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Z gałązką mrozu przy ustach
oczekujesz trwożna czyli minie zamieć
czy też na szczyt lodowca wyniesie wysoko

byś nie widząca nic widziała wszystko 
i wszystka słyszała chociaż osobno 
i w cząstkach z których nigdy całość

nawet najmniejsza się nie złoży
dla nas także osobnych naznaczonych
płomieniem szaleństwa w sercu i rozumie

kryjących siebie tarczą wysokiego nieba
i tarczą ziemi ptolomejskiej płaską
Chorągwie hymnów nad nami jak bicze trzaskają

Z gałązką mrozu niesioną przy ustach 
koisz jednako bunt nasz i modlitwę 
i łaską darzysz naszych ciał lichotę

jabłkiem nas karmiąc i pojąc zarazem 
byśmy jak ty o nas siebie zapomnieli 
gdy góra serc naszych lodowych coraz potężniejsza

Panno Cypryjska Księgo Złudzeń naszych 
owocu dziewiczości niedo.jrzewającej 
w olśniewającym słońcu niechcianej pokuty

wciąż jesteś obietnicą wiosny
co z gałązki mrozu
wydobędzie róży triumfującą kroplę

która nam wargi do miłości przywróci 
a z krzyża na Golgocie człowieka wywoła 
by wraz z nami toczył ciężką łzę Planety.

(Wiersz z cyklu Tercyny — w najnowszym 
zbiorku poezji Andrzeja Turczyńskiego 
„Dialogi z Lisem” — Wyd. Morskie, 1983)
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Język jest Chlebem 
powszednim
LESZEK BAKUŁA

Język jest jak powietrze, o którym się nieczęsto myśli. Jego skaże
nie czy zepsucie nie jest w równym stopniu dla wszystkich zauważalne 
i rozumiane. Bardzo wielu ludzi nie interesuje się zupełnie tą sprawą. 
Wynika to z różnych przyczyn, z prymitywizmu, niedorozwoju bio- 
psychicznego, z braku odpowiedniego poziomu oświaty i wychowania, 
z ograniczeń odziedziczonych po rodzicach i dziadach, z patologii bio-
fizycznej.

Stąd wynika podstawowe zadanie; 
rozpowszechniać zainteresowanie ję
zykiem w jak najszerszych kręgach 

społeczeństwa. Przekonywać, że skażenia, 
chaos w języku, są równoznaczne z taki
mi samymi zjawiskami w myśleniu.

Władanie co najmniej poprawnym ję
zykiem wymaga samowiedzy . językowo- 
-myślowej. Trzeba się starać wiedzieć, co 
w nim dobre a co złe i dlaczego. Niestety, 
większość ludzi żyje bez tej samowiedzy 
albo jest ona zbyt mała. Dlatego też 
walka o kulturę języka, jego czystość f 
prawidłowy rozwój powinna być ciągła. 
Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego: że 
tak jak bez powietrza, tak i bez języka 
nie ma życia.

Patriotyzm przejawia się zawsze | prze
de wszystkim w dbałości, pielęgnacji i 
szacunku do języka ojczystego. Rozumieli 
to światli ludzie różnych epok naszego 
bytu narodowego ale boleśnie zaczęli ro
zumieć gdy Polska podupadała i stopnio
wo traciła niepodległość w dobie Oświe
cenia. Najboleśniej zaś odczuwano to zro
zumienie w okresie zaborów. Wtedy stało 
się oczywiste, że jeśli zginie język polski, 
to przestanie istnieć naród polski. Jakby 
Polacy, a nawet tylko ich większość, za
częli mówić po niemiecku g po rosyjsku, 
zapomniawszy języka polskiego, to naród

polski zostałby unicestwiony, ą przecież 
to było celem zaborców. Stąd właśnie, 
egzystując pod zaborami, światli Polacy 
tak^ wiele dokonali dla zachowania pol
skości języka. Przy czym, osobna karta 
to naturalny opór chłopów polskich prze
ciwko rusyfikacji i germanizacji. Walka 
o polskość rozgrywała się wtedy głównie 
w płaszczyźnie języka i ekonomiki, natu
ralnie także w płaszczyźnie zachowania 
wszelkich wartości kultury narodowej.

Może w akcie rozpaczy, baridnolei, a 
także swoistej naiwności C. K. Norwid 
napisał: Nie tarcza i, PiiMcż hrabią języka 
lecz arcydzieła. To euforyczne zdanie za
wiera tylko cząstkę prawdy. Po pierwsze 
— arcydzieła w kądnoj literaturze nie są 
zbyt częstym zjawiskiem. Można się o 
tym przekonać na przykładzie1 samego 
Norwida, który wbrew współczesnym jego 
wielbicielom, nie stworzył ich wiele. Na
stępnie trzeba przypomnieć, że kiedy pol
ska tarcza i polski miecz były silne, jak 
w wieku XVI, to wtedy właśnie rozkwitł 
język polski, używany w swej ówczesnej 
krasie, z niewielkimi zmianami do dziś, 
czczony w wieku Oświecenia, Romantyzmu 
1 w późniejszych czasach. Wtedy to właś
nie głównie Kochanowski stworzył lite
racki jeżyk polski. W dobie Oświecenia 
i później rozwijała się już- tylko obrona 
języka polskiego dig ocalenia narodu.
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zresztą niezwykle płodna. Lepsza jest 
jednak sytuacja gdy właśnie tarcza i 
miecz bronią języka, niż wtedy gdy on 
sam musi być tarczą i mieczem bronią
cym narodu przed zagładą.

Juliusz Słowacki, gdyby mpisał swoje 
dzieła w języku angielskim byłby trakto
wany w Europie na miarę Szekspira, . na- 
ucżisfeb by o nim we wszystkich uczelniach 
i sżknteteh, byłby przekładany na wiele 
języków. Sytuacja, w jakiej tworzył, gdy 
w ogóle nlię było polskiej tarczy ani mie
cza spowodowała, że nie jest do dziś 
traktowany jako największy dramaturg 
i poeta całej słowiańszczyzny, mimo że ten 
tytuł mu się absolutnie należy. Józef 
Konrad Korzeniowski, gdyby pisał po 
polsku nigdy nie zostałby tak sławny, 
a ponieważ pisał po angielsku, to cała 
ówczesna potęga Anglii i jej foniczne 
wpływy na pewno pomogły mu stać się 
sławnvm, tłumaczonym, znanym w całej 
kulturze europejskiej. Szopen nawet nie 
zostałby sobą, • gdyby żvł i tworzył wy
łącznie w którymś z zaborów, sztuka bo
wiem wymaga wolności, a każda niewola 
albo ją zabiją albo conajmniej ogranicza.

Paradoks polega na tym, że kiedy Polski 
nie było. powstała nasza, największa w 
dziejach, literatura romantyczna. Trzeba 
jednak pamiętać, że tworzono ją nie w 
niewoli lecz wśród wolnych narodów.

Kiedy w zaborze austriackim zaistniały 
większe swobody dla Polaków, to właś
nie tam wybuchła cała plejada talentów 
1 kierunków w sztuce i literaturze. „Mło
da Polska’'* odkryła Norwida i przywró
ciła wielkość Słowackiemu. Jednakże do
piero. w nienodleałei Polsce, po jej osta
niu się, czyli po 1921 roku. Słowacki zo
stał uznany za drugiego wieszcza narodu, 
a jego prochy spoczęły na Wawelu w 
krypcie obok krypty Mickiewicza, o czym 
wbrew sporom nurourata. ówczesnego 
władcy siedziby królów polskich, mógł 
zdecydować tylko jedem człowiek, mar
szałek Józef Piłsudski, który ,powiedział: 
kHäfeßS był równy i ]>owinien spoczywać 
między królami.

Wydawać by się mogło, tę są to dy
gresję odległe od spraw języka. Nic 
błędniejszego. Kto chce swoi język 

kształcić i rozwijać, powinien właśnie iść 
do wielkich poetów i prozaików, do wiel
kich dramaturgów na naukę, co nie zna
czy. że ci mniej sławni czy znani nie 
spęinfi swojej wielkiej służby wobec ję
zyka i jego rozwoju. Krótko mówiąc, 
najlepszą formą doskonalenia języka jest 
czytanie literatury pięknej. Oczywiście są 
różne piętra poziomu j możliwości czy

telnika, ale też Istnieje olbrzymie _ zróż
nicowanie poziomów literatury pięknej 
jak i tej, która stanowi jej pobocza: re
portaż, publicystyką, krytyka literacka, 
popularyzatorstwo wszelkich dziedzin ży
cia umysłowego, poza tym jest prasa i 
chociaż język w niej nie zawsze najlepszy 
— trzeba ja czytać. Wydaje się, że ze 
wszystkich środków masowego przekazu 
najlepszym językiem włada radio, co wy
nika z technicznych możliwości obróbki 
wypowiedzi. W radio wszvstkie śmiecie 
językowe można usunąć. W telewizji już 
jest gorzej, tam nawet utytułowani po
litycy. ba nawet panowie doktorowie po
pełniają pospolite błędy językowe. Trzeba 
zatem wiedzieć najpierw, gdzie są źródła 
czystego, pięknego języka.

Istotnym problemem są biblioteki czy 
choćby biblioteczki domowe. Znam wielu 
ludzi, którzy mają formalnie status in
teligentów, ale zasób ich biblioteki jest 
żenujący. Naukowcy, pisarze, lekarze, 
czśisem nauczyciele i po prositu hobbyści 
mają często pokaźne zbiory książek z 
różnych dziedzin. Paradoks polega jednak 
na tym. że mimo to, mimo dość szerokie
go* cczyt.-oća i oni popełniają najpospo
litsze biedy językowe. Wynika to z faktu, 
że .przy lekturze obchodzi ich treść, na- 
t'imiast "ie umieją smakować języka, jego 
urody, nie zastanawiają się nad tym ję
zykiem, W tych grupach społecznych, i- 
rzehnie przecież niewielkich, są to przy- 
oadWi błędów, wpadki często wynikłe z 
braku samokontroli. Należy zauważyć, że 
nawet najlepszy polonista może popełnić 
błąd językowy w mowie a nawet w piś
mie. lecz przeważnie ma tak wyrobioną 
czuiność. że zaraz go poprawia. Tej czuj
ności niestety nie mają najszersze rzesze 
społeczeństwa a także półinteligenci czy 
też tym bardziej ćwierćinteligenci formal
nie prosperujący w oparciu o status in
teligentów.

Ludzie podświadomie czy nawet świa
domie wyznają talki pogląd, że jeżeli ję
zyk, którym władają, powodują iż mogą 
się nim porozumieć z innymi, to wszystko 
iest w porządku. Przede "wszystkim jest 
to nieprawda, bowiem przy czytaniu choć
by prasy natrafiają na słowa czy wy
rażenia, których nie rozumieją i nie usi
łują nawet tego uczynić. ® dotyczy to 
wyrazów i zwrotów pochodzenia grec
kiego czy łacińskiego, często rozumieją je 
mylnie, co zniekształca i uboży przekaz 
treści. Po drugie, nie następuje tu proces 
bogacenia słownictwa. Można sie przecież 
porozumieć w sprawach praktycznych 
przy pomocy takich wyrażeń jak: podaj 
mi ten loihajster, weź ten dynks. tam 
leży ten interes, można się w końcu po-
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roBumle« mweif na migi. Lu<kie niemi 
mają prawo 4 z konieczności posługują 
się językiem migowym, ale to jest k&lec- 
two, pnzy czym nawet oni znaki migowe 
w swym myśleniu przekładają na słowa 
i zdanie językowe, podobnie jak ludzie 
ociemniali przekładają język znaki z al
fabetu Breula.

Wiadomo, że wiejskie a także i miejskie 
biblioteki, punkty filialne wegetują często 
w fatalnych wamunkach, na zckup książek 
ciągle mało pieniędzy a i kupować nie 
ma co, bo nasza poligrafia jest przestarza
ła a cykl wydawniczy książki trwa prze- 
dęteiie około trzech lat. Istnieje zjawisko 
wydawania całych stert rzeczy martwych 
od urodzenia, których nikt nie ohce ani 
kupować am czytać. W takiej więc sy
tuacji walka o dobry język polski jest 
szczególnie utrudniona. Jeżeli tak jest to 
znaczy, że walka o podniesienie poziomu 
myślenia społeczeństwa, o rozwój jego ży- 
cła duchowego, jest niezwykle trudna. Za- 
chodzd tedy pytanie, jak my w takiej 
sytuacji możemy rywalizować z innymi 
naradami, które mają dużo lepszą sy
tuację & warunki? Wiadomo z biologii, 

■» że narządy nie używane lub rzadko uży
wane Włotczeją, a czasem nawet zanika
ją, żle używane degenerują się. To sarno 
jest z językiem. Trzeba nim jak najczęś
ciej mówić, oczywiście nie byle o czym 
i nde byle jak. Sztuka konwersacji upada 
w sposób zastraszający. Ale jak ma się 
ta sztuka podnosić, skoro na przykład 
na dyskotekach tańczy się non stop, obok 
siebie, w takim hałasie, wśród tylu de
cybeli, że żadna rozmowa nie jest możli
wa, przy czym młodzież z braku znajo
mości poprawnej polszczyzny mówi róż
nymi żargonami środowiskowymi, prze
ważnie lumpowskimi. W Używaniu takich 
wyrażeń sndbują się aaiwet tak zwanfi 
inteligenci, też głównie ze względu na 
braki w języku kulturalnym. Język został 
zachwaszczony ardynannościami S wulga
ryzmami. Trzeba moano zaznaczyć, że 
praed drugą wojną światową f jeszcze 
kilka lat po jej zakończeniu nawet lump 
uważał zęby się „źle” nile wyrażać a na
wet za „wyrażenia” potrafił przepraszać. 
Oczywiście idealnie z tym nie było. Ale 
takiego powszechnego steku ordynarności, 
jaki sftę teraz wszędzie słyszy nie było. 
W tym miejscu wypadnie się powołać na 
kulturę ludową. Przecież te wszystkie lu
dowe piosenki i przyśpiewki, czasem su
gerujące, nabiwdjmy to, wszeteczne spra
wy, jakże je delikatnie i aluzyjnie ujmu
ją. Po prostu dawna kultura ludu Dolskie
go w języku była wyższa' w wielu za
kresach niż dzisiejsza kultura naszej 
oseudointeligencji. Mówimy, że mamy po
kolenie młodzieży Suchej. Trzeba dodać, 
że mamy też pokolenie młodzieży niemej,

o czym świadczy także upadek sztuki 
epistoiarnej, szczególnie tej indywidual
nej.

Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, 
że język jest zjawiskiem genetycz
nym i dziedzicznym. Świadczy o 

tym na przykład zjawisko mazurzenia 
czyli mówienia żaba zamiast żaba, cos 
zamiast czas i syć a nde szyć. Według mo
ich wieloletnich obserwacji dzieci tych ro
dziców, którzy wyzbyli się mazurzenia 
jako wstydliwego przejawu gwary, potra
fią w szkole i poza szkołą mazurzyć. Co 
dziwniejsze, używają form dialektalnych, 
mimo, że ich dziadkowie także przestali 
mazurzyć. Trzeba więc wiedzieć, żę dziec
ko rodzi się z określonym „kształtem” 
języka. I byłaby dobrze, żeby go zbytnio 
nie schetmaltyzawać \v szkole, chociaż 
akurat mazurzenie' jest tępione. Wynika to 
stąd, że Matury i Mazowsze miały sto
sunkowo najmniejszy wpływ na Ukształ
towanie się języka polskiego w porówna
niu z Wielkopolską i Małopolską, gdzie 
kolejno rozwijały się formy życia pań
stwowego I politycznego naszego narodu 
(Gniezno, Kraków). Gdyby te formy za
dęły rozwijać się najpierw na Mazowszu 
i Mazurach, jest prawie pewne, że mazu
rzenie stałoby się normą obowiązu jącą w 
języku polskim dJo dzisiaj. Zjawisko dzie
dziczenia. tej formy dialektalnej poświad
cza, że język jest zjawiskiem dziedzicznym 
i bilopsyelhicznym. W tej sytuacji Wszystko 
zależy od pierwszych lat rozwoju dziecka. 
Jeżeli rodzice mówią z dzieckiem języ
kiem popralwnym, literackim od początku, 
takim też językiem będzie mówiło dziec- 
-to, a potem chłopiec czy dziewczyna. 
Szkoła', wbreW pozerom, nie tak wiele 
może uczynić, żeby ten stan zmienić na 
lepsze, szczególnie u dzieci rodzin o nis
kim poziomie umysłowym. I stąd zaczy
nają Się. wszystkie trudności z wyrobie
niem kultury języka, jego poprawności. 
Zależy to zresztą od czujności i fachowoś
ci grona pedagogicznego. Szczególnie upo
śledzone są pod tym względem dzieci 
wiejskie. Braki kadrowe wśród nauczy
cieli na wsi powodują, że pracują oni 
często mą dwóch etatach. W takiej sytua
cji walka o kulturę języka, jo jego naj
prostszą poprawność, jest naprawdę wal
ką z wiatrakami. Przecież u nas. około 
dwadzieścia procent dzieci kończy swą 
edukację na szóstej czy siódmej klasie, 
o czym świadczą tworzone obecnie liczne 
Szkoły Przysposobienia Zawodowego (ucz
niowie po szóstej lub siódmej kla-sie), 
gdzie nauczyciele doznają istnej udręki! 
Jak tu mówić w takich warunkach o 
kulturze języka skoro te dzieci nie umie
ją po prostu czytać, a w dyktandzie na 
stromiczce zeszytu robią po piętnaście 
błędów ortograficznych, Jacy nauczyciele
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ich uczyli? Większość z tych dzieci nadaje 
się tylko do szkół specjalnych albo dio 
O HP, nie zaś do normalnej szkoły zawo
dowej. Przy czym zachowanie się tych 
dzieci jest beznadziejnie prymitywne, lub 
są one tak tępe, że nie potrafią powtórzyć 
treści trzech przeczytanych przed chwilą 
zdań. A przecież to szkoła jest mimo 
wszystko najważniejszym terenem walki 
o język ojczysty.

