiona, czêsto dawna forma okolicowa i
owalnicowa, jak np. do niedawna nadjeziorna
Lipnica /obecnie nie ma w jej bezpoœrednim
s¹siedztwie wód czêœciowo spuszczonego jeziora Trzebielsk/, okolne formy Borzyszków i
BrzeŸna Szlacheckiego rozbudowanych przy
jeziorach, czy do dzisiaj doskonale zachowana
tzw. okr¹g³a wieœ £¹kie Szlacheckie /£¹kie/ z
charakterystycznym rozwojem traktów polnych na peryferiach wsi. Do okolnych form na
Zaborach nale¿¹ te¿ G³ówczewice i Trzebuñ,
w zabudowie których /np. Wysoka Zaborska/
nast¹pi³y wprawdzie du¿e zmiany – to jednak
dawne uk³ady s¹ nadal jeszcze czytelne.
Drugim podstawowym typem jest osadnictwo przysió³kowe tzw. pustki, huby, zarówno
jednodworcze, b¹dŸ formy o kilku zagrodach,
najczêœciej w pewnym od siebie oddaleniu
/pustkowie Kozy i pustkowie Œwi¹tk/ pomiêdzy Borzyszkowami, Ostrowitym a Wojskiem.
Znaczna czeœæ pustkowi rozbudowana zosta³a
na przewê¿eniu form jeziornych /Betlejem, Kablowe, Chujci, Katarzynki/, b¹dŸ na pustkowiach nadjeziornych /jednodworcze zagrody
w £¹ckim M³ynie, Janowie etc/.
Dostatek surowca drzewnego przy indiwidualnym w³adaniu znacznymi area³ami lasów
– by³y w³aœciw¹ okolicznoœci¹ do budowania
budynków drewnianych i to wbrew zakazom
czynników administracyjnych jeszcze na
pocz¹tkach XX wieku. Pustkowia jednodworcze po³o¿one przy œródleœnych traktach dawnej sieci osadniczej a¿ do ostatnich czasów
by³y budowane wy³¹cznie z drewna.
Nale¿y równie¿ powiedzieæ, i¿ do niedawna na tak znacznym obszarze Gochów – jedynie Borzyszkowy by³y dawn¹ wsi¹ parafialn¹
z tzw. patronatu szlacheckiego /drobnoszlacheckiego/ zaœ odleg³oœci miêdzy wioskowe
w granicach parafii nierzadko przekracza³y 15
i 20 km.
/cdn/

Prof. Dr hab. Ryszard Kukier /14.6.1924 –
6.7.2000 r./ by³ pracownikiem naukowym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Jego zainteresowania badawcze dotyczy³y
g³ównie Pomorza, Kujaw, Krajny oraz ziemi
che³miñskiej w zakresie etnografii oraz geografii ekonomicznej. Szczególn¹ uwagê poœwieci³
ziemi bytowskiej, oraz ukochanym przez niego
Gochom - dokumentuj¹c kulturê duchow¹ i materialn¹ tutejszych Kaszubów. Zbiory etnograficzne jakie zebra³ podczas swych naukowych
wypraw na bytowszczyŸnie i na Gochach sta³y
siê osnow¹ dla utworzonego w 1972 roku w Bytowie Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego.
Powy¿szy tekst pochodzi z opracowania zamieszczonego w Pomeranii /nr 2/ z 1972 r. pod
tytu³em „Tradycyjne Budownictwo Kaszubskie
w Regionie Gochów i Zaborów”. Powsta³ on
Borowy M³yn po udziale autora w wyprawie terenowej, w ramach zainicjowanej przez studencki Klub „Pomorania” imprezy: „Rok 1970 - rokiem Architektury Kaszubsko–Pomorskiej”. Autor realizuj¹c jej program przemierzy³ Gochy i czêœæ
Zaborów interesuj¹c siê szczególnie zachowanymi na tym terenie przyk³adami budownictwa
tradycyjnego.
Kolejne odcinki z tego cyklu, które opublikujemy w nastêpnych numerach „NG” dotyczyæ bêd¹ rozwa¿aniom autora nt. zastanego
przez niego w tym czasie stanu i form tradycyjnego budownictwa w naszym Regionie oraz
Borowy M³yn o jego specyfice etnograficznej. /tz/

FOTO-ZBLI¯ENIA
Gdañsk

Franciszek Kwidziñski - szef artystyczny kaszubskiego ZPiT „Kartuzy”, regionalista,
cz³onek ZKP, spo³eczny aminator kultury- zosta³ na XV ZjeŸdzie ZKP w Gdañsku
/1.12.2001 r./ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Miastko

Miastecki chór „Petrus”, którym dyryguje Katarzyna B¹k – podczas wystêpów na „Canticum 2001 Miastko” /02.12.2001 r. /.

Bytów

Prezydium II Powiatowego Zjazdu SLD
w Bytowie (16.12.2001) – od lewej strony: Jacek Kowalik – pose³ RP z Chojnic; Jan Sieñko pose³ RP ze S³upska, wice przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej SLD w Gdañsku.; Miros³aw Ryckiewicz – dyr. SP w
Dretyniu; Jan Ponulak – przewodnicz¹cy
Rady Powiatu SLD; Marian Kwiatkowski
z Bytowa – przewodnicz¹cy obrad, za nim Gerard Czaja – senator RP z Bytowa.

Bronis³awa Janke – przewodnicz¹ca Rady
SLD w Bytowie, na zjeŸdzie wybrana na sekretarza Rady Powiatu SLD, za Marian Kuten – radny Rady Powiatu w Bytowie.
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Ewa Bukowska

Wojenne wspomnienia
Stanis³awa Rudnika z Zapcenia
W 1939 roku kiedy wybuch³a II wojna
œwiatowa mia³em 14 lat. A kiedy w 1943 roku
ukoñczy³em 18 lat zosta³em powo³any do wojska niemieckiego, do Wehrmachtu. Przewieziono mnie do jednostki szkoleniowej w Rentburgu, gdzie przeszed³em 3 miesiêczny okres
rekrucki.. Z Rentburga ca³y nasz oddzia³ przerzucono do Dani. Podró¿ trwa³a prawie 2 tygodnie. W samej Dani przebywa³em tylko parê
dni, bowiem, któregoœ dnia zostaliœmy za okrêtowani na s³ynnym niemieckim kr¹¿owniku
„Bismarck”. Po wyp³yniêciu na szerokie wody
Morza Pó³nocnego okrêt zosta³ zaatakowany
przez samoloty Aliantów. By³o groŸnie. Wszyscy musieliœmy ubraæ kamizelki ratunkowe,
szalupy by³y ju¿ spuszczone na wodê, bomby
rozrywa³y siê coraz bli¿ej okrêtu. Jednak okrêt
przy pomocy asystuj¹cych mu innych okrêtów
obroni³ siê.
Pop³ynêliœmy dalej i po paru dniach „Bismarck” wp³yn¹³ do portu w Oslo w Norwegii.
Tu zeszliœmy na l¹d razem z ca³¹ nasz¹ jednostk¹ i uzbrojeniem artyleryjskim. Po czym
pieszo, popychaj¹c dzia³a, poprzez góry w niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych,
przy siarczystym mrozie i oblodzonych wysokich stokach górskich, poprzez które przebiega³a droga dotarliœmy do miejsca naszego
zakwaterowania.
By³o to miasteczko Kinepos. Naszymi koszarami by³y drewniane baraki pokryte blach¹
Tam miêdzy innymi przechodziliœmy szkolenie strzeleckie i uczono nas taktyki walki z partyzantami. Jednoczeœnie pe³niliœmy s³u¿bê
wartownicz¹ na znajduj¹cym siê tam du¿ym
moœcie drogowym. Most ten mimo ochrony zosta³ przez partyzantów norweskich wysadzony
w powietrze. Przy tej okazji zginêli wszyscy
ochraniaj¹cy go ¿o³nierze z naszej jednostki.
Po paru miesi¹cach z Norwegii, latem
1944 roku zosta³em przerzucony do Normandii. Po paru dniach znalaz³em siê na kierunku
g³ównego natarcia ofensywy alianckiej.
Broniliœmy siê ukryci w g³êbokich do 2,5
metrów okopach By³o w nich na tyle bezpiecznie o ile nie trafi³y w nie bezpoœrednio pociski
lub lotnicza bomba. Po jakimœ czasie alianci
u¿yli tak zwany przez nas pocisków
„og³uszaj¹cych” i wyparli nasz oddzia³ z zajmowanych linii. Pociski te by³y szczególnie
niebezpieczna dla atakowanych ¿o³nierzy broni¹ Wype³nione by³y one gazem bojowym
o w³aœciwoœciach usypiaj¹cych. Nic dziwnego, ¿e m.in. dziêki. tej broni uda³o siê

Pierwszy z prawej - Stanis³aw Rudnik.
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Aliantom prze³amaæ niemiecka obronê i przesun¹æ siê w g³¹b l¹du, ale jak siê okaza³o nie na
d³ugo, bowiem zostali po czasie na powrót
wyparci.
Warunki jakie przysz³o nam prze¿ywaæ
w tym czasie by³y bardzo trudne. Nie dociera³y
do nas tabory z zaopatrzeniem, zarówno z pociskami jak i jedzeniem. My byliœmy g³odni
a dzia³a milcza³y... Stan taki spowodowa³, ¿e
Niemcy poddali siê wywieszaj¹c wzd³u¿ linii
obrony bia³e flagi. Ja wczeœniej opuœci³em okopy frontu, bowiem zosta³em og³uszony, od³amkiem pocisku. Od œmierci uratowa³ mnie he³m.
By³o to straszne prze¿ycie. Kontuzjowany
przele¿a³em na go³ym polu wœród ranionych
w tej potyczce niemieckich ¿o³nierzy a tak¿e
zranionych koni. Dooko³a nas panowa³ smród,
rozlega³y siê jêki, wo³ania o pomoc. Po odzyskaniu si³, wykorzysta³em sprzyjaj¹ca sytuacje
i zbieg³em. Ukry³em siê w pobliskich zabudowaniach, w których mieszka³a jak siê okaza³o
rodzina francuska pochodzenia polskiego.
Mia³em szczêœcie, zosta³em przez ni¹ przygarniêty i ukryty. Do mej kryjówki jedzenie dostarcza³a mi córka gospodarzy. Ludzie ci ukrywaj¹c mnie nara¿ali nie tylko siebie na œmieræ,
ale tak¿e ca³¹ wioskê na okreœlone represje. Na
szczêœcie do tego nie dosz³o. Szkoda, ¿e dziœ
nie pamiêtam jak nazywali siê ci bohaterscy ludzie i w jakiej to by³o wiosce.
Po poddaniu siê do niewoli alianckiej, trafi³em do obozu jenieckiego w Bure /Francja/.
W obozie tym przebywa³o tysi¹ce jeñców.
Trzymani byliœmy na ogrodzonym i nie zabudowanym terenie, st¹d spaæ musieliœmy „pod
go³ym niebem”. Na œrodku obozowego placu
sta³a wysoka wie¿a wartownicza. W nocy zainstalowane na niej reflektory oœwietla³y plac
i co dwie godziny z umieszczonych na niej tam
tak¿e megafonów, rozlega³y siê w ró¿nych jêzykach ostrze¿enia, by nie próbowaæ ucieczki
bo grozi to zastrzeleniem przez wartowników.
Alianci nasamprzód ka¿dego zatrzymanego jeñca przeszukiwali, zabieraj¹c wszystko
co posiada³, w³¹cznie z rzeczami osobistymi:
zegarkami, obr¹czkami, ³añcuszkami i medalikami w³¹cznie. To nic, ¿e dla wielu z nas by³y
to pami¹tki rodzinne, czy talizmany o du¿ej
wartoœci emocjonalnej. Jedzenie otrzymywaliœmy dwukrotnie dziennie. Dostawaliœmy po
dwie szklanki herbaty i po paczce sucharów. W
obozie tym Alianci przeprowadzili „segregacje” dziel¹c nas na poszczególne grupy.
W pierwszym rzêdzie wyodrêbniono ¿o³nierzy

SS i Gestapo, potem Rosjan nastêpnie Polaków, Belgów i Holendrów. Kto z tej ostatniej
grupy chcia³, móg³ siê zg³osiæ, aby dalej braæ
udzia³ w wojnie i walczyæ przeciwko
Niemcom.
Zg³osi³em sw¹ chêæ przejœcia w szeregi
Aliantów. Trafi³em do Szkocji. Tam na nowo
umundurowany przeszed³em przeszkolenie,
po czym zosta³em przydzielony do oddzia³u
lekkiej artylerii. By³em tzw. naprowadzaj¹cym
na cel. Popo³udniami uczestniczy³em w lekcjach jêzyka angielskiego. W Anglii nie musieliœmy narzekaæ na warunki zakwaterowania
i ¿ywienia. Co prawda na pocz¹tku wielu z nas
chorowa³o nie bêd¹c od dawna przyzwyczajonymi do obfitego i regularnego od¿ywiania. Tu
mogliœmy chodziæ nie tylko do kina ale i na tañce, nie brakowa³o równie¿ alkoholu. Któregoœ dnia zosta³em przydzielony do „ochrony”
wa¿nego pu³kownika /nazwiska nie pamiêtam/, który w jakiejœ misji wys³any zosta³ do
Europy Po³udniowej. Tak dziêki temu mia³em
okazjê byæ w Rzymie a tak¿e w Watykanie. Po
powrocie do Szkocji, nasz oddzia³ do którego
nale¿a³em zosta³ przegrupowany w pobli¿e
portu. Pewnego razu gdy byliœmy w kinie, przerwano seans i zostaliœmy alarmowo przerzuceni konwojem morskim a potem l¹dem na przedmieœcia Bredy w Holandii. Nasz oddzia³
wszed³ w sk³ad 333 Korpusu angielskiego II
Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Pocz¹tkowo by³em artylerzyst¹. Po paru
dniach przeniesiono mnie do polowej centrali
telefonicznej i jako ³¹cznoœciowiec uczestniczy³em na pierwszej linii frontu w walkach
w obronie tego miasta. Za t¹ skuteczna obronê
z wieloma innymi zosta³em wyró¿niony
tytu³em Honorowego Obywatela Bredy. Obywatelstwo to przyj¹³em jako Kiedrowski z Lublina. Ta konspiracja by³a potrzebna po to by

Breda tu¿ po wyzwoleniu.

Stanis³aw Rudnik w beretce (Holandia)

chroniæ przed niemieckimi represjami m¹ rodzinê w Zapceniu. Fakt tego wyró¿nienia do
dziœ figuruje w dokumentach tego holenderskiego miasta.
Z kolei z Holandii oddzia³ nasz zosta³ przerzucony do Belgii tam te¿ braliœmy udzia³
w ciê¿kich walkach obronnych, któregoœ z belgijskich miasteczek. Pamiêtam, ¿e by³o bardzo
ciê¿ko. Przez tydzieñ byliœmy w okr¹¿eniu,
brakowa³o nam amunicji, zniszczone mieliœmy uzbrojenie artyleryjskie, brakowa³o jedzenia a przy tym coraz wiêcej wœród nas by³o rannych. W koñcu zmuszeni byliœmy siê wycofaæ.
Gdy w 1945 roku zakoñczy³a siê wojna
znajdowa³em siê w Niemczech, w Berlinie. Pamiêtam moment gdy oficjalnie og³oszono klêskê Niemiec i koniec wojny. Salw zwyciêstwa
nie by³o koñca. Skoñczy³ siê dla nas frontowych ¿o³nierzy koszmar, okrucieñstwo
i gro¿¹ce nam nieszczêœcia. Ka¿dy z nas mia³
ju¿ dosyæ takiego ¿ycia, którego celem by³o
przetrwanie i prze¿ycie kolejnego dnia. By³em
szczêœliwy, ¿e mi siê to uda³o !
Jeszcze przez ponad 2 lata przebywa³em w
Niemczech, s³u¿¹c na ochotnika w szeregach
¿andarmerii. W 1947 roku nadszed³ czas kiedy
musia³em powróciæ do Polski, do domu.
Po powrocie do Ojczyzny na swe rodzinne
Gochy - dowiedzia³em siê i¿ za to, ¿e ten powrót opóŸni³em zosta³em w miêdzyczasie pozbawiony obywatelstwa polskiego. W ten

sposób wówczas karano tych co pozostawali
na Zachodzie. Z tego wynika³o,¿e s¹dzono i¿
ja z tej „wojaczki” nie powrócê do kraju. Z powodu „utraty” obywatelstwa regularnie musia³em meldowaæ siê przed funkcjonariuszami
UB w Chojnicach. Dopiero w 1948 roku na powrót przywrócono mi obywatelstwo polskie.
Na tym nie skoñczy³y siê me perypetie, bowiem po jakimœ czasie odwiedzi³ mnie oficer z
Pomorskiego Okrêgu Wojskowego z Bydgoszczy. By³ on w stopniu majora i jak siê póŸniej
domyœli³em by³ ¿o³nierzem wywiadu. Major
ten nasamprzód namawia³ mnie do wst¹pienia
do partii, a potem do wojska, do wywiadu w ramach, którego po przeszkoleniu mia³em byæ
odes³any do „pracy” na tereny, które pozna³em
w okresie wojny, a zw³aszcza podczas s³u¿by
w alianckiej ¿andarmerii. Powiedzia³em, ¿e
siê namyœlê, poprosi³em o adres, gdzie mam
siê zg³osiæ, oczywiœcie nie mia³em tego zamiaru uczyniæ...
Wspomnê jeszcze, ¿e w czasie tej wojny
by³o mi dane spotkaæ siê z wieloma uznanymi
dowódcami alianckimi w tym Wojska Polskiego, m.in. z Montgomerym, genera³ami Maczkiem i Rudnickim.
Dzisiaj z perspektywy czasu pamiêtam
zw³aszcza te wojenne dni w których znajdowa³em siê w szczególnych i nadzwyczajnych
sytuacjach. Udzia³ mój w tej okrutnej wojnie
nauczy³ mnie jednego - mianowicie jak nale¿y
¿yæ i cieszyæ siê ¿yciem! Choæ ten wojenny
czas dla takich jak ja uczestników tych zdarzeñ
jest ju¿ bardzo odleg³y, to nadal ¿ywe s¹ w mej
pamiêci obrazy i prze¿ycia z tej wojny.
Wdziêczny jestem, ¿e przy pomocy Pani
redaktor Ewy Bukowskiej, jak ja urodzonej
i w wychowanej w Zapceniu, mog³em podzieliæ siê z Czytelnikami „Najich Gochów”, moimi wojennymi prze¿yciami, które zw³aszcza
m³odym niech dopowiedz¹ o prawdzie tamtego czasu...
Niniejsz¹ rozmowê wzbogacaj¹ zdjêcia jakie uzyska³em od Stanis³awa Rudnika i Jana
Talewskiego z Kramarzyn, który uczestniczy³
tak¿e w szeregach Korpusu gen. Maczka
w walkach w Holandii, walcz¹c równie¿
w obronie Bredy. Byæ mo¿e zarówno Jan Talewski jak i bohater powy¿szych wspomnieñ
walczyli obok siebie, nie znaj¹c siê i nic nie
wiedz¹c o sobie.
Jako ciekawostkê nale¿y odnotowaæ, ¿e
Jan Talewski pamiêta interesuj¹ce nas niemieckie miasto Goch, przez które prowadzi³y go koleje wojennego losu. Miasto to i jego okolice
pozosta³o w jego pamiêci, jako zwalisko gruzów z zerwanymi mostami na rzekach Massie
i Renie, a tak¿e zniszczonych prowadz¹cych do
niego dróg. W nastêpnych numerach NG opublikujemy tak¿e i Jego wspomnienia z tamtego
wojennego czasu. /tz/

Zdarzy³o siê !
28 paŸdziernika
Chojnice
WMuzeum Historyczno – Etnograficznym Biskup Jan Szlaga Ordynariusz Diecezji Pelpliñskiej
uroczyœcie otworzy³ wystawê: „Chojnicka Bazylika œwiadectwem wieków”.
Na wystawie zaprezentowano wiele archiwaliów i fotografii. Wœród eksponatów zgromadzeni
mogli podziwiaæ monstrancjê wie¿yczkow¹ z XV
wieku, a tak¿e z tego okresu monstrancje barokowe, tzw. cyborium, oraz komputerow¹ rekonstrukcje kaplic Œw. Marii Magdaleny i Œw. Anny. Ks. Biskup w swym s³owie szczególnie podkreœli³ znaczenie dostojnej œwi¹tyni dla formowania siê ¿ycia
duchowego mieszkañców ziemi chojnickiej, od
konsekracji w 1365 roku do dnia dzisiejszego.
Przy tej okazji staraniem Muzeum wydano
w numerowanym nak³adzie „Ksiêgê Rejestrów”
/ „Liber regestrum” – chojnickiego burmistrza I.
G. Goedtkego / parafii z lat 1738 – 1804. Dwa
pierwsze egzemplarze tego Libero Regestrorum, dyrektor muzeum dr Janina Cherek przekaza³a biskupowi Janowi Szladze i ks. proboszczowi bazyliki, Jackowi Dawidowskiemu. Ksiêgê
tê wydano w przek³adzie na jêzyk polski, którego dokona³ oraz komentarzem opatrzy³ Adam
Szweda z Torunia.
Po otwarciu wystawy w chojnickim muzeum
ks. bp. Jan Szlaga poprowadzi³ w Bazylice mszê
œwiêt¹ podczas której poœwieci³ tablicê upamiêtniaj¹c¹ 40 rocznicê wizyty kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Chojnicach, a po mszy otworzy³ wystawê zdjêæ dokumentuj¹ca to zdarzenie.

Czersk
W Urzêdzie Miejskim wrêczono kolejne medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Otrzymali
je Pañstwo Halina i Jan Reszka z £êga; Zofia i
W³adys³aw Statkiewicz oraz Gertruda i Edmund
Dolaciak z Czerska.

31 paŸdziernika
Chojnice
Odby³ siê kolejny, XII Konkurs Amatorskiej
RzeŸby Sakralnej Pomorza o nagrodê im. Juliana
Rydzkowskiego w którym zwyciê¿y³ Józef Walczak z Wiêcborka m.in. za wykonanie rzeŸby:œw.
Franciszka i „Dobrego Pasterza”. Ulubionym motywem wykonywanym przez artystê jest Chrystus
Frasobliwy. W 1999 roku wykona³ on pracê artystyczne na rzecz o³tarza papieskiego w Sopocie.
Aktualnie tworzy „dzie³o swego ¿ycia”. Bêdzie
nim zespó³ piêtnastu rzeŸb - kapliczek, ka¿da z
nich bêdzie mia³a wysokoœæ 3 metrów i symbolizowaæ bêdzie kolejn¹: „Tajemnice Pañsk¹”. Stan¹
one w pustelni pod Polanowem w powiecie s³awieñskim. Józef Walczak jest cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

2 listopada
Ko³czyg³owy - Barnowo

Stanis³aw Rudnik (w œrodku) /Holandia/

Po 5 letniej odbudowie - Czes³aw Lang –
s³ynny polski kolarz / olimpijczyk medalista z Moskwy, pierwszy polski kolarz zawodowy / aktualnie szef Firmy „Lang Team” – przywróci³ do dawnej œwietnoœci pa³ac Puttkamerów, który w 1995
roku naby³ od ARWSP. Zdewastowany pa³ac by³
do tego czasu siedzib¹ zarz¹du miejscowego
PGR-u a jego stan by³ „op³akany”. W pa³acu tym
ma byæ ekskluzywny oœrodek trenigowo - wypoczynkowy, bêdzie tu m.in. stadnina koni, basen, salon fitness oraz sala konferencyjna. Czes³aw Lang,
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Zdarzy³o siê !
który urodzi³ siê w Ko³czyg³owach zamierza w
nied³ugim czasie osiedliæ siê w tym pa³acu na sta³e.
Nale¿y przypomnieæ i¿ córka Puttkamerów,
by³a ¿on¹ „¯elaznego Kanclerza” pruskiego premiera - Ottona Bismarka, a ich œlub odby³ siê w koœciele ko³czyg³owkim.

Czersk
Po raz pierwszy w Czersku rozegrano rodzinny turniej pi³karski. W turnieju udzia³ wziê³y reprezentacje Pliszków, Œledzi, Ossowskich, Szczepankowiczów, Fryców i Bruskich. Po zaciêtych meczach, które odbywa³y siê w miejscowej Hali Sportowej im. Romana Bruskiego, zwyciê¿yli reprezentanci Rodu Pliszków w sk³adzie: Zbigniew, Henryk, S³awomir, Leszek, Andrzej, Krzysztof i Marcin. Królem strzelców zosta³ Dariusz ŒledŸ.
Najm³odszym zawodnikiem by³ Kajetan Fryca a
najstarszym Waldemar Bruski, który w swoim czasie by³ m.in. Naczelnikiem Brus i Burmistrzem
Czerska.

Chojnice - Lipnica
Przed S¹dem Rejonowym w Chojnicach rozpocz¹³ siê proces dwóch mieszkañców gminy Lipnica, 45 – letniego Tadeusza K. i 29 – letniego Piotra K. którzy k³usuj¹c na jeziorze Trzemeszno,
ostrzelali z broni i ranili próbuj¹cych ich zatrzymaæ, braci Miros³awa i Piotra P. pracowników
PGRyb. Charzkowy z osady Gie³don gm. Brusy.
Ponadto podczas rewizji w domu oskar¿onego Tadeusza K. znaleziono nielegalnie posiadan¹ przez
niego ostr¹ amunicje.
Kodeks karny za bezpoœrednie nara¿enie utraty ¿ycia i spowodowanie trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu przewiduje karê pozbawienia wolnoœci
do 3 lat a za nielegalny po³ów ryb grozi kara pozbawienia wolnoœci do 2 lat, a za nielegalne posiadanie
amunicji od 6 miesiêcy do 8 lat.

Parchowo
Jeszcze w listopadzie Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunalne z Bytowa po podpisaniu umów z
mieszkañcami Parchowa, Nakli i Jamna przyst¹pi
do wywozu œmieci z prywatnych posesji. Urz¹d
Gminy podj¹³ decyzje o 50% dofinansowaniu zakupu 110 – litrowych pojemników, które bêd¹ sta³y
na ka¿dej posesji. Jak siê wstêpnie oblicza koszt
wywozu œmieci jaki bêd¹ musieli pokryæ indywidualni w³aœciciele posesji wyniesie od pojemnika miesiêcznie: 5, 35 z³. brutto.

Miastko
Po kilkumiesiêcznej przerwie spowodowan¹
szósta ju¿ z kolei przeprowadzk¹, wznowi³a dzia³alnoœæ Miastecka Biblioteka Pedagogiczna. Aktualnie zajê³a pomieszczenia po by³ej firmie Ata przy
ulicy Marii Konopnickiej 12. Now¹ siedzibê wyremontowano m.in.za fundusze Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w S³upsku i miasteckiego samorz¹du. W
nowych pomieszczeniach znalaz³y siê nowe katalogi: alfabetyczny i rzeczowy posiadanych zbiorów,
Na zbiór biblioteki sk³ada siê prawie 30 tys. woluminów ksi¹¿ek, ponad 1000 podrêczników i broszur, ok. 200 kaset wideo i ok. 100 tytu³ów czasopism. Dyrektorem biblioteki jest pani Anna
Abram.

S¹pólno Cz³uchowskie
Na miejscowym, by³ym lotnisku wojskowym - od opracowania miejscowego planu zagospodarowania - podjêto pracê zwi¹zane z budow¹
„farmy wiatrowej”. W³aœcicielem terenu i jedno-
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Weterynaria Ludowa Kaszub /6/

Œrodki pochodzenia roœlinnego ich
znaczenie w leczeniu zwierz¹t /cz. 2/
Jak wspomnia³em w poprzednim odcinku,
w lecznictwie ludowym zwierz¹t na Kaszubach stosowano równie¿ roœliny, które by³y tak¿e w niektórych przypadkach wykorzystywane przy leczeniu ludzi. Niektóre z tych roœlin
by³y znane ju¿ w medycynie staro¿ytnej. Ich
lecznicze dzia³anie by³o znane i tu u nas na Kaszubach, lecz nadano im regionalne nazwy, co
nie oznacza³o, ¿e nie stosowano ich przy leczeniu tych samych chorób.
Charakterystykê tych roœlin w zio³olecznictwie przedstawiam w kolejnoœci alfabetycznej,
wed³ug polskich nazw botanicznych, ³¹cznie z
nazwami kaszubskimi z „Zielnika kaszubskiego”, „S³ownika kaszubskich nazw roœlin i uzyskanych od informatorów.
Tak jak w poprzednim odcinku ze wzglêdu na
publicystyczny charakter niniejszego omówienia, pomijam ³aciñskie nazwy prezentowanych roœlin i zió³.
16. Huba wiœniowa. Grzyb wiœniowy.
Brak informacji o szczególnym dzia³aniu
leczniczym. Na Kaszubach u¿ywano wywaru
z niej jako najskuteczniejszego œrodka w leczeniu biegunek u prosi¹t.
17. Ja³owiec. Ja³ówc.
Jagody ja³owca zawieraj¹ olejki lotne,
garbniki, glikozy flawonowe, cukier. W medycynie u¿ywany jako œrodek moczopêdny oraz
przy zaburzeniach trawiennych. Kaszubi u¿ywali ja³owca jako œrodka s³u¿¹cego do okadzania pomieszczeñ.
18. Klon. Klun.
Klon nie ma znaczenia leczniczego. Kaszubi przypisywali liœciom klonu moc odstraszania duchów.
19. Koper. Dyl. K³eper.
Ziele kopru zawiera olejki eteryczne. W
medycynie ma zastosowanie jako œrodek o
dzia³aniu przeciwkurczowym, wiatropêdnym
oraz odka¿aj¹cym. Kaszubi u¿ywali kopru
przy zaburzeniach trawiennych oraz jako œrodka zapobiegaj¹cego ronieniom u byd³a.
20. Krwawnik. Krwownik.
Kwiatostan oraz ziele zawiera olejki eteryczne, gorycze, ¿ywicê, witaminê K, azulen.
W medycynie u¿ywany jako œrodek przeciwkrwotoczny, przeciwrakowy oraz przy zaburzeniach trawiennych. Kaszubi stosowali krwawnik przy leczeniu niestrawnoœci u byd³a.
21 Kupkówka pospolita. Trewa.
Brak informacji o w³aœciwoœciach leczniczych. Kaszubi u¿ywali jej jako œrodka wymiotnego u psów podejrzanych o zatrucie
pokarmowe.
22. Len. Len.
Nasiona lnu zawieraj¹ t³uszcz, œluz,
bia³ko, witaminê F. W medycynie stosowany
jako œrodek przeczyszczaj¹cy, przeciwzapalny, os³aniaj¹cy oraz przy schorzeniach skóry
/ok³ady/. Kaszubi u¿ywali siemienia lnianego
do sporz¹dzania ok³adów na rany i obrzêki wymienia u byd³a oraz wêz³ów ch³onnych przy
zo³zach u koni.

23. Macierzanka. Macerzonka.
Ziele macierzanki zawiera olejki eteryczne, flawony, garbniki. W medycynie u¿ywana jako œrodek leczniczy górnych dróg oddechowych, reguluje trawienie, dzia³a przeciwskurczowo. Kaszubi u¿ywali wywaru z
macierzanki równie¿ do przemywania ran u
zwierz¹t oraz przy odczynaniu uroków przy
schorzeniach wymienia.
24. Marchwian. Glisz.
Kaszubi wierzyli, ¿e roœlina ta jest przyczyn¹ motylicy u byd³a. Niszczono go powszechnie, aby jej zapobiec.
25. Nagietek. Brak nazwy kaszubskiej.
Kwiatostan zawiera barwniki, karoteny,
garbniki, saponiny, gorycze. W medycynie stosowany jako œrodek reguluj¹cy przemianê materii, zewnêtrznie pobudza ziarniowanie. Kaszubi podawali nagietki byd³u przy zmianie
pasz.
26. Orzech w³oski. £erzech.
Liœcie orzecha zawieraj¹ garbniki, cukry,
olejki lotne. W medycynie stosowany jako œrodek œci¹gaj¹cy, przeciwbiegunkowy i antyseptyczny. Kaszubi podawali krowom przy zasuszaniu wymion.
27. Ostrzeñ pospolity. £est.
Brak informacji o dzia³aniu leczniczym.
Kaszubi zak³adali wieniec rozjuszonym bykom na rogi.
28. Owies. £óws.
Brak informacji o u¿ywaniu jako œrodka
leczniczego w medycynie. Kaszubi u¿ywali
kie³kuj¹ce ziarna owsa jako œrodek przeciwrobaczy u koni.
29. Pieprz. Pyper.
Ziarna pieprzu zawieraj¹ piperynê, piperedynê, olo¿ywicê. U¿ywany bywa jako œrodek
dra¿ni¹cy. Kaszubi stosowali go przy leczeniu
wzdêæ u byd³a oraz jako œrodek dra¿ni¹cy
b³ony œluzowe przy schorzeniach dróg
moczowych.
30. Pio³un. Pjo³un.
Ziele pio³unu zawiera gorycze i olejki eteryczne. W medycynie u¿ywany jako œrodek
¿ó³ciopêdny, zwiêkszaj¹cy apetyt, odurzaj¹cy.
Na Kaszubach u¿ywany tak¿e przy leczeniu
zo³z u koni, wzdêæ u byd³a oraz przy tê¿yczce
pastwiskowej.
31. Podbia³. Pedbio³edka.
Kwiatostan oraz liœcie podbia³u zawieraj¹
œluz, garbniki, saponiny. W medycynie stosowany jako œrodek wykrztuœny, przeciwzapalny, dezynfekuj¹cy. Kaszubi u¿ywali go przy leczeniu ko³tuna.
32. Pokrzywa parz¹ca. P³ekrzewa.
Liœcie pokrzywy zawieraj¹ kwas ¿ywiczny, histaminê, kwas mrówkowy, witaminê C, H oraz karoteny. W medycynie u¿ywana jako œrodek przeciwkrwotoczny. Kaszubi u¿ywaj¹ pokrzywê jako wa¿ny
dodatek do karmy m³odych i s³abych piskl¹d.
/cdn/

Konrad Remelski

Zdarzy³o siê !

Muzeum w Harcówce
Rzadko która, jak to jest w przypadku harcówki w Zespole Szkó³ w Borowym M³ynie
/gm. Lipnica / ma zgromadzonych tyle cennych zbiorów regionalnych.
Zebrane tu zbiory pochodz¹ od uczniów,
ich rodziców, babæ i dziadków. Czeœæ z nich
przynios³a te¿ opiekunka dru¿yny harcerskiej
– pani Lidia ¯muda – Trzebiatowska.
W skromnym, ma³ym pomieszczeniu znajduj¹ siê dawne kaszubskie sprzêty gospodarstwa domowego i przedmioty u¿ytku codziennego. Jednym z najciekawszych i najstarszych
eksponatów jest drewniana maselnica na korbkê do wyrabiania mas³a. S¹ te¿ drewniane, samorobne foremki do mas³a, buty do chodzenia
po œniegu. W k¹ciku kuchennym znajduje siê
stary chodniczek ze szmat tkany na krosnach,
makatki, lampy naftowe, waga, t³uczek do miêsa, pojemniki do przypraw, serwety kaszubskie, kielichy i kilka starych m³ynków do mielenia kawy.
Jest te¿ np. gliniane gniazdo ptasie, czy te¿
pleciony z korzeni drzewa kosz na ziemniaki.
S¹ te¿ stare przedwojenne skrzypce. Jest te¿
stary zabytkowy kuferek, w którym przechowuje siê ca³e archiwum dru¿yny harcerskiej.
Archiwum jest zasobne, bo dru¿yna istnieje od 1947 roku. Dziœ nosi ona imiê swego
za³o¿yciela, harcmistrza Alfonsa Ulatowskiego, d³ugoletniego dyrektora szko³y, nieocenionego spo³ecznika i organizatora miejscowego
¿ycia kulturalnego i sportowego.
St¹d to dziœ w harcówce jest wiele pami¹tek po
patronie, w tym stare legitymacje cz³onkowskie, piecz¹tki, odznaczenia i rêkopisy, a tak¿e
mundur. W harcówce znajduje siê cenny dokument szkolny – dziennik lekcyjny z 1939 roku,
a tak¿e kronika dru¿yny prowadzona od
pocz¹tku jej istnienia.
Z niej dowiadujemy siê, ¿e pierwsza dru¿yna, któr¹ za³o¿y³ Alfons Ulatowski przybra³a
imiê genera³a Karola Œwierczewskiego a do
pierwszego, dziœ ju¿ historycznego zastêpu nale¿eli: Albrecht Henryk – dru¿ynowy, Ollik
W³adys³aw – przyboczny, Wróblewski

czeœnie inwestorem przedsiêwziêcia jest niemiecka firma z Hanoweru. Na terenie lotniska stanie
³¹cznie 25 wiatraków o mocy 1,5 megawata kaFranciszek, Wirkus Zenon, Wirkus Tadeusz, ¿dy.
Przed sprzeda¿¹ ziemi Niemcom miejscowi
Jankowski, Szulc Joachim, Reszka Benedykt.
Benedykt Reszka nawi¹zuj¹c do tych rolnicy zg³osili pretensje, o zwrot tych area³ów, któwspomnieñ powiedzia³: „W latach 1949/50 re mia³y przed przekazaniem ich wojsku nale¿eæ
by³em zastêpowym tej dru¿yny. Pamiêtam swe do nich. Okaza³o siê, ¿e ¿aden z zg³aszaj¹cych prewyjazdy na odprawy i zajêcia oœwiatowe do tensje do w³asnoœci, nie by³ przedtem ich prawnym
Chojnic. Komendantem Hufca Chojnice, by³ w³aœcicielem.
ówczesny dyrektor Zak³adu Wychowawczego,
Mosiny gm. Cz³uchów
st¹d spotkania te odbywa³y siê w siedzibie tej
Po remoncie wykonanym w³asnymi si³ami odplacówki na chojnickich Ig³ach. Uczestniczy³em tak¿e w okresie wakacji œwi¹tecznych dano do u¿ytku wiejski Dom Stra¿aka. Materia³y
„Gwiazdki 1949/50” w szkoleniu dru¿yno- do remontu zakupiono za kwotê 3 tys. z³otych jakie
wych w Grudzi¹dzu. Ten pierwszy daleki mój na ten cel wyasygnowa³ Urz¹d cz³uchowskiej gmiwyjazd po za powiat chojnicki by³ dla mnie ny. Tamtejsza OSP liczy aktualnie 30 stra¿aków
wówczas dorastaj¹cego m³odzieñca nie tylko czynnych i 20 honorowych. Jednostka wygra³a
wielkim prze¿yciem i okazj¹ do zdobycia wie- ostatnio gminne zawody po¿arnicze a jej dru¿yna
dzy, ale tak¿e ca³¹ wypraw¹ z prowincjonalne- m³odzie¿owa zdoby³a na zawodach powiatowych
II miejsce.
go Borowego M³yna w wielki œwiat...”
Dzisiaj Benedykt Reszka, jest emerytowa2 - 4 listopada
nym nauczycielem, mieszkañcem Rumi.
Nie mniej nadal jest zwi¹zany ze swymi roBytów
dzinnymi stronami. W Borowym M³ynie po
Delegacja w³adz Bytowa odwiedzi³a z partnerswych rodzicach przej¹³ rodzinne siedlisko, ska wizyt¹, niemieckie miasto Frankenberg w Hest¹d czêsto tam bywa. Ostatnio 19 listopada sji, z którym wspó³pracuje od 1997 roku W tamtej2001 roku w borowiackiej szkole odby³a siê szym muzeum znajduje siê „Izba Bytowska”, w
uroczysta i podnios³a promocja napisanej której zgromadzone s¹ pami¹tki bytowian, którzy
przez niego ksi¹¿ki pt. „Czas z³a”. Jej treœæ do- wiele lat temu wyemigrowali do tego miasta. Tam
kumentuje rosyjskie represje w stosunku do równie¿ znajduje siê siedziba Zwi¹zku Dawnych
mieszkañców Borowego M³yna które przy- Mieszkañców Bytowa.
bra³y wówczas w 1945 roku, postaæ licznych
Jak dot¹d Bytów nawi¹za³ partnersk¹ wspó³prawywózek do radzieckich ³agrów na Syberii. cêzZaleszczykaminaUkrainieiMargarettwSzwePraca na rzecz zbierania dokumentów, od- cji. Ostatnio propozycj¹ nawi¹zania podobnej
twarzanie zdarzeñ dotycz¹cych historia wsi wspó³pracy wp³ynê³a do bytowskich w³adz sai rodzinnych Goch jest dziœ dla Benedykta morz¹dowych od burmistrza amerykañskiego miaReszki jego ogromn¹ pasj¹ i jak twierdzi „jest sta Winona w stanie Minnesota. W mieœcie tym
ona jego powinnoœci¹”, której poœwiêca ka¿de i jego okolicach mieszka nadal wielu Amerykanów,
wolne chwile. Aktualnie gromadzi on doku- którychprzodkowiepochodz¹zKaszubwtymzbymenty i wspomnienia o mieszkañcach Borowe- towszczyzny. W Winonie mieszka³ nasz wielki pigo M³yna, którzy w okresie II wojny œwiato- sarz Hieronim Derdowski, tam jest jego grób.
wej walczyli w formacjach Wojska Polskiego W mieœcie tym dzia³a muzeum polskie, jego kustona Zachodzie. Ta odtwórcza dzia³alnoœæ Bene- szem jest ks. Paul Breza, którego pradziad wyjecha³
dykt Reszki na polu miejscowej historii i jej z Bytowa do Ameryki w XIX wieku. Ksi¹dz Paul
wyniki w postaci licznych opracowañ, stanowi Breza ju¿ dwukrotnie goœci³ w Bytowie nawi¹zuj¹c
niezwyk³e i wartoœciowe uzupe³nienie „skar- liczne kontakty w tym z przedstawicielami w³adz
bów” miejscowej - szkolnej harcówki. /-/
miejskich i oddzia³u bytowskiego ZK– P.

