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Wëdarzëło sã to w môlu òsoblëwim dlô 
nôbleższégò òkòlégò Gduńska. Trzë rzéczi 
sã tam zléwają w jedno łoże. Dzysô plac 
ten sã nazéwô Krãpiec, za to pierwi béł to 
Krampitz. Swòjã pòzwã wierã zawdzãcziwô 
òn jednémù rëbôkòwi, jaczégò praòjce  
– za zezwòlenim gduńsczich ksążãtów, 
òd zabëtëch czasów rządzëcelów ti zemi  
– mòglë w tim òkòlim łowic rëbë.
Òtrok tëch rëbôków – Krams, pilowôł 
jednégò dnia ò pòrénicë na kôłpie. Panowie 
na zómkù brëkòwalë piórów òd tëch 
ptôchów. Rozkôzelë tej swòjim pòddónym, 
bë nachwôtelë tëch sniegùlców tak wiele, bë 
pùchù sygło na pôrã pòrządnëch pierzënów 
a jesz wiãcy pòdëszków. Jaczis czas pózni 
bëniel kùreszce ùzdrzôł zblëżającé sã do 
niegò kôłpie.
Pierszi płënął pò Mòtławie. Drëdżi sã 
przëkrodzywôł òd stronë rzéczi, co bëła 
pòzwónô Czôrną Łachą. Slédny za to 
majestatno sã ùnôszôł na wòdach Reduni. 
Czej bëłë ju krótkò ùczajonégò w sycënie 
Kramsa, nen szëkòwnym zrëchã cësnął na 
nie z wësoczégò ùbrzegù letką séc, w jaczi 
wszëtczé trzë wnetk sã zaczãłë rozpaczlëwò 
plątac.
Jaczé równak bëło zdzëwòwanié młodégò 
rëbôka, czej pòjmóné kôłpie wnym zaczãłë 
gadac lëdzczim głosã i pòprosëłë gò ò lëtosc, 
przërzékającë bòkadną nôdgrodã.   
– Wezce darujce nóm żëcé dobri młodi 
człowiekù – ùczuł. – Wezce so wëbierzce 
jednégò z nas, a nie bãdzece tegò żałowëlë 
– ùscëgiwałë ptôchë. 
Wëbiér pôdł na nôpiãkniészégò kôłpia, tegò, 
jaczi przëpłënął òd stronë Reduni. Czedë 
te dwa òdlecałë na nordã, ten trzecy ptôch 
niespòdzajno zdżinął pòd wòdą, bë za sztërk 
wëpłënąc z ni w sztôłce dzéwczëca. Tak 
snôżégò dzeùsa Krams jesz nigdë ni miôł 
widzóné. 
Òd te czasu sã tu ti dwòje w wiôdżi krejamnocë 
pòtikelë. Òn przëbéwôł z niedaleczny Òrunie. 
Òna nie je wiedzec skądka. Òczarzony 
widzałotą nieznajemnégò dzeùsa, rëbôk 
nawetka so nie pòmëslôł, że ta, co jã kòchô, 

je Redunicą, jedną z tëch wòdnëch pannów, 
chtërne przódë lat mieszkałë w rzéce Reduni 
a ji òdnogach.
Òbëdwòje bëlë ze sobą baro szczestlëwi.  
W kùńcu so ùdbelë sã òżenic. Le jeden 
warënk kôza mù zjiscëc snôżô wòdnô panna. 
Mùszôł ji przërzec, że nigdë nie wezdrzi na niã 
w widze miesąca, czej bãdze òna rozeblokłô. 
Kò wiedza òna dobrze, że czej òn le dozdrzi 
niewiôldżé płetwie przë ji biodrach i midzë 
pôlcama nogów – bãdze niechcónô. Młodi 
Krams przërzekł dotrzëmac ji zastrzegã, chòc 
zdôwa mù sã òna dosc dzywnô.
Pò zdënkù zamieszalë na rzmie, krótkò placu, 
gdze sã pierszi rôz pòtkelë. Òna òb całé 
dnie, ùmilającë mù żëcé spiéwã, cerplëwie 
ùprôwia pòrwóné jadra. Òn sã zdôwôł bëc 
nôszczestlëwszim ze wszëtczich pòddónëch 
gduńsczégò ksążëca, co zamieszkiwelë 
òruńsczi Dólnik. Z czasã równak cekawòsc 
dosta nad nim górã i jedny nocë, czej wid 
miesąca zaczął przemikac do jich chëczë, 
Krams letkòmëslno nie dotrzimôł słowa 
dónégò swòjémù mùlkòwi. 
Skòrno le pòjął, że żëje z Redunicą, srodze 
sã zmienił. Òna, czej òbôczëła to, nazôt sã 
przemienia w biôłégò kôłpia i pòderwa do 
lecbë. Zatoczëła wiôldżé kòło pònad stôrim 
zléwiszczã trzech rzék i òdleca na nordã, bë 
ju nigdë nie przëlecec nazôt.
Rëbôk wnet zaczął gòrzkò żałowac swòjégò 
ùczinkù. Darmò równak tesknił za ùtraconą 
białką. 
Wiadło chùtkò sã rozeszło westrzód 
gduńczónów. Wiele z nich przëpłiwało na 
swòjich czôłnach, bë pòceszëc nieszczãsnika. 
Nen, rozżôlony, nie zaznôł ju w żëcym 
miłotë. Pò kùńc swòjich dniów prowadzył 
sómné żëcé. A czedë ùmarł, môl ten zaczãlë 
nazewac Kramsã. 
Téż i dzysô kôłpie, co wanożą jesenią z nordë 
na pôłnié zatrzimiwają sã czasã na Krãpcu, 
tam, gdze wòdë trzech rzéków zléwają sã 
w jedno łoże. Czë równak są westrzód nich 
zamienioné w ptôchë Redunice?

Tołmacził G. J. Schramke

Jerzi Samp

Snôżô Redunica
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Lëtercczi kònkùrs

Bëlny ùsmiéch
Éwa Nowickô

Dzéń jak co dzéń, pòrénk, jak kòżdi jinszi… 
dzesãc do szósti. Mój òkrutny bùdzyk ni 
mô lëtoscë dlô mie nawetka w pòniedzôłk. 
Ni môta pòjãcô, jak cãżkò mie bëło wëlezc 
z wëra. Pò 10 minutach równak  ùdało 
sã. Zgniło jô zalazła do kąpnicë i wzãła 
jem prësk. Krople zëmny wòdë dzejałë 
na mie jak rajsczé dotkniãcé. Nie chcało 
mie sã wëchadac z kabinë. Òkrëła jem sã 
rãcznikã  i skùńczëła pòrénczną toaletã. 
Letczi makijaż skrił mòje cénie pòd òczama 
i rozwidnił skórã. Przëszła jem nazôd do 
jizbë, òbùła jasné bùksë i kòszlã dozdrzeniałi 
apfelzynowi farwë. Włosë związała jem 
w warkòcz. Stanãła jem naprocëm zdrzadła  
i slédny rôz zdrzała jem na swòjã cénią. 

– Piãkno dzys wëzdrzisz, Maddie – rzekła 
jem sama do se i wëlazła z jizbë. 
Pòszła jem do kùchni. Zrobiła jem so mùsli 
i wlała apfelzynowégò sokù do tasczi. 
Pò zjedzenim môltëchù, wzãła jem taszã 
i szła do robòtë. Jak wiedno mój przédnik 
przëwitôł mie wiôldżim ùsmiechã.
– Dobri dzéń, Maddie. Dlôcze jes të dzysô 
tak chùtkò?
– Dobri dzéń. Nie wiém – ùsmiéchnãła jem  
sã i pòszła w czerënkù jizbë dlô prôcowników. 
Òblokła jem sã w mòje robòcé ruchna. 
Pònemù sparzëła sã kawã. Za 15 minut 
wszëtkò bëło przëszëkòwóné. Òdemkła 
jem karczmã. Lubiã mòjã robòtã. Kòżdégò 
dnia pòznôwóm nowëch lëdzy. Dopôłnia je 
jich nôwiãcy. Kòl pierszi w pôłnié ze zwãkã 
zwónka zjawił sã młodi knôp. Mòże miôł tëli 
lat co jô, a mòże béł kąsk starszi. Dozdrzôł, 

24 czerwińca w Brusach òstôł ùroczësto zakùńczony kònkùrs dlô piszącëch pò kaszëbskù 
„Twòrzimë w rodny mòwie”. Òrganizowałë gò dwie szkòłë: I Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé 
Liceùm w Brusach i Zespół Ekònomiczno-Rolniczich Szkòłów w Bëtowie. Przërëchtowałë 
gò dwie szkólne regionalistczi – Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô i Wioletta Katarzëna 
Ratajczak-Toczek. 
Medialnym patronã béł m.jin. miesãcznik „Pomerania”. 
Na kònkùrs òstałë wësłóné 24 dokazë. Tak wëzdrzi lësta dobiwców:
Wëżigimnazjalné szkòłë 
proza: I môl – Éwa Nowickô, II môl – Izabela Szopińskô, III môl – Weronika Rogala
dokazë na binã: I môl – Ilona Grzëbòwskô
pòezjô: I môl – Daria Òlter, II môl – Justina Retka, III môl – Aleksandra Wenda
Gimnazja
pòezjô: I môl – Julia Bùkòwskô, II môl – Aleksandra Cyman, III môl – Julia Fòrmela, 
wëprzédnienia – Anita Datta, Marta Wenta, Adriana Òlejnik.
Czëtińców „Stegnë” rôczimë do lekturë nôlepszich dokazów w kategòrie proza 
(wëżigimnazjalné szkòłë).
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że sã jemù przëzéróm. Òn jął sã rëszac. 
Pòmniésziwôł òdległosc midzë nama. Za 
kòżdim jegò krokã czëła jem, że mòje nodżi 
òdmôwiają mie pòsłëszeństwa. Nie trafiło to 
sã mie jesz nigdë w mòjim donëchczasnym 
òsmënôscelatnym żëcym. Czedë òn stanął 
kòl mie, zdało mie sã, że jem krótkò zawału.  
– Co chce wasta zamówic? – leno to bëła 
jem w sztãdze wërzeknąc. Jegò mòdré òczë 
zdrzałë na mie, jak w jaczis òbrôzk.
– Pòproszã kawã, sztëczk kùcha i ôrt na 
ùdostanié numru telefonu do białczi, 
z chtërną terô gôdóm. Jô jem Tómk  
– ùsmiéchnął sã. Taczégò ùsmiechù jô 
donëchczôs nie widzała. Pòdôł mie rãkã. 
– Jô… Maddie…
– Miło mie – òddała jem gest.
– To mie je miło. Jô béł tu niejeden rôz, ale 
nigdë jem ce nie widzôł. Je to mòżebné?
– Jô robiã na zmianã z mòją sąsôdką i të 
mùszôł na niã wiedno trafic.
– Tak mùszało bëc.
– Twòje zamówienié – dała jem taskã i kùch.
– Dzãka – ùsmiéchnął sã, ale za sztôt 
pòsmùtniôł.
– Co sã stało, że pónk wiesółk stôł sã 
smùtny?
– Në, në... jô nie dostôł całégò zamówieniô.
– Nigdë nie òdpùszczôsz?
– Nigdë. To jak?
– Niech bãdze.
Dała jem mù kôrtkã z numrã, chtëren 
jem chùdzy napisa. Jô leno chcała jem sã 
z nim zabawic, ale jeżlë jô dali bë miała grac 
nieprzëstãpną, to òn bë so òdeszedł..
– Dzãka. To czile to kòsztô?
– Na kòszt firmë.
– Bãdã pamiãtac – zdżinął natëchstopach. 
Nawetka nie wiém, czedë òn wëlôzł  
z karczmë. 
Ò czwiôrti pò pôłnim miała jem kùńc robòtë. 
Òddzãkòwała jem sã z mòjim przédnikã 
i wëlazła jem na swiéżi lëft. Miała jem równak 
nôdzejã, że nie wëszła jem na bezrozëmną 
białkã. Nie rozmiała jem, skądka sã wzãło 
ù mie taczé mëszlenié. Czë ten knôp mie 

zakrącył w łepie? To nie je do mie pasowné. 
Z taczima mëslama szła jem bez park. Narôz 
stracëła jem równowôgã i czedë miała jem 
sã nalezc na zemi, cos a prôwdzëwie chtos 
na to nie dozwòlił. Nalazła jem sã w kògò to 
mòcnëch remionach. Czedë òdemkła jem 
òczë, ùzdrzała jem nen sóm ùsmiéwk knôpa, 
chtëren zawrócył mie w łepie.
– Nick sã cë nie stało?
– Nié, dzãka Tómk.
– Ni ma za co. Ni mógł jem przecã dozwòlëc, 
cobë sã cë co przëtrafiło. Co jak co, ale 
pòmagac je nót – zdzëwòwałë mie jegò 
słowa.
– Në dobrze. Jesz rôz dzãka Tómk – knôp 
wiedno sã do mie ùsmiéchôł.
– A pòwiész mie, co të tu robił, bò wierã mie 
nie dozérôł.
– Gwësno nié. Chcôł jem pòszpacérowac 
i… czedë jem tak wanożił, dozdrzôł jem ce. 
Chcôł jem z tobą pògadac, ale wiész, co z te 
wëszło.
– To...to mòże dozwòlisz so pòdzãkòwac  
i dôsz sã przërôczëc do karczmë na kawã? Tu 
niedalek je fejn karczma. Co të na to? – nie 
wierzëła jem, że to zrobia.
– Nigdë ce nie òdmówiã, Maddie.
– Dzãka.
Pòszlë jesma do dobrze znónégò mie 
môla. Jidącë dargą, më wiele gôdelë. 
Tómk òpòwiôdôł mie ò swòji familii 
i zajãcach. Knôp béł abò baro twórczi, abò 
miôł przërëchtowóny zestôwk pëtaniów. 
Wsłëchiwôł sã téż w mòje òpòwiesce, jakbë 
chcôł wszëtkò zapamiãtac.
Tómk zabédowôł mie òdprowadzëc dodóm. 
Tak dobrze jak kòl Tómka jô sã jesz kòl nikògò 
nie czëła. Òn zdôwôł mie sã bëc taczi jak mój 
tata. Czëła jem sã tak, jakbë jem gò znała ju 
òd dôwna. Czë to namienienié? Czë kawel 
sprôwiô, że dochôdô do najich pòsobnëch 
zéńdzeniów. Tegò nie wiém, ale jem mù za 
to wdzãcznô.
– To je mój dodóm – wzdichnãła jem. Nie 
chcała jem sã z nim òddzãkòwiwac.
– To dobrze.
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– Dobrze?
– Në, dobrze, bò terô jô wiém, dze mògã 
przëchôdac, czedë bãdã miôł chãc. Në… 
wiém, dze bãdze baro fejnô jimpreza.
– Widzy mie sã twòja darga mësleniô.
– Nie dôsz wiarë, ale mie téż. Ju jaczis rôz ni 
mòglë jesmë òprzestac sã smiôc.
– To jô sã bãdã zabiérôł. Do pòsobnégò – 
kùsznął mie w skarń.
– Pa, Tómk – pòcziwała jem mù. Czedë 
dwiérze ju bëłë zamkłé, jô padła na pòdłogã. 
Pòznała jem baro bëlnégò bëńla i wierã jô 
sã w nim zakòcha. Czedë chcała jem jic 
do swòji jizbë, chtos zazwònił zwónkã. Jô 
ùdbała òdemknąc dwiérze. Òdsztëkała jem 
je i nawetka dobrze jem nie rozpòzna, chto 
przëszedł, bò nen chtos krëjamny wpił sã 
w mòje lëpë. Na zôczątkù nie chcała jem sã 
dac kùszkóm, ale za sztëczk zrobiło mie sã 
lżi. Pòczëła jem pôchã tegò, chtëren béł ze 
mną bez całé pòpôłnié. 
– Maddie, przeprôszóm. To sã ni miało 
przëdarzëc, równak to bëło òd mie 
mòcniészé. Òd te czasu jak jô ce ùzdrzôł, 
czëjã sã jaczis jinszi. Jô wiém, że to je dzyw, 
bò më sã znajema le czile gòdzënów, ale 
jô ni mògã ò ce òprzestac mëslec. Nie 
dozwòlëła jem mù skùńczëc, bò terô to jô 
jem gò kùsznãła. Béł zadzëwòwóny, ale czëła 
jem, że sã ùsmiéwô.
– Tómk, të téż nie jes mie taczi cëzy, ale 
pò prôwdze to dzeje sã wszëtkò za chùtkò. 
Mòże kąsk za chùtkò.
– Przeprôszóm.
Bez całi czas zdrzelë jesmë so w òczë. Czëła 
jem jegò òddichanié na mòji skórze. Czëła 
jem dërżenié mòjégò cała.
– Móm, móm… przeprôszóm jesz rôz.
– Głupk.
– Mòże, ale twój.
– Dobrze wiedzec.
– To jô sã bãdã zabiérac drëdżi rôz.
– Zôs sã ze mną òddzãkòwùjesz? Jak mòżesz?
– Në, tak to ju je.
– Òstani.
– Jeżlë chcesz, to zrobiã to dlô ce.  

