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Od redaktora

Od Redaktora
„A cze znosz te, broce m³ody,
Te pomorskie Rody?
Tech Kaszubów, Kociewiaków
I tech Gochów, Borowiaków...”

*
12 lipca przypadaj¹ 660 urodziny Bytowa. 12 lipca
1346 roku miasto otrzyma³o przywilej lokacyjny, na
prawie che³miñskim, który zosta³ wystawiony przez
Wielkiego Mistrza Krzy¿ackiego Henryka Dusemera.
I odt¹d z ma³ej osady nadanej przez Krzy¿aków niemieckim zasadcom- Janowi Beschornowi i Janowi
Grote zaczyna rozwijaæ siê ona przez wieki w dzisiejsze miasto. Ró¿ne przechodzi³o ono w tej prawie siedmiowiekowej historii  dzieje. Ró¿ne by³y tak¿e i dzieje mieszkaj¹cych tu jej odwiecznych gospodarzy Kaszubów. Od czasu panowania Krzy¿aków, postêpuje germanizacja miasta i okolic. Nie mniej rozwija siê
i krzepnie ono ekonomicznie i spo³ecznie. Po Krzy¿akach w³adztwo przejêli tu ksi¹¿êta pomorscy Gryfici, tak¿e w miêdzyczasie Królestwo Polskie, by znowu
przejæ pod parêsetletnie w³adanie Prus i Niemiec.
Dopiero po II wojnie wiatowej Bytów  ca³e tzw. Ziemie Odzyskane - na mocy uk³adów ja³tañsko  poczdamskich przy³¹czony zostaje do pañstwa polskiego.
Dzisiaj miasto jest prê¿nym regionalnym orodkiem
administracyjno  spo³ecznym. Jest domem, w którym w zgodzie buduj¹ wietnoæ grodu, ¿yj¹c obok
siebie jej pierwotni w³odarze - Kaszubi, wraz z osiedlonymi w wyniku nowego podzia³u granic Polski,
osadnicy z ziem wschodnich by³ej II RP, jak i synowie
narodów Ukraiñskiego i Bia³oruskiego, a tak¿e pozostali tu po wojnie autochtoni niemieccy.
dokoñczenie na str. 3.

Nasze dziewczyny
Królowe Ziemi S³upskiej AD 2006

Miss (w rodku) Ewa Rusiecka jest pracownikiem GOK
w G³ówczycach . Ma 22 lata. Jej zainteresowania to muzyka klasyczna, moda i sport.
Awchimieni Kalina (z lewej) z £upawy gm. Potegowo
ma 18 lat. Jest uczennic¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr.
1 w S³upsku. Uprawia sport  p³ywanie i tenis sportowy.
Jej ulubionym przedmiotem jest matematyka logiczna.
Adamik ¯aneta (z prawej) z £upawy gm. Potêgowo
ma 18 lat. Gra w tenisa sto³owego, uwielbia wycieczki rowerowe, czyta ksi¹¿ki przygodowe, lubi poezjê.
...i przysz³e miss, czyli
piêkne dziewczêta z Zespo³u Kaszuby z Jasienia gm.
Czarna D¹brówka i ich instruktorka Agnieszka Stolc
(z klekotem czyli bocianem).
Zdjêcia Jan Maziejuk.

Burmistrz Bytowa z okazji 660-lecia miasta

Nasz kochany Bytów

Transformacja ustrojowa da³a samorz¹dom lokalnym mo¿liwoæ stanowienia o rozwoju w³asnej
gminy. Przez ostatnie lata Bytów bardzo siê zmieni³.
Zrealizowanych zosta³o wiele inwestycji maj¹cych na
celu poprawê ¿ycia mieszkañców. Przebudowa skrzy¿owañ, budowa kolejnego ronda, to tylko niektóre z
inwestycji drogowych, które powoduj¹, ¿e ruch w
centrum jest mniej uci¹¿liwy, a kolejne, na przyk³ad
przebudowa ulicy Gdañskiej sprawi¹, ¿e nast¹pi
wzrost bezpiecznego poruszania siê po ulicach nie tylko w centrum, ale tak¿e w pozosta³ych rejonach miasta. Sami mieszkañcy bardzo przyczyniaj¹ siê do
tego, ¿e miasto piêknieje. Dziêki wsparciu fundacji
Nasza Wspólnota, kolejne wspólnoty mieszkaniowe wymieniaj¹ pokrycia dachowe, wykonuj¹ nowe
elewacje budynków, co sprawia, ¿e krajobraz Bytowa staje siê niepowtarzalny.
Mam nadziejê ¿e dzia³ania te bêd¹ kontynuowane, ¿e nasze miasto bêdzie atrakcyjne nie tylko dla
mieszkañców, ale tak¿e dla odwiedzaj¹cych, ¿e stanie siê miejscem, które gdy raz siê odwiedzi, zawsze
bêdzie siê tutaj wracaæ.
Odzyskanie pe³nej niepodleg³oci przez Polskê
po 1989 r., pozwoli³o na pe³ny i nieskrêpowany powrót do dawnych tradycji ró¿nych grup narodowocio-

wych i etnicznych zamieszkuj¹cych Bytów. Tê specyficzn¹ wielokulturow¹ spo³ecznoæ bytowsk¹
cechuje harmonijne wspó³istnienie, przejawiaj¹ce siê choæby w organizowaniu wspólnych
masowych imprez kulturalnych.
Rok 2006 jest rokiem szczególnym, gdy¿ obchodzimy jubileusz 660  lecia nadania praw miejskich Bytowowi. Momentem kulminacyjnym tego
jubileuszowego roku bêd¹ obchodny wiêta miasta, które przypadaj¹ w dniach 7  9 lipca.
Ka¿de miasto posiada swoj¹ specyfikê. W Bytowie tworzy j¹ góruj¹cy na wzgórzu zamek, a rewitalizacja ródmiecia, w tym placu
Garncarskiego, to dzia³ania maj¹ce na celu wsparcie tych korzystnych tendencji.
Jak co roku staramy siê zorganizowaæ Dni Bytowa w taki sposób, aby zapewniæ mieszkañcom
oraz gociom jak najwiêcej atrakcji. Zapraszam
wszystkich do wspólnej zabawy. Mam nadziejê,
¿e przygotowany na tê okolicznoæ bogaty program spe³ni Pañstwa oczekiwania, ¿e ka¿dy znajdzie co dla siebie.
Burmistrz Miasta
Stanis³aw Marmo³owski

Zespó³ Kaszuby z Wiela  Karsina ma ju¿ 5 lat!!!

O zespole piszemy na str. 76 tego nr „NG”
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Oddokoñczenie
Redaktora
ze str. 2.
Po wielu latach wspólnego ¿ycia, dzia³ania i pracy na rzecz miasta
zawi¹za³y siê jak¿e brzemienne w pozytywne skutki relacje miêdzyludzkie. Zawi¹za³y siê zwi¹zki ma³¿eñskie, z których narodzi³y siê dzieci, dzisiaj ju¿ rodz¹ siê wnuki i prawnuki, tych, co do Bytowa wnieli ducha pañstwowoci polskiej. Dzisiaj w naszym miecie ¿yje ju¿ nowe pokolenie
o jednej to¿samoci - Bytowskiej. Mieszkañców dumnych z swego miasta i miejsca ¿ycia, oddanych swej Ma³ej Lokalnej Ojczynie.
Z okazji tego¿ wiêta spieszymy z najlepszymi ¿yczeniami do Wszystkich Bytowiaków, tych, co tu mieszkaj¹ jak i poza miastem, lecz korzeniami, myl¹ i czynem  nawet tym okazjonalnym  zwi¹zani s¹ z tym
miejscem, któremu na imiê BYTÓW!
W niniejszy numer w czêci powiêcamy historii, sprawom i ludziom tego miasta.
**
Tegorocznymi Jubilatami s¹ tak¿e :
- Muzeum  Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach
Kiszewskich, który obchodzi 100-lecie swego powstania. Wspominamy o jego pocz¹tkach w publikowanym artykule Alfonsa Bastiana
z 1958 roku, który by³ opublikowany w tygodniku Kaszëbë.
- Miasto Czersk, który 1 lipca obchodzi nadanie mu praw miejskich. Czerskowi , mojemu rodzinnemu miastu powiecimy kolejny numer NG.
***
Chcia³bym siê na moment jeszcze raz odwo³aæ do 5 - lecia istnienia
naszego magazynu. Cofn¹æ siê do czasu, kiedy to NG stawia³o pierwsze, jak¿e wówczas nieporadne, aczkolwiek przepe³nione ambicjami
kroki. Tej retrospekcji niech pos³u¿y poni¿szy zapis rozmowy, jak¹ w
2001 roku na pow. temat przeprowadzi³ ze mn¹ red. Konrad Remelski.
Przy tej okazji pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, co sercem i mylami ³¹czyli siê ze mn¹ w tym radosnym, a tak¿e dumnym czasie, jubileuszu Naji Gochë.
Dziêkujê !
Zbigniew Talewski

Andrzej Lepper

Za³o¿yciel i Lider Samoobrony. Nowy wicepremier Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej i minister
rolnictwa.
Polak - Pomorzanin o
kaszubskich korzeniach.
Przywódca ch³opski
ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem i zaufaniem
spo³ecznym, zw³aszcza
ch³opstwa z którego siê
wywodzi, a tak¿e klas
rednich polskiego
spo³eczeñstwa. Uparty i
konsekwentny w swych
pogl¹dach i dzia³aniu. Pojêtny, inteligentny i otwarty polityk i przywódca.
Czu³y na niesprawiedliAndrzej Lepper podczas wiecu
woæ spo³eczn¹ i ludzk¹
wyborczego w S³upsku 6.09.2005 r.
krzywdê. Dobry i zaradny
gospodarz. Stra¿nik natu- Pierwszy z prawej Micha³ ¯abiñski - lider
s³upskiej Samoobrony.
ry, ekologii a tak¿e
ch³opskiej tradycji i kultury w tym w jej regionalnych obszarach.
Gor¹cy katolik. Orêdownik i gwarant powo³ania województwa rodkopomorskiego .Cz³owiek dotrzymuj¹cy swych s³ów oraz co nieraz
udowodni³ - niezmienny i pryncypialny w swych ideowych pogl¹dach,
a przy tym otwarty na procesy cywilizacyjno  ekonomiczne
wspó³czesnego wiata i zmian cywilizacyjnych. Dla wielu Polaków
nadzieja i szansa na lepsze i sprawiedliwsze warunki ¿ycia.
Naji Gochë, które bezinteresownie , bez zbêdnego rozg³osu sympatyzuj¹ z tym Ruchem, i któremu bliskie s¹ jego przes³ania oraz
program spo³eczny i polityczny a przede wszystkim jej Za³o¿yciela i Lidera - z okazji odwa¿nego podjêcia decyzji o wspólnej odpowiedzialnoci
z PiS-em i LPR-em za stan i przysz³oæ Polski  sk³adaj¹ Panu Andrzejowi Lepperowi i cz³onkom i sympatykom Samoobrony i ww. partii, ¿yczenia wszelkiej pomylnoci w budowaniu tego wielkiego dla nas wszystkich dzie³a, jakim jest Polska.
Szczêæ nam Panie Bo¿e.
/Tz, fot. Cezary Grabski/
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660 lecie Bytowa

*

Bytów i okolice w 1950 roku
Bytów jest miastem powiatowym i liczy dzisiaj oko³o
5.000 mieszkañców. W czasie dzia³añ wojennych w r. 1945
uleg³ wielkiemu zniszczeniu, ale uratowa³o siê kilka zabytków
historycznych. Okolice nale¿¹ do najpiêkniejszych zak¹tków
Pomorza Zachodniego, posiadaj¹c ³añcuch moren
czo³owych, dochodz¹cych do 256 m. wysokoci (góra Siemierzycka), liczne jeziora ci¹gn¹ce siê w g³êbokich dolinach, oraz
wspania³e lasy, resztki dawnej puszczy.
Bytów jest obecnie upoledzony pod wzglêdem komunikacyjnym z powodu braku po³¹czenia z Lêborkiem i z Miastkiem, a dotychczasowe rozk³ady jazdy kolejowej i autobusowej nie uwzglêdniaj¹ nale¿ycie potrzeb miasta i turystów
zwiedzaj¹cych malownicze zak¹tki powiatu bytowskiego.
Jedyny hotel Bristol z restauracj¹ oraz kilka jad³odajni te¿
nie wystarczaj¹.
W pobli¿u kolei przy, ulicy Cmentarnej zwiedzamy stary
koció³ w. Jerzego z roku 1490, odbudowany z kamienia (w
r. 1675). Stara budowla z dachem goncianym dzi zaniedbana i bez opieki. Do cennych zabytków nale¿¹ wzorzycie rzebione stalle barokowe, oraz ambona wznosz¹ca siê nad o³tarzem; zwyczajem protestanckim. Na stallach widnieje herb z
jeleniem skacz¹cym przez drabinkê, a napis niemiecki g³osi o
fundatorze tych stalli. Na podstawie ³aciñskiego epitafium na
cianie, fundowanego przez Paw³a Rudnickiego mo¿emy
stwierdziæ, ¿e ciera³y siê tu wp³ywy niemieckie i polskie równoczenie (pocz¹tek XVII w.). P³yty grobowe s¹ trudne do odczytania, napisy s¹ starte, np. p³yta dzieci Thunyani z r. 1865.
Godna uwagi jest te¿ stara chrzcielnica.
Po wyjciu z kocio³a na Górze", kierujemy siê do centrum miasta ogl¹daj¹c po drodze renesansowe fasady kamieniczek przy ul. D³ugiej i ul. Drzyma³y (dwa domy szczytowe po
prawej rêce). Niestety nie zachowa³ siê wspania³y dom mieszczañski przy ul. D³ugiej Nr 37 (nad rzeczk¹ Bytówk¹, -dzi spalony). W rynku z renesansowego gmachu ratusza pozosta³y
tylko mury. Zabytkowe domy w pó³nocnej czêci Rynku wypalone do fundamentów. Natomiast uratowa³a siê od zag³ady
piêkna kamienica z fasad¹ renesansow¹ (po prawej stronie),
jako okaz budownictwa miejskiego z XVII w.
W pobli¿u stoi nietkniêty przez wojnê koció³ w. El¿biety,
dawniej ewangielicki, dzi katolicki. Jest to budowa hallowa z
r. 1854, ca³kiem prosta i bezstylowa, nie posiadaj¹ca j ¿adnych zabytków.
Inny koció³, mianowicie w. Katarzyny, dzisiaj w zupe³nej
ruinie. A by³ to cenny gotyk z r. 1346, o wspania³ym gwiadzistym sklepieniu, odbudowany w r. 1712 po po¿arze z r. 1657,
posiadaj¹cy wiele starych obrazów. Doko³a ruiny na Placu
Garncarskim i przy s¹siednich ulicach. Uratowa³y siê tylko
domy stoj¹ce wzd³u¿ rzeczki Bytówki, gdzie huczy stary m³yn
Zamkowy, pamiêtaj¹cy jeszcze czasy krzy¿ackie. W pobli¿u zachowa³ siê tak¿e dom fundacji obywatela tutejszego Sikorskiego, dzi mieszcz¹cy sierociniec (przy ul. Gen. Sikorskiego).
Miejsce na wybudowanie twierdzy redniowiecznej Krzy¿acy wybrali znakomite. A d³ugo zastanawiali siê, gdzie postawiæ nowy bastion walki nie tylko przeciw Brandenburczykom,
ale i z poddanymi Kaszubami (wówczas Pomorzanami). Na
pó³nocy pobudowali zamek w Lêborku, na po³udniu w
Cz³uchowie, a tu w porodku ca³ego swego pogranicza nie
mogli znaleæ dobrego miejsca. A¿ przyby³ do Bytowa zakupionego od rycerzy niemieckich Behrów Konrad Von Jungingen, brat Wielkiego Mistrza, i zdecydowa³ siê tu wystawiæ zamek. Tu kaza³ spêdziæ tysi¹ce jeñców i ch³opów i przywieæ
materia³ budowlany z ró¿nych okolic Pomorza. Z potê¿nych bloków i g³azów narzutowych pobudowano obronne mury w
rozleg³y kwadrat na poprzednio ciêtym wzgórzu.
Budowa Zamku trwa³a piêæ lat (w latach 1397  1402).
Na czterech rogach rozleg³ego kwadratu wznosz¹ siê baszty,
w tyle rozci¹ga siê park  to dawne ogrody ró¿ane, nale¿¹ce
do komturów tu rezyduj¹cych. Naro¿na baszta Ró¿ana, mieci³a w sobie komnatê, do której przychodzono krytym kru¿gankiem z budynku zamkowego.
Zamek ma rozmiary 115 X 115 metrów i nale¿y do najwiêkszych budowli wieckich na Pomorzu. Jak on dawniej
wygl¹da³, mówi¹ nam liczne ryciny umieszczone w ró¿nych
póniejszych dzie³ach niemieckich (ryciny z lat 1658 i 1662).
W r. 1904 Niemcy odbudowali Zamek cile wed³ug dawnych wzorów, zmieniaj¹c jedynie górn¹ czêæ kwadratowej
wie¿y bramowej. Na Zamku mieci³a siê te¿ kaplica, a obok
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niej najwiêksza i najpiêkniejsza sala rycerska, zbudowana
przez komtura Treslera w r. 1399.
Kiedy Krzy¿acy organizowali wyprawê na Polskê w r.
1410, zdo³ali nak³oniæ ró¿nych ksi¹¿¹t pomorskich do
przys³ania sobie pomocy, ale po bitwie pod Grunwaldem
ksi¹¿ê pomorski Bogus³aw VIII zjawi³ siê w obozie polskim
pod Malborkiem i z³o¿y³ ho³d królowi polskiemu, który mu da³
Bytów w lenno. Odt¹d Bytów opiera siê o Polskê, nale¿¹c do
ksiêstwa pomorskiego, a Zamek bytowski sta³ siê rezydencj¹
letni¹ ksi¹¿¹t s³upskich.
W r. 1500 ks. Bogus³aw X, jeden z najwiêkszych propagatorów kultury polskiej na Pomorzu, odnowi³ Zamek (z³o¿y³
ho³d Janowi Olbrachtowi). W r. 1559 wzmocniono jeszcze
mury i wa³y.
Naprzeciw bramy wjazdowej w g³êbi dziedziñca zamkowego wznosi siê trzypiêtrowy budynek z kamienia, przytykaj¹cy do g³ównego trzonu zamkowego. Jest to gmach zbudowany w r. 1570 przez ksiêcia Barnima IX na swoj¹ kancelariê
ksi¹¿êc¹.
Miêdzy bram¹ i gmachem ksi¹¿êcym wznosi siê inny
gmach, zbudowany w r. 1662 jako Dom Ksi¹¿êcych
Wdów". Mieszka³y tu po kolei wdowy po ksi¹¿êtach pomorskich, korzystaj¹c z dóbr przynale¿nych do bytowskiego zamku. Na cianie od strony dziedziñca widnieje tablica z napisem, ¿e miêdzy innymi mieszka³a tu Zofia, wdowa po ksiêciu
Franciszku (wiek XVII).
Dalsze budynki zamkowe to ogromne stajnie rozbudowane w r. 1559 i kuchnia z r. 1538. Dawniej mieci³y siê tu tak¿e:
browar, piekarnia, rzenia, dwie studnie, a nawet wodoci¹g.
Pierwszy wodoci¹g zosta³ zbudowany ju¿ w r. 1399, mian.
woda p³ynê³a z odleg³ego wzgórza Sowiego drewnianymi rurami do budynku 200 stóp d³ugiego, 16  18 stóp wysokiego
i 12 stóp szerokiego, jako wodoci¹g tzw. wzgórzowy". Póniej za³o¿ono nowy wodoci¹g wkopany w ziemiê.
Przed Zamkiem wznosi³o siê dawniej wiele budynków folwarcznych, które wystawi³ w r. 1603 ksi¹¿ê Barnim, a nie Krzy¿acy jak Niemcy potem opisywali. Wykaz maj¹tku z r. 1818
g³osi³, ¿e mieci³y siê tu obszerne zabudowania owczarni i kolarni.
W ci¹gu dziejów Zamek bytowski prze¿y³ kilka oblê¿eñ i
by³ wiele razy zdobywany. W r. 1433 wytrzyma³ oblê¿enie husytów. W r. 1466 wojska polskie objê³y zamek bez walki na
podstawie zawartego pokoju w Toruniu. Stacjonowa³a tu wtedy za³oga króla Eryka II szwedzkiego, a krzy¿acy nadaremnie
chcieli Zamek odebraæ z r¹k wojsk pomorskich.
W r. 1657 Szwedzi zdobyli Bytów i zburzyli czêæ budynków zamkowych. Spali³a siê wówczas kancelaria ksi¹¿êca i
oba domy przy bramie wjazdowej, oraz zawali³a siê wie¿a z
bram¹. Natomiast Dom Ksi¹¿êcych Wdów i Baszta M³yñska
pozosta³y nietkniête.
Rz¹d brandenburski po opanowaniu Bytowa w r. 1661 odbudowa³ Zamek, dostawi³ nowe piêtro i w ten sposób powsta³ nowy pokój od strony ogrodów.
Po rozbiorach Polski, Zamek by³ zamieszka³y przez wojska
pruskie, a potem przez urzêdników.
Dzisiaj naszym zadaniem jest przywróciæ Zamek do
porz¹dku i za³o¿yæ tu Muzeum Ziemi Bytowskiej. Liczne pomieszczenia na Zamku mog¹ te¿ s³u¿yæ po drobnym remoncie
na schronisko turystyczne.
Jeszcze kilka s³ów o samym Bytowie. O ¿ywotnoci tego
miasta wiadczy rozwijaj¹cy siê tutaj przemys³, istniej¹ tu bowiem fabryki, jak: smo³y i papy, cukierków i marmolady, betoniarnia i tartak parowy. Czynna jest tak¿e fabryka miar i
przyrz¹dów. Dziêki doskona³ym warunkom hodowli byd³a w
powiecie (rozleg³e ³¹ki) rozwija siê tak¿e spó³dzielnia mleczarska.
Bytów posiada dobrze zorganizowane szkolnictwo, jak o
tem wiadcz¹ liczne szko³y (liceum ogólnokszta³c¹ce, szko³a
rolnicza, rednia zawodowa, liceum pedagogiczne ze szko³¹
æwiczeñ, szko³y podstawowe i kursy wieczorowe).
Bytów mo¿e siê poszczyciæ istnieniem Objazdowego Teatru Marionetek Têcza" przy Inspektoracie Szkolnym, który
dobrze siê zas³u¿y³ sprawie krzewienia zmys³u artystycznego
u dzieci. Do dnia dzisiejszego zachowali siê w Bytowie Polacy
autochtoni, mianowicie w liczbie oko³o 60 osób, mieszkaj¹
obecnie przy ul. Podgórnej i mówi¹ po polsku.

Przed ostatni¹ wojn¹ podró¿owa³ po okolicach Józef Kisielewski i stwierdzi³, ¿e na ogóln¹ liczbê nazw wiejskich w powiecie bytowskim by³o niemieckich tylko cztery. W r. 1935
jeszcze 380 gospodarstw rolnych by³o w rêkach polskich. Zamek Krzy¿acki, a potem d³ugie panowanie pruskie- nie
zdo³a³y zniszczyæ tu ducha polskiego;
W powiecie bytowskim mamy liczne wioski zaciankowe,
takie jak na obszarze ca³ej Polski. Znajdujemy tu ten sam typ
chaty krytej s³omian¹ strzech¹, z daszkiem przybowym, z pazdurem czy parogami. U ludu zachowa³y siê obrzêdy weselne,
jak , zrêkowiny" i oczepiny", tylko swat nazywa siê roczk,
a obrzêdowy taniec panny m³odej z mê¿atkami po oczepinach zwie siê brutcztunc" (tak jak w ogóle na Kaszubach).
Gdy dzisiaj wêdrujemy po okolicach Bytowa, spotykamy wioski zamieszka³e przez autochtonów w stu procentach, gdzie
lud mówi najczystsz¹ polszczyzn¹ osiad³y tu od wieków, a tablice na mogi³ach cmentarnych rzucaj¹ nam w oczy nazwiska
i imiona czysto polskie.
Do r. 1939 ludnoæ tutejsza zorganizowana by³a w
Zwi¹zku Polaków w Niemczech", który wysy³a³ swoich przywódców na wiece i z odczytami. Biblioteki polskie, wêdruj¹ce po chatach wieniaczych, gdy szko³a by³a kuni¹ elementów niemieckich, oraz pieni polskie piewane po kocio³ach miejscowych utrwala³y polskoæ, a przeladowania i
aresztowania przywódców ruchu narodowego umacnia³y tylko ducha polskiego.
Wycieczki w okolice Bytowa
Powiat bytowski nale¿y do najpiêkniejszych zak¹tków Pomorza Zachodniego. Ogl¹damy tu najwspanialsze jeziora, najwy¿ej wznosz¹ce siê moreny czo³owe, najg³êbsze doliny
ton¹ce wród przepysznych lasów bukowych, wielkie bogactwo form krajobrazowych, interesuj¹ce zabytki sztuki i kultury
ludowej, uroczo roz³o¿one chaty kaszubskie u stóp pagórków
na tle ciemnej toni jezior. Na ugorach i pastwiskach wród
g¹szczy lenych i na wrzosowiskach znajdujemy rzadkie roliny, gdzie indziej nieznane.
Powiat bytowski jest upoledzony przez naturê, bo najwiêksza iloæ deszczów na Pomorzu tu siê znajduje, ale na szczêcie gleba jest ³atwo przepuszczalna i b³ota prawie siê wcale
nie widzi. Zwi¹zane z tym zachmurzenie jest powodem, ¿e ¿niwa s¹ tutaj najpóniej na Pomorzu (dopiero po 20  25 lipca).
Kilka wa¿niejszych wycieczek w okolice Bytowa:
1. Wycieczka 3-godzinna na pó³nocny zachód w kierunku
Budowa (ulic¹ Lêborsk¹ na pó³noc i potem gociñcem na
lewo). Po drodze widoki na pradolinê, której dnem p³ynie Bytówka. Od wsi Grzmi¹ca widok wstecz na Bytów i okolicê. Na
koñcu wsi Niedarzyno (6 km od miasta) drog¹ poln¹ na lewo
(na pó³noc) w dó³ do g³êbokiej kotliny, na dnie której rozpociera siê ciemna toñ jeziora. Powrót przez pola wprost na
po³udnie i przez las do Domku Myliwskiego. Szczególnie
piêknie jest w maju. St¹d 4 km do Bytowa.
2. Wycieczkê do Borza Tuchomia w kierunku pó³nocno zachodnim mo¿na urz¹dziæ autobusem (w stronê S³upska, jedzie raz dziennie w dni robocze). Na skraju lasu w odleg³oci 4
km Domek Myliwski. Dalej gociniec biegnie przez las. W pobli¿u okaz podwójnego dêbu.
Borze Tuchomie (9 km od Bytowa) to du¿a wie kocielna
po³o¿ona w dolinie rzeki Kamienicy, przep³ywaj¹cej tu przez
obszerne jezioro. Mleczarnia, tartak, m³yny, gospoda. Mo¿noæ nocowania. Koció³ z g³azów narzutowych, wewn¹trz
stare malowid³a. 1 km na pó³noc od wsi piêkny las z kopulastymi wzgórzami (widoki) i g³êbokie w¹wozy z licznymi jeziorami (m. in. Jezioro . Diabelskie). Szcz¹tki wa³ów grodziska
przedhistorycznego.
3. Do Pomyska Wielkiego, 6 km na pó³nocny wschód ul. Lêborsk¹ na pó³noc, a¿ do rozstajów dróg i za drogowskazem
naprawo w kierunku Lêborka. W nieca³¹ godzinê dochodzimy
do jez. Giling, le¿¹cego w g³êbokiej rynnie lodowcowej. Nad
jeziorem (boczna droga na prawo) k¹pielisko, altany, bufet w
niedzielê. Pomysk Wielki jest to wie o 50 gospodarstwach, z
których jedno nale¿y do autochtona (Rychliñskiego). Inne cztery rodziny autochtonów pracuj¹ w maj¹tku pañstwowym.
Spalona mleczarnia. Na wzgórzu koció³ neogotycki, w którym znajdowa³a siê s³awna rzeba z drzewa, Madonna z ok.
1430 r. Do Bytowa wracamy inn¹ drog¹, mian. kierujemy siê

wzd³u¿ rozebranego toru kolejowego na po³udnie i wkrótce
docieramy do grupy jezior ukrytych w lesie wród wzgórz kopulastych. Piêkne widoki. Pierwsze jezioro tzw. Stary Staw posiada k¹pielisko, jest tu altana, drugie jezioro Lilii Wodnych"
tonie wród g¹szczy lenych, trzecie G³êbokie" ma piêkne
obramowanie wysokopiennego lasu. Ze szczytu wzgórza widok na ca³¹ grupê jezior. St¹d do Bytowa 4 km.
4. Wycieczka ca³odniowa (ew. 2-dniowa) do Jasienia i do
jeziora Jasieñskiego. Idziemy jak do Pomyska Ma³ego w kierunku pó³n.-wschodnim, 9 km do Nowej Karczmy po³o¿onej
nad S³upi¹ wród piêknego lasu. St¹d przez wie Obrowo do
Jasienia jeszcze 5 km. Chaty Obrowa stoj¹ na przesmyku miêdzy jeziorami Wielkie Obrowo i Jasieñskie.
Jezioro Jasieñskie: 7 km d³ug., 14 km szerok., 20 - 37 m
g³êbokie. Prawie w ca³oci dooko³a otoczone lasami. Wyspy
pokryte leszczyn¹ i lasem liciastym. Najpiêkniejsze jezioro w
pow. bytowskim. Na jednej z wysp (³ódki z Jasienia) znajduje
siê grodzisko po³o¿one wród starych dêbów. Rozwiniête jest
tu rybo³ówstwo, do bogatego rybo³ówstwa nale¿¹: szczupaki, wêgorze, tak¿e raki. W wiêkszych g³êbokociach jeziora
ci¹gn¹ siê wa³y morenowe. Na dnie jeziora z³o¿a wapienne.
Wyspy znajduj¹ siê obecnie pod ochron¹ z powodu kolonii kormoranów - niezmiernie rzadkich ptaków. Nad jeziorem przebywaj¹ ¿mije z gatunku zjadaj¹cych ryby.
Wie Jasieñ (mo¿noæ nocowania) posiada naj³adniejszy
koció³ w powiecie, pochodz. z roku 1584, zbud. w stylu pónego renesansu. Wspania³e drewniane sklepienie z malowid³ami. Na cmentarzu pokazuj¹ ga³¹ jod³y stercz¹c¹ z grobu z³ego syna (legenda podobna do wielkopolskiej o s³ynnej
brzozie gry¿yñskiej, tylko zamiast brzozy wystêpuje jod³a).
Wycieczka do Czarnej D¹browy. Kolej¹ do stacji Os³awa
D¹browa (w kierunku Kocierzyny), pó³ godz. jazdy, sk¹d pieszo drog¹ na pó³noc jeszcze trzy km. Jad¹c poci¹giem, ma siê
widoki po prawej (zachód) stronie na pradolinê, któr¹ wykorzystuje dzisiaj rzeczka Bytówka, przep³ywaj¹ca przez jezioro
M¹drzechowskie. Naprzeciw jeziora na wzgórzu piêknie
po³o¿ony las. Mijamy wsie M¹drzechowo i Ugoszcz zamieszka³e przez autochtonów.
Os³awa D¹browa zamieszka³a jest te¿ po czêci przez
Polaków miejscowych. Znajduje siê tu dwór z kaplic¹, w krypcie trumny w³acicieli wsi z przed 300 laty - zw³oki s¹ zabalsamowane i ubrane w dawne stroje kaszubskie.
Czarna D¹browa, mimo po¿aru w r. 1905 zachowa³a wiele chat s³owiañskich. Nazwiska gospodarzy polskie (np. Starzyñski). Hitlerowcy nie wprowadzili tu elektryki, mimo, ¿e
ca³a okolica jest zelektryfikowana. Wie le¿y na wysokim brzegu, a w g³êbokiej i rynnie lodowcowej rozpociera siê urocze;
jezioro. Rynna biegnie dalej na zachód, gdzie w odleg³oci 1
km rozci¹ga siê wiele wiêksze jezioro znane z piêknoci i wiele razy fotografowane do ró¿nych wydawnictw.
6. Wycieczka do Studzienic i K³¹czna. Kolej¹ z Bytowa, jak
powy¿ej, ale wysiadamy; w Studzienicach o jedn¹ stacjê bli¿ej. Mieszkaj¹ tu sami Kaszubi. Na cmentarzu na nagrobkach
czytamy takie nazwiska jak Cieszyñskich, Chytrowskich, Jaszutów, Pradziñskich, Sikorskich. Wznosi³ siê tu zabytkowy koció³ drewniany, fundacji ks. Pomorskiego Franciszka z r.
1615, jeden z najcenniejszych w powiecie, ale siê spali³ w r.
1937, zdaje siê - jak podejrzewaj¹ mieszkañcy - podpalony
umylnie przez hitlerowców. W czasach miêdzywojennych
czynna tu by³a szko³a polska, uruchomiona przez w³adze niemieckie na mocy Traktatu Wersalskiego. Zachowa³o siê tu kilka chat drewnianych z koz³ami na strzechach (w okolicy jeziora). Jezioro jest d³ugoci 6 km i ci¹gnie siê wród lasów w
g³êbokiej rynnie lodowcowej. We wsi sklep i mo¿liwoæ noclegu.
K³¹czno, wie 4 km od Studzienic nad tym samym jeziorem, posiada ludnoæ tubylcz¹ i wiele starych chat po³o¿onych
wród sadów schodz¹cych po wzgórzach ku jezioru. Na chacie Stypa-Rekowskiego zachowa³a siê rzeba ludowa w. Barbary.
7. Wycieczka do Tuchomia 14 km - autobus z Bytowa raz
dziennie. Tuchomie to du¿a wie, z³o¿ona z dwóch czêci, starej wioski i nowszej, willowej dzielnicy. W historii wystêpuje
jako Tuchom ju¿ w r. 1315. Nazwa kaszubska do dzisiaj u¿ywana brzmi Tuchomie. Dawniej sta³ tu obronny zamek, z którego zachowa³y siê sklepione rozleg³e piwnice pod obecnym
budynkiem dworskim. W r. 1345 zamek oznaczony by³ jako
castrum Tuchom". Mieszka³ tu jaki rycerz krzy¿acki, który
tu ci¹ga³ czynsz ze wsi i dostarcza³ m³odych ludzi Zakonowi
na parobków. W r. 1438 by³ tu m³yn i karczma.
Tuchomie ma oko³o 700 mieszkañców (w r. 1933 - 992)
wród nich oko³o jedna trzecia to Polacy tutejsi o nazwiskach:
Andrzej Celeb, Józef Tomaszewski, Micha³ Moskalik, Feliks

Kulas, Mieczys³aw Panczyk, wi¹tek, Paluch itd. Istniej¹ tu ró¿ne organizacje spo³eczne, mleczarnia, piekarnia, ³ania, Dom
Ludowy, Orodek Zdrowia.
Znajduj¹ siê tu dwa kocio³y: katolicki na wzgórzu we
wschodniej czêci wsi, zbudowany z kamienia w r. 1890 na
miejsce dawnego i ewangelicki w dzielnicy willowej zbudowany w r. 1691, z którego wie¿y jest rozleg³y widok. Posiada on
skarbiec, a w nim s¹ kielichy wykonane w XVII w. przez polskich z³otników Paw³a Krakowskiego i Krystyna Modrzewskiego. Koció³ ten posiada te¿ cenne figury z drzewa na o³tarzu,
przedstawiaj¹ce Chrystusa i Moj¿esza, pochodz¹ce z roku
1695.
W po³owie drogi miêdzy Tuchomiem a Bytowem znajduje
siê du¿a wie kaszubska Niezabyszewo tu¿ obok rozleg³ego jeziora. Oryginalny tu jest koció³ z roku 1857, zbudowany z
ogromnych g³azów narzutowych.
8. Wycieczka do Rekowa i na górê Siemierzyck¹. Z Tuchomia pieszo przez uroczo po³o¿on¹ wie Piano (6 km) na
szczyt 256 m wys. n. p. m., albo z Bytowa pieszo czy okazyjnie
fur¹ wprost na po³udnie 11 km.
Rekowo (raczej Rakowo, nazwa kaszubska, st¹d wywodzi siê wiele rodów Rekowskich) to du¿a wie, zamieszka³a
przez autochtonów, do roku 1939 pograniczna. Okolica moren czo³owych i licznych jezior, przed wojn¹ koncentrowa³ siê
tu du¿y ruch narodowy polski. Hitlerowskie bojówki rozbija³y
tu wiece polskie odbywane za pozwoleniem w³adz. Wie jest
kulturalna, zelektryfikowana, radiowêze³, dwie szko³y, do jednej z nich uczêszcza m³odzie¿ z wiosek po³o¿onych ju¿ w powiecie Chojnickim (Wojsk i Bo¿yszkowy), biblioteka, liczne organizacje spo³eczne. Gospodarstwa rolne du¿e i na wysokim
poziomie, rozwiniête rybo³ówstwo, te¿ raków (st¹d nazwa
wsi), gleba jednak ja³owa i dlatego wiele chat by³o zwolnionych dawniej od podatku gruntowego.
Z Rekowa d¹¿ymy na zachód (obok leniczówki) na górê
Siemierzyck¹ obok licznych jezior drog¹ len¹ i niezwykle malownicz¹. Po drodze mo¿emy zwiedziæ dwie uroczo po³o¿one
nad jeziorami wioski P³otowo Wielkie i P³otowo Ma³e, gdzie
mieszka tubylcza ludnoæ polska. Ob. Kazimiera Styp-Rekowska w P³otowie Ma³ym, zamieszkuj¹ca zabytkowy dom,
bêd¹cy dzi pod ochron¹, opowiada historiê ucisku Polaków
pod zaborem pruskim i o przeladowania tutejszej ludnoci.
Z góry Siemierzyckiej (256 m.) widok na ca³¹ okolicê z wie¿y triangulacyjnej, na pó³noc daleko a¿ ponad morskie równiny. W czasie wojny Niemcy zbudowali du¿¹ stacjê wojskow¹ ze znakami wietlnymi dla samolotów, widocznymi nawet nad samym morzem (60 km). Dla samego widoku, który
w dni s³oneczne i jasne nale¿y do najrozleglejszych na Pomorzu, warto tu przyjæ.
Dalsze wycieczki, je¿eli czas pozwoli, urz¹dziæ mo¿emy do
wsi Sominy (16 km na p³d.-wschód od Bytowa, a 8 km od stacji kolejowej Os³awa-D¹browa). Suminy maj¹ zabytkowy koció³ drewniany i le¿¹ nad rozleg³ym jeziorem wród wielkich
lasów. W pobli¿u ca³y rz¹d licznych jezior le¿¹cych w g³êbokiej
rynnie lodowcowej, jak jezioro Kielskie, Luboszki, Skoszewskie, Dywañskie i inne.
Wycieczka z Bytowa na pó³noc do doliny S³upi p³yn¹cej wród lasów w rynnie polodowcowej z jeziorami da nam wiele
wra¿eñ niezapomnianych, jakimi spowita jest ca³a Ziemia Bytowska  Ziemia Odzyskana wraz z jej ludem odzyskanym.
Józef Staœko
*
Artyku³ ten jako ciekawostkê historyczno- geograficzn¹ zamieszczamy za nieistniej¹cym ju¿ Ilustrowanym Miesiêcznikiem Krajoznawczym Z I E M I A z wrzenia 1950 roku.
Autor artyku³u Stako Józef (1900-1978), nauczyciel, krajoznawca prowadzi³ w Jale ko³o krajoznawcze im. Ludomira
Sawickiego. Wydawa³o ono dwumiesiêcznik M³ody Geograf, który wychodzi³ od roku 1932 do wybuchu wojny. Ko³o
krajoznawcze prowadzi³o ciekawe wycieczki, dysponowa³o
w³asn¹ bibliotek¹ licz¹c¹ ponad 100 tomów, posiada³o bogate zbiory. Imponuj¹ca by³a rozleg³oæ zainteresowañ M³odego Geografa. Wród krajów europejskich: Bu³garia, Hiszpania, Anglia, Rumunia, o których ciekawie pisa³ - podró¿nik,
profesor Józef Stako. M³odzie¿ zbiera³a pieni, legendy, zwyczaje, zabobony, przedmioty, a nawet dawa³a w pimie wyrazy swej w³asnej twórczoci zwi¹zanej z odczuciem piêkna
przyrody.
Odgrzebany z archiwum niniejszy artyku³ jest naszym prezentem urodzinowym , przyczynkiem do historii miasta  Bytowa , stolicy powiatu i czêci Kaszubskich Gochów. Miasta, które kochamy i z którego jestemy z niego dumni.
/tz/
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Sylwester Lorbiecki z Somin gm. Studzienice  mechanik samochodowy, Z³ota r¹czka znany na Gochach Bytowskich kolekcjoner oryginalnych (du¿ych i maj¹cych tzw. przesz³oæ)
samochodów osobowych. Na zdjêciu stoi przy najwiêkszym z nich:
Fordzie Mercury z 1972 roku. Samochód ten, s³u¿y³ w latach 70 partyjnym notablom z Katowic.
Wród kolekcji (czeæ z nich jest ju¿ na chodzie i zarejestrowane) s¹ takie jak radziecka Czajka z 1962 r. (s³u¿y³ w Ministerstwie
Obrony Narodowej), Volvo z 1967, Mercedes kabriolet z 1973 roku i
Mercedes 107 AMG .

Prezydent S³upska Maciej Kobyliñski(pierwszy z lewej) w rozmowie (10.03.06) z prof. Leo Kornbustem, propagatorem idei budowy
drogi rzebeuropejskiej drogi pokoju ³¹cz¹ca Pary¿ z Moskw¹.
Ma to byæ szlak rzeb, które maj¹ stan¹æ przy jezdniach dróg na tym
ci¹gu dróg. Na jego trasie bêdzie równie¿ S³upsk. Pomys³, aby rzebami ró¿nych artystów po³¹czyæ Europê wysun¹³ w 1933 roku,
Otto Freundlich, niemiecki artysta urodzony w S³upsku. W Niemczech istnieje ju¿ 25 kilometrów tej drogi, na której stoj¹ ju¿ 53 rzeby. Stworzone przez 49 artystów. Projekt zak³ada, ¿e rzeby musz¹
staæ w takich miejscach i w takiej odleg³oci by przy ka¿dej kolejnej
by³o widaæ poprzedni¹ i nastêpn¹. Przy okazji w rodzinnym S³upsku
pomys³odawca projektu doczeka siê pomnika. Ma on stan¹æ obok
ratusza, przy znaku wskazuj¹cym miasta partnerskie. Bêdzie on w
kszta³cie wiêzy

Pochodz¹cy z Lipnicy Kaszuba  Goch - ks. dr Jaros³aw Babiñski ,
wyk³adowca Wy¿szego Seminarium Duchowego w Pelplinie, po
spotkaniu promocyjnym (marzec 2006 r.) w Skórczu podpisuje
swoj¹ najnowsza ksi¹¿kê pt. Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara
wkulturzeuzasadnieñ.Ksi¹¿kajestrozpraw¹doktorancka,pisan¹
przezautoraprzeztrzylatanaUniwersytecieKardyna³a Stefana WyszyñskiegowWarszawie..Wpracytejzawartazosta³apróbawnikliwego przegl¹du prób znalezienia dowodów na istnienie Boga, jakich na przestrzeni wieków podejmowali filozofowie. Jest w niej zawarta prezentacja dorobku cywilizacyjnego od czasu Greków i Rzymian poprzez naukê mylicieli redniowiecza takich jak Anzelm z
CanterburyiTomaszzAkwinu,poczasywspó³czesnychfilozofóww
tym Leszka Ko³akowskiego. Ksi¹¿kê wieñczy wa¿na konkluzja, ¿e
wiara i rozum powinny wzajemnie siê wspieraæ.
9 maja br. ks. Jaros³aw Babiñski stan¹³ do obrony kolejnej swej
rozprawy doktorskiej tym razem z teologii.
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Dr Urszula M¹czka Bytów/Niezabyszewo

BYTÓW - BETOWO - BOTOWO

Wed³ug tradycji kaszubskiej Bytów wraz ze
S³upskiem i S³awnem ma najstarsz¹ metrykê sporód starych grodów i osad naszego regionu. Jednak nie ma na Pomorzu miasta, którego przesz³oæ
gmatwa tyle legend, sprzecznych wiadomoci
i nazw. Wed³ug danych G. Kratz (Berlin 1865) przypisywano naszemu miastu nastêpuj¹ce nazwy:
Butowe, Botowo, Betowo, Bythow, Bethaw,
Bewtaw. Pewthaw, Buthau, Bytów, Butów.
Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, ¿e ród³os³ów naZygmunt Dejewski komendant Gminny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Karsinie odszed³ (kwiecieñ 2006 r.)na stra¿ack¹ zwy miasta jest pras³owiañski, co potwierdzone zoemeryturê. Do Stra¿y wst¹pi³ w 1948 roku kiedy to naczelnikiem by³ sta³o równie¿ przez slawistê E. Berneker z KróleJana Wa³doch , prezesem Julian Zburalski a sekretarzem Narcyz Bo- wca w jego etymologicznym s³owniku (Heidelberg
nin. W 1966 roku kurs dowódców sekcji a w 1968 kurs naczelników 1908). Podstawowa forma nazwy brzmi Bytów
OSP IV stopnia w Bydgoszczy.
i da siê sprowadziæ do Byt albo Byto (na podOd 1968 roku pe³ni³ funkcje naczelnika OSP w Karsinie a od 1969 stawie starobu³garskiego czasownika byto - byby³ równoczenie komendantem Gminnym OSP w Karsinie. Za swo- towaæ, mieszkaæ - oraz rzeczownika byt lub
ja pracê na yym polu otrzyma³ br¹zowy i srebrny medal Za zas³ugi butas (dom - po litewsku). Dokumenty wymiedla po¿arnictwa oraz Z³oty Znak Zwi¹zku.
niaj¹ce dok³adnie nazwê Bytowa pochodz¹ m.in.
Urodzi³ siê w 1929 roku w Karsinie. Z zawodu jest m³ynarzem. z 1321 i 1329 roku, gdzie wystêpuje: dominium
Tego zawodu nauczy³ siê w latach 40 w miejscowym m³ynie. Na terrae Butów oraz castrum territorii Butów.
zdjêciukomendantaZ.Dyjewskiegouroczycie¿egna,RomanBrunKilku historyków dopatrywa³o siê w tej podstake wójt gminy Karsin (fot. Marcin Modrzejewski).
wowej nazwie mêskiego imienia Byt, które zarazem wiadczyæ mia³o o staros³owiañskim rodowodzie za³o¿yciela naszego grodu z Meklemburgii,
który przyby³ na ziemiê bytowsk¹ w 1060 roku. Tê
opiniê potwierdza³ m.in. Caspar Schutz z Gdañska.
Jednak R. Cramer Geschichte der Lande Lauenburg und Biitow (1858) wyjania, ¿e ksi¹¿ê Buto
(Buethue) z Meklemburgii faktycznie ¿y³ w owym
czasie, ale historycy Helmold i Arnold nie podaj¹,
¿e uda³ siê do krainy Kaszubów, aby za³o¿yæ miasta
(Helmold: Kronika S³owian 1170). Wspomniany
Buto by³ synem s³awnego ksiêcia Obodrytów. Po
jego mierci musia³ opuciæ kraj, udaj¹c siê do Saksonii, bo jego matka by³a sask¹ ksiê¿niczk¹. Buto
próbowa³ odzyskaæ ziemiê ojca, ale w 1074 roku poWaldemarFarynoznanycz³uchowskirzebiarz,dzia³aczregional- leg³ podczas bitwy. Nie móg³ wiêc byæ za³o¿ycielem
grodu bytowskiego. Wówczas wystêpowa³ na nany i ruchów pro ekologicznych.
Na zdjêciu W.F. podczas zwiedzania wystawy Pok³osie XVIII szej ziemi wêgierski królewicz Bela.
Te wiadomoci potwierdzi³ ponoæ równie¿ zapis
Konkursu Wspó³czesnej Sztuki Ludowej Kaszub zorganizowanej
przez Muzeum Historyczno  Etnograficzne w Chojnicach a wysta- w parafii niezabyszewskiej. Zagin¹³ po nim lad
wianejwCz³uchowskimMuzeumRegionalne,ogl¹daptakiwy- podczas po¿aru plebani w 1755 roku.
Nie uda³o siê jednak unicestwiæ tych przekazów
konane tak¿e przez cz³uchowskiego artystê, Jana Bernarda Jakuwród tutejszych Kaszubów. Legendarnego ksiêcia
bowskiego (Fot. K. Lichucki)
meklemburskiego przeistoczono w wêgierskiego
królewicza Beto (Byto) - po wêgiersku imiê
brzmi Bitto - który wprowadzi³ tutaj chrzecijañstwo wed³ug obrz¹dku bizantyjskiego oraz
za³o¿y³ gród w 1060 roku. Tê ostatni¹ wiadomoæ
wymienia równie¿ ENCYKLOPEDIA A. Herdera.
Zreszt¹ nazwa Buto wystêpuje tak¿e w jêzyku
greckim.
Historycy (m.in. F.Lachowicz) s¹ innego zdania,
bo domniemane lady przetrwa³y tylko w Bytowie i
w G³ówczycach. Tutejsi Kaszubi starego autoramentu jednak mawiaj¹: to nóm signie - przypominaj¹c zarazem echo starego przys³owia: Co, te nie
znajesz G³ówczece, stórej kaszebskiej stolece, le
id chi¿e ob¿eraæ, potemu przyñdz pogródac.
Faktycznie, kontakty miêdzy Bytowem a G³ówczycami istnia³y od niepamiêtnych czasów. Jest
rzecz¹ bowiem dobrze znan¹, ¿e w dziejach
przesz³oci istniej¹ ró¿ne pok³ady, zale¿ne z jednej
strony od kategorii spo³ecznych, z drugiej od
wk³adów kultury poszczególnych epok historycznych. Równoczenie z t¹ stratyfikacj¹ spo³eczn¹ mieszaniny, stopy wyprowadza³y now¹ syntezê,
wiadcz¹c¹ o wspólnocie.
Jest to zw³aszcza wyrane w przekazanych opowiadaniach o wzgórzu Rowokó³", na po³udniu od
Ks. Jan Flisikowski proboszcz parafii p.w. w. Marcina z Tours w wsi Smo³dzino, gdzie przebywa³o bóstwo s³owiaBorzyszkowach,zwyró¿nieniem,jakieodebra³wimieniuswoichpa- ñskie". Jego imiê wymawiaæ mog³y jedynie usta
rafian 21 kwietnia br. w Ratuszu we Wroc³awiu za zwyciêstwo w kap³ana podczas uroczystoci. Liczne legendy
ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany. Wyró¿nienie to przy- wspominaj¹, ¿e znajdowa³a siê tam ongi wi¹tyznano(jednowka¿dymzwojewództw)zaprzeprowadzeniepracre- nia boga s³oñca, ognia oraz mistrza w rzucaniu
montowokonserwatorskichwkocieleijegootoczeniu,dziêkiczeb³yskawic, o którym wspomina kronikarz Prokomu wyeksponowane zosta³y walory architektoniczne, artystyczne i
piusz z Cezarei w VI wieku n.e. na Rusi. Na wzgórzu
estetyczne zabytkowego , borzyszkowskiego kocio³a.
Rowokó³" p³on¹³ w staro¿ytnoci równie¿ wiecz-
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ny ogieñ - tzw. olla vulcani a sto¿kowaty kszta³t
wzgórza jeszcze dzisiaj przypomina wygas³y wulkan.
Potem p³onê³a przez wieki latarnia morska, za
utrzymanie której kaszubscy rybacy sk³adali dobrowolnie tzw. dziesiêciny w postaci ryb. Funkcjê latarni morskiej pe³ni³a od XIII wieku wie¿a kaplicy pod
wezwaniem w. Miko³aja, Nikolaos" - patrona kaszubskich rybaków i ¿eglarzy, a zakonnicy przebywaj¹cy na wzgórzu zostali zobowi¹zani do utrzymania wiecznego ognia.
W redniowieczu wzgórze Rowokó³ pozostawa³o wiêtoci¹ nad wiêtociami. Przez d³ugie
wieki sz³y na szczyt rzesze p¹tników, równie¿ Kaszubi z ziemi bytowskiej, by sk³adaæ przyrzeczenia i
odbywaæ pokutê. W 1530 roku, w czasie nasilenia
ruchów reformacyjnych, kaplicê zniszczono, zakonników usuniêto, natomiast ksiêdza katolickiego celebruj¹cego mszê zamordowano na stopniach o³tarza. Znamienne, ¿e to wzgórze ma swoje dzieje
równie¿ w powieciach tutejszych Kaszubów.
Dalszym odpowiednikiem rozwi¹zania zagadki
o przyjêciu chrzecijañstwa na naszej ziemi ju¿ w latach szeædziesi¹tych XI wieku jest koció³ w
G³ówczycach, którego fundacja mia³a nast¹piæ w
1062 roku. Z tkaniny wydarzeñ jeden motyw wysuwa siê znowu na plan pierwszy: spucizna kaszubska G³ówczyc i Bytowa, która jest zarazem przejawem apartheidu,, w stosunku do grup
zewnêtrznych. Zachowa³y siê bowiem przekazy,
które nie z fantazji i domys³ów, ale z pewnych róde³ kszta³tuj¹ obraz naszej przesz³oci, m.in. relacja A, Haasa opublikowana w 1925 roku, z której
warto przytoczyæ niektóre fragmenty.
W 1886 roku, po mierci pastora Ernesta Lohmanna, skasowano w G³ówczycach (podobnie jak
w Bytowie) nabo¿eñstwa w jêzyku kaszubskim. W
nocy z 20 na 21 sierpnia 1889 r. sp³on¹³ od uderzenia pioruna stary koció³ w G³ówczycach z 50metrow¹ wie¿¹ z belek dêbowych. Wraz z belkami
runê³a na ziemiê metalowa kopu³a wie¿y z ¿elazn¹
chor¹giewk¹ i metalow¹ kul¹ zawieraj¹c¹ dokumenty i monety. Chor¹giewkê z wyrytymi napisami: 1062 i 1699 - uratowano, natomiast zawartoæ
kuli uleg³a zniszczeniu. Koció³ sta³ w tym miejscu
827 lat. Osobliwoci¹ parafii by³y nabo¿eñstwa kaszubskie, które trwa³y nieskoñczenie d³ugo, bo co
niedzielê piewano wszystkie psalmy i pieni od A
do Z. Pastor Lohmann przyst¹pi³ w G³ówczycach
jako ostatni do pisania kroniki, która nawi¹za³a do
wczeniejszych przekazów pisemnych pastora Heringa z 1712 roku. Z treci wynika³o, ¿e zapisy umieci³ na wie¿y dnia 19 padziernika 1699 pastor Gruenberg, do³¹czaj¹c wszystkie dokumenty z
kolejnoci¹ wsteczn¹ do 1062 roku. Kronikarz zapisa³ równie¿ stary przekaz o fundacji cerkwi z Butowa - kaszubskiej krainy oddalonej od brzegu morskiego. Kronika wspomina³a jeszcze, ¿e parafia w
pierwszych 200 latach swego istnienia by³a lutka - osamotniona, bowiem w s¹siedztwie z gorliwoci¹ oddawano siê nadal przeró¿nym zabawom
z pogañskim obrz¹dkiem ofiar.
Lecz czy te w¹tki, na pozór literackie, s¹ dobrym
wprowadzeniem do dalekiej przesz³oci Bytowa?
W jakim zwi¹zku z tymi w¹tkami jest nazwa naszego miasta? Czy wyra¿a prawdziwy obraz rzeczywistoci?
Na szczêcie pozosta³o nam jeszcze czytanie z
map. W II tomie Historii Pomorza" G. .Labuda wymienia najstarsze zabytki kartografii zachodniopomorskiej, wród których znajduje siê najcenniejszy
S. Muenstera z 1541 roku, wzbudzaj¹cy ¿ywe zainteresowanie równie¿ z powodów etnograficzne -kulturowych.
Mapa Pomorza Zachodniego znajduj¹ca siê w
pierwszym wydaniu Kosmografii S. Muenstera z
1541 roku zosta³a wykonana technik¹ drzeworytnicz¹. Nad map¹ znajduje siê dziewiêæ herbów zachodniopomorskich jednostek administracyjnych:

Wendów, Kaszubów, Szczecina, Pomorza, Uznania
(sic!), Guetzkowa, Wo³ogoszczy, Rugii, Ziemi
Bardzkiej. Wszystkie ziemie pomorskie maj¹ gryfa
w herbie, z wyj¹tkiem Guetzkowa (ró¿e).
Fascynuj¹ce jest usytuowanie dwóch pierwszych herbów: Wendów i Kaszubów, które narzucaj¹ sugestywne skojarzenia z prastarym motywem sasanidzkim: dwóch zwróconych do siebie
gryfów, kosztuj¹cych ze ród³a ¿ycia - ognia.
Znamienne, ¿e w tradycji kaszubskiej skrzyd³a
czarnego gryfa kaszubskiego siêga³y za - chlum,
tzn. za Górê Che³msk¹ - miejsca kultu s³owiañskiego, które przez wieki emanowa³o swojski fluid,
p³yn¹cy z mitycznych, pozaracjonalnych sfer.
Wed³ug przepysznych kaszubskich bajkowych opowieci czarny gryf z dawien dawna powraca zawsze do tego tajemniczego miejsca na prze³omie
wieków z pierwszym tchnieniem wiosennego wiatru. St¹d spogl¹da na s³one wody Ba³tyku w blasku
wschodz¹cego s³oñca, a nastêpnie próbuje wyostrzyæ swój dziób na starych, twardych konarach
wiekowych dêbów i zapisuje mocnymi szponami na
korze minione stulecie tajemniczym kodem, tzw.
merkiern.
Kroniki dziejowe zaczepi³y o to miejsce opisuj¹c
dzia³ania ksi¹¿¹t pomorskich, dla których Góra
Che³mska (137 m n.p.m.) by³a naturaln¹ granic¹
dziel¹c¹ Pomorze na czêæ wschodni¹ (do Wis³y)
oraz zachodni¹ (od rzeki Parsêty a¿ za Odrê do rzeki Piany).
Na Górze Che³mskiej p³on¹³ równie¿ wiekuisty
p³omieñ, który zgaszono dopiero w 1533 roku w wyniku ruchów reformacyjnych. Równoczenie zburzono kaplicê. Miejscowa ludnoæ wówczas protestowa³a, ale bezskutecznie. Ówczesne w³adze
Koszalina zezwoli³y jedynie na umieszczenie 10metrowego masztu drewnianego, a z tradycyjnych
uroczystoci obchodzonych na wiêtej górze"
przetrwa³y do XX wieku tzw. zielone gody.
Na mapie Muenstera zas³uguje równie¿ na uwagê oryginalna nazwa geograficzna Ba³tyku: Pomorskie Morê (ze znakiem diakrytycznym nad samog³osk¹ o). Widaæ tradycja s³owiañska mia³a
wówczas wp³yw na sposób mylenia i pisowniê:
powsta³ wiêc toponomastyczny twór w rodzimym
jêzyku. W póniejszych edycjach wystêpuje równie¿ odpowiednik morza w jêzyku niemieckim.
S³owiañski charakter podkrelaj¹ równie¿ dwa
fantastyczne stwory wy³aniaj¹ce siê z morskich
fal: czarny smok i wieprz. Pierwszy przypomina
opisanego przez L. Giesebrechta Uber die Religion der wendischen Voelker an der Ostsee" smoka czornica u Kaszubów nadba³tyckich. Jego wizerunek powiewa³ równie¿ na stanicy. Natomiast
wieprza opisuje Aleksander Briickner w Dziejach
kultury polskiej (tom I). Oba stwory by³y opieku-

nami wód. Wed³ug kronikarza Thietmara wieprz
zjawia³ siê u S³owian jako oznaka przysz³ej odmiany.
Patrz¹c na mapê nietrudno powiedzieæ, dlaczego nazewnictwo s³owiañskie Pomorza Zachodniego, uwiêcone tradycj¹, zosta³o wyeliminowane i
zast¹pione prawie wy³¹cznie niemieckim, choæ w
XVI wieku nie by³o ono powszechnie przyjête. Poza
tym stwierdziæ mo¿na, ¿e na mapie tzw. ductus, czyli kszta³t liter poszczególnych napisów, nie jest jednolity, nadaj¹c tym samym niektórym nazwom swoist¹ wymowê. Zadziwia te¿ istotny fakt: miasta i
osiedla przedstawiono sygnaturami zró¿nicowanymi, lecz przy niektórych - np. S³upsk, Ko³obrzeg,
Dar³owo, Lêbork, Dwór Kazimierza, Kamieñ Pomorski - pominiêto ich nazwy. Trudno powiedzieæ ile w
tym niecis³oci, a ile celowego dzia³ania. Motywacja nie jest zrozumia³a, ale odnosi siê wra¿enie, ¿e
wymienione miasta zosta³y w ten sposób ukarane,
zgodnie z treci¹ biblijn¹ o wymazaniu imion tych,
którzy byli niepos³uszni i oporni. Wypada równie¿
nadmieniæ, ¿e mapê Pomorza Zachodniego wykonano w okresie reformacji i ostrych polemik religijnych, a jej wydawca - znany m.in. z wydania Biblii
w jêzyku hebrajskim i przek³adu gramatyki Eliasza
Lewita (Elia Levi ben Aszer-Bachur) z hebrajskiego
na ³acinê - by³ zwolennikiem kocio³a zreformowanego. Z kolei K. Passarge w ksi¹¿ce Aus dem Greifenlande" wzmiankuje, ¿e w³anie miasta
Ko³obrzeg, S³upsk, Kamieñ Pomorski i pomniejsze
miejscowoci odmawia³y przyjêcia nowej religii.
Dosz³o do zaburzeñ, które ostro zwalczano, czego
dowodem by³o st³umienie rewolty w S³upsku przez
reformatorów z doktorem Amandusem na czele.
Bunt zosta³ potêpiony przez Bugenhagena, kieruj¹cego ruchem reformacyjnym na Pomorzu Zachodnim, a mieszkañców S³upska ukarano wysok¹
grzywn¹ na rzecz ksiêcia Jerzego I.
Zajmuj¹c siê uwa¿niej map¹, dostrzega siê, ¿e
najwyraniej zosta³y ujête rzeki z ujciami, m.in.
S³upia jest szeroka i zosta³a mocno wyeksponowana. Tereny na wschód od Szczecinka do Bytowa zosta³y oznakowane jako nieurodzajne pustki osadnicze (desert). Czarn¹ lini¹ punktowan¹ odcina siê
granica z Polsk¹ i Marchi¹. Na mapie brakuje swoistych cech geomorfologicznych, jak równie¿ siatki
kartograficznej oraz wspó³rzêdnych geograficznych. Dlatego te¿ trudno odnaleæ nasze miasto,
które wystêpuje pod nazw¹ Botowo - vel Betowo. Ten zapis usatysfakcjonowa³ zapewne wszystkich Kaszubów, bo u¿ywaj¹ go na okrelenie naszego grodu w jêzyku potocznym do dnia dzisiejszego,
który w pewnym stopniu siê styka z nazw¹ Bytów
oraz Butów.
/-/
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Chojnicki Chór Seniorów Astry z okazji swego 25  lecia
wyst¹pi³ w sali ChDK z uroczystym koncertem. Goæmi uwietniaj¹cymi jubileusz by³y chóry seniora z Cz³uchowa, Raci¹¿a i Szczecinka. Wród goci by³ tak¿e wspó³za³o¿yciel zespo³u  Kazimierz
Pu³akowski. Chór Astra ma w swym repertuarze ró¿norodne pieni, w³¹cznie z kaszubskimi. Dla cz³onków zespo³u uczestnictwo w
pracach chóru, w piewie jest wartoci¹ artystycznych realizacji, ale
tak¿e a mo¿e przede wszystkim pretekstem do systematycznych
spotkañ w gronie swych przyjació³. (fot Radoslaw Osiñski)

Grazyna Wirkus zosta³a powo³ana przez Radê Gminy (marzec
2006 r.) na skarbnika gminy Studzienice. Jest ona zwi¹zana z studzienickim urzêdem od 1978 roku. Rozpoczyna³a od prowadzenia
sekretariatu, potem pracowa³a w ró¿nych wydzia³ach urzêdu. 15 listopada zosta³a powo³ana do pe³nienia obowi¹zków (p.o.) skarbnika gminy. (Fot. Marcin Pacyno)

Ks.bp. prof. Jan Bernard Szlaga uhonorowany zosta³ przez Muzeum Narodowe w Gdañsku Medalem Bene Mereti (co znaczy
Dobrze Czyni¹cy ) . Odznaczenie to nadawane jest osobom szczególnie zas³u¿onym dla tej instytucji. Okazj¹ do wrêczenia medalu
(02.06r.)by³opodpisanieporozumieniaowspó³pracypomiêdzyMuzeum Diecezjalnym w Pelplinie i gdañsk¹ placówk¹ muzealn¹. W
2004 ks. biskup uhonorowany zosta³ podobnym odznaczeniem nadanym mu przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków  Conservator Ecclesiae , za wybitne zas³ugi w ochronie i konserwacji architektury i sztuki sakralnej.
Przy okazji przypominamy, ¿e Jan Bernard Szlaga urodzi³ siê 24
maja 1940 roku w Gdyni. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 2 czerwca
1963 roku. Od 25 marca 1992 roku jest biskupem diecezjalnym w
Pelplinie.
NazdjêciuodznaczenieBeneMerentiwrêczaks.biskupowidyrektor Muzeum Narodowego w Gdañsku. Wojciech Bonislawski
(Fot. Andrzej Po³omski)
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WójtWojciechStefanowskiwieloletni,dobrygospodarzgminy
S³awno (Fot. M. Pietrasz)

Zespó³ Tañca Nowoczesnego Paradise przy Domu Kultury w
Karsinie.Zespó³podzielonyjestnatrzygrupywiekowe:do11lat,do
15 lat i powy¿ej 15 lat. W swym repertuarze ma ró¿norodne kategorie tañca: hip  hop, disco  dance, disco show, dance show oraz taniecwspó³czesny.Zespólwspó³pracujezKocierskimDomemKultury i Szko³¹ Muzyczn¹ w Kocierzynie. Od 2005 roku nale¿y do Polskiej Federacji Tañca. Zespól prowadzi p. Iwona Laska  instruktorka w Domu Kultury. (Fot. Marcin Modrzejewski)

Radni i jednoczenie so³tysi z Zaborskiej Gminy Brusy: (od prawej)Wojciech Ossowski radny i so³tys Ma³ych Che³mów, Bernard
Pick  radny , so³tys Czapiewic, Stefan Lewiñski  wiceprzewodnicz¹cy Rady. (Fot. Maria Sowis³o)

Jacek ¯muda  Trzebiatowski prezes bytowskiego oddzia³u Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Na zdjêciu z znalezion¹ w Bytowie w 2003 roku, podczas prac budowlanych przy budowie Zespo³u
Szkó³ Ekonomiczno Rolniczych ( by³ tam kiedy cmentarz ¿ydowski)
mini macew¹ w formie stelii, na której wyryte s¹ imiona zmar³ych
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660 lecie Bytowa

Zapomniane linie kolejowe
Lêbork - Bytów

Dnia 3 czerwca 1896 roku parlament pruski wyda³ upowa¿nienie umo¿liwiaj¹ce budowê drugorzêdnej linii kolejowej Lauenburg - Bütow. Jej otwarcie nast¹pi³o 1 sierpnia
1902 roku, a 1 wrzenia 1902 roku na szlak wyruszy³y
poci¹gi pasa¿erskie. W roku 1945 ca³¹ nawierzchniê kolejow¹ na tym odcinku rozebra³y wojska radzieckie. Fragment linii od Lêborka do Cewic zosta³ odbudowany i uruchomiony w styczniu 1947 roku, aby umo¿liwiæ dojazd do
lotniska wojskowego po³o¿onego niedaleko miejscowoci
Siemirowice. Na tym odcinku ruch kolejowy utrzymywany
jest do dzisiaj. Po kolei od Cewic do Bytowa zosta³y tylko
wspomnienia.
Podró¿ w przesz³oæ
Aby lepiej wyobraziæ sobie tê trasê powinnimy przenieæ siê w czasy jej najwiêkszej wietnoci, kiedy kolej by³a
najwa¿niejszym l¹dowym rodkiem transportu masowego, czyli do pocz¹tku XX wieku i spojrzeæ na ni¹ okiem pasa¿era lokalnego poci¹gu. Wtedy nikt nie myla³ o zamykaniu linii, a kolej wydawa³a siê niezniszczalna i wieczna.
Wyruszamy z Lêborka. Po chwili wje¿d¿amy w ³uk i szybko oddalamy siê od g³ównej linii biegn¹cej w stronê Gdañska. Mijamy kilka gospodarstw. Po przejechaniu nieca³ych dwóch kilometrów zatrzymujemy siê na piêknej stacyjce Finkenbruch (Lêbork Dretowo), by ju¿ po chwili
powoli ruszyæ w dalsz¹ drogê. Za oknem z lewej strony widaæ dolinê rzeki Okalicy, któr¹ linia biegnie przez nastêpne
5 kilometrów, pokonuj¹c liczne ³uki. Wzd³u¿ toru po obu
stronach rosn¹ piêkne lasy. W km 47,5 przeje¿d¿amy pod
wiaduktem, a chwilê póniej przecinamy niewielk¹ rzeczkê przep³ywaj¹c¹ przepustem pod nasypem. Oko³o kilometra dalej nastêpna stacja - Wussow (Osowo). Poci¹g zatrzymuje siê przed typowym dla linii drugorzêdnych dworcem.
Po chwili ruszamy. Nim poci¹g zd¹¿y³ siê rozpêdziæ, przeje¿d¿amy po kamiennym wiadukcie kolejowym nad drog¹.
Po ostrym skrêcie w lewo sk³ad przetacza siê przez most
nad strumieniem i po kilometrze wspinaczki na wzniesienie doje¿d¿a do stacji Gross Massow (Maszewo). Nieco
d³u¿szy postój. Oko³o kilometra za stacj¹ przecinamy w jednym poziomie drogê. Poci¹g ca³y czas jedzie przez las skrêcaj¹c ci¹gle w prawo. Przeje¿d¿amy po dwóch wiaduktach
zbudowanych ok. km 42,5 i 41,5. Za drugim wiaduktem linia biegnie obok ma³ego jeziorka. Znów kolejny obiekt tym razem wiadukt gór¹, prowadz¹cy drogê nad torem. Pokonujemy ostatnie kilometry przed stacj¹ Zewitz (Cewice).
Uwagê zwraca sporych rozmiarów ceglany budynek dworcowy. Za stacj¹ mijamy kolejny przejazd kolejowy i po chwili poci¹g wje¿d¿a na nasyp prowadz¹cy do a¿ do miejscowoci Wutzkow (Oskowo). Krótki postój - i dalej w drogê.
Teraz wzd³u¿ linii, po lewej stronie, biegnie droga - wa¿ny
trakt prowadz¹cy, podobnie jak kolej, z Lêborka do Bytowa. Przed miejscowoci¹ Helenenhof (Kostroga) znajduje
siê najciekawsze miejsce na trasie. To wspania³y, ceglano kamienny most ³ukowy przez rzekê £upawê. Przejazd po
tym obiekcie trwa niestety tylko chwilkê. Za mostem zatrzymujemy siê na stacji Helenenhof. Niedaleko znajduje siê
piêkny wiadukt ³ukowy, pod którym biegnie droga do Bytowa. Za obiektem jedziemy d³ug¹ prost¹ a¿ do miejscowoci Schwarz Damerkow (Czarna D¹brówka). Przed sam¹
stacj¹ poci¹g przeje¿d¿a pod wiaduktem o ciekawej konstrukcji. Kolejny krótki postój. Po ruszeniu skrêcamy w
lewo. Tutaj trasa przebiega wród uprawnych pól. Na wysokoci miejscowoci Jerskewitz (Jerzkowice)
przecinamy drogê i zatrzymujemy siê na stacji. Dalej linia biegnie w wykopie (ok. 1 km). Po chwili
wje¿d¿amy w las. Poci¹g zmierza do stacji Jassener See (Jasieñ). Dworzec po³o¿ony jest w rodku
lasu, w znacznej odleg³oci od miejscowoci. Dalej, a¿ do stacji Neukrug (Soszyca) widoki s¹ monotonne. Za oknami ca³y czas zielone, iglaste
lasy. Przeje¿d¿amy pod ³adnym, kamienno-ceglano-stalowym wiaduktem drogowym. Wkrótce
poci¹g zatrzymuje siê w Neukrug. Wychylaj¹c siê
przez okno widaæ, ¿e zaraz pojedziemy przez
most o podobnej konstrukcji, jak ten z miejscowoci Helenenhof. Poci¹g powoli rusza, przetacza
siê po obiekcie nad rzek¹ S³upi¹ i przecina drogê.
Wyje¿d¿amy nareszcie z lasu i poród pól, na

których ci¹gle jeszcze pracuj¹ miejscowi ch³opi, docieramy
do nastêpnej stacji. To Pomeiske (Ma³y Pomysk). Dworzec
posiada typow¹ dla linii drugorzêdnych konstrukcjê. By³ to
ju¿ ostatni postój. Teraz poci¹g przemyka pomiêdzy jeziorami i przeje¿d¿a pod kolejnym ju¿ wiaduktem drogowym.
Za kilka minut koniec podró¿y. Jeszcze tylko ostatni obiekt
- wiadukt drogowy, po którym prowadzi droga Bytów - Kocierzyna. Semafor wjazdowy wita nas podniesionymi
dwoma ramionami. Obok biegnie równolegle tor linii kolejowej z Lipusza. Podró¿ dobiega koñca. Tak koñczy siê romantyczna podró¿ w przesz³oæ.
Charakterystyka linii
Opisywana kolej Lêbork - Bytów to typowa linia drugorzêdna o znaczeniu miejscowym. rednio dziennie kursowa³y têdy 4 pary poci¹gów. Ruch osobowy prowadzony
by³ po wojnie - od 1947 roku - na odcinku Lêbork -Maszewo Lêborskie a¿ do dnia 27.05.1979 r. Ca³a trasa obfituje
w liczne budowle in¿ynieryjne. Do najciekawszych nale¿¹:
³ukowy wiadukt kolejowy za stacj¹ Osowo Lêborskie, mosty w miejscowoci Kozin i Soszyca (oba wysadzone przez
Niemców w roku 1945), wiadukt drogowy o skonej konstrukcji ³ukowej, wybudowany za miejscowoci¹ Kozin
i wiadukt drogowy usytuowany w rodku lasu - przed miejscowoci¹ Soszyca. Wszystkie obiekty na linii s¹ ceglano kamienne. Najciekawsze stacje, które pozosta³y do dzisiaj
to: Lêbork Dretowo z maleñkim dworcem i Maszewo Lêborskie, zachowuj¹ce klimat kolei z lat funkcjonowania na tej
linii ruchu pasa¿erskiego. Co ciekawe, na trasie zachowa³y
siê oryginalne s³upki hektometrowe, choæ obok nich dawno ju¿ nie ma toru kolejowego.
Odcinek Lêbork - Cewice jest obecnie wykorzystywany
do obs³ugi bocznicy wojskowej i zak³adu przemys³owego w
Cewicach oraz dro¿d¿owni w Maszewie Lêborskim. Mo¿na
tam spotkaæ poci¹gi towarowe prowadzone przez lokomotywy SM42. Rozebrany fragment Cewice - Bytów jest mo¿liwy
do przejcia lub przejechania rowerem. Problem stwarza jednak wiêkszoæ dawnych stacji, które s¹ zabudowane ró¿nymi budami i strze¿one przez psy. Dlatego przechodz¹c tamtêdy lepiej zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ. Dwa wysadzone wiadukty na rzekach: £upawie i S³upii prawdopodobnie
zdyskwalifikowa³y mo¿liwoæ odbudowy tej linii po wojnie.
Do dewastacji dawnej kolei przyczyni³o siê te¿ rozkopanie
nasypu za miejscowoci¹ Kozin w celu wyprostowania drogi, która przechodz¹c pod wiaduktem, uk³ada³a siê w charakterystyczne S". Obecnie Stacja Bytów zionie pustkami,
a jedyne poci¹gi odchodz¹ce z tej niegdy wielkiej, czterokierunkowej stacji s¹ sk³adami towarowymi i je¿d¿¹ tylko w kierunku Lipusza. Pozosta³e linie s¹ rozebrane (Bytów - Miastko, Bytów - Lêbork) lub zamkniête ze wzglêdu na z³y stan
techniczny (Bytów - Korzybie).
Bernard Sobczyk – (Œwiat kolei 5/2001)
* Jako nieodgadnion¹ ciekawostkê nale¿y odnotowaæ, ¿e
po wybudowany w XIX wieku mocie kolejowym w Bytowie
ponad rzek¹ Boruj¹ nigdy nie przejecha³ ¿aden poci¹g z tego
powodu i¿ linie kolejow¹ poprowadzono z niewiadomych
przyczyn inn¹ tras¹. Na podporach tego mostu umieszczone
s¹ god³a Prus, Pomorza, Bytowa i niemieckich kolei. Obok niego jest tak¿e murowana z czerwonej ceg³y stacja kolejowa, ta
w³aciwa wybudowana zosta³a w innym miejscu (dzisiaj tam
jest dworzec bytowskiego PKS u).
Zabytkowy wiadukt kolejowy w Bytowie

Danuta Gliszczyñska Zapceñ

Pamiêtamy,
wspominamy...
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krewnych. Macewy s³u¿y³y do oddawania im czci i modlenia siê za
ich spokój duszy w czasie podró¿y, gdy nie mo¿na by³o odwiedziæ
ich grobów osobicie. W Polsce takich macew z t¹ znalezion¹ w Bytowie  jest 34.. Na zdjêciu prezes J. ¯muda  Trzebiatowski prezentuje tak¿e popiersie cesarza Wilhelma II. Do bytowskiego Towarzystwa nale¿y 18 cz³onków (Fot. Leszek Literski).

Przed rokiem, 2 kwietnia o godz. 21:37 odszed³
Jan Pawe³ II...
Z wielkim bólem ca³a Polska ¿egna³a
Ojca wiêtego. Zjednoczeni w smutku, wzruszeni, po³¹czeni wspóln¹ modlitw¹ ¿egnalimy Wielkiego Papie¿a, Wielkiego Polaka.
T³umy wiernych gromadzi³y siê w kocio³ach, aby uczestniczyæ we mszy wiêtej i
odmawiaæ ró¿aniec. Tak by³o codziennie.
Podobnie by³o na Kaszubach, w Zapceniu. Szczególnie wspominamy wieczór 7
kwietnia - w przeddzieñ pogrzebu Papie¿a
w Watykanie, kiedy to uczestnicz¹c w uroczystej mszy ¿a³obnej, ca³a parafia odda³a
ho³d najwiêkszemu z Polaków  Papie¿owi
pokoju, mi³oci i przebaczenia.
Pamiêtamy atmosferê po¿egnania Ojca
wiêtego. Trudno wyraziæ s³owami wyciszenie, skupienie, wielki ból i ¿al.
Jedyn¹ i niepowtarzaln¹ mszê s. w kociele p.w. Chrystusa Króla w Zapceniu poprzedzi³y modlitwy, recytacja poezji ks.
J a n a T w a r d o w s k i e g o , s ³ u c h a n i e f r a gmentów archiwalnych nagrañ z pielgrzymek Jana II do Polski, a zw³aszcza tej
ostatniej. Przed kocio³em uformowa³a siê
procesja na podobieñstwo konduktu ¿a³obnego  krzy¿, chor¹gwie i poczty sztandarowe (ZKP, stra¿acy, myliwi), orkiestra dêta,
ministranci, ksiê¿a, potem m³odzie¿
nios¹ca obraz Papie¿a, za obrazem swoje
miejsce mia³y delegacje, wród nich: dzieci,
m³odzie¿, nauczyciele, so³tysi, stra¿acy i lenicy.

O godz. 19:00 wierni piewaj¹c, Kto siê
w opiekê ruszyli procesj¹ do wnêtrza kocio³a. Tam przed ustawionym obrazem z
podobizn¹ Papie¿a (pokazuje go za³¹czona
fotografia) pok³oni³y siê chor¹gwie i sztandary a delegacjê z³o¿y³y kwiaty (ich iloæ widaæ równie¿ na tym zdjêciu zrobionym 8
kwietnia 2005 r. tj. w dniu pogrzebu Ojca
wiêtego). Po czym rozpoczê³a siê uroczysta msza ¿a³obna, któr¹ celebrowa³ ksi¹dz
proboszcz Jacek Somerski a homiliê
wyg³osi³ ks. Andrzej Dietrich proboszcz parafii w Brzenie Szlacheckim.
W przygotowaniu tej wznios³ej ceremonii bra³o udzia³ wiele osób, a szczególnie 
co nale¿y podkreliæ  du¿e zaanga¿owanie
w jej przygotowaniu i przebiegu wykaza³
pan Wojciech Megier, miejscowy przedsiêbiorca, w³aciciel Firmy Drzewnej Caro.
W tym roku w pierwsz¹ rocznicê mierci
Papie¿a Polaka 2 kwietnia o godzinie 21, 37
bylimy w kociele, tym razem na spotkaniu
poetycko  modlitewnym. By³o piêknie, w
rocznicowym klimacie, przy blasku wiec
m³odzie¿ recytowa³a poezje i z udzia³em
kleryka z WSD w Pelplinie, odmówi³a ró¿aniec. Na zakoñczenie wszyscy odpiewalimy Barkê, a przed przykocielnym
krzy¿em.
P³onê³y znicze...

Obraz Jana Paw³a II namalowa³ ks. Henryk Piotrowski,
który by³ proboszczem naszej zapceñskiej parafii od 1.10.1975 roku do 15.12.1987 r.
(zdj. wyk. Danuta Gliszczyñska 8.04. 2005 r w dniu pogrzebu Papie¿a w Watykanie)

Cz³onkowie europejskich Bractw Strzeleckich podczas swego pobytu w Chojnicach (kwiecieñ 2006 r.) przeszli barwnym pochodem
ulicami miasta. Na zdjêciu drugim delegaci Bractwa Kurkowego z
Tczewa. (Fot. Rados³aw Osiñski)

Pierwsi s³upscy kandydaci zg³oszeni do jesiennych wyborów samorz¹dowych na urz¹d prezydenta S³upska. Od lewej: Maciej Kobyliñski  dotychczasowy prezydent miasta  kandydat SLD. Micha³
¯abiñskikandydatSamoobrony;ZbigniewKonwiñskikandydatPlatformy Obywatelskiej.

Danuta Hojarska zosta³a ponownie wybrana (kwiecieñ 2004 r.)
na przewodnicz¹c¹ struktur Samoobrony w województwie pomorskim. Na zdjêciu z Andrzejem Leperem , który uczestniczy³ w zjedzie sprawozdawczo  wyborczym struktur pomorskich partii.

Grupa dawnych mieszkañców Cetynia w gminie Trzebielino podczaszwiedzaniawymagaj¹cegonatychmiastowegoremontuzabytkowego, miejscowego kocio³a. Jego remontem jest przede wszystkim zainteresowana lokalna spo³ecznoæ, której przewodzi w tym
(i nie tylko) przedsiêwziêciu Stanis³aw Gaca  so³tys wsi. O pomoc
w tym dziele S. Gaca chce siê zwróciæ m.in. do niemieckiej rodziny
vonPuttkamerów,doktórychnale¿a³ykiedyteokolice.Putkamerowie pomogli finansowo wyremontowaæ ju¿ podobne kocio³y
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w Ko³czyg³owach i £ubnie. XVII  to wieczny koció³ w Cetyniu jest
konstrukcji szachulcowej. Zbudowano go w 1696 roku, w miejscu
starszej, redniowiecznej wi¹tyni. W 1754 roku a potem w XIX wieku by³ gruntownie przebudowany. Usytuowany jest on na górce
wcentrumwsiwotoczeniustarychdrzew.(Fot.MateuszWêsierski)

Hieronim Kucharski nauczyciel historii w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Wincentego Pola w Czersku, jeden z pomys³odawców i organizatorów Ogólnopolskiego (w tym roku by³a ju¿ jego
jedenasta- i niestety ostatnia - edycja) Konkursu Wiedzy o redniowieczu Wieki rednie , którego fina³y odbywa³y siê w Czersku Na
zdjêciu wrêcza nagrodê ufundowan¹ przez Dziennik Ba³tycki
najm³odszemu uczestnikowi tego konkursu  Bart³omiejowi B³aszczykowi. (Fot. Maria Sowis³o)

Katarzyna Czapiewskia uczennica klasy maturalnej Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bytowie, zwycieszczyni olimpiady filozoficznej na szczeblu regionalnym , oraz finalistka olimpiady ogólnopolskiej. Po maturze zamierza studiowaæ filozofie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na zdjêciu z swoj¹ wychowawczyni¹ Zofi¹ Maciejewsk¹. (Fot. Marcin Pacyno)

Dostojni Jubilaci - Genowefa i Bernard Czapiewscy z Trzebunia
gm. Dziemiany obchodzili (luty 2006 r.) 50. rocznicê lubu. Wychowali oni dziewiêcioro dzieci. Doczekali siê 21 wnucz¹t.
Redakcjanaszagratulujei¿yczymySz.Pañstwuwielezdrowiaidalszego powodzenia w ¿yciu rodzinnym. (Fot. Joanna Sura¿yñska)

Micha³ wiontek Brzeziñski przewodniczy³ delegacji powiatu bytowskiego,którawdniach30.0302.04.2006r.goci³anaterenie
niemieckiego powiatu Schmalkalden-Meiningen (Turyngia), którego starost¹ jest pan Ralfem Luther Na zdjêciu starosta bytowski z
cz³onkami delegacji (od lewej: pani¹ Ew¹ Wer¹ z Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno  Rolniczych w Bytowie, Micha³ wiontek  Brzeziñski,
Adam Leik naczelnik Wydzia³u Promocji i Rozwoju Powiatu Bytowskiego , Lech Chrostowski Komendant Powiatowej Pañstwowej
Stra¿yPo¿arnejwBytowie)wrozmowiezburmistrzemMeiningen
Reinhardem Kupietzem.
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Maciej Kobyliñski - Prezydent S³upska

Podsumowanie trzech lat kadencji
Prezydenta Miasta S³upska Cz.II

ROZWÓJ MIASTA
Spraw¹ o najwy¿szym priorytecie dla miasta by³
i jest jego zrównowa¿ony rozwój. Jak ju¿ mówi³em 
w³aciwy poziom i kierunki edukacji stanowi¹ i stanowiæ bêd¹ o naszej przysz³oci, jednak miasto musi siê
rozwijaæ po to, by jego mieszkañcy czuli siê tu dobrze i
uto¿samiali siê ze S³upskiem. Nastawianie siê na to, by
tylko trwaæ, by³oby zatem zaprzepaszczaniem dorobku
naszych poprzedników, bo  jak mówi stare przys³owie
- kto stoi w miejscu, ten siê cofa... Wiele naszych inwestycji realizowanych jest w oparciu o rodki poza bud¿etowe. Aby je uzyskaæ musimy mieæ 20-procentowy
wk³ad w³asny. Niektóre dzia³ania podejmowane s¹ w
oparciu o kredyty, przy podejmowaniu których opozycja
zarzuca mi, ¿e miasto funkcjonuje na d³ugach. Jest to
oczywista nieprawda, mamy na tyle wysokie dochody
w³asne, ¿e spokojnie moglibymy za to  w³anie:
TRWAÆ. Trwaæ, ale siê nie rozwijaæ, czyli skazywaæ naszych mieszkañców na smutn¹ wegetacjê bez ¿adnych
perspektyw. Poniewa¿ na inwestowanie brakuje nam
pieniêdzy  zdobywamy je na najwy¿szym w województwie poziomie  poza bud¿etem miasta. Dziêki tym inwestycjom S³upsk z ka¿dym miesi¹cem staje siê atrakcyjniejszy, przyje¿d¿a do niego coraz wiêcej ludzi,
odczuwamy coraz wiêksze zainteresowanie ze strony
potencjalnych inwestorów. Dziêki kredytom na inwestycje wychodzimy z b³êdnego ko³a: nie przyje¿d¿a tutaj
nikt, bo w miecie nic siê nie rusza. Stajemy siê atrakcyjni, wiêc przychodz¹ do nas inwestorzy, twórcy miejsc
pracy, których S³upskowi potrzeba, jak powietrza.
Nowe miejsca pracy, to przyp³yw pieniêdzy na rynku
i tak zazêbia siê ko³o rosn¹cej koniunktury.
Samo siê to jednak nie zrobi, dlatego w Urzêdzie
Miejskim powo³a³em do ¿ycia dwa wydzia³y o charakterze strategicznym: Gospodarki i Planowania Strategicznego oraz Biuro Promocji i Integracji Europejskiej. Za konieczne uzna³em te¿ utworzenie osobnej jednostki
bud¿etowej, której zadaniem jest zarz¹dzanie systemem drogowym miasta, w tym remontami, modernizacj¹ i budow¹ dróg miejskich. Obecnie z bardzo dobrym
skutkiem zajmuje siê tym Zarz¹d Dróg Miejskich, który
zdobywa na te cele powa¿ne rodki pozabud¿etowe:
np. na ulicê (Poznañsk¹), Kaszubsk¹ czy Gdañsk¹. To
on prowadzi najpowa¿niejsze inwestycje drogowe i odmienia oblicze miasta w miejscach, z których obecnie
s³upszczanie s¹ najbardziej dumni: na Starym Miecie i
wszystkich trasach wylotowych ze S³upska. Za tak¹
w³anie modernizacjê ul. Nowobramskiej otrzymalimy
g³ówn¹ nagrodê w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2004, w którym udzia³ wziê³o ponad 660 samorz¹dów z ca³ej Polski, a który przeprowadzany jest
od wielu lat pod patronatem Prezydenta RP. W konkursie tym zreszt¹ co roku laury za termoizolacje i modernizacje zabytkowych kamienic zdobywa inna miejska firma: Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej,
które z pietyzmem przywraca do ¿ycia przepiêkne zabytkowe kamienice. Opracowalimy Strategiê Transportow¹ Miasta, która zak³ada, m. in. stopniowe wycofywanie ruchu samochodowego z centrum S³upska.
Przyjêlimy Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego. Trwaj¹ prace przygotowawcze zwi¹zane
z budow¹ po³udniowej obwodnicy S³upska. Ka¿da
nowa inwestycja drogowa zak³ada budowê cie¿ek rowerowych oraz udogodnieñ dla pieszych i niepe³nosprawnych.
Przyst¹pilimy do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta S³upska, czego pierwsze efekty s¹ ju¿ doskonale widoczne, o czym mówi³em. Dodam, ¿e
powo³a³em w tym  m. in. celu  spo³eczn¹ Radê Architektoniczno  Urbanistyczn¹, w której sk³ad weszli architekci i urbanici nie zwi¹zani zawodowo z Ratuszem.
Na bie¿¹co opracowujemy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Utworzylimy
te¿ Miejsk¹ Pracownie Urbanistyczn¹.

Realizujemy Strategiê Mieszkaniow¹ dla Miasta
S³upska, w myl której powstaj¹ nowe mieszkania komunalne o charakterze socjalnym i socjalne. Oddalimy
te¿ budynek o podwy¿szonym standardzie z 40-stoma
mieszkaniami tzw. chronionymi, przeznaczonymi dla ludzi starszych, czêsto niepe³nosprawnych, którzy w zamian oddaj¹ miastu zajmowane dotychczas, przewa¿nie znacznie wiêksze lokale.
Oprócz wysokiego standardu mieszkañ przystosowanych dla osób o niepe³nej sprawnoci, starsi, spracowani, a czêsto schorowani ludzie maj¹ tam zapewnion¹
opiekê pielêgniarsk¹ i lekarsk¹.
Wybudowalimy 208 mieszkañ komunalnych i socjalnych. W przysz³ych latach powstawaæ bêd¹ nastêpne. Stojê na stanowisku, ¿e miasto powinno mieæ swoje
zasoby komunalne i nie powinno siê ich wyzbywaæ.
Wspieramy równie¿ budownictwo w systemie TBS oraz
budownictwo developerskie, spó³dzielcze i w³asnociowe poprzez uwalnianie im terenów oraz - wspólne z dostawcami mediów  ich uzbrajanie.
Wydzia³ Gospodarki i Planowania Strategicznego
zaj¹³ siê przede wszystkim wytyczaniem wa¿nych dla
rozwoju miasta kierunków i pozyskiwaniem na realizacjê kolejnych etapów rodków pozabud¿etowych. Najwa¿niejsze osi¹gniêcia tego wydzia³u to pozyskanie funduszy europejskich na Kompleksowy program
segregacji odpadów w Bierkowie, czyli na wysypisko
mieci, przyjmuj¹cego odpady z miasta i powiatu
s³upskiego. Na to przedsiêwziêcie uzyskalimy z Unii ponad 11 milionów z³otych!
Kolejn¹, moim zdaniem - wielk¹, choæ niedocenian¹
na razie spraw¹ jest inwestycja pn. Program gospodarki ciekowej w rejonie S³upska, którego celem jest skanalizowanie miejscowoci w dorzeczu S³upi. To przedsiêwziêcie realizujemy nie z myl¹ o sobie, ale
o przysz³ych pokoleniach. Na tê inwestycjê, wspólnie
z ociennymi gminami uzyskalimy ponad 61 milionów
z³otych z funduszy unijnych. Dziêki temu w przysz³oci
bêdziemy mieli jedn¹ z najczystszych rzek w Europie,
chocia¿ ju¿ teraz uznawana jest za jedno z najlepszych
³owisk troci i ³ososia na naszym kontynencie.
Wydzia³ zajmowa³ siê równie¿ projektem rozwoju
terenów wokó³ lotniska w Redzikowie, którego istnienie uwa¿am za bardzo wa¿ne dla rozwoju miasta, jak
równie¿ istotny argument w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Pozyskiwa³ pieni¹dze na przebudowê
i modernizacjê dróg miejskich, jak choæby na przebudowê tras wylotowych ze S³upska. Dziêki zdobywanym
przez niego funduszom intensywnie modernizujemy placówki zdrowia.
Miasto, aby przyci¹gn¹æ do siebie potencjalnych inwestorów i turystów musi byæ pozytywnie znane w kraju oraz poza jego granicami. Kto, kto dok³adnie wie,
czego chce musi równie¿ wiedzieæ, czego mo¿e spodziewaæ siê po miejscu, które ma sobie wybraæ. Konkurencja jest du¿a i stale ronie. Nie wystarczy zatem zapewniæ najlepsze nawet warunki i czekaæ, a¿ kto tu
przyjedzie: nale¿y równie¿ zrobiæ wszystko, aby ten
kto dowiedzia³ siê o tych warunkach. Temu ma
w³anie s³u¿yæ szeroko rozumiana promocja.
Powo³ane przeze mnie do ¿ycia Biuro Promocji i Integracji Europejskiej ju¿ w pierwszym roku istnienia pokaza³o przygotowa³o tyle ró¿nego rodzaju akcji promocyjnych, ¿e o S³upsku naprawdê zaczê³o byæ g³ono w
Polsce, a nasze miasto przesta³o byæ bli¿ej nieznan¹
miejscowoci¹ ko³o Ustki.
W sezonie letnim mieszkañcy i turyci mogli co tydzieñ uczestniczyæ w wielkich, organizowanych z rozmachem imprezach masowych, w których ka¿dorazowo
udzia³ bra³y gwiazdy polskiej i miêdzynarodowej estrady. Wielokrotnie te¿ dziêki takim imprezom, jak Zmagania Miast, Si³acze i innym gocilimy na ekranach
ogólnopolskich telewizji, takich jak TVN czy POLSAT .

nie zas³uga moich zabiegów i
du¿ej pomocy, jakiej w trudnych chwilach udzieli³o
zak³adowi miasto.
Oprócz SCANII na terenie
S³upskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, mo¿e nie tak
szybko, jak sobie wymarzy³em jako jej twórca, ale jednak  powstaj¹ nowe zak³ady
produkcyjne, w tym np. Kolejna Fabryka Autobusów 
w³oska Cacciamali. Ostatnio, dziêki naszym zabiegom i
przedstawieniem najlepszych
warunków, zadomowi³a siê
u nas szwajcarska firma FASER PLAST produkuj¹ca wyroby z plastiku. Mam nadziejê, ¿e jest to pierwsza jaskó³ka
inwestycyjna z tego kraju,
a za ni¹ przyjd¹ nastêpni.
Ogó³em w Strefie dzia³a 27
firm, w których zatrudnionych
jest ponad 1500 pracowników. Strefa nale¿y do Marsza³ka Województwa Pomorskiego, ale staramy siê
maksymalnie jej pomagaæ, poniewa¿ s³u¿y ona naszym
mieszkañcom, jako miejsce,
gdzie mog¹ pracowaæ. Wybudowalimy np. drogê do niej
z pominiêciem niskiego wiaduktu, który uniemo¿liwia³
wjazd na jej teren pojazdom
o du¿ych gabarytach. Co do
dzia³añ o charakterze gospodarczym: jako pierwszy w PolS³upski NiedŸwiadek Szczêœcia – (Fot. Jan Maziejuk)
sce powo³a³em spo³eczn¹
Radê Gospodarcz¹, z³o¿on¹
z e k o n o m i s t ó w i b i z n eBierzemy udzia³ we wszystkich wa¿niejszych targach turystycznych, gdzie zawsze przyci¹gamy uwagê oryginal- smenów, którzy odnieli sukces w swoich dziedzinach.
nymi pomys³ami promocyjnymi. Tak by³o w kolejnych 3 Zadaniem tej Rady jest opiniowanie ró¿nych naszych polatach na targach itp. w Berlinie, gdzie w roku minio- mys³ów z pozycji ludzi dzia³aj¹cych praktycznie w biznenym furorê zrobili nasi szczudlarze oraz S³upski Nied- sie. To dziêki tej Radzie obni¿ylimy np. podatki od powiadek Szczêcia, przywrócona przez nas miastu, przed- wierzchni magazynowych czy ustalilimy zerow¹ stawkê
wojenna legenda o bursztynowym amulecie ³owcy za zajêcie pasa drogowego prze ogródki gastronomiczniedwiedzi sprzed trzech tysiêcy lat. Chêtnie siêgamy ne, co natychmiast urozmaici³o pejza¿ letniego S³upska.
To tylko ogólny zarys obecnej sytuacji S³upska. Ten
do tradycji historycznych S³upska, przypominamy jego
wybitnych mieszkañców, propagujemy gdzie tylko mo- obraz pokazuje jednak, ¿e mimo wielu problemów 
¿na nasze osobliwoci: najwiêksz¹ na wiecie kolekcjê idziemy do przodu: spada bezrobocie, mimo zmniejszedzie³ Witkacego czy najstarsz¹ czynn¹ windê w Europie. nia liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
Dziêki temu miasto odzyskuje swoj¹ historiê, a mieszka- w miecie  do kasy miasta wp³ywa wiêcej pieniêdzy
ñcy mog¹ siê z nim uto¿samiaæ. Prowadzimy szerok¹ z tytu³u ich dzia³alnoci. Nie jest to tylko kwestia zwiêkdzia³alnoæ wydawnicz¹ na ten temat, jak równie¿ infor- szonego udzia³u samorz¹dów w podatkach CIT i PIT,
macyjn¹ o mo¿liwociach, jakie czekaj¹ tu na potencjal- gdy¿ ustawowo wzrós³ on tylko o 10 %, a nasze dochonego inwestora. Tworzymy filmy o charakterze informa- dy z tego tytu³u o blisko 80. To o czym wiadczy!
W kolejnych latach zamierzam podejmowaæ
cyjno-dokumentalnym, które emitowane s¹ w jednej
z najwiêkszych sieci telewizji kablowej w Polsce. Jeden dzia³ania w kierunku dalszego zrównowa¿onego rozwoz takich filmów zdoby³ Br¹zow¹ Nagrodê na Miêdzyna- ju miasta, z utrzymaniem dotychczasowych priorytetów.
rodowym Konkursie Live Com Awards w La Corunii, Coraz atrakcyjniejszy wygl¹d S³upska, zmiany jakie w
w Hiszpanii, do którego to konkursu zakwalifikowa³o nim zasz³y wskazuj¹, ¿e kierunek, który wybralimy na
siê 100 miast z ca³ego wiata. Stalimy siê miastem zna- pocz¹tku naszej drogi jest prawid³owy. wiadczy o tym 
nym, z otwartymi ramionami przyjmuj¹cym ka¿dego in- porównywalny do krajowego, bo na poziomie 5,1 % westora, który nas odwiedza choæby na rekonesans, wzrost gospodarczy, zwiêkszone wp³ywy do bud¿etu
miastem, z którego znana szwedzka firma motoryzacyj- miasta po stronie dochodów oraz spadek stopy bezrobona SCANIA nie tylko nie uciek³a, jak mia³a to zamiar ro- cia w przeci¹gu roku z 24% do 19,45% (listopad 2005).
Dodam, ¿e wzrost gospodarczy na tym poziomie, przy
biæ jeszcze w roku 2002, ale dziêki naszej otwartoci
przenosi tu inne zak³ady produkcyjne z Europy. Tu rolniczo - turystycznym charakterze regionu by³ napraww³anie tworzy swoj¹ najwiêksz¹ fabrykê autobusów. dê trudny do osi¹gniêcia, a jednak siê uda³o. ZdecydowaMówi³em o tym, ¿e SCANIA zatrudnia³a w S³upsku ok. na wiêkszoæ celów wytyczonych na czas trwania tej ka200 pracowników: obecnie jest ich ponad 600 i bêd¹ po- dencji jest lub bêdzie zrealizowana. Do jej koñca mamy
trzebni nastêpni. Tu powstaje g³ówny orodek rozwojo- jeszcze trochê czasu. Oczywicie, czas ten niesie ze sob¹
wo-badawczy tej firmy. Niebawem z tamy produkcyj- coraz to nowe wyzwania. Przybywa równie¿ obonej zejd¹ pierwsze autobusy napêdzane odnawialnym wi¹zków nak³adanych na samorz¹dy przez administracjê
paliwem etanol E  95, co z kolei mo¿e przyczyniæ siê centraln¹. Mimo tego, a mo¿e w³anie dlatego, ¿e
do znacz¹cego wzrostu zatrudnienia w rolnictwie i prz- osi¹gnêlimy wiele, w przysz³ej kadencji bêdziemy mieæ
etwórstwie rolnym na Ziemi S³upskiej. Mo¿e wyka¿ê du¿o do zrobienia, poniewa¿ pokazalimy, ¿e mo¿na.
Udowodnilimy, ¿e licz¹ siê dokonania, a nie obietnibrak skromnoci, ale prezes SCANII OMNIA, pan Hans
Hansson na niedawnej konferencji prasowej w S³upsku ce!
Maciej Kobyliñski
dwukrotnie podkrela³, ¿e dalsze funkcjonowanie tej faPrezydent Miasta S³upska
bryki w naszym miecie i jej dynamiczny rozwój to g³ów-
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Pañstwo Izabella i Zbigniew Podporowie z Dziemian obchodzili
jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego. Jubileusz ten zbieg³ siê z 35 leciem
pracy Zbigniewa Podpory na terenie Dziemian i 50 leciem pracy zawodowej jako lekarza. Z tej okazji Leszek Pob³ocki (z prawej) wrêczy³ jubilatowi dyplom z podziêkowaniami. Z kolei Katarzyna BruskakierowniczkaUSCwrêczy³apañstwuPodporomokolicznociowe medale Prezydenta RP. Uroczystoæ oficjaln¹ poprzedzi³a msza
w. któr¹ w intencji Jubilatów odprawi³ ks. Józef Empel  proboszcz
parafii wiêtego Antoniego Padewskiego w Dziemianach.

Panie  cz³onkinie Ko³a Gospodyñ w Osiecznie gm. Osieczna
(Bory Tucholskie) , którym przewodzi p. Gertruda Pilsen uczestniczy³y w Powiatowo  Gminnym Turnieju KGW pow. Starogardzkiego Gd, które odbywa³y siê (marzec 2006 r.) Jab³owie. Reprezentacje
kó³ startowa³y w trzech konkurencjach: Prezentacja Sto³ów; scenki
kabaretowe czyli Wybory oraz Kryzysowa Krawcowa. Rywalizacje wygra³y KGW z Grabowa gm. Bobowo (1) Sumin gm. Starogard Gd.(II) i Zielonej Góry gm. Lubichowo(III) (Fot. Tadeusz Majewski)

W Kocierzynie blisko 4 tysi¹ce m³odzie¿y i ponad 75 kap³anów z
ks.bp.JanemBernardemSzlag¹wziê³oudzia³wcelebracjidiecezjalnej (pelpliñskiej) XXI wiatowego Dnia M³odzie¿y , która po raz
pi¹tyodby³ysiêwKocierzynie.Tegorocznymspotkaniomprzywieca³o has³o: Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich stóp i wiat³em na
mojej cie¿ce (Psalm 119, 105) (Fot. Edyta £osiñska)

Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie ( i tak¿e inne czêci
Kaszub) odwiedzi³ Karl Markus Gauss- austriacki pisarz , eseista,
dziennikarz i wydawca. Specjalizuje siê on w sprawach mniejszoci
etnicznych i grup narodowociowych. Aktualnie Wydawnictwo
Czarne wyda³o jego ksi¹¿kê Umieraj¹cy Europejczycy o zanikaj¹cychmniejszociach.Pisarzjestwtrakciezbieraniamateria³ydo
swej nastêpnej ksi¹¿ki, st¹d jego zainteresowanie Kaszubami. Na
zdjêciu towarzysze jego podró¿y od lewej: Walter Maria Stojan, dyrektor austriackiego forum kultury, Kurt Kaindl, fotograf ioraz Karl 
Markus Gauss. (Fot. Alicja Kreft)
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Zbigniew Talewski

Tam gdzie ¿yli S³owiñcy, Kaszubi i ... Kabatkowie

Graniczna Pustynka

Czêci kobiecego stroju ludowego, jego elementy opisane s¹ w
gwarze kociewskiej. Obrazek, który zdobi jedn¹ z cian szko³y w
Bar³o¿nie gm. .Skórcz, utrwali³ na kliszy fotograficznej red. Tadeusz
Majewski  szef regionalnego magazynu kociewskiego - Kociewiak  tygodnika Dziennika Ba³tyckiego.

