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Séwnikòwô „Stegna” je w wikszim dzélu namienionô latosémù Turniérowi Lëdowëch 
Gôdëszów Kaszëb i Kòcewiô, jaczi je wôżnym dzélã kaszëbsczégò kùlturalnégò 
krôjmalënkù ju òd 40 lat. 
Bédëjemë najim Czëtińcóm czile nôdgrodzonëch gôdków, w tim òpòwiôdanié Halinë 
Wrézë, za jaczé dobëła Grand Prix. Wôrt je przeczëtac, chòcle dlôte, że przëbôcziwô 
pôrã wôżnëch pòstacjów, co stałë sã legendama wielewsczich kònkùrsów. Nie felëje téż 
kôrbiónków z gôdëszama i òbsãdzëcalama latoségò turniéru. Mòże chtos pò lekturzë 
najégò pismiona rozsądzy ò tim, że wôrt za rok pòjachac do Wiela i òstac dzélã ti histo-
rie, jakô je pisónô we wsë Hieronima Derdowsczégò òd sztërzech dekadów? Wszëtczich, 
co mają drig do czekawégò òpòwiôdaniô rozmajitëch historiów, serdeczno rôczimë!
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Emiliô Grzib i Dariusz Majkòwsczi

Wielewskô sztërdzestka
Ju òd sztërdzescë lat òdbiwają sã we Wielu Turniérë Lëdowëch Gôdëszów Kaszëb 

i Kòcewiô. Jak pòdczorchiwają òbsãdzëcele, latosô jëbleùszowô edicjô stojała na 

baro wësoczi rówiznie.

Historiô òpòwiôdaniô szpòrtownëch, 
pòwôżnëch abò ùrzasnëch gôdków mô na 
Kaszëbach i Kòcewim wierã setczi lat. Dzeje 
kònkùrsu, jaczi zbiérô na binie méstrów ti 
fòrmë, je wiele młodszô, ale sztërë dekadë 
to téż nie je „bële co”. Mało je na Pòmòrzim 
rozegracjów, chtërne mają tak długą tradicjã 
jak wielewsczé turniérë. 
Latos wiele lubòtników gôdczi rëchtowało sã 
na ten jëbleùszowi kònkùrs. Frekwencjô we-
strzód gôdëszów i westrzód słëchińców nie 

Jak òceniwôce rówiznã tegò jëbleùszowégò 
40. kònkùrsu?

Tadeùsz Lipsczi: Baro mie sã widzało, 
nimò tegò, że na skùtk wiodra bëło mni 
ùczãstników jak wiedno. Nie bëło latos 
niżódny gôdczi (në mòże jedna), jakô òd 
stronë zamkłoscë, wëkònaniô bëłabë słabô 
i òdchòdzëłabë òd wësoczi strzédny.
Gôdkôrze rozmielë wëpòwiadac sebie, na-
wetka jeżlë prezentowelë nié swòje tekstë. 

bëła równak nôlepszô. Mést nôwôżniészą 
przëczëną béł stolemny wiater, jaczi w noc 
przed tim wëdarzenim zmienił żëcé niejed-
nëch mieszkańców Pòmòrzô w tragedną 
biôtkã ò przeżëcé. Ùcerpiało téż samò Wiele 
i òkòlné wsë, a bezùstôwnym przëbôczenim 
ò ti straszny bôłdze béł felënk sztrómù òb 
całi turniér. 
Nimò tëch procëmnotów òrganizatorzë delë 
so bëlno radã, za co wôrt jima pòdzãkòwac. 
Tak robòtnicë Dodomù Kùlturë m. Hieronima 
Derdowsczégò we Wielu, jak i prôcownicë 
Ùrzãdu Gminë w Kôrsënie robilë, co mòglë, 
żebë gôdësze i òbzérôcze czëlë sã bëlno na 
ti rozegracje.
Wëstãpùjącëch na binie òceniwelë: Felicjô 
Bôska-Bòrzëszkòwskô, Bòżena Ùgòwskô, 
Grégór Schramke i przédnik kòmisje Tadeùsz 
Lipsczi. Z tim slédnym jesmë gôdelë pò 
skùńczenim przesłëchaniów.



„Gôdka to gôdka...  
Tu kôrbimë tak jak 

kôrbimë doma.”
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Jesce jurorã òbczas wielewsczich kòn-
kùrsów ju wiele lat. Widzyce ewòlucjã, jeżlë 
jidze ò témë gôdków? Móm wrażenié, że 
wëraznô wikszosc gôdëszów zajimô sã wsą 
i gbùrzenim, chòc dzysô wikszosc Kaszëbów 
żëje ju wierã w miastach.

Żelë jidze ò témã, to jesmë wcyg na wsë, ale 
równak je to wies corôz barżi dzysdniowô. 
Są nowé wôrtnotë, pòjôwiô sã nawet kriti-
ka dëchòwieństwa, co czedës bëło nié do 
pòmësleniô, je wiele 
ò Eùropejsczi Ùnie. 
G ô d c z i  m ò ż e  n i e 
wëprzédzają swòjégò 
czasu,  a le  równak 
pòmale jidą za tima 
zmianama.

Ta młodzëzna,  co  
pòjôwiô sã na binie, 
to wôrtny pòsobnicë 
„stôrëch méstrów”? Są w sztãdze jic 
na miónczi np. z Józefã Roszmanã abò  
ks. Rómanã Skwierczã i dobëc?

Drãgò pòwiedzec. W niejednëch przëtrôf-
kach je widzec, że òsoblëwie Roszman stôł 
sã taczim mòdłã dlô młodëch gôdkôrzów. 
I dobrze, że szukają so méstrów. A czë są 
taczi, co bë dobëlë z tima dwùma? Chcemë 
rzeknąc, że wierã są taczi – a barżi taczé, co 
mògłëbë dobëc.

Mómë òbczas tëch kònkùrsów fejn przezérk 
kaszëbiznë z rozmajitëch strón.

Jo, to prôwda. Më czëlë i bëlôcką gôdkã 
z Chlapòwa, nôwicy je pôłniowòkaszëbsczi, 
zabòrsczi mòwë, czasã je wiele pòlaszeniô 
i je czëc, że niejedny mają jiwer z kaszëbie-
nim, ale tak sã gôdô. To nie je recytatorsczi 
kònkùrs. Gôdka to gôdka... Tu kôrbimë tak 
jak kôrbimë doma.

Przesłëchania òdbiwałë sã w sobòtã 12 zél-
nika. Na binie dało sã czëc tak kaszëbsczé, 
jak i kòcewsczé gôdczi. Kòcewié – króm barżi 
doswiôdczonëch gôdëszów – reprezento-
wało téż czile dzecy. Westrzód Kaszëbów 
dzôtk felowało, ale mòżno rzeknąc, że baro 
òdwôżno pòjawiło sã młodszé pòkòlenié 
méstrów gôdczi. Jednym z jegò przedstôw-
ców je Janusz Prëczkòwsczi, chtërnémù bëło 
përznã żôl, że latos frekwencjô nie bëła za 
dobrô:

Janusz Prëczkòwsczi: Na 
Kaszëbach je wiele wiãcy lë-
dzy, co rozmieją òpòwiadac 
gôdczi. Mòże ten kònkùrs 
jesz nie je dosc mòcno na-
głosniony. Czejbë nié mòja 
cotka Genowefa Czech [téż 
znónô gôdëszka, chtërna 
wiele razy dobiwała nôd-
grodë we Wielu i jinszich 

kònkùrsach kaszëbsczi gôdczi – red.], jakô 
mie rzekła: Janusz, wez jedz ze mną, to jô bë 
nie wiedzôł. 

Jezdzysz tuwò òd szesc lat. To dlôte, że zarô 
za pierszim razã jes dobéł pierszi plac?

Nié dlôte, ale jem rôd, że sã ùdało. To cotka 
Genia mie dała wnenczas tekst Rómka Drzéż-
dżóna, jô sã gò naùcził i tak òd serca rzekł. 
To sygło.

Dzysô jes ju ze swòjim tekstã ò eùro-
pejsczich standardach na gbùrstwie.

Jo, dokładno to bëło na témã młodégò 
gbùra, bò jô sã latos ò to wspiarcé dlô 
młodégò gbùra staróm. Chcã dostac tã 
dotacjã...

Ale sąsôdów taczich chcëwëch ni môsz, jak 
w ti gôdce?
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Jô jesz nie dostôł ti dotacji, to nie wiém. Do-
piérze jak jã dostónã, to òbôczimë [smiéch].

Kùli mùszisz sã rëchtowac do turniéru we 
Wielu?

Wnet miesąc. Nôwôżniészé je nalezc jaką 
dobrą ùdbã, ale pózni jesz mùszã miec jaczi 

spòsób na to, jak z ni zrobic czekawą gôdkã. 
Tej jesz trzeba sadnąc, spisac te wszëtczé 
mëslë, co pò drodze przëszłë. 
A wrôcając do pitaniô, czemù mie sã chce tu 
jezdzëc – pò pierszé, są tu fejn lëdze. Baro 
je mie smùtno, że wastë Roszmana latos 
ni ma, bò wiedno më so razã pògôdelë. 
Pôrã lat temù to prawie òn mie pòkôzôł, 
co mùszã robic, żebë rozmiec gadac taczim 
głosã jak stôri lëdze. 

Józef Roszman je dlô ce méstrã?

Òn mòże sóm ò tim nie wié, ale pòdzéróm 
òd niegò niejedne ruchë. Widzôł jem np. 
film „Testament”, gdze zagrôł wedle mie 
fenomenalną rolã, i wiele mòżna sã òd 
niegò naùczëc.

Jem przerwôł tobie w òdpòwiedzë na 
pitanié, czemù wôrt jezdzëc do Wiela...

Mëszlã, że króm tëch fejn lëdzy, wôżné 
je téż to, że mògã tu pòkazac, że kaszëb-
skô kùltura je cos wôrt, że nawet chtos 
z taczich môłëch Stążków mòże cos dlô 
ni zrobic. Wierzã, że to zôchãcy téż 
jinëch.

Janusz Prëczkòwsczi dobéł latos 
pierszi plac w kategòrie Hieronima 
Derdowsczégò (za òpòwiôdanié gôd-
ków jesz niepùblikòwónëch). A hewò 
tekst, jaczi rzekł òbczas kònkùrsu:

Dzysdnia na baro wiele rzeczi mòżna 
dostac dotacjã z Ùnii Eùropejsczi. To je 

baro dobré. Nawetka nasze krowë, jak 
më wlezlë do Ùnii, to dostałë w ùszë taczé 
żôłté órindżi. Òne sã ceszą z tegò. Bò jak 
gbùr wléze do swòjegò chléwa, za kòżdim 
razã krowa zabãczi: „ùùùùnia”. Òne sã tak 
ceszą. 
A òstatno baro pòpùlarnô, jeżlë chòdzy 
ò gbùrstwò, to bëła dotacjô dlô młodégò 
gbùra. To je tak, że jak starszi gbùrzë da-
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dzą swòje gòspòdarstwò, całé przepiszą 
na młodégò, to ten młodi mòże dostac 100 
tësący złotëch. I prawie tak bëło w naszi wsë, 
że młodi gbùr dostôł taką dotacjã, nakùpiôł 
maszinów, bëdła, zrobił chléw... 
Në, ale miôł sąsôdów Ùchlów. Ti Ùchlowie, 
bëlë z tëch, że jak sąsadowi szło tak përznã 
lepi, to jich zarô scësnãło i flaczi wëkrãpało! 
Òni ju z białką bëlë përznã starszi, pò 65 lat, 
blëskò emeriturë, dzecy ni mielë. Në i tedë 
kòmù zapisac gòspòdarstwò, żebë ten młodi 
mógł dostac to 100 tësãcy? Në i tak sztanëją, 
sztanëją... 
– Słëchôjle, chłopie, a mòże më bë zapiselë 
Michôłkòwi? To doch je syn twòji sostrë 
Trézë, òn bë doch tuwò fejn gòspòdarził?
 – Në të jes wierã głupô! Jima zapisac 
gòspòdarstwò! Në ò tim swiat nie pisôł! 
Tima chcywcama! Të nie pamiãtôsz? Jô jima 
dôł dwa miechë bùlew. I òni mie nie òddelë.
– Czedë to bëło?
– A jaczi më mómë miesąc?
– Zélnik.
– Në tej jeden, dwa, trzë... Jo. Trzëdzesce je-
den lat i trzë miesące temù. I jesz nie òddelë 
ti chcywcowie jedny. 
– Në jo, jak të nie chcesz, tej nié, ale jesz je 
brat twòjégò brata, Wacégò. Òn doch wied-
no nama pòmôgôł, mòże më bë jemù zapi-
selë?
– Në, głëpszô të ju ni mòżesz bëc! Jima?! To 
są jesz wiãkszi chcywcowie, òni są chcëwi jak 
ten Scrooge. Të nie pamiãtôsz, jak më bëlë 
na wieselim ù nich? Më dostelë blós jedno 
pół litra na òdchòdné, a nié dwa. Në jak to 
mòże bëc? Ti chcywcowie nie mdą łazëlë pò 
mòji zemi.
Në tej  òni  wzãlë pierszégò lepszégò 
z pòdwòrzégò, jaczi tam nadeszedł, bò lepi 
dac cëzémù jak swòjemù. Ale ten młodi do 
gòspòdarzeniô sã tak nijak nie nadôwôł. Òn 
béł taczi përznã letkawi, mòże krowã i kònia 
òn tam rozróżnił, ale cos wiãcy na pewno 
nié. Ale ò taczégò jima chòdzëło. Żebë mło-
di dostôł 100 tësący, òni bë to wzãlë, a tegò 
młodégò zarô wek. Në i pòdpiselë akt nota-

rialny, żebë òn dostôł òd nich tã zemiã, a òn 
so wëgódno sôdł na kanapie i sobie leżôł, 
a òni mùszelë dali robic. Në, ale jima to pa-
sowało, taczi głupi béł, tej to grało. 
Në i mùszelë napisac do Ùnii, żebë dostac 
to 100 tësący, co òni chcelë tam na tim pòlu 
robic. Óws, żëto, bùlwë, kùkùridza. Tak napi-
selë i to szło. 
Ale w tim czasu młodi gbùr sã wzął za 
gòspòdarzenié. 
– Terô to je mòje, wa, stôri, biôjta. Jô tu terô 
bãdã gòspòdarził. 
Chléw zamknął na klucz. Na pòlu òni so 
mòglë chòdzëc, ale do chléwa ni mòglë. A za 
pół rokù kòntrola z unii... Òn miôł pòdóné, 
że òn bãdze miôł swinie, krowë, òwce... Në 
tedë nôprzód jidzemë do chléwa. A tam 
krów ni ma, a w bùchtach jaczés dzywné 
włochaté swinie. Në cëż to tu je? A to bëło 
tak dosc cepło. Òne miałë taką szërzchel. 
Z nich mòklëzna schôda i te różewé swi-
nie stałë sã nôgle czôrné. A òbòk bëła całô 
bùchta ze scërzama. Cëż sã òkôzało? Młodi 
gbùr sprzedôł krowë, nakùpił wiôldżich, dro-
dżich psów i chòdzył z nima pò lese i dzëczi 
szukôł. Te dzëczi z lasa brôł, malowôł farwą 
na różewò, nëkôł do bùchtë i sprzedôwôł na 
spãd. Takô ùdba na biznes! 
Tej òni szlë na pòle. Ni ma ani ówsa, ani żëta, 
nic. Blós jedna roslëna. Takô zelonô, lëstë 
òna miała jak lëdzkô rãka, taczé pòdobné do 
klóna. Në i sã pitają w ti kòntrolë:
– Cëż to je? 
Młodi gbùr gôdô: 
– To je nowòczasnô roslëna z Indii.
– A jak òna sã nazéwô?
– Në, to je ta ma... mar... yy... marianowé 
zelé. 
– Aaa, tej mùszimë tegò spróbòwac.
Tej òni wzãlë gãs, spùscëlë ji krew, zrobilë 
czôrninã i dodelë tegò marianowégò zelégò. 
Kòntrolérowie jedlë fejn wieczerzã, ale nôgle 
òni widzą jaczés dzywné rzeczë. Bùlwë do 
nich zaczãłë gadac, kóń nôgle przëlecôł na 
swòjich skrzidłach, kòmbajnë zaczãłë latac... 
To béł kùńc swiata! 
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Ùchlowie zarô wiedzelë, że pò ti kòntrolë nic 
nie òstónie. Tegò młodégò gbùra za to, co òn 
zrobił, zamklë do sôdzë. Pòla z marianowim 
zelim ùrzãdnicë ògrodzëlë, nie bëło nawet 
wstãpù na to. I tak Ùchlowie stracëlë i tã 
zemiã, i to 100 tësący.
W ti bôjce są trzë nôùczi:
– jeżlë sąsôdowi jidze dobrze i je szczestlëwi, 
nie bãdzże mù falszëwi;
– trzëmôj wiedno ze swòją familią. Tam kòżdi 
sã zastanowi, czë sôc z tobą matczé zelé, czë 
to marianowé;
– a na kùńc chcã spëtac cebie: Chcesz zbierac 
tu na zemi czë òdbierac w niebie?

Przedstôwczkama młodégò pòkòleniô bëłë 
téż pòchôdającé z Lëpińc: Ana Glëszczińskô 
i Karolëna Keler.

Ana, òd czedë zaczãła sã twòja przigòda 
z wielewsczima kònkùrsama?