Pòszlë jesmë do mòji jizbë. Miesąc pózni më 
òstelë pôrą. Tak je do dzysdnia. Baro dobrze 
je nama, lubimë bëc z sobą. Òbiecelë jesmë 
so, że sã nigdë nie rozéńdzemë.

Złómónô czarzélnica
Izabela Szopińskô

Lëdze ò ùmiarłi Landowsczich Aneczce 
gôdelë rozmajice. Jedny bëlë dbë, że za 
wczas kòłtun scãła, a jinszi prawilë, że ta 
Jinez z Czôpic ji nico zadała. Z Jinez òd 
Brunków nicht nie chcôł miec nick do 
ùczinkù. Kòżden miôł ji stracha. Czej przëszła 
do kògòs w dóm, tej zarô białczi sëpałë sól 
w òdżin. Òna wiedno za sztërk przechôdała 
nazôd i pòwiôdała, że tu ji sznëpelduk abò co 
jinszégò mùszało zaòstac. Òna pò prôwdze 
jaczé lëché òstôwiała w taczi chëczë.
Gwës temù młodémù dzéwczątkù 
Landowsczich Jinez dopòmògła zeńc z tegò 
swiata. Czile razë bëła tam zaszłô bez te trzë 
niedzele.
Ù cotczi Cylë bëła dzysô przëszłô Gréta. 
Landowscë mieszkelë krótkò stôri cotczi, 
tej ta wiedza, co sã ù nich stało. Gréce bëło 
czësto żôl, bò Anka bëła ji drëszką.
– Chùdô chùtkò mia jã wzãté bez tã Jinez 
– pòwiôda Cyla – le të sã nie bòji, Grétkò. 
Tobie òna nick ni mòże zrobic – të wiész.
Gréta niejeden rôz mëslała ò Inez.   
W Czôpicach i wszãdze dokòła ò tim 
dzewùsu gôdelë, że to je czarzélnica. Grétë 
to òna ni mògła scerpiec. Kùli to razë jedna  
i drëgô szłë bez wies, a Gréta czëła, jak na za 
nią krzikô:
– Të so nie mëslë, że jô cã nie ùdostónã! 
Terô doprzińc do ce ni mògã, le pòżdôj kąsk, 
a òbôczisz!
Gréta nie wiedza, ò co ti białce jidze i w czim 
òna ji tak wadzy – tec mieszkała dalek òd ni, 
a nick złégò téż ji nie zrobiła.
Jednégò dnia Bernôdk Szëmańsczi przëlôzł 
do Grétë i gôdô:
– Ta Brunkòwô do naju przëszła i chcała, 
żebë jô zarô szedł pò cebie.
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Gréta bëła zdzëwionô.
– A cëż òna òd mie chce?
– Tegò to jô nie wiém, ale të lepi nie jidzë. 
Òna jamrota, że òna sã mùszi cebie jakòs 
pòzbëc.
Gréta nie szła. Ni miała ji stracha, le ùdbała 
so, że lepi złégò nie kùsëc.
Kòl wieczora Gréta szła na smãtôrz. Rôz 
na miesąc òna tak òd pôrã lat chòdzëła sã 
mòdlëc na grób swòjich starszich. Cyla mia ji 
gôdóné, że ji tatk, co zdżinął na wòjnie, béł 
ù ni czedës przëszłi we snie i kôzôł sã za tëch 
dwòje mòdlëc. Gréta wiedno przëchôdała 
na smãtôrz òb cemnicą, bò lëdze z Czôpic 
chcelë, cobë òna tak robiła, żebë Jinez 
tam nie wëprôwiała. Pòwiôdelë, że na 
czarzélnica lôtô kòl grobów i zapôlô swiéce, 
a tej sprôwiô swòje czarë. Czej Gréta je na 
smãtôrzu, to òna ni mòże tegò robic. Rôz 
jeden Gréta mia jã tamój widzóné, le zarô ta 
Jinez, jak jã òbôczëła, zdżinãła.

***
Cyla mùszała ju przińc leżec. Zachòrza 
i Gréta wiedza, że to ju długò nie mdze 
dérowało, czej jã smierc dostónie. Cotka 
Cyla bëła dlô ni lepszô niżlë gwôsnô mëmka, 
tej przëchôda do ni kòżdi dzéń. Cyla ju 
nikògò nie pòznôwa, le jak ju przëszła Gréta, 
tak prawiła:
– Grétkò, të to zapamiãtôj, co jô gôdóm: 
Różo wiatrów...

– Coteczkò, jô tegò nie chcã ùmiec – kòżden 
rôz òna ji òdrzékała.
Cyla rozmia zjimac różã i chcała to Gréce 
przekazac, le ta bëła ùpiartô. Pierszi rôz, jak 
ji Cyla pòwtôrza, co sã przë tim gôdô, Gréta 
słëchała, ale ju pòzdze nié.
To bëło w piątk. Gréta z cotką razã sedzałë 
na zófce.
– Cotulkò jô ju pùdã dodóm. Mie sã czësto 
zëmno zrobiło – rzekła Gréta.
– Òstani – pòwiedza Cyla – jô ce ògrzejã.
Cyla wzã Grétã za rãce. Cotka mia je taczé 
cepłé. Sztërk tak sedzałë nick nie mówiącë,  
a Gréce zrobiło sã tak cepło, że prawie terô 
bë mògła sã zebùc. Cyla zarô chcała sã 
pòłożëc i leno sã do Grétë ùsmiéwa, a na 
sóm kùńc pòwiedza:
– Jô ce mdã mia pòd òpieką, Grétkò.
Na drëdżi dzéń Cyla bëła ju ùmarłô. Gréta 
przëbôcziwała so wszëtkò z wczora, czej 
jesz gôdała z cotką. Cyla zarô jak Gréta 
wëchòdzëła, prosëła, cobë jã czim przëkrëc, 
bò zëmno ji bëło. Gréta terô so ùdbała, że 
cotka ji chcała cos òd se dac bez to cepło.
Ani na pùstą noc, ani na sóm pògrzéb Cylë, 
Jinez nie przëlazła, a wiedno przëchôda, jak 
chto ze wsë ùmarł. Dzywno wszëtczim bëło, 
ale lëdze zaczãlë nad tim czësto meditowac 
i przëszlë do dbë, że prôwdac – złé ni mô 
dostãpù do taczich lëdzy, co rozmieją lëché 
złómac.
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Daniel Kalinowsczi

Czôrno-złotô tożsamòsc. 
Kaszëbòcentriczné pismiona „Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 3)

Kaszëbsczi nôród? „Òdroda” i „Kaszëbskô Òdroda”

Programòwé tekstë, jaczé tikałë sã prosto 
kaszëbsczégò pòczëcô etniczny apartnoscë, 
z rozwijã pismiona dżinãłë jakno òsóbné 
wëpòwiescë, a nawetka przë sugestiach 
slédnëch redaktorów Grégòra Schramczi 
i Rómana Drzéżdżona bëłë lëchò widzóné. 
Zamkłoscë tegò ôrtu òstałë równak w jinëch 
pùblicysticznëch fòrmach na drëdżim planie 
abò jakò spòdlé przédny témë. Hewò Dariusz 
Szëmikòwsczi (piszący ju w „Tatczëznie”) 
abò Sławòmir Fòrmella zajimnãlë sã 
w „Òdrodze” historicznyma sprawama, 
inerpretëjącë historiã Kaszub i Pòmòrzô 
z apartnym rewizjonisticznym zdrzenim. 
Zanôlégało to na kritice niemiecczi i pòlsczi 
pòliticzi  w òdniesenim do Kaszëbów, jakô 
zjiscywającë swòje nôrodné cele, nikwiła 
kaszëbsczé zgrôwë i miała starã nima rządzëc. 
Taczé pòdéńdzenié w agresorach Pòmòrzô 
widzelë pùblicyscë „Òdrodë” òd nôstarszich 
dzejów Kaszub jaż do dzysdniowòscë. W tim 
tej dëchù òstôł napisóny dwadzélowi artikel 
Sławòmira Fòrmellë Pòmòrzé a Krôj Pòlsczi 
òd 10. do zaczątkù 14. stalata (2002, nr 2), 
a téż Dariusza Szëmikòwsczégò Z dzejów 
Zrzeszë Kaszëbsczi – szlachã lëdzy ë artiklów 
(2005, nr 4; 2005, nr 5). Diskùsjã jinégò 
zortu, ò historicznym profilu, prowadzył 
Robert Chrzanowsczi, piszącë o dzejach 
Gdini-Chiloni (2004, nr 3 oraz 2005, nr 1), 
co mòżna òdbierac jakno znankã przãdzeniô 
regionalny historie.
Przëstojnikama òdrodë i rozwiju kaszëbsczi 

tradicji stôwelë sã téż na stronach periodikù 
dzysdnia dzejający animatorzë szerok 
rozmiónégò kùlturalnégò żëcô. Stądka 
kôrbiónczi gazétników „Òdrodë” z liderã 
rockòwégò karna Chëcz – Michałã Pieperã (Jô 
jem romantik, 2001, nr 2), z pòétą młodégò 
pòkòleniô Kaszëbów – Rómanã Drzéżdżonã 
(I wiérzte i tobaczerë, 2001, nr 3), z miewcą 
mòdłowni i krómù kaszëbsczégò lëdowégò 
kùńsztu – Waldemarã Rudzecczim (Gbùrsczi 
môl – nie le dlô gbùrów, 2001, nr 3) czë 
z òrganizatorã pierszi kaszëbsczi spòlëznowi 
szkòłë Witoldã Bòbrowsczim (Edukacëjô 
to je spòdlé, 2001, nr 7). Dzejanié tëch 
lëdzy przekònëwało, że wôrt rozwijac 
swòjã kaszëbską juwernotã i miec starã  
ò zmòcniwanié òbëwatelsczich i etnicznëch 
spòlëznowëch pòstawów. 
Pòjawiającô sã w „Òdrodze” kaszëbskô 
lëteratura na zôczątkù mòcno bëła 
namerkónô nôrodnoùtwórczim cëskã. 
Dokazë Jana Trepczika, Jana Kôrnowsczégò, 
Alojzégò Nôgla, Aleksandra Labùdë 
zmòcniwałë atmòsferã manifestacji 
patrioticznëch wseczëców, równoczasno 
dôwającë sugestëjã, że przed dzejôrzama 
„Òdrodë” pòjôwiałë sã pòdóbné dejowé 
głosë. W pózniészich numrach periodikù 
drëkòwelë zdejologizowóné ùsôdzczi 
Michała Piepera, Tomasza Fópczi, Anë 
Marii Bartkòwsczi, Stanisława Janke, 
a z klasyków dzélëczi ze Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej Bernata 
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Sëchtë. Te wiérztë abò etnograficzné tekstë 
bëłë wòlné òd nôrodnoùtwórczégò abò 
mitëzëjącégò naddôwkù. Tim barżi nie 
pòjawiałë sã w taczich kòntekstach téj-séj 
pùblikòwóné tłómaczenia z cëzy lëteraturë, 
jak dolmaczënk Môłégò ksãca Antoine’a de 
Saint-Exupéry’égò, chtëren zrobił Wòjcech 
Walkùsz (2001, nr 3; 2001, nr 4; 2001, nr 5; 
2001, nr 6).
Slédné numrë „Kaszëbsczi Òdrodë” 
swiôdczëłë, że periodik chòc dali 
prowadzony przez młodszé (trzëdzescë-, 
sztërdzescëlatné) pòkòlenié Kaszëbów, le 
w òbjimie pùblikòwónëch zamkłosców ni 
miôł ju tak wërazno bùdowóny òpòzycji 
më-Kaszëbi procëm òni-z bùtna Kaszub. 
Pismiono stôwało sã łagódniészé, a wiadła 
bëłë pòdôwóné bez interwencyjnégò 
celu. Artikle ze slédnëch dwùch roczników 
pismiona dôwałë jinfòrmacje ò Zjôzdach 
Kaszëbów (2004, nr 3), problemach jądrowi 
fizyczi (2005, nr 1), smiercë Jana Pawła 
II (2005, nr 3), mòżlëwòce pòwstaniô na 
Kaszëbach atomòwi elektrowni (2005,  
nr 5) czë ò òdniesenim katolëcczégò kòscoła 

do hòmòseksualizmù (2006, nr 1). Periodik 
stracył tej swój fòrmacyjno-nôrodny profil 
i – co za tim jidze – znanczi alternatiwnoscë 
wedle jinëch kaszëbskòjãzëkòwëch mediów.
Przëczënów òprzestaniô wëdôwaniô 
periodikù w 2006 rokù mòżna szukac 
w rozmajitëch dzejnikach: mòże to 
bëc wspòmnióny przed sztótã felënk 
nôrodnoùtwórczi mòcë. Jiną przëczëną 
mòże bëc lëchò zòrganizowóny logisticzno-
ekònomiczny system pismiona. Felënk 
zôchãcbów ôrtu rozkòscérzaniô brzadowôł 
złą ekònomiczną stojizną. Chaòticzno 
òrgaznizowóny kòlpòrtôż ni mógł zagwësnic 
brëkòwnëch financowëch strzodków, 
improwizowóné dotëgòwiwanié pismiona 
do regionalnëch pónktów rozprowôdzaniô 
nie dôwałë téż pòczëtnoscë.

Rok 1989 a kaszëbòcentrizm

Stojizna pòliticznëch przemianów pò 
1989 rokù òżëwiła kaszëbską pùblicystikã 
dzewiãcdzesątëch lat XX wiekù i pierszégò 
dzesãclecégò XXI wiekù. Na przikładze 
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zamkłoscë „Tatczëznë” i „Òdrodë” dwùch 
kaszëbskòjãzëkòwëch cządników mòżna 
dozdrzec drogã wëchôdaniô kaszëbsczi 
samòswiądë z òbrëmieniô donëchczôs 
czerowónégò przez dejową pòliticzną 
cenzurã do corôz wiãkszi pòdmiotowòscë. 
Animatorzë analizowónëch periodików 
pòdjãlë zadania ju chùdzy realizowóné 
przez liderów kaszëbsczi tożsamòscë na 
przełómanim XIX i XX wiekù, terô równak 
wëpòwiôdelë je mòcni, nawetka z jaczégòs 
ôrtu radikalizmã. Przez medium pùblicysticzi 
szukelë mòżlëwie wiôldżégò spòlëznowégò 
czë pòliticznégò wspiarcô dlô swòjich dejów, 
co ùdało sã jima le w dzélu. Z dzysdniowégò 
pòzdrzatkù mòżna rozmajice òceniwac 
znaczënk „Tatczëznë” i „Òdrodë” dlô 
rozwiju kaszëbsczi samòswiądë. Òsoblëwie 
drëdżi z periodików bùdzył wiôldżé emòcje 
i doczekôł sã tak głosów pòpiarcô, jak 
i bezustôwny kriticzi. Pòdług przëstojników 
dëbeltny kaszëbskò-pòlsczi tożsamòscë 
Kaszëbów bédënczi òkrãżô „Òdrodë” 
są kòłowrotnym radikalizmã, aktama 
ksenofòbie i pòliticzny nieòdpòwiedzalnotë. 
Zó to dlô lëdzy przekònónëch, że 
Kaszëbi mają swòje i niezanôleżné 
nôrodné pòczëcé patrioticzné pismiona 
òdrodowców pòcwierdzywają le słowa 
zrzeszińców wërzekłé ju w midzëwòjnowim 
dwadzescelatim. Czej przëzdrzec sã 
kawlóm tëch, co twòrzëlë redakcje 
kaszëbskòcentricznëch periodików, dô 
sã widzec, że dzãka swòjim pògłãbionym 
sztudióm wërobilë w se mòcné pòzdrzatczi 
na témã kaszëbiznë i dali ze zwénëgama 
dzejają w kaszëbsczi kùlturalny rësznoce. 
Eùgeniusz Prëczkòwsczi to przédnik 
wëdôwiznë „Rost”, Pioter Dzekanowsczi 
to przédny redaktor i miéwca dynamiczny 
gazétë „Kurier Bytowski”, Jarosłôw Éllwart 
je miéwcą wëdôwiznë „Region”, jakô 
specjalizëje sã w pòmòrsczich pòzycjach, 
Artur Jabłońsczi to jeden z rëszniészich 
dzejôrzów stowarë „Kaszëbskô Jednota” 
pòdczorchiwający nôrodny status Kaszëbów. 