W GOK w Konarzynach podczas Dnia Kaszubskiego m.in.
wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny Krebane z Brus, Kabaret Kaszubski , El¿bieta Jankowska gawêdziarka kaszubska z Nierostowa oraz
uczniowie konarzyñskiego Zespo³u Szkó³. Impreza zgromadzi³a wielu widzów, którzy szczelnie- nawet na stoj¹co  zape³nili salê widowiskowa. Wród widzów byli m.in.- na zdjêciu od lewej  Ewa KoperskadyrektorkaZespo³uSzkó³,MariaKoz³owskawójtgminyKonarzyny, ks. Marek Weltrowski  miejscowy proboszcz, Felicja Baska  Borzyszkowska, nauczycielka z Kaszubskiego Liceum KaszubskiegowBrusachiHenrykTelesiñski,wiceprezeszarz¹dug³ównego
ZK-P, cz³onek oddzia³u w Miastku. (Fot. Agnieszka Wirkus)

Tak¿e w Lipuszu niezwykle uroczycie z udzia³em setek wiernych
,posadzono D¹b Papieski. Zasadzono go na skwerze przy domu parafialnym . W uroczystoci wzi¹³ udzia³ ks. bp. Jan Bernard Szlaga ordynariusz pelpliñski. Obok niego widoczni s¹ z lewej ks. Jan Ostrowskiproboszczparafiip.w.wiêtegoMicha³aArchanio³awLipuszu,z
prawej mgr in¿. Maciej Kostka nadleniczy w NDL w Lipuszu. (Fot.
Edyta £osiñska)

WCzersku3majaodby³asiêIXMistrzostwawiataRzutemLaczkiem. Laczki to obuwie codziennego u¿ycia. W Czersku. Nazywane
s¹ tak¿e szlorami, a po kaszubsku deflami - korkami . Czersk kiedy
produkcj¹ laczek sta³, st¹d s¹siedzi nazywali nas Czerszczan ( ja
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W historycznej literaturze przedmiotu (m.in. etnografii,
topografii a przede wszystkim w badaniach choronimów
etnomów i etymologicznych) z obszaru Pomorza s³upskiego, czy chocia¿by w zapisach tytu³ów ówczesnych opracowañ, mieszkaj¹cy tu lud nazywano Kaszubami, Kabatkami
i S³owiñcami.
I tak nazwê Kaszubi interpretuje siê ró¿nie. Np. wed³ug kryterium topograficznego S. Kujot¹ w: Pomorze Polskie. Szkic
geograficzno  etnograficzny (Poznañ 1874) nazwæ tà wyprowadza od hipotetycznego rzeczownika kaszuby, oznaczajàcego wody niezbyt g³êbokie, wysoko poros³¹ traw¹. Z kolei w
kronice wielkopolskiej z koñca XIII wieku, nazwê t¹ uto¿samiano ze strojem: cass-hubi, tj. z szub¹  fa³dzist¹ szat¹. To uzasadnienie nazwy kaszubi przej¹³ potem D³ugosz, nastêpnie K.C.
Mrongowiusz czy A. Brückner.
Od stroju m.in. wywodzi siê etnomim Kabatki, którego jako
pierwszy w swym opracowaniu w 1780 roku u¿y³ s³upski pastor Haken.
NazwaS³owiñcy(jestonaetnomimemodS³owianin),pomimo, ¿e nale¿y do czytelnych, a zw³aszcza historycznie prawdziwej, jest poprzez niektórych badaczy bezzasadnie negowana.
O jej prawdziwoci zawiadczaj¹ liczne ród³a.
I tak w: 1568 roku u¿y³ j¹ Krofej : ...Slawiêski iêzik ;1643
Pontanus: ...S³owiêski ;1783 Haken: ...Kaffuben in Pommern S³owienci; za Hakenem, Anton - :...slavisches Volk
(s³owiñski lud); 1835 Kummer: ...S³owin(cy), slovenskô
mova/szprôka;1856Hilferdingaponimkonsekwentnienazwê
t¹ wprowadzi³ w powszechny obieg Florian Ceynowa. To
Florian Ceynowa
w swym cyklicznym wydawnictwie Skôrb Kaszébsko 
s³ovjnskjè mòvè w nr VI (1866 r.) dokona³ niejako pierwszego
podzia³u Kaszub na podregiony i samych Kaszubów na grupy,
do których przypisa³ nadane im (czêsto przez s¹siadów) nazewnictwo. Piszê on, ¿e :
Kaebji, co svoj¹ môvê mnji lub vjici czest¹ zachôvale, s¹
pôd rz¹damji krole Preskeho, chtery sê te ks¹ecê kaebskim pjisze, v trzech rejencijach: Kôszalinski, Gd¹nski e Kvjidzinski, a to w nastêpuj¹cech wôkr¹gach: S³epskim, Rumelsbôrskim, £êbôrsko-Betovskim, Vejherovskim, Kartuskim,
Gd¹nskim, Starogardzkim, Kvjidzinskim, Svjeckim, Chôjnickim e Cz³uchovskim. Nad rzek¹ Notec¹, dze przed lati te
be³a môva kaszebsko, terez godaj¹ mjeszkance s³ovjanski pô
polsku. Wôgole czim blizi do Notece e Vjis³e, czele do W. X. Poznanskeho e zemji Che³minskji, tim vjikszi vp³iv vevar³a môva
pôlska na narzecze Kaszebskje.
Pômjeszewôddza³edzisejszechKaszebovmaj¹jeszwôdzelne nazve abo wôd pô³oenjo jejich sedzeb, abo wôd zatrudnjenjo, abo wôd wubjore, abo wôd jakje wôsoblewôsce v môvje
etp. Tak nazevaj¹ wônji sê na ca³im j¹zeku Chelskim Rebokamji, bô jich ca³e zatrudnjenje je rebe ³ovjic, wôko³o Pucka, wôsoblevje na Svorzevski Kêpje Belokamji, bô wônji tê nigdê ³, le
vjedno l vemovjaj¹; na str¹dze mjedze Gornovskim jezorê e
£eb¹ Jickamji, bô wônji rod to s³ovko jicka dodovaj¹; dali pôd
£êbôrg¹ Kabotkamji, bô wônji zazveczoj latê e zem¹ v Kabotachchôdz¹;jinszinazevaj¹sêKarvotkamji,dlotehozevKarvotkach chôdz¹; mjedze Vejherovê e Kartezamji zos Lesokamji, a
mjedze Kôscerzn¹ e Tuchol¹ Bôrovjokamji, bô wônji v lasach e
bôrachmjeszkaj¹;przeStarogardzeChôczevjokamji,aprzeGnjevje Feterakamji etd. ...
Przezwiska i ubiór
Wracaj¹c do interesuj¹cych nas nazw maj¹cych swe miejsce na (le¿¹cym po obu stronach Pustynki i po lewej stronie rz.
£eby) , obszarze omawianym w tym opracowaniu, przywo³ajmy ustalenia badawcze Hilferdinga (1856).
Potwierdza on , ¿e przezwiska Kabatki i Kaszuby wywodz¹
siêprzypuszczalnie od nazw ubrania , które ...w dawnych cza-

(cz.II)

sach mog³o odró¿niaæ mieszkañców prawego i lewego brzegu
rzeki £eby Nie mniej ró¿nice te by³y nie wielkie. W czasie kiedy
Aleksander Hilferding przebywa³ w Ziemi S³owiñców, kiedy tu
powszechnystrójustêpowa³ju¿...niemieckimubraniomimiejskiej modzie i tylko gdzieniegdzie nieliczni , starzy S³owiñcy
chodzili w tym stroju.
Zg³êbiaj¹c ten temat rosyjski etnograf pos³ugiwa³ siê opracowaniami pastora Lorka z 1820 roku, kiedy to miejscowy strój
panowaù tu jeszcze powszechnie. Pastor Lorek² swe badania
przeprowadziù w swojej cecenowskiej parafii, zapisujàc zwyczaje miejscowych Kaszubów mieszkajàcych na zachodnim
brzegu Ùeby. Otóý zanotowaù on, ýe:
Kaszubi  zgodnie z zwyczajami swych przodków 
w ubiorze swym trzymaj¹ siê g³ównie czarnej barwy. Nie tylko
kobiety, ale i mê¿czyni zawsze chodz¹ ubrani na czarno.
wi¹teczny i weselny strój mê¿czyzn to czarny kaftan (Kittel)
bez fa³d, podszyty czerwon¹ tkanin¹, która jest trochê widoczna po brzegach, i ozdobiony z przodu, na piersi i po³ach sznurowaniem i pêtlami. Szerokie krótkie spodnie dawniej szyto tak¿e z czarnej tkaniny , lecz teraz ich miejsce zajê³y bia³e p³ócienne. Poza czarnym ulubionym kolorem jest czerwony.
wi¹teczny ko³pak (Sonntags  kolpack ) Kaszubów jest czerwony i ma czarny otok, a jeszcze strojniejsza jest czarna futrzana czapka z denkiem z czerwonego sukna./.../ W szóstym lub
siódmym roku ¿ycia ch³opiec wk³ada prawdziwy strój kaszubski: jest to h a r n e j a , kurtka z bia³ego p³ótna, przetykanego
czarn¹ we³n¹ . (kurtka ta u S³owiñców i Kabatków zwana jest
k a b a t e m ; Kaszubi za t¹ nazw¹ okrelaj¹ kurtkê kobiec¹ ).
Pod ni¹ wk³ada siê l i w k , kamizelkê z tego samego materia³u,
zapinan¹ na haftki; spodnie do kolan, we³niane poñczochy i
wreszcieskórzanebuty,siêgaj¹cepowy¿ejkostki,ogrubychpodeszwach, bez obcasów. Buty jednak staj¹ siê w³asnoci¹ Kaszuba dopiero po osi¹gniêciu pe³noletnoci; do tego momentu
nosz¹ oni drewniane pantofle (korki); s¹ one, nawiasem
mówi¹c, ich sta³ym codziennym obuwiem.
W zimn¹ pogodê Kaszub nosi specjalnego rodzaju ko¿uch
(Ko¿uch to u Kaszubów nazwa ka¿dego okrycia z futra; ten natomiast rodzaj ko¿ucha, który opisa³ Lorek, nazywa siê u nich
szuba), który siê sk³ada z dwu wygarbowanych i zszytych razem za pomoc¹ rzemyczków skór owczych ze zwisaj¹cymi w
dó³ ogonami, z góry przeciêtych na d³ugoci ca³ej piersi, a przez
to przeciêcie wsuwa siê g³owê; na piersi ko¿uch jest zapinany
na 4 lub 5 skórzanych guzików. Dooko³a szyi jest obszyty niewielkim stoj¹cym ko³nierzem, który przys³ania go³¹ szyjê (Kaszubaaniwzimie,aniwlecienienosinicnaszyi).KiedyKaszub
idzie w ko¿uchu, siêga mu on po kolana, a koñce dyndaj¹ mu
miedzy nogami...
Zainteresowanych tym opisem ubiorów i innych s³owiñskich i kaszubskich zwyczajów w tym ubioru odsy³am do wspomnianego opracowania Aleksandra Hilferdinga  Resztki
S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego ( Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego 1989 r. w redakcji prof. Jerzego Tredera i prof. Hanny Popowskiej  Taborskiej)
Zapewne w takich strojach chodzili mieszkañcy Kluk, Kluk
¯elewskich i Kluk Ciemiñskich, wsi leýàcych po obu stronach
Pustynki, i nad jeziorem Ùebsko. Jedna z legend zebranych
przez Franciszka Lorentza³, opublikowana w jego ksiàýce pt.
Slovinzische Texte  wydanej w 1905 roku w Petersburgu ,
mówi o...
Za³o¿eniu Kluk
By³ sobie pewien ch³op nazwiskiem Grzenauta. Wedruj¹c
po wiecie doszed³ pewnego razu do brzegów jeziora £ebsko.
Jezioro mu siê tak spodoba³o, ze Grzenauta zbudowa³ sobie w
pobli¿u chiczê, tj. chatê, o tam na ³¹ce blisko rzeczki. Dlatego
po dzi dzieñ ³¹kê t¹ nazywamy Grzen¹ut¹.

Zdarzy³o siê jednak, ze wody wezbra³y i zala³y ³¹kê wraz z
chatk¹. Wtedy Grzenauta zbudowa³ sobie inn¹ chiczê, tu na
górze. I tak od dawnych czasów ten dom i ca³e gospodarstwo
nazywamy do tej pory Górne albo na Górze. Grzenauta
nie mia³ syna , tylko jedn¹ córkê i dlatego musia³ wzi¹æ ch³opaka, który nazywa³ siê Kleka. Po kilku latach Kleka o¿eni³ siê z
córk¹ Grzenauty i mia³ z ni¹ a¿ siedmiu wotroków tj.
ch³opców. To s¹ nasi przodkowie.
Najstarszy syn Kleki dosta³ po nim dawn¹ jego chiczê, tu na
górze. Drugi syn zbudowa³ sobie chiczê tam na piasku i dlatego
nazywa siê ona Piaskowe. Trzeci za zbudowa³ chiczê u dêba i
nazywa j¹ Dêbowe. Czwarty osiedli³ siê przy ³ugu (mokrad³o);
tê chiczê zwiemy £ugowe. Pi¹ty syn wystawi³ chiczê u chojny i
dlatego zwie siê ona Chojnowe. Szósty  na pustej ³¹ce i chyba
dlatego nazywa siê Puszczowe. Najm³odszy za z synów osiedli³ siê w tym miejscu, gdzie dzi stoi nasza karczma, któr¹, ju¿
nikt nie wie dlaczego nazywamy Grzêdowe.
Wszyscy ch³opi, którzy tu dawniej mieszkali, nosili nazwisko Kleka, a wie nasz¹ zwano Kleki. Tak wiêc my mieszkañcy
tej wsi nazywamy siê richtich Klekowie albo Klekanie.
Kleka
Jest okreleniem wieloznacznym. Np. wymawiana zdrobniale kleczka (kluka, kluczka) oznacza p³ozê u sañ,a tak¿e jarzmonajednegowo³a.Zaprzêgaj¹cdwawo³ywk³ada³osiêimna
karki jarzmo, za na jednego, wk³ada³o siê mu w³anie klekê.Tak tak¿e okrelano klapkê na uszy u czapki zimowej tzw.
kapuzy.Zkolei u¿ywanowyrazuklinkaoznaczaj¹cyklamkê,zaworê, zasuwkê przy drzwiach. Mówiono: zamkn¹æ dwierze
naklinkê,zasen¹c(zasun¹æ)klinkê.Jakwswyms³ownikuwyjania ks. G. Poblocki ( S³ownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmów che³miñskich i kociewskich  Che³mno 1887 r.)wyraz
ten widocznie pochodzi od klin, kliniec. Równie¿ tam Pob³ocki
wymienia, ¿e tym mianem nazywano krzyw¹ laskê, któr¹
so³tysi jako naczelnicy gmin zwo³uj¹ gminê, obsy³aj¹c j¹ po
ca³ej wsi, i za tym pozwem ka¿dy do gminy nale¿¹cy by³ zobowi¹zanystawiæsiêdoso³tysa.Okrelenietegoznakumo¿naporównaæ do krywuli(ê), krzywuli (ê), w któr¹ pos³owie od Krywekrywejto wys³ani, byli zaopatrzeni na znak, ¿e od najwy¿szego
kap³ana przychodz¹. O niniejszym czytamy we fragmencie
Opisania Ziemi Pruskiej Gwagnina; Gdy Krywe Krywejto
przezs³ugêswegoznakabowiêclaskêpos³a³,gotowiPrusowie
do wszystkiego byli...proci ludzie zwali te najwy¿sze swe
kap³any Krywe Krywejto tj. bliski nasz Pan....
Do dzi to kaszubskie okrelenie Kleka jest ¿ywe i spo³ecznienone.Np.wS³upskumamykarczmêpodKluk¹,awniejna
eksponowanym miejscu wisi kleka, znak w³adzy so³eckiej.
Tak¿e mam swoje osobiste odniesienia do dzia³añ , które
podejmowa³em przy wsparciu cz³onków s³upskiego Oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego i okrela³em tym
s³owem  symbolem: Kleka.
Niew¹tpliwie s¹ nimi podjêcie w 1983 roku rozmów z WojewódzkimKonserwatoremZabytkówwS³upskuZdzis³awem
Daczkowskim nt. rozbudowy skansenu w Klukach ( a tak¿e w
Sominach-naGochachBytowskich).Zkoleiw 1985rokuzainicjowa³em (zpowodzeniem)starania orewaloryzacjêiw³¹czenie w sk³ad Skansenu Wsi S³owiñskiej w Klukach le¿¹cego na
obrze¿ach wsi cmentarza S³owiñców.

Tak¿e w tym¿e 1985 roku odby³a siê w Sali Rycerskiej
s³upskiego zamku, sesja naukowa: Micha³ Mostnik i S³owiñcy . Do pierwszych tego rodzaju wydarzeñ kulturalnych w
S³upsku i na Pomorzu rodkowym, by³o zorganizowanie Dni
Kultury Pomorskiej S³owiñska Kluka a w ich ramach w 1985
i 1986 roku I i II Spotkañ Kapel i Teatrów Ludowych S³owiñska Kluka. W ramach tych spotkañ odby³y siê imprezy Kluki
wS³upsku,Parchowie,BytowieiBorowymM³ynie.Uczestniczyli w nich zespo³y z ca³ego Pomorza (od Pyrzyc po Koleczkowo) a
ich przes³aniem by³o ukazanie tradycyjnych i wspó³czesnych,
rodz¹cych siê w symbiozie z w niesion¹ tu przez powojennych
Osadników nowopomorskich  form kultury Pomorza rodkowego.
Aktualnie od 2002 roku Fundacja Naji Gochë przyznaje
wyró¿nienie Bazuna w kategorii Kaszebska Kleka za
rozs³awianie i promocje Ziemi S³upskiej, Zaborów, Borów i
Gochów, oraz i innych czêci Wielkiego Pomorza.
Ci¹g dalszy nast¹pi ...
W kolejnym odcinku m.in. wspomnê o znaczeniu dla S³owiñców wiêtej Góry Rowokó³...
1)Stanis³awKujot(1845-1914),Borowiak,profesorCollegiumMarianum w Pelplinie (1872-1893), potem pleban w Grzybnie i prezes
Tow. Naukowego w Toruniu, autor m. in. wielotomowych Dziejów
PrusKrólewskich(1913-1924)czyKtoza³o¿y³parafiedzisiejszejdiecezji
che³miñskiej (1902-1905).
2)TeofilL.Lorek[Loreck](1760-1845),urodzonywPasymiunaMazurach, znaj¹cy jêzyk polski, m.in. pastor w Cecenowie (1806-1837),
gdziezainteresowa³siê¿yciemiobyczajamiparafianzwanychKabatkami,ktorychscharakteryzowa³wpracyetnograficznejZurCharakterisierung der Kaschuben am Leba-strome (1821), znan¹ m.in. Mrongowiuszowi, Ceynowie i Hilferdingowi, który j¹ czêciowo streci³, nie podzielaj¹c jego pogl¹du, ¿e Kaszubi nie znaj¹ w³asnych przys³ów, pieni, na
co reakcj¹ byæ mog¹ publikacje Ceynowy. Wróg Kaszubów, który upowszechnienieniemieckiegojêzykaikulturyuwa¿a³zacywilizacyjnedobrodziejstwo. Pozostawi³ w rêkopisie dwie wersje s³owniczków niemiecko-kaszubsko-polskich(1835-1836),odMrongowiuszatymniezale¿nych, zawieraj¹ce 102 wyrazy kaszubskie i 142 polskie, nadto próby
t³umaczeñ na kaszubski kazañ i czytanek, co z rêkopisów które wyda³
prof. Z. Szultka, a jêzykowo zinterpretowa³ prof. E. Breza ( Rocz. Gd.
LIV 1994).
3) Friedrich W. Lorentz (1870-1937), Meklemburczyk, w niemiecki
slawista, dialektolog i onomasta, uczeñ A. Leskiena (1840-1916) z Lipska, który niemal 40 lat bada³ na miejscu kaszubszczyznê, pozostawiaj¹c wielkie dzie³a: s³owniki, teksty gwarowe, gramatyki. Friedrich
W. Lorentz (1870-1937), Meklemburczyk, niemiecki slawista, dialektologionomasta,uczeñA.LeskienazLipska,prywatnyuczony,któryniemal 40 lat bada³ na miejscu kaszubszczynê (ze s³owiñszczyzn¹), pozostawiaj¹cwielkiedzie³a(drukowanewPetersburguiwPolsce):s³owniki, teksty gwarowe, gramatyki: wymienion¹ - wydan¹ pt.
Kaschubische Grammatik (1919), o charakterze normatywnym, powsta³¹ jakby na zamówienie M³odokaszubów, jak i opracowany przezeñ Zarys ogólnej pisowni i sk³adni pomorsko-kaszubskiej (1911), w
t³umaczeniu Karnowskiego. Ogromn¹ Gramatykê pomorsk¹ (1927-1937, wyd. 2. 1958-1962), bez sk³adni zdania z³o¿onego, t³umaczy³
M. Rudnicki. Wspomniana wy¿ej bibliografia kaszubologiczna ukaza³a
siêwMitteilungendesVereinsfürkaschubischeVolkskunde.(Przypisy  prof. Jerzy Treder)
Kapela „Rowokó³” ze Smo³dzina. (fot. J. Maziejuk)

FOTO-ZBLI¯ENIA

te¿ nim jestem) laczkarzami, a miasto Laczkendorf. Laczek u¿ywany
w tej rywalizacji (patrz zdjêcie) wa¿y ponad 2,5 kg.
Na zdjêciu aktualni mistrzowie wiata w tej jedynej na wiecie
konkurencji. Piotr led¿ z Czerska, który mistrzostwo zdoby³ rzutem
na odleg³oæ 26, 40m. Mistrzyni¹ kobiet zosta³a Sylwia Stadnicka z
Czerska, która odda³a rzut na odleg³oæ 13,50 m.
Kolejne miejsca zdobyli, wród mê¿czyzn  wicemistrzem zosta³
Tomasz Wróblewski z Czerska (22,30 m), trzecie miejsce wywalczy³
Tomasz Weso³owski (20,70 m), a wród kobiet wicemistrzyni¹ zosta³a Dominika Dubiela z Gdyni (13,40 m), a trzeci¹ by³aGra¿yna Lepak z Bia³owie¿y (11,40 m.) (Fot. Maria Sowis³o)

Jan Giriatowicz  (zdjêcie Jan Maziejuk.)W towarzystwie z lewejks. Romana Skwiercza  Remusa, z Gdañska z prawej ks. Jerzy Wyrzykowski proboszcza w Duninowie, podczas uroczystoci ods³oniêcia i powiecenia tablicy pamiêci Anny £ajming w S³upsku 17 marca
2006 r.
Podczasuroczystociwiêta3Maja,jakieodby³ysiêwpa³acuprezydenckim, prezydent Lech Kaczyñski Prezydent RP wyró¿ni³ najwy¿szymi odznaczeniami 80 osób. Wród nich jest S³upszczanin, 
ks. pra³at Jan Giriatowicz proboszcz parafii w. Jacka w S³upsku,
który zosta³ uhonorowany Krzy¿em Orderu Odrodzenia Polski.
Ks. pra³at zosta³ doceniony za dzia³alnoæ patriotyczn¹ w latach 80.
W tym okresie by³ on m.in. kapelanem i duchowym opiekunem
dzia³aj¹cej w S³upsku podziemnej Solidarnoci. Ks. Jan jest ogólnie
szanowan¹ osob¹ w S³upsku, cechuje go niezwyk³a skromnoæ
a przede wszystkim ci¹g³a gotowoæ s³u¿enia innym, swojemu rodowisku i spo³ecznoci S³upska i Pomorzu.
Redakcja do³¹cza do ¿yczeñ, jakie p³yn¹ na rêce Ksiêdza. ¯yczymydalszychsi³,któretakskuteczniewykorzystujeKs.pra³atwbudowaniu zgody i pomylnoci osobistej i spo³ecznej nas wszystkich.
Dziêkujemy za wszystko! Szczêæ Bo¿e.

Od lewej: prof. Wac³aw Odyniec, ks. bp. Ignacy Tokarczuk  ordynariusz przemyski i ks. bp Marian Przykucki  ordynariusz che³miñski, oraz p(prawdopodobnie) ks. bp. Edmund Piszcz Pelplin  Spotkania Pelpliñskie 1985 rok. (fot. Edmund Kamiñski)
Wród wyró¿nionych przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
z okazji wiêta 3 Maja najwy¿szym opolskim odznaczeniem  Orderem Or³a Bia³ego jest arcybiskup Ignacy Tokarczuk by³y ordynariusz
przemyski, który w pocz¹tkowym okresie swego kap³añstwa
(w okresie prze³omu lat 40-50 XX wieku) zwi¹zany by³ z Ziemi¹ Lêborsk¹.
Ods³oniêcie 19
stycznia 2006 r. tablicy pamiêci prof.
Huberta Górnowicza i nadanie
jego imienia jednej z sal Uniwersytetu Gdañskiego.
Na zdjêciu inicjatorzy uhonorowania pamiêci
prof. Huberta. Górnowicza , wybitni
naukowcy polscy
 Kaszubi: prof.
Edward Breza
iprof.JerzyTreder.
(Opr. tz)
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S³upsk na szerokim tle

S³owianie Zachodni, wêdruj¹c na zachód, korzystali z rzek,
ale nie by³y to samodzielne rzeki dzisiejsze: Niemen, Wis³a,
Odra i £aba. Tak oto Stanis³aw Lencewicz /Geografia fizyczna
Polski, Warszawa 1955, s. 65/ mówi o dawnej tej sieci rzecznej:
wody dorzecza Warty, Wis³y, a czêciowo i Niemna, pozbawione mo¿noci odp³ywu do wype³nionego godami Ba³tyku,
kierowa³y siê daleko na zachód do Morza Pó³nocnego. Oraz
tak /s. 65 i 66/ o jej fragmencie: pierwotnie Wis³a nie skrêca³a
na pó³noc pod dzisiejszym Fordonem, gdy¿ ci¹gnê³y siê tam potê¿ne wa³y morenowe; Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskiestanowi³ywówczasjedn¹ca³oæ.Wis³a,wiêcp³ynê³adalej na zachód. Podobna jest geneza trasy Niemna od Grodna
daleko na pó³noc, a nie - jak u-przednio - Biebrz¹. Oraz tego, ¿e
Odra pod Cedyni¹ skrêci³a na pó³noc.
G³ówna domena osadnicza Zachodnich S³owian
Treci przestrzenne zawarte w tych s³owach i dawne trasy
niektórych innych rzek nanios³em na mapê. G³ówny szlak komunikacyjny, Rzeka Zachodnich S³owian, prowadzi³ od róde³
Niemna /1/ do Grodna /2/, dalej Biebrz¹, Narwi¹ i Wis³¹ od Modlina /3/ do dzisiejszego ujcia do niej Brdy /4/ pradolin¹ do Noteci /4-5/, t¹ rzek¹ i Wart¹ do Kostrzyna /6/ Odr¹ do Cedyni /7/,
tras¹ kana³u 0dra-Hawela /7-8/ i t¹ rzek¹ /8-9/ do £aby /9-10/.
To by³ krêgos³up /o/ g³ównej domeny osadniczej Zachodnich
S³owian.
Adomenata/pomijamjejczêæbia³orusk¹1-2/napo³udniu
siêga³a do dzia³u wód, który stanowi³y Karpaty Zachodnie od
Bieszczad po Beskid l¹ski, nastêpnie Jesioniki, wy¿yna Czesko-Morawska, Szumawa i Las Czeski. Ta po³udniowa granica
domeny by³a siec wysoka. A przestrzeñ od niej do osi domeny
mia³a tylko jeden wyrany wewnêtrzny dzia³ wód /Sudety i Rudawy/ wyznaczaj¹cy subdomenê czesk¹.
G³ówna domena osadnicza Zachodnich S³owian by³a dwustronna, ale nie symetryczna. Jej czêæ prawa /od osi/, pó³nocna, siêgaj¹ca do kulminacji szerokich wa³ów morenowych: prusko-mazurskiego,pomorsko-wielkopolskiegoimeklemburskiego, by³a stosunkowo w¹ska i znacznie gorzej
zagospodarowana ni¿ czêæ lewa /po³udniowa/.
Niestety,autorzyzajmuj¹cysiêpocz¹tkamiS³owianZachodnich, maj¹ przed oczyma nie ówczesn¹, ale dzisiejsz¹ sieæ
rzeczn¹. Ponadto bywa, ¿e w ogóle nie widz¹ struktury fizycz-

no-geograficznej /ani dawnej, ani dzisiejszej/ rozpatrywanych
terenów, Zastêpuj¹ j¹ w swoich mylach i tekstach jednostkami w³adania politycznego /pañstwowego/ lub jednostkami administracyjnymi.
Tak postêpuj¹cy autorzy ilustruj¹ swoje teksty mapkami z
dzisiejszymi rzekami, a taki termin jak dzia³ wód, jest im obcy,
przez co niektóre ich wywody nie maj¹ odniesienia, bo b³êdem
jest nieuznawanie granic fizjograficznych /chodzi nawet o niskiedzia³ywód/zapierwotnegraniceplemienne.Bezzrozumienia struktury przestrzennej rozpatrywanego terenu nie jest mo¿liwe zrozumienie wielu zdarzeñ, np. ustanowienia ogólnopolskiej sto³ecznoci Krakowa.
Pierwotni Kaszubi
Wewn¹trz dwustronnej domeny osadniczej Zachodnich
S³owian /traktowanej jako ca³oæ/ istnia³y subdomeny. Czeska
przetrwa³a /jako pañstwo/ dziêki wysokim granicom. Inne, których osiami by³y dop³ywy Rzeki Zachodnich S³owian, nadal
utrzymuj¹ /i wewn¹trz Polski i wewn¹trz Niemiec/ swoje kulturalne i gwarowe odrêbnoci.
W czasie, który jest t³em tych s³ów, Wis³a kierowa³a siê ju¿
pod dzisiejszym kordonem na pó³noc i stanowi³a szlak /zrazu
wartki, wiêc tylko w jedn¹ stronê/ wêdrówki ludu o póniejszej
nazwie  Kaszubi. Jednostronn¹ osi¹ osadnicz¹ tego ludu by³
brzeg morza, a wzd³u¿ niego ¿egluga przybrze¿na. £odzie i tratwy Kaszubów wp³ywa³y w ujcia rzek i daleko w rzeki. Tak
by³o te¿ gdzie indziej na wiecie. Przyk³ady: Chile, Norwegia
i Szwecja; germañscy Fryzowie, Holendrzy i Flamandowie opanowali brzeg Morza Pó³nocnego od Jutlandii do Dunkierki /germañska nazwa/ we Francji; Dalmacja - chorwackie wybrze¿e
Adriatyku; Arabowie mieszkaj¹ w Iranie na w¹skim pasie wybrze¿a Zatoki Perskiej; taka jest te¿ geneza opanowania Zatoki
Kalifornijskiej przez Hiszpanów.
Kaszubi, w miarê posuwania siê morzem od Zatoki ¯u³awskiej do Jutlandii /archeologowie trafiaj¹ tam na osadnictwo
s³owiañskie-kaszubskie/ wp³ywali w rzeki, które stawa³y siê kaszubskimi drugorzêdnymi dwustronnymi drobnymi domenami
osadniczymi. Jednak ¿adna ze zlewni tych rzek nie by³a wystarczaj¹co du¿a i centralna, ¿eby móc siê staæ baz¹ ogólnokaszubskiej stolicy. Oto geneza rozbicia Kaszub, od Meklemburgii do ¯u³aw, na drobne ksiêstwa.

Natomiast, w wyniku wspomnianych prze³omów Wis³y
i Odry, ros³y centra dzisiejszych na skrajach Kaszub /w Polsce
Gdañsk i Szczecin/ portowo s³u¿¹ce bardziej odleg³ej Polsce ni¿
jako stolice okolicznych ziem, np. Gdañsk zupe³nie nie ma w zakresie przestrzennym sto³ecznego charakteru.
W Gdañsku mieszka wielu Kaszubów, ale rz¹dz¹ nim
g³ównie nie-Kaszubi. Trzeba z jednej strony wspomagaæ gdañskich Kaszubów w ich walce o nale¿ne prawa, np. jêzykowe,
ale równoczenie trzeba gdzie indziej budowaæ kaszubsk¹
sto³ecznoæ.
Najbli¿sza przysz³oæ
Tu potrzebne jest pewne spostrze¿enie. Azjaci podjêli przed
wiekami wielk¹ migracjê nazwan¹ wêdrówk¹ ludów. Uwaga:
ludów, a nie narodów, bo ci wêdrownicy dopiero po pewnym
czasie od osiedlenia siê stawali siê narodami. Osoby, nawet
z sob¹ spokrewnione tylko w drobny sposób, ale ¿yj¹ce na terenie przestrzenne klarownym /np. jedno dorzecze/ zmuszaj¹cym
do grupowania siê, u³atwiaj¹cymi przeciwstawianie siê zewnêtrznemu z³u, staj¹ siê po paru pokoleniach narodem. I dzisiaj
unastowystêpuje.¯yjemywpañstwieniezwyklesilniescentralizowanym /jako nadal rozwijany spadek po komunizmie/,
gdzierozwójWarszawy,izarobkiwniej,s¹znaczniewy¿szeni¿
gdzie indziej, szczególnie na krañcach pañstwa. Ta niesprawiedliwoæzmuszanap³ywowychPolaków,staj¹cychsiêPomorzanami, do grupowania siê. Wiêc siê grupujemy wokó³ jedynych
odwiecznych tu Kaszubów. Wartociowi nie-Kaszubi s¹ przyjmowani do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Powsta³o nawet okrelenie: Kaszuba z wyboru.
Potrzebny jest nastêpny etap tego powstawania spo³ecznoci kaszubsko-pomorskiej: desygnowania którego miasta na
nasz¹ stolicê.
Po³o¿enie tego miasta powinno byæ centralne na obszarze, o którym spodziewamy siê, ¿e wkrótce bêdzie w pe³ni kaszubski. I powinno to byæ miasto, które ju¿ samorzutnie siê rozwinê³o, obros³o instytucjami sto³ecznymi /ponadpowiatowymi/. To S³upsk zapocz¹tkowa³ np. w postaci WSP, ju¿ u siebie.
S³yszê czasem pytanie: czy S³upsk to s¹ Kaszuby? Odpowiadam: ale¿ tak. Teraz tej oczywistoci trzeba w pe³ni nadaæ
sto³eczn¹ treæ.
/-/

Struktura hydrograficzna pierwotnych domen osadniczych S³owian Zachodnich i Pó³nocno-Zachodnich, tj. Kaszubów.
Linie przerywane - pierwotne g³ówne dzia³y wód, a kropki- pierwotne i obecne drugorzêdne /tu czeskie/ dzia³y wód.
Linie brzegowe narysowano w sposób uproszczony.
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Encyklopedia Gdyni

Autorki publikacji wskazuj¹ na wielu ludzi, którzy
zrezygnowali z szans zamieszkania i podjêcia pracy i
kariery poza granicami Polski. Tych, którzy w latach
dwudziestych XX wieku podleli siê budowaæ miasto i
port Gdynia. Tych, którzy za to w latach II wojny wiatowej. ginêli w obozach i zamordowani w Lesie Pianickim oraz tych, co po II wojnie wiatowej wojnie
wróciliby ponownie wznosiæ Gdynie. To oni najczêciej stali siê ofiarami nowego komunistycznego systemu. Im to zabierano maj¹tek i niejednokrotnie dopuszczono siê na nich przeladowañ i zbrodni.
Z przytoczonej tu opinii prof. J.K. Sawickiego dowiadujemy siê, ¿e Gdynia nale¿y do miast najbardziej
ni zaniedbanych pod wzglêdem przeprowadzanych
tam badañ dot. jej historii, ze ma najubo¿sze materia³y ród³owe w tym wzglêdzie.
Autorki wyjaniaj¹, ¿e ich encyklopedia ma charakter dziennikarski, reporterski. Materia³y do niej
zbiera³y przez ponad 2 lata. W tym czasie organizowa³y m.in. liczne spotkania z zainteresowanymi powstaniem tego opracowania. Opracowane przez nich
has³a znajduj¹ce siê w Encyklopedii autorki podpisuj¹ swymi inicja³ami. Has³a bez podpisów i inicja³ów
s¹ opracowane przez zespó³ redakcyjno  autorski.
Jednak nie wszyscy poproszeni o pomoc i
wspó³pracê nie okazywali zrozumienie dla tej cennej
i pomnikowej inicjatywy i z tej racji brak szereg hase³
w omawianym dziele. St¹d autorki wiedz¹c o okrelonych brakach tematycznych w tej edycji, zapowiadaj¹ opracowanie w najbli¿szym czasie do niej suplementu.
Moje refleksje nt. tej ksi¹¿ki odnosz¹ siê tylko do
niektórych spraw zwi¹zanych z jej problematyk¹ dotycz¹ one przesz³oci gdyñskich dzielnic, a tak¿e
spraw kocielnych.
W sposób godny odnotowano w tym dziele dzieje
polskiej ludnoci rozstrzelanej w czasie okupacji hitlerowskiej w Pianicy, w obozach koncentracyjnych m.
in. w Stutthofie oraz kwestie dot. niszczenia wszelkich ladów polskoci /s.52/.
Cz³onków Polskiego Zwi¹zku Zachodniego najczêciej likwidowano w jesieni¹ 1939r. /s.598/. W tym
tak bardzo trudnym okresie si³¹ oporu na Pomorzu
Gdañskim by³ ks. Józef Wrycza.
Dowodem wdziêcznoci dla patriotyzmu gdynian
jest Pomnik Zamêczonych za Wiarê i Ojczyznê w latach okupacji /s.612/, podobnie tablice-(dwie)- powiecone pomordowanym ksiê¿om i jezuitom z parafii NSPJ i z NMP, jezuitom, ofiarom Pianicy. Na
frontonie dworca Gdynia  Osobowa usytuowana
jest tablica powiêcona represjonowanych i wysiedlonym przez Niemców  gdynianom.
Dziejom gdyñskich kocio³ów powiêci³em recenzjê w Roczniku Gdyñskim nr 15 s.377-382, jednak redakcja nie uwzglêdni³a ze mn¹ swych propozycji i w
konsekwencji dosz³o do ponad 10 ra¿¹cych b³êdów.
Sytuacjê Wypêdzonych w Niemczech nag³ania Erika Steinbach, jakby na ironie urodzona na Kaszubach
w Rumi.Gdynianie przypomnieli jej o swoim losie
zak³adaj¹c Stowarzyszenie Wysiedlonych Gdynian /s.
771/. W Niemczech pretensje nie tylko do maj¹tków
na wschód od Odry wysuwa Powiernictwo Pruskie.
Gdyñsk¹ odpowiedzi¹ na te zakusy jest Powiernictwo Polskie /s.638/. Trzeba tu równie¿ zaznaczyæ, ¿e
powojenna w³adza ludowa wysiedla³a z miasta osoby dla siebie niewygodne, /s. 928/.
Gdyñscy mieszkañcy niezapomnieli o zbrodniach
stalinowskich, szczególnie o tej w, Katyniu,co stara
siê przypominaæ Rodzina Katyñska powsta³a w I989r.
oraz Sanktuarium Katyñskie powiecone w 1998r. w
kociele NMP /s.698/. Nie tylko pamiêæ b. mieszkañców Wilna i okolic ma przywracaæ kopia obrazu
MB Ostrobramskiej.
Reasumuj¹c powy¿sze wywody wypada zauwa¿yæ, ¿e Gdynianie mog¹ byt przyk³adem lokalnego patriotyzmu dla innych miast i wsi Pomorza, gdzie nie
zawsze docenia siê a przynajmniej pomniejsza siê
role przelanej krwi dla 8/. sprawy narodowej. Trzeba

tak¿e ze /. Smutkiem stwierdziæ, ¿e nie wszyscy ksiê¿a pomordowani w czasie okupacji doczekali siê,
chocia¿by w kocio³ach, tablic pami¹tkowych.
W sposób w³aciwy uwieczniono role Kaszubów w
dziejach Gdyni, bowiem miasto powsta³o na kaszubskim korzeniu, zauwa¿amy to w sk³adzie administracji miasta do 1939r. (s.13). Pomnik ambitnego i skutecznie pro narodowego Abrahama stan¹³ w
centralnym punkcie miasta. W Encyklopedii wymieniono szereg danych o gdyñskich kaszubskich rodach. Oddzielnych hase³ doczekali siê m.in. Augustyn
Grubba, Augustyn Krause, Marian Mokwa, ks. Antoni
Muchowski, Franciszek Szulist, Jan Radtke, historia
Zrzeszy Kaszebskiej i Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.
Przy omawiaj¹c problematykê kocieln¹ wziêto
pod uwagê m.in. historiê Bazyliki Morskiej, historie
kilku chórów, domów zakonnych, franciszkañskiego
centrum kultury, gdyñskie kapliczki, szczególnie przydro¿ne, . szko³y katolickie, pomnik Matki Boskiej Gdyñskiej i gdyñskie krzy¿e.
Oddzieln¹ i wyró¿nion¹ w omówieniu zas³ug jest
postaæ ks. Hilarego Jastaka , zw³aszcza jego zaanga¿owanie w dzia³alnoci Caritas. Postaæ ksiêdza Jastaka i jego dzia³alnoæ w sposób wielce kompetentny przedstawi³a W. Kwiatkowska, która o wielu
kwestiach wiedzê zdoby³a nie tylko bezporednio od
ksiêdza pra³ata, ale tymi zagadnieniami ¿y³a ju¿ od
paru lat, przygotowuj¹c siê m.in. do tej publikacji.
Z bardziej znacz¹cych historycznie wsi, które
wesz³y tworz¹c obecny obszar Gdyni w publikacji odnotowano: Cisowe, Chwarzno, Chyloniê, Kolibki, Grabówek, Gdyniê Oksywie, Wielki Kack, Ma³y Kack,
Ob³u¿e, Pogórze, Red³owo i Witomino. O ile do omówieñ prawie wszystkich miejscowoci mo¿na wprowadziæ pewne poprawki, o tyle przy prezentowaniu
Ma³ego Kacku mam merytoryczne i znaczne w¹tpliwoci. By lepiej zrozumieæ przesz³oæ tej wsi (dzielnicy)
trzeba poznaæ dok³adniej topografiê jej po³o¿enia, a tak¿e kolejne historyczne daty w jej dziejach. Najbardziej pewne s¹ daty dotycz¹ce budowy kocio³a w
Ma³y Kacku /obecnie w Or³owie/ w latach 1568-1572 s.430,363,5477. Na s.529 czytamy, ¿e Jan Adler kupi³
3 morgi ziemi u podnó¿a klifu po prawej stronie Kaczej
w granicach Red³owa, gdy tym czasem pruska mapa
z II po³owy XIX w. obiekty Adller Horst pokazuje po lewej stronie ujcia rzeki Kaczej. Natomiast po prawej
stronie odnotowuje Fischerhof Koliebken czyli osadê
ryback¹ Kolibki. Autor has³a Parafia Ewangelicka w
Ma³ym Kacku przy zbudowanym w latach 1568-1572
kociele pisze o pierwszej tam wizytacji biskupiej. Jest
to b³êdna data bowiem pierwsza wizytacja tego koscio³a odby³a siê w 1582 roku. Tam¿e autor has³a dodaje, ¿e koció³ w Ma³ym Kacku zosta³ zbudowany przez
gdañsk¹ rodzinê Rosenbergów. Moim zdaniem ta kwestia wymaga dalszych i pog³êbionych badañ. Warto
przy tym dodaæ, ¿e protestanci z Ma³ego Kacka najpierw z³upili i nastêpnie podpalili koció³ w Wielkim
Kacku. Podstêpem zdobyte pieni¹dzê ,które mia³y byæ
przeznaczone na odbudowê spalonego kocio³a, przeznaczyli na wzniesienie w³asnego zboru i nastêpnie
sprowadzili ewangelickiego pastora, o czym czytamy
w dokumentach powizytacyjnych wizytacji bpa H. Rozra¿ewskiego t. 1-3 s.21,22,107,200. A wiêc dochodz¹
kolejne w tych kwestiach w¹tpliwoci.
S¹dzê, ¿e ka¿dy czytelnik znajduje w encyklopedii
osoby, instytucje czy miejsca, które go zaciekawi¹.
Mnie m.in. zainteresowali: Barbara Bielecka / projektant wi¹tyni w Licheniu/, Jerzy Heidrich, ks. Alojzy
Porzyñski, ks. Rybka, Maria J. So³tysik, ks. Józef Szarkowski, ks. Teodor Turzyñski, ks. Jerzy Wiêckowiak,
ks. Kazimierz Zwolenkiewicz.
Z ciekawoci¹ zapozna³em siê z prezentowanym
omówieniem historii cmentarza oksywskiego a tak¿e
o dzia³alnoci Ko³a Starych Gdynian, Muzeum Miasta
Gdyni, Towarzystwa Mi³oników Gdyni i Towarzystwa Przyjació³ Or³owa.

Przy niektórych dawnych wsiach wskazano na ulice w obecnych dzielnicach miasta. Uwa¿am, ¿e mo¿na to by³o zrobiæ przy wszystkich miejscowociach (
por. W. Szulist, Najstarsze drogi i ulice wspó³czesnej
Gdyni, Nautologia 1974 nr 1-2 s.47-50).
Szkoda, ¿e na pocz¹tku encyklopedii nie zamieszczono kilku starych map np. Schröttera z lat 1796-1802, Engelbrechta z 1848, pruskiej z II po³owy XIX
w. i polskiej z okresu 20- lecia miêdzywojennego w
skali 1:25 000. Niew¹tpliwie wzbogaci³yby one t¹ pozycjê, a czytelnik pozna³by lepiej topografiê miasta.
Nale¿y podkreliæ i¿ w opracowaniu tym zosta³y
w pe³ni wykorzystane dostêpne archiwalia chocia¿by
w zakresie prezentacji omawianych miejscowoci .Podobnie mo¿na powiedzieæ o zakresie wykorzystania
dostêpnych róde³ drukowanych. Lecz pomimo
wszystko mo¿na mieæ obawy czy wykorzystano je
wszystkie i w pe³ni.
W podanej literaturze szereg pozycji /tytu³y/ powtarzaj¹ siê np.: K. Kasis-kiego, O Kieca, P. Kriedtego, H. Ligenberga, W. £êgi, K,. Mikulskiego, J. Muhla,
Nazwy Miast, F. Schultza, J. Sporsa, H. Stachnika,W.
Szulista -w sumie 12 autorów. Mo¿na wnioskowaæ,
¿e mog³a tu zawiniæ w tym wzglêdzie s³aba znajomoæ jêzyka niemieckiego u opracowujacego ten zakres.
Pomimo niniejszych moich uwag i refleksji dotycz¹cych tylko niektórych kwestii, uwa¿am, ¿e
dzie³o to bêdzie stanowi³o nieodzown¹ pomoc dla
kszta³c¹cych siê w tym zakresie dzieci, m³odzie¿y,
studentów, a tak¿e i byæ mo¿e przede wszystkim dla
wszystkich tych którym bliska sercu jest historia miasta i regionu oraz Polski.
O ile to wydrukowane dzie³o o charakterze popularyzatorskim, dziennikarsko-literackim jest w swym rodzaju osi¹gniêciem wybitnym, to nie wystarcza ono
by np. dorównywa³o do np. wielotomowej Historii
Gdañska. St¹d uwa¿am, ¿e potrzebne i nieodzowne
jest pog³êbione i ca³ociowe opracowanie historii
Gdyni.
Do tego opracowania powinien zmobilizowaæ siê
Uniwersytet Gdañski. W takim to opracowaniu znaleæ by siê musia³ systematyczny wyk³ad o przesz³oci
pocz¹wszy od omówienia rodowiska geograficznego, archeologii, a tak¿e historyczny z podzia³em na
poszczególne okresy np. panowania ksi¹¿¹t pomorskich, okres I Rzeczypospolitej, czasów zaboru pruskiego, 20 lecia miêdzywojennego, lat hitlerowskiej
okupacji, PRL -u 1945-1989 i okres ostatni tj. od 1989
roku. Takie ju¿ prace o znacz¹cym wymiarze naukowym wykona³ i nadal je prowadzi wybitny pomorski
mediewista  dr Tomasz Rembalski.
* Encyklopedia Gdyni  Praca zbiorowa pod red.
M. Soko³owskiej, zespó³ redakcyjny I.Greczanik- Filipp i W. W. Kwiatkowska, Gdynia 2006 s,999 /-/
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Z podró¿y na Pomorze
*
1911 rok

Podró¿uj¹c po Pomorzu widzi siê i czuje staro¿ytnoæ dziejow¹ tych ziem na ka¿dym kroku. Miêdzy Odr¹
a £ab¹ siedzia³y od prawieku dwa najpotê¿niejsze ludy
lechicko-polskie: bodrycy i lutycy, których plemienn¹
ga³êzi¹ byli starzy pomorzanie, ró¿ni¹cy siê od pierwszych g³ównie tylko ziemiopisn¹ nazw¹. Stwierdzon¹
jest rzecz¹, i¿ pierwotne Pomorze obejmowa³o tak¿e dzisiejsze nadmorskie ziemie Meklenburgii. Bodrycy, lutycy i pomorzanie tworzyli w³aciwie jeden lud, posiadaj¹cy mniej wiêcej jedn¹ i tê sam¹ gwarê, te same
zwyczaje i obyczaje, jako te¿ wierzenia, niemniej za
jedn¹ szczepowoæ, niestety rozbity na plemiona, odrêbne pañstwa i ró¿ne nosz¹cy nazwy. W dziejowych ju¿
czasach, na pocz¹tku wieku XII nale¿a³y do Pomorza
pó³nocno-wschodnie ziemie lutyków, jako to: czrezpiañska, dolêczañska, rubarska i ukrañska, i wraz z ostrowami Uznojmem i Wolinem. Granic¹ zachodnio-pomorskiego pañstwa za czasów ksiêcia Wartys³awa by³a od
zachodu rzeka Rokitnica. Ksi¹¿êta pomorscy zwali siê
nie tylko Pomeranorum, lecz nosili te¿ do r. 1215 tytu³
duces Leuticorum. Póniej stracili oni wiêksz¹ czêæ
ziem lutyckich. Czêæ ziemi czrezpiañskiej i dolêczañskiej dostali ksi¹¿êta bodryccy (meklenburscy), za ziemia rutarska i ukrañska jako te¿ cz¹stka w³aciwego Pomorza miêdzy Odr¹ a Wart¹ (Nowa Marchia) przypad³a
markgrafom brandeburskim. Za rzekami Trebol¹ i Rêk¹
(Helde) ku pó³nocy rozpociera³o siê pañstwo Ranów", ze s³ynn¹ wi¹tyni¹ Swantowita w Arkonie na
wyspie Rojnie (Rügen), wiêtej wyspie lechitów; za Rokietnicê siêga³y daleko poza Lubê na pó³wysep duñski
pañstwa bodrywców i w¹grów. Przesz³oæ tych pañstw
lechickich ginie po najwiêkszej czêci w pomroce dziejowej. D³ugowiekowa by³a ich wietnoæ, czego homeryczne odblaski przechowuj¹ nam sagi" skandynawskie i niektóre zapiski kronikarzy. A w³anie ta ich
przeddziejowoæ", ¿yj¹ca têczowymi blaskami w
podaniach - to bardzo d³ugi rozkwit ich potêgi politycznej i rodzimej kultury, okres wolnoci ludów zachodnio-pó³nocnej S³owiañszczyzny. wiat³o dziejowe, rzucone na te ludy, mianowicie przez kronikarzy
niemieckich w czasach rozboju i podboju germañskiego, przedstawia nam w³aciwie ju¿ tylko ich upadek i
gruzy dawnej wietnoci, wielkoci i potêgi. Wtedy zapada³y siê ju¿ pyszne miasta i mo¿ne grody nadba³tyckich lechitów w ziemiê i w morze. A by³a tych miast i
grodów mnogoæ i s³ynê³y te¿ z wspania³oci. Jeszcze
Adam bremeñski zowie Jumne" najwiêkszem miastem Europy, dzieje za przechowa³y sporo szczegó³ów,
wiadcz¹cych o wielkim rozkwicie pogañskiego Szczecina, Lubeki, Zwierzyna, Ko³obrzega, Koretnicy, Arkony,
Starogardu i wielu jeszcze innych. Wieki s³awy i potêgi,
wieki kulturalnej pracy narodowej poch³onê³o morze
przelanej krwi, sp³onê³y w po¿ogach wojen z naporem
germañskim, a wróg niemiecki nie tylko niszczy³ pomniki dawnej potêgi i wietnoci, lecz zaciera³ te¿ skrzêtnie
pamiêæ o nich. Przepad³y te¿ runy s³owiañskie, o których istnieniu nie w¹tpi¹ nawet niemieccy staro¿ytnicy,
jak: Lisch, Giesebrecht i inni, a z nimi pogr¹¿y³a siê w
ciemn¹ mg³ê wieki trwaj¹c¹ s³awa samodzielnego prabytu nadodrzañskiej i nadlubskiej Lechii, której g³ównem nieszczêciem by³o rozbicie i ró¿niczkowanie siê.
Na olbrzymiem gruzowisku zniszczonego wiata pogañsko-s³owiañskiego powstaje w mniej wiêcej 100 lat
póniej ¿ywio³owo potê¿ny mciciel, król rañski Krut,
jednocz¹cy i ³¹cz¹cy bodryców, lutyków i w³aciwych
pomorzan w ca³oæ pañstwow¹. Oprawcy germañscy
znikaj¹ zupe³nie z widowni, wiat pogañsko-s³owiañski
powstaje jak feniks z gruzów, a wczorajsi jego zwyciêzcy i ciemiê¿yciele dr¿¹ przed wskrzeszonem wiatow³adztwem bo¿yszcza arkoñskiego. Póniej atoli, nie
wytrzymuje wiatowit walki z krzy¿em, w r. 1168 pada
,,bóg bogów" pod razami siekier duñskich, a z nim ginie
te¿ rodzima samoistnoæ nadodrzañskiej i nadlubskiej
Lechii, staj¹c siê przedmiotem grabie¿y niemieckiej, ule-
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gaj¹c obcej kulturze i obcemu jêzykowi. Na widowni tej
zjawia siê raz jeszcze jednocz¹ca rozbitych braci wielka
postaæ naszego Boles³awa Chrobrego, lecz ju¿ z krzy¿em w rêku. Pos³annictwo to nie znajduje ju¿ zrozumienia u pobratymców, owszem ³¹cz¹ siê oni nawet z wrogiem niemieckim przeciwko królowi polskiemu.
Wznios³a praca Schillera o bogach Hellady" ma
zupe³ne zastosowanie do ziem pomorskich. I tu bowiem
zaludniaj¹ ,,piêkne postacie z bajecznej krainy" ka¿d¹
niemal górê, pe³no ich po lasach, gajach i polach, a
noc¹ pluszcza siê na przezroczach jezior lub szemrz¹
smêtnie z wodami rzek i strumieni. Nape³niaj¹ one, jak
niegdy w Helladzie, ziemiê i powietrze, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
z nadziemskiemi istotami b³¹kaj¹ siê po górach, lasach,
na powierzchni jezior duchy pomordowanych swojskich
ksi¹¿¹t, wojewodów i witeziów, przypominaj¹c ludowi
szczêliwe, niedawne, dobre czasy!
Z rojem smutnych wspomnieñ z przesz³oci, jakie
budz¹ na tych ziemiach pozosta³e lady dawnej wietnoci swojskiej, przyby³em do S³upska, miasta pomorskiego. Jest ono dzi nawskro niemieckie. £adne i doæ o¿ywione, posiada staro¿ytny wygl¹d, przypominaj¹c
¿ywo Kraków pod wieloma wzglêdami. Utrzyma³y siê
te¿ szcz¹tki starego obwarowania murem obronnym,
mianowicie niektóre bramy. Nawodnione dawne rowy
za murami zmieniono dzi na piêkne ogrody, przypominaj¹ce ,,planty" krakowskie. Kocio³y ze staro¿ytnym
wygl¹dem okaza³e, wspania³e. Z dworca kolejowego
wiedzie do miasta piêkna d³uga ulica. Pragród ten pomorski zapisany w dokumentach: Ztlup ,Zlup",
S1up", Slupz", Sch1upz". ,,Sch1upitze", le¿a³ na
wschodnim, brzegu rzeki S³upi, która dzi przep³ywa
miasto. W dokumentach znajduje siê ,,Ztlup" po raz
pierwszy w r. 1013, chocia¿ prze¿ytki grodu pogañskiego gubi¹ siê w czasach o wiele dawniejszych. Kronikarz
pomorski Micra1ius twierdzi, ¿e Boles³aw Chrobry po
pierwszej swej wyprawie na Pomorze posun¹³ do tego
miasta granice swego pañstwa. W XIII wieku wzniós³ tu
wschodnio-pomorski ksi¹¿ê Mestwin I zamek obronny.
W r. 1310 otrzymuje miasto prawo lubeckie (niemieckie) i odt¹d zaczyna siê silnie niemczyæ. Germanizacya
ziemi s³upskiej sz³a bez podboju z góry, t.j. od najwy¿szej w³adzy ksi¹¿êcej i duchownej w drodze pokojowej,
i zupe³nie tak samo, jak w Meklenburgii, na wyspie Rojnie i na l¹sku. Panuj¹cy ksi¹¿ê, aczkolwiek S³owianin,
s³u¿y³ wiernie kocio³owi , i, nowej kulturze, funduj¹c
klasztory z rozleg³emi posiad³ociami ziemskiemi, do
których sprowadza³ zakonników niemieckich. Za niemieckimi mnichami ci¹gnê³y roje osadników niemieckich, których przywilejowano prawem niemieckiem,
uwalniaj¹cem ich od ciê¿arów i niewolnictwa, czem
pod³ug dawnych ustaw krajowych by³a obarczona rodzi-

ma, ludnoæ ch³opska. Nowe osady niemieckie stawa³y
siê przy gorliwem poparciu ze strony panuj¹cego ksiêcia i mo¿nego duchowieñstwa rozsadnikami germanizacyi. Narzucano krajowej ludnoci w kociele, szkole i w
urzêdzie obcy jêzyk niemiecki. Lud stawia³ wprawdzie
opór przeciwko temu, lecz w koñcu uleg³ przemocy kulturalnej, popierana] przez wy¿sze stany, choæ burzy³ siê
nieraz w obronie starego obyczaju i gwary rodzimej, nieraz la³a siê tu nawet krew z tego powodu. Prawda, ¿e z
postêpuj¹c¹ germanizacy¹ wzrasta³a potêga pañstwa,
zwiêksza³ siê dobrobyt, wzmaga³a siê owiata i upowszednia³ sio porz¹dek i karnoæ, lecz wszystko to
dzia³o siê za cenê zatracenia jestestwa narodowego, duszy ludu i jego odrêbnoci.
Kolonizacya niemiecka sz³a od zachodu, a rozpoczê³a siê pod panowaniem ksiêcia dymiñskiego Wartys³awa i ksiêcia szczeciñskiego Barnima, gdy domy
ksi¹¿êce, duchowieñstwo, szlachta i miasta by³y ju¿ prawie zniemczone lub te; co najmniej dobrze podniemczone. Ostatni by³ nawet wrogiem swego w³asnego plemienia, a natomiast brz¹ka³ na niemieckiej gêli
minnesängerów. Niemcy wielbi¹ go. Zowi¹ go ,,der mi1te vürste Barnam von Stettin".
Od drugiej po³owy wieku XIII mo¿na uwa¿aæ ród zachodnio-pomorskich ksi¹¿¹t za zniemczony. Zachowali
oni tylko imiona s³owiañskie. Ostatni tego rodu ksi¹¿ê
podpisywa³ siê (1633): Bogischlaff, dieses Namiens
der vierzehende, herzog zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden fürst zu Rügen.
S³upsk ju¿ na pocz¹tku wieku XIV nale¿a³ obok Gdañska i wiêca do najsilniej obronnych grodów Pomorza
wschodniego. Pierwotnie stanowi³a rzeka £aba w dolnym swym brzegu granicê pomiêdzy wschodniem a zachodniem Pomorzem. Ziemia s³upska w szczególnoci
stanowi³a rodzaj spornego terytorium pomiêdzy obydwoma ksiêstwami pomorskiemi. D¹¿enie ksi¹¿¹t zachodnio-pomorskich do rozszerzenia swego panowania na wschód poza górê Cho³m mia³o w XIII wieku
bardzo ma³y skutek. Dopiero na pocz¹tku XIV wieku
(1317) uda³o im siê przy³¹czyæ tak zwane ksiêstwo
s³oweñskie" z miastami S³ownem i S³upskiem po rzekê
£upawê. Ziemiê bie³gardzk¹ na wierzchniej Persancie
pozyskali oni pod swe panowanie jeszcze w drugiej
po³owie XII wieku. Odt¹d zowi¹ siê duces Slavorum et
Cassubiae. Oko³o po³owy XIII wieku przynale¿a³y do
ksiêstwa zachodnio-pomorskiego nastêpuj¹ce ziemie,
nosz¹ce nazwy w wiêkszej czêci grodów: £osice,
Szczytno. Lieszany, Wolgoszcz - na lewym brzegu rzeki
Rany; na prawym za jej brzegu: pomorska czêæ ziemi
dolêczañskiej, Dymin, Growin (Anklam), Rochów, Polica, Pakun, Szczecin, Chiczyny, Ceten, Wyszków, Banin,
Kolbas, a na po³udniu: Pieryca, Stargard, Nowgard, MatWinieta tygodnika „Ziemia”.

Mapa Pomorza ( XVIII w.)
maj¹c zaznaczaæ jej odrêbnoæ i samoistnoæ. Istotnie
móg³by ten argument mieæ pewn¹ podstawê, lecz przy
bli¿szem rozpatrzeniu i zg³êbieniu rzeczy, chroma on
najzupe³niej. Miasto S³awno zwane jest w dokumentach Slawina" S 1awena", S³aw" i Slawe". Brugemann pisze, ¿e miasto otrzyma³o nazwê od zamku Slawe, le¿¹cego w dawniejszych czasach na tem miejscu.
Zamek ten obronny czyli gród by³ g³ówn¹ miejscowoci¹ kasztelami Slawe. Ziemia ta doæ znacznie rozleg³a
otrzyma³a nazwê zwyczajem pomorskim od grodu czyli
zamku obronnego, który zwa³ siê Slawe od imienia pomorskiej ksiê¿niczki S³awy, córki ksiêcia Swantobora I,
która w XI wieku by³a ¿on¹ pogañskiego króla wyspy
Rujny, Kruta. Poj¹³ on j¹ za ¿onê w sêdziwym wieku, a
jak siê zdaje, zdoby³ sobie m³od¹ pomorsk¹ ksiê¿niczkê
orê¿em. Kroniki pomorskie wspominaj¹, ¿e gdy budowa³ gród Slawe, pomorzanie niezadowoleni z ksiêcia
Swantibora wybrali Kruta swoim w³adc¹. Porwanie
S³awy przez Kruta potwierdza³aby jeszcze okolicznoæ,
i¿ by³a ona dla mê¿a nieprzychylnie usposobion¹, zdradzaj¹c starca przez nastêpne powtórne wyjcie za m¹¿
za poplecznika niemieckiego a wroga Kruta obodryckiego, ksiêcia Wenryka. Dziejowo przechowane stare nazwy miasta: Slawina", ,,S1awena", ,,S1aw" i ,,S1awe", wskazuj¹ na pochodzenie nazwy miejscowej od
¿eñskiego imienia osobowego Slawa, S³awa. S¹ to w
czêci przymiotnikowe formy, jak: S1awina i Slawena,
oznaczaj¹ce w³asnoæ S³awy na pytanie: czyje? w czêci
za oznaczaj¹ to sarno pojêcie i w tem samem znaczeKoœció³ po-dominikañski pw. Œw. Miko³aja, niu w 2 przypadku: Slawe=polskiemu S³awy (gród, zadzisiaj siedziba Biblioteki Miejskiej w S³upsku. mek).
Forma za Slaw (S³aw) jest prawid³owym tworem nazwy miejscowej z nazwy osobowej S³awa przez dodanie
sufiksu j? pod³ug praw g³osowni, tak samo jak nazwa
miejscowa Boles³aw, Wroc³aw, Gostyñ, Luboradz lub
Radogoszcz. Niemiecka nazwa Schlawe, urobiona
pod³ug najstarszej polskiej, wzglêdnie kaszubskiej formy wskazuje, ¿e pierwotna forma nazwy miejscowej
brzmia³a: (S³aw Slawj?gard albo gverd), co w wymowie
ludu miejscowego przeistoczy³o siê w S³ów (za pomoc¹
przejcia a w o, a z tego powsta³o póniejsze S³awno i
S³owno, ksiêstwo s³aweñskie i s³oweñskie, ksi¹¿êta
s³aweñski i s³oweñski (dux S1avo rum), panuj¹cy nad
ludnoci¹ ziemi ,, s1aweñskiej" i s³oweñskiej", a wiêc
nad ,,s³owiñcami" albo s³awenami". Tym sposobem
powsta³a te¿ gwara s³oweñska albo ,,s³aweñska, zaznaczaj¹ca nie odrêbnoæ samoistn¹ mowy kaszubskiej, która nie istnieje, lecz znacz¹ca miejscowe podrzecze ziemi ,,s³awoñskiej. Wywód mój potwierdza tak¿e
najstarszy zabytek pimiennictwa kaszubskiego, mianowicie piewnik Kocielny Szymona Krowaya (Krofea),
wydany w Gdañsku r. 1586 w ,,jêziku s1awiêskym", w
czem ,,s1awiêsky" jest widocznie przymiotnikiem urobionym z nazwy ,,S³aw" a ,,jêzik s1awieñski" oznacza
widocznie tylko podrzecze miejscowe ludu, dla którego
piewnik by³ przeznaczony. Wszystkie wiêc przymiotniki tego rodzaju maj¹ tylko teoretyczne znaczenie, uzasadnione udzielnoci¹ tej ziemi jako samoistnego ksiê-

ów; ku morzu: Kamen, Ko³obrzeg, Koszalin i Trebetowo, w koñcu wyspy Uznocin (Usedom) i Wolm
(W¹cslaw). Okolicznoæ, i¿ wschodnio-pomorski ksi¹¿ê
Mestwin I stawia w S³upsku zamek obronny, dowodzi,
¿e ta ziemia wówczas pozostawa³a w jego posiadaniu,
atoli dopiero ksi¹¿ê Sw¹ntope³k, syn Mestwina I
przy³¹czy³ j¹ do Ksiêstwa wschodnio-pomorskiego. W
drugiej po³owie wieku XII wchodzi³a ona w sk³ad osobnego ksiêstwa Ratyborowiczów, potomków ksiêcia Ratybora, brata i nastêpcy zachodnio-pomorskiego ksiêcia Wartys³ôwa, którego panowanie rozci¹ga³o siê na
wschód od Ko³obrzegu i góry Cholmu (Gollenberg ko³o
Koszalina) do Górnej Persanty i £eby. G³ównym grodem
tego ksiêstwa by³o S³awno czyli S³owno (Schlawe), po
którym ci ksi¹¿êta zwali siê s³oweñskimi" a ich ksiêstwo sloweñskiem". Ziemia s³upska nale¿a³a wraz z
bie³gardzk¹ do tego ksiêstwa s³oweñskiego. Druga linia
ksi¹¿¹t zachodnio-pomorskich byli Sw¹toboryce, osiedli ko³o Gostkowa (Gutzkow), Szczecina i Kolbata.
Okolicznoæ ta jest wa¿na dla wyjanienia bardzo
wa¿nej kwestyi spornej albo raczej pytania, dlaczego
niedobitki kaszubskie nad jeziorem gardeñskiem na Pomorzu po rzekê Lupawê (Lupow) zowi¹ swoje podrzecze kaszubskie gwar¹ s³oweñsk¹" albo po s³owiñsku". Zwolennicy odrêbnoci gwary kaszubskiej czyli
tak zwanego jêzyka pomorskiego" uzasadniaj¹ g³ównie swój pomys³ tem, i¿ powo³uj¹ siê na lud, który zowie
sw¹ gwarê s³oweñsk¹" i s³awiñsk¹", wrzekomo tem

stwa. S¹ one wiêc tego rodzaju, jak: szwajcarski, belgijski, austryacki, tyrolski, poznañski lub galicyjski, nazw¹
ziemiopisn¹, nie mog¹c ¿adn¹ miar¹ uzasadniaæ samoistnoci i odrêbnoci jêzykowej, wcale nie istniej¹cej.
Przytoczê jeszcze, co pisze Parczewski o tem w
,,Szcz¹tkach kaszubskich". Pisze on: ...z niew¹tpliw¹ i
wybitn¹ indywidualnoci¹ wystêpuje nazwa S³oweñców. Tu s¹ Kaszubska S³owinsti", tu s¹ kaszubowe
pos³owensti" ,,kaszubowie s¹ s³owinsti" powiadano
mi w Szmolczenie. Zreszt¹ we wsi obie nazwy pl¹cz¹ siê
ze sob¹, jedna zastêpuje drug¹. Jeden z opowiadaj¹cych Kaszubów mówi³, ¿e w Klêkach dzieci mog¹
po kaszubsku", drugi raz doda³ czy te¿ poprawi³ ,,po slowinsku". Lecz ju¿ w Wielkiej Gardnej na zachodniej stracie strumienia Lupowskiego, ta ostatnia nazwa przewa¿a. Tu ju¿ zawsze mówi siê po s³owiñsku; ludzie
nazywaj¹ siê s³owince, s³owinci lub w przymiotnikowej
formie s³owiñskie ludze". Jest obrzêd i kancyona³
s³owiñski. Stara Dosza (wieniaczka z Wielkiej Gardnej)
wyranie odró¿nia³a mowê s³owiñsk¹ od polskiej,
mówi¹c do mnie: ,,Ja gadam po s³owiñsku, a wy polsku"... Na wschód wielkiej Gardnej i Lupowskiego strumienia nazwy polskie i ,,kaszubski zarówno gdy chodzi
o mowê i ludzi, schodz¹ i bardzo czêsto w jednem i tem
samem znaczeniu. Ju¿ w Szmoldzenie powiadano mi,
¿e to wszystko jedno".
Na tem, co pisze tak sumienny badacz, jak Parczewski, mo¿na polegaæ. By³ on na miejscu i ws³uchiwa³ siê
z uwag¹ w ka¿de s³owo, jakie go z ust ludu dochodzi³o, zapisuj¹c najdok³adniej, co s³ysza³ i widzia³. Przytoczony powy¿ej ustêp z jego ksi¹¿ki stwierdza wyranie, ¿e s³owiñskoæ wystêpuje dobitnie tylko w
Wielkiej Gardnej na lewym brzegu Lupawy, podczas
gdy na prawym jej brzegu polszczyzna miesza siê ze
s³owiñszczyzn¹ i kaszubszczyzn¹, a nawet w Szmoldzewie, przez który Lupawa przep³ywa, nie umiej¹
odró¿niæ jednej od drugiej, w Klenach za, na prawym
brzegu, gdzie dzi znajduje siê g³ówne ognisko niedobitków kaszubskich tej czêci Pomorza, miesza siê
s³owiñszczyzn¹ z kaszubszczyzn¹. Z tego wynika jasno, i¿ od wschodu rzeka Lupawa odgranicza
s³owiñszczyznê;" od polszczyzny i kaszubszczyzny,
chocia¿ niema najmniejszej plemiennej i gwarowej ró¿nicy pomiêdzy ludnoci¹ np. Wielkiej Gardnej na lewym brzegu tej rzeki, a Szmo³dzenia i Kluk,
po³o¿onych na prawym jej brzegu. Rzeka Lupawa tworzy wiêc granicê ,,s³owiñszczyzny" od wschodu, lecz
tylko w politycznem, ziemiopisnem znaczeniu, granicê
dawnego udzielnego ksiêstwa s³awêskiego" Ratyborowiczów. Uwidoczniaj¹ to te¿ stare karty ziemiopisne
Pomorza, jak np. Charta" norymberskiego profesora
I. D. Köhlera, wydana w r. 1787, na której Pomorze podzielone jest na ,,ksiêstwa, królestwa" i dominia"
pod³ug dawnych granic ziemskich.
(cdn)
G.Smólski
Zachowano oryginaln¹ pisownie
*
G. Smólski (1842-1911) literat i publicysta. Zmar³
3 grudnia 1911 roku w wieku 69 lat w Wiedniu gdzie
mieszka³ od lat. Bra³ tam czynny udzia³ w ¿yciu tamtejszej Polonii. By³ m.in. wydawc¹ Przewodnika po Wiedniu. By³ ceniony za sumiennoæ zawodow¹. Szczególne zas³ugi po³o¿y³ w zakresie pog³êbienia
wiadomoci o kresach zachodnich S³owiañszczyzny: o
l¹sku, Mazurach pruskich i Kaszubskim Pomorzu. Prace swe opiera³ na gruntownych studiach i wielokrotnych podró¿ach. Swe prace publikowa³ w Wile i innych polskich pismach tego okresu (w tym w Ziemi),
których by³ wiernym i d³ugoletnim wspó³pracownikiem.
W Ziemi opublikowa³ jedn¹ z swoich wiêkszych prac
mianowicie Z podró¿y na Pomorze, które jak ocenia
redakcja tego pisma nacechowane jest jak zawsze nie
tylko dok³adn¹ znajomoci¹ przedmiotu ale i gor¹cym
jego umi³owaniem; odkrywaj¹cej nie tylko szereg zjawisk i nieznanych zabytków, ale broni¹cej ¿arliwie ich
dla polskoci
W kolejnych numerach Naji Gochë bêdziemy za
Ziemi¹ ( Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Warszawa 26 sierpieñ 1911 rok. Rok II. Nr 34) prezentowaæ kolejne odcinki jego zapisków Z podró¿y na Pomorze
/tz/
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P³k mgr Zenon Klemenczak S³upsk

86. Rocznica Odzyskania Pomorza

Morze, polskie morze!

Z kierunku Inowroc³awia pomorska dywizja piechoty
wzmocniona 3 i 4 Pu³kiem U³anów Wielkopolskich pod dowództwem p³k Stanis³awa Skrzyñskiego rozpoczê³a 17 stycznia
marsz w celu opanowania Torunia i okolic nadgranicznych. W
stronê grodu Kopernika dywizja przemieszcza³a siê dwiema kolumnami - przez Otoczyn i Gniewkowo - maj¹c w sk³adzie
¿o³nierzy pomorzaków, którzy pospieszyli do Wielkopolski aby
zasiliæ tworzone swoje regionalne pu³ki: toruñski, stargardzki,
grudzi¹dzki i kaszubski. Wype³niaj¹c patriotyczn¹ misjê nios³y
wolnoæ swej ziemi ojczystej. W tym dniu na czele dywizji w
przedniej stra¿y maszerowa³ 4 Pu³k U³anów; przekroczy³ liniê
demarkacyjn¹. O godz. 9 rano pojawi³y siê przed patrolami polskimi - linie okopów Grenzschutzu, pod Lipiem w pobli¿u
Gniewkowa. Na szosie, któr¹ pu³k maszerowa³ pad³y pierwsze
strza³y. Ogieñ karabinowy wyrwa³ z szeregów pierwsze krwawe ofiary. mia³ymi atakami na okopy u³ani z³amali liniê nieprzyjaciela i zdobyli folwark obsadzony przez batalion niemiecki.Tuprócz9rannychpad³zabityplutonowyPaj¹kowski.Niemcy cofnêli siê pospiesznie zostawiaj¹c cekaemy i amunicjê. W
opanowaniu punktu oporu przez u³anów pomagali mieszkañcy Gniewkowa. Wiêksza czêæ niemieckich ¿o³nierzy z pewn¹
liczb¹ koni i powozów dosta³a siê w rêce polskie. W starciu
zgin¹³ równie¿ kierownik lokomotywy z Torunia i kilku ¿o³nierzy niemieckich. Po tej potyczce wojska w marszu ubezpieczeniowym podchodzi³y do Torunia. Na przedmieciu witali ¿o³nierzy mieszkañcy dzielnicy Pod górz. Wród dostojników i reprezentacji miasta by³ starosta toruñski Czarliñski.
Na drugi dzieñ, o godz. 16, przyby³ samochodem do Torunia dowódca pomorskiej dywizji p³k Skrzyñski i stan¹³ przed ratuszem. Powita³ go przewodnicz¹cy Rady Ludowej dr Stembor,
nastêpniewprowadzi³pu³kownikadogmachu,wktórymprezydent miasta dr Hasse przekaza³ klucze miasta. P³k Skrzyñski
zda³ nast¹p nie w³adzê cywilnej Radzie Ludowej i przemówi³ z
balkonuratuszadozgromadzonychmieszkañców.Tego.samego dnia poci¹gi pancerne Wilk i Boruta zajê³y dworzec w
Toruniu, o godz. 12.30 nast¹pi³o wkroczenie wojsk do miasta
przy nieopisanym entuzjazmie ludnoci.
Ulicami grodu Kopernika przemaszerowa³o wojsko w sile
ok.20.000¿o³nierzy,dwapu³kiu³anów,czterypu³kipiechoty,jeden artylerii. Wojsko ci¹gnê³o siê przez most, plac w. Katarzyny, ul. Szeroka na Rynek Staromiejski przez parê godzin.
Powypoczynkupu³kitoruñskiigrudzi¹dzkiotrzyma³yzadania obsadzenia granicy. 2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich
wzmocniona czêci¹ si³ i brygady jazdy pod dowództwem p³k.
Jasiñskiego z rejonu W¹growca i Budzynia podjê³y dzia³ania na
rzeczrewindykacji ziem polskich. Pu³kiwielkopolskiezaprawione w bojach powstañczych wkracza³y na Pomorze. 20 stycznia
6 pu³k wkroczy³ do Bydgoszczy.
Grupa p³k. Micha³owskiego wraz z 8 Pu³kiem Strzelców
Wielkopolskich i przydzielony mi si³ami ruszy³a spod Go³añczy,
zajê³a 19 stycznia Margonin i jednym batalonem Szamocin.
Grupa p³k. Ga³eckiego, sztab II Brygady 7 Pu³k Strzelców Wielkopolskich oraz wzmocnienia z rejonu Budzynia wyruszy³y na
Chodzie¿.
Grupa p³k. Wrzaliñskiego (5 Pu³k Strzelców Wielkopolskich
zzapasowymbatalionem8pu³ku,artyleriaorazsaperzy)wrejonie Szubina 19.01 nie wykona³a ruchu, zosta³a na miejscu. Po
osi¹gniêciu rubie¿y z linii zawieszenia broni przed wyruszeniem
miêdzy 7 i 8 pu³kiem powsta³a luka. P³k Micha³owski wys³a³ do
Marganina i Szamocina dwa bataliony z 8 Pu³ku Wlkp.
22.01. bataliony po³¹czy³y siê z kolumn¹ pu³ku i wkroczy³y
do Wyrzyska. 23.01 pu³k opanowa³ . Nak³o, a 24 wkroczy³ do
Bydgoszczy i zaj¹³ kwatery po by³ym niemieckim 14 PP. Miasto
sta³o siê sta³ym garnizonem jednostki.
7Pu³kStrzelcówWlkp.naswymodcinkumaszerowa³przez
wsieimiasteczka,witaj¹cradonieiserdecznie¿o³nierzy.Wszêdzie grupy i kolumny ¿o³nierzy przekraczaj¹ce miasta i wsie witaneby³yokolicznociowymibramamitriumfalnymi.Naspotkanie wychodzi³y delegacje miast, od bywa³y siê. uroczystoci patriotyczne z odpiewaniem narodowych pieni. Po
uroczystociach odbywa³y siê defilady, bez których Wielkopolanie nie wyobra¿ali sobie takiej chwili.
Na Pomorzu czekano na polskiego ¿o³nierza 120 lat. Od
chwiliog³oszeniawarunkówpokojuliczonodniigodzinydopowitania.Wniektórychmiastachnapocz¹tkuPowstaniaWielko-
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polskiego byli ju¿ ci bojownicy, ale po ciê¿kich walkach musieli
siê wycofaæ. Wrócili po roku, ale jak¿e odmienieni. To nie by³y
ju¿ im prowizowane oddzia³y powstañcze. Wróci³ ¿o³nierz zorganizowany i dobrze ubrany, w polskiej rogatywce. Cieszono
siê z wojaków, jako pierwszego znaku objêcia ziemi przez Polskê. Postaw¹ naszego wojska szczególnie radowali siê ci, do których nie dosz³o Powstanie Wielkopolskie. Wprost nie mogli
zrozumieæ, jak po tak krótkim okresie, bez ¿adnej pomocy z
zewn¹trz, mog³a wyrosn¹æ taka armia.
Pu³kdowodzonyprzezp³k.Ga³eckiegonafroncienadnoteckim do 24.01. zaj¹³ miejscowoci: Wyrzysk, Konstantynowo,
Osiek, Krostkowo, £ob¿enicê, osi¹gaj¹c granice Rzeczypospolitej od Ujcia przez Kaczory do szosy Wysoka - Krajenka.
6 Pu³k Strzelców Wlkp. po przejciu przez Bydgoszcz obejmowa³23.01. miejscowoci: Trzeczewie, Koronowo, Wierzchucin.5Pu³kStrzelcówWlkp.wyzwoli³Mroczê,a24.01. zaj¹³Sêpólno.
W rejon opanowany przez pododdzia³y p³k Wrzaliñskiego
skierowany zosta³ 6 Pu³k Strz. Wlkp. do objêcia granicy nad rz.
£ob¿onka na zachód od Wiêcborka.
5 pu³k realizowa³ plan obejmowania terenów, wkraczaj¹c
do Kamienia, Tucholi, Zamartego, Chojnic. Dowódcy batalionów przyst¹pili do wytyczania granicy pañstwowej, pozostaj¹c do chwili zluzowania przez 49 Pu³k Strzelców Kresowych, tj. do 20.02.1920 r., po czym 5 pu³k zerodkowuje siê w
rejonie Tucholi. Wkraczaj¹ce Wojsko Polskie we wszystkich
miejscowociach by³o witane przez spo³eczeñstwo z ogromnym entuzjazmem.
Pochód wojska ulicami miasta na St. Rynek w Bydgoszczy
by³ otoczony od rogatek ul. Szubiñskiej ¿ywio³ow¹ manifestacj¹ uczuæ patriotycznych spo³eczeñstwa, m³odzie¿y i dzieci.
Wkrótce za czo³owymi oddzia³ami od strony Kujawskiego
Przedmiecia wkroczy³y si³y g³ówne 6 Pu³ku Strz. Wlkp. wraz z
przydzielon¹ artyleri¹ i u³anami. Oddzia³em tym dowodzi³ mjr
dr Sliwiñski. Imprezom patriotycznym nie by³o koñca. Trwa³y
one przez kilka dni. Kolejno mieszkañcy witali ¿o³nierzy 2 Pu³ku
U³anów Wlkp. i 8 Pu³ku Strzelców Wlkp. Polskie spo³eczeñstwo
wywiesza³o flagi narodowe. W asycie wielotysiêcznych rzesz
mieszkañców odbywa³ siê ceremonia³ staropolski - witanie
¿o³nierzy-wyzwolicieli chlebem i sol¹.
Ka¿d¹ jednostkê bojow¹, ka¿dy napotkany patrol, czy samotnego ¿o³nierza polskiego witano serdecznie i gor¹co.
Wszystkotowiadczy³o,¿ebydgoszczanieica³apolskaludnoæ
Pomorza chc¹ wolnoci i jednoci ojczyzny. Mieszkañcy miast,
wsi i osiedli wiwatowali na czeæ Rzeczypospolitej przy dwiêkach hymnu pañstwowego.
Tak przechodzi³o polskie Pomorze z pó³torawiekowej niewoli we w³adanie Polski wolnej i niepodleg³ej.
W drugiej fazie operacji ca³oæ si³ (11 dyw. piechoty operuj¹c wraz z 5 brygad¹ jazdy, w sk³ad których wchodzi³y 46, 49
Pu³k Strzelców Kresowych i 1 Pu³k U³anów Krechowieckich, 2
Pu³k Szwole¿erów i 12 Pu³k U³anów Podolskich) przeprawiono
na zachodni brzeg Wis³y. Wojska wkroczy³y do wiecia, Nowego, Gniewu, Skórcza, Czerska, Starogardu. Oddzia³y kawalerii
sz³y w przedniej stra¿y. Za nimi postêpowa³y inne oddzia³y zaj-

(cz. IV)

muj¹ce poszczególne strefy. W wiêkszoci miast ¿o³nierzy
wita³y pododdzia³y -stra¿y obywatelskiej z przedstawicielami
Rad Ludowych. Oddzia³y nasze wype³niaj¹c rozkaz dowódcy
frontu wykonywa³y zadania wkraczaj¹c w pó³nocn¹ czêæ Pomorza i zajmuj¹c poszczególne powiaty.
Kiedy pu³k u³anów krechowieckich wkracza³ do Kociewia i
na Kaszuby - panowa³ siarczysty mróz. Mimo to ludnoæ godzinamioczekiwa³anaulicachiplacachprzybyciaswegowojska.
Do 31.01. wojska nasze dosz³y do strefy pó³nocnej, zaczynaj¹cejsiêprzypo³udniowejgranicyWolnegoMiastaGdañska.
Wreszcie 1.02.1920 r. zajê³y przedostatni¹ strefê, docieraj¹c do zachodniej granicy niemiecko-polskiej. Tutaj dalsze
obejmowanie Pomorza wstrzymano w celu wyjanienia sprawyWolnegoMiastaGdañska,zktóregowycofywa³siêXVIIkorpus niemiecki. Ostatnia strefa zosta³a wiêc zajêta w dniach
4-8.02.1920 r. Wyzwolono Kocierzynê, Kartuzy, Wejherowo,
Puck. 2 pu³k szwole¿erów doszed³ do morza polskiego, witany
wszêdziezewzruszaj¹c¹radoci¹.Pozosta³ejednostkizajê³yrubie¿od¯arnowcadoSomin,umacniaj¹czachodniepozycjePolski. 10.02.1920 Wojsko Polskie objê³o stra¿ nad Ba³tykiem.
W tych dzia³aniach nie odby³o siê bez trudnoci pomimo zapewnienia Polsce w traktacie wersalskim wolnego i niczym nie
Skrêpowanegodostêpudomorzu.Gen.Hallernp.wrazzprzedstawicielami rz¹du nie móg³ przejechaæ przez Gdañsk.
6.02. zezwolono na przejazd transportom polskim pod konwojem angielskich wojsk, którymi dowodzi³ gen. Haking. Jakie
to by³o upokorzenie dla Polski. Gdzie wolny dostêp do
Ba³tyku?!
10 lutego 1920 r. wjecha³ poci¹g z dowództwem frontu pomorskiegoireprezentacj¹rz¹duorazSejmunadworzecwGdañsku. W Gdañsku ludnoæ polska urz¹dzi³a ¿ywio³ow¹ owacjê.
Delegacja przedstawicieli ludnoci z dr Wybickim na czele wrêczy³a gen. Hallerowi dwa platynowe piercienie w celu dokonania zalubin z Ba³tykiem.
O godz. 12 odby³ siê w Pucku uroczysty akt objêcia w posiadanie Polski Pomorza, wybrze¿a morskiego i Ba³tyku. Morska
bandera polska zawis³a wysoko na maszcie w porcie lotnictwa
morskiego. Pod koniec g³ównych uroczystoci w obecnoci
spo³eczeñstwaziemiwejherowskiej,puckiejiPó³wyspuHelskiego oraz reprezentacji jednostek obejmuj¹cych Pomorze gen.
Haller wjecha³ na koniu w wody Ba³tyku i wrzuci³ symboliczny
piercieñwfalemorskie.NazakoñczênieuroczystocipodpisanoakterekcyjnyznapisemRokuPañskiego1920dnia10lutego na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê odzyskania morza polskiego.
Puck nad Ba³tykiem.
Pomorze powróci³o po latach niewoli do swej Macierzy jednak rewindykowane ziemie stanowi³y tylko czêæ Pomorza historycznego, które od zarania dziejów zwi¹zane jest z histori¹
Polski.
Zryw niepodleg³ociowy Wielkopolan i zbrojny ruch ludu tej
dzielnicy inspirowa³y do konspiracji i wzmacnia³y patriotyczna
d¹¿eniaPomorzandoz³¹czeniazMacierz¹.Realizacjapostanowieñ traktatu wersalskiego przez Wojsko Polskie frontów pomorskiego i wielkopolskiego by³a zwyciêskim pierwszym etapem przy³¹czenia Pomorza do Polski /-/

10 lutego 1920 r. odby³ siê w Pucku uroczysty akt objêcia w posiadanie przez Polskê czêœci Pomorza
i wybrze¿a morskiego i Ba³tyku. (repr. Jan Maziejuk)

Zbigniew Talewski - S³upsk/Borowy M³yn

POLSKA MORSKA (cz.II)

Odmienn¹ myl polityczn¹ reprezentowa³a
narodowa demokracja, która w ¿ywiole niemieckim widzia³a
najwiêksze zagro¿enie dla Polski, a ziemie pó³nocne i zachodnie uznawa³a za obszar decyduj¹cy o przysz³oci ojczyzny, st¹d
has³o wspó³zawodnictwa z Niemcami o wp³ywy i w d¹¿eniu
przy³¹czenia tych ziem do Polski. Ten kierunek polityki endecji
nieoznacza³bynajmniej,i¿tenobózpolitycznyniemia³swejwizji przysz³ej polskiej wyprawy na wschód.
Nie milk³y spory w ³onie polskich ugrupowañ politycznych,
czas szybko up³ywa³. Nieuchronnie nadchodzi³ ze swoimi konsekwencjami 1939 rok, ale nie sposób nie dostrzec i nie podkreliæ
wysi³ków jakie uczyni³a gospodarka polska by zagospodarowaæ
odzyskaneWybrze¿eiwykorzystaæjenarzeczrozwojunowopowsta³ej Polski, do miary tamtego wysi³ku urasta Gdynia.
10 luty 1920 roku by³ dniem zalubin odrodzonej Polski
z morzem. Dzieñ. Ceremonia ta by³a niejako uroczystoci¹
wmurowania kamienia wêgielnego podgmachprzysz³ejPolski
morskiej.WtymsamymrokuT.Wendaprzyst¹pi³doopracowywania planu budowy portu w Gdyni.
Nadecyzjeopodjêciuprzezm³odepañstwopolskietejwielkiej inwestycji mia³y przede wszystkim wp³yw z³e stosunki gospodarczo-celne z Gdañskiem, a zw³aszcza na decyzji tej zawa¿y³y utrudnienia jakie zosta³y wprowadzone przez w³adze niemieckie w zakresie korzystania z gdañskiego portu. Budowa
Gdyni przyczyni³a siê do wyranego spadku znaczenia Gdañska, co wyranie niepokoi³o w³adze tego miasta, pog³êbiaj¹c
niejako rosn¹cy konflikt.
W1929rokuportgdyñskiprze³adowa³ju¿2,8mln.tontowarów, w 1930 roku 3,6 mln. Ton. Port gdañski w tym czasie zanotowa³w1928roku,8,6mln.tonbywroku1930osi¹gn¹æni¿szy obrót bo 8,2 mln. ton. St¹d te¿ senat gdañski wystêpuj¹c
przeciwko budowie portu gdyñskiego wskazywa³ na to, ¿e
mo¿e na terenie swego portu pomieciæ wszystkie instalowane
w Gdyni urz¹dzenia portowe. W³adze gdañskie uwa¿a³y, ¿e
Gdañsk powinien mieæ wy³¹czny monopol na ca³y obrót towarowy polskiego handlu zamorskiego i ¿e port gdañski stanowiæ
winien jedyny dostêp Polski do morza.
Decyzje o budowie portu gdyñskiego podj¹³ sejm polski w
dniu23IX1922roku.Przyrealizacjitejwielkiejinwestycji,która
by³a symbolem nowej potê¿nej Polski, pracowa³o wielu znanych i nieznanych z nazwiska bohaterów, których nie sposób tu
wymieniæ, dlatego przedstawiê jednego z nich którego dzia³alnoæ, myli i twórcze si³y zosta³y powiêcone polskiemu morzu
zarówno w okresie miêdzywojennym, jak i w okresie budowy
ludowej Polski. Bohaterem tym jest Eugeniusz Kwiatkowski.
Zanim E. Kwiatkowski obj¹³ w 1926 roku stanowisko ministra przemys³u i handlu, w którym to Ministerstwie by³ departament morski i zanim ujawni³ sw¹ orientacjê morsk¹, pe³ni³ szeregodpowiedzialnychstanowiskwprzemylechemicznym.By³
absolwentem wydzia³u chemii Politechniki w Lwowie i takiego
samegowydzia³uwMonachium.Wykszta³cenietechnicznenie
przeszkadza mu byæ tak¿e doskona³ym humanist¹ na co wskazuj¹ liczne prace, artyku³y i wydane ksi¹¿ki. Bêd¹c po wojnie
profesorem Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni wydaje w 1947
roku sw¹ najwiêksz¹ ksi¹¿kê pt. Zarys dziejów gospodarki
wiata. Od Staszica przejmuje on i realizuje has³o: trzymajmy
siê morza. W 1atach 1926-1929 29 minister E. Kwiatkowski
wykorzystujeo¿ywieniegospodarczenadalsz¹rozbudowêportu i miasta Gdyni.
E. Kwiatkowski jako nie zwi¹zany z ¿adn¹ grup¹ polityczn¹
czyni niedwuznaczne zarzuty Józefowi Pi³sudskiemu, ¿e ten
odwraca siê od zachodu i wybrze¿a morskiego, ucieka od
drogiwielkiegooporu,aleiwielkich korzyci,uciekaodnaturalnegopos³annictwa,aleiobowi¹zku,oddalasiêodswejsi³y,kieruj¹c siê coraz bardziej (...) na Wschód, do róde³ swojej s³aboci. Kwiatkowski po jednym z buñczucznych wyst¹pieñ Hitlera
powie: Nasz Lebensraum to morze!
Wystêpuj¹c w sejmie w latach 1926/7 zabiega o dalsz¹ rozbudowê Gdyni, wyrazem tego s¹ równie¿ liczne artyku³y, które
og³asza np. w Kronikach o polskim morzu w 1930 roku zamieszcza w nich rozprawê Trzymajmy siê morza, publikuje
równie¿ w Pamiêtnikach Instytutu Morskiego, oraz w Dysproporcjachwekonomicznejbibliitamtegoczasu,zamieszcza tak¿e szereg cennych artyku³ów w Wiadomociach Portu
Gdyñskiego.Swegozainteresowaniaidzia³anianarzeczPolski morskiej nie zarzuca w latach póniejszych zarówno jako
pose³ na sejm (1928-30, 1938-9) i wicepremier i minister skarbu w latach 1936-39.
Przez ten ca³y ten okres E. Kwiatkowski dzia³a by stworzyæ
polsk¹ marynarkê handlow¹, by zmodernizowaæ ca³¹ sieæ ko-

munikacji na zapleczu portu Gdyñskiego. To on ustanawia
przedsiêbiorstwo ¯egluga Polska. To jego du¿y osobisty
wk³ad pracy, upór i walka z przeciwnociami jakie niós³ za sob¹
wiatkryzysu:zs³aboci¹ekonomiczn¹krajuprzyczyni³siêdo
tego, ¿e Gdynia w 1939 roku osi¹gnê³a 9 mln. ton prze³adunków,bij¹cwostrejkonkurencjiwieles³awnychportówEuropy.
E.KwiatkowskiwopublikowanymwWiadomociachPortu Gdyñskiego artykule Dziesiêæ historycznych prawd polski
stwierdza:
Na przestrzeni ca³ego ubieg³ego tysi¹clecia Polska tylko w
tych okresach by³a rz¹dem i silnem, pewnem swojej przysz³oci
i wiadomem swego znaczenia w których umia³a zharmonizowaæ swoje wysi³ki polityczne i gospodarcze. Zawsze i niezmienniedynamikagospodarczasz³arównolegleznarastaniempotêgipolitycznej,aupadekgospodarczywyprzedza³klêskipolityczne. Wszystkie wartoci gospodarcze uruchamia handel tak
samo, jak nerwy uruchamiaj¹ organizm zdrowego cz³owieka.
Handel Polski za ci¹¿y³ zawsze ku morzu. [...] Gdynia wreszcie
jest symbolem naszej woli politycznej i dokumentem wiary, ¿e
ziemia pomorska jest dzi tak samo nasza, jak by³a ni¹ przed
wiekami. Ten skoncentrowany rezultat pracy polskiej, utrwalaj¹cy nasze dobre i s³uszne prawa do Pomorza, nie utrudni³
nam skomplikowanych stosunków politycznych, ale przeciwnie u³atwi³ je nam jak bodaj ¿aden inny fakt....
PowojnieEugeniuszKwiatkowskinaprobêprzedstawicieli PKWN-u, którzy przybyli do Rumuni jego miejsca internowaniapowracadokraju,gdzieBoles³awBierutmianujegoDelegatem Rz¹du do Spraw Wybrze¿a.
Przystêpuj¹c ponownie w 1945 roku do odpowiedzialnej
pracy na rzecz polskiego morza E. Kwiatkowski w opublikowanej w tym¿e roku pracy pt.: Budujemy now¹ Polskê nad Ba³tykiemwyk³adaswemorskiecredo.Wpracytejm.in.popiera
on idee Zwi¹zku Gospodarczego Miast Morskich, wskazuje na
równomiern¹ rozbudowê portów: gdañskiego i szczeciñskiego
jako dwu bram Polski. Proponuje budowê kana³u sp³awnego,
który mia³by przebiegaæ ze l¹ska przez rodek Polski ku
pó³nocy.Wpracytejstwierdzatak¿e,¿eotu,naba³tyckimwybrze¿u, oferuje nam historia szanse, jakich ni mielimy prawie
od piêciu wieków. Musimy wiêc skupiæ wszystkie si³y, wszystkieuzdolnieniatkwi¹cewnaszymnarodzieica³yupórwoli,byt
mo¿liwoci wyzyskaæ w ca³ej pe³ni (...) wiadomi ogromu zadañ i piêtrz¹cych siê trudnoci, pozbawieni rodków i narzêdzi
pracywracamynadnaszewielkiewybrze¿eBa³tyku,byspodgruzów i cmentarzy ¿ycia dwigaæ wzwy¿ tê Polskê, która przed
wielu wiekami krzepi³a w swojej narodowej m³odoci, która
w zaraniu historii mia³a ziemie nadmorskie, która krwawi³a
i walczy³a tak samo jak przed tysi¹cem lat jak i wczoraj. Bêdziemy j¹ budowaæ w miarê si³ i rodków, ale z uporem, z wiar¹
niez³omn¹ w jej przysz³oæ....
Nie sposób by w niniejszym szkicu nie wspomnieæ o roli
PPR-u, a zw³aszcza jej sekretarza generalnego W³adys³awa
Gomu³kinarzeczzagospodarowaniaziemzachodnichipó³nocnych,narzeczichintegracjizMacierz¹.ZinspiracjiPPR-131istopada 1945 roku Rz¹d Jednoci Narodowej przyjmuje dekret
o utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych z ministrem
W.Gomu³k¹ na czele. Na tym odpowiedzialnym stanowisku
Gomu³kapowiêcawieleserca,energiiiczasupotobytennasz
narodowyponownypowrótm.in.nadBa³tykstworzy³nowekorzystne warunki rozwoju gospodarki morskiej, a zw³aszcza by
tym razem ten demokratyczny powrót przekszta³ci³ dawny romantyzmmorskinatwórcz¹energiênarzeszaktywnejodbudowy i rozbudowy tej ga³êzi gospodarki narodowej. W 1947 roku
W³. Gomu³ka wchodzi w sk³ad rz¹du J. Cyrankiewicza jako wicepremier i minister Ziem Odzyskanych.
Rok 1947 by³ pierwszym rokiem 3-letniego planu gospodarczego w myl za³o¿eñ którego stocznie polskie
przyst¹pi³y do budowy pierwszych rudowêglowców, jest to
wiêc okres powstawania przemys³u stoczniowego, którego
przed II wojn¹ wiatow¹ nie posiadalimy wale. Przemys³
ten staje siê podstaw¹ rozwoju naszej floty handlowej i eksportu statków.
Rozwijaæ zaczê³o siê równie¿ rybo³ówstwo morskie.
S³owem  odrodzone ludowe pañstwo ukierunkowa³o swoj¹
politykê ekonomiczn¹ i handlow¹ na wzmo¿ony rozwój szeroko pojêtej gospodarki morskiej, dokumentuj¹c tym samym, ¿e
nasz powrót nad Ba³tyk, nad Odrê, likwidacja niemieckich Prus
Wschodnich i Wolnego Miasta Gdañsk wraz z przesiedleniem
ludnoci niemieckiej zapewni³o ludowemu pañstwu polskiemu
niespotykan¹ jak dot¹d w naszej historii jednoæ polityczn¹, narodow¹ i gospodarcz¹. /-/

Anna Miloch Brusy

Ksi¹dz p³k Józef Wrycza
w aktach Urzêdu
Bezpieczeñstwa

Ponad 50 osób zgromadzi³o siê 7 marca br. w Chacie
Kaszubskiej w Brusach Jagliach, gdzie z inicjatywy Burmistrza BrusJerzego Fijasa i Instytutu Pamiêci Narodowej odby³ siê wyk³ad pt: Ksi¹dz p³k Józef Wrycza w aktach Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Postaæ jednego z najbardziej znanych pomorskich
kap³anów z okresu II wojny wiatowej przybli¿y³a dr Alicja Paczoska z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamiêci
Narodowej.
Wyk³ad powiêcony by³ ¿yciu ksiêdza Wryczy po wojnie i jego zmaganiom z aparatem bezpieczeñstwa.
Od roku 1945 do samej mierci ksi¹dz Józef Wrycza
poddawany by³ sta³ej inwigilacji s³u¿b specjalnych. Dokumenty wytworzone przez aparat bezpieczeñstwa ukazuj¹ jego postaæ jako najwiêkszego reakcjonistê w regionie, którego dzia³alnoæ wyranie szkodzi³a
w³adzy. Za³o¿ono na niego teczkê o kryptonimie
Gwiazda. W drugiej po³owie lat czterdziestych podejrzewano go o próbê odbudowy ruchu narodowego na
Pomorzu, co zdaniem dr Paczoskiej nie mia³o miejsca.
Póniej by³ represjonowany przez UB jako kap³an z powodu bezkompromisowego podejcia do spraw wiary i
religii. W rozpracowaniu ksiêdza Wryczy bra³o udzia³ kilkunastu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeñstwa i informatorów.
Prelekcja spotka³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Uczestniczyli w niej m.in. nauczyciele i uczniowie szkó³
rednich z terenu naszego powiatu, rodzina ksiêdza
Wryczy a tak¿e osoby duchowne. Obecny by³ Ksi¹dz Kanonik Boles³aw led z Kosobud, pamiêtaj¹cy ksiêdza
Wryczê z czasów m³odoci, a tak¿e ksi¹dz dziekan Jacek
Dawidowski z Chojnic proboszcz parafii p.w. ciêcia
w. Jana Chrzciciela .
Uczestnicz¹ca w wyk³adzie Lilla Gierszewska z Chojnic  krewna ksiêdza Józefa Wryczy, przekaza³a burmistrzowi Jerzemu Fijasowi, przepiêkny stuletni obraz
bêd¹cy rodzinn¹ pami¹tk¹.
Z kolei bruska poetka Janina G³omska na tê okazje
napisa³a wiersz powiecony ks. pp³k Józefowi Wryczy.
Oto on!

Janina G³omska
Zacny Kap³anie -pp³k Józefie Wrycza
W konspiracji pomorskiej ziemi
By³eœ nam gwiazd¹ przewodni¹
Duchem niedoœcig³ym
Opok¹
Natchnieniem dobrym
„Gryfa”
Potem karmi³eœ
Bo¿ym s³owem
Pokoleñ zastêpy
Dziœ czcimy Tw¹ pamiêæ
A Twa gwiazda
Zawsze œwieci nad polsk¹ ziemi¹ /-/
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Zbigniew Talewski

Zas³u¿eni Bytowiacy

Józef M¹czka

Dzi ju¿ jest na zas³u¿onej emeryturze. Czas, który pozostawi³ za sob¹
by³ niezwykle brzemienny w ró¿norodne dokonania, zarówno dla niego osobicie, jak i dla miasta Bytowa, z którym zwi¹za³ siê na dobre i z³e, na ca³e,
nie tylko przys³owiowe ¿ycie. Dzisiaj maj¹c du¿o czasu czêsto ogl¹da siê
za siebie, odtwarza dni, które minê³y... przywo³uje zdarzenia, ludzi... analizuje... Czy jest w tych wspomnieniach co, czego mo¿e dzisiaj ¿a³uje? Znaj¹c
go, nie s¹dzê!
gruzowywa³ Bytów, pomaga³ rolnikom, organizowa³
zajêcia sportowe i przysposobienie obronne.
Po raz drugi
zwi¹za³ siê z t¹ ziemi¹ rodzinnie, poprzez zwi¹zek
ma³¿eñski zawarty z Urszul¹, rodowit¹ Kaszubk¹, z rodziny o tradycjach wytrwa³ej walki o polskoæ ZIEMI BYTOWSKIEJ.
Tylko raz zmieni³ adres zamieszkania, kiedy to
w 1948 roku zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do Szczecina. Do Bytowa, na stare rodzinne le¿e M¹czkowie,
powrócili po blisko 25 latach, tj. w 1973 roku. Józef ju¿
mia³ wówczas 50 lat.
***
Edukacja patriotyczna Józefa rozpoczê³a siê na ziemi
lubelskiej i rzeszowskiej, gdzie siê urodzi³ w 1925 roku.
Jako 16-letni ch³opiec musia³ dokonaæ pierwszego wyboru. Pójæ do lasu czy daæ siê wywieæ na roboty w g³¹b
Niemiec? Czy by³ to zew? Czy koniecznoæ? Niemcy grabili i palili okoliczne wioski, partyzanci roli w si³ê. Ojciec
da³ mu woln¹ rêkê. Chyba jednak, sam bêd¹c
w konspiracji
spodziewa³ siê tej decyzji syna, gdy¿ w tajemnicy przygotowa³ Józkowi leny ekwipunek. Odkopa³ ukryty karabin
z 1939 roku, ³adownicê z nabojami, buty z cholewami. Matka uszy³a ciep³¹ odzie¿. - Id z Bogiem! - pob³ogos³awi³a
syna z mêsk¹ odwag¹, szlochaj¹c zarazem.
Wst¹pi³ do Batalionów Ch³opskich, a nastêpnie do
Armii Krajowej. W lesie, stoj¹c w szeregu, z³o¿y³ przysiêgê: W obliczu wiekuistoci minionych pokoleñ ojców i
praojców, w obliczu niemiertelnego ducha Ojczyzny
mojej - Polski... Potem przysz³y d³ugie zimy w lesie
oraz rzadkie chwile ciep³ego s³oñca. Ukryte pod sosnami ziemianki, wilgotne i smrodliwe, naprêdce klecone
sza³asy i zajêczy, nerwowy sen. Ci¹g³a gotowoæ do podjêcia dzia³añ. Zwierzêca czujnoæ o ka¿dej porze dnia i
1943 r. szesnastoletni Józef M¹czka nocy, d³ugie przemarsze i bitwy.
- partyzant ps. „£¹cznik”
W ramach oddzia³u Zrêba, licz¹cym prawie 200 ludzi, Józef trafi³ do zwiadu konnego Strza³y i przyj¹³
kryptonim by³ £¹cznikiem.
Szos¹ z Zamocia do Lublina przeje¿d¿a³ wówczas
szef Arbeitsamtu, SS-Mann, który walnie przyczynia³
siê do krwawych zajæ na Zamojszczynie.
Nale¿a³o go oddaæ pod s¹d. Na akcjê poszli ochotnicy, a wród nich, jak zwykle, równie¿ Józef. Zasadzkê
urz¹dzono pod Izbic¹, gdzie droga przebieg³a g³êbokim
jarem. Obalone drzewo zatarasowa³o przejazd.
SS-Mann zacz¹³ siê ostrzeliwaæ i wycofywaæ. Partyzanci
odpowiedzieli ogniem. Obstawa zginê³a, a szef Arbeitsamtu dosta³ siê do niewoli.
Ile by³o tych akcji?
Och, bardzo wiele. Po to przecie¿ partyzanci siedzieli w lesie, aby nêkaæ wroga i broniæ przed nim ludnoæ.
Usuwali dokumenty z urzêdów, stosowali sabota¿ gospodarczy, odbijali wiêniów, wysadzali w powietrze
poci¹gi, tory i mosty...
O tych z lasu kr¹¿y³y w okolicy najrozmaitsze wieci.
Przekonani o mierci syna, rodzice £¹cznika zd¹¿yli
go ju¿ op³akaæ i niemal pogrzebaæ, nim w pe³ni zdrów
stan¹³ w ich progu - ju¿ jako plutonowy podchor¹¿y, a w
oddzia³ach partyzanckich ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹
i podchor¹¿ych.
W lipcu 1944 roku zmieni³ siê dla Józefa M¹czki rodzaj s³u¿by. Wed³ug sugestii dowódcy lenego oddzia³u, wtedy ju¿ Bia³ego,

Spróbujmy pójæ z nim, cie¿kami jego ¿ycia, cie¿kami wspomnieñ... Pierwsze to
czas walki
z hitlerowskim okupantem, a potem o latach udzia³u
w odbudowie zniszczonego kraju. St¹d ka¿da rocznica z
okresu II wojny wiatowej przywo³uje obrazy z wydarzeñ z lat powojennych, zwi¹zane z jego s³u¿b¹. Tak,
w³anie s³u¿b¹ na rzecz realizacji wielu wznios³ych patriotycznie i spo³ecznie przedsiêwziêæ. Okrelenie
s³u¿ba tego, co robi³ jest chyba w³aciwym i najodpowiedniejszym s³owem, które najlepiej wyra¿a sens i charakter dotychczas przebytej przez niego drogi ¿ycia. By³
pod broni¹ i w mundurze,
dzia³a³ z rozkazu i na has³o. Anga¿owa³ siê z pobudek wewnêtrznych, zarówno, gdy by³ partyzantem, frontowcem, oficerem Odrodzonego Wojska Polskiego i oddelegowanym do m³odzie¿owej organizacji S³u¿ba
Polsce, oraz kiedy pracuj¹c, odrabia³ zaleg³oci w nauce. Przez blisko 20 lat by³ dyrektorem Wojewódzkiego
Urzêdu Statystycznego w Szczecinie, przez 14 lat naczelnikiem Miasta i Gminy w Bytowie, przez dwa lata przewodnicz¹cym Rady Narodowej w Bytowie.
Obecnie jako emeryt nie zerwa³ kontaktu ze rodowiskiem zawodowym i spo³ecznym. Nadal dzia³a w
ró¿nych organizacjach, miêdzy innymi jako prezes
Zwi¹zku Kombatantów KP i By³ych Wiêniów Politycznych Ko³a Miejsko-Gminnego w Bytowie. Mieszkañcy
Bytowa darz¹ go w dalszym ci¹gu zaufaniem i powa¿aniem. Z Bytowem jego ¿ycie zwi¹zane jest w³aciwie
potrójnie.
Po raz pierwszy
Tu¿ po wojnie zosta³ oddelegowany z Wojska Polskiego na komendanta Powszechnej Organizacji
S³u¿ba Polsce. Organizowa³ wówczas m³odzie¿, od-
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Józef M¹czka
wst¹pi³ do LWP.
Zna³ bolesn¹ cenê okupacji - im prêdzej siê skoñczy,
tym lepiej. Nie musia³ iæ do wojska. Za m³ody by³, a
jego rocznik nie podlega³ jeszcze poborowi.. Zosta³ dowódc¹ plutonu w 4-. zapasowym pu³ku kawalerii. Kawalerzyci stali wówczas w Hrubieszowie, zajmuj¹c carskie koszary.
Potem wyruszy³ na front, przydzielony do II Armii
LWP. Pod Dreznem, ju¿ jako oficer, zd¹¿y³ Józef zaczepiæ siê" w tej wojnie, przechodz¹c dalszy frontowy
chrzest. Wówczas zdobywali Drezno, a spod Drezna
jego pu³k poszed³ pospiesznie z odsiecz¹ w kierunku
walcz¹cej Pragi; ale przed nimi wroga dopadli ju¿ Rosjanie.
Po wojnie
i ukoñczeniu Szko³y Oficerskiej w Inowroc³awiu 
otrzymuje nowe zadania: oddelegowanie do pracy
w formacji S³u¿ba Polsce ( SP ) - oczywicie jako oficer.
M³odzie¿ wyposa¿ono wówczas w szerokie spodnie,
¿o³nierskie buty, bluzy i fura¿erki. Ch³opcy chodzili wówczas czwórkami, dzier¿¹c w rêku ³opaty i kilofy, a latem
wid³y i kosy. Józef M¹czka jako oficer WP by³ ich komendantem. Usuwali gruz z miasta, naprawiali spalone
domy, zerwane mosty i drogi. Pomagali równie¿ zbieraæ
plony z pól, likwidowali ugory. Zdobywali tak¿e tzw.
fach, czyli wiedzê rolnicz¹, wiadectwa szkolne, a zarazem wzmacniali, jak siê okrela³o - krêgos³up dla nowej rzeczywistoci. - Tak minê³y lata wznios³ego entuzjazmu i nadziei, ale tak¿e przekory, lata które przesz³y
do historii. Czy to wszystko, co przeszed³ w tamtym czasie mia³o sens - stawia dzisiaj to pytanie nasz Bohater,
na które zaraz stanowczo odpowiada, ¿e Tak!
Wiedzia³em  mówi - ¿e nale¿a³o wówczas robiæ
wszystko, by trafiæ w czu³e punkty ówczesnych
m³odych, wyzwoliæ ich ambicje, rozpaliæ idea³y. Uwa¿am, ¿e dzisiaj ruch m³odzie¿owy traci spo³eczny charakter - za du¿o w nim administratorów, a za ma³o gorliwych, zapalonych dzia³aczy, którzy, by potrafili porwaæ
za sob¹ m³odzie¿.
Wówczas kierowa³ m³odych na roboty, werbowa³ na
kursy i studia. Kto mia³ skoñczon¹ szko³ê podstawow¹
a by³ synem ch³opa albo robotnika, ten w skróconym
czasie móg³ ubiegaæ siê o wiadectwo maturalne oraz
dyplom uczelni. Kraj potrzebowa³ wówczas tzw. ludowej inteligencji.
Potem Józef M¹czka awansowa³ do Szczecina, do
Komendy Zgrupowania Brygad SP. Du¿e miasto go nie
st³amsi³o, odnalaz³ siê tam bez k³opotów - zosta³ komendantem 17 Brygady SP, która w Szczeciñskiej Stoczni budowa³a Czu³yna" - pierwszy statek dla armatora radzieckiego. Pod sob¹ mia³ 1500 junaków, a wiêc prawie
po³owê za³ogi ca³ej stoczni. Kogó¿ tam nie by³o: sieroty,
zahukane ch³opaki, junacy ofiarni i ³akn¹cy stabilizacji;
ale te¿ negusi, narwañcy, osobnicy po wyrokach - a
wiêc prawdziwa zbieranina. Pracuj¹c, zdobywali oni
jednoczenie kwalifikacje w 23 zawodach. Nieraz, po latach, spotyka³ ich - kto podchodzi³ i ciska³ mu d³oñ,
okazuj¹c wdziêcznoæ za tamt¹ szansê. Za to, ¿e wtedy,

1947 rok – odgruzowywanie centrum Bytowa przez Junaków S³u¿by Polsce/ – pierwszy z prawej – kpt. Józef M¹czka
kiedy byli m³odzi, ich komendant, choæ niewiele od nich
starszy, nie ugi¹³ siê, mia³ odwagê i upór, aby dotrwaæ
do koñca, zapewniaj¹c im zdobycie zawodu.
A sam - pozosta³ bez zawodu! St¹d w 1955 roku, kiedy odes³ano go do cywila," poniewa¿ Bataliony
Ch³opskie i Armia Krajowa by³y wówczas na tzw. indeksie., mia³ problemy ze znalezieniem pracy. Staj¹c przed
odnon¹ komisj¹, jej cz³onkowie dociekali zadaj¹c mu
m.in. pytanie:, Jakie macie
kwalifikacje? 
Podawa³ stopnie wojskowe i wymienia³ nadane mu
medale, dyplomy szko³y oficerskiej.
My pytamy o normalne cywilne szko³y - us³ysza³
cierpk¹ uwagê. Wtedy niejako z rozpêdu zdecydowa³
siê zdawaæ egzamin wstêpny na Studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuj¹c ju¿ w
dziale statystycznym WRN w Szczecinie. Józef M¹czka
ukoñczy³ studia
z honorem odebra³ ozdobny dyplom, wraz z nagrod¹ pieniê¿n¹ za najlepsz¹ pracê magistersk¹. Satysfakcjonowa³a go równie¿ praca, jak¹ wykonywa³: najpierw - dyrektora wydzia³u Wojewódzkiej Rady
Narodowej, a nastêpnie dyrektora Wojewódzkiego
Urzêdu Statystycznego w Szczecinie. Wiêc, po co
wróci³ do Bytowa
w 1972 roku? Dlaczego zamieni³ Szczecin na prowincjê? Nawet bliscy znajomi nie widzieli w tej decyzji sensu. Józef by³ dyrektorem wojewódzkim posiadaj¹cym
okrelony dorobek zawodowym, a Urszula, jego ¿ona 
doktor nauk humanistycznych - by³a lektork¹ jêzyków
obcych w Politechnice Szczeciñskiej. A jednak maj¹c wy-

robion¹ pozycjê zawodow¹ i spo³eczn¹, zostawili
wszystko i zamieszkali na wsi w powiecie bytowskim..
Ci¹gnê³o mnie zawsze w te strony - mówi Józef
M¹czka. A mo¿e by³ to  zastanawia siê dzisiaj - powrót
w lata m³odoci? Czy to w Bytowie, czy we wsiach bytowszczyzny, spotykaj¹c siê z ludmi, wielu z nich przypomina³o sobie jego i tamten okres kiedy po wojnie by³
razem z nimi. Ale oboje w³aciwie
wrócili do siebie.
Ich kaszubski domek, stoj¹cy w Niezabyszewie, na
ziemi ojcowskiej, pachn¹cy ¿ywic¹, wcisn¹³ siê miêdzy
sosny na skraju lasu. St¹d do Bytowa jest tylko - trochê
ponad piêæ kilometrów.
Józef M¹czka nadal z satysfakcj¹ spogl¹da na Bytów. Gdy jest w miecie na ka¿dym kroku oddaj¹ mu
uk³ony zarówno z lewa, jak i z prawa. Jest tu nadal
osob¹ znan¹ i popularn¹. Czêsto tam wypada by te¿
wys³uchiwaæ ludzkich spraw, ot tak jak zawsze to czyni³, bezporednio a teraz - wprost na ulicy. Jeszcze dzisiaj tutejsi wiedz¹ dobrze, ¿e by³y naczelnik Józef
M¹czka nie wyznacza³ godzin na przyjmowanie interesantów.
Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e za kadencji naczelnika
i przewodnicz¹cego Józefa M¹czki miasto i gmina Bytów zmieni³y na korzyæ swoje oblicze. Praktycznie powsta³ w tym czasie nowy Bytów z wieloma nowoczesnymi zak³adami pracy, z budownictwem mieszkaniowym,
spó³dzielczym, prywatnym i zak³adowym. Zapewniono
mieszkañcom dobr¹ czyst¹ wodê. Obok nowego osiedla stanê³a kot³ownia, do której pod³¹cza siê bloki
mieszkalne, a ostatnio równie¿ domki jednorodzinne.