Ana Glëszczińskô: Jeżdżã tuwò òd szósti 
klasë spòdleczny szkòłë. Jem miała 12 lat, 
czej jem wëstąpiła pierszi rôz. W 2008 r. jô 
dosta główną nôdgrodã i tej jô òprzestała 
jezdzëc jaż do łońsczégò rokù.

Latos jes wzãła ùdzél w kategòrie miona 
Józefa Brusczégò. Wiedno tak bëło, czë tej-
-sej rëchtëjesz téż swòje gôdczi?

Swòje téż jem gôda pôrã razy. Pierszô to 
bëła „Kafeszrót”. Jem miała wnenczas 14 
lat i dostała jem trzecy plac. A pòstãpnô 
bëła pùblikòwónô pózni w „Stegnie” 
„Róża”. Tã jem rzekła w 2008 r. 

Prowadzący latosy kònkùrs Édmùnd 
Lewańczik miôł rzekłé, że gôdësze rôd 
wrôcają do Wiela, bò wszëtcë czëją sã 
tuwò jak jedna familiô. Miôł prôwdã?

Miôł. Jô jeżdżã tuwò, żebë sã pòtkac z lë-
dzama, jaczich nie widzã òb całi rok. Widzã 
i czëjã, co sã w tim czasu ù nich zmieniło, 
co mają czekawégò do pòwiedzeniô, a téż 
fejn je sã z nima próbòwac na binie. A z tim 
rok w rok je barżi drãgò, bò wszëtcë są bël-
no przërëchtowóny, a mie kąsk felëje czasu.

Mieszkôsz w Lëpińcach – wsë, jakô mô 

„Na kategòriã miona 
Derdowsczégò mùszã sã 
barżi rëchtowac, ale póz-
ni lepi sã gôdô na binie 
swòje tekstë jak cëzé.”
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nadzwëk bògaté tradicje, żelë jidze ò gôd-
czi. Zrzeszony z nią béł m.jin. patrón jedny 
z wielewsczich kategòriów Józef Brusczi, 
króm niegò mający rozmajité nôdgrodë ks. 
Jarosłôw Babińsczi, terô të...

Karolëna Keler téż pòchòdzy z Lëpińc. Je téż 
wasta Stanisłôw Gòstomczik. Je mòc w ti 
wsë! Mòże ten duch Brusczégò nad nama 
je? [smiéch]

Familiô téż próbùjesz zôchãcëwac do 
wëstãpów na wielewsczi binie?

Mòja córka baro sã interesëje kaszëbizną, 
ale barżi jã czekawi pisanié i jinszi ôrt lëte-
raturë. A gôdczi tak nie czëje. Jô próbòwa jã 
namówic, ale òna nié. Je barżi pòwôżnô jak 
mëmka. Mòże te miészé dzecë pùdą mòjim 
szlachã?

W jaczi kategòrie wòlisz wëstãpòwac – ze 
swòjima gôdkama czë z cëzyma?

Na kategòriã miona Derdowsczégò mùszã sã 
barżi rëchtowac, ale pózni lepi sã gôdô na 
binie swòje tekstë jak cëzé. 

Wiele czasu mùszisz pisac taką gôdkã?

Tuwò nôwôżniészé je, żebë miec dobrą 
ùdbã, nalezc dobrą inspiracjã. Pózni pisanié 
nie ju ju drãdżé.
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Karolëna Keler, jakô terô mieszkô w Kaszëbs-
czi Dãbnicë, wëstapiła latos w dwùch 
kategòriach i dobëła dwa drëdżé môle.

Karolëna, wiedno czej jezdzysz na turniér 
do Wiela, wrôcôsz z jakąs nôdgrodą. To do-
brô zôchãta, żebë tu wracac rok w rok...

Karolëna Keler: Jo, pò prôwdze tak mie sã 
ùdôwô. Móm taczé szczescé. Równak to nié 
dlôte żdajã na Wielé całi rok. I to nié blós jô, 
ale całô mòja familiô. Tak ze dwa miesące 
przed kònkùrsã jô słëchóm barżi jak wiedno 
przë wszëtczich familijnëch ùroczëznach, co 
tam lëdze gôdają, co chtos smiésznégò rzekł. 
Co mie sã zdôwô nôsmiészniészim, to sã póz-
ni stôwô tim spòdlim mòjégò wëstãpù. Nie 
wëmiszlóm swòjich gôdków, le do historii, 
jakô sã pò prôwdze wëdarzëła, jaką chtos 
mie òpòwiedzôł, dodôwóm kąsk jinëch 
dopòwiôstków, ale òne téż są w wikszoscë 
z żëcô wzãté.

Co sã zmieniło we wielewsczich kònkùrsach 
przez te lata, w jaczich tu jezdzysz?

Zaczãła jem jesz w spòdlowi szkòle. Przëwiózł 
mie tu pierszi rôz tatk Anë Glëszczińsczi. A co 
sã zmieniwô? Ze smùtkã mùszã rzeknąc, że 
je corôz mni lëdzy. Miała jem wiôlgą nôdzejã, 
że na tim jëbleùszowim kònkùrsu bãdze 
wiãcy gôdëszów. Jô mëslała, że spòtkóm sã 
chòcle z ks. Rómanã Skwierczã abò wastą 
Józefã Roszmanã... Zafelowało jich.
A nie zmieniwô sã przez te lata atmòsfera. 
Czej sã tu widzymë, to wszëtcë sã witómë 
z ùsmiechã. I wiedno tak samò fejn sã słëchô 
gôdków.

Riwalizacjô nie zawôdzô w ti żëcznoce? Kò 
kòżdi chce wierã dobëc.

Ta riwalizacjô je. Jô trzë razy, rok pò rokù, 
miała pierszi plac, ale nôdgrodë Grand Prix 

„Tak ze dwa miesące przed 
kònkùrsã jô słëchóm barżi 
jak wiedno przë wszëtczich 
familijnëch ùroczëznach, co 
tam lëdze gôdają, co chtos 

smiésznégò rzekł.” 
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nié. Dopiérze łoni mie sã to ùdało i ju w tim 
rokù jakòs tak letkò mie sã przëjéżdżało. Tak 
pò prôwdze jô chcała sã z tima wszëtczima 
gôdëszama pòtkac i ùczëc, co dzysô òni mie 
chcą pòwiedzec.

Leno të jes latos wëstãpòwała w dwùch 
kategòriach. W jaczi lepi sã czëjesz?

Nôbarzi lubiã sã rëchtowac do kategòrii 
Derdowsczégò, bò to je dlô mie wëzwa-
nié. Mùszã zdebkò pòmëslec, zaangażowac 
nôleżników swòji familii. To je takô redosc.
A jeżlë chòdzy ò kònkùrs m. Brusczégò, to 
chcã wiedno gadac tekstë tëch, co bëlë 
wôżny dlô wielewsczich turniérów, co tuwò 
wëstãpòwelë i dobiwelë nôdgrodë. Latos 
jô wëbrała tekst Halinë Wrézë, jaką gòrąco 
jem zachãcywała, żebë pò latach przëjacha-

ła do Wiela. Jem baro rôd, że to prawie òna 
dobëła latosą przédną nôdgrodã.

Do Halinë Wrézë i ji wëstãpù jesz wrócymë, 
a Karolëna Keler swòjã gôdkã miała namie-
nioné sąsôdóm.

Sąsôdów, tak jak rodzënë, sã nie wëbiérô. 
Mój tatk wiedno mie gôdôł, że tak pò prôw-
dze, to sąsôd je wôżniészi òd familie – doch 
òn pierszi przëlecy z pòmòcą. Czë chëcz sã 
pôli, czë do robòtë sã pôli, czë w gardle ce 
pôli – òn wiedno a pierszi przińdze òdżin 
ùgasëc. Sąsôd, jinaczi mòżna rzeknąc, to ta-
czi ògniôrzméster. 
Są rozmajiti ôrtë sąsôdów. Sąsôd „wùja 
bëlnô rada” – wiedno wié wszëtkò nôlepi. 
Lepak żôli sã do Lemana:
– Wiész të co, të môsz trzech sënów, jô móm 
trzë córczi, a baro bëm chcôł chòc jednégò 
sëna, co móm zrobic?
– Jô cë zarô pòwiém. Twòja białka mùszi sã 
fest ùmëc, fejn òblec, pòłożëc na łóżkò i żdac.
– Ale na co?
– Na mie!
Sąsôd „méster klepka” abò jinaczi klëm-
strownik – wiedno cos pùkô, stukô i mô 
wszëtczé nôrzãdza swiata. Przë swòji chëczë 
mô wszëtkò co do jednegò gòzdza dopiesz-
czoné. Zdrzisz na swòje domôctwò i jegò, to 

wiedno je cë wstid w zeslu „Teleekspress” 
òbzerac. Ale taczémù przëklepnikòwi 

téż czasã czegòs felëje. 
Frimarków knôp przëlecôł do Fiszków:
– Cëż sã stało Tómkù?
– A tatk mie przësłôł, bò naprôwiô 
aùtół i ni mòże so radë dac.

– Rupie stôri, rëszë sã i jidzë pòmóc 
sąsôdowi!

– A tatk jesz gôdôł, że wasta mùszi jaczis 
szpecjalny klucz wząc, bò tatk ni mô.
– A jaczi?
– Zarô, jak òn sã nazéwôł? A wiém! Szklanô 
piãcdzesątka!
Sąsôd czekawsczi, to je taczi, że të nawet 
nie zdążisz pòmëslec, że chcesz bùtnowé 
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dwiérze òdemknąc, a ten ju w òknie sedzy 
i żdaje, żebë òbôczëc, gdze të jedzesz i za 
czim. I nie je wôżné, ò jaczi gòdzënie të do-
dóm przëjedzesz, òn i tak ce ùpilëje. I tedë sã 
dzewòwac, że czej ksądz na religii pitô:
– Chto to je: wszëtkò widzy, wszëtkò czëje 
i wszëtkò wié?
Dzeckò òdpòwiôdô: 
– No jak to chto? Sąsôdka!  
I takô prawie bëła Wrëczowô – sedzała 
w òknie i zdrza na Wantochów, co òni robią. 
Narôz wrzeszczi do Wantochòwi:
– Marinka, pòj le tu, ale chùtkò! Wez òbôcz, 
ten twój chłop nie jidze, bò czej chtos jidze, 
to przemieszczô sã w przódk. A ten twój robi 
jeden w przódk i trzë do tëłu. I czemù twój 
chłop chce w ancug lëft z całi mòcë złapac?
– Bò ten zgnilc napiti wié, że czej òn mie 
w dwiérzach stónie i jednégò bez łeb dostnie, 
to lëft sã dlô niegò skùńczi!
– Ale òbôcz, òn jakbë chcôł jic dodóm i rów-
noczasno nie chcôł. Mòże òn jakąs bënową 
biôtkã ze sobą toczi?
– Nié, òn jak wiedno cwiczi przed biôtką ze 
mną. I jesz mù sã zdôwô, że mô jaczés szan-
se.
– Ale të wiész, jak òn tak mòże, doch òn 
mùszi chòc pòmëslec, że to wstid na całą 
wies...
– Òn nie mësli. Òn mësli, że mësli. A tak 
pò prôwdze to wiedno mie gôdô, że robi to 
dlô twòjégò chłopa, co mùszi òd twòjégò 
plëskòtaniô òdpòcząc. I òbôcz – mój chòc 
próbùje jic, a twój dopiérze z rowù sã dwigô!
Na cekawsczich sąsôdów je nót ùważac, 
bò taczi téż mògą so za wiele dopòwiadac. 
I wej  Pestkòwô ùmësla sã, bë òstac òpérową 
spiéwôczką. Co dzéń téż ten swój spiéw 
mùszała cwiczëc. Ji chłop wiedno w tim cza-
su wëchòdzył bùten. W kùńcu Pestkòwô nie 
wëtrzima:
– Dlôcze të wiedno wëchòdzysz, czedë jô 
spiéwiã?
– Bò nie chcã, żebë sąsôdzë mëslelë, że jô 
cebie tłëczã!
Nôgòrzi równak je, czej sąsôdzë sã sztridëją 

i nijak ni mògą dóńc do zgòdë. Ale w kaszëbs-
czich zwëkach je takô jedna noc w rokù, 
że mòżna wszëtkò, co sã sąsôdóm bez całi 
rok ùzbiérô, òddac. Kùńc Stôrégò i zô-
czątk Nowégò Rokù. Wiémë z òpòwiesców 
starków, jak to czedës kòminë zapichelë, 
fùrtczi czë brómë na jezoro wërzucelë. Mój 
stark wiedno w sylwestra wszëtczé fùrtczi 
a brómë drótã przëkrącywôł, cobë nicht jich 
nie wëcygnął, a jesz mógł całą noc w òknie 
z flińtą sedzec i czekac na tëch, co adrenalinã 
chcelë w szrucë na kaczczi dostac.
Prądzyńsczi z Lëpińsczim nigdë nie żëlë 
w zgòdze. Tak òsoblëwie, czej Prądzyńsczémù 
lepi zbòżé czë bùlwë wërosłë, to Lëpińs-
czi w kòscele na słowa „Przekôżta so znak 
ùbëtkù” nigdë w stronã Prądzyńsczégò na-
wetka sã nie òdwrócył. I béł jeden taczi rok, 
że wszëtcë we wsë sã dzëwòwelë – Lëpińsczi 
miôł żëtkò na półtora métra dłudżé i jãdrzné, 
a ù Lëpińsczégò bëło rzôdczé jak przë chila-
wicë… në wiéta wa co.
Lëpińsczi jidze napiti w sylwestra dodóm i wi-
dzy, że chłopi cygną jaczis wóz. 
– Kògò je ten wóz? – spitôł sã Lëpińsczi.
– A Prądzyńsczégò.
– To jô jesz wama pòmògã!
Chłopi zacygnãlë wóz na jezoro. Òb noc 
chwëcył mróz i wóz òstôł na westrzódkù 
jezora.
Lëpińsczémù reno drãgò bëło òczë òtemknąc, 
ale białka mù w tim pòmògła:
– Léón, chtos nama wóz ùkrôdł, na sniegù 
są sladë!
Léònowi òczë òtemkłë sã same. W òczo-
dołach jesz placu zafelowało, tak gò zabòlało 
z tegò wëtrzeszczu.
– Wiész të co Mariczka, jô gwësno gò sóm na 
jezoro zapchł.
– Cëż tobie na łeb naszło?
– Bò jô mëslôł, że to béł Prądzyńsczégò.
– Në terô të môsz, całô wies mdze sã z cebie 
smiała!
– Mariczka, ten smiéch jô strzimóm, żebë 
leno to żëtkò Prądzyńsczim w tim rokù nie 
wërosło!
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Są rozmajiti ôrtë sąsôdów i czej chce sã 
ò sąsôdach gadac, je nót pamiãtac, że më 
téż jaczims ôrtã jesmë.