Téż i szerszi pòzdrzatk òbzéraniô pòkazywô, 
nie zdrzący ju na pòliticzné i nôrodné 
sprawë, że kaszëbskô kùltura dzãka tim 
dwùm periodikóm zwëskała na jakòscë 
i jintensywnoscë. Problema kùlturowi 
juwernotë Kaszëbów wëszła z kòntekstu 
blós socjologicznëch, historicznëch czë 
lëteraturoznajôrsczich sprôw i stała sã témą 
diskùsji w szerszim òkrãżim. Na dzysô zdôwô 
sã, że w òbgôdkach ò kaszëbskòscë dobiwô 
pragmaticznô pòstawa, chtërna nie zajimô 
sã zdejologizowónyma i nacéchòwónyma 
emòcjama diskùsjama nad nôrodnoscą, 
a barżi zagwësnienim pasowny edukacji, 
ùlepszenim spòlëznowi rówiznë i spòso-
bnym kòrzëstanim z ùdzélu w eùropejsczi 
pòspólnoce.
Nôszerzi zdrzącë, dwa z analizowónëch 
tuwò periodików a téż nie przëwòłiwónô 
do analizë „Pomerania” wcygają na 
wiérzch problemã dzysdniowégò rozwi-
ju kaszëbsczi tożsamòscë. Òsoblëwie tikô 
sã to mòtiwacji lëdzy, chtërny decydëją 
sã na zbògacywanié swòjich kùlturowëch 
kòmpetencjów. Pòjôwiô sã tuwò pitanié, 
czë dzãka kaszëbskòjãzëkòwim cządnikóm 
bògacą sã mentalno, ùbënowiają pòmòrsczé 
i kaszëbsczé mitë, aktualizëją lëdową 
tradicjã, wëpòwiôdają swòje spòlëznowé 
aspiracje, wiedno dlô żëcégò w dëbel-
tny kaszëbskò-pòlsczi swiądze? Czë téż ne 
wszëtczé dzejniczi zgrôwają do mgławò 
nacéchòwónégò kaszëbsczégò nôrodnégò 
diskùrsu, jaczi czedës na tëli sã zmòcni, że 
stónie sã ze swòją jinoscą i apartnoscą ja-
czims pòliticzno-spòlrznowim projektã? 
Terôczasnô wëdôwiznowô i kùlturowô 
stojizna zdôwô sã pòcwierdzywac pierszą 
z tëch tezów, przenôsziwającë nôrodną 
sprawã w priwatny rum abò na pòbrzedżi 
przédnégò żochù kaszëbsczi rësznotë. Ja-
wernota je równak dinamicznô…
Tłóm. D.M.

Articzel w fùlny wersji òstôł òpòblikòwóny  
w cządnikù „Porównania” (nr 14/2014)
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– Wiész, czej bãdã dozdrzeniałi, stanã sã 
taczim dobrim pùczkarzã, jak Leo Messi – 
gôdô kòzôk zaùroczony karierą spòrtówca. 
– Czëtóm prawie ksążkã ò nim. Na slédny 
starnie jem napisôł do niegò wiadomòsc: 
„Messi, të jes fejn pùczkarzã”. Òn gwësno 
tegò nie przeczëtô, le nie szkòdzy. 
Jô téż baro lubiã grac w balã. Mògã grac ju 
taką, co mô czwiôrti rozmiar, bò zanôleżno 
òd tegò, jak sã je wiôldżim, taką wiôlgą 
i cwiardą balą mòżna grac. Terô ni móm 
niżódny, bò jô mòjã zgùbił. Në jo, czãsto 
gùbiã swòje rzeczë. To sã nie widzy mòjim 
starszim. Gôdają, że jô jem za wiôldżi 
roztrzepańc. Mòże mają prôwdã, le co 
zrobic. Móm blós nôdzejã, że Gwiôzdor 
przëniese mie nową balã. Do Gòdów òstało 
jesz përznã czasu. Jem w sztãdze pòżdac 
i przemãczëc sã do tegò czasu. Póczi co 
mògã doch grac z drëchama jich balama. 
Le żebë nie szła z nama mòja młodszô 
sostra, bò tegò ju nie strzimóm. Przede 
wszëtczim dlôte, że òna je dzewùsã. A je 
wiedzec, że dzewùs plus bòjiskò równô sã 
niebezpiek. Òkróm tegò to mòja sostra. Za 
baro mie nerwùje doma, a co dopiérze òb 
czas grë. To je jeden z niewiele sztótów, 
czej mògã përzinkã òd ni òdpòcząc. Jô bë 
béł niepòwôżny, czejbëm jesz jã ze sobą 
cygnął…
Òna je naprôwdã mãczącô. Wòlã czedë spi, 
bò tedë nick nie gôdô. Le za to rozkłôdô sã 
na łóżkù tak baro, że jakbë to bëło bòjiskò, 
òna zajãłabë całą jegò długòsc. A jak nie 
spi, to broji. I wcyg gôdô. Wiele to dzéwczã 
sã nagôdô! Mëszlã, że jôw całim mòjim

żëcym nie wëpòwiém tak wiele słowów, 
co òna w jeden miesąc! Mùnia ji sã nie 
zamikô. Całi czas bla bla bla, ògłëpiec 
mòżna. Wszëtkò mùszi òbgadac, kòżdą, 
nawetka nômniészą drobnotã. I całi czas 
sã na mie wiészô. A jak ji gôdóm, że ni 
mô tegò robic i jã òd sebie òdcygóm, to 
sã skarżi, że jã zwôlóm. Paskùdztwò. Chòc 
wszëtcë ji tłomaczą, że mô pòmëslec, nim 
tak zrobi, òna i tak nie słëchô. Niechtërny 
mëszlą, że robi tak z miłotë, że nibë tak baro 
mie kòchô, że chce sã do mie tulëc. Ale to 
mie jakòs nie przekònëje. Pò pierszé, chto 
to widzôł tëlé sã tulëc, a pò drëdżé, co to 
za miłota, że nôpierwi sã kòmùs dokùczô, 
wszãdze wlôżô i wtikô sã, a pòtemù chce sã 
tulëc? To mòże wëmëslëc blós białka. Bò 
na gwës nicht jiny ò zdrowëch zmësłach.
Swòją drogą, jeżlë tak mô wëzdrzec 
sosternô miłota, to jô bë wòlôł, żebë òna 
mie tak baro nie kòchała. To je za cãżkô 
miłota. Jakbë mie përznã mni kòchała, 
to bë mie bëło lżi. Jô bë nie dostôwôł téż 
lëchëch stãpniów, bò nie przeszkôdzałabë 
mie òb czas òdrôbianiô lekcjów. Òglowò 
móm same czwórczi i piątczi. Le niedôwno 
jô dostôł dwójã. Jô sã nie naùcził alfabetu. 
To wszëtkò przez niã. Stojała mie nad 
głową i sknërzëła, że chce sã ze mną bawic. 
Òkropnosc. Jô ni mógł sã skùpic. 
Mëszlã, że nigdë sã nie òżeniã. Doch białczi 
to samò zło. I jiwrë. Nie dosc, że ni mòżesz 
przë nich zrobic nick pòżëtecznégò, to jesz 
mògą ce zabic swòją miłoscą. Nie wiém, 
chto to wëmëslił, że trzeba miec białkã. 
Jakbë ni miało sã dosc ùtrôpieniów. 

Karolëna Serkòwskô

Rozmëszlania 
dzesãclatnégò knôpa
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Tomik 
Kaszëbë z Pòmrów
Je to wierã pierszi tomiczk wiérz-
tów pòetë, chtëren swój debiut miôł 
w „Stegnie” nr 3/2011. Kò nym aùtora je  
Marian Kwidzyńsczi. Miono i nôzwëskò baro 
je pòpùlarné na Kaszëbach. Le tu trzeba zarô 
nadczidnąc, że nen aùtor – chòc Kaszëbą je 
fùl gãbą i sercã – na Kaszëbach nie miesz-
kô, le na zemi Pòmrów w Biôłogardze kòle 
Kòszalëna. 
Ùrodzył sã wespół z bratã blëzniakã 15 gòd-
nika 1951 r. w Niepòczołejcach-Fòlwarkù 
kòle Lëni na malinczim môlu. Jich òjc Józef 
je wòjnowim kòmbatantã. Spòdleczną 
szkòłã blëzniôce skùńczëlë w Bùkòwinie, 
zawòdową w Gdini, a tej trzeba bëło dze-
jac gòspòdarczo przë bùdowiznach. Wnet 
drodżi bracy sã rozdzelëłë – Marian szedł do 
Biôłogardu, a Édmùnd do Legnicë. 
Tak je do dzys. 
Na dôwny kaszëbsczi zemi, w òddalenim 
òd Tatczëznë, Marian pòczuł brëkòwnotã 
pisaniô. Sparłãcził sã z lëteracczima kar-
nama w Kòszalënie. Wëdôł tam swój de-

biutancczi tomik wiérztów „Z archipelagu 
nicości”. To bëło wszëtkò pò pòlskù, a baro 
chcôł téż pisac pò kaszëbskù, co kùreszce sã 
téż stało. 
Brzadã tëch ùdbów bëłë pierszé tekstë, 
chtërne baro zachãcëłë Kwidzyńsczégò do 
dalszégò pisaniô, a przede wszëtczim dałë 
mù wiôlgą redotã, że mòże i òn je w sztãdze 
kąsk dodac do dzejów rodny lëteraturë. 
Tim bëlnym dodôwkã je tomik „Z kòpùn- 
czi”. Sóm tituł gôdô ò tim, że wszëtkò, co 
pòwstało w mëslach Kaszëbë na Zôpadnym 
Pòmòrzim chce dac w nôwikszim ùwôżanim 
i delikatnoscą, tak jakbë w kòpùnce chcôł 
pòdac drëdżémù skrómné jestkù. Tim 
barżi, że ne wiérztë są kaszëbsczé, pisóné 
w mòwie, jaką znaje z dzectwa i do jaczi 
mô wiôlgą tczã. Wszëtkò, co próbùje w nich 
òpisac, téż parłãczi mù sã z rodną tatczëznã, 
to je tim, co w sercu òstało mù nôdrogszé. 

Tómik przërëchtowóny òstôł przez wëdôwiz
nã „Rost”. 

chòdzą pò swiece. Le pòżëjemë, òbôczimë, 
jak to gôdają.
Terô równak wòlã zając sã mòją 
pùczkarską karierą. Ni ma co trëc so głowë 
tëlé cãżczima sprawama. Na szczescé 
na te wszëtczé wërszaftë z dzewùsama 
i slëbama móm jesz czas i chcã gò bëlno 

Chòc jak tak zdrzã na mëmkã i tatka, to 
zdôwô mie sã, że wôrt so żenic. Mòja 
mëmka na przëmiôr wiedno snôżo 
pôchnie, mô sklëniącé włosë i robi 
smaczné pôłnié. To cud miec taką białkã. 
Le nié kòżdi mô taczé szczescé, jak mój 
tatk. Nie wiém, czë jesz taczé dzéwczãta 
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wëzwëskac.   

  

Kòpùnka bùlew

Doch bùten béł zyb
A rutë sã strojiłë
Jak brutka do slëbù
Le w nórcëkù sztimer sã grzôł 
A nicht tu nie béł cëzy
A nënka zdrza w nã kòpùnkã 
Czë tereska sygnie bùlew
W kòlébce ùsmôrkóny zmògłi dzecyńc
Òczka wëpiãti dô mëma jesz plińc?
Na pòdłodze zdrzi òmùjkóny ùczarzéńc
A jesz dzys mia bëbò zdrzec
W nã zabiédzałą naszã chëcz
I wiedno miã cygnie pòd dodóm
W tã jizbã jak swiãti môl
Tu sã nie czëjã cëzy
I nie zabôczã ce w kam. 

Ni ma jak doma
Danuce Stence

Jesz miã dërch cygnie pòd dodóm
dze na stół mëma kładła
cepłi kùch jak swiãtą mannã
żebë dlô kòżdégò gòsca sygło
dze bòcón jesz gniôzdo rëchtëje w karnie
kòl stodołë na nôwëższi ambónie
dze gãsë wiedno paradnie
cygną w pielgrzimce nad wòdã
i pszczołë co lôtają jak z kwiôtuszka na 
kwiôtuszk
czejbë jima sã ùrlop kùńcził

I sąsôd co na bôbce kòsã klepie
w zarobiałim chwalebnym ùdżibie do żniwa
i znôwù bãdą sztridë chto òstatny
snop bãksa zwiąże
skórcë plëkajã wisznie bezwstëdno
jak òbarchniałé grzésznicë
mëma w czerzence chùtuszkò masło gëldzy
bë sygło kòżdémù na sznëtkã chleba
Kùba ùceszno pëtą mërgòli
pòjta wszëscë do nas w gòscënã
wa jesta doch wszëtcë dobri lëdze
a jô wama przë pétrochlãpie
chòc ten jeden wiersz przeczëtóm

Nasze stronë

Czej jô jadã w nasze stronë
Dze domôcy szëmi lôsk
Dze na grzëpce rozczechlóny
Sã ùwiesył słuńca blôsk. 

Czej jô wzéróm w gwiôzdë nieba
W nen kùńsztowny Bòżi groch
Tej mie milszô w gróscë zemia
Niż ze złota w klinie piôch

Czej jô jidã znóna stegną
I jiwrëjã na złi los
Tej miã wiedno ùkòlébie 
Ùdrzeniałi w zôrno kłos

Czej jô stojã kòle stëdni
Jak spragniony stôri chłop
Niech miã bãdze to wzéróné
Na mój dzél na dobri lop. 