Kosztem milionów z³otych, przy pomocy zak³adów pracy, zosta³a zbudowana nowa stacja CPN. W zamian za
star¹, niebezpieczn¹ stoj¹c¹ w centrum miasta. Oddano tak¿e do u¿ytku now¹ bytowsk¹ szko³ê nr 5 i dwa
przedszkola z nowoczesnym urz¹dzeniem. Wybudowano i wyremontowano wiele pawilonów handlowych i
us³ugowych. Pobudowano now¹ bazê PKS, a tereny, na
których sta³a stara, oddano pod budownictwo mieszkaniowe. Przeprowadzono modernizacjê bazy sportowej i rekreacyjnej z urz¹dzeniem przy nich zaplecza socjalnego. Bytów w tym czasie przodowa³ w
budownictwie spó³dzielczym, indywidualnym, a równie¿ zak³adowym. Szeroko by³y znane inicjatywy w zakresie budownictwa takich zak³adów, jak POM, ELMOR,
Nadlenictwa i innych. Ta aktywnoæ pomaga³a rozwi¹zywaæ trudne problemy mieszkaniowe miasta.
W owym czasie by³o w trakcie budowy oko³o 300 domków jednorodzinnych, a przesz³o 40 z nich ka¿dego
roku zasiedlano. Te domki wnosili robotnicy oraz urzêdnicy, nauczyciele, w³aciciele warsztatów us³ugowych i
inni - a wiêc nie bogacze, lecz ludzie z inicjatyw¹.
Zmiany na lepsze nast¹pi³y równie¿ na terenie gminy, miêdzy innymi prawie w ka¿dej wsi wybudowano
nowy wodoci¹g. Praktycznie wszystkie g³ówne drogi pokryto asfaltem i wyremontowano wiele obiektów kultury, remiz stra¿ackich, sklepów, magazynów itp.
Tak, wiêc Józef M¹czka
nadal pe³ni³ swoj¹ s³u¿bê
na wiele sposobów. Obecnie jako kombatant te¿ czuje, ¿e ma nadal swe miejsce w szeregu, z tym, ¿e w cywilnym, w którym trudniej jest ni¿ w ¿o³nierskim na dotrzymanie  nie tylko jemu - kroku biegowi dziejów,
zw³aszcza, gdy wypada dyktowaæ i dostosowywaæ siê
do nowego tempa i podejmowaæ nowe, czasami jak¿e
w innych warunkach ni¿ to by³o kiedy, zadania gospodarcze i spo³eczne.
Pytany o przebieg swej dalszej dzia³alnoci na funkcji naczelnika miasta i gminy w Bytowie ucieka przed
dalsz¹ wyliczank¹ sukcesów, nie mniej z przekor¹ dorzuca kolejne fakty:
- Rozpoczêlimy prace pod³¹czenia Bytowa do sieci
gazu ziemnego - budowalimy oczyszczalnie cieków,
nowe wysypisko mieci, tak¿e nowy cmentarz, dzielnice przemys³owe przy ulicy Lêborskiej, osiedla mieszkaniowe, nowe ulice itd. itp.
Nie ulega w¹tpliwoci: d³uga jest droga podpu³kownika w stanie spoczynku Józefa M¹czki. Obecnie maj¹c
80 lat jest w dalszym ci¹gu zainteresowany rozwojem
miasta i gminy. Cieszy siê osi¹gniêciami jego w³adz i jednoczenie martwi widocznymi jeszcze tu czy tam zaniedbaniami, które zawsze by³y i s¹ w tocz¹cym siê ¿yciu.
Co jeszcze robi, co go dzisiaj pasjonuje ? Mylistwo, aktywne wyprawy do lasu oraz... Du¿o i d³ugo mo¿na by³oby wyliczaæ, jak to siê ma w przypadku ludzi aktywnych. A do takich niew¹tpliwie nale¿y Józef
M¹czka.
¯yczymy zarówno jemu, jak i jego ma³¿once d³ugich
lat ¿ycia. A z okazji 660 rocznicy urodzin ich miasta  Bytowa, gratulujemy pañstwu Urszuli i Józefowi
M¹czkom osi¹gniêtych przez miasto sukcesów i pozycji, które dzisiaj stanowi¹, ¿e Bytów ma swe miejsce w
koronie Kaszub i Pomorza. Niew¹tpliwie jest to tak¿e
zas³uga ich wieloletniej pracy zawodowej i dzia³alnoæ
spo³ecznej. /-/

Jedna z wielu imprez folklorystycznych jakie odbywa³y siê Bytowie – przemawia naczelnik miasta - Józef M¹czka (lata 70/ 80 –te XX wieku)
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CZARNE WESELE w Klukach

1 maja 2006 (fot. Jan Maziejuk)
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Dzieñ Jednoci Kaszubów
i Akordeonowy rekord wiata

w zapisie Jana Maziejuka - Tuchomie 19.03.2006

Jan Wanago -Wrzenica

Fraszki

Z okazji 30-lecia
s³upskiego Oddzia³u ZK-P
Dla Was Kaszubi rzeknê parê s³ów
Ma dusza otwieraj siê, mów
S³upsko-Kaszubski Zwi¹zek Regionalny 30 lat zalicza,
A skoro tak , a nie inaczej to ja mu (Wam) tak ¿yczê:
Chcecie mi wierzcie, chcecie nie wierzcie
Ale Wam ¿yczê lat stu lub dwieœcie,
Byœcie wzrastali, s³u¿yli nam wszêdzie ,
A jak dwieœcie ma³o, niech Wam tysi¹c bêdzie,
A zreszt¹ jeszcze wiêcej, fakt ¿e ja nie do¿yje,
Ale niech Wam kiedyœ licznik miliona wybije.
¯yczê Wam równie¿ prócz wierszy i kwiatów
Takich jak dzisiaj tysi¹c jubilatów.
Na tym Was ¿egnam, mo¿e znów w serca zapukam.
*
Dla Kaszubskiego
Zespo³u Folklorystycznego
Pozujcie mi pozujcie do wiersza dziewczyny
Niech siê oblizuje i niech ³ykam œliny,
A jak mnie z Was która bardziej zauroczy
Napiszê jakieœ œwiñstwo, ze wstydu spuszczê oczy.
Na taki towar mówi¹ „Kociak”, albo te¿ „szproteczka”
A wiêc dajcie mi po w³osku, albo te¿ luseczk¹
**
Z okazji 19 marca Dnia jednoci Kaszub,
dla Kaszub parê zabawnych strof
Nigdy do zguby nie przyjd¹ Kaszuby,
A ja wierzê w takie twierdzenie,
Aczkolwiek Jeszcze „Polska nie zginê³a”
Te¿ pierwszy swój pocz¹tek od Kaszub wziê³a.
Ja z Kaszubem jestem za „pan brat”,
Bo ja z Nim ¿yjê ponad 60 lat,
W zgodzie, bez konfliktów, chyba ¿e taka draka;
¯e mi siê spodoba kaszubska dziaucha – jaka.
Do Ojczyzny dla mnie te¿ by³a droga d³uga,
Bo ja jak ten Kaszub, tylko ten z za Buga,
Tak Drodzy, Bracia i S¹siedzi,
Wasz postrach by³ „Gestapo” mój „Bia³e NiedŸwiedzie”.
Z Kaszubem mogê ca³e ¿ycie prze¿yæ
A z Kaszubk¹ za ¿ycia i po œmierci le¿eæ.
Kaszub to je Polak, polskie serce, polska g³owa,
A i Kaszubka ma po polsku – co pod kieck¹ chowa.
O Kaszubach powiem tak¿e moje zdanie:
To s¹ równe Ch³opy i galante Panie.
***
Przepraszam ¿e swawolê, bom ³obuz nad ³obuzami
Ot taki ¿em Polak z za Buga miêdzy Kaszubami.
****
Pyta Kaszub – Kaszuba: „Jak siê ma Wasza Córa”?
A ten mu na to: dobrze, Ona robi w „Locie”
Jak to w „Locie? Czy¿by w samolocie ?
Niby w jakim charakterze: pilot, steward, lub w eterze,
Nie, nie, Ona ino lato, tak jemu odpowie,
Raz Ona jest w Pucku, a raz w Wejherowie.
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Uroczystoci Ods³oniêcie tablicy
i nadania ulicy im. A. £ajming
S³upsk 17 marca 2006
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V Spotkania z Poezj¹
(Nie) Profesjonaln¹

w zapisie rep. Jana Maziejuka Damnica 1.04. 2006

Jerzy Hoppe - Rumia
(Rëmskô Klëka)

Jak czëtac
i pisaæ
pò kaszëbskù

21 lutego, w Miêdzynarodowym Dniu Jêzyków
Ojczystych odby³a siê, zgodnie z grudniow¹
uchwa³¹ Senatu RP, inauguracja Roku Jêzyka Polskiego, przedstawiona równie¿ przez telewizjê.
Parlamentarzyci pisali specjalne dyktando, które wed³ug naukowego jury wypad³o ca³kiem dobrze /chocia¿ podobno zwyciêski PiS pope³ni³ - jak
dyplomatycznie zdradzi³ jeden z jurorów - od 6 do
11 b³êdów w raczej ³atwym tekcie/.
A jak przedstawia siê sytuacja w kaszubszczynie?
Nie ma cis³ej statystyki, ale przyjmuje siê, ¿e sporód ok.
pó³milionaKaszubówzaledwiekilkusetpiszewmiarêswobodnie po kaszubsku, a wiêkszoci nawet czytanie kaszubskich tekstów sprawia sporo k³opotów. W ka¿dym razie przychodzi to
o wiele trudniej ni¿ czytanie tekstu polskiego.
Podstawowym problemem jest oczywicie pewna odrêbnoæ kaszubskiej mowy, jednak dodatkowa przyczyna to bardziej skomplikowana ni¿ w polszczynie pisownia. Wystêpuj¹
tzw. znaki diakrytyczne /kropeczki, przecinki, ³uczki nad literami/ w miejscach, w których obecnie nie wystêpuj¹ w polskich
tekstach. Nie jest prawd¹, ¿e to wp³yw obcych jêzyków, choæ
znajomoæjêzykaniemieckiego,angielskiegoczynawetfrancuskiego u³atwia wymowê niektórych g³osek, np. o" lub e"
z kreseczk¹. Jednak w dawnych wiekach mieszkañcy innych
dzielnic Polski równie¿ wymawiali je inaczej ni¿ dzi, i odpowiednio zapisywali, czego ju¿ nie widaæ, ale czego lad znajdujemy choæby w takich wyrazach, jak syrki, oscypki, dziwki, michy-chichy, tyz prowda" itd. W ca³ej S³owiañszczynie kiedy
istnia³y dwie odmiany tej samej samog³oski /tzn. a, e, i, y, o, u, ê,
¹/, krótkie i d³ugie, a potem niektóre z nich zmieni³y barwê.
Owo o" z kresk¹ to te¿ odmiana dawnego a" i nadal czêsto
wystêpuje nawet w pisowni np. nazwisk l¹skich, choæ nie tylko: Durczok, Musio³, Kowol itp.
Wyjanijmy tu sobie, jakim dwiêkom kaszubskiej mowy
odpowiadaj¹ samog³oski z owym znaczkiem diakrytycznym.
Mamy wiêc 3 rodzaje e"; poza zwyk³ym", jak w polszczynie, wystêpuj¹ dwie inne odmiany starego e :
é" z kreseczk¹ - wymawia siê w sposób zbli¿ony doyj -:
mewa- myjwa, chleb- chlyjp;
ë" z 2 kropkami /tzw. szwa/ - zast¹pi³o niektóre i, y, u",
dwiêkowo zbli¿a siê nieco do a": lës - la/es, rëba - ra/eba, lëdze - la/edze /tego dwiêku akurat w polszczynie nie by³o nigdy,
natomiast Anglicy podobnie wymawiaj¹ swoje a"/;
A inne?
ò" z odwrotn¹ kresk¹ - to wargowe /labialne/ ue", tak
wiêc: wòda -ueda, wòjna-uejna /jak widaæ zanika w takich
s³owach g³oska w"/, ale te¿: mòwa-muewa, pò-pue, kòsz-kuesz;
ù" z kresk¹- to wargowe ³u": ùzdrzec-³uzdrzec, kùñck³uñc, mùca-m³uca;
ô" z daszkiem - powtarzam, to dawne a", wymawiane
przez czêæ Kaszubów jako o"- wiêc godaj¹", a przez czêæ
jako e"- ci gedaj¹": ptak = ptoch lub ptech;
ã" z ³uczkiem - to nosowe a", jak w nazwiskach Samp,
Dampc, wystêpuj¹ce w miejscu polskiego ê": piêæ-piãc, gê-gãs, bêdzie-bãdze;
Szczególny problem powsta³ przy zapisie dwiêku i" po
s, z, c, dz", poniewa¿ w jêzyku kaszubskim te spó³g³oski s¹, w
przeciwieñstwiedopolszczyzny,nadaltwarde,apewnieczytalibymy je machinalnie miêkko. Dlatego trochê sztucznie wprowadzonotamy",choæpowinnimynadalwymawiaæi":dzyso /pol. dzi/- wym. dz-iso, szëcy /pol. szycie/ - wym. szëc-i,
zymk - wym. z-imk.
Przy okazji zwróæmy uwagê, ¿e w ka¿dym jêzyku pisownia
tylko w przybli¿eniu odpowiada wymowie. Równie¿ w jêz. polskim tzw. pismo fonetyczne, czyli takie, jak siê mówi, przypomina ³amig³ówkê i tylko fachowcy sobie z nim radz¹. Po prostu
przywyklimy, ¿e np. piszemy po polsku szeæset", a poprawnie musimy wymawiaæ szejset", pisze siê jab³ko", a poprawnie wymawia japko"itp. Tak wiêc sama znajomoæ mowy kaszubskiej to równie¿ tylko dobry wstêp do nauki czytania, z kolei czytanie  do ewentualnej nauki pisania. /-/
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FOTO-MIGAWKI

Wybory Miss i Mistera Wsi Powiatu S³upskiego
G³ówczyce - 18.03.2006

Miss Wsi Powiatu
S³upskiego 2006 r. ...

Nasza
faworytka
nie wygra³a...

By³a ni¹ Renata Broniecka lat 21 z Siemianic
gm. S³upsk. Jest ona studentk¹ II roku Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku. Jej
zainteresowania to: muzyka, taniec, sport i zwierzêta.
Sesjê fotograficzn¹ , z której prezentujemy zdjêcia zaaran¿owa³ podczas wyborów w G³ówczycach
nasz niezawodny fotoreporter  red. Jan Maziejuk
/tz/
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Benedykt Reszka - Rumia, Borowy M³yn

Do¿ywocie na Kaszubach,
albo tzw. wydawanie chleba

Powszechne ubezpieczenia rolnicze w Polsce wprowadzano w latach 60-tych ubieg³ego stulecia. Wczeniej istnia³y indywidualne ubezpieczenia, lecz nieliczni
z nich korzystali ze wzglêdu na wysokie koszty. Jedynym zabezpieczeniem na staroæ by³a umowa spisana
pomiêdzy zdaj¹cym swoje gospodarstwo, a nabywc¹.
Na przestrzeni wieków ukszta³towa³ siê w tym wzglêdzie specyficzny regulamin ustanawiaj¹cy prawa i obowi¹zki po jednej i drugiej stronie.
W ten sposób stary i schorowany cz³owiek mia³
prawn¹ obronne przed czêsto niedobrym i pazernym
spadkobierc¹. Bowiem w tym wzglêdzie bywa³o ró¿nie,
nawet w najbli¿szej rodzinie syn, a najczêciej synowa
odmawiali opieki nad niedo³ê¿nymi starcami, za których nawet koció³ parêdziesi¹t lat wstecz uwa¿a³ 60-letniego cz³owieka. By³a to uzasadniona ocena. Ówczesny cz³owiek pracuj¹cy ciê¿ko na roli czy w fabryce, a
przy tym pozbawiony dzisiejszej opieki lekarskiej i socjalnej wczeniej siê starza³ i prêdzej umiera³.
Jeszcze gorzej bywa³o dla przekazuj¹cych swe gospodarstwo w tzw. obce rêce. W tym i innych przypadkach z wielkiej mi³oci ze strony spadkobierców po kilku latach pozosta³a gorycz i g³êbokie niezadowolenie z
ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach utrzymania swych
darczyñców na tzw. wydawaniu chleba. Zaczyna³o siê
od k³ótni, od ograniczania swobód, pobicia, a nawet próby pozbawienia ¿ycia. Nie bêdê przytacza³ przyk³adów
zbyt bulwersuj¹cych, takie zachowania spotyka³o siê
wszêdzie, nie tylko na Kaszubach.
A wiêc aby zapobiec takim sytuacj¹ stworzono zbiór
praw i obowi¹zków zwi¹zanych z do¿ywociem,co pozwala³o starkom na godne ¿ycie w ich z³otym wieku.
Tego rodzaju do¿ywocie by³o dosyæ wysokie. Jego
wysokoæ by³a uzale¿niona od wielkoci przekazywanego maj¹tku.
Na Kaszubach to prawo okrelano to mianem  wedawoniu chleba. Niektóre religie nawet pod grob¹ potêpienia zobowi¹zuj¹ synów do opieki nad swoimi rodzicami tak jest m.in. np. w wierze mahometañskiej.
Niedawno przez przypadek zdoby³em bardzo ciekaw¹ umowê do¿ywocia spisan¹ przed 100 laty.
Sporz¹dzon¹ j¹ jeszcze w okresie, gdy Kaszuby by³y pod
panowaniem pruskim. Akt ten jest spisany w jêzyku niemieckim  gotykiem. St¹d mia³em trochê trudnoci z
jego przet³umaczeniem gdy¿ niektóre pojêcia wywo-

dzi³y siê nie z niemieckiego jêzyka literackiego, lecz
tzw. plattdeutsch - tj. swoistej jego gwarowej odmiany
u¿ywanej powszechnie na wsi a szczególnie na terenie
maj¹tków ziemskich Pomorza i Prus. Starzy mieszkañcy
naszych kaszubskich ziem wyje¿d¿aj¹cych na tzw. Saksy", doskonale znali ten jêzyk. Sam znam wiele jego
s³ów, bowiem w tym jêzyku czêsto porozumiewali siê
moi rodzice.
Wspomniany dokument zachowa³ siê w rodzinie p.
S³awka Lemañczyka z Borowego M³yna z ul. D³ugiej 11.
Jest on prawnukiem p. pañstwa Ringwelskich, których
ten dokument dotyczy. Przekazywany przez nich
maj¹tek by³, jak na panuj¹ce na Gochach stosunki ekonomiczne i gospodarcze  du¿y. Pañstwo Ryngwelscy
byli, bowiem w³acicielami 60 ha gruntów rolnych.
Taka wielkoæ gospodarstwa pozwala³a na dostatnie ¿ycie zarówno zdaj¹cego, jak i obejmuj¹cej to w spadku
rodziny ich syna.
Przedstawiana umowa pozwala nam dzisiaj na bli¿sze zapoznanie siê z panuj¹cymi wówczas stosunkami
prawnymi i zwyczajowymi obowi¹zuj¹cymi na kaszubskiej wsi od XVIII - XX wieku./-/
Umowa do¿ywocia - Altenteil
Na chlebie"
Spisana przez Ringwelskiego Jakuba i El¿biety z Styp
Rekowskich w³acicieli gospodarstwa rolnego w borowym M³ynie nr 11 oraz idealnej 1 czêci gospodarstwa
po³o¿onego w Borowym M³ynie nr 166.
§ 1.
My , ma³¿onkowie Jakub i El¿bieta Ringwelscy zamieszkali w Borowym M³ynie w powiecie Cz³uchów (Heidemühl Kreis Schlochau) owiadczamy, ¿e jestemy
w³acicielami gospodarstwa rolnego w Borowym
M³ynie nr 10 oraz jedn¹ czeæ przy gospodarstwie w Borowym M³ynie nr 166.
Posiadamy ³¹cznie 58,92 ha
Umowê sporz¹dzono 20. czerwca 1903 roku i wpisano do Ksiêgi Wieczystej w dziale II
(A oto jej g³ówna treæ)
1. Do dyspozycji otrzymamy ma³y pokój z wolnym
wejciem, korzystania
z pokoju do mycia (³azienki) oraz korytarza.

Fragment oryginalnego zapisu o do¿ywocie

2. Korzystania z zabudowañ gospodarczych, w tym z
trzeciego chlewika,
stodo³y, podwórza i budynku mieszkalnego.
3. Posiadanie jednej krowy, jej pasienie na pastwisku spadkobiercy. Na zimê ma dostarczyæ 12 cetnarów
siana. Przychówek (cielak), mleko i jego udój nale¿¹ do
starego w³aciciela. Zdaj¹cy gospodarstwo ma prawo
wyboru krowy.
4. Mo¿e posiadaæ trzy owce. Ich przychówek nale¿y
siê staremu w³acicielowi. To samo dotyczy we³ny.
Spadkobierca jest zobowi¹zany do ich karmienia opiekowania siê nimi.
7. Rocznie nale¿¹ siê dwie dobre 'owce do zabicia
(szlachtowania), które nale¿y dostarczyæ w grudniu. Je¿eli nie zostan¹ dostarczone nale¿y za ka¿d¹ zap³aciæ
po 12 Marek.
9. Rocznie nale¿y siê 30 funtów (15kg) miêsa wieprzowego, 3 t³uste gêsi, 4 szufle (drewniane, stanowi¹ce jednostkê miary - 8-10 kg) gryki- bukwity, 8 garnców soli, 10 szufli ¿yta, 4 cetnary s³omy, 30 szufli
kartofli, 2 szufle owsa, 20 funtów grochu. Wszystko to
ma byæ dostarczone co roku w miesi¹cu padzierniku.
11. Rocznie zaopatrzyæ w 12 mp. drewna -. ga³êziówki, a 1000 szt. torfu ma zostaæ z³o¿one w torfniku
17. Coroczne korzystanie z 4 mórg pola po³o¿onego
obok gospodarza Tyborczyka zamieszka³ego w Borowym M³ynie. Spadkobierca ma dbaæ o t¹ ziemie i obrabiaæ j¹. Ka¿dego roku jedn¹ trzeci¹ wygnoiæ. Zbiór z
tego pola dostarczyæ spadkodawcy.
9. Korzystanie ze zbioru trzech rzêd&S1 brukwi z
pola obsadzonego przez spadkobiercê oraz 12 rzêdów
kartofli z pola oraz z ogrodu. Ma dbaæ o obróbkê, zasiew. Opiekowaæ siê i troszczyæ o zbiór.
W przypadku nie wywi¹zania siê z tej umowy nale¿y to pokryæ w pieni¹dzach.
10. Rocznie jedna trzecia zbioru owoców nale¿y siê
spadkobiercy.
11. Co roku nale¿y siê jeden prosiak albo 15 Marek
wed³ug wyboru.
Karmienie i opieka nad nim nale¿y do spadkodawcy.
12. Za rok 1904 po³owa we³ny z wszystkich owiec nale¿y siê zdaj¹cemu gospodarstwo .
13. Je¿eli spadkodawca bêdzie przebywa³ w tym gospodarstwie, to obejmuj¹cy je(dodatkowo przeka¿e 3
kaule (kule-mity okr¹g³e rednicy 1-1,2 m kartofli
15. Spadkobierca jest zobowi¹zany dowieæ spadkodawców do kocio³a w Borzyszkowach co trzeci¹ niedzielê tam i z powrotem furmank¹ konn¹.
17. Pogrzeb nale¿y wyprawiæ odpowiedni do stanu,
z Msz¹ w. o wartoci 100 Marek dla ka¿dego ze spadkodawców.
18. Je¿eli umrze jeden ze wspó³ma³¿onków to pozosta³y nadal otrzymuje swoj¹ czêæ do¿ywocia okrelon¹
na sumê 350 Marek.
Obecnie spadkodawca ma 58 lat, za jego ma³¿onka
54 lata.
§4
Dla zabezpieczenia wspomnianego do¿ywocia, za
zgod¹ spadkobiercy dokonuje siê wpisu w Ksiêdze Wieczystej w Dziale II.
§5
Jako zadoæuczynienie po rodzicach czêæ spadku
otrzymuj¹ ich dzieci:
b) Maria Ringwelska - 1800 Marek oraz wyprawienie wesela albo równowartoæ pieniê¿n¹.
c) Franciszka Ringwelska - lubna ma³¿onka ober¿ysty Antoniego Schweda z Upi³ki - 1500 Marek. (Obecnie
Antoni ¯ynda)
§7
Zdaj¹cy to gospodarstwo zobowi¹zuje siê do zapisu
hipotecznego do dnia 20. czerwca 1903 roku.
§8
Przekazanie tego gospodarstwa spadkobiercy
nast¹pi w listopadzie 1903 roku. /-/
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Alfons Bastian napisa³ w 1958 r. o powstaniu Skansenu Kaszubskiego w Wdzydzch Kiszewskich

Gulgowscy

35 lat - to spory szmat czasu, a jednak tyle lat ju¿
up³ynê³o od chwili, gdy w 1923 r. niezale¿nie od pracy
pedagogicznej w Seminarium Nauczycielskim w Kocierzynie, przyj¹³em w tym¿e miecie obowi¹zki nauczyciela rysunków w Szkole Przemys³u Ludowego, za³o¿onej
przez Izydora Gulgowskiego. Sam fakt, ¿e szko³ê tê
za³o¿y³ wielki mi³onik swojszczyzny Kaszubskiej, o której snu³a siê ju¿ legenda stanowi³ nadzwyczajny magnes, przyci¹gaj¹cy tym bardziej, ¿e wszystko to by³o
owiane jakby mg³¹ tajemniczoci i niedostêpnoci, czy
trudnociami porozumienia siê z samym Gulgowskim,
uciekaj¹cym od ludzi i ukrytym w pobliskich - a jak¿e dalekich - Wdzydzach.
D³ugo przemyliwa³em nad tym, jakby siê tam dostaæ, wreszcie latem 1924 r., przez Sycow¹ Hutê i W¹glikowice, naglony potrzeb¹ poznania wzorów haftów kaszubskich, zdobnictwa ludowego, koszykarstwa itd.,
bêd¹cych przedmiotami obowi¹zkowymi w naszej szkole - zdecydowa³em siê na odwiedzenie sanktuarium Gulgowskich.
Có¿ rzuci³o mi siê w oczy? Przede wszystkim to, ¿e
czas stan¹³ tam jak gdyby w miejscu. Dzi jeszcze mam
obraz tej wsi zgodny z jej obrazem nakrelony piórem
Gulgowskiego sprzed lat prawie 50-ciu: Trudno chyba
znaleæ biedniejsz¹ i bardziej opuszczon¹ wioskê na Kaszubach ni¿ Wdzydze... Bez stacji kolejowej, daleko od
bitych dróg, bez kocio³a, apteki i lekarza, bez poczty i
telegrafu, bez sklepu rzenickiego, nawet bez piekarza
- wie ta licz¹ca 300 mieszkañców - by³a prawie ca³kowicie odciêta od wiata. Przy tym zauwa¿yæ trzeba, ¿e
wioska ta le¿y w najbardziej nieurodzajnej czêci powiatu kocierskiego, nad jednym z najpiêkniejszych jezior
na Kaszubach... O samotnoci tej wsi wiadczy najlepiej
fakt, ¿e w ci¹gu pierwszych lat mego pobytu, nie zajrza³
do tego miejsca ani jeden turysta..."
Mniej wiêcej w rodku Wdzydz znalaz³em wysok¹
drewnian¹ bramê, a za ni¹ star¹, znan¹ mi ju¿ z ilustracji, chatê podcieniow¹. Gdy zbli¿y³em siê do niej zauwa¿y³em jak¹ postaæ niewieci¹ niewielkiego wzrostu, w
bia³ej powiewnej sukience, zamykaj¹c¹ w³anie drzwi
wejciowe. Myla³em, ¿e to jaka panienka, tymczasem
okaza³o siê, ¿e to sama Teodora Gulgowska, mimo swego podesz³ego wieku wci¹¿ wie¿o wygl¹daj¹ca, która
te¿ wnet zgodzi³a siê na pokazanie i oprowadzenie
mnie po swoim muzeum.
Z urz¹dzenia wnêtrza pozosta³y mi w pamiêci: du¿y
piec o wklês³ych kaflach, ³awa, szelbi¹g masienica w
kszta³cie ko³yski, dalej mnóstwo malowanych skrzyñ,
obrazów na szkle, ró¿nego typu talerze, plecionki, maty i
inne drobiazgi. Ze skrzyñ wyjmowa³a Gulgowska ró¿nego rodzaju czepce haftowane srebrnymi i z³otymi niæmi. Nie mniej tego, czego szuka³em przede wszystkim, tj.
wzorów haftu u¿ytkowego i artystycznego, nie znalaz³em. Gdy wreszcie wspomnia³em o tym mojej czcigodnej przewodniczce, dodaj¹c, ¿e jestem z Kocierzyny i
chcia³bym skopiowaæ kilka wzorów  nast¹pi³a raptowna zmiana. ¯yczliwy umiech znikn¹³ z twarzy Gulgowskiej, jako szybko poda³a mi rêkê na po¿egnanie i  nie
wiedz¹c nawet jak  znalaz³e siê na dworze. Jak oniemia³y sta³em przed muzeum, patrz¹c na znikaj¹c¹ w
drzwiach przeciwleg³ego domu w³acicielk¹ tylu skarbów, dumaj¹c nad przyczynami mego niepowodzenia.
Dodaæ te¿ zaraz muszê, ¿e gdy w nastêpnym roku, tj.
w 1925 r., ponowi³em swoje próby dotarcia do wzorów,
spotka³a mnie ta sama przygoda. Tym razem
us³ysza³em z ust Gulgowskiej, ¿e ¿adnych wzorów
poza Wdzydze nie wydaje, bo Gulgowski tj. jej
ma³¿onek, postanowi³, ¿e wdzydzkie hafty powinny byæ
wykonywane jedynie przez miejscowe kaszubskie
dziewczêta".
Stara³em siê wyjaniæ Gulgowskiej, ¿e nie mam
z³ych zamiarów, ¿e raczej z tytu³u zajmowanego stanowiska nauczyciela rysunków i robót rêcznych zajmujê
siê t¹ spraw¹, ¿e nigdy i nigdzie nie neguje siê jej zas³ug
i wysi³ków po³o¿onych dla odrodzenia tej ga³êzi sztuki
ludowej - wszystko by³o daremne. Osi¹gn¹³em jednak
to, ¿e artystka tym razem wpuci³a mnie do pierwszego
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pokoju, gdzie wpisa³em siê jako turysta do olbrzymiej
ksiêgi pami¹tkowej. Zdo³a³em naturalnie zauwa¿yæ szereg piêknych haftów, jednak¿e nie by³o mowy nawet o
próbie skopiowania czy zdobycia wzoru.
Dopiero znacznie, znacznie póniej pozwoli³a mi Gulgowska na zwiedzanie jej mieszkania. I wtedy dopiero
by³em zaskoczony tym, co zobaczy³em i oczarowany
skarbami, jakich nigdy i nigdzie nie znalaz³em ani przedtem ani potem. Ka¿dy z pokojów urz¹dzony by³ inaczej,
liczne gobeliny, rzeby, hafty, wazony, artystycznie wykonane stroje i sprzêty domowe wiadczy³y o gucie i
wytwornym smaku obojga Gulgowskich. Jeden z pokojów ca³y obwieszony by³ dyplomami z³otymi i srebrnymi medalami czy listami pochwalnymi, pochodz¹cymi
nie tylko z Niemiec czy z Polski, ale nawet Francji,
W³och, Szwajcarii i innych krajów.
Na poddaszu znajdowa³a siê pracownia malarska
Gulgowskiej z mnóstwem obrazów olejnych o tematyce
regionalnej. Innym razem oprowadzi³a mnie Gulgowska po za³o¿onym przez siebie ogrodzie-parku. I znowu
znalaz³em co, czego nigdy nie spodziewa³em siê spotkaæ na tym odludziu. Oto na tym ja³owym piasku, gdzie
tylko kar³owata sonina, wrzosy i ja³owcowe krzaki
mog³y siê utrzymaæ i znaleæ jakie takie po¿ywienie, rós³
jeszcze inny wiat, wyczarowany rêk¹ artystki: roi³o siê
tam od ró¿nego rodzaju smoków, wê¿ów i jaszczurów
legendarnych, ró¿nego kszta³tu potworów i ¿mij wyrzebionych z pni, korzeni i ga³¹zek odpowiednio spreparowanych i pokolorowanych. Trzeba tu dodaæ, ¿e Gulgowska mia³a dar sugestywnej mowy. W jej listach i przy jej
opowiadaniu martwe istoty o¿ywa³y. Umia³a na poczekaniu wymyliæ groz¹ przejmuj¹c¹ bajkê i wprowadziæ oszo³omionego i zaskoczonego s³uchacza w wiat
legend i cudów.
Na krañcu ogrodu-parku wznosi³ siê pagórek, z którego rozci¹ga³ siê wspania³y widok na ci¹gn¹ce siê daleko ma³e kaszubskie morze". Na stoku góry znajdowa³a siê wi¹tynia dumania" Gulgowskiej. By³o to
bodaj¿e najpiêkniejsze miejsce w ca³ej okolicy, tym dro¿sze sercu artystki, poniewa¿ tu znalaz³ siê skromny
grób jej ma³¿onka, .p. Izydora Gulgowskiego, wiernego towarzysza jej drogi i pioniera ludoznawstwa kaszubskiego.
Wspomnieæ te¿ muszê, ¿e w czasie jednej z wizyt, zaprowadzi³a mnie Gulgowska do swego pokoju ca³kowicie urz¹dzonego w stylu kaszubskim". Wszystkie meble zosta³y zrobione wed³ug jej pomys³u w kolorze
niebieskim oraz ozdobione najczêciej spotykanymi motywami tego regionu. Teraz dopiero mia³em mo¿noæ
zobaczenia tego, czego tak d³ugo szuka³em. Z wielkich
zdobnych skrzyñ wyci¹ga³a artystka niezliczone wprost

iloci serwetek, poduszek, chusteczek, dywaników, makatek, obrusów, a jedne piêkniejsze od drugich. By³y to
eksponaty skrzêtnie przechowywane i konserwowane,
które przynios³y jej tyle pochwa³ i uznania na wielu wystawach europejskich, wspaniale kompozycje mieni¹ce
siê ca³¹ gam¹ kolorów, dzie³o w³asnych r¹k jak i jej
uczennic, pracuj¹cych wed³ug jej wskazówek i wzorów.
W innym pokoju z³o¿one by³y liczne plecionki z wikliny, korzeni czy s³omy, ró¿nego kszta³tu tace, koszyki,
maty, ule itd. Te ju¿ jednak mniej mnie interesowa³y. Nareszcie mia³em okazjê zobaczenia i utrwalenia sobie w
pamiêci tego, co tak d³ugo i zazdronie kry³a przed oczyma innych, pomimo i¿ zewsz¹d ju¿ rozlega³o siê
wo³anie o wprowadzenie haftów kaszubskich na rynek
ca³ej Polski.
Gdy tak sta³em urzeczony tym bogactwem i harmoni¹ kolorów, Gulgowska wspomina³a z ¿alem, ¿e ca³y
ten dorobek pójdzie tu rozsypkê, bo nie ma ¿adnych
krewnych, którym by mog³a te skarby przekazaæ... Obdarzy³a mnie wtedy ta artystka upominkami i pracami wydanymi przez jej wielkiego ma³¿onka.
Na zakoñczenie warto jeszcze przypomnieæ, ¿e krótko przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ wybuch³ we Wdzydzach po¿ar, który strawi³ wiêkszoæ zabudowañ m. in.
muzeum kaszubskie, pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu oraz dom mieszkalny Gulgowskiej straty poniesione wówczas nie s¹ do powetowania, a to co ocala³o, to tylko k³opotliwe resztki.
Gdy po skoñczonej wojnie odwiedzi³em Wdzydze,
znalaz³em na miejscu dawnego muzeum pusty plac, a
tam, gdzie sta³ dom Gulgowskich, sta³a ju¿ nowa chata
zbudowana wg wzoru i stylu dawnego muzeum. Sama
Gulgowska mieszka³a w domku stoj¹cym na miejscu
swojej dawnej kuchni.
Ostatni raz rozmawia³em z artystk¹ we Wdzydzach
w pocz¹tkach lipca 1950 r., liczy³a wówczas 90 lat. Rozmawialimy prawie trzy godziny i by³a bardzo przygnêbiona - ¿y³a ju¿ tylko wspomnieniami..
Majkowski swojego czasu uwa¿a³ Wdzydze za miejsce, w którym zab³ys³a zorza wskrzeszenia kaszubszczyzny. Do tego miejsca prowadzi³ m³odzie¿, by tu, patrz¹c
na obszerne wody jeziora, nauczyæ j¹ wierzyæ, ¿e z tych
wód rozleg³ych podniesie siê zapod³y zamek... Podobnie jest te¿ i teraz, gdy ju¿ nie ma obojga Gulgowskich,
na wzgórzu nosz¹cym ich miano, ró¿ano-palca Jutrzenka, bosa, w powiewnych szatach, dalej g³osi wizjê
wschodz¹cego dnia, a z kryszta³owej czary, trzymanej
w jej rêku, sp³ywaj¹ strugi o¿ywczej rosy, by wszyscy
³akn¹cy i spragnieni czystej kaszubszczyzny, tu znaleæ
mogli spokój i radoæ./-/
(Alfons Bastian –Kaszëbë –1958 r.)

Wdzydze Kiszewskie – Muzeum Park Etnograficzny (Fot. Dariusz Zarêba – 1992 r.)

Na Borach... (Tucholskich)

Nie czuje siê politykiem

Nie czuje siê politykiem, nie dba o swój polityczny wizerunek, nie myli o karierze. Szkoda, bo lista jej dokonañ jest wielka.
Wed³ug nas w 2005 roku tu dzia³o siê najwiêcej w powiecie. Oczywicie bior¹c pod uwagê: wielkoæ gmin
(Osieczna nale¿y do najmniejszych), po³o¿enie (Osieczna le¿y na krañcach - do Starogardu - 38 km, ze
Szlachty, drugiej co do wielkoci wsi w gminie, do stolicy Kociewia - 48 km, do Tucholi  40, do Czerska przez
Szlachtê  18) oraz inne uwarunkowania (76.6 procent
gminy porastaj¹ lasy - to s¹ p³uca powiatu).

Lista dokonañ
Od 2002 roku, a wiêc od czasu wyborów, z listy celów, jakie nakreli³a przed sob¹ Barbara Tomczak, wykonano m.in. cie¿kê rowerow¹ Ma³e Krówna  Osieczna figura (1200 m), szosê Krówna  By³yczek
(po³¹czenie ze liwicami), boisko w Osiecznej, wybudowano kot³owniê na biopaliwa, dokoñczono ulicê
Mickiewicza, odwodniono Szlachtê i Osówek, pokryto
blachodachówk¹ dachy szkó³ w Osiecznej i Szlachcie,
urz¹dzono Gminne Centrum Informacji i... zostawmy
na razie inwestycje. Ogromnie du¿o zrobiono w 2005
r., je¿eli idzie o imprezy. Przypomnijmy  Mistrzostwa
wiata w Kapele, wiêto Grzyba, marsze z Korzeniowskim, a przede wszystkim impreza zwi¹zana z biciem
rekordu Guinnessa  najd³u¿sza ³awka w wiecie
(613,13 m). Widaæ, ¿e wójt tej gminy wie, czego chce.
Wójt  dodajmy  jedyna kobieta wród powiatowych
w³odarzy.
Nie jest politykiem
Jest pani jedynym wójtem kobiet¹ w powiecie starogardzkim i jedn¹ z dwóch w 16-letniej historii III RP  oprócz pani by³a jeszcze Stanis³awa Kurowska w gminie
Osiek. A jak to wygl¹da w skali województwa?
- Jest jeszcze kilka kobiet. W gminie Przywidz, w gminie Pszczó³ki, Pruszcz Gdañski...

W³odarze gmin doæ czêsto siê spotykaj¹. Jak pani
siê wród nich czuje?
- Dobrze siê czujê w towarzystwie kolegów wójtów...
Na pewno? To mêskie towarzystwo. Panowie zapewne pij¹ wódkê.
- Ale¿ oni od dawna nie pij¹! Wszyscy wracaj¹ samochodami.
Jak pani s¹dzi, dlaczego wójt, czy szerzej w³odarz,
to taki zmaskulinizowany zawód? Przecie¿ w wyborach
bezporednich kobiety mia³yby wielkie szansê, zwa¿ywszy, ¿e po³owa elektoratu to... kobiety. Czy¿by kobiecy
elektorat nie chcia³ g³osowaæ na panie?
- To nie tak. Po prostu nie startuj¹ kobiety. Mo¿na zadaæ pytanie, dlaczego nie startuj¹?
Dlaczego?
- Chyba brak im odwagi.
Ale pani nie zabrak³o. A mo¿e kobiety mniej siê interesuj¹ polityk¹ ni¿ panowie? Mo¿e pani jest
wyj¹tkiem?
- Nie jestem politykiem. Polityka mnie brzydzi...
Chyba mówi pani o polityce tej wielkiej, ogólnopolskiej...
- Tak. Nie chcia³abym mieæ czego wspólnego z tak¹
polityk¹ i identyfikowaæ siê z takimi politykami.
Ale pani uprawia politykê! Startowa³a pani z SLD.
- Kto inny uprawia³, przypinaj¹c mnie do tej partii.
Starostwo jej nie interesuje
Niemniej musia³a pani zbudowaæ jaki swój wizerunek przed wyborami. Kto jest pani PR, czyli doradc¹ do
tworzenia wizerunku? Kto mówi, jak ma pani wystêpowaæ  na przyk³ad w spodniach czy w spódnicy, jak przemawiaæ, o czym mówiæ? Mo¿e m¹¿?
- Nigdy nie zastanawia³am siê nad kreowaniem siebie... M¹¿ na ten temat wie mniej ni¿ ja. Ja absolutnie
nie mam takiej potrzeby. Patrzê na gminê w kategoriach, co zrobiæ, ¿eby by³o lepiej, a nie jak najlepiej wypaæ. I mylê, ¿e najlepiej buduje siê wizerunek dbaj¹c
po prostu o ludzi, staraj¹c siê rozwi¹zaæ ich problemy 
od tych malusieñkich, po wiêksze. Jak siê to robi, to ludzie to doceni¹. Tu, w ma³ej gminie, nie mo¿na udawaæ.
Gdybym tylko gra³a, to zaraz by wysz³o.
Ale dzi trzeba tworzyæ polityczny wizerunek, ¿eby
zrobiæ karierê. Bardzo du¿o pani zrobi³a podczas tej kadencji i teraz chyba nale¿a³oby siêgn¹æ o stanowisko
starosty...
- ...Nie czujê potrzeby wyjcia z tych lasów... Ale to
dobrze, ¿e kto z zewn¹trz widzi nasza pracê.
Szkoda, ¿e tego pani nie rozwa¿a... No tak, ta to ju¿
jest brutalna walka polityczna... Wracaj¹c jeszcze do kobiet w polityce, w tej ma³ej te¿  du¿o mniej jest pañ radnych ni¿ panów. Mo¿e kobiety w jaki sposób s¹ dyskryminowane?

Mia³a szczêcie
- Ja nie czujê siê dysZawsze coœ siê tu dzieje. Niedawno by³ Dzieñ Seniora. Na scenie domu kultury kryminowana. Mylê, ¿e
wystêpowa³y dla nich dzieci.Repr. Dorota Skolimowska kandydat na wójta czy
radnego musi mieæ po prostu odpowiedni charakter, bez wzglêdu na to,
czy jest kobiet¹, czy mê¿czyzn¹. Musi mieæ cechy
przywódcze, które niekoniecznie s¹ przypisane
mê¿czyznom. I musi
chcieæ zmian. Ja na
przyk³ad nie znoszê bezsilnoci i jeli mogê, zawsze
próbujê co zmieniæ w dobrym kierunku. Tak na
marginesie  w naszej Radzie Gminy Osieczna na
15 radnych pañ jest siedem, a przewodnicz¹c¹
rady jest pani Liliana
Barszcz...

Dzisiaj kobiety
robi¹ kariery i nie
za bardzo chc¹
mieæ dzieci. Do dobrze czy le?
- Ja mia³am szczêcie. Powiêci³am
dzieciom bardzo
du¿o czasu, a teraz
one mnie ju¿ tak nie
potrzebuj¹ i mogê
dzi robiæ co innego.
Trudno mi teraz, w
tej sytuacji, powiedzieæ, co by by³o dla
mnie wa¿niejsze - czy
dzieci, czy kariera.
A jak jest z uroWójt Barbara Tomczak ma
dzeniami w gmiwielk¹ ochotê na rzut do kosza,
nie?
ale ten strój... Fot. Tadeusz
- Jest lepiej ni¿
gdzie indziej.
Jakie imprezy bêd¹ w gminie w tym roku?
- Ci¹gle jakie s¹. Niedawno by³ na przyk³ad Dzieñ
Seniora. 18 marca zapraszamy na turniej Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, a teraz zapraszam do szko³y.
Mo¿na nawet zagraæ w tenisa ziemnego
Idziemy do szko³y le¿¹cej blisko Urzêdu Gminy. Przypomnijmy, ¿e w 2005 roku oddano tu 48. boisko w powiecie (44 w terenie do 4 w Starogardzie). Ale boisko teraz jest pod niegiem. Pani wójt wiedzie nas do...
wspania³ej hali sportowej. Jest ju¿ oddana do u¿ytku.
Pe³nowymiarowa, a wiêc i do kosza, i do pi³ki rêcznej, i do... pi³ki no¿nej. Warto tu dodaæ, ¿e Osieczna ma
niez³¹ dru¿ynê m³odzie¿ow¹ pi³ki no no¿nej, trenuj¹c¹
w Uczniowskim Klubie Sportowym pod okiem trenera i
nauczyciela wuefu Bogdana Czai. Drugi wuefista Stanis³aw Stosik trenuje natomiast chodziarzy.
- S¹ nawet linie do gry w tenisa ziemnego  mówi
Bogdan Czaja.
Namawiamy Barbarê Tomczak, ¿eby zapozowa³a do
zdjêcia rzucaj¹c pi³kê do kosza, ale nie chce  nie ma odpowiedniego stroju. Poza tym siê spieszy.
- Chcê zd¹¿yæ na zajêcia aerobicu - mówi.
A jeszcze jesieni¹ pisalimy o tej hali tak: Prace postêpuj¹ w tempie zdobywanych rodków, o które ma³a
gmina Osieczna walczy jak lew. Trochê to potrwa, zanim
hala zostanie oddana do u¿ytku. Kiedy jednak zostanie
oddana, miejscowoæ stanie siê wielka pod wzglêdem zaplecza. Do szczêcia zabraknie tylko basenu.
No w³anie  mo¿e teraz basen?
Dorota Skolimowska - DB Kociewiak
Bogdan Czaja teraz bedzie mia³ pole do popisu.
Za jego plecami jest te¿ na razie skromnie
wyposa¿ona si³ownia. Fot. Tadeusz Majewski
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ZDARZY£O SIÊ
23 lutego
Brusy
Laureatami trzeciej edycji Nagród Burmistrza Brus  Jerzego Fijasa, otrzymuj¹c symboliczne tabakierki zostali,
w dziale Owiata  Za inicjatywy na rzecz owiaty i edukacji, Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lenie , kierowana przez dyr. Zofie Pepliñsk¹.
Kultura - Za inicjatywy na rzecz kultury - Zrzeszenie Kaszubsko  Pomorskie oddzia³ w Brusach, którego prezesem jest W³adys³aw Czarnowski.
Promocja  Halina Kiedrowicz, m.in. za promowanie
(m.in. na miêdzynarodowych imprezach turystyczno 
folklorystycznych ) bruskich przepisów kulinarnych i potraw .
Inicjatywy lokalne  Klub Przedsiêbiorców dzia³aj¹cy
przy Pomorskiej Izbie Przemys³owo  Handlowej w Brusach, którego prezesem jest Zbigniew Felski.
Przedsiêbiorca  rodzinna Firma Fungopol z Kinic.
W imieniu rodziny nagrodê odebra³ Robert Skórczewski.
Ekologia  Firma FLOORS, produkuj¹ca parkiet z litego
drewna. Nagrodê odebra³ cz³onek zarz¹du Rafa³ Wera.
Rolnictwo  Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Brusach. Organizacja ta ju¿ dzia³a 25
lat i jest jedyn¹ tego typu w powiecie chojnickim. Jej prezesem jest Piotr Goebel.
Gospodarstwa  Anna i Piotr Gierszewscy z Czyczków,
profesjonalni hodowcy byd³a mlecznego. S¹ w³acicielami 50 hektarowego gospodarstwa, a dziennie uzyskuj¹
300 litrów mleka.
S³upsk
Marzenie to jeden z najliczniejszych i najbardziej
umiechniêty dzieciêcych zespo³ów wokalno  tanecznych. Dzia³a on przy SP nr 2 w S³upsku. 23 lutego obchodzi³ 12 lecie swego istnienia. Z tej okazji odby³ siê koncert
jubileuszowy, na którym pojawili siê m.in. jego wychowankowie. Zespó³ powsta³ w 1994 roku z po³¹czenia dwóch zespo³ów - tanecznego w Filipinki dla dziewcz¹t
klas IV-V i wokalnego Sobótka.
Od samego pocz¹tku zespó³ prowadz¹ Anna Pietruszewska i Katarzyna Sawicka. W zespole piewa i tañczy
50 dzieci. Zespól jest laureatem wielu przegl¹dów, m.in.
zdoby³ Grand Prix na Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej w Luzinie i Prezydenckiego Kwazara w S³upsku.
Bytów
W salach wystawowych bytowskiego zamku otwarta
zosta³a pt. wiat naszymi oczami, wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej. Kierownikiem
warsztatów by³a El¿bieta Jachyra, a zorganizowa³y je Stowarzyszenie Jestemy we wspó³pracy z Muzeum Zachodnio  Kaszubskim w Bytowie.
28 lutego
Kolbudy
Odby³a siê uroczystoæ przekazania i powiecenia w
miejscowym kociele pw. w. Floriana - Sztandaru miejscowego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego.
Powiecenia dokona³ gdañski bp pomocniczy: Zygmunt
Paw³owicz, któremu towarzyszy³ proboszcz parafii, ks. kanonik Józef Nowak. Odby³o siê równie¿ powiecenie nowych organów, w które wyposa¿ono t¹ wi¹tynie.
Prezesem kolbudzkiego oddzia³u jest Marek Wa³doch.
To m.in. z jego inicjatywy i staraniem ( jest on jego projektantem, a wykona³a go Iga Mach z Bytowa) powsta³ ten
ju¿ 34 sztandar w ZK-P.
W uroczystoci tej uczestniczy³y liczne poczty sztandarowe, a wród nich z Oddzia³ów w Karsinie  Wielu, Lipnicy, Miastku i S³upsku.
1 marca
Chojnice
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach odby³ siê X Konkurs Recytatorski. Za najlepsz¹ recytatorkê jury konkursowe uzna³o Annê Kinowsk¹, drugie
miejsce zajê³a Natalia Paczkowska a trzecie Ma³gorzata
Niciejewska. Ponadto wyró¿nienia otrzyma³y; Sabina
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Zdzis³aw Zmuda Trzebiatowski Gdynia

To¿samoæ kaszubska
i jej atrybuty
Uwagi na temat

Bogaty w wydarzenia ostatni okres dziejów Kaszub zmotywowa³ mnie do ustosunkowania siê do
zasadniczych atrybutów to¿samoci kaszubskiej.
Te wydarzenia to przede wszystkim: usankcjonowanie pozycji jêzyk kaszubskiego i powstanie województwa pomorskiego, scalaj¹cego wiêkszoæ ziem
kaszubskich, a tak¿e kandydowanie na prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kaszuby  Donalda Tuska.
Jêzyk i historia
Najbardziej znanym atrybutem kaszubskoci
jest jêzyk. Cechy tego atrybutu s¹ jednak mocno
dyskusyjne. Wielocz¹stkowoæ mowy kaszubskiej
rozpracowywana przez dynastie jêzykoznawców,
obecnie powoli przechodzi do historii. Niesamowite wprost rozcz³onkowanie mowy kaszubskiej w
bardzo powolnym procesie przechodzi we wspóln¹
literack¹ kaszubszczyznê. Proces ten jest przede
wszystkim stymulowany przez zestandaryzowane
nauczanie jêzyka kaszubskiego w szkolnictwie powszechnym. Prace nad dokumentem Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego Strategii rozwoju jêzyka i
kultury kaszubskiej prowadz¹ zdecydowanie w
tym kierunku.
Istnieje jak zawsze tendencja odwrotna. Oprócz
ju¿ dosyæ solidnie ukszta³towanego literackiego jêz y k a k a s z u b s k i e g o , p o j a w i a s i ê p e ³ e n n e o logizmów i rusycyzmów jêzyk Odrody oraz silne
poparcie dla gwary belockiej dawane jej przez
prezesa ZK-P Pana Artura Jab³oñskiego, oraz jej lansowanie przez radio Kaszebe. Do chwili obecnej
te tendencje maj¹ ograniczony charakter.
Zasadniczym problemem w sprawie jêzyka jest
stworzenie potrzeby jego u¿ywania. Dotychczasow¹, zasadnicz¹ motywacj¹ u¿ywania tego jêzyka, to jest jego pozycja jêzyka domowego przechodzi do pozycji drugorzêdnej z ró¿nych przyczyn.
Motywem przewodnim obecnie winna siê staæ
duma z pochodzenia rodowego i duma z odrêbnej
historii. Pojawia siê potrzeba przedstawiania historii Kaszub w sposób w pewien sposób subiektywny.
Historia ta winna byæ przedstawiana z akcentami
po³o¿onymi na elementy odrêbnoci i wielkoci Kaszub i w takiej to postaci nauczana w szko³ach.
Obecne przedstawianie tam historii Kaszub jest
wyj¹tkowo tendencyjne, nawet w kierunku deprecjonowania historii Pomorza. Przyk³adem mo¿e
byæ: budowa Pañstwa Polskiego za czasów pierwszych Piastów, opis zjazdu w G¹sawie, zajmowanie
Pomorza za czasów Krzywoustego, historia gospodarcza obecnych Kaszub w czasach panowania Zakonu Krzy¿ackiego i dziesi¹tki innych zdarzeñ historycznych. Tej deprecjacji roli Pomorza trzeba
przeciwstawiæ bardziej obiektywn¹, a mo¿e nawet
lekko tendencyjn¹ historiê naprawiaj¹c¹ negatywne wyobra¿enie naszej historii. Tendencyjnoæ t¹
mo¿na by uzyskaæ poprzez po³o¿enie nacisku na
obiektywny obraz przedstawionych zdarzeñ, przez
eliminowanie nacjonalistycznych elementów przy
ich opisie.
Historia tak opisana winna kszta³towaæ dumê
ze swojego pochodzenia. Duma z pochodzenia
da³aby pretekst do pos³ugiwania siê jêzykiem przodków. Inne rodki do aktywizacji jêzykowej ludnoci kaszubskiej sta³yby siê tylko pomocniczymi.
Terytorium i ludnoæ
Du¿¹ satysfakcjê winno dawaæ Kaszubom
umieszczenie ca³oci terytorium zamieszka³ego w
sposób zwarty przez Kaszubów w jednym województwie  Pomorskim. Terytorium to ulega
ci¹g³ej zmianie. Nastêpuje systematyczna rekaszubizacja Ziemi Lêborsko  Bytowskiej, powiatu
cz³uchowskiego i chojnickiego. Przesuniêcia ludnoci kaszubskiej z ziem bêd¹cych tradycyjnie kaszubskimi na tereny tak zwanych ziem odzyskanych od-

bywaj¹ siê w sposób naturalny i efekt tych przesuniêæ jest ostateczny. Kaszubi na tych ziemiach nie
s¹ lokatorami tymczasowymi. S¹ mieszkañcami
maj¹cymi legitymacjê historyczn¹ do zamieszkiwania tego terytorium. Ciekawym jest silny trend do
akcentowania swojej przynale¿noci etnicznej 
przynale¿noæ do Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego, nauka jêzyka kaszubskiego  np. 100% uczniów ucz¹cych siê tego jêzyka w Kramarzynach,
czy te¿ akcentowanie swojej przynale¿noci do
Gochów w Tuchomiu czy Trzebiatkowach.
Herb i barwy narodowe
S¹ to chyba najmniej kontrowersyjne atrybuty
to¿samoci kaszubskiej, mimo bardzo s³abego umocowania historycznego. Zas³ug¹ nie do przecenienia jest tu rola Aleksandra Majkowskiego, cz³owieka, który ten herb wyszuka³ i uzasadni³.
Herb ten przedstawiaj¹cy czarnego gryfa z
g³ow¹ skierowan¹ na prawo na z³otym tle, historycznie by³ herbem czêci senioralnej ksiêstwa zachodniopomorskiego i zosta³ przeniesiony na obecne Kaszuby dopiero w XX wieku.
Wiêzi Pomorza rodkowego z Gryfem istnia³y
jednak ju¿ wczeniej, jednak niezbyt eksponowane. Jeden z ksi¹¿¹t tczewskich u¿y³ tego herbu
du¿o wczeniej, a symbolem Województwa Pomorskiego po Pokoju Toruñskim by³ Czerwony Gryf.
Dzieñ 19 marca
Jest to wiêto Kaszubów upamiêtniaj¹ce pierwsze u¿ycie nazwy Kaszuby w dokumencie historycznym  bulli papie¿a Grzegorza IX w odniesieniu do
czêci pañstwa Bogus³awa I . Uczczenie tego dnia
zaproponowa³ historyk i publicysta Tomasz ¯uroch
Piechowski. Po pewnym okresie inkubacji, wiêto
to w 2006 roku zosta³o powszechnie przez
Kaszubów przyjête i wyj¹tkowo uroczycie i barwnie w Gdañsku i Tuchomiu uczczone.
Hymn
Istniej¹ przynajmniej dwie pieni pretenduj¹ce
do tej rangi: hymn Hieronima Derdowskiego z muzyk¹ Nowowiejskiego i pieñ Jana Trepczyka Zemia Rodno. Hymn Derdowskiego pojawi³ siê
pierwszy raz w poemacie heroikomicznym O Panu
Czorlinscim...., co nie jest najlepsz¹ rekomendacj¹ dla pieni tej rangi, s³owa w du¿ej mierze nie
przystaj¹ do obecnej sytuacji Kaszubów (w obecnej
sytuacji usankcjonowania jêzyka kaszubskiej,
mówi o polskiej mowie, która nigdy nie zaginie) i
muzyka do niego napisana jest przez cz³owieka z
Kaszubami zwi¹zanego bardzo luno. Poza tym nie
jest zbyt oryginalna  jest jednak pastiszem trochê
bardziej znanego hymnu. Mocn¹ stron¹ tej pieni
jest jej silne usadowienie siê w wiadomoci i tradycji kaszubskiej.
Pieñ Jana Trepczyka wad poprzedniej nie ma.
Jest oryginalna, s³owa jej s¹ bliskie ka¿demu Kaszubie, melodia sympatyczna i w ca³oci stworzona
przez naszego krajana. Jest jednak w sytuacji autsajdera, jest pieni¹ now¹ i stosunkowo ma³o
znan¹. Obecnie jest propagowana przez cz³onków
Pomoranii i Odrody.
Naturalnym wydaje siê funkcjonowanie obu
hymnów. Czas winien zweryfikowaæ to, który z
nich zajmie w przysz³oci bardziej zaszczytne miejsce, tak jak to siê sta³o na ten przyk³ad przy wyznaczeniu roli hymnu polskiego.
Religia
Od pokoleñ religia katolicka i przywi¹zanie do
niej, by³o uznawane za zasadnicz¹ zaletê ludnoci
kaszubskiej. Tê cechê zauwa¿y³ i doceni³ papie¿
Jan Pawe³ II. I tak by³o i jest.
Mo¿na jednak zastanowiæ siê nad problemem
akcentuj¹cych swoje pochodzenie kaszubskie protestanckich Niemców. Mo¿e ju¿ powoli warto postawiæ pytanie  czy to nie s¹ Kaszubi ? /-/

Krzysztof Ja¿d¿ewski  Kocierzyna*

Siedziby Nadlenictwa
Kocierzyna w latach 1772-2006

Po zawarciu w dniu 13 wrzenia 1772 roku trójstronnej umowy rozbiorowej przez Prusy, Austriê i Rosjê,
Prusy Królewskie (bez Gdañska i Torunia), a wraz z nimi
obecny obszar Nadlenictwa Kocierzyna przesz³y pod
w³adanie króla pruskiego Fryderyka II. Przejêcia Kocierzyny dokona³ 18 wrzenia 1772 r. landrat von Boyen i sêdzia miejski Doenike.
W roku 1785 w bezporednim s¹siedztwie miasta odnotowana zosta³a królewska leniczówka Filipy (obecne Lenictwo Wierzysko). Jêzykoznawca E. Breza nazwê Philippi wywodzi od imienia Filip. Trudno dzisiaj ustaliæ, czy Lenictwo Filipy stanowi³o kontynuacjê polskiej jednostki
administracyjnej. Pewne jest, ¿e teren przez nie zajmowany co najmniej od drugiej po³owy XVIII w. bezporednio
graniczy³ z karczm¹ Wierzysko.
Pierwsze wzmianki o Nadlenictwie Filipy (Oberförsterei Philippi) pochodz¹ z 1787 r. i dotycz¹ wymierzenia gruntów s³u¿bowych nadleniczemu. Trzeba jednak¿e
zauwa¿yæ, ¿e siedzibê nadlenictwa jeszcze wielokrotnie
okrelano równie¿ mianem Urzêdu Lenego (Forst Amt).
Fakt ten mo¿na dostrzec m.in. na mapie Schröttera
sporz¹dzonej w latach 1796-1802. Wyranie widnieje tam
nastêpuj¹cy zapis: Philippi Königl: Forst Amt Behrendt ( Filipy Królewski Urz¹d Leny w Kocierzynie). Odnotowano
wtedy równie¿ 2 dymy (paleniska). Usytuowanie nadlenictwa na niewielkim wzgórzu po prawej stronie drogi
prowadz¹cej z Kocierzyny do Sarnów praktycznie pokrywa siê z dzisiejszym. Mo¿na zauwa¿yæ jedynie pewne ró¿nice w rozmieszczeniu oraz liczbie budynków. Na podstawie planu z 1868 r. mo¿emy wyró¿niæ poszczególne obiekty sk³adaj¹ce siê na zabudowania nadlenictwa. Kieruj¹c
siê na prawo od mieszkania nadleniczego, widzimy kolejno: ustêp, pomieszczenie dla wiñ, drobiu i drzewa, dalej
stajnie oraz oborê, owczarniê, wozowniê, stodo³ê, dom dla
pracowników lenych, studniê oraz kancelariê. W ogrodzie
nieopodal drogi znajdowa³ siê piec. Podobne rozmieszczenie oraz liczba obiektów widnieje ju¿ na planach z pierwszej po³owy XIX w.
Teren wokó³ siedziby nadlenictwa, zw³aszcza na zachód od zabudowañ, g³ównie za spraw¹ jeziora Du¿e Ksiê¿e
(jezioro Ksiê¿e) oraz Ma³e Ksiê¿e (nieistniej¹ce) by³ bardzo
podmok³y. Wystêpuje on w ród³ach jako Ksiê¿e Bagno czy
te¿ Du¿e Bagno. W po³owie XIX w. poddano go melioracji.
Równie¿ na pó³nocny zachód ci¹gnê³o siê pasmo bagien
zwanych Karczmarskie Bagno czy te¿ Wodna Dolina. W
1820 r. nadlenictwo liczy³o ju¿ 3 dymy oraz 13 mieszkañców. Zwiêkszy³a siê równie¿ powierzchnia gruntów
s³u¿bowych nale¿¹cych do nadleniczego. W roku 1791 wynosi³a ona 30 ha, w 1815-53 ha za w 1820-67 ha. Odby³o
siê to g³ównie kosztem gruntów folwarku Szydlice oraz królewskiego lasu. Dalszy dynamiczny rozwój powiadcza statystyka z 1848 r. Czytamy w niej, i¿ do nadlenictwa nale¿y
6 budynków, 21 mieszkañców, 2 konie, 2 wo³y, 5 krów
oraz 2 sztuki m³odego byd³a. W 1869 r. stwierdzono, ¿e

znajduje siê tutaj 1 budynek mieszkalny, w którym mieszkaj¹ 3 osoby (sami ewangelicy). S¹ to ju¿ ostatnie lata
wietnoci tej jednostki administracji lenej. Ju¿ w roku
1877 po blisko 90 latach zarz¹dzania kocierskimi lasami
siedziba Nadlenictwa zostaje przeniesiona do oddalonego o 1 km dzisiejszego Starego Nadlenictwa. Od tej pory,
a¿ do koñca zaborów okrelane jest ono jako Buchberg
(Bukowa Góra). Na planie zabudowañ nadlenictwa pochodz¹cym z 1888 r. wyranie widniej¹ 3 obiekty (gmach
nadlenictwa, stodo³a i chlew). W odleg³oci 75 m na po³udnie od zabudowañ nadlenictwa mieci³y siê obiekty wonicy (budynek mieszkalny, stajnia oraz wolnostoj¹ca piwnica).
W roku 1959 siedzibê Nadlenictwa przeniesiono do
budynku przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie. W gmachu
tym, oddanym do u¿ytku w 1953 r., pocz¹tkowo mieci³a
siê administracja Rejonu Lasów Pañstwowych w Kocierzynie. W ostatnich latach budynek zosta³ gruntownie wyremontowany. Na poddaszu urz¹dzono archiwum oraz
len¹ salê edukacyjn¹.
* Autor jest dziennikarzem, historykiem, pracownikiem urzêdu miasta w Kocierzynie oraz sekretarzem Kocierskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Plan zabudowañ nadleœnictwa Koœcierzyna z 1868 r.
ród³o APG 1130 -2.
Obecna siedziba Nadleœnictwa Koœcierzyna.
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Falk i Patrycja Manteufel. Publicznoæ swe nagrody przyzna³a: Damianowi Mizerskiemu i Krystianowi Rekowskiemu. Zwyciêscy Konkursu zostali zg³oszeni do eliminacji
miejskich 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
2 marca
Gdañsk
Instytut Kaszubski w Domu Kaszubskim w Tawernie Kaszubskiej Mestwin zorganizowa³ spotkanie promocyjne trzech ksi¹¿ek: Kalendarium Kaszubsko  Pomorskie,
autorstwa Feliksa Sikory z Luzina; Pro memoria . Józef
Ceynowa (1905-1991) oraz Pro memoria. Leonard Brzeziñski (1904-1984). Promocji dokonali: prof. Józef Borzyszkowski i prof. Cezary Obracht- Prondzyñski.
Chojnice
W Szkole Podstawowej nr 1 obchodzono Dni Patrona
Szko³y  Juliana Rydzkowskiego (1891  1978).
Patron Szko³y by³ m.in. kolekcjonerem. Ju¿ w 1932 roku
utworzy³ w Chojnicach Muzeum Miejskie, które po wojennej przerwie zorganizowa³ na nowo w 1960 roku jako Muzeum Regionalne, które sw¹ siedzibê mia³o w Chojnickim
ratuszu. W 1962 roku muzeum to przeniesiono do Bramy
Cz³uchowskiej. Wród licznych wyró¿nieñ i odznaczeñ,
by³ kawalerem medalu Stolema, przyznawanego przez
Klub Studencki Pomorania.
3 marca
Jezierzyce gm. S³upsk
Mariusz Chmiel wójt gminy otrzyma³ od Stanis³awa Lipca ministra sportu, podczas otwarcia Miêdzynarodowych
Targów Sportu i Rekreacji w Warszawie wyró¿nienie za
budowê hali sportowej w Jezierzycach. Jest to wyró¿nienie, jakie zdoby³a gmina s³upska w ramach konkursu Inwestycja 2005 roku W konkursie tym udzia³ bra³o 300
gmin. z ca³ego kraju.
Obiekt w Jezierzycach to m.in. parkiet do gry w koszykówkê , spe³niaj¹cy miêdzynarodowe normy FIBA, pi³ki
rêcznej o powierzchni 1200 metrów kwadratowych,
si³ownia, sauna szeæ szatni z natryskami, a tak¿e jedyna
na Pomorzu ciana do szpinaczek dla 14 osób.
Znajduje siê tak¿e projektor filmowy i ekran, nag³onienie a akustyka nie ustêpujê sali filharmonii. Budowa tego
obiektu kosztowa³a 11 milionów z³otych.
S³upsk
W ramach XI Konfrontacji Sztuki Kobiecej, jakie od
paru lat , co roku odbywaj¹ siê w S³upsku koncertowa³a
Ewa Uryga. Towarzyszy³a jej sekcja jazowa, chórek gospel i s³upska orkiestra Sinfonia Baltica pod dyrekcj¹ Bohdana Jarmo³owicza.
Ewa Uryga ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest
laureatka ogólnopolskich festiwali w Opolu i Zielonej Górze, zdoby³a II nagrodê na festiwalu Krajów Ba³tyckich w
Karlsham w Szwecji i nagrodê na XVII Miêdzynarodowym
Spotkaniu Wokalistów Jazzowych w Zamociu.
W S³upsku wyst¹pi³a z repertuarem pieni gospel i spirituals.
Chojnice
W Chojnickim Domu Kultury odby³y siê II Powiatowe
Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów., na których przedstawiono bogat¹ ofertê w zakresie nauki szkó³ ponadgimnazjalnych.
S³upsk
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych im.
S. Staszica w S³upsku obchodzi³ (rocznica przypada³a w lutym) 60 lecie powstania W 1946 roku w szkole rozpoczê³o
naukê 81 uczniów na kierunkach administracyjnym, kupieckim i handlowym.
Cz³uchów
Uczniowie cz³uchowskiego Liceum Spo³ecznego, w
swej grupie wiekowej, w której startowa³o 40 zespo³ów,
zwyciê¿yli w Ogólnopolskim Konkursie Odyseja
umys³u. Nagrod¹ jest wyjazd do Waszyngtonu. Fina³ konkursu odbywa³ siê w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W
sk³ad zwyciêskiej dru¿yny wchodz¹: Karolina Pokrasen,
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Sonia Dybczyñska, Adam Zabrowarny, Mateusz Wijata,
Artur S³abicki, Micha³ Piêtka i Pawe³ Nied¿wied. Trenerk¹ dru¿yny jest Monika Sztolpa, a dyrektorem szko³y
jest Maria Kordykiewicz.
Program tego konkursu uczy kreatywnoci i samodzielnoci, st¹d laureaci np. sami musza zorganizowaæ sobie
pieni¹dze na sam¹ podró¿ do USA.
S³awno
W S³awieñskim Domu Kultury rozstrzygniêto XIII Turniej Teatralny zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ im. J.H.
D¹browskiego w S³awnie.
W konkursie zwyciê¿y³ spektakl Zamêt , klasy II b, a
najlepszymi re¿yserami zostali Daniel Fogt i £ukasz
Kr¹¿ko z tej samej klasy . Nagrodê za pierwszoplanow¹
rolê ¿eñsk¹, otrzyma³a Natalia Burda za rolê Handzi w
spektaklu pt. Gdzie wrony zawracaj¹ i s³oñce zachodzi
(kl. II c), a za najlepsza pierwszo planow¹ rolê mêska, nagrodê otrzyma³ Micha³ Marciniak za rolê Zygmunta w
Gotowe na wszystko(kl. II b)
Dar³owo
Laureatami dorocznych (za 2005 r.) Eryków, nagród
KrólewskiegoMiastaDar³owaLiderówTurystykizostali:
Zygmunt Meyer  marsza³ek województwa zachodniopomorskiego i Krzysztof Modliñski  wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego. Oboje statuetki te
otrzymali za wk³ad w reaktywacjê pasa¿erskiego po³¹czenia kolejowego na trasie S³awno  Dar³owo.
Katarzyna i Zbigniew Kliber  w³aciciele Domu Gocinnego Fregata, którzy aktywnie dzia³aj¹ w Ba³tyckiej Organizacji Turystycznej i promuj¹ Dar³owo.
Monika Szwaia  pisarka i realizatorka telewizyjna filmów dokumentalnych o Dar³owie.
Ostatni Eryk przypad³ dar³owskiej 29 Eskadrze Lotnictwa za udzia³ i organizacyjne wspomaganie wielu przedsiêwziêæ o charakterze promocyjnym.
Jak uzasadnia Arkadiusz Klimowicz  burmistrz
Dar³owa, Eryki otrzyma³y osoby i instytucje, które w 2005
roku, znacz¹co wp³ynê³y na rozwój Dar³owa.
Uroczystoæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê w Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich, by³ej siedzibie króla (Danii, Szwecji i
Norwegii) Eryka I Gryfity, który po zdetronizowaniu przez
Skandynawów obj¹³ po mierci swego bratanka Bogus³awa IX, rz¹dy w Ksiêstwie S³upskim, osiadaj¹c w
Dar³owie. ¯y³ w latach 1382- 1459
5 marca
Swornegacie
Zbigniew Szczepañski  wójt Gminy Chojnice podczas
zebrania wiejskiego , które odby³o siê w tym so³ectwie,
wrêczy³ okolicznociowe nagrody, które otrzymali:
- Maksymilian Mog¹ od lat wyrabiaj¹cy z korzeni sosny
kosze i pojemniki. Jego prace w tym zakresie s¹ m.in. eksponowane w Kaszubskim Domu Rêkodzie³a Ludowego w
Swornegaciach
- Grzegorz Winiewski so³tys wsi, za pomoc i zaanga¿owanie na rzecz dzia³alnoci Domu Kultury i Kaszubskiego Domu Rêkodzie³a Wiejskiego
- Henryk B³edzki  emerytowany rybak, zosta³ uhonorowany za pomoc i zaanga¿owanie m.in. w wy³owieniu z
miejscowego jeziora zabytkowej d³ubanki  pisalimy o
tym w poprzednim numerze NG
- Wies³aw Olkowicz, przedsiêbiorca z £odzi, który nieodp³atnie przekaza³ do domu kaszubskiego cenne eksponaty- ko³owrotek i czêæ magla.
Kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Swornegaciach jest p. Zbigniew Chrapkowski.
Go³ubie, Szymbark
Oby³y siê tu uroczystoci zwi¹zane z 62. rocznic¹ mierci porucznika Józefa Damka oraz 65 rocznicy powstania
Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.
S³upsk
W Muzeum Pomorza rodkowego otwarto wystawê
malarstwa, na której prezentowane by³y obrazy Matejki,
Kossaków, Fa³ata i Grottgera oraz 80 innych polskich stu-
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Zdzis³aw Zmuda Trzebiatowski Gdynia

Bytowskie wsie
nosz¹ce t¹ sam¹
nazwê

£¹kie

Po ostatniej reformie administracyjnej znalaz³y siê w obrêbie dwie wsie o tej samej nazwie.
Jedna o charakterze maj¹tkowym znajduje siê na
terenie tak zwanych ziem odzyskanych i pierwszego powiatu bytowskiego. Druga znajdowa³a siê
na terenie dawnego powiatu chojnickiego, mia³a
ongi charakter drobnoszlachecki i nosi³a charakterystyczne dla tej formy wsi miano £¹kiego Szlacheckiego. Wie ta by³a najwiêkszym skupiskiem
rodzin drobnoszlacheckich, przede wszystkim
Zmuda Trzebiatowskich. Zmuda Trzebiatowscy
pe³nili w tej wsi od pokoleñ stanowisko so³tysa.
Potomek tych so³tysów pe³ni t¹ funkcjê i dzi.
O b e c n i e s z e r e g w s i w P o l s c e , a w s z czególnoci na Kaszubach nosi odró¿niaj¹ce od siebie nazwy charakteryzuj¹ce ich ongi rodzaj
w³asnoci: Królewska(ie) i Szlachecka(ie). Dopóki
wsie £¹kie znajdowa³y siê w ró¿nych powiatach
nie by³o problemu. Dzisiaj istnienie w jednym powiecie dwu wsi o jednej nazwie stwarza powa¿ny
problem. Jest to problem jêzykowy, administracyjny, a nawet krajoznawczy. Onegdaj za czasów umownie nazywanych komunistycznymi
nazwa Szlacheckie nie by³a mile widziana. Usuniêto ten cz³on z przyczyn doktrynalnych, a poza merytorycznych. Dzisiaj ten aspekt chyba nie
istnieje. Ciekawostk¹ jest istniej¹ca po s¹siedzku
wie Brzeno Szlacheckie. Tej wsi nie zabrano
istotnego dla nas cz³onu.

Mieszkañcy £¹kiego (Szlacheckiego): p. Krystyna
Hapka i Konrad Witka – Je¿ewski (zdj. Zb.Talewski)

Koœció³ filialny ( parafii borzyszkowskiej) p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w £¹kim
(zdj. Zb. Talewski)

Ks. W³adys³aw Szulist Lipusz

Zaborski Hotel

Stanis³aw Frymark - Tankred
Behrendt w Lenie
Kashubian Guesthouse Agritourism
89-634 Leno
E-Mail behrendfrymark@surfeu.de
http://members.surfeu.de/behrendfrymark
tel. 0046604718381 /PL/
Ten hotel funkcjonuje od roku 2000 w kooperacji Stanis³awa Frymaka i Tankreda Behrenda z Hamburga. Stanowi on wspania³¹ przystañ dla kaszubskiej kolonii
z ca³ego wiata. Jest usytuowany ok. 2 km od Lena
w pobli¿u kamiennych krêgów.
We wnêtrzu tego obiektu znajduje siê szereg pokoi
z tradycyjnym umeblowaniem kaszubskim jak ³ó¿ka,
sto³y, sto³ki z zawieszonymi na cianach antycznymi obrazami. Dokonuje siê w nim wypieku chleba starodawn¹ metod¹, podobnie jak to czynili nasi pradziadowie. Obok hotelu przep³ywa przez kilka stawów
z wodospadami potok pod¹¿aj¹cy do pobliskiego jeziora. Do hotelu przylega du¿e gospodarstwo z hodowl¹
zwierz¹t domowych. Bêd¹c tam przed kilku lata
mog³em ogl¹daæ nawet w lipcu ma³e kurcz¹tka i g¹ski.
Gospodarstwo prowadzi brat Stanis³awa, Robert, który
mieszka w du¿ym piêtrowym domu. Reasumuj¹c trzeba
stwierdziæ, ¿e w tych zabudowaniach s¹ naturalne
i zdrowe warunki odpoczynku i spêdzania urlopu.
Przez ten hotel przewinê³o siê ju¿ wielu zagranicznych goci m.in. Blanche Krbechek z Minneapolis Minnesota, która tam redaguje w jêzyku angielskim kwartalnik Przyjaciel Ludu Kaszubskiego -Friend od the
Kashubian People. Jej przodkowie wywodz¹ siê z tej parafii /Pepliñscy/. Przebywa³ tam równie¿ ks. Paul Breza
za³o¿yciel Muzeum Polskiego w Winonie i Nauczycielka Annê Bur chat z Toronto, której przodkowie pochodz¹
z Karsina.
S. Frymark z dobr¹ znajomoci¹ jêzyka angielskiego i niemieckiego prowadzi nie tylko hotel, ale tak¿e kilkakrotnie przebywa³ w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W USA, najczêciej
zatrzymywa³ siê u Blanche Krbechek
w Minneapolis, penetruj¹c to miast jak
i le¿¹ce po drugiej stronie rzeki Mississipi St. Paul. Stamt¹d w 2002r. dotar³ do
swoich krewnych w Minto w Pó³nocnej
Dakocie, podobnie i w 2003 r. Leon
Stoltmann z Bielefeld.
Ostatnio S. Frymark przebywa³ za
Oceanem na prze³omie 2005/2006r.
prawie 3 miesi¹ce. Mia³ spotkania z Ka-

szubami w Linto, Winonie i Stevens Point, na których
gromadzi³o siê od 60-100 osób. W Wausau-Wisconsin
wyst¹pi³ w telewizji z Blanche -Krbechek kana³ VII COS
i w ci¹gu 5 minut mówi³ o pomorskich Kaszubach. Muzeum w Winonie odwiedzi³ w tym czasie dwukrotnie po
tygodniu, przegl¹daj¹c K. Derdowskiego Wiarusa i spotka³ siê z ks. Paulem Brez¹. Obszerne sprawozdanie
z tego pobytu zamieszczono w The Polish Museum
Nowy Wiarus, Winter 2006 wychodz¹cym w Winonie.
Pracuje siê tam nad t³umaczeniem angielskim Remusa
A. Majkowskiego, który uka¿e siê drukiem w Polsce. Do
Stevens Point Wisconsin przywioz³a S. Frymarka Blanche Krbechek i zatrzymali siê u siostry Adeline Sopa
w Almond. S. Frymark planuje jej powiêciæ ma³¹ wystawê w bytowskim muzeum.
Nale¿y ¿yczyæ S. Frymarkowi dalszych dobrych kontaktów z Poloni¹ kaszubsk¹ w Ameryce jak i Niemczech. Dobrze spisa³ siê równie¿ jego kuzyn mgr Leon
Stoltmann w czasie pobytu w Pó³nocnej Dakocie w Kinto, publikuj¹c zebrane materia³y w monografii swojego
rodu: Ród pomorsko-kaszubski Stoltmann/Stolpmann
/1377-1890r./. Zarys historyczno-genealogiczny, Bielefeld 2004. Ma do tego odpowiednie fachowe przygotowanie historyczne.
Badania nad kaszubsk¹ Poloni¹ s¹ zaledwie
w zal¹¿ku. Nieco lepiej sprawa przedstawia siê na kanadyjskich Kaszubach, natomiast w Stanach Zjednoczonych te szansê s¹ stosunkowo du¿e, zw³aszcza w miastach. St¹d wysy³anie tam osób odpowiednio
przygotowanych wydaje siê koniecznoci¹, chocia¿ ich
wytypowanie nie bêdzie spraw¹ ³atw¹. /-/

Hotel w Leœnie – Frymark 2001 – wnêtrze pokoju.

Spotkanie w 1999 roku w Bytowie.
Od lewej: Lemañczyk, Blanche Krbechek, Stanislaw Frymark, Tankred Behrendt
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dentów Królewskiej Akademii Sztuk Piêknych w Monachium. Wystawa nosi³a tytu³: Malarze polscy w Monachium i pod tytu³ zaczerpniêty z pism krytycznych Stanis³awa Witkiewicza, równie¿ absolwenta tej uczelni, mianowicie - I po co mymy tam jechali.
Czersk
W Czerskim Orodku Kultury zorganizowano wystawê
fotograficzn¹ powiecon¹ ks. Jerzemu Popie³uszce zatytu³owan¹ Kap³an. Na wystawê ta z³o¿y³ siê zbiór wyrywkowych fotografii przybli¿aj¹cy zarówno ¿ycie ksiêdza ludzi pracy, jak i okolicznoci jego mierci. Obrazom
towarzyszy³y tak¿e odtwarzane z nagrañ fonicznych,
s³owa z kazañ ks. Jerzego.
Chojnice Brusy
Powiatowy M³odzie¿owy Dom Kultury w Brusach by³ organizatorem koncertów w ramach  II Bruskich Spotkañ
z Muzyk¹ Kameraln¹. Powiecone one by³y Muzyce
Akordeonowej. S³uchacze mogli wys³uchaæ utworów
zarówno Schuberta, jak i Paw³a Nowaka z zespo³u Duet
Armonica Orfeo z Gdañska. Drugim muzykiem tego Duetu jest Tomasz Szczepañski.
Koncertom towarzyszy³a wystawa prezentuj¹ca zbiór
kilkudziesiêciu akordeonów, z których najstarszy wykonany zosta³ w XIX wieku. Prezentowana kolekcja nale¿y do
wy¿ej wspomnianego Paw³a Nowaka z Gdañska.
7 marca
Brusy
Pod patronatem Jerzego Fijasa Burmistrza Brus
odby³o siê w Chacie Kaszubskiej , prowadzonej przez
Annê Miloch odby³a siê prelekcja dr Alicji Paczoski z Instytutu Pamiêci Narodowej nt. Ksi¹dz p³k Józef Wrycza w
aktach Urzêdu Bezpieczeñstwa .
Cz³uchów
W Komendzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Cz³uchowie wystawiano 140 prac plastycznych jakie wp³ynê³y na
konkurs M³odzie¿ zapobiega po¿arom i ostrzega przed
nimi. Prace oceniali cz³uchowscy plastycy: Jan Bernard
Jakubowski i Jerzy Rojek.
Czersk
Trzydziestu uczestników, uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych uczestniczy³o w XI Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy o redniowieczu Wieki rednie.
W eliminacjach do Konkursu, jakie odby³y siê w Sopocie i Czersku uczestniczy³a m³odzie¿ z ca³ej Polski. W Czerskim, ogólnopolskim finale zwyciê¿yli: Aleksandra Kraska
z III LO w Elbl¹gu i Tomasz Dowbor z Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Toruniu. Otrzymali oni w nagrodê indeksy
Uniwersytetu Gdañskiego. Jury konkursu stanowili
dr hab. Beata Mo¿ejko i prof. B³a¿ej liwiñski. Jednym
z g³ównych organizatorów konkursu by³ Hieronim Kucharski  nauczyciel historii z LO im. Wincentego Pola w Czersku. By³a to ostatnia edycja tego konkursu bowiem od
przysz³ego roku odbywaæ siê bêd¹ o znacznie wiêkszym
presti¿u - Olimpiady Mediewistyczne Wieków rednich.
8 marca
S³upsk
W Starostwie S³upskim odby³o siê Powiatowe Forum
Kobiet, po³¹czone z konkursem Kó³ Gospodyñ Wiejskich
z terenu powiatu s³upskiego. Organizatorem imprezy by³
Powiatowy Orodek Doradztwa Rolniczego, kierowany
przez Zygmunta Gudebskiego.
Konkursu wygra³y panie z G³ówczyc , one to reprezentowaæ bêd¹ powiat s³upski na wojewódzkim turnieju KGW,
który odbêdzie siê w ¯ukowie. Ko³em tym , które dopiero
dzia³a drugi rok, kieruje p. El¿bieta Jêdrzejczak.
Drugie miejsce zdoby³o KGW z Lubuczewa a trzecie z
Kobylnicy. Ponadto w rywalizacji tej uczestniczy³y panie z
Objazdy, Starkowa, Siemianic, Wrz¹cej, Zalewskich, ¯oruchowa i Damskiego Klubu Odnowa z Korzybia
W ramach konkursu uczestnicy musieli zaprezentowaæ
dzia³alnoæ ko³a, rywalizowaæ w konkurencjach karaoke i
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wi¹zaniu krawata, uczestniczyæ w konkursie miss gospodyñ oraz w konkursie wypieków.
Borsk gm. Karsin
Dziêki staraniom so³tysa Borska, wójt Roman Brunke
przeznaczy³ z rodków UG w Karsinie, kwotê 10 tys.
z³otych na remont salki wiejskiej wraz z zapleczem. Przy
tej okazji wymieniono tak¿e instalacje elektryczna.
Salka bêdzie s³u¿y³a do organizacji ró¿nego rodzaju imprez w so³ectwie.
Kocierzyna
W Bibliotece Miejskiej w Kocierzynie odby³a siê promocja ksi¹¿ki Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939
 1945 autorstwa Andrzeja G¹siorowskiego, Bogdana
Chrzanowskiego i Krzysztofa Steyera. Zawiera ona 660
stron, 23 rozdzia³y i ukazuje historie konspiracji na Pomorzu. Jest ona pierwsz¹ z tego cyklu, bowiem jej autorzy zapewnili, ¿e na niej nie skoñcz¹ badañ w tym zakresie.
Brusy
Cztery pary z gminy Brusy otrzyma³y medale prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Medale te wrêczy³ Burmistrz Brus  Jerzy Fijas, podczas uroczystego
spotkaniu w bruskim USC . Dostojni Jubilaci to : Janina i
Edmund Orlikowscy z Brus, Maria i Henryk Miszewscy z
Ma³ego Glisna, Gertruda i W³adys³aw St¹porowie z zalesia i Eufemia i Franciszek Stoltmanowie z Brus.
Niezabyszewo gm. Bytów
W miejscowej szkole odby³ siê miêdzyszkolny konkurs
 I ty zostañ autorem bani. W Konkursie wziêli udzia³
uczniowie ze szkó³ podstawowych w Pomysku Wielkim,
Gostkowie, Rekowie, Parchowie i Niezabyszewie.
Jury , które pracowa³o pod przewodem Danuty B³aszkowskiej nauczycielki j. Polskiego z Niezabyszewa wyró¿ni³o a¿ 18 osób, których banie odznacza³y siê ciekawymi
pomys³ami, oryginalnym stylem i zaskakuj¹cym zakoñczeniem.
Laureatami Konkursu zostali: Natalia Ulatowska z Parchowa, Justyna Schuetza z Rekowa, Marlena Ja¿d¿ewska
z Niezabyszewa, Magdalena Sildatk z Parchowa. Laureatami za teksty zostali: Alicja Pietranek z Parchowa, Maryla Durbas z Gostkowa, Milena Ho³ota z Gostkowa, Rafa³
Miszczyyszyn z Gostkowa, Patrycja Wiêczkowska z Niezabyszewa, Karolina ¯ynda z Pomyska Wielkiego.
Z kolei wyró¿nienia otrzymali: Magdalena Rudnik z Rekowa , Anna Sadokierska z pomysku Wielkiego, Paulina
Malek z Gostkowa, Paulina Cichocka z Gostkowa, Magdalena Staszewska z Niezabyszewa, Natalia Szroeder z
Parchowa.
Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³y dzieci kl. IV SP w
Niezabyszewie z przedstawieniem  Kozuchy k³amczuchy opracowanym na podstawie bani Janiny Porazyñskiej. Przedstawienie wyre¿yserowa³a Adela Janikowska, a scenografie i stroje przygotowa³a Lucyna Ja¿d¿ewska.
Cz³uchów
W Muzeum Regionalnym w Cz³uchowie otworzono wystawê pt. Kobieta... Zaprezentowano na niej ponad
100 eksponatów ze zbiorów Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku. Wród nich damskie stroje z okresu secesji, dziewiêtnastowieczne portrety malarskie i graficzne,
wyroby rzemios³a artystycznego z cyny, porcelany i srebra, a tak¿e pocztówki i przedmioty u¿ytkowe. Najstarsze
eksponaty pochodz¹ z koñca osiemnastego wieku, a
najm³odsze z pierwszej po³owy dwudziestego wieku. Komisarzem wystawy jest Beata Zgodziñska, a zaaran¿owa³a ja Stanis³awa Sierant. Dyrektorem c Muzeum jest
Ewa Homa  Ro¿ek.
Przechlewo
Z okazji wyzwolenia (28 luty 1945 r.) Ko³o Mi³oników
Przechlewa zorganizowa³o okolicznociowy capstrzyk z
udzia³em pierwszych osadników ich dzieci. Pod pomnikiem Za Wasz¹ i nasz¹ Wolnoæ delegacjê spo³eczeñstwa
z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze. By³a tak¿e
okolicznociowa wystawa zdjêæ a o historii wsi i tamtych
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Rozmawia³em z diab³em

Znalaz³em niedawno takie zdanie: Narysuj diab³a na cianie to
przyjdzie". Wiecie, a¿ mnie korci³o, ¿eby tego dokonaæ. Pomyla³em sobie: po co takiego paskudnika wo³aæ? To¿ to najbardziej
ohydna istota tego wiata. Jest niewyobra¿alnie okropny. I wiecie,
co siê sta³o? Przyszed³ do mnie. Ta paskuda naprawdê mnie odwiedzi³a. Przedstawi³ siê jednak bardzo grzecznie:
- Witam ciê cz³owieku. Tak na pocz¹tku, to nie nazywaj mnie tak
brzydko. Sam Jezus nazwa³ mnie ksiêciem tego wiata", bo tak
wielka jest moja potêga nad wiatem i cz³owiekiem.
- Ale¿ mi ksi¹¿ê! Taki potê¿ny, ale nie potrafisz wyrz¹dziæ krzywdy duszy, która jest przyodziana w wiarê. I co?
- Czy naprawdê mylisz, ¿e ka¿dy cz³owiek jest wierz¹cy? Mylisz
siê. Sam mówi³e, ¿e ma³o jest ludzi naprawdê wierz¹cych. Czy nie
widzisz ilu chrzecijan dobrowolnie pcha siê do mojego królestwa?
Pamiêtasz ile razy mówi³e kazanie, a ludzie, co? S³uchali ciê? Ha,
ha, ha! Nie! I co ty na to?
- Wiem i to mnie boli. Modlê siê, aby wyrwaæ ich z twoich pazurów, bestio przebrzyd³a.
- ¯adna ludzka si³a nie mo¿e siê równaæ z moj¹ si³¹, bo jest piekielnie ogromna.
- Owszem, ale jednak Bo¿a moc mo¿e ciê pokonaæ. Tylko nie
mów, ¿e nie.
- ¯eby mnie pokonaæ potrzebna jest wiara i ³aska Bo¿a. A tego ludziom naprawdê brakuje. Przecie¿ nie wierz¹ w s³owa ewangelii!
Zobacz jak rzadko siê spowiadaj¹, jak rzadko s¹ u komunii wiêtej!
I gdzie u nich ³aska?
- Nie musisz mi tego przypominaæ. Wiem o tym bez ciebie, paskudniku.AleBógjestmi³osierny!Nadejdzieczas,¿esiênawróc¹.
- Nawróc¹? Cz³owieku, o czym ty mówisz? Nie widzisz, ¿e wiêkszoæznichidziedokocio³a,botakwypada!Spowiadaj¹siêododpustu do odpustu. Komunia wiêta raz na ruski rok! To ma byæ wiara? O czym ty mówisz? Przeciêtny chrzecijanin i zatwardzia³y
grzesznik ju¿ jest w mojej mocy. I tak trafi¹ do piek³a!
- Zawsze pozostaje modlitwa o nawrócenie grzeszników.
Pos³ucham Maryi i Jej objawienia z Fatimy.
- Modlitwa? Nie rozmieszaj mnie! Przecie¿ wielu ludzi nawet
nie wierzy w moje istnienie! A to moje najwiêksze zwyciêstwo. Lubiê, gdy mówi¹ o mnie, jak o czerwonym kapturku. A jeszcze bardziej uwielbiam ludzi, którzy w nic nie wierz¹.
- Widzê, ¿e nie lubisz nawet samego s³owa nawrócenie"!?
Wiem, ¿e nowo nawróceni s¹ przez ciebie obdarzeni szczególn¹
z³oci¹. Jednak masz i s³abe strony? Mo¿na ciê pokonaæ!
- Ale i tak pozostaje cudem inteligencji i woli........
- .......któr¹ bardzo le u¿ywasz. To chcia³e dodaæ?- Otrzyma³em od Boga dary nieporównanie wy¿sze od tych, które
otrzymali ludzie. I wiem, jak ich u¿ywaæ na wasz¹ zgubê.
- Ale i tak boisz siê duszy zjednoczonej z Bogiem! Boisz siê tak,
jak boisz siê Boga. Dr¿ysz przed ni¹ jak przed Bogiem.
- Wiêkszoæ ludzi i tak bêdzie powtarzaæ, ¿e bojê siê wiêconej
wody i dalej bêd¹ grzeszyæ i ¿yæ byle jak. Ani im w g³owie nawrócenie, czy zjednoczenie z Bogiem.
- To jednak wciekasz siê, gdy kto siê modli i kontempluje?
- A ilu chrzecijan siê modli? Cz³owieku! Wiêkszoæ tylko klepie
pacierze. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Kontemplacja? Nie b¹d
mieszny. Oni, ludzie, nawet nie wiedz¹ co to znaczy. Zobacz o
czym oni myl¹. Myl¹ o g³upstwach, a nie o sprawach Bo¿ych. Ich
myli s¹ tak przyziemne, jak kamienie le¿¹ce na polu.
- Przyjdzie czas, ¿e siê naucz¹ prawdziwej modlitwy, ¿e bêd¹ rozmawiaæ z Bogiem, tak, jak rozmawia siê z przyjacielem.
- Pewnie! Tylko, ¿e wtedy przyjdzie im umieraæ. I trafi¹ w moje
czeluci. Wtedy bêdzie za póno. Oni nawet nie chc¹ siê poprawiæ.
Sam s³ysza³e w konfesjonale ile razy mówili o szczerej poprawie. I
co? I nic! ¯adnej poprawy, ani odrobiny. Taka spowied sprawia mi
ogromn¹przyjemnoæ.Obyichwiêcej.Grzechczynizludzimoichniewolników. A brak szczerej poprawy to te¿ grzech. Czy¿bym siê
myli³, cz³owieku ?
- Niestety, masz racjê, piekielny demonie.
- A widzisz, jednak mam racjê. Grzech to odrzucenie Boga, a duchowym wodzem ludzi, którzy Go odrzucili jestem ja, ksi¹¿ê tego
wiata, w³adca piekie³.
- Ale nie wszystkich. Mam ci przypomnieæ w. ojca Pio, w. Franciszka z Asy¿u lub w. Jana Mariê Vianneya?
- Milcz! Jak ja nienawidzê ludzi! Nienawidzê was niewyobra¿alnie! Nawet nie wiesz jak bardzo.
- No popatrz. To jednak s¹ tacy, którzy wymknêli ci siê z twoich
szponów. Dali ci ³upnia, co?
- I co z tego? Byli niemo¿liwie radoni, to ich wyrwa³o z moich
r¹k!

- Wiem, wiem. Radoæ serca - to bardzo skuteczne antidotum na
twoje diabelskie ataki. Pomaga, i to bardzo. A jednak radoæ -owoc
Ducha wiêtego - to jest to!
- Ha, ha, ha! Wiesz ilu ludzi na wiecie jest smutnych? Ca³e miliony. Smutny cz³owiek to mój ulubiony cel. Ze smutnym zawsze wygram.SmutnyniewierzyBogudokoñca,nieufawJegopomoc.Dlatego z nimi wygrywam. Nie ma wiary, nie ma si³y by ze mn¹ wygraæ.
Proste, prawda?
- Gdyby ludzie bardziej ufali Bogu, ufali w to, ¿e zawsze chce ich
szczêcia, nie by³oby tego.
- Ale nie ufaj¹ Bogu. Ba, wiêcej ci powiem. Jestem najbardziej
szczêliwy, gdy kto we mnie nie wierzy. Obra³em dzisiaj inn¹ taktykê. Wolê siê nie pokazywaæ, wolê siê ukryæ, wolê byæ niezauwa¿onym. To dosyæ skuteczna taktyka. Nie ma piek³a -mo¿na grzeszyæ!Tocudowne,ilu¿ludziju¿natonabra³em.Jestecieg³upcamii
to wielkimi.
- Nie wszyscy, ty upad³y aniele. S¹ tacy, którzy wierz¹ w piek³o i w
to, ¿e ty te¿ istniejesz. Walcz¹ z tob¹ i to bardzo skutecznie.
- Wierz¹? Nie b¹d mieszny. Pamiêtasz ile razy g³osi³e kazania
czy homilie? I co? Uwierzyli ci? Nie! Oni wierz¹ w przes¹dy, horoskopy, magiê, wró¿by, sny, w³asne fa³szerstwa, zabobony, ale nie
w s³owo Boga. Oni nawet nie czytaj¹ Pisma wiêtego!
- Fakt, czêsto cz³owiek wierzy w to, co chce; w to, co dla niego wygodne. Niestety, to racja. Zawsze pozostaje jednak ta wiêta Bo¿a
cz¹stka ludzkoci, która wierzy w s³owo Bo¿e i ufa Bogu. A z nimi
nie dasz rady, bo s¹ radoni, modl¹ siê ¿arliwie, pe³ni¹ dobre czyny,
pracuj¹ w duchu wiary, unikaj¹ pró¿niactwa. To skuteczne sposoby, by sobie z tob¹ poradzili i odparli twoje szatañskie ataki.
- Mimo wszystko i tak mam dosyæ roboty. Wiesz ilu jest nudziarzy, leniuchów, takich, co nigdy nie maj¹ czasu, bo co tam? Nuda i
brak pracy jest matk¹ grzechu! Z tymi ludmi dam sobie radê.
- Szkoda, ¿e nie wszyscy rodzice wychowuj¹ swoje dzieci w duchu ciê¿kiej pracy. Uratowaliby dzieci spod twoich diabelskich
wp³ywów.
- Mnie ich nie szkoda. Niech robi¹ tak dalej. Lubiê takich rodziców, co powtarzaj¹ po kilka razy swoim dzieciom: Zrób to!", a
one? Nic! Wiesz jak mi u³atwiaj¹ pracê? Sami wpychaj¹ swoje pociechy w moje objêcia. Nuda i brak obowi¹zków, mówienie po kilka razy i brak pos³uszeñstwa. To lubiê! Kto kocha swoje dzieci, wychowuje je surowo i z mi³oci¹. I czêsto u¿ywa na nich rózgi. Powiem im to przy najbli¿szej okazji.
- Uwa¿aj, bo ci uwierz¹. Koñ by siê umia³. Taki naiwny jeste?
- Bóg mi dopomo¿e i uwierz¹!
- Akurat! Uwierz¹ mnie, bo to ja jestem ojcem k³amstwa. Wierz¹
w ka¿de moje k³amstwo. Dam ci przyk³ad. Boga nie ma, a skoro nie
ma to cz³owiekowi wolno wszystko. To cz³owiek jest panem wiata. Przecie¿ macie woln¹ wolê. Nikt ci nie bêdzie rozkazywa³. Przecie¿ grzech to normalka, to nic takiego. Przecie¿ cz³owiek jest s³aby,
upadaj¹cy. Ma³e z³o, to jeszcze nie z³o. I co na to powiesz? Nie
wierz¹ w to?
- Fakt! Wierz¹, ale nie wszyscy. I to jest piêkne.
- Cz³owieku, ty znowu swoje. Nie widzisz, ¿e dzisiaj cz³owiek odrzuca prawdê, a uwierzy w ka¿d¹ g³upotê, któr¹ mu podsunê, choæby najbardziej nielogiczn¹?
- Wielu ludzi myli, ¿e ty diable, kusisz tylko wiêtych, a nie
zwyk³ych chrzecijan. To ich gubi. Dlatego w³anie odrzucaj¹ prawdê.
- Ano w³anie. A to wasz ludzki b³¹d. Nigdy nie czekam, a¿ kto
mnie zaprosi, sam potrafiê siê bardzo zrêcznie narzuciæ cz³owiekowi. Potrafiê manipulowaæ wiatem wed³ug swego upodobania.
Dzia³am na zmys³y, fantazjê, wyobraniê, po¿¹dliwoæ, logikê, stosunki spo³eczne, inteligencjê. Mam du¿e pole do popisu.
- Gdyby otworzyli bardziej oczy, pewnie poszed³by na bezrobocie. Maj¹ oczy cia³a i potrafi¹ dostrzec wiat materialny i jego zgubny wp³yw. Maj¹ oczy rozumu, przez które mog¹ odebraæ rzeczywistoci duchowe. Maj¹ oczy wiary, przez które mog¹ odebraæ rzeczywistocinadprzyrodzone.Oczywiary,tojakbyoczysamegoBoga.
- Maj¹ oczy i nie widz¹. Jak ta Chrystusowa Ewangelia siê sprawdza, prawda?
- Ale do w³adz duchowych cz³owieka i tak nie masz dostêpu.
- I co z tego! Mogê za to zaw³adn¹æ pozosta³ymi w³adzami
cz³owieka. Ju¿ ci o tym mówi³em. Spójrz, jaki mam wp³yw na wasz¹
cywilizacjê XXI wieku. W telewizji, w radio, w kinie  coraz wiêcej
terroryzmu, zabijania, k³amstwa, a coraz mniej piêkna tego wiata i
prawdy.Alboerotyzm!Dzisiajtonormalnarozrywka. A sztuka? Coraz bardziej szpetna i niejasna. Przesta³a byæ piêkna. Im wiêcej widzisz z³a, tym bardziej jeste mój, cz³owieku!
- Widzieæ dobro w wiecie i ludziach, to nauka samego Chrystusa. Dlatego tak bardzo ukocha³ grzeszników.