Grand Prix, to je przédną nôdgrodã latoségò 
Turniéru Lëdowëch Gôdëszów Kaszëb 
i Kòcewiô, dostała Halina Wréza. Jak rzekła, 
pierszi rôz pùbliczno wëstąpiła pò kaszëbskù 
òbczas jednégò z jôrmarków we Wdzydzach 
zôchãconô przez Édmùnda Lewańczika 
i Józefa Roszmana. Pózni wiele razy dobiwała 
nôdgrodë we Wielu. Przédną nôdgrodã 
dostała ju w 2003 i 2007 rokù. W kategòrie 
miona Hieronima Derdowsczégò miała 
pierszi plac w 2000 r., drëdżi w 1993, 1997 
i 2001 r., a wëprzédnienié w 1998 i 2008. 
W kategòrie m. Józefa Brusczégò pierszi plac 
w 1998, drëdżi w 1993, 1997 i 2001 r. Króm 
te dobëła pierszi môl w Òglowòpòlsczim 
Prozatorsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna 
za òpòwiôdanié „Wùja Aùgùst”. Mòżemë 
wierã rzeknąc, że to prôwdzëwô legenda 
kaszëbsczi gôdczi. Latos przëbôczëła jinëch 
méstrów: Stanisława Chòwańca i Henrika 
Héwelta, chtërny téż są wôżnym dzélã 
historie wielewsczich turniérów. A hewò 
gôdka Halinë Wrézë, jakô dała ji Grand Prix 
w jëbleùszowi 40. edicji kònkùrsu:

Ledwie jô bëła jem w aùto wsadłô, ju przëla-
złë do mie przemëslenia i czë mie sã to 
widzało, czë nié, wsadłë i jachałë ze mną. 
A w mòji głowie mëslë zaczãłë gnac jak ta-
czé wëpłoszoné kònie. Tak jem chùtuszkò 
wezdrza w niebò z westchnienim do Dëcha 
Swiãtégò, żebë ten mie abë dôł cëchòsc i jas-
ny wid w głowie, żebë czasã sromòta sã jesz 
jakô nie przëwlokła. I jak jem tak w niebò 
wezdrzała, tej ùkôza mie sã bielëchnô blóna. 
A na ti blónie sedzelë dwaji chłopi i tak dosc 
bëlno głosno rozprôwielë. 
Jô jich pòzna. 
To béł swiãti pamiãcë Staszk Chòwaniec, 
a z drëdżi stronë sedzôł swiãti pamiãcë Hen-
riszk Héwelt. Staszk tak sedzy na ti blónie 

i tak nogama wëwijô w lëfce i jedną razą 
gôdô do Henrisza: 
– Henriszkù, przezdrzë le wejle sã tak barżi 
w dół, tam sã taczé dwa widë pôlą. Mòże të 
wiész, co to znaczi? 
– Jo, Staszkù, jô wiém. Tam wejle to je znak, 
że chłop zdrôdzô swòjã slëbnicã. 
– A cëż të?! 
– Në jo, jô cë gôdóm.
– Në, a wejle tam... tam je wiãcy tëch widów. 
Jak të mëslisz, cëż tam je?
– Tam, Staszkù? Jô wiém, co tam je. To tam 
je jaczis hòtel, a tam òni prawie mają czerz-
terapiã, jaż sã skrë sëpią. 
– Ale, Henriszkù, cëż të gôdôsz? 
– Jo, jo, chłopie, taczé są czasë, taczé czasë, 
Staszkù.
 – A wejle, wej tam, tak dali na nordze, wie-
le, tam je widów! Wszelejaczé farwë: żôłtô, 
zelonô, czerwionô, brunô, czôrnô. Në cëż tam 
sã tej dzeje?
Henriszk tak zdrzi i gôdô: 
– Mariczné bùksë, Staszkù, to je Wielé. Tam 
dzys so gôdësze przëjachelë. Òni fejrëją 
sztërdzestą roczëznã. Mie sã zdôwô, że më 
dwaji tam mùszimë bëc.
I wej, dwa stôré bòcónë zlecałë z blónë na 
zemiã... 
W nym aùtoł stanął. Mòja córka mie tak 
letëchno łokcã bùfsnã i gôdô: 
– Welażôj, më jesmë na placu. 
Tak jem chùtuszkò wëlazła i przëkarowa jem 
tuwò do waji, na tã binã. I tak so mëszlã, 
że jakbë tak te déle tuwò na ti binie roz-
miałë gadac, tej bë wama niejedną kòmédiã 
pòwiedzałë, jak më sã tuwò biôtkòwelë. Ja-
czé tu szłë biôtczi!? Kaszëbi, Kòcewiôcë, Gó-
rale, a i z jinëch fértlów Pòlsczi. Mëmka z së-
nama sã biôtkòwa, wnuczka z ómą, dzôtczi 
z dorosłima. Tu sã co robiło! 
A kùliż tu stojało gôdëszów na dërgòcącëch 
szpérach a z pëtlã w bùksach, żebë jima abò 
czasã jakô mëslã nie ùcekła z głowë...  Kò 
jô wiém to sama pò sebie. A kùreszce, kùli 
cwiardëch òrzechów do zgrëzeniô miało juri, 
żebë dac nama place taczé sprawiedlëwé, 
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 Ilustr. M. Miklaszewskô

chtërne më so mielë wëgôdóné! Swiãti 
pamiãcë Stanisłôw Pestka, swiãti pamiãcë 
profesor Tréder, swiãti pamiãcë Józef Brze-
zyńsczi, direktor tegò dodomù, chtëren wied-
no witôł nas jak tatk swòje dzecë. 
Kùreszce ne stôré drzewa kòle jezora... Te téż 
mają wiele czëté a widzóné. Jak w sobòtné 
wieczorë kòle ògniszcza gôdësze sedzelë 
z redotą w sercu a z kòrnuskã pòd pôchą. 
Kùliż tam bëło tuńców zatuńcowónëch, kùliż 
tam bëło piesniów zaspiewónëch, a jezór-
ny pòmión niósł nasze spiéwë na kalwarie 
wielewsczé. Ale czej tak ju kòle pòrénkù 
słunuszkò kraczało sã na pòdniebié, a nama 
pôlcã grozëło, a jezoro ju genaù ósmą 
ùspiónkã nama mrëczało, tej më sã tak 
letëchno dwigelë i kòżdi czurpôł w swòjã 
stronã do spaniô.  Jô, zanim jô sã tak w wërë 
legła, jô so wiedno zmówia jednã zdrowaskã 
do naszégò patrona, swiãtégò Flóriana. 
– Co të, chłopie, gôdôsz?! Że co? Że Flórión 
to nie je patrón gôdëszów, le starżników 
ògniowëch? Ale, chłopie, gôdëszów to je téż 
patrón. 
– Bò co? Bò co? Bò to, że i ti, i ti wòdã leją. 
Takô je prôwda. Gwësną prôwdą téż je, że te 
zôrenka, chtërne më, gôdësze selë do stóp 
Matéńczi Wielewsczi, nie bëłë pùsté. Przez 
sztërdzescë lat bëłë dobré żniwa. Dzys stojã 
tuwò bùsznô, że mój ùdzél w tëch żniwach 
téż je, że mòje kaszëbsczé serce je tuwò wpi-
sóné w ten plac i że tu spełniwało sã mòje 
snicé. Tak téż niech sã kòscérzą gôdczi gôdë-
szów, bò jak pisôł swiãti Jón Paweł II, żëcé 
kòżdégò z nas je piãkną pòwiôstką pisóną 
rãką Bòga. Chcemë tedë wszëtcë zadbac 
ò to, żebë te pòwiôstczi rodzëłë zdrów, bëlny 
brzôd. 
Lubòtny gôdësze, kòchóné juri, żëczã wama 
wszëtczim a sobie téż (a co mie tam!), żebë 
ta ùdba dérowa jesz nômni piãcdzesąt lat, 
żebë mòwa kaszëbskô nigdë nie zadżinã, 
żebë mòc swiãtégò Flóriana, naszégò patro-
na, bëła wiedno z nama. Tak tedë trzëmkôj-
ta sã cepło i bãdzta séwôrzama kaszëbiznë 
dëcht wszãdze, nié le blós na Kaszëbach, le 

jak Pòlskô je długô a szerokô. 
Òstóńta z Bògã. Do ùzdrzeniô i do ùczëcô na 
drëdżi rok. 

Krótkò przed kònkùrsã we Wielu wastnô Ha-
lina gôdała przed kamérama Twòji Mòrsczi 
Telewizje ò gôdkach, miłoce do kaszëbiznë 
i jiwrach z recytacją słów: „Kto ty jesteś? Po-
lak mały”. Rôczimë do lekturë wëjimków z ti 
kôrbiónczi.

Na platce „Lëdowô gôdka na Kaszëbach” 
bëlno jesce pòkôzelë, że gôdësz ni mùszi 
bëc leno szpòrtowny, że gôdka to nié blós 
są szpòrtë, to nie je òpòwiôdanié wiców, 
ale to przekôzanié jaczis historii. 

Halina Wréza: Jo, to prôwda. Òsoblëwie to 
bëło widzec w gôdce „Kòl bramë raju”. Jakòs 
tak na tamté czasë to mie tak dëcht baro 
mòcno pasowało. To sã wiele czëtińcóm wi-
dzało, lëdzóm słëchającym platkã, në i we 
Wielu.

I nicht nie narzékôł, że to baro pòwôżné...

Nié. Bò żëcé sã nie skłôdô blós ze smiéchù, 
le żëcé to je rozmajité przesłanié: i kłopòt, 
i smiéch, łzë i redosc. I to pòkôzywóm czasã 
w mòjich gôdkach.

Jem zaczął òd pòwôdżi w wajim ùtwór-
stwie, ale mùszimë rzeknąc, że wikszosc 
tëch gôdków je téż szpòrtownô. Co Wast-
nie sã lepi òpòwiôdô: gôdczi pòwôżné czë 
szpòrtowné? 

Czasã to zależi òd nastroju. Ale mie sã 
wëdôwô, że lëdze barżi chcą sã smiôc, chcą 
bëc wiesołi. Lëdzóm je pòtrzébnô ta redota, 
bò më sã dosc ùcemiãżimë òb całi tidzéń, 
całi miesąc, całi rok... I më bë chcelë miec tã 
òkazjã, żebë pòszpòrtowac, żebë tã redosc 
dzelëc z jinyma. 
A równak nié wiedno tak mòżna. Je w żëcym 
téż taczi etap, że człowiek sã mùszi w kùńcu 
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zatrzëmac, gwësné sprawë przemëslec 
i to téż dôwô jiny pòzdrzatk na żëcé, na to 
wszëtkò, co nas òtôczô.

Dlôcze òd wiele lat jesce nie bëlë we Wielu?

To jaczés dzywné wiatrë przëszłë i òdnëkałë 
mie. Në i jô nijak ni mògła jakòs tam nazôd 
przëjachac do te Wiela, ale latos jem so rze-
kła: Jadã, chòcbë nie wiém co!

Wastnô mô òbczas tëch kònkùrsów dobëté 
baro wiele nôdgrodów...

Jo, to je swiãtô prôwda. Tak richtich ni mògã 
so wdarzëc, ale mie sã wëdôwô, że trzë abò 
sztërë razë nôdgrodã główną jô móm szarp-
nioné, tej je fejn.

Gôdôce baro bëlno pò kaszëbskù. Je czëc, 
że ta kaszëbizna z dodomù je wëniosłô.
 
Jo, to je to, co jô kòchóm nôbarżi. To je to, 
ò czim jô marzã òd dzecka, òd malinuszczégò, 
bò doma ù nas sã gôdało pò kaszëbskù, zresz-
tą tam na pùstkach, skąd pòchòdzã, wszëtcë 
z wszëtczima gôdelë pò kaszëbskù. Tam blós 
ti, co przëjachelë z miasta, to òni „nëkelë pò 
pòlsczémù”, ale to miało swòje dobré stronë. 
Jak jô na przikłôd szła do szkòłë, jô rozmia 
dzãka temù pò pòlskù gadac.

Jô do ti szkòłë chcôł prawie przeńc. Ò Wast-
nie sã òstatno përznã głosno w Kòscérznie 
zrobiło. Béł taczi articzel w gazéce „Życie 
Kaszub”, gdze Wastnô pisze ò tim, jaczé jiw-
rë miała w szkòle i nie jidze mie tu ò jãzëk, 
ale ò taką znóną wiérztkã „Kto ty jesteś? 
Polak mały” – wiém, że Wastnô sã baro 
bùńtowała procëm temù, że mùszi to gadac.

Jo, jô sã bùńtowa i nie zabôczã tegò nigdë, 
póczi bãdã żëła, bò jô za to dosta szligã pò 
łapach, taką rzniãtkã. A to bëło tak, że szkól-
ny sã nama kôzôł naùczëc wiérztã, kòżdémù 
dôł kartkã – to tam le bëłë dwie zwrotczi czë 

jiles tam – në ale bëło: „Kto ty jesteś? Polak 
mały.” 
Mariczné bùksë! Në jô sã te ni mògła nijak 
w tim mòjim 7-latnym rozëmkù wëòbrazëc. 
Në jak Pòlôk małi, jak mëma z tatą wied-
no mie gôdelë: „të jes Kaszëbka, wa jesta 
Kaszëbi” – tak do nas, dzecy, gôdelë mëma 
z tatą. Në tej co ten mie tu dôł za jakąs 
kôrtkã: „Kto ty jesteś? Polak mały”. A że jô 
miała chëba wrodzony dar recytacji, tak jô 
szła na pierszi òdżin na drëdżi dzéń na lekcji 
pòlsczégò: „Proszę, Halina Hoppe, wiersz!”. 
„Kto ty jesteś? Kaszub mały. Jaki znak twój? 
Orzeł biały”. I nen szkólny jak do mie sadzył 
czerwòny jak pùton i kôzôł mie czilenôsce 
razy pòwtarzac: „Kto ty jesteś? Polak mały. 
Kto ty jesteś? Halina, powtarzaj.” A jô stoja 
z gãbą zamkłą i ani me, ani be.

Kaszëbskô ùpiartosc...

Jo, to je richtich ta ùpiartosc kaszëbskô. I tej 
jô sã tłómaczëła szkólnémù, pò swòjemù, 
pò dzecynnémù, tak jak jô to rozmia: Mëma 
z tatą mie tak gôdelë i jô nie mdã jinaczi 
gôda i szkólny mie nie mdze tu gôdôł, że 
„Polak mały”, bo jô jem Kaszëbka. 
Në i dosta jem, kònsekwencjô bëła òkropnô. 
Dosc, że dosta pò pajach, to jesz tata béł we-
zwóny do szkòłë, bo jô jesz òprócz ti recytacji 
pòtrafia na przerwach kôrbic pò kaszëbskù, 
a nama bëło w tamtëch czasach zabronioné. 
Më mielë gadac midze sobą pò pòlskù. A jô... 
Jô so gôda pò kaszëbskù, bò mie sã tak wi-
dzało. Në i za to téż tata béł wezwóny do 
szkòłë. Doma jô rzniątczi nie dosta, le mòji 
starszi próbòwelë mie to wëtłómaczëc. Ale 
jô nie dopùszcza do se tëch słowów mëmë 
i tatë, co sedzelë i mie tłómaczëlë jak Abel 
krowie na miedzë, że jednak tak to je, bò to 
chtos tak napisôł, bò tak trzeba, bò më je-
smë Kaszëbama, ale jesmë Pòlôkama. Në i to 
bëło dlô mie taczé nié do rozmieniô.

Dzysô nicht nie bije za kaszëbiznã, ale za to 
pò kaszëbskù wnet nicht w szkòle nie gôdô 
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i to je wiôldżi problem. Czë Wastnô mô do 
dzysô tak na sercu i na sëmieniu sprawã 
kaszëbskòscë i próbùje cos robic, żebë mło-
di żëlë kaszëbizną?

Baro to je blësczé mòjemù sercu. Sã ceszã, 
że są terô maturë z kaszëbsczégò, në, jaczich 
czasów jô doczeka. To je bëlnô robòta, to ce-
szi, ale z drëdżi stronë to nie je kaszëbizna 
takô, jaką jô znajã z dodomù. To je kaszëbi-
zna wëùczonô i òna je czësto jinô.
(...)

A jak wëzdrzi z kaszëbizną w Waszi familii?

Móm czwòro dzecy – dwùch knôpów, dwa 
dzéwczãta. Knôpi perfekt pò kaszëbskù, 
dzewùsë ani w ząb. Rozmiôc – rozmieją 
wszëtkò, ale gadac nié, në nie wiém czemù. 
A knôpi jo, òni nawetka biôtkòwelë sã we 
Wielu téż w tëch gawãdach. I mòje wnuczi 
– jô bë baro chca naùczëc pò kaszëbskù, 
baro, ale to sã mie ju nie dô terô. Òni 
òbloką so kòszle „bëlnô Kaszëbka” czë tam 
knôpi  kòszle w kaszëbsczi wzór – mają tã 
kaszëbiznã wpòjoné – ale gadac i tak rich-
tich żebë za nią bëc, żebë za niã wnet żëcé 
òddac, to nié.

Bóg zapłac.

Kôrbiónka je wëjimkã z dłëgszi gôdczi z Hali-
ną Wréza, jakô òsta wëemitowónô w progra-
mie Twòji Mòrsczi Telewizje „Na gòscënie” 
z 8 zélnika 2017 r.

A na kùńc tegò pòdrechòwaniô 40. Turniéru 
Lëdowëch Gôdëszów Kaszëb i Kòcewiô 
przedstôwiómë najim Czëtińcóm lëstã wszët-
czich dobiwców:

Kategòriô Hieronima Derdowsczégò: 

GRAND PRIX – Halina Wréza
I – Janusz Prëczkòwsczi 
II – Karolëna Keler 
II – Édmùnd Lewańczik 
III – Kristina Kamińskô
 
Wëprzédnienia: Stanisłôw Gòstòmczik, 
Andżelika Kamińskô, Tomôsz Gòyke.

Kategòriô Józefa Brusczégò: 

I – Ana Glëszczińskô 
II – Karolëna Keler 
II – Macéj Mòkwa 
III – Patricjô Gòlimòwskô 
Wëprzédnienié – Magdaléna Bùniek.

Nôdgroda ùczãstnictwa w kònkùrsu  
w kategòrii W. Rogalë – Witold Kùczińsczi.

Na finał kònkùrsu przëjachôł wielelatny 
uczãstnik i dobiwca turniérów gôdëszów –  
Édmùnd Kònkòlewsczi z Wiela.
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Nie bëło słabëch gôdków...

Z Bòżeną Ùgòwską i Grégòrã Schramke, chtërny bëlë 
òbsãdzëcelama (wespół z Felicją Bôska-Bòrzëszkòwską 
i Tadeùszã Lipsczim) òbczas 40. Turniéru Lëdowëch Gôdëszów 
Kaszëb i Kòcewiô, gôdómë m.jin. ò rówiznie latoségò kònkùrsu 
i znaczënkù wielewsczich miónków dlô kaszëbiznë.

„Stegna”: Latosô edicjô Turniéru je nadzwë-
kòwò, jëbleùszowô. Jurorzë téż czëlë, że 
bierzą ùdzél w czims òsoblëwim?

Bòżena Ùgòwskô: Fakticzno je to sztërdze-
stô edicjô i òna je pòd wiele wzglãdama 
wëjątkòwô. Nôprzód, jeżlë jidze ò warënczi 
atmòsfericzné, chtërne sprawiłë, że më w ta-
czi atmòsferze, że tak pòwiém magiczno-no-
stalgiczny, wësłëchiwelë wszëtczich prezen-
tacji bez widu, bez nagłosnieniégò, gdze 
òbrôz béł pòd wieczór kąsk zacemniony. Ale 
téż te warënczi sprawiłë, że stres związóny 
z dojachanim tuwò, to, co ùczãstnicë pò 
drodze widzelë, to, co nama w radio gôdają 
ò tragicznëch wëpôdkach, téż sprawiło, że 
w jaczis spòsób te prezentacje bëłë jakbë 
w céni. 