3 listopada
Bytów
Po raz 14-ty odby³ siê Bieg Rod³a, impreza
sportowa w której startowa³o prawie pó³tysi¹ca
biegaczy: dzieci i bytowskiej m³odzie¿y. Nie
mniej organizatorzy spodziewali siê wiêcej
uczestników, ale niesprzyjaj¹ca zawodom pogoda nie pozwoli³a na liczniejszy w nich udzia³. Od
przysz³ego roku imprezê zamierza siê przenieœæ
na pocz¹tek paŸdziernika, kiedy to pogoda za
zwyczaj jest jeszcze w miarê dobra. Po za miejscowymi zawodnikami Baszty, Olimpii i Taleksu Borzytuchom udzia³ tych¿e zawodach brali tak¿e udzia³ reprezentanci gmin Studzienice, Lipnica, Konarzyny, Przechlewa i z Chojnic. W biegu g³ównym na 2000 m. dziewcz¹t zwyciê¿y³a
And¿elika Ka³dowska z Baszty, przed Ewelin¹
Doln¹ z Olimpii a na 3000 m ch³opców zwyciê¿yli zawodnicy Taleksu: Grzegosz Dorszyñski
przed Jaros³awem Wrycz¹ 3-cie miejsce zaj¹³
Pawe³ Gronka z Olimpii Bytów. Zawody przygotowa³ i prowadzi³ Alfred Stachyra kierownik biura Baszty.
Jeden z eksponatów Harcówki - masielnica.
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8 listopada
Miastko
W miejscowym koœciele rzymsko katolickim
pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Wspomo¿enia Wiernych odby³o siê dziêki ¿yczliwoœci jej proboszcza ks. dr Józefa Turkiela siódme od 1945
roku, ewangelickie nabo¿eñstwo ekumeniczne
„Ouempas pastores laudavere” / „ Ten, któremu pasterze sk³adali ho³d..” /, prowadzone przez pastora
Jorgen Keisera z Hamburga. Podczas tego spotkania – jak nakazuje tradycja – uczestnicz¹ce w nim
chóry wykona³y nasamprzód po ³acinie a potem po
niemiecku - staroniemieckie pieœni adwentowe.
Zwyczaj tego œpiewania wywodzi siê z okresu
sprzed Reformacji. Dzisiaj jest on ju¿ tylko kontynuowany w trzech miejscach, mianowicie Hamburgu, Travemunde i Miastku. W tegorocznej uroczystoœci miasteckiej zaœpiewali chórzyœci z miasteckiej mniejszoœci niemieckiej i Zwi¹zku By³ych
Mieszkañców Rummelsburga /Miastka / z Hamburga. W nabo¿eñstwie udzia³ brali równie¿ przedstawiciele Zwi¹zku By³ych Miastczan z Fallingbostel z ich przewodnicz¹cym Hansem Urlichem Kuchenbackerem. Miastecki Zwi¹zek Ludnoœci Pochodzenia Niemieckiego powsta³ w 1990 roku. Nale¿y do niego 260 osób a przewodniczy mu Alfons
Rekowski.

8 – 11 listopada
Parchowo
Odby³y siê imprezy kulturalne w ramach kolejnej – VIII Biesiady Teatralnej. Tym razem organizatorzy Biesiady: miejscowy GOK i Teatr Dialogus Jariomira Szredera przygotowali ciekawy i ró¿norodny temat propozycji teatralnych - od rodzimego Witkacego, którego sztuki zaprezentowali - Teatr Druga Strefa z Warszawy oraz Caryl Swifft i
Marek Huczyk z Oœrodka Teatralnego Rondo w
S³upsku - po fiñska mitologie, któr¹ w eposie pt.
„Kalevala” przedstawi³ Teatr Wiejski Wêgajty z
olsztyñskiego. Biesiadzie, jak zwykle towarzyszy³y seminaria i warsztaty teatralne, a tak¿e w
szko³ach w Parchowie i Nakli, zajêcia edukacyjne
dla dzieci. Nie zabrak³o równie¿ koncertów w tym
w wykonaniu znanego jazzmana Leszka Ku³akowskiego i „Kaszebki” oraz w wykonaniu parchowskiego chóru Cassubia Cantat pod dyrekcj¹ Edwarda Wrycz-Rekowskiego Ten ostatni koncert odby³
siê w miejscowym koœciele. Przed liczn¹ widowni¹ „Biesiady” zaprezentowa³ siê tak¿e w spektaklu zatytu³owanym „Satana” – Marcin Bortkewicz.

9 listopada
Brusy
Kaszebsczi Klub M³odech w Kaszubskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym by³ organizatorem II
Konkurs Poezji. Zmagania recytatorów bior¹cych
udzia³ w tym konkursie poprzedzi³a msza œwiêta,
która odprawi³ ks. Jacek Dawidowski z Chojnic.

Studzienice
Urz¹d Gminy przygotowuje siê do opracowania przysz³orocznego bud¿etu, który wed³ug
za³o¿eñ przewiduje dochody na poziomie 5,4 mln.
z³otych a wydatki 6,8 mln. z³otych. W roku
przysz³ym nie przewiduje siê podjêcia na terenie
gminy ¿adnych nowych inwestycji. Z bêd¹cych w
toku, kontynuowana bêdzie budowa sali gimnastycznej w Ugoszczy, a tak¿e oczyszczalnia œcieków w Sominach i Ugoszczy. Jak zwykle najwiê-
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Z ¿ycia i historii pomorsko–kaszubskich rodzin

Odkurzony Antoni
W ciemnym pokoju na wygodnej kanapie
siedzia³a Helena. Z ciekawoœci¹ spogl¹da³a na
przybysza i zastanawia³a siê jak s¹dzê czy
wygl¹d goœcia œwiadczy o wspólnym pochodzeniu? Ciekawoœæ po chwili zosta³a zaspokojona i ku obopólnej radoœci rozpoczê³o siê
wspominanie wszystkiego tego co dotyczy³o
naszych wspólnych przodków. Gdyby mi ktoœ
wczeœniej powiedzia³, ¿e spotkam po wielu latach tak wspania³¹ osobê, pamiêtaj¹c¹ wiele
szczegó³ów z ¿ycia naszych przodków, nie wierzy³bym. To co prze¿y³em w trakcie tego spotkania i us³ysza³em mog³o by pos³u¿yæ do napisania niejednego scenariusza filmowego.
Do tego stopnia Helena potrafi³a wczuæ siê
w przesz³oœci, ¿e obecni w pokoju w ca³kowitej ciszy s³uchali z wielkim zaciekawieniem jej
wspomnieñ.
Ale najciekawsze mia³o dopiero nast¹piæ,
bowiem Helena podchodzi do wielkiej szafy
ustawionej w odleg³ym k¹cie pokoju i wyjmuje
z niej zabytkow¹ szkatu³kê zapinan¹ na metalowe okucie. Z niej wyjmuje plik starych zdjêæ,
nieco przykurzonych co œwiadczy, ¿e nie by³y
one od dawna ruszane. W czasie wydobywania
przez ni¹ tego skarbu mia³em czas by rozgl¹dn¹æ siê z ciekawoœci¹ po wszystkich k¹tach
przestronnego pokoju w którym by³o mnóstwo
starych i pami¹tkowych rzeczy ustawionych tak
jakby pozostawi³ je w tych miejscach ojciec Heleny – Antoni, który by³ moim wujkiem.
To wprost niewiarygodne – pomyœla³em sobie – aby na tym pustkowiu, z dala od skupisk
ludzkich spotkam kogoœ kto w taki wyj¹tkowy
sposób pielêgnuje pamiêæ o tym co ju¿ dawno
odesz³o. Helena nie tylko w sercu zachowa³a
pamiêæ o swym ojcu, ale tak¿e z du¿ym pietyzmem dba³a i na co dzieñ obcowa³a z pami¹tkami i przedmiotami, które zachowa³a po nim.
Wœród tego otoczenia postaæ Heleny nabiera³a
szczególnego wyrazu. Kosmyki jej siwych
w³osów, które opada³y na poorane zmarszczkami czo³o dodawa³y jej dostojeñstwa, a wzrok
spotêgowany w czarnej oprawce okularami, nabiera³ o¿ywczych iskier gdy ogl¹da³a wyblak³e
stare fotografie a na nich postacie swych bliskich, którzy ju¿ dawno odeszli.
Te zdjêcia zapocz¹tkowa³y jej d³ug¹ opowieœæ o ¿yciu nie tylko Antoniego lecz ca³ej,
wielodzietnej kaszubskiej rodziny KOT£OWSKICH mieszkaj¹cej na „pustkach”
zwanymi Œnice, po³o¿onymi w okolicach Stê¿ycy w powiecie kartuskim.
To gburskie siedlisko oddalone o 3 km od
wsi by³o dla 14–to osobowej rodziny ich „ma³¹
ojczyzn¹”, w której przysz³o im ¿yæ i pracowaæ na prze³omie XIX i XX wieku.
Œnice dla przybysza by³y i s¹ nadal urokliwym miejscem, terenem wyj¹tkowo ciekawym.
Pola i lasy sosnowe nadaj¹ krajobrazowi imponuj¹cy spokój. W jego aurze mo¿na jednoczeœnie dostrzec wiele przyci¹gaj¹cych i ujmuj¹cych szczegó³ów. Na jego obraz sk³ada siê
bowiem wiele elementów: stara kaszubska
checz kryta strzech¹, obora z ciosanego kamienia, chlebowy piec, klomby drzew i krzaków jaœminu, wzgórze za okalaj¹c¹ siedlisko ³¹k¹.
Krzywa stara sosna i w jej pobli¿u na rozdro¿u
krzy¿uj¹cych siê dróg stary krzy¿ postawiony

przez seniora rodu Bazylego w 1936 roku. A dalej kapliczka z Madonn¹ stoj¹ca w centrum wsi,
okoliczne parowy, leœne kêpy i torfowiska z brunatn¹ wod¹ i rozkrzewione ja³owce. To wszystko w ca³oœci komponuje jeden harmonijny obraz. S³owem s¹ to okolice, po których godzinami mo¿na wêdrowaæ wœród tego naturalnego
piêkna i... s³uchaæ wszech obecnej ciszy!
Dodaæ nale¿y tak¿e, ¿e ten uroczy zak¹tek
po³o¿ony pomiêdzy Koœcierzyn¹ a Kartuzami
na tak¿e niepowtarzalny koloryt fioletu dojrzewaj¹cego ³ubinu, który przemiesza siê ze
z³otaw¹ ¿ó³ci¹ ¿arnowca. W takim to w³aœnie
urokliwym zak¹tku na prze³omie XIX i XX
wieku zamieszkiwali Kot³owscy.
Seniorzy rodu Prakseda i Bazyli z gromad¹
12 dzieci, wœród których by³ Antoni wiedli codzienne bogate w gospodarskie wydarzenia ¿ycie. Ramy tych wspomnieñ nie pozwalaj¹ mi
na dok³adne opisanie losów ka¿dego z cz³onków tej rodziny nie mniej mogê zarysowaæ
ramy codziennego rytmu ich rodzinnego ¿ycia
i na tej podstawie czêœciowo odpowiedzieæ na
pytanie jak¹ stanowili oni rodzinê, jak¹ zajmowali pozycje spo³eczn¹, jaki mieli œwiatopogl¹d, jak wychowywano w niej dzieci, pracowano, jedzono, bawiono siê i przyjmowano nieuchronnoœæ œmierci...
Szczególnym wyró¿nikiem wszystkich gburskich - kaszubskich rodzin w tym i Kot³owskich
by³a ich niepowtarzalna rola w utrzymaniu polskoœci Kaszub. Mimo i¿ by³a to nieliczna warstwa ówczesnego spo³eczeñstwa jej wp³yw na poczucie narodowe w tej czêœci bêd¹cej pod zaborami Polski by³ nie poœledni. To Kaszubscy ch³opi
– gburzy, stanowili ostoje, stanowili przys³owiowy „mur” /„gbur – mur”/ dla germanizacji.
Jak daleko ludnoœæ kaszubska potrafi³a
utrzymaæ polskoœæ, mo¿na by³o okreœliæ po
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powrocie w 1920 roku Pomorza do Polski.
Niew¹tpliwy wp³yw na takie a nie inne propolskie zachowania Kaszubów mieli znani, wybitni dzia³acze spo³eczni tamtych czasów tacy
jak: Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Jan Hieronim Derdowski czy Antoni Abraham zwany
popularnie „królem kaszubskim” i wielu, wielu...innych wybitnych Kaszubów.
Dzieñ 8 lutego 1920 roku sta³ siê dla tej czêœci Polski dniem szczególnym bowiem oddzia³y pierwszego pu³ku u³anów krechowieckich, „B³êkitnej Armii ” gen. Józef Hallera
przyby³y do Kartuz. Tak jak na ca³ych Kaszubach, tak i tu Wojsko Polskie zosta³o owacyjnie powitane przez mieszkañców Kartuz i okolic, wœród witaj¹cych nie mog³o zabrakn¹æ prawie ca³ej rodziny Kot³owskich.
Dzisiaj, jak dawniej ród Kot³owskich
pos³uguje siê mow¹ kaszubsk¹. Dla Bazylego
i ca³ej jego rodziny ten miejscowy jêzyk by³
podstaw¹ do porozumiewania siê. Zawsze
i wszêdzie s³ychaæ go by³o nawet wówczas gdy
odmawiano modlitwê i œpiewano pieœni koœcielne czy te¿ za³atwiano sprawy urzêdowe. Równie¿ w czasie tego spotkania o którym wspominam z Helen¹ wszystkie fakty z ¿ycia Kotlowskich opowiadane by³y nie tylko ze swada, ale
jak¿e piêknym jêzykiem kaszubskim.
Wr a c a j ¹ c d o w s p o m n i e ñ H e l e n y,
pos³uchajmy ich i odnotujmy ich ciekawe
w¹tki.... Otó¿; Prakseda Kot³owska seniorka
rodu siedzi sobie jakby nigdy nic w kuchni na
³awie, a tu sprowadzona akuszerka stwierdza,
¿e za moment wyda ona na œwiat kolejne, szóste ju¿ dziecko. By³ 5 maja 1906 rok. Na œwiat
przychodzi ANTONI. Poród jak zwykle odby³
siê bez komplikacji w „pañskiej izbie”, ówczesnej checzy. I tak w tym to dniu rozpoczê³o siê
burzliwe i nie za d³ugie, jak siê okaza³o ¿ycie Antoniego Kot³owskiego.
Gostomie jest pierwsz¹ miejscowoœci¹,
któr¹ ma³y Antoni musia³ czêsto odwiedzaæ
uczêszczaj¹c tam do szko³y powszechnej. Tam
koñczy cztery klasy i jak przysta³o na dziecko
„gbura”, czynnie uczestniczy we wszystkich
pracach zwi¹zanych z prowadzeniem ponad
100 hektarowego gospodarstwa. W wieku 20

lat powo³any zostaje do odbycia s³u¿by wojskowej, któr¹ odbywa w jednostce w
Starogardzie Gdanskim.
Czêste wypady w niedzielne wieczory na tañce do niedalekiego Sikorzyna zaowocowa³y
poznaniem urokliwej panienki – Praksedy Szulfer. W 1931 roku w koœciele parafialnym
w Go³ubiu odbywa siê ich œlub oraz huczne weselisko. Z zwi¹zku tego na œwiat przychodzi
czwórka dzieci w tym Helena, która urodzi³a siê
w 1932 roku jako pierworodna córka. Okres
okupacji i pobyt w niemieckim obozie pracy
w Potulicach dope³niaj¹ trudów, a zw³aszcza
udrêki okupacyjnego ¿ycia Antoniego. Umiera
nagle prze¿ywszy zaledwie 59 lat.
Widzê zmêczon¹ twarz Heleny, wpatrzon¹
w postrzêpione zdjêcia. Zastanawiam siê
o czym ona w tej chwili myœli, jak prze¿ywa
tamten miniony czas swego dzieciñstwa
i m³odoœci, utrwalony na tych zachowanych
przez ni¹ - papierowych obrazkach.
Wielu okreœla dzieciñstwo jako czas magiczny, którego wartoœæ nabiera ogromnej wagi
z biegiem prze¿ytych lat. Mo¿e dlatego, ¿e zdarzenia z tamtego czasu otula mgie³ka tajemniczoœci i niezwyk³oœci. Dzieciñstwo to tak¿e
okres kiedy najpe³niej prze¿ywamy wszystkie
nasze radoœci a zw³aszcza klêski. Doros³ych
trudniej zraniæ, lepiej potrafi¹ broniæ siê przed
niespodziankami i przeciwnoœciami ¿ycia.
Te wys³uchane wspomnienia Heleny o Antonim, wzbogaci³y mnie o dodatkowe, a przy
tym o inne od dzisiejszych wspó³czesnych,
wartoœci. Pozwoli³y dostrzec otaczaj¹cy „osobisty œwiat” z perspektywy innej „istoty rzeczy”, której sens wyznaczaæ tak¿e mog¹ dzieje
nie tylko tej wielkiej historii ale tak¿e zwyk³e
koleje ¿ycia jednostek.
Odwracaj¹c oczy od zadumanej Heleny
ogarniam wzrokiem pokój, w którym dane mi
by³o us³yszeæ jak¿e ciekaw¹ i nieznan¹ mi do
koñca rodzinn¹ historie. W pokoju zwraca uwagê oprócz pami¹tek i starych sprzêtów, tak¿e
wykonany z bia³ych kafli, zdobionych niebieskimi motywami roœlinnymi i o bogatej fakturze piec. Jego drzwiczki i znajduj¹ce siê na
nim motywy wykonane s¹ przez miejscowego
kowala co nadaje im urok i niepowtarzalnoœci.
Ponadto nastrój wype³niaj¹ wisz¹ce na œcianach liczne obrazy œwiêtych.
Na jednej ze œcian zawieszona jest tak¿e
stara pó³ka a na niej pouk³adane s¹ talerze
i dzbanki z kaszubskimi motywami. S³owem
wszystko to co tu zobaczy³em i us³ysza³em jest
wyj¹tkowe.
Helena odwraca w moim kierunku zmêczone ogl¹daniem wyblak³ych zdjêæ oczy.
Mo¿e lepiej bêdzie – zwraca siê do mnie –
jeœli zamiast dalej s³uchaæ mych opowieœci,
sam przejrzysz pozosta³e...
Uczyni³em to i w skupieniu zacz¹³em
ogl¹daæ nastêpne...
Autor jest Senatorem RP obecnej kadencji
parlamentu. Powy¿sze wspomnienia dotycz¹
rodziny jego matki, pochodz¹cej z kaszubskiego rodu Kot³owskich. Sprawy regionalne interesuj¹ autora od wielu lat, st¹d traktuj¹ o nich
ksi¹¿ki, które wysz³y spod jego pióra, mianowicie: „Po¿egnanie ³zami, czyli dzieje rodu
Kot³owskich” i „Borzytuchom” Ta ostatnia pozycja jest monografi¹ nie tylko tej pod bytowskiej gminnej wsi, rodzinnej dla autora, ale poœwiêcona jest tak¿e pobliskim Osiekom, Jutrzennce i Struszewu. /tz/

cej kosztowaæ bêdzie utrzymanie placówek oœwiatowych i dowóz dzieci do szkó³.

Wojsk
W tym roku nie zostanie zakoñczona /z powodu braku œrodków finansowych/ budowa wiejskiego wodoci¹gu. Wojsk nie jest jedyn¹ wsi¹ w gminie lipnickiej, która nie jest centralnie zaopatrywana w wodê pitn¹. Na wodoci¹gi oczekuj¹ nadal
mieszkañcy Mielna, Karpna,Wierzchociny,
S¹toczna i Lubonia.

Kocza³a
Pod has³em „Piêkna jest jesieñ ¿ycia” odby³
siê zorganizowany z wielka pomp¹ kolejny / coroczny / ju¿ po raz 22 BALSENIORA. Organizatorzy Balu – pracownicy Gminnego Oœrodka
Kultury z jej dyrektork¹ Janin¹ Jankiewicz na
czele - zadba³ o bogaty program artystyczny, na
który m.in. z³o¿y³y siê wystêpy zespo³ów tanecznych „Tiki – Tako” i „Zgraja” ;grupy teatralnej
„Baju – Baj”, oraz miejscowego wielopokoleniowego chóru, który s³owami jednej z wykonanych pieœni: „O Kocza³a, jaka cudna, gdzie jest
taki drugi kraj, tu prze¿yjesz chwile trudne, tu
prze¿yjesz ¿ycia raj”- mocno wzruszy³ swych
s³uchaczy.
Wraz z seniorami bawili siê wspólnie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy: wójt
Wac³aw Brzezicki i przewodnicz¹cy Rady Gminy
Tadeusz Lisowski, by³ równie¿ ks. proboszcz Józef
Oleski. Impreza jak zwykle mia³a sporo hojnych
sponsorów, bez hojnoœci których, biesiadne sto³y
œwieci³yby pustkami.
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Bytów – D¹bie
W Hotelu „Bismarck” odby³y d siê drugie Pomorskie Mistrzostwa Did¿ejów.

Tuchomie
Zofia Oreñczak przesta³a pe³niæ obowi¹zki dyrektora Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w
Tuchomiu, jej obowi¹zki do czasu powo³ania nowego szefa pe³niæ bêdzie Ludwik Szreder, cz³onek
zarz¹du Centrum, dyrektor miejscowego GOK.

Miastko
W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w
Miastku z m.in. z inicjatywy jej dyrektorki Adeli
Krzy¿anowskiej odby³ siê I Konkurs Recytacji Poezji Edwarda Stachury. Uczestniczy³o w nim 25 wykonawców – uczniów szkó³ z Bia³ego Boru,
S³upska i Miastka. Wkonkursie zwyciê¿yli. Wkategorii recytacji: Justyna Buraczek z Gimnazjum nr. 1
w Miastku, Dorota Safaryn z ZSE w S³upsku
i £ukasz Wierciñski z ZSMech w Miastku, wszyscy
onizostaliuznanirównorzêdnymibohateramitejkategorii konkursu. Z kolei w grupie: poezja œpiewana;
pierwszemiejscezdoby³aAnnaMieczkowskazLO
w Miastku. Wyró¿nienie w tej kategorii zdoby³a
Magda Wrycza, równie¿ z miasteckiego LO.

Cz³uchów
Zespó³ Teatru Amatorskiego Miejskiego
Domu Kultury w sk³adzie miejscowych nauczycieli, urzêdników, bezrobotnych i dziennikarzy - po
sukcesie komiksu teatralnego „Œwiat nie jest taki
z³y”, podj¹³ próby do przedstawienia kolejnego programu. Bêdzie to operetka obywatelska „Marsz do
k¹ta” z tekstami kabaretu STS. Jej treœci¹ jest satyra na polskie mity narodowe. Kierownikiem i re¿yserem zespo³u jest Adam Gawroñski.
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Miastko
Z udzia³em 50 delegatów obradowa³ w Miastku - Powiatowy Zjazd Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w powiecie bytowskim. Zjazd oceni³
dwuletni¹ dzia³alnoœæ Zwi¹zku oraz dokona³ wyboro statutowych w³adz. Prezesem zarz¹du powiatowego ponownie zosta³ Jerzy Barzowski – burmistrz Bytowa, a jego zastêpcami zostali tak¿e ponownie: Leszek Pa³asz – Starosta Bytowski i Jan
Ponulak – Burmistrz Miastka. Zarz¹d Powiatowy
sk³ada siê z 25 cz³onków.
W powiecie bytowskim dzia³a 59 jednostek terenowych OSP, w tym typu „S” – 42, a 15 z nich
w³¹czonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaœniczego. W szeregach OSP na bytowszczyŸnie dzia³a 1617 stra¿aków.
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Borzytuchom
Odby³y siê kolejne – VI Biegi Niepodleg³oœci.
Ich uczestnicy startowali w 10-ciu kategoriach:
dziewcz¹t, kobiet ch³opców i mê¿czyzn na dystansach od 600 do 5000 metrów. Dru¿ynowo wygrali
reprezentanci gminy Bytów, przed Lipnic¹ i Borzytuchomiem. Bieg g³ówny na dystansie 5 km wygra³ Artur Pelo reprezentuj¹cy jednostkê wojskow¹ w S³upsku, drugim by³ Grzegosz Doroszyñski z Taleksu Borzytuchom, trzecim Pawe³ Piotraschke z SKLA M&S S³upsk. Wœród kobiet w biegu otwartym triumfowa³a Krystyna Gliszczyñska
z Baszty Bytów.

Studzienice
Mieczys³aw Kobiela nauczyciel wf w ZS Studzienicach sta³ na czele 29 osobowego zespo³u zawodników, którzy wystartowali w Borzytuchomiu
w VI Biegach Niepodleg³oœci.. W klasyfikacji generalnej zawodów zawodnicy ze Studzienic wywalczyli 4 miejsce. Biegi nie s¹ najsilniejsz¹ dyscyplin¹ szkolnych sportowców ze Studzienic, ich koronn¹ dyscyplin¹ jest: koszykówka i pi³ka rêczna,
gry zespo³owe, w których odnosz¹, na terenie powiatu, znaczne sukcesy.

Przechlewo
Klub sportowy Prime-Food Brda od kilku lat
wspó³pracuje z I-wszo ligowym zespo³em Amiki
Wronki. Wspó³praca klubów zaczê³a siê dziêki.....
myœlistwu, kiedy to na tym polu Pawe³ Friese –
³owczy ko³a „Gluszec” cz³onek zarz¹du przechlewskiego klubu nawi¹za³ wspó³pracê z innym myœliwym: Paw³em Janasem, by³ym pi³karzem Legii
Warszawa, obecnie menad¿erem Amiki. Pi³karze
z Wronek w Przechlewie organizuj¹ od lat obozy
treningowe a tak¿e uczestnicz¹ w przechlewskim,
zimowym – halowym turnieju w pi³ce no¿nej. Z kolei reprezentanci Przechlewa s¹ czêstymi goœæmi
we Wronkach, gdzie znajduje siê jeden z najnowoczeœniejszych stadionów pi³karskich w Polsce, na
którym wiosna przysz³ego roku, ma byæ rozegrany
/przy œwietle elektrycznym co bêdzie dodatkowa
atrakcj¹ dla zawodników Brdy / towarzyski mecz
obu dru¿yn. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wychowanek
Prime-Food Brdy Micha³ Król jest zawodnikiem
pierwszej dru¿yny Amiki

Tuchomie
Bal Sportowca w Tuchomiu by³ niejako ukoronowaniem tegorocznych rozgrywek gminnej
ligi pi³karskiej. W tegorocznych rozgrywkach
startowa³o 7 dru¿yn: dwie z Tuchomia, z Tuchomka, Piaszna, T¹gowia, Kramarzyn i
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Tadeusz Martychewicz

„Na zachodnich kresach
Rzeczpospolitej” /cz. 1 /
Kiedy w 1920 roku Polska objê³a we w³adanie Pomorze – otwieranie morskiego „okna na
œwiat” – w œwiadomoœci znacznej czêœci narodu niewielka by³a znajomoœæ znaczenia tego
wydarzenia. D³ugotrwa³y podzia³ kraju, ró¿nice w poziomie rozwoju poszczególnych zaborów, ich izolacja sprawi³y, ¿e sprawy Pomorza
ma³o by³y znane w Kongresówce, jeszcze
mniej – w Galicji. Doœæ wspomnieæ powszechnie znan¹ w XIX wieku „Pieœñ o ziemi naszej”
Wincentego Pola, w której nie pomieœci³a siê
ani Wielkopolska, ani Pomorze (kaszubscy pisarze poruszeni takim lekcewa¿eniem, dopisali póŸniej nastêpne zwrotki).
Tak ocenia dzisiejszy badacz problemu Wojciech Wrzesiñski („Polskie kresy zachodnie i
pó³nocne w œwiadomoœci spo³eczeñstwa polskiego w II Rzeczpospolitej”) ówczesny stan
umys³ów: „Spo³eczeñstwo II Rzeczpospolitej
zajête k³opotami wewnêtrznymi, sporami o charakter rz¹dów, poddawane znacznie silniejszej
nadal propagandzie wokó³ problemów polskiego wschodu, mniej uwagi poœwiêca³o wydarzeniom na polskich kresach zachodnich, na ziemiach etnicznie polskich nad Odr¹ i Ba³tykiem
po obu stronach granicy. W œwiadomoœci potocznej wiele miejsca zajmowa³a przesz³oœæ
wschodnich kresów Rzeczpospolitej, gdzie
nadal widziano mo¿liwoœæ dalszych sukcesów
polskiej pañstwowoœci. W potocznej œwiadomoœci, gdzie tak czêsto oddzia³ywa³a nie tylko radoœæ z powodu odzyskania niepodleg³oœci, ale i
gorycz z jej kszta³tu, wiêksze znaczenie mia³a
tradycja wielkich sukcesów militarnych na
Ukrainie, Podolu, Bia³orusi, kresach litewskich, ni¿ twarda codzienna walka z postêpuj¹cym naprzód wa³em niemieckiego nacjonalizmu, który sw¹ zaborczoœæ przejawia³ nie tylko w podbojach zbrojnych, lecz w narzucanej
cywilizacji, gospodarce, ograniczeniach jêzykowych. Przesz³oœæ kresów zachodnich nie dostarcza³a dostatecznej po¿ywki dla kszta³towania
mitów wokó³ tych ziem w stopniu takim, jak
przesz³oœæ kresów ziem wschodnich”.
Prawdê tê odnaleŸæ mo¿na choæby w literaturze tamtych czasów. Ilu by³o pisarzy,
id¹cych œladem ¯eromskiego, jego „Wiatru od
morza”. Nieporównanie mniej, ni¿ naœladowców „Trylogii” Sienkiewicza...
Z takimi problemami i wieloma innymi musia³o siê borykaæ m³ode pañstwo polskie. Wa¿nym problemem by³y kadry dla Pomorza. Rych³o
okaza³o siê, ¿e miejscowych nie starcza. W pruskim zaborze nie ³atwo
by³o wybiæ siê tym, którzy nie chcieli wyrzec siê
polskoœci.
Z Galicji i b. zaboru rosyjskiego przyby³o wiêc,
wed³ug orientacyjnych
szacunków, oko³o 40 tys.
osób do ówczesnego województwa pomorskiego (z
siedzib¹ w Toruniu). Powoli ros³y kadry w³asnej
inteligencji pomorskiej.

Ale i tak w 1939 roku jedynym rodowitym burmistrzem na Kaszubach by³ Teodor Bolduan z
Wejherowa, zamordowany przez Niemców w
dwa miesi¹ce po rozpoczêciu wojny w 1939
roku.
Jednym z kluczowych zadañ by³a ochrona
granicy pañstwowej. Powo³ano Stra¿ Graniczn¹. Niemcy, mimo podpisu pod traktatem
wersalskim, systematycznie podwa¿a³y
trwa³oœæ granicy z Polsk¹, nie pomijaj¹c najmniejszej okazji.
Potrzebny by³ Polsce czas na ugruntowanie poczucia wspólnoty, zatarcie zaborowych
granic i dzielnicowych nieporozumieñ. Dziœ
opowieœæ o Kaszubach, pomstuj¹cych na „bosych Antków” z Kongresówki brzmi anegdotycznie, ale wtedy takie animozje by³y odczuwane na co dzieñ, wp³ywa³y na ludzkie losy.
Tak¿e na pograniczu.
Na pó³nocno-zachodnich kresach ówczesnego województwa pomorskiego, po³o¿ona
by³a niewielka wieœ Nakla w powiecie koœcierskim. 23 kwietnia 1929 roku przyjecha³ do tej
miejscowoœci 23-letni Stefan Sierzputowski,
który po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej w 13.
pu³ku piechoty – zosta³ zwerbowany do Stra¿y
Granicznej. Od kandydatów wymagano wówczas ukoñczenia 7 klas szko³y podstawowej
oraz co najmniej – stopnia kaprala.
Warto przypomnieæ organizacjê Stra¿y Granicznej w tamtych czasach i w tamtym rejonie.
Placówka w Nakli podlega³a bezpoœrednio Komisariatowi w Lipuszu, ten z kolei by³ podporz¹dkowany Inspektoratowi w Koœcierzynie.
Komisariatowi w Lipuszu podlega³y oprócz Nakli, placówki w Skwierawach, ¯elewcu i Dywanie. Nazwy te bêd¹ powracaæ jeszcze nieraz w
opowieœci dawnego stra¿nika.
Wed³ug opowieœci starszych kolegów,
pocz¹tkowo w 1920 roku, stra¿ na granicy
objê³o wojsko, w tym wielu oficerów i ¿o³nierzy zupe³nie nie znaj¹cych spraw Pomorza.
Traktowali miejscowych per „ty szwabie”.
Tamci z kolei pytali roz¿aleni: - Niemcy mówili do nas „Der verfluch te Pole”, a wy – „szwaby”. Wiêc kim dla was jesteœmy?
Tamci ¿o³nierze bardzo popsuli stosunki.
Trzeba by³o je naprawiaæ, ³agodziæ. Wyci¹gniêto wnioski. Stra¿ Graniczna zaczê³a przyjmowaæ przede wszystkim by³ych powstañców
wielkopolskich, przewa¿nie ludzi w œrednim

Stra¿nicy graniczni na rynku w Koœcierzynie.

wieku lub nawet starszych, za to oznajmionych z pomorskimi sprawami. Z czasem szeregi uzupe³niano m³odszymi, takimi jak St.
Sierzputowski.
– Dowódc¹ placówki – wspomina – by³
wtedy przodownik Kazimierz Wróblewski, powstaniec wielkopolski. S³u¿yli: Stanis³aw
Skowroñski, Stanis³aw Ratajczak, Stanis³aw
Lis i Stanis³aw Dawidowski. Wszyscy ¿onaci,
mieszkali z rodzinami. Oprócz dowódcy i czterech Stanis³awów by³em jeszcze ja – najm³odszy, kawaler, przyby³y z województwa
warszawskiego.
Obowi¹zywa³a nas norma 8 godzin s³u¿by
na dobê – 5 godzin s³u¿by rannej i 3 godziny
nocnej.
Na s³u¿bê dzienn¹ wychodzi³o siê o ósmej
rano. By³a ustalona trasa patrolu. Dochodzi³o
siê do wyznaczonego punktu i tam siedzia³o na
czatach. Potem – znów patrol, i znów czatowanie. Ka¿dy punkt by³ zapisany w notesie, a stra¿nik w ka¿dej chwili móg³ byæ sprawdzony, kontrolowany w czasie s³u¿by przez dowództwo –
z Lipusza czy Koœcierzyny – nawet noc¹.
Stra¿nicy wynajmowali mieszkania u miejscowych i p³acili sami za wynajem. Stanis³aw
Sierzputowski, jako kawaler, otrzymywa³
mniejsz¹ pensjê.
Poznaniacy, z dawnego zaboru pruskiego,
lepiej i z wzajemnoœci¹ rozumieli Kaszubów.
Ale przybyszy z Kongresówki miejscowi traktowali nadal nieufnie. Nie by³em dla nich „swoim” cz³owiekiem, pozostawa³em „ruskiem”,
„bosym Antkiem”. Gdy wchodzi³em do sklepu
– milk³y rozmowy. Dobry rok musia³em wojowaæ, by zmienili o mnie zdanie.
Zamieszka³em w domu wdowy Kurkowskiej.
Mieszka³a z szeœciorgiem dzieci. Jej m¹¿ poleg³ na
wojnie. 15 lutego 1933 roku o¿eni³em siê z jej córk¹
Klar¹.... Powoli z¿y³em siê z s¹siadami. Ju¿ nie by³o
wygadywania „ty Antku”. Kiedy nadesz³y lata trudniejsze – mog³em liczyæ na ludzi.
Jak siê wtedy ¿y³o? Na pocz¹tku by³a
w tych okolicach wielka bieda, prawie nêdza.
S³u¿ba w stra¿y granicznej mog³a byæ marzeniem dla wielu ludzi, chocia¿ w samej s³u¿bie
mo¿liwoœci awansu by³y ograniczone: chyba,
ze ktoœ umar³, albo odszed³ na emeryturê
i w ten sposób zwalnia³ miejsce m³odszym kolegom. W hierarchii s³u¿bowej mo¿na by³o
awansowaæ ze stra¿nika – na starszego

stra¿nika, potem na przewodnika i starszego
przewodnika. Wy¿ej by³y ju¿ stopnie oficerskie: aspirant, podkomisarz, komisarz, inspektor i nadinspektor, nad którym by³ ju¿ tylko komendant g³ówny Stra¿y Granicznej.
Ka¿dy stra¿nik przejœæ musia³ szkolenie w Centralnej Szkole Stra¿y Granicznej w Górze Kalwarii
pod Warszaw¹, która potem zosta³a przeniesiona do
Rawy Ruskiej nad Bugiem. Ja tak¿e by³em szkolony w tej szkole, ale nie przepisowe 8 miesiêcy, tylko
ca³y rok, gdy¿ jako instruktor sportowy musia³em
przejœæ dodatkowe zajêcia.
Przechodziliœmy w szkole kursy wojskowe,
specjalistyczne – w tym nawet towaroznawstwo, a
to w zwi¹zku ze zwalczanie przemytu. Zatrzymywaliœmy przemytników, lecz wymierzaniem c³a zajmowali siê celnicy. Konsekwencje innej natury
by³y spraw¹ policji.
Sytuacja gospodarcza Polski w tamte lata by³a
z³a i odbija³a siê na naszej s³u¿bie. Ludzie szukali
pracy, chleba, w kraju nie mogli jej znaleŸæ. By³
przecie¿ wielki œwiatowy kryzys. Szli przez „zielon¹ granicê” do Niemiec, bez wymaganych dokumentów. Musieliœmy ich zatrzymywaæ.
Do s³u¿by przychodzili nowi ludzie. Komendant
Wróblewski przeniesiony zosta³ w inne miejsce. Nowym komendantem zosta³ mianowany starszy stra¿nik Antoni Kachlicki, poprzednio s³u¿¹cy w Lipuszu,¿onatyztrójkadzieci.Gdytenzkoleiodszed³póŸniejnaemeryturê–zast¹pi³gostarszyprzewodnikStanis³aw Lenartowski, który przyby³ z Nakli z ¿on¹
i czwórk¹ dzieci. Razem z nim poszliœmy na wojnê.
/cdn/

Zdarzy³o siê !
Mas³owic Tuchomskich. Tegorocznymi królami
strzelców zostali - zdobywaj¹c po 12 goli: Pawe³
Labuda z Rolmatu Tuchomko i Karol £ada z Arizony Piaszno. Jednym z pomys³odawców zorganizowania ligi jest Ludwik Szreder dyrektorem
GOK-u. i Zdzis³aw Komarzyñski, który jest jej
Prezesem.
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Studzienice
Miejscowa Szko³a Podstawowa otrzyma³a 4
tys. z³otych dofinansowania z FUNDACJI
BATOREGO na organizacje festiwalu folklorystycznego m³odzie¿y Baltik Sea Dance. Festiwal
ten w obsadzie miêdzynarodowej /zapowiedzia³y
swój udzia³ zespo³y z £otwy i Danii / ma siê odbyæ
w czerwcu 2002 roku.