- Zobacz, ilu ludzi widzi dobro? To¿ oni non stop obgaduj¹, plotkuj¹ - a wiêc widz¹ z³o. W ten sposób podsuwam wam, ludziom,
moje z³e obrazy, z³e myli, pobudzani zmys³owoæ, wzniecam
gwa³towne reakcje waszej woli. I grzech gotowy. A grzech to moja
si³a. To klucz do piek³a. I znowu wygra³em.
- Wygra³e diable, bitwê, ale nie wojnê. Bóg i tak kontroluje
twoj¹ szatañsk¹ z³oliwoæ. Bóg trzyma ciê na smyczy, jak psa.
W³adza demonów jest i tak podporz¹dkowana woli Boga. Nie uczynisz nic z³ego cz³owiekowi, jeli Bóg ci na to nie pozwoli.
- Bóg jednak pozwoli³ mi kusiæ cz³owieka. Kusz¹c ludzi - zmuszam was do wyboru miêdzy dobrem a z³em. A ¿e spora czêæ wybiera z³o? Có¿?
- Przez pokusy cz³owiek staje siê jednak lepszy. I tak zbli¿a siê do
Boga, jeli je odrzuci!
- W³anie cz³owieku. Jeli je odrzuci. A niewielu to robi.
- Przez to, ¿e Bóg dopuszcza pokusy na cz³owieka, ten æwiczy siê
w tym, co dobre, i zwyciê¿a z³o.
- Jeli je odrzuci, cz³owieku.
- Jeli jednak cz³owiek odrzuci pokusê, to oczyszcza siê i podnosi
naduchu.Mawtedysiln¹wolê.Wtedymawszystkiepredyspozycje
do tego, by z tob¹ wygraæ szatanie.
- Jeli odrzuci pokusê, cz³owieku.
- Jeli odrzuci! To prawda. Ale Bóg daje moc cz³owiekowi. Z ³ask¹
Boga w sercu nie masz, diable, ¿adnych szans.
- Nie zapomnij, ¿e inteligencj¹ przewy¿szam ludzi. Mo¿e jestem
upad³ym anio³em, ale nieg³upim. Jestem chytry, przebieg³y i nader
m¹dry.
- Czyli co?
- Czyli mam swoje sposoby, by skusiæ cz³owieka tak, by wybra³
z³o.
- Zdrad co nieco z twoich piekielnych sekretów.
- Jak chcesz. Proponujê cz³owiekowi jak¹ z³¹ rzecz i pokazujê j¹
jako bardzo mi³¹ i wrêcz korzystn¹. Wiesz ilu ludzi mówi: musia³em sk³amaæ dla dobra blinich.  Bombowa pokusa!
- A inne pokusy?
- Nak³aniam cz³owieka do rozpoczêcia wielu rzeczy na raz, aby
¿adnej z nich nie móg³ doprowadziæ do koñca. Wtedy wszystko jest
niedoskona³e. A có¿ za sens ma niedokoñczona praca?
- Fakt, ¿adnego. S³omiany zapa³?
- Ano w³anie. Albo podobna pokusa. Proponujê inna pracê, l¿ejsz¹, tylko po to, aby was, ludzi, odci¹gn¹æ od poprzedniej pracy,
czêsto o wiele lepszej.
- Szukanie przyjemnoci?
- No widzisz, jak to dzia³a?! Przyjemnoci gubi¹ ludzi. Ale jest te¿
inna metoda na pracê: nadmierna praca. Proponujê dobro, ponad
wasze si³y, a¿ obowi¹zków bêdzie za wiele. Wtedy nastêpuje nadmierne przemêczenie.

- A to, diable, prowadzi do braku modlitwy, albo z³ej modlitwy. A
bez modlitwy nie ma ³aski. I znowu wygrywasz.
- Cz³owieku, jak piêknie mylisz. A wiesz, jak to dzia³a? Pamiêtasz ilu ludzi na niedzielnych mszach pi, drzemie i nic nie pamiêta z
twoich kazañ?
- Wiem, sporo.
- No licznie. Przemêczenie. To jest to. Wiêkszoæ myli, ¿e ja, szatan, proponujê zawsze z³o. B³¹d. O wiele skuteczniejsza jest propozycja dobra.
- Proponujesz dobro?????
- Powiem ci to prociej. Odmawiaj ró¿aniec. Sam ci go podam, jeli chcesz. Ale te zdrowaki" tylko klep, bez rozmylania tajemnic
ró¿añcowych. Odmawiaj pacierz - ale nie rozmawiaj z Bogiem, nie
kontempluj, nie rozmylaj.
- Bo kontempluj¹cy, rozmylaj¹cy cz³owiek jest w stanie daæ ci
³upnia, czy¿ nie?
- Milcz! Jak ja nienawidzê kontempluj¹cych chrzecijan.
- No dobrze. Mów dalej, szatanie.
- Lubiê, gdy kto siê bardzo du¿o modli, a przy tym zaniedbuje
swoje obowi¹zki. To te¿ dobra pokusa.
- Wiem, wiem. Modlitwa i praca, modlitwa i czyn. Ora et labora,
tylko to ma sens, prawda? Wiara bez uczynków jest martwa.
- Ach, cz³owieku. Osobicie wolê sam¹ wiarê bez uczynków, albo
same uczynki bez wiary. Dla mnie tylko to ma sens.
- No jasne, jak¿eby inaczej.
- Taki m¹dry, cz³owieku? A zobacz ilu ludzi idzie do kocio³a, bo
tak wypada, bo tak trzeba, zupe³nie bez wiary. Ca³e tabuny ludzi.
Na pasterkê kocio³y pêkaj¹ w szwach, a potem tych ludzi ca³y rok
nie widzisz w kociele. I co?
- Ale id¹! Przynajmniej spe³ni¹ obowi¹zek wobec trzeciego przykazania dekalogu.
- pi¹ na kazaniach, a do komunii wiêtej te¿ nie id¹. Ale mi czynny i pe³ny udzia³ we mszy wiêtej? Super jest ta wasza wiara!
- No dobrze, wróæmy do twoich pokus.
- Nie ma sprawy. Lubiê, gdy kto upomina brata, ale z gniewem.
Niby taki Bo¿y gniew, który prowadzi innych do z³a. Przyk³adowo:
rodzice wrzeszcz¹cy na swoje dzieci zamiast spokojnego tonu i wyrozumia³oci. Uwielbiam to! Upominaæ z gniewem i z³oci¹. To jest
to! Róbcie tak dalej rodzice! Albo ma³¿onkowie rycz¹cy" na siebie. A wczeniej przysiêga mi³oci. To jest dopiero super mi³oæ,
prawda? Pe³na gniewu i z³oci. Róbcie tak dalej ma³¿onkowie.
- W³anie, nie róbcie! Co ty, szatanie klepiesz? Upominajcie, ale z
mi³oci¹! Tak czyñcie!
- Uwa¿aj, bo ciê pos³uchaj¹. Oni wol¹ mi³oæ, ale ze szczypt¹ gniewu, grzesznego oburzenia. To lubiê. Tak dalej, ludziki!
- S¹ jednak ludzie pokorni i skromni, pe³ni wyrozumia³oci.
- S¹! Pewnie, ¿e s¹! Takich te¿ lubiê. Dla nich te¿ przygotowa³em
szatañskie sid³a.
- Ciekawe jakie?
- Nie czyñ tego dobra, przecie¿ jeste zbyt s³aby, zbyt skromny.
Przecie¿jestetylkopy³kiemtejziemi.Niechtozrobi¹inni,lepsi,bardziej wiêci, bardziej Bo¿y. Wiesz jak to skutkuje?
- Wiem, gdyby bardziej reagowali na z³o z wiêksz¹ odwag¹,
wiat by³yby lepszy.
- Ale wiêkszoæ ludzi to tchórze. A tchórzostwo to przeciwieñstwo cnoty, odwagi i mêstwa. Lubiê tchórzy! I znowu wygrywam,
to cudowne.
- A jeli kto mówi, ¿e nie ma pokus?
- To znak, ¿e demony sta³y siê jego przyjació³mi, a ja - szatan -jestem jego pasterzem. I poprowadzê go na moje piekielne pastwiska.
- A kto dowiadcza najwiêcej twoich, szatañskich pokus?
- Ka¿dy, kto czyni dobro, pracuje dla królestwa Bo¿ego i g³osi
Ewangeliê. Nienawidzê ich po stokroæ.
-Botacyludziewyrywaj¹cigrzesznikówztwoichszponów,co?
- Tacy ludzie, s¹ dla mnie kul¹ u nogi. Jak ja ich nienawidzê!
- No có¿! Mówi siê trudno, diable ohydny, co?
- A tak mi siê z tob¹ dobrze gaworzy³o!
- ¯egnaj na zawsze, szatanie!
- Mam jeszcze probê do ciebie, cz³owieku.
- Jak¹? Mów!
- Powiedz ludziom, ¿e jeli nie wezm¹ sobie do serca tej naszej
rozmowy, us³ysz¹ ode mnie inne s³owa.
- Jakie, ksiêciu ciemnoci?
- Do zobaczenia w piekle!!!
- Przeka¿ê im. ¯egnaj na zawsze!
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dniach 1945 roku przypomnia³ Andrzej ¯muda  Trzebiatowski , wójt gminy oraz Urszula Kamiñska, córka Janiny i
Juliana Kosików osadników, którzy przybyli do Przechlewa w 1945 roku z Jab³onowa w powiecie kozienickim.
Wspominano, pierwszych pionierów osadnictwa m.in.
Piotra £epeckiego, Edwarda Panka, Józefa Szota. W 1947
roku gminê zamieszkiwa³y ju¿ 3083 osoby. W 1949 roku z
terenu gminy wyszli Rosjanie. Pierwszym wójtem gminy
zosta³ Stefan Zblewski z S¹polna, komendantem posterunku milicji Antoni Szczepaniak, stra¿ po¿arn¹ m.in. organizowa³ Stanis³aw Mazur, kierownikiem szko³y by³
Franciszek Gospodarek a pierwszym proboszczem Feliks
Grzeszkiewicz a soltysem Jan Reinert.
14 marca
Rumia
Benedykt Reszka Kaszub z Goch (z Borowego M³yna),
który od 1978 roku jest mieszkañcem Rumi, by³ gociem
na ogólnym zebraniu cz³onków oddzia³u ZK-P w tym miecie. Jak donosi Rëmskô  Klëka BI Rumskiego Oddzia³u: Benedykt Reszka /.../ jako nauczyciel, historyk zainteresowa³ siê wojennymi i powojennymi losami mieszkañców rodzimej wioski. Zacz¹³ od gehenny Kaszubów
w 1945 r., po przejciu frontu zabieranych przez NKWD
na Sybir. Ich tragiczne losy przedstawi³ ju¿ parê lat temu
w ksi¹¿ce pt. Czas z³a. Now¹, poszerzon¹ i bogato ilustrowan¹ ksi¹¿kê pt. Ich losy. Z ¿ycia kaszubskich Gochów 1939  1948 zaprezentowa³ zebranym.
G³ówczyce
Gmina G³ówczyce wspólnie z litewsk¹ gmin¹ Szaterniki chc¹ zdobyæ kilka milionów euro na modernizacjê kanalizacji i wodoci¹gów, budowê gminnej oczyszczalni oraz
na wymianê m³odzie¿y. St¹d podjêto starania o
przyst¹pienia do uczestnictwa w realizacji unijnego programu Interreg II. Wójt gminy Czes³aw Kosiak przede
wszystkim zabiegaæ bêdzie o rodki na realizacje programu wymiany m³odzie¿y i na wspó³prace na polu owiaty z
t¹ litewska gmin¹.
Dziemiany
Patrycja Kniter, uczennica kl. III Gimnazjum im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dziemianach po raz czwarty zosta³a laureatka Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka
Niemieckiego. Równie¿ startuj¹c w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego w Warszawie zajê³a 10 miejsce w kraju. W tym ostatnim konkursie bra³o udzia³ ponad
100 uczniów z ca³ego kraju. W przysz³oci Laureatka
chcia³aby zostaæ t³umaczka jêzyka niemieckiego. Opiekunk¹ Patrycji jest Maria Pob³ocka nauczycielka jêzyka
niemieckiego a dyrektorem szko³y jest Adam Szejba.
15 marca
Wiele
W Domu Kultury im. Hieronima Derdowskiego odby³a
siê promocja ksi¹¿ki opracowanej przez prof. Józefa Borzyszkowskiego dyr. Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku
pt. Leonard Brzeziñski(1904  1984) Pro Memoria.
Bohater ksi¹¿ki ³¹czy poprzez swoj¹ osobê kilka epok
w dziejach Polski, a tak¿e wiele regionów. Materia³y jakie
zebra³ jej autor pochodz¹ m.in. ze zbiorów rodziny Leonarda Brzeziñskiego, Muzeum w Wejherowie, Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku oraz Muzeum Ziemi Zaborskiej w
Wielu, którego bohater ksi¹¿ki by³ za³o¿ycielem.
Jest to kolejna ksi¹¿ka naszego honorowego obywatela (Józefa Borzyszkowskiego), której t³em jest gmina
Karsin. Dla nas to forma promocji, dlatego bêdziemy
wspieraæ takie inicjatywy. Takie publikacje chroni¹ równie¿ od zapomnienia wielu wspania³ych Kaszubów ich dorobku, w tym przypadku  Leonarda Brzeziñskiego  powiedzia³ podczas promocji Roman Brunke wójt gminy
Karsin.
* Rozmawia³em z diab³em jest kolejn¹ publikacj¹ autorstwa
Miastko
ks. Jacka Halmana, wydan¹ przez niego w formie zwartej  40 stroM³odzi muzycy z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w
nicowej, ksi¹¿eczki. Autor zadedykowa³ j¹ swoim Przyjacio³om
...chc¹c okazaæ w ten sposób wdziêcznoæ za Ich wyrozumia³oæ, Miastku im. Fryderyka Chopina zdobyli kolejne laury. Midobre serce, otwarty dom, umiech i przyjañ. W nastêpnych nu- cha³ Nowak zdoby³ I miejsce a Agata K¹dziera III miejsce
w Konkursie Skrzypcowym Polski Pó³nocnej . Kolejne sukmerach NG bêdziemy prezentowaæ kolejnej jej fragmenty. /tz/
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cesy odnotowali tak¿e miasteccy uczniowie uczestnicz¹cy w Pomorskich Przes³uchaniach Klas Instrumentów Dêtych w Lêborku i na Przes³uchaniach Makroregionalnych Zespo³ów Kameralnych Instrumentów Dêtych w Szczecinku. W pierwszym konkursie Micha³ Gasztych zaj¹³ trzecie miejsce w kategorii instrumentów dêtych drewnianych, a Dawid Pliskowski zdoby³ w tej samej
kategorii wyró¿nienie. Tak¿e wyró¿nienie otrzyma³a
akompaniatorka z Miastka  Helena Ostro³ucka.
Z kolei Trio Saksofonowe w sk³adzie Dawid Pliskowski,
, Micha³ Gasztych i Aleksander Witrembowski zajê³o drugie miejsce w konkursie szczecineckim. A Tomasz Or³owski w kategorii instrumentów blaszanych  gra³ na tr¹bce
 zaj¹³ miejsce trzecie . Nauczycielem tych zdolnych
m³odych muzyków jest Witold Or³owski.
17 marca
S³upsk
Uroczycie obchodzono Dzieñ Kaszubski . Rozpoczê³a
go Msza w. w kociele w. Jacka, któr¹ poprowadzi³ ks.
Roman Skwiercz  Remus z Gdañsaka. Poczym nast¹pi³
uroczysty przemarsz z kocio³a ulicami Miko³ajsk¹, Filmow¹ na Anny £ajming, gdzie ods³oniêto tablicê powiêcon¹ Annie £ajming, poczym przemaszerowano do Ratusza.
W Ratuszu odby³y siê uroczystoci jubileuszowe 50  lecia Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego i 30 (?) lecia oddzia³u ZK-P w S³upsku. Wrêczono medale pami¹tkowe
im. Anny £ajming.
Og³oszono i uhonorowano tegorocznych Laureatów
IV Konkursu Skra Kaszëb  na najlepsze prace magisterskie o tematyce kaszubsko-pomorskiej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, rok akademicki 2004/2005.
Instytut Filologii Polskiej, promotor prof. dr hab. Jowita
Kêciñska
1. Ma³gorzata Dudziak, Przestrzeñ geograficzna w
»Dzieciñstwie« Anny £ajming".
2. Hanna Kaszuba, Rola szko³y w kszta³towaniu poczucia to¿samoci narodowej uczniów i nauczycieli, na
przyk³adzie szko³y w Borzestowie".
3. Karina Gajda, Stanis³aw Pestka na ³amach »Pomeranii«"
4. Anna Skiba, Edmund Konkolewski  gawêdziarz,
twórca, dzia³acz kaszubski"
5. Wioletta Zdrojewska, Kulturotwórcza rola kolegiaty w Kartuzach"
Instytut Geografii, promotor prof. dr hab. Eugeniusz
Rydz
Dorota Brzeska, Przemiany demograficzno-spo³eczne
na Pojezierzu Kaszubskim w latach 1988-2002, na
przyk³adzie powiatu kartuskiego"
Edycja tego konkursu przebiega³a pod piecza prof. Romana Drozda  Prorektora do Spraw Kszta³cenia PAP w
S³upsku.
Z tej okazji tego wiêta, ukaza³a siê tak¿e ksi¹¿ka Kalendarium  30 lat oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego w S³upsku
W czêci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ Lewino z Lêborka. 17 marca
18 marca
S³upsk
W Pañstwowym Teatrze Lalki Têcza, który w tym
roku obchodziæ bêdzie 60 - lecie swego istnienia, uroczycie obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Aktora Lalkarza, który przypada na 21 marca. wiêto to ustanowiono
w 2003 roku podczas Kongresu UNIMA (Miêdzynarodowej Unii Lalkarskiej).
Spotkanie to zaingurowa³ spektakl pantomimiczny z
gatunku teatr przedmiotu pt. Metamorfozy. W czêci oficjalnej obchodów aktorów teatru uhonorowano odznakami Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Otrzymali je :
aktorka Teresa Kowalonek, organizator widowni Janusz
Wolicki oraz elektroakustyk Krzysztof Fir. Z kolei Barbara
Wojtaniec kierowniczka pracowni plastycznej uhonoro-
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Janina G³omska Brusy

Ksi¹dz Józef Jankowski
(17.11.1910-16.10.1941)

Ksi¹dz Józef Jankowski urodzi³ siê 17 listopada
1910 roku w miejscowoci Czyczkowy w gminie
Brusy, powiecie Chojnickim na Pomorzu w rodzinie wielodzietnej.
W 1924 roku rozpocz¹³ naukê w palotyñskim
gimnazjum w Sucharach Dalsz¹ naukê - szko³ê
redni¹ ukoñczy³ w Collegium Marianum, w Wadowicach, na Kopcu. Nale¿a³ tu do kó³ka misyjnego i
gimnazjalnej orkiestry. By³ pilnym i zdyscyplinowanym uczniem. W czasie wakacji pomaga³ rodzicom w pracach polowych. Po ukoñczeniu 6 klasy
gimnazjalnej w 1929 roku zosta³ przyjêty do nowicjatu w O³tarzewie. Po jego ukoñczeniu wróci³ do
Wadowic, aby ukoñczyæ gimnazjum. Wielki wp³yw
na jego rozwój duchowy mia³ lektura Dzieje duszy w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus.
Studia filozoficzno - teologiczne odby³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym w O³tarzewie. W ¿yciu duchowym stawia³ sobie wysokie wymagania.
Walczy³ ze z³ymi sk³onnociami. Zdobywa³ cnoty:
pobo¿noci, skromnoci, pracowitoci. W Sucharach odby³ II rok studiów. Utrzymywa³ sta³y kontakt z rodzin¹, dbaj¹c o jej dobro duchowe, czego
przyk³adem s¹ jego listy do najbli¿szych. Po skoñczeniu filozofii zacz¹³ studia teologiczne w Sucharach i O³tarzewie 10 maja 1934 roku otrzyma³
tonsurê i wiêcenia ni¿sze z r¹k ks. Kardyna³a Augusta Hlonda, ówczesnego prymasa Polski. 5
maja 1935 roku subdiakonat, a 5 lipca tego¿ roku
- diakonat.
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w Sucharach
dnia 2 sierpnia 1936 roku z r¹k biskupa gnienieñskiego Antoniego Lubitza.
W rok po skoñczeniu studiów rozpocz¹³ pracê
duszpastersk¹ i katechetyczn¹ w O³tarzewie i okolicy. Jako kap³an i pallotyn, z g³êbokim zaanga¿owaniem wykonywa³ swoje obowi¹zki duszpasterskie. Pe³ni³ funkcjê prefekta szkó³ w
O³tarzewie i okolicy. Lubi³ pracê z dzieæmi i dlatego w 1939 roku zosta³ sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom. By³ te¿ opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, duszpasterzem
¿o³nierzy i ludnoci cywilnej w pierwszych dniach
wojny 1939 roku. I wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji hitlerowskiej.
Pierwszym czynem potwierdzaj¹cym jego odwagê i gotowoæ na ofiarê z ¿ycia by³o w 1939
roku pozostanie wraz z kilkoma braæmi w seminarium w O³tarzewie podczas, gdy zbli¿a³ siê
front. Mia³ dobre serce. Udziela³ pomocy ludziom uciekaj¹cym przed dzia³aniami wojennymi u progu wojny, szukaj¹cymi schronienia i gocinnoci w gmachu seminarium. Nawet w
czasie najwiêkszego zagro¿enia odprawia³
mszê w. w kaplicy, spowiada³ i udziela³ komunii w. Nawet konaj¹cych na polach bitewnych
zaopatrywa³ na mieræ. Gdy Niemcy zamienili seminarium na szpital wojenny zaj¹³ siê aprowizacj¹ domu. Po ich odejciu w 1939 roku gmach zamieszkiwa³o oko³o 100 osób, wiêc dalej dba³ o
ich wy¿ywienie i ogrzewanie budynku. Nie zaniedbywa³ ubogich, g³osi³ kazania, s³ucha³ spowiedzi wype³niaj¹c wzorowo swe obowi¹zki duszpasterskie. 31 marca 1940 roku wybrano go
mistrzem nowicjatu dla kleryków i braci.
Dnia 16 maja 1941 roku zosta³ wraz z innymi
braæmi zakonnymi aresztowany przez gestapo i
przewieziony na Pawiak w Warszawie. Po 2 tygodniach okrutnych tortur dnia 28 maja 1941 roku
przewieziono go do obozu zag³ady w Owiêcimiu. Ciê¿kie warunki obozowe przekracza³y wytrzyma³oæ jego organizmu. Wsparciem dla niego
w ciê¿kich chwilach by³a modlitwa i zaufanie P.
Bogu. Jako kap³an katolicki by³ szczególnie przeladowany i torturowany. Wyniszczony ciê¿k¹
prac¹ i g³odem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcê odszed³ do PANA dnia

16.10.1941 roku. Mia³ zaledwie 31 lat, w tym 5 lat
kap³añstwa.
By³ cz³owiekiem g³êbokiej modlitwy i kontemplacji. Wyró¿nia³ siê ujmuj¹c¹ dobroci¹, ale i te¿
stanowczoci¹, solidnym wykonywaniem swoich
obowi¹zków i odwag¹ w obronie wolnoci i godnoci cz³owieka. Pragn¹³ ukochaæ Boga ponad
wszystko. Tê postawê potwierdzi³ bohaterskimi
czynami i ofiar¹ z w³asnego ¿ycia.
Jest porywaj¹cym wzorem dla m³odzie¿y
i kap³anów oraz dla wszystkich wiernych, poniewa¿ wiernie naladuj¹c Chrystusa, da³ wiadectwo najwiêkszej mi³oci. S³uga Bo¿y ks. J. Jankowski da³ przyk³ad mêstwa i gotowoci s³u¿enia
bliniemu z nara¿eniem w³asnego ¿ycia. Jego odwaga p³ynê³a z g³êbokiej wiary w Opatrznoæ
Bo¿¹. Ponadto chcia³ naladowaæ Chrystusa
i wype³niaæ Jego naukê... Jemu siê to uda³o.
Jest wzorem dla m³odych kap³anów i wszystkich wiernych, poniewa¿ naladuj¹c Chrystusa,
da³ najwiêksze wiadectwo mi³oci bliniego.
Dnia 13 09.1999 roku zosta³ wyniesiony przez
papie¿a Jana Paw³a II w Warszawie na o³tarze - zosta³ beatyfikowany. Znalaz³ siê wród 108 polskich mêczenników za wiarê i ojczyznê...
W parafii bruskiej te¿ zosta³ doceniony.
W Kociele pod wezwaniem Wszystkich wiêtych w Brusach w nawie bocznej obok o³tarza Chrystusa Ukrzy¿owanego znajduje siê pami¹tkowa tablica ku jego czci.
Szko³a Podstawowa w Czyczkowach obra³a go
sobie za patrona i nosi jego imiê.
Dnia 16.10.2004 roku zosta³ patronem miasta i
gminy Brusy.
ród³a
1. Kietliñski H., ks. Sac, Mêczennik za wiarê.
B³ogos³awiony ksi¹dz Józef Jankowski-SAC/1910-1941, Z¹bki 1999
2. Kotewicz, /ks./ Oni st¹d wyszli, Pelplin 2000
3. Moroza W. /ks./ Dako A, Mêczennik za wiarê
1939-1945
4. Bruskie ksiêgi metrykalne. Ksiêga chrztów
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Jak pôwsta Ballada
ô kôleczkôwsczëch partyzanach?
(Wspôminczé z minionégô wieku)

Jeséñ szescdzes¹tigô czwiortigô roku. Môji nod¿é pônios³ë
mnie na grzëbôwi placë nad Slë¿ã, na nén drewniãné môst,
przez chtëren jidzë dro¿ëskô do Szachtowi Drod¿é, a dali pôd
G³odówkô. Jo przësadn¹³ na pôrãczé tego môstu, a môji ôczë
sczérowë³jemwstronãPieczë³ka.Môjimëslëulotni³ësãdoczasów kuñca drëd¿é wôjnë swiatowé. Na tëch tu ³¹kch, chtërnë
cygn¹ sã nad Slë¿¹ ja¿ za Pieczë³kô, przed dwadzescë latama kôleczkôwsczé partyzani pôdjãlë z Miemcama swôj¹ ôstatn¹ bitwã.
Chôc mnie kuszë³ë lesné ôrzeszczé, chtërnë ros³ë na krzach
lëszczënë, chôc szlãnk brzósczé z bio³¹ kór¹ rzuca pôd môji nod¿éz³otélistczi,chôcwiaterkszemi³ôdwiecznémelodijewchôjowëch kôrónach, a s³onészkô merga³ë do mnie przez wiecznie
zeloné strój dãnów, jo nie pôtrafi³ sã ceszëc piãkn¹ kaszëbsk¹ jeseni¹. Mnie sztéc na meslë przëchoda dzejë naszëch lesnëch bracé. To tu wcalë nié tak dewno ôni chôdzëlë pô tëch ³¹kach ë lasachznadzej¹ëwiar¹wlepszé,szczeslëwi¿ëcéwwôlnéTatczeznie. Ta nadzejo w ôstatnim dniu gromicznika przed dwadzescë
latama bë³a jima ôdebróno.
Të wspôminczi sta³ë sã wielk¹ przeszkôd¹ w szukaniu grzëbów, jaczé trzeba bë³ë weslëdzec w jesénnëch, z³otëch ë ¿ë³taw¹
farw¹ pômalowónëch lëstach. Öczë ucéka³ë z lesné pstrokaceznë wësok w môdri niebô ë tam w górzë stworza dziwaczné,a té¿ strasznéôbrozczésmiercë, jako spôtka naszëch lesnëch ¿e³niérzów negô pamiãtnégô gromicznika.
¯ebëcoszbe³ëwmôjimkôsziku,josoumëslé³,¿etamwpiãc
dwadzestim jagu, w nym bukôwim lesë, b¹d¹ ros³ë murchlë na
storëch pniach ë korczach, chtërné chôc wzgardzoné, nadaj¹ sã
dojedzenio.Jaknimaprawdziwków,toëtëmusz¹becdobré.
Jak jem sã drape³ na nã wesok¹ rzmã nad Slë¿¹, doste³ jem
przepodkã porë prawdziwków. Grzëbë maj¹jak¹sz apartn¹
môc.Jaksãnalézëjednigô,coszpchocz³owiekadoprzódkuszëkac drëd¿igô brata ë sã jidzë przed sebie na ôslep ë nie zwroco sã
uwad¿é na webróné richtung ë na czas.
Taktoczestoniespôdz¹nienaloz³sãjemnadnimb¹krã,gdzë
szkólné Loeper broni³ sô przed hitlerama przez wielë gôdzén. Tu
bë³a wiôlgo, tako kôscelno-smantarno cusza, chôc tam w górzë,
w nowe¿szëch wietwach nordowo briza ôd stronë Bô³tu szarpa³a sã z lesném g¹szczã. Ws³ëchóné w to wietrzné szlochãni
lasu, zacz¹³ jem uk³adac ë zapisëwac w notatniku wierszowãné
zwrotczé:
Zamiast grzëbów szëkac w lesë
za Slë¿¹, bliskô Pieczë³ka,
jô s³ëchôl, co za wiesc niesë
tén wiater, co smãtno tu ³ko.
¯a³obnie tu szëmi¹ drzewa,
smãtnie tu jãczé gãsté szón...
Smutno je ta lesnô spiewa,
strach bierzë na ka¿dé ji tón.
Czemu tén las tu tak spiéwo
smãtn¹, ¿a³obn¹ gam¹ nót?
Czemu cz³owiek tu tak miéwo
sã, jakbë u smãtarnëch wrót?
Chôc grzëbów tu bë³ë wszãdzë,
jo ni miô³ ôdwod¿é jich rwac ...
Mnie sã zdowa³ë, ¿e bãdzë
krew lëdzkô z nich strëg¹ sã lac.
Ta zemia, tén piosk nad Slë¿¹
s¹ nacygnioné lëdzk¹ krwi¹...
Chôc jich proszé tu nie le¿¹,
jednak bô³esc wzdrëgnã³a mn¹.
Sôd³ jô bliskô bunkra, na pniu,
tu gdzë szkólné Loeper sã bi³...
I rozmiszlé³ tak o tim dniu
i o jich czënach sobie sni³.
Tak to nié st¹d, nié z ow¹dka, zaczã³a pôwstawac sztrófa pô
sztrófie tako amatorsko ballada o nëch jednoscë partizanach z
kôleczkôwsczëch lasów. Jo jich nie znô³, ale ôni za rég¹, jeden pô
drëd¿im, jak bë staniwalë nad tym b¹krã ë sk³odalë ¿e³niérsczé
honorë swôjimu kômandérowi, chtëren tu z³o¿é³ swôji Tatczëznie ë Pôlscë nobar¿é wôrtnotë darénk, jaczim je lëdzczé
¿ëcé.
Jednostcë jich bë³ë ch³opa,
wszësce radosné, w sëlë lat...
Leglë z r¹k môrdercë-szkopa,
co na nas miô³ kulã ë bat!

Chôc Miemców bé³ pewno tës¹c,
ca³é dzén trwô³ za¿arté bój...
Tak wielë chca³ë mie przës¹c,
¿e za jich trzëch pôd³ jeden swój.
Nierówno to bë³a walka.
Ju sã zamikô pierzcén w kr¹g ...
Chôc w b¹krzë zapad³a balka,
komendant Loeper sã nie zl¹k³.
Zaczã³ë sã robic mroczno, a jo ni móg³ ôderwac sã ôd négô
pnia,nachtërnimjososod³.Noprzódtej,jakzybdowlók³sãznad
Slë¿ë, zerwô³ sã na równé nod¿é, ôtrzasn¹³ sã ze zamëszlenio ë z
pó³ kôszikã grzëbów rëkn¹³ pôd chëczë.
Doma pô wieczërzé przezdrzé³ jem në sztrófë spisôné w lesë
ë razã z Maysi¹, môj¹ bia³eczk¹, chtërna té¿ nole¿a do karna partizanów, dokuñczëlë më tã lesn¹ balladã. Lepszé do dzis dnia
nikt nie wemëslé³, a szkôda. Niech ë ta bãndzë przepômina
m³odémLesôkomônowikszébitwiepartizancczénanordowëch
Kaszëbach.
Pôd³ Róhda, Liedtce nie ¿ëlë,
Sztëbi ë Kustusz leglë té¿ ...
Jo wiém, co Bieszk ë Pionk czëlë,
Czë smierc ¿niwi³a wzd³u¿ ë wszérz.
Wieczór jich wiozlë na wôzu,
je¿ téj jich mielë wield¿é strach ...
Zrzucëlë jich do szprëchuzu,
zagrzebalë pô sédmë dniach.
Wëmienieni w balladzë Bieszk ë Pionk bëlë zakiadnlkama w
ôb³awië.
Rodné mòje stronë
Mòja rodnô chëcz ë wies
jidze ze mn¹ pò dzys dzéñ,
a je we mnie tak mòcno,
jak w zemi dãbòwi piéñ.
Mòwa starków ze mn¹ je
przez ca³i czas, do dzys dnia,
ë swiadectwã je tegò,
¿e jem z kaszëbsczégò pnia.
W pamiãcë sedz¹ pòla
co przódë ¿ëwi³ë mnie,
ë ³¹czi, stawë, miedzë
sedz¹ tak mòcno, na dnie.
Mòje zemie lesôcczé,
ta pòlskô nasza strona,
gdze mô swój dodom bòcón,
ptôszk spiéwô, drze sã wrona.
Pësznô bë³a mòja wies,
piãknièszi bè³ jednak las,
tam jô sã czu³ nôlepi,
nômilszi przë¿i³ w nim czas.
W lese panowa cuszô,
chòc wiater w kòrónach grô³,
biwa³ë té¿ taczé dnie,
¿e s³abszé drzéwiãta rwô³.
W lese ros³ë jagòdë,
stoja té¿ pëszné grzëbë,
na krzach ros³ë òrzeszczi,
w rzéczkach p³iwa³ë rëbë.
Las nas ¿ëwi³, ògrzéwô³,
bé³ môlã pësznëch dniów,
a dzys na stôré lata
je mòj¹ ùcech¹ znów.
Pò nim chòdzã jak przódë,
w nim sã mòdlã nôlepi.
W lese je mòje zdrowié,
Òn mòjã dëszã krzepi.
Nômilszé rodné stronë
da³ë tëli wspòminków.
A co pò nich òsta³o?
Wiele prze¿ëtëch zymków.
Ò, mòje rodé stronë,
mô³ô òjczëznô mòja!
Trwalë òsta w pamiãcë
pësznô ùroda twòja.
/-/

wana zosta³a nagrod¹ I stopnia Prezydenta Miasta
S³upska. W wyniku plebiscytu tytu³y najpopularniejszych
aktorów sezonu 2005/6 zostali: Izabela Nadobna - Polanek oraz Przemys³aw Laskowski. Oboje w PTL Têcza
pracuj¹ ponad 10 lat.
Brusy
W Zespole Szkó³ w Brusach odby³ siê IV Ogólnopolski
Turniej Tañców Polskich. Turniej ten konsekwentnie promuje narodowe tañce . Odbywa siê on pod patronatem
CIOFE, kulturalnej agendy UNESCO . Na licie tañców obowi¹zkowych by³y: krakowiak, mazur, kujawiak, oberek.
Turniej odbywa³ siê w piêciu kategoriach wiekowych: I
A (7-9 lat); II A i B( 10 - 12 lat); II; kat III A i B (13-15 lat);
kat. IV A i B ( 16-18 lat); kat. V (powy¿ej 18 lat).
Pary z Brus uplasowa³y siê na nastêpuj¹cych miejscach:
kat. I m. 5 Zbigniew Wolter i Klaudia Kiedrowicz; kat. II Am.6 - Cezary Kupczyk i Beata Osowska; kat II B - m. Adrian
Kamrowski i Beata Rudnik; kat III B - m. 3 - Micha³ Czarnowski i Daria Stoltmann; kat. IV A - m.2 - Wojciech Chylewski i Joanna Szczepañska; kat. IV B - m 1 - Marcin Stotmann i Daniela Dyker, m- 2 Piotr Troka i Magdalena Leszczyñska
Miastko
Pañstwo Janina i Wiktor Mrozik Gliszczyñscy z Miastka
obchodzili 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. Z tej okazji otrzymali otrzymali przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia, a od Romana Ramiona - Burmistrza Miastka okolicznociowe podziêkowania.
G³ówczyce
W G³ówczyckiej Hali Sportowej , odby³y siê VI Wybory
Miss Wsi i IV Wybory Mistera Wsi Powiatu S³upskiego . Organizatorami imprezy byli Zdzis³aw Ko³odziejski starosta
s³upski i Czes³aw Kosiak wójt gminy G³ówczyce. W bogatym programie artystycznym, prowadzonym przez Arkadiusza Miêczewskiego wyst¹pili m.in. Andrzej Rybiñski,
zespo³y: Brenna (góralski z Brennej), zespó³ Moonlight, uczestnicy telewizyjnej Szansy na sukces i Drogi
do gwiazd _ Krzysztof Szpot, Agnieszka Siepietowska
oraz Rafa³ i Marcin Brandysowie.
Zwyciêzcami Konkursu zostali otrzymuj¹c tytu³y:
Miss Ziemi S³upskiej  Ewa Rusiecka z G³ówczyc
I Vice Miss Ziemi S³upskiej  Karolina Awchimieni z
£upawy gm. Potêgowo;
II Wice Miss Ziemi S³upskiej  ¯aneta Adamiak z £upawy gm. Potêgowo;
Mister Ziemi S³upskiej 2006  Marcin Janczewski z Biesowic gm. Kêpice;
I Vice Mister Ziemi S³upskiej 2006  Tomasz Koz³owski
z Szczypkowic gm. G³ówczyce;
II Vice Mister  Micha³ Gajewski z Bierkowa gm.
S³upsk;
Miss Dziennika S³upskiego  Justyna Mularczyk z Rogawicy gmina S³upsk;
Miss Mikrofonu  piewak Magda z ¯elkowa gmina
G³ówczyce;
Mister Mikrofonu  £ukasz Wronka z Kwakowa gm. Kobylnica;
Miss Foto  Karolina Awchimieni z £upawy gm. Potêgowo;
Miss Publicznoci  Ewa Rusiecka z G³ówczyc;
Miss Gracja  Ewa Rusiecka z G³ówczyc;
Miss Internetu  Ewa Rusiecka z G³ówczyc;
Mister Internetu  Dawid Barna z G³ówczyc.
Koronê nowo wybranej Miss przekaza³a  Alicja Talewska z Niedarzyna gm. Borzytuchom Miss Wsi Powiatu
S³upskiego 2005 roku. Od strony choreograficznej do konkursu kandydatki na mis i mistera przygotowa³a Miros³awa Krzemiñska instruktorka i choreografka w Gminnym Domu Kultury w G³ówczycach
19 marca
Tuchomie
Podczas imprez w ramach wiêta Jednoci Kaszubów
ustanowiono rekord wiata. 115 akordeonistów jedno-
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czenie zagra³o utwór p. Ks. Antoniego Pepliñskiego:
Kaszëbscze jezora, kaszëbsczi las. Najstarszym z nich
by³ Stanis³a Szroeder z K³¹czna , kuzyn kompozytora a
najm³odszym by³ 9 - letni Pawe³ Paterczyk z Luzina. Tê orkiestrê akordeonistów przygotowali (zgrali) i wspólnie
poprowadzili Pawe³ Nowak z Gdañska (najwiêkszy kolekcjoner tego instrumentu w Polsce i prowadz¹cy w³asny
zespó³ akordeonowy) oraz Tomasz Fopke z ¯ukowa , kaszubski kompozytor, a przede wszystkim, o du¿ym dorobku artystycznym Chórmistrz. Rekord zosta³ uznany przez
obserwuj¹cych to wydarzenie Dionizego Zejera, kontrolera bicia osobliwych rekordów .
20 marca
S³upsk
W Biurze Poselskim Jolanty Szczypiñskiej odby³o siê
konferencja prasowa z udzia³em pos³anki i pos³a Jaros³awa Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja by³a powiêcona roli mediów publicznych. Minister poinformowa³ o pracach nad nowelizacj¹ programu o telewizji bez granic a
tak¿e o pracach nad now¹ ustaw¹ medialn¹ , która ma
byæ przed³o¿ona Sejmowi w III kwartale br.
21 marca
Parchowo
Rada Gminy Parchowo podjê³a uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na wprowadzenie jêzyka kaszubskiego
jako jêzyka pomocniczego. Jest to wydarzenie historyczne, poniewa¿ po raz pierwszy w dziejach Kaszubów obok
jêzyka urzêdowego oficjalnie mieszkañcy bêd¹ mogli u¿ywaæ w kontaktach z w³adzami jêzyka kaszubskiego. . Niespodziank¹ jest, ¿e ta z Ziemi Bytowskiej gmina jest
pierwsz¹ na Kaszubach , w której w³adze zdecydowa³y siê
wprowadziæ jêzyk kaszubski jako pomocniczy. Parchowska Rada podjê³a równie¿ uchwa³ê o konsultacjach w
celu wprowadzenia dodatkowych  kaszubskich -nazw
miejscowoci i obiektów fizjograficznych w jêzyku regionalnym.
Podjêcie takiej dzia³añ gwarantuje ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych i jêzyku regionalnym niedawno przyjêta przez Sejm.
S³upsk
Przyst¹piono do prac porz¹dkowym na placu przy ulicy
Niedzia³kowskiego, na którym wznosi³a siê przed II wojn¹
wiatow¹ Synagoga. Wzniesiono j¹ w 1901 roku. Wówczas ulica ta nazywa³a siê Arnoldstrasse. Uleg³a ona zburzeniu podczas faszystowskiej Kryszta³owej Nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Obecnie na placu tym wzniesiony zostanie pomnik ku czci ¿ydowskich mieszkañców S³upska.
Budowê pomnika finansuje w³aciciel terenu  Fundacja
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego.
24 marca
Parchowo
Na scenie Gminnego Orodka Kultury odby³a siê kolejna premiera najnowszego spektaklu teatru Dialogus - Jaromira Szroedera pt. Historia Remusa . Po przedstawieniu wyst¹pi³ Paul Brody, kompozytor i muzyk graj¹cy
przede wszystkim muzykê soul a tak¿e klezmersk¹. W
dniu nastêpnym (25.03. ) wyst¹pi³ z koncertem Kapela
Klezmerska.
Dretyñ gm. Miastko
Zespó³ Szkó³ w Dretyniu i Klub Pi³karski Iskra Dretyñ,
(trenerem dru¿yny jest Tomasz Weber, który by³ wspó³organizatorem imprezy ) byli organizatorami Festynu - Powitanie wiosny, po³¹czonego z inauguracj¹ sezonu
pi³karskiego.
Podczas imprezy m.in. by³y prezentowane walki rycerskie bractwa Cor Bonum z Miastka. By³y te¿ wycigi rowerowe, turniej pi³ki siatkowej, kobiecy mecz pi³ki halowej,
pokazy stra¿y po¿arnej i policji. W czeci artystycznej
wyst¹pi³ s³upski kabaret DKD, orkiestra bêbniarzy z
Bia³ego Boru, oraz zespó³ muzyczny z Kcza³y. Odby³ siê tak¿e turniej Czar Par w, w którym wyst¹pili mieszkañcy
Dretynia, Turska, Trzcinna i Okunina.
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Historia Dziemian

Nazwa wioski w aktach brzmia³a ró¿nie, pisano: Dziemioni,
Dziemiony Dziemiany, po niemiecku Dziemianen, Dzimianen.
Sk¹d mog³a siê ta nazwa wzi¹æ? S¹ dwie mo¿liwoci. W dokumenciezroku1920,wktórymksi¹¿êpomorskiMciwojoddaje
miêdzy innymi majêtnociami i jeziorami, te¿ Damianów¹
D¹brow¹ i dokument krzy¿acki, o którym jeszcze us³yszymy,
gdy bêdzie mowa o Piechowicach, z roku 1324, w którym pisze
Damians Damerow. Maj¹ to byæ Piechowice - miêdzy jeziorami
by³o i jezioro le¿¹ce przy Dziemianach Rugno - dzi Rzuno. Inna
wersja podaje, ¿e w lasach dziemiañskich i ko³o jeziora znajduje siê ptak ziemba, podobny do wróbla, lecz piêkniejszy a w ludowym jêzyku zwie siê Zofia. Z nazwy tego ptaka ziemby
mia³aby siê utworzyæ nazwa Dziemiany. Niemieckim w³adzom
nazwa Dziemiany - Dziemianen nie odpowiada³a i postanowili
j¹ zamieniæ na Sophienwalde - w³anie na podstawie tego ptaka Zofii. Lecz ca³a ludnoæ opar³a siê temu zamierzeniu. Wtenczas nazwano Sophienwalde dworzec, w³¹czaj¹c w to i jezioro,
i przy nim le¿¹ce dwa zabudowania.
Protokó³ywizytacyjne z roku 1584, 1599 i 1682 wymieniaj¹
Dziemiany przy parafii lipuskiej, do której p³aci³y z 3 gospodarstw wzgl. 4 ogrodników 16 groszy.
Maj¹tek Dziemiany by³ folwarkiem nale¿¹cym do Starostwa w Kocierzynie. Rêkopis Konstantego Kociñskiego pt.
Zbiór przywilejów do inwentarza Starostwa Kocierskiego z
roku 1686-1689 podaje o Dziemianach:
Ten folwark ze za osobnym Conwensem Nieboszczyka
wiêtej pamiêci I.M.Ci Pana Woiewody chodzi y aprobowany
iest Przywileiem J.K.M.Ci tedy siê tu nie opisuie tylko siê
wzmianka iego czyni, iaka od Corpus Starostwa tego nale¿¹cego y po exspiracyi lat pewnych wróciæ siê mai¹cego.
Ten sam Zbiór przywilejów podaje, ¿e gburzy-dzier¿awcy z Radunia ka¿dym roku z p³ugiem do folwarku Dziemiañskiegopowinnirobic,awe¿niworêcznodwieniedzieletam¿e
to iest tydzieñ z kos¹, tydzieñ z grabiami...Ogrodnicy tydzieñ
kos¹tydzieñzgrabiamidoDziemianszarwarkowaæpowinni.
Po rozbiorach Polski rz¹d pruski odstêpowa³ maj¹tki i sprzedawa³ je. Tak odst¹pi³ rz¹d i folwark Dziemiany Albrechtowi
Meyerowi dziedzicznym prawem z dnia 13 maja 1774 roku.
W roku 1810 odst¹pi³a ówczesna w³acicielka folwarku
wdowa Gottliebe Stolzenberg, urodzona Duhne, kontraktem z
dnia 2 maja 5 gospodarstw wzgl. zabudowañ i czêæ area³u w
dalsz¹ dzier¿awê dziedziczn¹ za op³at¹ 577 talarów 53 groszy i
9 fenigów, na zastaw kanonu 40 talarów Chrystyanowi
Neubauerowi; akt ten zatwierdzi³ rz¹d pruski dnia 16 maja
1812 roku. Ta czêæ odst¹piona, to mniej wiêcej dzisiejsze gospodarstwo rodziny Szulców.
W nastêpnych latach nast¹pi³y dalsze sprzeda¿e Kinowskim, których siedzib¹ by³y zabudowania, które obecnie s¹
w³asnoci¹ Kulasa-Wielgosza i £ukowicz na tzw. S³oneczniku.
Po Neubauerach przejê³a gospodarstwo rodzina Kukowskich,
która j¹ dalej sprzeda³a rodzinie Szulc. £ukowicze tak¿e swoj¹
czêæ zatrzymali, inne dzieli³y siê na dalsze mniejsze gospodarstwa, jak je dzisiaj mamy.
G³ówn¹ czêæ folwarku, której reszt¹ jest dzisiejsze probostwo,,Stohenbergowieoddaliwdzier¿awêwzglêdnieodsprzedaliiwkoñcusprzedali.Natejczêcibyliwci¹guXIXwiekuGoñcz, Frudin, Dickhof, Erdman, który sprzeda³ to gospodarstwo
spó³ce ¿ydowskiej, któr¹ ziemiê rozparcelowa³a w latach
1901/03. Resztówkê kupi³ Jan Kuliñski, który j¹ sprzeda³
Miko³ajowi Po³czyñskiemu, a ten sprzeda³ w rêce Franciszka
Reszke i Jana £ukowicza dla utworzenia siedziby ksiêdza, celem utworzenia samodzielnej parafii.
W ten sposób cala ziemia dosta³a siê w polskie rêce. W czasie tzw. separacji, dzier¿awcy zatrzymali swoje dzia³y na
w³asnoæ za op³at¹ rocznego kanonu.
Ostatnia Stolzenbergowa odda³a siê pijañstwu i skoñczy³a
w Brusach samobójstwem przez powieszenie i zosta³a pochowana w cichoci na luterskim cmentarzu w Dziemianach.
GUTOWICE - GUTOWNICE - GOTOWNICE
Parcelacja na mniejsze gospodarstwa i przez odsprzedawanie stworzy³a z pierwszych oko³o 12 zagrodników wiêcej mniejszych gospodarstw. Poza wiosk¹ w lasach za jeziorem le¿a³y
tzw. Gutownice. Wed³ug opowiadañ starych ludzi, by³y na Gutownicach dwa gospodarstwa ¯ywickich i Wa³dochów, którzy
odsprzedali rolê fiakusowi lenemu na zalesienie. Zabudowaniausuniêtoidzijeszczegruzyfundamentówwiadcz¹odawnych gospodarstwach. £¹ka gutownicka nale¿y do gospodarstwa rodziny Szulc i do lenictwa Borszta1.

AMERYKA
Czêæ dóbr pierwotnych, le¿¹ca na zachód, w³aciciel
Erdmann rozsprzeda³ dalej i na tej czêci niejaki Lepak wystawi³ pierwszy budynek i zabudowania, które dzi ma Micha³ Landowski, a drugie zabudowanie wystawi³ Kierzk,
za trzecie - to zabudowanie, które dzisiaj ma Jan Oh1er,
dalsze zabudowania powsta³y z biegiem czasu z parcelacji
na mniejsze dzia³y. Bagno w rodku wioski na, wiosnê zalewa³o siê wod¹ jak ma³e jeziorko. Czêæ zabudowañ za
wod¹ nazwano Ameryk¹. Nazwa ta siê przyjê³a i choæ dzisiaj nie ma ju¿ bagna, ani wody, lecz jest piêkna osuszona
³¹ka, Ameryka zosta³a. Tak powstaj¹ nazwy czêci miejscowoci, gór, jezior itd.
JEZIORO - WODY - B£OTKA
Na pó³noc od Dziemian le¿y jezioro zwiane Rzuno,
Pierwszy raz wzmiankê o tym jeziorze znajdujemy w dokumencie z roku 1290, w którym to ksi¹¿ê pomorski Mciwoj
oddaje miêdzy innymi majêtnociami i jeziorami, równie¿
jezioro Rugno. Zbiór przywilejów i inwentarza starostwa
kocierskiego z roku 1686-89 zwie to jezioro Runno, obecnie zwie siê Rzuno. Jezioro to ma oko³o 130 mórg, ma
zupe³nie czyst¹ wodê, le¿y otoczone piêknymi lasami. W
roku 1936 obozy m³odzie¿y szkó³ rednich z Gniezna. Gdañska... rozpostar³y siê nad brzegami jeziora wród szumi¹cych drzew tutejszych lasów.
Ma³a woda na wybudowaniu p. £ukowicza zwie siê
S³oniecznik, która to nazwa przyjê³a siê dla ca³ego wybudowania.
Wysuszone dzi na ³¹czkê b³oteczko na roli p. Schu1cy,
nad drog¹ do Piechowic, zwie siê Stare bli¿sze. B³oteczko
na roli p. Szulcy pod Raduñ zwie siê Dó³.
SMOLNIKI
W dawnych i ostatnich czasach, które starzy ludzie jeszcze pamiêtaj¹, w tutejszych lasach du¿o by³o pieców smolnych, w których palono wêgle i toczono smo³ê. Drzewo
smolne - ¿ywiczne i pnie uk³adano na gromadê i obsypywano darniami, ziemi¹. Na szczycie zosta³ otwór, w którym
drzewo zapalano, ogieñ topi³ ¿ywicê, pal¹c siê powoli coraz ni¿ej. Topniej¹ca ¿ywica upada³a na ceglany spód, po
którym w nieco ukonym po³o¿eniu cieka³a do rynny i
rurk¹ na zewn¹trz pieca do kube³ka. Wêgle wêglarze sprzedawali kowalom i nawet zawozili do miast, a¿ do Gdañska. Smo³ê skupowa³ ¿yd z Wiela. Dlatego, ¿e drog¹ do
Wiela wo¿ono smo³ê, ta polna droga nazywa siê smoln¹
drog¹. Takich pieców by³o w lasach du¿o, a ostatni sta³ na
polach dzisiejszej D¹bnicy w Piechowicach gdzie le¿y dzisiaj zabudowanie p. Miko³ajczyka, które zwie siê Smolok.
Koœció³ parafialny p.w. Œwiêtego Antoniego
Padewskiego w Dziemianach (zdj. Zb. Talewski)

Dzi ju¿ tylko resztki i gruzy tych pieców spotyka siê w lesie;
jeden blisko drogi smolnej na brzegu lasu pañstwowego,
po prawej stronie. Inny piec staæ mia³ na górce na roli p.
Szulcy przy szosie do Radunia i górka ta nosi nazwê Piecysko na pami¹tkê dawnych pieców smolnych.
BAGNA
W rodku wioski znajdowa³o siê od wieków oko³o
20-mor-gowe bagno, trzêsawisko, zalane wod¹, które
nieraz w dawnych czasach by³o ród³em nagminnych chorób, jak tyfusu itp. Tote¿ przemyliwano od dawna, jakby to bagno osuszyæ na po¿yteczn¹ ³¹kê. Ju¿. Wydzia³ Powiatowy za pruskich czasów w latach 1880 powzi¹³
pierwszy plan osuszenia przez wypompowanie wody,
lecz projekt nie zosta³ wykonany. Krótko przed wojn¹
wiatow¹ w latach 1910-12 zbudowano studniê i chciano uruchomiæ pompê, lecz ten projekt upad³. Dopiero w latach 1922-34 podjêli siê w³aciciele parcel bagna, utworzywszy spó³kê melioracyjn¹ przy pomocy Wydzia³u Powiatowego, trudu przekopania rowu i za³o¿enia rur do
jeziora. Trudna to by³a i mozolna praca, gdy¿ podskórna
woda rwa³a i psu³a w czasie pr¹cy brzegi kopanych w
piaszczystym gruncie rowów. Lecz wytrwa³oæ zwyciê¿y³a. Po kilku dniach woda odp³ynê³a w dó³ ku roli p. Orlikowskiego i dzi po wysuszeniu i robotach planowanych
jest piêkna i po¿yteczna ³¹ka. Bagno by³o nieraz zalane
wod¹ na wiosnê, a poniewa¿ druga czêæ wioski le¿a³a za
wod¹, jak le¿y od nas Ameryka - nazwano j¹ Ameryk¹.
Bagno wysuszono, lecz Ameryka" zosta³a. Przy kopaniu
torfu na bagnisku wydobyto wielkie pnie dêbowych
drzew, które kiedy na nim ros³y.
SZKO£A
Kronika tutejszej szko³y podaje, ¿e pocz¹tki szko³y siêgaj¹ roku 1811. W dawnych latach istnia³y szko³y dla ludnoci parafialnej przy kocio³ach parafialnych, do których
uczêszcza³y przewa¿nie dzieci wioski kocielnej. Nauczycielem by³ zazwyczaj organista, który za to jak podaj¹ protoko³y wizytacyjne - dosta³ jako wynagrodzenie drzewo
opa³owe, kilka fur chrustu, siano, pnie itp., rzadko kiedy
jak¹ pensjê.
Jeszcze mniej okazji do nauki by³o dla ludnoci zamieszka³ej we wioskach daleko le¿¹cych od kocio³a. Tak wiêc
podaje kronika tutejszej szko³y, ¿e za³o¿ono szko³ê w roku
1811, pierwszym nauczycielem by³ Grunewald. Szko³a mieci³a siê w starym drewnianym budynku w ogrodzie dzisiejszej szko³y podstawowej Raduñ. Szko³a ta podupad³a w latach 1854-58, w tym czasie dzieci chodzi³y do szko³y do Piechowic. Na nowo podjêto naukê 10 lutego 1858 r. ju¿ na
sta³e. W roku 1854/55 zbudowana zosta³a obecna nowa
szko³a. Nauczycielami byli: Fischer, Mongolsdorf, Schneider, Schutz, Baschiñski -(zapewnie zniemczony Baszyñski), Wroñski i w latach 1910-20 Guski Augustyn.
Pierwszym polskim nauczycielem by³ p. Rudolf Naloch,
który 10 lipca 1919 roku rozpocz¹³ pierwsze lekcje religii w
jêzyku polskim i po krótkim czasie zaprowadzi³ tak¿e inne
lekcje w jêzyku polskim. Uczy³ on pieni polskich, a kiedy
ustanowiony zosta³ w Dziemianach samodzielny duszpasterz, p. Narloch w wieczornych kursach uczy³ wraz z ks.
Wojciechowskim jêzyka polskiego i piewu kocielnego,

iludowego.Obecnieurzêdujejakokierownikszko³yp.Bonifacy
Radomski, rodem z Czarnego Jastrzêbca.
Dla dzieci niemieckich - luterskich zosta³a wed³ug kroniki szkolnej uruchomiona w roku 1869 szko³a wêdrowna
(Wanderschule"), lokal szkolny by³ wynajêty i na zmianê
z Kaliszem odbywa³y siê lekcje. Dzieci tej szko³y by³y dzieæmi urzêdników, listonoszy, leniczych, póniej i kolejarzy.
W roku 1890 zosta³a wybudowana nowa luterska szko³a w
stronê pod dworzec, która po wyprowadzeniu siê Niemców s³u¿y jako druga klasa, w której uczy nauczycielka p.
Maria Czapliñska.
*
S¹ to fragmenty obszernej pracy ks. dziekana FRANCISZKA PODLASZEWSKIEGO, omawiaj¹cej histori¹ Dziemian.
Praca ks. Podlaszewskiego by³a po raz pierwszy publikowana w opracowaniu Tadeusza Bolduana w dwutygodniku Kaszëbë. Red. T. Boldaun otrzyma³ j¹ w postaci rêkopisu od brata ks. Podlaszewskiego, mieszkaj¹cego w Kocierzynie, który odszuka³ j¹ w jego papierach
pomiertnych.
Ks. Franciszek Podlaszewski ur. siê 29 stycznia 1888
roku w Wysinie pow. Kocierzyna. Studia teologiczne
odby³ w Pelplinie. W 1927 r. zostaje dziekanem dekanatu
kocierskiego. Napisa³ szereg szkiców historycznych n.t.
parafii powiatu kocierskiego. Bêd¹c 16 lat proboszczem
w Dziemianach, spisa³ dzieje tej wioski. By³ historykiem bardzo cenionym, skrupulatnym w pracy. Szkoda, ¿e przedwczenie postrada³ ¿ycie, zamordowany/ zamêczony
w 1940 r. w obozie w koncentracyjnym. Móg³by jeszcze
wiele wnieæ do historii Kaszub. /tz/

Dziemiany – pomnik pamiêci ofiar II wojny
œwiatowej (zdj. Zb. Talewski)

Dziemiany – Pawilon handlowy i hotel pañstwa Jantów.(zdj. Zb. Talewski)

ZDARZY£O SIÊ
Trzebielino
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego zorganizowa³ w sali
wiejskiej w Trzebielinie coroczny przegl¹d hufcowych
popisów artystycznych. Wprzegl¹dzie udzia³ brali przedstawiciele hufców z Miastka, Ustki, Czarnego, S³upska,
Trzebielina i Kocza³y. Uczestnicy konkurowali w kilku dyscyplinach w tym w piosence, tañcu akrobatycznym i balecie. Jedn¹ z organizatorów przegl¹du by³a Kamila Gawdzik komendantka hufca ZHP w Miastku.
Tuchomie
Odby³o siê Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze cz³onków Stowarzyszenia Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu. Walne Zebranie funkcje prezesa Zarz¹du CMS powierzy³o Zbigniewowi Talewskiemu
z Borowego M³yna /S³upska.
2 kwietnia
Brusy
W pierwsz¹ rocznicê mierci naszego papie¿a - Jana
Paw³a II. Szko³a Podstawowa w Brusach, której patronem
jest w³anie Ojciec wiêty przygotowa³a wiele rocznicowych uroczystoci. 3 kwietnia na parterze szko³y  otworzono Izbê Pamiêci Jana Paw³a II oraz Bibliotekê Papiesk¹. Uroczystoci rozpoczê³a msz¹ w. w Kociele pw.
Wszystkich wiêtych Nastêpnie na sali gimnastycznej bruskiej podstawówki odby³ siê apel upamiêtniaj¹cy mieræ
Jana Paw³a II, po czym nast¹pi³o otwarcie i powiêcenie
nowego pomieszczenia. Izba Pamiêci Jana Paw³a II i Biblioteka Papieska stanie siê miejscem gdzie dokumentowane bêd¹ wszystkie informacje o tym Wielkim Polaku. Bêd¹ siê tam znajdowa³y oficjalne publikacje i prace
dzieci opowiadaj¹ce o ¿yciu i dzia³alnoci Ojca wiêtego.
Biblioteka bêdzie mia³a charakter dydaktyczno-wychowawczy i bêd¹ z niej mogli korzystaæ zarówno uczniowie
jak i m³odzie¿ spoza szko³y. Wyposa¿enie biblioteki bêd¹
stanowi³y nie tylko opracowania zgromadzone samodzielnie przez szko³ê podstawow¹; czêæ oficjalnych publikacji
na poczet nowo powsta³ej biblioteki przekaza³ ju¿ ks.
pra³at Zdzis³aw Wirwicki a Burmistrz Brus Zbiór Encyklik Ojca wiêtego Jana Paw³a II, kalendarium wielkiego
pontyfikatu Jana Pawe³ II-Dzieñ po dniu oraz kilkanacie innych publikacji o ¿yciu i naukach Jana Paw³a II.
3 kwietnia
Bytów
W Starostwie Powiatowym w Bytowie odby³o siê spotkanie powiêcone upamiêtnieniu sp³ywu kajakowego
S³upi¹ z Gowidlina do S³upska, w którym w 1964 roku
uczestniczy³ arcybiskup Karol Wojtyla, póniejszy papie¿
Jan Pawe³ II.
Inicjatorem przedsiêwziêcia jest dr Stanis³aw Jank z
Dêbnicy Kaszubskiej.
Zebrani ,którym przewodniczy³ Micha³ wiontek Brzeziñski starosta bytowski podjêli decyzje o umieszczeniu 9
kamieni pami¹tkowych w miejscowosciach: Gowidlino,
Sulêczyno, Parchowski M³yn, Soszyca, Go³êbia Góra,
Ga³¹nia Ma³a, Leny Dwór, Lubuñ, Krêpa. Dziewiaty kamieñ ju¿ z zosta³ ustawiony w S³upsku. Zakoñczenie podjetych prac ma zakoñczyæ siê do koñca lipca br.
7 kwietnia
Lipnica
Gmina Lipnica i jej wójt Leopold Jankowski  zostali
wyró¿nieni z³ot¹ honorow¹ odznak¹ Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego przez harcerzy z Sochaczewa (Chor¹giew
Mazowiecka). Harcerze z Ziemi Sochaczewskiej podczas
wakacji ju¿ od 30 lat przyje¿d¿aj¹ na teren gminy.
Bytów
Marta Pr¹dzyñska z Gimnazjum nr 2 w Bytowie zosta³a
laureatk¹ Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Znalaz³a siê ona w gronie 18 laureatów, których wy³oniono z
2,2 tys. uczniów z woj. pomorskiego bior¹cych udzia³ w
konkursie. W nagrodê mo¿e ju¿ teraz (bowiem jest dopiero uczennic¹ 2 klasy) wybraæ sobie dowoln¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ w Polsce. Do fina³u dosz³a te¿ uczestnicz¹ca
w konkursie tak¿e jej szkolna kole¿anka Patrycja Brozis.
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Opiekunem, który tak wietnie przygotowa³ do konkursu
obie uczennice jest nauczyciel - Miros³aw Sobczyñski.
Brusy
Dorota Szczepañska uczennica z Brus i Marian Jutrzenka- Trzebiatowski na zorganizowanym przez Oddzia³
ZK-P w Brusach podzielili siê z zebranymi na spotkaniu
mieszkañcami miasta swymi ustaleniami dotycz¹cymi
deportacji mieszkañców Brus do sowieckich ³agrów w
1945  1947 roku.
Karsin
*
Na sesji Rady Gminy Karsin, radni udzielili absolutorium za 2005 rok Romanowi Brunke, wójtowi gminy. Na
13 radnych 12 by³o za , jeden siê wstrzyma³ od g³osu.
Jak podkreli³ wójt sumuj¹c dokonania gminy za 2005
rok, najwiêkszym sukcesem by³o ca³kowite skanalizowanie Karsina, a tak¿e zakoñczyæ pierwszy etap budowy
sto³ówki i kuchni przy Zespole Szkó³ w Wielu.

Prof. Jacek Knopek - Chojnice

Regestr dóbr
gemelskich z terenu
powiatu cz³uchowskiego

W archiwum parafialnym w Konarzynach znajduje siê bogaty zbiór akt rejestruj¹cych dobra gemelskie. Stanowi on ³¹cznie kilkaset poszytów. Zbiór ten
nie jest uporz¹dkowany czy tym bardziej zinwentaryzowany. Niemniej mo¿na z niego w ograniczony sposób korzystaæ, gdy¿ stanowi on cenne walory
poznawcze dla badaczy regionalnych i przesz³oci
szeroko pojêtej ziemi chojnickiej. Na ten temat powsta³y te¿ ciekawe opracowania i studia poznawcze,
czego przyk³adem mo¿e byæ w ostatnim czasie praca
Marian Frydy (Inwentarz wsi Gemel w powiecie
cz³uchowskim z roku 1804, S³upsk 1993, ss. 54). Jak
siê okazuje jednak nie wszystkie ród³a posiada
**
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Karsinie by³ organizatorem VIII Po- wspó³czenie parafia konarzyñska.
W parafii kocio³a rzymskokatolickiego pod wewiatowego Festiwalu Twórczoci Jednego Autora. W im- zwaniem ciêcia w. Jana Chrzciciela w Chojnicach
prezie popularyzujacej twórczoæ Jana Brzechwy udzia³ znajduje siê rejestr dóbr gemelskich. Obecnie jest to
wziê³o szeæ zespo³ów z powiatu kocierskiego: Lubañ, wie Jemielno i le¿y na terenie powiatu cz³uchowskieNowy Kliñcz, Osowo, Karsin, Kocierzyna i Szatarpy. go w bliskim s¹siedztwie gminy Konarzyny. Poza saPierwsze miejsce w Konkursie przyznano klasie III z Karsi- mym rejestrem w poszycie znajduje siê bogaty
na, która pod kierunkiem Jolanty Szczepañskiej przedsta- materia³ obejmuj¹cy koniec XVIII w. i pierwsze lata
wi³a wiersz pt. Pali siê. Drugie miejsce przypad³o kl. III z XIX w. S¹ to zatem, cenne ród³a nie tylko z ¿ycia goWielkiego Kliñcza a trzecie kl. I b z Kocierzyny. Nagrodê spodarczego i spo³ecznego ziemi chojnickiej. Mo¿na
specjalna wójta gm. Karsin za najciekawsz¹ oprawê pla- w poszycie tym odnaleæ równie¿ informacje dotycz¹ce dzia³alnoci politycznej, gdy¿ okres ten obejstyczna otrzyma³a kl. III z Lubania.
muje prze³omowe lata dotycz¹ce historii
11 kwietnia
Rzeczypospolitej Polskiej.
Brusy  Chojnice
Pierwsz¹ czêæ zbioru stanowi kilkanacie kart,
11 kwietnia 2006r. w Chojnickim Domu Kultury odby³ obejmuj¹cych okres od w. Jana Chrzciciela w roku
siê konkurs kulinarny pn: Regionalny Stó³ Wielkanoc- 1765 do w. Jana Chrzciciela w roku 1766, które dony, zorganizowany przez Powiatowy Zespó³ Doradztwa tycz¹ g³ównie spraw finansowych i gospodarczych.
Na wstêpnie drugiej czêci sporz¹dzaj¹cy rejestr
Rolniczego oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Celem konkursu by³a integracja rodowiska wiejskiego, po- proboszcz parafii pisa³: Regestra Percepty Expensi
pularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kulty- Zbó¿ Krescencyi Folwarku Gemelskiego od Roku
1776 Roku 1777. Z rejestru wynika, i¿ zbiór ¿yta z
wowanie tradycji kulinarnych oraz pobudzanie aktywno- dóbr znajduj¹cych siê pod Przechlewem wyniós³ naci wród mieszkañców.
stêpuj¹ce wielkoci:
Gminê Brusy w konkursie reprezentowa³a Halina Kie- z Kranicy zebra³o siê mendli - 452;
drowicz z miejscowoci Brusy Wybudowanie, laureatka
- spod Ciegelny mendli - 636;
- ze starych gnoi na konie - 160.
tegorocznej Nagrody Burmistrza Brus w kategorii ProW podliczeniu rejestr wskazuje na uzyskanie
mocja Ziemi Zaborskiej.
Potrawy pani Haliny odnosz¹ sukcesy na wielu kon- 1248 mendli ¿yta, jakie zebrano z dóbr gemelskich.
kursach kulinarnych. Zwyciê¿y³a m.in. w etapie regional- Mendel by³ zwyczajow¹ miar¹ liczbow¹, stosowan¹
nym i wojewódzkim konkursu Nasze kulinarne dzie- g³ównie na wsi; oznacza³ na ogó³ piêtnacie sztuk,
stanowi¹c jednoczenie czwart¹ czêæ kopy; niekiedzictwo i reprezentowa³a Kaszuby w etapie ogó- dy jednak¿e stanowi³ sztuk dwanacie lub dziesiêæ.
lnopolskim tego konkursu. W Starym Polu zwyciê¿y³a w W wydaniu rejestru mendel oznacza³ iloæ snopków
dwóch kategoriach: ryby i kasze za golce kaszub- zbo¿a (¿yta) ustawionych razem na polu.
skie i zrazy z kaszy oraz zupê z lina. Natomiast w GdaTrzecia czêæ zachowanego rejestru stanowi
ñsku wywalczy³a pierwsze miejsce w kategorii kasze materia³ ród³owy w postaci listów i korespondencji
duchownych, datowanych z Konarzyn na pocz¹tku
za kiszki kaszubskie.
XIX w. Jeden z listów datowany 7 kwietnia 1808 r.
14 kwietnia
rozpoczyna siê nastêpuj¹co: Janie WielmoBorowy M³yn
W Wielki Pi¹tek , Drog¹ Krzy¿ow¹ zakoñczy³ siê pierw- ¿ny Panie i najszacowniejszy Dobrodzieju
mój! Mocno przepraszam, ¿em na list Janie
szy etap budowy w parafii, Kalwarii Mêki Pañskiej. Po- Wielmo¿nego Pana z dat¹ 20 marca br. z Bêwstaje ona na ziemi parafialnej lez¹cej w piêknej scene- kowa nie odpowiedzia³. Naciski stoj¹cego u
rii wród lasu, wzgórz , jarów i wij¹cej siê tam meandra- mnie Kapitana, i choroba moja zwyczajna wymi rzeczki Gwiazdy a potem Pr¹dzonki . Stanê³o ju¿ 14 pêdzi³y mnie z mojej Plebanii, aby siê przykrzy¿y  stacji. Teraz przyjdzie czas na jej wzbogacanie najmniej na miejscu spokojniejszym od
w inne elementy. Uzasadnion¹ ambicj¹ Borowian jest nacisków przy ¿yciu utrzymaæ mo¿na i od wiêby ta Kalwaria by³a nie tylko wizytówk¹ Parafii, ale kszych defektów ratowaæ; na to¿ samo miejsce doszed³ mnie list Pañski przez ludzi z
ca³ych Gochów.
Parafia zosta³a podzielona tak , aby ulicom i pos- kocio³a powracaj¹cych, lecz nie mog¹c
w³adn¹æ rêkami, nie by³em w sposobie odpizczególnym wsi¹ przypad³a do budowy i opieki jedna z sania Janie Wielmo¿nemu Panu, jako¿ i te14 stacji. Poza ³¹czonymi ulicami Borowego M³yna, sta- raz jeszcze cudzej u¿ywam rêki, w czym mnie
cjê zosta³y przypisane do: Wierzchucina, Wieczywna, Janie Wielmo¿ny Pan raczysz mieæ za wyUpi³ki, Buksewa, Bydgoszczy, Dêbowa, Katarzynek, mówionego.
Czwart¹ czêæ poszytu stanowi¹ poKlasztoru, Kobylich Gór, Wybudowañ pod £¹kie, Rucowych Lasów, Rosoch, Starego Mostu, Zgnitego Mostu, nownie sprawy finansowe i gospodarcze
maj¹tku kocielnego z 1780 r. Pisane inn¹
Skrytegi i Zagwiazdy.
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rêk¹ ni¿ spisy poprzednie jest on dziêki temu ma³o
czytelny.
Ostatni¹, pi¹t¹ wyró¿niaj¹c¹ siê czêci¹ zawart¹
w poszycie stanowi dyspozycja do wype³nienia w Prusach - 1 marca 1791 roku przes³ana; zawiera ona
bie¿¹ce sprawy spo³eczne, gospodarcze i prawne. W
punktach wyszczególniono kolejne sprawy, które zachodzi³y w dobrach kocielnych: primo - uskar¿a³
siê m³ynarz Polaszkowski na mieszkañców w Starych
i Nowych Polaszkach a najbardziej na Tylick¹ z Nowych Polasik (Polaszek - JK), jakoby u niego w m³ynie
nie mieli, tylko do pogranicznych; wiêc z tym¿e je¿eli
bêdzie potrzeba do Justycyaryusza odes³aæ. Na tego¿
m³ynarza uskar¿ali siê mieszkañcy jakoby odebra³
rolê w Starych Polaszkach, wiêc wyjechaæ na front i z
niemi pomiarkowanie uczyniæ. Wiadomo tak¿e, i¿ on
zawsze jakowej pretensje miewa nie skoñczone,
wiêc raz justycyaryusza sprowadziæ i z niemi koniec
uczyniæ.
Ca³oæ poszytu ród³owego zapisana zosta³a pismem odrêcznym na papierze o wymiarach ok. 21 cm
szerokoci na 33 cm wysokoci; w zwi¹zku z tym, i¿
poszczególne kartki by³y lune wymiary ich s¹ tak¿e
ró¿ne, ale zbli¿one do pierwotnego. Poszczególne
kartki wyposa¿one zosta³y w znaki wodne, chocia¿
wyranie rejestr sporz¹dzony jest w oparciu o lepszy i
gorszy gatunkowo papier.
Ca³oæ poszytu oprawiona jest, sklejona i zszyta
w kartonow¹ oprawê, a na ok³adce z ty³u widoczny
jest napis: Ok³adka do akt. Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Czersku. Bud¿et na rok 1955.
Pismo rejestru jest raczej czytelne, a tekst polski
przeplata siê z ³aciñskim.
Regestr dóbr Gemelskich  jest obecnie w posiadaniu ksiêdza proboszcza Jacka Dawidowskiego,
który w najbli¿szym czasie przeka¿e go do Archiwum
Diecezjalnego w Pelplinie. Na miejscu w Chojnicach
ma pozostaæ jednak¿e kopia regestu, z której mo¿na
by³oby korzystaæ. Zamiarem ksiêdza proboszcza jest
tak¿e zorganizowanie w budynku plebanii na poddaszu czytelni i podrêcznej biblioteki, w której bêd¹ gromadzone wszystkie ród³a i materia³y dotycz¹ce tej
najstarszej na ziemi chojnickiej placówki kocielnej.
Tym samym zbiory kocielne zostan¹ tak¿e udostêpnione zainteresowanym badaczom ziemi chojnickiej.
Dokument ten stanowi cenne ród³o poznania
do dziejów ziemi chojnickiej sprzed 200 lat. Miejmy
nadziejê, i¿ kiedy bêdzie móg³ on ukazaæ siê drukiem, aby w ten sposób przybli¿yæ zawarte w nim zagadnienia regionalistom, nauczycielom, studentom i
osobom pragn¹cym pog³êbiaæ historiê ziemi chojnickiej. /-/

Ks. W³adys³aw Szulist Lipusz

Udzia³ ksiê¿y diecezji che³miñskiej
w konspiracji w latach 1939-1945

Lewa strona Wis³y
Duchowieñstwo polskie w tym zakresie ma
znacz¹ce zas³ugi, niemniej jednak i niektórzy ksiê¿a
niemieccy spisali siê równie¿ godnie. To ostatnie odnosi³o siê szczególnie do duszpasterstwa polskich partyzantów. Pos³ugi duszpasterskiej udziela³ im ks. Kurt
Reich z ¯arnowca, s³uchaj¹c spowiedzi po polsku i po
kaszubsku. Podobnie w nocy wyje¿d¿a³ do cz³onków
podziemia w umówione miejsca w parafii Sierakowice
ks. Walter Reiche, kap³an z Lêborka. Nie odmawia³
pos³ugi spowiedzi w. ludziom z lasu ks. Mathias Stein
z Kocierzyny. Moralnego poparcia antyhitlerowskiemu ruchowi oporu udziela³ ks. Józef Picha, pracuj¹cy
w Czersku, Che³mnie i Skarszewach.
W dniu 3.5.1943r. nast¹pi³o na Pomorzu najwiêksze aresztowanie ksiê¿y oskar¿onych o przynale¿noæ
do organizacji Gryf Pomorski. Spotka³o to w sumie 8
ksiê¿y: Józef Bartel wikary z Wejherowa, Teodor Plewa
wikary z Wejherowa. Franciszek Borucki administrator
z Kielna, Józef Chodzinski, proboszcz z Szemuda,
Pawe³ Guttmann administrator ze Strzelna, Józef Bystroñ administrator z Chmielna, Józef Czapiewski junior (wg W. Jacewicza wikary z Grudzi¹dza) i Konrad
Scheffler wikary z parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa z Gdyni.
Pocz¹tkowo Plewa i Bartel dzia³ali w organizacji
Polska ¿yje. Bartel ujawni³ siê w 1941r. na ¿¹danie
gestapowca Teufla. Kontakty z ks. Wrycz¹ nawi¹za³ w
czerwcu 1942r.,Wrycza by³ dla niego autorytetem. W
Gryfie Pomorskim by³ zaanga¿owany jako kierownik
oddzia³u propagandy i informacji. Utrzymywa³ kontakty z przyje¿d¿aj¹cym na Pomorze emisariuszem Okrêgowej Delegatury Rz¹du. W ruch oporu w³¹czy³ siê tak¿e w obozie Mauthausen i by³ tam traktowany jako
wiêzieñ III stopnia. Po wojnie obj¹³ parafiê w Dóbrczu.
Nale¿a³ do komisji Ksiê¿y przy ZWOW i D.
Ks. Teodor Plewa pe³ni³ w Gryfie Pomorskim funkcjê kapelana na powiat morski. Nominacjê do parafii
w Wejherowie otrzyma³ 2.1.1940r. Gdy by³ aresztowany po raz pierwszy, wówczas pomóg³ mu wydostaæ siê
z wiêzienia ks. Knop. Z Gniechem ustalali listy pianickich oprawców. Jedno z aresztowañ mia³o miejsce w
mieszkaniu Klebbów. Za dzia³alnoæ charytatywn¹ jak
i w Gryfie Pomorskim przeszed³ przez obozy w Stutthof, Mauthausen i Dachau, gdzie doczeka³ siê wyzwolenia 29.4.1945r.
Ks. Franciszek Borucki utrzymywa³ kontakty z partyzantami koleczkowskimi. Do pocz¹tku 1940 r. ukrywa³
siê w Kielnie u rodziny kleryka Taube. Partyzanci przechowywali u niego tajne dokumenty. Za swoj¹ patriotyczn¹ dzia³alnoæ dosta³ siê do obozów Stutthof, Mauthausen i Dachau.
Ks. Józef Bystron od 1.9.1942r. pracowa³ u ks. Knopa, a od 20.4.1943r. by³ administratorem w Chmielnie. S³ucha³ spowiedzi partyzantów i za tê pracê dosta³
siê do obozu w Stutthofie gdzie uczestniczy³ w tajnym
duszpasterstwie.
Ks. Józef Chodziñski zosta³ uwiêziony w pierwszych miesi¹cach wojny. Zmar³ w Mauthausen
27.12.1943r. i jego zw³oki spalono w krematorium.
Ks. Konrad Scheffler pe³ni³ w Gryfie Pomorskim
funkcjê kapelana. Aresztowany na pocz¹tku wojny, zosta³ zwolniony 6.12.1939 r. Do 9.11.1941 r. nie sprawowa³ ¿adnych funkcji duszpasterskich i przebywa³ u
rodziców w Czersku. Do jego pierwszego uwolnienia
przyczynili siê miejscowi Niemcy. Od listopada 1941 r.
pe³ni³ funkcjê wikarego w parafii Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Kolejnego jego aresztowania dokona³o
Gestapo z Berlina, dlatego, ¿e zdawano sobie sprawê,
i¿ po raz wtóry przed aresztowaniem gotów by³ go
obroniæ w gdañskim Gestapo ks. Knop.
Dla aresztowanego ks. Schefflera katorg¹ by³y jego
kolejne pobyty w obozach w Stutthofie, Mauthausen i
Dachau. Mimo wszystko uda³o mu siê prze¿yæ. By³ on
cz³owiekiem o niezwyk³ej osobowoci kap³añskiej. Po
wojnie obj¹³ parafiê w Byszewie.

Ks. I. Chmurzyñski ukrywa³ siê u swojej rodziny w
Borowcu parafia Sulêczyno. Z tego powodu hitlerowcy trzech jego braci zes³ali do obozu w Stutthofie. W
konspiracji pe³ni³ on funkcjê kapelana partyzantów.
Ks. Leon Degner prefekt w Tczewie przebywa³ podczas okupacji w ró¿nych miejscowociach w diecezji.
By³ zaanga¿owany w dzia³alnoci tajnych organizacji
konspiracyjnych. Zosta³ aresztowany 17.4.1944r. i
skierowano go do obozów w Stutthofie, Mauthausen
i Dachau. Wyzwolony zosta³ 29.4.1945r.
Ks. Pawe³ Guttmann. Pocz¹tkowo nie sprawowa³
pracy duszpasterskiej, st¹d jako bezrobotnym interesowa³y siê nim w³adze niemieckie. Pomimo poparcia
jego starañ o przydzia³ do parafii m.in. przez komisarza niemieckiego ze wiecia ks. Bullity i bpa Spletta
nie otrzyma³ z Gestapo, pozwolenia na sprawowanie
pos³ugi kap³añskiej. Dopiero gdy w tych staraniach
popar³ go ks. Knop, w³adze niemieckie wyrazi³y zgodê i od 6.5.1942r. zosta³ wikarym w Wejherowie, a od
3.6.1942 r . administratorem w Starzynie. Ks. Gutmann
utrzymywa³ kontakty z warszawskim orodkiem konspiracyjnym, w zwi¹zku z tym czêsto przebywa³ poza
parafi¹ st¹d bp Splett przypomnia³ mu o obowi¹zku
rezydencji. By³ delegatem i ³¹cznikiem z Okrêgow¹
Delegatur¹ Rz¹du Londyñskiego na Kraj. Pomaga³ on
tak¿e ukrywaj¹cemu siê ks. Józefowi Rocie. Po dekonspiracji uciek³ do rodziny w Starogardzie tam zosta³
aresztowany. Przewieziono go na specjalne
przes³uchanie do Berlina, jednak nikogo nie wyda³.
Osadzono go w Stutthofief Mauthausen i Dachau. Po
wyzwoleniu obozu w Niemczech w Würzburgu zdoby³ doktorat. Zmar³ w USA 16.9.1962r.
Ks. Marian Koliñski. /1912-1976/. Ukrywa³ siê
przez ca³y okres wojny w powiatach kocierskim i kartuskim do marca 1945r. Jednym z miejsc jego ukrycia
by³ Czarlin, gdzie mieszka³ jego brat. Innym Wielki
Ostrów na jeziorze Wdzydzkim. Tam odprawi³ mszê
w. w Zielone wi¹tki, w której uczestniczy³o oko³o
300 osób. Pomimo czêsto przeprowadzanych rewizji
na Wyspie, udawa³o mu siê nie wpaæ w rêce Gestapo. Przed organizowanymi ob³awami ostrzega³ go policjant Fenske, który zawiadamia³ tym swego brata,
który mieszka³ w Wyrownie k. Kalisza Kaszubskiego.
Ks. Koliñski tak¿e na wdzydzkiej wyspie Glonek
s³ucha³ spowiedzi po polsku i udziela³ luby.
Ks. Jan Schulz od 11 listopada 1939 roku zacz¹³
siê ukrywa. W tym czasie w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ
konspiracyjn¹ Organizacji Wojskowej M³odzie¿y Kaszubskiej. Od cz³onków tej grupy odebra³ w imieniu
ks. Józefa Wryczy przysiêgê wojskow¹. To pierwsze
zebranie organizacyjne tego oddzia³u odby³o siê
8.12.1939r. Póniej pe³ni³ funkcjê kapelana oddzia³ów Gryfa Pomorskiego oddzia³ów w powiatach kocierskim, chojnickim i starogardzkim. Najczêciej ukrywaj¹c siê przebywa³ w okolicy Osowa k.
Wiela.
Aresztowano go 18.6.1940r. a zwolniono
8.6.1942r. z obozu, by go ledziæ s¹dz¹c, ¿e naprowadzi na lady ks. Wryczy. Kolejny etap ukrywania rozpocz¹³ W styczniu 1943 r. ponownie rozpocz¹³ ukrywaæ siê. Niemcy w odwecie za to zamordowali jego
rodziców i siostrê.
Ks. Hieronim Grzenia by³ przed wybuchem wojny
kuratusem parafii Hel. Po wybuchu wojny czêsto przebywa³ u swojej siostry w S³awkach k. Gorêczyna.
Ostrze¿ony przed niebezpieczeñstwem aresztowania
uda³ siê do Lini. Tam tak¿e ostrze¿ony systematycznie zmienia³ miejsce swego pobytu. Na pocz¹tku
1943r. pomóg³ niejakiemu Kosteckiemu w zdobyciu
piecz¹tki do wyrabiania fa³szywych Ausweissów.
Uda³ siê w tym celu do Aleksandrowa k. Torunia.
W 1945r. zosta³ zatrzymany przez Rosjan. Na kolejnych przes³uchaniach wymuszano go do przyznania
siê, ze nale¿a³ do Gryfa Pomorskiego.
(cdn)

ZDARZY£O SIÊ
21 kwietnia
Karsin
Urz¹d Gminy w Karsinie uzyska³ dofinansowanie w
kwocie 230 tys. z³. na realizacje trzech zadañ w ramach
Pomorskiego Programu Wsi ze rodków Unii Europejskiej. Znaczna czeæ tej kwoty zostanie spo¿ytkowana na
realizacje dwóch zadañ w Osowie, mianowicie na prace
remontowe budynku Domu Kultury i na oczyszczenie wiejskiego stawu o powierzchni 0,6 ha.
Czersk
Jan Gliszczyñski wiceburmistrz Czerska zosta³ przewodnicz¹cym nowo powo³anej Fundacji Lokalna Grupa
Dzia³ania Sandry Brdy.
Wiceprzewodnicz¹cymi s¹ Jerzy Fijas  burmistrz
Brus i Jacek Warsiñski. Prezesem Zarz¹du fundacji jest
Gra¿yna Wera  Malatyñska, a Ireneusz Brudnoch i Jacek Domozych wiceprezesami zarz¹du. Cz³onkami Komisji Rewizyjnej s¹: Barbara Krupa, Zbigniew £¹cki,
Grzegorz Narloch, Mariusz Chmielewski i Grzegosz
£oniewski.
Powstanie fundacji jest scile zwi¹zane z pilota¿owym
programem Leader Plus, który wspólnie realizuj¹ gminy
Chojnice, Konarzyny, Czersk i Brusy.
Nowa Brda gm. Przechlewo
Dziêki inicjatywie Nadlenictwa Niedwiady w Przechlewie i Ko³a Mi³oników Przechlewa w pobli¿u lokalnego mostu nad Brd¹ im. Karola i stoj¹cego przy nim
obelisku upamiêtniaj¹cego (postawiono go w 2003 r.)
pobyt Jana Paw³a II na szlaku Brdy, posadzono
pami¹tkowy D¹b Papieski. Sadzonkê dêbu posadzili ks.
Janusz Fierek proboszcz parafii przechlewskiej, a zarazem Dziekan Dekanatu Borzyszkowskiego (b. Zaborskiego na Gochach) i Ireneusz Ja¿d¿ewski nadleniczy NDL
w Przechlewie oraz Iwona Winkowska sekretarz gminy.
El¿bieta Baran dyrektorka Biblioteki Gminnej im. Jana
Kochanowskiego w Przechlewie przypomnia³a licznie
zebranym uczestnikom uroczystoci pasje Karola Wojty³y, które m.in. przedstawia³a ekspozycja zdjêæ z wêdrówek Karola Wojty³y po szlakach turystycznych towarzysz¹ca spotkaniu. Z kolei Ireneusz Ja¿d¿ewski , wyrazi³ sw¹ pewnoæ, ¿e ...w nasionach tej sadzonki powiêconych przez Jana Paw³a II zosta³a ukryta , a dzisiaj w
ten sposób przekazywana cz¹stka jego ¿ycia, jego poczynañ i s³ów, które kierowa³ do nas wszystkich....
Posadzona sadzonka pochodzi z nasion szypu³kowatego dêbu im. Chrobry. Jest to najstarszy ¿yj¹cy w naszym kraju d¹b, ronie on w Piotrowicach w woj. lubuskim.
28 kwietnia 2004roku Ojciec wiêty Jan Pawe³ II podczas pielgrzymki leników do Watykany, pob³ogos³awi³
jego nasiona. Z nich wyros³o 500 sadzonek. Jedn¹ z nich
jest ta posadzona w Starej Brdzie.
Lipnica
Podobne nasadzenie dêbu odby³o siê w Lipnicy. D¹b Papieski posadzono w okolicach miejscowego cmentarza.
Póki co jest on ogrodzony a obok posadowiono okolicznociow¹ tablicê z napisem: Jan Pawe³ II  D¹b Pamiêci.
Chojnice
W Chojnicach z udzia³em 150 cz³onków w³adz
odby³o siê plenarne posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców .G³ównym powodem jest
przygotowanie wielkiego europejskie wiêta zjazdu
bractw, w którym udzia³ wezm¹ tysi¹ce osób. Obrady
tego gremium odbywa³y siê w Krojantach, auli LO i chojnickim ratuszu. Przy tej okazji cz³onkowie chojnickiego
Bractwa Kurkowego otrzymali wysokie odznaczenia pañstwowe. M.in. aktualny król bractwa Bernard Nies³ony
otrzyma³ Krzy¿ Oficerski . Tak¿e Zjednoczenie Polskich
Bractw Kurkowych przyzna³o Chojnickim dzia³aczom
swe zwi¹zkowe wyró¿nienia. Z kolei w Kurzej Stopie
(Bramie cz³uchowskiej) otwarto wystawê 700 lat historii bractw kurkowych na Pomorzu  jej autorem by³
Marcin Synak.
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ZDARZY£O SIÊ
23 kwietnia
Kocierzyna
Odby³y siê uroczystoci zwi¹zane z trzydziestoleciem
parafii pw. Zmartwychwstania Pañskiego w Kocierzynie. Tak¿e swój jubileusz obchodzi³ chór parafialny. Uroczyst¹ mszê z tej okazji poprowadzi³ ks. bp. Jan Bernard
Szlaga ordynariusz pelpliñski. W mszy uczestniczyli m.in.
przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych.
Parchowo
W Parchowie przeprowadzono eliminacje powiatu bytowskiego XXXV Konkursu Literatury Kaszubskiej Rodna Mowa. Podczas nich wyst¹pi³o 25 recytatorów w szeciu kategoriach wiekowych od przedszkolaków do doros³ych. Zabrak³o jedynie przedstawicieli szkó³ ponadgimnazjalnych. W finale konkursu jaki odbêdzie siê 3-5
czerwca w Chmielnie powiat bytowski reprezentowaæ
bêd¹ Bartosz Gostomski (przedszkolaki), Weronika Reszka (klasy I  III szko³y podstawowe), Wioletta Tybora (klasy V-VI), Monika wi¹tek  Brzeziñska (gimnazja) i Karolina Narloch (doroli).
Przechlewo
W tegorocznej edycji konkursu czytelniczego pt.  Mój
przyjaciel autor , jaki w Przechlewie zorganizowa³y polonistka z miejscowej szko³y p. Irena Janiszkiewicz i dyr.
Gminnej Biblioteki w Przechlewie p. El¿bieta Baran nagrody laureatom wrêcza³a pisarka p. Ewa Nowacka. Jest ona
autork¹ 40 tytu³ów ksi¹¿ek t³umaczonych na kilka jêzyków i 200 s³uchowisk radiowych, jest tak¿e krytykiem literackim. By³a ona wielokrotnie nagradzana w kraju i zagranic¹. W 1975 roku otrzyma³a wyró¿nienie za powieæ
dla m³odzie¿y pt.  Ma³gosia contra Ma³gosia. Do znanych jej ksi¹¿ek nale¿¹ tak¿epowieci: - Ursa z krainy
Urartu Legendy rycerskie czy Mi³oæ, psiakrew.
Kocza³a
Marta Sominka uczennica koczlskiego gimnazjum zosta³a laureatk¹ w finale wojewódzkim Konkursów Przedmiotowych. Zdoby³a ona II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym, zdobywaj¹c 62 punkty na 67 mo¿liwych. Jej opiekunk¹ jest p. Aleksandra Adamczyk. Tytu³
laureata otworzy³ przed ni¹ mo¿liwoæ wyboru szko³y
redniej, któr¹ wybra³a a jest ni¹ liceum im. Dubois w Koszalinie w klasie o profilu biologiczno  chemicznym.
Sukces Marty nie jest jedynym osi¹gniêciem koczalskiego gimnazjum. B³a¿ej Turczyñski , tak¿e uczeñ klasy trzeciej zosta³ finalist¹ konkursów z matematyki, fizyki i historii. W ubr laureatem z fizyki zosta³ Pawe³ Lipkowski.
Bytów
Przez dwa dni trwa³y Miejskim Domu Kultury w Bytowie , trwa³y wzmagania w ramach V Ma³ej Biesiady Teatralnej. W przegl¹dzie tym udzia³ bra³o 15 zespo³ów z 3
powiatów: kartuskiego, kocierskiego i bytowskiego. W
sumie przez scenê przewinê³o siê 240 m³odych aktorów.
Poprzednie Biesiady odbywa³y siê w Parchowie , ale ze
wzglêdu na remont sali przeniesiono je do Bytowa. Laureatami Biesiady zostali:
- Grupa teatralna .wietliki" SP 2 Kartuzy, za spektakl
.0 belnym szewcu Francu" 2. Zespó³ teatralny Wicherki"
z Kamienicy Szlacheckiej, za spektakl .Reboce kaszebskich jezior" Zespó³ teatralny .Promyki" z MDK Miastko,
za spektakl Co siê na tej wsi porobi³o" 3. Zespó³ teatralny SP Niezabyszewo, za spektakl .Ko¿ucha K³amczucha"
wyró¿nienie: Zespó³ .Iskierki z MDK Miastko, za spektakl
Kraina cudownoci" Gimnazja
- Teatr Impuls" z Kocierzyny, za spektakl Wa¿na decyzja" 2.Teatr .Chochliki" z Gim. wTuchlinie za Widowisko sobótkowe" wyró¿nienie: Teatr .Bez nazwy" z ZS Borzytuchom, za spektakl Choæ, cz³owieku, co ci powiem" wyró¿nienie: Zespó³ teatralny B³¹dz¹cy" z Gimnazjum w Byto-wie, za spektakl pieszmy siê kochaæ ludzi" Nagrody aktorskie Maciej Wêsior - za rolê szewca w
spektaklu O belnym szewcu Francu"; Anna Kowalewska - za rolê anio³a w spektaklu Wa¿na decyzja"; Luiza
Kramp - za rolê czarownicy w spektaklu .0 belnym szewcu
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Nazwiska Kaszubsko - Pomorskie

Klepin, Klepiñski
S³ownik nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych podaje 159 osób o nazwisku Klepin: 54 w
woj. bydgoskim, 22 gdañskim, 67 s³upskim, po 4 w
woj. kaliskim i katowickim, po 3 w koszaliñskim i
toruñskim, 2 kieleckim; 18 Kleppin: 13 w woj. gdañskim, 5 zielonogórskim; 2 Klepien, po 1 w woj.
gdañskim i kaliskim; wtórne 82 Klepinowski [mo¿liwe od nazwy miejscowej Klepin (o), dzi Klepiny
pod Gdañskiem]: 9 w woj. elbl¹skim, 38 gdañskim,
16 szczeciñskim, 7 toruñskim, 6 wroc³awskim, 4 legnickim, 2 olsztyñskim; 30 Klepinski poza Pomorzem: 16 w woj. ³ódzkim, 8 piotrkowskim, 3
kaliskim, 2 warszawskim, 1 ciechanowskim.
Historycznie omawiane nazwisko udokumentowane zosta³o g³ównie w Kocierzynie i na Ziemi
Bytowskiej, wystêpowa³o tak¿e na pó³nocy Kaszub w parafii Ty³owo i w Wejherowie. W ksiêgach
³awniczych Kocierzyny pojawiaj¹ siê za takie zapisy: stodolny plac Jakubowi Klepinowi zapisuje
1684, uczciwy Marcin Klepin [...] uczciwa Konstancya z Wiczkowskich Klepinowa 1845; Micha³
Klepin 1680, znany by³ Klepinowski Dom: drugi
za dom Klepinowski nazwany w 1722 r. Ksiêgi
metrykalne parafii Kocierzyna równie¿ ujawniaj¹ omawiane nazwisko: Jacob Klepin w 1747
r., Marianna Klepin w 1874 r. Kataster frydrycjañski z 1773 r. zawiera najemnika z Somin na granicy powiatów kartuskiego i bytowskiego: Jacob
Klepien. W ksiêdze lubów parafii Ugoszcz zapisany zosta³ w 1768 r. Bartolomeo Klepin. Z kolei
Ksiêga Szkaplerza wiêtego parafii Ugoszcz zawiera od 1768 r. do 1839 r. 18 wpisów cz³onków
bractwa, m.in. Bart³omin Klepin w 1768 r., Zuzanna Klepinowa z Glina w 1782 r., Joanna Klepinowa z Borzyszków w 1787 r., Alojzy Klepin z
Borzyszków w 1788 r., Maryanna Klepinowa z Lipusza w 1789 r., Katarzyna Klepinowa z Parchowa, Marianna Klepin w 1839 r. Tu te¿ zanotowano
wtórne nazwisko Jakub Klepinski w 1768 r. Podobnie w Ksiêdze Ró¿añca wiêtego parafii Lipusz
wpisani zostali: Catharina Klepinowna w 1722 r.
Tomasz Klepin w 1763 r., Marianna Klepiniowna

w 1787 r. W ksiêgach metrykalnych parafii
Ty³owo wpisani zostali: Franciscus Klepin w 1788
r., Francisko Klepien w 1793 r., Anna Klepinowa w
1800 r., a w parafii wiêtej Trójcy w Wejherowie:
Laura Klepin w 1893 r., rok póniej jako Laura
Kleppin.
Nazwisko dopuszcza kilka interpretacji. Najbardziej prawdopodobna wydaje siê ta, wedle której nazwisko to pochodzi od staropolskiego
rzeczownika klepieñ ryba ³ososiowata, lipieñ z
po³udniowokaszubsk¹ realizacj¹ grupy eñ jako iñ
(porównaj odpowiednio odziñ ogieñ, kamiñ kamieñ i z zanikiem miêkkoci, porównaj te¿ zapisy
Klepien i Klepiniowna). Mo¿e to te¿ byæ formacja
od nazwy osobowej Klepa [porównaj 71 osób o nazwisku Klepa z sufiksem -in, powsta³ych z dawnego przymiotnika dzier¿awczego typu Klepin (Jan)
czy syn]. U Kaszubów klepa to m.in. gadu³a,
znam tak¿e z po³udnia Kaszub plotkarz i rodzaj
sieci. Mo¿e niektórzy nosiciele nazwiska Klepin
zawdziêczaj¹ je nazwie wsi Klêpin(o). I. Zoder wywodzi niemieckie nazwisko Klep(p)in od nazwy wsi
Klepin pod Neudamm w powiecie Królewiec (Königsberg) w Nowej Marchii (Neumark) i w Brandenburgii.
Utrwalone w Ksiêdze mesznego parafii ¯arnowiec w powiecie puckim w 1775 r. nazwisko Joannes Kleper mo¿e jest form¹ zniemczon¹ od Klep(a)
za pomoc¹ przyrostka -er, jak Mischker od Myszk
(od Mylibor). Do ostatecznej podstawy klepaæ odnieæ mo¿na ze S³ownika nazwisk wspó³czenie w
Polsce u¿ywanych nazwiska Klepacz 2293, Klepad³o 304, Klepaj 0, Klepak 142, Klepa³a 0, Klepan
0, Klepas 9 i inne. Notowane w S³owniku staropolskich nazw osobowych nazwisko Klepel Z. Klimek
odnosi do rednio-dolno-niemieckiego formy rzeczownika Kleppel serce dzwonu, Kloper i Klopar
do dolnoniemieckiego czasownika kloppen
równoznacznego z nowo-wysoko-niemieckim
klopfen pukaæ, uderzaæ, odbijaæ. Zbieg³y siê tu
wiêc rdzenie s³owiañski i germañskie, które wzajemnie na siebie oddzia³ywa³y. /-/

Prof. zw. dr hab. Edward Breza
Doktorem Honoris Causa
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy

Mark Wantoch Rekòwsczi Kramarzyny

Bëtowskô debata

W Bëtowie 11 rujana zaczã³a sã diskusjô ò ka- westrzód nas. Do tegò wiele môlowëch Kaszëbów rzeszëbsczim jãzëku. Jak pò prôwdze je z tim jãzëkã w co- cze, ¿e ten jich kaszëbsczi, to nie je nen bëlny, taczi jak
dniowym ¿ecym? Czë pòwô¿no òbchòdzy sã z kaszë- gdze jindze. Zdrz¹cë jinaczi na sprawã, wô¿nô je té¿
bizn¹ w òkòlim? Czë wôrt je dozérac rodny mòwë? Ë swi¹da kaszëbskô, chtërnô na Bëtowsczi Zemi je baro
czë w dzysészëch czasach wôrt je ò czims taczim më- s³abô. A ¿ebë gadac pò kaszëbskù mùszi sã czëc Kaslëc ë gadac? Pitaniów bë³o wiele, le cã¿kò szëka³o sã szëb¹.
òdpòwiesców.
Przindnota kaszëbiznë w Bëtowie ë òkòlim nie je
Bëtowò czedës bë³o na pògraniczu Pòlsczi ë Nie- takô gwësnô. Zdrz¹cë na s³owa jãzëkòwëch badérów,
mców. D³ë¿i ni¿ westrzédny Kaszëbi ti môlowi ¿ëlë w chtërny rzeklë, ¿ë w nôblë¿szich cziledzes¹t latach z
Niemcach. Wiedno na pògraniczu. Wiedno zdrz¹cy jina- mapë zd¿inie pò³owã jãzëków swiata. Dlô kaszëbiznë
czi ni¿ ti wëstrzédny czë nordowi Kaszëbi na swòjã kas- jid¹ cã¿czé czasë. Z jãzëków mòg¹ òstac le te, z
zëbskòsc. Nawetka pierszi tekst pisóny pò kaszëbskù chternëch gôdôszë s¹ bùszny ë chc¹ ò nie dbac. Jô pëtô³
pòwstô³ tuwò w Bëtowie. Tuwò zaczã³ã sã ùdba ka- so tej tak: czë wôrt je w czasach globalizacje ë masowi
szëbskô. Tuwò bé³ nôwikszi òpór procëm Niemców w kùlturë ùczëc sã kaszëbsczégò jãzëka? Czë wôrt je miec
czasach zabòrów. Czë dzys to s¹ jesz Kaszëbë ë czë ò niegò starã? Wszëtcë zgódno rzeklë, ¿e òdrodzenié sã
tuwò ¿ej¹ jesz Kaszëbi, chtërny nie sromaj¹ sã gadac pò kaszëbiznë to nôwô¿nészé zadanié dlô przédników kaskaszëbskù? Terô doch té¿ ¿ëj¹ na pògraniczu Kaszëb. zëbsczich ë wszëtczich Kaszëbów.
Òd jaczégòs czasë widzëc je wiãkszé zajChòc ùdba wëdôwô sã czësto prostô, na samim
zôcz¹tkù bë³o z tim wszelejak. Ò czim tuwò gadac? To interesowanié kaszëbizn¹. Wiele m³odëch, chtërnëch
doch je czësto prosté  rzeklë jedni. Jinszi, ¿e pò co tam starszi nie chcelë ùczëc pò kaszëbskù, terô pòznôwô jã
ò taczich sprawach gadac. Szkòda czasë na tak cos. na nowò. W masowi kùlturze cã¿kò je sã wëprzidnic
Mòj¹ ùdb¹ bë³o co bë rozprawiac ò tim z lëdzama, bò z m³odzëznie westrzód jinszëch, chòcbë w miastach. Gôdnima trzeba gadac, chòc òni sami czãsto tegò nie roz- anié richtich pò kaszëbskù ë bëcé bëlnym Kaszëb¹ mò¿ë
bëc przëczinkã do nalézeniô samégò se w bëlë jaczim
miej¹.
Pò czile namòwach ùdba òsta przëjãtô. Razã z Piotrã swiece, ë bëc apart wòbec jinszëch.
Òb czas bëtowsczi debatë baro dobrze bë³o widzec,
Dzekanowsczim z Kuriera Bëtowsczégò zòrganizowalë më pierwsz¹ na Bëtowsczi Zemi debatã ò kasz- jak wëstrzédny pòkòlenié jinaczi zdrzi na sprawã rodny
ëbsczim jãzëkù. Na zéñdzenié przësz³o wicy jak 30 lë- mòwë. Chòc je wiele jiwrów z nôùczaniém ë szkólnyma,
wszëtcë zgódno chc¹ dbac ò mòwã swòjëch starków. Ò
dzy z Bëtowa ë òkòlégò.
Diskùsja zaczã³a sã òd tegò, jak to z kaszëbizn¹ bë³o nôwiãkszi skôrb trzeba dbac ë miec starã co bë bé³ òn
przódë lat. Nôstarszi z zesz³ëch, Stanis³ôw Szroeder, z ¿ëwim jãzëkã, a nié le pisónym w knégach. Le ¿ëwi jãzK³¹czna przëbôczë³ czasë przedwòjnowé, czedë tuwò ëk mò¿e sã rozwijac. Jakno rzek³ Aleksander Labùda
bë³ë jesz Niemcë. Rzek³ òn, ¿e chòc w krómach ë ùrzã- Chto dzys nie chce mòwë òjców tczëc, ten witro mùszi
dach trzéba bë³o gadac pò niemieckù, na szasëjach ë jôr- s³ëg¹ cëzëch bëc. Chcemë ò tim pomi¹tac ë gadac
markach gôda³o sã wiedno pò kaszëbskù. Jinszi zesz³i wszãdze, gdze le sã dô pò kaszëbskù.
zgódno rzeklë, ¿ë czedës kaszëbsczégò jãzëka bë³o wiã*
cy nigle terô. Chòc czedës bar¿i zdrza³o sã na pòlsczi jãzKolejna debata z tego cyklu odby³a siê 17 listopada
ëk jakno procëmny niemieccziémù jãzëkòwi, môlowi
Kaszëbi ë tak wiele gôdalë pò kaszëbskù. Czãsto nie 2005 roku w Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej
wiedzelë ò tim, ¿e je to jãzëk, le mëszlelë, ¿e to kùsynk w Miastku. Jej przewodnim tematem by³:
Jêzyk kaszubski teraz i w przysz³oci .Uczestnicy
jinszi pòlsczi. Jak nie rzec Niemcë nie lëdalë taczégò jãzëka, niemicczi bé³ doch jãzëkã ùrzãdowim. Ti chtërny tego Forum mieli odpowiedzieæ (podobnie jak w Bytogôdalë pò pòlskù czë pò kaszëbskù bëlë baro szk- wie) na nastêpuj¹ce pytania:
- Czy chcemy aby nasze dzieci uczy³y siê rodnej
alowóny.
Pò II Wòjnie Swiatowi przësz³a nowô w³adza PRL. Ti mowy, i by jej u¿ywa³y?
co mieszkalë tuwò bëlë nôwiãkszima zdrôdcama pòlscz- Czy warto pielêgnowaæ jêzyk kaszubski?
Organizatorem tych spotkañ  za co mu wielka
égò nôrodë. Na kò¿dim krokù starkòwie ë starszi mùszëlë sã sromac za to, ¿e s¹ Kaszëbama ë gôdaj¹ pò kas- chwa³a i wdziêcznoæ za podjêty spo³ecznie trud - by³
zëbskù. Jich dzôtczi w szkòle wcyg bë³ë sztrôfowóné za Marek Wantoch Rekowski oraz Zrzeszenie Kaszubkaszëbiznã. Pòlsczi szkólny ë w³odarzowië mëslelë, ¿e sko-Pomorskie oddzia³y w Bytowie i Miastku.
W miasteckim spotkaniu uczestniczyli poza miejscotuwò mieszkô niepewny element, a kaszëbizna to bëlejaczé, wiejsczé plëstanié, chternégò nicht normalny wymi, tak¿e dzia³acze z terenu gminy, a tak¿e wice stanie rozmieje. Starszi nie ùczëlë kaszëbsczégò w dodo- rosta bytowski: Tomasz Borowski. /tz/
mù, tak bë dzôtczi nie
Debata w Miastku, trzeci z prawej Henryk Telesiñski wiceprezes ZK-P,
gôda³ë pò kaszëbskù w
pierwszy z lewej Tomasz Borowski - wicestarosta bytowski.
szkòle  bò tak je lëchò.
Wszëtcë sã sromalë rodny mòwë ë tak pòmalë
zaczã³a òna ùmiérac.
Pò 1989 rokù z kaszëbizn¹ je kùsynk lepi,
jednak slédny lata zrobi³ë wiele lëchégò.
Wstid w lëdzach òstô³
do dzysô. Kaszëbiznã
jesz do dzys dnia
ùwô¿ónô je za gwarã
pòlsczégò jãzëka ë je
baro lëchò widzónô w
towarzëstwie. W
szkò³ach dzôtczi ùcz¹
sã kaszëbsczégò jãzëka, jednak midzë sob¹
n ie g ô d aj¹ p ò kaszëbskù. Kaszëbiznie je
cã¿kò dobëc nad pòls c z i m j ã z ë k ã , c h ternégò je baro wiele
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Francu"; Agnieszka Drost - za rolê w spektaklu .Ko¿ucha
K³amczucha"; Bernadetta Tacka - za rolê w spektaklu
Co siê na tej wsi porobi³o"; Szymon Magiera - za rolê Jasia w spektaklu Co siê na tej wsi porobi³o"
27 kwietnia
S³upsk
W sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w
S³upsku odby³a siê Organizowana przez Prezydenta
S³upska, Starostê Powiatu S³upskiego i S³upsk¹ Izbê Przemys³owo Handlow¹ - VIII Gala Promocji S³upskiej Gospodarki , na której rozstrzygniêto konkursy: Srebrny Niedwied 2005  Lider Promocji S³upskiej Gospodarki,
S³upski Produkt Roku 2005, Lekarz i Pielêgniark¹ Roku
2006, Menad¿er Ochrony Zdrowia 2006.
Wród wyró¿niony Srebrnymi Niedwiedziami 2005
znalaz³ siê dzia³aj¹cy bardzo skutecznie na obszarze
by³ych województw s³upskiego i koszaliñskiego, Zak³ad
Doskonalenia Zawodowego w S³upsku, kierowany od
wielu lat przez prezesa Antoniego Górskiego. Ze swej strony gratuluj¹c i ciesz¹c siê i¿ ZDZ uzyska³ to wyró¿nienie,
pragniemy podziêkowaæ tej instytucji i jej Zarz¹dowi a
zw³aszcza p. Antoniemu Górskiemu za okazywan¹ zarówno naszej redakcji jak Fundacji Naji Gochë, ¿yczliwoæ i codzienn¹ pomoc.
Przy tej okazji jeszcze raz odchodz¹cemu na zas³u¿on¹
emeryturê prezesowi A. Górskiemu, ¿yczymy wielu si³ i
zdrowia na tym nowym etapie Jego aktywnego ¿ycia.
Nale¿y równie¿ odnotowaæ, ¿e Srebrny Niedwied
2005 w kategorii media zosta³ przyznany Dziennikowi
Ba³tyckiemu. Gratulujemy tego sukcesu a tak¿e dziêkujemy Koleg¹ z Dziennika za okazywan¹ nam ¿yczliwoæ i
wsparcie.
Gdañsk
W Tawernie Mestwin w Domu Kaszubskim w Gdañsku
odby³a siê promocja Trylogii Sopockiej autorstwa Romana Stinzig  Wojnarowskiego . Autor urodzi³ siê w 1952 r.
w Sopocie w którym mieszka³ przez d³ugie lata. Obecnie
zamieszkuje w Gdañsku. Jako literat i dokumentalista, zadebiutowa³ w 2000 roku , jako wspó³autor ksi¹¿ki Z³ote
lata radia II Rzeczypospolitej. Jest autorem wspomnieñ
o ¿yciu swoich przodków, a tak¿e w³asnych i kolegów w
Sopocie: : Tak dawno jak siêga pamiêæ, Tak dawno, a
gdyby jak wczoraj i Tak dawno, a jakby dzisiaj
Organizatorami promocji by³a Redakcja Miesiêcznika
Pomerania, a prowadzi³ j¹ Tomasz ¯ó³towski.
28 kwietnia
Kartuzy
Zarz¹d G³ówny ZK-P oraz jego oddzia³ w Kartuzach, redakcja miesiêcznika Pomerania, Starostwo Powiatowe w Kartuzach , byli organizatorami seminarium: Rola
wspó³czesnych mediów regionalnych i lokalnych w procesie komunikacji pomorskiego spo³eczeñstwa.
Organizatorzy do dyskusji zaprosili przedstawicieli: Telewizji Kocierzyna, Kuriera Bytowskiego, Pomeranii, Radia Kaszëbë, magazynu Rodnô Zemia, Dziennika
Ba³tyckiego, Radia Gdañsk, Odrodë, i portalu internetowego Nasze Kaszuby. Dyskusje poprzedzi³ referat prof.
Wiktora Pepliñskiego pt. Media lokalne i regionalne na
Pomorzu Wschodnim w XX  leciu miêdzywojennym oraz
po 1989 r., wyst¹pienie Piotra Tymy, prezesa Zwi¹zku
Ukraiñców w Polsce, pt. Media regionalne zwierciad³o
demokracji.
W seminarium patronowa³ pose³ PO Kazimierz Kleina,
który zaprezentowa³ referat: Mniejszoci narodowe i etniczne w publicznej telewizji i radiu. Pose³ w tym
wyst¹pieniu zaprezentowa³ punkt widzenia i podejmowane w tym wzglêdzie dzia³ania przez Platformê Obywatelsk¹. Zdawaæ siê mog³o (wg. posiadanych naszych informacji) ¿e taki to pro platform owy, jedynie s³uszny politycznie i spo³ecznie, mia³a te¿ charakter dyskusja, jak i
dobór redakcji bior¹cych w niej udzia³.
Seminarium odby³o siê w sali obrad Rady Miejskiej
Urzêdu Gminy w Kartuzach.
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29 kwietnia
Swornegacie gm. Chojnice
Z udzia³em 8 artystów m.in. z Bydgoszczy i Tucholi rozpocz¹³ siê w Domu Rêkodzie³a Ludowego w Swornychgaciach szeciodniowy plener rzebiarski i malarski. Zarówno mieszkañcy jak przebywaj¹cy na terenie wsi wczasowicze mieli okazjê nie tylko przygl¹daæ siê pracy artystów
ale tak¿e wypróbowaæ- po fachowym okiem  swych
umiejêtnoci artystycznych w tym zakresie.
Przechlewo
Odby³ siê tu kolejny , dwudniowy XV  ju¿  Krajowy
Przegl¹d Wiersza i Piosenki Myliwskiej im. Rafa³a Minicha.
W czasie Przegl¹du prezentowana by³a wystawa fotografii o
tematyce przyrodniczo  ³owieckiej. Organizatorami
Przegl¹du s¹ Zarz¹d Okrêgowy PZ£ w S³upsku, Rada Gminy
Przechlewo i Ko³o £owieckie G³uszec Przechlewo.
30 kwietnia
W Gminnym Orodku Kultury odby³y siê imprezy w ramach Dnia Kaszubskiego. Na estradzie prezentowali siê
uczniowie konarzyñskiego Zespo³u Szkó³ oraz Kabaret Kaszubski z Konarzyn. Gadki kaszubskie prezentowa³a p.
Gertruda Jan. By³ te¿ kiermasz ksi¹¿ek kaszubskich, wystawka haftów i ceramiki kaszubskiej. Organizatorem imprezy by³a pani Rogenbuk nauczycielka, któr¹ m.in.
wspierali cz³onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Ziemi Konarzyñskiej Konar.
Swornegacie gm. Chojnice
W Domu Rêkodzie³a Ludowego w Swornychgaciach zainaugurowano wystawê (czynna do 15 maja) pt. Po¿egnanie. Zosta³a ona zorganizowana z okazji pierwszej
rocznicy mierci Jana Paw³a II. Na wystawie swe zdjêcia z
pogrzebu Ojca wiêtego wystawili jego uczestnicy Marek
Hackert i Witold Fryca ( menad¿er i w³aciciel firmy Hegard z Chojnic- red.). Eksponowane by³y tak¿e medale z
pielgrzymek Papie¿a u¿yczone przez Bogdana Kuffla oraz
okolicznociowe koperty i znaczki pocztowe Jerzego
Wawrzyniaka.
Równoczenie zainaugurowano kiermasz rêkodzie³a,
na którym mo¿na by³o nabyæ wyroby lokalnych artystów.
Brusy
Podwójny sukces gimnazjalistów z ko³a przedsiêbiorczoci. Uczniowie z Gimnazjum w Brusach realizuj¹cy w ramach programu ,,Ekonomia na co dzieñ, czyli decyduj o sobie, konkurs ,,Ka¿dy mo¿e oszczêdzaæ pod opiek¹ pañ:
Beaty Rekowskiej i Beaty Lubiñskiej zakwalifikowali siê do
etapuregionalnego(Polskapó³nocna)GimnazjalnychPotyczek, który 18 maja odbêdzie siê w Szczecinie. Podczas
tego etapu trzyosobowa reprezentacja musi zaprezentowaæ ofertê edukacyjn¹ swojej szko³y w szeroko rozumianej
edukacji ekonomicznej oraz odbyæ sprawdzian wiedzy i
umiejêtnoci zdobytych podczas realizacji programu. Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski i Fundacja
M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci. Laureaci etapu regionalnego kwalifikuj¹ siê do etapu ogólnopolskiego.
Trzyosobowa reprezentacja gimnazjum wemie udzia³
w ogólnopolskim przegl¹dzie najlepszych przedsiêwziêæ
uczniowskich IDEA 2006. Warunkiem zakwalifikowania
siê do konkursu by³o zrealizowanie przez uczniów minimum jednego przedsiêwziêcia w swojej szkole oraz opracowanie raportu z realizacji i dokumentacji. Podczas posiedzenia Komisja, która sk³ada³a siê z przedstawicieli
Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci w Warszawie
bra³a pod uwagê: rozwój indywidualnych umiejêtnoci,
dowiadczenie zwi¹zane z prac¹ zespo³ow¹, analizê mocnych i s³abych stron przedsiêwziêcia, rozumienie zasad
funkcjonowania biznesu, dokumentacjê finansow¹, potwierdzenia i kontakty z osobami i instytucjami wspó³pracuj¹cymi oraz dokumentacjê zdjêciow¹. Bruska dru¿yna
znalaz³a siê w gronie kilkunastu szkó³ z ca³ej Polski. W
dniach 14-16 maja w Warszawie zaprezentuje swoje
przedsiêwziêcie pod nazw¹ ,,Otwórz serce dla Kacperka(Anna Miloch)
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Opowieœci z Pleckowa...