Najgorszą formą oświaty były (nie 
wiem czy nadal Są) kursy dla- eks
ternów, na których można było 

uzyskać maturę. Koleżanka polonistka, 
ucząca na jednym z takich kursów przed 
kilkoma laty, otrzymała pracę maturalną 
oid eksterna, który w momencie jej pisa
nia miął dwadzieścia osiem lat, mieszkał 
na wsi 1 pracował jako mechanik pojaz
dów rolniczych. Miała ona tytuł: Obraz 
wsi t tragedii polskiego chłopa w literai- 
turze okresu pozytywizmu. Oto oo cel
niejsze fragmenty tej pracy cytowane z 
zachowaniem ortografii jej autora: „W 
okresie pozytywizmu Mikołaj Rej przed
stawia w swojej literaturze i opowiada
niach jak np. Zona Chuda, Chłopi, człowiek 
uwieziony. (...) Mikołaj Rej przedstawia 
walke pomiędzy Panem, Wójtem, a Kleba- 
nem. (...) Pan mając prawa zmuszał chłopa 
do ciężkiej pracy. Mikołaj Rej opisuje w 
swym utworze „Zona Chuda”, porównuje 
walke chłopa z prawami Pana i chłopa. 
Również w swych opowieściach pisze, praca 
Pana dręczy ale chłopa wciąż niechęci»(....) 
Chłop wypowiadając się w kościele był 
zdradzany przez księdza W swej prawdo 
mównej wypowiedzi. Za zdradzane prze
stępstwa chłopi otrzymywały kary jak 
poprzez przykówanie do drewnianych 
zamknięć poprzez zamknięcie matryc 
drewnianych i unieruchomienie nóg. Z 
tej racji chłop nie miał praw z rządnych 
rządzących władz z XIV wieku początek 
XV wieku. (...) Wutworze „Chłopi” przed
stawia walkę chłopów zprawami Pa
nów. (■■■) Szkolnictwa jak przedstawia 
utor Frycz Modrzewski nie rozwijało się 
całej wsi Polskiej. (....) Maria Konopnicka 
pokazuje obraz rzycią w XIV początek 
XV wieku w swoich opowiadaniach jak 
Oda do Młodości, Przedwiośnie. (...) Sta
nisław Staszic pisze W utworze „Ludzie 
bezdomni” jak chłopi i szlachta oraz mag
naci jednoczą śię w celu utworzenia praw 
głoszących równouprawnienie. (...) Maria 
Konopnicka pisze w swoim utworze pt. 
„Anielka”, opisuje, pisarz ciemnotę na wsi 
ludzkości, zacofanie, brak kultury. Miko
łaj Rej w utworze Chłopi pokazuje przy
kład spór o las”. ,

Całość pracy, mająca niecałe trzy stro
ny maszynopisu, jest usiana takimi oto , 
bzdurami, Nauczycielka oceniła pracę na

stopień niedostateczny, dyrektor szkoły 
utrzymał w mocy tę ocenę, czyli właś
ciwie to en ją wystawił. Zachodzi tedy 
py.uanie, jak przy takim poziomie eduka
cji ma s.ę toczyć walka o język polski?
Jak też ta walka ma się toczyć w śred
nich ezikołch wieczorowych, gdzie we 
wszystkich klasach są tylko po dwie go
dziny języka polskiego przy założeniu, że 
realizuje się cały program szkoły śred
niej, przy czym w normalnej, dziennej 
szkole są Cztery godziny języka polskiego 
w klasie pierwszej i po trzy godzony w 
klasach następnych? Są to zupełne nie
dorzeczności. Jeśli do tego dodamy fakt, 
że w średnich szkołach wieczorowych jest 
miezwykje ciężko wymusić przeczytanie 
jakiejkolwiek lektury, to jak tu mówić o 
kulturze języka czy jego doskonaleniu!. A *
zatem z tego zakresu wypada, około pięć
dziesiąt procent młodzieży. Niestety nie 
bez winy są tu nauczyciele. Posiadam pra
cę klasową, której tytuł brzmi: Ooraz 
ludzi zlagrowanych (w czasie okupacji). 
Przecież taki temat wymyśliła polonistka.
A jgM jest błędów językowych w samym 
nauczaniu. Na przykład pani nauczycielka 
powie uczniom, że rzeczownik odpowiada 
na pytanie kto? co?, lecz nie dopowie, że 
rzeczownik odpowiada na wszystkie py
tania przypadków, powie że to narzędni- 
ku pytanie brzmi: z kim? z. czym?, ale 
nie dopowie, że także pytanie w tym 
przypadku brzmi: kim? czym? Nawet ta
blice ortograficzne z CEZASU zawierają 
błędy. Na przykład wiszą w szkole tabH- 
oe, w których czytamy, że w zakończe
niach (powinno być napisane w końców
kach) wyrazów zakończonych na: ów, 
ówka, ówna, piszemy ó z wyjątkiem: 
skuwka, zasuwka. W tych akurat wyra
zach końcówkami są -ka, przedrostka
mi: s i za, natomiast suW i kuw są rdze
niami, nie są zatem zakończeniami tych 
wyrazów i przeto nic mogą stanowić wy
jątków w stosunku do końcówek ów, 
óioka, ówna. Te przykłady, a można by 
podać jeszcze inne, poświadczają, że w 
samej szkole, w nauczaniu, nie ma po
rządku, konsekwencji, a często występuje 
po prostu dezinformacja. Tak więc walka 
o poprawny język polski powinna, się roz
poczynać od tego, że sam nauczyciel musi 
nim władać poprawnie i bezbłędnie go 
nauczać.

Profesor Doroszewski przyrównywał ję- 
język ido narzędzia, wskazując przy tym ra
czej na różnice diż na podobieństwa, oczy
wiście rozumiejąc przez termin narzędzia 
także najnowocześniejsze maszyny i urzą
dzenia. Dodaje .przy tym od siebie, że 

; to właśnie język jest najdoskonalszym i 
f najpowszechniejszym „narzędziem” pracy
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ludzkiej. Pozostałe narzędzia pracy ludz
kiej zawsze mają ograniczony zakres funk
cji i celów. Język ma nieograniczony za
kres funkcji i celów, tak jak myśl ludzka. 
0obry robotnik, rzemieślnik, czy nawet 
uczony muszą szanować swe narzędzia 
pracy, inaczej bowiem sama praca będzie 
niedobra. Jeżetli człowiek nie umie mó- 
wić i pisać sensownie, poprawnie i lo
gicznie, to znaczy, że źle myśli. A myśle
nie jest tożsame z językiem. Nawet gdy 
nie mówimy i nie przemy, to myślimy 
językiem. Nie może być dobrej roboty 
przy złym myśleniu czyli mówieniu lub

pisaniu. Wszelkie szyfry, kody, znaki wi
zualne czy też dźwiękowe są tylko wtedy 
zrozumiałe, gdy są .przekładaIne na język 
czyli na myślenie, podobnie jak wszelkie 
urządzenia cyfrowe, analogowe czy też 
komputery. Naj pierw musimy zaprogra
mować w języku, żeby potem udzielały 
nam odproriedinicji 'informacji, 'Aby* je 
zrozumieć musimy przełożyć na język. 
Człowiek nie ucieknie od języka Ł nicze^ 
go lepszego nie wymyśli Na początku było 
słowo... a słowo ciałem się słało.

Otwarły konkurs poetycki
»POKOLENIE, KTÓRE WSTĘPUJE“

Seria X - przedłużony do 15II1984
Wydawnictwo Książkowe MAW, Rada Naczelna ZSP oraz redakcje 

„Integracji” i „Nowego Medyka” ogłaszają konkurs otwarty na zbiór 
wierszy. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy nie przekroczyli 
M lat i nie wydali dotychczas samodzielnie • książki poetyckiej. Prace 
na konkurs (24 wiersze w 3 egz. maszynopisu) + nota biograficzna + 
z jęcie należy nadsyłać na adres: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza —
nn /auCJw y WniCtW Mł°deg° Ruchu ^tystycznego ul. Konopnickiej 6, 
00-492 Warszawa do 15 n 1984 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
w marcu 1984 r. i * * * v

Jury konkursu dokona wyboru sześciu książek, które zostaną wydane 
W ^ seni ,,Pokolenie’ które wstępuje”. Druk wierezy będzie honorowany 
według obowiązujących stawek. Jeden z autorów serii X będzie miał 
pierwszeństwo w wydaniu przez naszą redakcję kolejnego zbioru wierszy.

onkurs ma charakter jawny. Maszynopisy winny być podpisane imie
niem i nazwiskiem autora (nie godłem).

Z perspektywy lat •••
Manliest Lipcowy 1944 roku zapowiadał 

ząissićtaaćze reformy spalcożno-ustrojsiwej 
Obejmowały on" również sferę oświaty po
czynając od likwidacji analfabetyzmu do 
włprwyb-Szenia pswsżeefanego, bezpłatnego 
»aueaaitia we typach < szkół.
Wydane w rak później zarządzenie mi
nistra oświaty zobowiązywało władze te
renowe do takiego zor g.a.: i za w an la sieci 
szkolnej, aby szkoła była powszechnie do
stępna dla każdego dziecka mięsskającego 
w m iiieśete: i ÜB wsi .

Spójrzmy z perspektywy 40 lat jak po
stanowienia manifestu były realizowane na 
ziemiach, które po latach niewoli powró
ciły do Polski. Omówimy je na przykła
dzie byłego powiatu bytowskiego, bowiem 
jak pfeze T. Stsaubka; najwcześniej zorga
nizowano szkoły polskie w. powiatach 
złotowskim i bytomskim, o więc w po
wiatach o największym skupieniu polskiej 
ludności rodzimej, gdzie mimo . terroru 
hitlerowskiego przetrwały tradycje Pola
ków w Niemczech, Polskiego Związku To
warzystw Szkolnych lub szkoły polskiej 
z okresu międzywofmmgo

Wiosną 1945 r. wyzwdlona została Zie
mia Bytowska. BóWnófiżginle z odbudo
wą, zagospodarowaniem i zafiędlóbićm
powiatu trwał proces organizacji polskich 
szkół. Odbywał się en w niezmiernie trud
nych warunkach. Wspomina o nich ów
czesny inspektor szkolny:

Szkolnictwo odbudowywaliśmy od pod
staw. Na naszym terenie zasialiśmy bu
dynki szkolne zdewastowane, bez pomocy 
naukowych, często nawet bez inwentarza 
szkolnego i bez nauczycieli* Miano tych 
trudności do września 1945 r. zestal za
kończony pierw-szy okres urgadibaeji szkół. 
W sprawozdaniu do Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Zachodnio-Pcfnoraklego z dnia 
10 Kpca ÜHÜ r. inspektor Szkolny donosi; 
ńa terenie p&witttu bytomskiego obecnie 
jest czynnych osiem szkół: w Bytomie, 
Ugoszczy, Udorpiu, Jasieniu, Piaszczynie, 
NiembyszeWie, Tuchomyślu i Borysławiu. 
W tym samym roku zostało zorganizowa
ne Liceum Ogólnokształcące i Liceum Pe
dagogiczne w Bytowie.

Wraz z napływem ludności zachodziła 
pilna potrzeba organizowania dalszych 
szkół. Władze szkolne zadania te wyko
nały należycie, bowiem już w 1S5Ö r. na
stąpiła na tym terenie stabilizacja szkol
nictwa i pokonane zostały w zasadzie

wszystkie trudności związane z bazą lo
kalową i wyposażeniem szkól w sprzęt i 
pomoce naukowe.

Kierownik Wydziału Oświaty w spra
wozdaniu ze stanu przygotowania szkół 
do rozpoczęcia roku szkolnego 1950/51 in
formował władze powiatowe, że 1 
Szkoły zostały wyremontowane przed 
1 września 1950 r. zgodnie z planem Pre
zydiów Gminnych Rad Narodowych. Pod
ręczniki szkolne dla niezamożnej młodzie
ży szkolnej zostały zakupione z kredytów 
na ten cel przeznaczonych w budżetach 
byłych związków samorządowych. Cztery 
szkoły tutejszego powiatu zostały zaopa
trzenie w nowe ławki dwuosobowe. W 
planie ?,-letnim przewidziano wymianę 
starych % nieodpowiednich ławek na no
we. Nauczycielom szkół podstawowych 
zostały przydzielone odpowiednie miesz
kania. Jedynie w mieście Bytomie pow
stały trudności mieszkaniowe dla nauczy- 
cieli Liceum Pedagogicznego i szkół pod
stawowych...

Mimo stałego wzrostu liczby nauczy
cieli w latach 1945—1950 nadal odczuwa
no dotkliwe braki kadrowe. Zachodziła 
więc potrzeba zatrudnienia w szkołach 
podstawowych nauczycieli niewykwalifi
kowanych. W 1950 r. bez kwalifikacji u- 
ezyło jeszcze W powiecie 18 nauczycieli, 
co niewątpliwie stwarzało dodatkowe trud
ności w rozwoju szkolnictwa na Ziemi 
Bytowskiej.

Patrząc dziś. po 40 latach istnienia 
Polski Ludowej, na dokonania w dziedzi
nie oświaty można bez przesady powie
dzieć. że mamy obecnie nowoczesne, dob
rze wypośąionę szkół« w których pracuje 
coraz więcej nauczycieli o wysokich kwa
lifikacjach zawodowych. Pozostało jednak 
jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzi
nie. Nadal szkolnictwo odczuwa dotkliwe 
braki kadrowe, lokalowe i mieszkaniowe. 
Wpływają one hamująco na rozwój o- 
światy w naszym regionie i w całym 
kraju.

LESZEK MASIUKIEWICZ

i t. Szrubka, Szkolnictwo (w: Koszalińskie w
Polsce Ludowej, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 1975 str. 272)

a Cytowane dokumenty pochodzą z WAP w
Słupsku (Inspektorat Szkolny Bytów)

1



Z DZIEJÓW REGIONU

Gmino Czarne 
- Stalag n
WIKTOR ZYBAJŁO

Wojska 2 Frontu Białoruskiego wyczer
pane długotrwałymi walkami przerwały 
natarcie 19 lutego 1945 roku i stanęły 
na linii Gniew — Skórcz — Czarna Wo
da — Chojnice — Lędyczek. Zaszła po
trzeba przegrupowania wojsk, uzupełnie
nia zapasów — ażeby można było dalej 
kontynuować walkę.

W tym czasie na Pomorzu znajdowała 
się Grupa Armliii „Weichsel” pod dowódz
twem reiohsfuhrea*a H. Himmlera — po
mimo iż podczas ostatnich walk poniosła 
ona duże straty, siły były jej znaczne, 
ponadto decyzją Naczelnego Dowództwa 
Niemieckich Wojsk Lądioiwych wzmocnio
na została jednostkami przerzucanymi z 
Frontu Zachodniego i Kurlandii, równo
cześnie Himmler włączył do działań wo
jennych rezerwy SS i oddziały Volks- 
sturmu. Niemcy postanowili na Pomorzu 
przygotować przeciwnatarcie, które miało 
powstrzymać ofensywę wojsk radzieckich.

Z zaistniałej sytuacji na Pomorzu zda
wano sobie sprawę w Kwaterze Głównej 
Naczelnego Dowództwa Amalii Radzieckiej. 
W dniu 17 i 22 lutego wydano dyrektywy 
precyzujące dalsze działania bojowe Armii 
Czerwonej na terenie Pomorza. Postano
wiono iż drugi etap Operacji Pomorskiej 
rozpocznie się 24 lutego 1945 roku. W 
szybkim tempie uzupełniano sprzęt, pali
wo, żołnierzy. Z odwodu strategicznego 
przemieszczono na Pomorze 19 Armię i 
3 Samodzielny Korpus Pancerny Gwardii, 
wzmacniając w ten sposób wojska 2 Fron
tu Białoruskiego. Tym oddziałom przy
padło najtrudniejsze zadanie bojowe, bo
wiem w ciągu trzech dni miały zająć po
zycje , a następnie przełamać niemiecką 
obronę.

Gmina Czarne znajdowała się w pasie

zamierzonych działań 19 Armii i 3 Kor
pusu Pancernego Gwardii.

W dniu 24 lutego 1945 roku o godzinie 
8 po 40-minutowym przygotowaniu arty
leryjskim rozpoczął s>ię drugi etap Ope
racji Pomorskiej. Pomimo silnego przygo
towania ogniowego (gęstość artylerii ra
dzieckiej na 1 km lrontu wynosiła 150 
dział, bez uwzględnienia katiusz) hitle
rowcy stawiali wszędzie silny opór. Zgod
nie z ich taktyką bronili się w każdym 
osiedlu, wsi, miasteczku przekształconymi 
w punkty i węzły oporu. W pierwszym 
dniu operacji oddziały radzieckie wdarły 
się około 10 km w głąb obrony niemiec
kiej — było to niewystarczające. Zacho
dziła obawa, że działania 19 Armii mogą 
byc powstrzymane. Decyzją dowódcy Fron
tu 25 lutego włączono do walki 3 Gwar- 
dyjski Korpus Pancerny pod dowódctwem 
gen. A. Panfiłowa, 3 i 18 brygady tego 
korpusu wspierane przez dwa pułki pie
choty z 313 dywizji 25 lutego o godzinie 
11 rozpoczęły natarcie z rejonu między 
Człuchowem a Barkowem.

W rejonie Barkowa oddział rozpoznawczy 
2 batalionu 18 brygady pancernej dowodzony 
przez starszego lejtnanta Niesienia niespodzie
wanym atakiem opanował most na rzece 
Chrzą stawie — dzięki temu mogły się przepra
wić główne siły brygady. Batalion Niesiena na 
przedpolach Barkowa natrafił na silny opór 
Niemców, w związku z tym obszedł Barkowo 
z zachodu i wyszedł na drogę prowadzącą do 
Czarnego, w tym czasie walki o wieś Bińcze 
prowadziły oddziały 28 pułku piechoty — 
zostały jedn2k zatrzymane silnym ogniem 
nieprzyjaciela. Niemcy w rejonie Bińcza wy
korzystując lasy położone na północ i połud
nia od wsi przygotowali się do obrony, budu
jąc umocnienia i transzeje. Do walki włączył
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się batalion starszego lejtnanta Niesiena 
y który na początku walk zniszczył 3 samochody 
F z piechotą — niestety poniósł też straty za

atakowany przez niemiecką artylerię przeciw
pancerną. W zaistniałej sytuacji zapadła decy
zja obejścia ukrytych stanowisk hitlerowskich 
i zaatakowanie ich od tyłu. zadanie to przy
padło plutonowi czołgów pod dowódctwem 
lejtnanta Dołgopołowa, który wyszedłszy na 
tyły nieprzyjaciela celnym ogniem zniszczył 
dwa dziąła przeciwpancerne, a trzecie działo 
oraz dwa karabiny maszynowe zdruzgotał gą
sienicami. Niemieccy żołnierze w panice opuś
cili stanowiska bojowe i rozproszyli się po 
lesie.

Do walki o Bińcze włączył się również 
35 pułk piechoty, który podążał w kie
runku Biskupnicy. Niemcy w rejonie wsi 
Bińcze stawiali zacięty opór, dopiero po 
wielogodzinnych walkach, pod osłoną no
cy rozpoczęli opuszczać pozycje obronne 
i wycofywać się w kierunku północno — 
zachodnim. W międzyczasie oddziałom ra
dzieckim udało się opanować teren poło
żony wokół szosy B'ificze—Wyczechy, tym 
samym zablokowana została droga uciecz
ki hitlerowskim oddziałom w kierunku 
Czarnego i dalej do Szczecinka. Doszło 
do zaciętych bojów. Niemcy starali się 
odzyskać panowanie nad szosą, żeby umo
żliwić odwrót swym oddziałom. Podczas 
walk rozbity został batalion niemieckiej 
piechoty oraz bateria dział. Do niewoli 
dostało się ponad 300 żołnierzy niemiec
kich, część rozproszyła się po okolicznych 
lasach. Walki w rejonie Bińcza trwały 
jeszcze 26 lutego, ale nie miały już ta
kiego natężenia — likwidowano rozpro
szone oddziały niemieckie. W parę dni 
po wyzwoleniu utworzone zostało tutaj 
lotnisko połowę, z którego startowały ra
dzieckie samoloty wspierające walki 
Armii Czerwonej na Pomorzu.

Walki w okolicach Bińcza odnotowane 
zostały w wsoomnieniach dowódcy 2 
Frontu Białoruskiego marszałka Związku 
Radzieckiego Konstantego Rokossowskie-
Ipj który pisał .... 25 luteao o aodzinie
11 aenerał A. Panfilów podciągnął swoje 
czołai do pasa natarcia 19 armii, aby 
uderzuć na vółnnc w kierunku Wvczechv 
i Bielica, wespół z piechotą dokończyć 
przełamania obrony nieprzyjaciela...”

Walki o Czarne rozpoczęły się rankiem 
26 lutego 1945 roku, kiedy pod miastecz
ko podeszły oddziały 577 pułku piechoty 
19 armii. Kompania rozpoznania pułku

dowodzona przez starszego lejtnanta Sier
gieja Iljasowa prowadząc zwiad stwier
dziła, że Czarne bronione jest przez gar
nizon niemiecki, wzmocniony wycofujący
mi sie oddziałami hitlerowskimi. Plano
wane zajęcie miasteczka z marszu nie 
mia>o szans powodzenia, przyniosłoby duże 
straty w ludziach i sprzęcie.