Cz³uchów
W Cz³uchowskim Muzeum regionalnym z
okazji jego 25 – lecia otworzono wystawê prac znakomitego rysownika-satyryka Zbigniewa Jujki. Artysta w okresie 50 lat swej twórczej pracy wykona³
kilkadziesi¹t tysiêcy rysunków, nawi¹zuj¹cych do
aktualnych wydarzeñ i problemów spo³ecznych.

Chojnice

Chojnicom przyby³o nowe stowarzyszenie
pn. „Towarzystwo Trzeciego Tysi¹clecia” w jego
ramach bêdzie dzia³a³ „Klub Mecenasa Kultury”,
który ma finansowo wspieraæ jednorazowymi dotacjami lokalnych twórców /amatorów/ kultury/.
Akces do Klubu zg³osili ju¿ niektórzy chojniccy
Autor jest znanym s³upskim dziennikarzem
przedsiêbiorcy i handlowcy a tak¿e pose³: Jacek
i dzia³aczem spo³ecznym. Pracowa³ przez wieKowalik. Pomys³odawc¹ powo³ania Towarzyle lat w tygodniku spo³eczno – kulturalnym
stwa jest Henryk Cyprian K¹kol poeta i prozaik z
„Zbli¿enia” oraz w s³upskim oddziale „G³osu
Mêcika³u.
Pomorza”. W redakcjach tych pe³ni³ obowi¹zki sekretarza. Jego zainteresowania publiMiastko
cystyczne dotycz¹ spraw spo³ecznych i historii
W Miejsko – Gminnym Oœrodku Kultury pn.
Pomorza. To dziêki jego pomocy i ¿yczliwoœci,
otworzono okolicznoœciow¹ wystawê zatypublikowany by³ w „Zbli¿eniach” cykl
tu³owan¹: „Patriotyczna pieœñ polska – droga do
„P³on¹ce Pogranicze” autorstwa W³adys³awa
niepodleg³oœci”. Wystawa zawiera wiele intereStanis³awskiego o placówkach Stra¿y Graniczsuj¹cych informacji o piêtnastu opracowanych pienej w okresie miêdzy wojennym na Gochach.
œniach patriotycznych i religijnych towarzysz¹cym
Aktualnie jest ON emerytem i mieszka w Ustce.
Polakom w czasach niewoli zaborów. Dziêki tej
Zawsze by³ i nadal jest Przyjacielem Kaszub,
ekspozycji poinformowano tych co o tym nie wiena którego zawsze mo¿na liczyæ!
dzieli, ¿e po 1918 roku po odzyskaniu niepod/tz/ leg³oœci, a¿ 5 pieœni kandydowa³o do hymnu narodowego, i ¿e dopiero w 1927 roku - oficjalnie
og³oszono tekst „Mazurka D¹browskiego” jako
hymnu pañstwowego.

17 listopada
Przechlewo
Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie zorganizowa³a uroczyste spotkanie
nawi¹zuj¹ce do rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci, na którym mgr Wiktor Zybaj³o Prezes
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej
wystapi³ z referatem: „Kszta³towanie siê granicy
Polsko – Niemieckiej na Pomorzu w 1918 –
1920 roku”. Powy¿sze wyst¹pienie by³o bogato
udokumentowane zdjêciami prezentowanymi
na okolicznoœciowej wystawie, przygotowanej
przez autora.
Po o¿ywionej dyskusji, w której m.in. udzia³
bra³ Józef Sitarz - z-ca wójta gminy, reprezentuj¹cy
na tym spotkaniu w³adze samorz¹dowe -nast¹pi³a
czêœæ artystyczna, w której w okolicznoœciowym
programie zaprezentowali siê uczniowie Szko³y
Podstawowej, przygotowani przez ich wychowawczynie mgr Kamilê Wikaryjczak.
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Zdarzy³o siê !
18 listopada
Cz³uchów
Cz³uchowska parafia Matki Bo¿ej Królowej
Polski obchodzi³a swoje 10 lecie, uœwietnione
msz¹ œwiêt¹, któr¹ poprowadzi³ ks. bp. Jan Szlaga
Ordynariusz Diecezji Pelpliñskiej. Proboszczem
parafii jest aktualnie ks. Dariusz Bartnicki, który
wzorem swych poprzedników a zw³aszcza pierwszego nie¿yj¹cego ju¿ proboszcza tej parafii œp. ks.
Andrzeja Kity z powodzeniem mobilizuje parafian
w dziele rozbudowy i utrzymania obiektów parafii.

22 listopada
Cz³uchów
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
odby³o siê X Listopadowe Spotkanie z Histori¹.
Uczestnicy konferencji wys³uchali 2 referatów.
Pierwszy nt. „Szlachta w starostwie cz³uchowskim
od XVI do drugiej po³owy XVIII wieku ‘ przedstawi³ dr Jacek Knopek, drugi: „Cz³uchów w relacjach histografów w XV – XVIII wieku” wyg³osi³
Maciej Zybaj³o. Te ciekawe spotkania organizuje
Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej.

Tuchomie
Nauczyciele, przedstawiciele samorz¹du
gminnego, ksiê¿a i rodzice za³o¿yli na terenie gminy Stowarzyszenie Oœwiatowe. Celem jego pracy
jest zwiêkszenie ¿yciowych szans dla dzieci tej
wiejskiej gminy, st¹d cz³onkowie organizacji sami
oraz przy pomocy pozyskiwanych przez siebie
sponsorów bêd¹ wspieraæ wszelkie gminne inicjatywy oœwiatowe. Wten sposób maj¹ byæ wyrównywane szansê na tzw. starcie w doros³e ¿ycie, dla tuchomskich dzieci, na równi z dzieæmi z miast. Stowarzyszenie oprócz pozyskiwania œrodków finansowych, bêdzie zabiegaæ o wypoczynek dla dzieci
z gminy, a tak¿e promowaæ zdrowy styl ¿ycia. Prezesem Stowarzyszenia zosta³ Jacek Wójcik, dyrektor szko³y w Kramarzynach; sekretarzem – Adam
Stobiñski, dyrektor gimnazjum w Tuchomiu, a
skarbnikiem – Maria Wiechowska – dyrektor SPw
Tuchomiu.

23 listopada
Chojnice
W ramach tegorocznej „ jesieni kulturalnej”,
miejscowy Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Chojnicach zorganizowa³ cykl imprez
pod wspóln¹ nazw¹ – DNI KULTURY
POMORSKIJ. I tak w chojnickiej ksiêgarni „Wiedza”, przez dwa tygodnie trwa³ kiermasz nowych
ksi¹¿ek regionalnych. WZasadniczej Szkole zawodowej nr 1 oraz w Zespole Szkó³ nr 7 im. Jana Karnowskiego z uczniami spotka³ siê pisarz kaszubski
Stanis³aw Janke, który mówi³ o swojej ostatnio napisanej ksi¹¿ce o Hieronimie Derdowskim. Z kolei
w auli Szko³y Podstawowej im. Juliana Rydzkowskiego odby³ siê koncert orkiestry „Campanella” z
Cekcyna pod. kier. Adama Filiupskiego. Koncert
ten by³ dedykowany dla nauczycieli i uczniów tej
szko³y za realizowany przez nich bogaty program
edukacji regionalnej.
W dzieñ œw. Cecylii – patronki muzyki koœcielnej / 22. 11. / w bazylice œw. Jana Chrzciciela, podczas mszy œw. proboszcz ks. Jacek
Dawidowski poœwieci³ okolicznoœciow¹ tablice pami¹tkow¹ ufundowana przez ZKP, ku
czci prof. Franciszka Gierszewskiego, który w
tym koœciele przez pó³ wieku by³ organist¹ / o
prof. F. Gierszewskim pisaliœmy w poprzed-
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Teofil Cichosz

Szlacheckie £¹kie (czêœæ I)
£¹kie do 1945 roku nosi³o nazwê Szlacheckie (Adlig Lonken). W 1374 roku brat Petzen
von der Briese otrzyma³ od Wielkiego Mistrza
Krzy¿ackiego Winricha von Kniperode – przywilej na za³o¿enie wsi £¹kie. W roku
bie¿¹cym £¹kie obchodzi wiêc 628 rocznicê
swego istnienia.
Jeszcze przed przybyciem Petzena von der
Briese na teren obecnego £¹kiego, mieszkali
tutaj ju¿ S³owianie. Œlady po nich stanowi³y
cmentarze, które znajdowa³y siê na polach nale¿¹cych obecnie do Romana i Anny Hapków
oraz na polach Teofila Szada Borzyszkowskiego, obecnie rodziny Cichosz. Z chwil¹ -–przybycia Petzena von der Briesa £¹kie zaczê³o siê
szybko rozrastaæ, tak¿e w nied³ugim czasie
sta³o siê najwiêksz¹ wiosk¹ w borzyszkowskiej parafii. Po przy³¹czeniu w XV wieku Gochów do Polski, Petzen von der Briese opuœci³
£¹kie, które podzielone zosta³o pomiêdzy
dwóch dziedziców. Czêœæ wschodnia przypad³a £¹ckiemu herbu Korzbok, natomiast czêœæ zachodnia wojewodzie ksiêcia s³upskiego
Œwiêciowi.
Kiedy biskup kujawski na³o¿y³ wysoki podatek na wojewodê Œwi¹ce, ten sprzeda³ swe
ziemie na terenie £¹kiego nijakiemu von Thebe (Thebehof) a sam przeszed³ na protestantyzm i przyj¹³ nazwisko von Putkammer.
Œwi¹æ, który pe³ni³ uprzednio pewne obowi¹zki i honory na polskim dworze królewskim, teraz z nich zrezygnowa³ i podda³ siê pod
w³adzê margrabiemu brandenburskiemu. Nastêpca Puttkemmera von Thebe zbankrutowa³,
a posiadane ziemie rozparcelowa³.
Potomkowie dziedzica £¹ckiego mieszkali w £¹kiem do 1917 roku, kiedy to ostatni potomek £¹ckich poleg³ na froncie wschodnim
walcz¹c w Armii Cesarza Wilhelma II. Resztki
maj¹tku przesz³y na rodzinê Rekowskich
przez o¿enek Antoniego Rekowskiego z
wdow¹ po poleg³ym £¹ckim. Po drugiej wojnie œwiatowej w 1945 roku nowy polski rz¹d
wysiedli³ z maj¹tku rodzinê Rekowskich, która przenios³a siê do pobliskiego powiatu bytowskiego. W samej wsi £¹kie w 1939 roku zamieszkiwa³o oko³o 450 osób. Rodziny by³y
bardzo liczne.
Dziœ bardzo wielu m³odych ludzi z £¹kiego nie pamiêta mieszkañców swej wioski, którzy mieszkali wœród nas. Dlatego uwa¿am, ¿e
nale¿a³oby wspomnieæ niektórych naszych
przodków.
Jad¹c od strony Borzyszkowych, pierwszymi mieszkañcami by³a rodzina Antoniego Rekowskiego. Pareset metrów dalej nieco oddalone od drogi by³o gospodarstwo Józefa i
Agnieszki ¯muda Trzebiatowskich. Rodzina
by³a bardzo liczna. Za wyj¹tkiem syna Augustyna, wszyscy opuœcili dom rodzinny i wyjechali na Zachód lub do Chojnic.
Nastêpnym zabudowaniem by³o gospodarstwo Bernarda Szwedy. Ju¿ we wiosce przy
wjeŸdzie mieszka³a Stoltmanowa z czwórk¹
dzieci, dziœ ju¿ nie ma œladu po tych zabudowaniach. S¹siadami Stoltmanów by³a posiad³oœæ
Bernarda ¯muda Trzebiatowskiego – nazywanego Wielkim Bernardem. Gospodarstwo, które Bernard naby³ od Niemca nale¿a³o do wiêkszych we wsi. Bernard podzieli³ gospodarstwo

pomiêdzy dwóch synów. Po wojnie na gospodarstwie mieszka³a,jeszcze córka Bernarda –
Natalia Majchrzak wraz z rodzina.
Do gospodarstwa Wielkiego Bernarda
przylega³y zabudowania Jana Wittka Je¿ewskiego o przydomku “Kaszeba”. Jan by³ wiejskim handlarzem, przez pewien czas prowadzi³ sklep. Handlowa³ czym siê da³o. Z Kaszeb¹ s¹siadowali ¯muda Trzebiatowscy o
przydomku „Mocny”. Synowie „Mocnych” pozostali po wojnie w Anglii. Do nich wyjecha³a
równie¿ jedna z ich sióstr.
Na samym skrzy¿owaniu dróg do BrzeŸna
sta³y i stoj¹ zabudowania Teofila Dr¹¿kowskiego, który po poœlubieniu Wiktorii Hapka
za³o¿y³ sklep kolonialny. Pañstwo Dr¹¿kowscy mieli trójkê dzieci: Zofiê, która nadal
mieszka w £¹kiem oraz syna Stanis³awa, mojego przyjaciela, który mieszka³ ostatnio w Chojnicach i tam zmar³ przed 18 laty. Mo¿na by tutaj dodaæ, ¿e Teofil Dr¹¿kowski za posag kupi³
gospodarstwo i karczmê od nijakiego Chrzana.
W budynku Dr¹¿kowskich by³a sala taneczna,
w której odbywa³y siê wiejskie zabawy oraz
wesela. Tutaj zbierali siê te¿ gospodarze po pracy na piwo.
Prawie w samym œrodku wsi tu¿ przy pomniku poleg³ych w pierwszej wojnie œwiatowej stoj¹ zabudowania rodziny Ciemiñskich.
Obecnie obok tego zabudowania postawili sobie domek i stolarniê Stanis³aw i Irena Trzebiatowscy. Stanis³aw jest synem córki pañstwa
Ciemiñskich a jego ¿ona jest córk¹ Franciszka
i Anny Cichosz. Ich córka Beata jest ju¿ studentk¹ w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku. Naprzeciwko tu¿ za Pomnikiem
sta³ domek, w którym mieszkali pracownicy
dziedzica Rekowskiego. Niestety domku tego
ju¿ nie ma. Nie ma te¿ domu, w którym
mieszkali Roman i Anastazja ¯muda Trzebiatowscy (Roman Ruc). Domek ten nale¿a³ do rodziny Leona ¯muda Trzebiatowskiego w Rokitnikach. Nie ma œladu po dworku rodziny Józefa i Anastazji ¯muda Trzebiatowskich
(Dworskich). Dworek by³ kiedyœ w³asnoœci¹
rodziny £¹ckich. W latach 90-tych XVIII wieku rodzina £¹ckich przekaza³a dworek córce,
która wysz³a za szlachcica ¯muda Trzebiatowskiego. £¹ccy natomiast wybudowali sobie
nowy dworek przy drodze do Borzyszkowych.
W 1945 roku Dworscy zostali wyrzuceni z
posiad³oœci przez ówczesny polski rz¹d i musieli opuœciæ £¹kie. Dzieci pañstwa Trzebiatowskich-Dworskich Bogus³awa, Jadwiga
oraz syn Stanis³aw mieszkaj¹ w Bytowie.
Tu¿ przy zabudowaniach Dworskich jest
dom, który nale¿a³ do Pañstwa Ginter o przydomku „Polski Król”. Zaraz obok mieszkali
dwaj bracia Myszkowie: Teofil i Józef. Syn
Teofila – Edmund poleg³ na wojnie – w drugiej
wojnie œwiatowej.
Kolejny dom nale¿a³ do posiad³oœci Hapków. Przed wojn¹ mieszka³y w nim rodziny
K³¹czyñskich i rodziny Rutz.
Id¹c dalej drog¹ dochodzimy do zabudowañ rodziny Senger. Rodzina Sengerów by³a
liczna. Jedna z córek wysz³a za m¹¿ za dró¿nika Jana Maliszewskiego. Najm³odsza Ludka
wysz³a za m¹¿ do ¯ychc. Najstarsza z córek
by³¹ ¿on¹ Leona Fiszka Borzyszkowskiego a

Aniela ¿on¹ jednego z synów Daty z BrzeŸna. na zawa³ serca, jego ¿onê Juliannê z domu
Synowie opuœcili £¹kie i mieszkali na Schroka. Po Janie gospodarstwo otrzyma³
jedyny syn Bernard, który mia³ 6 sióstr. NajZachodzie.
Ostatnim gospodarstwem po lewej stronie starsza Stefania pozosta³a w £¹kiem i prowioski by³o gospodarstwo Jana ¯muda Trze- wadzi³a wraz z mê¿em Teofilem Dr¹¿kowbiatowskiego o przydomku „Tesmar”. Rodzi- skim miejscow¹ karczmê. W £¹kiem pozosta³a równie¿ Wiktoria, ¿ona
na by³a liczna.
Po drugiej stronie drogi tu¿ przy jeziorze p r z e d w o j e n n e g o s o ³ t y s a z £ ¹ k i e g o ,
sta³a kuŸnia wiejska. Kowalem by³ tutaj Ber- W³adys³awa ¯muda Trzebiatowskiego. Do
nard Chmier Gliszczyñski (Król). Rodzina po Grudzi¹dza wyda³a siê za m¹¿ Marta za Bowojnie opuœci³a £¹kie. Dwie córeczki pañstwa les³awa Rygielskiego. Do Czyszków wyjeGliszczyñskich zamieszka³y w powiecie cha³a Ksaweria i wysz³a za ma¿ za Józefa
Rzepiñskiego, Anna wysz³a za Jana Rolbiecmiasteckim.
W domku kowala by³y równie¿ mieszka- kiego do Chojnic i dwie najm³odsze siostry
nia dla bezdomnych. O ile pamiêtam, tu¿ przed Bernarda wysz³y za miejscowych stra¿niwojn¹ mieszka³y w nim 4 osoby. Pamiêtam, ¿e ków granicznych: £ucja za Mariana Tymko,
jeden mê¿czyzna mia³ nazwisko Trapp, a ko- a Agnieszka za Rocha Trojanka. Agnieszka
bieta Hapka. Wszyscy gospodarze gromady mieszka³a wraz z synem Janem w Chojni£¹kie byli zobowi¹zani dostarczaæ jedzenie cach. Drugi syn Agnieszki Zbyszek mieszdla bezdomnych. Wy¿ywienie codzienne do- ka w Koszalinie.
Po Bernardzie Hapka gospodarstwo
starcza³ inny gospodarz. Jak pamiêtam, matka
te¿ mnie wysy³a³a z obiadem oraz suchym pro- przej¹³ jego najm³odszy syn Jerzy, który te¿
wiantem na kolacje i œniadanie dla biednych jest ju¿ emerytem, a gospodarstwo przekaza³
mieszkañców domku. Gdyby któryœ z gospoda- synowi Romanowi i jego ¿onie Annie. Ich
rzy zapomnia³ dostarczyæ w danym dniu wy¿y- syn Sylwester jest szóstym pokoleniem
wienia dla bezdomnych, musieliby oni ca³y rosn¹cym na gospodarstwie Hapków.
Za rodzin¹ Hapków jest domek nale¿¹cy
dzieñ poœciæ. Listê dostawców sporz¹dza³
so³tys wsi W³adys³aw ¯muda Trzebiatowski. kiedyœ do rodziny Dworskich i mieszka³y w
Lista by³¹ przekazywana kolejno nastêpnemu nim dwie rodziny Tandeckich – dwaj bracia
Franciszek i Jan. Jedna z córek Franciszka –
s¹siadowi.
Przypuszczam, ¿e niewielu z dzisiejszych Adela mieszka dziœ w Berlinie Lankwitz.
mieszkañców £¹kiego pamiêta, ¿e w £¹kiem Prawie wszystkie dzieci rozjecha³y siê po
by³o mieszkanie dla biednych, starych i bez- œwiecie. O ile pamiêtam w £¹kiem pozosta³a jedynie Leokadia, córka Jana
domnych ludzi.
Dawniej bardzo dbano o ludzi starych Tandeckiego.
/cdn/
i ubogich. Lepiej ni¿ siê to dzisiaj czyni.
Zanim przejdê do drugiej
strony okrê¿nej ulicy £¹kiego
pragnê wskazaæ na Krzy¿
(Mêkê Pañska), stoj¹cy u zbiegu ulicy przy wylocie drogi
do Borowego M³yna. Na Gochach przy wylocie dróg z
wiosek wszêdzie s¹ ustawione Mêki Pañskie czyli
Krzy¿e.
Pierwszym zabudowaniem po drugiej stronie wsi
jest gospodarstwo Jana Szada Borzyszkowskiego. Piszê
Jana,
gdy¿
jego
zapamiêta³em jako starszego
cz³owieka nosz¹cego siw¹
brodê. Rodzina Szady by³a
liczna. Pamiêtam Ignacego,
który po wojnie by³ dró¿nikiem pañstwowym w Zadrach ko³o Miastka, Florian
by³ kowalem, Bernard o¿eni³
siê z wdow¹ Mart¹ Meger w
Trzebiatkowach. Paulina
wysz³a za ma¿ za stra¿nika
granicznego Jana Chodkowskiego. Móg³bym siê
za³o¿yæ, ¿e z dzisiejszych
mieszkañców £¹kiego nikt
nie wie, ¿e pomiêdzy zabudowaniami Szady oraz Hapków sta³ kiedyœ “dawno,
dawno temu” domek, w którym mieszka³y rodziny ¿ydowskie. Posiad³oœæ rodziny Hapków nale¿y do wiêkszych we wsi. Pamiêtam
Jana Hapkê, który w czasie
Pomnik poleg³ych w I wojnie œwiatowej ¿o³nierzy pochodz¹cych
po¿aru w 1932 roku zmar³
z £¹kiego (fot. J. Maziejuk)
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nim nr. NG /. Uœwietnieniem tej uroczystoœci
by³ wystêp dwóch pokoleñ chórzystów chojnickiej „Lutni” pod dyrekcja Franciszka Koperskiego, i wyst¹pienie prezesa oddzia³u
ZKP; mgr Kazimierz Ostrowski który przypomnia³ sylwetkê tego niepospolitego chojniczanina.
Równie¿ w ramach „Dni” uczczono pamiêæ
nie¿yj¹cego nauczyciela historii w LO im. Filomatów Chojnickich, dr Jerzego Suczyñskiego.
W koœciele Zwiastowania NMP/ dawniej gimnazjalnym / ks. pra³at Henryk Cyrzan odprawi³ w
jego intencji msze œw., zaœ w sali szkolnej, w której Jerzy Suczyñski w latach 1972 – 1991
wyk³ada³, ods³oniêto z inicjatywy i fundacji
wdziêcznym uczniów., okolicznoœciow¹ tablicê
pami¹tkow¹.

Parchowo
Na zaproszenie w³adz samorz¹dowych, goœci³y w gminie delegacje gmin: Mosedis ze ¯mudzi / Litwa / z Vale Budiene - wójtem tej gminy - na
czele / w sk³ad delegacji wchodzili dyrektorzy
szkó³ i placówek kulturalnych/, oraz delegacja z
Friesack z Niemiec / miasta partnerskiego Parchowa / której przewodzi³ burmistrz - Peter Berendt.
W wyniku przeprowadzonych rozmów - podpisano umowy o wspó³pracy, zw³aszcza na polu kultury i sportu.
W 2002 roku Parchowo pragnie goœciæ u siebie Miêdzynarodowy Festiwal Zespo³ów Folklorystycznych Krajów Nadba³tyckich. Œrodki na organizacje tego festiwalu chc¹ parchowianie uzyskaæ
przy pomocy partnerów z Niemiec z UE /z funduszu PHARE /. Podpisana umowa wspó³pracy Parchowa i Mosedis dotyczy tak¿e wzajemnej wymiany delegacji rolników w celu wymiany doœwiadczeñ.

Wdzydze Kiszewskie
Odby³y siê tu kolejne XXVI Spotkania Twórców Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej. Inicjatorem i organizatorem Spotkañ jest Zarz¹d G³ówny i
Oddzia³ w Koœcierzynie – Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego. Pierwsze spotkanie z tego cyklu
odby³o siê 30 lat temu tj. w 1970 roku. Wielu z
uczestnicz¹cych w nim wówczas pisarzy i wybitnych regionalistów ju¿ nie ¿yje, stad czeœæ tegorocznych spotkañ poœwiecono pamiêci TYCH CO
ODESZLI z grona jego uczestników. Czeœæ merytoryczna tegorocznych spotkañ skupi³a siê wokó³
problematyki jak¹ podj¹³ w swym referacie wprowadzaj¹cym pt. „ Obraz Pomorza w literaturze Polskiej po 1989 roku” prof. Jerzy Samp z Uniwersytetu Gdañskiego.

Lipnica
Obradowa³a Rada Gminy ustalaj¹c
przysz³oroczne / 2002 r./ stawki podatkowe i
op³aty lokalne. Rada wys³ucha³a tak¿e informacji o
Pomorskiej Izbie Rolnej.

24 listopada
Wiele
W Domu Kultury w Wielu odby³a siê uroczysta rocznica 80 lecia urodzin Edmunda
KONKOLEWSIEGO, nestora kaszubskich gawêdziarzy, dzia³acza PTTK, by³ego prezesa Klubu
ZK P w Wielu, niestrudzonego propagatora regionalnej kultury kaszubskich Zaborów. Uroczyst¹
wieczornice przygotowa³ miejscowy Dom Kultury i Szko³a, Oddzia³ ZKP, oraz Urz¹d Gminy Karsin. W czêœci artystycznej wyst¹pi³a miejscowa
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Ks. W³adys³aw Szulist

m³odzie¿ szkolna, prezentuj¹c gawêdy i recytacje
Jubilata. Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ KASZUBY, prowadzony przez Urszulê Studziñsk¹ i Zbigniewa Studziñskiego, prezesa Oddzia³u ZKP w Karsinie. Jubilat przyj¹³ gratulacjê m.in. delegacji oddzia³ów
ZKPz Chojnic, Czerska i S³upska a tak¿e od przedstawicieli miejscowych organizacji i spo³ecznoœci
gminy i rodzinnego Wiela.. Uroczystoœæ uœwietni³
Przodkowie ks. Ambrose nikn¹ gdzieœ
- wójt gminy - Roman Brunke. Nie zabrak³o tak¿e,
jak na urodzinowe przyjêcie przysta³o - wyœmieni- w przesz³oœci. On wie, ¿e jego dziadek p³yn¹³
tego - kaszubskiego jad³a - przygotowanego przez do Nowego Jorku. Z kolei jego ojciec August
Pick urodzi³ siê w 1893 roku w Webster Mass
Rodzinê Dostojnego Jubilata.
w USA. Jego dziadek Jan Szczepan nosi³ na26 listopada
zwisko Pych – Lipiñski i celowo je zmieni³, by
móg³ wyjechaæ z Prus Zachodnich. Nazwisko
Bytów
Pych – Lipiñski by³o znane na pocz¹tku
Z inicjatywy Komisji Oœwiaty Bytowskich ubieg³ego wieku w okolicach Lipnicy k. BytoOddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego wa. Jeszcze obecnie wystêpuje w Brzozowie,
odby³o siê w Miejskiej Bibliotece Miejskiej spotka- parafia BrzeŸno Szlacheckie. Matka Ambrose
nie ponad 40 nauczycieli, na którym omówiono Anna nosi³a nazwisko Rumlewska. August
problemy zwi¹zane z nauczaniem kultury oraz hi- Pick jak to wówczas by³o w zwyczaju pracostorii regionu i najbli¿szej okolicy.
wa³ w lesie i w tartakach.
W Zamku Bytowskim odby³o siê zorganizoKsi¹dz Ambrose Pick otrzyma³ œwiêcenia
wane przez miejscowy Oddzia³ Pomorskiej Izby kap³añskie 27.4.1955 r. Funkcje wikarego
Przemys³owo – Handlowej seminarium poœwieco- pe³ni³ w Barry,s Bay i w katedrze w Pembroke.
ne problemom rolnictwa i wsi w województwie po- Z kolei by³ proboszczem w Stoneliffe
morskim w obliczu wejœcia Polski do Unii Europej- / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / , P o r t a g e d u F o r t Q u e
skiej. Uczestnicy spotkania wys³uchali referatów /1970-1972/, Bristol Mines /1972-1973/, Ront. aktualnego stanu negocjacji z Uni¹ i funduszy und Lake Centre /1973-1978/ i Barry,s Bay od
pomocowych.
1978 r. po œmierci ks. pra³ata A. Majki.
W 1980 r. obchodzi³ srebrny jubileusz
29 listopada
kap³añstwa.
Na czas pasterzowania ksiêdza Picka
Czersk
W ramach obchodzonej w tym roku 75 rocz- w Barry,s Bay przypad³o wzniesienie w 1980 r.
nicy nadania Czerskowi praw miejskich odby³o monumentalnego pomnika poœwiêconego
siê w ratuszu miejskim, sympozjum naukowe: Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II w tej¿e
„Czersk dzisiaj, Czersk dawniej”. Referat wpro- miejscowoœci obok koœcio³a, na którym
wadzaj¹cy „Czersk dzisiaj” wyg³osi³ Hieronim oprócz Bia³ego Or³a widnieje tak¿e Gryf. JedKucharski, radny, historyk z Liceum Ogólno- na z ulic doczeka³a siê równie¿ nazwy obecnekszta³c¹cego im. Wincentego Pola. Kolejne re- go Papie¿a. Bia³y Orze³ a nad nim napis „Kaferaty zaprezentowali: - Klemens Bruski z Uni- szebe” i kaszubski Gryf s¹ tak¿e uwidocznione
wersytetu Gdañskiego; mówi³ on o „Dziejach na parapecie chóru w koœciele œw. Jadwigi w
Czerska do czasu rozbiorów”; z kolei Cezary Barry,s Bay. Proboszcz tej¿e parafii odnowi³ i
Obracht – Pr¹dziñski tak¿e z UG mówi³ o histo- wymalowa³ koœció³ w zwi¹zku z 75 leciem jurii miasta od czasów rozbioru po okres PRL-u, a bileuszu parafii. Przy jego poparciu w 1987 r.
Henryk Sikorski, wiceprzewodnicz¹cy Czer- nast¹pi³o otwarcie nowego oddzia³u szpitala
skiej Rady Miejskiej, emerytowany nauczyciel œw. Franciszka w tej¿e miejscowoœci.
Od kilkunastu lat w Barry,s Bay pomaga
przedstawi³ sylwetki czerskich osobistoœci
sprzed lat. Tematyka konferencji wzbudzi³a wikary z Polski – aktualnie ks. Marian
spore zainteresowanie st¹d wziê³o w niej udzia³ Go³¹bek – co wp³ywa tak¿e na podtrzymanie
liczne grono zainteresowanych t¹ tematyka
m³odzie¿y i obywateli miasta oraz grono uczestników spoza Czerska.

Ambrose Pick
mowy przodków w tym œrodowisku. On
równie¿ z ks. Pickiem rozmawia po polsku.
Ks. Pick nie tylko swobodnie czyta po polsku, ale tak¿e po niemiecku. Jest to tym godniejsze podkreœlenia, ¿e po polsku nigdy siê
nie uczy³, a kaszubsk¹ mowê zna tylko
z domu. Jest zainteresowany polskim dziedzictwem kulturowym w parafii, która liczy oko³o
700 rodzin. Oprócz powy¿szych jêzyków
w³ada tak¿e biegle po francusku.
W Barry,s Bay, chocia¿ potomkowie Kaszubów stanowi¹ wiêkszoœæ, mieszkaj¹ tam
równie¿ Irlandczycy, którzy maj¹ oddzieln¹ parafiê. Warto zaznaczyæ, ¿e te dwie nacjê ³¹czy
herb z Bia³ym Or³em i irladzk¹ Lir¹. Te grupy
ju¿ mocno wros³y w kanadyjsk¹ ziemiê, która
da³a im schronienie w trudnych czasach.
O stanie polskiej mowy w Barry,s Bay
mog¹ œwiadczyæ nastêpuj¹ce fakty. Na jednej z
mszy œwiêtej /sobota wieczorem i niedziela latem 1977/ odprawianej po polsku by³o obecnych 150 osób, a na trzech angielskich – 1050.
Œwiadczy to o wyraŸnie ju¿ zaawansowanej
amerykanizacji kaszubskich Kanadyjczyków.
Nasz¹ rodzinn¹ mowê podtrzymuje jeszcze
ró¿aniec odmawiany po polsku przed ka¿d¹
msz¹ œwiêt¹ w soboty i niedziele.
Ksi¹dz Pick kilkakrotnie bywa³ w Polsce. W 1990 roku przebywa³ kilka dni w Matarni. Goœci³ tak¿e u ksiêdza Z. Kulwikowskiego w ¯elistrzewie, u ksiêdza B. Lewiñskiego w Karwi i ks. F. Gruczy w Sopocie.
Najbardziej by³ zafascynowany po³udniowymi Kaszubami, sk¹d przenios³a siê wiêkszoœæ jego przodków na Wy¿ynê Madawaski. W tym zwiedzi³ równie¿ Kalisz, Lipusz,
Tuszkowy, Naklê i Parchowo – miejscowoœci, o których pamiêæ jeszcze tkwi w okolicach Wilna i Barry,s Bay.
Kolejny raz w 1993 r. z kilkunastoma swoimi rodakami przyby³ na Kaszuby i do miast
po³udniowej Polski. Wówczas obje¿d¿a³em z
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Studziennice
Odby³o siê kolejne posiedzenie Rady Gminy,
na której zatwierdzono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustalono tak¿e wysokoœæ stawek lokalnych podatków i op³at
obowi¹zuj¹cych w gminie w 2002 roku.

1 grudnia
Gdañsk
Wsali Urzêdu Pomorskiego z udzia³em ponad
200 delegatów i licznych goœci obradowa³ Zjazd
Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
Obrady poprzedzi³a msza œwiêta w Katedrze Oliwskiej, która prowadzi³ i homiliê wyg³osi³ ks. abp.
Tadeusz Goc³owski. Szczególnymi goœæmi Zjazdu
m.in. byli Jan Ryszard Kurylczyk Wojewoda Pomorski i Jan Zarêbski Marsza³ek Pomorski. Zjazd
na prezesa ZK-P ponownie wybra³ prof. Brunona
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nim /27.7/ autobusem Kartuzy, Parchowo, Bytów, Lipusz, Wdzydze,
Bendomin, Koœcierzynê, ¯ukowo i
Matarniê.
Gdy w 1975 roku zbiera³em materia³y do publikacji o kanadyjskich Kaszubach, wówczas stare cmentarze w
Wilnie i Barry,s Bay by³y zaroœniête,
a w 1 9 9 7 r. o b y d w a z a s t a ³ e m
zadbane.
Na starym cmentarzu w Wilnie
wzniesiono du¿y pomnik o charakterze monumentu ku czci ksiêdza Jankowskiego, zas³u¿onego proboszcza
dla Wilna. Na starym cmentarzu
w Barry,s Bay zbudowano dziêki ks.
A. Pickowi monument na pami¹tkê
stulecia pochowanych tam polskich
potomków 1896-1996.
Ksi¹dz A. Pick w 1997 r. obwozi³
mnie nie tylko po tych cmentarzach,
ale tak¿e po oœrodku turystycznych
Kartuzy Lodge, farmie, gdzie urodzi³
siê tam nad kamiennym brzegiem jeziora Bark ks. Biernacki – cz³owiek
zas³u¿ony dla polskoœci kanadyjskich Kaszubów.
Najciekawszy by³ wypad do Algonguin Logging Museum, w którym
przedstawia siê historie pozyskiwania drewna w okolicznych kanadyjskich odstêpach leœnych. Zgromadzono w nim narzêdzia drwali - od tych pierwszych, prymitywnych - po dzisiejsze,
nowoczesne w pe³ni zmechanizowane i super
wydajne, zastêpuj¹cego cz³owieka.
Ksi¹dz A. Pick to „chodz¹ca encyklopedia” o kanadyjskich Kaszubach, nie obce jest
mu ¿adne miejsce zwi¹zane z histori¹ kaszubskiego osadnictwa w tym kultu religijnego
przodków i miejsc urodzin zas³u¿onych Polonusów – Kaszubów. To dziêki tej wiedzy
i swej otwartoœci, a tak¿e umiejêtnoœæ rozmawiania i myœlenia przez niego po „Kaszubsku”, czyni go bardzo bliskim jego parafianom., sprawia, ¿e jest powszechnie lubiany
i szanowany.
To jemu jedynemu na tamtym terenie
wysy³am gdañsk¹ „Pomeraniê”. Nie mniej ze
smutkiem muszê stwierdziæ, ¿e jest On

Synaka z Gdañska. Wybrano tak¿e Radê Naczeln¹. Wjej sk³ad wchodzi liczna reprezentacja naszej czêœci Pomorza: Zaborów i Goch a zw³aszcza
powiatu bytowskiego. Zjazd m. in. popar³ inicjatywê Wojewody o zmianê nazwy województwa pomorskiego na kaszubsko – pomorskie.