Marian Kwidzyńsczi
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Juliusz Słowacki

Anheli (dzélëk)
Sztefanowi H. na wdôr pòtkaniô sã w Swiãti Zemi i pòd górama Libanu

 
Rozdzél I
Weszlë wënëkańcowie na sybirską zemiã 
i pò wëbranim szeroczégò môla zbùdowelë 
drzéwianą chëcz, żebë zamieszkac wespół 
w zgòdze i w brateczny miłoce; a bëło jich 
kòl tësąca lëdzy z rozmajitégò stónu. 
A panownicë dotëgòwelë jima białczi, żebë 
sã żenilë, bò dekret gôdôł, że są wësłony na 
zalëdzenié.
Jaczis czas béł midzë nima wiôldżi pòrządk 
i wiôldżi smãtk, bò ni mòglë zabëc, że są 
wënëkańcama i że ju nie ùzdrzą òjczëznë; 
chëba że Bóg mdze chcôł…
A czedë ju zbùdowelë chëcz i kòżdi sã 
wzął za swòjã robòtã, òkróm lëdzy, co 
chcelë, żebë jich zwac mądrima, i òstôwelë 
w bezdzejanim gôdającë: Hewò mëslimë ò 
zbawienim òjczëznë; ùzdrzelë rôz wiôldżé 
karno czôrnëch ptôchów, lecącé òd nordë.
A za ptôchama ùkôzôł sã jakbë lôdżer 
i wòzëna, i sanie zaprzëgłé psama, i rzmã 
reniferów z wietwiama rogów, i lëdze na 
szrëcach, co nioslë péczi; béł to całi sybirsczi 
lud.
Na przódkù szedł król lëdu, i równoczasno 
ksądz, òblokłi pòdług zwëkù w kòżëchë 
i pôcórczi, a na głowie miôł wińc z ùmarłëch 
wãżów miast kòrunë. 
Tej wiôlgòsz ten pòdeszedł do wënëkańców 
i rzekł jãzëkã jich zemi: witôjta!
Hewò jem znôł wajich òjców, téż 
nieszczestlëwëch, i jô widzôł, jak żëlë 
bògòbójno i ùmiérelë gôdającë: 

Òjczëzno! Òjczëzno!
Tej chcã bëc wajim drëchã i zrobic ùgòdã 
midzë wama a mòjim lëdã, żebësta bëła 
w gòscynny zemi i w kraju żëcznëch lëdzy.
A z òjców wajich ju nie żëje nicht òkróm 
jednégò, chtëren je stôri i dlô mie łaskawi; 
a mieszkô dalek w sómny chëczë.
Żlë chceta, żebë drëch òjców wajich béł 
wajim prowadnikã, òstónã z wama i òstawiã 
mój lud; wa jesta wej nieszczestlëwi.
Gôdôł jesz dłëżi nen starc i achtnãlë gò, 
i rôczëlë do swòji szopë. 
I zrobilë ùgòdã z sybirsczim lëdã, chtëren sã 
rozeszedł i zamieszkôł w swòjich sniéżnëch 
wsach; a król jegò òstôł z wënëkańcama, 
żebë jich pòceszëwac.
I dzëwilë sã jegò mądroscë gôdającë: Hewò 
mô jã gwës òd najich òjców, a słowa jegò są 
òd naszich starków.
Nazéwelë gò Szamanã, tak wej zwie 
sybirsczi lud królów i ksãdzów swòjich, co są 
czarzëcelama. 

Rozdzél II
Szaman rozezdrzôł sã w sercach rzmë 
wënëkańców i rzekł sóm do se: Pò prôwdze 
nie nalôzł jem tu tegò, za czim jô szukôł; 
hewò jich serca są słabé i dadzą sã dobëc 
smãtkòwi. 
Dobri bë z nich bëlë lëdze w szczescym, ale 
je żôrota zmieni w lëchëch i szkòdlëwëch, co 
jes zrobił, Bòże? 
Czë kòżdémù kwiatowi nie dôwôsz kwitnąc 
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tam, gdze je jegò zemia i żëcé? Dlôcze ti 
lëdze mają dżinąc?
Wëbierzã tej jednégò z nich i ùkòchóm gò 
jak sëna, a ùmiérającë òddóm mù cãżôr 
mój, i wiãkszi cãżôr, jak mògą dwignąc jinszi; 
żebë w nim bëło òdkùpienié.
I pòkôżã mù wszelejaczé nieszczesca ti zemi, 
a pózni òstawiã samégò w wiôldżi cemnicë 
z grãdzą mësli i teskniączków na sercu.
Pò rzekniãcym tegò zawòłôł do se 
młodzónka, co miôł miono Anhelli, pòłożił 
na nim swòje rãce i wlôł w niegò serdeczną 
miłotã dlô lëdzy i lëtosc.
Pózni òbrócył sã do gromadë i pòwiedzôł: 
Òdéńdã z tim młodzónkã, żebëm mù pòkôzôł 
wiele bòlesnëch sprôw, a wa òstónieta sami 
ùczëc sã, jak wëtrzëmiwac głód, żôrotã 
i sërbã. 
Ale miéjta nôdzejã; bò nôdzeja przeńdze 
z waji do przińdnëch pòkòleniów i je òżëwi; 
ale żelë w waju ùmrze, to przińdné pòkòlenia 
bãdą z miartwëch lëdzy.
A to, ò czim pòmëslita, zjiscy sã i wiôlgô 
redota mdze na zemi w ten dzéń 
zmartwëchwstaniô.
La wa bãdzeta w grobach i płôchtë mdą na 
waju strëpiałé; równak waje grobë bãdą 
swiãté, a nawetka Bóg òd całów wajich 
òdwrócy robôczi i òblecze was w ùmarłëch 
miartwą pòwôgã… bãdzeta pëszny.
Tak jak òjcowie waji, co są ju w grobach; bò 
zdrzëta na kòżdą jich czaszkã: nie szrëwòtô 
ani nie cerpi, le je spòkójną i zdôwô sã 
gadac: Dobrze jem zrobia.
Òpasujta na se, bò jesta jak lëdze stojący na 
pòdniesenim; a ti, co przińdą, widzec was 
bãdą.
Hewò rzekłbëm wama krëjamnotã, że 
jednëch dësze jidą w słuńce, a drëdżich 
dësze òddaliwają sã òd słuńca na cemné 
gwiôzdë, le nie zrozmiejeta mie!
Rzekłbëm wama, dlôcze żëjeta i dlôcze sã 
rodzą miliónë nowëch dësz, i na jaczi cél je 
dóné cało: le nie zrozmiejeta mie!
Le kôrbiã wama, bãdzëta ùbëtny nié ò witro, 
le ò dzéń, jaczi mdze witrã smiercë waszi.

A gòrszé je witro żëcégò jak witro smiercë. 
Chòc nié tak mëslą niegòdzywcowie i lëdze 
môłégò serca.
Rzekłë tej do Szamana rzmë: Chtëż dôł tobie 
mòc naùczac ò żëcym i smiercë? Hewò 
mómë westrzód sebie ksãdzów, jima słëchô 
bòsczé słowò.
Na to jima òdpòwiedzôł Szaman: Jesta czëlë 
ò Móżeszu i ò cëdach, jaczé robił? Jô jem 
Móżesz midzë sybirsczim lëdã, a cëda jem 
zjiscywôł straszniészé jak tamten, co przed 
stalatama.
A nie wëszedł z nordowi rzozë aniół, czej jem 
gò zawòłôł z płomów. Spëtôjta mój lud.
Na mòje słowò ten sniég stôł sã krëwią, a to 
słuńce sczôrniało jak wãdżel; wiele je wej 
we mie Bòga.
Le nie prowadzëta mie na pòkùszenié  
ò cëda; jesta wej stôrim lëdã, a wrócëc waju 
do żëcô cëdã je. Ò to prosëta Bòga.
Żebë was òżëwił, gôdóm, i wëcygnął z grobù, 
i zrobił z waju nôród, chtëren drëdżi rôz je 
kładłi w kòlibce i òwiniãti; żebë wërósł prosti 
i nie skrzéwiony na cele.
Tak prawił Szaman; i ni mielë òdwôdżi mù 
òdpòwiedzec wënëkańcowie; le òbiecelë 
ùchòwac ùgòdã z sybirsczim lëdã.

Dolm. Dariusz Majkòwsczi
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Izraelicë nigdë ni mielë swòjégò króla. Jich 
prowadnikama, nôùczëcelama i sãdzama 
òstôwelë wëbróny przez Bòga kapłanowie. 
Pò smiercë Móżesza bëło jich wiele. Jeden 
z nich zwôł sã Samùél. Kòchôł òn Bòga i we 
wszëtczim Gò słëchôł. Jegò sënowie nie bëlë 
równak tak dobri. Lëdze gôdelë ò nich: 
chcëwi i nieùtcëwi. Izraelicë nie chcelë, żebë 
pò smiercë Samùela jegò dzecë òstałë 
prowadnikama lëdu. 
– Samùelu! – wòłele. 
– Dôj nama króla, jaczégò mają jiné nôrodë!
To nie widzało sã Samùelowi. Bògù téż. Kò 
Bóg je królã. To dzãka Niemù Izraelicë nie są 
ju pòjmańczikama. Nie pamiãtają, jak 
wëprowadzył jich z Egiptu, z wiôldżi 
niewòlë? Dôł jima Zemiã Òbiecóną, a terô 
chcą jinszégò króla?
– Chceta panownika taczégò, jaczégò mają 
jiny? Wiéta, co òn mòże z wama zrobic? – 
pitôł sã Samùél lëdzy. – Zrobi z wajich sënów 
żôłniérzów dlô swòji armie, bãdzeta dlô 
niegò robic, a wasza zemia mdze słëchała 
jemù. Òn wama weznie nôlepszé bëdło 
i zbiérë. Òstónieta jegò pòddónyma 
i pòjmańczikama. Taczi są królowie! – gôdôł.
Równak lud sã za nim nie czerowôł:
– Chcemë króla! Chcemë, żebë nama rządzył 
i prowadzył nas do biôtczi.
Samùel mòdlił sã do Bòga, żebë pòmógł mù 
w tim sztridze z Izraelitama. Bóg rzekł:

– Zrobi to, ò co cebie proszą. Dôj jima króla. 
I sóm Pón wëbrôł króla dlô swòjégò lëdu. 
Czedë Samùél chòdzył pò pastwiszczach, 
pòtkôł młodégò, wësoczégò i spòsobnégò 
chłopa – Saùla. Wnenczas Bóg pòwiedzôł:
– Hewò człowiek, chtëren mdze rządzył 
mòjim lëdã.
Samùél tej namascył Saùla na króla. Wzął 
zbón z òléwą i pòlôł nią jegò głowã. Tak 
pòkôzôł lëdowi, że to Pón wëbrôł gò na 
panownika. 
Na pòczątkù Saùl béł dobrim królã. 
Dzyrsczim i mądrim. Pózni równak stôł sã 
bùszny i ùpiarti. Nie chcôł słëchac tegò, co 
kôzôł Bóg. Tej Pón rzekł do Samùela:
– Biéj do Betlejem. Nalôzł jem nowégò króla. 
Je nim jeden z sënów Jességò.
Szedł tej Samùél, w krëjamnoce przed Saùlã. 
Czedë docarł do chëczë Jességò, pòprosył, 
żebë ten pòkôzôł mù wszëtczich swòjich 
sënów. Bëlë òni wësoczima, mòcnyma, 
pësznyma chłopama. Ale Bóg nie wëbrôł 
niżódnégò z nich, bò nie czerëje sã za 
wëzdrzatkã, ale zdrzi w serce człowieka.
– Ni môsz wiãcy sënów? – spitôł Samùél 
Jességò.
– Móm. Nômłodszi – Dawid – pase òwce, 
dlôte nie je terô z nama.
– To chùtkò gò przëprowadzta.
Czedë Dawid stanął przed Samùelã, Bóg 
rzekł:



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

15

– To je ten wëbróny.
Samùél zarô wzął òléwã i pòlôł nią głowã 
knôpa, a jegò òjc przërëchtowôł czestã. 
Dawid równak dali béł pasturzã òwców 
Jességò i czekôł na pasowny czas, żebë òstac 
królã Izraela.

***
Dawid chùtkò wërósł na mòcnégò chłopa. 
Co reno wëprowadzôł òwce òjca na grzãpë 
i tam je pilowôł. Widzôł, jak starszi pasturze 
chronilë swòje karna przed dzëczima 
zwierzãtama i tej sej mëslôł nad tim, czë téż 

bë wiedzôł so radã z miedwiedzã abò lwã. 
Rozmiôł bëlno grac na harfie i wiele razy 
białczi chwôlëłë jegò mùzykã. Òkróm tegò 
Dawid naùcził sã strzelac z pùszczówczi. 
Timczasã do króla Saùla przëszło wiadło, że 
stôri nieprzëjacele Izraelitów Filistinowie 
chcą zôs zaatakòwac. W jich armie béł 
wiôldżi człowiek, jaczi zwôł sã Gòliôt. 
Prôwdzëwi stolëm òd chłopa. Jedną rãką 
mógł zmùżdżëc człowieka. Ùcékelë przed 
nim nawetka nôbarżi dzyrsczi żôłniérze. 
Prawie nen Gòliôt stanął przed wòjskã Saùla. 
Izraelicë wërzaslë sã gò i ni mielë òdwôdżi 
rëszëc do bitwë. 
W tim czasu òjc Dawida kôzôł swòjémù 
nômłodszémù sënowi jic do bracynów, 

chtërny téż bëlë żôłniérzama w Saùlowim 
wòjskù.

– Wezkôj chléb i krëpë, zaniesë je 
bracóm.

To bëłë cos, na co Dawid czekôł. 
Bãdze mógł ùzdrzec 
prôwdzëwą pòbitwã! Pònëkôł 
na grzãpã, żebë dobrze widzec, 
co sã dzeje.
– Gdze są mòji bracynowie? – 
mëslôł Dawid i pòdeszedł 
czësto krótkò do biôtkùjącëch 
sã żôłniérzów. Wtim ùzdrzôł 
samégò Gòliata, jaczi stojôł 
przed wòjskama Izraela i wòłôł:
– Czëjeta mie?! Wëbierzta so 
jednégò z waju. Niech przińdze 
sã ze mną bic! Jeżlë mie zabije, 
to bãdzemë wajima pòjma-
ńczikama, a żlë jô dobãdã, to 
wa nima òstónieta!
Nicht z żôłniérzów ni miôł 
òdwôdżi stanąc naprocëm 
wiôldżégò Filistina. Wërzasłi 
nie wiedzelë, co zrobic. Nôgle 
do przódkù wëszedł Dawid 
i zawòłôł:
– Ja bãdã sã z tobą bic!
Saùl béł baro zadzëwòwóny. 
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– Jes jesz młodim knôpã. Jak chcesz dobëc 
nad stolëmnym Gòliatã?
– Bóg mie pòmòże – òdrzekł Dawid. 
– Tej biéj! Niech pò prôwdze Bóg mdze 
z tobą.
Wzął ej knôp pastursczi czij i pùszczówkã 
i szedł. Òb drogã wëbrôł ze strëdżi piãc 
kamieniów a włożił je do taszë. Z taką bronią 
dôł sã na Gòliata, chtëren stojôł òblokłi 
w zbrojã. A Filistinowie, widzącë Dawida, 
smielë sã:
– To je wasz nôlepszi wòjôrz?!
– Dzysô Pón òddô cebie – Gòliace – w mòje 
rãce i wszëtcë sã doznają, że Bóg je w Izraelu! 
– rzekł spòkójno Dawid. Wëcygnął z taszë 
kam, cësnął gò z pùszczówczi i trafił stolëma 
w głowã tak mòckò, że gò zabił.
Czej Filistinowie ùzdrzelë, że Gòliôt nie żëje, 
ùceklë. 

***

Minãło pôrã lat. Lëdze pamiãtelë, jak Dawid 
zabił Filistina, a pózni dërno prowadzył 
wòjska króla Saùla. Za kòżdim razã, czedë 
biôtkòwôł sã z nieprzëjacelama, Bóg mù 

pòmôgôł. Dobiwôł wnetka w kòżdi pòbitwie. 
Stôł sã znóny i lëdze gò kòchelë. Saùl béł 
zôzdrosny i próbòwôł gò nawetka zabic, ale 
mù sã nie ùdało. 
Czedë król ùmarł, kòrunã dostôł prawie 
Dawid. Ùdało mù sã zwëskac mir dlô 
swòjégò nôrodu. Kôzôł téż przeniesc do 
Jerozolëmë Arkã Swiôdectwa, w jaczi 
nalôżałë sã tôblëce z Bòżima przëkôzaniama, 
chtërne Bóg dôł Móżeszowi na górze Synaj. 
To béł wiôldżi dzéń dlô Izraela. Wóz z Arką 
wjachôł do miasta. Kòl brómë i przë drogach 
stojałë rzmë lëdztwa. Bëlné swiãto! Grałë 
trąbë i bãbnë, harfë, cymbałë… Lëdze 
tańcowelë, a wespół z nima sóm król. Jegò 
serce bëło fùl redotë. 
– Terô zbùdëjã swiãtnicã, w jaką wstawimë 
Arkã. Bãdze to wiôldżi i pëszny bùdink. Ji 
piãkno mdą chwalëc wszëtczé nôrodë, 
a Izraelicë pòczëją sã bùszny – gôdôł do se 
Dawid.
Òb wieczór mùzyka sã skùńczëła. Lud 
ùmãczony i najadłi rozeszedł sã do chëczów. 
Leno król stojôł przed Arką i mòdlił sã. 
Dzãkòwôł Bògù za wòlnotã dlô swòjégò 
nôrodu i za to, że òstôł jegò panownikã.
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Na drëdżi dzéń z samégò rena zawòłôł 
kapłana i rzekł mù ò swòjim planie 
zbùdowaniô swiãtnicë. Równak ten rzekł do 
Dawida:
– Nié të, królu, pòstawisz dodóm dlô Pana, 
bò przelôł jes wiele krëwi. Bóg pòzwòli tobie 
leno zebrac kamë i wszëtkò, co je brëkòwné 
do pòstawieniô swiãtnicë. Za bùdowã 
weznie sã dopiérze twój syn.