Postanowiono uderzyć na Czarne z kil
ku kierunków. W tym celu. oddział do
wodzony przez młodszego lejtnanta Obo
zowa zajął pozycje od strony Wyczech, 
natomiast oddział młodszego lejtnanta An- 
trooowa obszedł miasteczko i zajał sta
nowiska bojowe od strony Rzeczenicy 
miał on utrudnione zadanie bowiem pro
wadziła tam jedna z dróg. która Niemcy 
z Czarnego utrzymywali łączność z swym 
dowództwem. Doszło tam do wailk z nie
mieckimi patrolami, które wycofując się 
Ho Czarnego wvsadzilv most na rzece 
Czernicy. W międzyczasie pod Czarne nad
ciągnęły radzieckie czołgi i działa pan
cerne. zadecydowało to o szybkim opa
nowaniu Pojawienie sie czoł
gów bvło dla Niemców zaskoczeniem, w 
trakcie walk u licznych, które bardzo 
szvbko przeniosły się na prawy brzeg 
Czernicy, hitlerowcy stawiajac zacięty 
ouór wycofywali sie w kierunku Gwdv. 
W trakHc w^fH pospiesznie ewakuował 
sip tnż oddział Wermachtu — stanowiący 
stł*a7. nbo7P i orneckiego Stalag TT B Ha- 
miiąfffli PoHo-rq«; kilkneodzinn'*0h zacię
tych walk. nadziały hitl»rovłckio ||p!bfc 
wyparte z miasteczka. W r7^s?e działań
nio'-'i'^nvch P^hfnp niosło di^P^U ZJli**17-
P7.onin. n§ grnzaeh leżało 40 proc. ogól
nego stanu zabudowań.

intocfQ 1945 roku w C-7nrn°m uwol
nieni zostali jeńcv wojenni i^dne^o z nai- 
wiekszvch obozów i^nieckich w ITT Rze
szy — Stalagu II B Hammerstein. Kores
pondent wojenny ..Krasnaja Zwiezda” ka- 
pj*?in M. Mpikuchin w nr. 54 gf 1945 reku 
w artykule ..W Pomeranii” tak pisał: 
,.Miosteczko Czarne, stajemy. by obejrzeć 
Stalag II B, były obóz dla jeńcóio wojen
nych. Znajdowało się tutaj do niedawna 
tysiące jeńców radzieckich, polskich, fran
cuskichangielskich i innych narodowoś
ci. Obóz położony jest w otoczeniu lasu. 
Dostępu do niego broni kilka pasów dru
tów kolczastych. Nad ogrodzeniem górują
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wieże obserwacyjne. Jak dowiadujemy się 
od spotkanych Polaków, Francuzów hi- 
tlerowcy dopuścili się tutaj zbrodni na 
tysiącach jeńców radzieckich, którzy u- 
mierali z głodu i chorób. wycieńczenia i 
i pracy ponad siły”.

Tyle pierwszych relacji o Stalagu II B 
oc* radzieckiego korespondenta, jak się 
później okazało zginęło tutaj ponad 40 
tysięcy jeńców radzieckich. W dniu 27 
lutego 1945 r. radio Moskwa nadało swój 
codzienny komunikat wojenny następują
cej tireści ,,Wojska 2 Frontu Białoruskie
go. kontynuując działania zaczepne, ła
mały opór nieprzyjaciela w rejonie na 
zachód od Chojnic i w wyniku czterodnio
wych walk posunęły się naprzód o 70 km. 
W toku natarcia wojska Frontu opanowały 
na Pomorzu Człuchów (Schochau). Rze
czenicę (Stegers). CZARNE (HAMMER
STEIN). Biały Bór (Baldenburg), Bobolice 
(Bublitz) oraz ponad 100 innych miejsco
wości m.in.: Polnicę (Pollnitz). Gwieździn 
(Forstenau). Drzewiany (Drawehn). Gwdę 
Małą (Klein Kuude). Gwdę Wielką (Gross 
Kudde). We Wrocławiu (Breslau) wojska 
radzieckie likwidowały okrążonego w 
mieście nieprzyjaciela i zajęły 12 kwar
tałów”.

W tym samym dniu Naczelny Dowódca 
Marszałek Związku Radzieckiego Józef 
Stalin wydał rozkaz nr 285 skierowany 
do Dowódcy Wojsk 2 Frontu Białoruskie
go Marszałka Związku Radzieckiego Kon
stantego Rokossowskiego i Szefa Sztabu 
Frontu generała pułkownika Bogolubowa, 
w którym między innym'i czytamy Za 
odniesione zwycięstwo związki taktyczne 
i oddziały najbardziej zasłużone w bojach 
o zdobycie miast: Człuchów. Rzeczenica. 
Czarne. Biały Bór. Bobolice rozkazuję 
przedstawić do odznaczeń. Dzisiaj 27 lu
tego o godzinie 22 w stolicy naszej Oj
czyzny Moskwie, która czci bohaterskie 
woiska 2 Frontu Białoruskiego rozkazuję 
oddać salut artyleryski z dwustu dwu
dziestu czterech dział. Za wypełnienie 
rozkazu składam podziękowanie dowodzo
nym przez Was wojskom. Wieczna sława 
bohaterom poleqlym w walkach o wol- 
vość i niepodległość naszej Ojczyzny. 
Śmierć niemieckim najeźdźcom”.

Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy za 
udział w walkach na Pomorzu Wschodnim, 
oprócz orderów i odznaczeń, wyróżniano ofice
rów i żołnierzy honorowymi dyplomami, na

których umieszczono nazwy miejscowości, o 
które toczono ciężkie boje — znalazła się tam 
również miejscowość Czarne.

Sytuacja, jaka powstała na Pomorzu 
Wschodlnim w wy»m‘iku ofensywy Airimlii 
Radzieckiej, wywołała silne zaniepokoje
nie w Kwaterze Hitlera. Z rozkazu Hitle
ra Szef Sztabu Generalnego Wermachtu 
gen. H. Guderian skierował dyrektywę 
do dowódcy grupy Armii „Wiechsel”, 
w której między innymi rozkazywał 

Szczególnie pilnym jest niezwłoczne 
oczyszczenie rejonu pod Czarnem. W tym 
celu należy zgrupować pod rozkazami 
dowództwa 2 Armii wszelkie gdziekolwiek 
dające się uchwycić siły. nieprzyjaciela 
należy odrzucić za rubież: Szczecinek. 
Czarne. Rzeczenica. Przechlewo ku po
łudniowi, by móc potem przejść do obro
ny ponownie wykorzystując Wał Pomor
ski na wschód od Szczecinka...”

Wydaną dyrektywę trudno było wpro
wadzić w życie, bowiem główne siły 
wojsk radzieckich 28 lutego przełamałv 
obronę niemiecka na Wale Pomorskim od 
Szczecinka do Miastka — chociaż o tą 
ostatnia miejscowość toczyły się w tym 
czasie jeszcze ciężkie boje.

Rozkazy płynące z Kwatery Hitlera do 
sztabu grupy Armii „Weichsel”, miały już 
tylko znaczenie teoretyczne — nie można 
było ich wcielić w życie, sytuacja mili
tarna w końcu lutego 1945 roku była 
nieodwracalna — wojska radzieckie w 
szybkim tempie zbliżały się do wybrzeży 
Bałtyku.
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Byłem
strażnikiem Z LAT

WOJNY

granicznym
STEFAN FIKUS

Wybrzeże jak i Śląsk, były najbardziej 
niespokojnymi terenami Polski tuż przed 
drugą wojną światową. Na niewielkim 
obszarze Polski północnej, między Lębor
kiem i Gdańskiem, bardzo często i dość 
łatwo dochodziło do starć i spięć. Nie
mieccy emisariusze, różnej maści agenci 
i renegałcli, miieli ułatwioną drogę na te
ren Polski poprzez tzw. Korytarz Pomor
ski. Ludność kaszubska, od wieków żyjąca 
w zagrożeniu germańskim, skutecznie zno
siła swój los, nie dawała się skłócić nie
mieckim krętaczom podważającym dobre 
imię Polski.

Po dojściu Hitlera do władzy, emisa- 
riuszów i tajnych agentów przybywało, 
byli coraz natarczywsi i bezczelni. Ich 
propagandzie poddawali się ludzie starsi, 
zgorzkniali i nieufni przeżytym dwudzies
toleciem w Polsce. Natomiast młode po
kolenie, pomimo niedostatków i bezrobo
cia, biedy i rozczarowań, zupełnie inaczej 
podchodziło do s orawy Polski, bronienia 
jej granic. Młodzież kaszubska w wię
kszości zorganizowana była w różne to
warzystwa i organizacje o podłożu patrio
tycznym i wysoce moralnym. Należała do 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
harcerstwa, skautingu, Stronnictwa Naro
dowego, Straży Pożarnej, „OSP”, do 
Związku Strzeleckiego, a starsi do „Pow
stańców” i „Wojaków”. Były jeszcze inne 
organizacje i stowarzyszenia, chociażby 
„Polski Związek Zachodni”. Wszystkie te 
organizacje miały na celu budzić w lu
dziach ducha patriotycznego, poszanowanie 
Ojczyzny, kochać to co polskie, dać z sie
bie wszystko dla kraju.

Niemcy mieli tak rozbudowany aparat 
szpiegowski na tych terenach, że dokład
nie wiedzieli o wszystkim. Na wsi bvło 
wielu takich, którzy często bezmyślnie i 
z głupoty własnej przekazywali dane o 
ludziach i działaczach polskich, o obiek
tach wojskowych i zastrzeżonych dla lud
ności cywilnej. Na podstawie tych wszy
stkich donosów i przekazów Niemcy mieli 
goto!we Hilst y tych osób, które należy usu
nąć, zniszczyć lub wysiedlić. Na wiele 
miesięcy przed wkroczeniem n;a te tereny, 
mieli już gotowy plan eksterminacji wielu

tysięcy rodzin, przeważnie całej inteligen
cji pomorskiej.

Mówi jeden ze świadków tych wyda
rzeń z 1939 r. kapral 2 p. szwoleżerów 
ze Starogardu, który na rozkaz mobili
zacyjny wszedł w szeregi Straży Gra
nicznej Placówki Kębłowo, podlegającej 
1 Morskiemu Pułkowi Strzelców, którego 
dowódcą był płk Kazimierz Pruszkowski. 
Wspomniany świadek nazywa się Paweł 
Roraf, syn Antoniego zam. w Kłębowie, 
obecnie w Lęborku.

„Zostałem zmobilizowany i przydzielony 
do naszej pobliskiej Placówki Straży Gra
nicznej w Kębłowie. Naszym zadaniem 
było pilnowanie granicy, mieć baczenie na 
Niemców, trzymać łączność z innymi pa
trolami i placówkami. Ze swoim kol. cho
dziłem w patrolu na odcinku Zamostne. 
Zelewo. Strzebielino pod Tępcz. obserwu
jąc granicę. W tym rejonie płynęła rzecz
ka Reda i co rano zalegała w tej dolinie 
gęsta, mleczna mgła. co bardzo sprzyjało 
dvwersantom i szpiegom, którzy zaczęli 
aktvwnie działać.

Wczesnym rankiem 1 września 1939 r. 
około eodz. 4.30 przeleciały nad nami wv- 
soko od strony Lęborka, ciężko łado^m- 
samoloty, kierując się na Gdynię i Hel.
0 godz. 4.45 spadły pierwsze bomby na 
hangary lotniska morskiego w Pucku, na 
Helu. a więc wojna!

Od strony Gdańska słychać silna strze
laninę. na niebie coraz więcej samolotów. 
Patrole piechoty podsunięto na zabezpie
czenie duktów leśnych, zapór drogowych
1 przejazdowych, w celu powstrzymania 
wroga. Ale na razie nic specjalnego nie 
było widać. Nasza sytuacja w niczym Mj 
nie zmieniła. Niemcy tvlko macali przejś
cia graniczne, słaba stronę polskich od
działów. penetrowali posterunki Straży 
Granicznej. Do dnia 3.9. Niemcy zdołali 
tvlko przekroczyć granicę i zaiąć ooste- 
runki Policji i Straży Granicznej w Strze- 
bielinie i zaiać wieś Nadole. Dopiero dnia 
3.9. nacisnęli n^sze posterunki Straży Gra
nicznej. a te nie bvły w stanie sie oprzeć, 
ani atakować. Niemcv wvczuli słabą stro
nę Polaków w rejonie Warszkowa. gdzie 
stał V Baon Obrony Narodowej w sile
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350 ludzi i tam uderzyli. Tego dnia aby 
nie być odciętym od własnych oddziałów, 
dostaliśmy rozkaz wycofania ze Strzebie- 
lina i Kębłowa, włączając nas do pene
tracji l Morskiego Pułku Strzelców. Od
tąd żołnierze graniczni i żołnierze 1 MPS 
chodzili w patrolu w rejon Zamostnego, 
Warszkowa. Kębłowa i Luzina.

Staliśmy na kwaterze w Wejherowie, 
w Gimnazium przy ul. Sobieskiego. Na 
patrol wychodziłem z żołnierzami do Za- 
mostneeo. Góry i Kębłowa. Niemev w 
dniu 3.9. dochodzili do samej rzeczki Fe- 
dv i Piaśnicy. szli bardzo ostrożnie. Wi
dzieliśmy dokładnie jak przekraczają tę 
rzeczke. a nam nie wolno bvło do nich 
strzelać, bo naszym zadaniem bvło tylko 
obserwować, badać teren i minować. Lu
dzi było mało do walki, brak było uzbro
jenia. z oburzeniem i niewiarą odchodzili 
do domów ochotnicy, których zgłosiło się 
bardzo wielu, którzy chcieli walczvć z 
wrogiem. Nie starczało nawet broaii a<ni 
umundorowania dla powołańvch mobili
zacyjnie. Tą siłą jaką posiadaliśmy orze- 
ciwko tak dobrze uzbrojonemu wrogowi 
i jego przewadze, długo nie mogliśmy 
walczyć. Ale bezkarnie nie oddawaliśmy 
naszej ziemi.

Po tygodniu czasu walM odbywały się 
już pod Wejherowem o Żydowską Górę. 
Ale już na południe od Wejherowa sły
chać było strzelaninę, wybuchy artyleryj
skie i bomb. Po dwóch dniach walk o 
ten rejon, opuściliśmy Żydowska Górę i 
wycofaliśmy sie do Redy. TTbyło wielu 
żołnierzy, ale i Niemcy mieli wielu za- 

'bitveh i rannych. W kierunku na Redę 
i Cuekocino cofał sie mocno przetrzebio
ny V Baon ON spod Warszkowa. Na li
nii Gdynia—Reda—Wejherowo kursował 
nasz pociąg pancerny, który patrolował 
a potem ostrzeliwał Niemców. W Redzie 
omal nie zostaliśmy odcięci od swoich, 
bo Niemcy podeszli od Gniewowa do Fu- 
mii i Zagórza. Wówczas w nocy z sobo
ty na niedzielę, wycofaliśmy sie oosniesz- 
nie przez łąki i bagna w kierunku Kazi
mierza i Keov Oksywskiej.

Od poniedziałku zaczęło sie ostrzeliwa
nie Kępy Oksywskiej. Po okropnym 
ostrzale szły do ataku wrogie zastępy. 
Jednak ataki ich załamały sie na naszei 
obronie. W piekle ognia myśmy poszli 
do natarcia. Najgorsze to te bomby i po
ciski artyleryjskie. Waliły prosto w okn- 
Dy, wgniatały, miażdżyły, mieszały truov 
z rannymi i z piaskiem. Po piekielnym 
ataku za dnia. nocą ruszaliśmy do prze
ciwnatarcia. szukaliśmy jedzenia, picia, 
porządkowaliśmy okopy. A od wczesnego 
rana znowu to samo piekło, ogień, pie
kielny huk i przeraźliwe krzvki rannveh 
i zabijanych. Coraz to gorzej i mocniej 
bombardują z dział i samolotów, jakby

chcieli tą małą Kępę przewalić, a na
szych samolotów... nigdzie na niebie. Nie
bo przeraźliwie czyste i sprzyjające 
Niemcom. U góry Niemcy, tam na dole 
Niemcy, coraz ich więcej i coraz bliżej. 
Ledwie dyszymy i zipiemy. Nie ma Chle
ba, wody, lekarstw. Śpimy między tru
pami jak kto może, a rannych nie ma 
kto zbierać.

Po opuszczeniu Kazimierza cofamy się 
do Dębogórza i dalej pod Kossakowo. 
Ziemia zryta była pociskami, że całego 
miejsca nie było, a nogi odmawiały po
słuszeństwa. Nie wiem kiedy to było i 
który to już dzień, bo wszystko się po
mieszało, gdy nasi przestali strzelać. Na 
niebie słońce świeciło, ale przymglone i 
przyduszone kurzem. Nastąpiła jakaś 
dziwna i straszna cisza. W uszach dzwo
niło, w oczach kołatały ognie. Tam gdzie 
staliśmy, padliśmy na ziemię, obojętni na 
wszystko. Ale rozwścieczeni Niemcy za
częli się na nas drzeć, krzyczeć, popy
chać i tłuc kolbami i zganiać w jedno 
miejsce. Większość naszych leżała zabi
tych, a prawie każdy był ranny i kon
tuzjowany. Zabrali nas i wpakowali do 
jakiejś stodoły. Pić się bardzo chciało 
głód skręcał kiszki a Niemcy stoją z go
towymi karabinami do strzału.

Kiedy powoli zaczęliśmy przychodzić 
do siebie, zdawaliśmy sobie wtedy spra
wę, że dla nas wszystko już skończone. 
Ale tak się nam tylko zdawało. Bo gdy 
tak leżymy. Niemcy podchodzą do nas, 
wchodzą między nas, szukają czegoś i 
kogoś. Ja byłem całkiem zrezygnowany, 
wiec wyjąłem książeczkę do nabożeństwa, 
z która się nie rozstawałem, bo matka 
dała mi ją na drogę, abym pamiętał i z 
niej zacząłem się modlić.

Miałem długie buty oficerki, ze Straży 
Granicznej. Kiedy Niemcy do mnie po
deszli z bronią gotową do strzału, zapy
tali co czytam. PoDatrzyli na książeczkę, 
na buty i powiedzieli że jestem zaoewne 
prister. jakimś księdzem, bo czytam ja
kaś biblię. Dali mnie spokój. Innych 
przeszukiwali, potem nas poustawiali w 
kolumny, gotując do marszu.

Prowadzili nas w kolumnie szosa przez 
Redę. Wejherowo, Strzebielim do Lębor
ka. Na naszym terenie podchodzili do 
nas mieszkańcy wsi i podawali paniero- 
sv, chleb czv coś do picia. Ale eskorta 
złożona z żołnierzy uzbrojonveh po zęby, 
odganiała i groziła zastrzeleniem, a my 
tacv głodni i spragnieni...

Znałem ten teren bardzo dobrze, to 
Ü przecież nasze strony... Myślę sobie... 
żeby tak dać nura do tego zielonego jesz
cze lasu, zmylić ich uwagę i uciec. Nie 
chciałem iść do niewoli, to przecież jesz
cze nie koniec z tym wszystkim. Przez 
cały czas ta myśl mnie prześladowała.

IZ

Zaczęło szarzeć gdy zbliżaliśmy się w 
pobliże Lęborka. Po lewej stronie naszej 
kolumny widnieje potężny, ciemny las. 
Muszę uciec! Koniecznie uciec! Tym 
lasem do domu... Jest przecież zaraz 
ciemno, to nie zauważą. Trochę strachu 
i skok na lewo do lasu.

Pędziłem na ślepo, przewracałem się 
o pnie i drzewa, uciekałem coraz dalej 
od szosy, od kolumny towarzyszy. Jesz
cze słychać było stukot, miarowy tupot 
nóg, ale coraz słabszy, w końcu ucichł. 
Jeszcze pchałem się w las i dalej w stro
nę Polski. Ciemno jak w piekle, gorąco 
że w głowie stuka i huczy, ale jest się 
wolnym, na razie wolnym. Pomimo pie
kielnego zmęczenia, przepychałem się 
tymi lasami, swojskimi, odpoczywam, 
nasłuchuję i znowu idę głodny i sprag
niony. Tak klucząc i obijając się o drze
wa, doczekałem szarego poranka i na
szych lasów w pobliżu Kębłowa. Staram 
się czegoś dowiedzieć o moim domu, o 
rodzicach, ale boję się wyjść z lasu, bo
ję się dnia. - ,

Niedaleko -naszego domu jest las, nasz 
las. Tam się skrywam za drzewami i 
krzakami i obserwuję podwórze i nasze 
mieszkanie. Ale co widzę? — Po podwó
rzu chodzi i gospodarzy sąsiad. Chodzi 
jak u siebie w domu, jakby to było je
go. Co ten Syldatk tu robi w naszym 
domu, na naszej gospodarce?

Czekam do nocy i nawiązuję styczność 
z rodzicami. Mieszkają tu też, ale są 
tylko robotnikami nowego gospodarza, 
volksdeutscha Syldatkego, który uważa 
teraz, że w tej niby sprawiedliwej woj
nie, należy mu się teraz lepszy dom, 
mieszkanie i gospodarka. Do tego czasu 
biedował i teraz wszystko będzie miał 
bez wydatków i wysiłku. Teraz już taki 
czas, że Polakom można zabrać dom, 
ziemię, gospodarkę, wszystko. Po co ma 
to kto inny zabrać, skoro może on?

Rodzice byli wystraszeni tym co tu się 
stało. Należeli przecież do Związku Za
chodniego a Niemcy takich specjalnie 
poszukiwali. Mówiono, że lista członków 
Związku została niby zniszczona, ale kto 
ich tam wie co jeszcze mogą uczynić?