2 grudnia
Miastko
Z udzia³em chórów z: -Bia³ego Boru /chór parafii grecko – katolickiej ; dyr. Stefan Kozak/, Ustki
/chór parafii Najœwietszego Zbawiciela – Viator;
dyr. Janusz Werra/, Parchowa /Cassubia Cantat;
dyr. Edmund Wrycz – Rekowski/, Bytowa /Collegium Musicum; dyr. Stanis³aw Reptowski/ i Miastka /Petrus; dyr. Katarzyna B¹k/ odby³ siê w miasteckim koœciele pw NMP Wspomo¿enia Wiernych
koncert pieœni sakralnej - „Canticum 2001 Miastko”. Organizatorem koncertu by³ miastecki chór
Petrus, którym dyryguje Katarzyna B¹k. Pomocy
organizacyjnej w przygotowaniach koncertu udzieli³ miastecki oddzia³ ZKP, a zw³aszcza jego prezes
Henryk Telesiñski.

Miastko
42 delegatów reprezentuj¹cych 137 osobowa
organizacjê SLD uczestnicz¹cych w gminnym zjeŸdzie sprawozdawczo – wyborczym wybra³o na
przewodnicz¹cego Rady - Ryszarda Dula, wiceBarry's Bay, 1975 przewodnicz¹cego miasteckiej Rady Miasta i Gminy oraz przewodnicz¹cego Pomorskiej Federacji
ostatnim kaszubskim proboszczem w Barry,s Komitetów Obrony Praw Bezrobotnych. Na sekreBay i nikt go na tym stanowisku „z naszych” tarza wybrano Zygfryda Filipiaka. Wybrano te¿ 15
prawdopodobnie nie zast¹pi.
osobowa Radê Miejsko – Gminn¹, a tak¿e 30 deleSt¹d m.in. wypada ¿yczyæ mu jeszcze gatów na Zjazd Powiatowy. W zjeŸdzie uczestnid³ugich lat ¿ycia i pracy dla dobra swoich roda- czyli: pose³ Jan Œieñko i burmistrz Miastka Jan Poków mieszkaj¹cych na kanadyjskiej Wy¿ynie nulak.
Madawaski, a tak¿e cierpliwoœci i si³ w oprowadzaniu i zaznajamianiu pomorskich Kaszu3 grudnia
bów – turystów odwiedzaj¹cych Kanadyjskie
Bytów
Kaszuby z problematyk¹ osadnictwa i dnia dziOdby³ siê Zjazd Bytowskiej organizacji SLD,
siejszego ich potomków.
na którym Bronis³awa JANKE, nauczycielka - radna powiatu, zosta³a ponownie wybrana na przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej SLD. Na sekretarza
Porównaj tak¿e:
W. Szulist – „Na Wy¿ynie Madawaski, Ostat- Rady wybrano równie¿ ponownie – Wac³awa Koni kaszubski proboszcz” w Kaszuby – Ko- tarskiego, który jest tak¿e Radnym Miasta Bytoœcierzyna 7–13.11.1997 r. oraz W. Szulist – wa. Bytowska organizacja SLD dzia³a w 5 ko³ach
„ Z a p i s k i z To ro n t o ” N o rd a d o d . D B do których nale¿y 120 cz³onków.
10.10.1997. /-/

Miastko – £odzierz

W Zespole Szkó³ Rolniczego Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego dzia³a Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Rolniczych, które ma na
celu promocje rozwoju gospodarczego wsi, dorobku kulturalnego obszarów wiejskich, wspieranie
inicjatyw spo³ecznych, podnoszenie kwalifikacji,
a tak¿e organizacje imprez kulturalnych i rozrywkowych. Stowarzyszenie w tym zakresie organizuje ju¿ coroczne wybory miss wsi Pomorza. Na odbytym posiedzeniu ogólnym cz³onków wybrano
w³adze Stowarzyszenia. Jego prezesem zosta³ Zbigniew Batko – wicedyrektor ³odzieskiej szko³y i
przewodnicz¹cy miasteckiej Rady Miasta i Gminy. Stowarzyszenie aktualnie zrzesza 50 osób

4 grudnia
Zapceñ - Ostrowite
Lipniccy „Górnicy” – pracownicy - dwóch kopalniach: wapna ³¹kowego w Zapceniu i kruszywa
budowlanego w Ostrowitym, tradycyjnym ju¿
zwyczajem obchodzili górnicze œwiêto
BARBÓRKI.
Gdañska, Matarnia, 1990
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Zdarzy³o siê !
5 grudnia
Tuchomie
Odby³o siê posiedzenie Rady Gminy, na którym ustalono wysokoœæ lokalnych stawek podatków i op³at. Przyjêto tak¿e wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkañ komunalnych w
gminie, oraz zasady ich wynajmowania.

7 grudnia
Bytów – Warszawa
Minister Œrodowiska Stanis³aw ¯elichowski –
wrêczy³ Jerzemu Barzowskiemu, burmistrzowi Bytowa nagrodê „Lider Polskiej Ekologii”. Wyró¿nienie to
miasto otrzyma³o j w dziedzinie ekologii. Uprawnia
onodou¿ywaniategotytu³u„Lidera’wlogoBytowa

Bytów – Wroc³aw
Bytowianka: Barbara Kosmowska - dr filolog pracownik naukowy Pomorskiej Akademii PedagogicznejwS³upskuodebra³anaspecjalnejgalizorganizowanej we Wroc³awiu - nagrodê, za pierwsze miejsce,jakienapisan¹przezsiebieksi¹¿k¹pt.„Terenprywatny”, zajê³a w konkursie literackim na polsk¹ wersjê Bridget Jones. Ksi¹¿ki Helen Fielding o Bridget
Jones s¹ bestsellerami, jak dot¹d na polskim rynku
ukaza³ siê: „Dziennik Bridget Jones” i „W pogoni za
rozumem”, na kanwie tych powieœci nakrêcono równie¿ ciesz¹cy siê du¿¹ popularnoœci¹ film.

8 grudnia
Miastko
Z udzia³em 35 dru¿yn z ca³ego kraju m.in. z
Warszawy, Pabianic, Gdañska, Szczecina, Koszalina w sali Miasteckiego OSiR-u odby³y siê Mistrzostwa Polski ZHP w Halowej Pi³ce No¿nej. Po wielu emocjonalnych spotkaniach tytu³ mistrzowski w
kategorii harcerzy starszych i instruktorów wywalczy³a dru¿yna z Pabianic, która w finale dokona³a
Miastczan 8 do O.

Cz³uchów – Starogard Gdañski
Uczestnicz¹ca w IV Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar „Andrzeja Gruby” rozgrywanym w
Staogardzie Gdañskim - reprezentacja powiatu
cz³uchowskiego, któr¹ przygotowa³ Mieczys³aw
Syske, wywalczy³a II miejsce, za które otrzyma³a
puchar starosty powiatu starogardzkiego.

Ks. W³adys³aw Szulist

Pomorzanie – Ludzie Sukcesu

Firma Anieli i Stefana
Kiedrowskich
O wielkoœci firmy œwiadcz¹ nastêpuj¹ce
dane: 2 w³asne sklepy, piekarnia, m³yn i restauracja. Ponadto dzier¿awione: 2 piekarnie, w
tym jedna ze sklepem i 3 sklepy. Firma zatrudnia oko³o 120 osób, dysponuje 20 samochodami ciê¿arowymi oraz niedawno zakupi³a teren
pod budowê hotelu.
By bli¿ej zrozumieæ dotychczasowe sukcesy tej firmy a zw³aszcza umiejêtnoœci i skutecznoœæ ekonomiczn¹ w jej prowadzeniu przez
w³aœcicieli, warto nieco siêgn¹æ w przesz³oœæ
rodu Kiedrowskich, poczynaj¹c od „geografii
nazwiska”.
Za gniazdo Kiedrowskich uchodz¹ Kiedrowice w gminie Lipnica. W drugiej po³owie
XVI wieku wystêpowa³y tam dwie rodziny
Œwi¹tek Kiedrowskich. Dane z 1703 roku wyszczególniaj¹ Imæ Pana Kazimierza Kiedrowskiego. Znany jest tak¿e wówczas Kiedrowski
herbu Lew z Ostrowitego ko³o Borzyszków.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e to nazwisko
jest znane z powiatów cz³uchowskiego, chojnickiego, bytowskiego, koœcierskiego i kartuskiego. Rzadziej wystêpuje w innych czêœciach Kaszub.
W okresie zaboru pruskiego odnotowano
tak¿e to nazwisko jako von Loewe Kiedrowski
/BrzeŸno Szlacheckie/ a tak¿e von Kiedrowski, de Kiedrowski i Lew Kiedrowski.
Profesor E. Breza podaje jeszcze inne odmiany przy tym nazwisku, mnianowicie: Chojta³a /Chojta³ek, Kojta³a?, Okaty, Orlik, Paszek
/Paszêta, Pasz¹tka, Pa¿¹tka/, Raszek, Redek,
Staszylwów, Slaz, ¯ó³tek.
W rozbiciu na dawne województwa
w by³ym gdañskim mieszka 805 rodzin o tym
nazwisku, w bydgoskim 498, s³upskim 454, pilskim 102 i innych ju¿ o wiele mniej. Z kolei zagranic¹ Polski w Niemczech na zidentyfikowanych 308 rodzin tylko 29 u¿ywa przed nazwiskiem von.

Na szacunkow¹ liczbê 656 rodzin Kiedrowskich w USA zidentyfikowano 215, a w Kanadzie przypuszcza siê, ¿e jest ich 19. Najczêœciej rodziny o tym nazwisku ze wzglêdów sentymentalnych odwo³uj¹ siê do przydomku
Lew.
Przodkowie Stefana Kiedrowskiego wywodz¹ siê z Os³awy D¹browy w powiecie bytowskim. Przy œlubie Besitzera /w³aœciciela,
posiadacza/ Adalberta v. Kiedrowskiego urodzonego 20.03.1865 zanotowano, ¿e by³ synem Józefa v. Kiedrowskiego i Anieli z domu
Pepliñska. Adalbert czyli Wojciech zawar³
œlub 22.11.1892 z El¿biet¹ z domu Borzyszkowska ur. 17.11.1871 w Jab³uszku parafia Lipusz z ojca Piotra v.Borzyszkowskiego i matki
z domu ¯ywicka.
Odnotowany Józef von Kiedrowski i Aniela z domu Pepliñska s¹ pradziadami Stefana
Kiedrowskiego obecnego przedsiêbiorcy z Lipusza. Józef w 1870 roku pe³ni³ tak¿e funkcje
karczmarza. Zawarte 22.11.1892 przez Wojciecha z El¿biet¹ Borzyszkowsk¹ ma³¿eñstwo
by³o ju¿ jego drugim zwi¹zkiem.
Wœród dzieci z tego ma³¿eñstwa s¹ m.in.
P e l a g i a / u r. 2 3 . 1 2 . 1 9 0 1 r o k / , A n i e l a
/26.3.1906-21.7.1972/, Antoni /17.01.1905 10.07.1978/, Robert /22.05.1907 - 11.04.1993/
i jego ¿ona Helena /05.02.1914 - 04.01.1995/
z d o m u Tr y b a , K o n r a d / 0 1 . 0 2 . 1 8 9 6 20.07.1980/. ¯yj¹cy w Borówcu Jacek urodzi³
siê 05.04.1910.
Rodzina Wojciecha i El¿biety oko³o 1906
roku wyprowadzi³a siê z Os³awy D¹browy do
Borówca i tu kupi³a gospodarstwo z podzia³u
maj¹tku Karla Gotschalka. Do Borówca zapewne ci¹gnê³o Kiedrowskich to, ¿e by³o tu
du¿o ³¹k, a El¿bieta pochodzi³a z tej parafii.
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego
w Borówcu gospodarzyli Wojciech /zmar³
07.11.1933/,Antoni, Pelagia, Aniela, Konrad

Brusy
W M³odzie¿owym Domu Kultury odby³y siê
12 Wigilijne Spotkanie z Piosenk¹ Harcerska i Kolêd¹. W spotkaniu m.in. wziê³o udzia³ 19 zespo³ów
i solistów m.in. z szkól z Chojnic, Nowej Cerkwi,
Ostrowitego i Brus.

Przechlewo
Zak³ad Rolny Paw³ówko nale¿¹cy do przechlewskiego POLDANORU zdoby³ drug¹ nagrodê w konkursie na najlepszego „Pracodawcê, organizatora pracy bezpiecznej” Konkurs ten zosta³ zorganizowany ju¿ po raz czwarty przez Agencje
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa Oddzia³ Terenowy w Gdañsku. W konkursie udzia³ wziê³o 36 gospodarstw z terenu Pomorza.

14 grudnia
Bytów
Obraduj¹ca w Muzeum Zachodnio – Kaszubskim Rada Spo³eczna Muzeum wybra³a swe
w³adze. Przewodnicz¹cym Rady zosta³ prof. Zenon
Romanow z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Aniela i Stefan w Lipuszu.
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i Jacek. Rodzina prowadzi³a ¿ycie zgodne z tradycjami szlacheckimi, lubili goœciny, jeŸdzili
do koœcio³a bryk¹ i odpowiednio siê ubierali.
Ich dom jeszcze obecnie istniej¹cy to typowy
pa³ac z przestrzennymi salonami. Wojciech
Ze swym synem Konradem spoczywaj¹ na nowym cmentarzu w Lipuszu.
Robert wyprowadzi³ siê z Borówca do Nakli w 1937 roku. Wœród jego siedmiu dzieci,
jest Stefan urodzony 02.08.1946 roku.
Stefan od 1961 roku uczy³ siê zawodu piekarza cukiernika. Œlub z Aniel¹ Dorawa zawar³ 12.07.1970 roku w Lipuszu. Aniela urodzi³a siê 31.05.1952 roku w Rogu gmina Studzienice z rodziców Jana i Marty Stobiñskiej.
Do szko³y zawodowej uczêszcza³a w Koœcierzynie. Pracowa³a w Gminnej Spó³dzielni, póŸniej w fabryce w Lubianie. Na ulicê Ró¿an¹
w Lipuszu wprowadzili siê 11.11.1980 roku.
Pocz¹tkowo Stefan pracowa³ w Gminnej
Spó³dzielni, od 1975 roku by³ kierownikiem
piekarni, a od 1992 roku sta³ siê jej dzier¿awc¹. Z kolei od 1992 roku zacz¹³ nabywaæ poszczególne obiekty wchodz¹ce w sk³ad jego
dzisiejszej firmy, mianowicie w 1992 roku
kupi³ restauracje w Dziemnianach, w 1994
roku piekarnie w Ko³czyg³owach, 1996 roku
m³yn w Lipuszu. Ten ostatni, wiekowy obiekt
zosta³ wyremontowany i spe³nia on dzisiaj
funkcje turystyczne, daj¹c pracê zatrudnionym
w nim pracownikom a jego w³aœcicielom okreœlone dochody. W 2002 roku m³yn ten bêdzie
obchodzi³ 100-lecie swego istnienia. Tak¿e piekarnia w Lipuszu poddana zosta³a remontowi
i modernizacji jak i dom mieszkalny, który
obecnie przedstawia siê wspaniale, a uroku dodaje mu odnowiony tak¿e i na co dzieñ zadbany, przydomowy ogród, nad którym fachow¹
opiekê sprawuje zawodowy ogrodnik.
Po za tym Pañstwo Aniela i Stefan jako hojni sponsorzy pozostawili swoje „œlady” w miejscowym koœciele parafialnym.
Stefan Kiedrowski nale¿y do Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Koœcierzynie, a tak¿e do
Gdañskiego Zwi¹zku Pracodawców. Ma³¿onkowie jak przysta³o na osoby fotogeniczne
/o czym zaœwiadczaj¹ zdjêcia/ posiadaj¹ nie
tylko odpowiedni¹ prezencje ale i klasê, bowiem s¹ ludŸmi nie tylko o wyrobionym guœcie ale maj¹ tak¿e i gest. W gminie Lipusz

Firma Kiedrowskich nie ma sobie równych.
W chwili obecnej stoi przed Kiedrowskimi
nowe wezwanie – budowa hotelu, niemniej do
realizacji tej inwestycji dojdzie dopiero kiedy
Lipusz bêdzie mia³ kanalizacje œciekow¹ i ujêcia wody tj. kiedy to wybuduje siê tu gminne podstawowe - obiekty z zakresu infrastruktury
sanitarnej, których jak dot¹d brak.
Aktywnoœæ rodziny Kiedrowskich z Lipusza jest dobrym przyk³adem, promuj¹cym
przedsiêbiorczoœæ a tak¿e i wzorem jak nale¿y
z w³aœciwym skutkiem prowadziæ przedsiêwziêcia gospodarcze by przynosi³y one nie tylko okreœlone korzyœci ich w³aœcicielom, ale tak¿e lokalnej spo³ecznoœci.
Aniela i Stefan Kiedrowscy mog¹ byæ spokojni o dalszy rozwój ich firmy, bowiem maj¹
godnych w przysz³oœci swych nastêpców, którymi s¹ ich dzieci: Bogdan /ur. 02.11.1970/, Bo¿ena /ur. 03.03.1973/, Benedykt /ur. 28.01.1976/ i
Bart³omiej / ur. 08.03.1982/. Wszyscy oni
za³o¿yli ju¿ w³asne rodziny i oprócz Bart³omieja pracuj¹ w firmie swego ojca. /-/

Zdarzy³o siê !
16 grudnia
Bytów
Z udzia³em 63 delegatów obradowa³ II Powiatowy Zjazd SLD. Na przewodnicz¹cego Rady Powiatu Bytowskiego SLD wybrano Jana Ponulaka,
burmistrza Miastka, a na sekretarza – Bronis³awê
Janke z przewodnicz¹c¹ Rady Miejsko – Gminnej
SLD w Bytowie. Wybrano tak¿e 17 osobow¹ Radê
Powiatu SLD. Goœæmi Zjazdu byli pos³owie SLD:
Jan Sieñko ze S³upska, który jest jednoczeœnie
wice przewodnicz¹cym Rady Wojewódzkiej SLD
w Gdañsku, oaz Jacek Kowalik z Chojnic. Obecny
by³ tak¿e senator Gerard Czaja, który jednoczeœnie
by³ delegatem na zjazd z ramienia bytowskiej organizacji SLD.

Œwieszyno
W miejscowym koœciele, którego budowa
trwa³a tylko 2,5 miesi¹ca / prace budowlane podjêto 13 maja a zakoñczono 16 wrzeœnia 2001 r, / uroczyœcie poœwiêcono dzwon, który zosta³ wykonany w s³ynnej ludwisarni Zbigniewa Felczyñskiego
w Taciszowie k. Gliwic. Dzwon ten o œrednicy 88
centymetrów i wadze 420 kg. zosta³ zamontowany
na wie¿y koœcielnej przez firmê Budostal Jacka
Szczeœniaka z Gliwic. Œwi¹tynia w Œwieszynie jest
jedn¹ z pierwszych w XXI wieku powsta³ych na terenie Diecezji Koszaliñsko – Ko³obrzeskiej.

Brusy - Miastko

Na zjeŸdzie innej linii Kiedrowskich.

WLiceum Kaszubskim w Brusach z udzia³em
kilkadziesi¹t osób z ca³ych Kaszub odby³ siê Konkurs Poezji Kaszubskiej. M. in. laureatkami tego
konkursu zosta³y Aleksandra Zalewska i Magdalena Pluto- Pr¹dziñska, uczennice drugiej klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Miastku. Nagrodzone wiersze ich autorstwa opublikujemy w nastêpnym numerze NG.

Miastko
Wgalerii Miejsko – Gminnego Oœrodka Kultury otwarto wystawê ludowej sztuki kaszubskiej i
malarstwa na szkle pt. „Sacrum w sztuce”. Na miasteckiej wystawie zaprezentowane zosta³o 70 prac
ze zbiorów Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w
Bytowie.
Panie z ksiêgowoœci

18 grudnia
Czersk
W Miejsko – Gminnym Oœrodku Kultury w
Czersku odby³a siê promocja albumu „ Czersk
wczoraj i dziœ”. Redaktorami wydania s¹: Przemys³aw Biesek, dr Janina Cherek, Hieronim Kucharski i Hanna Rz¹ska. Album zosta³ wydany na
zlecenie Urzêdu Miejskiego w Czersku. Inspiracj¹
do jego wydania by³a wystawa „Czersk dawniej i
dziœ” zorganizowana przez Muzeum Historyczno
– Etnograficzne w Chojnicach w Oœrodku Kultury
w Czersku. Uczestnicy spotkania wys³uchali referatów: * „Czersk wczoraj i dziœ” a inne albumy o
podobnej tematyce, ref. Dr Klemens Bruski; *
„Czersk wczoraj i dziœ” na tle najwa¿niejszych
„czerskich” wydawnictw, ref. Henryk Sikorski; *
„Architektura i rozwój urbanistyczny Czerska na
przestrzeni stu lat”, ref. Hieronim Kucharski. W
czêœci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny „Czersk”, oraz uczniowie miejscowego LO im.
W. Pola, przedstawiaj¹c ma³e – okolicznoœciowe –
formy sceniczne. Promocjê zorganizowa³ Urz¹d
Miejski w Czersku oraz Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach.

Stefan na w³oœciach swojego pradziadka w Os³awej D¹browie
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Zdarzy³o siê !
20 grudnia
Cz³uchów
W Muzeum Regionalnym otwarto wystawê
ozdób choinkowych, szopek bo¿onarodzeniowych
ikartek.Prezentowaneeksponatystanowi¹pok³osie
konkursu jakie muzeum organizuje w tym zakresie
co dwa lata. Jury konkursu pod przewodnictwem
Stanislawa Sieranta, wysoko oceni³o plon konkursu
a zw³aszcza poziom artystyczny kartek œwi¹tecznych i wykonanie szopek betlejemskich wyró¿niaj¹cych siê bogatym wystrojem regionalnym.

Parchowo
Odby³a siê sesja Rady Gminy, na którym
uchwalono bud¿et gminy w 2002 roku. Rada zatwierdzi³a podpisan¹ przez wójta gminy
W³adys³awê £angowsk¹ umowê jak¹ w imieniu
gminy podpisa³a z litewska gmin¹ Mosedis.

Studzienice
Odby³o siê posiedzenie Rady Gminy, na którym przyjêto bud¿et na 2002 rok.

21 grudnia
Lipnica
Obraduj¹ca Rada Gminy przyjê³a proponowane zmiany w bud¿ecie bie¿¹cego roku, oraz zapozna³a siê z planami przysz³orocznych prac na drogach przebiegaj¹cych przez gminê.

28 grudnia
Tuchomie
Obradowa³a Rada Gminy, która ustali³a wysokoœæ stawek za wodê i œcieki oraz ustali³a zasady
dzier¿awy, najmu lub oddania w dzier¿awê lokali
u¿ytkowych na terenie gminy.

31 grudnia
Miastko
Natlebogatoiluminowanegoratusza-JanPonulak
– Burmistrz Miastka - okolicznoœciowym orêdziem,
wraz z licznie przyby³ymi Obywatelami miasta
bawi¹cymi siê na plenerowej imprezê „Sylwester pod
Chmurk¹”, hucznie przywitali Nowy 2002 Rok..
Opracowa³: Zbigniew Talewski
Otrzymaliœmy list od pani Anny Szypryt
z ZAPCENIA, w którym Szanowna i Sêdziwa
Autorka nawi¹zuje do publikacji prof. Edwarda Brezy w „NG” dot. pochodzenia nazwy jej
wsi ZAPCENIA. Pani Anna pisze:
S¹dzê, ¿e w tym artykule po zdaniu: „...Po jeziorze Pceñ zosta³y tylko zaroœla, jezioro wysch³o”, nale¿y dodaæ, ¿e jezioro zosta³o osuszone przed II wojna
œwiatow¹ /1938 r.?/ po wykopaniu g³êbokiego kana³u
od jeziora do rzeki K³onecznicy. Wczeœniej w miejscu
obecnego kana³u p³yn¹³ strumyk, mia³ on p³ytkie korytoitaflap³yn¹cejwnimwodysiêga³aswympoziomem
okolicznychpól.Obecnykana³p³ynieowieleni¿ej.Regularne i wysokie skarpy kana³u s¹ sztucznie utworzoneBrzegikana³uwy³o¿onofaszyn¹,anaskarpynawieziono darnin¹ ciêt¹ w kwadraty i ka¿dy jej kawa³ek
przytwierdzono drewnianym s³upkiem, a¿eby zapobiec siê jej usuwaniu.
Przy kopaniu kana³u pracowa³o wiele ludzi, którzy mieli wówczas bardzo dobry zarobek. Dniówka
wynosi³a 2 z³ote, wówczas np. „sznek” /s³odka
bu³ka pokryta kruszonk¹ i lukrem/ kosztowa³a 5 groszy.
Dziêkujemy za niniejsze uzupe³nienie. ¯yczymy
Szanownej Pani du¿o zdrowia!
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Prof. Edward Breza

/Nazwiska i przydomki na Gochach i Zaborach/

KIEDROWSCY

Szlachecka wieœ Kiedrowice nale¿¹ca kiedyœ
do parafii Borzyszkowy, a dzisiaj lipnickiej w powiecie bytowskim - poprzednio chojnickim, zosta³a
zaœwiadczona ju¿ w dokumentach XIV w. Po raz
pierwszy u¿yto tej nazwy w 1366 roku i od tego czasu w niezmienionej formie trwa do dzisiaj. Warto dodaæ i¿ tak¿e Niemcy u¿ywali jej w przybli¿onej formie - Kiedrau. Kiedrowice s¹ nazw¹ patronimiczn¹
wskazuj¹c¹ na potomków za³o¿yciela wsi.
Podobny typ nazw reprezentuj¹ Czapiewice,
wskazuj¹ce na za³o¿yciela Czapê, Piechowice,
oznaczaj¹ potomków Piecha, czyli Piotra, Sierakowice, wskazuj¹ce na Sieraka. Na Pomorzu tego
typu nazw jest niewiele, czêste s¹ one w Ma³opolsce i na Œl¹sku.
Znamy wiêc typ nazwy tej wsi, ale jak nazywa³
siê jej za³o¿yciel? By³ nim Teodor, przekszta³cony
na imiê Kieder. Wymiana spó³g³osek t/k znana jest
w wielu jêzykach, zw³aszcza w wyrazach niezrozumia³ych pod wzglêdem etymologicznym
Przymiotnik od nazwy wsi brzmia³ i brzmi –
kiedrowski. Tak samo te¿ brzmi nazwisko szlacheckie wywodz¹ce siê ze wsi – Kiedrowice. W roku
1570 w Kiedrowicach mieszkali: Piotr i Tomasz
Pasz¹tkowie, Micha³ i Wawrzyniec Orlikowie /zapisani Orlek/, Jan, Andrzej i Kszysztof Reszkowie, Tomasz Maciej, dwaj Stanis³awowie /zapisani – Stentzeslaus/ Okaci /zapisani – Okatey/, Tomasz Paszk
/zapisany- Pasck/, Krzysztof i Maciej Chojta³kowie, Œwiêtek Kiedrowski i £ukasz Kiedrowski – razem 15 w³aœcicieli, nadto 4 ogrodników /poddanych bez imienia i nazwiska/ i karczmarz. Szlachcice podani z imienia i nazwiska mieli ³an lub pó³tora
³anu. By³a to wiêc bardzo uboga szlachta.
Wiele z podanych wy¿ej nazwisk szlachciców
to póŸniejsze przydomki szlacheckie Kiedrowskich. Uzywali wiec nastêpuj¹cych przydomków:
Chojtala, Chojta³ek, pisany potem Kojta³a, Lew,
Maciej, Okaty, Orlik, Pasz i Paszk, Paszêta
i Pasz¹tka, Reszek, Redek, Staszylów, Œlaz i ¯ó³tek.
Objaœnie je po kolei:
Chojta³a i Chojta³ek, pisany potem Kojta³a
i Kojta³ek. Pamiêtamy, ¿e Chojta³ek notowany by³
w Kiedrowicach ju¿ w 1570 roku, potem w XVIIwiecznej ksiêdze metrykalnej parafii Brusy odnotowani zostali Kojta³owie – Kiedrowscy, tych¿e czêsto notuj¹ ksiêgi ³awnicze Koœcierzyny. Przydomek, przejêty potem przez Lipiñskich z Lipnicy, pochodzi od czasownika chojtaæ lub chojdaæ b¹dŸ kojtaæ czy kojdaæ o znaczeniu huœtaæ siê, ko³ysaæ siê
z przyrostkiem – a³a.
Lew by³ herbem Kiedrowskich. Herb ten przeszed³ te¿ do roli przydomka, czêsto poœwiadcza go
ks. Jan Bork, proboszcz borzyszkowski, w po³owie
XVIII wieku. W okresie pruskim pisany by³ po niemiecku Loewe, jako ze niemiecki Lowe to lew. Podobnie herb Piechowskich Leliwa przeszed³ tez do
roli przydomka.
Maciej zosta³ po raz pierwszy poœwiadczony w
1570 r. i to tylko u Kiedrowskich. Na podstawie
tego zapisu heraldycy wymieniaj¹ imiê Maciej
wsród przydomków Kiedrowskich.
Okaty. Wiemy, ze w 1570 roku w Kiedrowicach mieszkali dwaj Okaci. Nazwisko to wykazuj¹
heraldycy jako przydomek Kiedrowskich. Nazwa
pochodzi od przymiotnika okaty, którego znaczenie
mo¿emy ogólnie okreœliæ jako „maj¹cy charakterystyczne oczy”, utworzonego analogicznie jak brodaty, rogaty, bruchaty.

Orlik. Przydomek równie¿ notowany w Kiedrowicach w 1570 roku potem czêsto poœwiadczany w ksiêgach ³awniczych Koœcierzyny na
pocz¹tku XVII wieku. Nazwa pochodzi od rzeczownika orlik, oznaczaj¹cego dawniej i dziœ 1. „ma³ego
or³a”. 2. „gatunek or³a”. 3. „ rodzaj roœliny”. Jest te¿,
jak wiadomo, wioska Orlik w parafii Leœno. Jej nazwa pochodzi od pierwotnego w³aœciciela o przezwisku Orlik. W 1570 r. w³aœcicielem osady by³
szlachcic Jan Orlikowski. Dziœ spotykane nazwisko
Orlikowski z omawianej osady bierze pocz¹tek.
Pasz i Paszek. Wiemy, ¿e w 1570 roku w Kiedrowicach mieszka³ Tomasz Paszk /zapisany
Pasck/. Nazwisko to sta³o siê przydomkiem Kiedrowskich. I kilka innych rodzin przyjê³o ten przydomek. Wystêpowa³ on nadto u Czapiewskich,
S³uszewskich ze S³uszewa w Lêborskiem i u Studziñskich ze Studzienic w Bytowskiem. Jest to genetyczne zdrobnienie od imienia Pawe³, powsta³e podobnie jak Masz, Dasz od Daniel, Gasz od Gawe³,
Rasz od Rados³aw itd.
Pasz¹tka, notowany w Kiedrowicach w 1570
r. Wystepowa³ u rodzin z Gochów, a wiêc u Brzeziñskich, Lipiñskich, £¹ckich i Pr¹dzyñskich, dodatkowo u Piechowskich z Piechowic w Koœcierskiem.
Jest to równie¿ zdrobnieniem od imienia Pawe³
Redek pisany Retka, udokumentowany w ksiegach miejskich Chojnic na pocz¹tku XVII w. Redek
to zdrobnienie od Rados³aw, zniemczone na Redtke, a ta postaæ spolszczona na Retka. W nazwie
utrwalony zosta³ fonetyczny proces pó³nocnopolski
przejœcia pocz¹tkowego ra- w re-, jak w wyrazach
rek, red³o, rechowac i w innych.
Reszek, zniemczony na Reschke i spolszczony
na Reszka, notowany w Kiedrowicach ju¿ w 1570
r.potem w ksiêgach ³awniczych Koœcierzyny. Wystêpuje poza tym u Trzebiatowskich z Trzebiatkowej w Bytowskiem i u Tuchliñskich z Tuchlina w
Kartuskiem. Jest to zdrobnienie od imienia Rados³aw. I w tym przydomku ujawnia siê pó³nocnopolski proces fonetyczny przejœcia nag³osowego raw re -. Dzis na Pomorzu nazwiska Reszka, Reschke
i podobnie pisane s¹ czêste.
Staszylów. Taki przydomek w postaci zapisu
Jakub Staszylów Kiedrowski odnotowa³ w 1741 r.
W. Kêtrzyñski, a za nim powtarzaj¹ inni. W tej formie jest to nazwa niejasna. Mo¿e chodzi³o tu o postaæ Straszylów, nawi¹zuj¹c¹ do herbu Kiedrowskich – Lew.
Œlaz. Ten przydomek potwierdza u Kiedrowskich w 1741 r. A. Boniecki w ogólnie znanym i cenionym Herbarzu, pisze co prawda Slass, ale kryje
siê pod tym zapisem niew¹tpliwie nazwa Œlaz,
tym bardziej, ze nazwisko Œlaz spotyka siê na Pomorzu.
¯ó³tek. Pawe³ Panske podaje, ¿e w 1780
roku w Pó³cznie /bytowskie/ mieszka³ Stanislaus Zo³tk Kiedrowski. Nazwê mo¿emy wywieœæ od polskiego wyrazu ¿ó³tko, kaszubskiego
¿ó³tk lub od przymiotnika ¿ó³ty z przyrostkiem
–ek, jak œmia³ek, weso³ek, nazwiska Dobrek,
Mi³ek, Szarek.
W podsumowaniu przydomków Kiedrowskich mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest ich znacznie
mniej ni¿ u Borzyszkowskich czy Lipiñskich, ¿e
s¹ poœród nich te¿ nazwy spotykane tylko u Kiedrowskich, takie jak: Maciej, Okaty, Orlik, Retka, Staszylwów, Œlaz i ¯ó³tk, nie wystêpuj¹ce u innych rodzin kaszubskich. /-/

Kazimierz Ostrowski

Wiwat Konkolewski
Nie wielu jest takich animatorów ¿ycia
spo³eczno-kulturalnego swej rodzinnej wsi i Kaszubskich Zaborów jakim jest Edmund Konkolewski, który jest przy tym niestrudzonym popularyzatorem Kaszub, których chwa³ê i piêkno g³osi
w ca³ej niemal Polsce. A, ¿e to czyni skutecznie
i z wielkim zaanga¿owaniem, zaskarbi³ sobie nie
tylko wdziêcznoœæ wœród licznych s³uchaczy ale tak¿e popularnoœæ o czym zaœwiadczaj¹ pêkate
tomy okolicznoœciowych dedykacji, podziêkowañ
i zdjêæ. Wasta Edmund ukoñczy³ w³aœnie 80 lat,
lecz mimo ju¿ tego sêdziwego wieku nie traci on
swej werwy i kaszubskiego ducha!
Urodzi³ siê 28 listopada 1921 roku w Wielu.
Przed wojn¹ chodzi³ do gimnazjum w Koœcierzynie, by³ uczniem ksiêdza Leona Heyke. We wrzeœniu 1939 roku jako siedemnastoletni ochotnik
walczy³ w oddzia³ach genera³a Kleeberga, pod
Kockiem dosta³ siê do niewoli. Po zwolnieniu
z obozu pracowa³ jako robotnik rolny. Nale¿a³ do
„Gryfa Pomorskiego”, w bunkrze leœnym powsta³a jego znana „Pieœñ partyzancka”. Po wyzwoleniu pomaga³ matce w prowadzeniu gospodarstwa, zda³ maturê w liceum w Gdañsku, pracowa³
w biurach projektowych w Gdañsku, po czym wróci³ do Wiela na rodzinn¹ gospodarkê.
Ju¿ podczas okupacji zaprzyjaŸni³ siê z druhem Wickiem Rogal¹, a po wojnie wraz z nim i Jasiem Nowaczykiem, przy dŸwiêkach cytry, setkom turystom – wêdruj¹cym szlakiem kaszubskim – œpiewali, recytowali wiersze poetów kaszubskich i w³asne utwory.
Konkolewski, spokrewniony z Derdowskim
/matka poety by³a z Konkolewskich/, zna na pamiêæ ca³y poemat o Czorliñsczim. Opowiadaæ i deklamowaæ potrafi godzinami, ¿ywym s³owem kaszubskim fascynuje s³uchaczy – szczególnie spoza
Kaszub i tych, którzy s³ysz¹ go pierwszy raz.
W 1960 roku za³o¿y³ w Wielu i by³ prezesem
pierwszego w kraju wiejskiego ko³a PTTK, prowadzi³ sezonowy oœrodek wczasowy, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego. Sta³y uczestnik konkursów krasomówczych PTTK na zamku

w Golubiu – Dobrzyniu, chêtnie zapraszany na
folklorystyczne imprezy od Tatr do Ba³tyku, goœæ
niezliczonych obozów, turnusów kolonijnych
i wczasowych, bywalec szkó³, kolporter ksi¹¿ek –
w pojedynkê zrobi³ dla promocji kultury kaszubskiej wiêcej, ani¿eli niejedna organizacja.
Dobrze zas³u¿y³ siê swojej rodzinnej wiosce.
Zaraz po wojnie pilnowa³ porz¹dku jako milicjant,
czego niektórzy nie mog¹ mu wybaczyæ. Prezesowa³ Kó³ku Rolniczemu i OSP, utworzy³ komitet
elektryfikacji, dzia³a³ przy spo³ecznej budowie
domu kultury. S³owem – gdzie coœ wa¿nego siê
dzieje, tam na pewno macza palce Konkolewski.
By³ oczywiœcie przy tworzeniu Zrzeszenia Kaszubskiego w Wielu i Chojnicach /z Chojnicami
mocno jest z¿yty/, by³ we w³adzach ZKP w Gdañsku, dzia³a w reaktywowanym oddziale ZKP
Wiele – Karsin.
Wsobotê 24 listopada 2001 roku Edmund Konkolewski obchodzi³ w domu kultury 80 urodziny.
Najpierw bohater uroczystoœci w paradnym fotelu
przyjmowa³ kwiaty, ¿yczenia od przyjació³ /przyjechali m.in. ze S³upska, Czerska i Chojnic/. Dyrektor
szko³y Krzysztof Grabowski w zgrabnej laudacji
mianowa³ Konkolewskiego nauczycielem ze wzglêdu na zas³ugi, zaœ wójt Roman Brunke zapowiedzia³ jakieœ specjalne honory. Gminny zespó³ „Kaszuby” pod wodz¹ Zbigniewa Studziñskiego piêknie gra³ i œpiewa³, m³odzie¿ szkolna inscenizowa³a
skecze, a sam Jubilat raz po raz przeplata³ wystêpy
gadkami i wspomnieniami. Z zaciekawieniem
ogl¹dano wystawê jego osobistych pami¹tek /medali, dyplomów, wycinków, kronik, ksi¹¿ek, fotografii/, która zajê³a d³ugi ci¹g sto³ów pod oknem. Naturalnie kapela gra³a do tañca i ochoty nie brakowa³o,
wiêc bawiono siê do póŸna.
Ale nade wszystko biesiadowano przy sto³ach,
bo jad³o by³o przepyszne; ogromny tort urodzinowy i przeró¿ne ciasta, potem swojskie kiszki i wêdliny /ponoæ ca³a œwinia!/ oraz inne specja³y kaszubskiej kuchni, przygotowane przez rodzinê pana Edmunda. Uroczystoœci organizowali wspólnie Dom
Kultury, Oddzia³ ZKP i Zespó³ Szkó³. /-/

Edmund Konkolewski przyjmuje ¿yczenia

Czerszczanie: Jerzy Rogañski - Honorowy Obywatel
Czerska, El¿bieta Paluszak i Wincenty Szymwelski .