***

Dawid béł królã Izraela jaż do smiercë. 
Ùmarł w Jerozolëmie. Pò nim kòruna 
przeszła na jegò sëna Salomona. Kapłani 
namascëlë gò swiãtima òléjama, jak chùdzy 
Saùla i Dawida. Młodi król kòchôł Bòga 
jistno jak jegò òjc. Salomón wiedzôł, że 
czekô gò wiele robòtë. Jerozolëma ni miała 
przecã jesz swiãtnicë ani òbronnëch mùrów. 
Bãdze mùszôł bùdowac! A lëdze? Mùszi 
nima mądrze rządzëc. Wcyg je westrzód 
nich wiele cerpieniów i krziwdë. Tak wiele 
òbòwiązków żdaje na młodégò króla.
Jedny nocë Bóg pòkôzôł sã Salomonowi òb 
czas spikù:
– Co bës chcôł òde mie dostac – spitôł sã. – 
Mòżesz prosëc, ò co le chcesz.
– Jô dostôł ju baro wiele. Ale jem młodi i nie 
rozmiejã rządzëc. Proszã tej Cebie, żebës dôł 
mie mądré serce, bëm mógł dobrze sądzëc 
mój lud.
– Prosysz ò cos baro wôżnégò. Jô cë dóm 
mądré i rozëmné serce, taczé, jaczégò ni mô 
i ni miôł żóden z królów. A dlôte, że jes 
dobrze pòprosył, dostóniesz téż bògactwa 
i mòc – rzekł Bóg.
I wszëtkò to sã zjiscëło.
Jednégò dnia przëszłë do niegò dwie białczi.
– Czegò chceta? – spitôł sã słëga.
– Żebë król naju rozsądzył – òdrzekłë.
– Tej jidzta.
Weszłë do króla i jedna z nich zaczãła gadac:
– Jô i ta drëgô białka jesmë mieszkałë 
w jedny chëczë. Jem ùrodzëła dzeckò. Pò 
pôrã dniach ùrodza i òna, ale òb noc ji syn 

ùmarł, tej wzãła mòjégò knôpa do se, a kòl 
mie pòłożëła cało swòjégò dzecka.
– Łżesz! – krziknãła drëgô. – To mój syn żëje, 
a twój ùmarł!
– Nié, nié! To të jes zełgała!
Zaczãłë na se szkalowac i zrobił sã wiôldżi 
trzôsk. Jak rozsądzëc ten sztrid? Chtërna 
białka mô prôwdã?
– Nicht nie je w sztãdze rozrzeszëc ti sprawë 
– rzekł słëga. 
Ale Salomón zawòłôł:
– Gdze je dzeckò?
– Tu, królu – jedna z niastów pòdniosła je do 
górë.
– Dôjta mie miecz. Pòdzelã dzeckò. Kòżdô 
dostónie pòłowã!
Lëdze wkół nie wiedzelë, co rzeknąc. Czë 
król mô straconé rozëm?
– Nié, proszã. Lepi òddôj gò całégò ti drëdżi 
– rzekła wërzasłô białka.
– A të, co pòwiész? – spitôł sã król ji 
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procëmniczczi.
– Rozetnijce knôpa. Niech gò ni mô ani òna, 
ani jô.
Salomón rzekł:
– To dzeckò je ti, chtërna prosy, żebëm gò 
nie zabijôł. Òddôjta ji sëna!
Wszëtcë w pałacu bëlë zadzëwòwóny 
mądroscą króla.

***

Król Dawid, òjc króla Salomona, zbiérôł 
kamienie i drzewò na bùdowã swiãtnicë, 
w jaczi miała bëc Arka Swiôdectwa. Bóg nie 
zgòdzył sã równak na to, żebë sóm Dawid 
pòstawił ten bùdink, bò przelôł za wiele 
krëwi.
– To të jã zbùdëjesz sënu! Pamiãtôj. To 
bãdze twój dokôz – wspòminôł Salomón 
słowa òjca. A terô prawie stojôł przed tą 
swiãtnicą. 
– Jakô pësznô! – mëslôł. 
W westrzódkù bëłë dwie zalë. Jedna ni miała 
òknów. Tam leżała Arka, w jaczi izraelsczi lud 
trzimôł kamiané tôblëce z Bòżim prawã, te 

same, chtërne Móżesz dostôł òd Bòga na 
górze Synaj. 
Nad Arką bëłë dwa wiôldżé aniołë zwóné 
cherubama wërzezbioné z òliwnégò drzewa 
pòkrëtégò złotã. Miałë rozwinioné skrzidła. 
Béł to specjalny plac namieniony dlô Bòga. 
Leno rôz na rok, w Dzéń Pòkùtë, mógł tam 
wchadac nôwëższi kapłan. Bënowé scanë 
zdobiłë złoconé cyprisowé déle i snôżé 
kamienie. 
Salomón kôzôł téż wstawic do swiãtnicë 
wiele plaskatorzezbów w sztôłce cherubów, 
palmòwëch drzew i kwiatów. Całi bùdink béł 
piãkny i bògati. Izraelicë czëlë sã baro 
bùszny, czedë na niegò zdrzelë. 
Król zebrôł całi lud. Kapłani złożëlë Bògù 
darënczi. A bënë swiãtnicë wëpełniła Bòżô 
chwała. Salomon zaczął sã mòdlëc:
– Panie, Bòże Izraela. Ni ma taczégò bòga jak 
Të. Ani na niebie, ani na zemi. Prosymë Ce ò 
miłoserdzé. Ùswiãcë ten môl! Wësłëchôj 
mòdlëtwë swòjégò lëdu! Przebaczôj jemù 
i wiedno pòmagôj!
Pózni òstała przëszëkòwónô wiôlgą czesta, 
jakô warała całi tidzéń.

Mal. M. Niebùdek



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

19

Tómk Fópka

Drodżi i nima 
w piesni wanodżi
Nen tekst je dokùńczenim artikla, jaczi òstôł òpùblikòwóny w „Pomeranii” nr 7-8/2014.

W piesniach z Chwaszczëna

Kazmiérz Jastrzãbsczi w pôra swòjich teks-
tach drogã mô. W tëch, z mùzyką T. Fópczi:

Blós Bòżé Słowò, jedno ze wszëtczich w se 
prôwdã mô
Drogã mie wskôże, tedë òstrzeże, czej pùdã 
zle. 
(„Bòżé Słowò”)

Chto żëje i czëje, niech flot sã rëchtëje
Bë z  nama dzys rëgnąc mët w drogã (…)
Niech jidze jak drëdzë to drogą, to stegną
Do Ti, co czas dlô nas mô wiedno  
(„Do Cebie jidzemë”)

Jidã sóm drogą tą na Gòlgòtã 
(„Czemù, Panie?!”)

Zmartwëchwstôł Jezës a nóm prôwdzëwą 
darowôł wiarã
Że të, czë kòżden z nas ùzdrzi drodżi, żëcégò 
kùńc
Bez brómã przeńdze, chtërną Òn ôpen 
wszëtczim òstawił
i żdaje na ce, tej czej môsz przińc. 
(„Zmartwëchwstôł Pón”)

Szedł tedë z nama na zemską drogã dolëzną 
jiwru
Całé zło swiata na swòje swiãté remiona 
brôł
A cobë niebò dlô lëdztwa bëło òjczëzną – 
Òn sóm

Żëcé na Krziżu w òfierze dôł...  
(„Jak Të, Panie”)

Na sóm kùńc jesz, Baltazar chce
Kórno sã skłónic przed Tobą,
Bò Të sã jes człowiekã stôł
I pùdzesz nieletką drogą. 
(„Kòlãda Trzech Królów”, mùz. Szëmón 
Chilińsczi)

I pùdzesz nieletką drogą. 
(„Kòlãda Trzech Królów”, mùz. Szëmón 
Chilińsczi)

W banińsczich ùsôdzkach

Jaką drogã wskôzywô w swòjich tekstach 
Eugeniusz Prëczkòwsczi?

Bò jedna leno prowadzy droga
Prost przez Christa do Bòga 
(„Jedna droga”, mùz. T. Fópka) 

Kroczą Christa cãżką stegną,
jiwer mają bëne.
Rozwôżają drogã niebną
przez cérzniowé renë. 
(„Na Kalwariã”, mùz. J. Stachùrsczi)

Jastrowô:

Wiôldżi dzéń, redosnô nowizna
Christus dobéł mòce wroga
Żëcé wzniósł na zbawną niwiznã
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Òtemkł grzésznym niebną drogã. 
(„Redosnô nowizna”, mùz. T. Fópka) 

W marijny spiéwie bédëje drogã, do jaczi 
są trzë różné mùzyczi stwòrzoné przez 
Witosławã Frankòwską, Wacława Kirkòw-
sczégò i Michała Piépera:

A czej pielgrzimczi kùńc nadińdze
I zwãk swój wëdô żëcégò zwón,  
Na niebną drogã dôj wińc letkò;  
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nóm. 
(„Niebnô droga”)

W jinym marijnym teksce, z mùzyką Jerzégò 
Stachùrsczégò, mómë:

Matkò żegnôj lubnëch drogã
Co przed slëbã stoją progã 
(„Nôwikszô Nôdzeja”)

Ten sóm zort spiéwë i ti sami ùsôdzcë, z jich 
„Oratorium”:

Matkò Bòga Të wskôzywôsz 
Drogã żëcô i zbawienié
(„Matkò Bòga”) 

A jesz:

Matkò, w òpiece môsz dzôtczi swòje,
co sztridë gasysz, miłotã sejesz.
Drogą ùtczëwą lud wiérny wòdzysz,
niebëlnëch dobrzisz, zjurzonëch gòdzysz.  
(„Kaszëbskô Rodzyn Królewô”)

Zôs w kòlãdowim pòlonézrze spiéwiemë 
z nôdzeją:

Żebë wszëtcë chcelë lëdze
Drogã Christa przëjąc na se. 
(„Pòjmë do szopë”, mùz. T. Fópka)

W ritmie kòlãdowégò walôszka:
Niech te òbrôzczi ùdbë bëlné 
le rodzą w kòżdi nowi dzéń

i mòcny stwòrzą Bòżi drżéń
na drogã rwóną przez wichrë wielné. 
(„Bóg sã rodzy w nas”, mùz. J. Stachùrsczi)

Ti sami autorze mają w doróbkù gòdowim:

Christus chcôłbë, żebë më z Nim 
Drogą szlë prôwdzëwi wiarë 
 („Na Pasterkã we dwa kònie”)

Do tegò tekstu pòd jinym titlã mùzyka 
stwòrził téż Wacłôw Kirkòwsczi, dze je téż:

Na pasterkã we dwa kònie
Jadą drogą, wiater gwiżdże 
(„Na pasterkã”)

W trzecy sztrófce swiãtotrójcowi spiéwë 
Prëczkòwsczi pòdôwô: 

Wezdrzë Christe Panie z wiżawë 
Na marné nasze lëdzy przesprawë 
I w miłoserdzym swòjim strodżim 
Twòje wskôż nóm drodżi.
 („Swiãto Trójco”, mùz. T. Fópka)

Za to w refrenie christusokrólowim ti sami 
aùtorsczi pôrë je:

Bò leno jedna je òdpòwiédz nóm,
Jedinô droga do szczescô jidze:
To Christus Król – nasz Zbôwca Pón,
Òn blós retënk mô w dëszny biédze.  
(„Nôwikszi Król”)

Droga wëstąpiwô w tekstach tekscôrza 
z Banina téż z kòzlinkach. Chòcle w dokazu 
pt. „Drogò mòja” z mùzyką Tadeùsza Darga-
cza, jaczi nalôzł sã na platce Kòleczkòwiónów 
„Piãkné Kaszëbë”. 
Ni mògło zafelac drodżi w swiecczich teks-
tach do mùzyczi Stachùrsczégò:

A rëcht spòkójno szedł procemną drogą
Bò czuł z bòkù mëslã wrogą. 
(„Më jesmë młodi”)
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Sã trzeba w sebie dzyrzkò spiąc
Na drogã snôżi ùsmiéch wząc 
(„W òczë zdrzec”)

Drodżi wiôldżi sztëk przed nama,
Lasã, w pòlach, midzë rzmama. 
(„Wanoga”)

Leno stałosc w naszich dbach
Zriwô w drogã hùrmë lëdzy,
chtërny w régach jidą stach
Zrzeszac mëslë w rodny òdżin. 
(„Cél daleczi”, mùz. Tadeùsz Dargacz)

Ten sóm tekst je téż do jiny mùzyczi („Cél 
òdległi”, mùz. T. Fópka)

Ù Fópczi

„Bòżé drodżi” Tomasza Fópczi prowadzą na 
Krziż: 

W grobie leżi, òbwiniony w płôchtã Bóg
Czë zrobioné móm ju wszëtkò, co le mógł? 
(„Droga na Krziż”)

Bòże, dôjce ten Krziż! Niech chòc kąsk 
pòmògã! 
Òn wskôże drogã, wiém! Jak doprzińc do 
nieba! 
(„Żëcô krãtë-wãtë”, mùz. Tomasz Perz)

Dôjce, Bòże, z Waszim Sënã
Òdkùpieniô Drzéwiã trzëmac!
Jaż do cała zmartwëchwstaniô
Razã z Christã drogą jic!
(„Dze są ti?”, mùz. W. Kirkòwsczi)

Tej wezta Wa Gò, Żëdzë! Ta droga na smierc 
wiedze… 
(„Hewò Człowiek”, mùz. Tadéùsz Fòrmela)

Dzys Jezë jô tą drogą 
Za Cebie bãdã szedł. 
(„Rozwôżënk”) 

Jastrowô: 

Biôjta, rzeczta Jegò ùczniom: Czekô waji 
droga.
W Galileji, jak miôł rzekłé- zôs przemówi do 
was... 
(„Balada Magdalénë”)

W gòdowëch spiéwach:

Czej Mãdrzcóm sóm Grzenia piôsk sëpnął 
w òczë,
Aniół sã w spikù pòjawił i rzeczë:
Nié do Jeruzalem, nié do Heroda!
Jinszą do òjczëznë wëbierzta drogã! 
(„Pasturzowô spiéwa 2011”)

W Betlejem Bòżiczk sã rodzy
Bë ùczestnic Gò – są w drodze:
Hiszczi, mëszë i żirafë,
Słonie, mëdżi, pùjczi, gapë
I nawetk môłi jéżk chce chwôlëc Bòga téż... 
(„Môłi jéżk”, mùz. W. Frankòwskô)

Lecą z nieba w noc głãbòką
Sztôłtã swòjim cëszą òkò
Kąsk je wiater zgëldzy, pò tim dali w drogã 
gnô...
 („Wilijnô żużónka”, mùz. J. Stachùrsczi)

W marijny:

Przebaczë nipòcym, przëdôj nama mòcë.
Dôj rozëmną drogą kroczëc, jaż pò kuńc 
jidzeniô 
(„Mëmino dozéranié”, mùz. J. Stachùrsczi)

Dwie pielgrzimkòwé z muzyką J. Stachùrsc-
zégò:

Dobrą drogą nas prowadzy ksądz wikary
Wkół nie wiónk wcyg rozmòdlonëch brut-
ków je 
(„Marsz do Bòga”)
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Chtërną drogą mùszã jic, bë dińc do Ce...? 
(„Chcemë jic”)