STÔRI KAWALÉRA

Jô jem stôrim kawalérã. Në ë cë¿? Në ë nick! Jesz ¿ëjã.
Ni móm bialczi, bò docz móm cëz¹ babã dodom brac, ¿ëwic, òblakac, grzac, smùkac a do tegò jesz slëchac ji szkalòwaniô, pëskòwaniô, trzôskòwaniô, jamrowaniô, bleczeniô. Jô bë doch nie zledôl dërchem klepónëch gòrzczëch
¿ôlów, mãglaniô jiwrów nad ùchã, stãkaniô, bùrczeniô, mariczëne bùksów wszeljaczëch, jiscënków ò gówienka, mãków pañsczich, bò t¹ litani¹ òna richtich rozmieje klepac.
Móm czasã taczé glëpé mëslë, bë so jak¹s pëszn¹ bialkã
nalezc. Mò¿e dobré pôlenkò bë zrobila, wëglãcowa bë mie w
kùñcu mòj¹, zarosl¹ pichã a pajiczën¹, jizbã, wëpra bë ¿oczi ë
spòdné bùksë, chtërné jô miast prac to kupiajã wcyg nowé kùli dëtka to bë da zaòbszczãdzoné. Mò¿e bë masa¿ zrobila,
pò piwkò do krómù bë skòczëla. Cëchò bë sedza, fejn sã ùsmiécha, a smùka pò lësënie Pòmarzëc wiedno jidze. Le jak
mie taczé mëslë nañd¹ te zarô sadóm a czekóm ja¿ mie przeñdze. Jak nie przechôdë te pãcóm sã z cali mòcë w pësk. A
môsz! A môsz!  rikóm sóm na se ùdôwaj¹c, dlô lepszégò
efektë, bialczëny glos. Òd tegò pãcaniô jem czerwiony jak
gùlôcz, a lëdze mësl¹, ¿e to òd picégò. Jak ju to nie pòmôgô, te
jidã do mòjégò drëcha, chtërny ju szterë latka je, biédôk, ¿eniali, ë pò dwùch dniach wzéraniô na no selsczé, rodzynné ¿ëcé
wszëtczé cknieniô do ¿enieniô flot mie z glowë fyrtã ùcékaj¹.
Dzãka bògù, ¿e s¹ jesz bëlny drëchòwie, co w biédze pòmòg¹
dobrim przikladã.
Mùszã rzec, jakbë chto nie wiedzôl, ¿e stôri kawaléra to je
chlop pò trzëdzestce. Pòznac gò jidze baro letkò, przede
wszëtczim pò wëgniotlëch ruchnach. Platowac nijak nie rozmieje; weznie na se wcygnie kòszlã ë bùksë, rãk¹ wegladzy ë
jemù to sygnie, a tim co sã z niegò smiej¹ gôdô, ¿e to je takô
móda. Czedë taczi jidze sztras¹ to za nim wiedno lec¹, dzesz
tak na wësokòscë rzëcë, mùchë ë skògòle. Za czim òne cygn¹
jô wiém, a chto ni mò¿e nó to prziñc niech le wëcknie knér¹
Ne òwadë, s¹ òsoblëwim przëtrôfkã bialczënégò ôrtu, bò na
taczegò skrzëpiela, jak jô, lec¹.
Stôri kawaléra kreczë tak dosc krzëwò na szpérach. Nie je
dzyw, doch wiôld¿i cã¿ôr òn mô w bùksówkach do noszeniô.
No dwiganié je wiôlg¹ fël¹ stôrokawalérstwa. Ale jakòs to sã
dô òd czasë do czasë, òd przëtrôfkù do przëtrôfkù, òd kwiôtuszka do kwiôtuszka. Blós pózny bez tëch ¿enialëch chlopów, wrôcôj¹cëch z delegacjë, mùs je czasã òknã wiorn¹c
abò, jesz gòrzi, zëm¹ cal¹ nockã na balkònie sedzec. Ale cë¿,
kò¿di chlop doch mùszi jinaczi glupi rozëm dostôwô.
W nen pamiãtny dzéñ, czej jem skùñczël trzëdzescë lôt, zbùdzël jô sã baro pògniotli. Òsoblëwie rzëc mie baro bòla.
Sygn¹l jem pòd sztruzak, a tam gãsé jaje! Ala czôrce, chtë¿
mie tak cosz miôl zrobioné? Jak sã òkôzalo to nie bëlë ni¿ódny
czôrce, le tatk z nënk¹, chtërny rzëklë, ¿ebë jô jima wnuka wësedzôl, jak ni mògã so kluczi nalezc. Jaje jem schòwôl do lodówczi, mò¿e rôz czedës cosz z niegò wëléze.
K¹sk zli zacz¹l jem robic so pra¿nicã. Rozbeltóné jaje bëlë
ju na panëfce, ja¿ czëjã zwónk do dwiérzi. Òtmikajã, zdrzã a

tam nen wieczny pita Frãc z lilew¹, òkraszon¹ stënk¹, knér¹,
blãk òczama, sapi¹cë a stãkaj¹cë pchô sã do chëczë. Le nie
sóm! Na chrzebce dwigô pùpã. Ale jak¹! Slomian¹, w pëszné,
farwné, gwësno z lómpeksë halóné, ruchna òblekl¹. Glowa z
wrëka zrobionô, zloté klatë, z anielsczich wlosów, zelon¹
chùst¹ bëlë przëkrëté, lepë na czerwiono czwikl¹
wëmalowóné, rzãsë a brwie sadz¹ pòdfarwòwóné, ùszë klapiasto nastawioné, knéra sztram stoj¹cë. Gôdajã wama jistny
cud, nie baba!
 Bialkã cebie niosã!  wësapôl Frãc, a fùzlã mù z gãbë
szlo, ¿e w jednym sztóce swié¿égò lëftu w chëczë zabraklo.
 Sk¹d të j¹ môsz przëwleklé?
 A sedza biédnô na przëstónkù, a ¿da czedë të za ni¹ przëlézesz. Ale ce, zgnila, nie bëlo.
 Sk¹d të wiedzôl, ¿e òna je prawie do mie, doch nick nie
gôdô?
 Jak sk¹d! Tuwò môsz lëst. Wez le so przeczëtôj, a mie
halbkã dôj, bò jô jem czësto zmachrowóny. Baba cã¿kô jak
na¿artô knaga
Chc¹c niechc¹c halbkã mùszôl Frãcowi dac. Nen szczeslëwi, ¿e mù sã tak fejn dzéñ zacz¹l, pòsadzël z namaszczeniém pùpã w kùchni na stólk, trzasl lokcã w dno bùdlë,
òdkrãcël tropã, wz¹l stolëmny szluk, gãbã paj¹ przecarl,
strz¹sl sã a szedl dodom.
Do kùchni wlazla nënka.
 Do paradnicë wez j¹ doch zaproszë. Jak to wëzdrzi, brutka w gòscënie a w kùchni szmërgnionô na cwiardim stólkù
jak nona sedzy.
 Niech le sedzy, nôprzód przëczëtómë sk¹d na snô¿ô
nona je.
W lësce stalo: Jô sã zwiã Sztazja. Namienionô jem Grëbémù Rómanowi. Jô przëszla do niegò z baro dôleka. Szla jem
a szla, dlôtë jem czësto médëch, tak ¿e ni mògã, ni rãk¹, ni szpér¹, ni bani¹ rëchac, ani té¿ slowa ze se wërzëkn¹c. Tam, sk¹d
jô jem, lëdze s¹ baro dobri a ¿ëczlëwi ë ¿ebë rómkòwégò knôpiczégò sëmiã nie marnowac ùmëslëlë so wëslac mie do niegò. Jô jem, jak je widzec, baro pësznô, rozmiejã pôlnié ùwa¿ëc, swinie nafùtrowac, miotlëc¹ smiécë wëmiatac, welnã
wi¹zac, ¿oczi sztëpòwac, a bùksë platowac. Niech chto b¹dze
taczi dobri a zaniese mie do mòjégò lubòtnégò beñla, chtërny
zó ten bëlny ùczink na gwës sznapsã wënagrodzy.
A jenë jo! Cë¿ jô terô móm z ni¹ zrobic? Do kùchni sã nie
nadôwô, bò ji slomiane calo bë flot w lëft szlo, a te miast
wieselégò pògrzéb a stipã nót bë bëlo szëkòwac. W jizbie té¿
ni mò¿e sedzec, bò proch sã z ni sëpie jak brzëdôl, a wkól
sprz¹tac czlowiek bë wcyg mùszôl. Do ló¿ka té¿ nie bëla, bò
k¹séczk za sztiwnô a nieruchawô. W kùñcu wz¹l jô j¹ chwacël
pòd pazëchã a zaniósl na pszãter. Tam pòsadzël w nórce kòle
kùkùwczi, ¿ebë mògla na òbiñdã wëzérac, a dôl ji drutë w
rãkã, bë mie ùwi¹zla welnian¹ mùcã na zëmã. Ju trzë zëmë
tam sedzy, a jesz nawetkã trãdla, zgnila jednô, ni mô zrobioné. /-/

Laureaci XI Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego
im. Jana Drze¿d¿ona
W dniu 06 maja 2006 r. w siedzibie Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie obradowa³o jury w sk³adzie: - dr Zbigniew ¯akiewicz  przewodnicz¹cy, - Barbara Pisarek, - prof. Tadeusz Linkner, - red. Stanis³aw Janke.
Na konkurs wp³ynê³o 52 prace, w tym 14 w jêzyku kaszubskim. Komisja pod przewodnictwem dr Z. ¯akiewicza postanowi³a w kategorii jêzyka kaszubskiego przyznaæ:
I nagroda (1500 z³) p. Jaros³aw Kroplewski z Gdyni, god³o
Pamiãtlëwô Gita za opowiadanie Jak Walerémù sã ùda³o
nikògò ...
· II nagroda (1000 z³) p.Roman Drze¿d¿on ze Starzyna,
god³o Lorbas za opowiadanie Weszczigóra.
· III nagroda (500 z³) br. Zbigniew Joskowski z Ostródy,
god³o Boguchwa³ Minoryta za opowiadanie Na cezy krziwdze nicht sã nie wzbògacy.
oraz wyró¿nienie (ksi¹¿ki) : p. Alicja Szczypta z Gdañska,
god³o AlszaXYZ za opowiadanie Dwùch taczich, co chca³o
na sztr¹d

W kategorii jêzyka polskiego:
Inagroda(1500z³)p.Czes³awMarkiewiczzZielonejGóry,
god³o Odys za opowiadanie Tam, gdzie s³ychaæ
piew syren.
II nagroda (1 000 z³) p.Danuta Krystyna Sikorska z Klawkowa, god³o Wodnik za opowiadanie Mugol.
· III nagroda (500 z³) p. Krystyna Ryduchowska z Koszar
g. Czersk,god³o Roz³ogi za (ze zbioru Opowieci Borowiackie) opowiadanie pt. Domostwo nad bagnami.
oraz wyró¿nienie (ksi¹¿ki) :
Marek Kowalik z Zawiercia, god³o T.T. za opowiadanie
Trzej przyjaciele.
· Zdzis³aw Grabowski z Konina, god³o Andris za opowiadanie Kaszubskie zauroczenie.
· Krystyna Krawiec-Z³otkowska ze S³upska, god³o Izolda za opowiadanie Córki wydm.
· nagroda Pos³a J. Budnika  Daria Wicka z Pomieczyna
za opowiadanie Odnaleæ siebie na Kaszubach.
/-/

Krzysztof S³awski Bytów

¯ycie trzeba braæ powoli

Os³awa D¹browa (gm. Studzienice). By³ jednym jestemy wród gmin o najwiêkszej wydajnoci. a k ó w w N i e m c z e c h ) s p r a w i a ³ y m u o g r o m n ¹
z bardziej znanych naczelników  Kaszubów w woj- Innym razem by³em na tapecie, bo w urzêdzie zatrud- satysfakcjê. - Wie pan, osobicie cieszê siê, ¿e takie
ewództwie s³upskim.  Kiedy jeden z wojewodów nia³em podejrzane osoby. To dopiero by³a historia - filmy powsta³y, ¿e nakrêcono wypowiedzi ludzi takich jak Leon Wysiecki, Józef Gostomski, Zygmunt
podczas nieformalnego spotkania i po kilku g³êb- mieje siê.
- Mia³em zwolniæ pracownicê, bo s³u¿by do- Kiedrowski czy Pan K³opotek. Oni wkrótce zmarli,
szych powiedzia³ mi: Mo¿ecie siê staraæ, ale i tak
wam nie wierzymy.
nios³y, ¿e na jej podwórku czêsto stoj¹ samochody z wiêc to by³a ostatnia szansa, ¿eby o nich zrobiæ mater
niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Wyjani³em, ria³. Mo¿e warto dotrzeæ do tych filmów i pokazaæ naEwald Gierszewski, bo o nim mowa, by³ naczelni- ¿e jestem bardziej podejrzany, bo u mnie znacznie szej m³odzie¿y, która niewiele wie o historii tutejszej
kiem Gminy Studzienice. Dzi mieszka z ¿on¹ w czêciej s¹ gocie z Niemiec i najpierw mnie powinni spo³ecznoci. Ja czêæ materia³ów do tej pory posiaOs³awie D¹browie. Po zmianie systemu nie zajmowa³ zwolniæ. Wojewoda tego nie zrobi³, a pracownica zo- dam - dodaje.
siê polityk¹, usun¹³ siê na boczny tor. - Ale pracy sta³a w urzêdzie - dodaje.
Ale czasami krêcone filmy przyprawia³y naczelnimam do dzi tyle, ¿e czêsto czasu brakuje. S¹siad kieE. Gierszewski znany by³ w³anie z tego, ¿e ka niemal o zawa³ serca. Tak by³o po wizycie Niemdy powiedzia³ mi, ¿ebym pracowa³ w urzêdzie jak mówi³ to co mia³ na myli - wprost. Dzi ¿artuje, ¿e ta ców. - Bawarska telewizja krêci³a dokument o
najd³u¿ej, bo jak przejdê na emeryturê, to na nic cza- cecha charakteru czêsto pomaga³a mu w pracy. - Lu- Os³awie-D¹browie, z której wywodzi³ siê s³ynny niesu nie bêdê mia³. Panie, to s¹ wiête s³owa - umie- dzie wiedzieli, ¿e swój jestem. Czêsto godzi³em miecki lekarz. Materia³ nakrêcono dobry, ale dziennicha siê.
ma³¿eñstwa, kiedy zapowiada³o siê na rozwód. A karz po³¹czy³ go póniej z Blaszanym bêbenkiem
Urodzi³ siê 72 lata temu w Przewozie. Przez wie- efekt? Ci ludzie do dzi ¿yj¹ ze sob¹ i maj¹ siê dobrze Grassa. Jest wiêc urywek, gdzie wystêpujê ja i po
le lat mieszka³ z rodzicami po drugiej stronie jeziora - dodaje.
chwili jest scena z Gringiem. Myla³em, ¿e komitet i
studzienickiego w K³¹cznie. Rodzice mieli spore goCzasami nie by³o ³atwo. Kiedy nasta³a Solidar- urz¹d wojewódzki siê wciekn¹, ¿e to ju¿ koniec mospodarstwo rolne, ojciec pod koniec ¿ycia dosta³ ren- noæ na zebraniu w Pó³cznie kilku mieszkañców za- jej pracy jako naczelnika. O dziwo dosta³em potê za rany odniesione podczas II wojny wiatowej. grozi³o mu, ¿e zajm¹ urz¹d. - A proszê bardzo, mam chwa³y za reklamê regionu - mówi.
Gdybymy pokusili siê o przedstawienie edukacji gdzie mieszkaæ  powiedzia³em krótko. - ¯adnej bloW 1990 r. móg³ spokojnie przejæ na emeryturê.
m³odego Ewalda, mo¿na nakrêciæ o tym film. Cokol- kady nie by³o, bo w tej gminie mieszkaj¹ ludzie Nie startowa³ do rady i nie chcia³ byæ wójtem. W szkowiek rozpoczyna³, koñczy³o siê po kilku miesi¹cach. I m¹drzy. Czasami skrytykuj¹, ale s¹ odpowiedzialni i le w Studzienicach i Pó³cznie mia³ po kilka godzin jêto nie ze wzglêdu na z³e oceny przysz³ego naczelnika, pracowici. Dlatego wiele spraw uda³o siê nam razem zyka niemieckiego. Od kilku lat ju¿ nie uczy. Zajmuje
ale niektóre szko³y zamykano lub rodzice zabierali zrobiæ. Na pocz¹tku myla³em, ¿e za mój ostry jêzyk siê ulubionym polowaniem.
go, bo bali siê o ¿ycie jedynego syna (w szkole lenej gmina bêdzie mia³a w województwie k³opoty. PatrzoW domowym gabinecie stoi zabytkowe biurko,
w Warcinie mia³ grony wypadek). Ewald musia³ siê no wiêc na mnie trochê podejrzliwie, ale wojewoda i stó³, 2-metrowy zegar, du¿a szafa z ksi¹¿kami histouczyæ, bo przed wojn¹ chodzi³ do szko³y niemieckiej. jego s³u¿by widzia³y te¿ zaanga¿owanie mieszk- rycznymi i o ³owiectwie. Na cianach wisz¹ poro¿a
Ukoñczy³ kilka oddzia³ów.
añców naszej gminy i dostawalimy dodatkowe pie- zwierzyny. Naczelnik siedzi wygodnie w krzele pusz- Po wojnie zaczê³y siê problemy -opowiada. - W ni¹dze.
czaj¹c co chwilê dym z cygara i powoli s¹czy piwo z
domu mówi³o siê tylko po kaszubsku, w szkole po nieBezporednie kontakty u³atwia³y nie tylko pucharu. - Wy dziennikarze wszêdzie siê pieszycie,
miecku i kaszubsku. Po wojnie, kiedy na naszych tere- zarz¹dzanie gmin¹ ale tak¿e przynosi³y reklamê. - W biegniecie i dlatego tak krótko ¿yjecie. A ¿ycie trzeba
nach pojawili siê Polacy nie rozumiej¹cy tych latach 70 i 80 powsta³o kilka filmów o naszej gminie. braæ powoli, mieæ czas na wszystko - zdradza sw¹
jêzyków, ba³em siê chodziæ nawet po zakupy. Mu- Krêci³a polska telewizja i niemiecka. Mia³em uznanie maksymê ¿yciow¹. Rozmawialimy ponad 2,5 godziu zwierzchnika za to, ¿e tak¹ reklamê dostajemy w te- ny. Móg³by opowiadaæ o gminie godzinami. /-/
sia³em siê szkoliæ.
Uczy³ siê wiêc jêzyka polskiego na specjalnych lewizji. Z urzêdu wojewódzkiego czêsto pytali jak ja
kursach, w gimnazjum i liceum. Na pocz¹tku lat 50 to robiê. Sposób by³ prosty; wiele rzeczy nie daje siê
*
zosta³ wiêc szkolnym, póniej pracowa³ w inspek- za³atwiæ pismami, bo trzeba porozmawiaæ w mniej
Ewald Gierszewski by³ jednym z inicjatorów i reatoracie w Koszalinie, w 1957 r. zosta³ kierownikiem formalnym stroju i nastroju, czasami przy kieliszecz- lizatorów budowy obelisku pamiêci ks. Leo Grabkeszko³y w Studzienicach. - To by³o stanowisko politycz- ku, na polowaniu. Nie od dzi wiadomo, ¿e takie spo- go, ods³oniêtego przy cmentarzu w Studzienicach 31
ne, a ja wtedy do ¿adnej partii nie nale¿a³em. Co rusz t k a n i a p r z y n o s z ¹ n a j w i ê c e j d e c y z j i . N a w e t maja 2005 r. O p. ksiêdzu proboszczu ugojskim i
przychodzili wiêc ludzie z komitetu, ¿ebym zapisa³ prezydenci w taki sposób wiele spraw uzgadniaj¹ - wspomnianym obelisku piszemy w niniejszym numesiê do PZPR. Kilka razy odmówi³em ale widzia³em, zdradza.
rze NG w mat. pt. Ks. Leo Grabke... /tz/
Filmy o gminie i ciekawych ludziach zwi¹zanych
jak zbieraj¹ siê nad moj¹ g³ow¹ czarne chmury. Kolega zaproponowa³ wst¹pienie ZSL t³umacz¹c, ¿e w ten z tym regionem (przed II wojn¹ wiatow¹ funkcjonowa³y trzy polskie szko³y i prê¿nie dzia³a³ Zwi¹zek Polsposób bêdê mia³ spokój. Mia³ racjê - mówi.
W Studzienicach i pobliskiej
Ugoszczy przez lata funkcjonowa³y Spotkanie za³o¿ycielskie oddzia³u ZK-P w Studzienicach (odbywa³o siê ono w 1985 r. w szkole w Ugoszczy) pierwszy z lewej
Ewald Gierszewski naczelnik gm. Studzienice, obok Zb. Talewski (zdj. Jan Maziejuk)
Gromadzkie Rady Narodowe. Kiedy
na pocz¹tku lat 70 wprowadzono reformê administracyjn¹, E. Gierszewski
zosta³ pe³nomocnikiem ds. tworzenia
Gminy Studzienice. Od 1973 r. do
1990 by³ jej naczelnikiem.
- To nie tak, ¿e zosta³em naczelnikiem bo by³em najlepszy. Po prostu istnia³ wtedy klucz stanowisk.
Nale¿a³em do ZSL-u, a w Gminie Studzienice w³anie Zjednoczenie mia³o
dostaæ stanowisko naczelnika. W
ZSL-u znali mnie wczeniej z pracy w
szkole, wiêc dosta³em tê funkcjê.
Póniej czasami krzywym okiem w
województwie patrzyli na nasz¹ gminê. A to podejrzany by³em, bo jestem
Kaszub¹, z drugiej strony wojewoda
wiedzia³, ¿e mam poparcie wród tutejszej spo³ecznoci i tolerowa³ mnie.
Innym razem norm w produkcji rolnej
nie dotrzymywalimy. Tylko, ¿e te normy by³y wziête z sufitu, a w³aciwie dotyczy³y gruntów w okolicach S³upska,
kiedy u nas czy w s¹siednich gminach
s¹ piaski i trudno by³o uzyskaæ takie
plony. Zwróci³em uwagê wydzia³owi
rolnemu i po korektach okaza³o siê, ¿e
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mgr Wojciech Gajewski

Rys historyczny zbrodni Katyñskiej

mgr Wojciech Gajewski

Ods³oniêcie
Janina Grefke córka zamord w Katyniu oficera WP
ks bp Kazimierz Nycz i Prezydent S³upska.

(fragmenty)
K³amstwo, milczenie, prawda - zbrodnia Katyñska. Dok³adnie Niemczech. - Ci ludzie znajduj¹ siê tutaj -mówi³ polski premier. 66 lat temu w lesie katyñskim NKWD bestialsko zamordowa³o To niemo¿liwe. Oni uciekli - odrzek³ Stalin. - Dok¹d mogli uciec ?
kilkanacie tysiêcy polskich oficerów, zginêli za to, ¿e byli Pola- -dziwi³ siê uczestnicz¹cy w rozmowie genera³ Anders. - No, do
kami.
Mand¿urii - odpar³ gospodarz Kremla. Oficjalnie rz¹d radziecki
Katyñ jest s³owem - symbolem, z którym kojarzy siê wiele fak- twierdzi³, ¿e wszyscy polscy oficerowie internowani w ZSRR zotów: zarówno mord pope³niony na polskich oficerach, mêcze- stali zwolnieni. To pierwszy, nie ostatni przyk³ad k³amstwa
ñstwo tysiêcy polskich jeñców, jak i tragiczny los zaginionych. katyñskiego.
Po przesz³o szeædziesiêciu latach od tej zbrodni nadal aktualne
Polska by³a osamotniona w poszukiwaniu prawdy o zbrodni
jest pytanie - co ju¿ wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o tej naj- katyñskiej. O jej istnieniu przekonani byli najpierw Polacy na
wa¿niejszej tragedii w najnowszej historii Polski.
Kresach Wschodnich i w ZSRR, koledzy i rodziny pomordowa3 kwietnia 1940 roku w lesie katyñskim sowieckie NKWD roz- nych. Po ujawnieniu przez Niemców do³ów mierci w lesie pod
poczê³o rozstrzeliwanie polskich oficerów i wiêniów, którzy Smoleñskiem tê prawdê poznali tak¿e bliscy poleg³ych w ca³ej
nie zostali na czas ewakuowani i deportowani w g³¹b Rosji. Po Polsce, a po og³oszeniu rezultatów badañ najpierw komisji nie17 wrzenia 1939 roku Polscy jeñcy wojenni w niewoli radziec- mieckiej, póniej miêdzynarodowej komisji lekarskiej czy wynikkiej, przenoszeni byli z obozów do wiêzieñ i pomiêdzy obozami, ów autopsji dokonanej przez ekipê Polskiego Czerwonego Krzytylko po to, aby mieli wra¿enie ci¹g³ego, bez³adnego ruchu, aby ¿a, prawdê pozna³ ca³y wiat. Wnioski z badañ przeprowadzoukryæ zbrodniê. Dzi wiadomo, ¿e NKWD porz¹dkowa³o obsadê nych w 1943 roku by³y przekonuj¹ce, chocia¿ bardzo
obozów wiêniami, wed³ug przyjêtego w centrali klucza: w Sta- niewygodne. Oskar¿enie o wiaro³omstwo sojusznika, który drobielsku - oficerowie wziêci do niewoli w Ma³opolsce Wschod- wiga³ w³anie g³ówny ciê¿ar dzia³añ zbrojnych - w wojnie z
niej, oko³o 4 ty.; w Kozielsku - kadra wojskowa z pozosta³ych te- Niemcami - i przyznanie racji miertelnemu wrogowi, by³o porenów okupacji radzieckiej, oko³o 4,5 ty.; w Ostaszkowie - poli- nad mo¿liwoci zachodnich aliantów. Polska nie tylko zosta³a
cja, ¿andarmeria, stra¿ wiêzienna i graniczna, wywiad i osamotniona, ale te¿ poddana przemo¿nemu naciskowi z Lonkontrwywiad, kadra wymiaru sprawiedliwoci, oko³o 6,5 ty. dynu i Waszyngtonu, ¿eby sprawê Katynia wyciszyæ. Zachód wyosób. Sporód piêtnastu tysiêcy jeñców ocala³o tylko czterystu bra³ milczenie. Zwi¹zek Radziecki podtrzymywa³ jawne k³ampiêædziesiêciu. Ale tak jak ich zamordowani koledzy, opusz- stwo. Nie sk³oni³y go do zmiany stanowiska nawet wyniki grunczaj¹c obozy nie byli wiadomi wyj¹tkowoci swego losu.
townego dochodzenia przeprowadzonego w latach 1951 W okupowanym kraju trwa³y poszukiwania jeñców Koziel- 1952 przez specjaln¹ komisjê Izby Reprezentantów amerykañska, Ostaszkowa i Starobielska, szuka³y ich rodziny, szuka³ gen. skiego Kongresu, które bez ¿adnej w¹tpliwoci wskaza³y na
Sikorski i gen. Anders. Po podpisaniu uk³adu Sikorski - Majski, winê radzieck¹.
Prawdy nie zna³ tylko ten, kto nie chcia³" - zmiana sytuacji
po rozpoczêciu tworzenia polskiego wojska w ZSRR i po amnestii dla lagierników, zes³añców i wiêniów, okaza³o siê, ¿e politycznej po 1989 roku, pozwoli³a na g³one mówienie o spraoprócz 450 oficerów przeniesionych do Pawliszczew i Griazow- wie Katynia. Ale problematyka katyñska by³a poruszana w krêca, na polskich punktach zbornych nie zjawi³ siê nikt inny z tych gu prywatnym, rodzinnym lub przyjacielskim. W latach 70. XX
trzech obozów. Genera³ W³adys³aw Anders zleci³ poszukiwania wieku zaczê³a siê pojawiaæ w przykocielnych lub opozycyjnych
zaginionych jeñców rotmistrzom Józefowi Czapskiemu i Janowi kó³kach samokszta³ceniowych. Pod koniec dekady problematyKaczkowskiemu. Dla rodzin, które dopytywa³y siê o losy bli- ka ta by³a jednym z wa¿nych w¹tków w dzia³alnoci opozycyjskich, utworzono punkty kontaktowe. U³o¿ono listê kilkunastu nej. Historyk Jerzy £ojek, syn oficera zamordowanego w Katytysiêcy zaginionych. Prototyp póniejszego, wci¹¿ uzupe³niane- niu, lekarza, wiosn¹ 1980 roku, jako jeden z pierwszych opubligo i do obecnej chwili nie do koñca skompletowanego, spisu za- kowa³ w podziemnym G³osie ksi¹¿kê - Dzieje sprawy
Katynia.
mordowanych. Przylgnê³a do niego nazwa Lista Katyñska.
W 1988 roku w³adze komunistyczne postanowi³y zezwoliæ roPrzez pó³ wieku termin zbrodnia katyñska by³ odnoszony
wy³¹cznie do czternastu i pó³ tysiêcy jeñców wymordowanych dzinom katyñskim na odwiedzenie miejsca kani. 13 kwietnia
ze wspomnianych trzech obozów. Dziêki dokumentom, wyda- 1990 roku rosyjska agencja TASS nada³a komunikat, ¿e zbrodni
nym stronie polskiej na polecenie prezydenta Rosji Borysa Jelcy- katyñskiej winne jest NKWD ZSRR. Dopiero jednak prezydent Bona w 1992 roku, mo¿na by³o dopisaæ do tej listy dalszych siedem rys Jelcyn 14 padziernika 1992 roku ujawni³, ¿e decyzjê rozstrzei pól tysi¹ca wiêniów NKWD, straconych na mocy tej samej de- lania polskich jeñców podj¹³ Józef Stalin i ówczesne Biuro Polityczcyzji Stalina i Biura Politycznego KPZR z 5 marca 1940 roku, ale ne KC KPZR.
W Polsce dzia³a Stowarzyszenie Rodzina Katyñska", które
imienne listy ofiar zbrodni, miejsca i dok³adne daty mierci w
d¹¿y³o i d¹¿y do ujawnienia faktów i utrwalenia prawdy o tym
wiêkszoci wci¹¿ pozostaj¹ nieznane.
14 listopada 1941 roku ambasador RP Stanis³aw Kot zapyta³ tragicznym wydarzeniu. Dzia³a równie¿ wiele innych stowarzyJózefa Stalina o wci¹¿ nieobecnych jeñców. Nie dosta³ odpowie- szeñ i organizacji zmierzaj¹cych do trwa³ego upamiêtnienia mêdzi. 3 grudnia 1941 roku w Moskwie w rozmowie ze Stalinem po- czeñstwa i kani.
To równie¿ tu, na s³upskim cmentarzu - Krzy¿ Katyñski, jest ponowi³ pytanie genera³ W³adys³aw Sikorski. Doda³, ¿e listê poszukiwanych jeñców sprawdzono w kraju, w obozach jenieckich w twierdzeniem prawdy i przyk³adem naszej pamiêci. /-/

Maciej Kobyliñski - Prezydent S³upska

Przemówienie podczas ods³oniêcia Krzy¿a Katyñskiego

Katyñ... Nazwa  symbol. Nazwa, z któr¹ nierozerwalnie wi¹¿e
nam siê pamiêæ o zbrodniach dokonywanych miesi¹cami przez
NKWD w wielu miejscach Sowieckiej Bia³orusi, nie tylko w tym¿e Katyniu.
A przecie¿ wystarczy, bymy pomyleli: KATYÑ, by odezwa³a siê
bolesna, ci¹gle niezagojona rana na ciele naszego Narodu...
Od sowieckiego mordu w bia³oruskich lasach mija 66 lat, a jednak
ta zbrodnia tkwi w nas nieustannie.
Przezwielelattakzwanaracjastanukaza³apodporz¹dkowanymRosji
Sowieckiej w³adzom polskim pokrywaæ j¹ milczeniem. Udawaæ, ¿e nie
by³otysiêcywietniewykszta³conych,polskichoficerów,którzywWojnie
Obronnej1939rokudostalisiêdosowieckiejniewoli.Tos³owosymbol
niemia³ooficjalnejracjibytuwtamtychczasach,aleprzecie¿pamiêcinarodu, rodzin i najbli¿szych ofiar tej przemylanej, a wiêc tym bardziej perfidnej zbrodni nie da siê wymazaæ administracyjnym nakazem!
Prawda nie da³a siê te¿ zasypaæ lenym piaskiem w Katyniu, Charkowie, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i w wielu innych miejscach, na bezkresnych przestrzeniach Rosji.
Wewrzeniu1939rokustanowilielitêwródtych,którzyposzlibroks. bp. Kazimierz Nycz. niæ Ojczyzny. Dlatego w³anie zginêli, ¿e byli elit¹: wietnie wy-
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kszta³cenie, umiej¹cy dowodziæ, myl¹cy... W Katyniu i innych
miejscach kani rozstrzeliwano w nich przede wszystkim zdolnoæ
mylenia, inteligencjê.
Kiedy Niemcy ujawnili groby pomordowanych polskich oficerów na u¿ytek propagandy Rosjanie wymylili CHATYÑ, czyli miejscowoæ o bardzo zbli¿onej nazwie, w której nazici rzekomo wymordowali wszystkich mieszkañców, zostawiaj¹c przy ¿yciu jednego, by
móg³otejzbrodniopowiedzieæ...Ci,którzyzginêliwChatyniutorównie¿ ofiary zbrodni katyñskiej  ofiary, które mia³y pos³u¿yæ do zatuszowania morderstw dokonywanych na Polakach. Jednak po to, by
tê zbrodniê ukryæ Sowieci musieliby zamordowaæ nasz¹ pamiêæ, czyli
ca³y Naród Polski.
Ale OTO JESTEMY!
Tu,nas³upskim cmentarzuoddajemyho³diczcimy pamiêæ tych, których przez d³ugie lata po egzekucjach starano siê jeszcze mordowaæ
wielokrotnie: próbami wymazywania ich z naszej wiadomoci.
Ten Krzy¿ ods³aniamy jako wiadectwo tej pamiêci. Niech przypomina nam i przysz³ym pokoleniom o tym, ¿e ¿adne dorane interesy i
kierunki polityczne nie zabij¹ w Narodzie pamiêci o tym, co dla Niego
najwa¿niejsze! /-/

Mieczys³aw Paj¹k
Wiceprzewodnicz¹cy Rady S³upska
„Tylko guziki nieugiête -przetrwa³y œmieræ –
œwiadkowie zbrodni, z g³êbin wychodz¹
na powierzchniê,
jedyny pomnik na ich grobie..."
Tak pisa³ o Katyniu jeden z najwiêkszych poetów wspó³czesnych Zbigniew Herbert. Przez lata
bowiem guziki z orze³kami, z mundurów polskich
oficerów wydobywane z grobów Katynia - by³y jedynym znakiem to¿samoci, pomnikiem ofiar najwiêkszej zbrodni pope³nionej na jeñcach podczas II Wojny wiatowej.
To wszak na polecenie najwy¿szych w³adz
Zwi¹zku Sowieckiego 66 lat temu w wyniku haniebnej zmowy Ribbentrop - Mo³otow , realizowanej w napaci na Polskê - dokonana zosta³a
Zbrodnia Katyñska.
W Katyniu, Twerze, Charkowie, Kijowie, Miñsku i w innych miejscowociach zamordowano
ok.22 tysiêcy polskich jeñców: oficerów i funkcjonariuszy, pracowników wywiadu i wymiaru sprawiedliwoci. Zgin¹³ kwiat inteligencji polskiej.
By³a to zbrodnia ludobójstwa, która do dzi nie
jest os¹dzona.
Decyzjê o wykonaniu zbrodni podjê³o w dniu 5
marca 1940 r. biuro polityczne partii bolszewickiej w sk³adzie: Stalin sekretarz generalny, Kalinin -przewodnicz¹cy Najwy¿szego Sowietu,
Mo³otow - przewodnicz¹cy Rady Komisarzy Ludowych, Kaganowicz i Mikojan  wicepremierzy
oraz Woroszy³ow- komisarz obrony.
W 1941 r w³adze sowieckie uruchomi³y machinê k³amstwa która dzia³a³a do 1989 r.
Tak¿e komunistyczne w³adze Polski Ludowej
spod znaku P³atnych Zdrajców Pacho³ków Rosji mia³y swój udzia³ w tych haniebnym k³amstwie.
Konsekwencj¹ tego k³amstwa by³o w Polsce Ludowej represjonowanie za prawdê, rekwirowanie
wydawnictw o Katyniu, a tak¿e zniszczenie pomnika Ofiar Katynia postawionego w 1981 r. na
Cmentarzu Pow¹zkowskim.
Pamiêtamy tak¿e jak w 1981 r. wieniec dla Wymordowanych w Katyniu -z³o¿ony w S³upsku
przez Solidarnoæ"- po uroczystociach zosta³
zarekwirowany przez esbeków.
Ale w niez³omnych domach polskich- ta prawda przetrwa³a.
W latach stanu wojennego -mimo represji sk³adalimy na cmentarzach wieñce i kwiaty , zapalalimy znicze - w naprêdce organizowanych
miejscach pamiêci ofiar Katynia.
W tych gestach, w tej pamiêci -ujawnia³a siê
przestrzeñ narodowego sumienia powinnoæ, by
daæ wiadectwo prawdzie tego mordu.
Tej prawdzie ma s³u¿yæ te¿ powiêcony dzisiaj
KRZY¯. Golgota Wschodu, któr¹ przeszli Polacy
mordowani i deportowani, krew która wsi¹ka³a
w nieludzk¹ ziemiê - nie ma sobie równej w dziejach. Potrzebna jest i PRAWDA i PAMIÊÆ, potrzebna jest tak¿e swoista Norymberga dla ofiar stalinizmu, os¹dzenie zbrodni.
Chwa³a Warn bohaterowie i mêczennicy !
Niech pamiêæ o Waszym bohaterstwie bêdzie
dziedzictwem dla pokoleñ Polaków.
Przy jednym z zamordowanych w Katyniu znaleziono kartkê z wyznaniem" modlê siê za naród co ¿yje w udrêce ,w piersiach co wierz¹ w Ojczyzny powstanie".
Kiedy padalicie szeregami jeden za drugim
od strza³ów w ty³ g³owy-mylelicie o wolnej Polsce.
Dzi wracacie do Nas jako rozstrzelana armia" (tak nazwa³ Was Jacek Trznadel w swej
ksi¹¿ce Powrót rozstrzelanej armii).
Stajecie do Raportu w IV Rzeczypospolitej.
Rozstrzelana Armio , Oficerowie Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej ! Stójcie na stra¿y naszej narodowej to¿samoci. Umacniajcie zrêby IV
Rzeczypospolitej.
W ho³dzie i modlitwie za Was - chylimy dzi
g³owy
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Kazimierz Jaruszewski Chojnice

W 80. rocznicê mierci ks. biskupa Augustyna Rosentretera

Kosznajder z Obrowa

Czwartego padziernika br. minie osiemdziesi¹ta
rocznica mierci jednego z najwybitniejszych wychowanków gimnazjum chojnickiego  Augustyna Rosentretera, póniejszego zwierzchnika diecezji che³miñskiej, Niemca z terenu Kosznajderii, rzecznika
pokojowego wspó³istnienia dwóch od wieków zwanionych narodów.
Kap³añskie tradycje
Augustyn Rosentreter urodzi³ siê 13 stycznia 1844
roku w Obrowie (obecnie gmina Kamieñ Krajeñski, parafia p. w. w. Micha³a Archanio³a w D¹brówce). Rodzinna wie przysz³ego biskupa od 1772 roku znajdowa³a
siê pod zaborem pruskim. Augustyn by³ najstarszym synem rolnika Józefa Rosentretera (zmar³ego w 1897
roku) i Anny de domo Musolf (zmar³ej w roku 1896). Z
tej niemieckiej, katolickiej rodziny równie¿ m³odsi bracia Augustyna zostali kap³anami: Albert, proboszcz w
Radawnicy oraz Ignacy, proboszcz w Je¿ewie i w Gniewie. Stan duchowny obra³ tak¿e bratanek Augustyna 
Józef, proboszcz w Bys³awiu ( Bory Tucholskie).
Z chojnickiego gimnazjum
W latach 1852-1861 Augustyn Rosentreter by³
uczniem gimnazjum w Chojnicach: dziewiêcioletni
okres nauki zwieñczy³ z³o¿eniem egzaminu dojrza³oci
(1861). Po ukoñczeniu edukacji gimnazjalnej podj¹³ studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie, jednak¿e
ju¿ po kilku miesi¹cach zmuszony zosta³ z powodu
uci¹¿liwej choroby oczu opuciæ uczelniê. W roku 1862,
po przeprowadzonej kuracji w gdañskiej lecznicy, ambitny Kosznajder z Obrowa wyjecha³ do Bonn, gdzie rozpocz¹³ studia teologiczne. Po trzech semestrach przeniós³ siê na s³ynny uniwersytet w Monasterze
(Münster). W roku 1869 uzyska³ tam licencjat z teologii
na podstawie dysertacji o istocie wiary, objaniaj¹c
s³owa w. Paw³a zawarte w Jedenastym Licie do Hebrajczyków: Wiara jest gruntem rzeczy tych, których siê
spodziewamy, wywodem rzeczy nie widzianych. Dwunastego marca 1870 roku, po odbyciu kursu praktycznego w Pelplinie, Augustyn Rosentreter otrzyma³ wiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa sufragana Jerzego
Jeschkego (absolwenta gimnazjum chojnickiego z roku
1829).
Poród kanoników
Po kilkumiesiêcznej pos³udze wikariuszowskiej w
Nowem nad Wis³¹ i w parafii w. Brygidy w Gdañsku
powo³any zosta³ przez biskupa ordynariusza Jana Nepomucena Marwicza (wywodz¹cego siê z rodziny kaszubskiej od wielu pokoleñ osiad³ej w powiecie kartuskim)
na stanowisko profesora egzegezy Pisma w. w seminarium pelpliñskim (1871). Odpowiedzialne obowi¹zki
wyk³adowcy A. Rosentreter pe³ni³ do zamkniêcia seminarium przez w³adze pruskie 1 wrzenia 1876 roku.
Okres Kulturkampfu wype³niony zosta³ studiami w Pelplinie i w Rzymie, gdzie przysz³y biskup diecezjalny zosta³ przyjêty przez Ojca w. Leona XIII (30 marca 1880
roku). W kwietniu 1880 roku ks. Rosentreter wyruszy³
na pielgrzymkê do Ziemi wiêtej i Egiptu. Po powrocie,
w roku 1885, obj¹³ kierownictwo Seminarium Nauczycielskiego w Kocierzynie; zosta³ ponadto mianowany
egzaminatorem prosynodalnym w Pelplinie (1881) oraz
wizytatorem szkolnym. Po otwarciu seminarium pelpliñskiego w roku 1887 biskup che³miñski Leon Redner
(wczeniej, w latach 1854- 1857, ceniony katecheta
gimnazjum chojnickiego) powo³a³ ks. Rosentretera na
zaszczytne stanowisko regensa (rektora) uczelni. Wywodz¹cy siê z Obrowa kap³an katolicki otrzyma³ równie¿ nominacjê na stanowisko profesora egzegezy biblijnej, za 22 sierpnia 1887 roku wszed³, poprzez
instalacjê, do kapitu³y katedralnej che³miñskiej. W roku
1889 ksi¹dz kanonik A. Rosentreter mianowany zosta³
obroñc¹ wêz³a ma³¿eñskiego w s¹dzie duchownym.
Sakra biskupia
Z okazji srebrnych godów profesorskich ( dwudziestej pi¹tej rocznicy powo³ania na stanowisko wyk³adowcy egzegezy w seminarium pelpliñskim) uczelnia w
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Münster nada³a mu honorowy doktorat teologii (1896).
Ksi¹dz doktor honoris causa pocz¹³ wówczas wyk³adaæ
w seminarium teologiê moraln¹.
Pierwszego kwietnia 1898 roku zmar³ biskup ordynariusz diecezji che³miñskiej ks. Leon Redner. 22 grudnia
1898 r. kapitu³a katedralna (g³ównie dziêki g³osom polskich kanoników) wybra³a ks. Augustyna Rosentretera
biskupem diecezjalnym. Stolica Apostolska zatwierdzi³a wybór 27 lutego 1899 roku. Ks. Rosentreter prekonizowany zosta³ 22 czerwca 1899 r., za sakrê biskupi¹
otrzyma³ 9 lipca tego¿ roku w katedrze pelpliñskiej z
r¹k biskupa warmiñskiego Andrzeja Thiela i biskupa
Edwarda Likowskiego z Poznania.
Z pochodzenia i z przekonania
Ksi¹dz Augustyn Rosentreter by³ pi¹tym biskupem
che³miñskim w Pelplinie (stolicê diecezji przeniesiono
do tej kociewskiej wsi 3 sierpnia 1824 roku) po Ignacym
Mathym, l¹zaku Anastazym Sedlagu, Kaszubie Janie
Nepomucenie Marwiczu i Kociewiaku Leonie Rednerze.
Ka¿dy z wymienionych biskupów by³ uwa¿any za Niemca, jedynie bp Marwicz (pochodz¹cy z rodziny polsko-niemieckiej) przyznawa³ w okresie Kulturkampfu,
i¿ jego jêzykiem domowym by³a polszczyzna. Niemcem
z pochodzenia i z przekonania by³ niew¹tpliwie urodzony w kosznajderskim Obrowie A. Rosentreter. Warto w
tym miejscu przytoczyæ opiniê (z roku 1936) historyka
powiatu chojnickiego, Czes³awa Wycecha, dotycz¹c¹ religijnoci Kosznajdrów:
Kosznajdrzy w odró¿nieniu od innych Niemców pomorskich s¹ katolikami. Odznaczaj¹ siê du¿¹ pobo¿noci¹. W okresie przedwojennym kler niemiecki diecezji
che³miñskiej w du¿ej mierze wywodzi³ siê z Kosznajderii; prawie wszyscy kanonicy Niemcy diecezji che³miñskiej  to rodzone dzieci Kosznajdrów; do nich nale¿a³
poprzedni biskup che³miñski Rosentreter (C. Wycech,
Powiat chojnicki. Ziemia  ludzie  przesz³oæ - ¿ycie gospodarcze i spo³eczne, Chojnice 1936, s.77).
Spo³eczne naciski
Sprawuj¹cy w Pelplinie swoj¹ biskupi¹ pos³ugê
zwierzchnicy diecezji che³miñskiej (poród nich ks. Rosentreter) mimo ró¿norakich sympatii do polskoci
byli zdecydowanie wrogo usposobieni do polskich
d¹¿eñ do odbudowy pañstwa polskiego, jednak ze wzglêdów religijnych i wobec potrzeb przewa¿aj¹cych liczbowo katolików  Polaków dbali na swój sposób o zwiêkszenie naboru ksiê¿y ze rodowiska polskiego (J.
Borzyszkowski, Rodowód spo³eczny duchowieñstwa
polskiego diecezji che³miñskiej drugiej po³owy XIX wieku [w:] tego¿ Z dziejów Kocio³a katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdañsk  Pelplin
2000, s. 103). Sytuacja biskupów diecezjalnych, szczególnie tych wywodz¹cych siê z Pomorza: Marwicza
(1857-1886), Rednera (1886-1898) i Rosentretera (1899-1926) nie by³a ³atwa. Z jednej strony zobowi¹zani
byli wdra¿aæ germanizacyjne projekty w³adz pruskich, z
drugiej za  ulegali naciskom spo³eczeñstwa polskiego, szukaj¹cego w Kociele katolickim sojusznika w walce o zachowanie jêzyka i kultury narodowej. Biskupi ordynariusze czuj¹c siê Niemcami, starali siê utrzymaæ
dominuj¹c¹ w kocielnych strukturach pozycjê
kap³anów niemieckich (mimo ¿e tylko 1/3 katolików
diecezji stanowili Niemcy), zabiegaj¹c jednoczenie o
rozwój szkó³ katolickich, w których wybrane zajêcia prowadzono w jêzyku polskim.
W mowie ojców
Biskup Rosentreter w trudnej sytuacji wani narodowych i przeciwstawnych wp³ywów (niemieckich i polskich) stara³ siê, z ró¿nym skutkiem, zachowaæ postawê
neutraln¹. Z wielk¹ trosk¹ odnosi³ siê do dzia³alnoci
duszpasterskiej; utrzymywa³ ¿ywy kontakt z duchowieñstwem diecezjalnym, chêtnie wizytowa³ parafie i aktywnie zabiega³ o wzrost powo³añ kap³añskich. Ostatni
niemiecki biskup diecezji che³miñskiej utworzy³ ponad
szeædziesi¹t nowych parafii i orodków duszpasterskich, za³o¿y³ ponadto dwa konwikty biskupie przy gim-

nazjach w Che³mnie i w Wejherowie. Bp Rosentreter
opowiada³ siê za nauczaniem religii w jêzyku narodowym, dlatego w okresie strajku szkolnego 1906/1907
nie podporz¹dkowa³ siê zarz¹dzeniom w³adz owiatowych i wyst¹pi³ do pruskiego ministra szkolnictwa z petycj¹, aby uczono polskie dzieci religii w ich mowie ojczystej.
Obroñca filomatów
Godn¹ i odwa¿n¹ postawê zaprezentowa³ biskup ordynariusz ju¿ kilka lat wczeniej, w roku 1901, kiedy kilku kleryków zosta³o w procesie toruñskim ukaranych
wiêzieniem za przynale¿noæ do tajnych kó³ filomackich. Ks. bp Rosentreter, mimo wielokrotnych upomnieñ ze strony w³adz pruskich, nie usun¹³ m³odych polskich patriotów z pelpliñskiego seminarium. Z uporem
broni³ równie¿ prowadzenia lekcji jêzyka polskiego w
Collegium Marianum. Od 1899 roku niemiecki biskup
by³ aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w
Toruniu, które by³o ostoj¹ polskoci w zaborze pruskim.
Pochodz¹cy z ziemi Kosznajdrów hierarcha Kocio³a
rzymskokatolickiego troszczy³ siê o rozwój intelektualny podleg³ego mu duchowieñstwa (niemieckiego i polskiego); u³atwia³ wyjazdy ksiê¿y na studia uniwersyteckie, dba³ o wysok¹ rangê edukacyjn¹ Seminarium
Duchownego w Pelplinie.
Akt sprawiedliwoci
mia³o mo¿emy zatem skonstatowaæ, ¿e biskup Rosentreter dobro Kocio³a i po¿ytek p³yn¹cy z pos³ugi duszpasterskiej stawia³ ponad sprawami narodowymi. Ze strony
administracji pruskiej nara¿a³ siê na zarzut polonizatora,
za polscy diecezjanie niejednokrotnie krytykowali go za
niechêtny stosunek do ich d¹¿eñ niepodleg³ociowych
oraz wyrane sprzyjanie kap³anom niemieckim w awansach na wy¿sze stanowiska duchowne.
W okresie pierwszej wojny wiatowej bp Rosentreter kilkakrotnie organizowa³ kolekty diecezjalne na
rzecz poszkodowanych na Pomorzu i w innych regionach oraz ¿o³nierzy znajduj¹cych siê w niewoli. Po powrocie ziem diecezji do Macierzy wobec w³adz polskich
zachowywa³ lojalnoæ i szacunek. Odzyskanie przez Polskê niepodleg³ego bytu uzna³ w licie pasterskim w
1920 roku za akt sprawiedliwoci Bo¿ej.
Nastêpca z Wielkopolski
Po zawarciu przez Polskê konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹ i uregulowaniu granic diecezji bull¹ papie¿a Piusa XI Vixdum Poloniae unitas w 1925 roku bp Rosentreter otrzyma³ koadiutora z prawem nastêpstwa w
osobie przyby³ego z Wielkopolski ks. Stanis³awa Wojciecha Okoniewskiego, znanego dzia³acza spo³ecznego,
mi³onika nauki i sztuki, sprawnego organizatora i zwolennika rozwoju infrastruktury polskiego wybrze¿a (nazywanego póniej polskim biskupem morskim).
Ks. bp Augustyn Rosentreter zmar³ 4 padziernika
1926 roku w Pelplinie; pochowany zosta³ w miejscowej
katedrze. W uroczystociach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele polskiego episkopatu, zabrak³o natomiast biskupów niemieckich.
Administrator i publicysta
Domen¹ biskupa Rosentretera by³a dzia³alnoæ duszpasterska i administracyjna; pracowity Kosznajder nie
zaniedbywa³ jednak¿e sfery naukowej: w pimienniczej
spucinie ordynariusza diecezji che³miñskiej odnajdziemy wiele cennych publikacji historycznych. W latach siedemdziesi¹tych XIX stulecia w katolickim czasopimie
Westpreussisches Volksblatt og³osi³ 28 artyku³ów o
dziejach klasztoru cysterskiego w Pelplinie (przygotowanych na podstawie odnalezionej w 1872 roku w Pogódkach kroniki klasztornej) oraz kilka tekstów powiêconych przesz³oci rodzinnej Kosznajderii. Do
popularnej encyklopedii kocielnej Wetzera i Weltego,
wydawanej we Fryburgu Bryzgowijskim, sporz¹dzi³ szereg rzetelnie opracowanych hase³ m. in. o diecezji
che³miñskiej, Oliwie, Pelplinie, Pomorzu Nadwilañskim, do tego¿ wydawnictwa przygotowa³ równie¿ biogram ks. Piotra Skargi./-/

Justyna ze Studziñskich - Kosicka S³upsk

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA KULTURALNE
W GMINIE KARSIN I ICH DZIA£ALNOÆ

Rozwojem i krzewieniem kultury zajmuj¹ siê najczêciej instytucje kulturalne i stowarzyszenia. Tak
jest te¿ w gminie Karsin. Jednak same instytucje, choæby najpiêkniejsze i najbogatsze, nie spe³nia³yby swojej roli, gdyby nie ludzie. Gmina, jak ju¿ wspomnia³em, mia³a szczêcie do wspania³ych ludzi,
którzy potrafili skupiæ wokó³ siebie grono zapaleñców i realizowaæ ambitne plany.
Domy kultury i biblioteki
Przez dziesiêciolecia marzono i dyskutowano we
wsiach Karsin, Wiela, Osowo o Wiejskim Domu Kultury. Marzenia te spe³ni³y siê dopiero w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
Zaanga¿owanie ludnoci i w³adz lokalnych, doprowadzi³o do tego, ¿e w czynie spo³ecznym wybudowano od podstaw Wiejski Dom Kultury w Wielu. Jego
uroczyste otwarcie mia³o miejsce w 1976r. By³ to jeden z pierwszych tak okaza³ych domów kultury w województwie gdañskim.
Kolejne domy kultury powsta³y w Karsinie i Osowie. W tych wsiach, podobnie jak we Wielu, podjêto
czyn spo³eczny przy wsparciu w³adz gminnych. Tutaj
sprawa by³a nieco prostsza, bo istnia³y remizy stra¿ackie. Postanowiono, wiêc zmodernizowaæ istniej¹ce
obiekty i dobudowaæ sale widowiskowe.
Dom kultury w Wielu nosi imiê Hieronima Derdowskiego. Skupia u siebie najciekawsze formy ¿ycia kulturalnego Wiela i ca³ego regionu. Jest dum¹ spo³ecznoci kaszubskiej i niew¹tpliwe najprê¿niejszym
wiejskim orodkiem kultury w skali województwa. W
nowoczesnym i dobrze utrzymanym budynku funkcjonuje biblioteka z czytelni¹, klub, gdzie spotykaj¹ siê
cz³onkowie organizacji, stowarzyszeñ, zespo³ów i
mi³onicy kó³ zainteresowañ. Na scenie prezentuj¹
swój dorobek zespo³y muzyczne, taneczne i wykonawcy indywidualni  nie tylko regionalni, ale te¿ z
ca³ej Polski. Wielewianie ¿yczliwie przyjmowali Irenê
Jarock¹, Gdañsk¹ Kapelê podwórkow¹, Zespó³ Cygañski, Kabaret Tadeusza Drozdy, Zespo³y Pieni i Tañca Kaszuby z Kocierzyny i wiele innych.
Od 2001r. reaktywowa³ swoj¹ dzia³alnoæ Teatr
Amatorski, którego tradycje siêgaj¹ prze³omu XIX i
XX w. Obecnie kieruje nim instruktorka Domu Kultury
 Ma³gorzata Stobbe. W 25 rocznicê, któr¹ obchodzi³
Dom kultury w listopadzie 2001r., wystawi³ premierê
sztuki Kajcio. Od tego czasu w dorobku teatru znalaz³y siê takie sztuki, jak: Pose³ i kominiarz, Igraszki z diab³em, Ciotka na wydaniu, Podejrzana
osoba, Nikt mnie nie zna, ¯ywy nieboszczyk,
Pierwsza lepsza, Owiadczyny. Spektakle odbywaj¹ siê nie tylko w rodzinnym Wielu, ale równie¿ w
innych miejscowociach województwa. 19 listopada
2005r. zespó³ uczestniczy³ w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Rodzinnych w Pile.
Wielewski Dom Kultury bardzo dba o edukacjê muzyczn¹, czemu s³u¿¹ koncerty umuzykalniaj¹c Filharmonii Ba³tyckiej dla dzieci szkolnych. Czynnie uprawia muzykê Zespó³ Folklorystyczny Pieni i Tañca
Kaszuby powsta³y w 2001r. i prowadzony przez Urszulê i Zbigniewa Strudziñskich. Bogaty repertuar Zespo³u, szczególnie pieni i tañce kaszubskie, uwietnia wszystkie uroczystoci rodowiskowe i umila
pobyt gociom orodków wypoczynkowych na terenie gminy. Przede wszystkim jednak kultywuje tradycje kaszubskie i jest ambasadorem gminy na
ca³ych Kaszubach. W swoim piêcioletnim istnieniu,
goci³ na wielu scenach festiwalowych, przegl¹dach,
festynach i koncertach m.in. w £ebie, Ustce, Rewie,
Miastku, Chojnicach, Kocierzynie, Sopocie, Gdañsku, Bytowie. wiadectwem s¹ zapisy w kronice
Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego: Jestemy
dumni, ¿e nasz zespó³ Kaszuby, m³ody sta¿em,
móg³ uczestniczyæ na scenach festiwalowych. Koncertowalimy w Wielu, Brusach, Charzykowicach i Kocierzynie, podczas koncertu inauguracyjnego i
fina³owego. Wszyscy cz³onkowie zespo³u byli zadowoleni z uczestnictwa w Festiwalu. Dalej kronikarz

pisze, Nasz zespó³ Kaszuby mia³ tê przyjemnoæ i zaszczyt wystêpowaæ na scenie amfiteatru Muzeum
Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich dla pracowników Rejonowej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
Pañstwowych okazji Dni lasu. Zostalimy przyjêci
mi³o i sympatycznie. W innym miejscu kroniki czytamy: 13 lipca 2003r. Kaszuby by³ na V Zjedzie Kaszubów w S³upsku. Wystêpowalimy na usteckiej scenie, na promenadzie nadmorskiej. Bardzo
spodobalimy siê licznie zgromadzonym wczasowiczom. 7 sierpnia 2005r. kapela Zespo³u Kaszuby
zaprezentowa³a siê wycieczce turystów ze Stanów
Zjednoczonych
Rozrywki mieszkañcom, turystom i letnikom dostarczaj¹ organizowane co roku przez Dom Kultury
imprezy masowe. Tradycyjne sobótki pod nazw¹ Palenie Czarownic (23 czerwca) gromadz¹ nad jeziorem Wielewskim rzesze sta³ych wielbicieli. Podobnie
jak organizowany od 28 lat Turniej Gawêdziarzy Kaszub i Kociewia.
W budynku Domu Kultury organizowane s¹ ekspozycje sztuki ludowej Kaszub  rzeby W³adys³awa
Licy z Wdzydz Tucholskich, haftu  Leonarda Brzeziñskiego, Bronis³awy Piñskiej, Marii Piotrkowskiej 
hafciarek z Wiela, fotografii  Stefana Wittztocka, Tadeusza Lorka  fotografów Wiela, malarstwa  Jana
Duraja z Osowa.
Poza tym w budynku wystawiane s¹ inne wielewskie pami¹tki oraz publikacje regionalne, g³ównie oficyny wydawniczej ZK-P.
Bardzo wa¿na funkcje spe³nia Izba Pamiêci Hieronima Derdowskiego patrona instytucji, która zawiera
cenne informacje i dokumenty o s³ynnym wielewianie.
Dom Kultury nie zapomina o rocznicach s³ynnych
mieszkañców Wiela. 10 kwietnia 2001r. odby³a siê
uroczystoæ 130 rocznicy urodzin Wicka Rogali  znanego kaszubskiego Grola  wielewianina, poety,
pieniarza (gra³ na cytrze) i kompozytora. Honorowymi goæmi uroczystoci byli: wnuk poety  Benedykt
Rogala i Kazimierz Ostrowski  autor monografii o W.
Rogali pt. Pieniarz z ziemi jezior.
9 marca 2002r. uroczycie zainaugurowano Rok
Hieronima Derdowskiego w 150 rocznicê jego urodzin. Po mszy w. W intencji Wielkiego Kaszuby
uczestnicy uroczystoci udali siê w towarzystwie pocztów sztandarowych pod pomnik poety, gdzie z³o¿yli kwiaty. G³ówna uroczystoæ odby³a siê w wype³nionej po brzegi Sali wielewskiego Domu Kultury.
Dom Kultury w Karsinie dzia³a od lat 70-tych. Podobnie jak wielewski, jest prê¿nie dzia³aj¹cym orodkiem kultury. W budynku mieci siê oprócz Sali widowiskowej, klubu, sal na dzia³alnoæ sekcji, tak¿e
biblioteka i sala komputerowa. W pracy kulturalnej
stawia siê zarówno na tradycjê jak i nowoczesnoæ.
Instruktorka Maria Bal prowadzi dzieciêcy Zespó³
Folklorystyczny Mareszka. W zespole bior¹ udzia³
dzieci przedszkolne i z m³odszych klas szkolnych. W
repertuarze ma pieni i tañce kaszubskie. Zespó³
uczestniczy w przegl¹dach, festynach i imprezach kulturalnych w rodowisku gminnym. Ma wiele
osi¹gniêæ i wyró¿nieñ. Miêdzy innymi uczestniczy³ w
2002r. w Ogólnopolskim Telewizyjnym Turnieju
Najm³odszych, gdzie w swojej kategorii osi¹gn¹³
pierwsze miejsce.
Poza zespo³em regionalnym, dzia³alnoæ kulturaln¹ rozwija od 2003r. Zespó³ Tañca Nowoczesnego
Paradise. Dwie grupy dziewczêce, po 15 osób ka¿da  do 15 lat, druga powy¿ej 15 lat  prowadzi instruktorka Iwona Laska. Ju¿ po roku swej dzia³alnoci
zespó³ z Karsina zaj¹³ czwarte miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tañca Disco i Break-Dance w Bydgoszczy.
10 maja 2005r. Zespó³ Paradise wyst¹pi³ na konkursie Pucharu Polski, który odby³ siê w Inowroc³awiu. Patronat nad imprez¹ objê³a Polska Federacja Tañca. O miano najlepszego rywalizowa³o
blisko piêædziesi¹t zespo³ów w ró¿nych kategoriach

wiekowych. Do cis³ego fina³u awansowa³y oba nasze zespo³y. Ostatecznie zajê³y wysokie, pi¹te i
szóste miejsca.
Przede wszystkim Zespó³ uwietnia lokalne imprezy i uroczystoci. Dziewczêta dziêki swej doskona³ej
sprawnoci, technice, a tak¿e m³odoci i urodzie
ciesz¹ siê wielk¹ sympati¹ i uznaniem w rodowisku.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje otwarcie przy
Domu Kultury w Karsinie pracowni komputerowej
(20 kwietnia 2004r.) z powszechnym dostêpem do Internetu. Dziêki pracowni wszyscy mieszkañcy gminy
maj¹ mo¿liwoæ bezp³atnego korzystania z Informacji znajduj¹cych siê w Internecie.
W dzia³alnoci Domu Kultury poczesne miejsce zajmuj¹ imprezy masowe, tj. festyny rodowiskowe, pikniki oraz organizowanie obchodów wi¹t pañstwowych, rocznic i spotkañ kulturalnych. 2 i 3 maja
2004r. zorganizowano imprezy z okazji wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej. M³odzie¿ przygotowa³a
informacje o pañstwach wstêpuj¹cych do Unii, konkursy wiedzy o Unii. Ca³oci czas umila³y zespo³y: Kaszuby, Mareszka i Paradise. Na budynkach instytucji pañstwowych po raz pierwszy pojawi³y siê
flagi unijne.
W Krasiñskim domu kultury odbywa siê te¿ nauka
jêzyka angielskiego.
Najm³odszym jest Dom Kultury w Osowie. Jego
dzia³alnoæ skupia siê g³ównie na kultywowaniu i rozwijaniu kultury muzycznej. Tu bowiem, od dziesi¹tków lat przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej istnieje
orkiestra dêta.
W 2003r. z inicjatywy miejscowej OSP i Wójta Gminy Karsin utworzono M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹. Liczy ona 20 osób, choæ chêtnych jest znacznie wiêcej.
W ci¹gu dwóch lat swojej dzia³alnoci, ma na swym
koncie sporo wystêpów nie tylko we w³asnym rodowisku. Ostatnio (22padziernika 2005r.) wyst¹pi³a
na Starym Rynku w Chojnicach podczas Dni Kultury
Pomorskiej. Dom Kultury w Osowie organizuje imprezy z okazji wi¹t, rocznic pañstwowych i rodowiskowych. Cykliczn¹ imprez¹ s¹ Do¿ynki Wiejskie, na
które co roku zje¿d¿aj¹ siê mieszkañcy ca³ej gminy.
Uroczystoæ rozpoczyna siê msz¹ w., powiêceniem
p³odów rolnych i wieñca. Nastêpnie rusza korowód
do¿ynkowy na czele z orkiestr¹ dêta przez wie na
plac przed dom kultury, gdzie odbywaj¹ siê zawody
sportowe, wystêpy zespo³ów i zabawa ludowa.
Przy domach kultury dzia³aj¹ biblioteki. Ich dzia³alnoæ ogranicza siê niestety g³ownie do wypo¿yczania
ksi¹¿ek. Sporadycznie organizuj¹ jakie okolicznociowe wystawy b¹d prezentuj¹ nowoci wydawnicze. W³¹czy³y siê tak¿e do ogólnopolskiej akcji Ca³a
Polska czyta dzieciom.
Pe³ny dorobek domów kultury dokumentuj¹ kroniki, gdzie na bie¿¹co zapisuje siê ich dzia³alnoæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ich codzienna praca odbywa siê
w zgodzie starego z nowym, skupiaj¹ wokó³ siebie
spo³ecznoæ lokaln¹, s¹ przede wszystkim domami
kultury mieszkañców gminy.
c.d.n.
*
Autorka jest nauczycielk¹  mgr historii. Uczy w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w S³upsku.
Jest Kaszubk¹ urodzon¹ na Gochach w Lipnicy, lecz
jej rodzice i dziadkowie s¹ Kaszubami z Zaborów. Jest
córka znanych regionalistów kaszubskich, Urszuli i Zbigniewa Studziñskich, którzy mieszkaj¹ w Wielu gdzie
prowadz¹ zespó³ regionalny Kaszuby, ponadto Zbigniew Studziñski jest prezesem Karsiñsko  Wielewskiego Oddzia³u Zrzeszenia  Kaszubsko Pomorskiego i
aktywnym wspó³pracownikiem naszego magazynu.
Autorka niniejsz¹ publikacjê opiera po czêci na kronice swego dziadka Franciszka Studziñskiego, by³ego
wójta i sekretarza Urzêdu Gminy w Karsinie, pamiêtnika, którego fragmenty publikowalimy na ³amach Naji
Gochë. /tz/
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Isabel Sellheim - Niemcy

Margarete Neuss - Stubbe

Pomorze rodkowe ukszta³towa³o ¿ycie i twórczoæ
Margarety Neuss - Stubbe. Stanowi³o tak¿e niewyczerpane ród³o jej artystycznych inspiracji. cis³e powi¹zanie z
t¹ krain¹ t³umaczy jej rodowód. Rodzina malarki od niepamiêtnych czasów zwi¹zana by³a z Pomorzem rodkowym. Przodkowie, m.in. te¿ dziadek ze Smo³dzina, zajmowali siê tradycyjnie m³ynarstwem. Ojciec - Hermann
Stubbe zajmowa³ siê budowaniem m³ynów. W 1903 roku
za³o¿y³ w S³upsku Zak³ad Budowy M³ynów, Fabrykê Maszyn, Pytlowanie Walców. Najwczeniejsze wspomnienia z okresu dzieciñstwa Margarety, najstarszej córki
Hermanna, zwi¹zane by³y ze Smo³dzinem. Z Berlina,
gdzie Margarete Stubbe siê 31 maja 1985 roku urodzi³a,
jedzi³o siê na wakacje do dziadków do Smo³dzina tak¿e
wtedy, gdy ojciec jako in¿ynier zajmowa³ kierownicze stanowisko w du¿ej fabryce maszyn. Rodzinne zdjêcie wykonane w 1898 roku, pokazuje j¹ jako trzyletni¹ dziewczynkê siedz¹c¹ na kolanach dziadka Carla Stubbe. Z lewej
strony ma babciê Henriettê z m³odsz¹ o rok siostr¹ Hann¹ a z prawej matkê - Joannê, za ni¹ ojca w jednym
rzêdzie ze swoim rodzeñstwem: Karlem, Marth¹, Ottem,
Ernstem i Paulem. Przed Paulem Stubbe, od 1882 roku nauczycielem Szko³y Miejskiej w S³upsku, póniej radcy
szkolnym w Berlinie, stoi jego m³oda ¿ona Marie z ma³ym
synkiem Fritzem, a obok Minna, druga siostra ojca. W podesz³ym wieku, wracaj¹c wspomnieniami do przesz³oci,
Margarete Neuss-Stubbe przypomina sobie, jak to by³o
po d³ugiej podró¿y z Berlina, gdy dziadek bra³ j¹ za rêkê i
jak szli oboje, zrywaj¹c kwiatki, do luzy i dalej do wyspy.
Wieczorem pokazywa³ dziadek na niebie Plejady. Ka¿dego wieczoru czyta³ rodzinie wieczorne b³ogos³awieñstwo, które wtapia³o siê w monotonny szum miel¹cego
m³yna, delikatnie nocn¹ cisz¹ ko³ysz¹cego j¹ do snu.
Wielkanoc, Zielone wi¹tki, Sylwester- niezapomniane
dni, uroczycie obchodzone zgodnie z wiejskimi obyczajami, które prze¿ywa³a razem z m³odszym od niej rodzeñstwem  Hann¹, Els¹, Walterem i Hansem. Walter Stubbe, który w 1943 roku wraz z rodzin¹ wyjecha³ z
dotkniêtego nalotami bombowymi Berlina i znalaz³ schronienie w Smo³dzinie, gdzie jego ¿ona Annemarie prowadzi³a praktykê lekarsk¹, o¿ywi³ w swoich wspomnieniach
Brama w murze raj okresu dzieciñstwa i m³odoci.
Wspomnienia te s¹ dla powojennego ¿ycia Smo³dzina
bardzo ciekawym dokumentem epoki. Naszym domem
by³ S³upsk - pisze Stubbe - Tam by³ dzieñ powszedni wraz
ze swoimi radociami i cierpieniami. Smo³dzino by³o sercem naszej ma³ej ojczyzny, dla nas dzieci wiecznie
trwaj¹cym wiêtem. W Smo³dzinie by³ stary m³yn, ze
swoimi specyficznymi fluidami, w którym mieszkali kochani dziadkowie, niezamê¿ne, opiekuñcze ciotki, Martha i Minna, wujek Otto, który ¿y³ tylko polowaniami,
us³u¿ne duszki w domu i zagrodzie,
przychylnie nastawione do dzieci. Tam by³ m³yn wodny i tartak ze
swoim rytmem codziennej pracy, sk³adnica drewna, jezioro Gardno, mierzeja, morze i góra- jak wszystkie dzieci
po prostu nazywa³y Rowokó³. Zawsze, kiedy zbli¿a³ siê
koniec wakacji i nale¿a³o wracaæ do S³upska, rozstanie
by³o bardzo bolesne, nawet wówczas, gdy dobra babcia
dla z³agodzenia bólu, potajemnie wciska³a w rêkê z³ot¹
dziesiêciomarkówkê. Zmartwienie czy nastêpnym razem
na pewno zastanie siê wszystko to samo, by³o przeogromne. Si³y tej ziemi, które wrasta³a nas, bralimy ze
sob¹ w ¿ycie, jako niezniszczaln¹ wartoæ.
Margarete Stubbe mia³a zaledwie 8 lat, gdy rodzice
przeprowadzili siê z Berlina do S³upska. Tutaj uczêszcza³a do szko³y podstawowej i liceum przy Arnoldstrasse
(obecnie Niedzia³kowskiego), którym wówczas
zarz¹dza³ ogólnie lubiany dyrektor Max Spiecker. Do matury ta placówka, póniejsza szko³a im Lessinga, jeszcze
wówczas nie przygotowywa³a. Uznaj¹c dwojakie uzdolnienia osiemnastolatki, (co nie by³o w tamtych czasach
spraw¹ oczywist¹), rodzice wyrazili zgodê na naukê w
Szkole Rzemios³a Artystycznego (Kunstgewerbeschule).
W tej w³anie szkole Margarete Stubbe zdoby³a w latach
1913-1918 wykszta³cenie i ugruntowa³a swój malarski
kunszt pod kierunkiem znanych malarzy i artystów rzemios³a artystycznego takich jak np. Emil Orlik
(l870-l932), Ludwig Bartning (1876-1956) i Emil Rudolf
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Weiß (1875-1942). Swoje muzykalne wykszta³cenie kontynuowa³a na lekcjach u Charlotte Kaufmann, która jako
uczennica Conrada Ansorge (1862-1930) by³a jeszcze
pod wp³ywem tradycji Franza Liszta. Podczas swojego
drugiego etapu studiów w Berlinie, spotka³a w 1927
roku na Akademii Sztuk Piêknych Ernesta Wilhelma Nay
(1902 -1968), ucznia mistrza Carla Hofera, malarza abstrakcyjnych kompozycji kolorystycznych, znanego póniej na arenie miêdzynarodowej. Poprzez wspólnych pradziadków ³¹czy³o Margarete Stubbe i E. W. Naya
dalekie pokrewieñstwo. W 1919 roku Margarete Stubbe
wysz³a za m¹¿. Dr Waldemar Neuss, pocz¹tkuj¹cy radca
szkolny, uczy³ wówczas greki i ³aciny w s³upskim gimnazjum. W 1920 roku urodzi³a siê ich córka - Brigitte.
Ma³¿eñstwo z Waldemarem Neuss trwa³o krótko. Margarete Neuss-Stubbe, jak siê od tego czasu nazywa³a, zamieszka³a do 1926 roku ze swoj¹ ma³¹ córeczk¹ w
Smo³dzinie. W 1927 roku zbudowa³a sobie ko³o Wysokiej, na po³udniowym brzegu jeziora Gardno drewniany
dom, nazywany w rodzinie domkiem czekoladowym.
Kiedy po¿ar komina zniszczy³ w lutym 1932 roku ten
ma³y domek, poleci³a w tym samym miejscu wybudowaæ
wiêkszy i solidniejszy dom, w którym wraz z córk¹ mieszka³y do jesieni 1947 roku. Z domu w Wysokiej pozosta³y
jedynie resztki. Atmosferê, która go niegdy otacza³a, opisuje Walter Stubbe: Na ma³ym piaszczystym wzgórzu
zbudowa³a (Margarete Neuss- Stubbe) swój dom.
Schodz¹ce w stronê brzegu jeziora zbocze zmieni³o wkrótce siê pod jej rêk¹ w kwitn¹cy ogród. Z domu rozpociera³ siê w kierunku pó³nocnym daleki widok. W ten przepiêkny krajobraz wype³niony jasnymi kolorami wplata³y
siê delikatne dwiêki starego klawikordu, muzyki Bacha,
Handla i Beethovena. A spod pêdzla prowadzonego zdecydowan¹ rêk¹, widziane upartymi oczyma, powstawa³y
obrazy, portrety, krajobrazy i martwa natura, ... w których najczêciej ...rozbrzmiewa³a melodia rodzinnych
stron.
Ze swoimi obrazami malarka doæ wczenie
wyst¹pi³a publicznie. Tu¿ po powrocie ze Szko³y Rzemios³a Artystycznego wystawi³a swoje obrazy na pierwszej wystawie za³o¿onego w 1919 roku S³upskiego Stowarzyszenia Sztuki. Tytu³y takie jak ¯ó³te tulipany,
Wejcie do wsi, Portret ch³opca, Wnêtrze, wskazuj¹ na tematykê, która tak¿e w przysz³oci bêdzie g³ównym motywem jej twórczoci. Na wystawach S³upskiego
Stowarzyszenia Sztuki dzie³a Margarety Neuss-Stubbe reprezentowane by³y od tego czasu czêsto. W 1935 roku
wystawia³a trzy bli¿ej nieznane portrety. Prezentowa³a
swoje dzie³a razem ze s³upskimi malarzami takimi, jak
Willi Hardt (1879-1933), Hans Winter (l 892-1950), Rudolf Hardow (1888-1946) i Otto Priebe (1886-1945), któremu Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku z okazji
jego 110 rocznicy urodzin zorganizowa³o wystawê dzie³.
Tak¿e Max Pechstein i Karl Schmidt Rottluff, malarze o
wiatowej s³awie, którzy od pocz¹tku lat 20 malowali na
Pomorzu rodkowym, wystawiali swoje obrazy w
S³upskim Stowarzyszeniu Sztuki. Znali siê oni wszyscy z
Rowów, znad jeziora Gardno. Czasami Walter Stubbe
móg³ towarzyszyæ Maxowi Pechsteinowi podczas przeja¿d¿ki ³odzi¹. Widok na ujcie £upawy, jeden z piêkniejszych obrazów Pechsteina, namalowa³a tak¿e Margarete Neuss-Stubbe. Dokonuj¹c porównania Lothar Pretzell
stwierdza:  ... u niej udaje siê wszystko naturalniej,
epicko, ³agodnie i nie tak intensywnie dramatycznie jak u
Pechsteina. Mimo to, malarka nale¿y tak¿e do artystów,
którzy korzystaj¹c ze zdobyczy impresjonizmu i ekspresjonizmu, s¹ w stanie wprowadziæ do krajobrazu niezwyk³y
koloryt, g³êbiê i zamylenie.
W marcu 1935 ksiêgarnia Klas i Buchwitz w S³upsku
zorganizowa³a wystawê obrazów olejnych i akwarel
przedstawiaj¹cych krajobrazy, martwe natury oraz wnêtrza. Johannes Haar, redaktor rubryki felietonów gazety
wydawanej na Pomorzu Wschodnim, chwali³ pos³ugiwanie siê farbami i kompozycje pokazane w martwych naturach i krajobrazach. Zwraca³ tak¿e uwagê, ¿e dziêki kontrastom tematycznym malarce udaj¹ siê obrazy pe³ne
napiêcia. Opisuje to na przyk³adzie olejnego obrazu
Wnêtrze. Jego t³em jest jezioro Gardno z Rowoko³em.

Pozorne kontrasty - tak napisa³ Haar -Zewn¹trz i
Wewn¹trz s¹ .... rozwi¹zane w jednoci z malarsk¹ intuicj¹. Wiele obrazów Margarety Neuss-Stubbe ukazuje
takie kontrasty o w³asnym uroku, np. skromny kolorowy bukiet ogrodowych kwiatów znajduje siê w bia³ym rokokowym wazonie, szlachetne ró¿e w zwyk³ym kamionkowym wazonie.
Wysoka przez dwadziecia lat by³a domem, a rybacka chata - schronieniem. Dorastaj¹cy m³odsi bracia artystki którego dnia znaleli, ukryte w lesie, za wydmami, chaty rybaków ³owi¹cych na jeziorze Gardno. Z tymi
rybakami, najczêciej Kaszubami, siê zaprzyjanili. W
1926 roku jeden z rybaków przekaza³ rodzeñstwu Stubbe
kawa³ek lasu, aby mogli tam zbudowaæ w³asn¹ chatê. Z
otwartym paleniskiem porodku, czterema kojami, dachem krytym trzcin¹, by³a taka sama jak chaty rybackie.
Tutaj m³odzi Stubbe wiedli proste ¿ycie, a dostêp do
niego mia³a jedynie rodzina i najbli¿si przyjaciele. Zdjêcie
wykonane w 1926 roku ukazuje Margaretê Neuss-Stubbe siedz¹c¹ miêdzy braæmi i rybakiem Hubnerem przy
otwartym palenisku. Chata rybacka namalowana
przez Margaretê Neuss-Stubbe, sfotografowana przez
Brigittê Neuss zamieni³a siê w pierwszych dniach marca
1945 roku w kryjówkê, przed Rosjanami. Kilka miesiêcy
póniej Brigitte Neuss zasta³a j¹ spalon¹.
Brigitte Neuss, po maturze zdanej w szkole imieniem
Lessinga w S³upsku, odby³a naukê u fotografika artysty Vogelsanga, najbardziej renomowanego fotografa
s³upskiego. W latach 1945-1947, jako wielce poszukiwana przez Rosjan i Polaków fotografka, znajdowa³a siê w
pewnym sensie pod ochron¹ wojska, dziêki czemu, w
tych trudnych warunkach, w niejednej niebezpiecznej sytuacji, mog³a przyczyniæ siê do tego, aby obie z matk¹ ten
niepewny czas prze¿yæ mog³y w Wysokiej bez wiêkszego
uszczerbku. Tak¿e Margaretê Neuss-Stubbe by³a poszukiwana z powodu swoich umiejêtnoci malarskich. Rosyjscy oficerowie ¿yczyli sobie portretów. Major - komendant Smo³dzina oraz Pani Major kazali siê
namalowaæ, najpierw ka¿de z osobna, potem razem w
Bo¿e Narodzenie 1945 roku - przy choince w smo³dziñskiej plebani.
Niektóre z ówczesnych obrazów, tak¿e delikatny rysunek wêglem Rosyjska lekarka Klawa zosta³y dziêki fotografiom Brigitty Neuss udokumentowane jako rzadki
dowód tamtych czasów. Tak¿e Max Pechstein, jak wiadomo, prze¿y³ pierwsze powojenne lata na Pomorzu rodkowym, a w 1945 roku, jak tak¿e wiadomo, namalowa³ dla
obecnie katolickiego kocio³a w £ebie du¿y obraz Matki
Boskiej Orêdowniczki Ludzi Morza. Na d³ugo odstawiony
na bok, obraz ten dzisiaj znów zajmuje zas³u¿one miejsce
w kociele. Co podobnego wydarzy³o siê w Gardnie
Wielkiej. Margarete Neuss-Stubbe wspomina: Wiosn¹
1947 roku powsta³ obraz, który dzisiaj wisi w kociele w
Gardnie Wielkiej. Jego pierwowzór uleg³ zniszczeniu
przez zawieruchê wojenn¹ gdzie ko³o Lwowa. Polski
ksi¹dz, którego losy rzuci³y do naszej pomorskiej rybackiej wioski, którego dnia przyszed³ do mojego domu
le¿¹cego nad jeziorem Gardno i poprosi³ mnie abym namalowa³a obraz z uratowanego i przywiezionego przez
niego z ojczystych stron malutkiego obrazka. Brigitte
Neuss, która by³a wiadkiem powstania tego obrazu uzupe³ni³a póniej: Najpierw zleci³ namalowanie wszystkieRodzina Stubbe, Smo³dzino 1898 r.

Margarete Neuss – Stubbe , 1954 r.
go w z³ocie, gdy wszystko ju¿ by³o gotowe, by³ zdania,
¿e w srebrze by³oby jednak ³adniej, ale nastêpnego wykonania za¿¹da³ w kolorze oliwkowym. A jak siê sprawa zakoñczy³a? Najpiêkniejsze by³o jednak z³oto, a wiêc
jeszcze raz przemalowano wszystko, tym razem na kolor
z³oty. Do tego zamówiono tej samej wielkoci w. Antoniego. Obydwa obrazy znalaz³y w kociele honorowe
miejsca. Du¿ym uznaniem obdarzono protestantkê, która dla katolickiego kocio³a namalowa³a tak piêkne obrazy. Obrazy te jednak¿e nie pozosta³y w kociele w Gardnie Wielkiej, choæ na pocz¹tku lat 60. jeszcze je tam
widziano. D³ugo uchodzi³y za zaginione, a¿ do poszukiwañ ostatnich lat, które doprowadzi³y do ich odnalezienia w G¹binie.
Po wojnie Margarete Neuss-Stubbe poprzez Kr¹g
Tworz¹cych Artystów w³¹czy³a siê znów do wystaw. Tak¿e na wystawie dzie³ sztuki zorganizowanej z okazji spotkania by³ych S³upszczan w 1956 roku w Bad Godesberg
wystawi³a 15 swoich obrazów. Gazety pisa³y o Ujciu
£upawy, Córce gardzieñskiego rybaka (Hildegard
Jost z Wysokiej) i Ucieczce. Obraz ten powsta³ w 1953
roku pod silnym wp³ywem wydarzeñ minionych lat. Ekspresyjny w wyrazie, formie i kolorystyce odbiega od wczeniejszych ujêæ jej malowide³. Pod zaci¹gniêtymi ponurymi chmurami niebem idzie przed siebie na tle jeziora
Gardno i Rowoko³u, rodzina a matka ochraniaj¹ca dziecko jedzie na ole. Na tym spotkaniu, jak relacjonuj¹ gazety, Margarete Neuss - Stubbe da³a tak¿e koncert graj¹c
utwory Bacha i Händla. Od 1955 roku matka i córka
mieszka³y w Wiesbaden. Tematy do malowania malarka
znajdowa³a w obrazie starego Wiesbaden oraz podczas
swoich podró¿y do W³och, i Francji. Widziane widoki

przechowywa³a najczêciej w akwarelach lub rysunkach
ma³ego formatu. Czêsto na marginesie notowa³a fragmenty melodii. Portret pozosta³ jednym z Jej tematów.
Przemalowuj¹c przed laty jednotomowy Album poezji
swojej córki w krajobraz znad jeziora Gardno z domem z
Wysokiej, znajduj¹cym siê porodku morza kwiatów, teraz dekorowa³a ma³ymi uroczymi rysunkami w tuszu listy
pisane do krewnych i przyjació³. Wraz z nasilaj¹c¹ siê
sk³onnoci¹ do religijnych tematów Margarete Neuss-Stubbe zajmowa³a siê pod koniec swojego ¿ycia tak¿e
innymi technikami artystycznymi np. malowaniem na
szkle. Jednak¿e krajobraz znad jeziora Gardno by³ tematem, do którego ci¹gle wraca³a. Studia w tuszu i oleju
ukazuj¹ próby odnalezienia najlepszej formy wyrazu. Wykonany w 1966 roku olejny obraz nazwa³a Niezapomniana ojczyzna. Spoza k³êbi¹cego siê morza chmur
wyziera znad Rowoko³u ksiê¿yc, odbija siê w toni jeziora
- samotne zdjêcie, cz³owiek zaznaczony jedynie przez
przycumowan¹ u brzegu ³ód.
Margarete Neuss-Stubbe zmar³a 15 kwietnia 1978
roku w Wiesbaden. Brigitte Dombrowski - Neuss (zm.
1989), któr¹ ³¹czy³y z matk¹ silne wiêzy, do koñca swojego ¿ycia wiernie zajmowa³a siê jej artystyczn¹ spucizn¹.
Po raz pierwszy twórczoæ Margarete Neuss-Stubbe
ukazywana jest w tak szerokim zakresie. Nigdzie nie
mog³oby to lepiej wypaæ ni¿ w jej rodzinnych stronach.
W krótkim tekcie, napisanym w 1931 roku (do monografii Siegfrieda Gliewe o jeziorze Gardno pod tytu³em
Powrót do ojczyzny) pisze malarka: Dziecko daje
swojej ojczynie obietnicê. Daleki wiat otwiera siê i rozpociera swój barwny dywan w jasnych i ciemnych kolorach, a niteczka têsknoty za domem rodzinnym nachodzi coraz czêciej, a¿ pewnego dnia dociera siê do
punktu wyjcia. W swoich obrazach Margarete Neuss-Stubbe powróci³a teraz do rodzinnych stron dziêki
swojej sztuce.
* W okresie maj  lipiec 2004 r. w Muzeum Wsi
S³owiñskiej w Klukach w cha³upie z ¯oruchowa  czynna
by³a wystawa prac M. Neuss  Stubbe pt. Malarka znad
Jeziora Gardno. Autorkami scenariusza wystawy by³y:
Isabel Sellheim i Violetta Tkacz  Laskowska. Wystawê
zaaran¿owa³a i by³a jej komisarzem p. Violetta Tkacz 
Laskowska. Tekst obszernego katalogu wraz z biografi¹
malarki napisa³a p. Isabel Sellhein, a opracowa³a go V.
Tkacz  Laskowska.
Niniejszy tekst publikacji pochodzi z tego ciekawego
i na wysokim poziomie opracowanego i wydanego katalogu. Zdjêcia w nim zawarte s¹ wykonane przez p. Edwarda Wójtowicza. (wykorzystujemy je w pow. tekcie). Wystawa dzie³ artystki  czytamy w okolicznociowej ulotce
 sta³a siê mo¿liwa, dziêki ¿yczliwoci wielu prywatnych
osób, którym wystawcy serdecznie dziêkuj¹. /tz/

Nad brzegiem jeziora Gardno w Wysokiej – (papier/farby wodne; 20x28)

Andrzej Szulc S³upsk

MOJE WSPOMNIENIA
O STEFANIE
MORAWSKIM

Pamiêtam Go w ci¹g³ym ruchu. Wiecznie zajêty i uwa¿ny.
Zajêty prac¹ i ludmi. Zw³aszcza ludmi. Umiej¹cy s³uchaæ.
Cierpliwy. Pomocny. Zaradny. Zatroskany o losy przyjació³. Artystów amatorów i tych profesjonalnych. Bez zbêdnej celebry.
U Stefana, w Woj. Domu Kultury, na ul. Findera, mielimy
punkt zborny. Bywa³ tam Andrzej S³owik, Andrzej Ciesielski,
Andrzej Szczep³ocki, Kaziu Ja³owczyk, Andrzej Mrozek, Krzysiu Grzesiak, ja, oraz wielu, wielu innych, m³odych, w tamtych
czasach i pe³nych energii adeptów sztuki.
Dwiêki skrzypiec, herbata. Rozmowy. Dzia³ania. Dzianie
siê. Pozytywne. Wymierne, dzianie siê. Na skale ca³ego, ówczenie Województwa. S³upska i pomniejszych miasteczek.
Miastka. Cz³uchowa. Jasienia. Lêborka. Ustki. Warcina, Kêpic,
wieszyna, Bytowa.
Plenery. Wystawy. Spotkania autorskie. Realizacje rzeb,
cian autorskich i reklamowych. Zdjêcia. Ex-librysy, rzeby w
drewnie. Skrzypce. Lasy i jeziora.
Czas,wszêdobylskiego,Ronda,zespektaklamiplenerowymi, etiudami teatralnymi, poezj¹ piewan¹, zespo³ami muzycznymi. Energia. Polot. Radoæ tworzenia.
Bezdobregoducha,StefanaMorawskiego,by³obytoprzyciasne. Wrêcz niemo¿liwe.
Wielokrotnie prowadzi³em, Jego Plenery, dla Artystów
Amatorów.WCz³uchowie.Nazamku.WJasieniu.Wzabytkowym pa³acyku. Razem z koleg¹, Andrzejem Ciesielskim. W
s³upskim PTTK. Wielokrotnie bywa³em wspó³jurorem wystaw, nieprofesjonalnych malarzy,
rzebiarzy i grafików.
Z nutk¹ rozrzewnienia, wspominam tamte czasy. Spontaniczne. Energodajne. Weso³e.
Nie by³o rzeczy niemo¿liwych. Na wiêkszoæ inicjatyw, by³
czas, miejsce i pieni¹dze. Odwrotnie ni¿ obecnie.
Stefan, by³ wiadom przemian i ostrzega³ przyjació³ przed
hurra-optymizmem. Mia³ racje.
Jego Sztuka, przemawia³a i przemawia nadal, dobitnie,
ludzkim zmêczeniem. M¹drzy, starzy, spracowani ludzie, popatruj¹ na nas. Z Jego p³ócien. Chorzy. Zdeformowani tragicznymi prze¿yciami. Szlachetni. Widywa³ ich, na co dzieñ. Rozmawia³. POMAGA£. Ofiarny i szczery, w ujawnianiu prze¿yæ i
doznañ.
TAKIM GO PAMIÊTAM.
Po jego mierci napisa³em wiersz Oto on.
STEFANOWI MORAWSKIEMU
cieniem w dolinie jozafata jeste
kochaj¹cy sens sztuki w sobie
i sobie podobnych
przyjacielem by³e ludzi wolnych
bez zbêdnej ekonomii w zanadrzu
ocala³ym z powstania
szukaj¹cym sensu
w nieustannej pracy
ku chwale pijanego efeba pó³prawd
minionych i sk³amanych
uzysk i wyzysk
by³ ci dany
graczowi spragnionemu rozumu i powietrza
artycie w koloidach ¿ycia
w bólu obumierania pamiêci
S³upsk, 2000 r.
Andrzej Szulc autor tekstu na tle katedry Œw. Stefana
(pokazana tu na zasadzie skojarzenia z pomnikow¹
postaci¹ œp. Stefana Morawskiego)
w Wiedniu – lata 80 XX wieku.

51

Irena Piotrowska, Stanis³aw Pestka

Z archiwum kaszubskich reporta¿y

Na ostatek podniós³ zbroyn¹ rêkê sw¹ na Pomorzany,
Kaszubiany to yest na S³owaki, potomki owych braci
strutnych, którzy siê ju¿ w Niemce obracali...