Delegacja OSP Karsin - od lewej Józef Sumionka prezes OSP Karsin, Jerzy Zieliñski i Józef
Modrzejewski.

Od lewej Roman Brunke - wójt Karsina, Kazimierz
Ostrowski - prezes O/ZKP w Chojnicach, Gizella
Ostrowska - ¿ona prezesa.

Edmund Konkolewski na honorowym tronie i prowadz¹cy Zbigniew Studziñski - prezes O/ZKP w Karsinie.

Zbigniew Czapiewski - dyrektor oraz Ma³gorzata
Stobbe - instruktor zwielewskiego Domu Kultury
z portretem Jubilata.
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Dr Urszula M¹czka

Z przesz³oœci Ziemi Bytowskiej

Niezabyszewska parafia
Parafia z koœcio³em Œw. Miko³aja w Niezabyszewie jest bardzo stara, lecz nie zachowa³y siê dokumenty jej fundacji, uleg³y one bowiem zniszczeniu w wyniku po¿aru plebani w 1755 roku. Wed³ug
zachowanego zapisu ju¿ w 1393 roku parafia niezabyszewska zosta³a dotowana przez Zakon Krzy¿acki 4 ³anami ziemi.
W1683 roku dosz³o do po³¹czenia parafii w Bytowie z parafi¹ w Niezabyszewie – stan ten utrzymywa³ siê a¿ do 1864 roku kiedy to Bytów mia³ ponownie w³asnego proboszcza.
Do dawnych filii parafii w Niezabyszewie nale¿a³ koœció³ Œw. Wojciecha w D¹brówce Bytowskiej. Stan ten trwa³ do 1849 roku kiedy to rozebrano ten koœció³.
Do parafii nale¿a³ te¿ koœció³ w Tuchomiu. Z
Ÿróde³ historycznych wynika, ¿e ziemia tuchomska
do 1383 roku by³a w posiadaniu rodu pomorskiego
Œwiêców i wtedy by³a tam samodzielna parafia, która obejmowa³a ca³¹ zachodnia czêœæ powiatu bytowskiego. Do parafii w Tuchomiu nale¿a³ wówczas
równie¿ koœció³ w Borzytuchomiu, zanim zosta³
fili¹ parafii w Ugoszczy.
Reformacja dotar³a do Tuchomia w XVI wieku. Powrót do wiary katolickiej nast¹pi³ w 1642
roku. W póŸniejszym okresie parafia tuchomska nale¿a³a m.in. do parafii w Borzyszkowach, potem
chwilowo do Niezabyszewa, a¿ arcybiskup Szembek z Gniezna / poprzednio biskup kujawski/ w
1728 roku przekaza³ koœció³ w Tuchomiu parafii
niezabyszewskiej. Ten stan trwa³ do 1931 roku, kiedy to w Tuchomiu ustanowiono proboszcza. Zosta³
nim administrator, ks. Bistram. Powo³ana wówczas
parafia liczy³a oko³o 1000 dusz wœród zamieszkuj¹cych tam w tym czasie oko³o 4000 tysiêcy
Niemców. Do utworzonej wtedy parafii, nale¿a³y
wioski: Tuchomie, Tuchomko, Piaszno, Ciemno,
Trzebiatkowa, Mas³owice, Mas³owiczki, Nowe
Huty, Modrzejewo i T¹gowie
Stary drewniany koœció³ w Tuchomiu z 1704
roku. zosta³ zniszczony przez po¿ar, który wybuch³
w 1899 roku. Obecny koœció³ w Tuchomiu zbudowany zosta³ w 1904 roku. Ostatnim proboszczem tuchomskim przed 1945 roku by³ ks. dr Jan Hinc urodzony 22 grudnia 1905 roku w Studzienicach z ojca
Ignacego i matki Anny z domu von Cyrson. Pe³ni³ on

poprzednio pos³ugê kap³añska m.in. w Sypniewie i
Z³otowie a proboszczem w Tuchomiu zosta³ 1 kwietnia 1942 roku. Po 40 latach pracy duszpasterskiej na
w³asn¹ proœbê - 5 sierpnia 1976 roku przeszed³ na
emeryturê i przeniós³ siê do rodzinnych Studzienic
gdziezmar³31maja1992rokuitamjestpochowany.
Z parafii niezabyszewskiej przetrwa³a wiadomoœæ o proboszczu o nazwisku Weichman, który
tam sprawowa³ kap³añstwo w 1452 roku. Od reformacji do 1637 roku koœció³ w Niezabyszewie
wraz z cmentarzem nale¿a³ do gminy ewangelickiej. W opisie wizytacyjnym tego koœcio³a z 1686
roku znajdujemy zapis, ¿e wszyscy mieszkañcy
Niezabyszewa byli wyznania ewangelickiego. W
tym czasie sta³ tam jeszcze drewniany koœció³ ryglowy. Dopiero w latach 1801-1802 nast¹pi³a jego
przebudowa i w tej przebudowanej formie przetrwa³ on do lat piêædziesi¹tych 1800 – roku. W latach 1855-1857 w Niezabyszewie wybudowano
nowy obiekt sakralny. Jego budowniczym by³
mistrz Fiebelkorn z Bytowa, który wykona³ jego
bry³ê z kamienia polnego. W1933 roku koœció³ ten
zosta³ rozbudowany. Ostatnim proboszczem parafii w Niezabyszewie do 1945 roku by³ ks. Szynkowski, który 10 marca 1945 roku w Lêborku, zosta³ zamordowany przez Rosjan.

Wsk³ad parafii w Niezabyszewie przed II wojna
œwiatow¹ w 1930 roku wchodzi³y nastêpuj¹ce wsie:
Nieszabyszewo /423 dusze /, D¹brówka Bytowska
/90 dusz /, P³otowo Wielkie / 121 dusz/ P³otowo
Ma³e / 166 dusz /, Rekowo / 500 dusz /, Sier¿no / 80
dusz /, Chotkowo / 50 dusz /, Tuchomie /123 dusz /,
Mas³owice / 30 dusz /, Mas³owiczki / 53 dusz, Modrzejeew / 19 dusz /, Nowe Huty / o dusz / Piaszno /
295 dusz /, T¹gowie / 4 dusze /, Trzebiatkowo / 280
dusz /, Tuchomko / 79 dusz /, Ciemno / 101 dusz /.
Ca³y ówczesny powiat bytowski w 1930 roku liczy³ oko³o 25 000 mieszkañców, w tym katolików
by³o oko³o 6 000. Jurysdykcjê nadal sprawowa³y
diecezje che³miñska i wroc³awska. Od 1923 roku
do 1945, Ziemia Bytowska nale¿a³a do Administracji Apostolskiej w Pile.

Dr Urszula M¹czka jest znanym na Ziemi Bytowskiej historykiem –regionalist¹, a tak¿e
dzia³aczem spo³ecznym. Jako dzia³aczkê organizacji m³odzie¿owych i oœwiatowych interesowa³y j¹
szczególnie dzieje V Dzielnicy Zwi¹zku Polaków
w Niemczech, st¹d wspó³pracowa³a m.in. z polskimi dzia³aczami tego Zwi¹zku z P³otowa, Rekowa,
Ugoszczy i Bytowa. By³a uczestniczk¹ zlotu z okazji
50 lecia Rod³a jaki odby³ siê w Warszawie w 1984
roku. Pomaga³a „skompletowaæ” mi osobowy
sk³ad „Bytowiaków” na ten wyjazd. W grupie tej
m.in. znaleŸli siê œp. pañstwo Mrozek – Gliszczyñscy
z P³otowa, panie: Borzyszkowska i Perszewska równie¿ z P³otowa, pani Wróbel z Ugoszczy, pan Pawe³
Wojak z Bytowa, Wika- Czarnowski ze Studzienic
a tak¿e Stanis³aw Szroeder z K³¹czna i jego bracia
Jan i Franciszek.
Przez wiele lat Urszula M¹czka wspó³pracowa³a z regionaln¹ pras¹, szczególnie ze s³upskimi
„Zbli¿eniami” i „Gryfem”, publikuj¹c w nich wiele
artyku³ów dot. Bytowszczyzny. W 1996 roku na 650
lecie Bytowa ukaza³a siê jej ksi¹¿ka pt. „Przesz³oœæ
Ziemi Bytowskiej przemawia...”. Wydawnictwo to
jest prób¹ syntetycznego ujêcia dziejów ziemi bytowskiej na tle historii Pomorza. Jako filolog germanista
doskonale znaj¹cy jêzyk niemiecki zajmuje siê tak¿e
przek³adaniem na jêzyk polski historycznych opracowañ i niemieckich dokumentów. Jest równoczeœnie,
Koœció³ katolicki w Tuchomiu. zaprzysiê¿onym t³umaczem tego jêzyka. / tz /

WEJIMK Z NOWEGO TESTAMENTU
Mêdrzcowie z Porenku
A cziej Jezes sê narodzy³ w Betlejem w Judeji za panowania Heroda, tej hewo Mêdrzcowie z Porenku przeszle do Jaruzalemu i rozpitiwele sê: „Dze je nen nowo narodzony ¿edowszczi król? Bo
me jesme e przeszle mu z³o¿ec pok³on”. Czciej uczu³ to król Herod, urzas³ sê, a razê z nim ca³e Jeruzalem. Pozebro³ tej wszetczcich arcykap³anów e ucza³ech ledu a wepetiwo³ sê jich gdze sê mo
narodzec nen Mesjosz. Ny mu odpowiedzele: W judzczim Betlejemie bo tak mo napisone
prorok:
„A te, Betlejem, zemio Jude,
nie jes nijak nomniesze midze
nowo¿nieszima miastama Jude,
bo z ce wiñdze panownik,
chteren mdze pasturzê Izraela,
mojego ledu”.
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dokoñczenie ze str. 3

NASZA MA£A
OJCZYZNA
„Moje strône
Moje strône
s¹ nalepsze z wszetczich strón.
Móm w nich kwiatë,
wodë, lasë,
W polu rosce ¿ëtny plón”.
(Jan Piepka)
Ukaza³a siê dawno oczekiwana, szczególnie
przez mieszkañców Zaborów, ksi¹¿ka prof. Józefa
Borzyszkowskiego pt. „Tam, gdzie Kaszëb
pocz¹tk”. Uroczysta promocja odby³a siê 27 paŸdziernika 2001 roku w Domu Kultury w Karsinie,
rodzinnej wsi profesora. Ksi¹¿kê zaprezentowa³
dawny uczeñ dr Cezary Obracht Prondzyñski, zwracaj¹c uwagê, jak mo¿na tê ksi¹¿kê czytaæ. PóŸniej
wyst¹pi³ sam autor. Podziêkowa³ wszystkim, którzy mu pomogli przy zbieraniu materia³u. Potem powiedzia³, ¿e 30 lat temu pisz¹c monografiê Karsina,
mia³ pewne marzenia.
Dziœ wiêkszoœæ z nich siê spe³ni³a. Zas³u¿eni
mieszkañcy gminy s¹ uhonorowani tablicami
pami¹tkowymi, znakomicie oznakowane s¹ miejsca pamiêci, wsie zdobi¹ piêknie odnowione zabytkowe kapliczki.
Ju¿ w pierwszych s³owach wstêpu do monografii, Józef Borzyszkowski sk³ada ho³d ziemi ojców
Kaszubom – Zaborom, stanowi¹cej cz¹stkê kraju,
któremu na imiê Polska. Przytacza w ca³oœci wiersz
Jana Piepki „Moje stróne”. S³owa wiersza rozumiemy tym bardziej, im bardziej znamy nasze rodzinne
strony, ich piêkno, przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ.
Mi³oœæ do ma³ej ojczyzny tkwi bowiem w ka¿dym
z nas. Umi³owanie „kraju lat dziecinnych” jest najlepsz¹ legitymacj¹ polskoœci. To uczucie przyœwieca³o ju¿ prof. Borzyszkowskiemu, kiedy 30 lat
temu napisa³ monografiê wsi Karsin „Tam, gdzie
Kaszëb kuñc” i w 1986 roku monografiê wsi Wiele
– „Wielewskie góry”.
Od ponad 40 lat prof. Józef Borzyszkowski odkrywa piêkno i historiê kaszubsko-pomorskiej ziemi. Efektami tego poznawania – jak sam mówi –
chcia³by siê dzieliæ z innymi na co dzieñ, a jeszcze
bardziej – „wspó³pracuj¹c z ziomkami i gospodarzami zaborskich wsi i gmin”. Wspó³praca z „ziomkami i gospodarzami” zaowocowa³a, powstaniem tej
ksi¹¿ki. Trzeba podkreœliæ, ¿e gospodarze gminy,
w przede dniu wejœcia do Unii Europejskiej,
gdzie tyle mówi siê o zachowaniu swojej to¿samoœci, jakby wyprzedzili czas, daj¹c spo³ecznoœci
gminnej mo¿liwoœæ lepszego poznania swojej
przesz³oœci.
Monografia, to ksiêga licz¹ca 800 stron. Zawiera obraz dziejów gminy, zaprezentowany ju¿ wczeœniej w monografiach Karsina i Wiela. Poszczególne rozdzia³y (a jest ich XVIII) ukazuj¹ walory krajobrazowe gminy, ciekaw¹ przesz³oœæ jej wsi, nietuzinkowe postacie, problemy wspó³czesnoœci, radoœci i smutki ¿ycia na Kaszubach, zaborskie poczucie
piêkna i humoru.
Szczególn¹ wartoœci¹ ksi¹¿ki jest wyodrêbnienie przesz³oœci i najnowszych dziejów wszystkich
wsi, nie tylko Wiela i Karsina, ale tak¿e tych mniejszych, jak Knieja, Wygoda, Robaczkowo czy Popówka. Pokazuje te¿ pojedyncze wybudowania,
które zwi¹zane s¹ z ciekawymi postaciami, jak chocia¿by „Jasnochówka”, letnia siedziba wybitnego
malarza Kazimierza Jasnocha.
Reprezentacja najwybitniejszych przedstawicieli minionych pokoleñ spo³ecznoœci gminy Karsin, to jeszcze jeden walor monografii. Stanowi ona
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potwierdzenie roli gminy w kaszubsko-pomorskich
dziejach. Specyfika monografii jest wed³ug mnie
to, ¿e „moje stróne” s¹ obecne na kartach ksi¹¿ki nie
tylko dziêki H. Derdowskiemu, A. Majkowskiemu
czy J. Karnowskiemu, ale tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, dziêki konkretnym ludziom, historycznym i wspó³czesnym postaciom z gminy, ich ciekawym osobowoœciom i dokonaniom.
Chcê tak¿e zwróciæ uwagê na Ÿród³a, z których
czerpa³ autor pisz¹c monografiê. Poza tymi ogólnie
dostêpnymi,jaknp.MuzeumPiœmiennictwaiMuzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czy Regionalna Izba Pami¹tek w Karsinie, chodzi³o mu – jak
sam stwierdza – „o maksymalne wykorzystanie
tego,cozachowa³osiêwœródmieszkañcówgminy”.
Czytaj¹c ksi¹¿kê widaæ, ¿e to mu siê uda³o. Zamieszczone s¹ na kartach monografii listy, osobiste
zapiski, kartki ¿yczeñ weselnych, zaproszeñ na ró¿ne okazje, wierszyki, porzekad³a, dowcipy, zapisane relacje z wystawianych przedstawieñ, zebrañ, zabaw, osobiste pamiêtniki, w tym najobszerniejszy
Franciszka Studziñskiego (ojca pisz¹cego te
s³owa).
Ksi¹¿ka prof. J. Borzyszkowskiego pt. „Tam,
gdzie Kaszëb pocz¹tk” odbiega od formy i treœci poprzednich monografii autora. ¯eby siê o tym przekonaæ, zachêcam do jej przeczytania. Jednoczeœnie parafrazuj¹c s³owa naszego wieszcza chcia³bym, ¿eby
„trafi³a ona pod strzechy” mieszkañców gminy Karsin.
Zbigniew Studziñski

Czy to w tym pañstwie po raz pierwszy na
taka skalê uwidoczni³y siê europejskie procesy
integracyjne? Otó¿ nie! Cesarstwo przejê³o tradycje, tak¿e w zakresie integracyjnym od du¿o
starszej od siebie pañstwowoœci jak¹ by³a Republika Rzymska, która ju¿ w I wieku nowej
ery obejmowa³a swym zasiêgiem przewa¿aj¹c¹ czeœæ Europy oraz Afryki i Azji
Mniejszej.
Cesarstwo Rzymskie sw¹ politykê wobec
podporz¹dkowanych sobie narodów nakierowa³o na ich „uniwikacjê” i zespolenie z metropolitarnym Rzymem. Celowi temu s³u¿y³a
przede wszystkim budowa dróg, ujednolicenie
waluty czy szkolnictwa, wprowadzenie na
ca³ym terytorium prawa rzymskiego. W zakresie religii w pocz¹tkowym okresie obowi¹zywa³ kult cesarzy a póŸniej
chrzeœcijañstwo.
Od pocz¹tku cywilizacji najwa¿niejsz¹ dla
ludzkiego ¿ycia i rozwoju spo³ecznego stanowi³a wytwórczoœæ – produkcja pocz¹wszy od
najwa¿niejszej dziedziny: od ¿ywnoœci po koniunkturaln¹ produkcje broni, oraz nieodzowna dla rozwoju produkcji wymiana towarowa –
handel. Dobrze o tym wiedzieli Rzymianie popieraj¹c na swym terenie zarówno handel, jak i
specjalizacje produkcji.
Europejsk¹ integracje rzymsk¹ umacnia³y
tak¿e nadania ziemskie zas³u¿onym ¿o³nierzom rzymskim, którzy osiedlali siê w ró¿nych
zak¹tkach cesarstwa. Równie¿ t¹ integracje
pog³êbia³ obowi¹zkowy jêzyk ³aciñski czy
grecki a wraz z jego ogóln¹ znajomoœci¹ postêpowa³o upowszechnienie rzymsko-greckiego
dorobku literackiego i filozoficznego, a tak¿e
te procesy umacnia³ obowi¹zuj¹cy styl w architekturze zw³aszcza w budowie urz¹dzeñ komunalnych, œwi¹tyñ, publicznych gmachów i siedzib urzêdów.
Jak trwa³e œlady pozosta³y po tych pierwszych wysi³kach integracyjnych zaœwiadcza wspó³czesne uto¿samianie siê wielu dzisiejszych europejskich pañstw i kultur z Cesarstwem Rzymskim i jego tradycj¹
i kultur¹.
My Polacy w swej historii okresu gdy nie
by³o jeszcze naszej pañstwowoœci odnotowane
mamy tak¿e zwi¹zki z ówczesnym Rzymem.
Zaœwiadcza o nich tzw. „Szlak Bursztynowy”,
który wiód³ od Rzymu po Ba³tyk m.in. przez
Kalisz do Ko³obrzegu.
/cdn/
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Wiktor Zybaj³o

Damy cz³uchowskiego zamku
Zamek cz³uchowski w okresie krzy¿ackim
by³ niedostêpny dla kobiet. By³ nie tylko warowni¹, ale te¿ klasztorem z klauzur¹ zakonn¹ obowi¹zuj¹c¹ zakon rycerski – nie zawsze w pe³ni
przestrzegan¹, jak to bywa³o w zamkach pogranicznych. Wyj¹tkiem mog³y byæ mniszki, w niektórych okresach pielêgnuj¹ce chorych lub rannych. Stanowi³y czêœæ sk³adow¹ Zakonu Braci
Domu Niemieckiego Najœwiêtszej Marii Panny.
¯eñski zakon krzy¿acki powo³a³ 11 grudnia
1358 roku papie¿ Innocenty VI, przyznaj¹c przywileje, takie jakie posiada³ zakon mêski. Domy
sióstr by³y samodzielne, jak te¿ powi¹zane z posiad³oœciami rycerskimi, komturiami. Najbli¿szy dom zakonny mniszek nosz¹cych czarny
krzy¿ na bia³ym p³aszczu by³ w Marienwerder
(Kwidzyn).
Po wojnie trzynastoletniej (1454-1466) Polski z zakonem krzy¿ackim, zakoñczonej traktatem w Toruniu, ziemia cz³uchowska znalaz³a siê
w prowincji Prusy Królewskie, województwo
pomorskie. Z dawnej komturii krzy¿ackiej utworzono powiat cz³uchowski.
Powiaty zosta³y powo³ane g³ównie dla celów: s¹dowych, skarbowych, sejmikowych,
obronnych. Zamek cz³uchowski sta³ siê siedzib¹
starosty mianowanego przez króla. Do jego
uprawnieñ m.in. nale¿a³a w³adza administracyjna i s¹downicza nad mieszczanami i ch³opami.
S¹downictwo nad szlacht¹ przejêli wojewodowie pomorscy. Starosta cz³uchowski odpowiada³ za utrzymanie ³adu i porz¹dku publicznego
(œciganie z³odziei, zbójców i innych przestêpców). Skazanych przetrzymywano w lochach
zamkowych, a wyroki œmierci wykonywano na
szubienicy stoj¹cej na peryferiach miasta. Do
obowi¹zków starosty nale¿a³o utrzymanie w dobrym stanie cz³uchowskiej fortyfikacji.
Stanowisko starosty cz³uchowskiego
po³¹czone by³o z dzier¿aw¹ dóbr królewskich
(w³asnoœæ krzy¿acka sta³a siê w³asnoœci¹ króla
Polski), z których czerpa³ znaczne dochody. Królewszczyzny starosty cz³uchowskiego przynosi³y znaczne zyski – by³a to jedna z najbogatszych dzier¿aw w Polsce.
Na rozleg³ym terenie powiatu cz³uchowskiego by³y jeszcze dwa starostwa tzw. niegrodowe dzier¿awy królewszczyzn (tenuenty): hamersztyñskie (czarneñskie) i bia³oborskie. Starosta
niegrodowy (capitaneus sine iurisdisdietione) to
urz¹d honorowy. By³ dzier¿awc¹ zamków i dóbr
królewskich bez praw i obowi¹zków starostów
grodowych. W drugiej po³owie XV wieku by³o
te¿ starostwo niegrodowe chojnickie, które zosta³o w³¹czone oko³o roku 1487 do dzier¿awy
cz³uchowskiej.
W czasach polskich zamek dalej pe³ni³ funkcje obronne, ale zmienili siê mieszkañcy. W miejsce mnichów-rycerzy pojawili siê starostowie z
¿onami, które czêsto pochodzi³y z znakomitych
rodów królewskich, ksi¹¿êcych i magnackich.
Towarzyszy³y im damy dworu i s³u¿ba. W czasie, gdy na zamku przebywa³ starosta, odbywa³y
siê bale i bardzo czêsto wystêpowali wêdrowni
artyœci. Urz¹dzano te¿ polowania w Puszczy
S³uchowskiej.
Cz³uchów po³o¿ony na trakcie z Ksiêstwa
Pomorskiego do Gdañska by³ miejscem, gdzie
zatrzymywa³y siê wspania³e orszaki wêdruj¹ce
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w jedn¹ lub w drug¹ stronê. Zatrzymanie siê takiego orszaku stanowi³o wydarzenie w ¿yciu
zamku i miasta.
Starostowie cz³uchowscy posiadaj¹cy liczne dobra w Koronie i na Litwie – pe³nili czêsto
wa¿ne stanowiska w pañstwie i nie przebywali
stale na zamku. Starostwem zarz¹dzali podstaroœci (burgrabie), nazywani w XVIII w. gubernatorami.
W okresie polskiego panowania obecnoœæ
kobiet na zamku nie budzi³a zdziwienia. Pe³ni³y
one swoje obowi¹zki, na tyle, na ile mog³y je
spe³niaæ w tamtych czasach.
W dziejach ziemi cz³uchowskiej pierwsz¹
kobiet¹, która odegra³a znaczn¹ rolê by³a ¿ona
starosty cz³uchowskiego Stanis³awa Latalskiego – Georgia. Wnuczka Anny Jagiellonki, siostry króla Kazimierza Jagielloñczyka urodzi³a
siê w rodzinie ksi¹¿¹t pomorskich. Jej ojciec Jerzy I3 by³ starszym synem Bogus³awa X i Anny
Jagiellonki. W ówczesnych czasach uchodzi³ za
cz³owieka wykszta³conego. W roku 1508 przebywa³ na dworze ksiêcia saskiego w DreŸnie,
gdzie pobiera³ nauki od wybitnych uczonych. W
roku 1521 odwiedzi³ Kraków, aby w imieniu
ojca prosiæ króla Polski Zygmunta Starego o
opiekê nad Pomorzem Zachodnim, a g³ównie o
pomoc w sporach z Brandenburgi¹. Jerzy I
zmar³ 11 maja 1537 roku. W kilka miesiêcy po
jego œmierci 28 listopada przysz³a na œwiat jego
córka z drugiego ma³¿eñstwa Georgia, której
zgodnie z pomorskimi obyczajami jako pogrobowcowi nadano imiê ojca. Jej matka Ma³gorzata wysz³a ponownie za ma¿ za ksiêcia Anhaltu
Jana. Nie by³o to ma³¿eñstwo szczêœliwe, Ma³gorzata po licznych perypetiach zmar³a w roku
1577 w wielkim ubóstwie w karczmie przy drodze do Gdañska.
Georgia dzieciñstwo spêdzi³a na dworze ojczyma, sk¹d starano siê jej wczeœnie pozbyæ.
Kiedy mia³a dziesiêæ lat postanowiono wydaæ j¹
za jednego z ksi¹¿¹t szwedzkich – ma³¿eñstwo
nie dosz³o jednak do skutku. Wysz³a za m¹¿ w
roku 1563 maj¹c 32 lata za Stanis³awa Latalskiego, pana na £abiszynie i starostê cz³uchowskiego. Przez ma³¿eñstwo Georgii i Stanis³awa
wzros³o znaczenie rodu Latalskich, którzy spokrewnili siê w ten sposób z ksi¹¿êtami pomorskimi. Spowodowa³o to tak¿e poszerzenie
wp³ywów luterañskich w powiecie cz³uchowskim.
Stanis³aw Latalski otrzyma³ staranne wykszta³cenie. W latach m³odzieñczych przebywa³
na dworze króla Ferdynanda w Wiedniu. Oficjalnie w roku 1557 po ojcu Januszu obj¹³ starostwo
cz³uchowskie i inowroc³awskie, a w m³odym wieku oko³o 30 lat, prawdopodobnie jeszcze za
¿ycia ojca - zarz¹dza³ cz³uchowskim starostwem.
Georgia bêd¹ca gorliw¹ protestantk¹ mia³a
zapewne du¿y wp³yw na mê¿a. Wiadomo, ¿e od
czasu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zmieni³y
siê stosunki koœcielne w Cz³uchowie i okolicy
na korzyœæ wyznawców religii Marcina Lutra.
Koœcio³y katolickie zamieniano na zbory. W
kaplicy zamkowej odprawiane by³y nabo¿eñstwa protestanckie. W lustracji królewskiej z
roku 1565 odnotowano: „Koszcziol podawania
Króla Jego Moszczi, pleban, ma ¿onê...”. Praw-

dopodobnie by³ to duchowny katolicki, który przeszed³ na protestantyzm.
Pierwszym pastorem, którego w 1564 sprowadzi³a do Cz³uchowa Georgia, by³ pochodz¹cy
ze Szczecina Pawe³ Elhard, za którym przyby³
jego brat Jan z Witembergi.
O latach, kiedy Stanis³aw Latalski by³ starost¹ cz³uchowskim, ks. Pawe³ Panske ze zrozumia³ych wzglêdów oceniaj¹cy reformacjê krytycznie pisa³: „Stanis³aw Latalski dokona³
wszystkiego... ca³e starostwo cz³uchowskie doprowadzi³ do wyznania luterskiego. Ale na tym
nie przestano, osiad³a szlachta wiejska... by³a
olœniona przez magnata wielkopolskiego i jego
ma³¿onkê pochodz¹c¹ z krwi ksi¹¿êcej...”.
Georgia po urodzenia pierwszego dziecka córki imieniem Maria Anna - postrada³a zmys³y
i ju¿ nigdy nie wróci³a do równowagi psychicznej. Zmar³a w 1574 roku. W uroczystoœci pogrzebowej ksi¹¿êta pomorscy byli reprezentowani
przez pos³ów.
Córka Georgii wysz³a za m¹¿ za Andrzeja
Czarnowskiego. Na jej œlub, który odby³ siê
8 sierpnia 1583 r., prawdopodobnie w cz³uchowskim zamku, zaproszono ksiêcia Jana Fryderyka, który jako najstarszy z rodu zaakceptowa³
zwi¹zek. Nie wzi¹³ on jednak udzia³u w uroczystoœciach weselnych, a dwór reprezentowali
ksi¹¿êcy pos³owie, którzy otrzymali polecenie
przemawiania w jêzyku polskim. Ksi¹¿ê Jan Fryderyk pos³a³ na ucztê weseln¹ upolowanego jelenia. Maria Anna urodzi³a trzy córki i trzech synów. Zmar³a w m³odym wieku – 31 lat. Po jej
œmierci zmar³ ojciec Stanis³aw Latalski, a pogrzeb córki i ojca odby³ siê w tym samym dniu.
Kolejn¹ pani¹ na cz³uchowskim zamku, która wpisa³a siê w jego dzieje, by³a Anna El¿bieta
z hrabiów Schaffgotschów, ¿ona Jakuba Wejhera8 - wojewody malborskiego i starosty
cz³uchowskiego. By³a to córka Jana Ulryka - protestanckiego magnata i wodza cesarskiego straconego w 1635 roku za sprzyjanie Wallensteinowi i Barbary Agnieszki – córki jednego z Piastów œl¹skich, Joachima Fryderyka, ksiêcia na
Legnicy i Brzegu.
14-letnia Anna El¿bieta, dwórka cesarzowej
Eleonory, wychodz¹c za Jakuba Wejhera musia³a zmieniæ wyznanie z protestantyzmu na katolicyzm. Jakub Wejher by³ ju¿ dojrza³ym mê¿czyzn¹ – pu³kownikiem królewskim, ciesz¹cym
siê wojenn¹ s³aw¹ od czasów wyprawy smoleñskiej, dzier¿¹cy wa¿ne urzêdy w Prusach Królewskich. Zaufany króla W³adys³awa IV. W
roku 1636 z rezydentem króla Polski przy dworze cesarskim pomaga³ przybywaj¹cemu na
sejm Rzeszy w Ratyzbonie Jerzemu Ossoliñskiemu w kontaktach z cesarzem Ferdynandem II.
Œlub Jakuba Wejhera z Ann¹ El¿biet¹
Schaffgotsch odby³ siê 28 paŸdziernika 1636
roku w Ratyzbonie. W uroczystoœciach weselnych króla reprezentowa³ Jerzy Ossoliñski,
a jego obecnoœæ dowodzi znaczenia, jakie król
przywi¹zywa³ do osoby Jakuba Wejhera. By³o
to te¿ œwiadectwo prohabsburskiej polityki
W³adys³awa IV w tym okresie, uwieñczonej
w roku 1637 ma³¿eñstwem z Cecyli¹ Renat¹
Habsbur¿ank¹. Po zakoñczeniu uroczystoœci weselnych ma³¿onkowie przybyli do posiad³oœci J.
Wejhera na Pomorzu.

Jakub Wejher, zwi¹zany blisko z dworem
królewskim, zosta³ zaproszony wraz z ma³¿onk¹
na œlub króla Polski W³adys³awa IV z Cecyli¹
Renat¹, który odby³ siê 12 wrzeœnia 1637 roku w
Warszawie. Uroczystoœci zak³óci³o wydarzenie,
które mia³o brzemienne skutki dla rodziny Wejherów. W pamiêtniku Albrycht Stanis³aw Radziwi³³ odnotowa³ „...karoca królowej zbli¿y³a siê
œwi¹tyni, piechota, któr¹ liczono do 2000, salw¹
w s¹siedztwie pojazdów kobiet i panien tak przerazi³a konie i siedz¹ce w karocach osoby, ¿e wiele zemdla³o, a jedna, ¿ona Weihera, starosty
cz³uchowskiego, Niemka poroni³a...”.
W roku 1649, prawie dwa miesi¹ce przed
rozwi¹zaniem, Anna El¿bieta urodzi³a dwie
dziewczynki, które po urodzeniu zosta³y
ochrzczone i otrzyma³y imiona: Katarzyna
i Konstancja – obie zmar³y (jedna 3 marca, druga 5 marca). Rok 1649 nie by³ dla rodziny Wejherów szczêœliwy. Po œmierci córek z Cz³uchowa11 do Wejherowa sprowadzono syna – 3-letniego Franciszka Ernesta, który chorowa³ jak pisze O. Grzegorz Gdañski: „na ciê¿ki i dusz¹cy
kaszel...”. 30 marca ch³opiec zmar³ i zosta³ pochowany obok sióstr bliŸniaczych.
W zamku cz³uchowskim 28 marca 1650
roku Anna El¿bieta urodzi³a syna Melchiora
Jana. Niestety nast¹pi³y powik³ania poporodowe, które doprowadzi³y do zgonu w dniu 8 kwietnia. Pani na cz³uchowskim zamku umar³a nie
maj¹c jeszcze 30 lat. Pochowano j¹ w miejscowym koœciele, a póŸniej cia³o przeniesiono do
grobowca pod kaplic¹ œw. Jakuba w Wejherowie. Zachowa³ siê jej portret trumienny na blasze oraz wizerunek wkomponowany w du¿e malowid³o œcienne, znajduj¹ce siê w dawnym chórze zakonnym wejherowskiego koœcio³a klasztornego.
Jakub Wejher syna odda³ na wychowanie
jego ciotce Annie Urszuli z Schaffgotschów
Maltzanow, która zabra³a go na Œl¹sk. Kiedy
zacz¹³ chorowaæ przywieziono go do Cz³uchowa, gdzie zmar³ w listopadzie 1650 roku.
Jakub Wejher nie d³ugo by³ wdowcem, bo
we wrzeœniu 1652 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Joann¹ Katarzyn¹ Radziwi³³ówn¹. On
mia³ lat 43, a panna m³oda nie skoñczy³a jeszcze lat dwudziestu. Ma³¿eñstwo mia³o znaczenie polityczne i gospodarcze, by³o faktem
ogromnej wagi dla Wejherów. Zwi¹zek z Radziwi³³ami, reprezentuj¹cymi œcis³¹ elitê Korony i Litwy, œwiadczy³ o presti¿u rodziny

licz¹cej siê na Pomorzu, ale nie mog¹cej siêgaæ po najwy¿sze urzêdy w Rzeczpospolitej.
Natomiast Radziwi³³om koneksja z pomorskim rodem otwiera³a mo¿liwoœci dojœcia do
dóbr i urzêdów zastrze¿onych dla intygentów
w Prusach Królewskich. Za Joann¹ Katarzyn¹
pojawili siê kolejni Radziwi³³owie m.in. na starostwie cz³uchowskim uznawanym za najbardziej dochodowe w Rzeczpospolitej, które
zdo³ali utrzymaæ oko³o 120 lat, a¿ do pierwszego rozbioru Polski.
Gor¹cym zwolennikiem ma³¿eñstwa by³ Albrycht Radziwi³³, ksi¹¿ê na O³ynce i Nieœwie¿u,
marsza³ek nadworny, a potem wielki litewski,
starosta tucholski, który interweniowa³ u ojca Joanny Katarzyny, prosz¹c o przyspieszenie terminu zaœlubin. Pomimo panuj¹cej zarazy w Polsce,
któr¹ opisa³ w pamiêtniku A. S. Radziwi³³: „...
Kraków w szczególny sposób dotkniêty zaraz¹,
które zbiera³a wiele tysiêcy ludzi. Poczta i listy z
trudnoœci¹ kursowa³y i tak, bez ¿adnych wiadomoœci ka¿dy siedzia³ w domu, bo kilka prowincji jak Ruœ, Wo³yñ, Ma³opolska, równie¿ czêœæ
Prus, Piotrków objête by³y zaraz¹. S¹dy przesta³y dzia³aæ, usta³ handel... Marsza³ek, mój stryjeczny, wyda³ na Podlasiu swoj¹ córkê za wojewodê malborskiego, Weihera...”. Radziwi³³ówna wnios³a Jakubowi Wejherowie posag
w wysokoœci 100.000 z³p, który zosta³ zabezpieczony na dobrach jej mê¿a - kluczu rzucewsko-wejherowskim oraz do¿ywociu na Cz³uchowie i Bytowie. 21 lutego 1657 roku zmar³ Jakub
Wejher, a pochowano go w krypcie wejherowskiego koœcio³a.
Joanna Katarzyna w rok po œmierci Jakuba
wysz³a za m¹¿ za podskarbiego koronnego, starostê generalnego wielkopolskiego Bogus³awa
Leszczyñskiego. Œlub odby³ siê 5 czerwca 1658
r. Zwi¹zek pob³ogos³awi³ biskup Miko³aj Pra¿nowski w asyœcie bp Stanis³awa Œwiêcickiego.
Uroczystoœci odby³y siê w Gdañsku na przedmieœciu Nowy Ogród. Wœród goœci by³o liczne
grono senatorów, starostów i szlachty.
Joanna Katarzyna Leszczyñska owdowia³a
po piêtnastu miesi¹cach ma³¿eñstwa i ponownie
nie wysz³a ju¿ za m¹¿. Z pierwszego ma³¿eñstwa urodzi³a siê córka Tekla Agnieszka, a z
drugiego Ludwika Anna Teodora. Po œmierci
pierwszego mê¿a zatrzyma³a jego dobra dziedziczne oraz dwa starostwa Borzechowo i
Cz³uchów. W lustracji królewskiej z 1664 r. starostwa cz³uchowskiego stwierdza siê: „starostwa tego posesork¹ jest Jaœnie Oœwiecona Ksiê¿na imæ Pani Joanna Katarzyna na Nieœwie¿u i
O³ynce Radziwi³³ówna...”.
Joanna Katarzyna Leszczyñska z Radziwi³³ów zmar³a w cz³uchowskim zamku 30
czerwca 1665 roku w wieku 32 lat. Pochowano
j¹ zgodnie z ¿yczeniem w grobowcu rodzinnym
w Wejherowie obok pierwszego mê¿a Jakuba
Wejhera. Zachowa³ siê jej portret trumienny. Starostwo cz³uchowskie obj¹³ po niej brat, ksi¹¿ê
Micha³ Kazimierz Radziwi³³, podkanclerzy i hetman polny litewski.
Staroœcin¹ cz³uchowsk¹ z królewskiego
rodu by³a Katarzyna Sobieska, ¿ona Kazimierza
Radziwi³³a, za którego wysz³a za ma¿ w roku
1658. Po jego œmierci w listopadzie 1680 objê³a
starostwo cz³uchowskie, które w jej gestii by³o
trzy lata – do roku 1683.
Katarzyna Radziwi³³owa z Sobieskich przejawia³a zainteresowanie ¿yciem publicznym. Towarzyszy³a bratu i mê¿owi podczas sejmików,
trybuna³ów i sejmów. Odbywa³a liczne podró¿e