— Ziemi nie ma, wszystko niepewne 
i stracone, ciebie poszukują, a gdy cię 
znajdą — to będzie z tobą koniec. Ty 
nie wiesz co oni tu wyrabiają. Nie mo
żesz tu przebywać synu...

To było straszne. Walczyłem i cierpia
łem, goniłem przez lasy do tego domu, 
mojego domu, a gdy przybyłem, nie wol
no mi było wejść i zamieszkać. Musia
łem uciekać, ale gdzie?

Moja młoda natura buntowała się prze
ciwko takiemu porządkowi i niespra
wiedliwości. Zawziąłem się. Nie bęaę 
nigdzie uciekał z własnego domu, z włas
nej ziemi. Codziennie z ukrycia podpa
trywałem swoje mieszkanie. Nie mogłem 
pogodzić się z klęską i bezprawiem, za
jęciem naszego mieszkania przez nieucz
ciwego człowieka. Nieraz chwytałem do 
ręki kamień, żeby rzucić w tego volks
deutscha. W nocy podkradałem się pod 
dom, do chlewa; po jajka, po żywność. 
Brałem toporek, ubranie i koc, żeby przy
kryć się przed chłodem. Z tym toporkiem 
chciałem się rzucić na tego Niemca, ale 
zawsze powstrzymywała mnie myśl, że 
tam są rodzice, że im zrobię największą 
krzywdę.

Gdy mocno się już ochłodziło, to szu
kałem senroniema u kolegów i dobrych 
znajomych, którzy równie mocno niena
widzili Niemców. Też byli w zagrożeniu, 
ale jak mogli to pomagali. Ukrywałem 
się u Czerwionków, Cymanów, Labudów, 
Kwldziińslkijego, ade najwięcej u Czerwiom - 
ków. Oni to mieli łączność z moim do
mem, z całym światem. Od nich to do
wiadywałem się okropnych rzeczy, jakie 
teraz zaczęły się dziać. Okoliczna ludność 
żyła w ciągłym strachu i prześladowa
niu. Swobodnie i bezkarnie działali zdraj
cy, Volksdeutsche i różni inni drapieżcy, 
którzy szybko przeoblekli się w skóry 
wilków. Następowały aresztowania, wy
wożenia, pogróżki pod adresem Polaków. 
W późniejszych miesiącach wymuszono 
na nich przyjęcie volkslisty tzw. III gru
py Eingedeutsch, a kto nie chciał i się 
opierał, został kierowany do obozu kon
centracyjnego w Stutthof, do Potulic, lub 
wygnany ze swojej ziemi i kraju. Wielu 
zginęło w bliżej nieznanych okolicznoś
ciach. Dopiero po jakimś czasie doszły 
wiadomości, że rozstrzeliwano ich w Piaś- 
niicy soa Wejherowem, koło Tczewa w 
Szpręgawsku, w Gdańsku itp. Strach padł 
na Polaków. Czułem się jak zaszczuty 
pies. Krążyłem wokół mojego domu, a 
wejść nie mogłem. Poszukiwali mnie 
wszędzie. Bałem się też drugich narazić, 
bo za ukrywanie zbiega grozi obóz kon
centracyjny. Wiedzieli o tym wszyscy, co 
mnie przetrzymywali, ale żaden mnie nie 
wydał. Kryłem się w różnych miejscach 
i wnękach, zimą w dhlewie, latem w lesie 
i zbożu. Niejednokrotnie widziałem moich 
prześladowców jak przychodzili i odcho
dzili. Stałem się czujny, wrażliwy na 
stąpanie, stale żyłem w napięciu. Liczy
łem na wojnę z Francją i Anglią, kie
dy Niemców szlak trafi...”

Jest to wycinek z długiego życia okupacyjnego jednego z wielu ukrywających się, pod
czas ostatniej wojny na Kaszubach. Wybrałem okres samej wojny i kilka miesięcy po
wojennych, jednego z obrońców Wybrzeża w 1939 r•
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ZAINTERESOWANIA KULTURALNE

Ognisko pracy 
pozalekcyjnej

Zakres funkcji, zadań jakie stawiamy 
szkole w organizowaniu czasu wolnego 
dzieci i młodzieży powinien uwzględniać 
potrzeby, zainteresowania, możliwości psy
chofizyczne i społeczne dziecka, jak tez 
wynikać z aktualnych zadań wychowaw
czych i potrzeb życia społecznego. Czas 
wolny w życiu dziecka powinien spełniać 
Wielorakie funkcje związane z regenera
cję sił fizycznych i psychicznych, z roz
wijaniem zdolności, zainteresowań i po
trzeb kulturalnych. Możliwości organizo
wania czasu wolnego przez szkołę są 
znacznie ograniczone. Czasami szkoła nie 
ma po prostu możliwości rozwijania dzia
łalności pozalekcyjnej na skutek przyczyń 
obiektywnych. Często zależy to od sa
mych nauczycieli, ich wiedzy i umiejęt
ności. od rozumienia takiej potrzebyv

Kilkuletnia obserwacja upoważnia mnie 
do stwierdzenia, że wymienione uprzednio 
łunkcje z powodzeniem może spełnić 1 
spełnia Międzyszkolne Ognisko Zajęć Po
zalekcyjnych w Człuchowie. Prowadzi 
ono 14 zespołów i zrzesza około 300 ucz
niów. Zatrudnia 6 instruktorów na umo
wach godzinowych i jedną osobę na peł
nym etacie. Przeważają zespoły taneczne, 
których jest 5 w tym 3 ze szkół podsta
wowych i 2 z liceum ogólnokształcącego. 
Całokształtem organizacji pracy ogniska 
kieruje dyrektor Maria Jeżewska-Ruks. 
Siedzibą Ogniska jest Klub Nauczyciel
ski. Ponadto poszczególne sekcje odbywa
ją zajęcia w szkołach, świetlicach zakła
dowych i w Klubie Spółdzielni Mieszka
niowej „Mieszkaniec”. Opróez tego przy 
Szkole Podstawowej nr 3 działają 2 zes
poły wokalne, sekcja recytatorska i tea
trzyk żywego słowa „Papużka”. Grupę 
mieszaną z obu szkół podstawowych sta
nowią dzieci z teatrzyku lalkowego, w 
Ognisku działają również dwie sekcje 
hafciarskie, sekcja fotograficzna oraz sek
cja gier i zabaw.

Podstawowym zadaniem Ogniska jest or
ganizowanie dzieciom i młodzieży czasu 
wolnego od zajęć szkolnych i obowiąz
ków domowych, rozwijanie ich zaintere
sowania poprzez różne formy pracy zes
połowej. Ważny jest też udział w kon
kursach i przeglądach organizowanych 
przez inne placówki kulturalne i oświa

towe na terenie miasta oraz wojewódz
twa. Niektóre zespoły mogą poszczycić 
się dużymi osiągnięciami. W maju ubieg
łego roku odbył się Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tanecznych w Słupsku — gdzie 
zespoły taneczne prowadzone przez mgr 
D, Blechacz zajęły I miejsce zdobywając 
puchar Dyrektora WDK i nagrodę pie
niężną. W czerwcu 1982 roku na Woje
wódzkim Przeglądzie Teatrzyków Lalko
wych nasz teatrzyk prowadzony przez 
Marię Jeżewską-Ruks zdobył II miejsce. 
W lutym 1982 roku na Rejonowych Eli
minacjach Piosenki Radzieckiej zespól 
wokalny prowadzony przez Marlę Racz
kowską zdobył III lokatę.

W tym roku wszystkie zespoły również 
przygotowują się do udziału w przeglą
dach, konkursach i w obchodach 40-leeia 
Polski Ludowej na terenie Człuchowa. 
Poza tym zespoły angażują się w impre
zy okolicznościowe organizowane na te
renie miasta i w poszczególnych placów
kach. Występy organizowane przez zespo
ły Ogniska Eajęć Pozalekcyjnych cieszy
ły się wielką popularnością wśród człu- 
cuowskicj młodzieży, zakładów prący 
prezentując swój dorobek z okazji ..choin
ki™. Dnia Dziecka ftp. Aby zachęcić dzieci 
i młodzież do pracy w poszczególnych 
zespołach organizowane są wieczorki ta
neczne, konkursy z nagrodami i wspólne 
wyjścia do kina lub wyjazd do teatru. 
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego 
wszyscy członkowie Ogniska w nagrodę 
uczestniczyli w jednodniowej wycieczce 
do' Słupska — dla młodszej grupy do 
Teatru Lalek „Tęcza” a dla starszej do 
Teatru Dramatycznego. Taka forma do
ceniania pracy młodzieży wpływa bardzo 
mobilizująco. Pragnę nadmienić, że daje 
się zauważyć jeszcze za mały udział w 
pracach Ogniska młodzieży ze szkół 
średnich.

W związku z tym Od przyszłego roku 
zamierzamy utworzyć zespół wokalny z 
młodzieży szkoły średniej, zespół tańca 
współczesnego i sekcję plastyczną. Ponad
to Ognisko zamierza nawiązać jeszcze 
ściślejszą współpracę z Miejskim Domem 
Kultury i Społecznym Ogniskiem Mu
zycznym, Będzie dążyć do tego. by stać 
się wiodącą instytucją organizującą wol
ny czas od nauki dla wszystkich uczniów 
szkół człuehowskich.

JAN DRAGUN
Inspektor Oświaty 1 Wychowania

w Człuchowie
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ZAPRASZAMY DO MŁYNA ZAMKOWEGO

„Hej
kolęda,
kolęda...”

Chociaż Boże Narodzenie i sylwestro
we szaleństwa mamy już za sobą, to 
przecież karnawał trwa jeszcze na dobre.
I w tym nastroju, trochę iwląięeznyiń 
a trocnę moworbsznym, warto wybrać 
się do Młyna Zamkowego Muzeum Po
morza Środkowego w Słupsku na wy
stawę etnogra icznj „Hej kolęda, kolę
da...” ukazującą jak to dawniej na Ka
szubach obchodzono święta Bożego Na
rodzenia, Nowy Rok i zapusty.

Ale zanim o samej wystawie, zacytuj
my najpierw fragment książki „Kaszu
bi” wy dian ej SfcsssMSSnä Instytutu Bał
tyckiego w 1931 roku, i napisanej przez 
etMgpafów i językoznawęów Friedricha 
Lorentza. Adama Fischera i Tadeusza 
Lohra-S pła w ińsk iego:

W czasie Od wuji No mego Roku aż do 
Trzech Króli chidzcf po wsiach kaszub
skich trzej poprzebierani za królów chłop
cy i parobcy, -ż których jeden ma twarz 
ńa czarno «mazaną, % dużą zlotu gwiaz
dą na drągu* feto, trzej królowie. Odwie
dzają oni chałupy, śpiewając pieśń Zaczy
nającą się od słów: „Dpbri wieczór,
szczodri wieczór, nam powiodą ją, że tu 
rogole pieczą...” albo „D ob ni wieczór, 
scczadri wieczór, powiodą la kukułeczka, 
żesta pieklą rogolcezka...”, po czym otrzy
mują ofiary, w szczepótn&ści pieczywo o- 
brzfdówe zwane „rcgol” lub „szczodrak” 
oraz żywność. Instrumentem muzycznym 
towarzyszącym tym śpiewom jest brzę- 
kadło (brumtopf). To „chodzenie po ro- 
golachf mieli dwmiej uprawiać owcza
rze, skotarze i pastuchy świń, którzy ze 
swymi atrybutami; kijem pasterskim, ro
giem i batem odwiedzali właścicieli trzód 
jakie paśli zbierając dary w żyWnoŚCi (■■■). 
Po Nowym Roku odbywała się w ciągu 
Stycznia kolęda4 jpo części, kościelnej: u 
zamożniejszych gospodarzy zakończona 
małą uroczystością. Organista iofażsfcćM- 
rem chłopców śpiewa kolędy, dawniej od
grywał on Z: nimi jasełka, przy czym 
chłopcy występowali w maskach.

Tyle cytatu z książki przedwojennych 
badaczy obrzędów kaszubskich, obrzę
dów, które już prawie zanikły. Zostały

jednak po nich rekwizyty prezentowane 
na wystawie w słupskim muzeum, są tam 
up. maski przebierańców — konia, bocia
na, /łyda. Kominiarza i mitycznego jed
norożca. Pokazano również reKwizyty 
Berodow wykonane i używane jeszcze w 
łatacn szesedziesiątyeft przez dzieci ze 
wsi Rokitki na Bytowszczyżnie. Najwię
cej miejsca na ekspozycji poświęcono 
współczesnym twórcom ludowym. Bajecz
nie kolorowe rzeźby ceramiczne, szopki, 
malunki na szkle są tematycznie związa
ne z obrzędami, głównie kaszubskimi 
cnoć nie tylko, w okresie od Bożego Na
rodzenia do tłustego czwartku.

Najpiękniejszym i najmisterniej wyko
nanym obiektem na wystawie jest szop
ka w postaci stodoły autorstwa Kaszuba 
z Lęborka — Alfreda Lu bock iego. Na 
zewnątrz zrobiona z pruskiego muru, a 
wewnątrz — zaskakuje każdego bogac
twem szczegółów i miniaturowych przed
miotów używanych dawniej na co dzień 
przez Kaszubów. Czego tam nie ma? Sie
ci,. więcierzo. drabiny, kosze, cepy, ule i 
wreszcie worki ze zbożem. Oczywiście 
wszystko to jęst tylko tłem sceny naj
ważniejszej — Narodzenia Pańskiego.

Swoje szopki wystawiajł również inni 
znani na Pomorzu Środkowym twórcy 
ludowi — Piotr Sakson z Pobłocia, Anto
ni Barton z Przechlewa i Eugeniusz Mi
chalski z Zimowisk, Wszystkie te prace, 
jakże różne w formie i stylu, łączą dwie 
wspólne cechy: ludowy prymitywizm i 
autentyzm.

Władysław Lachowicz ze Słupska, za
inspirowany znajdującym się w kolekcji 
słupskiego muzeum obrazom Otto Prie- 
bego ..Przebierańcy”, odtworzył w formie 
kolorowych, drewnianych rzeźb pochód 
noworocznych przebierańców, którym to
warzyszy kaszubska kapela. Jacek Ja
nowski f>Ą Słupska pokazuje rzeibv chłop
ców z betlejemską gwiazdą niosących 
szopkę, również rodem z Kaszub. Kazi? 
mierz Kostka z Jarosławca odtwarza zwy
czaje kaszubskich kolędników. Na uwagę 
zasługuj \ także rzeźby ceramiczne Wan
dy Dysewej z Ustki. Tym re®em są to 
kolorowe figury Herodów z Lubelszczy
zn'-'.

Nic sposób powiedzieć o wszystkich 
autorach tej wystawy, ale i nie ma ta
kiej potrzeby. Wystawa „Hej kolęda, ko
lęda...” otwarta będzie w Młynie Zam
kowym do końca trwemia karnawału. 
Radzimy się tam wybrać choćby po to, 
aby dowiedzieć się „jak to drzewiej na 
Kaeszebach j w Polszczę bywało”.

BOGUSŁAW MATUSZKIEWICZ
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Ojciec i syn
Jana spotykałem dość często: na ulicy, w sklepie itd. Wtedy jeszcze nie 

wiedziałem, że ma na imię Jan i w ogóle... Wiosna dotarła w progi naszych 
dusz: ..dusza i ciało dymne jest wszystko, ale najmilsze jest rośnięcie” — tak 
mawiał jeden z poetów. Rosną wtedy nie tylko pąki na drzewach, trawy — 
w człowieku również coś kwitnie — może to dusza, o której wspominałem...

„Rikardio” i ja> krc-czyliśmy wiosenny mii ulicami Słupska...
— Ton.
— Co?
— Ton — pomyśl.
— Przecież wiesz.

Jesteśmy. Barman w swoim królestwie, realizuje dopiero co złożone zamó
wienia na napój Dionizosa. Podchodzimy do jednego ze stolików, siedzi pan 
średniego wzrostu, o włosach długich, szpakowatych, w wieku przystępnym. 
Oczy tryskają młodością, niespożytą energią...

— Siadajcie panowie, czym chata bogata...
— Panie Mietku to co zawsze! — zarekomendował „Rikardo”. Spory poleć 

czasu upłynął nam na rozmowach. „Rikardo” poszedł „poszczypać na gitarze”
żargonowe określenie zainteresowań. Nam nie śpieszyło się bardzo, nawet 

wcale. Mówiliśmy o poezji śpiewanej, malarstwie i jeszcze jakichś tam spra
wach... Odsłaniam kurtynę — owym facetem okazał się Jan — artysta plastyk. 
Nazywał swą twórczość: rytmie no — muzycno — graficzną (kontynuacja fiirmy 
portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza). Polubiliśmy się ogromnie. Tak 
rozpoczęła się nasza przyjaźń, a potem ojcowsko—synowskie zależności, o tym 
później...

— Umówiliśmy się na telefon. Pracowałem wówczas w zakładzie mechanicz- 
nym — było ciężko, ale tylko na chwilę. Potem nastąpiły nowe czasy w moim 
życiorysie:

Telefon...
Wpadnij, zajrzyj, zajrzyj — pokopiemy na działce, zasadzimy jarzyny, 

owoce itd.
Jan mieszkał w jednej z willi poniemieckich — zdrowej pomimo upływu lat... 

Zajmował dolną część budynku. Był również ogród, niczego sobie: w nim altana,
raczej chałupka zbita z desek, w której latem baraszkowały koty pręgusy i jeże. 
Jednego z kolcami udało się schwytać...

— Na myszy będzie wspaniały — stwierdziłem.
Praca kopacza wydała się całkiem przyjemna...
— Zobaczysz jak pięknie będzie wzrastało co zasadzone! No i urosło, a było 

na co popatrzeć — namawiam wszystkich do działkowiczowania, a marchewka 
oraz inne płody nie będą w sklepie zakupywane...! za pieniądze zapracowane 
ciężko — tak myślę. Tylko trzeba mieć działkę. Jan ją miał, ma, będzie mieć... 
Po wiośnie — lato. W owym roku bezwietrzne, parne, pozbawione deszczu. Han
del stanął na wysokości zadania: zaopatrzenie w środki pierwszej potrzeby, prze
praszam, chłodzące bez zarzutu...

Zrobiłem sobie wakacje; dobrze czasami odpocząć wśród ciszy... w bazie zie
loności: obok jeziorko. Namiocik. Materacyk. Kocyk. Marzenie. I tak się stało. 
Zostałem zaproszony na plener plastyczny. Było jeziorko, w nim ryby, po tafli 
lazurowej, przejrzystej pływaHy dda.jak!i, zaś w nich grube ciała* „pikników” w Tę 
i z powrotem, w tę i z powrotem, w tę i z powrotem itd.

Andrzej Szulc — komisarz tej zabawy w malowanki nie tylko zJapewmiił mi 
lokum na sen, ale i ryb nauczył łowić...
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— Wiesz jak węgorza unieszkodliwić? 
_ ?

Pcdciimasiz żyletką końcówkę ogonka, rybka staje się mniej agresywna i po 
wszystkim.

Ekipa plenerowa znakomita: Andrzej Partum z surrealistycznymi rozprawka
mi, Franciszek Starowieyski plastyk z Warszawy, Józef Robakowski z filmem 
„konstrukcja w procesie”, — Zbyszek Suliga, Jerzy Ludwiński: cyt. „Sztuka 
współczesna doszła do takiego momentu, w którym zacząć musi wszystko od 
początku. Dokonać rewolucji bez destrukcji.” Stefan Morawski, popularny dzia
dek, troskliwie opiekował się pacjentami pleneru. Nie zabrakło ojca Jana. Z tym 
ojcowaniem było talk: kiedyś spojrzeliśmy sobie w oczy, on do mnie synu, ja do 
niego ojcze i tak już zostało. W owej wakacyjno—plenerowej podróży towarzy
szył mi Mariusz Mojsiuk — gra na gitarze klasycznej i nie tylko... Dla cie
kawskich zakupił niedawno fortepian, stary dobry fortepian za jedyne trzy 
tysiące złotych!!!