(Marcin Bielski – Historia Polski – XVI w)

Bytów, Bytom, Bystrzyca... na sam¹ tylko Literê B,
mo¿na by wymieniæ przesz³o dwadziecia miast. W sumie liczba ta jest wiêksza - zamyka siê w cyfrze 200.
Tyle w³anie naliczy³ dr W³adys³aw Jan Grabski miast,
które po kilkusetletniej przerwie, wróci³y w 1945 roku
do Polski. Cyfra, jak widaæ, du¿a. Proporcjonalnie do
niej, historia naszego kraju powiêkszy³a siê o nowy baga¿ dziejowy tych ziem.
Jeszcze do niedawna by³y to tereny, gdzie termin
,,Polska pozostawa³ na indeksie urzêdowym, a s³owo
Polak zabarwione by³o nut¹ pogardy. Rok 1915
po³o¿y³ kres tej dyskryminacji, przywracaj¹c Polsce to,
co do niej powinno nale¿eæ od setek lat. Wróci³y do nas
Ziemie Zachodnie ods³aniaj¹c perspektywy nowej pracy
gospodarczej i kulturalnej.
Miasto miastu nie równe. Niektóre z tych 200 zanotowanych miast, tak jak dawniej, s¹ du¿y mi orodkami
przemys³owymi, inne pozosta³y w tyle, powiêkszaj¹c
grono miejscowoci, które los umieci³ na marginesie ¿ycia.
Jak starzy emeryci...
To w³anie jedno z nich zawêdrowa³o na stronê
tytu³ow¹. Nazywa siê S³awno i nale¿y do rzêdu miast, o
których mówi siê zaledwie w promieniu kilkunastu kilometrów. Raz w tygodniu o¿ywia siê  gdy z pobliskich
wsi zjad¹ ch³opi na targ. Ma swoje przyjemnoci: kino,
kilka ³adnych wystaw. Czasami odwiedz¹ je niezwykli
gocie. W³anie niedawno bawi³ jaki cygañski zespó³.
Od czasu do czasu zajrzy tu koszaliñski teatr, lub miejscowe w³adze urz¹dz¹ zabawê taneczn¹. W Powiatowym Domu Kultury zbiera tu grupka m³odzie¿y, Co
robi¹? Pij¹ kawê i graj¹ w szachy.
Tak wiêc w S³awnie ¿ycie toczy siê jak w wiêkszoci
ma³ych miasteczek, których liczba mieszkañców nie
przekracza 10 tys.
Miasta ma³e s¹ jak starzy, schorowani emeryci. Mijaj¹ce lata odsunê³y w niepamiêæ Ich dawn¹ wietnoæ,
przynosz¹c w zamian bolesne prze¿ycia, które z czasem
przerodzi³y siê w letargiczn¹ stagnacjê. Ró¿ni¹ siê jednak tym od ludzi, ¿e mog¹ d³u¿ej przetrwaæ w takim stanie, mog¹ równie¿ od¿yæ, o ile kto zatroszczy siê o nie.
S¹ tylko zbiorowiskiem domów, które zaludniaj¹ przypadkowi mieszkañcy i od ich dobrej lub z³ej woli zale¿¹
losy miasta.
Czy warto o nich mówiæ? Chyba tak! Warto mówiæ
szczególnie o tych, które po d³ugiej przerwie znowu odzyska³y polskie nazwy, dla których kartê w historii otworzy³a przecie¿ s³owiañska metryka urodzenia. Znajduj¹
siê wród nich i te, które ongi zamieszkiwali nasi przodkowie Pomorscy  Kaszubi.
Rodowód nazwy
Nie wiêcej ni¿ 150 km od Gdañska, le¿y w³anie taki
dawny s³owiañski gród warowny, obecnie miasteczko
S³awno. W zamierzch³ych czasach toczono o nie dynastyczne spory, teraz s³awneñski zamek le¿y w gruzach i
s³u¿y za miejsce spotkañ nocnych ptaków i okolicznej
psiarni. O dawnej wietnoci tej osady, mog¹ wiadczyæ
jedynie dwie zabytkowe bramy z XIV wieku, zbudowane w stylu, który popularnie okrela siê s³owiañskim gotykiem. Z tego samego okresu pochodzi równie¿ koció³
Wniebowziêcia Najw. Marii Panny dopiero niedawno
odbudowany po zniszczeniach wojennych.
Sk¹d wywodzi siê nazwa S³awno? - docieka³o wielu uczonych. Dr W³adys³aw Jan Grabski tak o tym mówi:
Prastara to osada S³owian-Kaszubów o charakterystycznej nazwie, która t³umaczona na redniowieczn¹
³acinê daje obraz trudnoci wymówienia i napisania nazwy S³owianie w jêzykach europejskich. W najdawniejszych ze znanych nam dokumentów, w których figuruje nazwa miasta, w 1186 roku zapisano j¹ jako
Zlauinia, czyli S³awinia, póniej w 1248 roku 

52

S³awo i Sclauena, w 1298 r. jako Slauno, gdzie
indziej jako Zlauena, Zlowe", S³awe etc. Prawdopodobnie miejscowoæ nazywa³a siê ongi po prostu
S³awa).
Ksiê¿na Slawina
Zwolennicy legendarnego pochodzenia nazwy miasta,
do których nale¿¹ m.in. prof. dr E.Matthias i kronikarz Tomasz Kantzow, t³umacz¹ j¹ nieco inaczej. Ich zdaniem nazwa miasta S³awno, ma prawdopodobnie zwi¹zek z ksiê¿n¹ Slawin¹, córk¹ ksiêcia wiêtobora Pomorskiego (XII
wiek), który w walce ze swymi poddanymi wezwa³ na pomoc ksiêcia pogañskiego Kruko. Ów ksi¹¿ê pomocy udzieli³, lecz postawi³ warunek, by wiêtobór porzuci³ chrzecijañstwo i zgodzi³ siê oddaæ mu rêkê swej córki, piêknej
Slawiny. Chocia¿ Slawina zarêczona by³a z ksiêciem Henrykiem Meklemburskim, musia³a jednak wyjæ za ksiêcia Kruko i wyjechaæ z nim na dalek¹ pó³noc.
Mi³oæ do ojczyzny nie wygas³a w niej. Namówi³a wiêc
mê¿a i wspólnie wyruszyli odwiedziæ ojca, któremu Kruko
wybudowa³ piêkny zamek. Przy ponownym zatargu miêdzy wiêtoborem a jego wasalami Kruko, który podejrzewa³ tecia o potajemne sprzyjanie chrzecijañstwu, przeszed³ na stronê buntowników - wasali i zamkn¹³
wiêtobora w podziemiach jego w³asnego zamku. Podczas obchodu na czeæ zwyciêstwa tylko Slawina pozosta³a smutna. Zesz³a wiêc do lochów, gdzie wiêziono jej
ojca i wówczas w zamek uderzy³ piorun, który go zniszczy³, a¿ do fundamentów. Ksi¹¿ê pogañski wraz ze swoim
wojskiem znalaz³ mieræ pod gruzami. Nieco póniej zjawi³ siê ksi¹¿ê Henryk, uwolni³ Slawinê, o¿eni³ siê z ni¹ i
nada³ odbudowanemu zamkowi imiê ¿ony.
Ziemia zbrojnych staræ
Ziemia s³awneñska wystawiona by³a na szczególne
niebezpieczeñstwo w XIII i XIV wieku. Teren ten obejmowa³ obszar Pomorza, którego granica na zachodzie by³a
rzeka Parsenta, na wschodzie £eba, na po³udniu -granice dzisiejszych powiatów miasteckiego i s³awneñskiego. Zamek S³awno by³ jedn¹ z najsilniejszych twierdz pomorskich. Zbudowany na lewym brzegu rzeki Wiepszy
przy wiosce S³awsko, oddalonej o 4 km od w³aciwego
S³awna, by³ przedmiotem ci¹g³ych staræ o te ziemie,
przez któr¹ prowadzi³ stary szlak handlowy z po³udniowej Polski na pó³noc i stamt¹d do kopalñ soli w
Ko³obrzegu, k³ócili siê ksi¹¿êta Moraw, Polski, Branden-

burgii, Pomorza Zachodniego i Rugi oraz Wielki Mistrz
Zakonu Krzy¿ackiego.
Przez wiele lat ziemia s³awneñska przechodzi³a z r¹k
do r¹k. W³adali ni¹ ksi¹¿êta Pomorza Zachodniego i magnaci ze zdradliwego rodu wiêców. Raz po raz siêgali
po ni¹ Krzy¿acy i ksi¹¿êta Pomorza Wschodniego, Brandenburczycy i Hohenzollernowie. A¿ w koñcu, po mierci
ostatniego ksiêcia pomorskiego Bogus³awa XIV (1637
r.), dosta³a siê Brandenburczykom i Hohenzollernom.
Germanizacja
Nowi w³adcy rozdali ziemiê s³awneñsk¹ swoim magnatom i od tej chwili rozpoczê³a siê systematyczna germanizacja Kaszubów.
Kronika kocio³a w S³awnie wspomina o zag³adzie
resztek Kaszubów w II po³. XVII wieku, za czasów panowania Fryderyka II. Niemczenie ludnoci tubylczej
zwi¹zane by³o cile z likwidowaniem katolicyzmu na
rzecz wyznania ewangelickiego. Ci, którzy nie chcieli
ulec nowym w³adzom, uciekali na tereny polskie, inni (a
by³a ich przewa¿aj¹ca wiêkszoæ) pozostali, pragn¹c ratowaæ kawa³ek w³asnej ziemi.
Z czasem ulegli oni germanizacji. Przyk³adem mo¿e
tu byæ drzewo genealogiczne ch³opskiej rodziny W¹salów (eksponat Muzeum w Dar³owie) ze wsi Dzier¿êcina
pow. S³awno, która z czasem zmieni³a nazwisko na Vanselow, daj¹c swym potomkom typowo niemieckie imiona. Z biegiem lat, pod silnym naporem germañskim, ludzie stracili wiadomoæ swojej przynale¿noci
szczepowej. Dosz³o do tego, ¿e Niemcy usi³owali nieraz
wmówiæ Europie, ¿e Kaszubi i Wendowie, to osobna narodowoæ, nie maj¹ca nic wspólnego z Polsk¹, a wobec
tego nale¿y zaliczyæ j¹ do narodów germañskich. Wystarczy³o jednak pos³uchaæ mowy ludu, aby wiedzieæ
sk¹d wywodz¹ siê Kaszubi. Dokumentem pisanym
mo¿e tu byæ kancjona³ kaszubski ,,Duchowne Pienie" opracowany przez Szymona Krofeya w 1586 roku. Jedna ze zwrotek hymnu ,,Veni Redemptor genitum
brzmi:
Przyæ odkupicielu pogañsky
Od Panny porodzony
Wszytek wiat narodzeniu
Dziwuje siê takiemu.
Chocia¿ Krofey by³ protestanckim pastorem, to jednak by³ S³owianinem i dlatego piewa³ hymny katolickie

i s³awi³ z kaszubskim ludem Orêdowniczkê. Duch
S³owiañszczyzny
Od czasu panowania na tych ziemiach ostatniego
ksiêcia s³owiañskiego, minê³o przesz³o trzysta lat. Niemcy w tym czasie nie pró¿nowali. Jak wspomina kronika
kocio³a s³awneñskiego miasto najwiêcej zawdziêcza³o swemu mo¿nemu protektorowi i dziedzicowi dóbr
rycerskich w Warcinie, kanclerzowi Bismarckowi, który
tam wypoczywa³. To, ¿e w 1910 roku by³o w S³awnie tylko 74 katolików (równoznaczne z pojêciem Polak), stanowi³o szczególn¹ zas³ugê tego hakatysty.
Ale nawet te trzy stulecia nie potrafi³y ca³kowicie wypleniæ s³owiañskiego ducha w ujarzmionym narodzie.
Przechowa³o siê sporo dowodów wiadcz¹cych o s³owiañskoci tych ziem. Ludzie, którzy po 1945 roku osiedlili
siê w powiecie s³awneñskim pamiêtaj¹ ciekawe nazwy
niektórych miejscowoci. Kierownik Wydzia³u Kultury
Prezydium PRN w S³awnie p. Stefan Kroczyñski wspomina, i¿ uderzy³o go wówczas s³owiañskiej pochodzenie
nazw niektórych miejscowoci, pozornie tylko zniemczonych np. Wendisch Bukow (obecnie Bukowo), oraz podobne do Grochów, £ochów itp.
Wiêkszoæ tych nazw, przepisano dos³ownie na jêzyk niemiecki, nie zmieniaj¹c ich pierwotnego znaczenia. Gorzej natomiast wypad³o z przemianowaniem ich
po wtórnie na nazwy polskie. W³adze nasze ustanawiaj¹c polskie nazewnictwo na terenach by³ej Rzeszy,
chcia³y zrobiæ je jak najbardziej podobne w brzmieniu
do dawnych nazw, nie badaj¹c ich pierwotnego znaczenia i dlatego spolszczono w wielu wypadkach jedynie
koñcówki, albo niektóre sylaby.
Zwróci³ na to uwagê Aleksander Tarnowski, kustosz
Muzeum w Dar³owie. Tak np. niemieck¹ nazwê Katzenville, co w jêzyku polskim powinno znaczyæ Kocia
Wola, przerobiono po prostu na Chociwel, podobnie zamiast Smerdowo - jest Smarzewo, z niemieckiego Schedzin zrobiono Szedzin, zamiast pierwotnej, staros³owiañskiej nazwy Wszedzieñ. Tak du¿o siê mówi o
s³owiañskoci ziem odzyskanych i w tym samym czasie
niszczy siê dokumenty, które mog¹ o niej zawiadczyæ.
Obyczaje ludu przechowa³y prastare tradycje nocy wiêtojañskiej, pochody z turoniem, zabawy z jajkiem. Przechowa³o siê równie¿ sporo Kaszubskich legend, bajek i motywów zdobniczych, W budownictwie okr¹g³a forma
budowy wsi zachowa³a s³owiañski charakter, pozosta³o równie¿ sporo chat kurnych, które malowa³ jeszcze w 1940
roku nieznany akwarelista (zbiory Muzeum Dar³owskiego).
¯egnaj rodzinna ziemio
I tak, jak mo¿na by doszukaæ siê s³owiañskiego pochodzenia wielu martwych przedmiotów, tak trudniej
odnaleæ je w wiadomoci ludzi. Ci, którzy przed ro-

kiem 1945 mieszkali w S³awnie, prawie wszyscy wyje¿d¿aj¹ do Niemiec. Od 1946 roku z samego powiatu
s³awneñskiego wyjecha³o 47 tys. osób. W ubieg³ym
roku liczba ta wynosi³a - 900. Na transport czeka jeszcze tysi¹c osób - wszyscy chc¹ wyjechaæ. Ten tysi¹c to
ju¿ reszta tubylców. W³adze traktuj¹ ich jako Niemców.
Co innego mówi¹ same nazwiska. Spisy repatriantów
roj¹ siê od nazwisk, wcale nie niemieckiego pochodzenia: Pieper, Knop, Domke, Baranowski, Dombrowa,
Adam, Solke, Slawin, Raskowske, Macikowska, Grabowska, Kluck, Wetzel, Stiñski, Krokow itd.
Jak siê domyla³am, sporo tych ludzi niewiele ma
wspólnego z narodowoci¹ niemieck¹. Wyje¿d¿aj¹ dlatego, ¿e nikt ich tu nie zatrzymuje. S¹ to czêsto ludzie
starzy i biedni. Jad¹ do Niemiec, bo tam maj¹ krewnych,
u których mog¹ spêdziæ spokojnie staroæ.
Rozmawia³am z p. Mari¹ Nicow¹. Ona te¿ z³o¿y³a
podanie na wyjazd do Niemiec. Sama utrzymuje matkê i
chorego mê¿a. Mieszkaj¹ w wal¹cym siê parterowym
domku. Pensja 800 z³, jak¹ otrzymuje w Powiatowej Radzie Narodowej, nie starcza na utrzymanie trzech osób.
W Niemczech ma brata, u którego bêd¹ mogli zamieszkaæ. Wszyscy troje chc¹ wyjechaæ, aby jak mówi¹, spokojnie tam umrzeæ.
Pani Nicowa jest Kaszubk¹, pochodzi z Bo¿ego Pola.
W S³awnie osiedli³a siê w 1938 roku. Tu mieszka³ jej
m¹¿. W tej chwili nic j¹ nie wi¹¿e z miastem. Ma krewnych w Niemczech, w Wejherowie, Kocierzynie. Jej stara matka z rozrzewnieniem wspomina odwiedziny w Kocierzynie  ludzie s¹ tam tacy dobrzy i weseli. Wszyscy
troje chc¹ jednak wyjechaæ.
- Ju¿ mielimy nadziejê na wyjazd - mówi p. Maria a teraz znowu nic z tego. Pani wie, przy obecnej zwy¿ce
cen na paszporty...Nigdy nie zarobiê tyle, aby od³o¿yæ
15 tys. z³, poza tym musimy przecie¿ z czego ¿yæ.
Ludzie tworz¹ oblicze miasta
W S³awnie niewiele pozosta³o ludzi, pamiêtaj¹cych
tak jak p. Nicowa lata przedwojenne. Rok 1946 wyeksmitowa³ ich z tych ziem, bez wzglêdu na to, czy to byli
Niemcy, czy te¿ zgermanizowani Polacy. Na ich miejsce
zjawili siê przybysze g³ównie z wileñszczyzny i zza
Buga. Powsta³ konglomerat ludnociowy. Wiêkszoæ
przyby³a tu w nadziei wzbogacenia siê. Niewielu by³o takich, którzy jak p. Tarnowski z Dar³owa z pietyzmem zaczêli wy³awiaæ cenne zabytki kultury minionych wieków.
Na przyk³adzie S³awna najlepiej mo¿na sprawdziæ,
¿e to w³anie ludzie tworz¹ oblicze miasta. Te dawniej
kaszubskie ziemie zatraci³y obecnie swoj¹ przynale¿noæ etniczn¹. S¹ jak gdyby niczyje. Przypadkowi
mieszkañcy, nie mog¹ stworzyæ trwa³ej kultury, a o tej,
która by³a tu przed setkami lat - nie wiedz¹.
S³awno: Koœció³ p.w. WNMP – rys. Anna Rajca
W ogóle o Kaszubach wie siê w S³awnie tyle, ¿e
mieszkaj¹ w okolicach Gdañska i zajmuj¹ siê rybo³ówstwem. Nie ma³e Wlec by³o zdziwienie w Powiatowej Radzie Narodowej, gdy pewnego dnia przyszed³ z województwa okólnik polecaj¹cy nauczanie w powiecie
kaszubskich piosenek i tañców (bo przecie¿ s¹ to ziemie
staro-kaszubskie). Co robiæ, zaczêto przepytywaæ co to
za pieni, jak wygl¹daj¹ tañce kaszubskie... i na tym zakoñczono akcje. Bo jak uczyæ piosenek i tañców kaszubskich gdy w powiecie nie ma Kaszubów. Gdzie tam na
wsi osiedlili siê po wojnie jacy Kaszubi, ale jest ich tak
niewielu, ¿e nie ma co zaprz¹taæ sobie tym g³owy.
W miecie te¿ znalaz³oby siê parê osób mówi¹cych
po kaszubsku. Aby ich policzyæ, starczy³yby zapewne
palce jednej rêki. Tak wiêc pod wzglêdem ludnociowym S³awno równie dobrze mog³oby le¿eæ na l¹sku
czy Mazurach. A kto wie, czy tam nie znalaz³oby siê wiêcej Kaszubów?
Skromne ¿yczenie
Gdyby wiêc kto zechcia³ ustaliæ po³o¿enie S³awna
pod wzglêdem historycznym i etnograficznym, znalaz³by na to dwie przeciwstawne odpowiedzi. Historycznie ziemie te nale¿¹ do Kaszub, etnograficznie - znajduj¹ siê na ich marginesie. Margines ten jest bardzo
szeroki i kto wie, czy w przysz³oci nie powróci tam dawna kultura kaszubska. Byæ mo¿e wraz z ni¹, miasto zatraci sw¹ nijakoæ, czego nale¿y mu ¿yczyæ tak samo
gor¹co, jak tego, by w zestawieniu z pozosta³ymi miastami z liczby 200, nie pozosta³o na szarym ¿yciowym koñcu./-/
(Kaszëbë Gdañsk 16-28.II.1958 r.)

Zapiski z historii
w kalendarzu
i na starych rycinach*

Jakub Wejher (1609-1657)
¯o³nierz i polityk, zwi¹zany z dworami królów
Polski W³adys³awa IV i Jana Kazimierza Wazów, wojewoda malborski, starosta cz³uchowski, fundator
kocio³a w Cz³uchowie p.w. w. Jakuba Aposto³a.
Przed wojn¹ polsko  szwedzka z rozkazu króla osadzi³ za³ogami miasta i zamki, szczególnie uwagê
zwracaj¹c na zamek w Cz³uchowie. W maju 1655 r.
zosta³ naczelnym dowódc¹ wojsk i pospolitego ruszenia w Prusach Królewskich.

Hetman Stanis³aw Koniecpolski.
W latach 1626  1629 na Pomorzu toczy³a siê
wojna polsko  szwedzka o ujcie Wis³y. Hetman
Stanis³aw Koniecpolski 17 kwietnia 1627 roku w bitwie pod Amersztynem (Czarne) pokona³ szwedzkich najemników spiesz¹cych z pomoc¹ królowi
szwedzkiemu Gustawowi Adolfowi. Na drugi dzieñ
przyby³ na zamek w Cz³uchowie, gdzie w kaplicy odprawiono msze. Hetman podziêkowa³ Bogu i ¿o³nierzom za zwyciêstwo, a nastêpnie z wojskiem uda³
siê do Chojnic.
*

Z kalendarza Zamek Cz³uchowie 2006. Wydawca, Miejski Dom Kultury w Cz³uchowie. Tekst i
dobór rycin, ilustracji  Wiktor Zybaj³o. Zdjêcia Sylwia Stachowicz  Miastkowska. Sk³ad i opracowanie graficzne Krystian Miastkowski.
/tz/
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Ks. W³adys³aw Szulist Lipusz

Z ¿ycia diecezji
che³miñskiej 1772-1920

Znawca przedmiotu J. Borzyszkowski za M. Dobrzyñskim przyjmuje, ¿e dzieje spo³eczeñstwa polskiego w okresie zaboru uk³ada³y siê w ten sposób, ¿e
naród d¹¿y³ do niepodleg³oci dwiema drogami:
drog¹ powstañ orê¿nych i drog¹ pracy organicznej. Na
omawianym obszarze mia³o miejsce to szczególnie w
drugim okresie 1821-1920.
W pierwszym okresie (1772-1821) zaczê³o upadaæ ¿ycie kulturalne Kocio³a, jak chóry kocielne, kapele, biblioteki klasztorne i drukarnie. Przesta³o
istnieæ katolickie szkolnictwo, zw³aszcza powszechne
i klasztorne. Pruskie w³adze zaczê³y redukowaæ wiêta kocielne i ograniczono zagraniczne wyjazdy ksiê¿y. Klasztory zosta³y skazane na wymarcie. Napór
niemczyzny na zachodnie rubie¿e stawa³ siê coraz silniejszy (Cz³uchów, Bytów i Lêbork), co tak¿e wp³ywa³o
na wzmagaj¹c¹ siê protestantyzacjê.
Pod wzglêdem kocielnym Prusy d¹¿y³y do izolacji tych terenów od Polski (W³oc³awek i Gniezno) i poddawaniu ich cis³ej kontroli. Tê akcjê pruskiej
administracji u³atwia³ biskup che³miñski Karol Hohenzollern.
Wojny napoleoñskie o¿ywi³y nadziejê Polaków na
odbudowê w³asnego i niepodleg³ego pañstwa, do czego jednak nie dosz³o, a przysporzy³o Pomorzu Nadwilañskiemu olbrzymiej ofiary krwi, mienia oraz znaczn¹
ruinê materialn¹. Pomimo to, wydarzenia z lat 1807-1815 przyczyni³y siê do pog³êbienia wiadomoci narodowej i u³atwi³y przysz³e reformy spo³eczne.
Okres lat 1772-1815 objawi³ siê na Pomorzu Gdañskim (lewobrze¿nym Wis³y) pozycj¹ przejciow¹, pozbawion¹ stabilizacji politycznej i kocielnej, co w
efekcie przyczynia³o siê w jakim stopniu do religijnej
wegetacji.
Kongres Wiedeñski utrwali³ dominacjê Prus na
Pomorzu Gdañskim, a dla Gdañska by³ to okres wielkiej wietnoci. Obszary te poddano systematycznej
germanizacji i protestantyzacji. Prusy przybiera³y pozycjê mocarstwow¹ w Europie, a po 1815 r. stara³y
siê narzucaæ wzorce katolicyzmu niemieckiego, co w
znacznym stopniu im siê uda³o, a biskupami w Pelplinie od 1824 r. zostawali tylko Niemcy w przeciwieñstwie do Gniezna, gdzie z wyj¹tkiem Dindera
(cztery lata) biskupami byli tylko Polacy. Warto podnieæ tak¿e i ten fakt, ¿e w Gnienie schematyzm duchowieñstwa wydawano po ³acinie, a w Pelplinie po
niemiecku.
Decyduj¹cy wp³yw na wybór biskupów che³miñskich od 1824 r. mia³ rz¹d pruski. W jego planach by³o
nawet objêcie archidiecezji gnienieñsko-poznañskiej
przez biskupa che³miñskiego I. S. Mathyego, ale ten
odmówi³ z racji s³abego zdrowia.
Biskup A. Sedlag wbrew pocz¹tkowym sprzeciwom kapitu³y zosta³ z woli rz¹du pruskiego równie¿
ordynariuszem che³miñskim. Z braku kap³anów ten¿e
nie zwraca³ siê o pomoc do bardziej polskiej archidiecezji gnienieñsko-poznañskiej, tylko sprowadza³ ksiê¿y ze l¹ska, diecezji praskiej, o³omunieckiej i innych,
co te¿ mia³o swoj¹ wymowê.
Po mierci A. Sedlaga rz¹d pruski przez swoich
urzêdników dopilnowa³by J. N. Marwicz zosta³ wybrany biskupem che³miñskim. Podobnie mia³a siê rzecz w
1898 r., gdy z kandydatów przedstawionych przez
rz¹d kapitu³a wybra³a A. Rosentretera.
Chcia³bym w tych koñcowych wywodach zwróciæ
uwagê jedynie na kilka elementów, jak obrona narodowego ja, co objawia³o siê w zachowaniu polskoci i
polskiego stanu posiadania.
W pañstwie pruskim g³ównymi wyznaniami by³y
protestantyzm i katolicyzm.Wyznania protestanckie
cieszy³y siê wiêksz¹ opiek¹ w³adzy pañstwowej, tak¿e
w dotacjach finansowych. Równie¿ pozycja niemieckich katolików i duchowieñstwa przedstawia³a siê le-
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piej, bo ¿yli w swoim pañstwie, a bardziej
zas³u¿onych rz¹d odznacza³ nie tylko Orderem Or³a
Czerwonego.
Niemieck¹ aktywnoæ wspiera³y m.in. prasa i towarzystwa naukowe, które otrzymywa³y dotacje pañstwowe na umacnianie niemczyzny na omawianych
terenach. W akcjê tê w³¹czali siê tak¿e niektórzy ksiê¿a niemieccy i stawali siê oni narzêdziem odgórnej germanizacji, chocia¿, na co dzieñ spotykali siê z polskimi
duchownymi na konferencjach dekanalnych i odpustach.
Polscy duchowni w obronie praw swojego narodu
byli zdani jedynie na siebie samych i konsekwencje za
przywództwo wród polskich katolików brali na siebie. Przyjmowali nie tylko postawê defensywn¹, ale
czêsto bardzo aktywn¹. Do tych ostatnich nale¿y zaliczyæ powstañcze zrywy, niektóre zgromadzenia czy
grupowe petycje.
Do zrywów nale¿y zaliczyæ nieudan¹ wyprawê starogardzk¹ z 1846 r., niemniej jednak przyczyni³a siê
ona do rozbudzenia polskiej wiadomoci narodowej.
W obronie praw ludnoci polskiej dzia³a³a powsta³a w
1848 r. Liga Polska. W tym czasie da³ o sobie znaæ ks.
J. Tu³odziecki. Na terenie sejmu pruskiego (Landtag)
oraz polscy parlamentarzyci stawali w obronie praw
ludnoci polskiej. Z oko³o 320 ksiê¿y w Prusach Zachodnich postawê wobec sprawy polskiej ujawni³o w
latach 1846-1849 oko³o 160 duchownych.
Wiêkszoæ ksiê¿y zgromadzonych w Pelplinie w
dniach 19-28 czerwca 1849 r. na konferencji diecezjalnej opowiedzia³o siê za u¿ywaniem jêzyka polskiego w kancelarii biskupiej i by teologia pastoralna
oraz historia Kocio³a by³y wyk³adane w tym jêzyku.
Z kolei polscy katolicy z Torunia w liczbie 325 osób w
licie do biskupa che³miñskiego A. Sedlaga domagali
siê polskich kap³anów, by do nich przemawiali po polsku.
Wyrazem solidarnoci z wypadkami w Królestwie
Polskim, pocz¹wszy od 1861 r. w Prusach Zachodnich
by³y manifestacje religijno-patriotyczne, noszenie strojów narodowych i ¿a³obnych oraz piewanie w czasie nabo¿eñstw Bo¿e, co Polskê. W tê akcjê w³¹czali
siê polscy ksiê¿a, szczególnie A. Muchowski zes³aniec na Sybir i A. Marañski - znany jako wiêzieñ
Moabitu.
Wielu ksiê¿y w czasie Kulturkampfu dotknê³y represje rz¹du pruskiego, który wobec twardego oporu
ludnoci katolickiej przekona³ siê, ¿e dalsza walka jest
bezcelowa.
Kolejnym aktem oporu wzglêdem pruskiej w³adzy
sta³y siê zwi¹zki filomackie w gimnazjach pomorskich,
a tak¿e w pelpliñskim seminarium. Rozwija³y one wród swoich cz³onków naukê historii i literatury ojczystej. Pomimo licznych represji ze strony zaborcy wyszli
z nich przyszli dzia³acze na polu spo³eczno-narodowym, m.in. ksiê¿a J. Dembieñski, B. Makowski, J. Nowacki, F. Bolt, J. Wrycza, F. Feldheim, A. Karczyñski i L.
Szopiñski.
Inn¹ form¹ obrony tym razem jêzyka polskiego w
nauczaniu religii sta³y siê strajki szkolne, w które najbardziej zaanga¿owali siê ksiê¿a z okolic Starogardu,
Tczewa, Chmielna, Torunia, Lubawy, Lidzbarka Welskiego i Górzna. Strajki sta³y siê aktem czynnego oporu wobec zaborcy i germanizatora.
Podtrzymywaniu polskiego ¿ycia narodowego i
stanu posiadania s³u¿y³y liczne organizacje, m.in. Towarzystwo Moralnych Interesów, Towarzystwo Pomocy Naukowej, Katolicki Zwi¹zek Nauczycieli,
towarzystwa piewacze, Towarzystwo Gimnastyczne
Sokó³", Stra¿", towarzystwa handlowe, przemys³owe, kó³ka rolnicze, banki ludowe, Towarzystwo
Czytelni Ludowych i inne. Udzia³ w nich polskich ksiê¿y by³ bardzo znacz¹cy.

Obronie polskiej kultury i gospodarki przychodzi³y z pomoc¹ prasa, jak Gazeta Gdañska", Pielgrzym", Gazeta Grudzi¹dzka", Gazeta Toruñska",
Gryf oraz nierozdzielnie z nimi zwi¹zane wydawnictwa i drukarnie. Na planie parlamentu Rzeszy w tym
kierunku dzia³ali m.in. ksiê¿a Neubauer, Wolszlegier,
£osiñski i Dunajski.
W podtrzymywaniu ducha narodowego i polskoci nie bez znaczenia by³y sanktuaria maryjne i pasyjne, jak Swarzewo, Sianowo, Piaseczno, Byszewo,
Wiele i Wejherowo. Tych elementów zw³aszcza w plastyce mo¿na siê dopatrywaæ w starych kocio³ach poklasztornych (¯arnowiec, Wejherowo, Oliwa, ¯ukowo,
Pelplin, Byszewo, Koronowo, wiecie i Zamarte).
Dla obrony narodowej drogi zas³u¿y³y siê nie tylko poszczególne towarzystwa czy grupy spo³eczne,
ale tak¿e bardzo znacz¹ce jednostki, z których moim
zdaniem nale¿y wymieniæ ksiê¿y: S. Kujota, A. Mañkowskiego i B. Domañskiego oraz w nieco mniejszym
zakresie duchownych: B. £osiñskiego, B. Witkowskiego i w powiecie bytowskim, R. Pr¹dzyñskiego.
Bywa³y sytuacje, ¿e zw³aszcza ci trzej pierwsi pozostawali sami na polu walki i jednostkowo musieli podejmowaæ wa¿ne decyzje dla katolickiego
spo³eczeñstwa.
Wyj¹tkowa rola na prze³omie XIX i XX w. a¿ do I
wojny wiatowej przypad³a ks. S. Kujotowi, i to na
polu wychowawczym w Collegium Marianum niwie
naukowej, prozatorskiej, jako ojciec polskiej historiografii Pomorza, prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, cz³owiek o benedyktyñskiej pracy, wytrwa³oci i
pasji twórczej, bezinteresownoci w pracy naukowej,
dok³adaj¹c niejednokrotnie do rozwoju nauki polskiej
na Pomorzu Wschodnim. Nie zawsze znajdowa³ dla tej
sprawy zrozumienie nawet w swoim rodowisku, jednak pomimo to ze zdecydowaniem i wytrwa³oci¹ wydobywa³ polskoæ z pomorskiej ziemi i rozwija³
wiadomoæ narodow¹ na omawianym obszarze.
Ksi¹dz A. Mañkowski znany z pracy na niwie narodowej musia³ czekaæ na otrzymanie probostwa a¿ do
1920 r., czyli do czasów II Rzeczypospolitej. Prezesem
Towarzystwa Naukowego w Toruniu zosta³ w 1923 i
tê funkcjê spe³nia³ do 1939 r. Wielokrotnie stara³ siê o
powo³anie Wszechnicy Pomorskiej w Toruniu. Ze swoim bogatym dorobkiem naukowym wszed³ na sta³e do
historiografii pomorskiej i zaj¹³ trwa³e miejsce w nauce polskiej. Wydobywa³ polskie elementy z historii Pomorza. Uwa¿a siê go za organizatora nauki polskiej na
Pomorzu. Ju¿ za ¿ycia cieszy³ siê znacz¹cym uznaniem
w sferach naukowych, kocielnych i pañstwowych i z
tej racji w 1929 r. zosta³ cz³onkiem korespondentem
Polskiej Akademii Umiejêtnoci.
Niespo¿yt¹ witaln¹ energi¹, niezwyk³¹ nieustêpliwoci¹, gotowoci¹ do ponoszenia wielkich ofiar dla
sprawy narodowej, psychiczn¹ odpornoci¹ na przeladowania ze strony zaborcy i w³adz niemieckich ju¿ po
1920 r. odznacza³ siê ks. dr B. Domañski. Jako przywódca wielkiej miary obj¹³ funkcjê prezesa Zwi¹zku
Polaków w Niemczech.
Ostatnie aktywne i patriotyczne dzia³ania przypad³y na Pomorzu na lata 1918-1920, w które równie¿
czynnie w³¹czyli siê ksiê¿a, zw³aszcza F. Bolt, B. Witkowski, B. £osiñski i A. Wolszlegier. D¹¿enia narodowo-wyzwoleñcze znalaz³y swoje ujcie w Radach
Robotniczo-¯o³nierskich i Ch³opskich, które tak¿e
wspierali ksiê¿a, za co przeladowa³ ich Grenzschutz,
zw³aszcza B. Witkowskiego i J. Wryczê.
Ksiê¿a byli tak¿e inicjatorami tworz¹cej siê w zaborze pruskim pañstwowoci polskiej, bior¹c udzia³ w
walkach narodowowyzwoleñczych w przeddzieñ odzyskania niepodleg³oci. Zaanga¿owali siê w pracê
spo³eczn¹, bo byli wiadomi, ¿e s³u¿¹ nie tylko Kocio³owi, ale tak¿e narodowi./-/

Z mojej Ksiegi Pamiêci /tz/

Ks. Kazimierz Raepke
W 70 rocznicê urodzin

By³ proboszczem w Borzyszkowach przez ponad 25 lat. Trudno sobie wyobraziæ powojenn¹ historiê Gochów bez Niego.
Urodzi³ siê 16 czerwca 1936 r. w Kartuzach.
Pochodzi³ z typowej kaszubskiej rodziny, której
losy na pograniczu kulturowym i etnicznym by³y
bardzo skomplikowane. Jego prapradziadek w
1846 r. przyj¹³ katolicyzm. Ojciec zgin¹³ w
m³odym wieku w mundurze Wehrmachtu pod
Charkowem w 1943 r. Jego wychowaniem zajmowa³a siê wiêc matka Monika z Kwidziñskich Raepke, rodem z Szemuda, i to ona wp³ynê³a
najsilniej na jego ¿yciow¹ drogê.
W Kartuzach ukoñczy³ Gimnazjum i Liceum
im. Hieronima Derdowskiego. Po liceum wst¹pi³
do seminarium duchownego w Pelplinie, które
ukoñczy³ w 1959 r. Wtedy te¿ otrzyma³ wiêcenia
kap³añskie. Uroczystoæ odby³a siê wyj¹tkowo nie
w Pelplinie, ale w jego rodzinnych Kartuzach.
Przez kilka lat by³ wikarym w parafii katedralnej w Pelplinie i w tym czasie, na co dzieñ móg³
wspó³pracowaæ z jednym z najznakomitszych
umys³ów kaszubskich - pisarzem i leksykografem
ks. Bernardem Sycht¹. Z tego okresu zachowa³
barwne wspomnienia, którymi z rzadka dzieli³ siê
tylko z bliskimi. Namowy, aby uwieczni³ je w postaci pisanej, nie da³y niestety rezultatu. Ju¿ po
przeniesieniu siê do Borzyszków bardzo chêtnie
udziela³ pomocy ks. Sychcie w jego pracy naukowej nt. gwar i jêzyka kaszubskiego i kociewskiego. Nale¿a³ do jego najcenniejszych
informatorów tego naukowca. Wynika³o to

przede wszystkim ze znakomitej znajomoci kaszubszczyzny i przywi¹zania do rodzimej kultury,
jaka zawsze ¿ywi³ ks. K. Raepke. Zreszt¹ w czasie
studiów w Pelplinie rozpocz¹³ on swoj¹ drogê kaszubsk¹, czego wyrazem by³ fakt, ¿e w 1958 r. zosta³ Królem Kaszubów, czyli stan¹³ na czele
za³o¿onego jeszcze w 1908 r. przez Jana Karnowskiego Ko³a Kaszubologów.
W 1969 r. opuci³ Pelplin i przeniós³ siê do Borzyszków na Gochach, gdzie przysz³o mu spêdziæ
ponad 25 lat. Parafia mia³a w swoich dziejach
szczêcie do wybitnych ksiê¿y. Ksi¹dz Kazimierz
wiedzia³ o tym. Do ich dzie³ i dziedzictwa podchodzi³ z pokor¹. To na ich przyk³adzie uczy³ siê
umi³owania tego piêknego zak¹tka Kaszub. Postacie ksiê¿y proboszczów Wojciecha Kleknera i Jana
Borka z XVIII w. czy Jana Sucharskiego i Sylwestra
Felchnera z XIX i XX w. by³y dlañ wzorem i stara³
siê zawsze podkrelaæ ich zas³ugi. Stara³ siê tak¿e
pomno¿yæ ich dorobek, czego przyk³adem mog¹
byæ choæby koció³ w Lipnicy i kaplica w £¹kiem.
Wielk¹ pasj¹ ksiêdza Kazimierza by³a historia. Ka¿dy kto bywa³ na plebani w Borzyszkowach
wiedzia³ jak bogaty by³ jego ksiêgozbiór. Swoje
pasje historyczne skierowa³ przede wszystkim do
Kartuz, swojego ukochanego miasta rodzinnego.
To jemu powiêci³ swój pierwszy artyku³ zamieszczony w 1957 r. na ³amach Kaszëb. Od tego czasu opublikowa³ ponad 30 ró¿nego rodzaju prac
wspomnieniowych, kaznodziejskich i historycznych, w tym swoje najwa¿niejsze dzie³o Koció³
dawnej Kartuzji Kaszubskiej w Kartuzach. Zarys

historii" (Wejherowo 1992). Za ten wysi³ek
badawczy zosta³ w 1995 r. laureatem Medalu Stolema, przyznawanego przez Klub Studencki Pomorania" z Gdañska. Ks. Raepke mia³ tak¿e drug¹
pasjê, o której wiedzia³o niewielu. By³a ni¹ astronomia. Na ten temat tak¿e zgromadzi³ pokany ksiêgozbiór, a w czasie swoich kazañ czêsto
odwo³ywa³ siê do porównañ kosmologicznych.
W doæ zgodnej opinii osób, które go zna³y,
mimo tak szerokich zainteresowañ, wielkiej wiedzy i utytu³owania, ksi¹dz Kazimierz by³ cz³owiekiem skromnym, a znakomitym przy tym
kaznodziej¹. Jego kazania, zawsze spokojne i proste, trafia³y do serc wiernych. Posiada³ rzadk¹ ju¿
dzi umiejêtnoæ autentycznej rozmowy ksiêdza
ze swymi wiernymi, rozmowy od o³tarza.
W trakcie swojej pos³ugi kap³añskiej pe³ni³
wiele wa¿nych funkcji. By³ wieloletnim dziekanem dekanatu zaborskiego i borzyszkowskiego
oraz Honorowym Kanonikiem Kapitu³y Kartuskiej.
Przyczyni³ siê znacznie do odbudowy i zorganizowania w 1982 roku powiecenia Krzy¿a Pamiêci
Gochów, na górze Piszczatej (Piaszczatej) k/
Borzyszków. Na wniosek Odzia³u ZK-P w S³upsku
zosta³ odznaczony ( odznaczenie zosta³o przez nieg o p r z y j ê t e ) M e d a l e m z a Z a s ³ u g i d l a W o j ewództwa S³upskiego. Zmar³ 15 maja 1997 r. w
Kartuzach i tam te¿ zosta³ pochowany. W rok po
jego mierci w kociele w Borzyszkowach
ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê powiêcon¹ jego
pamiêci, na któr¹ niew¹tpliwie po wsze czasy
zas³u¿y³ swym ¿yciem, prac¹ i kap³añstwem./tz/
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+RYSZARD CIEMIÑSKI*

Zrzeszyniec znaczy³

Byli m³odzi. Bardzo m³odzi. I w tej swojej m³odoci
zadzierzyci, krn¹brni i niepokorni. W tych swoich cechach trudnych do poskromienia byli twórczy. Na
dok³adkê stale ich przybywa³o.. To sprawia³o, ¿e byli
trudno policzalni. Po prostu ich kaliber by³ tak bardzo
ró¿ny. Skala talentu i si³a przebicia tak rozmaite. Faktem jest, ¿e od czasów M³odokaszubów byli drug¹ formacj¹ literacko-polityczn¹ o tej skali oddzia³ywania
na swoje bezporednie otoczenie.
Zrzeszyñcy. Ich lata m³ode przypada³y na
pocz¹tek XX wieku. Na lata dla ruchu regionalnego
niezmiernie wa¿kie. A to dlatego, ¿e z wolna wygasa³a aktywnoæ twórcza M³odokaszubów, ich poprzedników dziele krzewienia kaszubskoci ulega³a
sta³emu nasileniu. .Oni za, Zrzeszyñcy, raz nabrawszy rozpêdu, ju¿ nie widzieli powodu by zaprzestaæ.
Pomników ¿adnemu z nich nie wybuduj¹.. Majkowski zyska go choæby w Kartuzach. Heyke zostanie
nim obdarowany w Kocierzynie. Karnowski równie¿
go zyska. Jedynym ladem usankcjonowania Jana
Trepczyka, Aleksandra Labudy, Jana Romskiego i pomniejszych  Feliksa Marsza³kowskiego, Stefana
Bieszka, Brunona Sobczaka, Brunona Richerta bêd¹
ich groby. Swoiste pomniki pamiêci. Jedyny wyj¹tek
 tablica w br¹zie wykuta dla swego proboszcza na
jednej ze cian kocio³a pod wezwaniem w. Micha³a
w Sopocie. Tu jednak zadzia³a³ swoisty lokalizm.
Uznanie dla lat pracy duszpasterskiej. Zas³ugi w dziele wieloletniego pielgrzymowania na kalwariê wejherowsk¹. wiadomoæ zas³ug w dziele prowadzenia
wejherowskich  z Oliwy do Wejherowa  pielgrzymek. Popularyzacji kultu Matki Boskiej Sianowskiej.
Ka¿dy z nich z osobna spisa³ moj¹ drogê kaszubsk¹. Ta ich, Zrzeszyñców by³a bodaj bardziej od
tamtych krêta
I skomplikowana. Najpierw sprawili powo³anie do
istnienia Zrzeszy Kaszebskiej. £atwo im nie posz³o.
Otoczenie by³o im mocno nieprzychylne. Przy w³adzy
by³a endecja.
Labuda urodzi³ siê w 1902 we wsi Mirachowo. Jan
Trepczyk w Stryszej Budzie k.Mirachowa w 1907
roku. Byli wiêc nieomal rówienikami. To zbli¿y³o ich
w sposób dodatkowy. Pozostali  Marsza³kowski,
Bieszk, Rompski, Sobczak, Richert reprezentowali ludzi kultury ma³omiasteczkowej. Ks.Grucza, choæ urodzi³ siê we wsi Gowidlino w kartuskiem ws³awi³a siê
nadto pochodzeniem aktorki Danuty Stenki, jak te¿
belwederkiego kapelana z nominacji prezydenta Lecha Wa³êsy gen. Franciszka Cybuli.
Co jednaj sprawi³o ich wszystkich odrêbnoæ oraz
innoæ?
To oddzielny rodowód literacki to sprawi³. Inne ¿yciowe dowiadczenie.
Raptem, jeszcze przed wojn¹, Trepczyk zostaje
przez w³adze Polski miêdzwojennej ekspulsowany z
Kaszub do Wielkopolski. Konkretnie do Rogona Wielkopolskiego. Tam równie¿ dzia³a na rzecz Kaszub. Publikuje tomik wierszy. Uprzednio  za pruskich czasów  miewa³ ¿ywy kontakt z jêzykiem niemieckim.
To go wzbogaci³o wartoæ dodatkow¹  znajomoæ
tego jêzyka...
Drog¹ poprzez uk³adanie pieni kaszubskich. Kontakty z kocierskim seminarium nauczycielskim z ks.
Leonem Heyke w roli gimnazjalnego kocierskego katechety ( w znacznym stopniu zbli¿y³ siê do kaszubszczyzny,.(Sprzeczali siê o zasady kaszubskiej pisowni).
Przez dwa lata zdo³ali utrzymaæ kwartalnik
Gryf,  Gryf Kaszubski jego dodatek, du¿o krócej.
Za ukazywanie siê Zrzeszy Kaszubskiej zakazano
mu dalsze wydawanie pisma.
I tak sprawy Zrzeszyñców stale siê mia³y. Nie inaczej. Czasami nieco lepiej. Ale niewiele. Wynik³y
sta³e k³opoty finansowe z pismem. Wredyczni z natury postanowili odgryæ siê po swojemu. W jednym z
wydañ pisma postanowili daæ na pierwszej stronie
nag³ówek  Nie damy siê zd³awiæ...
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No a wojna prawdziwie da³a im siê mocno we znaki. Wcieleni, niemal bez wyj¹tku do Wehrmachtu,
ju¿ o wojnie znaleli siê na cenzurowanym na raz z
kilku stron. Po pierwsze ze strony oficjalnych w³adz,
które nie chcia³y im tego zapomnieæ.
To ju¿ wprowadzi³o konflikt otwarty na linii oficjalna propaganda-Zrzeszyñcy. Rac¹ separatyzmu
razi³ ich nade wszystko prof. Andrzej Bukowski.
Przez wszystkie powojenne lata bêdzie im go wypomina³ z ka¿dej nieledwie okazji.. Niejeden grosz zarobi³em w polemice z szacownym Profesorem.
Tych za nie zabraknie. Po okresie milczenia, gdy
zamienili warsztat pisarski na warsztat autora piosenek by³o jeszcze wzglêdnie spokojnie. O Polskim Padzierniku spokoju ju¿ nie by³o. Zrzeszyñcy stali siê
sol¹ w oku inaczej na tematy literackie myl¹cych.
By³y, wiêc lekcje w szko³ach, organizacja chóru
mêskiego w Wejherowie. Pozbawiony tych obowi¹zków, zaj¹³ siê ju¿ tylko  wraz z ¿on¹ Leokadi¹
 prac¹ estradow¹.
Jan Rompski, autor po dzi nie opublikowanych
dramatach popad³ w tarapaty prawne. Grozi³o mu
wiêzienie...
Pêkn¹æ z bólu mog³o serce. Któ¿ mo¿e z Polaków byæ a¿ tak okrutny, by przypuszczaæ, ¿e bity i
na mieræ s Skazany, móg³bym z Niemcami przeciw
Polsce paktowaæ przeciw Polsce. Uprawiaæ rewizjonizm. Najczarniejsza forma regionalizmu.- federalizm. Czêciowo zalegaj¹ wnêtrza wejherowskiego muzeum.
W efekcie skonfiskowano Rompskiemu rêkopisy.
.Ks. Franciszek Grucza, osobicie mi znany, trudni³ siê przez ostatnie swe lata t³umaczeniem Biblii
na jêzyk kaszubski. Nazwisko B¹dkowski podmienia³ na Buntkowski. Panowie niezbyt siê lubili. To
Grucza, jako pierwszy zawióz³ mnie do podkartuskich Mciszewic, co sobie wielce o latach ceniê. Kaszubi, có¿ z powodu konkurencji Eugeniusza
Go³¹bka, nie kryj¹ swego dyzgustu z powodu konkurencyjnoci ks. Gruczy. Nie liczy siê ca³o¿yciowy, jak¿e bogaty, dorobek, zarówno ¿yciowy, jak i pisarza
raz t³umacza Biblii.
Feliks Marsza³kowski, osobisty sekretarz  jako
lekarza dr Majkowskiego - z czasem sta³ siê jednym i
drugim. Nierzadko odwiedza³em Go w Jego pustelni
przy ul. Kocierskiej w Kartuzach. Do ostatnich
chwil swego ¿ywota by³ niezmiernie ¿ywotny. Publikowa³  w kilku egzemplarzach, na bibu³ce Domoceznê. Pismo dla bliskich i znajomych. Mia³ tego pe-

cha, ¿e nie doczeka³ wolnoci. Chêtnie wdawa³ siê w
dyskurs z m³odszymi od siebie. Gdy pojawi³o siê pismo m³odych Tatczezna  okaza³o siê byæ efemeryd¹, natychmiast przylgn¹³ do redakcyjnego zespo³u. Liczy³ siê jêzyk kaszubski, w którym
powstawa³o. Bywa³ aktywnym uczestnikiem
zjazdów pisarzy tworz¹cych po kaszubsku w £¹czyñskiej Hucie.
Zrzeszyñcy przechodzili na pozycje aktywnie kaszubskie. Mogli ju¿ sobie na to pozwoliæ. Dookolna
rzeczywistoæ im sprzyja³a. Guczowy Mack wydawaæ zacz¹³ utwory zebrane swoich od kat wielu wziêtych na Kaszubach felietonów. Ks. Grucza móg³ siê
w pe³ni powiêciæ swemu dzie³u ¿ycia, t³umaczeniu
Biblii na jêzyk polski z Wulgaty. Trepczyk opublikowa³ wreszcie swój opas³y dwutomowy S³ownik polsko-kaszubski. To, na co mogli zd¹¿yæ, tego dokonali. Gorzej, ¿e ju¿ na niewiele byli w stanie zd¹¿yæ.
Czas obszed³ siê z nimi w sposób doæ obcesowy.
Ale czy¿ móg³ inaczej w tej nie³atwej dla nas
wszystkich z nas epoce?
Co mog³oby zbli¿yæ do mylenia Zrzeszyñców,
jak próbowali m³odsi o dwa pokolenia  ³¹cznikiem
pomiêdzy nimi bywa³ Marsza³kowski z Grucz¹ i Artur Jab³oñski i z Eugenuszem Pryczkowskim? Nale¿a³oby by byæ w pe³nej zgodzie z regionalnym. Tj. z
miejscowym myleniem i dzia³aniem. Staraæ siê o
jednoæ ideow¹ Kaszubów. I wspieraæ Kaszubów, by
zaprzestali wyjazdów z obszaru Gochów do Niemiec.
Pozostaje jeszcze ca³a sfera spraw twórczych.
A po wojnie Witek Bobrowski, szkólny z G³odnicy
 sk¹din¹d wspó³autor kaszubskiego Elementarza,
zapewni Trepczykowi, Labudzie oraz Marsza³kowskiemu wielce finezyjne groby. Takie, jakie im siê
jak najbardziej nale¿¹.
Czemu¿ to jednak trwa tak uparte na temat Zrzeszyñców milczenie? Czym¿e to narazili siê tak bardzo tzw.
Bardzo myleniu na kaszubskie tematy, ¿e na ich
temat panuje wrêcz obstrukcyjne milczenie? Istnieje jaki powód konkretny? Obawiam siê, ¿e takowego nie ma. Mo¿e myleniem nawykowym Zrzeszyñcom niezbyt przyjemnym.
Póki, co brakuje doktoratów, nie wspominaj¹c o
ksi¹¿kach na ten temat. /-/
*24 lutego minê³a 3 rocznica Jego mierci (1943 
2003). Wieczne Odpoczywanie Racz Daæ Mu Panie...

Ryszard Ciemiñski z córeczka Justynk¹ podczas zwiedzania zamku bytowskiego - maj 2002 rok.
(zdj. Anna Ciemiñska)

Dr Urszula M¹czka Niezabyszewo

Po starych stegnach (cz. II)

Chc¹c poznaæ jeszcze wydmy, lasy, jeziora, odwiedziæ niezwykle ciekaw¹ wie Kluki ze skansenem (zagrod¹ s³owiñsk¹), wybra³am siê jednym ze
szlaków turystycznych, przechodz¹cych przez
ca³y S³owiñski Park Narodowy. Potem dotar³am
do wsi Gardna Wielka, po³o¿onej na brzegu jeziora Gardno. A tam niespodzianka! Spotka³am
wyj¹tkowego cz³owieka. Tylko jednego -za to jakiego! Siedzia³ samotnie przed domem. Tymczasem ulic¹ toczy³y siê traktory i mknê³y samochody
turystów. Stary kiwa³ g³ow¹ i wspomnia³, ¿e i tu ludzie nie s¹ wiecznie m³odzi, a o¿ywione ¿ycie nie
dostrzega staroci, podobnie jak s³oñce nie dostrzega w tym roku, ¿e on potrzebuje ciep³a i przesta³o grzaæ. Wiêc staruszek pije szklaneczkê
rumu - tak¹ solidn¹, nie za du¿¹ i nie za
ma³¹-ale nie takiego rumu, którym che³pi¹ siê romantyczni marynarze, lecz szklankê dobrej herbaty z dodatkiem. Widaæ, mia³o to u niego jedyny
uboczny skutek, ¿e nos i policzki przybra³y kolor intensywnej czerwieni. Staruszek natomiast sugerowa³, ¿e to morski wiatr nada³ mu taki kolor skóry,
podkrelaj¹c jeszcze delikatnie, ¿e w³anie takie
zabarwienie jest oznak¹ witalnoci ludzi morza.
Potem stary cz³owiek wspomnia³ blaski m³odoci - jakby to by³o dzi. Po jakim dalekomorskim
rejsie spotka³ w £ebie te z Kluk (niewiasty z
Kluk), które uprawia³y tu jeszcze handel wymienny w swej pierwotnej formie. Wszystkie kobiety
by³y ros³e i silne, chodzi³y latem boso, a d³uga, samodzia³owa we³niana spódnica (tzw. szorc) by³a
czêsto podwiniêta powy¿ej kolan. W rêkach dzier¿y³y ponadmetrowej d³ugoci kij sosnowy, który
na bagnach miêdzy £eb¹ a jeziorem Gardno s³u¿y³
jako podpora, natomiast podczas dalekiej drogi
pieszej do S³upska, Ustki czy £eby u³atwia³ kobietom dwiganie ciê¿arów. Oparty o ramiê koniec
k i j a p r z e t y k a ³ y b o w i e m p r z e z u c h w y t p r ostok¹tnej karinki, du¿ego plecionego kosza.
Tak oferowa³y mieszkañcom wiêkszych osiedli
prastare bogactwo jeziora: wêgorze, szczupaki i
posledne ryby, w zamian za ziemiop³ody, warzywa i owoce suszone, kaszê i cukier, g³ównie jednak za chleb, bo na bagnach ³ebskich nie mo¿na
by³o myleæ o uprawie re¿a (¿yta).
M³odemu marynarzowi spodoba³a siê wówczas
Anna, smuk³a dziewczyna o smag³ej cerze i piwnych oczach. Do z³udzenia przypomina³a dziewczêta spod po³udniowego nieba. Ale tamte by³y
obce i nie wytrzyma³yby na naszym wybrze¿u
pierwszej zimy, natomiast Anna jeszcze w padzierniku boso wybra³a siê do £eby.
Tak wiêc po nastêpnym rejsie, ju¿ w po³owie
zimy, mój rozmówca wybra³ siê do Kluk, aby poprosiæ o rêkê Anny. Szed³ oczywicie piecht¹ z Ustki, mijaj¹c po drodze niewielkie osiedla s³owiñskie. Do z³udzenia przypomina³y mu rodzim¹ wie
kaszubsk¹ w powiecie bytowskim w kszta³cie typowego okr¹glaka z tzw. moczyd³em porodku.
Ca³oæ zabudowy sprawia³a wra¿enie ma³ej warowni, do której prowadzi³y tylko dwie drogi. Tu i
ówdzie dobudowane osiedla i domostwa osadników dysharmonijnym kszta³tem zak³óca³y
wówczas prastary porz¹dek, stercza³y bowiem jak
obce cia³o. Kiedy ma³e wioski S³owiñców
wygl¹da³y jak ule pszczele z koszkami" s³omianymi, tworz¹cymi odrêbn¹ ca³oæ. Tote¿ mieszkañcy
nazywali swoje siedziby kluk¹ (klek¹), czyli matecznikiem, gdzie panowa³y ustalone prawa i obyczaje. Jednak obce trutnie wdar³y siê do tej wspólnoty i potrafi³y zak³ócaæ harmonijn¹ ca³oæ,
dedukowa³ mój rozmówca.
Wed³ug niego, ¿ycie tutejszych mieszkañców
by³o bardzo ciê¿kie. Ziemia i woda niechêtnie oddaj¹ swoje skarby. Wydobywanie torfu wymaga³o
mocnych r¹k, tak samo rybo³ówstwo.
Rodzinny dom Anny znajdowa³ siê na bagnach,
g d z i e ¿ y c i e b y ³ o w y j ¹ t k o w o u c i ¹ ¿ l i w e . P o s-

z c z e g ó l n e z a g r o d y r y b a k ó w - j a k g d y b y lub jej syna ma siê odbyæ w jêzyku niemieckim z
porozrzucane swawoln¹ rêk¹ rozgniewanego ol- obrzêdem ewangelickim. Nie ulegaj¹c perswabrzyma - znajdowa³y siê na wielkiej równinie w od- zjom syna powtarza³a kilkakrotnie, ¿e dóma - w
leg³oci od 500 do 1000 m. Tworzy³y one zamkniê- powiecie bytowskim - Kaszubi pozostali wierni
ty w sobie wiat, a ludzie ¿yli tutaj jakby w innym wierze ojców. Inaczej mój rozmówca, by³ bardziej
wymiarze - poza czasem. Jedyna niæ, ³¹cz¹ca ich wyrozumia³y i tolerancyjny. Podczas uczty weselze wiatem zewnêtrznym, to w¹ska Stegna nej delektowa³ siê najlepszymi potrawami: czorwiod¹ca przez rozleg³e bagna. M³ody marynarz z nin¹ z kluskami - czarnym ¿urem z domieszk¹ gêdala ujrza³ dom narzeczonej. Zewnêtrzne ciany, siej krwi - oraz tzw. kawiorem kaszubskim wiec¹ce wie¿¹ biel¹ wapna, zaprasza³y niemym siekanym surowym gêsim miêsem z drobnymi kogestem do wnêtrza. Stromy dach, kryty s³om¹, steczkami gêsiej szyjki. Kulminacyjny punkt wesezas³ania³ zaokr¹glone otwory, zamkniête w czasie la s³owiñskiego - tzw. zalubin w ³ó¿ku nowo¿zimy drewnianymi zastawkami, za którymi sk³ada- eñców po pó³nocy w obecnoci goci weselnych
no g³ównie zapasy siana. Wprawny wzrok przyby- przy zgaszonych lampach naftowych - mia³ dla niesza dostrzega³ szeæ otworów okiennych, obramo- go posmak egzotyki. Jedynie matka pana m³odego
wanych cienk¹ listw¹ o³owian¹, ale tak ma³ych, ¿e z rodu Jutrzenka-Trzebiatowskich nie mog³a zrozuego g³owa tylko z trudem mog³aby siê w nich zmie- mieæ sensu tego prastarego obrzêdu. Po jej powrociæ. Obok domu, pod du¿ymi kopcami z mchu, cie na ziemiê bytowsk¹ krewni i s¹siedzi niewiele
znajdowa³ siê zawsze spory zapas torfu i szczap. us³yszeli o s³owiñskim weselu, mi le¿a³a bowiem
Studnia-¿uraw wraz z trójk¹tn¹ kul¹ (piwnic¹) uparcie. Mój rozmówca natomiast odt¹d stroni³
na ziemniaki i ryby, jak równie¿ pó³okr¹g³y wolno od rodzinnej wsi. Nomen omen, bo by³y czasy, kiestoj¹cy piec do pieczenia chleba nadawa³y domo- dy nie kochali siê zbytnio ci s¹siedzi dwojga wystwom s³owiñskim nie tylko swojski, ale i malowni- znañ. Ewangelicyzm i katolicyzm wyznacza³ osobczy wygl¹d. Do wnêtrza domu prowadzi³y jedyne ne drogi pobo¿noci.
drzwi, siêgaj¹ce od fundamentu z polnych kamieO starych tradycjach S³owiñców mój rozmówca
ni pod strop, które by³y tak niskie, ¿e wchodz¹cy wypowiada³ siê z estym¹. Przy tej okazji ujawni³
musia³ wykonaæ niski uk³on przed gospodarzem, te¿ pozosta³oci starego piewnika w jêzyku
oczekuj¹cym gocia w du¿ej mrocznej izbie.
s³owiñskim i niemieckim, gdzie na stronie 199 odRos³y marynarz uderzy³ g³ow¹ o mocne belki dê- nalaz³am piosenkê pod tytu³em: Dwa groda bowe, które w tym miejscu przetrwa³y ca³y wiek. dwa zamki:
Wszyscy domownicy zareagowali na ten drobny inPla morja stój - tej dwa groda,
cydent miechem. I tak zawi¹za³a siê przyjañ podwa groda husso kej,
miêdzy m³odym marynarzem a rodzin¹ rybaka
we jadnym budli rêdny golc,
s³owiñskiego.
we drugim rodne dewczo.
Ju¿ nastêpnej jesieni matka pana m³odego przyby³a do s³owiñskiego domu weselnego. OdpoczyPrzy morzu stoj¹ dwa zamki,
wa³a na poczernia³ej od krwi przy szlachtowadwa zamki wysokie i wspania³e,
niu drobiu ³awie przy olbrzymim piecu
w jednym mieszka m³ody kawaler,
glinianym, który ogrzewa³ ca³y dom. Dodatkowew drugim m³oda panna.
go ciep³a dostarcza³ otwarty komin kuchenny, z ktTo ju¿ przesz³o szeædziesi¹t lat - przypomnia³
órego jasne pasma dymu przepojone aromatycz- mój rozmówca - a przecie¿ dopiero wczoraj. Na
nym zapachem snu³y siê pod rozkazem jesiennego po¿egnanie doda³: -Nale¿ê do wiata, który nas
wiatru miêdzy ciemnymi belkami i pokrywa³y sta- mija i upomina siê o pamiêæ. - Przyznaj¹c mu racjê
re meble oraz statki (sprzêty domowe) delikat- próbowa³am wczuwaæ siê w jego psychiczn¹ sytunym welonem. Jednak ca³y urok prysn¹³ nagle, kie- acjê. Te podobieñstwa i ró¿nice tworzy³y bowiem
dy matka m³odego marynarza dowiedzia³a siê, ¿e przesz³oæ Kaszubów - S³owiñców.(cdn...)
Max Pechstein (1881-1955)- Niedzielny poranek; olej/p³ótno 80x100 – Obraz namalowany przez artystê
w 1943. W³asnoœæ MPŒ w S³upsku; przedstawia on S³oñce nad gór¹ Rowokó³ w krainie S³owiñców.
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Rómk Drze¿d¿on Puck
Mój czyli ... kaszebci punkt widzenia...

JO, JO!

-Tekst blós dlô mùskòwcówTi, chtërny chòc k¹sk znaj¹ kaszëbsk¹ gôdkã, abò
czëlë cos ò Kaszëbach wiedz¹ na gwës co òznôczô
s³owò jo. Wikszosc rzecze, ¿e jo to je pocwierdzenié ë je procëmné parikù³e nié. Në jo, to bë
sã nawetkã zgôdza³o, ale nié do kùñca.
Chcemë le zaczic òd zôcz¹tkù.
Pòznôwaj¹c òsoblëwé s³owò jo mùszimë znac
czile zasadów jegò fùnkcjenirowaniô.
Pierszô zasada brzëmi: jo znaczi jo, le nie
wiedno, dlôte je jesz wiele jinszëch zasadów.
Drëgô zasada: Czasã jo to nié. Na przëmiôr
taczé zdanié: Jo, jô jem glëpasy  negò zdaniô ù¿iwómë dôlmacz¹c sã szefòwi, a tak pò prôwdze znaczi
tëli co: Nié, glëpero, jô jem m¹drzéjszi òd ce! Sztrechù òbarchnia³i .
Trzecô zasada, prostô ë niesk¹plikòwónô: s³owò
jo òznôczô zgòdã, na przëmiôr: Jo, szef pò prôwdze je glëpasy!. Mùs je òpasowac, bë jo w tim
znaczënkù ù¿ewac le blós w gôdce z wespó³prôcownikã a nigdë z szefã.
Tak je blós z jednym jo samò w zdaniu stoj¹cym.
Dlôte kò¿di mùszi znac zasadã czwiôrt¹: tam dze
mómë dwa jo stoj¹ce kòle se, to je to zaprzeczenié:
Jo, jo, të to jes baro m¹rdi!. Pò prôwdze zdanié no
b¹dze znaczë³o to: Të jes tak glëpasy, jak òbdzarti
kùrp!.
Pi¹tô zasada: biwô, ¿e jo je zadzëwòwaniém:
Të jest m¹dri, jo?, co znaczi: Të jes tak m¹dri, jak
knaga òbarchnia³ô, szpirtã ù¿artô a priszczic¹ pòkrëtô.
Szóstô zasada: jo je pocwierdzeniém z przëcëskã. Wtedë wëmôwiô sã jé cëgn¹c o. Pëtanié:
Jes të glëpasy? Òdpòwiesc: Joooooo!. Nieczedë
no cëgni¹cé sã o wëmôwiô sã jak o³ a të jo
brzëmi jo³³³³³³³³³³³³³³.
Sódmô zasada: jo je midzënôrodné, znónô
wnetk wszãdze na swiece: w Szwecjë, Danië, Norwegië, Anglijë, USA, Kanadze, Czechach, Niemcach ë
na Kòcewim. Ti co znaj¹ jo dogôdaj¹ sã w kò¿dim
nórcëkù swiata.
Ósmô zasada gôdô, ¿e jo je nôlepszé do spiéwaniô. Pasyrëje do rocka, pùnka, rapù, hip-hòpù, pòwô¿ny mùzyczi, d¿ezë ë wiele jinszëch ôrtów, tak dôwny jak dzysdniowi, mùzyczi. Na kò¿dim kòncerce czëc
je z binë a pòd ni¹ jooooooo!, ë to w ró¿nëch
uk³ôdach: jo³, jo³, jo, jo, jo, jo, jo³, jo, jo, jo,
joooooooo, jooooooooo. Ca³i dzéñ bë móg³ ôrtë
spiéwaczégò jo rëchòwac.
Na kùñc zapitanié: czë wszëtcë wszëtkò bëlno
zrozmielë?
Jo, jo /-/

Józef Ceynowa (19051991)

Pamiêtlewi
gromnicznik 1920 roku

Radosni dzeñ rozepch³ komudn¹ mglawicê
i rozg³osno wkrocze³ na naszi Wibrze¿e
zwone zwoni³e ja¿ trzes³e sê zwonnice
ucecha skoka³a po drogach i sce¿ach.
Wojorze podeszle pod morsczi wierzeja,
witoni pesznemi triumfu bromami
Lud serca rozpolo³ jak nijak w swech dzejach
- Pój - wo³o³ - Poj Matko ! I ostani z nami.
Modrawi jenero³ na dernim rumaku
podjacho³ pod bromê szemiêcy dened¿i
i z³otim pierscenia, co orz³a mio³ w znaku
zo z Polsk¹ po³aczi³ mórz tonia i brzed¿i.
A piersceñ denega zanios³a daleko...
W g³êbinach Bo³te ji grzemia³e wiwate,
bo Polsko Kaszebów zos wzê³a w opiekê nom ocze sê skrze³e radosc¹ bogate.
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Zdzis³aw Zmuda Trzebiatowski Gdynia

wiêto szko³y  gimnazjum
publicznego im. Pisarzy
Kaszubskich w Luzinie

W Luzinie, 4 marca 2006 roku odby³y siê kolejne uroczystoci wiêta Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubskich. Ka¿dorazowo uroczystoæ ta ma swojego pojedynczego bohatera sporód ¿yj¹cych b¹d zmar³ych
twórców literatury kaszubskiej. G³ówna czêæ uroczystoci mia³a miejsce w kaplicy znajduj¹cej siê w pobli¿u
gimnazjum. Mottem by³a strofa pióra Jana Trepczyka 
g³ównego bohatera uroczystoci:
Od ma³osce do storech lat
Jes dlo mnie nomieniono
Uroczystoci rozpoczê³o odpiewanie hymnu polskiego i hymnu kaszubskiego Jana Trepczyka Zemio
rodno.
Dyrektor szko³y Kazimierz Bistroñ poprowadzi³ uroczystoæ wrêczania nagród uczniom bior¹cym udzia³ w rozlicznych konkursach, zlecaj¹c t¹ czynnoæ kolejnym dostojnym gociom i tak nagrody w konkursie plastycznym
Postaæ Remusa wrêczy³ uczniom gimnazjum pose³ na
sejm Jerzy Budnik, nagrody w konkursie zwi¹zanym z postaci¹ Jana Trepczyka wrêczy³ uczniom gimnazjum pose³
na sejm Ryszard Kamiñski, nagrody w konkursie literackim  starosta wejherowski Józef Reszke, a w konkursie
literackim wójt gminy Luzino Pan Wejer.
W kolejnym punkcie programu bardzo osobisty referat o ¿yciu i twórczoci Jana Trepczyka wyg³osi³ jego
ziêæ Edmund Kamiñski  fotografik i literat. Referat ten
wyg³osi³ w jêzyku kaszubskim, a zawiera³ cytaty z kolejnych ¿yciorysów poety i informacje o jego twórczoci.
Nastêpnie inscenizacjê s³owno  muzyczn¹ przedstawi³a grupa teatralna m³odzie¿y z luziñskiego gimnazjum. Zawiera³a ona scenki rodzajowe przedstawione
w jêzyku kaszubskim i szereg sympatycznie wykonanych piosenek w tym¿e jêzyku.
Towarzystwo piewacze im. Jana Trepczyka  obecnie reaktywowane, odpiewa³o kilka pieni Jana Trepczyka: Moje strone, Moje Wejrowo i inne. Wiersz
Mowo Starków wyg³osi³ Edmund Kamiñski
Na uroczystoci oficjalnej, która odby³a siê ju¿ w
Gimnazjum  powitano licznych oficjalnych goci:
pos³ów, w³adze lokalne i rodzinê Jana Trepczyka. A
przedstawiciele w³adz przekazali szereg prezentów
szkole: stypendia dla najlepszych uczni, ksi¹¿ki i roczniki prasy regionalnej.
W g³ównym halu szko³y znalaz³a miejsce wystawa fotografii zwi¹zanych z Janem Trepczykiem. Zebrane zdjê-

cia przedstawiaj¹ drogê kaszubsk¹ poety, liczne
epizody z jego ¿ycia oraz g³ówne jego dzie³a.
Po czêci oficjalnej odby³a siê literacka biesiada kaszubska.
Pe³na samouwielbienia, zalepiona egocentryzmem
gdañska prasa regionalna nie zauwa¿a wyj¹tkowo silnych centrów kultury kaszubskiej takich jak du¿a wie
kaszubska  Luzino.
W Luzinie powsta³o muzeum regionalne stworzone
przez Pana Feliksa Sikorê (autora ostatnio wydanego
solidnego Kalendarium Kaszubskiego), zzereg chórów i
zespo³ów regionalnych, Pan Zbigniew Klotzke napisa³
Bedeker Luzinki, Franciszek Okuñ wydaje swoj¹ interesuj¹c¹ i budz¹c¹ ferment gazetkê. Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubskich pod dyrekcj¹ Kazimierza Bistronia organizuje Sejmik Kaszubski  Ogólnokaszubski konkurs
wiedzy o Kaszubach i wymienione wiêto Szko³y z bogat¹ opraw¹ regionaln¹. S¹ to tylko ostatnie wydarzenia kulturalne w Luzinie.
Który¿ z orodków mo¿e siê jeszcze poszczyciæ takimi osi¹gniêciami? /-/
M³odzie¿ z ko³a teatralnego z luziñskiego gimnazjum
w prezentacji fragmentów twórczoœci Jana Trepczyka.
Luzino – 4 marca 2006 r. (Fot. Gra¿yna Wiœniewska)
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Tadeusz Majewski, Marek Grania (DB  Kociewiak)

Koció³ i ludzie - Szlachta, gm. Osieczna

Nadal po Bo¿emu
Ksi¹dz Andrzej Wa³doch pochodzi
z Brus. Wywiêcony zosta³ w 1982
roku. Od tamtego czasu odby³ d³ug¹
wêdrówkê. Jako wikariusz by³ na parafiach w Grêbocinie, Gdyni Or³owie,
W¹brzenie, Wielu i Koronowie. Jako
proboszcz - na parafiach pod Bydgoszcz¹ i S³upskiem. Obecnie jest proboszczem parafii p.w. Najwiêtszego
Serca Jezusa w Szlachcie...Te wêdrówki... W Kociele tak bywa. Biskup widzia³ tak¹ potrzebê, ksi¹dz Andrzej
odmawia³.
Trudno po ksiêdzu Pepliñskim
Ma 48 lat. Przed nim proboszczem
by³ tu ks. kanonik Stanis³aw Pepliñski.
Wywiêcony w 1948 roku, obj¹³ parafiê
w 1952, w 2002 roku przeszed³ na emeryturê. Proboszcz - ¿ywa legenda,
cz³owiek, który zjednoczy³ siê z parafi¹. Ka¿dy ksi¹dz, który przychodzi po
takim jak on, ma problem. Musi czym zaimponowaæ. Nie starymi dziejami. Ludzi
nie interesuj¹ historie przesz³e, z poprzednich parafii.
Szczególny psycholog
Im d³u¿ej ksi¹dz przebywa na jednej parafii, tym
bardziej siê z ni¹ z¿ywa. Tak to jest. Ks. Andrzej te¿ tu
chce siê zadomowiæ na d³u¿ej. Stara siê o stan materialny parafii, o jej obejcie. Jednak najwa¿niejsza
jest praca duszpasterska. Proboszcz przede wszystkim musi siê przecie¿ troszczyæ o powierzone mu dusze, o sprawy duchowe wiernych. Jest lekarzem dusz
i szczególnym psychologiem. Ludzie tego chc¹ i to doceniaj¹ - przychodz¹, zwierzaj¹ siê. Ale bywa, ¿e niektórzy traktuj¹ dzisiaj ksiêdza jako cz³owieka tylko do
wykonywania pos³ug: lub, pogrzeb, chrzest. To zauwa¿a siê szczególnie w miastach. W Szlachcie,
ma³ej miejscowoci, jest jeszcze po Bo¿emu -ludzie
mocno prze¿ywaj¹ sprawy zwi¹zane z wiar¹, zbawieniem wiecznym.

Egeniusz Pryczkowski

Rozmowa

W. Wié cotka, mój tata bé³ niedôwno w Pari¿u. Hewòle tu s¹ òdjimczi.
L. Pò prôwdze, to je wiôld¿é i snô¿é swiatowé miasto.
M. Jô bë tam chcô³ jachac.
K. Kò jesz gwësno pòjedzesz wicy jak rôz mò¿e,
czej ùroscesz.
M. Ale jô niechc ¿dac tak d³ugò, jô chcã zarô jachac. Nôlepi dzys, abò witro.
L. Tak to nie jidze òd razu. Kò trzeba miec grëpã
dëtków, a zreszt¹, pò co bë tam jachô³ tak bez ¿ódny
sprawë.
W. Kò ¿ebë òbezdrzec to miasto i Francëj¹.
K. Wa bë chca Francëjã òbzerac i pòznawac, a znajeta wa chòcle Kaszëbë?
M. Jenë, jô wszëtkò znajã. Kaszëbë jô móm w jednym pôlcu. Kò jô nawetka móm w Szemùdze bëté, a w
Czelnie té¿!
L. Aa, tej të môsz pò prôwdze wiele widzóné. Në jo,
a bé³ të chòcle w Bëtowie.
M.A dze to je, we Francëji mò¿e?
K. Nié, na Kaszëbach.
M. A nié, tak dalek jô ni móm bëté, a zreszt¹ chto
bë tam tak dalek jezdzy³.
W. Jô ju bë³a w Bëtowie. Tam je piãkny i wiôld¿i
zómk. Ma³o dze taczi je.
L. Tak je, na Kaszëbach je baro wiele taczich piãknëch i baro cekawëch môlów. Le trzeba wiedzec ò
tim i chcec je pòznawac.
M. To znaczi tej, ¿e Kaszëbë nie s¹ nijak taczé
mô³é.
K. Në nié, ¿ebë je chòcle k¹sk pòznac trzeba na to
Ks. Andrzej Wa³doch (zdj. Marek Grania)
zupe³nie zalany z³em, jak go pokazuj¹ media. Media pôrã lat pòswiãcëc. To nie je blós òbzéranié widza³ëch
powinny przedstawiaæ go inaczej. Musi byæ pokazy- i wiôld¿ich bùdowniów, ale té¿ pòznôwanié dëcha
tegò regionu: jãzëka, kùlturë, tradicji, zwëków i dobrëwany pozytyw i negatyw.
ch znanków, jak: gòspòdarnosc, robòcosc, ùwô¿anié
dlô starszich, wespó³dzejanié jednëch z drëd¿ima i
Ludzie s¹ wspaniali
Ludzie w Szlachcie s¹ wspaniali. Troszcz¹ siê pòmôganié sobie, në i jesz wiele jinszich céchów.
L. Wiele razy je tak, ¿e lëdze s¹ zazdrzóny na slepò
o koció³, cmentarz. Ostatnio, kiedy ksi¹dz jecha³ wieczorem rowerkiem, przy cmentarzu sta³ jeszcze samo- w cëzé stronë i kraje. Widz¹ blós dobré rzeczë dze jinchód... Oczywicie jak wszêdzie i tu s¹ problemy. dze, a to co je nasze i swòjsczé maj¹ za nic. A tak nie
Spo³eczeñstwo nie mo¿e byæ idealne. Spadek uro- pòwinno bëc. Nie je nijak rzek³é, ¿e to co je fejn zadzin, niezdecydowanie. S¹ przypadki, ¿e boj¹ siê po- pakòwóné i z wikrzu dobrze wëzdrzi je bëne taczé dowiedzieæ tak przed o³tarzem, bo wiedz¹, ¿e trzeba bré. Nicht chto nie pòznaje dobrze dëcha swòji
potem byæ wiernym. Ale w zesz³ym roku by³o 12 lu- nôblë¿szi tatczëznë, ni mô na tëli wiédzë, ¿ebë zdrowò
òbszacowac cëzëznã. Temù nôpierw trzeba docenic i
bów.
pòznawac nasze rodné Kaszëbë, ¿ebë dobrze dawac
sã pòtemù radã w cëzëch stronach i bëc w swiece bùszNo w³anie - rowerek
Rowerek dzisiaj jest dla zdrowia. Ksi¹dz wsiada nym z môla, z jaczégò sã wësz³o.
M.Mëslisz të, ¿e mò¿na jima wierzëc.
na siode³ko i poznaje parafiê i okoliczne lasy. Kiedy
W.Mëszlã, ¿e jo, a je jinô rada, kò i tak do Francëji
szala³ na wycigowym i gra³ w pi³kê. Lubi ruch, sport.
W wakacje by³ w górach i wszed³ na Rysy. Mia³ te¿ tak zarô nie wëjedzemë...
okazjê chodziæ z mistrzem KoWnêtrze koœcio³a
rzeniowskim. Postanowi³, w
wykonane jak w Borach przysta³o w drewnie (zdj. Marek Grania)
zwi¹zku z tym zami³owaniem
do sportu, zrobiæ co dla
m³odzie¿y i urz¹dzi³ im w chlewiku si³owniê. S¹ zapaleñcy.

Pokazaæ dobr¹ stronê wiata
Ksi¹dz Andrzej na co dzieñ prze¿ywa z nimi smutki i radoci. W Szlachcie tej radoci jest wiêcej. Ludzie zapraszaj¹ na kawê po pogrzebie, na lub, chc¹,
¿eby ksi¹dz proboszcz by³ w tych wa¿nych chwilach
razem z nimi. A on stara siê ich podnosiæ na duchu.
wiat, wiadomo, ma dwie strony - dobr¹ i z³¹. I tak
trzeba na niego patrzeæ. Z tym wi¹¿¹ siê ludzkie rozterki. Zadaniem duszpasterza jest cz³owiekowi w
tych jego rozterkach pomóc. Dlatego ksi¹dz musi byæ
dobrym psychologiem. W rozmowie z parafianami
stara siê pokazaæ im piêkne wartoci, pokazaæ dobr¹
Koció³ z hotelu
Koció³ w Szlachcie jest
stronê wiata, który - na marginesie - nie jest
Tablica pomordowanych (zdj. Marek Grania) niezwyk³y. Kiedy by³ to hotel
z sal¹ taneczn¹ i restauracj¹.
Przebudowano go na obiekt
sakralny w 1923 roku. S³u¿y
wiernym ju¿ ponad 80 lat. W
rodku, jak przysta³o na len¹
parafiê, jest bardzo du¿o
drewna i akcentów lenych.
Drewniane boazerie, ¿yrandole z myliwskich trofeów. I
sporo rzeb okolicznych artystów. Szkoda, ¿e nie ma nazwisk. Chocia¿ z drugiej
strony - czy to w wi¹tyni takie wa¿ne? Wszak koció³ to
szczególna galeria sztuki, dla
Pana Boga. A on i tak wszystkich zna. /-/
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Wypisy z kalendarza
historycznego
Pomorza
VI  VII w n.e.
Ziemie miêdzy Odr¹ a Wis³¹ oraz tereny dzisiejszej
Meklemburgii i pó³nocno-zachodniej Brandenburgii
zajê³y terytoria plemiona s³owiañskie. po obu stronach dolnej Odry, a¿ po £abê, utworzy³o siê kilka
s³owiañskich organizacji plemiennych.
IX-X w. n.e.
Plemiê Wolinian ustanawia najwiêksz¹ na Pomorzu organizacje plemienn¹. Ich stolic¹ jest Wolina; uto¿samiana dzisiaj z legendarn¹ Winet¹. By³o to potê¿ne
miasto, którego nie zdo³a³ zdobyæ Mieszko I w 967
roku podczas wojny prowadzonej z Wolinianami.
Zaczê³o ono podupadaæ w wyniku podnoszenia siê
wód Ba³tyku. Cios zada³y mu te¿ najazdy duñskie.
Zjazd Gnienieñski

1000 r.

pocz¹tek X w.
Rozpocz¹³ siê proces wy³aniania pañstwa pomorskiego
1046 r.
Ksi¹¿ê pomorski Siemys³ ( przez niektórych badaczy dziejów uwa¿any za syna Mieszka I i niemieckiej
ksiê¿ny Ody) stawi³ siê (traktowany na równi) wraz z
polskim ksiêciem Kazimierzem Odnowicielem i ksiêciem czeskim Brzetys³awem przed cesarzem niemieckim w Merseburgu
Pocz¹tek XII w.
Wojny króla polskiego Boles³awa Krzywoustego z
Pomorzanami
1102 r.
Krzywousty z³upi³ sto³eczny wówczas dla Pomorzan Bia³ogard.
1119 r.
Krzywousty zdoby³ Ko³obrzeg,.
1121 r.
Krzywousty zdoby³ Szczecin. Ksi¹¿ê pomorski Warcis³aw I uzna³ siê lennikiem polskim.
1124-1125 r.
Na Pomorze przyby³ z misj¹ chrystianizacyjn¹ wezwany przez Krzywoustego bp Otto z Bambergu.
1128 r.
Powtórne przybycie na Pomorze biskupa Ottona z
Bambergu.
1134 r
W tajemniczych okolicznociach zamordowany zosta³ ksi¹¿ê pomorski Warcis³aw I, który uchodzi za
twórcê Ksiêstwa Pomorskiego, pañstwa, które mia³o
szanse staæ siê ba³tyckim mocarstwem. Stworzy³ on
podwaliny dominium pomorskiej dynastii Gryfitów.
1140 r.
Papie¿ Innocenty II ustanowi³ diecezjê w Wolinie.
Pierwszym biskupem zosta³ Wojciech-Adalbert.
1134-1184 r.
Gryfici toczyli wojny z Dani¹.
1134 r.
Ksi¹¿ê Racibor I, zwany królem S³owian", najecha³ stolicê Danii - Roskilde, a nastêpnie, w 650 okrêtów, wyprawi³ siê na Konungahelê, g³ówny port i
miasto wikingów, które zdoby³.
(cdn...)
Opracowa³
Zbigniew Talewski
talewski@kaszuby.pl
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Boles³aw Bork Rekowo Górne

KURZAWA

Wspôminczié z downëch lat
- To be³ë w pô³owie lat trzedzestich minionig ô w i e k u . R o k , o j a c z i m j o c h c ê w a m a ô pôwiedzec, bé³ baro niedobri tu na Lesôkach, a té¿
na ca³i kaszëbsczié zemi. Lato be³ë baro môkri,
szlaga cignê sê przez wiele dniów, tak ¿e zbô¿i weros³ë w rzêdach, a m¹ka z tegô kalécznigô ¿etka
be³a utrapienim dlo gbursczëch bia³ków. Chlébk z
ti m¹czié mie³ tak¹ ôse³kê, prawie na col greb¹, a
górno skórka be³a ôdewsta³o ë wszescë, tak doros³i, a nobar¿i dzecë, mielë na nién d³ud¿i zêbë.
- Stark nama tu prawi o ¿niwach, szladzë,
m¹cë ë ôse³kach, a godka mia bec o zemië, sniegu, a té¿ o smiotach - zbuñtowa sê dzeceska,
chterni przesz³ë do ópape, bô jima ôbiece³
ôpôwiedzec o ni straszni zemië.
- Zarë, zarë, jo chcê wama przedstawic, ¿e nieszczesca chôdz¹ porama - przerwé³ ópa wemówczié swôjech sinecznëch dzeci.
- Kô terë jedno nieszczescé me ju pôznalë, a
pôs³echomë o dred¿im - rzek³a na godotlewo ë welech Liska.
- Jo, niech terë ópapa ôpôwi nama o tim
zemôwim nieszczescim - dode³ starszi Gustk.
- To bé³ pôcz¹tk gromicznika, zarë pô swiêcë
Matcë Bôsczi Gromiczni. Przez ca³¹ noc sepé³
sniég. Le¿a gô conomni pó³ métra na pôdworzim,
w ôgrodzë ë na pôlach. Reno sepa ju mni, ale na
nordowi stronie zaczê³ë sê dzac cosz dziwnigô.
S³uñcë przebija³ë sê bez chmurë jaczisz ôp³akóni,
nad lasê pôwsta jakosz ró¿owo doka. To wró¿e³ë
brizê, machtni wiater, jistn¹ wichurê. S³onuszkô
przekre³ë czorni, miel¹cé sê chmurzeska. Za jaczisz czas ta cemno scâna pôjawi³a sê nad Wespôwsczim Jezorê, tej zajê kawlë ë zaczê sê cosz
strasznigô.
- Tej wa dosta pewno wield¿i strach, jak to
tak straszno wezdrza - pôwiedza té¿ perznê westraszono Tékla.
- Mosz prowdê dzéwkô - pôtwierdzé³ ópa - më
mo³i nekalë flot do chëczi, a naszi starszie zamikalë dwiérzë w chléwach ë przek³odalë dr¹d¿i na
wierzejë w stodolë, ¿ebë wiater czasê ji nie wz¹³ z
machtu. Tej be³ë bë pô daku.
- A co be³ë dali? - niecerpliwi³a sê Móna.
- Lë pôma³u, to be³ë tak dewno, ¿e jo muszê
pômeslec - przekôniwe³ Mónê stark, a tej cign¹³
dali:
- Czorni chmurzeska ôgarnê³ë ca³i niebô. Buten zrobi³ê sê mroczno, a benë w chëczach prawie
cemno. Wiater zacz¹³ szarpac noprzod wesoczi
dânë na naszi greñcé, a tej sepn¹³ sniegê w rutë,
szarpn¹³ dwiérzama, a w kôminiê zawé³ jak z³i
wilk, ¿e ja¿ z piécka copn¹³ sê dim na jizbê.
- Tej wa dosta gwes wield¿i strach? - wecesnê
z se na gadatlewo Liska ë sama wetrzészcza ôczë,
a ze strachê wezdrza na ôkna, dwiérzë, a tej na
blat, bô sedzelë akuratno na ³awie w kuchni.
Stark nie zwróce³ uwad¿i na s³owa Móniczczi,
le prawié³ dali:
- Na swiecë zapanowa³ë bio³i szalenstwô.
Tam buten wszestkô k³êbi³ë sê? przwroca do górë
nogama. Sniég wciske³ sê resenama w dwiérzach
do domiku, a nawetkê doste³ sê przez ôkna ë
ôblepié³ listczié na kwiatach, jaczé stoja za gardinama. Na górzë cosz skrzepia, a nama sê wedowa, ¿e ca³o chëcz sê reszo.
- To be³ë naprowdê straszni - rzek³ werzas³i
Gustk.
- Moja memka weszuka ë zapole³a gromicê, a
tej pôstawi³a jê na jizbôwim ôknie, gdze widk
lote³ we wszesczi stronë - cign¹³ dali ópapa - ta
gromica mia zabezpieczec budink przed nieszczescim, a mój ópapa wegrzebe³ z wertikó pôswiêconi na wejrowsczëch swiêtech górkach mo³i

zwônuszk ë chôdzé³ z nim pô ca³ech chëczach,
zwôni³ nim, ¿ebë daj Bô¿e, nie sta sê cosz z³égô.
Nasza chëcz be³a storo, pôdtrepia³o, a tako dzeko
wichura môg³a jê uszkôdzec, zerwac dak, abô wepchn¹c czëp. Starka przesz³a ze swôji jizdepczié z
ró¿eñcê w rêcë. Tej wszescë kleknêlë do stóków,
abô ³ó¿ków ë ca³o familia zaczê ôdmawiac ró¿eñc.
- A dug³ë déra ta kurzawa? - spita sê Móna.
- Ca³i dzéñ, chôc perznê uspôkôji³ë sê nad wieczorê, a w noce té¿ sepa³ë ë kurze³ë sniegê. Wiñc
buten z latarni¹ ni mia ¿ódnigô cweku. Trzeba
be³ë jê zapalec w chléwie, ¿ebë zrobic ôbrz¹dczi,
bô zwierzena ¿da na codniowi zjodku. A dostac sê
do chléwa przez te métrowe ë wikszi smiotë, wemoga wield¿i robôtë. Nórt szopë bé³ zakreti smiotê ja¿ pô sóm dak Beczka
buten na szlópach be³a té¿ zasepóno. Na szczescé
beczka w kunsczim chléwie be³a ful wôdë, tak ¿e
zwierzenê mô¿no be³ë napôjic.
Pô ti môwie stark pôdniós³ sê z zédla, przecign¹³ sê jak strena, ¿e ja¿ gnotë zaskrzepia ë tej
rzek³ do ómamë:
- Zrób le mie memkô topk ti malc kawë, bô
mie je czesto w gardlë wesch³i.
- Öpku, kawa pôczeko, a më nie wiémë, co
be³ë nastêpnigô dnia z t¹ kurzaw¹ - niecerplewia
sê Trudka, chtërna dot¹dka be³a sztel.
Stark wz¹³ pôcign¹³ porë belnëch szlóków
kawe, do chterni nasza ómama wla zemnigô mléczka, a tej cign¹³ dali swôjê pôwiostkê ô kurzawie:
- Jak jo sê nastêpnigô dnia ôbudzé³, mój tatk
ju szeplowë³ za ôknê. Werzuce³ ju belni sztek sniegu, ale do gôspôdarsczëch budinków be³ë je¿ dalek. Jo sê chutkô ôblék³ ë welejcé³ z kuchenn¹
szepelk¹ buten. Mnie w tim sniegôwim ganku nie
be³ë widzec. Czej tatk mnie uzdrzé³, rzek³ do
mnie: - te tu mnie nick nie pômó¿esz. Wez lë welezë na smiot ë ôdgarni ôdgarni ôd zasepónigô
ôczenka sniég, bô w jizdepcë b¹dzë cemno. Ne jo,
³atwë rzek³i - welezë - a jo próbôwel na wszelejaczié ortë, a co nie sz³ë, to nie sz³ë. Tatk zmerké³, jak jo sê môrdowe³ z welezenim na smiot, tej
wz¹³ mnie pôdsadzé³ do górë ë pôde³ mnie môjê
szepelkê. Sniég bé³ dechtowni ë cwiardi, tak ¿e jo
móg³ pô nim jidz drist pô wiérzku. Jak jo ôdwalé³
sniég ôd
ôczenka, tej tatk mnie pôswé³ do ôdrzucanio
dwiérzow przë szopie, ¿ebë sz³ë ji ôtcmkn¹c.
- A co wasz tatk robi³ w tim czase? - spita sê Liska.
- Kô dali werzuce³ stegnë, te macku - przgoda
Liscë Móniczka.
- Jo, to je prowda - przeswiadczé³ ópapa ë
dode³ - a tech stegnów trzeba be³ë ôdrzecec
wielë: do chléwów, kurnika, sza³erka, stodo³ë, a
nawetkê do szitusa.
- Në jo, wszêdzë trzeba be³ë diñc: do kôni, do
mu¿ów, swini, baranów w chléwie, do kurków w
kurniku ë g¹sków w szaurzë, bô chôwa chca jesc pôwiedza Móna baro sztolc, ¿e be³a jedni meslë
ze starkê.
- Wiéta wa - rzek³ ópapa - jako muzéka zrobi³a
sê w szopie, jak jo zacz¹³ ôdrzecac nén sniég ôd
dwiérzi?
- Muzéka? - dziwi³ sê Gustk - tam doch benë w
szopie nie spalë muzékencë ë ô pôrcnoszk nie wejêlë jednigô skôcznig³ë tuñca.
- Belë benë muzékencë ë ka¿di rzn¹³ na jini
tr¹bie - pôwiedzé³ z usmiészkê stark, a tej dode³: kônie rza³ë, jak bë gra³ë na tr¹bach, ôwce jima
béglejtowa, krowe basowa, a ne swinczié chrochta³ë óben drauf. To be³a muzika jak u Tónka w
karczmie.

- Ale to nie be³a muzika do tuñca - ôdezwe³ sê
pierwszi roz nostarszi z dzeci - W³ady, chteren bé³
ôszczêdni w s³owach.
- Pewno, ¿e nié! - wekrziknê na smiészka Liska.
- Ti chléwôwi muzikencë tr¹bilë za jedzenim,
doch jo ópa? - spita sê Móna.
- Tak je, jak më z môjim tatkê wlezlë do chléwa, be³a ju pewno dzewi¹to  pôtwierdze³ stark
- ë ta chôwa be³a nole¿én ¿réc ô szósti.
- Jak wa nafutrowa chôwê, tej wa môg³a ôdpôcz¹c - domesle³a sê mo³o Trudka.
- Dzéwkô, ôdpôcz¹c? Terë le sê zaczê robôta pôwiedze³ stark ë dode³:
- Wôda wnetkê skuñcze³a sê tak w chléwie,
jak ë w kuchni. Wiesko droga ôbstawiono dwuch
strón murkama z kamieni, be³a zasep¹no równo, a
je¿ méter, a molama wiêcé nad tema murama.
Stow ë stadnia be³ë w dólnim fértlu wsë. Ledzë
zaczêlë ôbchadac wies stronama pô pôlach, gdzë
le¿a té¿ belno pônad méter sniegu, ¿ebë dostac sê
do wôdë. Môja memka podwi¹za leñcuszi na
szchêniach ë zaczê szlipac wôdê do beczczi w
kuchni. Jak sê zmêcze³a, szchênie wz¹³ tatk ë noszi³ wôdê do beczczi w chléwie, bô ô szlópach nie
be³ë co meslec.
- A ópapa té¿ noszi³ drachtë? - chca wiedzec
Liska.
- Jo srocz bé³ do taczié robôtë za mo³i ë za
s³abi - ôdpôwiedzé³ Liscë stark.
- Jo bë utopi³ sê w tim sniegu, przewrócé³ sê ë
przeszed³ dodom z lózema wêbórkama - dode³
stark.
- A czemu starka tatk ë wszescë ch³opi ze wsé
nie werzucelë sniegu z drod¿i? To doch bë be³a noprostszo sprawa, ne nié? - rozgoda sê Liska.
- Trzeba wiedzec, ¿e drod¿i czesczi sê pô
kurzwie, a tu wszesczié znaczi na zemi ë na niebie
wskoziwa na to, ¿e kurzawë wcalë nie je kuñc.
Wiater cosz dziwno teñcowe³ pô wsi ë pô pôlach,
chmure nie wró¿e³e cuszë, a psë jakusz dziwno
we³ë. W ka¿dim momence sniegówo kurzawa
môg³a sê zjawic ôd nowa - t³ómaczé³ Liscë stark.
- A te so zdajesz sprawê z tegô, co bë sê sta³ë,
jak bë przesz³a nowo machtno kurzawa? Ledzë
prze werzucanim sniegu bë sê narobilë, wield¿i
sepë pô ka¿di stronie drod¿i usepale ë co z tegô bë
wesz³ë? - spite³ sê Lisczié Gustk.
- Kô trzeba bë be³ë ôd nowa werzecac sniég odpôwiedza troszkê zmiész¹no Liska.
- A robôta be³a bë ô wiele trudniészo, bo droga be³a bë zasep¹no znacznie we¿i przez te sepë klarowe³ dali Gustk swôji przem¹drza³i sostrzë.
Stark szterk s³ëche³ godczi dzeci, a tej wste³ z
zidla, wz¹³ nowi szluk malckawe ë pôdszed³ do
ôkna, chuchn¹³ pore razi na rutê, ¿ebë móg³ wezdrzec na wiejsk¹ drogê w jegô meslach zasep¹n¹
równo z p³otama. Meslé³ dosc d³ugô, cziwn¹³
swôj¹ sew¹ g³ow¹, a dzeceska be³ë baro sztel, bô
merka, ¿e ópapa nad czimsz rozmiszlo ë cosz rozwo¿o. Pôdrape³ sê za uchê, ôbróce³ sê dosc zgrabno na piêcë, pôzdrzé³ pô dzecarni ë rzek³ taczim
zmienionym, perznê zmartwionym g³osê:
- A to nas jednak ôszuka. Trzecigô dnia wiater
prawie ust¹pi³, niebô sê przecar³ë tak, ¿e s³onuszkô co szterk wekuknê na bio³i, zasep¹ni sniegê
swiat. Sze³tis puszczé³ kôrindê, ¿e wszescë:
ch³opi, benlocë, dzéwczêta ë frinné bia³czi, maj¹ z
szeplama sê zjawic drëd¿igô dnia do werzucânio
sniegu. Ledzeska téralë ôd pôrénku do póznigô
zmroku. Dzecë ë niejcdni memczi donosza robôcim ledzom pic ë cosz perznê na z¹b. Pô dwóch
dniach wiejsko droga be³a prawie frinno. Ledzë sê
pôdzelelë na mniészi grëpczi ë czeszczelë bôczni
dro¿eska. Wszescë sê ceszelë: jedni, ¿e zd¿inie
udrêka z szlipênim pô³ama wôdë, jini, ¿e b¹d¹
môglë wejachac w las pô jak¹ sech¹ chôjarkê na
ôpo³, je¿ jini, przewa¿nie bia³czié, ¿e w niedzelê
b¹d¹ môglë bec w kôscelë. Ale wszesczi te zamiarë pôkrzi¿owa zmiana pôgôdë. Ju w nocë z szóstigô na sódmi dzéñ po pierwszi kurzawie, zaczê³ë
dziwno klaprowac lodë przë ôknach, a nad pôrénkê gwizda³ë ju z wszesczëch strón. Pôrénk zja-

wi³ sê z kurzaw¹, chterna z gôdzenë na gôdzenê
wzmoga sê coroz bar¿i. Na pôdpe³nik swiat
ôgarnê tako zawierucha, ¿e swiata nie be³ë widzec. Psa bë nikt nie weneke³ buten w tak¹ zawiejê.
- A co z drog¹ sê sta³ë? - westraszono, nie
wiedz¹c czim, spita sê Trudka.
- Në co? Zasepa³ë drogê ë teli - próbôwa
przedstawic sprawê Liska.
- Ma³ë tegô, ¿e na nowo zasepa drogê, ale nasenê na niê teli sniegu, ¿e be³ë gô równo z wërzuconim pô pierszi kurzawie nasepê, a molama,
gdze to pasowa, pôwsta³ë taczi smiotë, ¿e wama
trudno je so to weôbra¿ec - ôpôwiode³ dzecom
stark.
- Teli robôtë, nie zw¹tpilë ledzë pô tak dokuczlewi kurzawie - smêtnim g³osê ôdezwa sê
Móna.
- To tak szala³ë prawie trzë dni - cign¹³ dali
stark - a sniegu teli nasepa, ¿e ë pôlama bc³ë baro
trudno przeñc. Ledzë belë naprowdê za³om¹ni, ale
co z tegô? Trzeba be³ë sobie jakusz radzec. Terë
diñc pôlama do stednie, abô stawu, be³ë wprost
niemô¿lewi. Wielë próbôwa dowa¿ac wôdê sónkama, ale to be³ë té¿ baro rezikant. Niejednim kuñczi³ sê ôpo³, jinim m¹ka ë ôtrêbë, a do m³una be³ë
dalek. ¯ebë urzn¹c seczczi trzeba be³ë ôdgarn¹c
rozwerk, ¿ebë nanosec wreków do bed³a ë ôwieczków trzeba be³ë werzucec stegnê do mitów, a te
be³ë colema³ë na ôgrodach, ¿ebë upiec nowi
chlébk trzeba be³ë ôdsnie¿ec dró¿kê do pieca chlebôwigô, chtëren bé³ téz dalek ôd budinków.
- Wo¿niészo be³a doch droga przez wies - przerwa godkê starkôwie Liska - to bë nie be³ë udrêczi
z wôd¹, ôpo³ê ë jazd¹ do m³una ze zbô¿im, a té¿
do miasta z gbursczim toworê mô¿na bë be³ë wejachac.
- Letkô rzek³i, ale noprzod nole¿a pôradzec sobie ze sniegê wkó³ chëczi ë gôspôdarstwa - rzek³
ópapa - chôc niewëczeszczoni drod¿i doskwiéra³ë
ledzom, nié blós gburom, a robôtnikom, co robilë
w gdinsczim porcë ë krómarzóm. W kolonialce zabrak³ë wielë toworów, a pétroku nie be³ë ôd pore
dni. Ledzë pô¿iczalë pétrok jedni ôd dred¿ech, a
jak gô zabrak³ë, polelë swiécë, a nawetkê gromicë.
- Gromicë s¹ doch pôswiêconi - ôburze³a sê
Trudka.
- I co z tegô - wtr¹ca sê Móna - bez widu bec
przez baro d³ud¿i wieczorë, je doch té¿
niemô¿lëwi.
- Gromicê poli sê w wield¿im nieszczescim,
jak je wield¿i grzmôt, ulewa, abô sê umiéro, a ta
kurzawa be³a taczim machtnim nieszczescim - próbôwé³ wet³umaczec Mónicë ji brat Gustk.
Stark ôpôwiode³ zas³ech¹nim dzeceskom ô
tim, jak ledzë sobie radzelë w tén trudni czas
zemôwi pô tak straszni kurzwie. ¯ecé pôma³u sz³ë
do normë. Droga be³a w kuñcu frinno ôd sniegu,
chtëren z dnia na dzén bé³ coroz cwiardszi. Z t¹
drog¹ be³ë wiele umêczenio. Trzeba be³ë werzecac sniég na dwa, a molama na trzë zacë. Ti z do³u
szmergalë snié¿ni kloce tim, co stojelë na pó³tora
métra we¿i, a ti nieroz rzucalë tim, co belë na dred¿im piêtrze. Wedobëti sniég ôdrzucalë jak nodali
w frinn¹ stronê, ¿ebë przë mô¿lewi nastêpni kurzawie, nie bë³ przeczen¹ je¿ wiêkszech smiotów.
- Tej ta robôta sz³a baro pôma³u - stwierdzé³
Gustk.
- Jo - pôtwierdzé³ stark - ale pô trzech dniach
da³ë radê reszec ze wsi w swiat, bô w lesë
smiotów nie be³ë ë tam drod¿i sê wnet ujacha³ë.
Stark je¿ dode³, ¿e ta straszno kurzawa da ô
sobie znac nawetkê latê. W tech molach, gdzë wiater usepe³ wesoczié smiotë, ¿eto wele¿a ë nic z niegô nie be³ë. Jak sniég zacz¹³ na zimku flot tajac,
sniegôwi wôdë werwa³ë molama g³êbôczié rowë ë
zaszlamôwa³ë w do³ach wicle ³¹ków, kléwrowëch
niwów, a té¿ uprawni rolë.
- A pamiêto ópapa je¿ jini taczi kurzawë? - spita sê Liska.
- Kurzawów be³ë wielë, ale taczech ô jaczié
më godomë, ju pózni nie be³ë. Ale ta starcze³a
mnie na ca³i môji ¿ecé. Jo derch ô ni pamiêtom. /-/

ZASADY
REKRUTACJI
KANDYDATÓW
DO COLLEGIUM
MARIANUM
LICEUM
KATOLICKIEGO
W PELPLINIE
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata do nauki
w Collegium Marianum jest wiadectwo ukoñczenia
gimnazjum, wynik testów gimnazjalnych i rozmowy
kwalifikacyjnej.
Terminy:
- do 21 czerwca 2006: Sk³adanie dokumentów
- 24 czerwca 2006: Rozmowa kwalifikacyjna
- 26 czerwca 2006: Og³oszenie listy przyjêtych do
szko³y (listê sprawdzamy osobicie lub telefonicznie)
Wymagane dokumenty:
1 podanie o przyjêcie do Szko³y skierowane do dyrektora Collegium Marianum
2 wiadectwo ukoñczenia gimnazjum
3 wynik testów gimnazjalnych (przywozimy na rozmowê kwalifikacyjn¹)
4 karta zdrowia wraz z kart¹ szczepieñ
5 3 podpisane fotografie
6 opinia proboszcza
7 opinia katechety
8 opinia wychowawcy klasy
9 wiadectwa aktywnoci szkolnej i pozaszkolnej
10 akt urodzenia
Zebrane dokumenty nale¿y przes³aæ na adres
Szko³y lub z³o¿yæ osobicie w sekretariacie.
Op³ata miesiêczna (szko³a + internat) wynosi 400 z³.
Dyrektor Szko³y
ks. Tomasz PATOKA
Adres szko³y:
Collegium Marianum Liceum Katolickie
al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin
e-mail: collegium@pelplin.diecezja.org
Istnieje mo¿liwoæ telefonicznego zarezerwowania noclegu w zwi¹zku z przyjazdem w czerwcu na rozmowê.
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Jerzy Kiedrowski Sopot

Wspomnienie
o Vincze Lajosie

18 listopada 2002 roku w Budapeszcie po¿egnano
Vincze Lajosa, wielkiego twórcê a zarazem serdecznego Przyjaciela Kaszub i Kaszubów, mia³o mo¿na przypisaæ Mu tytu³ ambasadora Kaszub w Budapeszcie.
By³ moim, mojej rodziny przyjacielem, którego ¿egnamy w wielkim smutku.
Lajos Vincze, artysta grafik, malarz, rzebiarz,
twórca ilustracji rysunkowych do tekstów literackich
i dziennikarskich, redaktor zwi¹zany z Magyar Hirlap -przebywa³ na Kaszubach wielokrotnie, a mianowicie w latach 1962,66,69 i 1988 r. Z tego okresu pochodz¹ jego szkice i grafiki, w których utrwali³
sylwetki Kaszubów, piêkno Gdañska i innych miast
pomorskich.
Bêd¹c w Polsce z uczuciem gor¹cej sympatii zwiedza³ Kraków, Warszawê i wspomniany ju¿ Gdañsk. Je¿eli idzie o jego polskie zainteresowania du¿o ma do
zawdziêczenia swej niedawno zmar³ej ¿onie Gyongyver, która pamiêta³a o tym, ¿e jej przodkowie pochodzili z Polski, st¹d jej szczególny sentyment do naszego Kraju. Trzeba dodaæ, ¿e znana jest jako
utalentowana dziennikarka i za³o¿ycielka poczytnego dziennika pt. Magyar Namzet, by³a Jego wiernym i oddanym Przyjacielem.
Lajos Vincze, wiele serca w³o¿y³ w artystyczne odtworzenie obrazu placów i ulic miast kaszubskich. Ze
szczególn¹ pasj¹ i zainteresowaniem obserwowa³ ¿ycie mieszkañców Kaszub. Zaprzyjani³ siê z rybakami, z dzia³aczami Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. Trudne, barwne ¿ycie rybaków utrwali³ w swych
pracach. Artysta kojarzy siê jako doskona³y reporter.
Bystrym wzrokiem dowiadczonego przez ¿ycie
cz³owieka, dostrzega wród ogromu stale zmieniaj¹cych siê obrazów rzeczywistoci - najbardziej
charakterystyczne i godne utrwalenia.
wiat Kaszubów i ich los na przestrzeni wieków
szczególnie poci¹ga³ mistrza. Jest niespokojnym,
pe³nym twórczych poszukiwañ artyst¹.
Lajos Vincze , przyjaciel Kaszubów, znawca Kaszub, urodzi³ siê 5-go sierpnia 1914 roku, we wschodnich Wêgrzech, w pobli¿u dawnej granicy polsko-wêgierskiej. M³odoæ spêdzi³ w Szabales. Studia
malarskie odby³ w Budapeszcie. Posiada³ zdolnoæ
szybkiego w miarê pe³nego poznawania innych krajów. Owocem licznych podró¿y s¹ ksi¹¿ki autorstwa
pañstwa Vincze, w których zawarto wra¿enia i refleksje z pobytu w Polsce, Szwecji, Finlandii, Jugos³awii,
Albanii, Iraku i Chinach.
Naszego przyjaciela rozmi³owanego w kaszubskiej kulturze, w piêknej przyrodzie i architekturze,
zabytkach mo¿na uznaæ za ambasadora kultury polskiej, kaszubskiej w Budapeszcie. Jego grafiki, rysunki ukaza³y siê w Kaszebach, Literach, Pomeranii i Ziemi Gdañskiej.
Artysta mówi o sobie:
Urodzi³em siê w ostatnim okresie zawieruchy I
wojny wiatowej w pó³nocnym zak¹tku dawnych Wêgier. Istotne w tym jest tylko to, ¿e maj¹c zaledwie kilka tygodni zmuszony by³em do ewakuacji i ten dramatyczny omen towarzyszy³ mi przez ca³e ¿ycie...."
Jako niemowlê ewakuowany zosta³em z pó³nocnych Wêgier na wêgiersk¹ nizinê do Debreczyna, kalwiñskiego Rzymu, lecz póniej zosta³em oddany do
szko³y przy zakonie pijarów, abym jak najdok³adniej
przyswoi³ sobie od nich, co to znaczy dyscyplina.
Po bogatym Debreczynie moj¹ ma³¹ ojczyzn¹
sta³a siê okolica Nyirseg, najbardziej uboga kraina
Wêgier, jak równie¿ moja nowa szko³a - ewangelickie gimnazjum, gdzie nauczono mnie, co to znaczy
protest.
Dyscyplina i protest te dwie nauki wydaj¹ce siê
sprzecznoci¹, przygotowa³y mnie do strasznej jedno-
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znacznoci mojej trzeciej szko³y. By³a ni¹ wojna.
Dyscyplinie zawdziêczam, ¿e pozosta³em przy ¿yciu,
a duchowi protestu, ¿e ¿yj¹c mog³em siê odrodziæ nowym, cz³owiekiem. Od pierwszego wystrza³u z karabinu a¿ do ostatniego wybuchu szko³a ta depta³a
mnie, szarpa³a i hartowa³a, dopóki z nieludzk¹ jednoznacznoci¹ przylgnê³a do mnie nauka, ¿e nale¿y ¿yæ
dla fizycznej, duchowej i moralnej wolnoci cz³owieka i wytrwaæ przy tym a¿ do mierci.
Lajos Vincze, to twórca wybitny, du¿a indywidualnoæ. By³ niespokojnym, pe³nym twórczych poszukiwañ artysta.
Dotychczasowy swój dorobek artysta prezentowa³ na licznych indywidualnych wystawach. Jego
dzie³a trafi³y do Galerii Narodowej w Budapeszcie, do
muzeów Historycznego i Wojskowego, oraz poza granicami Wêgier do Muzeum w Pekinie., Waszyngtonie
oraz Muzeum Morskiego w Gdañsku.
Jedna z ostatnich wystawa pt. Polska i Wêgry
jest kolejnym dowodem sympatii do narodu polskiego i s³u¿y umacnianiu tradycyjnej przyjani, a wystawa ta by³a tak¿e dostêpna u nas w Gdañsku. Liczne
audycje radiowe, telewizyjne i artyku³y prasowe o Polsce przybli¿a³y nasz kraj spo³eczeñstwu wêgierskiemu. Dzie³em pañstwa Vincze by³a tak¿e sztuka radiowa powiêcona historii obrazu Hansa Memlinga w
Gdañsku.
Dla ilustracji Jego mi³oci do Kaszub i Kaszubów
do Polski niech wiadczy moje wspomnienie o Jego
pobycie w 1969 r. u nas.
Nasz Goæ z ¿on¹ i wnukiem po wyczerpuj¹cej podró¿y zostali serdecznie powitani w Sopocie przez ni¿ej podpisanego. Przyjechali raz jeszcze w odwiedziny
na swoje Kaszuby. Odwiedzili stare zak¹tki, poznali
nowe miejscowoci. Odnowili stare znajomoci, zawarli nowe przyjanie. Przebywali w Sopocie, Gdañsku, Wie¿ycy, Kocierzynie, Wdzydzach, Wielu, Kartuzach, Chmielnie i ¯ukowie,
Pucku, W³adys³awowie, Rozewiu i na Helu, Wejherowie,
Pianicy, Pelplinie. Zwiedzili
wiêc nasz¹ stolicê i niema³¹
czêæ Krainy Kaszubskiej.
Najwiêcej czasu powiêcono
na spotkania z ludmi, z przyjació³mi i na gruntowne zapoznanie siê z zabytkami kultury i wspó³czesnymi
dokonaniami. Mili gocie
spotkali siê z przedstawiciel a m i Z r z e s z e n i a K a s z u bsko-Pomorskiego, cz³onkami
Prezydium. Pe³n¹ informacjê
o dzia³alnoci zrzeszonej
spo³ecznoci, o naszej sytuacji o sukcesach, dokonaniach i k³opotach uzyskali w
czasie wielogodzinnych rozmów od Jerzego Kiedrowskiego, Tadeusza Bolduana i Stanis³awa Pestkê.
Wszêdzie gdzie przebywali, byli serdecznie i ciep³o
przyjmowani. Po wielogodzinnych trudach w zwiedzaniu Gdañska i Sopotu, zapoznali siê z kaszubsk¹ sztuk¹
ludow¹ w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, w Muzeum Ziemi Zaborskiej we
Wielu po którym oprowadzi³
dyr. Józef Brzeziñski. Zwie-

dzili skansen we Wdzydzach, Muzeum Ziemi Puckiej i
Muzeum Józefa Budzisza, spotykaj¹c siê z uroczym
gospodarzem. Zapoznali siê z 5-letnim dorobkiem Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy,
opracowanym przez dyr. Marka Byczkowskiego. Odwiedzili Zak³ad Ceramiczny Necla w Chmielnie. Zwiedzili liczne Kocio³y, w tym Katedrê w Gdañsku -Oliwie, Koció³ Mariacki, Klasztor Norbertanek w
¯ukowie oraz Katedrê w Pelplinie, gdzie zostali przyjêci przez Ks. Tadeusza Brzeziñskiego. Pok³onili siê
naszym bohaterom, Józefowi Wybickiemu w Kocierzynie, Antoniemu Abrahamowi w Pucku. Wiekowi
Rogale i Heronimowi Derdowskiemu we Wielu. Oddali ho³d pomordowanym w Pianicy. Z³o¿yli kwiaty na
grobach Ks. Biskupa Dominika, Ks. Bernarda Sychty,
Agnieszki i Augustyna Neclów.
Spacery nad morzem. Pobyt w Lisim Jarze, zwiedzanie Latarni Morskiej na Rozewiu dope³ni³y niejedno z wielu prze¿yæ.
W czasie rozmów z artyst¹ rzebiarzem Wawrzyñcem Sampem, twórcami ludowymi Otyli¹ Grabowsk¹, Mari¹ Nowick¹ i Ann¹ Ostrowsk¹ dzielono
siê uwagami o pracy twórczej.
Ostatnie dni pobytu to Warszawa. Spacer po Starym Miecie, zwiedzanie Zamku Królewskiego i wielu
godnych miejsc naszej historii. Nast¹pi³a chwila po¿egnania. Goci ¿egnaj¹ Jerzy Kiedrowski z ¿on¹ i
córk¹. Padaj¹ mi³e s³owa podziêkowania dla wszystkich, którzy gocili Lajosa, Gyongyver i Mateusza Vincze. Gocie jeszcze raz zapewniaj¹ o swojej s³aboci
do Kaszub. Ze sob¹ zabrali moc wra¿eñ i przemyleñ.
Nasza przyjañ zosta³a dope³niona.
Spo³ecznoæ Zrzeszona do³¹cza siê do po¿egnania
cz³owieka - twórcy wielkiego formatu. Pozostanie na
zawsze w naszej, mojej pamiêci./-/

Vincze Lajos

Boles³aw
Bork

Rondo imienia
Stanis³awa K¹dzieli
w S³upsku
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 31 maja br. rondu na Placu D¹browskiego nadano nazwê Rondo Stanis³awa K¹dzieli.