Adwańtowé:

Hewò jidze nasz Pón
Czëc ju są Bòżé Kroczi...
Wnetka przińdze dac nóm
Niebną drogã òbôczëc... 
(„Pòjce, Panie”)

Òtemknie serce grzésznik zawzãti,
Zestąpi zarô na bëlną drogã. 
(„Chwała Panu”)

Chòc droga dalekô a czas z wiatrã nëkô -
Jidã na spòtkanié Pana! 
(„Jidã na spòtkanié Pana”)

Dedikòwónô pamiãcë JPII:

Kaszëbóm zapôlił nôdzeji wid
Na drogã sczerowôł –  kôzôł nią jic...
Jak wiele je wôrtny naj’ mòwë skôrb
Òn prawie dokôzôł – czej z nama béł.... 
(„Ni ma Gò”, mùz. J. Stachùrsczi)

Kòzlinczi. Dzecné:

Spakòwóné różné ruchna i jedzenié
Jabka, ksążczi, tatów szorëm, mëmin krém
Aczipaczi autół przëdżibna do zemi
Bróma zamkłô, droga żdaje. Pi! Pi! Pi! 
(„Czerwińcowô wanoga”)

Kąsk mòkré pùdżi szterë so drogą szłë: Tup, 
tup!
Zgrochòta! Trzë są. Zabrôł òd òdsniéżaniô 
pług...  
(„Dwanôsce pùgów”)

Pòde drogą czile szpòrtów 
Mùszôł zrobic – kò béł sobą!
Ga sã zagrzôł – wlôzł do Bôłtu
Tak mù zeszło wnetk pół dobë... 
(„Balada ò stolemie”)

I ju jedzemë przez pòla
Przez miastowé, wsowé drodżi
Pòd wieczórk so mdzema mëła
Narobiałé kòła, nodżi... 
(„Autkò-nocka”)

Czas wësadac, jesmë doma!
Mòżna jachac! Krziż na drogã! 
(„Jedze bana”)

Dze mie zdżinął wczora bómk,
Com gò tak schòwóné miôł?!
Mòże jaczé krôsniã wzãło
I òb drogã so susało...? 
(„Bómk”, mùz. Aleksandra Kòtłowskô)

Z mùzyką J. Stachùrsczégò:

Rëgnąc w drogã przëszedł czas.
Cëzô strona wòłô nas...
Pòjmë za szesnôsti las...  
(„Latowô frantówka”)

Nôfejniészé są plëtë na drodze!
Mòże sobie òb drogã w nie wlezc  
(„Plëtë”)

Chto ùmëje rãce – ten dostónie wiãcy!
Chto ùmëje nodżi – z kòżdi wrócy drodżi!  
(„Chto sã mëje”)

Jadã drogą so na kòle, wiater w ùszach grô
Łikóm kilométrów wiele – tak jô jadã flot! 
(„Na kòle”)

Wprzódk tej smiało! Swiat naj wòłô!
Wiodro wez na drogã! 
(„Do ùzdrzeniô”)

Z mùzyką Wacława Kirkòwsczégò:

W darżny plëce bótë zmòczi
Gãsé pãpczi w brzidze schòwie
I pòd pierznã chùtkò wskòczi
I krôsniãtóm bôjkã pòwié...  
(„Jesénné czarë”)
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Czas pòd dodóm garnąc znowa
Nôùczi jerzmò përznã zlóznic
Witro tak samò krótkô droga –
Wic chùtkò wstónã – niechc sã spóznic... 
(„Lëgòtka na szkòłã”)

Jiné, kòzé:

Nierôz bãdzesz namiszlôł sã w drodze
Kądka jic, chtëren wëbrac môsz szlach
Wiédzkôj Synkù, że pòswiã Cë przodzy
Mòja gwiôzda, bë gòrnią Twą ba... 
(„Dorada na drogã”, mùz. Szëmón Kamińsczi)

Z mùzyką Weroniczi Tartas-Kòrthals:

Szukôsz nowi drodżi, szukôsz słów
Bë pòstrzód zwëczajnëch spraw
pòwiedzec tak przez łzë („Dodóm”)
Garnij! Z drodżi!
Złotkò drodżé... 
(„Stegnë szkalindżi”)

Nié jedną krocził jes z dróg
Wòdã z niejednëch brôł rzék
Chòcô béł dëtk, człowiek zdrów
Të leno jes pòzérôł, dze...  
(„Żdanié pò wanodze”, mùz. Karól Krefta)

Brifka wzął na jedną nogã,
Bò pòd grzëpã przidką droga...
Cãżkô tasza – kòrnus trzecy
Kòło sómné dodóm jedze...  
(„Pòstaw, Genkù!”)

Ùcékô w tił droga, òtulonô w drzéwiãt szal.
Më chcemë wanożno swój żëcopis fùlowac! 
(„Na wanogã!”, mùz. Bartłomiéj Kùnc)

W szkòle szkólny le wëmôgô
Nie je to mie pòde drogą...  
(„Do miasta”, The Damrockers)

Piesnie napisóné na Zjazdë Kaszëbów, we 
Gduńskù a w Bëtowie:

Dzys zbùdzoné spiącé wòjskò...
Kóń do rézë je zaprzëgłi...
Krzosô ògnie, w môlu drogã depce, sã na 
swiat wëriwô...  
(„Kaszëbi, na Zjôzd!”, mùz. J. Stachùrsczi)

Chãtno na wãder tej chce sã jic
Czej drëch-spiéw nóm towarzi!
Drogã skrodzywô, dô w cemżi wid
Pewno pòprowadzy! 
(„W Bëtowie”)

Ksądz nóm błogòsławi na żëcową drogã.
Jesz blós cos pòdpisac...
Terô Bòże prowadz! 
(„Zdrzącë bez rutë”)

Mądrosc wskôza lepszą drogã,
Chtërną z Tobą kroczëc chcã.  
(„Tangò z różą”)

Jidã tëłã, gwiżdżã nosã
W gãbie móm lizôczi sztërë
Zdrzëta, jadą drogą wërë!
A za nima kóń na bòso!  
(„Na rãbë”)

Czej jem mùszôł jic do szkòłë
Pisac lëtrów w rédze sta
Tej jem wòlôł chwëcëc kòło
Jadã – a na drodze sta 
(„Mòja Mëma”)

Dzecôk na drodze w plëce mòczi nodżi 
(„Tej pòjma dali”)

Biesadné, z mùzyką J. Stachùrsczégò:

Wëschła chmiélu strëga. Dodóm mùszi rë-
mac.
Czas nôwëższi, bë òd stołu bracô wstac!
Jedno tej na drogã! Jesz na drëgą nogã!
Dożdżë, tec „kùflową” zaczinają grac! 
(„Kùflowô spiéwa”)
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Cëż ta droga takô krãtô – szczescym są 
rowë...
Dôj mie pòkù, białkò z krëkwią – mùszã pros-
towac... 
(„Jô tuńcëjã!”)
A kùreszce „Marsz na òstatną drogã” 
– oddzãkòwanié sã z żëcową drogą.

I jesz ù jinëch   

Damroka Kwidzyńskô z Kartuz napisała 
„Dargã” do mùzyczi Marka Rodzenia.

Wejrowsczi, klôsztorny òrganista Matéùsz 
Meyer pòdôł jadwańtowé słowa:

Ju tëli jem tu lat
Jidąc bez nen swiat,
Pòsłóny w ną dargã 
(„Jagwéńtowô wachta”, mùz. T. Fópka)

Szlach, tur, stegnã czãsto chãtni bierzą aù-
torzë do swëch wiérztów-piesniów. Dro-
ga je ju pòwôżniészô. Je téż dróżka („Do 
Pùcka pò sledza”, „Òj, teszno mie”), darga 
(Kwidzyńskô, Meyer) i darżëszcze (Trepczik). 
Abò prowadzy do Bòga, tej je to niebnô dro-
ga – abò prosto, przez żëcé. A nôlepi, czej 
prosto przez żëcé do nieba…

Lëteratura: 

Pieśni z Kaszub – Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubi-
leuszowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958;
Kaszëbë wòłają nas, kaszëbsczé piesniczczi – Antoni Pepliński – Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie oddział gdański, Gdańsk 1988;
Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie – Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum 
Piśmiennictwa i muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997; 
Tobie Bòże chwała, Luzino 1993;
Piesnie Rodny Zemi – Tomasz Fopke, Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski – ROST,  
Banino 2003;
Nótë kaszëbsczé, pòpùlarné piesnie – red. Eugeniusz Prëczkòwsczi – ROST, 
Banino 2008;
Antologia lëteracczich dokôzów, Antón i Aleks Peplińscë – Gmina Sierakowice 2009;
Kaszëbsczi cëdowny swiat, śpiewnik dla przedszkoli kaszubskich – red. Tomasz Fopke  
– Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk 2010;
Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka, piosenki kaszubskie dla małych dzieci – Tomasz 
Fopke – Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Chwaszczyno, 
Gdańsk 2011;
Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka, 20 piosenek kaszubskich dla najmłodszych  
– Tomasz Fopke, Jerzy Stachurski – Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,  
Chwaszczyno – Gdańsk 2013;
Rãkòpisë piesniów Wacława Kirkòwsczégò, Tomasza Fópczi.
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Tómk Fópka

Cëda òd pòcëdów swiata

W ùszłim rokù Violetta Seremak-Jankòwskô 
z Nadbôłtowégò Centrum Kùlturë ze 
Gduńska z leżnotë Rokù Juliana Tuwima 
ùdbała sobie nagrac platkã z wiérztoma Tu-
wima dlô dzecy – pò kaszëbskù. Przërôcza 
mie do wespółrobieniô. Jakno że 20 tëch 
dokôzków jem prawie przetłómacził z pòl-
sczégò na nasze dlô gduńszczi wëdowiznë 
ÒSKAR – robòtë bëło ju dzél mni. A czasu, 
jak wiedno – mało... Pòspólno z Jinstitutã 
Ksążczi z Warszawë, jaczi pòszpandérowôł 
wikszé dëtczi, i Òstrzódkã Kùlturë i Spòrtu 
w Żukòwie – NCK rëgnãło tej z projektã Cëda 
òd pòcëdów swiata, czyli Spadł kiedyś w lip-
cu śnieżek niebieski....
Lektorama bëlë: Elżbiéta a tëż Weronika 
Prëczkòwsczé i Zbigniew Jankòwsczi, chtërny 
nagrelë 15 tłómaczënków tuwimòwëch wié-
rztów. Żebë platka bëła całownô – felowało 
jesz mùzyczi. Nôprzódkã miôł to bëc taczi 
pòdkłôd do czëtónëch dokôzów. Znającë 
nieùstôwny lëszt naszich szkólnëch na 
nowé spiéwë dlô dzecy, zabédowôł jem, 
żebë stwòrzëc 15 nowëch piesniów z teks-
toma jidącyma za ùdbą nëch tuwimòwëch. 
Bédënk òstôł przëjãti i w dosc krótczim 
czasu nótë, tekstë i aranże spiéwów trafiłë 
do szkòłów gminë Żukòwò, dze dzãka 
wespółrobòce z direchtoroma, szkólnyma 
òd mùzyczi i kaszëbsczégò wnetkã 120 
dzecy i szkòłowi młodzëznë przërëchtowało 
dokôzë do nagraniów. Mùzykã nagrôł 
i CD przërëchtowôł Tadeùsz Kòrthals. Òn 
téż zrobił aranże spiéwów. Twòrzeniu platczi 
towarził plasticzny kònkùrs, z chtërnégò nô-

lepszé malënczi òzdobiłë ksążeczkã z teks-
toma tłómaczeniów dołączoną do platczi.
W ten spòsób pòwsta snôżô kaszëbskô 
platka na spòdlim pòezje pòlsczégò méstra 
słowa, Juliana Tuwima. Kòsztowało to wiele 
robòtë całé karno lëdzy, w całoscë Violettã 
Seremak-Jankòwską, ùdbòdôwckã i dozé-
rôczkã całégò projektu. Dzél z nëch wspòm-
niónëch piãtnoscë spiéwów nalézeta prawie 
w ti Stegnie. 



Ptôszé wieselé

Czej ptôchów wiele – ptôszé wieselé…

Słowik so z warblã tuńcëją
Méska przërôcza jaskùlkã, 
A krëk sã z kùrónã smieją
Wejle, znac dała kùkówka.

Czej ptôchów wiele – ptôszé wieselé…

Pszczolnik zawòłôł sztiglëcã, 
Pòstawił kùchã i kawã
Z darënkã lecy ju smiecuch, 
Czas je na ptôszą zabawã!

Czej ptôchów wiele – ptôszé wieselé

Dzãceł do sowë zaklepôł
Drózd witô kaczkã i gąskã, 

Bòcón wnetk dzecã wësëpôł,
Czej ùzdrzôł przë stole skórca…

Czej ptôchów wiele – ptôszé wieselé 

Dudczi dwa, żôłna, czëbatka –
Pòtkałë sã kòl sykórczi
A pòcerpicel z harbatką
Na żôłtobrzëszka ju dulczi…

Czej ptôchów wiele – ptôszé wieselé

Taczi so bal wëprawiłë…
Taczi szedł pòmión nad łączi…
Że krowa jaż zeszła z wédë,
Kôza wieselé jim skùńczëc…
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Jidze Mack

Jidze Mack i sobie czwiczi, jak sã 
letkò liczi:

Jeden, dwa – chce mie sã spac
Trzë i sztërë – tu i terô
Piãc a szesc – a do te jesc
Sétmë, òsmë – wnetk sã wëspiã
Dzewiac, dzesãc – jidze Grzenia…

Jidze Mack i sobie czwiczi…
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Brëlë

Në cëż terô, në cëż terô?!
Chto mie ùkrôdł mòje brële?!
Kò jô bez nich nick nie widzã
Z nima zle  –  bez nich je biéda!

Mòże w nocë wkrôdł sã złodzéj,
Co to béł na brëlów głodze
Wzął, alarmë pòwëłączôł
Zdjimnął mie, czej béł jem spiący…

Mòże z jiny chto planétë
Przësłôł jaczé cyber-môłpë
Bë sygnãłë przez laptopa
I scygnãłë brële z chłopa…?

Abò przë czëtanim nocnym
Spik, ten zwiérz nôrëmny, psotny
Tak pòmidzë stronów greńcą
Wzął i schòwôł… Bóg wié pò co…

Abò, mòże, chto wié, czemù
Nalezc ni mògã tëch brëlów?
Wiém, tec zaniósł do naprawë!
Në tej dobrze. Ni ma sprawë…
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W internece dô sã ju przeczëtac pierszé 
numrë „Skrë”. Co òsoblëwie mògą tam 
nalezc czëtińcowie?

Friszny lëft! Mómë nôdzejã, co móżemë 
zabédowac naszim czëtającym cos, czegò 
donąd nie bëlo. Pismiono kaszëbsczé, le nié 
blós ò Kaszëbach ë môlowëch sprawach. 
Jak rzecze titel, „Skra” to je „pismiono 
ò kùlturze”, a tej nie felô tu ùtwórstwa, 
pùblikùjemë pòezją, prozã, graficzi  
ë kòmiksë. Wiele piszemë ò lëteraturze, 
kòżden numr to wiedno pôrã recenzjów. Nasz 
cządnik to téż cekawé wëwiadë – chcemë 
òsoblëwie zapòznac czëtającëch z témizną 
môłëch nôrodów a miészëznów, pisac ò jich 
żëcym ë kùlturze. W pierszim numrze më 
piselë ò Szląskù, w drëdżim ò Katalońsce. 
Nadto spòrt ë ùczbë kaszëbsczégò jãzëka. 
Pòjôwiają sã téż felietónë ë chcã, cobë bëło 
jich corôz wicy. Gwësno to nie je jesz ten 
slédny sztôłt pismiona. Wiele ùdb dërch 
żdaje za rozwicym.

Chto rëchtëje „Skrã”? 