A jak bë jes pòdrechòwała latosą fre-
kwencjã?

B.Ù.: Szkòda, że më ni mielë w kategòrii 
Wicka Rogalë wiãcy ùczãstników. Béł leno 
jeden ùczãstnik z Kùrpiów. A to są wied-

no nôczekawszé dlô mie rzeczë, bò lëdze 
z bùtna gôdają ò swòjich stronach, ò swòjich 
legeńdach. Më na Kaszëbach naszich gôdë-
szów ju kąsk znajemë, znajemë jich stil, jich 
mòżlëwòscë téż, chòc czasama nas zaskakùją 
pòzytiwno. 
A jeżlë jidze ò pòòstałé kategòrie, to tra-
dicyjno Kòcewié dopisało nama. Wiedno 
jakòs tuwò do nas dojéżdżają, przëwòżą 
młodé pòkòlenié. To wôżné, bò òni są 
przińdnotą i turniéru, i kùlturë. Jeżlë më so 
nie wëchòwómë młodégò pòkòleniégò, to 
czedës to pò prostu wszëtkò ùmrze. 

Grégór, ni miôł jes wrażeniô, że minãło ju 
sztërdzescë lat òd pòczątków wielewsczich 
turniérów, a témë sã za baro nie zmieniwa-
ją? Wcyg słëchómë ò wsë, ò gbùrstwie... To 
dobrze czë lëchò, że tak pò prôwdze ò tim, 
co sã dzeje w kaszëbsczich miastach, co sã 
dzeje dzysdnia – òkróm mòże eùropejsczich 
dotacjów – gôdësze za wiele nie kôrbią?

Grégór Schramke: Mëszlã, że kòżdi gôdô 
to,  co jemù blëższé.  A wedle mie ta 
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dzysdniowòsc téż tu bëła. Na przëmiôr 
w kòcewsczi gôdce ò chòroscach abò gôd-
ce Janusza Prëczkòwsczégò ò dëtkach z Ùnii 
[zdrzë str. 4-5]. Béł téż dzél tekstów ò tim, 
co sã dzejało w dôwnëch latach, ale i to mô 
swòjã wôrtnotã.

A jak widzysz rówiznã tekstów i sami gôdczi 
na binie?

G.S: Dzysô czë òglowò?

Nôprzódka dzysô.

G.S.: Mie sã widzy, że latos nie bëło słabëch 
gôdków. Bò czasã – w ùszłoce – sã zdôrza-
ło tak, że chtos chcôł wëstãpic na binie, 
a drigù do tegò ni miôł. Ale latos taczich 
nie bëło. Wszëtcë bëlë dobrze przërëchto-
wóny i òsoblëwie w kategòrii Hieronima 
Derdowsczégò më bãdzemë mùszelë dosc 
wiele mëslec, kòmù dac pierszé place. Mie 
sã to widzy, to zaswiôdcziwô ò wësoczi niwi-
znie, te gôdczi są czekawé. (...)

Bòżena, të sã zgôdzôsz, jeżlë jidze ò tã 
niwiznã? 

B. Ù.: Jo. Mëszlã, że sprôwiô to to, że ti gôdë-
sze przëjéżdżają tuwò òd wiele lat. Òni ju sã 
téż znają, wiedzą, co mògą sã pò drëdżim 
spòdzewac i wiedzą, z kògùm òni sã mùszą 
zmierzëc. To je téż dlô nich mòtiwacjô, żebë 
pò prôwdze sã przërëchtowac. Òkróm tegò, 

to je biôtka téż ò place. Te nôdgrodë są wied-
no baro czekawé. Tu òrganizatorzë stôwają 
na wësokòscë zadaniégò, bò nôdgrodë są 
i materialné, i dëtkòwé. 

G.S.: Czasã bëło nawetka i 900 złotëch. 

B.Ù.: To je téż mòtiwacjô. Ale mie sã zdôwô, 
że nawet nié te nôdgrodë są nôwôżniészé. 
Òni sã biôtkùją sami ze sobą, jakbë chcelë 
pòkazac to, co kòmù w dëszë nôlepi graje, 
co òn pòtrafi nôbarżi òpòwiedzec, bò jeden 
sã czëje dobrze w legeńdach i rozmieje je do-
brze òpòwiadac, a drëdżi we współczasnym 
żëcym, bò legeńdë do niegò nie przemôwia-
ją. Niejedny pòtrafią te rzeczë splatac, jak 
to zrobiła w tim rokù Karolëna Keler, jakô 
rozmiała w òpòwiôstkã ò żëcym sąsedzczim 
wplesc òglowé szpòrtë i codniowé sprawë. 
I to je prawie ta klasa gôdkôrza, że òn pòtrafi 
nawet z taczich zwëczajnëch codniowëch 
rzeczi zrobic taką òpòwiesc, że òna je nié 
dosc że zajimającô, nié dosc, że wcygającô, 
wëwòłiwającô emòcje ù wszëtczich, to jesz 
më sã mòżemë òdnalezc w ti pòwiôstce. 

A mómë na Kaszëbach bëlną wëmianã 
pòkòleniów gôdëszów? Karolëna Keler, 
Ana Glëszczińskô, Janusz Prëczkòwsczi to ta 
sama rówizna co Édmùnd Lewańczik, Halina 
Wréza, Józef Roszman, ks. Róman Skwiercz?

G.S: To ju pòkôzôł na przëmiôr łońsczi 
kònkùrs, gdze prawie ti młodi mielë wësoczé 
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placë. Łońsczégò rokù Karolëna Keler, ale 
téż Ana Glëszczińskô bëła wësok, Janusz 
Prëczkòwsczi dwa lata nazôd. Tak tej widzec 
je, że ti młodi gôdkôrze mają pò prôwdze do 
tegò drig. 

B.Ù.: I czasã na wëższi rówiznie sã prezentëją 
jak ti starszi.

G.S.:  Jesmë gôdelë téż ò dëtkòwëch 
nôdgrodach, ale jô mëszlã, że czasã dla 
niechtërnëch wôżniészé je ùznanié méstra. 
Téż je wiele młodëch gôdkôrzów, taczich, 
co mają 12-13 lat. Jima sã cãżkò biôtkòwac 
z tima nôlepszima. Tak tej są ùdbë, żebë na 
przëmiôr zrobic kategòriã młodzëznowò-
juniorską. 

Jaczé je znaczenié turniéru gôdëszów 
we Wielu dlô rozwiju nié blós gôdczi, ale 
òglowò kaszëbiznë?

B.Ù.: To òsoblëwé kùlturalné wëdarzenié 
dlô całëch Kaszëb. Òkróm tegò kònkùrsu 
ni ma leżnosców, żebë gôdësze mòglë sã 
na Kaszëbach zmierzëc. Znómë z pôłniégò 
Pòlsczi wiôldżé wëdarzenié, jaczim są Saba-
łowe Bajania i tam je wiele taczich. Ù nas to 
je jedurny kònkùrs, chtëren swiãti pamiãcë 
Józef Brzezyńsczi ùsadzył w tim placu. 

Frekwencjô równak nie je latos za wiôlgô. 
Wôrt pòmëslec ò jaczich zmianach?

B.Ù.: Mòże trzeba pòmëslec, jak gò rozwi-
nąc, jak dopùscëc nowszé pòkòlenia gôdë-
szów do naju...

G.S.: Mòże mùszimë zmienic wëòbrôżenié 
ò kònkùrsu? Czasã sã niejednym wëdôwô, 
że jaczis tam stari człowiek przińdze i tëlé... 
Ale to je milné, nié tak to wëzdrzi.

B.Ù.: Bò tuwò widzymë, że tak pò prôwdze 
rządzy młodosc. To nijak nie je kònkùrs dlô 

starëszków, chtërny gôdają ò swòjim dze-
ctwie, młodoscë abò bôjczi swòjich star-
ków pòwiôdają. Nié, tak pò prôwdze nie 
je. I mie sã zdôwô, że wôrt mòże, żebë ja-
kąs taką dobrą promòcjã zrobic terô temù 
kònkùrsowi, a mòże to téż je tak, że czas lata 
je nafùlowóny rozmajitima kùlturalnyma wë-
darzeniama i lëdze mają wiele atrakcyjnëch 
rzeczi do wëbiéraniô.

Chcemë jesz wrócëc do znaczeniô tegò 
kònkùrsu. Të widzysz to jistno jak Bòżena?

G.S.: Jô sã zgôdzóm z Bòżeną, że to je taczi 
jedurny kònkùrs, chòc mómë téż zôczątk 
kònkùrsów stand-upòwsczich. To sã za wiele 
nie jinaczi, leno tam je wikszi kòntakt z wi-
dzama. Tu téż na przëmiôr Halina Wréza ta-
czi kòntakt zrobiła i miała starã, żebë z wi-
downią wchòdzëc w gôdkã. 
A jeżlë jidze ò znaczënk kònkùrsów we Wie-
lu, to pò pierszé pòkazywają òne rozmaji-
tim lëdzóm, że je cos taczégò jak kaszëbsczi 
jãzëk, bò w niedzelã òbczas finału słëchają 
gôdków nié leno lëdze z òkòlégò, ale téż tu-
riscë, chtërnëch we Wielu je dosc tëlé. (...)

Grégòr wspòmnął ò gôdce Halinë Wrézë. 
Mëszlã, że wôrt do ni wrócëc, chòcbë dlôte, 
że to bëło fejn wspòmnienié 40-latny histo-
rii kònkùrsów gôdëszów. 

B.Ù.:  Halina Wréza mie wiele razy zaskakùje 
dëchòwim wezdrzenim na lëdzczé zwëczajné 
sprawë. Jô mëszlã, że bëlno pòdsztrichnãła 
te 40 lat i wôrtnotã tegò kònkùrsu. Baro 
wërazno pòkôzała téż, że gawãda je ôrtã 
lëteracczim. To nie je takô bële gôdka, że 
przińdze sobie chłop abò białka i bãdze 
òpòwiôdôł czë plestôł przë czeliszkù. Ale 
to pò prôwdze je ôrt lëteracczi i ti naszi 
gôdësze mają swiądã, że òni mùszą w jakąs 
ramã lëteracką sã wpasowac i że to je jaczés 
przeżëcé intelektualné dlô nich, dlô nas jakò 
jurorów i dlô wszëtczich słëchińców.  
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Adóm Hébel

Richtich chłopi

Dwaji chłopi sedzą przë stole.
Chłop 1: Nëże, fejn, że ma sã mògła pòtkac, człowiek zarobiałi dërch, të tam téż te 
wëkùńczenia mieszkaniów robisz. Të jes w tim nôlepszi.
Chłop 2: Nié, je chtos, chto je lepszi w wëkùńczeniach. Mòja białka, ta mie wnet czësto 
wëkùńczi.
Wchôdô kelnérka.
Chłop 2: Tej co, napijesz të sã?
Chłop 1: Jô jem katolëk. Różeńc jô òdmôwióm, sznapsa nigdë nie òdmówiã. 
Chłop 2: Tej jednã bùdlã proszã. To je eliksir piãknoscë. Të wëpijesz, a kòżdô wkół sã piãknô 
zrobi. Të tak gôdôsz, że të jes katolëk. Tej do kòscoła të téż chòdzysz?
Chłop 1: Në kò to je normalné. A të nié?
Chłop 2: Nié.
Chłop 1: Tej të jes niewierzący...
Chłop 2: Ale dze! Jô jem wierzący le niepraktikùjący.
Chłop 1 je zdzywiony.
Chłop 2: Ale co, cebie co nie pasëje, że të tã mùniã tak skrzéwił? Je to co dzywnégò?
Chłop 1: Në kò nié, jak të so chcesz, tej so mòżesz bëc niepraktikùjący. Mie to nie robi. Żebë 
të wiedzôł, co jô òstatno jem za jeden, të bë mie wësmiôł.
Chłop 2: Ale dze, jô sã z drëchów nie smiejã, chto të nibë jes?
Chłop 1: Wegetarión.
Chłop 2: To są ti, co miãsa nie jedzą?
Chłop 1: Jo. Cebie to nie pasëje?
Chłop 2: Ale dze, të so ze mie nie smiejesz, że jô jem niepraktikùjący, tej jô sã z cebie téż nie 
mdã wëszczérzôł.
Kelnérka dôwô bùdlã.
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Chłop 2: Jô sã głodny zrobił. Jô pòproszã gùlasz. Dlô cebie téż co?
Chłop 1: Jo, jednã karkówkã.
Chłop 2: Të doch gôdôł, że të jes wegetarión!
Chłop 1: Jo, le niepraktikùjący.
Chłop 2: Në tej chcemë le so wëpic. A dze ta twòja białka je?
Chłop1: W szpitalu.
Chłop 2: A co ji sã sta?
Chłop 1: Dzeckò sã chcało klockama bawic, tak jô ji z hamùlców wëkrącył. A dze ta twòja je?
Chłop 2: Doma, temù jô móm stracha nawet pòmëslec, co to dô, jak jô za pózno przińdã.
Chłop 1: A jakô to je gòdzëna?
Chłop 2: To jesz dzesąti ni ma.
Chłop 1: Skąd të to wiész?
Chłop 2: Bò ò dzesąti jô miôł bëc doma a mie tam jesz ni ma.
Telefón zwòni.
Chłop 2: Jenë, chtos zwòni, to ta mòja białka, jenë, jô nie òdbiéróm! A nié, to blós kòmòrnik.
Òdbiérô.
Chłop 2: Haló? Jo, mòżesz zabrac ten zesel, a tã babã. co na nim sedzy, nôlepi téż.
Do drëcha.
Chłop 2: Co jô z tą mòją móm. Ale za to jô wiedno letkò dodóm trafiã. Jô bierzã taksówkã, jô 
jem nierôz tak spiti, że jô adresu nie pamiãtóm, jô mù gôdóm – jedzë prosto, a jak të ùzdrzisz 
babã z wałkã w rãkù przë dwiérzach, tej to je ta mòja.
Chłop 1: A jô tã swòjã krótkò trzimiã. Mie òna nie mdze gôda, co jô móm robic, ta bë le 
spróbòwa!
Chtos zwòni.
Chłop 1: Haló? Në witóm, mòja kòchónô! Në, jak co, jô tu sedzã i... më tu mùszimë te klocczi 
zamòńtowac. Në jô nie wiém, chto je wëkrącył. Jak jô tegò rojbra nalézã! Në, że co, jô móm 
do cebie pòjachac? Në, nié, në pewno, że to nie je problem. Jô ju nëkóm. Na jedny nodze.
Skôcze na jedny nodze.
Chłop 1: Na jedny nodze jô do cebie lecã.
Do drëcha.
Chłop 1: Słëchôj, jô jadã do ti mòji białczi zazdrzec. Bò të wiész, jô jã mùszã krótkò trzëmac, 
niech ta so nie mësli, że òna w tim szpitalu mòże robic, co òna chce.
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– Czëjã sã kòle cebie jak w niebie, mój 
mùlkù. 
– Jô téż jem tak baro rôd, ale wiész, że tu 
w Miesce ni mòżemë dłëżi bëc. Nad nama 
zamiast nieba, le kùle lôtają – òdrzekł wzrë-
szony Leòn. – Mògą mie w kòżdi chwile zła-
pac. Jedinô nôdzeja, to schòwac sã głãbòk 
w lese. 
– Pùdã z tobą wszãdze, dze le chcesz. Wiém, 
że Miemcë ce szukają. Jeżlë të môsz zdżinąc, 
tej chcã tam jic z tobą mët – ùzna Anka. 
Czasu bëło corôz mni. Szandarzë wnet 
kòżdégò dnia zazérelë do chëczi Leònka przë 
Wałowi w Miesce. Stôri Landżëny delë pòkù. 
Dolmacza, że knôpów ni ma, a chłop leżôł ju 
zakòpóny w piôsznicczich lasach. Tegò òna 
nie wiedza, chòc nie rechòwa ju na to, że 
ùzdrzi gò czedës żëwégò.  Pò prôwdze bëło 
ji wszëtkò równo.
– Wezta mie chòc do lagru abò prosto tu za-
bijta na môlu – drist gôda do tëch antichri-
stów. – I tak ni móm ju dlô kògò żëc. 
Drëdżi z bracynów, Jan, przedzarł sã ju do 
swòjich do Różnégò Dãbù. Leòn to ju wie-
dzôł. Tak bëlë ùgôdóny. Dostôł òd niegò 

bészét przez łącznika, że tam naléze sã plac 
téż dlô niegò. Mieszkôł tam jich drëch Klé-
menc, z chtërnym przed wòjną chòdzëlë do 
miastowégò gimnazjum.
– Ni ma radë, jô mùszã dzys ò szarôkù rëgnąc 
pòd Łebnie. To bãdze baro niebezpieczné. 
Jô bë wòlôł, żebë të lepi tu òsta. Cë tu nick 
nie grozy. Pò wòjnie, dô Bóg, wrócã całi 
i zdrów i wezniemë slub w miastowi farze.  
Tu zbùdëjemë swòje szczescé. Pòlskô doch 
mùszi dobëc – gôdôł Leòn do swòji baro 
snôżi brutczi. Wëdôwa mù sã tej tak piãknô, 
jak nicht na swiece. Pò prôwdze czãżkò bëło 
nalezc tak snôżé dzéwczã w całim Miesce. 
Wszëtcë w gimnazjum sã w ni kòchelë. Mia 
dłudżé włosë czôrné jak pik, a ùsmiéch tak 
piãkny, że òczu nie szło òderwac.  Le òna ju 
tej, w szkòle, w swòjim skrómnym i cëchim 
sercu, swòje żëcé òfiarowa Leònowi. 
– Jô jidã z tobą. Nie òstónã tu ani dnia sama. 
Niech sã dzeje wòlô Bòżô – òdpòwiedza. 
– Skòrno tak tej ò dzesąti wieczór spòtkómë 
sã kòl kaplëczczi w Łãżëcach. Dali bãdzemë 
sã przedzérelë lasama i bagnama. Znajã do-
brze te stronë. Mùszi sã ùdac. 