Notka biograficzna na Jubileusz 82  lecie urodzin
Urodzi³ siê 9 kwietnia 1923r.w Zbychowie w gminie Wejherowo. W 1936 r. zda³ egzamin do gimnazjum wejherowskiego. Naukê przerwa³a wojna, w
czasie której walczy³ na ró¿nych frontach. W 1952 r.
zda³ maturê w Liceum Pedagogicznym w Gdañsku Oliwie, nastêpnie ukoñczy³ Studium Nauczycielskie w
Bydgoszczy. W 1975 r. otrzyma³ dyplom studiów wy¿szych w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli w Warszawie. By³ kierownikiem szko³y w Koleczkowie,
Chwaszczynie i Bojanie.
Od lat szkolnych interesowa³ siê problematyk¹
regionaln¹. Jest autorem ksi¹¿ek Nad lê¿¹. Zarys
walk Kaszubów lesockich, cie¿ki, bezdro¿a i drogi" oraz zwiêz³ych monografii miejscom kaszubskich, jak chocia¿by Kielna, Koleczkowa, Bojana,
Kamienia, £êczyc, Bieszkowic, Zbychowa, Nowego
Dworu Wejherowskiego, Szemuda i innych . W 1992
r. wyda³ pracê o ks. dr Leonie Heykiem Piesniodzej
lesocczëch strón". Opisa³ tak¿e wieloletni¹ dzia³alnoæ stra¿y po¿arnej w Szemudzie. A Jego Powieæ historyczna Twierdz¹ by³ im ka¿dy próg zosta³a
wyró¿niona w konkursie im. Jana Drze¿d¿ona.
Jest laureatem wielu nagród literackich m.in.
otrzyma³ II nagrodê w konkursie widowisk dramatycznych za sztukê Kaszubski rok obrzêdom", a tak¿e konkursów im. Jana Drze¿d¿ona. By³ d³ugoletnim
 spolecznym opiekunem cmentarza wojennego w
Bojanie, na którym spoczywa 6058 ¿o³nierzy radzieckich, oraz symbolicznej mogi³y i obelisku powiêconego pamiêci bohaterskich partyzantów Gryfa
Pomorskiego poleg³ych w walce nad lêz¹. Pe³ni³
liczne funkcje spo³eczne, a tak¿e by³ wieloletnim kierownikiem i prelegentem Uniwersytetu Powszechnego w Bojanie. Jest d³ugoletnim , wielce
zaanga¿owanym cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko 
Pomorskiego. Przez wiele lat by³ prezesem Oddzia³u
ZK-P w Koleczkowie.
Jest wspó³pracownikiem regionalnego magazynu spo³eczno  kulturalnego Naji Gochë, na którego ³amach og³asza swe opracowania historyczne,
oraz poezjê. Aktualnie mieszka w Rekowie Górnym
gm. Po³chowo w powiecie puckim.
A oto co sam Jubilat pisze o ostatnich swoich
wêdrówkach po...szerokim wiecie.

Boles³aw Bork

Moje wanogi
po rodkowej Europie

Ja, syn wieniaka kaszubskiego z zapad³ej wsi na
Lesôkach, mia³em mo¿noæ poznaæ wiele ciekawych
zak¹tków w Europie rodkowej.
W m³odoci, w latach okupacji niemieckiej, znalaz³em siê w 1942 roku w Goslar, miecie po³o¿onym
w górach Harzu, a w 1943 roku nad Jeziorem Bodeñskim po³o¿onym na pograniczu niemiecko-szwajcarskim w miejscowoci Konstancja. Pozna³em róStanis³awK¹dzielaby³mieszkañcemS³upskaodwrzenia
wnie¿ piêkne miasteczko po³o¿one u róde³ Dunaju o 1982 roku do dnia mierci tj. 29 lipca 2002 r. Pochodzi³ z Binazwie Donaueschingen i przepiêkn¹ wyspê Me- skupnicy ko³o Cz³uchowa, z ch³opskiej rodziny o bogatych trainau, a tak¿e uniwersyteck¹ miejscowoæ w Czar- dycjach patriotycznych, spo³ecznikowskich i ludowych. Ju¿ w
nym Lesie Fryburg, gdzie kszta³ci³o siê i naucza³o kil- czasach szkolnych i studenckich bardzo anga¿owa³ siê w praku Lesôków.
cê w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. Potem by³ niezwykle akW 1944 roku przemierzy³em szlak w francuskim tywnym wojewódzkim przewodnicz¹cym tej organizacji w
regionie Franche-Comte, gdzie walczyli polscy party- S³upskuaod1969rokuudziela³siêwPolskimStronnictwieLuzanci, pocz¹wszy od miasteczka Dole przez Besan- dowym. Piastowa³ m.in. funkcje wiceprezesa i prezesa
con, Belfort po Epinal. Przebywa³em te¿ na holender- Zarz¹du Wojewódzkiego PSL w S³upsku oraz skarbnika Naskiej wyspie Walcheren na Morzu Pó³nocnym w miej- czelnego Komitetu Wykonawczego PSL w Warszawie. W barscowoci Domburg. Na pla¿y w Dunkierce nad dzo trudnym okresie transformacji ustrojowej w latach 1989
Kana³em La Manche uleg³em przy pracach budowla- -1990, obfituj¹cym w wiele przemian, przewodniczy³ z powonych wypadkowi Mój pobyt w szpitalach zakoñczy³ dzeniem Wojewódzkiej Radzie Narodowej w S³upsku. W lasiê w ródjeziornym piêknie po³o¿onym miecie tach 1990 -1993 kierowa³ s³upskim Urzêdem Rejonowym, a
Szwerinie.
nastêpnie przez piêæ lat by³ zastêpc¹ prezesa Regionalnej Izby
Latem 1997 roku mia³em mo¿noæ odwiedziæ te Obrachunkowej w Koszalinie. By³ absolwentem trzech
miejscowoci w po³udniowych Niemczech i wschod- uniwersytetów :toruñskiego, wroc³awskiego i szczeciñskiego;
niej Francji, które pozna³em w latach czterdziestych ci¹gle podnosi³ kwalifikacje i doskonali³ umiejêtnoci. Po reori wiele innych. Mia³em te¿ okazjê poznaæ dodatkowo ganizacji administracji pañstwa w 1998 r. zosta³ starost¹
kilka uroczych miejscowoci nad Jeziorem Genew- s³upskimiludowcypowiatus³upskiegopowierzylimuponowskim, jak Vevcy, Chillon, a tak¿e Lozannê i Genewê nie funkcjê prezesa - tym razem Zarz¹du Powiatowego PSL w
oraz stolicê Szwajcarii Berno. Zwiedzi³em te¿ wyso- S³upsku.
kogórskie miejscowoci w szwajcarskich Alpach, jak
Kierowany przez Stanis³awa K¹dzielê powiat s³upski naleSaas Fee, Zermatt. Furka i kilka innych.
¿a³ do wyró¿niaj¹cych siê w kraju. Jako starosta stara³ siê znaNa pocz¹tku XXI wieku z Wiednia przemierzy³em leæ sposób na trudne problemy bezrobocia i wystêpuj¹cej poszlak szczytów alpejskich od Dachstein po Grossgloc- pegeerowskiej biedy. Dlatego podejmowa³ cenne i wa¿ne inikener (3798 m) i szereg cudownych miejscowoci w cjatywy gospodarcze, z którymi wi¹za³ nadzieje na nowe
Alpach Wapiennych i pradolinach. Z przyjemnoci¹ miejsca pracy i wiêkszy zbyt produktów rolnych.
ogl¹dam zdjêcia z tych wêdrówek.
Walczy³ o to, by S³upsk sta³ siê centrum rolniczym, by Ust/-/ ka by³a nowoczesnym orodkiem rybo³ówstwa, a ca³y region
Boles³aw Bork – Kaszuba/Lesôk w Alpach (2002 rok) nie by³ pomijany w rozwoju gospodarczym. Stanis³aw K¹dzielastara³siêopieni¹dzenas³upskiszpital,napomocspo³eczn¹
dla potrzebuj¹cych.
Ma on te¿ nieocenione zas³ugi w rozwoju szkolnictwa wy¿szego na Pomorzu rodkowym i w rozwoju wiejskiej kultury.Za³o¿y³ Oddzia³ Regionalny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Doprowadzi³ do przekszta³cenia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w S³upsku w Pomorsk¹ Akademiê
Pedagogiczn¹.Bez jego wsparcia nie powsta³a by Wy¿sza
Szko³a Biznesu Wiejskiego w Warcinie. Zawsze aktywnie popiera³ te¿ ch³opski ruch zwi¹zkowy. By³ niestrudzonym
dzia³aczemzawszejednejitejsamejpartii-PolskiegoStronnictwa Ludowego, ale mia³ wielu przyjació³ wród polityków ró¿nych opcji. By³ szanowany te¿ przez hierarchów Kocio³a, rodowiska kombatanckie, mundurowe, jako osoba szlachetna i
prawa,oddanyspo³ecznik,wietnygospodarz,prawdziwysamorz¹dowiec, lokalny patriota. Zawsze ¿yczliwy, umiechniêty i zatroskany o swoj¹ ma³¹ ojczyznê - ziemiê s³upsk¹.A
przede wszystkim by³ dobrym cz³owiekiem.
I takim zosta³ zapamiêtany przez mieszkañców S³upska
oraz ociennych powiatów.
Nazwanie Jego imieniem ronda na placu D¹browskiego
w miecie, które ukocha³ i któremu powiêci³ wiêkszoæ swojego doros³ego ¿ycia - jest honorem dla wszystkich mieszkañców grodu nad S³upi¹ i ca³ego powiatu s³upskiego.
Leszek Kreft
Cz³onek Zarz¹du Powiatu
i rzecznik prasowy Starostwa S³upskiego
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Nadal ¿yje w pamiêci swych
wychowanków...

KS. LEO GRABKEGO
w rocznicê urodzin
31 marca 1945 roku, w niedzielê wielkanocn¹, mieszkañcy Ugoszczy znaleli na polu proboszcza ks. Leo Grabkego z
ran¹ po kuli w g³owie.
Dok³adnie 60 lat póniej, tj. 31 marca 2005 roku o godz.
18.00 na cmentarzu w Sudzienicach w miejscu pochówku ,
dokonano ods³oniêcia pomnika upamiêtniaj¹cego zastrzelonego przez radzieckich ¿o³nierzy kap³ana.
Mimo up³ywu tylu lat okolicznoci mierci ugoskiego proboszcza wci¹¿ nie s¹ dok³adnie znane. Ówczeni mieszkañcy
wiedzieli jednak, ¿e ukrywa³ przed radzieckimi ¿o³nierzami
m³ode dziewczyny i prawdopodobnie za to zosta³ zastrzelony
na polu kilkadziesi¹t metrów od cmentarza. Tego dnia skoñczy³ dok³adnie 35 lat.
Leo Grabke chocia¿ by³ Niemcem, a na probostwie w
Ugoszczy pracowa³ tylko 4 lata, zd¹¿y³ zdobyæ sympatiê i szacunek miejscowych Kaszubów. - By³ przede wszystkim katolikiem. W czasie wojny uprzedza³ o aresztowaniach planowanych przez Niemców. Pomaga³ rodzinom, które ledwo
wi¹za³y koniec z koñcem. Gdy chodzi³ po kolêdzie, bra³ kopertê z ofiar¹, a w zamian podk³ada³ grubsz¹ - wspomina Ewald
Gierszewski ( by³y naczelnik urzêdu gminy w Studzienicach 
red.) z Os³awy D¹browy, jego by³y uczeñ. Dodaje, ¿e do niemieckiego proboszcza mia³ zaufanie nawet miejscowy ruch
oporu.
Pomys³ budowy pomnika narodzi³ siê kilka lat temu przy
okazji dyskusji o odnowieniu przykocielnego grobowca ksiêdza. Jego g³ównym pomys³odawc¹ by³ nie¿yj¹cy od 2 lat Gerard Jakubek mieszkaj¹cy w Niemczech.
Jego inicjatywê doprowadzili do koñca w wiêkszoci byli
uczniowie ksiêdza. Czêæ z nich mieszka od kilkudziesiêciu lat
za granic¹, jak by³y mieszkaniec Ugoszczy, Edmund von Gostomski z Monachium i Dieter Wirkus z Berlina. Ale wiêkszoæ
wci¹¿ ¿yje w by³ej parafii L. Grabkego. S¹ wród nich Stanis³aw Szroeder, Klemens Wrycz Rekowski i Stanis³aw £a z
K³¹czna, Alfons Rudnik i Franciszek Szreder z Przewoza, Gerald Góra ze Studzienic, Stanis³aw Gostomczyk z Os³awy
D¹browy i Werner Baumgard z Pó³czna. W realizacjê pomys³u
zaanga¿owali siê równie¿ obecny proboszcz ugoskiej parafii
ks. Boles³aw Liss i wójt Jerzy Szpakowski.
Cokó³ pomnika, który ju¿ stan¹³ na miejscowym cmentarzu, powsta³ z ³upanego kamienia, a p³ytê pami¹tkow¹ wraz z
g³ow¹ Chrystusa nios¹cego krzy¿ wykona³ z czarnego granitu
Jan Borzyszkowski z Kramarzyn. /tz/
(Opracowano na podstawie „Dzieñ urodzin , dzieñ
œmierci” – Kurier Bytowski nr. 642)

Po¿egnania

Jan Tyborczyk

(23.01.1941- 4.04.2006)
By³ nauczycielem, magistrem filologii polskiej, konsultantem przedmiotu, a tak¿e nieocenionym doradc¹ owiatowym. Wspó³redagowa³
wydawanyprzezOrodekDoskonaleniaZawodowegoNauczycieli-Informator Owiatowy. Przez wiele lat by³ metodykiem w tym¿e Orodku. Jako krytyk literacki zwi¹zany by³ z ukazuj¹cym siê w Bydgoszczy
ogólnopolskim miesiêcznikiem literackim AKANT. Jego dzia³alnoæ w
tym zakresie jest odnotowana przez Instytut Badañ Literackich PAN w
Polskiej Bibliografii Literackiej. Wspó³pracowa³ z Naszym Pomorzem
 rocznikiem Muzeum Zachodnio Kaszubskiego w Bytowie.
p.JanTyborczykby³wlatach60i70XXwiekujednymzinicjatorów
a potem wspó³organizatorów tej bytowskiej placówki muzealnej.
Z urodzenia Kaszub. W Bytowie mieszka³ do 1975 roku, gdzie pe³ni³
wiele odpowiedzialnych funkcji Do 1968 roku by³ zastêpc¹, a od 1970
do 1975 roku kierownikiem Wydzia³u Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie. To jego w tym czasie osobiste zaanga¿owanie mia³y
niepoledniwp³ywnapowstanieww.Muzeum.Ponadtozjegoinicjatywy zosta³a utworzona w Sominach, kaszubska zagroda skansenowska,którastanowiæmia³aoddzia³MuzeumZachodnioKaszubskiego.
By³ te¿ aktywnym dzia³aczem Bytowskiego Oddzia³u Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego,apotemwlatach-zw³aszczaw80/90XXwieku, tak¿e oddzia³u w S³upsku.
Po przeniesieniu do S³upska obj¹³ funkcje dyrektora Wojewódzkiego
Domu Kultury, by³ organizatorem jego struktur. To za jego zgod¹ i
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Ziemia S³upska, Zabory, Bory i Gochy...

Pa³ace, dwory i checze...

Leœna Jania gm. Smêtowo Graniczne (Bory Tucholskie) pa³ac rodu Studziñskich stan w XIX i na pocz¹tku XX
wieku. Rycina pochodzi z niemieckiego albumu
Pa³ac stan obecny (Fot. Kamila Sowiñska – „Kociewiak”)

wspó³inicjatyw¹dosz³ows³upskimWDKdospotkaniagrupyza³o¿yciel- gremium w³adz tej organizacji.. . Po¿egnalimy, wiêc tak jak zapewskiejOddzia³uZK-PwS³upsku.Niestetyoddzia³tenniezosta³zarejestro- niêbysobie¿yczy³bezsztandarówipolitycznegoszumu.Po¿egnalimy
wany przez ówczesne w³adzê S³upska. W latach 80 tych XX wieku Jan Go naszymi sercami pe³nymi smutku i ¿alu. Oddalimy mu nale¿ny
Tyborczyk powróci³ do zawodu, podejmuj¹c efektywn¹ pracê na niwie ho³d, na jaki zas³u¿y³, jako Przyjaciel a przede wszystkim jako oddany
s³upskiejowiaty.5kwietnianas³upskimstarymcmentarzubardzolicz- dzia³aczispo³ecznikzaanga¿owanywrozwójbytowskos³upskiejkulne grono Jego przyjació³ z Bytowa i S³upska, nauczycieli, pracowników tury i owiaty.
Odszed³ od nas mi³y i dobry, zawsze ¿yczliwego Cz³owiek.
kultury i organizacji owiatowych i regionalnych towarzyszy³o mu w
Ze smutkiem ¿egnamy Ciebie Janku!
ostatniej drodze do Domu naszego Ojca.
Spoczywaj w Pokoju
Podczas tej ¿a³obnej uroczystoci nasz³a mnie refleksja...przecie¿
Zbigniew Talewski
Drech Jan swoim przyk³adnym, przy tym skromnym i wielce zaanga¿owanym¿yciemzas³u¿y³sobiebywtej
Jan Tyborczyk (drugi z lewej) w gronie przyjació³ po uroczystoœci ods³oniêcia
jego pomiertnej drodze, jako symbol
naszego ho³du i podziêki za wszystko, Krzy¿a-obelisku pamiêci Gochów na górze Piszczatej w Borzyszkowach 1982 r.
(Od lewej E.Szczeœiak Gdañsk; K.Ostrowski Chojnice; Z.Talewski z synem
co z siebie przez tyle lat bezinteresownie dawa³ nam wszystkim a zw³aszcza Bartkiem S³upsk; œp. I.Trojanowska; W. Kiedrowski Gdañsk (Zdj. Jan Maziejuk)
Kaszubom, towarzyszyæ powinne mu,
co najmniej kaszubskie stanice  sztandaryoddzia³ówzBytowaiS³upska.Niestety...?!
W drodze powrotnej z cmentarza
wraca³a na Zatorze spora grupa uczestników pogrzebu. W pewnym momencie us³ysza³em jak jedna z pañ
mówi: ...dobrze, ¿e nikt nie wpad³ na
pomys³,abyJankowiwtejdrodzetowarzyszy³y sztandary a zw³aszcza s³upskiego oddzia³u ZK-P, na pewno by tego sobienie¿yczy³,boodlatniepodziela³politycznego zaanga¿owania s³upskiego

Henryka
Jura³owicz

Jest cz³onkiem grupy poetyckiej Wtorkowe Spotkania Literackie dzia³aj¹cej od
2001 roku przy starostwie s³upskim jej dzia³aj¹cej przy starostwie s³upskim. Jest
mieszkanka ma³ej wsi Cz³uchy w gm. Smo³dzino w Krainie S³owinców. Tam przez wiele lat ze swym ju¿ nie¿yj¹cym mê¿em prowadzi³a gospodarstwo rolne. Ma ukoñczona
szko³ê zawodow¹ o kierunku rolniczym. Zami³owanie do pisania odkry³a u siebie
bêd¹c ju¿ dojrza³¹ kobiet¹. Wie dostarcza jej tematów do pisania wierszy, felietonów i opowiadañ. Piszê te¿ piêkne teksty o ludziach wsi do biuletynu Powiat
S³upski i Wsi Tworz¹cej. Poza pisaniem wierszy pasj¹ jej ¿ycia jest granie i piewanie w zespole ludowym  kaszubskim Zgoda a uprzednio Rowokó³. Jest tak¿e
uznana hafciark¹ preferuj¹c¹ haft kaszubski. Jest w przededniu wydania swego
pierwszego tomiku poetyckiego. Jak dot¹d zdoby³a wyró¿nienie w konkursie literackim Oficyny Wydawniczej MAK w Szczecinie na wiersze mi³osne.
Podczas tegorocznych V Spotkañ z Poezj¹ (nie) Profesjonaln¹ w Damnicy, poetka
miala swój benefis artystyczny. Z tej okazji otrzyma³a wiele ¿yczeñ i serdecznoci w
tym list gratulacyjny od Zdzis³awa Ko³odziejskiego Starosty Powiatu S³upskiego, oraz
od Fundacji Naji Gochë , a Z.J. Prusiñski, jej kolega z grona poetyckiego, na t¹ okazje napisa³ wiersz. Prezentujemy go poni¿ej.
Poetce, artystce ludowej , animatorce kultury regionalnej  wspó³czesno - kaszubskiej, cz³owiekowi o otwartym i gor¹cym sercu ¿yczymy Wszystkiego Dobrego.
Zbigniew Talewski

Zygmunt Jan Prusiñski

TAM GDZIE ROSN¥ LUDZKIE
MARZENIA
Henryce Jura³owicz
z okazji jej benefisu w Damnicy

A co ja mogê tobie powiedzieæ, jeœli ty kochasz
ogrody i chwasty przybrze¿ne wzd³u¿ drogi...
Idziesz po ziemi z pe³n¹ dusz¹, notujesz szum
i dŸwiêk, a po³aæ kolorowych pól nosisz w sercu.
Spotykasz siê z niebem codziennie, czasem
puœcisz do niego oko, w takt melodii grajków.
A tancerze do samego rana tupi¹ na ludowo,
i krêci siê niespokojna okolica z wiankiem
zaœlubin, rzeczy tak zwyk³ych a wa¿nych.
Henryko, ciebie kochaj¹ i ró¿e i stado pokrzyw,
i buki i dêby, i rozleniwione s³oñce w po³udnie.
Nie gaœ tylko œwiat³a, nie gaœ tylko œwiat³a za sob¹;
b¹dŸ kobiet¹ wiejsk¹, zdrow¹, urocz¹, namiêtn¹.
Ustka. 1 kwietnia 2006.

Henryka Jura³owicz podczas benefisu (fot. Jan Maziejuk)

H. Jura³owicz odbiera list gratulacyjny
od Zdzis³awa Ko³odziejskiego Starosty S³upskiego (fot. Jan Maziejuk)
List gratulacyjny Fundacji NG.

H. Jaru³owicz otrzymuje list gratulacyjny od naszej Fundacji i redakcji.
(Fot. Jan Maziejuk)
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Emilia Zimnicka Izbica

G³ówczycka legenda...

By³o to dawno,
pradawno...
Przed latami, wiekami. Ziemie pomorsk¹ porasta³y, bujne zielone lasy. ¯yciodajne promienie
s³oñca, dostatek wody sprawi³y, ¿e dêby mia³y konary tak roz³o¿yste, ¿e budowano pod ich baldachimem s³owiañskie wi¹tynie zwane gontynami lub
k¹cinami. Trzeba Wam wiedzieæ, ¿e Pomorzanie
wierzyli w Tryg³owa, Belbuka i innych bogów, których nazw nic przekaza³a ustna ludowa opowieæ.
Najwa¿niejszym by³ bóg S³oñca, on by³ dawca ¿ycia,
urodzajów, promienie s³oneczne ogrzewa³y ziemie
o ka¿dej porze roku. W k¹cinach pod starymi dêbami palono ognie, które nigdy nie gas³y. Miedzy
G³ówczycami a Cieminem rós³ gaj dêbowy i bukowy
w którym na polanie sta³a k¹cina, której ognia pilnowa³a córka starego Gruby Kalina. Piêkna to by³a
dziewczyna. Mia³a dwa jasne warkocze. Oczy jak
wody ³ebskiego jeziora, twarz dobr¹ i rumian¹. T¹
w³anie liczn¹ dziewczynê. wybrali pogañscy
kap³ani na stró¿kê wiêtego ognia. Wró¿y³a Kalina z
dymu z zió³ wojom id¹cym na dalekie wyprawy, rybakom ³owi¹cym ryby i pannom na wydaniu. Smutno
by³o m³odej Kalinie siedzieæ z wyroku Tryg³owa przy
ogniu. wród oparów zió³ i monotonnego piewu
kap³anów. Rada by wyrwaæ siê w wiat, ale za
opuszczenie wi¹tyni grozi³a kara jej i rodzinie. Dlatego te¿ szare oczy Kalinki , zachodzi³y mg³¹ ³ez. Nie
daleko ko³o Góry G³owa w osadzie Glowczycach
w drewnianej chacie mieszka³ m³ody Lestek.
M³odzieniec mia³ twarz ogorza³¹ od morskich wichrów, sokole jasne oczy. By³ bardzo odwa¿ny. Kiedy
na t¹ nadmorsk¹ ziemie napadli rozbójnicy Wikingowie, pal¹c wsie, porywaj¹c ludzi. Lestek Kalinic i
kap³anom uratowa³ ¿ycie. Na miejscu spalonej
k¹ciny wvtrvs³o róde³ko, a wdziêczni kap³ani dali
Lcstkowi Kalinê za ¿onê.
¯yli d³ugo, d³ugo, a ich potomstwo przez pokolenia zaludnia³o t¹ piêkn¹ g³ówczyck¹ ziemiê. Skoñczy³y siê czasy pogañstwa. Zwyciêski Chrystus.
Bóg Ojciec i Duch wiêty by³ teraz czczony w kociele na górze G³owa w G³ówczycach. Starzy ludzie
wiedz¹ gdzie jest to lene róde³ko, które podobno
wraca zdrowie i m³odoæ. Odnajdzie je tylko ten. kto
ma serce dobre i czyste, odwagê i szlachetnoæ.
Bañ
Kiedy nad sennym wiatem
Noc ciemna p³aszcz rozk³ada
Ziemia mrocznemu niebu
Cud, banie opowiada
Niebo gwiezdnym spojrzeniem
Naszej Matce Ziemi przytakuje
Snuje siê nocna bajka
Jak niæ sennej prz¹dki
P³yn¹ pod niebo skargi
Radosne wieci p³yn¹
Zap³acz¹ potem chmury
Rzêsist¹ deszczu ros¹
Nad krzywd¹ i nad bólem
Mg³y ciep³e wiat otula
Ludzi chroni¹ od z³ego.
Ziemia Bagienna
Ziemia pachn¹ca
Olch¹, bagnem i grzybami
Soczyst¹ zieleni¹
Lasów umajona
By³a miejscem ¿ycia
Kaszubów i S³oweñców
O których pamiêæ tylko
Zosta³a w starym dêbie
Kamieniach wiekowych
Skansenie w Klukach ca³y wiat.
(Wiersze pochodz¹ z tomiku poetyckiego Emilia
Zimnicka  I obejmê jab³oñ w sadzie)
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Boles³aw Bork Rekowo Górne

Jastra na Kaszëbach
(Wspomnienie z dzieciñstwa)

Zbychowskie chëcze pe³ne by³y zieleni, choæ na
zewn¹trz budynków królowa³a jeszcze zima. Wprawdzie za dnia wiosenne s³oñce w dostêpnych miejscach
rozprawia³o siê bezpardonowo z zlodowacia³o-nie¿n¹
szat¹ wycofuj¹cej siê zimy, ale w cieniu wci¹¿ marz³o. a
w nocy, pocz¹wszy od zmierzchu a¿ do witu, ziemia
by³a w jarzmie przed³u¿aj¹cej siê w tym roku zimy. Pod
wp³ywem tchnienia pó³nocno-wschodnich wiatrów odtajane za dnia miejsca podczas nocy zamienia³y siê w tafle lodu, co sprawia³o wielk¹ uciechê dzieciakom
udaj¹cym siê z rana do szko³y. By³o na czym pojedziæ.
£y¿wy nie by³y potrzebne - bo kto je zreszt¹ mia³ - gdy¿
wspaniale lizga³y siê po g³adkim lodzie drewniane korki. Niektórzy przybijali na drewniany spód pantofla druty, co dawa³o wiêkszy polizg.
W ciasnych kuchniach i ogrzewanych pokojach w
najubo¿szych chatach, zamieszka³ych przez wiejskich
handlarzy, zastawionych by³o mnóstwo balii, wiader,
kub³ów i innych naczyñ wype³nionych ga³¹zkami brzozy
i w mniejszym stopniu wierzby. Handlarze pod koniec
wielkiego postu dwa, trzy razy w tygodniu wywozili
swój zielony towar do nadmorskich miast, a
szczególnie do Gdañska, by zdobyæ trochê grosza na
zbli¿aj¹ce siê Jastra. Równie¿ w cha³upach gburków kaszubskich rozwija³y siê p¹ki na zastawionych w mniejszych naczyniach ga³¹zkach wspomnianych drzew. Wiosnê i wiêta wiosenne wita³o siê zieleni¹.
Jedynie ga³¹zek ja³owca nikt tak wczenie nie zrywa³ i nie wstawia³ do wody. Zrywano je wprost z
krzaków w rêkawiczkach, najczêciej w Wielki Czwartek, gdy¿ w Wielki Pi¹tek, zwany biczownikiem, ojcowie lub matki wyganiali piochów z ³ó¿ek, ¿eby zd¹¿yæ z
wszystkimi przygotowaniami na Jastra. Tych opornych i
oci¹gaj¹cych siê biczowano ga³¹zkami ja³owca. Co przezorniejsi ubierali na tê noc spódné buksë, czyli kalesony, ale ja³owiec nawet przez te ochraniacze dotkliwie
potrafi³ k³uæ cia³o.
- Tej lë z wërów, ale flot! - powiedzia³a owego
czwartku moja mama i wygoni³a bez u¿ycia ja³owca
mnie i ca³e moje rodzeñstwo z ³ó¿ek. Z pajd¹ swojskiego chleba w rêce wszyscy pod¹¿ali do swoich zajêæ. Siostry ciera³y kurze, zmywa³y meble i okna. my³y drewniane pod³ogi, a ch³opaki mia³y wyznaczone zajêcia na
dworze lub w pomieszczeniach gospodarczych, przy
transporcie wody ze stawu lub ze studni.
W Wielki Czwartek poprzedzaj¹cy pi¹tkowy cis³y
post, jad³o siê tylko suchy chleb i pi³o czarn¹ kawê
zbo¿ow¹. Przed wiêtami w oba wspomniane dni postu
zaradni gospodarze przygotowywali pe³ne skrzynie
sieczki dla koni i byd³a. T¹ dla krów mieszano z posiekan¹ brukwi¹ - o ile do tego czasu jaka przetrwa³a - odpadami ziemniaczanymi i pociêtym na drobno sianem.
Gotowano zapas ziemniaków dla trzody chlewnej,
r¹bano drewka do pieców przynajmniej na trzy dni, usuwano obornik. Zape³niano beczki w chlewie wod¹ ze
stawu, a beczkê w kuchni pitn¹ wod¹ ze studni
bêd¹cych w posiadaniu kilku gospodarzy. Wszyscy mieli zajêcie. Zapasy musia³y starczyæ na trzy dni wi¹teczne, gdy¿ wtorek po Wielkanocy by³ te¿ obchodzony, szczególnie przez kobiety, st¹d nazwa tego wiêta:
babskie wiêto. Kobiety mia³y prawo dëgôwac, czyli
ch³ostaæ ch³opców i doros³ych mê¿czyzn rózgami tylko
w to nieformalne trzecie wiêto, z czego skwapliwie korzysta³y. Odwzajemnia³y siê p³ci przeciwnej za degusë z
dnia poprzedniego.
W niedzielê poprzedzaj¹c¹ Jastra, zwan¹ niedziel¹
palmow¹ lub kwietn¹, ka¿da szanuj¹ca siê gospodyni
zabiera³a do kocio³a wi¹zankê wierzbowych ga³¹zek z
rozwiniêtymi baziami. czy te¿ - jak kto chce - kotkami.
Ga³¹zki te zwano pospolicie palmami. Powiêcone w kociele wiêcon¹ wod¹ ga³¹zki po powrocie do domu zatykano z namaszczeniem za wiête obrazy w peñsczi
izbie. Bazie z tej wi¹zanki dodane w Wielki Pi¹tek do
karmy zwierz¹t chroniæ je mia³y przed pomorem i wszelkimi innymi choróbskami przez ca³y rok. A gdy które
zwierz¹tko pomimo to zachorowa³o w ci¹gu roku, szczególnie na urok, rozcierano kilka bazi i podawano chore-

mu bydlêciu w celu przywrócenia zdrowia. Niekiedy proszek z roztartych palmowych bazi podawano ludziom
dotkniêtym niemoc¹ lub chorob¹. Wiara w cudown¹
moc tych powiêconych bazi przywraca³a ludziom w
wielu przypadkach upragnione zdrowie i tê¿yznê fizyczn¹.
Jastra owego roku - a by³ to czas niespokojny - wypad³y tu¿ po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca, bodaj¿e w przedostatni dzieñ marca. Ca³y powiat morski
objê³y wiece protestacyjne przeciwko panosz¹cej siê
brunatnej zarazie wciskaj¹cej siê tak od strony III Rzeszy, jak z Wolnego Miasta Gdañska na nasze ziemie. Zagro¿ony by³ tak zwany przez hitlerowców korytarz, czyli
nasze w¹skie dojcie do Ba³tyku. W³adze nawo³ywa³y
spo³eczeñstwo do dozbrajania naszej armii. Apel zosta³
przyjêty, o czym wiadczy ubieg³oroczna manifestacja
zwartoci i si³y na miechowskim poligonie, gdzie po powiêceniu przekazano Baonowi Morskiemu z Wejherowa ca³y rz¹d karabinów maszynowych. Ale mnie i moich kumpli - podrostków zc Zbychowa - owa wielka
polityka w perspektywie wielkanocnych wi¹t niewiele
interesowa³a. Bli¿sze nam by³y wydarzenia, jakie niós³
kaszubski rok obrzêdowy w okresie wielkanocnym. My
¿ylimy Jastrami.
Ledwo wita³o, a krwawa ³una porannej zorzy
s¹czy³a siê niewielkim okienkiem do ma³ej izby, a wszyscy byli ju¿ na nogach.
- To je czas na rezurekcjê. Flot sã ôblakac ë marsz
do kôscóka - pogania³a swoj¹ gromadkê nasza mateñka.
Wychowanka Gréta, której matka zmar³a przed wieloma laty, przynios³a ju¿ ze zdroju jastrow¹ wodê do porannej toalety, która dziewczêtom zapewnia³a piêkn¹
cerê i urodê przez ca³y rok, a i lata nastêpne.
- Czë te sã Grétkô czasã nie ôbezdrza ë do kôgusz
s³owa nie rzek³a, bô wszetkô bë przepad³ë - chcia³a wiedzieæ mama.
Gréta by³a dziewczêciem roztropnym i wiedzia³a, jak
postêpowaæ w wi¹teczny poranek z wod¹ ródlan¹.
Sama chcia³a byæ piêkn¹, bo wiedzia³a, ¿e w poniedzia³ek wi¹teczny ma przybyæ na gwesnoscë jej kawaler Czapów Franc. By³a zatem specjalnie ostro¿na i przestrzega³a pilnie ludowych obrz¹dków.
Jajecznica z gêsi¹ ôb³ën¹, czyli okras¹, sta³a gotowa
na stole. By³ te¿ chleb dobrze wypieczony bez zakalca,
bo mama doda³a do m¹ki ¿ytniej spor¹ torbê m¹ki
pszennej, a tak¿e na stó³ postawi³o mas³o, a do kawy
zbo¿owej cukier.
- Tej lë sadita ë zjédzta w imiã bôsczi - zachêca³a
mama - bô do kôscó³ka je daleko droga.
I rzeczywicie droga by³a daleka. Koció³ parafialny
znajdowa³ siê w oddalonej o milê, to jest o siedem kilometrów drogi od Zbychowa. To by³o piêæ kwadransów
równego marszu. A droga by³a z rana niezbyt przyjemna, bo w nocy lekki mrozik wci¹¿ trwa³. Zabralimy zielone wi¹zanki brzóz i w drogê. Mama zosta³a w cha³upie,
bo kto musia³ przygotowaæ wi¹teczny obiad. Poranne
obrz¹dki w zagrodzie zrobili ojciec i dzéwka Gréta.
Popo³udnie spêdzilimy w rodzinnym gronie i bardzo dostojnie.
W drugi dzieñ Wielkanocy ranny brzask nie zdo³a³
jeszcze wygoniæ z zakamarków izby ostatnich cieni, a ja
ju¿ nie spa³em. Chcia³em koniecznie wstaæ razem z ojcem, by nie daæ siê zaskoczyæ przez kolegów z dëgusã.
miali by siê ze mnie, ¿e oberwa³em po gérach. Lcdwie
zdo³a³em siê ubraæ, a ju¿ butnowe drzwi zaskrzypia³y, a
do pokoju wtargnêli Butk. Gust, Józk i wiecznie umorusana Irka. Ona pierwsza zaczê³a swym przeraliwie cienkim g³osem:
- Dëgus, dëgus spiochom w wërze,
niech na nogach bd¹ pãcherzë.
Gilgum nogã, gilgum pajã,
nie chcã chleba, leno jaja!
Ch³opcy w miêdzyczasie zabrali siê do dygowania sióstr w ich drabiniastym ³ó¿ku. Zrobi³ siê pisk nielada.
M³odzi bracia w ³ó¿ku te¿ podnieli lament. wi¹teczny
dyngus nie by³ tak bolesny, jak pi¹tkowy biczownik, bo

w Jastra u¿ywano tylko rózg brzozowych z rozwiniêtymi listkami. Dygowano ostro¿nie, ¿eby straciæ jak najmniej zielonych i delikatnych listków. Mama obdarowa³a dynguj¹cych kilkoma jajkami malowanymi na
pare kolorów w wywarze ró¿nych lici lub zió³. By³y to jastrowe jajka i musia³y byæ spo¿yte w okresie wi¹tecznym. Dyngownicy otrzymali te¿ po kawa³ku ciasta, z czego byli wiêcej zadowoleni ni¿ z malowanek. Dziêkuj¹c
uk³onem opucili mieszkanie i powêdrowali do nastêpnych chat. Podczas niadania dziadek opowiedzia³
nam, ¿e w dawnych czasach po dyngusie chodzili lapsowie w wieku nawet dwudziestu i wiêcej lat, a zebrane
jajka - wówczas w wiêkszoci nie malowane, wymieniali w karczmie na sznaps lub piwo. Ten niedobry zwyczaj
min¹³, a do jego zaniechania przyczyni³y siê bia³ki, które
wpad³y na pomys³, by na dyngusa wszystkie jajka pomalowaæ, a tych nikt nie kupi, bo wiadome by³o, ¿e to jastrowe jaja.
W drugie wiêto Jaster dyngowano nie tylko z rana.
Ludzie odwiedzali swoich s¹siadów -a by³ to dzieñ przeznaczony na wizyty - i w odwiedziny zabierali zielone
rózgi. W zasadzie w dniu tym dyngowaæ mogli tylko
ch³opcy i mê¿czyni. Powszechnie wierzono, ¿e ta
dziewczyna lub kobieta, która by³a wielokrotnie ch³ostana jastrowymi rózgami, bêdzie mia³a lepsze szczêcie w
mi³oci, w zdrowiu, w pomna¿aniu maj¹tku. Dlatego to
wszystkie panny i mê¿atki, choæ wzbrania³y siê i kry³y
przed dyngusem, ale robi³y to w taki sposób, ¿eby nie
unikn¹æ wych³ostania. Zdarza³o siê, ¿e ch³opcy polewali
dziewczêta wod¹, ale czynili to zazwyczaj nap³ywowi.
Na Kaszubach ,,mokry dyngus by³ nieznany.
Ma³e dzieci czeka³y ju¿ kilka dni na zejca. Ju¿ w niedzielê wi¹teczn¹ wystawia³y w zaciszne miejsca: w
chlewiku, sza³erku lub w krzakach koszyczek wys³any
sianem, do którego zaj¹c mia³ znieæ wielkanocne jajka
i ma³e, najlepiej czekoladowe zaj¹czki. Jak tylko mama
z Grét¹ wróci³y z rannego nabo¿eñstwa, maluchy otrzyma³y zezwolenie na odszukanie koszyczków. Co to by³a
za radoæ! W koszyczkach na sianie oprócz malowanek
by³y kolorowe jajeczka-cukierki, baranek z lukru i czekoladowe zaj¹czki. Tylko ja nic nie dosta³em, bo by³em za
,,stary na te przyjemnoci, a za m³ody na doros³ego.
Nie mog³em rodzicom wybaczyæ tej ,,staroci, ale ¿al
szybko mija³, bowiem maluchy ukradkiem podawa³y mi
s³odyczce ze swego przydzia³u.
W godzinach popo³udniowych przybyli zgodnie z zapowiedzi¹ i starym zwyczajem jastrowym rajca Tóna Labuda i kawaler Grety - Czapów Franc. Kawaler przyniós³
zielone rózgi wych³osta³ lekko najpierw moj¹ mamê, a
nastêpnie chcia³ wysmagaæ swoj¹ brutkê. Ale ta znik³a.
Kazano kawalerowi j¹ szukaæ. Mama celowo otworzy³a
mu skrzyniê, w której znajdowa³a siê wyprawa Grétë,
nastêpnie szafê i mimochodem wspomnia³a, ¿e bielizna
pocielowa z lewej strony nale¿y do szukanej dziewczyny. Zaszli do pokoju, w którym sta³o ³ó¿ko narzeczonej
pe³ne pêkatych poduszek. W koñcu kawaler znalaz³
swoje dzéwczã w komórce. Zarumieniona, przesadnie
zawstydzona, ze spuszczon¹ g³ow¹ przysz³a z Frankiem
pod rêkê do gocinnej izby.
- Maréczene buksë, te jã Francku wejlë weszuké³!
Wa sã pewno do së mota? - powiedzia³ rajca, a oni zerkali niemia³o, ale zalotnie na siebie. Mama poprosi³a

kawalera do sto³u, a Gréta usiad³a na brze¿ku ³awki pod
piecem. Ojciec przyniós³ butelczynê kôrnusu na rozwi¹zanie jêzyków, postawi³ te¿ kieliszki, nape³ni³ je gorza³k¹. Gocie przy stole wypili najpierw na jedn¹ nogê,
nastêpnie na drug¹, zaraz po tym nastêpne lad¿é, zachwalaj¹c trunek. Jêzyki rzeczywicie siê rozwi¹za³y i
rozpoczê³y siê mêskie gadki o pogodzie, ustêpuj¹cej zimie, nadchodz¹cej wionie, bie¿¹cej polityce, ciê¿kich
czasach ... W miêdzyczasie mama z Grét¹ postawi³y na
stole w drugim - tym peñskim pokoju - wi¹teczny
obiad. Gréta dzi po raz pierwszy pe³ni¹c rolê gospodyni, zaprosi³a do sto³u rozgadanych mê¿czyzn. Mama
wielokrotnie podkrela³a, ¿e obiad przygotowa³a Gréta.
Mnie pozwolono zaj¹æ miejsce równie¿ przy stole, z czego by³em ogromnie dumny. Reszcie dzieciakom przygotowano obiad w kuchni Stary zwyczaj nie pozwala³ przebywaæ dzieciarni z doros³ymi. Ja tu stanowi³em wyj¹tek.
Nie wiem do dnia dzisiejszego dlaczego.
Ujawnienie celu wizyty, choæ wszystkim by³ wiadomy, odsuwano na póniej. Po obiedzie ojciec i rajca przenieli swe rozmowy do dalekiej Francji, gdzie obaj
uczestniczyli w pierwszej wojnie wiatowej. Wojenne
przygody spod Reims, Yerdun czy Metzu przerwa³a
mama, sprowadzaj¹c rozmowê na aktualne wiejsko-rolnicze sprawy. Po pewnym czasie mama przynios³a
wi¹teczne ciasto, a Gréta zaparzy³a w kamionkowym
garnku prawdziw¹ kawê. Przy jej piciu rajca po kilku
wstêpnych ludowych melodiach zanuci³ tê w³aciw¹,
skierowan¹ do mojej mamy:
Wejcë, zacno matkô,
tu je ch³op stateczné.
Robi wszëtkô chwackô,
b¹dzë pô¿eteczné
Po kilku dalszych zwrotkach zapiewa³ t¹ w³aciw¹,
wskazuj¹c na Czapowégo Franca.
Tu je tén kawaler,
chcë wóm bec senówcem.
Przyjmijcë gô z chãc¹,
nie gôricë ja³ówcem.
I tak rozpoczê³y siê wrëje. Rodzice - wprawdzie zastêpczy - choæ z pewnym ¿alem, wyra¿ali zgodê na
ma³¿eñstwo Grétë z Francem. Uzgodniono termin zrãkawinów i zaproszono na tê uroczystoæ rodziców kawalera. Wstêpnie ojciec okreli³ sposób, czyli posag Grétë.
Gdy rajca i moi rodzice rozstrzygali sprawy materialne,
m³odzi usiedli razem na ³awie pod piecem i szeptali o
swoich sprawach. Pónym wieczorem, po obfitej kolacji, gocie serdecznie ¿egnani odeszli. Na odchodnym
kawaler wrêczy³ m³odszym dzieciom spor¹ tutã bomków, a mnie najpierw poda³ rêkê, a nastêpnie wytarga³ z
umiechem za uszy.
- Zarobi³ jem skôrznie - przy po¿egnaniu pochwali³ siê ojcu rajca Labuda.
Jastra, na które czeka³o siê tyle czasu, minê³y szybko. Koñczy³y przed³u¿aj¹c¹ siê zimê, a rozpoczyna³y wiosnê, okres nadziei i wytê¿onej pracy na piaskach kaszubskich. Wspomniano o g³odnym zymku. Pocieszano siê
przysz³ymi zbiorami.
- Niech no minie g³odny zymk, a bãdzë nama lepi podtrzymywa³a nadzieje moja mama. A zwrejarzonym
w Jastra wesele wyprawiono po polowych pracach, to
jest jesieni¹./-/

Jan Antonowicz
(Eugeniusz Pryczkowski)

Jastrë

*
Jastrë s¹ przësz³é
Zymkówégó lëftu smúcze ju wiéw
I ptôszka rozchôdô sã snô¿i spiéw
Nôtëra zëmówi skúñcza swój spik.
Wieso³égó alleluja czëc krzik.
Ref. Jastrë s¹ przësz³é - snô¿é swiãta
Cesz¹ sã knôpi i dzéwczãta,
W gón jid¹ zwëczi, dëgóôwné nëczi
I zajców nômni trzech.
Tatink darënk swim dzôtkóm sprôwiô
Synk swóji matce tczã óddôwô
Wszëtcë bë chcelë ¿ëczbów dac wiele
W tëch dniach chóc ca³i miech.
Le swiãt tëch tak snô¿ich chútkó je kúñc
Tej znowa do swégó trzeba mdze prziñc
I ¿ebë tak chca³o wszëtkó w nas trwac
Bë mi³osc swiãt nowëch ni músza ¿dac.
Ref. Jastrë s¹ przësz³é - snô¿é swiãta
Cesz¹ sã knôpi i dzéwczãta,
W gón jid¹ zwëczi, dëgóôwné nëczi
I zajców nômni trzech.
Tatink darënk swim dzôtkóm sprôwiô
Synk swóji matce tczã óddôwô
Wszëtcë bë chcelë ¿ëczbów dac wiele
W tëch dniach chóc ca³i miech.
*

Dëgówka

Jack. Jô cë ¿ëczã, ¿ebë cë wiedno jak nôlepi sz³o w
tim ¿ëcym i ¿ebë të jak nômni sã músza jiscëc na ten
swiat, i ¿ebë të mia wszëtkó, co le chcesz.
Magda. Bóg cë zap³ac, a niech cë té¿ wszëtkó
wëchôdô, co të le môsz so udbóné.
J. Ee, kó to jakós wszëtkó jidze do przódkú. Në tej dôj¿e kúsa, ¿ebë to sã spe³ni³o.
Tómk. Në, to ju sygnie! Të nie wiész, ¿e nawet nôlepszé szkódzy jak tegó je za wiele.
A jô cë ¿ëczã, ¿ebë të wiedno bë³a úsmiéchniãtô i
¿ebë të na swóji drodze spótika le samëch m¹drëch lëdzy. (przëmiérzô sã do kúsa).
J. Pó co taczé ¿ëczbë, skórno je zarô wiedzec, ¿e sã
nie spe³ni¹.
T. A czemú¿ to bë sã ni mia³ë zjiscëc?
J. Kó przëzdrzë sã w zdrzad³o, tej b¹dzesz zarô
wiedzô³.
M. Hej, hej! Jastrë nie s¹ pó to, ¿ebë sã sztridowac,
le gódzëc i sã nawzes mi³owac.
T. Tak jak jô jem za zgód¹, to na swiece nie dô.
J. Niech cë b¹dze, kó tej të dostóniesz gwës fúl
gniôzdo ód zajca.
T. To co jô bëm chcô³ dostac sã nie zmiescy w ni¿ódnym gniôzdze.
M. A cë¿ të môsz za pótrzebë wiôld¿é?
T. A móm! Brëkújã kómpúter, ¿ebë miec e-maila
doma i sã ³¹czëc z ca³im swiatã, brëkújã autó³, ¿ebë jezdzëc do szkó³ë a nie tôklowac sã wcyg autobúsama, brëkújã té¿ telefón kómórkówi z aparatã i ekrana, co pókôzywô tegó, z jaczim jô gôdóm.
M. Në, nie je to ju dosc, a tej jesz ¿ebë zajc za ce
p³acy³ rechúnczi.
T. A, to bë bë³o nôlepi.
J. Wiész, të za to ni mó¿esz. Kó m³odzëzna w twójim
wiekú, to mô jesz taczi rozëmk, ¿e przëk³ôdô wôgã do
taczich drobnëch rzeczi, a mni mësli ó inwestowaniu w
sebie: úczbã, mëszlenié, ¿ëcé kúlturowé.
T. Kó na starégó të dëcht mie té¿ nie wëzdrzisz.
J. Në nié, ale jô so mëszlã, ¿e zajc doch rozëm swój
mô i przëniese cë tëli, na kúli môsz so zas³u¿oné.
(mô¿na tu zrobic szpôs i wnëkac z dëgówk¹, a wënëkac jich zjizbë, a na kúñcu Jack óstôwô sóm i gôdô)
J. Jô wiedno gôdóm, ¿e Pón Bóg nie rëchlëwi, ale
sprawiedlëwi.
/-/
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OPOWIADANIA

Jestem tutaj!

Po co mnie tu wpuci³e? Aby zag³uszyæ g³osy w twojej g³owieczaj¹ce siê wyrzuty sumienia? Utworzy³e w swym umyle zak¹tek,
do którego bilet wstêpu da³e tylko mi. A jednak wmawiasz sobie, ¿e
nie istniejê, bo mo¿esz jedynie czuæ moj¹ obecnoæ
Ci¹gle ¿yjesz w k³amstwie. Udajesz, ¿e nie znasz regu³ tej gry, a ja
brzydzê siê na to patrzeæ! Wtedy namacalny jest Twój strach. A nie
zdajesz sobie nawet sprawy, ¿e jestem na wyci¹gniêcie d³oni ka¿dej
nocy.
Dlaczego nie umiesz pogodziæ siê z przesz³oci¹? Wci¹¿ targaj¹
Tob¹ sprzeczne w¹tpliwoci i nikomu nie potrzebne wspomnienia.
S¹dzisz, ¿e Twe istnienie nie ma sensu. Nie dostrzegasz tego, co codziennie daje Ci wiat! A czy umiesz jeszcze czerpaæ z niego radoæ?
Codziennie pragniesz wielkich, szalonych i godnych podziwu czynów. wiadomie jednak wybierasz szar¹ rutynê- bezpieczniej i
³atwiejjestpozostawaæwmonotonii.Wiêcczypotrafiszjeszczekorzystaæ ze swej wyobrani? Dotkn¹æ choæ fragmentu marzeñ, które kiedy uda³o mi siê w Tobie zasiaæ?
Widzê, jak zamykasz siê w swej warownej twierdzy, jednoczenie
po omacku szukaj¹c mi³oci. Bez niej nie umiesz ¿yæ. Ja tak¿e- ju¿ tak
zostalimy zaprogramowani. Po kilku pora¿kach i powrotach na tarczy obawiasz siê zaufaæ ludziom; nadal potrzebuj¹c kogo, kto Ciê
utuli. Uwierz, ¿e zdarzy³o Ci siê cierpieæ niejednokrotnie z powodu
spraw, które nie by³y tego warte!
P³aczesz tak cichutko, ¿eby nikt tego nie dostrzeg³. Zastanawiam
siê, jaki kolor maj¹ Twoje ³zy? Kiedy wydawa³y mi siê byæ krwistoczerwone, lecz nie mam pewnoci Czy nadal chowasz je przed
wiatem,myl¹c,¿euprzedniezranieniegwarantujeCika¿denastêpne?
Mimo to pozwoli³e mi by wiadkiem tego, jak stajesz na placu
boju i podejmujesz wyzwanie. Przeciwnik zdawa³ siê byæ wielokrotniepotrzebniejszy,aleTypewnietrzyma³ewd³onibroñ.Odka¿dego
wroga uczysz siê w kolejnych potyczkach czego nowego o sobie i
tkwi¹cejwTobiesile.Niepope³niaszju¿tychsamychb³êdów.Zwyciê¿a³e tylko dlatego, ¿e nigdy nie opuszcza³a Ciê nadzieja i wiara. Tak,
mo¿esz podnieæ siê nawet z najciemniejszych g³êbi w³asnego koszmaru; nie brak Ci pewnoci siebie!
Pozwól mi staæ stale obok Ciebie- przecie¿ niczego wiêcej nie pragnê.
Bo tylko ja mogê Ciê teraz wesprzeæ i uleczyæ powracaj¹c¹ wewnêtrzn¹ chorobê; poprowadziæ przez Twoje w³asne cienie.
Pokaza³e mi skryte dobro, którego siê wstydzisz. Czy wiesz, jak
mocnokochamTwój umiech?DlaczegonieokazujeszgoTwoimbliskim, którzy daj¹ Ci motywacjê do walki z przeciwnociami losu? Czy
inni imponuj¹ Ci tylko tym, co jest z³e?! Oni nie bêd¹ tak jak ja stale u
Twego boku, do samego koñca. I od nowego pocz¹tku.
Wyj¹ca za oknem wichura nie zag³uszy mojego szeptu. Dr¿ysz, bo
pytam niestrudzenie, wci¹¿ od nowa:
JakmampodaæCipomocn¹d³oñiCiêchroniæ,skoroTysamtego
nie chcesz?!
Nie zag³uszysz tego niczym
2006-01-02 21:42:59 Brzezie

Japoneczka Ayako

Dziewczyna pojawi³a siê znik¹d. Nikt nie wiedzia³, sk¹d siê wziê³a
w miecie.
Trunks jednak zauwa¿y³, ¿e by³a bardzo piêkna i tajemnicza. I
strasznie niebezpieczna. Wydawa³o mu siê, ¿e pozna³ j¹ du¿o wczeniej,ale nieby³ tegopewien. Kiedy przesz³a pierwszy raz obok niego,
zamrozi³a go wzrokiem pe³nym nienawici. Minêli siê bez s³owa,
mimo to d³ugo nie móg³ zapomnieæ tego dziwnego spotkania, a zimne, czarne spojrzenie wci¹¿ na nowo kr¹¿y³o mu po g³owie.
Zauwa¿y³ j¹ równie¿ ojciec Trunksa. Nie da³o siê przejæ obok niej
obojêtnie.
- Uwa¿aj na ni¹- uprzedzi³ go.- Wydaje mi siê bardzo podejrzana.
Ojciec wiedzia³, ¿e wymienia³ narzeczone jak rêkawiczki, lecz ¿adnaniezagrza³ad³ugomiejscaujegoboku.Szybkosiêniminudzi³inie
potrafi³ nikogo pokochaæ.
Jednak widocznie kto zarz¹dzi³, ¿e bêdzie musia³ stan¹æ z nieznajom¹ twarz¹ w twarz. Siedzia³ w biurze, g³owi¹c siê nad stert¹
dokumentów, kiedy zadzwoni³ telefon. Natychmiast podniós³
s³uchawkê. Nie spodziewa³ siê ¿adnej z³ej nowiny.
- My chyba ju¿ siê widzielimy- us³ysza³ szorstki, pe³en z³oci g³os.
Domyli³ siê, ¿e to JEJ g³os.
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- Przypuszczam, ¿e masz racjê- postanowi³ podj¹æ jej grê i pomyla³: Ale mnie zaszczyt spotka³....- Masz jakie propozycje?
- Oczywicie, ¿e tak- szybko odparowa³a dziewczyna.- Marzê o
tym, ¿eby zgin¹³ z mojej rêki.
Trunks ledwo siê powstrzyma³, aby nie wybuchn¹æ miechem.
Kompletnie j¹ zlekcewa¿y³.
- Chcesz mnie zabiæ, kociaku? Niez³y ¿art...
- Zdaje siê, ¿e nie wiesz z kim rozmawiasz.
- W³anie... nie wiem!- Ta rozmowa doprowadza³a go ju¿ do sza³u,
a jednoczenie bardzo bawi³a.
- Za³ó¿my, ¿e siê nie dowiesz- uciê³a zwiêle.
 Pyskata ta lalunia przebieg³o mu w mylach.
- Jak to? Nie poznam imienia mojej morderczyni?- Pyta³ ze miechem, chc¹c siê z ni¹ podra¿niæ.
- Jutro o osiemnastej skoñczysz siê m¹drowaæ.
- Grozisz mi? Chyba nie wiesz, na co siê porywasz dziewczynko!
- Pojaw siê przy wie¿y o ustalonej porze, a siê przekonamy.
Rzuci³a s³uchawk¹, a Trunks jak og³upia³y ws³uchiwa³ siê w ci¹g³y
sygna³.
Ma niez³y tupecik! Tylko czego od niego chce, bo przecie¿ nie
mówi³a serio o zabiciu go... Mo¿e liczy na maj¹tek lub przejêcie
w³adzy nad korporacj¹?
Wszystkimjegodziewczynomnatymzale¿a³o,wiêconaniebêdzie
wyj¹tkiem.
Chce go tylko zaintrygowaæ!
Doskonale jej siê to uda³o, bo przez ca³y wieczór analizowa³ t¹ rozmowê, a nastêpnego dnia przyby³ w wyznaczone miejsce ju¿ o godzinê wczeniej! Pomimo to dziewczyna tak¿e go wyczekiwa³a. Trunks
ju¿ zaczyna³ podziwiaæ jej d³ugie, czarne w³osy i inne walory, kiedy
niespodziewanie wyl¹dowa³ twarz¹ na chodniku. Wcale nie ¿artowa³a! Naprawdê zale¿a³o jej na mierci m³odego wojownika.
Walka rozgorza³a na dobre i przypomina³a raczej lekki taniec ni¿
miertelne starcie. Mimo to co chwilê jeden z przeciwników zwija³ siê
z bólu. Trunks chcia³ tylko j¹ rozz³ociæ, ale by³a znacznie sprytniejsza
ni¿ s¹dzi³.
- Dobra jeste, ma³a- stwierdzi³ i o ma³o nie straci³ wszystkich
zêbów. Mia³a ciê¿k¹ piêæ, zw³aszcza gdy kto j¹ zdenerwowa³. Walczy³a zaciekle, z nienawici¹. Nie chcia³a daæ za wygran¹ za ¿adne
skarby.
- O co ci chodzi?- Usi³owa³ siê dowiedzieæ pomiêdzy jednym a drugim uderzeniem. Ona jednak zaciê³a usta i zada³a mu mocny cios w
brzuch. Tak mocny, ¿e a¿ krew wyciek³a mu z nosa. To nie by³a zabawa, w przeciwieñstwie do tego, co przewidywa³. Kto doskonale j¹
wyszkoli³- bi³a siê jak zawodowiec.
Pojedynek skoñczy³by siê pewnie sprawiedliwym remisem, gdyby
nagle nie pojawi³ siê miêdzy nimi jaki starszy mê¿czyzna. Szarpn¹³
dziewczynê z ca³ej si³y.
- Hej, zostaw j¹- zacz¹³ protestowaæ Trunks.
-Nietwojasprawa!-Wrzasn¹³naniegodziwnyprzybyszipchn¹³j¹
na kamieñ.
- Proszê, nie wtr¹caj siê- szepnê³a dziewczyna i pozwoli³a siê zabraæ z pola walki.
Trunkszastanawia³siê,kimby³dlaniejtenmê¿czyzna.Ojcem,opiekunem,amo¿ekochankiem?Przy³apa³siênawetnatym,¿ejestoni¹
zazdrosny.
- Chyba zaczynam wariowaæ- mrukn¹³ sam do siebie i odlecia³ do
domu.
Przez tydzieñ próbowa³ wróciæ do normalnego ¿ycia i pracy, jednak z marnym skutkiem. W rodê, podczas drogi do firmy przez przypadek znów j¹ zobaczy³. Sta³a na przystanku i rozmawia³a z kole¿ank¹. Poprosi³ szofera, aby zatrzyma³ samochód. Wysiad³ i
przygl¹da³ siê z oddali dziewczynie. mia³a siê
Beztrosko.Nigdyjeszczeniewidzia³jejtakiejradosnejiumiechniêtej.Awiêcpotrafi³asiêcieszyæ! Dlaczegojednaknaniegospogl¹da³a
tak nieprzychylnym, pe³nym nienawici wzrokiem? Ba, chcia³a go nawet zabiæ! Nie móg³ tego poj¹æ.
W pewnej chwili na ramieniu i twarzy dziewczyny dostrzeg³ krwawe lady po uderzeniach i nie zagojon¹ jeszcze ranê na nadgarstku.
By³ pewien, ¿e nie by³y one skutkiem ich walki sprzed tygodnia. Kto
inny musia³ j¹ pobiæ!
Czy¿by tamten mê¿czyzna by³ a¿ tak brutalny?! I dlaczego omieli³
siêpodnieærêkênatakliczn¹dziewczynê?Chybanietylkorêkê,poniewa¿ rany by³y zadane jakim têpym narzêdziem. Nie powinno go
to jednak nic obchodziæ, dlatego postanowi³ siê nie wtr¹caæ.

- Odczep siê! I nie zapominaj, ¿e nie skoñczylimy pojedynku- widaæ by³o, ¿e ledwo panuje nad gniewem i ¿alem.
-Poczekajchwilê-zatrzyma³j¹,chwytaj¹czanadgarstek.Znówjêknê³a.- Przepraszam... Porozmawiajmy w koñcu jak dwoje doros³ych
ludzi!
- Masz racjê- w koñcu siê podda³a.- Tylko ¿e nikt nie mo¿e zobaczyæ nas razem.
- Nie przejmuj siê- umiechn¹³ siê, choæ nie rozumia³, po co te
wszystkie tajemnice.- Pojedziemy tak daleko, aby nikt nam nie przeszkadza³.
Przezca³¹drogêmilczeli,choæszoferniemóg³przys³uchiwaæsiêich
rozmowie. Dziewczyna by³a bardzo przybita.
-Kim by³ ten mê¿czyzna?- Zapyta³ bez ogródek Trunks, gdy usiedli
obok siebie na drewnianej ³awce nad jeziorem. D³ugo musia³ czekaæ
na odpowied, poniewa¿ po jej twarzy stoczy³a siê jedna, samotna
³za.Natychmiastotar³aj¹wierzchemd³oni,abyniezauwa¿y³jejs³aboci. Chcia³a mu pokazaæ, ¿e jest silna, jednak sytuacja j¹ przeros³a.
- To mój nauczyciel, zawdziêczam mu ¿ycie- zawaha³a siê na chwilê.
- On ciê uderzy³?
- On mnie... katowa³- rozp³aka³a siê na ca³ego.- Wszystko przez ciebie!
Trunks nie móg³ ju¿ d³u¿ej na to patrzeæ. Przytuli³ j¹ mocno. Domyli³siê,¿efacetoddawnasiênadni¹znêca.Aledlaczegozjegopowodu?
- Ju¿ w porz¹dku- stara³ siê j¹ uspokoiæ.- Nie wrócisz do niego.
- MUSZÊ! Ocali³ mnie przed stoczeniem siê, wyci¹gn¹³ mnie zaæpan¹ z rynsztoka.
- Wyt³umaczysz mi wszystko?
Zaprzeczy³a kiwniêciem g³owy, szybko wyrwa³a siê z jego objêæ i
piesznym krokiem ruszy³a prosto przed siebie.
- Dok¹d siê wybierasz?- Stara³ siê j¹ zatrzymaæ, ale to by³o bezcelowe.
Doszed³ do wniosku, ¿e wraca³a z powrotem do tamtego mê¿czyzny. I ¿e kiedy z pewnoci¹ jeszcze siê spotkaj¹.

- W co ty siê pakujesz?- zapyta³a go zatroskana matka, on jednak
zby³j¹jakimk³amstwemiusi³owa³wróciæzpowrotemdoswoichzajêæ. Jeszcze tego samego wieczoru wybra³ siê na randkê z d³ugonog¹
blondynk¹. Pomimo tego, ¿e ze wszystkich si³ stara³a siê go oczarowaæ, Trunks mylami kr¹¿y³ przy Piêknej Japoneczce- tak j¹ nazywa³.
To kompletne szaleñstwo- gani³ siê, a jednak ona wci¹¿ powraca³a na nowo.
Kiedy przez ponad miesi¹c nie da³a ¿adnego znaku ¿ycia, zacz¹³ siê
powa¿nie martwiæ. Pewnie leczy³a siñce i rany po kolejnym biciu... Z
jakiej przyczyny wola³a tam wróciæ ni¿ z nim zostaæ? Na pewno siê
ba³a, choæ stara³a siê to przed nim zamaskowaæ.
Kuswojemuzdumieniukolejnymrazemdostrzeg³dziewczynêwteatrze kabuki, gdzie zaprosi³ swoj¹ kolejn¹ zdobycz- tym razem rud¹,
oraz siostrê.
Japoneczka wyda³a mu siê jeszcze piêkniejsza ni¿ zwykle.
D³ugie w³osy upiê³a do góry, a na jej szyi iskrzy³a siê kolia z diamentów. Nie móg³ jednak nie zauwa¿yæ w¹skiej, wie¿o zagojonej
blizny na jej karku. Momentalnie wypuci³ d³oñ swej towarzyszki i
chcia³ biec prosto do niej, a z jej nauczyciela zrobiæ miazgê. Dziewczyna powstrzyma³a go jednak wzrokiem. By³a teraz taka dostojna i odleg³a. Przysz³a tu z tym mê¿czyzn¹, którego wygl¹d wcale nie zdradza³jakimjestzimnymdraniem.Terazumiechn¹³siêdoTrunksaszelmowsko. Jego siostra obserwowa³a równie¿ ca³¹ scenê.
- Zapomnij o niej- powiedzia³a zdecydowanie.- Ona sprowadzi ciê
na z³¹ drogê!
- A czy kiedykolwiek by³em na dobrej?! Sk¹d mo¿esz to wiedzieæ?
Nic o niej nie wiesz!
- Wiem o wiele wiêcej ni¿ mylisz...
Siostra odesz³a, a Trunks by³ zmuszony skupiæ siê na przedstawieniu i szczebiocie g³upiutkiej rudej. W po³owie spektaklu podesz³a do
niego kobieta z obs³ugi teatru i wrêczy³a mu bia³¹ kopertê. Rozerwa³
j¹ i ujrza³ napis:
Przyjd teraz do bocznej lo¿y. B³agam, pospiesz siê!
Zerwa³ siê z miejsca i bez ¿adnego wyjanienia, pobieg³ pêdem do
ustalonego miejsca.
Dziewczyna opiera³a siê ³okciem o porêcz i by³a pogr¹¿ona we
w³asnych mylach. Umiechnê³a siê jednak na jego widok.
- Czeæ- rzuci³a, jak gdyby nigdy nic. Zauwa¿y³ jednak strach w jej
Wtedy w³anie dziewczyna go ujrza³a, a jej spojrzenie z radosnego czarnych renicach.- Tak, on ca³y czas mnie obserwuje.
sta³o siê nagle zimne i twarde jak g³az. Przeprosi³a kole¿ankê i poOdpowiedzia³a na nie zadane nawet pytanie.
desz³a prosto do niego.
- Znów ci to zrobi³!!! Zabijê tego drania!
- Czego chcesz?- Zapyta³a z wyrzutem.- Obserwujesz mnie?
Za³o¿y³a ramiona na jego szyjê i niespodziewanie go poca³owa³a.
Nie zwróci³ wcale uwagi na jej s³owa.
Trunks poczu³, ¿e pierwszy raz tak bardzo zale¿y mu na dziewczynie i
- Kto ci to zrobi³?- Dotkn¹³ lekko szramy na policzku, mimo to syk- doskonale umia³ jej to okazaæ.
nê³a z bólu i odtr¹ci³a jego d³oñ.
- Nie id do niego! Wyjedziemy razem z miasta...

- Nie ucieknê- powiedzia³a cicho.- Znów bêdziemy musieli walczyæ,
choæ tego nie chcê. ¯egnaj.
Musnê³a tylko przelotnie jego usta i po prostu odesz³a. Wiedzia³, ¿e
dzieje siê co niedobrego i chcia³ temu zapobiec. Przez czas trwania
przedstawienia stara³ siê j¹ odszukaæ, jednak jakby rozp³ynê³a siê w
powietrzu. Tak¿e rudow³osa licznotka z gniewu i zazdroci opuci³a
teatr. Zosta³ sam.
Rankiem jecha³ do firmy w fatalnym nastroju, kiedy zauwa¿y³ na
przystanku metra t³um ludzi, którzy z niepokojem siê czemu
przygl¹dali.
Wysiad³ z samochodu i przecisn¹³ siê przez t³um.
D³ugo nie móg³ uwierzyæ w to co zobaczy³. Na chodniku le¿a³a
Piêkna Japoneczka w ka³u¿y krwi. Mia³a otwarte oczy ze ladami
nie wysch³ych ³ez. Pochyli³ siê nad jej cia³em.
- Pan j¹ zna³?- Zapyta³ jeden z gapiów, lecz on tego nie us³ysza³. Dotkn¹³jejd³oniidostrzeg³rozciêtenadgarstki.Niechcia³uwierzyæwto,
¿e dziewczyna pope³ni³a samobójstwo. Wszystko jednak na to wskazywa³o.
Nie ¿y³a od co najmniej piêciu godzin. Od momentu kiedy opuci³a
teatr.
Nigdy nie dowiedzia³ siê, jak siê nazywa³a ani nie pozna³ przyczyn
tejtragedii.Czu³jednak,¿eodpowiednawszystkiejegow¹tpliwoci
skrywa jego siostra.
The end

Welcome Back 

To,cozamierza³aspisaænatychlunych,powyrywanychniewiadomosk¹dkartkachniebêdziedlaniej³atwe.Wie,¿eterazniemo¿epozwoliæsobienazatajenieiuniewa¿nieniepewnychspraw,skoronadszed³ moment rozliczenia siê z sob¹. Z dotychczasowym ¿yciem. Pani
Maria na razie nic nie mówi. Czeka, a¿ ona sama zacznie mówiæ,
gdy¿wie,¿ebardzotegopotrzebuje.Chcia³abyotworzyæoknoinacieszyæ siê ciep³ym podmuchem wiatru i z³ot¹ polsk¹ jesieni¹. Tymczasem nie mo¿e jednak wstaæ, wykonaæ najmniejszego ruchu, nawet
napisaæ choæby s³owa. Dwudziestotrzyletnia dziewczyna przykuta do
³ó¿ka w zaawansowanym stadium choroby. ¯ycie jest takie niesprawiedliwe
A mo¿e tylko w ten sposób odp³aca za dawne b³êdy przesz³oci?
Mo¿liwe, ¿e pobyt w warszawskim hospicjum móg³ j¹ z³amaæ, lecz
doprowadzi³ jedynie do tego, ¿e wyciszy³a siê i spokornia³a. Równie¿
jej pogl¹dy i prawdy ¿yciowe uleg³y zmianie. Tylko osobiste marzenia
pokrywa³y siê z tymi, sprzed kilku lat, kiedy jeszcze by³a normalna.
Zdrowa.
- By³ czas, kiedy negowa³am istnienie Boga- cicho powiedzia³a to
do le¿¹cej na s¹siednim ³ó¿ku staruszki, jakby by³ to jej najwiêkszy
grzech. Odezwa³a siê do niej pierwszy raz, od kiedy tu siê znalaz³a,
czyli od dwóch miesiêcy. W ogóle nie mog³a podnieæ siê, aby zobaczyæjejtwarzy.-Nienawidzi³amGo,obwinia³am.Dlaczegoja?Dlaczego teraz?
- Nikt nie znalaz³ odpowiedzi, je¿eli chodzi o sens ludzkiego cierpieniag³os pani Marii by³ niewyrany; przypomina³ mamrotanie. Mówi³a
powoli, gdy¿ mia³a sparali¿owan¹ po³owê twarzy.
- By³ te¿ czas, kiedy liczy³am, ¿e mo¿e zes³aæ mi cud.
Kolejna d³uga przerwa, lecz doczeka³a siê odpowiedzi.
- On nie nadejdzie.
- Jeszcze kilka lat temu wstydzi³abym siê z pani¹ porozmawiaæ. Pomyla³abym:como¿ewiedzieæomnietennikomuniepotrzebnywapniak, który powinien ju¿ le¿eæ w piachu? Przecie¿ zna siê tylko na brazylijskich serialach i kó³ku ró¿añcowym.
- Tak, masz racjê. Choroba zmienia ludzi. I ³¹czy ich ze sob¹ Ale
podejrzewam, ¿e nie o tym chcesz mówiæ?
- Nie zamierzam siê pani spowiadaæ- próbowa³a byæ odpychaj¹ca,
choæsamazagai³at¹rozmowê.Wiedzia³a,¿estaruszkaniemanamyli zmian zewnêtrznych. Dziewczyna od roku nie przegl¹da³a siê w lustrze. Nie by³aby w stanie poznaæ siebie. Po chemioterapii nie mog³a
ju¿tak¿eczesaæpalcamimiodowych,d³ugichw³osów,cotakniegdy
lubi³a.
Po kolejnej kontroli pielêgniarki, kolejnej dawce leków i kolejnej
kroplówce pani Maria podjê³a temat.
- Dlaczego jeste tu, a nie w domu? Gdzie twoi bliscy? Ludzie, którzy powinni ciê teraz wspieraæ Potrzebujesz si³y ich mi³oci.
- Nie jestem tak jak pani skazana na osamotnienie, Zawsze kto
wpadnie tu z wizyt¹: moi wiecznie zajêci rodzice albo przyjaciele.
Maj¹ jednak swoje ¿ycie, które toczy siê z dala od hospicjum, a ja jestemtylkoprzykrymprzerywnikiem,któremuniemo¿naju¿kupiæczekolady albo pomarañczy- chcia³a, ¿eby zabrzmia³o to lekko i nic nie
znacz¹co, lecz przed t¹ kobiet¹ nie musia³a i nie mog³a niczego
ukryæ.- Czasem mylê, ¿e kto siê na mnie zemci³. Albo ¿e to taka
z³oliwa odp³ata, za to, jakim mieciem by³am.
- Co to znaczy?
- Pust¹ lalk¹, dla której wiête by³y artyku³y z m³odzie¿owych pism.
To one wylansowa³y mój wizerunek. Oprócz paczki przyszywanych

przyjació³, którzy udawali, ¿e mnie rozumiej¹ i podziwiaj¹ nikt tak naprawdê mnie nie lubi³. Wtedy czu³am siê w centrum, a wszystkich
wokó³ poni¿a³am. Dziewczyny, które nie by³y tak modnie i elegancko
ubrane jak ja, albo nie u¿ywa³y drogich kosmetyków nie by³y godne
ze mn¹ rozmawiaæ. Mo¿e gdybym siê tak wtedy nie wywy¿sza³a
- nie rozmawia³aby ze mn¹? Nie zachorowa³a? Przestañ, to tak
samo b³êdne mylenie jak to poprzednie.
- Przez mój ordynarny charakter do nikogo nie mog³am siê zbli¿yæ.
Uwa¿a³am siê za wzór, chodz¹c¹ popularnoæ.Za bardzo jednak zadziera³am nosa, ¿eby mieæ prawdziwych, wartociowych przyjació³.
Nawet moi rodzice wiedzieli, ¿e nie potrafiê uszanowaæ ich pracy.
Nadgodzin, które spêdzali w firmie, ¿eby budowaæ doskona³e, piêkne ¿ycie. ¯eby spe³niaæ moje zachcianki. Mia³am wszystko.
- Jedynaczka?
-M³odszacórka.Mojasiostramia³awypadekzagranic¹itamj¹pochowali.Nieprzejê³amsiêtymwogóle.Le¿¹ctutaj-przerwa³anamoment, bo jako s³owo hospicjum albo umieralnia nie mog³o jej
przejæprzezgard³o-wspominamjakzabiera³amnienaspacerdoparku,alboprzebiera³azaksiê¿niczkêwwiec¹cy,ró¿owykostium.Ca³e
moje ¿ycie czu³am siê, jakbym ni¹ by³a. W domu by³am rzadkim bywalcem, bo nie chcia³am byæ w nim stale sama. Przed chorob¹ nigdy
nie mia³am ciep³ego obiadu ani kolacji. Przytulenia ani troski. By³am
jak kolejna ozdoba w piêknym apartamencie na dwudziestym piêtrze.
Sadzi³am, ¿e muszê byæ idealna jak modelki z gazet, bo wtedy nikt
nie bêdzie mnie docenia³.
- Ch³opcom to odpowiada³o?
- Raczej tak, choæ tylko pozornie. Mo¿e tym, dla których wa¿ne jest
opakowanie- namyla³a siê.- Przecie¿ wtedy nie da³o siê ze mn¹ normalnie porozmawiaæ! Oczywicie o trendach, koncertach, gwiazdach nawijaæ mog³am godzinami, jak katarynka. Na ¿adnym mi nie
zale¿a³o.
- O nie, kochaniutka. Mnie nie oszukasz. Mo¿e trudno ci w to teraz
uwierzyæ, ale te¿ by³am kiedy m³oda, g³upia, szalona. I zakochana.
Agnieszkê jakby zatka³o. Po chwili zorientowa³a siê, ¿e nie ma sensu spieraæ siê ze schorowan¹ staruszk¹. Zw³aszcza, ¿e przed chwil¹
zapad³a w sen
- Jak mia³ na imiê?
- Kto?
- On. No wiesz: ten jedyny, wyj¹tkowy, najbardziej ukochany.
- Pani sobie ze mnie ¿artuje- ¿achnê³a siê Agnieszka.
- Jeszcze nie próbowa³am. Domyli³am siê od pocz¹tku, ¿e to o nim
tylko chcesz mówiæ.
Cisza.
- Szkoda, ¿e nie mogê zobaczyæ teraz twojej miny, ale na pewno siê
czerwienisz.
- Pani jest niemo¿liwa! Ani trochê!
- Nie wierzê, ¿e by³a na tyle zimna i pusta, ¿eby nikogo nie pokochaæ.
- Zapomnia³a pani jeszcze o zadufana w sobie- dziewczyna
umiechnê³a siê ciep³o. Jak na razie morfina dobrze spe³nia³a swoje
zadanie, choæ by³y momenty, kiedy zwija³a siê z bólu. - Nazywa³ siê
Adrian.
Pani Maria mog³a umiechn¹æ siê tylko po³ow¹ twarzy, ale by³ to
szczery odruch. Wci¹¿ czeka³a, bo zdawa³a sobie sprawê, ¿e tylko dobremyliutrzymuj¹dziewczynêprzy¿yciu,dodaj¹cjejwiaryinadziei.
- Nie przyszed³?
- Jeszcze nie. Nie liczê na to.
- Czy¿by?
- Chyba domyla³ siê, co do niego czujê.
- I co jest w tym z³ego? Nadal nie rozumiem.
- By³ kim, dla kogo chcia³am ¿yæ, z kim chcia³am spêdziæ ca³¹
przysz³oæ. Teraz s³owo przysz³oæ nie istnieje, bo obie jestemy
skazane. Wie pani, wyrok mierci.
- No tak- tylko tyle wystarczy³o. Bo co mo¿na by³o dodaæ?
- Komu wydawaæ siê to mo¿e banalne, ale on sprawi³, ¿e cieszy³am siê ka¿d¹ chwil¹. ¯e chcia³am nauczyæ siê kochaæ. I byæ dobra.
Pojawi³ siê wtedy, kiedy potrzebowa³am oparcia, chocia¿ z widzenia
znalimysiêdu¿owczeniej.Uwa¿amtamtenczaszatrzyzmarnowane lata, bo ani razu nie rozmawia³am wtedy z Adrianem. Nie przepadalimy za sob¹ oboje. Mo¿e dlatego, ¿e nie zwraca³ na mnie uwagi,
nie nale¿a³ do grona moich wielbicieli, nie wodzi³ za mn¹ malanymi
oczyma. A mo¿e nawet mn¹ pogardza³, ale nie zale¿a³o mi na jego
opinii. Na niczyjej opinii.
- Jaki on by³?- Dr¹¿y³a temat pani Maria, tak by jej rozmówczyni nie
domyli³a siê, ¿e robi to celowo. I rzeczywicie, Agnieszka rozmarzy³a
siê.
- Hmmm By³ inny. Mi³y, sympatyczny. Nie wiem jak to robi³, ale
przyci¹ga³ do siebie ludzi jak magnes. Nie by³oby chyba nikogo, kto
bygonielubi³.Opróczmnie,bojakojedynagoniezna³am.Pamiêtam
du¿e,niebieskieoczyichwile,kiedymnieobejmowa³.Mia³wsobie¿yciow¹pasjê.Zawszepotrafi³mnieczymzaskoczyæ,ataatmosferatajemniczoci wokó³ niego jeszcze bardziej mnie poci¹ga³a. Wyj¹tko-

wy, jakby marzyciel z innej bajki. Zawsze odrzuca³am mi³oæ, a uczucia
innych wymiewa³am. Tak jak czyje marzenia swoj¹ zawici¹.
Potrafi³am je poni¿yæ i zdeptaæ, a¿ do chwili, kiedy sama kogo pokocha³am.
- Jeste bardzo krytyczna wobec siebie
- To przysz³o za póno, proszê pani. O wiele za póno. Dopiero, kiedy Adrian znikn¹³, zorientowa³am siê, ¿e zmarnowa³am swoj¹ ostatni¹ okazjê. Zrozumia³am, jakie p³ytkie by³o moje ¿ycie i ile jeszcze
mog³am z niego zaczerpn¹æ, dowiadczyæ.
- To chyba mi³oæ nauczy³a ciê, co jest najwa¿niejsze? Szacunku do
ludzi, doceniania bliskoci?
- Oczywicie. Chcia³abym, ¿eby by³ przy mnie tutaj, kiedy bêdê
umieraæ. Bojê siê, ¿e zostanê wtedy ca³kiem sama. Tak naprawdê
ca³y czas by³am sama. Ale ju¿ jest za póno!!!
Dziewczyna nie wiedzia³a nawet, kiedy siê rozp³aka³a. A przecie¿
nieotochodzi³opaniMarii.Tylko,¿enierozmawia³azezwyk³¹nastolatk¹.
- Na jednej z imprez dosta³am wiadomoæ o wypadku siostry. Nie
wiem dlaczego, ale tylko Adrianowi o tym powiedzia³am, tylko on
mnie wtedy pocieszy³ i odwióz³ do domu. Przytuli³ mnie mocno ze
s³owami: Musisz byæ teraz wsparciem dla swoich rodziców. Jeste
im potrzebna, tak jak mi. No i wpad³am po uszy, a on nie zdawa³ sobie z tego sprawy. I dobrze Myla³am wy³¹cznie o nim, zamiast o
tragedii, wokó³ której skupi³a siê ca³a rodzina. Pisalimy do siebie maile,bardzodu¿orozmawialimyowa¿nychsprawach.Dokolejnejimprezy, kiedy wszystko wymknê³o nam siê spod kontroli. Przez kilka
dniinocymoje¿ycieprzypomina³opiêknyszalonysen,bowpewnym
sensie mia³am go na w³asnoæ. Tych jego ust nie umiem zapomnieæ,
nie tylko kiedy siê umiecha³y Mylê jedynie, ¿e nie by³ ze mn¹ do
koñca szczery.
- Dlaczego?
-Naszkontaktniespodziewaniesiêurwa³.PotemAdrianwyprowadzi³ siê i najprawdopodobniej zacz¹³ studia, a ja na pierwszym roku
dziennikarstwa (no, bo kim innym mog³abym zostaæ)dowiedzia³am
siê o swoim nowotworze krêgos³upa. Za³ama³am siê, a jego nie by³o
przy mnie. Nie mia³am si³y walczyæ. Dlatego nie chcia³am zgodziæ siê
na domow¹ opiekê, któr¹ zaproponowali moi bogaci rodzice. Hospicjumwydawa³omisiêczymostatecznymitomiodpowiada³oMogê
jedynie przypuszczaæ, ¿e podoba³am mu siê, ale kocha³ kogo innego. Mo¿e uzna³ mnie za pomy³kê? Nie by³am taka, jaka byæ powinnam?Amo¿eodkry³mojeprawdziweuczucia,bonieumiemichzatuszowaæ?
- To tylko spekulacje, bo nigdy nie dowiesz siê prawdy A pierwsza mi³oæ, chocia¿ najwa¿niejsza przewa¿nie nie koñczy siê dobrze.
Dlaczego mi to wszystko opowiedzia³a, Agnieszko? Dlaczego po
dwóch miesi¹cach postanowi³a siê otworzyæ?
- Bo jest pani tutaj jedyn¹ osob¹, która mo¿e mnie wys³uchaæ i zrozumieæ. (Nie liczê tego pana pod oknem, który jest z nami, bo on w
ogóle nie kontaktuje.) Moj¹ ostatni¹ przyjació³k¹.
Jeszcze tej samej nocy zimne cia³o starszej pani odwieziono do kapliczki. Zaczê³a siê dusiæ we nie, pomoc dotar³a o minutê za póno.
Agnieszka¿a³owa³a,¿eniedosta³ajeszczetylkojednegodnia,abypoznaæ historiê ¿ycia pani Marii. Podziêkowaæ jej za mo¿liwoæ powiedzenia wszystkiego, co le¿a³o jej na sercu i otrzymania pocieszenia.
Choæ dwie zupe³nie obce sobie osoby po³¹czy³a miertelna choroba,
Agnieszka nawet nie zd¹¿y³a zapytaæ, na co cierpi jej s¹siadka.
Aprzecie¿pomog³ajejbardziejni¿wszystkiepielêgniarkiiwolontariusze razem wziêci.
2005-11-22 17:51
*
Sylwia Waszewska ma 18 lat. Mieszka w Brzeziu gm. Rzeczenica,
jest uczennic¹ drugiej klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefana
Czarneckiego w Cz³uchowie. Uczestniczy w zajêciach licealnego ko³a
literackiegoprowadzonegoprzez pani¹ Ilonê Lichuck¹ Piszê wiersze,
ale przede wszystkim opowiadania. W ubieg³ym roku otrzyma³a nagrodê specjalna starosty cz³uchowskiego w Powiatowym Konkursie
Literackim Z ca³ego serca ¿yczê Ci... który odbywa³ siê w Debrznie.
W tym roku staraniem w³asnym szko³y w ramach realizacji programu
Szko³a marzeñ uda³o siê wydaæ czeæ opowiadañ Sylwii. Zawarte
tam opowiadania m³odej autorki poprzedza poni¿sze s³owo wstêpu
jej opiekunki :
M³odzi ludzie, szukaj¹c swojego miejsca w wiecie, czêsto uciekaj¹wswiatmarzeñifantazji.Bram¹dotakiegoinnegowymiarurzeczywistoci mo¿e byæ literatura.
Debiutanckizbióropowiadañm³odej,obiecuj¹cejautorki,wprowadza w inne wymiary i inne wiaty  odleg³e a jednoczenie bliskie
m³odymludziom.OdJaponii,przezprerieIndian,ponasz¹ polsk¹codziennoæ  wszêdzie najwa¿niejsza jest potrzeba uczucia, bliskoci
drugiego cz³owieka, mi³oci. O takiej roli mi³oci w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka mówi¹ te barwne, niezwyk³e opowiadania. Mog¹ byæ cudown¹ ucieczk¹ od codziennoci i szaroci dnia, wysi³ku nauki, k³opotów. Mog¹ byæ i Waszym azylem.
Ilona Lichucka.”/tz/
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(Nie)profesjonalna Grupa Poetycka  Wtorkowe
Spotkania przy Starostwie Powiatowym
w S³upsku
Cz³onkowie i ich poetyckie nowoci

Emila Zimnicka Izbica
gm.G³ówczyce
Lato
Pachnie wod¹ olszyna
Z³ote lato koniczyn¹
S³odk¹ biel¹ jamin p³onie
Kwitn¹ maki na zagonie
Za wysoko gór¹, gór¹
P³ynie szczêcie jasn¹ chmur¹
M³ode dziewczê g³ówkê tuli
Do pnia brzozy, wiatr luli, luli
Pszczo³y w ulu
Po cichutku s³odycz tworz¹
S³oñce wielka z³ot¹ ³ódka
P³ynie przez bezmiar
Niebiosów
P³ynie, p³ynie nios¹c szczêcie
I nieszczêcie ludzkich losów
*
Czas nasz przemija
Ju¿ radoæ blednie
Sprawdzaj¹ siê w naszych dniach
Dziwne z³owieszcze przepowiednie
Te z Biblii wiêtych kart
Ksi¹g Nostradamusa
Celtyckie i indiañskich wró¿b
Fala z³¹ nawa³nic¹ nasz wiat
Wyrusza
St¹pa niewidoczny szatan
Sobie znan¹ drog¹
Brat na brata patrzy wrogo
Dzieci nieletnie zabijaj¹, kradn¹
Wojen miecz krwawy
Tnie cia³o ludzkoci
Nienawiæ wkracza, mieræ na polach mi³oci
Jednak Bóg Wszechmocny
Z nieba wysokiego
Na jedwabnym mocarnym sznurze
Zele udrêczonej ludzkoci
Swój ratunek wbrew diabla naturze.
Mario, Matko Bolesna
Mario, Matko Bolesna
Która tak cierpia³a
Stoj¹c pod krzy¿em
Umêczonego Syna
Spraw by g³ód, klêski ¿ywio³owe
Widmo terroru omija³o
Nasz¹ kaszubsk¹ ziemiê
Z Twych ³ez o Mario
Powsta³y oceany i morza
Ostoj¹ w nieszczêciu
Jeste dla wiata
Stoj¹cego na krawêdzi zag³ady
Mario Matko Bo¿a
Niski pok³on oddajemy Tobie
Matko nad Matkami
Bez twej wiêtej pomocy
Jeste na ³askê
I nie ³askê z³ego zdani losu.
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Maciej Michalski S³upsk

Okruchy szczêcia
Jest takie miejsce w którym nie nêci
Cywilizacji materia wroga,
W pielgrzymkach ci¹gn¹ doñ wszyscy wieci
Bo wszêdzie widaæ lady Boga.
Tam têskni¹ za mn¹ sêdziwe buki
I pozdrowienia mi l¹ jesiony
W skupieniu
S³ucham ich nauki
I mocniej ciskam d³oñ ¿ony.
Starzec, d¹b Korwin, rêce rozk³ada
Chce mnie przygarn¹æ do serca,
Jeli ju¿ zacznie, ca³¹ noc gada.
Wy³¹cza radio
On mnie przestrzega³, abym o Raju
Nie pisa³ wierszy, nie puszcza³ w eter,
Bo gdy siê echo rozniesie po kraju
Wróci wzmocnione ³oskotem siekier.
Gdy przyjd¹ po mnie wszyscy wiêci
I pêknie ziemska pêpowina,
Uniosê ze sob¹ w wiecznej pamiêci
Okruchy szczêcia z nad Bobêcina.

Ballada o Bobêcinie
Pieni¹ s³awi swe Ponidzie
Wolna Grupa Bukowina
Pewne piêkne, ale gdzie¿ mu,
Do uroku Bobêcina.
Granat wody, nieba b³êkit
Tak czarowny, jak Riwiera,
D³ugo prosi³ o piosenki,
Czeka³ swego bohatera.
Swego barda maj¹ Tatry,
Bukowina i Mazury
Ale gdzie¿ by Sikorowski
Zechcia³ wpaæ do takiej dziury.
Ahoj! Wojtek, zawo³ali!
Mo¿e Bellon? Gdyby ¿y³!
Lecz on sternik gwiezdnej dali,
Dzieli weny, z³oty py³.
Któ¿ opowie szmaragd wody?
Zanim skradn¹ j¹ z³odzieje?
Kto opisze mg³y ulotne
I zatrzyma brzask, gdy dnieje?
Kto imiona nada³ drzewom?
Kto tu ka¿dy kamieñ zna?
Kto przewodzi nocnym piewom?
Kurczê, wysz³o, ze to ja.
(Bobêcino wie w gm. Miastko nad  jeziorem Bobêciñskim Wielkim i Bobêciñskim Ma³ym, na pograniczu z
woj. zachodnio  pomorskim z gm. Polanów i Bia³y Bór
/tz/)

Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka
MOJA WIELKANOC Z TOB¥
KAROLU
Tamta Wielkanoc by³a ¿a³ob¹, ta Wielkanoc
jest mi³osierdziem nauk twoich, czy idziemy
razem czy idziemy osobno; nostalgia jest tarcz¹.
Ale ty dla mnie nie jeste obcy, do Jezusa nie jest
daleko, wedle wiosny lotu ptaka  w rêku dziecka
bazie rosn¹, a w modlitwie unosi siê jedno niebo.
Karolu, czekam na wiersze wielkanocne, drzwi
dla ciebie s¹ otwarte; wejd proszê to Wielkanoc
wiêta, co roku na pami¹tkê tu kontynuowana...
Zapro ze sob¹ bia³e go³êbie, te watykañskie
z parapetu, gdzie wyfrunê³y w wietlist¹ dal u mnie jest jajko, chleb, sól i baranek bo¿y.
3.04.2006. Ustka
A TA WIELKANOC TO JAK PODRÓ¯
A ta Wielkanoc to jak podró¿,
w rzeczy samej dom siê cieszy,
i moja matka osiemdziesiêcioletnia.
Lata nie zatrzymuje kamieñ
ni skowroñczy skok w dó³,
po piewie w próbie dosiêgniêcia nieba.
Pan Bóg rozdaje karty;
nigdy hazardzist¹ nie jest 
nie by³by wtedy Panem Bogiem.
Wystrugam z ga³¹zki wierzbowej
piszcza³kê dla syna Konrada,
a sobie podarujê bazie do wazonu.
wiêta Wielkanocne z Brygid¹ najlepiej wychodzi migus-dyngus,
francuska Cuba ukryta pod poduszk¹.
Wiem  Chrystus na krzy¿u,
powiêci³ ¿ycie by istnieæ na wieki:
czy warto by³o ubraæ koronê z cierni?
5.04.2006. Ustka

Jan Kulasza  Strzelce Kraj.
Tu moje miejsce
Na mapie wiata
jest takie miejsce

na Ziemi
gdzie Ba³tyk swe
fale toczy
gdzie poród niebieskiej
toni jezior i moje szare
s¹ oczy
Tam przy wiekowej lipie
i bukach pomorskich
ten cichy zak¹tek
gnany fal¹ rozpaczy
znalaz³em tutaj
swój k¹tek
Dzisiaj to miejsce mi drogie
ziemia prochy rodziców
tu kryje
Tutaj ja dzisiaj mieszkam
tworzê swe wiersze
tu ¿yje
Droga mi ziemia owa
na mapie wiata
znajdziecie
tutaj mieszkam z rodzin¹
i jestem szczêliwy
na wiecie

Wies³aw Janusz Mikulski - Ostro³êka

z cyklu
Barwy ciszy

*
powieki nasi¹kniête czasem
s¹ trochê ciê¿sze i ³zawsze ...
DWA BIEGUNY
ciszy na imiê mi³oæ
ciszy na imiê cierpienie ...
*
Mi³oæ to koj¹ca górska woda
to cienie drzew w czas skwaru
to Ty
POETYCKA S£U¯BA
biegnê drogami kabli
drogami pocztowych ³¹cz

z cyklu Blask duszy

nie wiemy
za ile minut
zaprosz¹ nas do raju

nie wiemy
ile deszczu
jeszcze wsi¹knie w ziemiê
nie wiemy
ile jeszcze bêdzie
sylwestrowych balów ...
nieg prószy po twarzy
wiatr go niesie
wszêdzie...

przychodzê gdy mnie
wo³asz

czcimy bohaterów
wojen powstañ

mój Czytelniku

w domach wieszamy
Wizerunki Mi³oci
Ukrzy¿owanej

PYTANIA W SAM¥ PORÊ
biegniemy
dok¹d
¿yjemy
po co ...
TWOJE BOGACTWO
prawdziwe konta
to konta mi³oci ...
POWTARZAM ZA STARO¯YTNYMI
nikt nie jest m¹dry
jeli nie jest cierpliwy ¯ONIE
1
odbilimy ³odzi¹ w ciszy nocy
od czasu zastyg³ego w mieræ
dni jak spienione fale
zatrutej wody zosta³y za nami
i zimne cmentarzyska
pad³ych godzin
2
odbilimy ³odzi¹
do Ciebie tam gdzie Ty
na zdroje wody ¿ywej
Twojej mi³oci
gdzie rozkwita szczêcie
z p¹ków Twojej ³aski
bukietem umiechów i ró¿ ...

Po¿egnania

Kajetan Odalanowski

(1933  2006)
By³ znanym cz³uchowskim kolekcjonerem, emerytowanym nauczycielem,oficeremWojskaPolskiego.By³nietuzinkow¹postaci¹.Swoimi
pasjami i spo³eczna dzia³alnoci¹ móg³by obdzieliæ kilka osób. Pracowa³ na ró¿nych stanowiskach. By³ dyrektorem ds. technicznych w

Kajetan Odalanowski (Fot. Krzysztof Lichucki)

I

II

*
I

II
czasem
nie potrafimy powiedzieæ
przepraszam
rzucamy po klatkach
i chodnikach mieci
w dziuplach taniej obojêtnoci
zasypiamy jak niedwiedzie ...
* Wies³aw Janusz Mikulski urodzi³ siê 12 lipca 1959 roku
w Ostro³êce. Ukoñczy³ teologiê w Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego), filologiê polsk¹ w Wy¿szej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku oraz bibliotekarstwo w Pañstwowym Studium Kulturalno-Owiatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie.
Obecnie pisze pracê doktorsk¹ z literaturoznawstwa pod kierunkiem
prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Wlatach1987-1992pracowa³jakobibliotekarzwWojewódzkiej
Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostro³êce. Od
1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostro³êce oraz w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Ostro³êce. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego
naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr4im.AdamaChêtnikawOstro³êce.Debiutowa³jakopoeta2sierpnia 1992 roku na ³amach Zielonego Sztandaru. ( fragment z ¿yciorysu napisanego przez autora).

Stanis³aw
Pestka
Notka biograficzna
na jubileusz 77lecia urodzin

Urodzi³ siê 8 kwietnia 1929 roku w Rolbiku w powiecie chojnickim. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Kocierzynie i polonistykê na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. By³ nauczycielem w
szko³ach rednich w Lidzbarku Warmiñskim i S³awnie.
Od 1958 roku pracowa³ jako dziennikarz i publicysta,
m.in. w dwutygodniku Kaszëbë, Ilustrowanym Kurierze Polskim w Bydgoszczy. Rozg³oni Polskiego Radia w Szczecinie, w gdañskich Literach, Tygodniku
Morskim i Czasie; w latach 1969-1972 i 1990-1994 by³ redaktorem naczelnym Pomeranii.
W jego dorobku dziennikarskim znajduje siê wiele reporta¿y i artyku³ów publicystycznych, g³êboko wnikaj¹cych w ¿ycie kulturalne i spo³eczne oraz istotê ruchu regionalnego na Kaszubach i Pomorzu. Jest
autorem ksi¹¿ek powiêconych wybitnemu Pomorzaninowi Józefowi Wybickiemu Piórem i szabl¹
(1961) i Emisariusz niepodleg³oci (1972). Zadebiutowa³ jako poeta na ³amach Pomeranii w 1969
roku. Opublikowa³ tomiki wierszy Po³udnica (1976)
i Wizrë ë duchë" (1986). Poezja Jana Zbrzycy (pseudonim literacki S. Pestki) jest silnie zwi¹zana z
przesz³oci¹, mityczn¹ histori¹ i tradycj¹ literack¹ kaszubszczyzny, urzeka bogactwem metafor, fascynuje
odwag¹ myli i wyobrani. Nasycona pasj¹ intelektualn¹ i dociekliwoci¹ filozoficzn¹ autora, jest jednoczenie pe³na lirycznego ciep³a, wyp³ywaj¹cego z nostalgii za ziemi¹ rodzinn¹, ludmi i krajobrazami okolic
Rolbika i rzeki Zbrzycy. W kwestiach zwi¹zanych z zachowaniem kaszubszczyzny poeta uwa¿a, ¿e podstaw¹ jest trwa³oæ jêzyka.
- To je szto³p, na chtërnym je òpiartô ca³ô kaszëbizna -mówi.
S. Pestka jest niezwykle zas³u¿onym dzia³aczem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Miêdzy innymi
dwukrotnie piastowa³ funkcjê prezesa organizacji.
Drech Przednik ZK-P i jego przyjaciel... pies Bomba
(zdjêcie wyk. w1987 roku Edmund Kamiñski z Wejherowa)

Zak³adach Przemys³u Terenowego w Cz³uchowie, nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³ Technicznych. Uczy³
przysposobienia obronnego.
Z Cz³uchowem zwi¹zany by³ od 1963 roku. By³ d³ugoletnim
dzia³aczem Czerwonego Krzy¿a, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz Ligi
Obrony Kraju. W organizacjach tych dzia³a³ ponad 50 lat. Za swoj¹
dzia³alnoæ by³ wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim. By³ kawalerem Kryszta³owego serca odznaczenia nadawanego przez ZG PCK, które sobie
bardzo ceni³.
Najwiêksz¹pasj¹jego¿yciaby³okolekcjonerstwo.Wpiwnicyswego
domu urz¹dzi³ prywatne muzeum. By³ w³acicielem jednej z najwiêkszych na Pomorzu kolekcji kufli do piwa, a tak¿e monet, medali oraz
przedmiotów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Czerwonego Krzy¿a. Mia³ kolekcjeznaczkówiwszystkichmonetzwizerunkiemJanaPaw³aII.Chêtniedzieli³siêswoimiwiadomociaminatematswychzbiorów,któretak¿e wypo¿ycza³ jako ekspozycje na wystawy organizowane przez
cz³uchowskie muzeum, bibliotekê, dom kultury czy te¿ szko³y.
By³cz³owiekiem¿yczliwymiotwartymnawszystkichludzi,naichproblemy. Przez ca³e swe ¿ycie dzia³a³ na ich rzecz. Bêdzie Go nam Brakowa³o.
Zmar³ w wieku 73 lat.
Spoczywaj w spokoju!!!
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Roman Drze¿d¿on * Puck

Spiéwka ò
Slôdk mie jak nen kòzel blekôl
Czej jem w las z bùksama nëkôl
Dzëwé zwiérza ja¿ zglëpielë
Jak m¹ blad¹ rzëc ùzdrzelë
Midzë chójczi jem bél wlazli
Tam jô je¿a miôl nalazlé
Le jô ò nim sã dowiedzôl
Czedë jô ju na nim sedzôl
Baszka
Ti co k¹séczk dëtka maj¹
Na Kaszëbach w kôrtë graj¹,
Na gra Baszka sã nazywô,
Chto je m¹dri, nen dobiwô.
Stôri plac¹ debeltowò,
Chòcë graj¹ wiedno z glow¹.
Ti mlodi tak zôs nie trac¹,
Czedë sztrôfã stôrim plac¹.
A wa czôrce! Zólo dól!
Kôrta z trzôskã pãcô w stól.
Placëc dëtczi drëszë mòji,
Mùszã dzysô was wëdojic!
Kòle cëchi nót bëc sztël,
Niech le jaczisz kòntrã dô
Wama glupé mëszlë chòdz¹
Stôré damë was pògòdz¹!
To ce jidze! Zôs je bòk!
Dimã ju zakrëti zdrok.
Zôs ne damë razã s¹,
Terô jô wieselé dóm.
Kòntra, nazôd, a jesz rôz!
Cë¿ të brace w rãkù môsz?
Kôrta w kólkò jidze chùtkò,
Doch do rena je ju krótkò.
Dzéwczã a bòcón
Dzéwczã swiérgòli redosnie
Hura! Czerwiñc! Lato ju jidze
Ju trôwa je wszëtkô zeseklô
Kòpë sana stoj¹ na wédze

Bòcón kr¹¿i nad l¹k¹
Na dzéwczã dzywno spòzérô
Ta z beñlã w sanie sã krëje
Le slôdk ji gòli wëzérô
Kòpa sã rëszô sromòtnie
Cë¿ ti tam robi¹ rozblecë?
Klekòt wcyg lôtô nad l¹k¹
Òn je doch w swòji robòce
Dzewiãc mies¹cy minãlo
Bòcón ju wrôcô z Egiptë
Ë smieje sã, ¿e na Kaszëbach
Zôs czëc je rikanié w kòlibce.
Na dzéñ dzecka
Jô ju wiém sk¹d dzecë s¹
Jô so glowã ùrzn¹c dóm:
To bòcónë lôtaj¹
Dzecë z nieba spùszczaj¹!
Ne kòminã wlô¿aj¹
Do wërów sã pchaj¹
Tëszno spòzéraj¹
Za cëcã chwëtaj¹
Mléczkò cëckaj¹
Glosno rikaj¹
Wiedno rojbrëj¹
Psoc¹, sã smiej¹
Tlëk¹, barchniej¹
Pò nórtach sznëkrëj¹
Bajdurz¹ baj baj¹
Nikògò¿ za dëtka nick nie slëchaj¹!
Na mësla wôrt je miechùlc zlota:
TO ROBÒTA JE KLEKÒTA!
* Roman Drze¿d¿on -poeta , a zarazem publicysta,
muzealnik i regionalista obchodzi³ w kwietniu 10 lecie
swej bardzo owocnej, twórczej i tak potrzebnej dla utrwalania naszej Kaszebizmie i potrzebnej Kaszubom  pracy
twórczej.
Gratulujemy CI Drechë Romanie z tej okazji.
Dziêkujemy za wszystko co dot¹d zrobi³e i za to co
jeszcze zrobisz...
Jeste kontynuatorem twórczej dzia³alnoci Twego
Wielkiego Ojca, który by³by z Ciebie dumny, jak obecnie
my mog¹cy z Tob¹ twórczo wspó³dzia³aæ, na rzecz Naszej Kaszubsko  Pomorskiej Tatczezny.
Po stokroæ - Szczêæ i pomagaj Ci Bo¿e !!!
Zbigniew Talewski.