Tak richtich rzec, chãtnëch do pisaniô je 
wiedno wicy. „Skra” donëchczôs mô dwa 
filarë, bez jaczich bë ji nie bëlo. Pierszim je 
Gracjana Pòtrëkùs, dzãka chtërny „Skra” tak 
bëlno wëzdrzi. Całô grafika – zaczinającë òd 
òbklôdczi – ë łómanié pismiona to ji zasłëga. 
Gracjana zbiérô téż fòtografie do „Galerie”   
ë pùblikùje w „Skrze” swòje wierszczi. Drëdżi 

filar to Dôwid Miklosz, bò òn a jô jesma 
aùtorama wikszoscë tekstów. Gwës tak bëło 
w pierszim numrze, na szczescé pòmalinkù 
to sã mieniô. Przëjemno zadzëwił wszëtczich 
nasz kòrektór Pioter Szatkòwsczi, chtëren ju 
òd drëdżégò numra zaczął pisac artikle – do 
te òd raza pò kaszëbskù. Zdzëwienié je tim 
wikszé, że Pioter je Mazurą. Do te swòjã 
rubrikã ò spòrce prowadzy kòl nas Adóm 
Hébel, a niedługò redakcjô móże stac sã 
wikszô dzãka Mateùszowi Meyrowi ë Jankòwi 
Jablonsczémù, òbadwaji są w „Skrze” 
corôz aktiwniészi. Móm téż nôdzejã, że 
wiedno mdze gòscył kòl nas Jarosłôw 
Kòcëba – aùtór kòmiksów „Pomeraniaball 
Adwenczers”. Dërch żdajemë za nowima 

Niech le bądze nas wicy!
Z Macéjã Bandurã przédnym redaktorã „Skrë” gôdómë ò nowim 
pismionie i „bùszny generacji” Kaszëbów.
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wespółrobòtnikama, chcã, cobë „Skra” bëła 
pismionã, w chtërnym je plac dlô różnëch 
widzeniów Kaszub ë Pòmòrzô. Bë bëło 
lëchò, czejbë „Skra” zamkła sã na jinëch. 
Temù rôd jô bë widzôł w redakcji na przikłôd 
drëchów z Pòmòranie. Sygnie miec na sebie 
ùdbã ë napisac do nas mail. Dwiérze Skrë 
stoją szerok ôpen.

Do kògò je czerowónô „Skra”?

Do lëdzy w naszich latach, a je trzébno dac 
bôczenié, że jesmë baro młodą redakcją. 
Piszemë ò tim, co nas cekawi ë mómë 
nôdzejã, że najich rówieników téż to mòże 
zajëmac. Je wiedzec, jesmë rôd z kòżdégò, 
chto nas czëtô, jem gwës, że w „Skrze” 
jidze wiedno nalezc cos, co zacekawi lëdzy 
w kòżdëch latach. Nie mdã ale tacëc, że przed 
wszëtkò mómë nôdzejã zajinteresowac 
rodną kùlturą swòjã generacją – niech le 
bądze nas wicy!

„Młodô generacjô to bùsznô generacjô” 
– to zéwiszcze z pierszégò numra „Skrë”. 
Jakô je pòdług was dzysdniowô kaszëbskô 
młodô generacjô?

Bùsznô generacjô to takô, co znaje swòjã 
wôrtnosc. Nie sromòcy sã gadac w swòjim 
jãzëkù strzód cëzëch. Nie przëchôdô ji do 
glowë, że kaszëbsczi mòże bëc mni wôrt 
jak pòlsczi, anielsczi abò chińsczi. Nie 
sromòcy sã rzec, kògùm je. Rzec „jestem 
z Kaszub” a „jô jem Kaszëba” abò „jestem 
z Pomorza” a „jô jem Pòmòrzónka” to są 
dwie rozmajité sprawë. Bùsznô generacjô 
nie dôwô sã zamknąc le w fòlklorze jak 
w skansenie. Znaje dzeje swòji zemie, 
wié ò swòjich ksążãtach, ò samòstójnëch 
ksãżtwach, chtërnyma rządzëlë ë ò bitwach, 
jaczé dobiwelë ze swòjima zôpadnyma  
ë pôłniowima sąsôdama. Historiô Pòmòrsczi 
ë Kaszub to nie są dzeje biédnégò lëdu, 
chtëren òb tësąc lat blós łowil rëbë ë żdôł 
za retënkã jak za zbawienim. Nadto młodô 

generacjô to nie są lëdze, chtërny mùdzą,  
niewiedzącë chto òni są. Më wiémë ë z per-
spektiwë Pòmòrzô – mëszlącë ò nim jak  
ò ceńtrze swòjégò swiata – jesmë w sztãdze 
pisac ò wszëtczim. Je to tedë „bùsznô” 
generacjô abò nié? Czej przërównómë sã 
do lëdzy bùten, zmerkómë, że to je czësto 
normalné pòdeńscé do żëcô! A jednak 
na Kaszëbach dërch je skòpicą młodëch 
zasromionëch swòjim pòchôdanim. Bë chcôł 
wierzëc, że to pòznaka le PRL-u, a jednak na 
sromòta wcyg żëje w naszich rówienikach. 
Nacéchòwôł jem tedë dwa czësto jiné 
òbrôzczi lëdzy w tëch jistnëch latach. „Skra” 
je temù, cobë „bùsznô generacjô” dobëła 
„zasromioną generacją”.

Czë są planë wëdôwaniô „Skrë” na 
papiórze, czë prawie za pòmòcą internetu 
chceta dóńc do czëtińca?

Séc dzysô dominëje ë mùszimë na to 
òpasowac. Jeżlë nick sã nie zmieni, to jem 
gwës, co dosc chùtkò nawetka zdrzélniczi 
pùdą w zabët. Młodi wnet nie kùpiają 
papiórowëch gazét, òdchôdô sã téż òd 
czëtaniô tradicyjnëch knéżk. Je jednak téż 
gromada lëdzy, chtërna wiedno wëbierze 
papiór ë chcemë w przińdnoce jima téż nico 
zabédowac.

Skra je dwajãzëkòwò. To skùtk felënkù 
kaszëbskòjãzëkòwëch aùtorów czë swiądné 
dzejanié?

Pierszô ùdba bëła takô, że to mô bëc 
czësto kaszëbskòjãzëkòwé pismiono. Długò 
jesmë ò tim radzëlë ë na òstatk jesmë so 
ùdbelë pisac „Skrã” téż pò pòlskù – cobë 
przëcygnąc tëch, chtërny rodny mòwë jesz 
nie znają ë jich zacekawic zamkłoscą. Żôl, 
le mùszimë pamiãtac, co wikszoscë naszi 
generacje starszi nie naùczëlë gadac pò 
kaszëbskù.

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Wiele, ale to baro wiele, je na tim najim 
swiece rozmajitégò zortu specjalistów. Kò 
doch kòżdi sã na czims znaje (abò przënômni 
tak mù sã wëdôwô) a òkróm te swiat dërch 
gnaje do przódkù i swòjã wietew dzejaniô 
mùsz je znac corôz to lepi. Skùńczëłë sã ju 
wierã czasë, czej bëlno widzóny bëlë „lëdze 
renesansu”, co nibë znają sã na wszëtczim, 
bò gôdô sã doch, że co je do wszëtczégò, to 
je do niczegò. Temù téż lëdzëska corôz barżi 
sã specjalizëją i dzelą na specjalistów òd 
corôz to drobniészich rzeczów a sprawów.
Na przëmiôr w Ùrzãdze Gminë w Kùbico-
wie, gdze òd slédnégò wëlowaniô rzą-
dzy òglowò znóny dzejôrz Alfred ze 

Słôwk Fòrmella

Specjaliscë i ùrzãdownice. 
Òbrôzczi z żëcégò (dzél 1)

stôrégò szlachecczégò rodu Sznëptuch-
Kùzrowsczich, specjalizacjô je ju baro dalek 
zaszłô. Są tam dwie białczi, co sprzątają 
ùrząd i jedna zajimô sã mëcym pòdłodżi „na 
mòkro”, drëgô zamiôtô miotłą „na sëchò”. 
Òkna nie są mëté za czãsto, temù téż wójt 
ùdbôł so, że szkòda dëtka, żebë brac „na 
etat” apartną personã, co bë sã tim zajima. 
Rozsądzył, że rôz na pół rokù przëjedze 
firma, co sã w tim specjalizëje i dëcht 
nôlepi to zrobi. Taczi sóm „outsourcing” 
(rządzëcele gminë w Kùbicowie są doch 
lëdzama nowòczasnyma i bëlno wiedzą, co 
to słowo òznôczô) ùżëti òstôł w przëtrôfkù 
pòrządkòwaniô aktów w archiwùm, gdze 
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achiwiscë przëjéżdżac mielë rôz na rok 
i robic pòrządk. Bëło to zresztą w Kùbicowie 
cos czësto nowégò, bò donëchczôs gminné 
wëszëznë i ùrzãdownicë mielë namkłé na 
to, co dzeje sã ze stôrima papiorama. Dëcht 
nôlepi bëłobë, czejbë sã òne spôlëłë, tedë 
tôczel bë sã skùńcził. Dejade archiwùm 
czësto na przék wszëtczima w ùrzãdze  wcyg 
nie chcało sã spôlëc, a jakòs nicht ni miôł tëli 
òdwôdżi, żebë mù w tim pòmòc. Temù téż 
w cemnym sklepie, gdze czãscy szło ùzdrzec 
mësz abò szura niżlë człowieka, rosła corôz 
wikszô rzma aktów, chtërne òd nié za bëlno 
wësëszonëch scanów robiłë sã mòkré 
a pògnité. Dëcht nicht ni miôł lësztu ny 
„aùgiaszowi stani” ùprzątnąc, jaż kùreszce 
nalazło sã përzinkã dëtka i terôzka pòrządk 
zrobic mia z tim „bùtnowô” firma. Chòdzëło 
gwësno ò taką, co sã w archiwizacje 
specjalizëje. Alfred Sznëptuch-Kùzrowsczi 
béł rozëmnym chłopã. Wiedzôł, że mùszi 
bëc ù niegò specjalista òd bezpiekù i higenë 
robòtë, to je òd BHR (nie milta tegò czasã 
z BHP, to je „biôj halôj piwò”, co sã tej-sej czëje 
na bùdowniach), szkòda mù równak bëło 
dëtka na apartny etat. Kò doch wëpôdków 
przë robòcë (przënômni, jak to sã gôdô 
„òficjalno”, nie bëło wiele). Rôz zdarzëło sã 
prôwdac, że chtos zlôzł do archiwùm, bò 
czegòs tam prawie brëkòwôł i bùfsnął łepã 
w wiôldżi wentil, chtëren wëstôwôł z rurë, 
co szła zarô pòd niską pòsową, a jinszim 
razã kòmùs niszczarka do papiorów wcygnã 
szlips i w slédny chwilë ùdało sã jã wëłączëc, 
ale i tak na ògle wëpôdków nie bëło jaż 
tak wiele, żebë pòtrzébny béł òd nich 
apartny specjalista na całim etace. Bëło tej 
w Kùbicowie tak, że chłop, co sã tim zajimôł, 
przejéżdżôł rôz na tidzéń, cos tam pòrobił 
(abò téż nié, bò chtëż gò tam wié) i to ju 
sygło. Co jinszégò je dejade w wiãkszich 
ùrzãdach. Tam je ju czësto jinaczi. Tej-
sej je tak, że wedle òglowëch przepisów 
jaczis tam specjalista òd taczich czë jinëch 
sprawów mùszi miec całi etat niezanôleżno 
òd tegò, czë miôłbë wiele robòtë, czë nié. 

Tak bëło na przëmiôr w jednym ùrzãdze 
w gardze pòzéwónym na przék wòlë jegò 
mieszkańców kaszëbską stolëcą. Spùszczã, 
jak to sã gôdô, „gardinã miłoserdzô” na to, 
jaczi je to ùrząd ë czim sã zajimô. Pòwiém 
leno to, że nie je to benômni jinstitucjô,  
ò jaczi sã czãsto czëje w mediach. Sedzba 
jegò przez dłudżi czas miesca sã w nié za baro 
snôżim, szarim i dosc tëli strëpiałim bùdinkù, 
a jegò prôcownicë zajimelë sã w swòji 
robòce colemało rechòwanim. Rechòwelë 
òni różné rzecze. Przede wszëtczim to, jak 
wiele (a pò prôwdze to jak malëchno) dëtka 
òstónie jima w tasze do pòstãpny wëpłatë. 
Pòdsztrichnąc mùszã w tim môlu, że 
płaconé òni mielë wiedno kòl kùńca miesąca 
a wëchôdało to na gwës z dbë przédnictwa 
ùrzãdu, chtërno miało starã ò to, żebë 
lëdzama jak nôwiãcy òstało „do pierszégò”. 
Òkróm te ùrzãdownicë rechòwelë gòdzënë, 
jaczé òstałë jesz do kùńca robòtë, a tej-sej 
nawetka sztudérowelë baro wôżną sprawã, 
to je prizë rozmajitëch rzeczów, jaczé mòże 
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kùpic. To slédné robilë colemało tej, czej òb 
czas robòtë wëchôdelë „na krótczi sztërk” 
na tôrgòwiszcze, a pózni sprôwdzywelë, 
jaczi cãżôr wëtrzimią wëfùlowóné  skòpicą 
torbë. W kòżdim razu niezanôleżno òd 
tegò, że ùrząd béł biédny, to i tak ni mògło 
zafelac w nim dëtka na apartné etate dlô 
rozmajitëch specjalistów.
Jednym z nich béł specjalista, a tak pò 
prôwdze to „przédny specjalista”, bò tak 
prawie napisóné bëło na tôblëczce, jakô 
wisa na jegò dwiérzach. Zwôł sã Tadeùsz, 
a òdpòwiôdôł za sprawë bezpiekù i higenë 
robòtë. Zatacony w swòji jizbie wcyg 
rozmiszlôł, co bë tu robic. Tej nisej nawetka 
wëpisywôł jaczés rapòrtë, ale czãsto żebë 
wëpełnic czims czas swòji robòtë wëchôdôł 
ze swòjegò „tacewiszcza” i zazérôł to tu, to 
gdze jindze. Pòkôrbic so to doch czësto lëdzkô 
rzecz i zamanówszë nawetka mòże zdarzëc 
sã leżnosc do te, żebë specjalista, starszi 
ju chłop, mógł sã pòchwôlëc swòją wiédzą 
a doswiôdczenim. Gdzes tam dozdrzôł na 
przëmiôr, że chtos sedzy na za nisczim zeslu 
abò że jesz chtos jinszi na lëchi ôrt pòdnôszô 
z pòdłodżi grëpã papiorów, chtërne nie 
miescëłë sã ju w szafach. Kùreszce czej bëło 
bëlné wiodro, tej wëlôżôł z bùdinkù kąsk sã 
przelëftowac. Nierôz czerowôł swòje kroczi 
w stronã tôrgòwiszcza, a czej nie darwôł 
nick kùpiac, tej sygło mù przeńc so zdebło 
pò pòdwòrzim, co miescëło sã slôdë ùrzãdu. 
Kòl negò pòdwòrzô stojôł apartny parterowi 
bùdinôszk ùrzãdowégò archiwùm. Zdarzëło 
sã rôz, że specjalista òd BHR wëszedł 
so na swiéżi lëft. Zapôlił so cygaretã, bò 
w bùdinkù ùrzãdu nie bëło wòlno pôlëc 
i fest sã zacygnął. „Jo. Òd zdebła swiéżégò 
lëftu jesz wierã nicht nie ùmarł” – pòmëslôł 
so i z ùsmiéwkã na gãbie przëzérôł sã 
ptôchama, co prawie sadłë na zberk dakù 
bùdinkù, co stojôł òkòma ùrzãdu. Wtim òd 
brómë, chtërną mòżno bëło dostac sã ze 
sztrasë na ùrzãdowé pòdwòrzé, czëc bëło 
trzôsk. Përzinkã pózni ùkôzôł sã specjalisce 
wòzyk, na jaczim leżało skòpicą rozmajitëch 