zagraniczne. Jej rola polityczna wzros³a, gdy na
króla obrano jej brata. Po œmierci mê¿a Jan III Sobieski udziela³ jej pomocy w zarz¹dzaniu dobrami oraz rad co do opieki nad ma³oletnimi synami. Interesowa³a siê stanem gospodarczym posiadanych dóbr ziemskich i zachêca³a do rozwijania rzemios³a i handlu.
Wyda³a wiele dokumentów normuj¹cych
gospodarkê w swoich dobrach, m.in. dla mieszkañców Barkowa w starostwie cz³uchowskim.
W jej imieniu wydali go w roku 1682 sekretarz
Micha³ Lyszkiewicz i komisarz Andrzej Grabowski. W dokumencie tym czytamy m.in.:
„...wszyscy spolnie powinni bêd¹ co rok trzy
³aszty ¿yta do Gdañska wywieœæ... wozenia
drew ka¿dy z nich pó³prêta drew do Zamku co
rok, kiedy im siê przyka¿e, przywiesc y wystawie...”.
Katarzyna Radziwi³³owa z Sobieskich
zmar³a 29 wrzeœnia 1694 roku oko³o godziny 5
rano – przyczyn¹ œmierci by³o schorzenie w¹troby. Mia³a lat szeœædziesi¹t.
„¯elazn¹” dam¹ cz³uchowskiego zamku mo¿na z powodzeniem nazwaæ Annê Katarzynê Radziwi³³ow¹ z Sanguszków kanclerzynê wielk¹ litewsk¹, która w³ada³a starostwem 23 lata i znana
by³a z despotyzmu i nie naj³atwiejszego charakteru. Pozostawi³a jednak trwa³y œlad na ziemi
cz³uchowskiej.
Urodzi³a siê 23 listopada 1676 roku w Rakowie. By³a córk¹ Hieronima Sanguszki starosty
suraskiego i Konstancji z Sapiehów. Uczy³a siê
na pensji u wizytek w Warszawie, a nastêpnie
przeniesiona zosta³a do sakramentek, st¹d królowa Maria Kazimiera Sobieska zabra³a j¹ na
dwór. PóŸniej wychowywa³a siê w domu ciotki
Katarzyny Radziwi³³owej Sobieskiej. Nie
mia³a tam ³atwego ¿ycia, a przyk³adem mo¿e tu
byæ jej œlub z Karolem Stanis³awem Radziwi³³em w roku 1692. Wezwana przed oblicze
przysz³ej teœciowej otrzyma³a polecenie, aby
wieczorem by³a wystrojona, bo odbêdzie siê
œlub. S¹dzi³a, ¿e ma zostaæ dru¿k¹, ale nie odwa¿y³a siê spytaæ, kim bêd¹ nowo¿eñcy. Dopiero,
gdy na³o¿ono jej welon domyœli³a siê, ¿e wychodzi za m¹¿. Wci¹¿ nie wiedzia³a jednak za
kogo i w tej nieœwiadomoœci odwieziono j¹ do
koœcio³a. Kiedy doprowadzono j¹ przed o³tarz,
stan¹³ przy niej Karol Radziwi³³ i wtedy zrozumia³a, i¿ jest on panem m³odym – jej przysz³ym
mê¿em. Wychodz¹c za m¹¿ mia³a 16 lat. Pomimo tak niecodziennych zaœlubin ¿ycie ma³¿eñskie Anny uk³ada³o siê dobrze. Po œmierci
mê¿a w roku 1719 liczy³a 43 lata i nie wysz³a ponownie za m¹¿.
Jeszcze za ¿ycia mê¿a, nie bêd¹c formalnie
staroœcin¹, interesowa³a siê starostwem
cz³uchowskim. Kiedy od sierpnia 1709 do marca 1710 w Debrznie panowa³a d¿uma, na któr¹
zmar³o 378 osób (nie liczono ¯ydów, którzy nie
mieli praw miejskich i mieszkali na uliczce nad
Debrzynk¹) i zapanowa³o rozprê¿enie, wyda³a
polecenie stosowania najsurowszych kar dla
tych, którzy w mieœcie wywo³uj¹ spory i k³ótnie
i nie s¹ pos³uszni w³adzom, bior¹ udzia³ w bójkach i zabójstwach, wyró¿niaj¹ siê pijañstwem.
Nie wiadomo, ilu mieszkañców Debrzna dotknê³y surowe kary – kroniki tego nie odnotowa³y.
Po œmierci mê¿a zajê³a siê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i polityczn¹. W czasie bezkrólewia
1733 r. popiera³a swojego starszego syna Midokoñczenie na nastêpnej stronie
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cha³a Kazimierza „Rybeñko”, który postawi³ na
Wettyna, ale nie odcina³a siê od obozu Stanis³awa Leszczyñskiego.
W dzia³alnoœci gospodarczej du¿e zas³ugi
po³o¿y³a przy rozwijaniu manufaktur wytwarzaj¹cych kobierce w Bia³ej, Koreliczach, Niewie¿u. W Bia³ej produkowano tak¿e sukno.
W roku 1737 sprowadzi³a do Bia³ej sukienników cz³uchowskich, którzy rozpoczêli wytwarzanie sukien lepszego gatunku.
Anna Radziwi³³owa ulepszy³a administracjê - komisarze i gubernatorzy najrzadziej raz
w tygodniu nadsy³ali sprawozdania. Z energi¹
kierowa³a manufakturami, nie darzy³a administracji zbytnim zaufaniem, ¿¹da³a szczegó³owych sprawozdañ z dóbr, które odwiedza³a te¿ osobiœcie. Du¿¹ uwagê przyk³ada³a
do starostwa cz³uchowskiego, przynosz¹cego
du¿e dochody. Wydawa³a dokumenty zmieniaj¹ce dotychczasowy czynsz. Pisze o tym kronikarz Chojnic Isaak Gottfryd Goedke: „¯e jednak tutejsza ziemia nie jest dobra do pszenicy,
obecna staroœcina cz³uchowska ksiê¿na Anna
Radziwi³³, z ksiê¿nej ³aski, pisemnym rozporz¹dzeniem, wydanym w Cz³uchowie 6 listopada 1721 roku, ustanowi³a zamiast 1 korca
pszenicy czynsz w wysokoœci 3 guldenów pruskich p³atnych ka¿dorazowo...”. Uwalnia³a te¿
ch³opów z poddañstwa, co wynika z dokumentu wydanego w Cz³uchowie 24 wrzeœnia 1721:
„Anna xsiêzna z Lubartów Sangunkówna Radziwi³³owa kanclerzyna w(ielka) w(wielkiego)o x(ies)twa Litt, Przemis³a Czluchowska,
Kamienicka p. staroœcina. Oznajmia tym listem
przywilem moym, komy by o tym widziec nale¿a³o, i¿ mai¹c zupe³n¹ informacyê, ze Ertman
Cegenhagen y syn iego Jerzy ze wsi Peterswalda do starostwa mego czluchowskiego przyslucha¿¹ccy, nie mog¹c daley powinnoœci gburskich wype³niaj¹c... od wszystkich generalnie
(które insi gburzy pelni¹) powinnoœci potomstwo oboŸcy plci uwonilam...”
Ksiê¿na Anna za ¿ycia postanowi³a przekazaæ starostwo cz³uchowskie synowi Micha³owi
Kazimierzowi, zwanemu „Rybeñk¹”, gdy¿ lubi³
tak siê zwracaæ do rozmówców i korespondentów. Dzieciñstwo spêdzi³ on na zamku cz³uchowskim, gdzie od pi¹tego roku ¿ycia uczy³ go dominikanin ks. Teofil Grodecki.
Ksiê¿na w sprawach finansowych nie ufa³a
nikomu - nawet synowi i synowej Franciszce
z Wiœniowieckich i kiedy w roku 1732 dokona³a
cesji starostwa cz³uchowskiego na rzecz syna
i synowej, wymog³a na nich, aby z³o¿yli pisemnie rewersalny i asekuracyjny zapis: „... i¿ tego
starostwa do skoñczenia dni i wieku J Ks M Dobrodziejki, któr¹ nieco dobroæ Boska w najd³u¿szym konserwuje i utwardza... tykaæ siê nie
bêdziemy...”.
Anna Katarzyna Radziwi³³owa zmar³a 23 paŸdziernika 1746 roku w Mirze. Uroczysty pogrzeb odby³ siê we wrzeœniu roku nastêpnego
w Nieœwie¿u, gdzie jej cia³o z³o¿ono w kaplicy
rodzinnej.
Po roku 1772 Cz³uchów znalaz³ siê w pañstwie Fryderyka II. Polskie symbole narodowe
na zamku wymieniono na pruskie. Skoñczy³ siê
czas szelestu jedwabnych sukien pierwszych
dam Rzeczpospolitej na mostach zwodzonych
i dziedziñcach. Zamek popad³ w ruinê. Do naszych czasów przetrwa³a potê¿na wie¿¹ widoczna z odleg³oœci kilku kilometrów – przypominaj¹ca czasy komturów krzy¿ackich i polskich
starostów. /-/
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Teatr edukacyjny
jako sposób pobudzania to¿samoœci
i tolerancji kulturowej
Dzia³ania edukacyjno-teatralne obejmuj¹ bardzo szerokie spektrum pracy wychowawczej i artystycznej. Edukacja przez teatr jest o tyle interesuj¹ca form¹ pracy z m³odzie¿¹ i dzieæmi, ¿e poza
efektami typowo wychowawczymi przynosi równie¿ efekty artystyczne.
W niniejszych przemyœleniach skupimy siê
g³ównie na przedstawieniu efektów jakie przynios³a realizacja projektów dzia³añ teatralnych i parateatralnych w zakresie komunikacji miêdzykulturowej, jakie prowadzimy ju¿ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w Parchowie, gdzie powo³aliœmy
i jak dot¹d prowadzimy teatr o nazwie „Dialogus”.
Bardzo istotnym elementem, bez którego
dzia³ania dla komunikacji miêdzykulturowej
mog³y siê udaæ, jest znalezienie miejsca i przygotowanie grupy do ich prowadzenia. Co przez to rozumiemy? Miejsce, w którym mia³oby dojœæ do spotkania kultur nie mo¿e byæ przypadkowe. Powinno stanowiæ wartoœæ w œwiadomoœci osób, organizuj¹cych cykl lub pojedyncze zdarzenie.
Niew¹tpliwym krokiem w kierunku odkrywania
swojego miejsca i swojej kultury przez aktorów
i wspó³pracowników Teatru „Dialogus” by³y i s¹
nadal, przedstawienia w okolicznych wsiach i przysió³kach. Dla – niejednokrotnie – dziesiêcio – piêtnastoosobowego audytorium. Prezentacje te przeradza³y siê w spotkania i interesuj¹ce rozmowy z
mieszkañcami tych maleñkich czêsto osad. By³ to
niew¹tpliwy bodziec do poszukiwañ g³êbszego
sensu istnienia tego teatru.
Teatr „Dialogus” poszed³ drog¹ odkrywania tradycji kaszubskiej jako Ÿród³a inspiracji teatralnych.
Wp³yw na to ma przekonanie o wyj¹tkowoœci miejsca. Ze zdumieniem odkryliœmy, ¿e ¿ywa jest tutaj
wiara w ingerencjê zmar³ych w œwiat ¿ywych
/wieszczy, opi/, coœ co znaliœmy tylko z „Doliny
Issy”, z kaszubskiego „Remusa” czy opracowañ etnograficznych – te i wiele innych odkryæ zainspirowa³y m³odzie¿ i dzieci do dalszych poszukiwañ.
Te pierwsze doœwiadczenia doprowadzi³y do
powstania w 1998 roku projektu Remusonalia, który nazwê wzi¹³ od imienia legendarnego bohatera
epopei kaszubskiej Aleksandra Majkowskiego
„¯ycie i przygody Remusa”. Projekt realizowany
by³ wielotorowo i w kilku etapach. Koordynacj¹
programu w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Parchowie zajmowa³a siê
nauczycielka, pani
Ewa Szarek, a w
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Nakli emerytowana
nauczycielka, pani
Regina Jakubek.
Czynny udzia³ w
projekcie brali równie¿ inni nauczyciele z wymienionych
szkó³.
W pierwszym
etapie uczestnicy
sukcesywnie zapo-

znawali siê z lektur¹ powieœci. Na zajêciach regionalizmu oraz dodatkowych spotkaniach analizowano
historiê Remusa, jego wêdrówkê oraz wartoœci, które niesie Remusowe przes³anie. W trakcie tej pracy
uczniowie odkrywali charakter postaci, wyszukuj¹c wspó³czesnych Remusów wœród znanych im
ludzi. Lektura zainspirowa³a równie¿ do odkrywania okolicznych miejsc s a c r u m, poszukiwania
miejsc podobnych do tych, o których jest mowa
w powieœci. Powieœæ zwróci³a uwagê równie¿ na bogat¹ demonologiê kaszubsk¹, która zaczê³a byæ analizowana nie tylko na podstawie literatury, ale równie¿ opowiadañ rodziców i dziadków. M³odzie¿
dzieli³a siê swoimi informacjami na ten temat na remusowych spotkaniach. Spotkania te by³y równie¿
okazj¹ do rozmów o z³otych myœlach Remusa, o „innoœci” jako wartoœci, o rodzinnych pami¹tkach i ich
znaczeniu, historii swojego rodu itd. Nanoszono na
mapê trasê wêdrówek Remusa. Czêœæ uczestników
projektu wybiera³a fragmenty powieœci do recytacji, malowano na szkle ilustracje do powieœci, portrety Remusa. Zespó³ wokalny przygotowa³ recital
kaszubskich pieœni obrzêdowych.
Powieœæ zainspirowa³a m³odzie¿ do wyruszenia na remusowe wêdrówki po okolicznych wsiach
i licznych wybudowaniach. Uczestnicy projektu,
pochodz¹cy z okolicznych miejscowoœci, pracowali nad przygotowaniem tras remusowych wypraw,
na które z nastaniem wiosny zaczêli wyruszaæ. Przygotowali oni nie tylko trasy wypraw, ale aran¿owali
te¿ spotkania z interesuj¹cymi, starszymi mieszkañcami swoich miejscowoœci.
PóŸniejsze wizyty „Remusów” /jak zaczêto nazywaæ uczestników projektu/ stawa³y siê wydarzeniami w odwiedzanych miejscowoœciach. Wielu
starszych mieszkañców opowiada³o o minionych
czasach, o historii, tradycjach i dawnych obyczajach. Opowiadali wielkie i ma³e historie, wzbudzaj¹c ogromne zainteresowanie m³odych badaczy
historii i kultury. Gospodarze wypraw odkrywali zaklête miejsca, z którymi wi¹za³y siê niezwyk³e wydarzenia. Odkrywali zapomniane cmentarze,
stoj¹ce w lesie lub na polu opuszczone figurki
i bo¿emêki. Zapoznawali siê z histori¹ miejsc
i obiektów, obok których przechodzili obojêtnie.
Miejsca i ludzie, obok których ¿yj¹ na co dzieñ, zo-
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stali na nowo odkryci przez m³odych poszukiwaczy w³asnych korzeni. Ogromny materia³ zbierany podczas wypraw, dokumentacja fotograficzna
sukcesywnie by³a opracowywana w formie albumu. Z nagranego materia³u sporz¹dzono notatki.
Przygotowano równie¿ mapê w³asnych remusowych wêdrówek.
Równolegle do tych dzia³añ trwa³y intensywne prace nad scenariuszem widowiska Remusonalia i spektaklu Remus. Odby³o siê oko³o stu prób
teatru „Dialogus” i cykl teatralnych zajêæ warsztatowych. Aktorzy przygotowuj¹cy spektakl oraz
aktorzy widowiska plenerowego /23 osoby/
wspólnie przygotowali kostiumy i niektóre elementy scenografii. W prace w³¹czy³o siê wielu rodziców., a do przygotowania miejsca w którym
odby³ siê fina³, w³¹czy³o siê wiele osób, które do
tej pory by³y tylko obserwatorami.
Fina³ projektu odby³ siê 10 czerwca 2000 roku.
W jego pierwszej czêœci uczestnicy projektu przedstawili sprawozdanie ze swojej wytê¿onej, pó³rocznej pracy w tym na ogromnej mapie przedstawili trasy swych wêdrówek. Z kolei goœcie mogli obejrzeæ
prace plastyczne oraz dokumentacjê fotograficzn¹.
W tle wystawy s³uchaæ mo¿na by³o nagranych rozmów ze spotkanymi podczas wypraw ludŸmi.
Wszyscy mieli okazjê spotkaæ siê ze wspó³czesnymi Remusami: ks. Romanem Skwierczem, prof.
Brunonem Synakiem, Wand¹ Kiedrowsk¹, Felicj¹
Baska Borzyszkowsk¹. Na fina³ zaproszono równie¿ nauczycieli regionalizmu z Bytowszczyzny.
Po czêœci prezentuj¹cej efekty pracy dokumentacyjno-edukacyjnej zaproszono wszystkich na
czekaj¹ce przed parchowskim Domem Kultury
drabiniaste wozy i bryczki. Rozpoczê³a siê wyprawa na spotkanie z Remusem w dolinie w Jamnie.
Tam zaprezentowane zosta³o widowisko plenerowe Remusonalia oraz odby³a siê premiera spektaklu Remus. Wydarzenie to zgromadzi³o oko³o
500-osobow¹ widownie i zebra³o w swoim czasie
bardzo dobre recenzje.
W projekcie wziê³o udzia³ 84 uczniów ze szkó³
w Parchowie i Nakli. Dla wiêkszoœci by³a to pierwsza okazja do uczestnictwa we wspólnym tworzeniu daj¹c równoczeœnie mo¿liwoœæ odkrycia bogactwa w³asnej kultury, tradycji i historii, której si³a jest
nieporównywalnie wiêksza od atakuj¹cej nas zewsz¹d pop-kultury.
Realizacja projektu przyczyni³a siê tak¿e do
pog³êbienia wiêzi z regionem, poczucia to¿samoœci
kulturowej, uwra¿liwienia na piêkno i wy¿sze war-

toœci. To pog³êbione zapoznanie z w³asna tradycja
i kultur¹ sta³o siê silnym bodŸcem do poznania tak¿e kultur odmiennych, innych regionów i narodów, poznania ich bogactw i wspólnych elementów. Takie przes³anie od lat towarzyszy corocznym
Biesiadom Teatralnym odbywaj¹cych siê w Parchowie, które to stad odbywaj¹ siê pod ró¿nymi
has³ami jak: Forum Ma³ych Ojczyzn, Konfrontacje
Kulturowe, Zderzenie Kultur itd.
St¹d co roku poprzez cztery dni trwaj¹cych Biesiad Teatralnych widzowie mog¹ obejrzeæ kilkanaœcie spektakli i koncertów, uczestniczyæ w dyskusjach o teatrze i pracy kulturowej oraz braæ udzia³
w warsztatach. Has³a patronuj¹ce imprezie
t³umacz¹ udzia³ w tych spotkaniach artystów z ró¿nych krajów – ¯mudzinów, Rosjan, Bia³orusów,
s³owackich Romów, Ukraiñców, Fryzów, Holendrów, Serbo³u¿yczan itd. Oznaczaj¹ równie¿, ¿e prezentowane s¹ na nich dzia³ania na rzecz etnicznej odmiennoœci. Warsztaty kulturowe, podczas których
prezentowane s¹ te ró¿ne narodowo i etniczne ró¿norodne formy pracy w ich lokalnych œrodowiskach na rzecz w³asnego dziedzictwa kulturowego,
spotykaj¹ siê z du¿ym corocznym zainteresowaniem uczestników parchowskich biesiad.
Jednym z efektów spotkania na VIII Biesiadzie by³ pomys³ wspólnej realizacji projektu: „Kupalia – Noc Œwietojañska, który zosta³ zrealizowany w czerwcu 2001 r., a udzia³ w nim wziê³y grupy
artystyczne i teatralne z Bia³orusi ¯mudzi i Kaszub. Projektowi temu przyœwieca³ cel odnalezienia wspólnych korzeni ¿ywej do dziœ, w tych obszarach kulturowych, tradycji obchodzenia œwiêta
przesilenia wiosenno – letniego, st¹d spotkanie to
zakoñczy³o wspólne bia³orusko – ¿mudzko – kaszubskie widowisko plenerowe, do którego scenariusz przygotowano na bazie wspólnych œwiêtojañskich motywów.
Podejmuj¹c niniejsze dzia³ania teatralne,
dzia³amy z pe³n¹ œwiadomoœci¹ co do ich roli
i przes³añ, pragn¹c uzyskaæ nie tylko cele kulturowe
ale tak¿e wychowawcze w tym te, które pozwalaj¹
w zwalczaniu wszelkich ksenofobii i sterotypów,
obci¹¿aj¹cych jeszcze nasze spo³eczeñstwo. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e wspólne tworzenie dzie³a w tym teatralnego buduje nowe relacje miêdzy uczestnikami tego aktu. Istotne jednak jest aby to tworzenie –
w tym to nasze – by³o w pe³ni œwiadomym celów jakim ma ono s³u¿yæ, st¹d musi ono byæ poprzedzone
niczym nie skrêpowan¹ prezentacj¹ w³asnej odmiennoœci kulturowej i poznaniem innych. Ju¿ od
pierwszej edycji Biesiada zosta³a pomyœlana jako
forum, które ma umo¿liwiaæ wzajemne poznawanie siebie, wymianê doœwiadczeñ, wiêc z zasady
unika siê wszelkich regu³ konkursu czy rywalizacji.
Chodzi o te przys³owiow¹ umiejêtnoœæ budowania
i komunikowania siê opart¹ na dobrym smaku i zgodzie z sob¹ samym i tym co wokó³ mnie.
Od VI Biesiady Teatralnej, która odby³a siê
w 1999 roku towarzyszy nam kolejne motto. S¹ nim
s³owa Benjamina Barbera, mianowicie: „Œwiat
nasz, znajduj¹cy siê u progu tysi¹cleci, staje siê coraz bardziej zat³oczony. Dotkniêci skutkami tego
nat³oku – poszukujemy przyjaznych przestrzeni do
¿ycia, wspólnego gruntu, gdzie okazaæ mo¿emy nasze odmiennoœci czy swobodnie je zachowaæ”.
W konsekwencji naszych za³o¿eñ programowych tak¿e ostatnia VIII Biesiada, która odbywa³a
siê w listopadzie 2001 r. wype³niona by³a ró¿norodnymi formami sztuki prezentowanej przez miêdzynarodowe grupy teatralne i artystyczne. Gwiazd¹
tych spotkañ by³a kapela Aitwaris ze ¯mudzi, która
oprócz litewskich rytów zaprezentowa³a siê wspólnie z parchowskimi Modrakami. Popis swych umie-

jêtnoœci dali Leszek Ku³akowski i Joanna Szroeder
w programie „Ku³akowski i Kaszubka”, a aktorzy z
teatru Kurnik, z Oœrodka Szkolno – Wychowawczego z S³upska musieli daæ ponadplanowe przedstawienie prezentowanej przez siebie sztuki
„Krzes³o”. Ta ostatnia Biesiada pozwoli³a nam
zawi¹zaæ kolejne cenne kontakty m.in. z Instytutem
Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Warszawskim, z którym chcemy stworzyæ wspólny, du¿y
projekt kulturalny, który opieraæ bêdzie siê m.in. na
Remusonaliach, Kupaliach, Poboczach Folku i innych dzia³aniach, które wype³nia³y kolejne Biesiady Teatralne.
Reasumuj¹c te rozwa¿ania nale¿y jeszcze raz
podkreœliæ, ¿e przed teatrem edukacyjnym w tym
naszym, stoi ogromne zadanie budowania to¿samoœci kulturowej i szacunku dla odmiennoœci oraz bogactwa, które te ró¿norodne barwy tych kultur
tworz¹. Wykorzystajmy to bogactwo dla teatru i dla
nas samych. Wówczas spotkanie INNEGO nie bêdzie musia³o byæ poprzedzone strachem, nie bêdzie
musia³o koñczyæ siê... pustk¹, niesmakiem, tragedi¹. Nasza kolejna Biesiada, po raz kolejny udowodni³a, ¿e ró¿norodnoœæ nas ³¹czy a nie dzieli.
Joanna i Jaromir Szroederowie s¹ ma³¿eñstwem, do którego „dosz³o” dziêki sztuce ks. Bernarda Sychty „Hanka sa ¿eni”, w której grali Oni:
rolê panny m³odej i pana m³odego.
ONA: pochodzi z s³ynnego rodu „organistów”
Kapiszków z Borzyszków, jej ojciec Waldemar Kapiszka jest szefem parchowskich „Modraków”.
Sama te¿ za³o¿y³a i prowadzi dzieciêcy zespó³ kaszubski „Krosniata”.
ON: jest tak¿e potomkiem s³ynnego rodu kaszubskiego zamieszkuj¹cego w K³¹cznie. Zainteresowania teatralne rozwija³ w S³upskim Teatrze
„Stop”, pod kierunkiem Miros³awa Glinieckiego,
Stanis³awa Miedziewskiego i Mieczys³awa Giedrojcia. By³ uczestnikiem „Wypraw na wschód” realizowanych przez Krzysztofa Czy¿ewskiego i Wojciecha
Szroedera; póŸniejszych twórców Fundacji Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów. Od 1992 roku prowadzi w Parchowie Teatr „Dialogus”, a tak¿e organizuje Biesiady Teatralne oraz teatralne projekty
edukacyjne.
REMUS: „Powieœæ „¯ycie i przygody Remusa
„ Aleksandra Majkowskiego napisana zosta³a
w mowie kaszubskiej. W ksi¹¿ce tej, w legendach,
mitach i zwyczajach, przedstawiony zosta³ kaszubski œwiat prze³omu XIX i XX wieku. Nie jest to ludowa opowieœæ jaka zazwyczaj kojarzy siê z gwar¹
i wierzeniami i obyczajami ludu. Jest to powieœæ
z pozoru szalona i ob³¹kañcza, ale jest to nade
wszystko powieœæ z ducha romantyczna i tkliwa, jak
baœñ o zapad³ych zamkach i królewiankach, W swej
literackiej warstwie w najprostszej formie zarysowuje miejsca rozgrywanych w niej akcji. Na tyle „autentyczne” ¿e ze spor¹ dok³adnoœci¹ mo¿na wyznaczaæ kaszubskie szlaki, którymi wêdrowa³ Remus.
Ale gdy rozwa¿a siê konstrukcje utworu i bierze pod
uwagê to, ¿e miejscowe legendy i prze¿ycia bohatera wtopione bywaj¹ w iœcie homerowsk¹ odysejê,
w walki b³êdnego rycerza Don Kichota, i gdy patrzymy na rzeczywistoœæ utworu, w której to, co realne,
bywa traktowane na równi z otwartym œwiatem magicznym, to wyraŸnie dostrzegamy innoœæ tej powieœci, ¿e nie ma ona swego odpowiednika w literaturze polskiej. Do lektury tej niezwyk³ej powieœci przyci¹gaj¹ czytelnika tak¿e jej nastrój niezwyk³oœci i tajemniczoœci, która w wielu w¹tkach nabiera wymiaru magicznego realizmu....” /Erwin Kruk/
/ tz /
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ROCZNICE
SETNA !

100 lat temu w 1902 r. oddano do u¿ytku linie kolejow¹, która przebiega³a poprzez
GOCHY i po³¹czy³a MIASTKO przez Kocza³ê i Przechlewo z CZ£UCHOWEM.
Linia ta przez okres jej powojennej eksploatacji do lat osiemdziesi¹tych nie doczeka³a
siê modernizacji st¹d uleg³a technicznej dekapitalizacji, która doprowadzi³a do wy³¹czenia
jej z u¿ytkowania. Nie mniej ze wzglêdów gospodarczych zachowano jej fragment na odcinku Cz³uchów – Przechlewo. Istnienie tego odcinka jest niezbêdne - zw³aszcza dla istnienia
rozlewni gazu p³ynnego Koncernu BP w S¹pólnie Cz³uchowskim.
To co po niej pozosta³o w jej pó³nocno zachodnim fragmencie ilustruje pow. zdjêcie ze
stacji w Koczale.
Gorsze koleje losu przesz³a bliŸniacza linia
kolejowa Miastko – Tuchomie - Bytów, wybudowana w latach: 1907 – 1909 roku. Zosta³a ona w
ramach kontrybucji wojennych rozebrana przez
Sowietów przed 1950 rokiem. Fragmenty jej budowli nadal trwaj¹ w krajobrazie GOCH.
To co pozosta³o z tych i innych linii kolejowych przebiegaj¹cych przez „nasz” fragment
KASZUB, pragnê utrwaliæ w albumie fotograficzny pt.: „Kolej – Kolei”.

DZIEWIÊÆDZIESI¥TA !

W 1912 roku z inicjatywy ks. Feliksa Bolta
w Chojnicach zawi¹za³a siê Spó³ka Wydawnicza: „GAZETA CHOJNICKA”.
Z okazji tej Rocznicy - KOLEGOM z Redakcji „Gazety Chojnickiej”, którzy od 1990
roku, pod tak wielce zobowi¹zuj¹cym i z takimi tradycjami TYTU£EM prowadz¹ dzia³alnoœæ - nawi¹zuj¹c tak skutecznie i z tak dobrym spo³ecznym po¿ytkiem do wiekowej ju¿
tradycji chojnickiego dziennikarstwa - przesy³amy z okazji tego jubileuszu nasze skromne wyrazy uznania i najlepszych ¿yczeñ.
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PIEÆDZIESI¥TA
30 listopada 1951 roku przy ówczesnym Inspektoracie Szkolnym za³o¿ono zrêby dzisiejszej BYTOWSKIJ BLIOTEKI
PEDAGOGICZNEJ.
Pierwszym jej pracownikiem etatowym zosta³a w 1958 roku Janina Piêtkowa Do tego czasu wypo¿yczaniem zajmowa³ siê z-ca Inspektora Szkolnego: Aleksander Kropid³owski.
W 1960 roku kierownictwo biblioteki objê³a
Anna Leper, po niej funkcjê tê przejê³a Ryszarda Koz³owska. Od 1989 roku jej pracami kierujê nieprzerwanie do dziœ Irena SYLKA.
W zbiorach bibliotecznych, które zapocz¹tkowa³o w chwili podjêcia dzia³alnoœci 319 woluminów, jest dzisiaj 26 tysiêcy ksi¹¿ek i 27
tytu³ów czasopism, oraz kasety video. Zbiory
przede wszystkim obejmuj¹ pozycjê z zakresu
pedagogiki, dydaktyki, socjologii
i psychologii.
Od 1974 roku Biblioteka ma sta³¹ sw¹ siedzibê w Zamku Bytowskim Aktualnie jest ona
fili¹ Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w S³upsku.
Z okazji tej rocznicy Kierownictwu i Pracownikom, a tak¿e u¿ytkownikom
BIBLIOTEKI ¿yczymy jeszcze bogatszych
i wartoœciowych zbiorów, a w ¿yciu osobistym
- wszelakiej pomyœlnoœci, sukcesów
i satysfakcji.

TRZYDZIESTA !
1 stycznia 1972 roku na mocy Uchwa³y
Prezydium Powiatowej Rady w Bytowie z 8
czerwca 1971 roku powo³ano MUZEUM
ZACHODNIO KASZUBSKIE w BYTOWIE.
Pierwszym jego kierownikiem zosta³ œp. mgr.
Piotr Cielecki.
Powo³anie Muzeum by³o wynikiem zaanga¿owania wielu, nie tylko bytowskich
dzia³aczy spo³ecznych i kultury. Szczególn¹
rolê w jego powstaniu odegra³ œp ówczeœnie
doktor z UMK w Toruniu – Ryszard KUKIER,
z Bytowian nale¿y wymieniæ kierownika Wydzia³u Kultury PPRN w Bytowie - Stanis³awa
KAWECKIEGO a zw³aszcza jego zastêpcê
Jana TYBORCZYKA.
Inicjatywa organizacyjna powo³ania Muzeum zrodzi³a siê 22 listopada 1962 roku kiedy
to powo³ano Spo³eczny Komitet Organizacyjny Muzeum z Przewodnicz¹cym PPRN Janem
Mazurkiem na czele.
Z kolei podjêta w latach 1962 - 1971
z udzia³em licznego grona spo³eczników,
zw³aszcza nauczycieli - penetracja terenowa,
przynios³a efekt w postaci zebrania oko³o
1640 muzealiów, które w czêœci by³y zaprezentowane w 1969 roku na wystawie w Bytowskim Domu Kultury, zatytu³owanej: „Kultura
ludowa Kaszubów Bytowskich”.
Z okazji tego Jubileuszu pracownikom
BYTOWSKIEGO MUZEUM – ¿yczymy nie
ograniczanych k³opotami finansowymi
SUKCESÓW, tak NIEZBÊDNYCH dla
UTWIERDZANIA KULTURY NASZEJ
MA£EJ OJCZYZNY - BYTOWSKICH
KASZUB.
WSZYSTKIGO
DOBREGO
I PRZYS£OWIOWYCH 100 LAT !!!
/tz/
.

Greta Reszka
BOROWY M£YN
Nie ma drugiego takiego miejsca na ziemi,
gdzie tyle gwiazd na niebie œwieci
Nigdzie nie ma takiej zieleni i takiej ciszy
i tak weso³ych, rozeœmianych dzieci.
Wystarczy rankiem stan¹æ nad stawem,
którego brzegi porasta gêste sitowie.
I spojrzeæ na góruj¹c¹ koœcieln¹ wie¿ê,
sk¹d ptaki roznosz¹ wieœci w swej mowie.
Przybysza oko cieszy szko³a z pochylon¹ nad ni¹
brzoz¹
i sala gimnastyczna zazdroœci powiatu warta
i przedszkole i osiedle 500 lecia na wzgórzu
i figurka œwiêtego Jana na rozdro¿u, i m³yn, i tartak.
Dziwie siê, ¿e istnieje jeszcze taka wieœ,
gdzie ¿yczliwoœæ ludzi mierzy siê uœmiechem,
gdzie drzwi domów otworem wci¹¿ stoj¹,
witaj¹c zab³¹kanego wêdrowca sol¹ i chlebem.
Tutaj nie odprawi¹ ciê z kwitkiem przed bram¹,
chêtnie zaprosz¹ do domu czystego.
Dro¿d¿ówkê i kawê na stole postawi¹
i pomog¹ w miarê si³, z serca chêtnego.
Ciesz¹ siê mieszkañcy, ¿e ich wieœ piêknieje,
¿e nowych domów przyby³o i ludzi m³odych
I choæ Borowy dawno temu skoñczy³ lat 500
Nie brakuje mu szyku, wdziêku i urody.
Kochajmy wiêc t¹ wieœ piêknie po³o¿on¹.
Szanujmy ludzi, bo s¹ tego warci,
Dbajmy o to, ¿eby za nastêpne lat dziesi¹tki
zosta³a pamiêæ o tych, co tu ¿yli – lecz odeszli.

/Borowy M³yn, listopad 2001 roku/
GWIAZDA
Ledwie blady œwit przedar³ siê
przez mg³y jak mleka gêste,
I musn¹³ nieœmia³o, graj¹ce fale z wiatrem,
A ju¿ œwiergot wype³ni³ kotlinê od lasu z prawej –
po ³¹ki œciel¹ce siê z lewej pokotem.
Odbi³ siê podwójnym, czystym echem
od wód Gwiazdego
I rozniós³ po ca³ej tafli przejrzystej wody,
A potem wzbi³ siê w niebo by stamt¹d
nasyciæ siê widokiem niezwyk³ej urody.
Przejrza³ siê nieœmia³o w wodzie
jak kryszta³owym lustrze
Szuwary poruszy³ p³osz¹c ptaki zdziwione
I ruszy³ dalej w stronê BrzeŸna
a¿ po GwieŸdziñca brzegi poszarpane.

/Borowy M³yn, listopad 2001 roku/

Autorka - mieszkanka Rumi, jest emerytowan¹ nauczycielk¹. Od lat przez mê¿a – Benedykta - zwi¹zana jest z Borowym M³ynem.
Pierwszy z publikowanych wierszy napisa³a
na okolicznoœæ promocji ksi¹¿ki swego mê¿a
„Czas z³a”, która odby³a siê 19 listopada 2001
roku w szkole w Borowym M³ynie. Wiersz ten
by³ prezentowany przez uczniów Borowiackiego Gimnazjum w czêœci artystycznej tego
spotkania. Pisaniem wierszy zajmuje siê „od
przypadku do przypadku” - amatorsko, ulegaj¹c nastrojowi chwili./ tz /

Wac³aw
Pomorski
Pokochaj Ska³ê
Jeœli nie znasz nic bardziej trwa³ego
ni¿ kamieñ –
pokochaj kamieñ
z kamieniem mo¿esz zrobiæ
wszystko co chcesz
Kamieñ nie odszczeka nie doniesie
kamieñ nie sk³óci
na kamieniu mo¿esz siê oprzeæ
po³o¿yæ utrudzon¹ g³owê
wyostrzyæ nó¿ – wyryæ
inicja³y
napisaæ list.
Mo¿esz na nim usi¹œæ
uroniæ ³zê
postawiæ lustro
lub zab³ocone buty
mo¿esz odwaliæ go – kopn¹æ
zepchn¹æ z nasypu – rozbiæ na gruz
Lecz jeœli chcesz poznaæ Mi³oœæ
trwalsz¹ nad kamieñ – stañ na
S K A L E...
Jej ogrom zapiera w dech w piersi
W³aœnie na Skale postawi³ fundament
Ktoœ Kto ciê Kocha....
Pokochaj Ska³ê!