Na brzég wòlnotë

Eùgeniusz Prëczkòwsczi
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Doma ju dłëgszi sztërk wëzérelë za Anką. 
Òsoblëwie mëmka jisca sã ò swòjã córkã. 
Tatka nie bëło. Zdżinął zabiti na pòczątkù 
wòjnë w pòlsczim wòjskù kòle Gdini. Tat-
czëzna bëła dlô niegò nôswiãtszą wôrtnotą. 
Dlô całi familii téż. Mëmka dobrze wiedza, 
że Anka je wprzëgłô w dzejanié krëjamny 
òrganizacji. Nosëła pòlétë dlô bąkrowëch 
w kòleczkòwsczich lasach, a tej sej téż jestkù. 
– Mëmkò, dzys wieczór mùszã jic. 
– Czej mùszisz, tej mùszisz, ale të wiész, bãdã 
żdała za tobą chòc do rena – òdrzekła mëm-
ka. 
– Nié, mëmkò, nie czekôjce za mną. Tak 
chùtkò nie przińdã. Mùszã jic na dłëżi, ale sã 
nie martwce. Wszëtkò bãdze dobrze. 
– Jenëse, dzeckò, dze të chcesz jic? Jô ce 
doma brëkùjã. Më wszëtcë ce brëkùjemë – 
gôda. 
Słëchało na to troje miészich dzôtk, chtërne 
zarô pòdnëkałë do Anczi i prosëłë, żebë òna 
òsta z nima. 
– Ni mògã. Wa tu bãdzeta bezpieczniészi 
beze mie. Ale nie jiscëta sã. Przińdze czas, 
jô wrócã. To nie je nick taczégò.  Nick mie 
nie bãdze – ùspòkòjiwa jich i przëgarnã do 
se, a z òczu nômłodszi Julczi òcéra płaczczi. 
– Bãdzemë sã mòdlëlë, żebë le cë sã nick 
nie stało – spòkójno rzekła mëmka i pònëka 
dzecë do spaniô. Wiedza dobrze, że nigdze ni 
ma bezpiekù. Ale mùsza bëc dzyrzkô. Żëcé jã 
tegò naùczëło. 
Pòd wieczór Anka pòżegnã sã z mëmką, zro-
bia krziżiczi na łësënach młodszich dzecy i sã 
wëmsknã z chëczi. 
– Niech ce Bóg prowadzy – pòżegna jã mëm-
ka krziżã na drogã. 
Szła z piersza pòmału i ùwôżno. Mùsza 
òpasowac, żebë nie nańc na jaczich szan-
darów, chtërny wieczorama dërch łazëlë 
szaséjama Miasta. Ale kò zna tam wszëtczé 
nórtë. Wnet bëła ju na stegnie pòd Łãżëce. 
Chòc zrobiło sã cemno jak w miechù, ji to nie 
przeszkôdzało. To ji nawetka richtich paso-
wało. Kò nicht ji ni mógł dozdrzec. Le tej sej 
przescygiwa i nasłëchiwa, czë czasã chto nie 

jidze pò lese. Za dobri pół gòdzënë dozdrza 
w parmieniach miesądza sztaturã kaplëczczi. 
Letëchno sã zbliża. Wnet téż zmerka, że 
przëczëpniãti kòle ni béł człowiek. Kò tak 
jak sã ùgôdelë. Wiedza, że to je Leònk, tej 
pòdeszła. Òn téż jã zmerkôł. Wnet schwôcëlë 
sã w miłotnym kùskù. I zarô rëgnãlë dali. 
Ùrznãlë bez lasë w stronã Kòleczkòwa. Droga 
szła pòmału. W lese bëło wiele bąkrowëch. 
Trzeba bëło baro òpasowac, bò jakbë chto 
przëtrôfkã na kògò naszedł, mògło dińc do 
przëtrôfkòwégò nieszczescô midzë swòjima 
lëdzama.  Òbòje równak dobrze znelë zwë-
czi bąkrowëch i jich place, żebë je skrãtno 
òmijac. 
Bëło ju pò dwanôsti w nocë. Droga pò 
krzach, ùrzmach i sapach bëła baro mãczącô, 
a zymkòwô noc chłodnô.W tëch lasach nie 
chcelë sã równak zatrzëmac, bò dobrze 
wiedzelë, że z rena mògą tam cknąc niemiec-
czi szandarzë, chtërny wietrzelë, że są tam 
partizani.  
– Mùszimë dińc jaż za czelińską drogą. Tam 
mdzemë barżi bezpieczny – nalinôł Leòn.
Anka bëła corôz barżi ùmãczonô, ale szła 
dzyrzkò. Pò nastãpnëch dwùch gòdzënach 
bëlë ju w òkòlim Jelińsczi Hëtë, dze mòżna 
ju bëło pòmëslec ò òdpòczinkù. Wnet trafilë 
na głãbòką ùrzmã. Zeszlë czësto na dół. Tam 
bëło dëcht cëchò. Nagarnãlë zacht kòpicã lë-
stów, żebë sã w nich schòwac i kąsk ògrzôc. 
Leòn sã jesz dobrze rozezdrzôł pò òkòlim, czë 
czasã jima co nie grozy, a tej przërôcził do 
leżë. 
Pò mãczący wanodze bëła òna jak nôlep-
szé łóżkò. Przecësnãlë sã mòcënkò do se. 
Stało jima sã dëcht cepło. Jesz barżi, czej 
lëpë jich zwiarłë sã w miłotnym scëskù. 
Mëslelë, że swiat je blós dlô nich. Nawet 
nie merkelë żódnégò ùmãczeniô, le corôz 
mili jima bëło, corôz mili, tak dobrze, że lepi 
ju bëc ni mògło. Wszëtkò to dzejało sã kąsk 
w òsamãtanim. Dopiérze pò wszëtczim do-
szło do nich, że cos sã stało midzë nima. 
– Pierszi rôz jô to robia, ale nie żałujã. Chcã, 
żebë tak bëło wiedno – wzdichnã.
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– Jô téż – ledwie òdrzekł Leòn i òbòje bëlë 
ju ùsniony.
Òcklë sã z pierszim słuńcã. Òprzątnelë plac 
pò se i rëgnãlë dali. Na pòlach chłopi ju 
zaczãlë òrzbã, jinszi brónowelë kretowinë, 
jesz jinszi robilë pòrządczi kòle chëczi. Anka 
z Leònã szlë so spòkójno drogą. Tej nicht sã 
za nima nie czerowôł. Kòżdi chcôł miec bez-
piek. Nôgòrzi czej czëc sã dôł ten spieklony 
hitlerowsczi mòtór. Kòżdi le sã tej mòdlił, 
żebë blós jachôł dze jindze. 
Młodi ju bëlë wlazłi na łebińską drogã. Wtim 
prawie za grzëpką dałë sã ùczëc dwa szosë, 
a zarô pò nich trzôsk òdpôlonégò mòtóra. 
Leòn chwôcył dzéwczã za rãkã i bez rozmisz-
laniô skrącył w stronã jedny òbòrë. Bëła tam 
kùla do bùlew, w jaką rãdo wskòczëlë. Miemc 
jich dozdrzôł, zarëczôł „Halt!”. Do kùlë rów-
nak nie pòdchôdelë. Dobrze wiedzelë, że 
doszłobë do strzélaniô. Z bùtna bëlë bez 
szans. Zresztą, bëlë całi nerwés. Chcelë jak 
nôrëchli jachac précz z tegò placa. Skòrno 
le ùjachelë, młodi chùtkò wëriwelë bùten. 
Kò Miemcë mòglë wrócëc w wiãkszi mòcë. 
Czej przechôdelë przez drogã ùzdrzelë kąsk 
dali, że chtos leżi w biszągù. Pòdeszlë blëżi. 
Leòn z widzeniô znôł te człowieka. Béł z tëch 
strón. Jesz nie béł wëstëdłi òd smiertelnëch 
szosów niemiecczich szalbiérzów. Wiãcy nie 
bëło sã co òbzerac. Dali szlë miedzama mi-
dzë pòlama. Za dobrą gòdzënã bëlë ju na 
Różnym Dãbie.
Òbòra Kreftów bëła schòwónô za lôskã. 
Na samim jegò zberkù stoja môłô chëcz 
i chléwik. Teren szedł tam dosc przitkò 
i długò w dół. Dojachac bëło tam dëcht 
czãżkò. Wązëchnô droga prowadza przez 
wiwóz. Le trzeba bëło wiedzec dobrze, jak 
tam jachac, bò letkò mógł zjachac w gãsti las, 
abò blëżi chëczi za wiwózã zesënąc sã z òstri 
rzmë, skąd czãżkò bëło sã wëtrekac nazôd. 
Òkòlé bëło tu prosto wësnioné do ùtaceniô 
sã. 
W jednym kùńcu chëczi mieszkôł Kreftów 
Stach z białką. W drëdżim bëlë cëzy miesz-
kańcë, Czapòwie. Czapa béł robòcy, dobrze 

òdrôbiôł szarwark kòl Kreftë Jignasza, co 
miôł swòjã gòspòdarkã wëżi kąsk za lasã. 
Jak Leòn z Anką nadjachelë, tej Jan z Krefto-
wim Stachã robilë prawie przë bùdowanim 
bąkra. Mielë gò wnet skùńczoné. Jedna luka 
bëła w chléwikù kòle krowiégò kùma, z drë-
dżi wëlôżało sã ju w lese na môłi ùrzmie, 
w jaczi bëło dërch fùl lëstów. Wszëtkò bëło 
tak schòwóné, że nie bëło mòżno tegò na-
lezc.  
– Bògù dzãka, że wa jesta całi i zdrów. Trze-
ba je lëdzy do robòtë. A do te jô dërch miôł 
strach, że òni waji schwôcą – cesził sã Jan 
i przërôcził do pôłnia.
– Wszëtkò szło dobrze. Le na Pùstkach më 
ùżëlë strachù. Dwaji Miemcë bë nas wnet 
mielë. Më sã schòwelë w kùlã òd bùlew. Òni 
zwątpilë tej. Ale jô mëszlã, że òni nie dadzą 
pòkù. Òni tam zabilë jednégò chłopa. Dobrze 
wiedzą, że më jich widzelë.
– Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus 
– nadeszedł prawie starszi ju chłop, Jignasz 
Krefta, Stachów strij. – Czëła wa?
– Co nibë?
– Kónkòlów Alfónks z Pùstków nie żëje. Na-
lezlë gò w biszągù, kilométer òd swòjich 
chëczi. 
– Tej më ju dobrze wiémë, chto to zrobił – 
òdrzekł Jan. – Ti dwaji scërze: Bëza i Pipa! To 
są diôble w żëwi skórze. Ale jesz przińdze na 
nich rôz kùńc.
– Lëdze téż gôdają, że to wierã òni. Ale gwës 
nie są, bò nicht tegò nie widzôł. Le tëch 
dwùch na mòtórze mielë widzóné – rzekł 
Jignasz.
– Më téż to widzelë – wëdolmacził Leòn. 
Wiesc ta rozeszła sã chùtkò pò òkòlim. Za 
dwa dni òdbéł sã pògrzéb w łebińsczim 
kòscele. Lëdzy nie bëło wiele. Béł strach sã 
pòkazëwac. Jignasz Krefta béł jidzony. Kò 
to béł jesz dalszi krewny. Do te chcôł wie-
dzec, co sã wkół ti sprawë dzeje. Przelôzł téż 
szôłtës Szprëta z Wiézentalu, gwës nié pò to, 
żebë sã mòdlëc, le cknąc midzë lëdzama, co 
je gróné. Człowiek to béł paskùdny, dërch 
w zmòwie z szandarą Hërszã z Szëmôłda, në 
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i tima dwùma szalbiérzama z Miasta. Co sztót 
pòdgadiwôł do kògòs, ale nicht i tak z nim 
nie chcôł gadac. Leno nen biédny Czapa nie 
wiedzôł, jak sã gò òbnëkac. Miôł strach, że 
Szprëta mòże gò wësadzëc z mieszkaniégò, 
a nawet pòswac do jaczégò lagru. 
Przëszłë ju ceplészé dnie. Żëto ju piãkno szo-
sowało tegò rokù. Dwaji Langòwie pòmôgelë 
w pòlu, do te ùprôwiôlë lëdzóm wòzë i ma-
szinë. Znelë sã baro dobrze na tim. Lëdze 
bëlë przez to jima rôd. Do bąkra sã chòwelë 
le tej, czej chtos cëzy sã pòjôwiôł w òkòlim, 
abò czej do nich przechôdôł chtos z wiad-
łama òd jinëch bąkrowëch z Kaszëbsczégò 
Grifa. Żëcé szło dëcht spòkojno i – tak sã 
bënômni zdôwało – bezpieczno.
Béł piãkny czerwińcowi pòrénk. Leòn z Janã 
rëchtowelë so nôrzãdza do kòpaniô torfù. 
Anka bëła przë kùchni. 
– Jô mëszlã, że to bë bëło lepi, czejbë të za-
szedł do ksãdza. Mòże òn bë pòbłogòsławił 
waje małżeństwò. Kò to nie je za dobrze, tak 
jak je terô – cygnął Jan. 
– To je prôwda. Jô bë téż chcôł, żebë to bëło 
richtich, ale mùszimë jesz përznã dożdac. To 
bë sã mògło za baro rozéńc. A ti szalbiérze są 
jesz za frech. Ale to doch ju długò nie mdze 
bawiło, jak òni z nima pùdą. 
Skòrno le wërzekł Leòn te słowa, w wiwòzu 
cos zaszemarzëło. To nie bëło tak, jak wied-
no, czej chtos so letkò szedł. Natëchsto-
pach òbaji pònëkelë w stronã stodołë. Jan 
zamkł wierzeja. Przez rësënã dozdrzôł, jak 
na kòłach wjachelë na pòdwòrzé dwaji nie-
miecczi szandarzë. Znôł jich dobrze. To bëlë 
ti sami. Zeskòczëlë òni i téż rëszëlë prosto 
do stodołë. Wnet pôdł pierszi szos. Jan le sã 
zesënął z czëpa drôbczi. Leòn béł ju wëla-
złi na szëchtã, dze bëła schòwónô bróń. 
Pòcygnął za spùst i Pipa le jãknął i pôdł jak 
dłudżi zabiti na klepiskù. Bëza zmerkôł, że 
na dole zdżinie jak kaczka, temù wësadzył 
nazôd bùten. Leòn strzélnął, ale bez skùtkù. 
Mëslôł, że pewno Miemc bãdze czekôł 
na niegò. Temù zesënął sã z bòkù szëchtë 
i wërwôł slédnyma dwiérkama prosto w do-

zdrzélającé żëto. Przeszedł chùtkò przez nen 
sztëk i skòcził w las, skąd wnet mógł dobrze 
widzec całé pòdwòrzé. Béł całi w strachù, że 
Bëza mógł wlezc do chëczi, dze bëła Anka. 
Ale ùzdrzôł, że kòła nie bëło. Dlô gwësnoscë 
przenëkôł przez las, żebë sã przezdrzec na 
drogã. Tam zaùważił, jak ju sztëk ùjachóny 
chwatkò mòtôł pãdałama niemiecczi szan-
dara. Dobrze wiedzôł, że wnet przëjadą òni 
nazôd. Temù wskòcził do chëczi i wòłôł za 
Anką, chtërna bëlno wëstraszonô wëlazła 
z bąkra. 
– Jan je zabiti. Nen przegrzeszony Pipa mët. 
Za gòdzënã jich tu mòże bëc fùl. Ni mómë 
czasu. Mùszimë ùcekac. 
Anka chùtkò zawinã chleba. Wzãlë jesz 
përznã pòtrzébnëch rzeczi, a przede wszët-
czim bróń i rëszëlë w stronã Bùczinë. Òd 
Kreftów nie bëło nikògò, le Czapa wëpłoszo-
ny czikrowôł bez òkno. 
Wnet dôł sã czëc rëmòt trzech mòtorów, 
a dwùch aùtółów. Wzãlë òbùch zabitëch, 
a tej rëszëlë na pòdwòrza do sąsadów. 
Schwôcëlë Jignasza i jegò sëna Fabiana, 
dwùch òd Doszów i jesz młodëchnégò 
Benégò òd Klebów.  Nicht nie wiedzôł, co sã 
dzeje. Miemcë rëczelë, jak òbarchniałi. 
– Czë wa znajeta tegò tu?! – rëczôł szandara 
Hërsza i wskôzywôł na zabitégò Jana. 
– Òn tu so mieszkôł i nikòmù krziwdë nie 
robił – spòkójno rzekł Jignasz i dodôł. – 
A czemù wa gò zabiła? 
– Bò to je bandita! – rëczôł Bëza. – A jesz 
gòrszi je ten drëdżi, co béł z nim. To òn zabił 
niemiecczégò żôłniérza. Jak nie pòwiéta, dze 
òn je, tej waji wszëtczich spòtkô nôgòrszô 
kara! – grzmiôł. 
Nicht nick na to nie rzekł, bò ni mógł rzec, 
temù, że nicht nie wiedzôł, dze je Leòn. 
Bëlë gwës, że w bąkrze gò ju ni ma, bò tam 
Miemcë bë gò nalezlë. Kò chtos mùszôł 
jima gwësno zdradzëc, że òni sã ùkriwelë na 
Różnym Dãbie. Tej i ò bąkrze òni ju pewno 
wszëtkò wiedzelë.
Wtim Bëza pòdeszedł do stodołë, wëjął 
sztrechólce i zapôlił słomã. Wnet stodo-