Staszków Jan (Jan Piepka) (1926  2001 )

Zabaczëc chcô³bëm 
choc le przez wieczór! 
wszéstko, co muszô³
jem dot¹d niesc
i chciô³bëm sercem,
mësl¹ i spiew¹,
co ceszy, boli
w tëch wierszach splesc...
Choc s³owa w roje
sê czêsto zlec¹
i piesni¹ d³ug¹
ce mog¹ grac,
ciej przyñdze Mi³osc
na Jej witanie
i nierôz s³ówka
nie môsz sk¹d brac...
Dzeñ za dniem tonie
za widnym krêgiem
i ka¿dy ¿ëce
ze sob¹ wz¹³
niech jesz tym razem,
Wama i sobie
chwilci mi³osne
móm prawo prz¹sc...
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Szept
Trôwe, jak strënë
szept twój ponios¹
nad jezór brzëdzi
strzód rojnëch pszczó³;
nie wstydz sê piesni,
¿e je za têsknô,
ciej w niej môsz zamk³y
z serca g³os swój...
Rôz prziñdze chwilka
co waji dwoje
nauczy nazwac
zdziwienie pól;
rôz musisz prze¿ëc
pusto samotnosc 
mo¿e j¹ rozdô
trôwom szept twój...
* * *
Rêk¹ przëkrëjesz
të swiata pó³,
drëd¿ié pó³ swiata
jô rêk¹ dóm;
chocbë gdze z³osc¹
zwlok³ë s¹ mg³ë swiat nasz obroni¹
nóm rêce dwie...
Cep³oæ w nich bêdze
i cëchosc z lat palcamë skrëty
malinczi swiat.

Kaszubskie frykasy...
Kaszubska okrasa z gêsiny
Obfitoæ wód i ³¹k wytworzy³a na Kaszubach nader
dogodne warunki do hodowli gêsi i kaczek. Zw³aszcza
za gêsi hodowano dawniej w tak wielkich ilociach,
¿e zamo¿niejsi gospodarze miewali zwykle stada od
40 do 50 sztuk licz¹ce. Dzi, z powodu podniesienia
siê stanu wód w niektórych jeziorach i zalania ³¹k
(po³udniowe Kaszuby), a tak¿e przeobra¿eñ spo³ecznych - hodowla gêsi w gospodarstwach indywidualnych zmala³a. Mimo to, ka¿dy rolnik trzyma jeszcze
zawsze nieco wodnego ptactwa dla w³asnych potrzeb.
W zwi¹zku z t¹ hodowl¹, tradycyjnym po¿ywieniem Kaszubów sta³a siê specyficzna okrasa gêsia, u¿ywana do kraszenia potraw. Gêsi bije siê na Marcina
(dawniej nawet do 12 sztuk u zamo¿nego gbura) a
miêso ich ³¹cznie z t³uszczem konserwuje siê na zimê
w osobliwy sposób. Ca³¹ gê razem z koæmi,
wyj¹wszy ³apki i dziób, sieka siê .siekier¹ na drobno.
Do siekania s³u¿y tzw. skrzynówek - niecki podobne
do kopônek, w których wyrabia siê ciasto, tylko ¿e
s¹ bardziej p³askie, p³ytko wy¿³obione o grubym dnie
(spotkaæ je mo¿na w ka¿dej cha³upie kaszubskiej). W
trakcie rozdrabniania siekanki, zasala siê mocno. Nastêpnie za wk³ada do kufla - du¿ego kamionkowego garnka, silnie ubijaj¹c, jak kapustê.
Wymieniona siekanka gêsia stanowi ulubion¹
przez Kaszubów okrasê na zimê i lato. Trzeba tylko
uwa¿aæ na ostre od³amki kosteczek.

Zupy:
Barszcz Kaszubski z grzybami
(Kaszëbsczi barszcz z grzëbama)
Sk³adniki:
3 l wody* ½ kg ¿eberek * w³oszczyzna * 1 szklanka
kaszy jêczmiennej * 5-6 suszonych grzybów * ½
szklanki mietany * 1 szklanka liwek lub wini z kompotu * cukier * pieprz * sól.
Przyrz¹dzanie:
¯eberka ugotowaæ w 2 litrach wody z dodatkiem
pokrojonej w³oszczyzny oraz namoczonych i pokrojonych w paseczki grzybów. Pod koniec gotowania uzupe³niæ wywar do 3 litrów , dolewaj¹c wrz¹cej wody.
Dodaæ kaszê jêczmienn¹ i gotowaæ do miêkkoci, przyprawiæ do smaku, dodaæ mietanê. Na talerze wy³o¿yæ
owoce z kompotu, zalaæ zup¹.
Kapuniak z kasz¹ i ziemniakami
(Kapùscynka z krëpama ë bùlwama)
Sk³adniki.
4 litry wody*1/2 kg kapusty kiszonej*8 ³y¿eczek kaszy jêczmiennej 1/2 kg miêsa wieprzowego z koci¹1/2 ziemniaków*1 cebula*1 marchew*1/2
ma³ego selera* liæ laurowy*4 ziarna ziela angielskiego* sól.
Przyrz¹dzanie:
W 2 litry ugotowaæ wywar z miêsa i warzyw. W pozosta³ej iloci wody ugotowaæ kapustê z kasz¹ i przyprawami. Miêso i warzywa z roso³u drobno pokroiæ.
Wszystko po³¹czyæ, przyprawiæ do smaku. Podaæ z ugotowanymi oddzielnie ziemniakami.
Kartoflanka z zacierkami
(Bùlwòwo zôcérka)
Sk³adniki:
3 litry wody*25 dkg boczku wêdzonego lub swie¿ego*1kg ziemniaków*w³oszczyzna*1cebula*liæ laurowy* ziele angielskie* sól; Zacierka: 2 jaja*25 dkg
m¹ki* ok. 1-2 ³y¿ki wody* sól
Przyrz¹dzanie:
W³oszczyznê z przyprawami i pokrojonymi w kostkê ziemniakami ugotowaæ. Zacierka: m¹kê zgnieæ z
jajami, odrobin¹ soli i wod¹ na twarde ciasto, wyrobiæ. Zetrzeæ na tarce o du¿ych otworach i wsypaæ do
gotuj¹cej zupy, mieszaj¹c zagotowaæ. Dodaæ podsma¿ony z cebul¹ boczek, przyprawiæ do smaku

S m a c z n e g o!

Listy do redakcji
Pisali o nas
Gazeta Pomorska - Bydgoszcz/Chojnice
14 luty 2006 r

Arcybiskup senior Marian Przykucki Szczecin

Starosta Powiatu S³upskiego - Zdzis³aw Ko³odziejski

29 marca 2006 r.
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Jan Zygmunt Prusiñski - Ustka

Widziane z mojego okna

*

List z Toronto ( fragmenty)

Do Zygmunta Jana Prusiñskiego, mojego ulubionego poety z USTKI!
Szanowny Panie Zygmuncie,
Witam serdecznie (powtórnie) z Kanady. Piszê powtórnie, bo to ja kilka miesiêcy temu wys³a³am do
Pana kilka moich wierszy z nadziej¹, ¿e uda siê je Panu
przeczytaæ.
Dopiero teraz rozumiem ca³kowity brak odpowiedzi.
Panie Zygmuncie, dziêkujê serdecznie za bardzo
mi³e s³owa, które do mnie dotar³y za porednictwem Polonii Life. Nie jestem pewna czy zaslu¿y³am sobie na te
wszystkie przemi³e komentarze, ale szczerze mówi¹c
by³o mi przyjemnie, tym bardziej, ¿e by³y one kompletnym zaskoczeniem.
A wiersz Twarz¹ ku s³oñcu naprawdê powsta³
jako przemylenia po przeczytaniu Pana wiersza Emigrantom, który zrobi³ na mnie g³êbokie wra¿enie.
Mo¿e, bo sama jestem emigrantk¹.
Je¿eli chcia³by Pan wykorzystaæ moje wiersze do polskich publikalcji, to proszê bardzo, ma Pan zielone
wiat³o. Poniewa¿ w wydrukowany w Kawiarence Literackiej wiersz Twarz¹ ku s³oñcu wkrad³o siê kilka minimalnych b³êdów przesy³am panu raz jeszcze oryginaln¹ jego wersjê.
Mo¿e w kilku s³owach przedstawiê siê Panu i Redakcji Bia³ego Bluesa Poezji.
Pochodzê z Poznania. Przez pewien czas mia³am
okazjê byæ uczennic¹ poznañskiego literata, pisarza, poety, t³umacza Nikosa Chadzinikolau. Jestem przekonana, ¿e ten wspania³y cz³owiek w ogromnej mierze przyczyni³ sie do tego, w jakim kierunku dzi pod¹¿am.
Z Polski wyjecha³am w 1987 roku, najpierw do Niemiec, a póniej do Kanady. Choæ gnana przed siebie najpierw rezygnacj¹ i brakiem wiary w zmiany w kraju, a
potem równie¿ pasj¹ ¿ycia, nigdy nie przesta³am kochaæ tego co polskie, co nasze. Na zasadzie raz Polak,
zawsze Polak.
Losy przywiod³y mnie do Kanady w 1990 roku.
Mieszkam w Mississauga, miecie ponad pó³milionowym, które z przymru¿eniem oka nazywaj¹ tu sypialni¹
Toronto, w uroczej dzielnicy Port Credit. Uroczej, bo
po³o¿onej u ujcia rzeki Credit do jeziora Ontario. Mamy
tutaj nawet prawdziw¹ latarniê morsk¹, poniewa¿ niegdy w³anie t¹ drog¹ wiód³ szlak handlowy ku Stanom.
Piszê od wielu lat, ale do tej pory nie wyda³am jeszcze moich wierszy w formie ksi¹¿kowej. Byly one wielokrotnie publikowane na ³amach Poloniii Life, a tak¿e na
³amach tutejszej prasy przez Pani¹ Joannê
Soko³owsk¹-Gwizdka (krytyk literacki z Polski), w jej
Licie Oceanicznym - dodatku kulturalnym torontoñskiej (polskiej) Gazety.
Kilka lat temu Pani Agnieszka Horska, dziennikarka
z telewizji polskiej, nakrêci³a krótki, liryczny reporta¿ o
moich wierszach (i o mnie).
Poniewa¿ bezporednio z Polski nie mia³am jeszcze
¿adnej recenzji, dlatego zachêcona Pana apelem,
wys³a³am kilka wierszy z prob¹ o krytykê.
Przyznajê siê szczerze, ¿e zachêcona opini¹ tutejszych czytelników, chcia³abym moje poezje wydaæ. Najchêtniej w Polsce. Ale nie bardzo wiem jak.
Nie chcia³abym zajmowaæ Panu zbyt wiele czasu,
ale mo¿e faktycznie spojrzy Pan na jeszcze kilka moich
wierszy i szczerze napisze co o nich myli.
Cokolwiek to bêdzie przyjmê jako cenna opiniê.
Z góry serdecznie dziêkujê, raz jeszcze przesy³am
s³oneczne pozdrowienia znad piêknego Ontario i mam
nadziejê do us³yszenia.
Wyrazy szacunku.
Aleksandra Fajfer
Port Credit, 24 lutego 2006
P.S. Umylnie przesy³am wiersze z ró¿nych lat. ( Oto
jeden z nich - red.)
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Twarz¹ ku s³oñcu
lepa ciana
odgradza³a kraje
patrzy³am w kierunku
zachodz¹cego s³oñca
marz¹c o spacerach po morzach bardziej
ni¿ drodze ku wolnoci
mru¿y³am oczy
tak by³o ³atwiej
³apaæ piêkno
a mo¿e z³udzenia
¿e w tej czerwieni
migaj¹cej hiszpañsk¹ mulet¹
odnajdê prawdê z opowiadañ
zza ¿elaznej kurtyny
Czarny Obelisk
albo szlak Hemingwaya
a mo¿e Pola Elizejskie
szkar³at cieka³ ku morzu
jak niegdy
spod francuskich gilotyn
do wód Sekwany
w koñcu otworzy³a siê
Brama Brandenburska
pod któr¹ na wachcie
ustawi³y siê prostytutki
w pi³karskich skarpetach
upad³y mity zachodu
tylko te z appoliñskeigo Parnasu
przetrwa³y
i te wywalczane na arenach
przez dumnych matadorów
albo wyklaskiwane
przez tancerzy flamenco
trzeba by³o dalej wêdrowaæ
sama ju¿ nie wiem
co bardziej dzi do mnie przemawia
wolnoæ
czy piêkno
Port Creidt, 3 stycznia 2006
**

SKALISTA DROGA DO KULTURY

Jest stare powiedzonko: Prowincja jest prowincj¹. Dlatego wystêpujê czêsto pod tym has³em Cywilizator z Prowincji. I jeden napisa³em artyku³ pod tym samym tytu³em. Zosta³ opublikowany w gazecie
internetowej Polska Zaprasza. Ja zawsze mówi³em i
mówiæ bêdê, ¿e je¿eli w Ustce bêd¹ tacy burmistrzowie
zaanga¿owani do kultury, to Ustka pójdzie na dziady...
W Ustce nic siê nie dzia³o, bo jak wiadomo, prowincja musi byæ prowincj¹. Tu jest zakodowany wspaniale
konserwatyzm. Wrêcz zakonserwowany... k o n s e r w
a t y z m. Gdyby nie by³o w Ustce trzech kocio³ów, to
pewnie ludzie nie wiedzieliby, ¿e w dniu 2 Kwietnia
2006 roku odbywa³a siê Pierwsza Rocznica mierci Jana
Paw³a II... Kultury w tym kierunku, nic. NIC to jest tak
bierne znaczenie, ¿e tylko pasuje tu na prowincji w Ustce. Nie robiæ nic. Nic jest tak piêkne, tak szlachetne, tak
bezpieczne, ¿e i ja pokocha³em to NIC. Nic, to jest duchowa wiê¿. Nic, to nie masz nic w sercu. Nic, to nie
masz nic w rêku. No po prostu nic. ¯yjesz i nie ¿yjesz...
Jak nic to nic.
Po tak wa¿nym dniu przegl¹dam w poniedzia³ek
(3.04.2006 r.) lokaln¹ prasê. W G³osie Pomorza 
Nic! W Dzienniku Ba³tyckim  Nic! W G³osie
S³upskim  tylko dwa krótkie zdania: Ustczanie powiêcili swoj¹ pamiêæ nabo¿eñstwami w kociele. I
taka jest prowincja. Po prostu w Ustce jest zimno i, ludzie, te¿ s¹ zimni. Albo zimniejsi od tej zimnicy z natury
samej...

Ja chodzê do kocio³a, ale wielu nie chodzi. Ba, reprezentuj¹ inne wiary, inne religie. Ba, s¹ i tacy, niewierz¹cy, inaczej zwiemy ich ateistami. I co? To nie s¹ ludzie? To nie s¹ przyjaciele Jana Paw³a II? Co, o nich
papie¿ siê nie modli³?
Stanis³aw Podlewski zorganizowa³ uroczystoæ
w Porcie, do uk³adania Krzy¿a ze zniczy, wiec,
kwiatów. Tak jak to by³o w ubieg³ym roku po mierci naszego Wielkiego Polaka! Przyby³ osobicie do mnie by
zaproponowaæ, bym og³osi³ kilka wierszy z ksi¹¿ki przygotowanej do druku pt. Ojciec ksiê¿yca i gwiazd. Jak
widaæ, sam S. Podlewski okaza³ szacunek lokalnemu poecie, by ten wyst¹pi³ publicznie i to przy tak wa¿nej (dla
mnie) rocznicy. Organizator sprowadzi³ - specjalne dla
mnie  wóz transmisyjny ze sprzêtem nag³aniaj¹cym i
owietleniem. Rozpocz¹³ trêbacz na wie¿y Latarni Morskiej. Odegra³ utwór Cisza, a ja przygotowywa³em
siê wewnêtrznie do wystêpu. Us³ysza³em drugi utwór
na tr¹bce Barkê Karola Wojty³y!. Bo tak trzeba pisaæ,
choæ autorem tej piêknej piosenki jest inny ksi¹dz. Po
wprowadzeniu przez organizatora kilka ciep³ych s³ów
pod moim adresem, a to by³o bardzo wa¿ne, ¿e utwierdzi³, ¿e prowincja Ustka ma autentycznego poetê, bo
poet¹ jest w³aciwie co drugi mieszkaniec  szczególnie
z tej grupy bezrobotnych, podszed³em do mikrofonu
na statywie i zapozna³em zebran¹ publicznoæ o powstaniu tych moich wierszy w czasie Wielkiej ¯¹³oby papie¿a  od jego mierci do dnia pochówku (2.04. 
8.04.2005).
Zacz¹³em od wiersza Godzina 21:37. Potem
pod g³ównym moim mottem: Nie ma innej Prawdy od
Twojej prawdy, zadeklamowa³em G³osu Twego zabrak³o, By³e taki boski i P³acz jest ukojeniem. Bo
faktycznie jak mówi jeden wiersz: Tyle jeszcze trzeba napisaæ... Tyle trzeba jeszcze zrobiæ! Cisza po odczytaniu
tych wierszy by³a d³u¿sza od granej ciszy. Krzy¿ tak
¿ywy, p³omieniami migotliwy  jakby do nas przemawia³ najwspanialszy z ludzi XXI wieku, sam Jan Pawe³ II.
- Dziêkujê ci Bo¿e za ten dar, ¿e by³ Polakiem, ¿e by³
poet¹, ¿e mog³em go poznaæ na samym szczycie m¹droci ludzkiej.
Zebranych przy krzy¿u by³o minimum 400 osób
na 18 000 w Ustce. Organizator porozwiesza³ o tym spotkaniu plakaty, ale (jaka dru¿yna) Diab³a, lokalnego
oczywicie diab³a pozrywa³a te plakaty. W dzieñ nastêpny napisa³em wiersz.
JESTE ZE MN¥ PAPIE¯U
Jeste ze mn¹ papie¿u,
purpurowy w strofach poety
z nad Morskiego Oka.
Osieroci³e jednak Polskê
swym odejciem po ladach
ju¿ niepowtarzalnych...,
bo kto bêdzie mia³ odwagê
byæ podobnym mylicielem,
¿e biedny jest bli¿szy cz³owiekowi.
To biedni s¹ ci wierni 
tylko biedni ³zy roni¹
jak bez ojca sieroty...
3.04.2006.
Ustka

Józef M¹czka Bytów - Niezabyszewo

***

CI, CO POLSKÊ PO¯ERAJ¥ NADAL
To jest zbrodnia ideologiczna w kulturze, a chodzi
o polsk¹ literaturê, a zatem o przedstawicieli
czo³owego okrêgu w kraju, o krakowskim labiryncie
upowszechnienia, jacy to porz¹dni ludzie, ci poeci, ci
literaci. Jeli w jednym miejscu tylu zepsutych ludzi,
wywodz¹cych siê sk¹d? Tu ¿yciorysy maj¹ krzy¿ówki tajemniczych pochodzeñ. Zapytasz siê ich, bez
zaj¹kniêcia odpowiedz¹: jestem Polk¹, jestem Polakiem, dbam o dobre imiê Polski  o takie co cz³owiek
by us³ysza³ z ich ust. Ile to sfa³szowanych hybryd...
Mam ogromn¹ przyjemnoæ czytaæ obszerny artyku³
Aleksandra Szumañskiego w chicagowskim Kurierze
Codziennym, przekazanym tak¿e w warszawskim dwutygodniku Tylko Polska /nr 15-16, 5.04-18.04.2006/,
w tytule Upadek Nagrody Nobla. Ominê specjalnie
noblistkê z Krakowa, o niej w innym temacie. Choæ o
tow. Szymborskiej komunistce Wis³awy pisa³em kilkakrotnie. Pierwszy cykl zosta³ opublikowany w miesiêczniku literackim Akant u redaktora Stefana Pastuszewskiego w nr majowym 2004 roku.
Chodzi mi o ten wiatek literacki, który wykorzystywa³ swoje pierwszeñstwo zawsze przed Polakami,
bo mieli uk³ady: w mediach, w teatrze, w kinie. Jeli media to gazeta, radio, telewizja. A zdolni pisarze i poeci,
(w cieniu wybranych) umierali w nadziei i z g³odu te¿.
Uczniem w literaturze by³em w latach 70. Dla mnie ka¿dy czytany przeze mnie by³ Polakiem, szanowa³em go.
Lubi³em czytaæ nie wiedz¹c, ¿e ten czytany jest moim
ideologicznym wrogiem. Nie wiedzia³em, ¿e ta plejada
komunistów by³a w wiêkszoci agentur¹ dla u¿ytku UB
- SB. Jasna cholera, dlaczego do mnie nigdy nie przyszli
z propozycj¹!? A mo¿e to nie oni a ci chêtnie przychodzili do nich, by karierê robiæ za wszelk¹ cenê. Taka dla
przyk³adu Ewa Lipska, teraz wiem, ¿e nie Lipska
a Hoffman!  Czemu Ewo nie wydawa³a swoich
ksi¹¿ek jako Ewa Hoffman?
Nie rozumiem przy tym, czy to znaczy ¿e W³adys³aw
Bartoszewski nic nie wiedzia³ o jej ¿yciorysie i jako ambasador w Austrii nominowa³ j¹ do rangi wicedyrektora
Instytutu Polskiego we Wiedniu? A mo¿e wiedzia³ jak i
ona wiedzia³a o nim, bo tylko ci, co po¿eraj¹ Polskê,
wiedz¹ o sobie. Niestety, nie wie o tym wszystkim sam
naród... Dlaczego placówki dyplomatyczne nie s¹ personalnie obstawiane przez Polaków, a li tylko przez
krzy¿owców? To czyja jest ta Polska? Polaków... czy
krzy¿owców?
Jak¹ wa¿n¹ maksymê napisa³ sam autor A. Szumañski, cytujê: Pochodzê ze Lwowa, zabrano mi miasto,
ale nie utraci³em honoru. Z wyboru losu jestem krakowianinem, kocham to piêkne miasto, ale równoczenie siê wstydzê tego, ¿e przysz³o mi w nim
mieszkaæ z Wis³aw¹ Szymborsk¹ i zapewne nie z woli
Królowej Polski spoczywaj¹cym w Panteonie Narodowym Czes³awem Mi³oszem.
Tak zwana Lista Wildesteina  te¿ krzy¿owca,
bo on czy oni nie czyni¹ tego z mi³oci do Polaków, a dla
swoich interesów zwalczania siê wzajemnego... To s¹
po¿eracze pere³, bo tylko chodzi im o w³asny los i profity  nie o los obcego dla nich narodu. Jedynie mogê pozytywnego powiedzieæ o Bronis³awie Wildesteinie, ¿e
nie uciek³ od rodowego nazwiska, nie schowa³ siê pod
polskim nazwiskiem  graj¹c Polaka z obrzezanym
narz¹dem p³ciowym.
I z³oci siê cieñ., a to jest kolor rdzy. Jedno miasto,
a ilu ubeków w rodowisku literackim, wrêcz mrowisko s³abych z charakteru. Nie wierzcie nigdy krzy¿owcom! Ubecka lista kr¹¿y po Polsce, to myl
Wojciecha Czuchnowskiego. A w niej mój Bo¿e,
z niektórymi poetami siê kumplowa³em. Szumañski
pisze: ...osoby ujawnione jako agenci SB nie przejmuj¹ siê tym zupe³nie... (...) Nikogo to nie interesuje,
broni¹ ich prze³o¿eni. Panowie ci zreszt¹  jest takich
wielu  w dalszym ci¹gu wykonuj¹ zawód zaufania
publicznego. To samo dotyczy ujawnionych agentów
SB, pracowników Uniwersytetu Jagielloñskiego, nierzadko z tytu³ami profesorskimi. Owi agenci mog¹
byæ nadal sterowani z zewn¹trz przez swoich mocodawców, a jest o tyle przera¿aj¹ce, co prawdziwe.
Polska ubecj¹ stoi!

Po¿egnanie Przyjaciela

JAN MAJ
(1921 2006)

Gromadzimy siê dzi w ten s³oneczny, pogodny dzieñ na| cmentarzu bytowskim, pogr¹¿eni w smutku nad grobem z miejscem wiecznego spoczynku naszego kolegi i przyjaciela Jana. - Nieub³agana mieræ poprzedzona ciê¿k¹ chorob¹ wyrwa³a go w rodê z szeregów bytowskiej spo³ecznoci.
Droga Jego ¿ycia by³a d³uga i trudna. Urodzi³ siê w miejscowoci Chodaczów, powiat £añcut w 1921 roku.
Okrutna wojna z okupacj¹ wci¹gnê³a go w wir walki o wyzwolenie naszego kraju, której by³ oddany ca³ym sercem. Nale¿a³ do Armii Krajowej i bra³ czynny udzia³ w walce z Niemcami. Posiada stopieñ wojskowy podporucznika.
Przysz³y lata powojenne lata równie¿ trudne. Ju¿ w pierwszych dniach po wyzwoleniu przyby³ jako jeden z
pierwszych pionierów w lipcu 1945 roku do wyludnionego oraz zniszczonego miasta Bytowa. Tu w Bytowie zamieszka³ na sta³e i podj¹³ pracê w tworz¹cej siê polskiej administracji pañstwowej by³ego starostwa powiatowego. Polubi³ te¿ swoje nowe miejsce na ziemi kaszubskiej - by³ pracownikiem, by³ przyjacielem, by³ zawsze gotowy
innym pomagaæ. Z miastem i ziemi¹ bytowsk¹ zwi¹za³ swój dalszy los. Tu za³o¿y³ rodzinê, tutaj znalaz³ równie¿
wiele przyjació³ i kolegów w organizowaniu pracy, maj¹c na celu odbudowê Bytowa. Pracowa³ na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji pañstwowej, w budownictwie, równie¿ w pracy spo³eczno-polityozne j, gdzie
wykaza³ wiele zaanga¿owania i wysi³ku na rzecz rozwoju miasta i powiatu bytowskiego, zyskuj¹c zarazem szerokie uznanie lokalnej spo³ecznoci.W swoim postêpowaniu zawsze kierowa³ siê dobrem Bytowian, s³u¿¹c im
dobr¹ rad¹ oraz pomoc¹, za co by³ powa¿any i szanowany do koñca swojego ¿ycia
Otrzyma³ wysokie odznaczenia pañstwowe i wojskowe, miêdzy innymi Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Oficerski, Krzy¿ Partyzancki, Medal za Obronnoæ Kraju i wiele innych. Za swoj¹ pracê by³ równie¿ wielokrotnie nagradzany.
Bêd¹c ju¿ ciê¿ko chory nie przesta³ pracowaæ spo³ecznie. Do organizacji Kombatanckiej wst¹pi³ w 1980 roku.
Od 10 lat do koñca swego ¿ycia kierowa³ jej pracami, jako Prezesa Ko³a.
W szeregach kombatanckich zyska³ popularnoæ. Przez ca³y okres pracy w tutejszym Zwi¹zku Kombatantów
wykaza³ równie¿ wiele troski o losy kombatantów i o poprawê ich bytu.
Dziêki podejmowanym przez niego dzia³aniom zosta³a równie¿ nawi¹zana wspó³praca z Powiatowym
Zwi¹zkiem Inwalidów Wojennych RP, Ko³em Sybiraków oraz organizacjami Armii Krajowej. Przyk³adem tej
wspó³pracy by³a| równie¿ wspólna organizacja licznych uroczystoci rocznicowych w Bytowie i Miastku.
Nawi¹za³ te¿ udan¹ wspó³pracê z same-rz¹dami i bytowskimi urzêdami.
W okresie jego dzia³alnoci na podstawie opracowanych przez niego wniosków wielu kombatantów otrzyma³o odznaczenia pañstwowe i wy¿sze stopnie oficerskie. Dzi ¿egnamy Jana z wielkim ¿alem. Miasto Bytów pozostaje ubo¿sze o jednego dzia³acza i weterana, który organizowa³ na starej ziemi kaszubskiej, polsk¹ pañstwowoæ i polskie ¿ycie. Nasz weteran prze¿y³ wród nas w Bytowie a¿ 61 lat w swoim 85-letnim ¿yciu.
Niech. pozostanie w naszej pamiêci jako cz³owiek, który swoj¹ pracowitoci¹, pasj¹ spo³ecznika - kombatanta. by³ przyk³adem dla m³odzie¿y i starszej generacji. Poprostu kocha³ swoj¹ Ojczyznê i Ziemiê Bytowsk¹.
Bêdzie nam Go bardzo brakowa³o.
Zachowamy jednak jego dzia³alnoæ w naszych sercach. Zarazem niech ta Ziemia Bytowska. któr¹ tak pokocha³ i na której spêdzi³ najpiêkniejsze lata swojego ¿ycia: lekk¹ mu bêdzie.
Janie, czeæ Twojej pamiêci.
Odpoczywaj w spokoju wiecznym!
Najbli¿szej Rodzinie sk³adam równie¿ wyrazy wspó³czucia i ³¹czymy siê w ¿alu po zmar³ym. Bêdziemy pamiêtaæ o Janie nie tylko dzi - ale i w przysz³oci.
Dziêkujê!
(Jest to wyst¹pienie po¿egnalne jakie podczas uroczystoci pogrzebowej na bytowskim cmentarzu wyg³osi³
Józef M¹czka.)
Redakcja Naji Gochë i osobicie przy³¹czam siê do wyrazów uznania dla ¿ycia i dokonañ p. Jana Maja, jakie
po³o¿y³ m.in. na rzecz naszej kaszubskiej spo³ecznoci Bytowa i Ziemi Bytowskiej.
Sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Jego Najbli¿szym - Rodzinie, Jego Przyjacio³om i wspó³towarzyszom walki i pracy.
Spoczywaj w spokoju !!!
Zbigniew Talewski
Uroczystoœæ pogrzebowa – Bytów marzec 2006 rok .
Poczet sztandarowy bytowskich kombatantów
Mowê po¿egnaln¹ wyg³asza Józef M¹czka.
i kombatantów, na pierwszym planie Pawe³ Wojak.

8.04.2006. Ustka
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Zbigniew Studziñski Wiele

Zespó³ Kaszuby Gminy
Karsin ma ju¿ 5 lat

9 kwietnia 2006r. mija 5 lat, jak Zespó³ Kaszuby
wyst¹pi³ po raz pierwszy przed wielewsk¹ publicznoci¹. By³o to podczas rodowiskowej uroczystoci z okazji obchodów 130 rocznicy urodzin Wicka Rogali na scenie Domu Kultury w Wielu.
W ci¹gu tych piêciu lat, pomimo ró¿nych trudnoci i
napiêæ, zarówno wewn¹trz zespo³u, jak i w jego otoczeniu, Zespó³ pracuje, rozwija siê i osi¹ga z roku na rok coraz wiêkszy poziom i uznanie. ¯yczliwi nam ludzie dostrzegaj¹ to, co robimy i wiernie kibicuj¹ naszym
poczynaniom.
Za najwiêkszy sukces Zespo³u uwa¿am to, ¿e po prostu istnieje. A ponadto? Uda³o nam siê sprowadziæ do
Wiela Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru (od 2002r.).
Co roku organizujemy Karnawa³owe Bale Seniora w
Karsinie i Wielu. Aktywnie uczestniczymy w dorocznym
Turnieju Gawêdziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia w
Wielu.
Istotnym elementem naszej pracy, jest udzia³ w uroczystociach upamiêtniaj¹cych wa¿ne postacie i wydarzenia zwi¹zane z Kaszubami. I tak:
Uwietnialimy muzyk¹ i piewem ods³oniêcie obelisku dr Józefa Bruskiego na Robaczkowie, Ró¿y Ostrowieckiej we Wdzydzach Kiszewskich, Jana Paw³a II  ks.
Karola Wojty³y w Nowej Brdzie gm. Przechlewo. Bylimy przy ods³anianiu tablic upamiêtniaj¹cych ks. Boles³awa Domañskiego w Przytarni, Józefa Ceynowê w
Czersku, Anny £ajuning w Kaliszu Pomorskim.
Bralimy udzia³ w uroczystociach zorganizowanych
w 85 rocznicê patriotycznych wyst¹pieñ mieszkañców
Borowy M³yn, na rzecz korzystnego ustalenia odcinka
pomiêdzy Odrodzon¹ Polska a Niemcami.
Bardzo cenimy sobie wystêpy przed ludmi specjalnej troski. Wystêpowalimy m.in. Szpitalu w Kocierzynie przed chorymi na stwardnienie rozsiane oraz w
Orodku Szkolno-Wychowawczym w Kocierzynie
przed jego wychowankami 6 grudnia  Miko³aja.
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Wystêpowalimy podczas XXXII Jarmarku Wdzydzkiego na terenie Skansenu i dla
wycieczek zagranicznych zwiedzaj¹cych
Wdzydzki Park.
Uczestniczylimy i wystêpowalimy w
zjazdach Kaszubów w S³upsku, Kocierzynie i £ebie, oraz przegl¹dach folklorystycznych folklorystycznych Brusach, Wierzchucinie i Rewie.
Jestemy atrakcj¹ podczas zjazdów
rodzinnych, targów (VI Targi Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kocierzynie),
festynów (Miastko), do¿ynek, pikników
kaszubskich i turystycznych (Go³uñ,
Gdañsk, Kocierska Chata).
Prezentujemy folklor Kaszubski ró¿nym
gociom przebywaj¹cym w orodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach. W Gdañsku  Jelitkowie wyst¹pilimy przed
uczestnikami Konferencji Miêdzynarodowej Informatyków.
Cieszy nas, ¿e mo¿emy podczas liturgii
Mszy w. Zaznaczyæ jêzyk kaszubski w modlitwie i piewaj¹c pieni religijne. piewalimy w kocio³ach parafialnych w Wielu, Karsinie, Osowie, Borowym M³ynie,
Ka¿dy rok pracy koñczymy wycieczk¹, poznaj¹c
Przechlewie, Swornychgaciach, Wdzydzach Kiszewnasz¹ ma³¹ ojczyznê  Kaszuby. Dot¹d zwiedzalimy Goskich.
Zespó³ jest tak¿e organizatorem wielu imprez inte- chy, Szwajcariê Kaszubsk¹, Krainê S³owiñców.
Przyjacielskie kontakty utrzymujemy z Zespo³em
gracyjnych, przybli¿aj¹cych folklor mieszkañcom naszych stron. Organizowane przez nas co roku imprezy, Starzy Krëbanë z Brus. Na przyk³ad w roku 2005 spoto Kaszëbsczi Zôpustë w ostatni dzieñ przed rod¹ po- tkalimy siê w Wielu nad jeziorem, w B¹ku  3 maja na
pielcow¹, Biesiada Kaszubska 3 maja, Piknik Ka- Biesiadzie Kaszubskiej, w Brusach na zabawie andrzejkowej.
szubski w lipcu.
Mylê ze przedstawione przeze mnie treci daj¹
Poza tym wspó³organizujemy uroczystoci Sobótkowe w miejscowoci B¹k nad kana³em Wdy i w Wielu pe³en ogl¹d naszej pracy na rzecz kaszebizne i integracji
spo³ecznej. Ocena nale¿y do Pañstwa./-/
nad jeziorem.
Zespó³ podczas Imprezy Folklorystycznej Czarne Wesele - Kluki 21.05.2006 zdj. Jan Maziejuk.

Energa Czarni S³upsk - br¹zowy medalista tegorocznych rozgrywek ekstra klasy koszykówki

Z£OTY BR¥Z

KoszykarzeEnergiCzarnychS³upskwywalczylibr¹zowymedal mistrzostw Polski. Zespó³ ze S³upska po wyrównanym spotkaniu pokona³ w decyduj¹cym meczu Polpak wiecie 79:71.
Jest to pierwszy medal w historii klubu ze S³upska w rozgrywkach ekstraklasy koszykarzy. Mecz nale¿a³ do bardzo wyrównanych, a koszykarze Energi Czarnych S³upsk mieli spore
problemy, aby pokonaæ Polpak wiecie, którego gracze do
ostatnich sekund spotkania starali siê nadrobiæ straty i doprowadziæ do remisu w pojedynku o br¹zowy medali mistrzostw
Polski.
Zdobyty przez nich medal okrelany jest przez s³upskich
kibicówz³otobrazowymmedalem,kr¹¿kiem,ktoryjaknicinnego w ostatnim czasie wypromowa³ S³upsk.
/tz/ (fot. Jaros³aw Sikora)
Dzia³acze klubu od lewej Jan Sieñko, Stanis³aw
Kubacki - dyrektor Energa w S³upsku, Andrzej
Twardowski - prezes klubu (trzyma puchar), Waldemar
Bartelik prezes koncernu Energa z Gdañska, Maciej
Kobyliñski - prezydent miasta S³upska.

Od lewej w górnym rzêdzie: Nr 14 - Mindaugas Burneika, Nr 11 - Dariusz Cywiñski, Nr 9 - Jakub
Chmielewski, Nr 13 - Alex Dunn, Nr 5 - Tarmo Kikerpill; w dolnym rzêdzie: Nr 4 - Marcin Flieger, Nr 10 Aleksander Kudriawcew, Nr 12 - Omar Dexter Barlett, Nr 7 - Miah Davis, Nr 15 - Przemys³aw
Frasunkiewicz, Dawid Bocian - trener odnowy biologicznej, Nr 8 - £ukasz Jagoda, trzeci z prawej Andrzej
Twardowski, drugi z prawej Jan Sieñko.

Fundacja i Redakcja Naji Goche serdecznie dziekuje wszystkim darczyñcom, którzy zdecydowali sie przeznaczyæ nam 1% swojego podatku za 2005 r. , a tak¿e wszystkim innym, którzy nas wspieraj¹. /tz/

77

Wiktor Zybaj³o Cz³uchów

Cz³uchowskie legendy...

Bal czarta Rychonka*

W czasach, kiedy na cz³uchowskim zamku rezydowa- Pad³a odpowied.
li komturowie Zakonu krzy¿ackiego. Na bagnach
- Idcie do czarta przyjdcie jutro.
cz³uchowskich osiedli³ siê czart, którego okoliczni mieszNo có¿ Muzykantom zrzed³y miny. Buk³aki by³y pukañcy zwali Rychonkiem  nie wiadomo czy nazwa jezio- ste postanowili, wiêc, udaæ siê do karczmy, która sta³a
ro Rychnowskie przyjê³o siê od czarta czy Rychonek od na, skraju puszczy i tam poczekaæ do rana.
nazwy jeziora, tego siê ju¿ nigdy nie dowiemy.
Kiedy zniechêceni tym co siê sta³o wêdrowali ChojBy³ to czart pogodny i ¿yczliwy  nieraz nagania³ nickim Przedmieciem napotkali elegancko ubranego
ryby do niewodów rybakom. Czêsto te¿ pod cha³upy m³odzieñca, który zatrzyma³ siê przy nich i zapyta³, czy
biednych wieniaków przynosi³ miêso, kiedy na ³owach, nie chcieliby zagraæ na balu, który ma siê odbyæ w dworzraniona zwierzyna pada³a w mateczniku puszczy, po- ku po³o¿onym niedaleko nad jeziorem - za granie obietrafi³ te¿ przynieæ i nar¹baæ drew biednym wdowom. cywa³ sowit¹ zap³atê. Grajkowie uznali to za dar nieBy³ diab³em weso³ym i towarzyskim, dlatego, te¿ nieraz bios, bowiem nie bêd¹ musieli zap³aciæ karczmarzowi
bywa³ na zabawach w karczmach po³o¿onych przy, trak- za nocleg, zarobi¹ dodatkowo, a zapewne napitek ich
cie chojnicko - cz³uchowskim. Prezentowa³ siê tam, te¿ nie minie, dlatego te¿ ochoczo udali siê za m³odziejako przystojny parobczak, z którym chêtnie w tany uda- ñcem.
wa³y siê wiejskie dziewczyny, choæ czêæ z nich wieNiebawem znaleli siê w piêknie po³o¿onym dworku
dzia³a, ¿e jest to mieszkaniec Bagien Rychnowskich, wy- nad jeziorem, otoczonym wysokimi drzewami daj¹cymi
czuwa³o siê od niego leki zapach siarki, ale to nie pó³mrok- po wejciu do dworku pojawi³ siê s³u¿¹cy, ktprzeszkadza³o podochoconym dziewczynom z³ocistym óry bez s³owa wprowadzi³ ich do obszernej komnaty,
p³ynem z glinianych kufli. Pojawia³ siê na weselach, sz- która nie mia³a okien tylko otwory w cianach, z których
czególnie ubogich nowo¿eñców przynosz¹c szczodre uderza³ niesamowity blask owietlaj¹cy komnatê. W
prezenty. Unika³ wesel, na których bywali ksiê¿a lub za- k¹cie po cian¹ ustawiony by³ stó³, na którym sta³o
konnicy- by³o to zrozumia³e, i¿ móg³ zetkn¹ siê z tam jad³o i napitki- piwo i wino. Muzykanci najpierw zaintewiêcon¹ wod¹, która by³a dla niego zagro¿eniem - bo- resowali siê winem, bowiem w tamtych czasach, by³ to
wiem nawet kropla wody powodowa³a ciê¿k¹ chorobê, trunek dla bogatych, a takich grajkowie siê nie zaliczali.
której leczenie odbywa³o siê w szpitalnym piekle. No i Wino mia³o dziwny smak, w którym wyczuwa³o siê
musia³ siê t³umaczyæ przed piekieln¹ starszyzn¹, dlacze- smo³ê i siarkê, ale im to nie przeszkadza³o i niebawem
go dosiêg³a go wiêcona woda.
ma³a beczu³eczka zosta³a pusta. Kiedy raczyli siê jad³em
A, ¿e by³ czartem jak wiadomo weso³ego usposobie- i napitkami do komnaty przybywa³y damy i panowie w
nia postanowi³ nad Jeziorem Rychnowskim zorganizo- piêknych strojach. Zacz¹³ siê bal, zabrzmia³y pierwsze
waæ bal. Wykorzysta³ wiadomoæ, i¿ do zamku takty muzyki pocz¹tkowo cichutkie, bowiem oniemiecz³uchowskiego na zaproszenie komtura wybra³a siê leni byli wytwornym towarzystwem. Na takim balu grali
znana grupa muzykantów z Chojnic, która muzykowa- po raz pierwszy, ale kiedy dolano im wina do kielichów
niem mia³a uwietniæ uroczystoci, na które mia³ przy-  muzyka stawa³a siê coraz mielsza i skoczniejsza.
byæ sam wielki mistrz Zakonu z Malborka. W piêkny
Zbli¿a³ siê ranek grajkowie ostatnimi si³ami wydobyczerwcowy poranek grajkowie wyruszyli traktem w kie- wali dwiêki z instrumentów, byli zdziwieni tym, ¿e nie
runku Cz³uchowa  wiadomo, i¿ muzykanci to ludzie widaæ by³o zmêczenia po uczestnikach balu. Ale nie
biedni, dlatego w drogê wybrali siê pieszo, dwigaj¹c przypuszczali, i¿ bal tak szybko siê zakoñczy. A¿ tu nana plecach instrumenty muzyczne, a ¿e byli trunkowi gle zapia³ kur- tañcz¹ce pary stanê³y w miejscu-piêkne
dala dodania sobie animuszu zabrali z sob¹ pokane damy zamienia³y siê w czarownice z d³ugimi krogulczybuk³aki z piwem. Szli puszczañskim traktem  odpoczy- mi nosami, d³ugimi wystaj¹cymi zêbami, siwymi zmierzwali, popijali piwo. Niebawem zmêczeni podró¿¹ i trun- wionymi w³osami- siada³y na miot³y i otworami w ciakiem postanowili odpocz¹æ w cieniu roz³o¿ystego dêbu nach sali balowej odlatywa³y. Kawalerom zaczê³y na
i niebawem przysnêli. Obudzi³ ich pomruk niedwie- g³owie wyrastaæ ma³e ró¿ki, na nogach z butów zaczê³y
dzia, który zainteresowa³ siê jak mu siê wydawa³o nowy- wystawaæ kopyta, z stukotem opuszczali salê, s³u¿ba zami mieszkañcami puszczy. Wystraszeni przez króla Pusz- mieni³a siê w stado baranów. Przera¿eni grajkowie zeczy S³uchowskiej w pop³ochu ruszyli w dalsz¹ podró¿. mdleli ze strachu i padli na pod³ogê.
Kiedy dotarli pod mury zamku most zwodzony by³ ju¿
Promienie wschodz¹cego s³oñca obudzi³y pi¹cych
podniesiony, bowiem by³o po³udnie, a dzwon w kaplicy twardym snem grajków. Zaczêli siê rozgl¹daæ wokó³ i
dzwoni³ na anio³ pañski.
ich zdumienie nie mia³o granic okaza³o siê, ¿e zamiast
Z baszty nad fos¹ wychyli³ siê knecht i zawo³a³.
znajdowaæ siê w dworku le¿eli w chaszczach nad jezio-Kim jestecie i czego chcecie? Nie wiecie, ¿e kiedy rem a nad nimi w powietrzu unosi³o siê du¿e ptaszysko
s³oñce jest w zenicie nikt do zamku wejæ nie mo¿e.
ni to bocian ni to czapla i wydawa³o dwiêki zbli¿one do
Przyszlimy na zaproszenie komtura odpowiedzieli chichotu. Grajkowie nie wiedzieli czy nocne zdarzenia
pokornie i co mamy, teraz z sob¹ zrobiæ.
to sen czy te¿ rzeczywistoæ, ale du¿y trzos z monetami
¯yczliwy Rychonek nagania ryby do sieci cz³uchowskich rybaków. znajduj¹cy siê przy instrumen(Rys. J.B. Jakubowski) tach potwierdzi³ nocne zdarzenia. Zorientowali siê, i¿ bal zorganizowa³ dla czartów, strzyg,
wiedm Rychonek, o którym
czêsto rozmawiano w chojnickich karczmach, ¿e weso³y czart
mieszka pod Cz³uchowem na
bagnach. Spojrzeli w niebo i zobaczyli jak dziwny ptak zatoczy³
ko³o nad nimi i przyjanie
za³opota³ skrzyd³ami- nie mieli
w¹tpliwoci, ¿e by³ to Rychonek.
Wystraszeni grajkowie podzielili po równo czartowskie
pieni¹dze  zrezygnowali udania siê na zamek, puszczañskim
traktem wyruszyli do domów i
lad po nich zgin¹³  jedni mówili, i¿ zostali szacownymi miesz-
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czanami w portowym miecie Gdañski, inni, ¿e czartowskie pieni¹dze przehulali w karczmach i zmarli w nêdzy,
 ale jak by³o nikt nie wie.
Miê³y wieki - mnisi z czarnymi krzy¿ami na p³aszczach wygnani zostali z Cz³uchowa, polscy starostowie
osiedli na zamku, przez ziemiê cz³uchowska przesz³y
nawa³y wojenne, wyros³y nowe pokolenia, które zapomnia³y o czarcie Rychonku, który by³ wiadkiem wielu
wydarzeñ.
A on przez setki lat zestarza³ siê i skarla³ i mieszka w
dziupli drzewa olchowego na wyspie Jeziora Rychnowskiego. Na staroæ sta³ siê czartem z³oliwym, bo dokucza mu reumatyzm i inne choroby wieku starczego. Daje
znaæ o sobie ludziom, którzy przybywaj¹ na jeziorze. A
to podtopi nieostro¿nych p³ywaków, którzy podp³ywaj¹
pod jego siedzibê, a to kajak wywróci, a to ryby z sieci
wyp³oszy i wêdkarzom ¿y³ki popl¹cze. A kiedy jest w bardzo z³ym humorze to i ¿y³ki nieraz nawet porwie.
W letnie deszczowe dni, kiedy nie ma gwaru nad jeziorem, a pioruny jeden za drugim uderzaj¹ w tafle
wody. Zaszyty w swej dziupli wspomina m³odoæ; zabawy w karczmach, bale, na których bawi³ siê z kolegami
czartami i wiedmami- marzy o jeziorze pe³nym ryb i raków, oraz czystej wodzie jak to by³o ongi.
Jest to autorska legenda napisana przez Wiktora Zybaj³e. Wejdzie ona w sk³ad pisanego przez niego min.
na podstawie faktów historycznych - cyklu legend
cz³uchowskich. Ma byæ ich w sumie dziesiêæ. Czeæ z
nich autor czyta³ niedawno (9 maja 2006 r.) przedszkolakom zebranym w Bibliotece Gminnej w Przechlewie w
ramach ogólnopolskiej akcji Ca³¹ Polska czyta dzieciom.
Autor zapowiada ksi¹¿kowe wydanie swych legend
jeszcze w tym roku. Dotychczasowe legendy bêd¹ce ju¿
w spo³ecznym obiegu s¹ t³umaczeniem starych legend poniemieckich, opowiadanych kiedy przez
by³ych mieszkañców tego grodu.
Bohater powy¿szej legendy, ¿yczliwy ludziom czart (
po kaszubsku diab³a okrela siê m.in. mianem: purtka)
Rychonek, jest mieszkañcem toni jeziora, które od jego
imienia wziê³o sw¹ nazwê: Rychnowskie,. Jezioro to
cieli swe wody na wschód od zamku po wie... tak¿e o
tej samej nazwie...Rychnowy.
Ilustracje do niniejszej legendy wykona³ znany
cz³uchowski artysta plastyk J.B. Jakubowski, którego rysunki by³y publikowane ju¿ w NG. /-/
Czart Rychonek w dziupli drzewa rosn¹cego na
wyspie jeziora Rychnowskiego (Rys. J.B. Jakubowski)

Pamiêæ

W poprzednim numerze NG przypomnielimy o
jednym z pierwszych zas³u¿onych dzia³aczy kaszubskich na terenie S³upska.  Zygmuncie Ja¿dzejewskim, którego jeszcze za ¿ycia dotkn¹³ los
opuszczenia i zapomnienia. Po samotnej mierci zosta³ pochowany na koszt miasta na S³upskim cmentarzu.
Odnalaz³em jego grób, który wiadczy o tym
ile mo¿e byæ warta po mierci, zaanga¿owana
spo³ecznie postawa obywatelska i spo³eczna. A w
przypadku, p. Zygmunta Ja¿d¿ejewskiego tak¿e i
walecznego ¿o³nierza, patrioty polskiego, przelewaj¹cego krew w obronie Ojczyzny (Warszawy) we
wrzeniu 1939 roku, a potem bêd¹cego wiêniem
hitlerowskich obozów i robotnikiem przymusowym. Po wojnie anga¿owa³ siê On w odbudowê
zniszczonego kraju. By³ ponadto od zarania
zawi¹zania siê Zrzeszenia Kaszubskiego a potem
Kaszubsko  Pomorskiego jego aktywnym cz³onkiem, zaanga¿owanym w dzia³alnoæ na
rzecz kaszubskiej sprawy i S³upska, którego
by³ wieloletnim mieszkañcem.
Dzisiaj m.in. patrz¹c na to zdjêcie miejsca Jego wiecznego spoczynku powinno
nam byæ wstyd a zw³aszcza s³upskim Kaszubom, w tym tym, S³upszczanom,którzy do
nich  Kaszubów - przylgnêli. Zw³aszcza
tym, co zrobili i czyni¹ to, nie zawsze z bezinteresownej przyczyny.
To zapomnienie o p. Z. Ja¿d¿ejewskim
w roku 50 lecia ZK-P i 25 lecia jego s³upskiego oddzia³u, wiadczy o nas wszystkich, w
tym przede wszystkim o pe³ni¹cych w ZK-P
wysokie i tytularne stanowiska. Dobrze by
by³o, by w pogoni za osobist¹ s³aw¹, za kolejnym wyró¿nieniem, medalem i wybiórczym klasyfikowaniem dzia³alnoci tej
organizacji, wykazali siê oni tak¿e poczucie
zwyk³ej ludzkiej pamiêci i szacunku dla
tych, którzy utorowali im drogê do dzisiejszej chwa³y...i zdobytych tytu³ów. Ot tak po
prostu, chocia¿by i po to by przypomnieli sobie o tym, ¿e s³awa i fortuna, ko³em siê tofot. J. Sikora

Z kaszubskiego
S³ownika Biograficznego

Alfons Bastian

czy. A wiêc by w chwili refleksji nad tym, co czyni¹ uzmys³owili sobie, ¿e byæ mo¿e niektórym z
nich, pisane mo¿e byæ tak¿e zapomnienie...
Szanowni Czytelnicy, nie pozostawmy bezdusznie sprawy pamiêci o Z. Ja¿d¿ejewskim, postêpuj¹cemu zapomnieniu... le to wiadczyæ bêdzie o
nas spo³ecznoci s³upskiej w tym Zrzeszonej. Proponuje i proszê w tym wzglêdzie o wspólne podjecie
dzia³añ. Og³aszam spo³eczna zbiórkê rodków na
godne uporz¹dkowanie miejsca spoczynku p. ZygMa³o, kto ju¿ pamiêta, tê wybitn¹ postaæ kaszubmunta Ja¿dzejewskiego, Kaszuby, a przede wszystskiego pedagoga i popularyzatora kultury kaszubkim Obywatela naszego miasta  S³upska.
Zbigniew Talewski skiej. Czas zatar³ tak¿e pamiêæ o nim i jego zas³ugach
w Kocierzynie, z któr¹ zwi¹za³ siê na ca³e doros³e i zawodowe ¿ycie. Mieszka³ w niej na dzisiejszej ulicy SiDatki na ten cel proszê wp³acaæ na konto
korskiego. Od wielu lat ju¿ nie ¿yje. Jest pochowany w
Fundacji Naji Gochë
Gdyni. Szkoda, ¿e ¿adna z ulic jego miasta, obiekt
nr. 76 1320 1830 3173 2756 2000 0001
komunalny, owiatowy czy kulturalny nie nosi  nie
z dopiskiem nagrobek.
przypomina dzisiaj - Jego imienia.
W niniejszym numerze NG odtwarzamy pañstwu
za Tygodnikiem Kaszëbë artyku³ jego nt. dzia³alnoci
T.I. Gulkowskich za³o¿ycieli Skansenu Kaszubskiego w
Wdzydzach.
Alfons Bastian urodzi³ siê 1 sierpnia 1892 roku w
Pluskowêsach, pod W¹brzenem. W 1912 roku koñczy
seminarium nauczycielskie w Toruniu. Do wybuchu
pierwszej wojny wiatowej pracowa³, jako nauczyciel
w Sieros³awie. W czasie wojny walczy³ na froncie francuskim. Po dostaniu siê do niewoli, zg³osi³ siê do
powo³anej we Francji armii polskiej pod dowództwem
gen. Hallera, z któr¹ w maju 1919 roku powróci³ do kraju.
Miesi¹ce przebyte w niewoli francuskiej, by³y dla
Bastiana okresem wytê¿onej pracy pedagogicznej wród ¿o³nierzy. Uczy³ czytaæ i pisaæ tych, którzy nie mieli
jeszcze w rêku ksi¹¿ki, naucza³ ich tak¿e patriotycznych, polskich piosenek.
Do Kocierzyny przyby³ w 1923 roku. Zetkniecie z
tym miastem by³o jego pierwszym spotkaniem siê z kaszubszczyzn¹. Jako nauczyciel rysunków i prac rêcznych w Szkole Przemys³u Ludowego, za³o¿onej jeszcze
przez Izydora Gulgowskiego, pozna³ hafty kaszubskie
i ich mistrzyniê Teodorê Gulgowsk¹ (wspomnienia z
tego okresu zawar³ w pracy ,,Gulgowscy drukowanej
w Kaszëbach:). Od tego czasu Alfons Bastian sta³ siê
mi³onikiem i propagatorem sztuki ludowej Kaszub.
W latach 1925 - 1935 pracowa³ w seminarium nauczycielskim i gimnazjum im. J. Wybickiego w Kocierzynie. W tym ostatnim uczy³ wspólnie z ks. dr Leonem
Heykem, a¿ wybuchu drugiej wojny wiatowej.
Lata okupacji, to okres tu³aczki. Wraca z niej do Kocierzyny w 1945 roku i razem: z prof. Stefanem Tuzem
( pierwszy dyrektor szko³y ) i ks. Józef Grochocki (katechet¹ - uczy³ religii zarówno w gimnazjum jak i Liceum
Pedagogicznym, a póniej by³ rektorem WSD w Pelplinie) ) oraz Cyrylem Grocholskim ( nauczycielem jêzyków  ³aciny, francuskiego i niemieckiego  oraz
geografii) - uruchamia kocierskie gimnazjum.
Pocz¹tkowo wyk³ada tam wszystkie przedmioty, nastêpnie uczy tylko rysunków i prac rêcznych.
Tak jak przed wojn¹ pracowa³ tak¿e w Liceum Pedagogicznym w Kocierzynie.
Bêd¹c na emeryturze opracowa³ wspomnienia z
okresu swej pracy i ¿ycia na Kaszubach.
Zmar³ 1975 roku i jest pochowany w Gdyni na
Cmentarzu Witomiñskim. Mia³ dwoje dzieci: syna i
córkê Helenê , obecnie mieszkankê Gdyni.
Wszystkich zainteresowanych histori¹ Kocierzyny
odsy³am min. do lektury ksi¹¿ek : Bronis³awy Niedzielskiej pt. K³aniamy Ci siê Kocierzyno i wydanej w
marcu br. ksi¹¿ki dr Jerzego Knyby   Wspomnienia
spisane z historii Ma³ej Ojczyzny - Kaszub.
Zbigniew Talewski
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Z regionalnej pó³ki
mo¿e otulê zziêbniêty liæ topoli
i kicie czerwonych jarzêbin
mo¿e w jesiennym s³oñcu
uspokojê p³acz¹ce wierzby
mo¿e wzrokiem zatrzymam
klucze lec¹cych ¿urawi
mo¿e spojrzê wprost w renice zatroskanych oczu
by dostrzec iskierkê nadziei.

Mo¿e otulê jesieñ
Antologia poezji
Redakcja  Zbigniew Babiarz  Zych; zdjêcia Jan Maziejuk;
projekt ok³adki i skanowanie zdjêæ, sk³ad komputerowy i ³amanie  Artur Wróblewski; druk  Drukarnia Grawipol S³upsk,
stron 428. Wydano staraniem Starostwa Powiatowego w
S³upsku.
Jest to ju¿ czwarty tom antologii poezji ludowej wydany
przez starostwo s³upskie, które sprawuje skuteczn¹ opiekê nad
mistrzami regionalnej poezji, skupionych w nieformalnej grupie poetyckiej Wtorkowe Spotkania Literackie. Niew¹tpliwie
dusz¹ przedsiêwziêcia i dzia³añ literacko  organizatorskich
jest Zbigniew Babiarz  Zych z wydzia³u promocji starostwa,
który maj¹c w tym wzglêdzie pe³ne poparcie i pomoc Starosty
Zdzis³awa Ko³odziejskiego, potrafi³ w 2001 roku skupiæ nasamprzód nieliczn¹, a dzisiaj licz¹c¹ ponad 50 osób grupê poetyck¹. Nale¿¹ do niej nie tylko mieszkañcy powiatu s³upskiego, ale i s¹siednich: koszaliñskiego, bytowskiego, chojnickiego,
anawetwjejpracachczynnieuczestnicz¹pasjonacipoezjizoddalonej Ostro³êki, winoujcia czy Strzelc Krajeñskich.
Ró¿norodny jest tak¿e status zawodowy, wykszta³cenia i
wiekujejcz³onków.Wjejsk³adzies¹zarównorolnicyigospodynie wiejskie, jak i byli nauczyciele, dzia³acze kultury, emeryci,
przedstawiciele wolnych zawodów, byli wojskowi po... czynnie
zawodowo marynarzy i uczniów szkó³ gimnazjalnych.
Niew¹tpliwie dzisiejsze dokonania literackie Grupy, jak i
sprawowany przez s³upskie starostwo mecenat nad jej dzia³alnoci¹ stanowi chlubny ewenementem na skale kraju.
W 2001 r wyszed³ 1 tom z tej serii pt. Wiejscy poeci, który
niejakodokumentowa³odstronyartystycznejzainaugurowane
porazpierwszyIPowiatoweSpotkaniazPoezj¹(Nie)profesjonaln¹organizowanewDamnicyorazWtorkoweSpotkaniaLiterackie organizowane od 2002 roku w Starostwie Powiatowym
w S³upsku.
Jegowydawcawwstêpieinformuje,¿eksi¹¿kêt¹(apotem
tak¿e kolejne - red.)
Powiêcamy ludziom, którzy oprócz pracy na roli i ciê¿kiego ¿ycia na wsi ukochali jeszcze s³owem najprostszym mi³owaæ
swoj¹ Ojczyznê. Nisko chylimy czo³o im za to.
Kolejne tomy nosz¹ tytu³y: Motyle i anio³y(2003 r.),
Wiersze jak chabry w pszenicznym ³anie (2005 r.) oraz tegoroczny Mo¿e otulê jesieñ (2006 r.). Poszczególne tytu³y tomów, s¹ poetyck¹ metafor¹ i przes³aniem kierowanym do ludzi wra¿liwych do mi³oników poezji. Tytu³ ostatniego wydania jest zapo¿yczony z wiersza Mieczys³awa Krymskiego
z ¯ochowa. Poeta ten jest ju¿ cz³owiekiem dojrza³ym, na co
dzieñ obcuj¹cym z przyrod¹ i natur¹. To obcowanie wyranie
kszta³tuje jego ( i jemu podobnym prezentuj¹cym w tych tomach sw¹ twórczoæ) wyobra¿enie wiata, ¿ycia i jego potrzeb a wiêc...
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W tej edycji antologii, swe wiersze przedstawia 52 poetów,
ludzi z ma³ych miejscowoci. Nale¿y podkreliæ, ¿e ksi¹¿kê t¹ a
tak¿e poprzednie wyró¿nia doskona³a redakcja merytoryczna i
graficzna, ¿e s¹ one wszystkie bogato ilustrowane, piêknymi i
tematyczniedobranymifotografiami(poetów,przyrodyitd.)autorstwa niezrównanego Jana Maziejuka.
St¹d nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e jej promocja zgromadzi³a w
pa³acowej sali lustrzanej, damnickiego Orodka Szkolno Wychowawczego, ponad 200 goci i wszystkich prezentowanych
na jej stronach, autorów. S³owem! Nie byli zawiedzeni, co przyjêli zaproszenie gospodarzy tych pi¹tych ju¿ Spotkañ z poezj¹
(nie) profesjonaln¹, starosty Zdzis³awa Ko³odziejskiego i wójta
gminy  Grzegorza Jaworskiego.
Nale¿y podkreliæ tak¿e, ¿e promocji towarzyszy³ bogaty
program artystyczny przygotowany przez GOK w Damnicy,
oraz przez zespó³ kaszubsko - s³owiñski Zgoda, którego
cz³onkini¹jestjednazpoetek,aprzyartystkaludowa,hafciarka
i piewaczka  Henryka Jura³owicz z Cz³uch w gminie Smo³dzino. Podczas tego wiêta poezji, jednym z g³ównych jego wydarzeñ by³ jej benefis artystyczny.
St¹d to relacjê t¹ o tym artystycznym wydarzeniu, jak przysta³o na jego charakter  zakoñczê fragmentem wiersza Rozmylania autorstwa H. Jura³owicz.
Tak mylê, sobie Panie,
¯e przyszed³ na ten wiat
Nie w ¿ydowskiej Judei.
Lecz tu, na pomorskiej ziemi
Gdzie wiêksz¹ rzewnoæ znaleæ?
Jak tu, na ³¹kach i polach?
Gdzie jak nie u nas by³a?
Ciê¿ka cz³owiecza dola.
Gdzie biedniejsze ni¿ u nas?
By³y s³owiñskie strzechy
Wszak tutaj brakowa³o
Panie Twojej pociechy.
Pomorska ziemia sp³ynê³a
Rzek¹ p³aczu i bólu
Tutaj by³e potrzebny
Panie i Bo¿y Królu.
Dzisiaj tak sobie mylê
¯e tu przyszed³ na ziemiê
W naszej kaszubskiej krainie
A nie w dalekim Betlejem.
Id¹c tokiem tego poetyckiego zadumania nale¿y wyraziæ Panu Bogu tak¿e podziêkowanie za to, ¿e tylu mieszkaj¹cychnatejpomorskokaszubskiejziemis³upskiejludzi,obdarzy³ wra¿liwoci¹ na piêkno natury, m¹droci¹ i mi³oci¹,
któr¹ potrafi¹ siê dzieliæ z wszelkim Stworzeniem. A tak¿e za to,
¿e wród nas na czele postawi³e wielu dobrych przewodników, dobrych gospodarzy i pasterzy, którzy w Twoim
Imieniu potrafi¹ zadbaæ o to by zebraæ dla nas wszystkich obfity
plon. /tz/

Cmentarz Unicki
w Terebeli  Henryk
Maziejuk, Jan Maziejuk
Wydanie bibliofilskie  wydane staraniem autorów; Jagodnica 2006; Projekt ok³adki i sk³ad komputerowy Artur Wróblewski; Druk  Boxpol S³upsk.
Ksi¹¿kajestestetycznieibogatowydananapapierzekredowym. Napisana jest pismem stylizowanym na staro ³acinê. Jest
bogato ilustrowana zdjêciami, szkicami topograficznymi i budowli oraz sytuacyjnymi planami i mapkami.
(Autorzysk³adaj¹podziêkowaniazauzupe³nieniaorazwskazówki, pomoc i konsultacje ks. mgr Czes³awowi Maziejukowi
z Bia³ej Podlaskiej i pani in¿. dr arch. El¿biecie Szalewskiej ze
S³upska.)

Jest to niezwyk³a ksi¹¿ka  dokument, napisana piórem i
aparatem fotograficznym dwóch braci: Henryka dziennikarza,
mieszkañca Warszawy i Jana, S³upszczanina, redaktora i mistrza fotografii - MAZIEJUKÓW.
Napisana jest gor¹cymi ich sercami pe³nymi mi³oci a zarazem nostalgii i czci dla stron dzieciñstwa, do miejsca pochówku
ich przodków. Autorzy bêd¹c ju¿ w wieku dojrza³ym, od lat
mieszkaj¹ daleko poza tym dzi ju¿ dla nich magicznym miejscem. To miejsce, do którego wiod¹ czytelnika to obszar kilku
wsi, zda siê, ¿e zabitych deskami, pozornie le¿¹cych na
przys³owiowym koñcu wiata, na kresach Polski, gdzie zdaje
siê, ¿e nic wa¿nego nie mog³o siê tam zdarzyæ, i nic tak¿e siê
tam nie dzieje w dniu dzisiejszym. Nic mylnego, bowiem jak siê
okazuje przez ziemie Podlasia, przez ziemie bielsko podlask¹,
przez Terebele, Jagodnice, Swory, Witolino, Drelowo, Hrude,
¯yrowice, Bia³¹ strony rodzinne autorów, przewala³a siê historia i zawi³oci polityki ówczesnej Europy. Têdy maszerowa³y
wojska pocz¹wszy od XIII wieku: Krzy¿aków, Szwedów, Napoleona a tak¿e królewskie oddzia³y wojsk polskich, potem II RP,
armiê sowieckie i hitlerowskie. Tu niebo owietla³y ³uny palonych domostw, rozlega³ siê krzyk drêczonych kontrybucjami
mieszkañców i tych, co stawali zbrojnie w obronie swej ziemi.
Jak siê okazuje to tam na pograniczu regionów, ziemi nale¿¹cej
w swej historii do Radziwi³³ów, styka³y siê z sob¹ wp³ywy ró¿nych nacji, kultur i religii. A w³aciwy front walki o przysz³oæ tej
ziemiporozpadzieRzeczypospolitejObojgaNarodówPolskiiLitwy, która to s³ynê³a m.in. z tolerancji religijnej - rozgrywa³ siê
pomiêdzywp³ywamipolskimiirosyjskimi.Polskieby³yodzwierciedleniem katolicyzmu, drugie prawos³awia. Ziemia ta, na której tak miesza³y siê ró¿norodne wp³ywy i ludzie osiedlaj¹cy siê
na niej w gruncie rzeczy  jak stwierdzaj¹ autorzy  by³a ..
swymrodowodemziemi¹rusiñsk¹;cowcalenieoznacza,¿erosyjsk¹...Jestemy, wiêc autorzy i od wieków tam mieszkaj¹cy
z pochodzenia  uwzglêdniaj¹c swoich przodków - Rusinami
. St¹d pos³ugiwano siê w³asnym jêzykiem zw. chach³ackim 
znanym tam poprzez niektórych do dzisiaj, jak to siê ma w przypadku kuzyna autorów Józefa Maziejuka, którego relacje z historii i dnia dzisiejszego tej czêci Podlasia, s¹ zapisane na kartach tej publikacji.
Jest to ziemia wielu cerkiew, które jak i ona przechodzi³y
ró¿ne losy, bêd¹c na przemian miejscem odprawiania mszy i
mod³ów w obrz¹dku, raz katolickim raz prawos³awnym. Ziemia pogromów unickich w jej 53 parafiach. A odbywa³y siê one
w ramach nawracania na prawos³awie odczepieñców  Unitów  za pomoc¹ pa³ki i knuta.
Franciszek Jerzy Stefaniuk, dzia³acz ludowy, cz³onek PSL,
pose³, poeta  rodak autorów z podlaskiego Drelowa napisa³
poemat Unitów Drelowskich Drogê Krzy¿ow¹, który powieci³ drelowskim unitom, którzy swe ¿ycie oddali w obronie wiary
i swojej wi¹tyni. Mimo tego terroru katolicyzm wswej lokalnej
unickiej formie zwyciê¿y³. Mawiano, ¿e z Terebeli bli¿ej jest
do Rzymu ni¿ do Moskwy. Charakterystycznym wyró¿nikiem w
tym wzglêdzie s¹ tak¿e miejsca kultu do Matki Boskiej. Tu
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mamy sanktuaria Maryjne, które s¹ wiêt¹ Ikon¹ Kocio³ów
wschodnich  prawos³awnego i unickiego, a nawet zdarza³o
siê lokalnie, ¿e katolickiego. Najbli¿sze Terebeli to sanktuarium
Matki Boskiej ¯yrowieckiej  Madonny ¯yrowickiej. Drug¹ jest
Matka Boska z £ohiszyna, mianowana i ukoronowana przez
Jana Paw³a II  rêkoma kardyna³a Kazimierza wiatka - na Królow¹ Polesia. Trzeci¹ madonn¹ jest  Janie Pani Jaz³owiecka,
madonna sióstr niepokalanek, patronka u³anów, s³ynnego
pu³ku jaz³owieckiego. S¹ jeszcze przewietne madonny podlaskie -Leniañska i Kodeñska.
A wiêc jak siê okazuje Podlasie a na nim rodzinna Jagodnica i Terebela Maziejuków, zajmuj¹ wa¿ne miejscem w historii
Polski.
Tytu³owy cmentarz aczkolwiek jestwa¿n¹ czêci¹ fabu³ytej
ksi¹¿ki, spe³nia on role bramy, poprzez któr¹ autorzy wprowadzaj¹ czytelnika w z³o¿on¹ historie tamtej ziemi i mieszkaj¹cych tam ludzi. Jest pretekstem by przez jego perspektywê
przybli¿yæ tak¿e kwestie sporów religijnych pomiêdzy prawos³awianami a katolickimi unitami. Sporów podgrzewanych i
wykorzystywanych przez carskiego zaborcê w rusyfikacji.
Niew¹tpliwie ksi¹¿ka ta poprowadzi potomków tych - dzisiaj
ju¿ w wiêkszoci ich dzieci i wnuków - co przez z³o¿onoæ historii, po II wojnie osiedlili siê w ró¿nych czêciach Polski w tym w
przy³¹czonym do Polski S³upsku.
Du¿o analogii do swych rodzinnych stron znalaz³ Jan Maziejuk osiedlaj¹c siê na kaszubskiej ziemi, w Miastku, S³upsku.
Kaszubska ziemia przechodzi³a w swej historii jako ziemia kresów i styku ró¿nych kultur, podobne burzliwe losy. Podobnie
ciera³y siê tu polityczne i zbrojne zabiegi o prawa w³asnoci
do Pomorza pomiêdzy ¿ywio³em polskim i niemieckim a
maj¹cymi w przesz³oci w³asne struktury narodowe tuziemcami: Pomorzanami - Kaszubami. Tu tak¿e jest jeszcze w u¿yciu
stary jêzyk s³owiañski  kaszubski.W starych gburstwach mo¿naznaleæreliktypodobnychdoPodlasiagospodarskichnarzêdzi. To samo mo¿na powiedzieæ o budownictwie. Wystarczy
popatrzeæ na publikowane w ksi¹¿ce zdjêcia J. Maziejuka z Jagodnicy ( patrz tak¿e w poprzednie ksi¹¿ki opracowane i wydane przez tych autorów) czy Terebeli by dostrzec podobieñstwo
czasu i miejsca na Pomorzu, np. zatrzymanego w tym wzglêdzie w Skansenie Wsi S³owiñskiej w Klukach, czy Skansenie KaszubskimweWdzydzachKiszewskich.Szukaj¹cdalszychanalogii nie sposób nie wspomnieæ o miejscach kultu maryjnego tak¿e tak licznie wystêpuj¹cych na Pomorzu np. w sanktuariach
w Swarzewie, Sianowie czy Górze Che³mskiej. Tak¿e w kaszubsko  pomorskich kocio³ach, ciera³y siê ró¿norodne racje
chrzecijan, tu katolików i protestantów. Tak¿e o tym podobieñstwiewiadcz¹cmentarze,kolejniniemiwiadkowietejburzliwej historii. Tak¿e na Kaszubach by³ okres, kiedy to starostami
cz³uchowskimi byli Radziwi³owie. Równie¿ u nas mamy swoj¹
wie Swory (Swornegacie)...
Nie dziw, ¿e Kaszuby i Pomorze, to nowe miejsce swego ¿ycia pokocha³ jeden z wspó³autorów tej ksi¹¿ki Jan Maziejuk, który tak zaanga¿owanie i oddanie pracuje na ich wietnoæ. A
zw³aszcza najbli¿szy jego sercu jest S³upsk, ( tak samo, jak
s¹dzê dla jego brata Warszawa), którym jest zafascynowany
nie mniej ni¿ ¿yj¹cymi w jego pamiêci i sercu - okolicami podlaskiej Jagodnicy i Terebeli./tz/

Kowalska z Bydgoszczy. W pe³ni podzielam jej oceny, zarówno
dotycz¹ce przes³añ wierszy, ich kwalifikacji i widocznego dramatyzmu. Godna podkrelenia jest wra¿liwoci Ma³gorzaty
Ostrowskiej a za tym tak¿e jej postrzeganie wiata, którego dokonuje swoimi wyobra¿eniami,któres¹to¿samezpragnieniami jej osobistego ¿ycia.
Jej credo to Nape³niæ siebie miar¹ dobrego. A wiêc ¿eby
tak czyniæ by dojæ do tak sobie  i czytelnikom - postawionego
celu, odwo³uje siê zarówno do psychiki, do wzbudzania mi³oci
a w jej obszarze marzeñ, jak i obaw przemijania. Stopniuje niedosyt by rodziæ kolejne pragnienia, jak równie¿ poczucie wiary,
humanitaryzmu i solidarnoci ludzkiej.

Ale przede wszystkim ju¿ wie
... mogê wyp³yn¹æ daleko
wyrównuj¹c taktownie wyboiste cie¿ki
zaufaæ sobie
... jak dzieliæ z³e sny
i pozornie obojêtna rzeczywistoæ
...Do koñca jednak nie uwierzê
bo moje ja niekiedy jest mi obce 

Autorkaswewierszepodzieli³anagrupy,którenazywaadeWiem ,¿e podzielicie ten mój os¹d, ¿e warto s³uchaæ i wiekwatnie do przes³añ i ró¿norodnoci odczuæ, które maja w nas
pobudziæ. A wiêc s¹ to: Nic dwa razy siê nie zdarza; Przemijanie rzyæ poetom, ¿e warto zgodziæ siê z przes³aniami i przemylete¿ jest piêkne; Z Bogiem jestemy bogatsi; Droga, któr¹ idê. niami Ma³gorzaty Ostrowskiej /tz/
Czy jej poezja do nas trafi, pobudzi do zadumy czy refleksji...
Na pewno przez jej pryzmat poznamy i zaprzyjanimy siê z jej
autork¹, bowiem  co jest do rzeczy  poetka namalowa³a w
nich swój portret. To dobrze, bo warto wiedzieæ, jaka ona jest,
po to by lepiej poznaæ i uwierzyæ w jej poezje. A jaka jest...?
Jestem niespokojnym duchem
weso³ym dniem
tajemnicza noc¹
rw¹cym potokiem

Przesz³oæ obecnych
obszarów Diecezji
Pelpliñskiej 1772  1920
tom II;

uciekam ale wracam
cofam siê ale biegnê do przodu
kocham ludzi i wiat
przechodz¹c przez cudze myli
przera¿am siê
ju¿ nie b³¹dzê
ju¿ wiem
chce dawaæ i zostaæ
chcê poznawaæ i zmieniaæ
Wiemy co lubi !
... Choæ lubiê szaleñstwo i miech
ubieram przy ma³pach maskê milczenia
odlatuje daleko na skrzyd³ach myli
s³ucham zapatrzonych w swoje homo...
... nie lubiê
byæ sama
obok
ciebie
A tak¿e wie, ze zapomina o ró¿nych oczywistych rzeczach,
np. o tym,
...¿e nadzieja jest matka g³upich
a mi³oæ jest lepa...

Wykorzystaæ czas
Ma³gorzata Ostrowska
Bydgoszcz 2004; Druk: Zak³ad Poligraficzny SPRINT Tomasz Toczkiewicz Bydgoszcz; str. 64
Poetka jest mieszkank¹ Brus, jest nauczycielk¹, dyrektorem Szko³y Podstawowej w Kosobudach. Jest aktywnym animatorem dzia³añ kulturalnych i regionalnych na terenie swej
szko³y, gminy i w powiecie chojnickim. Jest cz³onkiem Zrzeszenia Poetów Chojnickich. Jej wiersze by³y wyró¿niane na ró¿nych konkursach i przegl¹dach w tym podczas Chojnickiej
Nocy Poetów. Poezja poch³ania ja od wieku dzieciêcego. Jej
twórczoæ jest ró¿norodna podejmuj¹ca tzw. trudne tematy,
jak równie¿ pokazuj¹ca, ¿e ma poczucie humoru.
Niniejszy tomik jest jej pierwszym zbiorkiem, który oddaje
do r¹k czytelników z nadziej¹ i wiar¹ - ; jak sama pisze w wprowadzeniu do niego - ...¿e jej wiersze spotkaj¹ siê z przychylnoci¹/.../ a mo¿e dla niektórych stan¹ siê ród³em refleksji
nad ¿yciem, otaczaj¹cym nas wiatem, wa¿noci¹ i ulotnoci¹ ka¿dej chwili.
Tomikzawierarównie¿recenzjezawartejwnimpoezjiiocenê autorki. Tej wnikliwej i trafnej oceny dokona³a pani Jolanta
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Autor - ks. W³adys³aw Szulist; Redakcja i dobór ilustracji Roman Landowski; Wydawnictwo i druk Bernardinum Sp. z
o.o. Pelplin; 2006 r.; str. 340
Jest to drugi tom tej fundamentalnej pracy autora  ks.
W³adys³awa Szulista. Pierwszy z nich ukaza³ siê w 2000 roku i
obejmowa³ swym zakresem omawiane zagadnienia i obszar
obecnej diecezji pelpliñskiej do 1772 roku
(Ks. W³adys³aw Szulist  Przesz³oæ obecnych obszarów
Diecezji Pelpliñskiej do 1772 roku).
Sama diecezja pelpliñska ma krótk¹ historiê, bowiem zosta³a ona powo³ana 22 marca 1992 roku. Lecz porednio poprzez dawn¹ jej przynale¿noæ do diecezji che³miñskiej jej historia jest wielowieczna.
Autor we wstêpie do I tomu piszê, ¿e zakres geograficzny
jego opracowania dotyczy obszarów usytuowanych po lewej
stronie Wis³y w granicach Pomorza Gdañskiego. Na tym terenie dawniej dzia³a³y archidiakonaty: pomorski i kamieñski, które by³y zwi¹zane z stolicami ówczesnych diecezji we
W³oc³awku i Gnienie. Diecezji, które zapewnia³y ³¹cznoæ
tych terenów z polsk¹ Macierz¹, zw³aszcza w czasach krzy¿ackich, kiedy to Krzy¿acy chcieli oderwaæ od diecezji w³oc³awskiej, obszar archidiakonatu pomorskiego. Z kolei w okresie
I Rzeczypospolitej biskup w³oc³awski przeciwstawia³ siê protestantyzacji archidiakonatu pomorskiego.
Obecna diecezja pelpliñska obejmuje g³ówne obszary jêzykowo  etnograficzne Kaszub, Kociewia, Borów Tucholskich i
Krajny. Pewnym jej mankamentem jest brak na jej terenie wiêkszego orodka naukowo  kulturalnego. Oscyluje ona miedzy takimi miastami jak Gdañsk, Gdynia, Elbl¹g, Grudzi¹dz,
Toruñ, Bydgoszcz i S³upsk.
Niniejsza ksi¹¿ka (tomy I i II) jest pierwsz¹ prób¹ zarysu
przesz³oci obszarów diecezji pelpliñskiej. Mo¿e ona s³u¿yæ i
stanowiæ materia³ wyjciowy dla przysz³ej, ju¿ naukowej monografii diecezji.
Tom I podzielony jest na nastêpuj¹ce czêci i rozdzia³y
nosz¹ce tytu³y:
Czêæ I
Od pocz¹tków chrzecijañstwa do 1466 roku
I. Pocz¹tki chrzecijañstwa i w³adcy Pomorza Gdañskiego
II. Struktury kocielne
III. Organizacja terytorialna
1. Oficja³aty i archidiakonaty
2. Podzia³ dekanalny
3. Sieæ parafialna
Diecezja W³oc³awska
Diecezja Kamieñska
Archidiecezja Gnienieñska
IV. Klasztory
V. Instytucje owiatowo  charytatywne
VI. Kultura religijna
Przypisy
Czeæ II
Okres I Rzeczypospolitej 1466  1772
I. Humanizm, reformacja i reforma katolicka
II. Wp³ywy wojen na stosunki kocielne Pomorza Nadwilañskiego
III. Struktury kocielne
IV. Zakony
V. Kultura religijna
VI. Instytucje owiatowo  charytatywne
Przypisy
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks miejscowoci
Praca ta  jak skromnie zaznacza w tomie I, autor  ma
byæ jego wk³adem uwietniaj¹cym jubileusz 1000  lecia
mierci w. Wojciecha i jego darem dla diecezji, w ...której
siê urodzi³em, kszta³ci³em, otrzyma³em wiecenia kap³añskie i
wreszcie w niej zamieszkujê jako rencista.
Znamienne s¹ na temat tej publikacji s³owa ks. Jana Bernarda Szlagi Biskupa Pelpliñskiego, który w przedmowie do
niej m.in. napisa³, ¿e:
... Ksi¹dz W³adys³aw Szulist, zajmuj¹cy siê historia Pomorza niemal od samego pocz¹tku swoich studiów filozoficzno 
teologicznych, jakie odby³ w Wy¿szym Seminarium Duchowym w Pelplinie w latach 1954  1959, zawar³ w tej ksi¹¿ce
znaczn¹ czeæ swego dorobku naukowego, który pozwoli³
mu ukazaæ zarys dziejów Pomorza Gdañskiego, struktury kocielne diecezji, organizacje terytorialn¹, instytucje owiatowe i charytatywne, kulturê religijna tego rozleg³ego terenu, a
nadto tak¿e w sposób szczególny wydobyæ ducha tego regio-
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Wiem, ¿e w III tomie o nim i innych ksiê¿ach patriotach,
nu, w którym Kaszubi odgrywali tak znaczn¹ rolê. Jest to, zatem historia Kocio³a na terenie Diecezji Pelpliñskiej ukazana dzia³aj¹cych w nurcie pronarodowym polskim i proregionalw ró¿nych przekrojach, które sprawiaj¹, ¿e jego obraz jest wy- nym  kaszubskim, w okresie lat 1920  2005. bêdziesz mia³
sposobnoæ napisania na pewno wiêcej. /tz/
razisty, obiektywny i ¿ywy.
Cieszy mnie fakt, ¿e Koció³ Pelpliñski niemal na pocz¹tku
swych dziejów otrzymujê w³anie taka monografie, dziêki
której bêdzie móg³ pe³niej zobaczyæ swoje korzenie i
przes³anie wieków. /.../ Widzê w ksi¹¿ce, ks. Szulista kontynuacjê dla Diecezji Pelpliñskiej dzie³a Diecezja Che³miñska. Zarys historyczno  statystyczny (Pelplin 1928). Z uznaniem witam, zatem to tak bardzo potrzebne dzie³o, napisane wed³ug
wymogów nowoczesnego historyka Kocio³a i historyka kultury...
Ks. W³adys³aw Szulist potrzebowa³ prawie szeæ pracowitych lat na pracê badawcze i redakcyjne, by napisaæ i doczekaæ siê wydrukowania drugiego tomu tego dzie³a.
Na czo³o tej czêci wysuwa siê problematyka ujmuj¹ca
dzieje Kocio³a w okresie zaborów. O czym wiadczy podzia³
tematyczny ksi¹¿ki na nastêpuj¹ce czêci i rozdzia³y i ich objêtoæ.

Kalendarium Kaszubsko 
Pomorskie
Feliks Sikora

Czeæ I. Okres przejciowy 1772-1815 (str. 17 do 37)
I.Stosunki polityczne
II.
Struktury kocielne
III. Kultura religijna
IV. Przejêcie klasztorów przez pruskich komisarzy,
wegetacja i zamieranie
V.
Innowiercy: ewangelicy, kalwini, mennonici,
¯ydzi
Przypisy
Czeæ II. Lata pruskiej stabilizacji 1815-1920 (str. 47 - 249)
I.Struktury administracyjne
II.
Rz¹dcy diecezji
III. Instytucje kocielne
IV. Duchowieñstwo
V.
Zakony mêskie i ¿eñskie
VI. Duszpasterstwo parafialne
VII. Sanktuaria maryjne i pasyjne
VIII. Innowiercy
X.
Niemiecka aktywnoæ
XI. Narodowe zrywy i pruskie represje
XII. Polski ruch narodowy
XIII. Elementy architektury i sztuki
XIV. Wyzwolenie Pomorza po I wojnie wiatowej,
aktywni ksiê¿a, Grenzschutz
Uwagi koñcowe
Przypisy
Bibliografia
Indeks miejscowoci
Indeks nazwisk

(znany na Kaszubach luziñski nauczyciel igeograf)Wydawca  Instytut Kaszubski w Gdañsku.
Ksi¹¿ka zawiera daty wa¿niejszych wydarzeñ, biogramy pisarzy kaszubsko  pomorskich, twórców kultury, jak równie¿
daty istotnych wydarzeñ gospodarczych na Pomorzu. Zebrane
w niej materia³y obejmuj¹ czasy od redniowiecza do nam
wspó³czesnych. Ksi¹¿kê poprzedza wstêp prof. Józefa Borzyszkowskiego  dyr. Instytutu Kaszubskiego.

Statystyka ludnoci
kaszubskiej  Kaszubi
u progu XXI wieku
dr Jan Mordawski

Wydawca  Instytut Kaszubski w Gdañsku. Ksi¹¿ka w przyPrzedstawiony przeze mnie zarys przesz³oci Kocio³a stêpnej formie odpowiada na pytania: kim s¹ Kaszubi, ilu ich
Pelpliñskiego jest  stwierdza autor - owocem moich osobistych, innym za ¿yczê podjêcia pe³niejszych studiów nad
przysz³¹ monografia, co jednak wed³ug mego rozeznania
przeci¹gnie siê bardzo w czasie.
Wielce Czcigodny Autorze, to powy¿sze stwierdzenia, jakie wyrazi³e zabrzmia³o jak obwieszczenie, ¿e na tym tomie,
na 1920 roku koñczysz swe tak potrzebne i owocne badania
w tym temacie...?
Nie wierzê, ¿e tak by mog³o byæ! Oczekujemy i wierzymy,
¿e napiszesz kolejny tom zamykaj¹cy w okrelonym ca³ociowo Twój naukowy trud, tak nam potrzebny dla naszej wiedzy,
nauki, wychowania. Wierzê, ¿e ju¿ podj¹³e prace nad tomem
trzecim, który obejmie czasokres II RP, II wojny wiatowej, PRL-u, okresu Solidarnoci i III RP, w tym przede wszystkim okres
pontyfikatu naszego Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Dziêkuj¹c za to, co ju¿ zrobi³e dla utrwalenia historii Kaszub i Pomorza, jego tradycji i kultury, a zw³aszcza dla naszego regionalnego kocio³a, proszê Ciê o ten kolejny, tak nam
wszystkim potrzebny Twój trud.
Zbigniew Talewski
Ps. Szanowny Ksiê¿e  Drëchë !
Chcia³bym zg³osiæ jedna uwagê, która dla wielkoci i zawartoci dzie³a nie ma znaczenia, ale dla mnie Gocha tak!.
Otó¿ uwa¿am, ze nale¿a³o wiêcej ( a niemal¿e wcale) powieciæ miejsca patriotycznej dzia³alnoci naszego pierwszego proboszcza parafii w Borowym M³ynie p. ks. Bernarda Goñczy,
przywódcy miejscowych Gochów w skutecznej walce o ustalenie korzystnego dla Polski odcinka granicy pomiêdzy Rzesz¹ a
odrodzon¹ II RP.

jest, gdzie mieszkaj¹ i jacy s¹. Dr Jan Modrawski jest gdynianinem, znawc¹ tematyki kaszubskiej.. Jest on pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdañskiego i wybitnym specjalist¹ w
dziedzinie edukacji regionalnej. Od kilkunastu lat zag³êbia problematykêKaszub.Jestautoremponad150publikacji,podrêczników szkolnych i atlasów.

Z regionalnej pó³ki

Bitwa pod Chojnicami 18
IX 1454 r. w tradycji
historycznej i regionalnej

Ksi¹¿kê wydano w serii Biblioteka Chojnicka.
Redaktor serii  prof. dr hab. Jacek Knopek.Wydawca
 Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Druk 
Drukarnia Standruk  Chojnice.
S³ownik w pe³nym zakresie udostêpnia wszelkie
informacje ¿ród³owe dotycz¹ce zarówno osad wiejskich (wsi) jak i miast, jezior i rzek, wchodz¹cych niegdy w sk³ad sieci osadniczej krainy geograficznej w
uk³adzie chronologicznym do koñca XVI wieku.
Zosta³ on opracowany w ramach S³ownika historyczno  geograficznego ziemi polskiej w redniowieczu i stanowi integraln¹ czeæ tomu S³ownika
historyczno  geograficznego Pomorza Gdañskiego
w redniowieczu, obejmuj¹cego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, w tym regionu chojnicko  cz³uchowsko  tucholskiego. /-/

Bëtowsczé strôszczi.
Òbrazë na binã
Aleksy Pepliñsczi
(Pepliñski)
Dr Hipolit Ostoja  Lniski. Opiekun filomackiej braci (Kazimierz Jaruszewski). Sylwetki filomatów chojnickich
zas³u¿onych dla historii i kultury Pomorza (Kazimierz Jaruszewski): Witold Brochwicz Domirski; Florian Ceynowa; Kazimierz
Chmielecki; Pawe³ Antoni Czaplewki; Romuald Frydrychowicz;
Zenon Frydrychowicz; Jan Hamerski; Stanis³aw Hoffmann;
Leon Janta Po³czyñski; Jan Karnowski; Ignacy Klatecki; Antoni
Ignacy Marian Kowalkowski; Konstanty Franciszek Krefft; Bernard Antoni £osiñski; Jan Pawe³ £ukowicz; Stefan £ukowicz;
Aleksander Majkowski; Antoni Muchowski; Jan Kanty Boles³aw Norykiewicz; Jan Riemer; Franciszek Ringwelski; ZygmuntRogala;DominikSzopiñski;Micha³Szuca;AntoniWolszlegier; Franciszek Wróblewski; Józef Wysiñski. Z filomackiego
ksiêgozbioru (Kazimierz Jaruszewski). Spis alfabetyczny cz³onków tajnych kó³ filomackich w Chojnicach w latach 1830 
Redakcja; Jacek Knopek i Bogdan Kuffel. Ksi¹¿kê wydano
1920.Wybrana literatura. Skróty bibliograficzne /-/
w serii Biblioteka Chojnicka, której redaktorem jest prof. Jacek Knopek. Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnicach i Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk.
Druk: Drukarnia Hegard  Fryca Chojnice.
PatronInternetowy:PortalChojniceInfo(www.chojnice.pl)
Ksi¹¿kê otwiera s³owo wstêpne dr Arseniusza Finstera Burmistrza Chojnic. Na jej treæ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce czêci:
W 550 rocznicê bitwy. Wprowadzenie do problemu (autorzy: Jacek Knopek, Bogdan Kuffel)
Listy króla Kazimierza Jagielloñczyka do wielkich mistrzów
zakonu krzy¿ackiego z lat 1447- 1454 ( autor; Adam Szweda)
Chojnice na tle redniowiecznego otoczenia osadniczego (
autor: Maksymilian Grzegorz)
Rola Pomorza Zachodniego w dobie wojny 13  letniej (autor: Zygmunt Boras)
Bitwa pod Chojnicami z 18 IX 1454 r. w Rocznikach Jana
D³ugosza  analiza ród³owa (autor: S³awomir Zonenberg)
Bitwa pod Chojnicami: 18 wrzenia 1454 r. i 28 wrzenia
1466 r. podobieñstwa i ró¿nice (autor: Antoni Giza)
Bitwa pod Chojnicami (18 wrzenia 1454 r.) w najnowszej
historiografii polskiej (autor: Jacek Knopek)
Bitwa chojnicka w literaturze przedmiotu (autor: Romana
Górna)
Noty o autorach.

S³ownik Historyczno 
Geograficzny Ziemi Chojnickiej
w granicach Komturstwa
Cz³uchowskiego
Maksymilian Grzegorz

Poczet Filomatów Chojnickich
W 150.roczniæê mierci Adama Mickiewicza i Tomasza
Zana. Redakcja Kazimierz Jaruszewski. Wydano w serii BibliotekaFilomaty.RedaktorseriiBogdanKuffelTowarzystwoPrzyjació³ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Filomatów Chojnickich. Wydawca- Hegard Chojnice.
W ksi¹¿ce:
S³owo wstêpne  Janusza Gierszewskiego
Z dziejów szko³y (Pawe³ Boczek, Bogdan Kuffel)
Filomaci wileñscy (Kazimierz Jaruszewski)
Rys historyczny ruchu filomackiego w gimnazjum chojnickim (Kazimierz Jaruszewski)

Wëbiér, redachcëjô i sk³ôd ( wybór, redakcja i
sk³ad)- Grégòr J.Schramke. Sprawdzenie pisënkù
(Sprawdzenie  opracowanie piosenek) Tomôsz Fópka. Wydawca  Wydawnictwo Region Gdiniô (Gdynia)  2006 r.
Autor jest bratem p. ks. Antoniego Pepliñskiego , poety a przede wszystkim autora wielu popularnych piosenek i kolêd kaszubskich.
W ksi¹¿ce s¹ krótkie sztuki obrazki sceniczne o
treci nawi¹zuj¹cych do tradycji i zwyczajów kaszubskich. Napisane s¹ one w jêzyku kaszubskim.
S¹ to: Wilijô; Gwiôzdczi; Gwiôzdkowi czas; Sylwestrowy wieczór; Stôri i Nowi Rok; Herodë; Zôpustny koñ; Dwie przãdzorczi; Czarodzejskô ¿aba;
Bëtowscze stôszczi /-/

Bajarz kaszubski  Bajki
z Gryfa (1908-1912)
Do druku przygotowa³ i wstêpem opatrzy³ Józef Borzyszkowski.
Recenzent  prof. zw. Jerzy Treder
Wydawcy:
Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko  Pomorskiej w Wejherowie
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XXI Kaszubski Sp³yw Kajakowy
Rozpoczyna siê on tym razem w Lipuszu, z którego rzek¹ Wd¹  (zw. tak¿e Czarn¹ Wod¹) jego uczestnicy
pop³yn¹ na Kociewie w Bory Tucholskie.
Sp³yw ten jest przedsiêwziêciem maj¹cym nie tylko cel rekreacyjno  turystyczny, ale równie¿ edukacyjny.
Uczestnicy sp³ywu podczas jego trwania poznaj¹ nasz region tak¿e poprzez spotkania z wieloma ludmi i zwiedzaniem znacz¹cych dla historii i kultury miejsc Kaszub i Pomorza. Uczestnikom towarzyszyæ bêd¹  jak na ka¿dym z
poprzednich sp³ywów wyj¹tki (nawi¹zuj¹ce do miejsc pobytu) z opowieci Aleksandra Majkowskiego  ¯ëce ë przigodë Remusa. Organizatorem sp³ywu jest Klub Turystyczny Zrzeszenia Kaszubsko  Pomorskiego*, a jego wieloletnim dobrym duchem i si³¹ sprawcz¹ wielu animacji regionalnych, na rzecz Kaszub jest dr Janusz Kowalski z
Gdñska.
A oto trasa i program sp³ywu.
7/8 lipca - Lipusz plac k/szko³y pierwszy biwak  nocleg.
8 lipca - g. 13,oo otwarcie sp³ywu a wieczorem zabawa w domu kultury
9 lipca - g. 11:15 kaszubska msza w. w miejscowym kociele p.w. w. Micha³a Archanio³a, I etap sp³ywu (12
km) Lipusz  j. Schodno. Wieczorem ognisko i m.in. czytanie fragmentów Remusa... (przy ka¿dym ognisku)
10 lipca - Sp³yw (7 km) jeziorkiem S³upinko, Wd¹ i J. Go³uñ na jego wsch. Kraniec. O godz. 17 spacer do Kaszubskiego Parku Etnograficznego. Zawody: wycig kajaków.
11 lipca - (sp³yw 6km) jeziorem Wdzydze do Jeziornej (zaczyna siê tam skanalizowany odcinek Wdy a za Borskiem  Wielki Kana³ Wdy. Biwak nad Wd¹.
12 lipca - (sp³yw 14 km) Miedzno  Kamienne Krêgi w Odrach (zwiedzanie), m. Czarna Woda. Biwak na prawym
brzegu rzeki. Wieczorem spotkanie z redakcja Pomeranii i ognisko
13 lipca - (sp³yw 15,2 km) do wsi Czarne. Biwak na lewym lesistym brzegu rzeki  bez ogniska ( ppo¿.)
14 lipca - (sp³yw 33 km) ko³o lenictwa M³ynki, wie Wdê do Wdeckiego M³yna. Biwak na prawym brzegu.
Instytut Kaszubski w Gdañsku
15 lipca - (sp³yw 20 km) obok wsi £uby przy rezerwacie przyrody Krzywe Ko³o Pêtli Wdy do B³êdna. Biwak(ostaDruk  Drukarnia Ewa-Druk Wejherowo. Str. 328.
ni) za mostem na prawym brzegu.
/-/
16 lipca - Zakoñczenie sp³ywu. /tz/

Herbarz Szlachty
Kaszubskiej (Tom I )

Tekst i wizerunek herbów - Przemys³aw Pragert.
Redakcja i korekta  Izabela Jankowska.Przygotowanie do druku  Grafiko, Krzysztof Pa³ubicki.
Wydawca- Wydawnictwo BiT, Beata ¯muda Trzebiatowska  Gdañsk 2006 r.
W ksi¹¿ce:
Wstêp
Wykaz skrótów
Rodziny szlacheckie na Kaszubach (wykaz)
Wykaz skrótów bibliograficznych
Kaszubskie rodziny szlacheckie
Wizerunki herbów
Indeks wizerunków herbów
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw geograficznych
Mapa Kaszuby 1466-1772; sztywna ok³adka; kolor;
papier kredowy; stron 232. /-/
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KONTAKT: Klub Turystyczny ZKP Wano¿nik, ul. Straganiarska 21-22, 80-837 Gdañsk, Tel.(058) 301 27 31;
tel./fax (058) 346 26 13

Z kaszubskiego piewnika
Ks. Antoni Pepliñski (1918  1995)

W £ësniewsczich pustkach

W ³ësniewsczich pustkach cemny las
W ³ësniewsczich pustkach cemny las.
Kaszëbë do se wo³aj¹ nas.
Kaszëbë wo³aj¹ nas.
Refr. Tam jezora, pola, piêkny las,
Tam le Kaszëbë wo³aj¹ nas.
Tam Kaszëbë wo³aj¹ nas.
W ³ësniewsczich pustkach starô checz.
W ³ësniewsczich pustkach starô checz.
W kaszëbsczi chëcze jô chcô³bëm bec.
W ti chëczë jô chcô³bëm ¿ëc.
Refr. Tam jezora...
W ³ësniewsczich pustkach brutczi s¹.
W ³ësniewsczich pustkach brutczi s¹.
A do o¿enczi to so ja¿ rwi¹.
A do o¿enczi so rwi¹.
Refr. Tam jezora...
Co tidzéñ mulcë z wszëtczcich strón
Co tidzéñ mulcë z wszëtczich strón.
Tam nas wo³aj¹ na wiôld¿i zgón
Na wiold¿i zgón.
Refr. Tam jezora...
£ësniewko – £ysniewko wieœ ko³o Sierakowic , w
której jako dziecko mieszka³ autor
checz – chata, domostwo
brutczi – panny
mulcë
*
Antoni Pepliñski  Kaszëbë wo³aj¹ nas; Zrzeszenie Kaszubsko  Pomorskie 1988
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FIRMA US£UGOWO - HANDLOWA

Janusz Richter

jest firm¹ budowlan¹ dzia³aj¹c¹ na rynku od
2000 roku.
Specjalizuje siê przede wszystkim w robotach
ogólnobudowlanych oraz uk³adaniu kostki brukowej. Z uwagi na to, i¿ przedsiêbiorstwo nieustannie siê rozwija, jego mocn¹ stron¹ jest bogate zaplecze sprzêtowe. Firma oferuje równie¿
wykonywanie robót ziemnych, robót instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz us³ugi transportowe.
Prowadzone przez ni¹ pracê inwestycje maj¹
zawsze zapewnion¹ kompleksow¹ obs³ugê materia³ów oraz sprzêtow¹. Zakres jej dzia³alnoci obejmuje zarówno osoby prywatne jak i instytucje.
Realizacja proponowanych przez firmê us³ug
oparta jest na wysokiej jakoci, dowiadczeniu
oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.
Zatrudnieni w niej wysoko wyspecjalizowani pracownicy, bardzo dobrze znaj¹ swój fach i z zaanga¿owaniem podejmuj¹ powierzone im zadania.
Kontakt:
FIRMA US£UGOWO - HANDLOWA Janusz Richter

77-138 Borowy M³yn, ul. Jana Paw³a II 21, tel./fax 059/ 82 18 536
89 - 600 Chojnice, ul. Kaszubska 2A, tel./fax 052/ 39 77 868
e-mail: JanuszRichter@wp.pl

Wiêcej o Firmie mo¿na dowiedzieæ siê z jej strony internetowej:

www.januszrichter.pl

6 NIEDZELA ZWËCZAJNÔ, ROK C
EWANIELIÔ £K 6, 17. 20-26

DWUMIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-KULTURALNY

B³ogos³awiony ùbod¿i, biada bogôczóm
®

Jezës zeszed³ z Dwanôsce aposzto³ama w dó³ i stan¹³ na rówiznie. Tam
bë³o wiôld¿é karno Jego ùczniów i bar’zo wiele lëdztwa z ca³i Judeji ë
z Jeruzalemù, a té¿ z przëmorsczégo okolégo Tiru ë Sydónu. A On
podniós³ oczë na swojëch ùczniów i prawi³:
„B³ogos³awiony jesta wa, ùbod¿i, bo wama nôle¿i Bo¿é królestwo.
B³ogos³awiony wa, co terô g³odëjeta, bo b¹dzeta najad³i.
B³ogos³awiony wa, co terô p³aczeta, bo b¹dzeta sã smia.
B³ogos³awiony wa b¹dzeta, czej lëdze waju znienawidz¹ ë czej
waju wërzuc¹ spomidzë se, czej md¹ waju r¹gelë i w zgardze md¹
mielë waje miono, jako cos lëchégo, z przëczënë Cz³owieczégo
Sëna: ceszëta sã i redujta sã w nym dniu, bo waja nôdgroda w niebie
je wiôlgô. Bo jistno jich poprzédcowie robilë prorokóm.
Ale biada wama, bogôcze, bo ju môta odebróné wajã pocechã.
Biada wama, co terô jesta najad³i, bo b¹dzeta cerpia g³ód.
Biada wama, co terô sã smiejeta, bo b¹dzeta sã smùcë³a i p³aka.
Biada wama, czej wszëtcë lëdze waju md¹ chwôlëlë. Bo jiwerno
jich poprzédcowie robilë falszëwim prorokóm".

(Opracowa³ ji skaszebi³ – Eugeniusz Go³¹bek)
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Wydawca i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń.
Zastrzega się również prawo skracania i redakcyjnego
opracowywania tekstów.
Znak graficzny i wszelkie prawa zastrzeżone.

Druk: PPH Hegard Fryca
89-620 Chojnice
ul. Składowa 6, tel. (052) 397 99 18
Wydawca: Zbigniew Talewski – „Naji Gochë”
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Uroczystoci Zmartwychwstania
Pañskiego w Zapceniu na Gochach
w parafii p.w. Chrystusa Króla,
w obiektywie Danuty Gliszczyñskiej

Jan Sieñko - S³upsk

Wiersze
x x x
nieraz myla³em
¿e przytuliæ cz³owieka
to odliczyæ szczeble prostoty
i ulukowaæ krzynkê siebie
nieraz myla³em

Pierwsze okr¹¿enie wokó³ kocio³a
Kaplica z o³tarzem Matki Boskiej Bolesnej  Stra¿
przy grobie Chrystusa. Wielka Sobota  godz. 12,oo 15.04.2006 r.

co zrobiæ
by grudka ziemi w mej garci
wyda³a plon
i o¿eni³a prawdê ze szczêciem
nieraz myla³em
ile daæ trzeba
by ból co ³zami wypisany
nie rdzawi³ tego
com dosta³ w darze
od nieznajomego
nieraz myla³em

Pierwsze okr¹¿enie wokó³ kocio³a  orkiestra i chór
parafialny.

x x x
Uca³owane morze
Jak¿e dotkn¹æ bicia twego serca
Jak¿e poznaæ nie maj¹c kutra
Kiedy i sieci nie wy³awiaj¹ charakteru

Stra¿acy z OSP w Zapceniu gotowi do procesji rezurekcyjnej. Niedziela  16.04. 2006 r. godz. 5,55.

Jak¿e to zrobiæ

Lenicy i stra¿acy w mundurach galowych (trzecie
okr¹¿enie wokó³ kocio³a).

Jak zajrzeæ do
rodka kropli
W ziarenku piasku
Jak¿e to zrobiæ.
*

Co jest
Co jest ¿e rozmawiasz
Ze wiatem
A jeste samotny

Ks. proboszcz Jacek Somerski z eskort¹ stra¿aków 16.04.06 r. g. 6,00

Uroczysta msza w. zmartwychwstania Pañskiego
*
Koció³ p.w. Chrystusa Króla w Zapceniu zosta³
wybudowany pod kierownictwem ks. Boles³awa
Kikula w latach1935 (powiêcenie kamienia wêgielnego), 1936 kiedy to w padzierniku w odpust
Czo³o procesji rezurekcyjnej
parafialny Chrystusa Króla odby³a siê w nim pierwsza msza w. Wnêtrze, w tym o³tarz g³ówny z postaci¹ Chrystusa Króla, oraz boczny z Matk¹ Bosk¹,
oraz ambona s¹ autorstwa i wykonane przez artystê rzebiarza , Kaszubê  Zaboraka, Teodora Pliñskiego z Wiela.
Ks. Jacek Somerski proboszczem parafii w Zapceniu jest od 2004. Poprzednio by³ wikariuszem
w parafii Zwiastowania Najwiêtszej Maryi Panny
w Chojnicach, której proboszczem jest pochodz¹cy
z Brzena Szlacheckiego, ks. pra³at Henryk Cyrzan
 kapelan honorowy Jego wi¹tobliwoci.
Szczególne do organizacji tych uroczystoci rezurekcyjnych przyczynili siê zapceñscy stra¿acy, którzy
pod przewodem swego prezesa Wojciecha Megiera
nie szczêdzili czasu i si³ w przygotowaniu tej i wszelkich innych uroczystoci parafialnych i so³eckich,
a tak¿e wykonuj¹c systematycznie pracê porz¹dkoFeretony, nios¹ je w kolejnoci: m³odzie¿ ¿eñska; we na rzecz swej parafialnej wi¹tyni.
/tz/
m³odzie¿ mêska; lenicy; stra¿acy

Co jest ¿e kochasz
Blinich
A samotnie siedzisz
Przy stole
W czterech cianach wiata
Co jest
Cz³owieku doskona³y

Greta Reszka
Rumia/Borowy M³yn

Droga

Dok¹d ta droga prowadzi?
Kiedy przechodnia zapytano
Wzrok podniós³, usta otworzy³,
Ale na odpowied darmo czekano.
Roz³o¿y³ rêce bezradnie,
Potem ku niebu podniós³ oczy.
Z³o¿y³ uk³on, poprawi³ kapelusz
I ruch rêk¹ ku niebu zatoczy³.
Tak wiele jest dróg na ziemi,
Lecz jedna jest tylko w³aciwa,
Ka¿dy zna tylko jej pocz¹tek
Koniec  to ¿ycia alternatywa!
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Kalwaria w Borowym
M³ynie na Gochach

14 kwiecieñ 2006  Wielki Pi¹tek przed wiêtem
Zmartwychwstania Pañskiego.
Fotograficzny zapis Zbigniewa Talewskiego z pierwszej Drogi Krzy¿owej, któr¹ poprowadzi³ ks. Jacek Halman proboszcz miejscowej parafii p.w. Ducha wiêtego, jeden z wspó³pomyslodawców jej powstawania.

Kalwariatapowstajenadzia³cenale¿¹cejdomiejscowejparafii.Ukoñczono jej pierwszy etap Jak dot¹d parafianie (ka¿da z rodzin inny)
ufundowaliiwznieli14krzy¿y(stacji).Ca³adrogaKrzy¿owaprzebiega
na odcinku 1,5 km . W dalszych etapach (latach) przewiduje siê wzniesienie obok krzy¿y drewniane , zadaszone p³askorzeby przedstawiaj¹ce poszczególne etapy mêki Pana Jezusa w drodze na Golgotê.
Pracêtewykonanebêd¹tak¿espo³ecznieprzezparafianprzywsparciu
darczyñcówimecenasów,którychm.in.pozyskiwaæbêdziemiejscowa
FundacjaNajiGochë.Fundacja,wrazzRad¹So³eck¹iParafialn¹iinnymi organizacjami i spo³ecznoci¹ wsi, zamierza tak¿e, organizowaæ
najejrzecztematycznepleneryrzebiarzypomorsko-kaszubskich/tz/