Było wesoło: komu trzeba spuściliśmy powietrze z kół samochodu, przepro
wadzaliśmy różnorodne dyskusje np.: „Wpływ fal morskich na wewnętrzną bu
dowę imagineskopu” (wszystko jest imagineskopem co ma dziurę np. krawat — 
koniecznie zawiązany) lub: „Problemy zakupu buraków cukrowych z przezna
czeniem” itd.

Na j'änmiarku retoro w Słupsku spotkałem faceta, który po mistrzowsku za
chwalał swój towar...

— Kulki do chłodzenia herbaty sprzedaje!!!
— Jedyna okazja!!!

Ludzie z zainteresowaniem oglądali te dziwo-n'lrwo, bez zastanowienia kupując 
po kilka sztuk...

— Jeżeli ktoś ma na siódmą do pracy wrzuca kulkę do gorącego napoju, 
a po dwóch minutach, ów napój chłodny! Rewelacja mojej konstrukcji!!!

Niedowierzano, padały pytania: proszę udowodnić!? itd...
Kulki nie tylko chłodzą! Następuje również zjawisko rozczepiania światła... 

Co to znaczy? — estetyka nam o tym powie:
— Napój staje się kolorowy, a przez to smaczniejszy! Kulki napełniłem azo

tanem srebra, ma on duże zdolności absorpcji temperaturowej... Jak się o tym 
przekonać? wystarczy spojrzeć, świat widzimy odwrotnie, w innym wymiarze, 
czasoprzestrzeni!

Jak łatwo lud przekonać do bzdurnych racji, ale jest to i przednia zabawa, 
teatr, improwizacja nie tylko dla sprzedającego.

Recital poezji śpiewanej w wykonaniu moim, Mariusza M. — akompaniament, 
zakończył ten szaleńczy, aczkolwiek obfitujący w wesołe przypadki plener. Co 
dalej? Słupsk. Powrót na działkę, o której wspominałem: Jano, Antek, Jędrek 
z żoną Halszką, moja ulubienica Ewa B. Ognisko, sjesta, rozmowy, koty pręgusy...

Nadszedł dzień rozstania. Jan wyjeżdżał do krainy wiecznej szczęśliwości, 
krainy miodem i pdiwean płynącej... Czy szczęśliwej?

Wszędzie jest dobrze w domu najlepiej...
Nigdy z Królami nie będziem w aliansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi

(Fragment: J. Słowacki „Pieśń konfederatów barskich”)
Ta pieśń towarzyszyła nam owego pożegnalnego wieczoru. Przedtem jednak 

Jan zaprowadził mnie do jednego z dyrektorów mówiąc:
— Znajdź mu pracę — opiekuj się nim do mojego powrotu.
Epilog: Gdybym nie znalazł drugiego ojca lub wujka — jak kto woli — 

jest nim Antek. Zapewne stałbym się porzuconym dzieckiem, ciągnącym po 
bramach wino patykiem pisane, oddawanym z rąk do rąk bez możliwości istnie
nia. Zakończyło się inaczej: ' - - - - ~ 4 .

MACIEJ BORCHERT
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Idzie
nowe?!

Reforma gospodarcza wkroczyła do działal
ności placówek kulturalnych. W dniu 9 stycz
nia w sali Słupskiego Teatru Dramatycznego 
zorganizowano koncert zespołów i solistów 
działających na terenie miasta. Dochód przez
naczono na Fundusz Rozwoju Kultury.

W bogatej tradycji kulturalnej Słupska nie 
praktykowano dotychczas organizowania im
prez odpłatnych z udziałem solistów i zespo
łów amatorskich działających przy placówkach 
miejskich.

Bilety zakupiły załogi słupskich zakładów 
pracy. Organizatorami imprezy były: Woje
wódzki Dom Kultury, Wydział Kultury i Sztu
ki UM, Miejski Ośrodek Kultury. Wystąpiły 
prawie wszystkie amatorskie zespoły muzycz
ne, a wśród nich: „Przyjaźń”, „Dąbtony”,
„Kameleon”, „Kres”, „Remont II” oraz „Ma- 
gistri Cantantes”, soliści: Grażyna Atlaska,
Beata Kuchta, Maciej Borchert, zespoły tanecz
ne: „Pactan”, „Wir”, SGB „Arabeska”. Całość 
reżyserował Antoni Franczak, scenografię za
projektował Krzysztof Ge łka a imprezę prowa
dził Zenon Czapski. Uzyskano sumę 64 tys. zł.

Wszystkie prezentacje oklaskiwano bardzo 
serdecznie. Widownia, której większość stano
wili ludzie młodzi, w kuluarach dzieliła się 
wrażeniami. Słyszano opinie: ...fajno było,
...ciekawe czy znów zrobią coś takiego........chy
ba warto było wybulić stówę. Krótko mówiąc 
— pomysł chwycił.

Wprawdzie, jak mówi ludowe przysłowie — 
jaskółka wiosny nie czyni — warto pogdybać 
nad konsekwencjami nowych form pracy pla
cówek kulturalnych. Obecność dużej liczby słu
chaczy na imprezach finansowanych częściowo 
z prywatnych kieszeni jest formą sympatii dla 
zespołu lub solisty, który w danym środowisku 
się podoba. Wiadomo przecież, że widownia do
pisze, gdy program będzie ciekawy.

Na wykonawców nakłada to obowiązek wię
kszej troski o wartości artystyczne prezento
wanego repertuaru. Można więc chyba poma
rzyć o artystycznej konkurencji, walce o wi
dza, a w następstwie o eliminowaniu pracy 
złej i nijakiej. Tak więc nowe formy pracy 
wpłyną, być może, na poziom prezentacji i 
zasobności skromnej kulturalnej szkatułki. Oby 
tylko pomysł nie utonął w powodzi rozlicznych 
niemożliwości.

Ale »powróćmy do omawianego koncertu. Były 
to dwie godziny wypełnione muzyką, tańcem 
i śpiewem. W natłoku wrażeń i decybeli trudno 
oceniać wartości krótkich programów prezen
towanych na scenie. Myślę jednak, że była 
to impreza udana i potrzebna. Publiczności 
słupskiej wykazano, że mimo rozlicznych tru
dów dobre tradycje kulturalne nie należą do 
przeszłości. Liczba młodzieży przewijającej się 
przez scenę pozwala mieć nadzieję na dalsze 
ożywienie działalności społecznokulturalnej.

W.

fet, Zbigniew Bielecki
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Gorzki smak 
czekolady
KAZIMIERZ KWIECIEŃ mOHHBHI

Fragmenty 
wspomnień 
z pierwszych 
lat w Słupsku

(3)

Następnego ranka, kiedy otworzyłem 
drzwi do zawijalni od razu uderzyła w 
oczy biel bijąca z podłogi. Pełno rozrzu
conych etykiet, a także i cukierków. 
Kobiety nawet nie były stropione. W 
takich warunkach pracowały już kilka 
lat i przywykły. Bardzo oficjalnym tonem 
oznajmiłem, że jeśli jutro zastanę po
dobne niechlujstwo, wyciągnę konse
kwencje służbowe, gdyż nie rzucam słów 
na wiatr. Ma być porządek, ład i czys
tość! Poprosiłem ob. Stawicką aby przy
szła do mego gabinetu i wyszedłem z 
chmurną miną. Dobroduszna Stawicka 
tłumaczyła mi w gabinecie:

— Krzyczę na nie i krzyczę o ten po
rządek, ale nie słuchają, przecie bić ich 
nie będę... I tak każda wycierpiała przez 
tę wojnę...

Lata 1944—48 i następne, to czasy 
ostrej walki klasowej z rodzimą reakcją. 
Ludzie bali się Komisji Specjalnej i 
Urzędu Bezpieczeństwa. A ob. Stawicka 
była przecież żoną zastępcy szefa U. B. 
i wszyscy się z nią liczyli. Przedstawi
łem jej swój plan: jeśli i jutro nie bę
dzie na wydziale porządku...

— A nie będzie, nie będzie, nie słucha
ją nikogo — zepewniła mu ob. Stawicka.

...To wtedy ja nakrzyczę na panią, a 
pani odwróci się do ściany, wyciągnie 
chusteczkę z kieszeni i będzie płakać... 
no... płakać na niby, jak w teatrze...

Długo jej klarowałem o co chodzi, aż 
wreszcie zrozumiała i zgodziła się.

Kiedy znów następnego dnia zobaczy
łem, że w zawijalni nic absolutnie się 
nie zmieniło, podniosłem głos i niemal 
wykrzyknąłem na ob. Stawicką:

’— 9° z. Pan* za kierowniczka do s£u 
diabłów, że nie potrafi dopilnować po
rządku... Odbiorę pani premię i wyrzucę 
z fabryki za ten bałagan, za ten sabotaż, 
jeszcze pod sąd oddam! A wy — odwró
ciłem się ku stołom zawijaczek — natych
miast, zaraz, no już — pozbierać te ety
kiety i karmelki...

Stawicka otworzyła usta z prawdziwe
go przerażenia, bo — jak mi potem po

wiedziała — takiego krzyku jeszcze w 
życiu nie słyszała i dlatego zapomniała, 
ze strachu, o umówionej roli. Znowu od
wróciłem się do zawijaczek — które rzu
ciły się na wyścigi zbierać z podłogi 
etykiety i karmelki — i zacząłem dawać 
znaki Stawickiej, aby wyjęła chusteczkę 
i zaczęła płakać.

Połapała się w końcu i obrócona do 
ściany poczęła chlipać a ja trzasnąłem 
drzwiami — czego nigdy w życiu nie 
robiłem — i wyszedłem, grożąc, że jeśli 
jutro... no... to ja wam pokażę ruski 
miesiąc! ...

Za piętnaście minut uszczęśliwiona ob. 
Stawicka była u mnie:

— Wspaniale pan to zrobił! Teraz bę
dzie porządek! Kiedy pan wyszedł rzu
ciły się do mnie i zaczęły całować, — 
bo mnie lubią... pytały:

Co on za jeden, ten dyrektor, że 
nawet on pani się nie boi, przecież pani 
jest żoną szefa UB?

— A co pani?
— Powiedziałam im, że on tj. pan dy

rektor nic sobie nie robi nawet z szefa 
UB, bo kiedy jest w Warszawie to jada 
tylko z samymi ministrami... Co mu 
tam szef UB ze Słupska?! —

Przejęły siię tym bardzo i mówiły, że 
jeśli on taki ważny — to już lepiej bę
dzie go słuchać i robić co każe...

Hyr o moich stosunkach z ministrami 
poleciał na całą fabrykę i ogromnie po
mógł w pracy, chociaż nie powiem, aby 
to przysporzyło mi sympatii wśród za
łogi. Nikt nie lubi przełożonego, którego 
się obawia. A mnie wiele osób zaczęło 
się obawiać. W dodatku miałem znacz
nie rozwiniętą nadczynność tarczycy, a 
kto się na tym zna, wie, że choroba ta 
cechuje się m.in. i pobudliwością. Ale 
od tego dnia zawijalnia ręczna lśniła 
czystością i panował w niej wzorowy 
porządek.

Dyrektor winien być psychologiem i 
niezłym aktorem. Wieczorem, na pięter
ku w warsztacie ślusarskim, mistrza 
Hamzikiewicza, odbywały się niezorgani-
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zowane, raczej towarzyskie rozmowy — 
narady na temat rozwinięcia mocy pro
dukcyjnych zakładu. W rozmowach brali 
udział: dyrektor fabryki, dyrektor han
dlowy, mistrz Hamzikiewicz i trzej za
paleńcy; Bieńkowski, Szefert i Mil, a 
także pomocnik Misia ob. Karol Słaby. 
Ciasnota była ogromna, siedzieliśmy na 
skrzynkach, parapecie okiennym, niektó
rzy na stole warsztatowym albo i po 
prostu, na podłodze. Zmartwienia nasze 
zmierzały ku rozwiązaniu wielu trudnoś
ci: a to, że warsztat znajduje się na pię
terku, gdzie trudno po schodach windo
wać maszynę do remontu, a to, że ciasno, 
że brak narzędziowni, warsztatu elektro
technicznego, blacharskiego, stolarskiego, 
że maszyny i urządzenia przeważnie, bo 
aż w 75®/o stoją nieczynne itd. itd. Któ
regoś wieczoru kierowca Miś oświadczył, 
że on sam dorobi z drutu, na tokarni, 
brakujące transportery siatkowe do zde
kompletowanych agregatów karmelarskich. 
Moi warsztatowcy gruchnęli śmiechem, 
orzekli, że Misiowi widocznie „pogorszy
ło się” bo nie wstydzi się gadać głupstwa. 
Uparty Miś na drugi dzień przystąpił do 
realizacji swego projektu i na płaskowni
ku założonym w tokarnię począł owijać 
zwieziony gdzieś biały drut. Powstałe w 
ten sposób spirale łączył ze sobą i w tym 
trybie, za dwa dni, wielometrowej dłu
gości transporter o szerokości 60 cm był 
gotów. Wówczas i pozostali warsztatowcy 
poszli w jego ślady. W sprawie brakują
cych uszczelek do nieczynnych dwu apa
ratów próżniowych wynalazcą byłem ja 
sam: zaproponowałem nieśmiało, nie bar
dzo będąc pewny siebie, czy nie można- 
by kupić płytę gumową, odpowiedniej 
grubości i wyciąć z niej potrzebne ko
liste uszczelki? Wszyscy zdziwili się, że 
to proste rozwiązanie nie przyszło im 
wcześniej do głowy. Zdawałem sobie spra
wę, że nie przyszło im do głowy tylko- 
dlatego, że nie wytworzono uprzednio 
w fabryce atmosfery sprzyjającej wyna
lazczości.

W biurze zaczęto opracowywać instru
kcje technologiczne, zakresy czynności, 
regulamin pracy, obliczać zdolności pro
dukcyjne maszyn I urządzeń, budować 
zarysy planów perspektywicznych.

Na zapleczu budynku biurowego, od 
strony ulicy Przemysłowej, sterczały ki
kuty trzech trzypię trowych spalonych ka
mienic. Ziały wypalone oczodoły okien, 
sterty gruzu sięgały wysokości piętra. 
Wśród tego pogorzeliska czerniał przyle

gający do murów fabryki spalony budy
nek piekarni.

Powziąłem decyzję oczyszczenia owego 
terenu i włączenia do fabryki. Kierownik 
Wydziału Przemysłu M.R.N. Ob. Burlin- 
gis zaaprobował projekt. W poprzek ul. 
gen. Pankowa przeciągnęliśmy szyny 
wąskotorowej kolejki z wagonikami — 
wywrotkami. Specjalnie wynajęta bryga
da robotników wywoziła gruz na nisko 
położoną, jeden metr poniżej chodnika, 
bagnistą łąkę, gdzie dziś znajdują się bu
dynki I tereny Gdańskiego Przedsiębior
stwa Surowców Wtórnych przy - ul. Prze
mysłowej 127, a dalej za nim, stoją oka
załe gmachy Rejonowego Przedsiębior
stwa Melioracyjnego, przy ul. Praetnysło- 
wej 128.

Ogromne owe tereny zostały zasypane 
gruzem aż do poziomu chodnika. Niektó
rzy z pracowników tych przedsiębiorstw 
dziwią się, że gdziekolwiek na owym te
renie wetknąć łopatę w ziemię, wszędzie 
gruz i gruz... Nie pamiętają tamtych dni 
Prace rozbiórkowe i wywozowe trwały 
kilkanaście tygodni na trzy zmiany, pray 
specjalnym oświetleniu w nocy. Zleciliś
my opracowanie dokumentacji na budo
wę nowej kotłowni na odgruzowanym 
terenie, gdyż Oczywistym stało się, że 
przy rozwinięciu wszystkich mocy pro
dukcyjnych ilość pary z dotyczasowego 
kotła nie będzie wystarczająca. Po zało
żeniu transporterów siatkowych na nie
czynne dotąd agregaty karmelarskie i po 
wmontowaniu uszczelek do aparatów 
próżniowych, zatrzymałem po godzinie 
15-tej cały zespół karmelami na krótką 
naradę. Objaśniłem zdolności aparatów 
próżniowych, nieczynnych dotąd agrega
tów formujących, stołów ciepłych f zim
nych i w reasumacji stwierdziłem:

— Od jutra będziemy rozpoczynać 
pracę o godz. 6-tej rano, warzelnia kar
melami o godz. 5-tej. Na tych maszynach 
musicie do końca miesiąca wykonywać 
dziennie 1000 kg a w następnym miesią
cu 2000 kg dziennie, gdyż skorygowaliś
my plany w górę i dajemy wam dodat
kowo wyremontowane maszyny. Braku
jących pracowników dostaniecie jutro. 
Fabryka musi być rentowna, bo inaczej 
się nie utrzyma i wszyscy stracimy pracę.

Opowiadano mi, że po moim wyjściu 
majster Mazurkiewicz znacząco popukał 
się w czoło, z gestem w moją stronę i 
jęknął ze zdumienia:

— Ale wariata nam tu przysłali! kto 
mu tu zrobi 2 tony dziennie? H
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Spór o istnienie

No bo kio ci powiedział, że jesteś,
kto wiarą natchnął, bu wierzyć że naprawdę jesteś,
że stdłeś się już dzisiaj, teraz,
że uniosłeś się wreszcie z klęczek
do wysokości napełnionego po brzegi słoną krwią oddechu 
i że istniejąc przechodzisz pewnie ku nakrytym stołom, 
i zblękitnionym emaliom orderów, 
kielichom pełnym rubinowego światła, 
tłustym czcionkom imion?

Otwierasz pustą dłoń 
i rozczapierzasz szeroko palce.
A to już tylko arniki do chwytania rzeczy 
i ścięte na ukos pazury ku obronie łupu.
Twarzy dotykasz,
bez zmrużenia powiek spoglądasz w oczy 
do szczytu źrenic zapadnięte w głąb spuchniętych luster, 
gdzie jedynie echo powtarza się jak pijacka czkawka 
w oślepłej ulicy.

A tam już tylko stratowane pobojowiska 
Wiecznie nie rozegranych bitew,
Wyziębłe szachownice krajobrazów, gdzie król ę królową
w czarnobiałych kwaterach
grzebią swoich nieznanych za życia żołnierzy.

Nieprzebudzony ze wszystkich gwiazdozbiorów snu 
i głosami urzędowych heroldów nie wywoływany na próg 
pędzisz dalej w jego spienionym, 
nieczytelnym nurcie
pomiędzy oddechami rozstrzelanych minut.
W jednym skurczu serca.
Od świtu do świtu 
i od jednej ciemności do drugiej.
Nie wiedziałeś,
że życie jest tylko wynajętym na godziny pokojem.

(Wiersz z nowego tomiku pcęzfi Andrzeja 
Wojciecha Guzika ,,Spór o istnienie" opu- 
blikowanego przez Wydawnictwo Poznań
skie 1983)



Król Jan III Sobieski większość swego życia spędził na wypra
wach wojennych, w walkach. Dla nas Polaków jest on bohaterem wi
ktorii wiedeńskiej — zwycięstwa ratującego chrześcijaństwo a przede, 
wszystkim Austrię, która odwdzięczyła się nam po kilkudziesięciu la
tach udziałem w rozbiorach. Natomiast „pobici” Turcy na oficjalnych 
przyjęciach dla dyplomacji na dworze ottomańskim wywoływali: 
„A GDZIE JEST POSEŁ LECHISTANU”.

Sobieski nu Pomorzu
ZBIGNIEW TALEWSKI ■■■■■■■■

Przytaczając tę złośliwość dziejów nie 
pomniejszam znaczenia i potrzeby tego 
zwycięstwa Bezsprzecznym jest, że Jan iii 
okazał się daletkowzrocanym mężem sta
nu. Sobieski wychodząc na przedpole Pol
ski spełnił swój obowiązek obrany bytu 
narodu, obronił cywilizacje europejską 
przed losem krajów bałkańskich.