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

23

ST
E

G
N

A

ła bëła całô w ògniu, a òd ni zajãła sã zarô 
chëcz. Miemcë kôzelë wlezc wszëtczim do 
aùtółów i jachelë do Szëmôłda. Tam bëłë 
dalszé przesłëchë i bicé. Stąd jachelë do Mia-
sta. Z miastowi sôdzë wzãlë jesz piãc niedo-
winnëch Kaszëbów i wszëtczich razã pòbilë 
do nieprzitomnoscë. 
Drëdżégò dnia przëjachelë nazôd na Różny 
Dąb. Pò òbòrze òstôł le pòpiół i niedopôloné 
klëftë. Znëkelë białczi i dzecë, a tej kôzelë 
nieszczãsnikóm wëlezc z aùtółów. Bëlë òni 
skłódkòwóny i zmasakrowóny. Knap mòglë 
ùstojec. Hitlerowsczi szandara Hërsza wëjął 
tej pismiono i òdczëtôł, że na przestrzegã 
òstną òni wszëtcë zabiti, dzesãc za jednégò 
niemiecczégò żôłniérza. Pòtemù ùstawił 
sã egzekùcyjny pluton i pôdł rozkôz. Szosë 
rozległë sã w lëfce, a pò nich jãk zabitëch 
i straszlëwi chlëch białków, matków i dze-
cy, jaczi do kùńca nie dowiérzelë, że tak cos 
mòże sã stac.
Wtim Jignasz Krefta dwignął głowã i jednã 
rãkã ùniósł wësok w górã, a na całi głos 
zawòłôł: Niech żëją Kaszëbë i Pòlskô! 
I zesënął sã na zemiã pò szosu w tił głowë 
òddónym przez spieklonégò Bëzã.
Kôzelë zabitëch zaladowac na wóz. Tëmrôtë 
bëłë zdrzuconé, le òsta sama ùnterlôga. 
Czapie kôzelë zaprzic Doszowe kònie i ja-
chac w ząblewsczi las. Z wòza le cekłë krople 
krwi jedna za drëgą na sëchą i piôszczëstą 
drogã. W ząblewsczim lese wëkòpelë jómã 
i jich zakòpelë. Miemcë robilë wszëtkò, 
żebë wszãdze sã dowiedzelë ò tim, co czekô 
Pòlôchów za zabicé jich szandarã. Rozgłos-
nilë téż wkół, że jak chto bë pòmôgôł nym 
dwòje ùcekiniéróm, tej na placu òstnie za-
strzélony, a rodzëzna wëwiozłô do lagru.
Leòn z Anką ju trzecą noc sã chòwelë w la-
sach. Bëlë doszłi ju do Paraszëna. Mëslelë so, 
żebë òbéńc wkół Lëzëno i dińc jak nôblëżi 
swòjich kòle Miasta, a tam sã dzes schòwac. 
Leno tam, dze mielë nôblëższich, mòglë 
rechòwac na kògòs pòmòc. Do jinszich lëdzy 
ni mòglë jic, bò nie chcelë ju nikògò wicy na-
rażac na smierc. Do nich téż doszła ju wiédzô 

ò straszlëwi zemsce hitlerówców. 
– Chto bë na tak cos przëszedł!? – jiwrowôł 
sã Leòn. – Jô bë sã zarô wòlôł dac zastrzélëc, 
jak przez mie bë mielë zdżinąc niedowinny 
lëdze. 
– To nie je twòja wina. Jan òstôł zabiti. Të 
bë téż béł zabiti, le të sã bronił. To doch je 
wòjna. Ale ti żódnégò hònoru ni mają, le 
mòrdëją, mëszlą, że jima je wszëtkò wòlno. 
Le Bóg nie je rëchlëwi, ale sprawiedlëwi – 
westchnã Anka. – Wiész të, Leònkù. Mùszã 
cë jesz cos rzec.
– Co? 
– Wierã nasze gòdzënë są pòrechòwóné. Tej 
chcã, żebës wiedzôł ò czims baro wôżnym. 
– Słëchóm. 
– Jô jem niesama. Noszã w łónie dzecuszkò 
pòczãti z naszi miłotë. Òno je brzadã na-
szi piãkny łączbë, naszi smùtny biôtczi 
ò wòlnotã, ò wòlny krôj. 
– Mój të Bòże! – wzdichnął. – Dôłbëm 
wszëtkò, żebë to dzeckò mògło dożdac lep-
szich czasów. Ale nick ju ni móm, co mògã 
dac. Ni móm nick òkróm nôdzeji, że przińdą 
jesz pòkòlenia, co dzãka naszi biôtce bãdą 
mògłë sã ceszëc wòlną tatczëzną. Jem gwës, 
że to rôz czedës nastąpi. 
Wtim lëft przeszëłë szosë z niemiecczi broni, 
a z dôleka dało sã czëc niemiecczé szlabro-
tanié: Pòddôjta sã, jesta òtoczony. Ni môta 
żódnëch szans na ùcek!
– To je ju kùńc – wzdichnã Anka. 
– To je prôwda. Ni ma ju żódny radë. Zresztą, 
ni mómë broni. Òstałë nama le dwa szosë – 
rzekł Leòn.
– To znaczi jeden dlô mie, a jeden dlô ce. 
– Jô tegò nie zrobiã!  
– A co chcesz wpadnąc w jich paje. Tam 
żdaje i tak smierc – pòwiedza i złapa za lufã 
flintë, co jã León trzimôł, a przetkła do swòji 
głowë. – Pòcygnij!
– Nié...
I w tim rozlégł sã trzôsk szosu, a za sztót 
drëdżi. Czej nadbieglë niemiecczi szandarzë, 
òbòje mùlków bëło ju na drëdżim brzegù. 
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Swiãtka

Jastrowé bëło tak môłim òstrowã, że dlô ja-
strónków – kapłanków Nôwëższi – żëcé tuwò 
chùtkò stôwało sã mało czekawé. Mieszkałë 
w môłi wsë na zôpadnym sztrądze, gdze 
bëłë chronioné (a mòże pilowóné) przez 
karno strażników wëbrónëch przez Pierszą 
Służebną Jastrë. Òd nôdôwniészich czasów 
òstôwało nima dwanôsce stolemów. We-
spół z baro mòcną magią, jaką chroniła swój 
òstrów sama Jastra, dôwało to gwësnotã, 
że w tim swiãtim placu nigdë nie zdarzi sã 
nick, co zôwadzy w ùchòwanim miru. Króm 
wiosczi jastrónków na òstrowie bëło jesz 
përznã zemi, gdze rosło zbòżé na chléb dlô 
mieszkańców, pòrt dlô pielgrzimów i Góra Ja-
strë, a na ni nôwôżniészô swiãtnica swiata. 
W pierszim miesącu kòżdégò rokù ze wszët-
czich strón jezdzëłë òkrãtë, jaczich pasażéro-
wie mielë le jeden cél – ùzdrzec scanë i dak 
tegò bùdinkù, w chtërnym òd zôczątkù spi-
sónëch dzejów zamkłé bëłë dwa artefaktë. 
Łzë Jastrë – wiôlgô swiãtosc wszëtczich ma-
gicznëch jistotów i tczonô przez lëdzy Lãpa 
Wiecznégò Widu. Wedle swiãtëch knégów 
prawie ta lãpa wëprowadzëła pierszich lë-
dzy z królestwa cemnicë, gdze wnëkałë jich 
krãtëwãtë Smãtka. 
Niżóden z pielgrzimów ni mógł równak 
òbezdrzec tëch cëdów, bò strażnicë nie 
wpùszcziwelë bënë nikògò króm jastrón-
ków. Òsoblëwie lëdze zôzdroscëlë tegò ka-
płankóm i prosëlë Jastrã, żebë i jich córczi 
òkôzałë sã czedës wôrtné ti pòczestnotë. 
Swiãtka nigdë nie rozmiała tëch prosbów. 
Na Jastrowim służëła ju sztërë lata, mia-
ła starã zjiscëwac swòje òbòwiązczi nôlepi 
jak rozmiała, tej-sej czëła bùchã ze swòjégò 
wëbraniô, ale nie mëslała, że je to nôlepszé, 
co mògło jã spòtkac. Kò tam za wòdama 
czekôł szeroczi swiat, jaczi nie ògreńcziwôł sã 

do wiosczi, swiãtnicë i górë. Rzmë pielgrzi-
mów òb pôrã ksãżëców përznã rozwidniałë 
ji żëcé, ale bëło to za mało dlô tegò dzéw-
czëca znad sztrądu Zgniłégò Mòrza. Tam 
kòżdégò dnia bëło prôwdzëwé żëcé, nicht 
nie mëslôł ò dzywnëch rituałach, a służ-
ba Jastrze zanôlégała na bëlnym robienim 
swòjich òbrzészków. Do te nordowi wiater 
wiedno niósł wôżné wiadła. Sygło le bôczno 
słëchac, a Swiãtka to rozmiała. Òpòwiôdôł ji 
ò daleczich krôjnach na nordze, gdze wedle 
legeńdów żëlë klabaternicë i półaniołowie. 
Szeptôł ò pòdmòrsczim królestwie, w jaczim 
rządzy straszny i sprawiedlëwi Gòsk, chtëren 
nie czerëje sã za lëdzama i leno czasã gòrzi 
sã na bezgłowégò Szôlińca, jaczi mô w nie-
zgarze wszëtczé lądowé jistotë. Tuwò wiater 
nick do ni nie gôdôł. Béł wiele ceplészi jak 
ten z ji rodnëch strón, lubkò ògrzéwôł cało, 
ale ni miôł w se żëcô. Nie béł ji...
Swiãtka teskniła téż za szmaką domôcégò 
jestkù, a òsoblëwie rëbów, jaczé w kòżdi 
piątk jedlë wszëtcë we wsë, żebë òddac 
tczã Nôwëższi. Na Jastrowim téż wszëtcë 
mielë w ùwôżanim ten zwëk, ale na stołach 
nie leżałë sledze, bańtczi abò pòmùchle. 
„W swiãtnicë Jastrë mòżeta jesc nôlepszé 
rëbë, jaczé są w wòdach swiata” – tłóma-
czëła ji Pierszô Służebnô. Le dlô dzéwczëca 
nôbëlniészé bëłë szmaczczi pamiãtóné 
z dodómù, rëchtowóné przez mëmkã i tat-
ka. Za nima téż teskniła. Nôbarżi. Czej pier-
szi rôz czëlë, jak môlowô kapłanka gôdała, 
że jich córka òstała wëbrónô, ni mòglë nick 
òdrzec. Stojelë cëchò. Pózni, czedë białka 
wëszła z chëczów, mëmka płaka, a tatk bił 
piscama w dwiérze. Nick ni mòglë równak 
zrobic. Chto je w sztãdze jic na miónczi z Ja-
strą? Cotczi i sąsôdczi przëchôdałë òd te dnia 
dzéń w dzéń, zdrzałë na mało jesz rozmiejącą 
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szesnôscelatną Swiãtkã i gôdałë do mëmczi: 
- Dlôcze to cebie pòtkało, a nié naju! Jakô 
mùszisz bëc szczestlëwô!
- Mùszã – òdpòwiôdała wszëtczim matka 
i kùńczëła kôrbiónkã.
Swiãtka sniła pò nocach ò tim, że zôs sã 
z nima pòtikô, ale wiedzała, że nigdë nie 
bãdze jich stac na pielgrzimkã na Jastrowé. 
Co dwa lata dôwelë ji wiédzã, że żëją, że 
wszëtkò kòl nich graje i że są bùszny z ji 
robòtë dlô Nôwëższi. Wiadła òd nich przënô-
szała stôrô kapłanka znad sztrądu, jakô 
przëjéżdżała na Swiãtą Górã. Pò kòżdi gôd-
ce z nią Swiãtka miała chãc òstawic wszëtkò 
i sadnąc na pierszi òkrãt, jaczi jachôł na 
wschód, pòd jich dodóm. Wiedzała równak, 
że to niemòżlëwé. Strażnicë pilowelë jich 
bëlno, a górz Jastrë, ò jaczim wiele czëła òd 
Pierszi Służebny, nie dôłbë ji pòkù do kùńca 
żëcô i scygnął nieszczescé na wszëtczich, 
chtërnëch kòchô. 
Szła tej do swòji jizbë i długò płaka. Ji 
drëszczi nie rozmiałë tegò. Òsoblëwie dlô 
dzéwczãtów z magicznëch rasów samò bëcé 
krótkò Łzów Jastrë bëło nôwikszim szcze-
scym. Czëłë mòc tegò artefaktu i nie chcałë 
òd niegò òdchadac. Pòwtôrzałë Swiãtce, że 
mùszi dozdrzeniec, że z czasã wszëtkò zroz-
mieje, że to bùcha dlô ni, dlô familie, dlô ple-
mieniô. Miałë prôwdã. Pò czile latach bëło 
wiele lżi. Przënãcëła sã, ale wcyg teskniła 
za nordowim wiatrã nad Zgniłim, mëmką 
i swójsczima rëbama.
***
Stëcznik, pierszi miesąc rokù, béł czasã – jak 
gôdô sama jegò pòzwa – czedë stikało sã 
niebò ze zemią, sprawë Jastrë ze sprawa-
ma ji dzecy w całim swiece. W nym czasu 
Jastrowé stôwało sã wiôldżim rënkã, gdze 
miészałë sã ze sobą rozmajité rasë, jãzëczi 
i kùlturë. Dzéń w dzéń w jedurnym pòrce 
na swiãtim òstrowie pòjôwiałë sã dzesątczi 
òkrãtów, tësące lëdzy, i krôsniãtów. Jedny za-
czinelë swòjã pielgrzimkã, drëdżi jã kùńczëlë 
i wrôcelë dodóm. Drogą w czerënkù Górë 
Jastrë szłë rzmë mieszkańców Wiôldżégò 
Królestwa i Òstrowù, dzëwi lëdze z pôłnio-

wi pùstinie, czarzbónczi i czarzbónowie 
z wszelejaczich strón. Je wiedzec, że bëłë téż 
krôsniãta, chtërne prôwdac gôdałë, że arte-
faktë ze swiãtnicë ni mają nad nima mòcë, 
ale tak a tak chcałë òddac tczã Twòrzący 
Skarbë Zemi, jak zwałë nôwëższą bòdżinkã. 
Króm tegò ta môłô, ale nadzwëkòwò am-
bitnô rasa, nie bëła wòlnô òd czekawòscë, 
a bëcé krótkò artefaktów pòchôdającëch 
z jinégò swiata nie trôfiało sã kòżdémù za 
czãsto.
Je wiedzec, że w taczi rzmie nie felowało 
sztridów, biôtków, przekléństwów, kradél-
stwa i kãtrzëtwë. Jesz cziledzesąt lat temù 
pielgrzimòwie zabijelë sã na Jastrowim. 
W slédnëch latach to sã pòzmieniło, bò do 
całorocznëch strażników na òstrowie doszło 
jesz karno trzënôsce stolemów. Gôdało sã, że 
terô kòl swiãtnicë służëłë wszëtczi wiôlgòsze, 
jaczi jesz òstelë na swiece. Nibë sama Jastra 
zebrała jich w jeden plac, a w stëcznikù 
swòją mòcą przenôszała jich do pilowaniô 
pòrządkù westrzód wierzącëch. Chto rów-
nak sã ò tim doznôł i jakno pierszi jął to 
rozpòwiadac, nie bëło wiedzec. Gwës nie 
zrobiłë tegò stolemë, bò czasë, czej kôrbiłë 
z jinyma rasama dôwno minãłë. Pò Wiôl-
dżi Zdradze, jakô na wiedno zmieniła swiat 
i skùńczëła z rządama tëch nôwikszich jisto-
tów, ni miałë wiarë do nikògò. Òbrażoné na 
lëdzy, chtërny chitroscą i cëgaństwã dobëlë 
nad jich prostotą i mòcą, na klabaterników za 
to, że w tëch dniach pòmôgelë smiertelnym 
we Wiôldżim Ùcekù przed gòrzã Szôlińca, 
a na krôsniãta za wszëtkò, bo ta rasa miała 
nadzwëkòwi dôr òbrôżaniô kògò le sã dało... 
Òstało stolemóm ògłoszenié „tczëwôrtny 
apartnotë” i òddzelenié sã òd sprôw jinëch. 
Dzysdnia z wiôldżich jistotów, jaczé rządzëłë 
jinyma rasama i wastowałë na wszëtczich 
zemiach swiata, òstało leno dwadzesce piãc 
ruganów – wedle niejednëch kąsk wicy, ale 
na gwës mni jak piãcdzesąt. Sama jich bët-
nosc na Jastrowim sygła, żebë pielgrzimóm 
òdeszła chãc do przesprawów, tim barżi, 
że za mòrdarztwò òbczas stëcznikòwëch 
ùroczëznów bëła leno jedna sztrôfa – smierc.
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Daniél Kalinowsczi, AP