Kaszub
Kaszub – swój cz³owiek
twardy orzech do zgryzienia
Gdy korzeniami w ziemiê
wroœnie
wierny jej bêdzie a¿ po grób
Ani go przenieœæ za miedzê
ani go stamt¹d wyrwaæ
Wci¹¿ bêdzie trwaæ
w pejza¿u ojcowizny – na rozstaju
polnych dróg
gdzie stoj¹ pochylone krzy¿e
i
ustrojone chabrami
drewniane p³oty
Wiêc b³ogos³awiê jego urobione
rêce – bo z jego potu
który w ziemiê
wsi¹ka
wyrasta chleb krojony co dzieñ
przy rodzinnym stole....

Na tim Bo¿im swiece
na tim Bo¿im swiece
jo nie wiem czy tak dobrze je
ledzom mocnim
Oni ³okciami swiat chc¹ zwojowaæ
i garn¹ le wszetko do siebie
Oni nasza bieda maj¹ za nic
I le wiedno wesmiewaj¹ se z nas Kaszebów
Za nic maj¹ nasz¹ mowe i naszi sprawe
Cetruj¹ le o swoje – le o sobie mesl¹
A me wieme ¿e to le je do czasu
¿e jesz noma Tyn co wszetko stworzy³
I my i oni od Niego sê wzele
i do Niego przindzem – prodzi czy pózni
I to badze ta sprawiedlewosc Bosko
Tam – wele – wszedko wiñdze na jaw
£okcama nikt sa nieba nie wyszturcho
U Boga moc sa nie liczy – co inszigo je wort.

dokoñzenie ze str. 2.

Z przesz³oœci Lipnicy
Odnoœnie tego przywileju w publikacjach zakrad³o siê szereg niejasnoœci. K. Koœciñski (Par. Borzyszkowska) podaje, ¿e dziedzicem wsi w 1366
roku by³ Henryk Tabach, jednak P. Panske mówi
o roku 1360 i Pilgerime. Za Koœciñskim tê informacjê powtórzy³ J. Gierszewski (Borzyszkowy i Gochy t. III s. 37). Henryk Tabach wed³ug przywileju z
1360 roku by³ komturem cz³uchowskim, a nie dziedzicem Lipnicy.
Dokument z 1492 roku wspomina o przymusie
m³ynnym dla Lipnicy (Lipenitz). Mieszkañcy tej
ostatniej przed 1492 rokiem byli zobowi¹zani do
tego przymusu w m³ynie w Pr¹dzonie, a od tego
roku musieli swoje zbo¿e mleæ w Borowym
M³ynie.
Interesuj¹cy jest przywilej króla Zygmunta Starego z 1526 roku dla wsi Lipnica, przede wszystkim
z zawartego tam materia³u nazewniczego jak:
Wnuk, Pupka, Krayk, Pich, Pazonka, Zucki, Jant
i Zak. Przek³adaj¹c je na wspó³czesny jêzyk, mo¿na
je okreœliæ jako: Wnuk, Pupka, Pych, Pa¿¹tka, Suchy i Janta. S¹ one dzisiaj wielokrotnie œciœle
po³¹czone z takimi nazwiskami jak:Wnuk-Lipiñski, Pupka-Lipiñski, Pych-Lipiñski, Pa¿¹tka-Lipiñski, Suchy-Lipiñski i Janta-Lipiñski, chocia¿ istniej¹ tak¿e ich inne po³¹czenia. Awiêc wspomniane
w tym przywileju formy sta³y siê póŸniejszymi przydomkami drobnej szlachty kaszubskiej.
ród³a dziejowe z 1570 roku przynosz¹ kolejne
dane o kaszubskiej szlachcie z Lipnicy, któr¹ jako
stan odnotowano nobilis czyli szlachetny. Oto ich
wykaz - wed³ug tego Ÿród³a: Paulus Klinck, Paulus
Suchy, Joannes Wnuk, Michael Wnuk, Adamus
Gregorius, Petrus Szak, Thomas Pasz¹ski, Paulus
Pech, Jacobus Karskowski, Gregorius Jant, Petrus
Pupka, Felix Jant, Jan Wisck. Bior¹c pod uwagê dzisiejsze przydomki mo¿na je oznaczyæ jako Suchy,
Wnuk, Pa¿¹tka, Pych, Pupka, Janta i Wyszk.
Edward Breza wymienia jeszcze dodatkowo do
nich - Kraik (Kaszubskie patronimika).
Godne uwagi jest iloœæ i wielkoœæ ówczesnych
„szlacheckich gospodarstw” Otó¿ M. Grzegorz wyliczy³, ¿e ca³kowity area³ uprawny Lipnicy wynosi³
– 28 ³anów. Z kolei prof. Marian Biskup podaje, ¿e
w II po³owie XVI wieku w wsi by³y nastêpuj¹ce
³any: P. Klink 6, z czego 3,5 przypad³o na folwark;
P. Suchy 1; 2 Wnuków 3,5; A. Grzegorz 1; J. Karskowski 1; 2 J¹tów 2,5; 2 Wisków 2. Niektóre podane przez M. Biskupa dane budz¹ w¹tpliwoœci, podobnie jak stosowana przez niego pisownia nazwisk czy przydomków. Lipnica w tym czasie nale¿a³a do starostwa cz³uchowskiego i parafii Borzyszkowy w dekanacie chojnickim.
Na parafianach borzyszkowskich ci¹¿y³y nie
tylko powinnoœci wobec proboszcza lecz tak¿e wobec arcybiskupa gnieŸnieñskiego. Z uwagi – jak
poda³em wy¿ej, ¿e Lipnicê w ca³oœci zamieszkiwa³a szlachta to musia³a ona uiszczaæ na rzecz arcybiskupa podatek w wysokoœci 10 groszy. Mieszkañcy Lipnicy korzystali w tym czasie nie tylko ze
swojej w³asnoœci, ale tak¿e z wydzier¿awianych
dóbr królewskich tj. z ziemi rolnej, lasów i pastwisk
do nich nale¿¹cych.
Dokumenty lustracyjne z 1624 roku tak przedstawiaj¹ stan w tym wzglêdzie - „lipniczanie od morgów 153 ¾ fl. 41 facit fl. 101”.
Zachowa³a siê równie¿ z tego okresu proœba
w sprawie wydzier¿awienia pastwisk z 1696 roku,
pod któr¹ podpisali siê Wojciech Szur Lipiñski
i Adam Pupka Lipiñski. Poprzednio wieœ dawa³a za

wolne pastwiska i le¿¹ce drzewo w lesie – owies,
zaœ w tym ww. roku pieni¹dze: „fl. 12 od morg 31 gr
21”. Te op³aty uiszczali tak¿e Lipczynianie w 1748
roku, p³acili je od 41 m(orgów) i 12 pr(êtów) w wysokoœci 12 florenów. Regestr poboru podwojennego z 1648 roku okreœla³ mieszkañców Lipnicy jako
possessores czyli posiedziciele, którzy op³acali od
25 w³ók folwarcznych i 2 ogrodników 25 flor. i 16
gr. Z kolei dziedzice Lipnicy od 90 morgów folwarcznych w 1682 roku op³acali 1 z³, 3 gr. i 13 ½ dn.
Rejestr parafian borzyszkowskich z 1662 roku
sporz¹dzony przez ks. Krzysztofa Pr¹dzyñskiego
przynosi kolejne dane o drobnej szlachcie w Lipnicy i jej onomastyce. Odnotowano w nim tak¿e nazwiska: Maciej Lipiñski Pa¿¹tka, Jan Lipiñski
(Pych), Jan Lipiñski Pupka, Jakub Pr¹dzyñski,
Anna Lipiñska, Maciej Lipiñski (Wnuk), Wawrzyniec Lipiñski, Wojciech Pr¹dzyñski, Micha³ Grabowski, Lipiñski Adamowicz, Studziñski.
Wprawdzie nie odnotowano tam wszystkich
przydomków i nazwisk odmiejscowych razem, jednak – jak zaznacza E. Breza – by³y one wówczas w
u¿yciu podanych rodzin.
Przy Macieju Lipiñski Pa¿¹tka, Annie Lipiñskiej podano szl. czyli szlachetny, przy Jan Lipiñski,
Jan Lipiñski Pupka, Jakub Pr¹dzyñski, Maciej Lipiñski Wnuk, Wawrzyniec Lipiñski, Wojciech Pr¹dzyñski, Micha³ Grabowski, Lipiñski Adamowicz i Studziñski przed nazwiskiem umieszczono P. czyli pan,
przy Miko³aju i Erneœcie Pasturz czyli pasterzu dodano utci(wy) = uczciwy. Pozosta³e wyra¿enia jak panna szlach. s³u¿y, czeladnik szlachcic, owczarz, parobek, siostra pañska, komornik wskazuj¹ wyraŸnie na
ówczesne zró¿nicowanie zawodowe i spo³eczne (stanowe), istniej¹ce w œrodowisku wsi Lipnica. Wœród
osób wymienionych w Lipnicy, podobnie jak w Gliœnie, by³y pochodzenia szlacheckiego, ch³opskiego,
gburskiego i ze s³u¿by dworskiej.
Na Gochach, w tym tak¿e w Lipnicy trwa legenda o rzekomej nobilitacji kaszubskich ch³opów,
bior¹cych udzia³ w wyprawie wiedeñskiej w 1683
roku.
Nie ma jednak ¿adnych podstaw Ÿród³owych,
potwierdzaj¹cych ten fakt, bowiem przydomki szlacheckie wystêpowa³y ju¿ przed 1683 rokiem, a nawet w XIV wieku, na co zwróci³ uwagê Wac³aw
Odyniec.
Kataster fryderycjañski z 1772 roku odnotowa³
w Lipnicy 10 szlacheckich udzia³owców, a wœród
nich 6 von Lipiñskich, von Wysockiego, von Borzyszkowskiego, von Sikorskiego i von Kiedrowskiego. Liczba w³ók ziemi wynosi³a 25 i 51 mieszkañców, w tym 2 Niemców i 49 Polaków. Do tej statystyki trzeba jednak dodaæ, ¿e 49 Polaków to tak¿e
Kaszubi i nie wiadomo kogo zaliczono do Niemców. Wysiewano wówczas g³ównie ¿yto, jêczmieñ
i owies. Na stan zwierz¹t sk³ada³o siê 7 koni, 12
wo³ów i 10 krów. Jak widaæ z tego wieœ nie nale¿a³a
do bogatych.
Polskie brzmienie nazwisk Lipniczan z 1776
roku przybli¿y³ nam K. Koœciñski. Oto one: Stanis³aw Pa¿¹tka Lipiñski, Stanis³aw Lipiñski, Wawrzyniec Wysocki, Kazimierz Borzyszkowski, Maciej Sikorski, Adam Lipiñski, Jakub Kiedrowski,
Barbara Lipiñska, Piotr Lipiñski i Maciej Lipiñski,
a wiêc w sumie 6 Lipiñskich. Najznaczniejsz¹ posiad³oœæ we wsi, która nale¿a³a do Teofila Pa¿¹tki Lipiñskiego, nazywano s¹dowizn¹, gdy¿ dawniej
dziedzice tego nazwiska brali udzia³ jako asesorzy
w s¹dach ziemskich powiatu cz³uchowskiego. /-/
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Z kalêdorza przes³owi o swiêtych Ksiêdza Leona Kuchty
/Szpos-¿art- kolêdników polega³ na tym ¿e bele
Mies¹c STECZNIK
„Trzej Królowie” i kuczer-woŸnica, który ich przy- W swietego Paw³a
zwony te¿:
Jagniêta sê rodz¹.
STECZEÑ, STICZEÑ, ZETIÑC, ZETNIK, wióz³/
LEDZEÑ, LODOWNIK, TICZEÑ
28. SWIÊTI PIOTER NOLASCO
Na ¿edowsczie Trze Króle.
1. NOWI ROK
/Tj. nigde nie oddom/
Na swiêtego Piotra Nolasczi
13. B£OGOS£AWIONO
Nie bierz na drogê z kornusem flaszczi!
Na Nowi Rok
Dnia przebiwo na kurzi krok;
WERONIKA
28. B£OGOS£AWIONY KAROL
Na Trze Króle –
Dred¿ie tele.
WIOLD¯I
Swiêto Weronika
/O trze cole/
S³unko pomiko.
/Tj. posuwo coroz weszi; dzeñ sê robi d³egszi/
Na swietego Karola
Na Nowi Rok pogoda –
Wezdrzi spod sniegu rola.
W polu uroda.
16. SWIÊTI MARCEL
Urodzaje do rola
Nowi Rok pogódny –
Jak deszcz leje Karola.
Jak pogoda w swiêtego Marcela –
Zbiór b¹dze dorôny.
Pogodno b¹dze Wiolgo Niedzela /Wiolganoc/

29. SWIÊTI FRÊCYSZK SALEZY
Jak w Nowi Rok s³uñce swiecy –
Puste stodo³e i sece.
Nowi Rok nasttowo
Ko¿demu ochote dodowo.
Chto w Nowi Rok reno wstanie,
Ob. cali rok nieskori na weleganie.
Jak w Nowi Rok piêkno / pogódno /
M³odi ledze b¹d¹ umierele,
Jak komudno –
To stari.

2. SWIÊTI MAKARI
Jak Makari pogódny –
Wrzeseñ b¹dze chlodny.

3. SWIÊTO GENOWEFA
Od Genowefe
Lestopadnik swój poczatk bierze.
/ Tj. jaczi mdze dŸeñ 3. I. Taczi mdze lestopadnik /

4. WILEJO OBJAWIENIO
PAÑSCZIEGO ji TRZECH
KRÓLÓW
Jak we Wilej¹ Objawienio –
Tak sê gredzeñ odmieni.

6. TRZECH KRÓLÓW /Mêdrzców/
Na Trzech Króli
Noc sê tuli.
/Noc je ju krotszo, dzeñ d³egszi/
Na widzenie Trzech Króli,
Kozdi w ko¿ech sê tuli;
Ale jak Trze Króle cep³em obdarz¹,
Gburze o wczasnym zymku marz¹.
/zymk – wiosna/

18. SWIÊTO PRISKA
Na swiêto Presczi
Lód przebij¹ pleszczi.
/ Pleszczi – ptoche – s¹ jednyma z nopierwszech
zwiastunów zymku /.

19. SWIÊTI HENRIK
Od Henrika
Noc umiko
A Noswiêtszo Rodzezna
Sporo dnia przedo.

20. SWIÊTI FABIJAN I
SEBASTIJAN
Fabijana i Sebastijan pierwsze drzewa budz¹,
Ale redzy czêsto ³udz¹.

21. SWIÊTO AGNESKA
Jak swiêto Agneska
Wegornio snieg z mieszka –
To go nie zatrzimo
Ani do Franeszka.
Jak Agneska ³askawo –
Wnetk w polu zobawa /tj. robota/.

22. SWIÊTI WINCENTI
Jak na œwiêtego Wicka i Nawrócenie Paw³a
pogoda swiecy
Dobre lato i jeseñ lecy.

24. SWIÊTI TIMOTEUSZ
Na swiêti Timeusz
Kup so czopkê, nie kapelusz !

25. NAWROCENIE SWIÊTEGO
PAW£A

Sec ostan¹ po d¹browie
Nawrócenie Paw³a –
Rozpinaj¹ Trzej Królowie.
Po³owa zeme przepad³a.
/Kole Trzech Królów kuñcze³e sê królewsczie ³owe,
jachte, rozpoczêtê we wilej¹ œw. Micha³a/
Swiêti Pawe³ opiseje:
Chto dojodo,
W Trze Króle miedwiedz
Niech te¿ pomeje.
Muszi na dred¿i bok lec /legn¹c/.
/Ostatny omeje statczi – naczynia. Tu parafraza
s³ów sw. Paw³a: „Chto nie chce robiæ, niech te¿ nie
Przejachele Trzej Królowie we szterzech.
je”/
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Na swiêtego Franeszka
Czasem przelecy pleszka.

Mies¹c GROMICZNIK
zwony te¿:
LUTI, SECZEÑ, WIETRZNIK, KORTOWNIK

1. SWIETI JIGNACY
Niech le przindze Jignacy
On zemiê podskacy.

2. MATKA BOSKO GROMICZNO
Jak na Gromiczn¹ zelega –
Miedwied¿ budê poprowio,
A cziej mróz –
Budê rozwolo.
/Cziej 2.II. zema nie popuscy, b¹dze wczasny zymk.
Acziej be mróz w nen dzen zel¿o³, tej do zymku – wiosny - jesz je dalek
I miedwiedz budê poprowio /
Jak Gromice maj¹ zelne kwiotczi –
Kwietniow¹ Niedzelê sniegow¹ maj¹ dzotczi.
/ Niedzela – Palmowo /
Jak w Gromiczno tajo –
Co dredzi dzeñ pod gês¹ czeste jaje.
/ Czeste jaja – jaja z jaczich sê nie md¹ leg³e g¹sêta /
Jak Gromiczno Panna bez dr¹d¿i zaswiecy –
Lepi niech wilk do owczarni wlecy
/ „...Panna bez dr¹d¿i zaswiecy” – cziej w stodole
sê robi pusto /
Szeper woli uzdrzec w owczarni wilka
Jak w Gromiczn¹ jasne s³uñce choc bez chwilkê.
/ S³uñce w nen dŸeñ wró¿i lechi obrodzoj sana, bo
rok mdze zemny i mokri. Owce md¹ chorza³e i zdecha³e. Na mokrech ³¹kach rosce „fil¿” – roscena z
¿o³tima kwiotkama trecezna dlo owc /
Robok na Gromiczn¹
Na dred¿i bok sê przewroco.
/ Tzn. ¿e po³owa zeme minê³a /
Na Gromiczn¹ wilk
Nikomu nie zrobi nick.
/ Bo to je dzeñ Matczi Bosczi /

Jak gês w gromiczn¹ nie dostonie wodê –
Tej owca na Stremiann¹ trowê,
/ ZopowiedŸ d³ud¿i zeme /

10. SWIÊTO SCHOLASTIKA

Jak pogoda w noce swiêtego Piotra i Maceja –
Taczich szterdzesce dni i nocy nodzeja

Scholastika –
24. SWIÊTI MACEJ
Mróz utiko,
A nigle Walk zaswiecy,
Mróz kark skr¹cy.
Jak przed Macejem po³omie lode –
/ Mróz utiko – wpicho, sztopie midze ska³e budinku. Po Maceju pod lodem szekoj wode.
Mróz je coraz ostrzeszi /
Swiêti Macej
Kapustê w pudle zasej.
14. SWIÊTI WALÊTI
/ Pud³o – skrzinka na rozsadê. Wzewanie sw. Maceja dlo obrodzaju kapuste /
Swieti Walêti
Biwo nieud¿iêti.
Jak Macej lodu nie roztopi –
/ W nen dzeñ biwo mróz /
Jesz d³ugo w rêcê b¹d¹ chuchele ch³opi.

Gromica odgonio:
Diob³a, grzemot i od¿in.

3. SWIÊTI BLA¯EJ
Deszcz na œwiêtego B³a¿eja –
S³abo zymku nodzeja.
Jak snieg w swiêtego B³a¿eja
Pogodno Wiolgo Niedzela / Wiolganoc /

4. ŒWIÊTO WERONIKA
Swiêti Walk
Pod lód dodowo balk
/ Mróz nie popuszczo /

Jak Weronka chustkê zdrzucy –
Zymk od nas sê odwrócy.

5. SWIÊTO AGATA

Swieti Walk
Nie k³adze pod lód balk.
/ Lód ju krechnieje. Niebezpieczno je jic przez
zamiarz³e jezoro /

Chleb swiêti Agate
Od ognia strze¿e chate.
/ W dzeñ sw. Agate swiêcony biwo chleb, sól, czasê
19. SWIÊTI KONRAD
woda, jaczie maj¹ chroniæ od ognia. Je to na
pami¹tkê webuchu wulkanu, od jacziego sw. Agata
ochroni³a Katanij¹ /.
Lepszo na Konrada
G³odnech wilków gromada
6. SWIÊTO DOROTA
Ni¿ ch³op na koszele.

Na swiêti Macej
Skowronku zaspiewoj.
Skowronk pierwszi roz zaspiewo na Maceja
A tej znowu jidze spac
¯ebe wstac
I na Kadzmierza zaspiewac.
Skoro po Maceju
Drzewa sê ogrzej¹ –
Biej do sadu,
Oczeszcze go z owadu.
/Owód – wiêrê „wilczi”, tj. wietwie co zagêszcziwaj¹ korunê drzewieca/

22. KATEDRE SWIÊTEGO PIOTRA Po Maceju aposztole

Po swiêti Doroce –
Weschn¹ pieleche na p³oce,
A jak nie schnie –
To mróz cz³owieka do checze wepchnie.

Widno w polu i w stodole.
Swiêti Pioter jak sê rozgrzeje –
Tej zymk tak chutko nie przespieje.
/ Przespieje – przeb¹dze, prziñdze /

/Kaszebiznê weryfikowa³ Eugeniusz Go³¹bk/

Myœlê wiêc jestem.....
Sofokles /496 – 406/, jeden
z wielkich tragików
ateñskich.
¯adne k³amstwo nie doczeka staroœci.

Charles De Gaulle /1890 – 1970/,
francuski m¹¿ stanu, prezydent,
genera³.
Narody nie maj¹ uczuæ, tylko interesy.

Zazdroœæ jest szczekaniem psa, które wabi
z³odziei.
Nienawiœæ musi czyniæ produktywnym.
W przeciwnym razie rozs¹dniej jest od razu
kochaæ.

G³upota jest siostr¹ zbrodni.

Narody zjednoczone powinny w³aœciwie nazywaæ siê narodami, które daremnie chc¹ siê Wypowiadaæ teraz swoje pogl¹dy ma albo
Cel zamierzony i cel osi¹gniêty – to nigdy nie zjednoczyæ.
jako przes³ankê, albo jako skutek to, ¿e siê nie
jest to samo.
ma g³owy.
Sen o zjednoczonej Europie nie ma ¿adnych
Czas wszystko na jaw wydobywa.
widoków na realizacjê; z twardych jajek nie
robi siê omletu.
Stefan Wyszyñski /1901 – 1981/,
Dobry los nie jest sprzymierzeñcem bezczynkardyna³, prymas Polski
nych.
Dziesiêcioro przykazañ jest tylko dlatego tak
zwiêz³e, jasne i zrozumia³e, ¿e powsta³o bez Pot oblicza i mozó³ d³oni nie upokarza, tylko
pomocy ekspertów i doradców.
dŸwiga i wywy¿sza.

Sokrates /469 – 399/, filozof grecki;
zaliczany do najwybitniejszych
myœlicieli staro¿ytnych.

W ³y¿ce zupy odbija siê uznojone oblicze

Karl Kraus /1874 – 1936/, austriacki oracza, robotnika, kucharki.
poeta i publicysta; wspó³twórca
D³ugie szaty krepuj¹ cia³o, a bogactwo duwiedeñskiej szko³y eseju.
Polaków nie zdobywa siê groŸb¹, tylko sercem.
sze.
Nie do wiary jak czêsto trudno jest obróciæ
Dobrzy lidzie s¹ szczêœliwi, a Ÿli nieszczêœli- czyn w myœl.
wi.
Swój ch³op to taki, który nigdy nie
Cz³owiek nie ¿yje, aby jad³, ale je, aby ¿y³.
pope³ni drañstw, jakie mu siê przypisuje.
B³¹d jest przywilejem filozofów, tylko g³upcy
nie myl¹ siê nigdy.
Prêdzej wybaczy ci ktoœ pod³oœæ, której siê wobec ciebie dopuœci³, ni¿ dobrodziejstwo, któreJedyne co wiem, jest to, ¿e nic nie wiem.
go od ciebie dozna³.

Po to gromadzimy, abyœmy mieli co rozdawaæ.
Ma³oœci¹ dnia dzisiejszego nie wolno k³aœæ
siê na progu do lepszej przysz³oœci.
Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolnoœci, jest kluczem w naszym rêku od w³asnej
celi wiêziennej.
£atwiej zmieniæ ustrój, trudniej – odmieniæ
cz³owieka.
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dokoñczenie ze str. 7

SK¥D NASZ RÓD
„Ziemia gromadzi prochy” (1)
Na wstêpie Kisielewski pisze, ¿e wybieraj¹c siê
w 1937 roku do III Rzeszy pragn¹³ ukazaæ to, co
wspó³czeœnie dzieje siê na tym obszarze. Ani mu
by³o w g³owie pisaæ o s³owiañskiej przesz³oœci Berlina czy innych miast. Interesuje go ruch faszystowski i przemiany, jakie zachodz¹ w Niemczech.
W miarê jednak, jak zag³êbia siê w terytorium
Niemiec, jak przychodzi mu odpieraæ argumenty w
kwestii rzekomego zaboru ziem niemieckich przez
Polaków, uœwiadamia sobie, ¿e trzeba koniecznie – i
to w oparciu o sprawdzalne, niezbite fakty – odeprzeæpopularn¹wœródNiemcówtezê,jakobynp.Poznañskie by³o i mia³o pozostaæ niemieckie i ¿e Polacy tylko chwilowo posiedli te ziemie. Widaæ, jak w
ksi¹¿ce narasta protest przeciw takim twierdzeniom.
Autor dochodzi do wniosku, ¿e historia przedstawia³a siê zgo³a inaczej. W rzeczywistoœci tworzy³y
siê dzieje rugowanych b¹dŸ po prostu mordowanych
przez Germanów plemion s³owiañskich. I Józef Kisielewski z wielk¹ satysfakcj¹ stwierdza, ¿e ca³e ziemie wschodniej czêœci III Rzeszy gromadz¹ polskie
prochy. I ¿e wszêdzie, mimo up³ywu wieków, znajduj¹ siê œlady s³owiañskiej przesz³oœci obszarów
po³o¿onych nie tylko na wschód od Odry, ale tak¿e
pomiêdzy Odr¹ a £eb¹.
Po powrocie do kraju poznañski pisarz, poeta i
dziennikarz (nastêpnie ¿o³nierz polski w Anglii,
gdzie umiera w 1966 roku), zanim napisze ksi¹¿kê
„Ziemia gromadzi prochy”, przestudiuje blisko 200
wydawnictw naukowych i popularnych, polskich i
niemieckich, kroniki Tacyta, Helmolda i inne. Wykona tytaniczna wrêcz pracê, aby nikt nie móg³ mu zarzuciæ, ¿e jego relacje i argumenty s¹ wyssane z palca. Wszystkie swoje obserwacje, jakie poczyni³ w III
Rzeszy, popar³ rzeteln¹ dokumentacj¹ naukow¹. Za
tow³aœniejegoksi¹¿kaby³aprzezhitlerowcówzaciekle têpiona, a on sam – równie zaciekle poszukiwany.
Uda³o mu siê jednak zbiec przez zielon¹ granicê i dotrzeæ do Anglii.
Pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki nosi tytu³: „Na zachód
odFrankfurtu”iozdobionyjestsylwetk¹królapolskiego na tle mapki granic na £ebie. Napis na rysunku jest
nastêpuj¹cy:„Niejesteœmytuodwczoraj–siêgaliœmy
daleko na Zachód”.
Po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej
ju¿ miejscowoœæ Kargowa przypomina podró¿nikowi o Polsce. W tej bowiem miejscowoœci mieszka³
hr. Krzysztof Unruh, który w XVII wieku wielce
zas³u¿y³ siê Polsce. Tak bêdzie prawie co krok. Oto
przy wjeŸdzie do Berlina „Na wielkiej kolejowej
karcie Berlina wystylizowana jest w pewnym miejscu du¿a nazwa przedmieœcia: „Nowawes”. W
sierpniu jeszcze ta nazwa widnia³a na planach, by³a
jeszcze we wrzeœniu, dopiero w paŸdzierniku 1937
roku zmieniono ja na „Neudorf”. Jad¹c do Drezna J.
Kisielewski spotyka nazwê „Marzanna”. Fakt ten
komentuje nastêpuj¹co: „Niemieckie usta wymawiaj¹ tak¹ nazwê nieprawid³owo „marcana” i na
pewno nie odgaduj¹ nawet, jaki ³adunek groŸnego
romantycznego uroku kryje to imiê, na które wysili³a siê twórczoœæ ludowa ca³ej S³owiañszczyzny”.
Wêdruj¹c dalej autor ksi¹¿ki „Ziemia gromadzi prochy” pisze:
„Odkrywanie tego rodzaju faktów – zanim oswoimy siê w obcym kraju – sprawia prawdziw¹ radoœæ i prze³amuje odosobnienie”. I odkrywa ich J.
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Kisielewski w swej wêdrówce bardzo wiele. „Przecie¿ mniej wiêcej 75% wszystkich napotkanych
po drodze nazw posiada rodowód s³owiañski. Ju¿
nie tylko koñcówki na „ow” i „itz”, które z Warnowa zrobi³y Warnow, z Kar³owa – Carlow, z Pniowa – Pinnow, a z Kamienicy i Gliwic – Chemnitz i
Gleiwitz, ale setki i tysi¹ce innych: i Zarrenntin i
Kraak i Gnissau, Curau, Warin, Cramon, Mölln,
Kogel, Kröpelin, Dabel i jak¿e siê one tam nazywaj¹. Aby zaœ ktokolwiek nie s¹dzi³, ¿e w takich
aneksjach tkwi choæ ŸdŸb³o literackiego zmyœlenia, na kartach tego rozdzia³u znajd¹ siê autentyczne fotografie z niemieckiego „Auto-Atlas von Deutschland, wydanego przez firmê Stritzke i Rothe w
Berlinie”.
Pisz¹c o tym autor w pewnym miejscu dodaje:
„... po³owa terenu niemieckiego, zw³aszcza zaœ ziemie nad morzem le¿¹ce, podminowane s¹ s³owiañskoœci¹, na których rozsiad³ siê ¿ywio³ obcy, ¿ywio³ najezdniczy”.
Czêsto Kisielewski jest zaskoczony faktami historycznymi, tak dobitnie œwiadcz¹cymi o s³owiañskoœci terenów, przez które przeje¿d¿a. Oto np. a¿
pod Hanowerem spotyka – jak pisze – osiedle Wendland. „Wend” to s³owo okreœlaj¹ce S³owianina,
wielokrotnie odnotowane w kronikach i zapiskach
historycznych. Zatem nazwa ta oznacza³aby „ziemia S³owian”.
„Takich Wendlandów (rezerwatów S³owiañszczyzny) – zanotowa³ w ksi¹¿ce – jak pod Hanowerem, jest na terenie Niemiec wiêcej, ale najs³awniejszy, bo najbardziej na zachód wysuniêty jest
w³aœnie Wendland hanowerski. Zawiera on resztki
dawnego s³owiañskiego szczepu Drzewian”.
Ale to nie wszystko. Bêd¹c w pobli¿u Hamburga znalaz³ dowody, ¿e jeszcze w XVIII wieku
wokó³ tego miasta mówiono po s³owiañsku. Pisze:
„... w owym osiemnastym wieku, wieku rozbudzonych ambicji badawczych, pod wp³ywem nie wiadomo jakich bodŸców kilku ludzi zauwa¿y³o
gwa³towne znikanie zwyczajów i mowy miejscowej. Wœród tych zapaleñców jeden by³ tylko tubylec, szewc zdaje siê, inni przybyli z innych stron, nauczyciele i urzêdnicy. Szewc nazywa³ siê nieco
dziwnie, bo Jan Parum Szulc. On to wespó³ z przybyszami zebra³ zabytki gin¹cej mowy, sporz¹dzi³
s³ownik i pozwoli³ nam dziœ z ca³¹ pewnoœci¹ wiedzieæ o tym, ¿e S³owianie po³abscy mówili jêzykiem zbli¿onym do polskiego”.
„Warto uœwiadomiæ sobie – pisze dalej Kisielewski – ko³o Hanoweru mówiono po s³owiañsku
przez d³ugie wieli, mówiono za ostatniego króla polskiego, mówiono w rok wiedeñskiego kongresu
(1815) i byæ mo¿e w chwili listopadowego powstania. Dziœ nie mówi ju¿ nikt, ale œlad pozosta³. Mieszkaniec dzisiejszego Wendlandu przemawia nie tylko odmiennym akcentem, lecz inaczej sk³ada zdania, w s³ownictwie u¿ywa wielu s³ów przekrêconych ze s³owiañskiego jêzyka. Nie tylko zreszt¹ to,
sposób budowania chat i rozmieszczania wsi jest
tam dot¹d zupe³nie s³owiañski, a zwyczaje ludowe
ró¿ni¹ siê od zwyczajów ca³ego bli¿szego i dalszego terenu. Gdy siê weŸmie pod uwagê, ¿e rezerwaty
te utraci³y niepodleg³oœæ jeszcze przed czasami
Mieszka I – miara trwa³oœci uka¿e siê w skali z gór¹
tysi¹ca lat. Wielka miara”.

Pozosta³oœci s³owiañskie zachowa³y siê wszak¿e nie tylko w postaci nazw miejscowoœci. W górach Harcu Kisielewski znajduje figurê wyobra¿aj¹c¹ Matkê Bosk¹ Bolej¹c¹. Okoliczny lud otacza rzeŸbê wielk¹ czci¹, a od dawien dawna zwyk³
j¹ nazywaæ „„ommaibog”. WJutlandii, a wiêc na terytorium Danii, jedna z wysp nosi nazwê „Grossbrode” – wielki bród. Na fryzyjskiej wyspie Amrum w
czasach, kiedy przebywa³ na niej pisarz, ojca nazywano „aati”, a na wyspie Föhr – „oti”. Ludnoœæ
mieszkaj¹ca na l¹dzie w pobli¿u tych wysp mówi
po prostu „täte”. Nad Renem w pewnych okolicach
na ma³e dziecko wo³ano „kleine dietzke”, k³adŸ siê
brzmia³o „klatsch dich”. Znane by³o te¿ s³owo „pritsch” – precz.
„I rzecz na pozór nie do wiary – pisze J. Kisielewski – jakimi to zygzakami chodz¹ losy historii.
Oto wœród ksi¹¿¹t meklemburskich, zupe³nie
zniemczonych, zalanych fal¹ pruskiej dyscypliny,
po oœmiu stuleciach nie wygas³a œwiadomoœæ
s³owiañskiego rodowodu! S³abe tego co prawda istniej¹ oznaki, ale przecie¿ istniej¹. W roku 1864
ksi¹¿êta ustanawiaj¹ Order Korony Wendyjskiej
czyli s³owiañskiej. Mieli wiêc œwiadomoœæ s³owiañskiego pochodzenia. Ba, nie tylko! Mieli œwiadomoœæ, ¿e ich ojczyzna by³a niegdyœ królestwem. Potwierdza to nie tylko order, lecz niespotykany w
dziejach innych narodów poni¿szy fakt. Pragn¹c
kontynuowaæ swój s³owiañski rodowód, ksi¹¿êta
zapragnêli równoczeœnie powróciæ do s³owiañskiego jêzyka. Wyszukali m³odego jêzykoznawcê Fryderyka Lorentza, któremu zlecono odtworzenie
dawnego jêzyka. F. Lorentz nie zawodzi. Poznawszy resztki jêzyka przede wszystkim wieœniaków
meklemburskich, którzy m. in. u¿ywali takich s³ów,
jak „blot” (b³oto) i „dups” (czego nie trzeba ju¿
t³umaczyæ), dochodzi do wniosku, ¿e jêzyk dawnych S³owian podobny jest do jêzyka kaszubskiego. Pisze dwutomow¹ „Gramatykê pomorsk¹”, która ukazuje siê w latach dwudziestych naszego wieku. Ksi¹¿êta zalecili pos³ugiwanie siê ni¹ w
szko³ach. I tak – w poszukiwaniu korzeni rodowodowych – ksi¹¿êta meklemburscy mieli – gdyby nie
wybuch wojny – szansê odtworzyæ nie tylko jêzyk
swych przodków, lecz tak¿e historiê. Wróciæ do
swych korzeni.
Dziœ po tych inicjatywach nie ma ju¿ œladu
poza dwutomow¹ prac¹ F. Lorentza. Pozosta³y jednak nazwy miejscowoœci, rzek, pagórków itp. W
u¿yciu nadal s¹ takie s³owa, jak „woode” na oznaczenie wody, „lanke” na oznaczenie ³¹ki i wiele innych. Pozosta³y prochy, które zgromadzi³a ziemia” /cdn/
Red. Eugeniusz Buczak – Koszalinianin
by³ – bo niestety w 2001 roku zmar³ - nieprzeciêtnym nie tylko cz³owiekiem, ale dziennikarzem. Nale¿a³ On do tych pasjonatów Regionu, dla których „s³u¿ba i powinnoœci” stanowi³y treœæ a przede wszystkim sprawcz¹ moc
zawodowego ¿ycia. Pasjonowa³a Go historia
Pomorza, zw³aszcza mu bliskiego – Œrodkowego. Udziela³ siê w wielu organizacjach
spo³ecznych i naukowych takich jak Koszaliñskie Towarzystwo Spo³eczno – Kulturalne.
Wspó³pracowa³ z Oddzia³em S³upskim Polskiego Towarzystwa Historycznego, publikuj¹c czêsto w ramach wydawanej przez ten
Oddzia³ serii „Biblioteka S³upska”. W ramach tej „serii” pisa³ o Ziemi Cz³uchowskiej,
nie obce mu by³y tak¿e Kaszuby - ich kultura i
zagadnienia wspó³czesnego na nich ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego.. Jako dziennikarz zwi¹zany by³ przede wszystkim z
„G³osem Pomorza”, wspó³pracowa³ tak¿e ze
s³upskimi „Zbli¿eniami. / tz /

Horoskop
dla tych co maj¹ poczucie dystansu i humoru

KOZIORO¯EC /22 XII – 20 I/
Urodzeni pod tym znakiem s¹ ju¿ jako dzieci
powa¿ni, zamkniêci, ma³omówni. Kozioro¿ec jest
szczególne ambitnym typem cz³owieka i ju¿ w
m³odych latach zbiera siê do powa¿nej pracy, by
osi¹gn¹æ wytkniêty cel. Robi to ostro¿nie, przypominaj¹c przy tym kozicê wspinaj¹c¹ siê na górski
szczyt – krok po kroku. Dopiero bêd¹c u celu, pozwala sobie nieco pofolgowaæ i staje siê sympatyczniejszy dla otoczenia. Na Kozioro¿ca mo¿na liczyæ,
mo¿na mieæ do niego zaufania, lecz trudno do niego
czuæ sympatiê: jest zimny i „kanciasty”.
Wielcy spod znaku Kozioro¿ca: Ludwik Pasteur, Isaak Newton, Marlena Dietrich, Rudyard Kipling, Elvis Presley. Twój szczêœliwy - kamieñ:
OPAL, kwiat: JAŒMIN, kolor: ZIELONY, cecha
charakteru: POWODZENIE.
Sekshoroskop Kalifornijski
ONA– ofiara potê¿nych emocji ingeruj¹cych w sferê seksu. Nie potrafi oddzieliæ seksu od mi³oœci. Zakochuje siê w swym partnerze lub podejmuje stosunki z kimœ, kogo pokocha³a. Ten œcis³y zwi¹zek
stwarza ograniczenia, hamuje j¹ w drodze do szczêœcia. Jest zarazem bardzo seksowna i bardzo uczuciowa. W zwi¹zku z tym czêsto bywa w k³opotach
i równie czêsto nie zaspokojona. Podoba siê jej wielu mê¿czyzn. Czêsto impulsywnie i m³odo wychodzi za m¹¿. Zakochuje siê gwa³townie, zanim zdo³a
zrozumieæ siebie, wydaje siê jej, ¿e jest to jedyna
mi³oœæ w jej ¿yciu. Czêsto jest ju¿ obarczona rodzin¹, kiedy jej rówieœniczki zaczynaj¹ eksperymentowaæ. Jest stworzona do gwa³townych namiêtnoœci. W pierwszych przygodach przera¿aj¹ j¹ rozmiary po¿¹dania. Bywa zaborcza i zazdrosna, nie
znosi jednak tych cech u partnera. Poczucie odpowiedzialnoœci nie pozwala porzuciæ jej rodziny, jeœli
jednak to zrobi, szybko zwi¹¿e siê z innym mê¿czyzn¹, aby poczuæ siê upokorzon¹ i skrêpowan¹
nowymi wiêzami.
Jej mi³oœci s¹ tyle rzadkie, ile nieuniknione.
Gdy jest sama, nie czuje pe³ni ¿ycia, jest apatyczna,
s¹dzi ¿e mi³oœæ ju¿ siê nie zdarzy i nie powinna. Prêdzej czy póŸniej spotka atrakcyjnego mê¿czyznê
i wszystko siê powtórzy: bezsennoœæ, brak apetytu,
oczekiwanie na telefon, bicie serca przed kolejnym
spotkaniem. W zamian bêdzie uwielbiana, chciana,
dozna najwy¿szej rozkoszy posiadania go
w ca³oœci. W ³ó¿ku jest znakomita dla odpowiednich partnerów. Prymitywu nie zna i nie rozumie,
jednostronnoœci równie¿. Podoba siê mê¿czyznom,
którzy jej siê podobaj¹. Potrzeby i emocje obojga
przekszta³caj¹ siê równoczeœnie w czyste,
zmys³owe uniesienie. Czêsto zdarza siê im orgazm
równoczesny i spontaniczny, a nie „sterowany”. Kozioro¿ec dzia³a instynktownie, nie potrafi i nie chce
czego9kolwiek nauczyæ siê w sensie technicznym.
Jej seksownoœæ i frustracja mog¹ byæ nieznoœne.
Wzloty namiêtnoœci i uniesienia w pe³ni to rekompensuj¹. Osi¹ga szczyty rozkoszy, znane tylko niewielu wybranym.
ON – klasyczny Kozioro¿ec to poganin: jest œwiadomy naturalnego cyklu ¿ycia i œmierci. ¯ycie jest dla
niego niewyczerpanym Ÿród³em radoœci, szczêœcia,
boskim darem, którego nie wolno mu zmarnowaæ,
który nale¿y czciæ i kultywowaæ do granic mo¿liwoœci, w zgodzie z prawami natury. ¯ycie jest dla niego najwy¿sz¹ wartoœci¹, a wœród wszystkich jego
przejawów seks najwspanialszym misterium, które
podnosi do rangi swej religii.