teczków, a za wòzykã Dark, młodi knôp, co 
òd rokù zajimôł sã ùrzãdowim archiwùm. 
Wòzyk pòdskakiwôł pò nierównym flastrze 
i prawie czej archiwista przechôdôł kòle 
BHR-ówca, czile teczków spadło na zemiã.
– Alana – rzekł wasta Tadeùsz – całé szczescé, 
że nie stało cë sã to na mòsce! Jakbë cë to 
wpadło wszëtkò do wòdë, to bë dopiérze 
dało tôczel, doch jo.
– Wierã jo – òdrzekł niechãtno Dark. Ni 
miôł lësztu na kôrbienié z „nierobijôszã”, 
jak zwôł w mëslach BHR-ówca. Flot 
pòdniósł teczczi i wsadzył je nazôd na wòzyk 
i chiże rëgnął w starnã dwiérzów archiwùm. 
Wasta Tadeùsz równak nie zniechãcył sã 
i pòmalinkù pòczurpôł w stronã Darka, 
chtëren prawie òdemkł dwiérze do swòji 
„szaruznie”. Za pierszima dwiérzama béł 
dóm. Naprocëm weńscô stoja kòl scanë 
gasnica, a òkòma ni specjalnô deka do 
gaszeniô ògnia. Czej Dark òdemkł dwiérze, 
co prowadzëłë z negò dómù do archiwùm, 
òczë BHR-ówca dozdrzałë na bënowi jich 
starnie przëlëmioną do ni nalepkã. Widzec 
bëło na ni céchùnk przekreslony czerwònym 
sztrépã cygaretë z dimkã, a wszëtkò to 
w òbrëmienim czerwònégò òkrãgù. Nalepka 
ta bëła ju stôrô i dosc tëlé ju òdchôda òd 
dwiérzów.
– Lëchò to wëzdrzi – rzekł Tadeùsz, 
chtëren prawie co stanął kòle weńscégò 
do archiwòwégò bùdinkù. Wëjął cygaretã 
z gãbë, szmërgnął na zemiã i zgniótł 
szpérą, pò czim wlôzł do dómù i chwëcył 
òdchôdającé òd dwiérzów kùńce nalepczi. 
– Mùsz bë bëło wierã kùpic nową, doch jo.
– Pewno jo – juwerno niechãtno jak przed 
sztótã òdrzekł Dark i wepchł wòzyk z dómù 
do westrzódka archiwòwégò magazynu.
– Në jo – òdrzekł na to BHR-ówc i zarô z baro 
mądrą mùnią dodôł – ale skądka na to 
wszëtkò brac dëtczi? Tec w bùdżece je biéda 
ë skweres, doch jo.
Dark przëzdrzôł sã na niegò jak na leleka 
i zmërmòtôł cos pòd knérą. Miôł czësto 
namkłé  na to, co rzekł „przédny specjalista” 

ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

33



i z dbą, że nierobijôsze leno przeszkôdzają 
tima, co pò prôwdze mają co robic, zajął 
sã swòją robòtą. Tadeùsz timczasã wëszedł 
pòmalinkù bùten, zapôlił pòstãpną cygaretã 
i pòczurpôł w stronã garażu, co stojôł 
kąsk dali òkòma archiwùm. Pòstojôł kòl 
niegò pôrã minut, pò czim przëzdrzôł sã 
na zédżerk. „Ala diachle, to dopiérze pół 
drëdżi” pòmëslôł so i wpôdł na ùdbã, żebë 
jesz na sztërk zańc na stróżówkã. Pòpleszcze 
kąsk z Piotrã, to je „złotą rãczką”, chtëren, 
czej ni mô nick do ùprawieniô w ùrzãdze, 
całima dniama tam sedzy ë są mądrëje. Jo, 
tam ju czas znëkô flot...

* * *

W ùrzãdze, gdze robił wasta Tadeùsz, 
robiło wiele jesz jinszich rozmajitëch 
specjalistów. Jednym z nëch béł Jurk 
zwóny téż przez niechtërnëch swòjich 
wespółrobòtników „Dłudżim”, bò pò 
prôwdze nen kòl piãcdzesąt lat stôri chłop 
béł wësoczi. Prôwdac na tôblëczce, co wisa 
na dwiérzach jegò jizbë, nie bëło napisóné 
„specjalista” leno „starszi szpektor”, ale 
richtich specjalistą òn na zycher béł. Wierã 
nicht w całim ùrzãdze nie rozmiôł tak jak 
òn jiscëc sã na swòje drãdżé żëcé i bëlejaką 
robòtã, w jaczi mãcził sã baro. Szkòda 
mù bëło, że nie òstôł jinszim „szpektorã”. 
Rôz jiscył sã swòjemù wespółrobòtnikòwi  
ë kómplowi z jizbë Jarkòwi:
– Szkòda, że jem nie béł w milicje. Terôzka jô 
bë ju béł emeritã.
Jinszim zôs razã szlabrotôł:
– Szkòda, że jem nie zwiornął do Hòlandie. 
Tam jô bë doch miôł czësto jiny żëwòt. A tuwò 
to... yyeeehhh – zmarachòwóny żëcym leno 
môchnął rãką i wzdichnął. Wiedzôł òn, że 
robòta to nie je zajc i na gwës nie zwiornie, 
temù téż na spòkójno przëzdrzôł so „Spòrtowi 
Przezérk” i tej nisej kòmeńtowôł lëché 
wëniczi rozmajitëch karnów ë spòrtówców.  
Ni miôł tej téż gwësno niżódny starë ò snôżą 
słowiznã.

Reno, czej szedł do robòtë pòdpisac lëstã, 
co leża kòl stróżówczi, wëzdrzôł jak skôzóny 
przed rozstrzélanim. Szedł baro pòmału, 
jakbë jegò szpérë cygnãłë za sobą jaczés 
przërzeszoné do nich stolemné kamë. Rôz 
kòl pòdpisywaniô lëstë spòtkôł kómpla 
z jinszégò wëdzélu Damiana i rzekł mù:
– Mùsz je swòjã pańszczëznã znôwù òdrobic.
Pò sztërkù dodôł jesz:
– Widzysz, Damión, të jes tuwò dopiérkù 
trzecy rok a jô ju wnetka dwadzesce tu 
rakùjã i gówno z tegò móm. Tak pò prôwdze 
to terôzka leno te dzesãc „mòcnëch”, jaczé 
co dzéń pò ti pańszczëznie so wëpijã, retëje 
mie żëcé. Gruńt to sã dobrze zabawic, żebë 
do kùńca nie zgłëpiec w tim rozwerkù. 
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MATKA NASZICH DRÓG I NAJI HISTORII
Dzéle hòmilii wëgłoszony òb czas Mszë z leżnoscë latoségò finału kònkursu 
„Rodnô mòwa” w Chmielnie

Dzys płomné swiãto, Zesłanié Dëcha Swiã-
tégò
Zeloné Swiątczi
Swiãto narodzeniô i biërzmòwaniô Kòscoła
Wszëtce bëlë wespół zéńdzony w Wiecz-
ernikù i Matka z nima – czëtómë w Pismie 
Swiãtim

Tak to ju je
że Matka je wiedno ze swima dzôtkama
Matka je z Kòscołã
Matka je z nama
Matka je z naszim ùcemiãżonym nôrodã
Matka je z Kaszëbama
i na Kaszëbach mô swòje dodóm
a miesądz môj, co le sã skùńcził
– to Ji miesądz i miesądz naszich nôrodnëch 
wëdarzeniów
tak mòckò sparłãczonëch z Bòską Mëmą 
dlôte do Ni trzeba nóm sczerowac 
wezdrzenié, serca i słowa

Bò mdzesz mùsza jic znôwa Matkò 
drogą pòlsczi historii
stegną nôrodnëch doznôwków 
jak przëdeptóné serce.

Pùdzesz rańtã pòlsczégò maja i jinëch 
miesãdzów
w zymkòwëch krëjemnotach jak zdrowasczi
co wiãcy znaczą niżlë pôcerz òglowi

Pùdzesz Królewò Kòrónë i Królewò Kaszëb
przez ògród zbòlałi przeszłotë
z kwiatama w biôłosc i czerwònosc
jaż do chwil slédnëch majewi pamiãcë
żebë zebrac wszëtczé roczëznë
jak krutã na Wôłtôrz Swiãtégò Môłczeniô
gdze krzik le përznã głosniészi òd cëchòsce
i słowa zastëgłé w kamieniach

a to znaczi pòprôwdze.
Biôj tej le, Matkò, z Twoją kwiatowizną
tam gdze krew stãgnãła w biôłëch gùbach
i mòcarné spekùlacje ùwzãłë sã na słowa 
miłotë
blós dlôte że prôwdzëwé
gdze ból
wpëzglóny niésfalszowónyma łzama
w wiërtle niezaradny mòdlëtwë
wëwrzeszczôł swiatu darowanié prosto 
w òcze.

Kò to równak historiô tak mòcno nasza że jaż 
Twòja
i biôło-czerwònô i czôrno-żôłtô
zańdz Cemnoskarniowô i Swiónowskô, 
i Swôrzewskô, i nasza
chwilama Twégò miesądza
tam gdze grób w cëchòsc wpisóny
i Pòlskô prôwdzëwô
chtërny wcyg za mało
bò corôz barżi dlô swòjich
a mie soli Deo – samémù Bògù 

Hewo tu jesz nierôz zapłakac nóm przińdze
jaż do łzë òstatny
przeproszëc za ùsankcjonowóną prawã 
pùbliczną głëpòtã 
żebë òdczëtac widzałosc Nôwôrtniészi Rzec-
zpòspòliti 
a patrijocëznã z wszëtkòwiedzący gôdajnoscë
na cerpienié i służbã zamienic

Biéj në tej Królewò Pòlsczi
z gromicą majewëch i naszich roczëznów
biéj z nôdzeją i wiarą – noga w nogã
że ból nié na darmôka
a smierc
– prôwdzëwëch dzejów zmartwichwstanim 

Jan Walkùsz
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Ùrodzył sã 17 gòdnika 1881 rokù w Kòmarnie 
kòl Gródka Jagellońsczégò. Béł geògrafã, 
pòpùlarizatorã turisticzi, aùtorã prowadnika 
pò Kaszëbach. 
Skùńcził jezuicczé gimnazjum w Chirowie, 
a tej Lwòwsczi Ùniwersytet miona 
Jana Kazmiérza. Béł wespółzałóżcą 
Akademicczégò Klubù Turisticznégò we 
Lwòwie. Rëchtowôł téż pierszi Òlimpijsczi 
Kòmitet w Pòlsce. Napisôł kòl sto 
turisticznëch prowadników. Nôwicy zajimôł 
sã pôłniowima stronama Pòlsczi, òsoblëwie 
Galicją. Równak baro jegò mëslë zajimało 
téż Pòmòrzé, w tim Kaszëbë. W 1924 
rokù wëdôł we Lwòwie „Przewodnik po 
województwie pomorskiem”. 
Ju tej wiedzôł òn dobrze, że z wszëtczich 
wòjewództwów dôwny Pòlsczi, żódno ni 
mô tak bëlnëch mòżnosców do rozwiju 
turisticzi prawie, jak Pòmòrzé i Kaszëbë. 
Na pierszim môlu wëmieniwôł Kaszëbską 
Szwajcariã. Nen prowadnik béł pierszi tak 
szeroczi ò naszi zemi napisóny pò pòlskù. 
Dzãka niemù Pòlskô òd Wilna i Bùkòwinë 
jaż pò Wiôlgòpòlskã dowiedza sã, jak 
snôżé są Kaszëbë. Miało to gwësny wpłiw 
na przedwòjnowé rézë Pòlôchów pò naszi 
rodny zemi. 
Prowadnik przedstôwiô przede wszëtczim 
miasta i wôżniészé wsë całégò wòjewództwa 
òd Tornia pò Wiôlgą Wies i Hél. Òpisywô 
snôżé môle, a widzałé zabëtczi. Dôwô 
téż wiele wiédzë ò dzejach ti zemi. Kò ju 
na wstãpie Òrłowicz skribli tak: „Ziemia 
Kaszubów obejmowała pierwotnie 
całe Pomorze, a jeszcze w XIII wieku 
książęta Meklemburgii pisali się «Duces 
Cassubitarium». Rząd niemiecki chcąc 
zmniejszyć ilość Polaków ogłosił Kaszubów 
za osobną narodowość, a przy spisach 
ludności nie wliczał Kaszubach do Polaków. 
Popieranie separatyzmu kaszubskiego 
nie wydawało żadnych rezultatów, a przy 

wyborach parlamentarnych i sejmowych 
wychodzili stąd stale posłowie polscy”. 
Wiôlgą wôrtnotą prowadnika są wielné 
òdjimczi. Kò dzél z nich pòkazywają cos, 
czegò ju dzys dôwno ni ma. Przikładowò 
nadmòrsczé stronë Kaszëb abò òkòla Gdini. 
Sladu ni ma ju pò tëch tam krôjòbrazach. 
Ale gwës jesz wôżniészé są òdjimczi 
zabëtków, jaczé òstałë w wòjnie zniszczoné 
abò rozkradłé. Bëlnym przikładã je figùra 
Mestwina (abò jinszi pòstacji – ni ma co 
do te gwësnoscë) z Żukòwa, jakô òsta 
ùkradłô pò wòjnie. Dzys mòżna le òbzerac 
dzurã w tak zwónym Triptikù Mestwina, 
jaczi je w pòklôsztornym kòscele. Taczich 
przëtrôfków je w prowadnikù bògatosc. 
Przënôlégô jesz wiedzec, że M. Òrłowicz 
napisôł téż „Ilustrowany przewodnik po 
Gdańsku wraz z terytorjum Wolnego 
Miasta” (Warszawa 1928). Zôs dëcht 
czësto mało znónym dokôzã je spisóny 
przez niegò „Plan rozwoju Polskiego 
Wybrzeża Morskiego” (Warszawa – 1928). 
Je to brzôd zéńdzeniów wiôldżich lëdzy òd 
Minysterstwa Pùblicznëch Robòtów, jaczé 
pòswiãconé bëłë mòrsczima sprawama. 
Ale kò jesz wôżniészé są w ti ksążce òpisë 
referatów ùczałëch i znajôrzów Pòmòrzégò, 
w tim Aleksandra Majkòwsczégò na 
temat „Ochrona przemysłu ludowego 
i swojszczyzny na Kaszubach”. W nym 
i jinszich referatach stanãło wiele baro 
czekawëch wniosków, chtërne nigdë nie 
bëłë wprowadzoné w żëcé. Jednym z nich 
je Majkòwsczégò wniosk ò ùtrzimanim 
kaszëbsczégò stilu bùdowiznë w òpiarcym  
ò bùdinczi z dôwnëch lat. 
Òrłowicz za swòje wiôldżé zasłëdżi dostôł 
w 1929 rokù Krziż Òficérsczi Òrderu 
Òdrodë Pòlsczi. Ùmarł 4 rujana 1959 rokù 
w Warszawie. Je pòchòwóny na Pòwązkach. 
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Jan Dosz

Pionier turisticzi 

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë. Mieczisłôw Òrłowicz



przëbëtk cmów

rozsadłë sã na gòscyńcu
mòjégò jizbiszcza
nibë bezczelno
a równak tak lubno
piôskòwò-czôrné mroczné mòtile
mòrë pełnomòcné
co czënią conocné bałaganë
to zahôkną sã na gardinie kòslawò
to sadną na zberkù czerwionoscë arbùza
abò zasną w miąższu gùrczi
strzódnocné królewe pòkòjowé
wiérno mie towarzą
mùskają pò remionach bladëch 
pò zôpadze słuńca
czej piszã mòje mònolodżi
w rozłiszczonym lãpą
przëbëtkù cmów

òdjimk 
(na wdôr Kaszë T.)

na remionach dwigający sã szafë
w céni kwiatowëch kònturów
zdżibô sã twój òdjimk
òplotłi cynamònowim drewnã

w nëch cepłëch zberkach
gwôłtã narzëcô sã twòje żëcé
chtërno òpanowóné narôz smiercą
chitrą wsënãło sã w nicosc
za chùtkò

na nym cëchim òbrazu
płënie twój głãbòczi òddech
òczë jak òtemkłé gwiôzdë
chcëwò łapią swiat
w jistnienim òbecné

Hana Makùrôt
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