Bez fanfarów
(„Zymk” 10, Wejrowò 2017)

Bierzącë w rãkã dzesąti numr „Zymkù”, bë sã 
chcało widzec w nim dobëcé jaczégòs célu, 
przeńdzenié grańcë, dzãka jaczi wërazno 
òstôł nacéchòwóny rozwij zaczãtëch w pier-
szich numrach tegò almanachù ùdbów czë 
dejów. Kò to ju dzesątô edicjô òglowò czeka-
wi i baro pòzytiwny dlô dzysdniowi stojiznë 
kaszëbiznë wëdôwiznë... Żôl, że w wëdónym 
przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i Mùzyczi w Wejrowie w 2017 rokù 
nônowszim zbiérkù kaszëbskòjãzëkòwi lëte-
raturë, nick taczégò sã nie stało. Nawetka 
pòtencjalno „swiéżô krëwiô” w pòstacje czile 
nowëch piszącëch nie dała tu za wiele.
Krizys w pòdôwanim témów i fòrmów bëło 
ju widzec w rëchlészim numrze „Zymkù” 
i dało sã tedë wëczëc jaczés ùmãczenié kòl 
Aùtorów, chtërny prôwdac sygelë pò inte-
resëjącé fòrmë, ale napisóné pòspiéwno, 
niewëkùńczoné i krótczé. Terô téż je to wi-
dzec, co je sygnalã na kùńczącą sã fòrmùłã 
młodëch ùtwórców kaszëbsczégò jãzëka. 
Je wiedzec, że młodim ùtwórcą mòżno bëc 
mającë nawetka òsmëdzesąt lat, bò to stoji-
zna dëcha mô cësk na żëwòcëznã, a nié 
datë w metrice. Równak króm pò prôwdze 
leno jednégò lëterata w latosym „Zymkù”, 
almanachù, jaczi mô kùńc kùńców w swòji 
pòzwie zymk, pòjôwiô sã colemało jeséń.
Pòezjô reprezentowónô je w nônowszim 
almanachù dosc niebògato. Tã niebògatosc 
je  mùsz  rozmiec  n ié  przez  wie lënã 
pùblikùjącëch Aùtorów, le na skùtk mate-
riału, z jaczim sã dzelą. Tim razã pùblikùją 

w tëch fòrmach: Karolëna Weber, Ana 
Różk, Hana Makùrôt, Mateùsz Radze-
jewsczi, Stanisłôw Frimark i Gracjana 
Pòtrëkùs. Jakò pierszô pòjôwiô sã Ka-
rolëna Weber, chtërna bédëje trzë eroticzi, 
w jaczich je nacéchòwónô kąsk dodôwającô 
pòczestnoscë i za sztót przëbijającô do zemi 
namiãtnosc. Téż w miłotnym rëmie nalôżają 
sã wiérztë Anë Różk. W przërównanim do 
rëchlészich dokazów pòetczi, jidze tuwò doz-
drzec wikszą òdwôgã i mòc liricznégò wësło-
wieniô. Je téż widzec gwësné wëczëcé fòrmë 
w stosowanim aliteracje (Rozegracjô dlô do-
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rosłëch) czë anafòrë (Jaż tëli...). A i ò Lesmia-
nie Różk nie zabiwô w jednym ze swòjich li-
rików, co je mùsz pòrechòwac ji na wiôldżi 
plus. Bëlno prezentérëją sã w almanachù 
wiérztë Hanë Makùrôt. Żôl leno, że nie są to 
– króm jednégò dokazu – nowé fòrmë, blós 
przedrëczi z tomikù Intimné mònolodżi. Na 
wiérzta to  óstóń jeżlë kòchôsz, wëpòwiésc 
baro patrioticznô, sztótama perswazyjnô, co 
je nowizną ù pòetczi, chtërna donëchczôs 
nie angażowała sã w mòralno-juwernotowé 
nôkazë. Liriczné próbë Mateùsza Radze-
jewsczégò drãgò òtaksowac, żelë to tak baro 
krańcowé przikładë, rôz elegijnégò klimatu 
(We wszëtczich cemnoscach), jinym razã 
spòlëznowò-òbëczajowégò (Rechùnk). Sta-
nisłôw Frymark zdecydowôł sã na fòrmë 
barżi wërazné. Z trzech dokazów je widzec, 
że mô òn zgrôw do bùdowaniô lëteracczich 
ùdbów, mającë jakno spòdlé heraldikã 
(Herb Brusów), marszową nótã (Zómk) abò 
gradacjã ùniwersalnëch wôrtnotów (*** 
Jem wëmëszlëł wiérztã…). Na kùńc „Zymkù” 
pòjôwiô sã leno z jedną wiérztą Gracjana 
Pòtrëkùs (Rum), chtërna kònsekwentno, 
chòc żôl, że tak rzôdkò, cygnie swòjã 
kòrpòralną liriczną òpòwiésc.
Kaszëbskô epika w nônowszim „Zymkù” 
téż nie wëzdrzi za baro pëszno. Prezentëje 
sã tuwò leno trzech Aùtorów: Wòjcech 
Mëszk, Mateùsz Titës Meyer i Pioter Dze-
kanowsczi (Jón Natrzecy). Kòżdi z nich mô 
swòje wëczëcé fòrmë i zgrôw do swój-
ny tematiczi i stilisticzi prozë. Wòjcech 
Mëszk w dzélëkù, jaczi ni mô titla, prowa-
dzy òniriczno-fenomenologiczné rozmisz-
lania, chtërne czerëją w stronã ùlatowny 
wiédzë ò jaczis egzystencjalno-sakralny 
Krëjamnoce. Baro wërazno je widzec 
w tim dzélëkù bëtnosc Mëszka w lëterac-
czim rëmie Jana Drzéżdżóna, z jaczi wëcygô 
dlô se klimat përznã magiczny brawãdë 
i ùniwersalnégò mitu. Czësto jinaczi na-
pisôł swòje òpòwiôdanié Òkno Mateùsz 
Titës Meyer. Je to fabùła, co mòcno sedzy 
w dzysdniowòscë, z òbëczajowima realia-

ma, strzodowiszczowima òdnieseniama 
i baro widzewną pòetiką wëznaniô. Tekst je 
wôrt bôczënkù z pòzdrzatkù na sensacjowò-
aùtokreacjowi mòtiw, z jedny stronë 
òdkriwający ùtaconé namiãtnoscë młodëch 
lëdzy môłëch kaszëbsczich gardów, a z drë-
dżi priwatno-òsobisté zdrzenié òpòwiôdôcza 
na cwëk żëcô. Znanką narracje dokazu je 
czasã za blësczé szlachòwanié za prozą Ar-
tura Jabłońsczégò, co je widzec w krimi-
nalnym i mùzycznym mòtiwie młodszégò 
aùtora. Slédnym epicczim dzélã almanachù 
je sztëczk bez titla z całoscë Jana Natrzecégò. 
Zgódno ze stilistiką tekstu, nie je tuwò wôrt 
szëkac kònsekwentnëch kòmpòzycjowëch 
staraniów, òstôwającë leno kòl klimatu 
i nacéchòwaniô jaczégòs problemù-témë. 
W ti fòrmie nie je do kùńca wiedzec, na 
kògò mómë dac bôczënk: na chłopa, co 
przëchòdzy do dochtora, czë na samégò 
dochtora...
Wôżniészi zdôwô sã tuwò nôstrój zawiesze-
niô i nierzekniãcô do kùńca, co zôchãcywô 
czëtińca do ùwôdżi i żdaniô na dalszi cyg.
Wszëtczé trzë prozatorsczé fòrmë z „Zymkù” 
10 wprowôdzają mòtiw swójny zastëdłoscë, 
meditacjowégò namiszleniô i intelektualnégò 
rozwôżaniô. Zwòlnienié fabùłë w dokazach 
pòzwòliwô aùtoróm barżi akùrôtno przed-
stawic mòtiwacje bòhatérów abò status 
òpòwiôdôcza.
Żebë bëło to równak przekònywné, brë-
kòwné są fòrmë wiele rëmniészé jak czile-
stronowé céchùnczi. Dopiérze pò dodanim 
wikszi wielënë elemeńtów przedstôwionégò 
swiata mògą bëc òdkrëté dërżéniowé wôrt-
notë lëteraturë. Donëchczôs, w trzech epic-
czich dokazach kaszëbsczégò almanachù, ni 
ma jich widzec. Mòże je to skùtk swiądnégò 
artisticznégò rozsądzeniô Aùtorów, ale mòże 
równak wëchôdô to z felënkù deji...
Nômòcni z lëteracczich ôrtów je przëtomny 
w nônowszim numrze „Zymkù” dramat. Je 
tak dzãka Adamòwi Héblowi, chtëren òd wie-
le lat tak w dramaturgie, jak i w prakticznym 
téatrowim dzejanim zjiscywô swòjã kaszëb-
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ską ùtwórczą stegnã. Tim razã zabédowôł 
czëtińcóm dwie fòrmë: Òsmë grzéchów i Ji-
dzemë z kanią. Pierszô z nich to dzysdniowi 
òpisënk midzëlëdzczich òdnieseniów, przed-
stôwionëch na przikładze redakcje pismiona, 
w jaczim robią: Jack, Ark, Justina, Szëmón 
i Téjfil. Slédny z nich, chòc je czerownikã 
całégò cządnika, tak pò prôwdze nie znaje sã 
na tim, bò zajimô sã jinyma dzejaniama. Rôd 
bë niechôł òbòwiązczi zarządzywaniô gazétą 
i zapòwiôdô robòtnikóm, że mają wëbrac 
westrzód se przédnégò redaktora. Skùtkã 
taczégò zadaniô są wiôldżé emòcje wnet 
ù wszëtczich gazétników, jaczé zmieniwają 
sã nié tëli w pòspólné miónczi, co nawzôj-
ną zôzdrosc, łżélstwa i nieprzëjacelstwò. 
Negatiwné znanczi robòtników redakcje 
òstałë ùsadzoné przez Hébla w kòmpòzycjã 
na mòdło sétmë katézmùsowëch przédnëch 
grzéchów, jaczima są: pësznosc, chcëwòsc, 
nieczëstosc, zôzdrosc, górz, zgniélstwò. Ós-
mim grzéchã je tuwò wierã nieùctwò, ja-
czé wëchôdô òbczas òbsłëgòwaniô przez 
bòhatérów elektronicznégò sprzãtu. Hébel 
pòkazywô nieczekawą, pò prôwdze kòmùdną 
jawernotã, negatiwno taksëjącë lëdzczé 
mòtiwacje i dzejanié. Czekawé i òriginalné 
dlô kaszëbsczi tradicje je to, że taczégò 
ôrtu òpisënk robi aùtor na przikładze 
òkrãżô infòrmacjowëch mediów, co stôwiô 
problematikã nié w klasycznëch planach 
wiesczégò abò familiowégò rëmù, a we-
strzód nôleżników nowòczasny, sztôłcony 
miastowi spòlëznë.
Òdwôżno jidze téż Hébel w binowim szpòrce 
(skeczu) Jidzemë z kanią.  Na spòdlim 
dôwnégò rituału scynaniô kani dzysdniowi 
aùtor bùdëje scenë fùl wëszczerdżi z Béja-
tą i Adómã, chtërny są młodima lëdzama, 
wëfùlowónyma pretensjama do swiata, za-
czekawionyma przédno swòjima emòcjama 
i chãcą samòpromòcje. Za swòje nibë 
nieùdôwczi mają òni òbwinioné ptôcha-
kaniã, ale tak pò prôwdze sami są dlô se 
nôwikszą zôwadą w dobëcym żëcowégò 
szczescô. Jich żądaniowòsc i agresjô wespół-

dzejają z bùtnowim pòliticznym òkrãżim, 
w jaczim téż mô plac nié wiedno jedno-
znacznô „dobrô zmiana”. W taczim rejbachù 
nie docérają do nich racjonalné argùmentë, 
a sentencjô rozsądzeniô Rómana-sãdzégò 
òstôwô bez wikszégò pòmiónu. Hébel 
w swòjim binowim céchùnkù zareagòwôł 
na dzysdniowé spòlëznowò-pòliticzné 
òdniesenia, w dzélu wëszczérzającë sã 
z tëch, chtërnym sã zdôwô, że wiedzą, 
skądka bierze sã zło na swiece. Felowało 
tu përznã wëraznoscë zakùńczeniô dokazu, 
bò – jak na satirã – nie zajistniało dosc òstro 
pòdrechòwanié (pointa), òbsądzywającé 
kritikòwóny pòrządk.
W „Zymkù” 10 pòjawiła sã téż nowô fòrma 
wëpòwiescë, jaczi donądka w rëchlészich 
almanachach nie bëło. Drãgò je gatënkòwò-
stilisticzno òpisac, z czim mómë pò prôwdze 
do ùczinkù. Je to wej genologicznô hibrida 
Artura Jabłońsczégò Kaszëbsko ë Kaszëbi 
w kaszëbskòjãzëkòwi lëteracczi prozë lat 
1989-2015, jakô wierã zgrôwô do eseji-
sticzno-lëteracczi fòrmë. Ni mòżno tegò 
tekstu pòzwac nôùkòwim artiklã, bò nimò 
imitacji nôùkòwégò stilu, ùżiwaniô (chòc 
niekònsekwentno) przëpisów i ùżëcô cyta-
tów, ni mô òn nôwôżniészi znanczi tegò ôrtu 
wëpòwiescë: òbiektiwizmù. Miast niegò, jak-
bë w dejologicznym manifesce, pòjôwiają sã 
zamiona „më” abò „nasze” (co òznôczô, że 
Aùtor mô sã za wëpòwiôdôcza kaszëbsczich 
sprôw) a téż baro problematicznô ùdba, że 
Kaszëbi bëlë do kùńca XX w. kòlonizowóny 
jak nié przez Miemców, to przez Pòlôchów. 
Je widzec w tim môlu, że Jabłońsczi bë chcôł 
ùmôlowic juwernotową kaszëbską rësznotã 
w pòstkòlonialnym diskùrsu, a przez to ne-
gatiwno taksëje dzejania młodokaszëbów 
i jinëch kaszëbsczich dzejôrzów parłãczącëch 
kaszëbską kùlturã z pòlską. Nie wchôdającë 
tuwò w spòlëznowò-pòliticzné dzélëczi 
wëpòwiescë Jabłońsczégò, mùsz je dozdrzec 
tendencjowé ùjimniãcé kaszëbskòjãzëkòwi 
prozë, wedle jaczégò dokazë Stanisława 
Janczi przedstôwiają „skòlonizowónëch 
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lëdzy”, Twarz Smętka Jana Drzéżdżona 
pòkazywô pòdobną stojiznã na przëmiarach 
Kaszëbów, jaczi bëlë kùlturowò chłosco-
ny przez Czôrnëch, a pòtemù Czerwònëch. 
W taczi stojiznie dopiérze Namerkôny Ar-
tura Jabłońsczégò je wedle interpretatora 
dokazã jawno jidącym przék kùlturowémù 
cëskòwi jinëch nôrodów. Je to mést nôbarżi 
niespòtikóny dzél wëpòwiescë, w jaczim 
interpretatór òceniwô téż i napisóną przez 
sebie lëteraturã, stôwiającë swój roman jakò 
swójné ùkòrunowanié kaszëbsczégò zgrôwù 
do swòji swiądë. Mòżno ze zrozmienim 
zdrzec na to, że jak kòżdi aùtor, Jabłońsczi 
je spragłi achtnieniô przez strzodowiszcze, 
le na aùtoreklamã tegò ôrtu na stronach 
kaszëbsczégò almanachù drãgò sã zgòdzëc. 
Na szczescé dlô artikla i dlô dzysdniowégò 
czëtińca, slédné dwa partë lëterackò-
esejisticzny wëpòwiescë Jabłońsczégò są 
w miészim dzélu przemikłé dejologizowanim, 
a nalôżają sã w nich infòrmacje ò zamkło-
scë „Zymkù” czë antologie z lëteracczégò 
kònkùrsu  m. Jana Drzéżdżóna w Wejrowie. 
Żôl, że aùtor w tëch partach ju nie zdecy-
dowôł sã na to, żebë zacytowac abò chòcle 
przëpisã wspòmnąc jinëch kritików, chtër-
ny òpisywelë przëwòłiwóné dokazë, czegò 
wëmôgô doch dobrze zjiscywóny nôùkòwi 
dokôz.
Z zaj interesowanim wôrt przëjimnąc 
ùdzél sztudérów gduńsczi etnofilolo-
gie w pòwstôwanim nônowszégò numra 
„Zymkù”. Ùdba bez wątpieniô rzeszi roz-
majité òkrãża i òsobòwòscë zajimającé sã 
kaszëbizną. Czë równak jich robòta skùńczëła 
sã dobëcym? Żelë pò prôwdze decydowelë 
ò wëzdrzatkù wëdôwiznë òd òbkłôdczi do 
kòrektë tekstów almanachù, pòjôwiają sã 
wątplëwòtë. Graficznô strona to prôwdzëwie 
pòkrok w przërównanim do rëchlészi este-
ticzny fòrmùłë. Kòrekta tekstów zbiéru 
to równak chëba sztudérskô próba, a nié 
akùrôtno zjisconô robòta. Òbwina ò nierze-
telnosc tikô sã równak nié tëli kaszëbsczégò 
pisënkù, co ùżiwaniô interpónkcje. Mòże to 