On Pomorski Król — ziomek — jak to 
chciał powf.eńzieć Hieronim Derdowski 
pisząc w 1880 roku w .poemacie „O panu 
Czorlińskiim co po sece do Pucka jecholP 
o jego pcbycie na Kaszubach:
„Ten bel pierwi na ciszewsczim zamku 

kasztelanem
Jego w Polsce i Kaszubach zwale

Trzecym Janem
Ciej Kaszube mu pomogle z Wiednia

wegnać Turka...”
Miłość króla Jana III do Pomorza mia

ła- wliele aspektów, jeden z nich miał wy
miar czysto ekonomiczny w grę tu wcho
dziły

POSIADŁOŚCI

Jan Sicbieskli w 1656 roku przebywał w 
Gdańsku. Lata 1655—16*60 to przede 
wszystkim okres starć ze Szwedami. So
bieski dowodził oddziałem konnicy. W 
tym czasfie miał okazje poznać doskonale 
Prusy Królewskie. Polubił tą kradnę za 
jej bogactwo, za panujące tu stosunki 
ekonomiczne. Podejmuje starania o na
danie mu starostwa gniewskiego, które 
obejmuje w 1667 roku po śmierci byłej 
właścicielki —Krystyny Anny, wdowy po 
Stanisławie Albercie Radzdwille. W tym 
okresie Jan Sobieski jest już marszałkiem 
wielkim koronnym. Starostwo gniewskie 
Jan Sobieski zatrzymał po korcmowainHu 
go na króla. W tamtym czasie starostwo 
to należało do najrentowniejszych na Po
morzu. W skład jego wchodziło 18 tys. ha 
gruntów uprawnych, 6 folwarków, 12 wsi, 
młyny, pasieki, bogate lasy. Samo miasto

leżało n»a ważnym szlaku lądowym i wod
nym. W 167'2 rokiu Sobieski uzyskuje po 
Eleonorze, wdowie po Michale Kory bu
cie Wliśndiowieckim, starostwo tucholskie. 
W 1673 roku dochodzą do Gniewa przy
ległe starostwa osieckie i międzyłęckie.

Bawiąc w Gdańsku od połowy 1677 ro
ku do lutego 1678 r.,. Jam III Sobieski po 
wieloletnich zabiegach uzyskuje cd Rady 
Gdańskiej niecldlpłatnlje zwrot starostwa, 
puckiego. Starostwo to w 1656 roku pod 
zastaw za pożyczkę i zasługi dał Gdań
skowi Jam Kazimierz. Starostwo puckie 
pozostawało w rękach Sobieskiego aż do 
jego śmierci. W 1685 roku Jan III Sobies
ki w spadku po swej siostrze Katarzynie, 
wdowie po Michale Radzliwille, otrzymuje 
debra rzucewsko-wejhenowskie. Z kolei 
żona króla Maria Kazimiera w 1678 roku 
otrzymała od Sejmu oadanlia w postaci 
tzw. oprawy stołowej — były nią staro
stwo brodnickie i tczewskie. Do godności 
króla przypisana była równlież Ekonomia 
Malborslka oraz starostwo nowodworskie 
na Żuławach. Skupienie tek znacznego 
majątku na Pomorzu i w Prusach Kró
lewskich oraz dóbr w dorzeczu Bugu — 
Wieprzy i Dniestru stawiało Sobieskiego 
na czele magnackich rodów w Rzeczypo
spolitej. Tak ogromny majątek wymagał 
osobistej pieczy, ze strony króla stąd jego 
częste
PODRÓŻE
po Pomorzu — Prusach Królewskich. So
bieski poza Gdańs-kliem z konieczności 
walki ze Szwedami bywał w różnych 
częściach naszej prowincji. Przypuszcza 
się, że jako dowodzący oddziałem przy- 
dziełonym do ochrony królowej Ludwiki 
Marii towarzysząc jej odwiedził Leśno 
k. Brus, gdziie królowa ufundowała prze
piękny kościół drewniany — stojący tam 
do dziś.

W 1657 roku Jan Sobieski brał udział
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w oblężeniu Torunia zajętego .przez 
Szlwedów, a potem na czele jazdy polskiej 
stacza! potyc/ki z oddziałami szwedzki
mi, odcinając ich cd opanowanych przez 
ni-ch twierdz. Hetman Sobieski w 1668 
roku odwiedza opactwo Cystersów w Pel
plinie oraz Gdańsk i Puck. W 1677 roku 
Jam Sobieski, teraz już jako król, przy
bywa powtórnie na Pomorze, płynąc z 
Warszawy Wisłą do Gniewu, po drodze 
odwiedza Płock, Toruń craz Chełmno 
gdzie jest gości jem biskupa Jana Mała
chowskiego. W czerwcu tegoż to roku 
król powtórnie odwiedza Pelplin, gdzie 
wraz z rodziną uczestniczy w procesji 
Bożego Ciała — przybył tam na zaprosze
nie opata Aleksandra Ludwika Wolfa. 
Przypuszcza się, że król bywał również 
w niei/a.leko położonym Starogardzie.

1 slierpmia 1677 r. Jam III w otoczeniu 
paradnego orszaku, w którym m.in. byli 
cpaci z Pelplina i Oliwy, biskup chełmiń
ski:, wojewoda malborski i ambasador 
szwedzki, prtzez Bramę Wyżynną wjechał 
do Gdańska-. Witał go tłumnie lud, miesz
czanie i rajcy z Adrianem Lljnde, burmi
strzem Gdańskim na czele. Król przy 
gromkim Te Deum „stanął w kamienicz
kach przy Zielonej Bramie”.

Z Gdańska króil wyprawiał się do Rzu
cę wa; w odwiedzany do swej siostry Ka
tarzyny. Bywał także w pobl’sikich Ko- 
liiibkiaich gdzie zbudewaną przez patry- 
cjusza Czitenberga. grotę nazwano „grotą 
Marysieńki**. Na Oksywiu król odwiedzał 
historyczny kościół, w którym nauczał 
św. Jacek. W 1678 roku król Sobieski 
przybywa drogą morską z Gdańska na 
Hel, gdzie z.wiedza pierwszą nad Bałty
kiem latarnię merską, przeprowadzając 
przy tej -okazji liczne rozmowy z miejsco
wymi Kaszubami.

Bcibyt króla w Gdańsku w 1677/8 r. 
był przede wszystkim związany z zamy
słami politycznymi wobec Gdańska i Prus. 
Sobieski jako nowy król musiał potwier
dzić prawa i nadania w Prusach Królew
skich, pragnął zrealizować swe morskie 
plalny sojuszy ze Szwecją 1 Francją prze
ciwko elektorowi brandenburskiemu craz 
odzyskania Prus Książęcych. W tycih roz
licznych obowiązkach politycznych a 
zwłaszcza podczas podróży zawiązywał 
Jan III liczne

PRZYJAŹNIE
Najbardziej znaną jest przyjaźń Sobies

kiego z gdańskim astronomem Janem He
weliuszem, która wyrażała się np. dedy
kowaniem przez mlistrza tworzonych dzieł 
— królowi, a z jego strony udzielaniem 
Heweliuszowi pomocy. Heweliusz dedy
kował królowi drugą część napisanego 
przeiz siebie dzieła „Machinae coelestis”. 
W 1668 roku marszałek Jan Sobieski za

mówił u uczonego zestaw przyrządów 
astronomicznych. Heweliusz na cześć wiel
kiego króla w 1679 roku nazwał odkryty 
przez siebie gwiazdozbiór Tarczą Sobies
kiego. Opis tego gwiazdozbioru zastał o- 
głoszony w 1668 roku w lipskim czaso
piśmie „Acta Eruditorum”. Sobieski od 
1677 r. wypłacał uczonemu stałą pensję, 
zwolnił z podatków. W 1679 reku po po
żarze Gdańska., w tym i posesji Hewe
liusza., otrzymał on cd króla pomoc. 
Względami króla cieszył się także Michał 
Antoni Haidki — sekretarz królewski, wy
chowanek kolegium jezuickiego w Choj
nicach, który był wielce użytecznym mo
narsze dypfjcmaitą. Za przyczyną króla 
Hack i w 1683 reku został cipatem zako
nu cystersów w Oliwne. 7 a Haskiego roz
kwit przeżywa dlrukamia cliwska, w skini 
której wchcd-zą dwie papiernie, odlewnia 
czcionek i limtroligatern e. Produkcja tej 
drukarni była jakościowo równa wytwo
rom drukarń gdańskich. Do grona przy
jaciół króla należał, również uhonorowa
ny tytułem -sekretarza królewskiego, Ma
teusz Praetoriusz, prob -sr.cz wejherowski. 
Praetoriusz był m.in. autorem dzieł z za
kresu historii Prus ? iNftPg utworu ku 
czai króla pt. „Tarcza królewska” — wy
danego po wiktorii wiedeńskiej Sobies
kiego.

Pośrednio do ,przyjaciół” -króla można 
zaliczyć grupę wędrownych handlarzy, 
zarejestrowanych w Skarszewach jako 
Cech Obraźników, któremu król w 1677 
roku nladai przywilej kształcenia uczniów 
i sorz/ejdawami a swych dzlieł w całym kra
ju. Jan III Sobieski był także mecena
sem muzyków, zwłaszcza z Gniewa, któ
rym nadał -przywilej wyłączności muzy
kowania w jego starostwie. Sobieski po
zostawił po sobie wiele dokumentów re
gulujących stosunki społeczno-gospodar
cze, np. w 1678 roku nadiał przywilej 
Bractwu Kurkowemu w Starogardzie Gd. 
a. w 1681 roku dla Bractw Kurkowych 
w Chojnidach. Jako właściciel Wejherowa 
w 1686 reku król Jan III Sobieski po
twierdzi i rozszerzył przywileje miasta, 
których podstaiwą było prawo lokacyjne 
Jakuba, Wejhera z 1655 reku. Zgodnie z 
tymi dokumentami król Sobieski wziął 
Wejherowo „w swą królewską i ojcow
ską łaskę**.

Po królu Janie III pozostały na Pomo
rzu trwaiłe pamiątki-*. Wymienić tu należy 
tzw. pałac Marysieńki w Gniewie. Z jego 
poparcia i fundacji wybudowano mjin. 
kościół famy w Gniewie i barokową ka
plicę królewską w Gdańsku, rozbudowano 
kościół w Piasecznie k. Gniewa:, gdzie na 
sklepieniu do dziś widnieje herb Sobies
kich „Janina”. Niiespotykane w dotych
czasowej historii było zainteresowanie 
Jana III Sobieskiego Pomorzem. Nic więc
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dziwnego w tym, że do dzisiejszego dnia 
panuje tu osobliwy kult dla tego mo
narchy. Wyrazem tej osobliwej ludowej 
miłości do “króla ,,Sobka" są do dziś żywe
LEGENDY
mówiące nawet o drobnych wydarzeniach 
związanych z jego osobą.

Jedna' z legend głosi, że król bywał na 
wiejskich weselach i z wielką fantazją 
tańczył na nich kaszubskiego „szewca”, 
lima głosi o tym, że król własnoręcznie 
na Pomorskich szlakach swej podróży sa
dzał lipy. Jemu przypisuje sie posadzenie 
przepięknej dwukilometrowej alei lipowej 
w Rzucewde, która liczy sobie 260 drzew. 
Sobieski uważany jest za wielkiego mi
łośnika przyrody i pięknych ogrodów, 
które sam wielokrotnie projektował. 
Augustyn Need łączy historie powstania 
przysłowia „słowo się rzekło — kobyłka 
u plota” z okolicznością spotkania Jana III 
z biednym Kaszubą — rybakiem. „... W 
tym czasie król bawił na zamku rzucęw- 
skim i przebrany w odzienie ogrodnika 
sadził lipy. W pewnym momencie zagad
nął go przybyły tu z prośbą do króla 
ubogi rybak. Zwierzył się on „ogrodniko
wi” ze swych kłopotów i poradził się go 
czy warto o nich powiedzieć królowi. Na 
to „ogrodnik” przestrzegł rybaka, że król 
jest groźny i że nie warto.„ Po chwili na 
to przestraszony rybak „wolę iść w ta
kim razie do domu i nadal gryźć biedę, 
a król niech mnie kusznie gdzieś”. Prze
brany „ogrodnik” namówił jedmiak ryba
ka, by odwiedził króla a on mu pomoże 
w uzyskaniu widzenia. Gdy rybak stanął 
przed obliczem króla, poznaje swojego 
znajomego z ogrodu... „słowo się rzekło...”

Inna zaś legenda głosi o mądrości ka
szubskiego gbura i wspaniałomyślności 
króla...

Otóż gbur przypadkowo trafiwszy za 
stół królewski, zajmuje przy nim za
szczytne miejsce przy królu, wzbudzając 
tym zgorszenie i zaiwiść możnych. Przy 
spełnianiu toastów panował wtedy zwy
czaj przepijania do sąsiada i poklepywa
nie go sBłnde w kark. Gbur, który prze
pijał do króla — po wypiciu łyka wina 
z oburzeniem stwierdził „jak takim cień- 
koszem można pić zdrowie majestatu.,,”. 
Król w uznaniu taktu nadaje mu za to 
szlachectwo 1 dobra.

Na podstawie kultu dla osoby króla 
Jana HI Sobieskiego niewątpliwy wpływ 
miała jego udana wyprawa pod Wiedeń. 
Wyprawa ta zwłaszcza dla kaszubskich 
katolików, będących pod zaborem prus
kim, miała bardzo wymowne — patrio
tyczne znaczenie. Spod WUednia wielu ze 
szlachty kaszubskiej wróciło okrytych 
sławą. Wielu z nich tam oddało swe życie. 
Do tych, którzy nie powrócili należał

przyjaciel krófla, Jeden z Jego dowódców 
— Pomorzanin WŁADYSŁAW DENHOFF. 
Drogą do zaszczytów rozpoczął on od 
służby na dworze królewskim. Najpierw 
u boku Jena Kazimierza^ później Michała 
Koryhuta Wiśniowieckdego. Za jego pas 
nowania został on dowódcą przybocznej 
gwardii królewskiej, by potem przejść 
pod sztandary zwycięskiego hetmana wiel
kiego koronnego Jana' Sobieskiego.

W łipcu 1683 roku na terenie Pnus Kró
lewskich Władysław Denhoff organizuje 
zaciągi wojskowe, czyni starania by Stany 
Prus Królewskich poparły wyprawą wie
deńską Jana III Sobieskiego. Wojewodzie 
udało sią zwerbować regiment piechoty 
i chorągiew husarii. m

12 września Denhoff na czele swych 
oddziałów stanął do bitwy. Dzięki Wa
leczności m.in. piechurów Den hoff a zo
stała przetarta droga do ataku husarii. 
Po zwycięstwie Denhoff pozostał jakiś 
czas w Wiedniu o Czym z przekąsem król 
donosił w liście datowanym 18 września 
z Bratysławy do żony: „Pan wojewoda 
pomorski kręci się tam czego w Wiedniu 
koło dworskich”. Do tragedii dochodź! 
7 października 1683 roku pod Parkanami* 
gdzie o mało co żydia w potyczce z Tur
kami nie postradał Jan III, a poległ wo
jewoda pomorski Władysław Denhoff. 
Jak do tego doszło? Otóż jak pisze o tym 
Mikołaj Dyakowski świadek i uczestnik 
bitwy... pod samym wojewodą zabiło 
konia, drugiego nie mógł dosięść, bo był 
człowiekiem corpulentus. Turcy gonili 
Denhoffa zajadle gdyż podobnym był 
wojewoda pomorski kompozycją królowi 
I tak zupełnie tłusty. Wreszcie dopadli go 
i trupem położyli...”. Turcy triumfowali, 
obnosili odciętą głową Wojewody myśląc, 
że zabili króla. Wódz turecki Kara Mah- 
med posłał głową Denhoffa sułtanowi 
myśląc, że to królewska'. Na drugi dzień, 
tj. 8 października po nadciągnięciu po
siłków, król Jan III Sobieski gromi Tur
ków pod Parkanami. Odnalezione ciało 
wojewody Denhoffa zostaje z honorami 
odprawione do Prus Królewskich, gdzie 
zostaje pochowane w Gdańsku w koście
le karmelitów.

Sławę i odwieczną wdzięczność w hi
storii Polski Jan III Sobieski osiągnął 
przede wszystkim poprzez liczne zwycię
stwa.. Naród’ potrzebował bohaterów, a. W 
tym chylącym się okresie potęgi Rzeczy
pospolitej mógł liczyć tylko na gwiazdę 
potężnego wodza. Sobieski poprzez liczne 
zwycięstwa a zwłaszcza przez to ostatnie 
zwycięstwo Polski przedrozbiorowej jakim 
była Wiktoria Wiedeńska stal się do dziś 
dumą Polaków. Liczne jego związki z Po
morzem zrodziły tu na Pomorzu do dziś 
funkcjonujące legendy f miłość do tego 
swojskiego — pomorskiego króla. j|
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Katechizmy 
Michała Mostnika
KAZIMIERZ DOPPKE

Mija 400 rocznica urodzin Michała Pontanusa Mostnika (1583— 
1654), który odegrał niezwykłą rolę w utrzymaniu polskości na Po
morzu. Był twórcą sakralizacji gwary kaszubskiej wśród nadbałtyckich 
Słowińców, wydawcą kaszubskich dzieł religijnych dla regionu nara
żonego na szczególnie silną germanizację. Dzięki temu wytworzył się 
specyficzny „pomorski język kościelny” używany przez pastorów 
w parafiach ewangelickich na Pomorzu Środkowym. Znajdowało się 
ono w ręku książąt zachodniopomorskich, gdzie religią panującą był 
luteranizm, już od początku XVII wieku.

Odmienna sytuacja jest na Pomorzu 
gdańskim, gdzie Kaszubi pozostali 
pfży katolicyzmie. Duchowni ewan

geliccy w rejonie Słupska, Lęborka i By
towa chętnie posługiwali się gwarą ka
szubską, ułatwiało im to przybliżanie lu
dowi konfesji ewangelickiej. Jednak pro
ces usuwania z liturgii łaciny i wprowa
dzania języka narodowego nie był łatwy. 
Na synodzie szczecińskim z 1545 roku, 
stanęła sprawa utworzenia w Słupsku 
szkoły dla duchownych i bakałarzy ma
jących nalicząć w gwarach słowiańskich 
na Pomorzu. W 1586 roku Szymon Krofey 
z Bytowa wydał modlitewnik w języku 
polskim z licznymi diałektyzmami.

Michał Mostnik urodził się w 1533 roku 
w Słupsku. Z domu rodzinnego wyniósł 
skromne związki z polskością. W szkole 
obowiązywała łacina, a wychowanie od
bywało się w duchu niemieckim. Dopiero 
studia w luterańskim seminarium du
chownym .przyniosły jega rozbudzenie 
narodowe. Zetknął się tam z duchowny
mi Słowincami, którzy podtrzymywali 
świadomość narodową młodych alumnów. 
Jednym z przedmiotów wykładanych by
ła rodzima: mowa wendyjska. Ta pozy
tywny rola lutsranizmu sprzyjała jego 
rozwójowi w pięknym mieście nad Słu
pia. SłUiosk Kezył wtedy pociaid1 5 tystięcy 
mieszkańców. Luterańsey kaznodzieje 
przybyli tam z Niemiec i Fryzji. a także 
z Polski. Chcąc przekonać Słowińców do 
reformacji okazali im wiele zrozumienia. 
Duch tolerancji, panujący w słupskiej u- 
eżelng był niewątpliwie zasługą wykła
dających tam rodowitych Słowińców. 
Mostnik odbywa gruntowne studia teo

logiczne i językoznawcze, w sumie ponad 
9 lat studiował na uniwersytetach w Wi- 
temberdze, Halmstadt, Jenie i Lipsku. W 
czasie tych studiów wykazał Szczególne 
uzdolnienia językoznawcze, stad biegła 
znajomość niemieckiego, łacińskiego, he
brajskiego. arabskiego, greckiego i pol
skiego. To znakomite przygotowanie spra
wiło, że właśnie za jego sprawą rozpo
częło się w Słupsku prawdziwe odrodze
nie narodowe. Niebawem został pastorem 
w Smołdzinie, miejscowości przepięknie 
położonej między jeziorami Gardno i Łeb
sko u podnóża legendarnego Rowokołu. 
Ludność okoliczna była mocno przywią
zana do swej rodzimej mowy. Wprawdzie 
jeszcze przed przybyciem Mostnika pa
storzy posługiwali się gwarą kaszubską, 
jednak on dopiero otoczył tę tradycję 
szczególną opieką. Mostnikowi sprzyjał 
zvczliwy mecenat książąt pomorskich. 
Inicjatorką była Anna de Croy. siostra 
Bogusława XIV ostatniego Grvfity. Po 
owdowieniu osiadła w Słupsku i właści
wie z niezrozumiałych względów otoczyła 
opieką Słowińców. Piękna księżna zna
lazła wybitnego sprzymierzeńca w osobie 
Mostnika. Wsoółoraca na rzecz tego naj
dalej na północ wysuniętego szczepu pol
skiego. po latach z~odzi>a miedzv nimi 
serdeczną przyjaźń, a może coś więcej...?