Na pierwszy rzut oka jego obsesja erotyczna,
przynajmniej rozmiarami i intensywnoœci¹, przywodzi na myœl Wagê. Jaka¿ wielka jednak miêdzy nimi
ró¿nica: dla Kozioro¿ca s¹ to w 90 proc. prze¿ycia
psychiczne, emocjonalne, w których cia³o zaledwie
zmuszone jest uczestniczyæ, dla Wagi zaœ to czynnoœci i doznania fizyczne, przy doœæ ubogiej i prostej
funkcji psychiki. Kozioro¿ec przenikniêty jest na
wskroœ swymi ogromnymi ¿¹dzami: prowadzi ¿ycie bogate, jest energiczny i wewnêtrznie z³o¿ony.
Seks jest zawsze blisko jego œwiadomoœci. Ceni rozkosz fizyczn¹, pragnie jednak czegoœ wiêcej: pe³n¹
satysfakcjê osi¹ga tylko w takich sytuacjach gdy
mo¿e ca³kiem pogr¹¿yæ siê w prze¿yciu, a¿ do utraty œwiadomoœci. Gdy to osi¹ga, roznamiêtnia siê do
tego stopnia, ¿e nie jest w stanie myœleæ w ogóle.
Kozioro¿ec pozostawia swego wewnêtrznego
„obserwatora” za drzwiami sypialni. Jego potê¿ny
emocjonalizm pozwala mu prze¿yæ uniesienia, znane bardzo wielu, ale równoczeœnie uniemo¿liwia
kontrolowanie technicznych szczegó³ów wspó³¿ycia pozwalaj¹cym zdobywaæ doœwiadczenie, umiejêtnoœci praktyczne i fascynowanie siê uczeniem siê
sztuki mi³osnej. Wielu przedstawicieli tego znaku
nie potrafi nabyæ nawet elementarnych technik i sterowaæ procesami fizjologicznymi bez uszczerbku
dla autentycznoœci prze¿ycia. W zwi¹zku z tym ich
styl, chocia¿ na³adowany emocj¹, mo¿e byæ ma³o
skuteczny. Jeœli jednak partnerka potrafi przej¹æ
kontrolê, rezultat bywa wspania³y.
Kozioro¿ec nie zna seksu wyodrêbnionego. Zaanga¿owanie emocjonalne z jedn¹ partnerk¹ raczej
wyklucza zajmowanie siê innymi. Grozi mu powa¿ne niebezpieczeñstwo, jeœli nie pozbêdzie siê przekonania, ¿e wszyscy czuj¹ tak jak on, a szczególnie,
¿e to co dzieje siê w nim, musi dziaæ siê z jego partnerk¹. Ona mo¿e wcale nie chcieæ zatraciæ siê w
nim tak, jak on w niej. Mo¿e nawet odczuæ jego zachowanie jako formê agresji i chêci posiadania jej
bez reszty. Z regu³y broni siê przed tym. Kozioro¿ec
bywa najnieszczêœliwszym z mê¿czyzn, kiedy indziej znów szczêœliwszym ni¿ ktokolwiek inny. Potrafi byæ znakomitym przyjacielem dla bardzo niewielu. Czêsto jest zamkniêty w sobie.

WODNIK /20 I - 18 II/
Urodzeni pod tym znakiem to najbardziej uduchowieni ludzie. W ¿adnym jak pod tym znakiem
nie ma tylu urodzonych ciekawych ludzi: wielkich
poetów, wynalazców itp. Wielu z nich to duchowi
samotnicy, nie nadaj¹cy siê do ¿ycia w zbiorowego
chyba, ¿e sami propaguj¹ ideê wspólnoty. Wodnik
ma umys³ wynalazcy i mo¿e dlatego patrzy dalej
i g³êbiej ni¿ inni. Czasami spogl¹da za daleko. Wówczas jego rówieœnicy nie rozumiej¹ go i traktuj¹ jak
dziwaka i fantastê. Wodnik tym siê nie przejmuje
i dalej idzie swoja drog¹.
Wielcy spod tego znaku Wodnika to m.in. –
Krzysztof Kolumb, Tomasz Alva Edison, Karol
Darwin, Abraham Lincoln, Juliusz Verne, Kim
Novak. Twój szczêœliwy – kamieñ: GRANAT,
kwiat: NASTURCJA, kolor: PURPURA, cecha
charakteru: STA£OŒÆ.

Brak jej spontanicznoœci i przedsiêbiorczoœci
oraz w³asnej inicjatywy. Z drugiej strony zdolna jest
przystosowaæ siê do ró¿nych upodobañ i pod
wp³ywem partnera staæ j¹ na wiele. Nie ma zahamowañ, czuje siê jednak strona daj¹c¹ i pragnie dogadzaæ partnerowi. Nie rozumie jednak, ¿e nic bardziej mu nie dogodzi ni¿ przyjemnoœæ, któr¹ sama
czerpie z niego, której pragnie, po¿¹da i potrafi j¹
wzi¹æ.
Nie umie uczestniczyæ w uniesieniu wzajemnego odkrywania siebie, w³asnych cia³ i ich mo¿liwoœci. Orgazm nie jest dla niej zjawiskiem jednoznacznym ani szczególnie wa¿nym. Ka¿da gra mi³osna
satysfakcjonujê j¹, po czym szybko i zdrowo zasypia. Szaleñstwa, o których s³yszy i czyta od czasu
do czasu, nie s¹ jej znane. Zdrady ma³¿eñskie nie s¹
jej ulubion¹ dzia³alnoœci¹, jest ni¹ natomiast prowadzenie domu, urz¹dzanie przyjêæ, przyjmowanie goœci. Jest towarzyska i pogodna, lubi na siebie zwracaæ uwagê, podobaæ siê i bawiæ.
ON – temperament ma s³aby. Nie odnosi siê do jego
fizycznych mo¿liwoœci, ale raczej do sfery psychicznej. Traktuje kobiety jako istoty nieco mniej wartoœciowe, nie jest jednak takim ich antagonist¹, jak
Waga czy Skorpion. Nie ma w jego wyobraŸni kobiet z w³asnym, silnym, agresywnym popêdem
p³ciowym, inicjatyw¹, wyobraŸni¹ itp. Jego pojêcia
i pogl¹dy na temat p³ci i ich wzajemnego stosunku
s¹ stereotypowe. Dziewczyna kojarzy mu siê najczêœciej z „cnot¹”, której ona szczerze broni przed
atakami przedsiêbiorczych partnerów.
Podobnie jak Lew, sk³onny jest wierzyæ w najbardziej absurdalne mêskie absurdalne mêskie falliczne mity, wy¿szoœci np. rasy czarnej. Jako jeden
z niewielu identyfikuje estetyczne piêkno kobiety
z jej wartoœci¹ seksualn¹, poniewa¿ tej ostatniej nie
wyczuwa jako odrêbnej. Bliski jest pogl¹du, ¿e seks
to jeden z „b³êdów m³odoœci” z którego siê wyrasta,
aby zaj¹æ siê „powa¿nymi sprawami”, jak zarabianie pieniêdzy, ma³¿eñstwo, dzieci itp.
Nic dziwnego, ¿e czêsto miewa ¿onê dokuczliw¹ i niezadowolon¹, choæ sam czuje siê niewinny.
Uporczywie tkwi w przekonaniu, ¿e wszystko jest
w porz¹dku: odnosi siê do niej z dobroci¹ i szacunkiem, zapewnia œrodki materialne, pomaga w gospodarstwie domowym, pierze pieluszki, myje samochód...Chcia³by mo¿e trochê czêœciej, d³u¿ej, ale
„ona nie chce”. Nic dziwnego: nic nie pomo¿e, skoro nie umie odnaleŸæ i doceniæ kobiecej osobowoœci. S¹dzi, ¿e kobietê zast¹piæ w niej mo¿e matka,
¿ona czy gospodyni. Niestety, jedzenie nie zast¹pi
oddychania, a pe³nego zaspokojenia seksualnego –
jakiekolwiek inne osi¹gniêcie ¿yciowe. Kobieta postawiona w takiej sytuacji b¹dŸ szuka na w³asn¹
rêkê tego, co siê jej od ¿ycia nale¿y, b¹dŸ staje siê
oziêb³a, z³oœliwa, znerwicowana i wy¿ywa siê na
dzieciach.
Wodnik w opisanej sytuacji uwa¿a siê zawsze
za stronê pokrzywdzon¹. Nie dopuszcza myœli, ¿e
jego szczytowe „osi¹gniêcia” s¹ mizerne w porównaniu z przeciêtn¹ aktywnoœci¹ innych mê¿czyzn.
Swoja „nieznoœn¹” ¿onê traktuje z du¿¹ doz¹ wyrozumia³oœci, dochodz¹c do przekonania, ¿e „nie
ca³kiem odpowiada za swe czyny”. W dalszej konsekwencji mo¿e albo zgorzknieæ z poczuciem pokrzywdzenia i niezrozumienia, albo – przypadkowo – dostaæ siê w orbitê dzia³ania kobiety zimnej
i despotycznej typu Lwa, przy której, i na tle której,
mo¿e siê od czasu do czasu poczuæ mê¿czyzn¹. Czêœciej jednak zdarza siê to w jego wyobraŸni, poniewa¿ nie staæ go na ¿ycie podwójne, ani na rozwód
i ponowne ma³¿eñstwo.

Sekshoroskop Kalifornijski
ONA – niezbyt ostro zarysowana osobowoœæ pod
wzglêdem seksualnym. Rzadko bywa namiêtna
lub oziêb³a. Nie rozumie wielu wra¿eñ znanych
Skorpionowi. Ambitna, twórcza, perfekcjonistka,
czêsto nie wyrozumia³a dla b³êdów innych. Seks
nie nale¿y do jej g³ównych zainteresowañ. Mo¿e
byæ idealn¹ partnerk¹ dla przeciêtnego, umiarkowanego mê¿czyzny. Nie prze¿ywa gwa³townych
namiêtnoœci. Seks w ma³¿eñstwie staje siê dla niej
rytua³em, nieroz³¹cznie zwi¹zany z sypialni¹
Juliusz Jas
i por¹ nocn¹.
„Wierzyæ nie wierzyæ czyli Ksiêga Horoskopów”
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WIECZÓR WIGILIJNY
Gdy pierwsza gwiazda na niebie zamruga,
gdy ksiê¿yc wyjrzy i szepnie do ucha,
¿e czas ju¿ gotowy,
cz³owiek jak dzieci¹tko rodzi siê nowy.
Bo radoœæ w sercu zagoœci³a,
a dusza w inn¹ siê przemieni³a.
Op³atkiem œwi¹tecznym ka¿dy siê dzieli,
serce, dusza, œwiat siê weseli,
I niesie inny smak mi³oœci,
bo chocia¿ dzisiaj w naszych sercach goœci.
Po domu roznosi siê zapach œwie¿ej choinki,
œwieczki mrugaj¹, pod drzewem upominki.
Wszyscy ³¹czymy siê kolêdy œpiewem,
która roznosi siê dalece echem.
Bo tylko jednego wieczoru Chrystus siê rodzi,
a z Nin Bóg i mi³oœæ nadchodzi.

/Stoltmany, 24 grudnia 1998 roku/
SAMA W OBCYM MIEŒCIE
Chodzê sama ulicami
w obcym mieœcie,
widzê same obce twarze,
wszêdzie szare korytarze.
To obcy dla mnie œwiat –
nie taki malowa³y moje marzenia.
Chodzê sama szarymi ulicami
- nie potrafiê siê odnaleŸæ.
Brakuje mi ciszy, chwili spokoju,
by móc ³apczywie zasn¹æ w samotnoœci.
Brakuje mi tamtych ludzi,
którzy umieli daæ tyle radoœci.
Têskniê za tym, co by³o
- co da³o mi ¿ycie i tak nagle zabra³o.
Chcê wróciæ do starych œcian ¿ycia,
chcê poczuæ ciep³o bliskich mi osób.
Tu jestem sama
i widzê tylko szare korytarze.

/Warszawa, paŸdziernik 2001 roku/
POWRÓCIÆ
Powróciæ znowu tam,
gdzie twoje miejsce rodzinne.
Powróciæ znów w opuszczone mury
w³asnych niezapomnianych wspomnieñ.
Powróciæ w te opuszczone miejsca,
us³yszeæ g³osy okrytych kurzem tu prze¿ytych dni,
ujrzeæ oczy tak znajomych ci ludzi.
Jeszcze raz powróciæ w rodzinne miejsce,
odszukaæ zagubione w pamiêci k¹ty przesz³oœci.
Jeszcze raz powróciæ w najpiêkniejsze miejsce
zatopione na zawsze w czystych ³zach
wiecznej têsknoty i zwyk³ej bezradnoœci
na losu grê z ¿yciem cz³owieka samotnego.

/Warszawa, paŸdziernik 2001 roku/

***
Nawi¹zuj¹c do listu a zw³aszcza do odpisu dokumentu przes³anego przez pani¹ Jadwigê
Gwizda³ê z Sopotu / NG nr. 5. 2001r./ dot. akcji partyzanckiej na m³yn w Wojtalu15 paŸdziernika 1943 roku, publikujemy pismo radcy S¹du w Czersku – Freuera z dn. 9 /Nov./ marca /?/
1943 roku, nawi¹zuj¹cego do wydarzeñ w Wojtalu, dokument który jest œwiadectwem, na to ¿e
ruch oporu miejscowej ludnoœci przeciwko Niemcom, budzi³ okreœlone obawy, zmuszaj¹c okupantów do okreœlonych dzia³añ. Dokument ten opublikowa³ œp. Konrad Ciechanowski w ramach: prowadzonego przez siebie „kartek z archiwum pomorskiego ruchu oporu”. /Pomerania
nr 4 - 1974/.
Przy okazji zachêcamy zainteresowanych t¹ problematyk¹ do zapoznania siê z tym artyku³em w którym autor- nieod¿a³owany dzia³acz pomorsko-kaszubski i historyk – pokazuje
w œwietle niemieckich dokumentów rozwój dzia³alnoœci partyzanckiej na Pomorzu Gdañskim.
Odpis
3130 a NFD 5 / 43 Czersk, dnia 9 marca /?/ 1943
Sêdzia nadzoruj¹cy
S¹du Powiatowego
Do Pana
Prezydenta S¹du Krajowego Wersche
lub zastêpcy z urzêdu
w Chojnicach / Prusy Zachodnie
Dot.: sprawozdanie sytuacyjne
Zarz. Z dnia 12.4.1943-3130-2
Sytuacja w tutejszym rejonie pe³na niepewnoœci, któr¹ opanowane jest niemieckie spo³eczeñstwo w Czersku i okolicy z powodu powtarzaj¹cych siê od kilku miesiêcy napadów band. Napady s¹ zawsze skierowane przeciw Niemcom. Maj¹ systematycznie miejsce w godzinach wieczornych, a przebiegaj¹cych w ten sposób, ze gospodarstwo Niemca przeznaczone do ograbienia
zostaje otoczone, potem przywódcy wchodz¹ do domu i pod groŸb¹ pistoletów ¿¹daj¹ od Niemca wydania broni, mundurów i aparatów radiowych. Rabunek nie ogranicza siê jednak tylko do
podanych przedmiotów, obejmuje z regu³y tak¿e znajduj¹ce siê pieni¹dze, garderobê prywatn¹,
bieliznê i artyku³y ¿ywnoœciowe. Napady odbywaj¹ siê w tak zaskakuj¹cy sposób, ¿e Niemcy
nie maja ¿adnej mo¿liwoœci stawienia oporu. Trafia³y siê ju¿ bandy w sile 20 mê¿czyzn. Ich
cz³onkowie nosz¹ czêsto niemieckie mundury wojskowe, niekiedy równie¿ mundury partyjne.
Wszyscy cz³onkowie s¹ zawsze dobrze uzbrojeni w karabiny i pistolety
Znajduj¹ siê wœród nich dezerterzy z Wehrmachtu o polskiej œwiadomoœci. Bandy znajduj¹
schronienie na terenie Borów Tucholskich, gdzie ze wzglêdu na ma³o zamieszka³y teren leœny
maja mo¿liwoœci ukrycia siê. Czêsto urz¹dzaj¹ tam sobie pomys³owe schrony. Poza tym znajduj¹ znaczn¹ pomoc wœród ludnoœci miejscowej., co prawda w wiêkszoœci eindeutschowanej,
ale jeszcze wci¹¿ g³êboko trwaj¹c¹ przy polskoœci. Dlatego te¿ zdo³ano dotychczas tak ma³o
uj¹æ cz³onków tych band. Wed³ug mojego zdania dzia³aj¹ce tutaj bandy stanowi¹ zal¹¿ek polskiego ruchu politycznego skierowanego przeciwko niemieckoœci. Pogl¹d ten zosta³ potwierdzony oœwiadczeniem, które z³o¿y³ niedawno jeden z przywódców band przy okazji napadu na
Niemca o nazwisku Melchert w Wojtalu ko³o Odrów. W ubieg³ym tygodniu czyta³em protokó³ zeznania, które Melchert na temat napadu z³o¿y³ wobec w³adz partyjnych. Wed³ug zeznania, po
dokonaniu rabunku, który trwa³ mniej wiêcej 3 godziny, przywódca bandy wyg³osi³ przemówienie w jêzyku polskim, w którym wyjaœni³, ¿e oni – partyzanci nie s¹ zwyczajnymi bandytami,
lecz walcz¹ o woln¹ Polskê. Na ich czele stoi genera³ i dalsi oficerowie. Dzia³aj¹ tylko na rozkaz /.../. Wobec takiego stanu rzeczy spo³eczeñstwo niemieckie jest silnie zaniepokojone tym, ¿e
ze strony miejscowych w³adz administracyjnych nie podejmujê siê ¿adnego energicznego przeciwdzia³ania. O ile sprawy te potocz¹ siê tak dalej, to nale¿y siê obawiaæ, ¿e wahaj¹ca siê politycznie czêœæ ludnoœci miejscowej stopniowo zwróci siê ku partyzantom, co mog³oby spowodowaæ nieprzewidziane nastêpstwa.
Freuer
Radca S¹du Powiatowego
***

***
Wiersze to nie s¹ wielkie s³owa.
To prosty uk³ad myœli
w zapl¹tanej drodze ¿ycia.
Budzimy siê w labiryncie.
Jak z niego wydostaæ siê ?
Podpowiedz¹ nam zwyk³e s³owa,
które rzeŸbi¹ nasze ¿ycie.

/Stoltmany, 21 lipca 2000 roku/
* Autorka – nasza redakcyjna wspó³pracowniczka mieszka aktualnie poza Gochami w Warszawie, gdzie
studiuje geoinformatykê” .
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Korespondencjê bogat¹ w za³¹czone publikacje o Gochach jego autorstwa, otrzymaliœmy
od pana Teofila Cichosza, mieszkañca Berlina, pochodz¹cego z Goch. Pan Teofil jest aktywnym, niestrudzonym dokumentalist¹ i historykiem Pomorsko- Kaszubskiej Ziemi a zw³aszcza
Goch na których siê wychowa³ i spêdzi³ wiêkszoœæ swego ¿ycia., a korzenie jego rodu siêgaj¹
odleg³ych tu czasów. Mimo dzisiejszego oddalenia jest On nadal czêsty tu, zw³aszcza w okresie lata - goœciem, ma bowiem na Gochach sw¹ letni¹ ostoje w pobli¿u Przechlewa. Z jego opracowañ, korzysta wielu pomorskich historyków i publicystów, dosyæ wspomnieæ o prof. Józefie
Borzyszkowskim, czy s³upskiej dziennikarce Jolancie Nitkowskiej – Wêglorz. Z dotychczasowych tych cennych opracowañ Pan Cichosz przes³a³ nam nastêpuj¹ce:
a/Synowie Krainy Gochów Godni Pamiêci
b/ Odtworzone z pamiêci cz.I okres miêdzywojenny
c/ Gochy w okresie II wojny œwiatowej
d/ Kapliczki- œwi¹tki – krzy¿e – na Gochach
e/ Odpust Matki Boskiej Zielnej w £¹kiem.

RADZIMY
Zgodnie z przyzwoleniem autora – za co serdecznie dziêkujê – materia³y te z korzyœci¹,
zw³aszcza dla ludzi m³odych – wykorzystam. Zgadzam siê z wyra¿on¹ przez Pana Cichosza nadziej¹, aby Naji Goche, trafi³y pod kaszubskie strzechy ! Sadzê, ¿e przy pomocy takich jak Pan
entuzjastów i mi³oœników rodzinnej ziemi - to siê musi udaæ! W tym wydaniu naszego dwumieNie pal papierosów!
siêcznika zamieszczamy pierwsza publikacje dot. historii £¹kiego. Dziêkuj¹c Panu za ¿yczliPAPIEROS
jest dla naszego zdrowia zawe s³owa zachêty do dalszego redagowania NG, równie¿ ¿yczê wszystkiego dobrego a zw³aszcza zdrowia i si³, które jak mam pewnoœæ bêd¹ nadal spo¿ytkowane na rzecz rozs³awiania bójc¹ numer 1. Dym papierosowy zawiera 4
tys. ró¿nych zwi¹zków chemicznych i 40 czynGochów.
ników rakotwórczych. Ka¿dy palacz w ci¹gu
jednego dnia, je¿eli pali dwadzieœcia papiero***
Otrzymaliœmy kolejny list od Pana Ambro¿ego Brezy równie¿ z Berlina, za który dziêkujê, sów dziennie, ponad dwieœcie razy inhaluje
a zw³aszcza za ¿yczenia œwi¹teczne, które zawarte zosta³y w s³owach starej kaszubskiej groŸn¹ dla zdrowia mieszaninê substancji chemicznych. Dym tytoniowy jest g³ównym czynkolêdy:
nikiem sprawczym wysokiej zachorowalnoœci
„Gdybyœ w Kaszubach by³ narodzony
na nowotwory z³oœliwe. W Polsce nie chce lub
nie na sianeczku by³byœ po³o¿ony.
nie zdaje sobie z tego sprawy 9 milionów
Da³bym Ci sienniczek i pod spód pierzyneczek
pal¹cych tytoñ ludzi. Rocznie wypalaj¹ oni
piernat jako puszek i ko¿uszek...
oko³o 90 mld z³. Inhalowanie dymu tytonioweOdzienie mia³byœ nielada
go nie tylko powoduje raka, ale tak¿e uszkadza
jako sewym baranem czopka b³êgat¹.
uk³ad kr¹¿eniowo – naczyniowy. Polska w
Z Kaszub w szopie stajema
œwiecie nadal wyró¿nia siê bardzo wysokim popok³on Tobie dajema.
ziomem chorób uk³adu kr¹¿enia, chorób serca,
przed Tob¹ czo³em bijema.
w tym zawa³ów. Trzeci¹ grupê schorzeñ, któr¹
przed Tob¹ czo³em bijema, tak bijema”.
powoduj¹ inhalacje dymu tytoniowego, jest
uszkadzanie uk³adu oddechowego, przede
Oprócz powy¿szej kolêdy – ¿yczeñ, Pan Ambro¿y przes³a³ tak¿e pochodz¹c¹ z Goch ni- wszystkim p³uc. To najczêstsze przyczyny inniejsz¹ humoreskê:
walidztwa, gorszego samopoczucia i s³abszej
kondycji pal¹cych tytoñ Polaków.
Przygoda myœliwska
Pewnego jesiennego popo³udnia poszed³ sobie m³ody myœliwy na polowanie dzikich kaNie nadu¿ywaj alkoholu
czek. Towarzyszy³ mu pies Rex. Po udanym strzale kaczka wpad³a pechowo w bagno. Ale od czeAlkohol
pity w nadmiarze jest szkodliwy
go jest pies Rex. Ten jednak z powodu zimna nie da³ siê namówiæ i odmówi³ pos³uszeñstwa myœliwemu. Szkoda by³o jednak pozostawiæ myœliwemu zastrzelon¹ kaczkê. Wiêc sam wszed³ w to dla zdrowia, grozi jego utratê. Nie tylko dlatebagno po sw¹ zdobycz. Po czym wzi¹wszy kaczkê oraz psa na smycz wróci³ do domu. Po przyby- go, ¿e jest on trucizn¹ tkankow¹, ale przede
ciu do niego roz³oœci³ siê na psa i przywi¹za³ go na ³añcuchu do budy. Nastêpnie zestrzelon¹ wszystkim dla tych co pij¹ go w nadmiarze
kaczk¹ poczu³ nacieraæ nos niepos³usznego psa. Widz¹c to nie maj¹ca pojêcia o co chodzi i ci¹gle a¿ do stanu upojenia, powoduje zatrum³oda ma³¿onka myœliwego zapyta³a co robi on psu ? Nic – odpowiedzia³—robiê tak bo nasz cie alkoholowe organizmu, zaburzenia œwiadomoœciowe i utratê przytomnoœci. W efekcie
pies straci³ wêch!
Nazajutrz, o poranku m³oda mê¿atka nie mog¹ca ju¿ spaæ, przypomnia³a sobie wczorajsz¹ prowadzi to do bardzo powa¿nych nastêpstw
przygodê z psem. Œpi¹cemu jeszcze mê¿owi poczê³a rêk¹ nacieraæ nos. Ten budz¹c siê jeszcze zdrowotnych, zwiêkszaj¹ ryzyko zachorowañ
pó³sennie mamrocze: „ co ty, co ty robisz” ? Ach nic – odpowiada ona – przywracam ci wêch, i skrócenie ¿ycia.
który straci³eœ, zaniedbuj¹c w nocy swe obowi¹zki ma³¿eñskie.

Jak zdrowo ¿yæ?

Jadaj wiêcej warzyw i owoców.

Pan A. Breza przys³a³ te¿ niezwyk³e zdjêcie z cyklu - ciekawostki przyrodnicze. Fotkê t¹ zrobiono przed laty w Rekowie. Kiedy to
Pañstwo „Sz” z Berlina przyjechali na wypoczynek do Rekowa ze
sw¹ króliczk¹, która w taki to sposób okazywa³a swe uczucia miejscowemu leniwemu kocurowi....
Dziêkujê Panu za wszystkie mi³e s³owa zawarte w liœcie.
Pozdrawiamy równie¿ serdecznie Pana i ca³¹ Pañsk¹ Rodzinkê.

***
Odezwa³ do nas nasamprzód telefonicznie a potem listownie Pan Wac³aw Pomorski z Bytowa, znany artysta plastyk /jego jedn¹ w tym obszarze specjalnoœci¹ s¹ ekslibrisy/, poeta
i zas³u¿ony dzia³acz spo³eczno – polityczny, który w okresie PRL-u by³ jednym z czo³owych
dzia³aczy opozycji politycznej w by³ym województwie s³upskim, by³ cz³onkiem bytowskich
w³adz AWS-u, aktualnie dzia³aczem Stronnictwa Prawo i Sprawiedliwoœæ.
Dziêkuje Ci Przyjacielu za mi³e s³owa o „NG”, za przes³ane autorskie publikacje i deklaracje wspó³pracy z której z radoœci¹ skorzystam, jak równie¿ z mo¿liwoœci publikowania Twojej
wspania³ej twórczoœci.
***
SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze komunikuj¹c o odbytym w 12 paŸdziernika 2001 r. w Zespole
Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w £odzierzy I Konkursie Recytatorskim poezji Karola Wojty³y podaliœmy, ¿e w kategorii recytatorek ze szkó³ œrednich zwyciê¿y³a Monika Blank.... oczywiœcie nie Monika, ale.... Kamila Blank, uczennica Centrum, na co
dzieñ mieszkanka Borowego M³yna. Przepraszamy za b³¹d i przy tej okazji jeszcze raz gratulujemy zwyciêstwa a zw³aszcza talentu. Tak trzymaj....!
/ tz /

Warzywa i owoce s¹ tanim Ÿród³em witamin i innych wa¿nych biologicznie substancji.
Jak dot¹d w strukturze spo¿ycia przewa¿aj¹
t³uszcze, co jest wysoce niew³aœciwe. Za ma³o
spo¿ywamy t³uszczów pochodzenia roœlinnego, a one s¹ nam niezbêdne dla ¿ycia, zw³aszcza zawarte w nich nienasycone kwasy
t³uszczowe, które ka¿dego dnia powinny byæ
w naszej diecie. Równie¿, wrêcz do minimum
ograniczyæ nale¿y spo¿ywanie t³uszczów
zwierzêcych. Je¿eli chcielibyœmy u³o¿yæ sobie
w kolejnoœci, proporcji i iloœci spo¿ycia poszczególne produkty w „piramidê” to „podstawê” tej piramidy stanowiæ musz¹ nastêpuj¹ce
produkty: chleb, makaron, kasze i inne produkty zbo¿owe, ry¿, ziemniaki.
Potem w dalszej kolejnoœci w górê powinny znajdowaæ siê: owoce i warzywa /np. fasola
i inne roœliny str¹czkowe, orzechy/, nastêpnie:
olej roœlinny, ser i jogurty, ryby, drób, jaja,
s³odycze, miêso czerwone.
RECEPTA
/100% GWARANCJI ZDROWIA/
Nie pal.
Alkohol spo¿ywaj bardzo umiarkowanie.
Stosuj dietê œródziemnomorsk¹ w tym 5 razy
warzywa i owoce.
Uprawiaj sport i rekreacjê.
Panuj nad stresami.
/ tz /
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Dobrze, ¿e maj¹c wyczucie – zreszt¹ jak zwykle - donios³oœci i przemijaj¹cego czasu - red. Jan
Maziejuk na swych zdjêciach udokumentowa³ i utrwali³ odchodz¹cy - równie¿ na Kaszubach - zwyczaj kolêdowania, zwany tu „Gwi¿d¿ami”, od poprzedzaj¹cego grupê - gwizdu i wrzasku, sprawianego przez przebranych za „dziwy” /niezwyk³e – baœniowe postacie/ kolêdników.
By³ 1979 rok kiedy to swym obiektywem towarzyszy³ On grupie kolêdniczej
SZREDERÓW z K³¹czna - zorganizowanej i prowadzonej przez seniora Rodu: Stanis³awa
Szroedera – wówczas czynnego jeszcze i ucz¹cego w K³¹cznie nauczyciela. W grupie tej swe
pierwsze kroki artystyczne i spo³ecznikowskie stawiali dzisiejsi aktywni animatorzy kultury kaszubskiej m.in. Ludwik Szroeder dzisiejszy dyr. GOK w Tuchomiu, Jaromin Szroeder –szef teatru Dialogus z Parchowa, organizator „Parchowskich Biesiad Teatralnych”, a tak¿e aminator
„Teatru Pogranicza” i Domu Kultury w Sejnach - Wojciech Szroeder.
Na pewno i inni uczestnicy tego obyczajowego wydarzenia ze wzruszeniem na tych zdjêciach rozpoznaj¹ siebie... A dzisiejszych m³odych mieszkañców naszego Regionu, zw³aszcza
tych co maj¹ poczucie regionalnej wiêzi kulturowej i artystyczn¹ duszê oraz „dryg”, zachêc¹
one by kontynuowali ten i podobne pomorsko – kaszubskie zwyczaje. Ocalmy je od zapomnienia!
Zbigniew Talewski.
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Z okazji œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego
Roku wszystkim co
œwiêta te obchodz¹ wg
kalendarza
juliañskiego,
a zw³aszcza Braciom
Bia³orusom
i Ukraincom
wyznania
prwos³awnego
i greko-katolickiego
mieszkaj¹cym na
bytowszczyŸnie, ziemi
miasteckiej,
cz³uchowskiej
i s³upskiej
najlepsze ¿yczenia
Chrostos Ra¿dzajetsja
sk³adaj¹ Marian
Kuten - radny powiatu
bytowskiego
i Zbigniew Talewski,
wydawca i redaktor
Naji Goche.

Podziêkowania
Jesteœmy bardzo wdziêczni FUNDACJI
im. Stefana BATOREGO, ¿e dostrzeg³a i doceni³a nasz¹ pracê w redagowaniu naszego czasopisma - przyznaj¹c nam dotacjê w wysokoœci 3.000,- z³otych na zakup komputera.
Serdecznie dziêkujê
Zbigniew Talewski
Wydawca i Redaktor „Naji Goche”
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NASI DELEGACI NA ZJEDZIE GDAÑSKIM
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.

1 grudnia 2001 roku w Gdañsku z udzia³em 200 delegatów reprezentuj¹cych 79 Oddzia³ów do których nale¿y ponad 7000 cz³onków obradowa³
XV Walny Zjazd Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
Wœród tego reprezentatywnego i dostojnego
grona uczestników Zjazdu, by³a liczna reprezentacja: Zaboraków, Gochów i S³upszczan.
Honorowymi goœæmi Zjazdu byli m. in. Jan Ryszard Kurylczyk – Wojewoda Pomorski i Jan Zarêbski Marsza³ek Województwa Pomorskiego.Przed
rozpoczêciem obrad ks. abp. Tadeusz Goc³owski w
Katedrze Oliwskiej odprawi³ mszê œwiêt¹ w intencji mieszkañców Pomorza i Kaszub oraz ich reprezentantów – delegatów na Zjazd.

DelegacizO/Miastko-stoj¹odlewejks.TadeuszKanDelegaci O/Brusy: od lewej Marek Czarnowski, tak, Stanis³aw G³ówczewski, Mariusz Treder- siedz¹:
W³adys³aw Czarnowski i Jerzy Fijas – Burmistrz red. Konrad Remelski, Ma³gorzata Pau³bicka.
Brus /czwarty z kolei/ oraz Romuald Wika – Czarnowski z Gdañska /drugi z prawej/.

Delegaci O/Bytów - od lewej w ostatnim rzêdzie: Henryk Telesiñski – prezes oddzia³u w Miastku.
Piotr Dziekanowski, W³adys³awa £angowska –
wójt Parchowa, Maria Prondzyñska – prezes odZbigniew Talewski – delegat ze S³upska i Jerzy Jan- dzia³u, Józef Œwi¹tek–Brzeziñski- przewodnicz¹cy
Rady MiG Bytowa.
ta – Lipiñski – prezes O/Kobylnica.

Delegaci O/Karsin - pierwszy z lewej Zbigniew Studziñski z Wiela – prezes oddzia³u w Karsinie,
Edward Borzyszkowski – Karsin.

Dlegaci O/Chojnice i O/Czersk: na pierwszym planie od prawej Kazimierz Ostrowski – prezes odStó³ prezydialny – obrady prowadzi³ Kazimierz Kle- dzia³u w Chojnicach, Kazimierz Jaruszewski –
ina z £eby.
Chojnice; El¿bieta Paluszak – prezes oddzia³u
w Czersku; Wincenty Szynwelski – sekretarz oddzia³u w Czersku.
Delegaci z O/Lipnica - pierwszy z lewej Roman
Lew – Kiedrowski z Zapcenia, Barbara Strormann
z Borowego M³yna, Andrzej Lemañczyk z Borzyszków – prezes oddzia³u.w Lipnicy.

Goœcie Zjazdu- Jan Ryszard Kurylczyk - WojewoDelegaci O/Chojnice, od lewej Marian Rogenbuk da Pomorski, Jan Zarêbski - Marsza³ek Wojewódzprezes Chojnickiej Spó³dzielni Spo¿ywców i Jacek
twa Pomorskiego
Kowalik – pose³ RP – drugi z lewej.
Delegaci O/S³upskiego - od prawej: Warcis³aw Machura, Marian Lipiñski, Alfons Klepin, dr Antoni
Szreder – prezes oddzia³u w S³upsku, Maria Golc,
red. Jerzy Januszewski – D¹browa.

Delegaci O/Cz³uchowa, od lewej Janusz Szpiczak –
BrzeŸiñski z Przechlewa, który zosta³ wybrany wiPrezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego prof. ceprezesem Zrzeszenia, Benedykt Lipski z Czarne- Delegaci i cz³onkowie O/Kobylnica - od prawej Jan
Brunon Synak
go, Marian Fryda – prezes oddzia³u w Cz³uchowie. Megier, Czes³aw Pilecki, Maria Megier, Jerzy Janta
– Lipiñski – prezes oddzia³u w Kobylnicy.