Z inspiracji księżnej Annv, pastor 
smołdziński zabrał się do dzieła 
swego życia, którym na ponad 200 lat 

zahamował proces germanizacji Pomorza 
słupskiego. Podjął się tłumaczenia reli
gijnych pism luterańskich na język pol- 
sko-słowiński i wprowadzenia go do li
turgii tej konfesji. Mostnik przetłumaczył
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najpierw Katechizm Lutra, który miał 
wielkie powodzenie na Pomorzu, Niewąt
pliwie w jakimś zakresie wzorował się 
na wydanym już Katechizmie Lutra w 
Bardejowie w 1581 roku. Zapewne znał 
też druki polskie, szczególnie zbiory ka
zań wydane w 1574 roku w Ełku. Trzeba 
dodać, że tak wysoko dziś cenione doko
nania literatury kaszubskiej miały swój 
początek właśnie luterańskimi drukami 
religijnymi.

10 marca 1637 roku umiera Ostatni ksią
żę pomorski Bogusław XIV. O wpływy 
nad Pomorzem walczą Szwecja i Bran
denburgia. Na kilka lat przed zawarciem 
pokoju westfalskiego pastor smołdziński 
Michał Mostnik wydał w Gdańsku 
„Mały Catechizm Niemiecko-Wandalshi 
albo Słowięski, to jesta z Niemieckiego 
języka w Słowięski wystawion (...) z Przy
datkiem Siedem Psalmów Pokutnych 
króla Dawida (...) Historiy Passiy nasze
go Pana Jezusa”, Do „Pasji” dołączono 
cenny zbiór pieśni kościelnych w języku 
polskim i niemieckim. Przekład „Małego 
Katechizmu” miały trzy wydania (1643, 
1758, 1828) co świadczy o potrzebie i ży
wotności dziełai W „Katechizmie” jest 
wiele gemmaniczmów, czego nie ma w 
drugim jego dziele ,,Passya to jesta hi- 
storya o męce, śmierci y pogrzebie Pana 
naszego Jezusa Chrystusa zbawiciela 
wszego świata”. Potoczysty język „Pasji” 
zdaje się sugerować, że jest orgmalnym 
dziełem Mostnika, natomiast tłumaczenia 
„Katechizmu" dokonał prawdopodobnie 
na jakimś wzorze;, może mazurskim. Z 
pewnością język „Pasji" jest wymarłą 
mową miasta Stupska. Rola jaką odegrało 
to tłumaczenie „Katechizmu” jest trudna 
do przecenienia. Mostnik napisał motto 
swego dzieła, „W pomorskim cerkiewnym 
porządzecy słowa stoją: Nad wszystka 
rzeczą Catechizm s (więty) we wszystkich 
osadach i cerkwiach pilnie ma bic uczon 
y chanelowan”...

Rozpowszechnianie tego katechizmu słu
żyło nie tylko biblijnemu wyznaniu wia
ry, ale stawiało też najlepszą tamę dla 
ekspansji niemczyzny. Książką. Mostnika 
była świętą księgą Słowińeów, czytaną 
jeszcze w XIX w. Katechizm rozbudził 
zainteresowanie Biblią, stąd mamy póź
niej liczne ewangelickie wydania „Biblii 
Wujka”, Jeszcze w 1726 roku wspomina 
się o bliżej nieznanej Biblii kaszubskiej, 
którą wywieziono po ostatniej wojnie z 
Gardny i niestety zaginęła.

Pastor Michał Mostnik zmarł w 1654 
roku, ą Anna Gryfitka sześć lat później. 
Dzieło ich życia trwa jednak na ziemi 
słupskiej dalej* Choć po Mostniku wszys
cy pastorzy W Smołdzinie byli Niemca
mi, musieli posługiwać się w kościele 
mową słowińską. Kaszubi uważali bowiem

za zniewagę swej narodowości, gdy pa
stor mówił kazanie po niemiecku. Jeszcze 
180 lat po Mostniku odbyły się tam roz
ruchy trwające osiem lat, wreszcie wy
pędzono pastora i odmówiono płacenia 
podatków na szkołę niemiecką, a następ
nie podpalono dom pastora I nauczyciela 
w obronie ojczystej mowy. W 1778 roku 
szwajcarski uczony zwiedzający te tere
ny Jan J. Peraeolli pisał: „Ten mały na
ród posiada własną mowę, w której od
bywają się kazania i to której drukuje 
się także książeczki do nabożeństwa”.

Do końca XVIII wieku polskie nabo
żeństwa utrzymały się w wielu para
fiach powiatu lęborskiego i bytowskiego. 
W XIX wieku germanizacja przybrała 
na sile. Stopniowo znoszono w protestanc
kich kościołach nabożeństwa w mowie 
kaszubskiej,
„Rodzice płakali i skarżyli się, gdyż byli 
jeszcze Kaszubami, że dzieci ich musiały 
uczyć się po niemiecku, ale to nic nie po
mogło. Teraz musimy być Niemcami, to 
ile”. (Wypowiedź zanotowana .przez ro
syjskiego uczonego A, Hdlferdinga).

Mowa Słowińeów długo stawiała 
opór niemczyźnie, prawie doszczęt
nie wytępili ją hitlerowcy. Dla jej 

ratowania zrobiono niewiele. Błędy po
pełniono i po ostatniej wojnie, gdy nie
świadomi czynionej krzywdy osiedleńcy 
traktowali Słowińeów jako Niemców. Do
piero później ratowano resztki kultury 
ludu, który był najlepszym dowodem 
polskości złem pądbałfycfeieh, ludu, który 
przez wiele stuleci opuszczony trwał w 
walce o swą duchową tożsamość. Zna
leźli się jeszcze ofiarni ludzie, którzy sta
nęli w obronie reliktów po Słowińcach. 
Jednym z nich jest fes. Edward Dietz, 
senior diecezji pomorsko-wielkopolskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, któ
ry ctcczył życzliwością f wiele uwagi po
święcił tej polskiej sprawie. Za jego przy
czyną „Caritas” ewangelicki w trudnych 
latach powojennych niósł pomoc żyw
nościową mieszkańcom słowińskich wio
sek.

Na ziemi Słowińeów, których upartemu 
trwaniu Polska zawdzięcza, że Bałtyk ńu- 
ęi jej swą pieśń nieustanną, pozostały 
liczne cmentarze z nagrobkami ńa któ
rych widnieją tysiące kaszubskich na
zwisk zdających się mówić: „Przechodniu 
powiedz Polsce, tu leżym jej syny”.

W 1049 roku z dawnej plebani Michała 
Mostnika w Smołdzinie wyrzucono jego 
portret, szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności uratowany znalazł swe miejsce w 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słup
sku. Siwobrody kapłan trżyma w ręku 
swój „Katechizm” otwarty na fragmencie 
dekalogu: „Ty nie masz innych Bogów 
mieć przymałe.,*. ■

Polski rodowód 
naszei kultury 
duchowej
URSZULA MĄCZKA ■■■■■■■■

Zbliża się 400-leeśe wydania pierwsze
go druku polsko-kaszubskiego, które przy
pada na 1886 nok, (Książka nosiła tytuł: 
„Duchowne piesnie D. Marcina Luthera 
V ynszich naboznich męzow. Z niemiec
kiego W Slawięsky ięziic wilozone przez 
Szymona Krofea, sługę słowa Bożego W 
Bytowie. Drukowano w Gdainsku przez 
Jacubu Rhode. Roku Pańskiego 1586”). 
Śpiewnik Szymona Knofeya ma swoją 
ciekawą historię, ł.acłńskie przysłowie: 
„habent sua fata libelli” wyraża (pośred
nio w pewniej — ograniczonej zresztą — 
mierze jego przedziwne losy. Jedyny 
egzemplarz tego kancjonału został odkry
ty dopiero w 1607 roku w Smołdzinie 
przez F. Tetznera i wiadomość o tym o- 
pubłikowano w 153 numerze gazety mo
nachijskiej.

, Wspomniana książka ma dla Kaszubów 
bytowskich dra pewnego stopnia charakter 
autonomiczny i Wielu z nich, szczególnie 
starego autoramentu, życzy sobie, aby zo- 
staiai ona Äonfröntowana z naszą hi
storyczną ńzeęzywistotcią oraz z dający
mi się w n/iej odczytać reliktami polskoś
ci tej wsm. Równocześnie ich abmicje 
polegają na zamiarze wskrzeszenia pa
mięci w świadomości tutejszej ludności, 
jak również na ustaleniu wagi tego ro
dzimego pomnika historii i literatury, 
jako zjawiska naszego polskiiego rodowo
du kultury duchowej,

Z tym po jedem łączy się przede wszyst
kim problem przyjęcia chrześcijaństwa 
przez kaszubską ludność. Niebagatelnym, 
znaczącym bardzo wiele w pejzażu kul
turalnym naszej ziiemi (nie tylko kultu
ralnym zresztą, również historycznym) 
jest fakt, że akcja misyjna na ziemiach 
położonych między Kołobrzegiem a Łebą 
prowadzona była przez duchownych pol
skich, a nie przez Ottona z Bambergu, 
którego front, ewangelizacji przesuwają
cy się na wschód Pomorza poniekąd u

tożsamia. się z wpływami niemieckiej 
kultury duchowej. W tradycji ludności 
•kaszubskiej ziemi byt owakiej — i nie 
tylko w jej tradycji — (przyp. list w ję
zyku łacińskim Andrzeja Proela z Byto
wa do J. Micraeliusza, autora kroniki z 
Tł&3 t.) organizację kościelną w Bytowie 
datuje się na I960 rok. Warto przy tym 
wspomnieć, że ziemia kaszubska w ciągu 
tysiąca lat stanowiła sferę wpływów 
Polski Mieszko I podporządkował Pomo
rze Zachodnie Polsce. Za jego następcy, 
Bolesława Chrobrego, założono biskups
two w Kołobrzegu. Położenie zaś geogra
ficzne Ziemi Słupskiej Wyznaczało w XI 
wieku wiele wspólnych interesów z Pol
ską, między innymi (prawdopodobną) 
aneksję do „Respublica Christiana”. Nie 
jest też wykluczone, że po śmierci Bole
sławia Chrobrego istniały punkty styczne: 
Bizancjum — Polska — Pomorze w wy
niku sdhizmy z 1054 roku, która oddzie
liła od chrześcijaństwa rzymskiego Euro
pę baikańsą i wschodnią. Siady przetrwa
ły do naszych czasów.

Wszystkie te rozważania potwierdzają 
jednak fakt historycznie najważniejszy: 
kościół na ziemi kaszubskiej był placów
ką polską w całym tego słowa znaczeniu, 
mający jednoznacznie charakter polski i 
bezpośrednie związki z wielkim dziedzic
twem polskiej kultury, chociaż kultura 
duchowa stanowiła tylko część rozlicz
nych powiązań. Dopiero reformacja usta
liła nowe oblicze ziemi kaszubskiej. Ksią
żę Filip 1, syn Jerzego, wychowany w 
Niemczech, przyjął luteranizm jako 
pierwszy. Następnie namówił on swego 
stryja księcia Barnima do podobnego 
kroku. Na ,*śejmie trzebiatowskiim” w 
1534 roku dokonano oficjalnego wprowa
dzenia reformacji, która pociągnęła za 
sobą skutki niekorzystne dla ludności 
słowiańskiej Pomorza środkowego, Na
pływające z Niemiec duchowieństwo pro
testanckie wywierało duży wpływ na 
miejscową ludność, powodując jej niem-
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ozenie i zanik mowy rodzimej. Jedynie 
w okiresie, kiedy książęta pomorscy in
teresowali się teologiczną stroną refor
macji, skłonili oni pastorów do posługi
wania się językiem rodzimej ludności, 
tzn. językiem polskim, zarówno w farmie 
dialektalnej — słowińskiej (kaszubskiej), 
jak też literackiej, 'iakie uprzywilejowa
nie języka polskiego promieniowało z 
różnorodnym t zmiennym nasileniem oraz 
zasięgiem, zanim zgasło w fali niemiec
kiej. (Prsyp. postanowienie sejmu szcze
cińskiego z 1627 roku, na mocy którego 
mieli się kształcić znający język polski 
przyszli pastorzy w zborach grupujących 
ludność słowiańską). Kroniki notują, że 
jeszcze w 1755 roku skierowany do Budo
wa pastor Ja« Homan nie może objąć 
stanowiska duszpasterza bez znajomości 
języka polskiego. Po przeszkoleniu w By- 
towie wygłasza kazania w języku polskim.

Na pochlebną wzmiankę zasługuje ksią
żę Barnim X, który popierając ewangełi- 
cyzan zrozumiał, że do ludu należy prze
mawiać w mowie ojczystej. Z jego też 
inicjatywy i dzięki pieniądzom ze szka
tułki książęcej pastor bytowski, Szymon 
Kroefey, wydał w Gdańska wzmianko
wany kancjonał w 1586 roku. Śpiewnik 
był napisany w języku polskim z do
mieszką słów i form słowińsko-kaszub- 
skich. Autora — „Sfinksa” trzeba uznać 
za jednego z heroicznych patronów i bo
jowników o nowe oblicze ziemi kaszub
skiej. Wiadomo, życie umysłowe tnie roz
wijało się tutaj pomyślnie. Daleko nam 
było do kwitnącego stanu ruchu kultu
ralnego w dzielnicach polskich. Ośrodkiem 
polskiego życia umysłowego był jedynie 
kościół, którego reorganizacja nastąpiła 
po przyjęciu reformacji Ta zmiana za
znaczyła się silnie w życiu kulturalnym 
ziemi kaszubskiej, a pastor S. Krofey 
odegrał ważną rolę w tym procesie. Z 
jego działałnoścdą pisarską wiążą się rów
nież znane ż egzemplarza wydanego w 
1758 noku „Ćwiczenia Katechismowe przez 
pytania i odpowiedzi”. Jest rzeczą praw
dopodobną, jak pisze F. Lorentz, że Kro
fey wydał jeszcze inne druki polsko-ka- 
sziubskde, o których jednak nic die wie
my i które być może zaginęły.

Coś szczególnego wyczuli tutejsi Ka
szubi w rękopiśmiennym śpiewniku z 
1550 roku (znajdował się w Bytowie jesz
cze w laitach dwrudziestych), o którym 
wspomina również pastor Bublitz w kro
nice z Borzegottuchomia. Otóż nie tolerują 
oni mylenia tego rękopisu z odpisem 

-iewnika sporządzonym w 1711 r. przez 
"Typhiusa, przekazanym z Bytowa w I roku uniwersytetowi w Gryf ii 

vwald).

Niektórzy rozmówcy sami oglądali sta
rannie wykonany rękopis, z różnokoloro
wymi literami, który powstał 38 lat przed 
pierwszym drukiem śpiewnika w 1588 ro
ku. W nim zsutnzymała się polskość z cza
sów reformacji. Fakt najważniejszy: w 
tytule rękopisu z 1550 roku nie było 
wzmianki „Z niemieckiego w Slawięski 
ięzik wilozone". Pierwowzorem był więc 
śpiewnik polski, a nie niemiecki.

Nie ulega wątpliwości, że w początko
wym okresie po wprowadzeniu reforma
cji na ziemi toyttowskiej posługiwano się 
wyłącznie drukami wydanymi w Polsce. 
Kaszubi twierdzą, że właśnie pierwsza 
redakcja odręczna śpiewnika z 1550 roku 
da/je prawdziwy obraz tamtej epoki. We
dług ich opinii w kościele protestanckim 
św. Jerzego w Bytowie znajdowała siię 
również polska biblia i prawdopodobnie 
była to biblia, „Leopolita,” z 1563 roku.

Powstaje więc pytanie: dlaczego w dru
ku z 1586 roku upozorowano przemilcze
nie wpływów polskich i powołano się na 
źródła niemieckie? Według miejscowych 
Kaszubów był to wyrafinowany manewr 
mecenasa, niweczący wpływy polskie. A 
może w ten sposób Kaszubi — protestanci 
na ziemi bytowskiej usdłowaii zdystanso
wać się od Kaszubów — katolików, któ
rzy dio 1S45 roku posługiwali się książka
mi polskimi? 1 nie tylko książkami, bo 
Anna Zmuda -Trzeb lato wska z Niezaby- 
szewa przechowała polskie kazania pa
rafii niezabyszewskiej z XIX/XX wieku. 
(Ostatni zapis sporządził ks. Szynków skł 
w 1921 roku).

Dla Kaszubów bytowskich są to, oczy
wiście, najbardziej naturalne skojarzenia. 
Reformacja przypieczętowała rozejście się 
dróg katolików i protestantów. Miejscowi 
katolicy potrafili też swoje stanowisko 
sarkastycznie zdyskontować, np. w tej 
piosence:

Mór cenie, Mórcenie,
Tu nóm wiara zaginie,
Zdebko z wesoka,
Zdebko z daleka,
To sö wepki heretnika.

Takie wiersze były przeważnie preteks
tem do wyrażenia własnych poglądów. 
Przylegają one do ludowej poetyki i za
dziwiają niezwykłym widzeniem spraw, 
zdarzeń i ludzi. Protestanci odpowiadali 
z ogromną przekorą:

Tańcowała Małgorzata,
Gnerczoł na to Grzegórz,
Kopnął on jo plantą w s..ka,
Ona na to: je to górz.

Przywołany obraz kojarzy silę wyraźnie 
z katolicką i protestancką religlą rozgra
niczającą Kaszubów bytowskich oraz koś
ciołami św. Małgorzaty i św. Jerzego w 
Bytbowte.

Znamienne, że dla niemieckich badaczy 
Kaszubi — protestanci to już skansen w 
XX wieku. A tamci mówili jeszcze i 
śpiewali po kaszuhsku. Nie zaginął stary 
język, został tylko bardlzo przytłumiony, 
kiedy mówili np. w Niezafoyszewie w la
tach trzydziestych: poisz cerk (w) — pol
ska oerkwia (kościół), pop — ksiądz, cerk- 
bisz (eerkbisżcze) — cmentarz.

Zarysowała się wyraźna linia podziału, 
chociaż wszystko było takie swojskie. 
Droga Kaszubów — protestantów rów
nała się wówczas w naszych oczach 
„zwichnięciem losu” i była tragicznym 
bezdrożem. Nie potrafiły jej w zadowala» 
jącefl mierze naświetlić badania nad tą 
epoką. Na przykład F. Lorentz podaje, że 
w XX w. wśród ewangelickich mieszkań
ców powiatu bytpwsfc.iego nikt już nie 
rozumie mowy kaszubskiej. Jakie to kła

mliwe, właśnie dlatego, że już poza cza
sem. A niekiedy i obecnie dosyć bezkry
tycznie powtarza się takie poglądy. To 
właśnie racii tutejszych Kaszubów, któ
rzy mają wcalle szeroki horyzont widze
nia i podkreślają, że wszystko, co istot
niejsze dia naszej kultury duchowej, 
miało inicjacje z Polski. Równocześnie 
wiele spraw czeka jeszcze w cieniu „prze
milczenia” na swój renesads.

Znając mentalność tutejszych Kaszubów 
pozostaje na koniec zapytać, co ich na
prawdę bołi. Faktem jest, że nie docze
kali się nawet Promnej kopii fotctypicz- 
nej śpiewnika S. Krofeya wykonanej w 
1958 reku przez prof. R. Olescha z Kc- 
łcmdL. Tym samym kee ubski kancjonał 
petzosftaje po prostu bezdomny, o czym 
mało kto może pamiętać w Słupfku, są
dząc że wystarczy egzemplarz w zbiorach 
Muzeum Pomorza Środkowego metropolii 
wojewódzkiej. Należałoby chyba przed 
1986 r. wypożyczyć (!) wspomniany egzem
plarz do Bytowa. Może zbledną wtedy * 
równiież urazy żywione przez bytowskich 
Kaszubów? £

Holy
W związku z. przypadającym w roku 1935 jubileuszem 700-lecia Lęborka, pisarz 

Jan Piepka zamierza opublikować książkę o Lęborku i Ziemi Lęborskiej.

Autor chciałby pomieścić w tej książce obok faktów historycznych j różnych 
wydarzeń także to, co tworzył} i zachowali w opowieściach w przeszłości i obecnie 
— mieszkańcy tej ziemi. Ponieważ nie jest on w stanie dotrzeć wszędzie osobiście 
zwraca się — za pośrednictwem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku — 
do nauczycieli i uczniów szkół średnich i starszych klas szkoły podstawowej, 
z prośbą o zebranie i spisanie:
■ opowieści, legend,
■ przysłów, powiedzeń, rymowanek,
H nazw wybudowań, siół i różnych miejsc topograficznych,
H nazw i przezwisk nadawanych ludziom i miejscowościom.

Zebrane materiały można przesłać na adres: Jan Piepka. 83-401 Nowa Karczma. 
Autor w miarę możności nawiąże bezpośredni kontakt ze szkołami.

Kuratorium Oświaty i Wychowania W Słupsku apeluje do nauczycieli i młodzieży 
o udzielenie autorowi maksymalnej pomocy.

KURATOR 
mgr Kazimierz Ślusarski
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In memoriom Adama Ważyka
Amfion — Rozważania o wierszu polskim1) jest ostatnią książką zmarłego 

w ubiegłym raku wybitnego poety, tłumacza i teoretyka, Adama Ważyka, autora 
jednego z najgłośniejszych poematów opublikowanych w Polsce Ludowej — 
Poematu dla dorosłych. Amfion jest wężykowym wyznaniem wiary, próbą usta
lenia kanonów dla wersyfikacji polskiej, wreszcie <peł>ną pasji polemiką z Micha
łem Rowińskim, dziewiętnastowiecznym filologiem klasycznym i językoznawcą, 
autorem dzieła pt. Uwagi o wersyfikacji polskiej jako przyczynek do metryki 
porównawczej (1893). Pisze Ważyk: „Wiedza o wierszu jest wysepką niczyją. 
Wysepką o powierzchni niedużej, ale śliskiej i grząskiej, bardzo zdradliwej. 
I często mgła ją pokrywa. Odwiedzali ją kolejno gramatycy i znawcy muzyki] 
estetycy, filologowie, teoretycy literatury, fonetycy, fonolodzy, wreszcie dobrze 
obeznani z logiką językoznaiocy i nawet wybitni matematycy. W przyszłości 
spodziewani są antropolodzyAle w innym miflejsau kładizie Adam Ważyk taką 
oto uwagę: „Tłumacząc poetów współczesnych, wypada brać pod uwagę obyczaj 
rymotwórczy danego poety na tle jego systemu narodowego, ale stosoioać należy 
budowę rymu właściwą naszemu systemowi, a nie budowę języka oryginału 
Czytałem to zdanie po wtelekroć, przyglądałem się mu ze wszystkich stron, 
przewracałem na nice, nie mogąc uwciitnić sdę cd podejrzenia, iż zapomniał 
Ważyk o swa?ch własnych słowach: „Wiedza o wierszu jest wysepka niczyją. 
Wysepką o powierzchni niedużej, ale śliskiej i grząskiej, bardzo zdradliwej. 
I często mgła ją pokrywaNie piszę, że zaprzecza sobie, lecz że żcjpcimruiał tylko. 
Cóż to bowiem znaczy: „obyczaj rymotwórczy danego poety na tle jego systemu 
narodowego”? Czy sonet, na przykład', naileży do sfery „obyczaju rymotwór- 
c ze go”, czy też na-leży do modelu k anemicznego raczej? Jeśli tak, to idąc w ślad 
za Ważykiem, należy przyjąć, że . sonet należy dio „obyczaju rymotwórczego” 
Petrerkd. ale czy wynika stąd jednoznacznie, że tłumacząc na polski, wypada go 
rozpatrywać na tle „jego systemu narodowego”? Co to jest system narodowy 
W poetyce? W sztuce poetyckiej? W wersyfikacji? Ozy istnieje w ogóle ccś. co 
nazwalibyśmy ..narodową normą” wiersza? Albo kiedy dmdlziej „międzynarodów
ką”? Otóż wydaje mi się, że Ważyk — praktyk, znakomity tłumacz choćby 
arcypceimafu Puszkina Eugeniusz Oniegin. cytowanym wyżej zdaniem stanął 
w opozycji do Ważyka — teoretyka- Wystarczy briwiem porównać sens tego 
zdania z przekładem Eugeniusza Oniegina, jednocześnie mając przed oczyma 
puszkinowski oryginał, by o-powtiedzńeć się oo stronie Ważyka — tłumacza. Po
mijam już nieostrość pojęcia „poeta współczesny”, czy „poezja współczesna”. 
Norwid — Doeta współczesny, czy nie? Co zrobić z Rimbaudem, Ricardą Hudh, 
Trakiem i Whitmanem? Jaka cezura czasowa wyznacza i odgradza współczesność 
cd np. klasyki? Jakiś czas temu tłumaczyłem jedlnego z na«jwieksizych współ
czesnych (?) .poetów niiderlandizlkich Karelia vain de Woestijne’a (1878—1929). Teraz 
z drżeniem myślę czy van de Wcestijne jest («był) -pręta współczesnym, czv też 
nie. I czy tłumacząc wziąłem vod uwagę obyczaj rymotwórczy danego poety na 
tle jego systemu narodowego”? Ale też postawiłem -sobie nytanie. czy tłumacze 
na inne języki europejskie brali piod uwagę ważykcwe wskazanie, czy też nie 
brali. I w ogóle: brali pod uwagę ..budowę jeżyka oryginału”, czy nie? Sprawa 
wydała mi się interesująca tak bardzo, że postanowiłem oodizielić się z Czytelni
kami moimi w tej mierze ustaleniami. Zacznijmy wszak od oryginału wiersza 
Karela van de Woestijne’a: Wijding aan mijn Vader (Dedykowane memu Ojcu).

o Gij. die kommrend sterven moest, en Vdder waart, 
en mij liet leven, en me teeder leer de leven 
met uio zacht spreken, en uw streelend hande-beven, 
en, toen ge stier ft, wat late zon op uwen baard;2)

Jest to pierwszy czterowiersz sonetu, rymowany wg wzoru: abba. W wierszach 
drugim i czwartym występuje stała średniówka wg formatu 4+8, w pierwszym 
inwersvina 8+4, w trzecim wg formatu 5+7. Poza» tym, wers trzeci rozpoczyna 
przerzutnia, której wiersze o regularnym toku sylaibicznym raczej mie lubią.

Zobaczmy przeto, jak podadiził sobie z tym czterowierszem francuski tłumacz:
ó Toi qui dus mourir soucieux et fus mon Pere,
toi qui me donnas de vivre et mfappris la vie tendre
de ta douce parole et de tes mains qui caressaient tremblantes,
et, quand tu mourus, un rayon de soleil attarde sur ta barbe;3)
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Otóż pierwszym i od razu poważnym odstępstwem od oryginału jest zmiana 
k:du rymotwórczego z abba na abcb, przy czym od biedy c można traktować 
śródrym w prefiksie słowa „tremblantes” dc b. Średniówka ruchoma kolej
no wg formatów: 8+4, 8+6, 5+9 i 5+12! Przerzutnia — jak w oryginale. 

Przyjrzyjmy się teraz tłumaczeniu na niemiecki:
Du warst, den Kummer sterben hieß, von sanfter Art 
Und ließest leben mich und lehrtest mich zu leben 
Mit leiser Stimme, deiner Hände streichelnd Beben,
Und als du starbst, hing späte Sonne dir im Bart.

Tutaj, przy zachowaniu kodu rymów abba, w dwóch pierwszych wersach mamy 
do czynienia ze średniówką ruchomą kolejno wg formatów 8+4 i 5+7, oraz 
stałą w wersach pozostałych: 5+8 i 5+8. Natomiast przerzutnia pojawia się 
w wersach drugim i trzecim.

SUęgnijmy z Ikolei po przekład rosyjski:
O ty, czto był oteom w mojom rodnom gniezdie, 
i, smierti obrieczion ot wieka, iznaczała, 
ucził riebionka żit*; kogda tiebia nie stało, 
kak sołnee na twojej sijało borodie.4)

Rymy wg oryginału: abba. Regularny wiersz sylabotcriiczny ze stałą średniówką 
kolejno wg formatu 6+7, 6+7, 6+7 i 6+6. Przerzutnie w wersach trzecim 
i czwartym.

Poriai wreszcie zacytować mój przekład tego« czterowiersza:
Ty, co pośród trosk zmarłeś, Ojcze, 
dałeś mi życie i lekcje czułości 
słowem łagodnym, tknieniem ręki drżącej 
i umieraniem w blasku spóźnionego słońca.

W porównaniu z cytowanym,- przekładami, moja lekcja wydaje się najbardziej 
obrazobórcza. P«o pierwsze diatego, że używam rymu krzyżowego cnomatopeicz- 
nego, jedynie rym wersów pierwszego i trzeciego zbliża się do niepełnego 
asenansu. Średniówka na/to miast stada wg kolejno formatów: 5+4, 5+6, 5+6 
i 5+8. Przerzutnia użyta, jak w oryginale, w wersie trzecim.

Prosizę zwrócić uwagę, że rozpatrywałem przekłady wyłącznie od strony 
użyci ja rymów, średniówki i przerzutni, nie zajmując się wiernością przekazu 
poetyckiego, tj. obrazu i jego znaczenia. A przecież w przekładzie poetyckim 
przede wszystkim chcidlzli' o możliwie najwierniejsze oddanie idei wiersza, idei 
poetyckliego obrazu, skoro wiadomo, że słowa nie wymieniają się w poezji na 
słowa.

W tej sytuacji poezję tłumaczyć si!ę powinno wierszem wolnym, nie dlatego, 
że jak utrzymywał Blake „rym jest okowami”, lecz dlatego, że rym nie daje się 
przenieść z języka do języka, wreszcie dlatego, że w stosunku do oryginału rym 
w języku tłumaczeni ja jest fałszem. Przekłamaniem. Jeśli w czymkolwiek można 
przybliżyć silę do oryginału, to tylko w rytmice, w kadencji zdania, ale czy to 
miał na myśli Ważyk zalecając „stosoioać budowę rymu właściwą naszemu sy
stemowi” — nie wiadomo.

Felietonem tym usiłowałem dać wyraz moim wątpliwościom i zasygnalizować 
wciąż żywe zjawisko tłumacza, jako zdrajcy. Z drugiej strony wciąż wołamy 
o nowe tłumaczenia zarówno literatury klasycznej, jak i współcześnie tworzo
nej. Pozostaje więc tylko indywidualną sprawą tłumacza wybór normy transla- 
cyjnej, wszelako takiej, która możliwie najściślej zwierałaby przekład z orygi
nałem. Od dawna powtarzam za wybitnym Irlandczykiem Thomasem Kinsellem, 
że tłumacz „nie powinien zajmować się liczeniem sylab i szukaniem rymów”, 
powinien natomiast myśleć oryginałem w swoim ojczystym ję
zyku. Jak dotąd udało się to tylko Zbigniewowi Bieńkowskiemu w tłumacze
niu poematów Saint-John Perse’a. „Reszta jest milczeniem”, jak powiedział 
Szekspir.

ANDRZEJ TURCZYŃSKI
1) Adam Ważyk, Amfion — Rozważania nad wierszem polskim. Czytelnik. Warszawa, 1983.
2) Karel van de Woestijne, Het vaderhuis, 1903.
3) Pofcmes choisis, Irsl. Marcel Lecomte., Editions des Artistes. Bruxelles, 1964.
4) Einsame Brände, trsl. Heinz Graef, Diederichs Verlag, Berlin. 1952.
n) Zapadno.iewropiejskaja poezja XX wieka, tl. G. M. Markow. Izdatielstwo ..Chudoźie- 

slwieniiaja literatura’*, Moskwa, 1977.
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■ W Postominie z inicjatywy 40-osobowej gru
py działaczy i pracowników kultury utworzono 
Gminny Oddział SSK „Pobrzeże”. Kierownic
two nad pracami oddziału przyjął Mieczysław 
Stankowski. Wiceprezesem została — Grażyna 
Ki janowska, sekretarzem — Alfred Obszański. 
W skład Zarządu wybrano — Jadwigę Czer
wińską, Annę Maćkowiak, Tadeusza Ościaka, 
Romana Szwajkosza i Bogdana Wendę. Zebrani 
w ustalonym programie działania przewidzieli 
m.in. zorganizowanie społecznego ogniska mu
zycznego, klubu myśli politycznej, odbywanie 
spotkań z ciekawymi ludźmi sztuki, literatury, 
dziennikarzami. Postanowiono zwrócić baczniej
szą uwagę na upowszechnianie amatorskiej 
twórczości.

■ Ciekawe przedstawienia prezentuje publicz
ności Miastka dziecięcy teatrzyk lalek z Miej
sko-Gminnego Ośrodka Kultury. Twórczynią 
i niestrudzoną instruktorką tego teatrzyku jest 
Renata Nowak prowadząca zajęcia z grupą 
kilkunastu dziewcząt.

■ Dział etnograficzny Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku ogłosił „V Konkurs 
Twórczości Ludowej i Pamiątkarskiej”. His
toria i kultura Pomorza Środkowego i kaszub- 
szczyzny — to temat tego konkursu cieszącego 
się uznaniem wśród twórców z naszego regionu. 
Przed dwoma laty Muzeum Pomorza Środkowe
go zakupiło ponad 60 spośród 500-set nadesła
nych prac. Termin nadsyłania dzieł — do 30 
września br.

■ Filmoteka Rejonowa Okręgowego Przed
siębiorstwa Rozpowszechniania Filmów przenio
sła się w Słupsku do nowych pomieszczeń przy 
kamienicy na ulicy Jaracza. Okazały budynek 
staraniem władz miejskich przekazano na po
trzeby instytucji kulturalnych. OPRF w rekor
dowym tempie przeprowadził kapitalny remont 
oficyny stwarzając pracownikom filmoteki go
dziwe warunki pracy. Są pomieszczenia maga
zynów dla ponad 3 tys. filmów oświatowych, 
fabularnych.

W LUTYM ZAPRASZAJĄ ■ W LUTYM ZAPRASZAJĄ

SŁUPSKI TEATR DRAMATYCZNY 
Słupsk, ul. Wałowa 3, tel. 49-60, 38-39 
,,Indyk” Sł. Mrożek, reż. Jowita Pieńkiewicz, 

scen. Teresa Darocha
..Gry kobiece” — wieczór teatralny na podsta

wie scenariuszy filmowych „Niedostępna”, 
„Miłość płatna z góry” K. Zanussiego i 
E. Zebrowskiego, reż. A. J. Dąbrowski, 
scen. Ryszard Strzembała 

„Konopielka” E. Redliński, adaptacja, reż. scen. 
Jerzy Nowacki

PAŃSTWOWY teatr lalki „tęcza»* 
Słupsk, ul. Waryńskiego 2, tel. 39-35, 87-94 
„Królowa śniegu” E. Szwarc wg Andersena, 

reż. Adam Waśko, scen. Marian Wentzel, 
muz. Lucyna Waśko

„Zima... zima” Maria Kossakowska i Janusz 
Galewicz, reż. Zofia Miklińska, scen. Ali 
Bunsch, muz. Wanda Dubanowicz

KONCERTY
SŁUPSKIEJ ORKIESTY KAMERALNEJ 
Słupsk, ul. Wałowa 3, tel. 49-60 
9.2. — Lębork, Szkoła Muzyczna godz. 17.00 

Słupsk, S. T. Dram. godz. 18.30 
„Koncert fortepianowy g-moll”, „Sym
fonia włoska A-dur” Mendelson 
fortepian — Ewa Kandulska 
dyryguje — Zdzisław Siadł ak 

23. 24, 25.2

— Słupsk — koncerty popularne „Opera w 
przekroju”
słowo o muzyce — Janusz Cegiełła
dyryguje — Jan Kulaszewicz
ponadto wg zamówień — koncerty szkolne
„Muzyka w przyrodzie”
dyryguje — Zdz. Siadlak
dyryguje — Zdzisław Siadlak

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO
Słupsk, ul. Dominikańska 5, tel. 40-81
Zamek Książąt Pomorskich
— Sztuka dawna Pomorza w XIV—XVIII w., 

„Portrety” S. I . Witkiewicz, „Norbliń i 
Fraget” — wyroby artystyczne z metalu, 
Wiesław Markowski — malarstwo, rysunek, 
grafika

Młyn Zamkowy
— Kultura • i sztuka ludowa Pomorza Środko

wego, „Hej kolęda... kolęda” — wystawa 
prac twórców ludowych

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Słupsk, ul. Pawła Findera 3, tel. 40-41
„Baszta Czarownic»*
ul. Francesco Nullo
Jerzy Mazuś (Płock) — grafika
Foajer Słupskiego Teatru Dramatycznego
ul. Wałowa 3
— fotografia i serigrafia Zdzisława Pacholskie

go (Koszalin)

Warunki prenumeraty: kwartalna 45 zł, półroczna 90 zł, roczna 180 zł. RSW „Prasa-Książka- 
-Ruch”, 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 7. Konto — NBP 77002-794 Słupsk ,Nr indeksu 5966. • 
Wpłaty od jednostek gospodarki uspołecznionej, instytucji, organizacji przyjmują miejscowe 
oddziały RSW i ekspedycje lub — urzędy pocztowe w miejscowościach w których nie ma 
placówek RSW. Nabywcy indywidualni opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych na po
dane konto i numer indeksu oraz adres. Druk: Poligraficzna Spółdzielnia Pracy w Słupsku. 
Nakład 1000 egz., format B-5. Zam. nr 567 D-8. Cena 15 zł
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Dyżurny
Nigdy nic twierdziliśmy, jako zespół redagujący WIK „Gryf”, że zadowoli 

nas tworzenie pisma jedynie w celach informacyjnych. Byłoby to nieambitne 
w warunkach kiedy mamy w województwie grono wspaniałych działaczy 
potrafiących przelać na papier „swą myśl przednią” — jak by rzekł myśliciel 
z minionej epoki. A więc anamy takich ludzi i dziięki mm „Gryf” szybko 
stał się (to już szesnasty numer) piismem ważkim, ukazującym autentyzm 
i nietuzinkowość w próbach kształtowania przez grono współpracowników 
opinii o przeszłości i dniu dzisiejszym Ziemi Słupskiej mocno osadzonej 
w pomorskim krajobrazie. Należą im się podziękowania.

W niniejszym numerze z a-rcyciekawymi uwagami na temat nauczania języ
ka polskiego dzieli się Leszek Bakuła, nauczyciel-pedagog z trzydziestoletnim 
stażem pracy. Stawia tezę, że wszyscy powinniśmy być świadomi poprawności 
używanego języka polskiego, także nauczyciele chemii, fizyki, matematyki czy 
... rytmiki chociażby. A z tym nie jest najlepiej, „idą w dziecięce umysły” ję
zykowe potworki, neologizmy-dziwolągi. Zatracamy to co winno być najcen
niejsze — piękno tzw. kulturalnego języka, pozostające już tylko na kartach 
książek ambitnych pisarzy.

Jak zwykle spora porcja rozważań z dziejów regionu; o najstarszych mo
dlitewnikach pozwalających ludowi pomorskiemu zachować mowę ojczystą, 
o związkach Sobieskiego z Pomorzem, o dziejach ostatnich — kolejny odcinek 
wspomnień Kazimierza Kwietnia ze Słupska.

Jak zawsze — sporo materiałów typowo informacyjnych poświęconych 
wydarzeniom „z dnia”, wystawom, amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

Pożytecznej lektury



PODOBIZNA ZYGMUNTA AUGUSTA NA MONECIE POMORSKIEJ — XVI w.
Czasy monopolu Hanzy w handlu na Bałtyku mijały bezpowrotnie.

Handel pomorski musiał szukać' dróg dostosowanych do nowych warun
ków. W obliczu zmiennych konstelacji politycznych w rejonie bałtyckim 
książęta pomorscy byli bezradni. Jedynym ich staraniem było uchronie
nie się od strat cięższych i utrzymanie niezależności w stosunku do za
borczych sąsiadów: Danii, później Szwecji i Brandenburgii.

Wyrazem dbałości o przyjazne stosunki z ostatnim z Jagiellonów, Zyg
muntem Augustem, było udzielenie przez książąt pomorskich królowi 
znacznej pożyczki. Na sejmie koronacyjnym w Krakowie w 1549 r. Bar
nim poprzez posłów złożył hołd Zygmuntowi Augustowi.