leno technicznô drobnota, ale kò mô to cësk 
na òdbiér tekstu. Na zôczątk je „dobrze”, 
bò we Wstãpie felëje leno trzech przeczid-
ników. W dokazu Wòjcecha Mëszka inter-
pónkcjowëch felów je ju dwadzesce, a nôwi-
cy pòjôwiô sã w dramace Òsmë grzéchów, 
w jaczim, w dwùch pierszich dzélach jidze 
zrechòwac 22 zmiłczi. Mòże przë pòsobnym 
„Zymkù” wôrt zawierzëc nié le wiôldżim 
chãcóm sztudérów, ale i profesjonalnémù 
redaktorowi, chtëren òddzeli przeczidni-
kama składowé partë zdaniô wiele razy 
zesadzonégò abò wstawi kropkã na kùńcu 
zdaniô...
 „Zymk” 10 mòżno widzec jakno môłi ze-
stôwk dzysdniowi kaszëbskòjãzëkòwi 
lëteraturë. Pòcwierdzywają w nim dobrą 
ùtwórczą fòrmã Hana Makùrôt czë Pioter 
Dzekanowsczi, chòc zaprezentowelë sã baro 
òbszcządno. Z corôz wikszą czekawòscą 
mòżno żdac pòstãpnëch dokazów Anë Różk, 
Mateùsza Meyera, a òsoblëwie Adama 
Hébla, chtëren wërazno rozwijô dramatur-
giczné skrzidła. Z rozczarzenim czëtô sã fal-
szëjącé kaszëbską lëteraturã quasiakademic-
czé ùdbë Artura Jabłońsczégò, chtëren doch 
nié rôz ùdokaznił, że je bëlnym prozajikã, 
a pò niedôwno pùblikòwónëch wanożno-
-juwernotowëch relacjach mòżno sã bëło 
spòdzewac z jegò stronë nowi, wikszi epic-
czi fòrmë. Dzesãc rozmajitëch aùtorów 
almanachù z 2017 rokù dôwô czëtińcóm 
przedszmakã dzysdniowi kaszëbsczi lëte-
raturë. To równak przedszmaka, bò nie 
pòjawilë sã w tim zestôwkù piszącëch ta-
czi ùtwórcë, jak np.: Ida Czajinô, Grégór 
Schramke, czë Róman Drzéżdżón. Je wie-
dzec, almanach ni mô za swój cél tegò, żebë 
nalezlë sã w nim wszëtcë kaszëbskòjãzëkòwi 
aùtorzë, le jakôs „szmaka za wicy” je czëc, bò 
ti wëmieniony i jinszi, nie wspòmnióny jesz 
kaszëbsczi lëteracë, dërch przecã twòrzą... 
„Zymk” 10 je tej jesz jednym akòrdã dzys-
dniowi kaszëbsczi pismieniznë. Akòrdã rów-
nak kąsk przëtrôfkòwim, jaczi fanfarów dlô 
kòndicje rodny mòwë nie wëwòłôł.

skasz. dm
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Paweł Miotk – zabôczony
pòeta kaszëbsczi

W niedzelã 21 maja miôł jem wiôlgą redo-
sc bëc na 50-lecym nowégò bùdinkù szkòłë 
w Łebiéńsczi Hëce (gmina Szemôłd). Jem 
absolwentã ti szkòłë (1984), stąd téż rôczba. 
Miło mie téż bëło, czej mie zawezwelë, żebë 
pòdzelëc sã wspòminkama. Ti érë dostąpia 
téż pòetka Bòżena Ùgòwskô (z d. Szimańskô). 
Przed nama gôdôł nasz direktor Leszk Grze-
nia. Całą swòjã przemòwã skùpił na kaszëbi-
znie. I baro to bëło bëlné. Kò je prôwdą, 
że nen szkólny baro dozérôł kaszëbiznã. 
A bëło to w czãżczich czasach kòmùnë. 
W jaczims dzélu wierã prawie dzãka niemù 
droga nôlepszich w dzejach absolweńtów ti 
szkòłë sparłãcza sã na wiedno i to tak mòcno 
z kaszëbizną. 
Leszk Grzenia pòchòdzy z Kãbłowa kòl 
Lëzëna. Z młodëch lat dobrze znôł Aleksan-
dra Labùdã, chtëren pò wòjnie béł szkól-
nym w Bãdargòwie, do jaczégò pózni trafił 
prawie Grzenia. Tam – w dôwny zlëkwido-
wóny w pòłowie lat 70-tëch szkòle – mieszkô 
do dzys. Dzãka niemù duch Labùdë –  
– Gùczowégò Macka towarził nama wiedno 
w szkòle w Łebiéńsczi Hëce. Jegò wiérztë wi-
sałë na tôflach, za co z kùratorium bënôm-
ni pòchwałë direktor w tëch tam czasach 
nie dostôwôł. Grzenia téż cenił ùtwórstwò 
Pawła Miotka, przedwòjnowégò wójta 
Lëzëna, chtëren pòchòdzył z Róznégò Dãbù 
kòl Bãdargòwa i je jednym z barżi w dze-
jach zasłużonym absolweńtã bãdargòwsczi 
szkòłë. W krótczi rozmòwie miôł jem leż-

nosc dokònac sã, że jeden z tekstów, chtëren 
zachòwôł sã prawie w mòjich zbiorach, je 
aùtorstwa Miotka, czegò miôł jem zresz-
tą pòdezdrzenié wiedno ze wzglãdu na stil 
i słowiznã dokazu. Czedës prawie szkól-
ny Grzenia dôł gò mie, żebë sã gò naùczëc 
na kònkùrs Rodny Mòwë do Chmielna. 
Òstateczno gôdôł gò tam z sukcesã Jack Da-
widowsczi, ale tekst przeleżôł w archiwùm 
do dzys. Wierã nigdë nie béł jesz drëkòwóny. 
Hewò òn:

Na jôrmark do Wejrowa

Béł gòspòdôrz niebògati
miôł na bùksach same łatë. 
Jô nie gôdóm to na figle, 
żebë sã nasmiewac z niegò. 
Le pòwiedzec chcã zdarzenié,
cëż òn miôł do wëcerpieniô. 
Pôrã mòrgów miôł pòd lasã, 
dze mù żëtkò rosło czasã. 
Knagã przë tim miôł gnôcëstą, 
swiniã wnetka przezroczëstą. 
nie przeklinôł na gruńt piekła, 
że mù z dakù w łóżkò cekło. 
Spôł spòkójno, sã nie rëszôł,
a pòrenë pierznë sësził.

Do jeseni ju sã miało. 
Chłopù deszcze dogòrzałë. 
– Bez te przegrzeszoné szladżi
mdã sã mùszôł pòzbëc knadżi. 
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Żôl mù bëło sprzedac kruszë, 
ale òn to zrobic mùszôł. 
pòwróz wiąże ji na karkù, 
bë jã sprzedac na jôrmarkù. 
Pierszi rôz òn i ta krowa
szlë na jôrmark do Wejrowa.
Czej ju wlezlë z brómã miasta
tam spòtkała jich niewiasta.
Chłop do krowë przëskakùje, 
ògón w wãzeł zawiązëje, 
bò ù niegò wiara bëła, 
że jak baba w brómie stoja,
to nieszczescô béł ju znak, 
tej sã retac mùszôł tak.

Jidą dali zamëszlony, 
– Cëż tu chałpów narobioné, 
tu na przikłôd, co za mùrë,
chłopiskò sã przëzdrzało do górë.
– Tegò jô sã nie spòdzéwôł 
w piątim szosu jeden zéwôł. 
Cëż ù czarta, jak do złégò,
ti wlôżają tam do tegò? 
Żebë chòc i drôbka bëła, 
ale ta bë sã dôlëbóg zdżãła. 
Chłop i knaga medëtëją:
Z czegò tam ti lëdze żëją. 
Nôgle lorbas jaczis smiałi, 
zdrzi jak chłop wëszczérzô gałë,
i na piãtach z tëłu cëchò
nożã zrzinô pòwróz krëchi. 
Chłopù to nick nie pòdpôdô,
bò ze sobą rozpòwiôdô,
na dół ze spùszczoną szëją:
– Z czegò tam ti lëdze żëją?

Nôgle bùdzy gò mëszlenié
jaczés letczé ùderzenié.
– Wierã to w tim swòjim głodze
mie ta knaga z tëłu bòdze?
I òbzérô sã do kruszë,
a tu ni ma żëwi dësze. 
– Taczé tu sã cëda dzeją!
Z tegò tu ti diôble żëją!
Wic sã wzãlë krowã mòjã,

jô téż swój głód zaspòkòjã. 

I tak prawie sã zdarzëło
jedno òkno ôpen bëło. 
Za tim òknã, tam na stole:
kawa, chleba, wòrztë role.
Tak gòspòdôrz bez wichlaniô,
wlôzł bez òkno do wcynaniô. 

Czej ju wszëtkò miôł wkrąconé,
kawa z mlékã wëtrąbioné,
czuł że dwiérze chtos òdmikô,
tak nen pòd kanapã zmikô.
Dzéwczã z kawalerã wchôdô
na kanapie sobie sôdô.
Długò òn ji tam klarëje,
jaż na kùńcu zagadëje:
– Të jes piãknô jak różewi kwiat
Jô w cebie widzã całi nen swiat!

Chłop pòd kanapą medëtëje,
to doch jaż do wiarë nie je.
Jednak pitô bez mëszleniô:
– A je tam dze mòja knaga do widzeniô?

Aùtor nego tekstu Paweł Michôł Miotk béł 
sënã Pawła – pòwstańca stëcznikòwégò. 
Ùrodzył sã w 1887 rokù na Różnym Dãbie 
kòle Bãdargòwa, dze skùńcził prëską elemen-
tarną szkòłã. Béł żôłniérzã. Służił w prësczi 
armii, midzë jinszima wòjowôł w Chinach, 
dze béł reniony. Òd 1919 robił w Wejrowie, 
nôpierwi w starostwie, dze béł ùrzãdnikã, 
a tej w Lëzënie. Tam założił hotel, karczmã, 
restoracjã. W nich béł westrzódk pòlsczégò 
żëcégò wsë. Òdbéwałë sã tam rozmajité zéń-
dzenia patrioticzné, a przedstôwczi teatralné, 
w tim wiele pò kaszëbskù. Wespół z drëcha-
ma założił kaszëbsczi teater. Pisôł wiérztë 
a szpòrtowné pòwiôstczi wiérztowoné. Wik-
szosc zadżinã, niechtërne z nich zretôł Leòn 
Roppel i ògłosył w „Literaturze Ludowej”, 
Warszawa 1959. Je mòżlëwé, że w zbiorach 
pò Ropplu są jesz jinszé niedrëkòwóné teks-
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wrãdżi krącą, w drót gôdają, 
mëszlã, że sã przëcywiają. 
A w tim kanie jaczis duch,
wiôldżi, czôrny, dłudżi cuch.
Jô sã bòjôł w niegò sadnąc,
bò jô mëslôł, że òn bë mógł
z tëch wąsczich szinów spadnąc.
A skòrno jô wszedł w tã skrzëniã
tej òn nëkôł jaż pòd samã Gdëniã.
Mòja białka ta je tak zepsëtô, 
że jaż w cugù cejtung czëtô.
Òndulacjã chcała miec
cëż jô miôł ji na to rzec.
Ju niedługò më w miesce bëlë
ju sã jakòs dzywno czëlë.
Szandara ten na nas tak zdrzôł
że pò dzys dzéń nie wiém, 
co òn òd nas chcôł. 
Lakã są sztrasë wëlóné,
pò bòkach kachlama wëkłôdóné. 
Mie doma kachlów na piec nie sygnie
a tu sã pò nich nogama cygnie. 
Pòszlë më do fersterlôdë
bialka za mną slôdë.
Jedno dzéwczã tam stojało
gòłą szpérã wëszczérzało.
Mòja białka, chòc żeniałô,
stała sã czerwònô całô
i chùtkò wzãła mie stąd précz, 
żebë dłëżi na to sã nie zdrzec.
Më westrzódkã szlë szaséją,
żebë ò słup nie rznąc znôwù.
Jak to nóm na piãtã 
jaczi antëkrist nie wrëknie
zarô mòji białce ùrwôł sëknie. 
Jô sã dzes w trôwã zrócył,
bò mie mòcno meńtel skrócył.
A skòrno jô wstôł z ti trôwë,
òd meńtla jô miôł le rãkôwë.
I wiãcy mòji drodżi 
mie nicht nie nagôdô,
że sã w Gdini zycher chôdô.

të. Mòżlëwé téż je, że taczé mógłbë nalezc 
w Lëzënie, w zbiorach pò Janie Kòtłowsczim, 
chtëren przejął dzél pisóny spôdkòwiznë pò 
Miotkù, jaczi nôgle ùmarł w swiãto 11 lësto-
padnika 1933. Tegò dnia przemôwiôł jakno 
wielelatny wójta Gminë Lëzëno òbczas pa-
trioticzny ùroczëznë. Pòtemù zasłôbł i doma 
skònôł. 
Òn béł dłudżé lata wójtã. Miôł restoracjã 
i materiałë bùdowlané, wãdżel i òpôł, miôł 
wiele, òn béł bògati. Òn tëli pieniãdzy miôł, 
że òn tam sobie kùpił i wëbùdowôł i jesz pòle 
kùpił, miôł krowë, kònie, lëdzy do robòtë. 
Òn téż eleganckò wëzdrzôł. Taczi miôł sëwi 
wąsk, szpakòwati, bò ù nas Miotkòwie to są 
wszëtce chùtkò sëwi – wspòminôł jegò bra-
tónk, kùpc wejrowsczi Klémens Miotk, téż 
ùrodzony na Różnym Dãbie.
Paweł Miotk béł człowiekã òbdarzonym 
talentã. Pòtrafił bëlno prawic, do te jesz pi-
sac, òsoblëwie na szpòrtowny ôrt. Béł staro-
stą òglowòpòlsczich òżniwinów w Spale, dze 
pò kaszëbskù przemôwiôł przed prezydentã 
Pòlsczi Jignacym Mòscycczim. Jegò dzeja-
nié i ùtwórstwò żdaje na bëlné òbrobienié 
i wëdanié w ksążce. Nót je to zrobic jak 
nôrëchli, pòczim je jesz mòżnosc nalezc 
jaczékòlwiek zachòwóné pò nim materiałë.

A hewò jinszi tekst Pawła Miotka, chtëren jô 
spisôł kòl dwadzesce piãc lat temù z pamiãcë 
Józefa Bùżóna z Bãdargòwa.

Mój kùlawi szwadżer Jan

Mój kùlawi szwadżer Jan
nagôdôł mie jic na ban, 
za co jô miôł wiôlgą chãc
òbic mù pò flabie piãsc. 
Banof to wspaniałô chëcz, 
banowim chce sã żëc, 
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Karolëna Keler

Kaszëbskô w ògrodze Felë

Jadã aùtółã czôrnym szasym ògrzéwónym 
parmieniama zmarachòwónégò słuńca. 
Zeloné z bùchë drzéwiãta, że prawie na 
stegnie Remùsa roscą, kłóniają sã tim, co 
chcą w stronã Łubianë jachac. Wrzucëła 
jem czerënk i jadã do tegò snôżégò môlu, 
w jaczim kara Remùsa pòtikała sã ò kamë 
wëstôwającé z drodżi. Słuńce ju prawie 
na widnikù, a ù wastnë Felë na kùńcu wsë 
jesz nie chce zachòdzëc, le wschòdzëc. Sło-
wa kaszëbsczi lëteraturë ju żdają w progù, 
bë zarô wëbrzëmic w snôżim ògrodze. 
Kara Remùsa nie stoji a wisy nad chëczą 
przë Dłudżi 35. Remùs zdrzi z górë. Aniołë 
Chełmòwsczégò i sztaturë jinszich artistów 
zazérają cekawim òkã – chto przëjedze 
do wastnë Felicji Bôska-Bòrzëszkòwsczi? 
Òna doch wszëtczich przëwitô z ùsmiechã 
i skrama żëczlëwòscë w òczach. Schòdzą 
sã pòmalinkù ti, co Kaszëbską ùkòchelë 
w lëtrach – lubòtnicë Kaszëbsczi Lëtera-
turë: ks. Róman Skwiercz, Dark Majkòwsczi, 
Bògùmiła Cërockô, Danuta Stanulewicz, 
Róman Drzéżdżón, Joana Gil-Slebòda, Ja-
nina Glëszczińskô, Janina Kòsedowskô, 
Alicjô Serkòwskô, Brigida Michalewicz, 
Halina Wréza, Aleksandra Przëbëlskô, 
Blanche Krbeczek, Alicjô Frimark, Alicjô 
Szopińskô, ùczónczi Kaszëbsczégò Liceùm 
Òglowòsztôłcącégò w Brusach, blësczi z fa-
milie wastnë Felicji i jinszi.
Pò przedstawienim gòscy przez gòspòdënią 
zéńdzeniô zaczãłë sã pòkôzë lëteracczé. 
W lëfce cos zatrzepòtało, to wiater czë 

zwãczi kaszëbsczich słowów rëszëłë pió-
ra Chełmòwsczégò? Róman Drzéżdżón 
z wejrowsczégò mùzeùm wëstąpił ze swòjim 
felietónã „Dëgù, dëgù… Ale czemù?” Pòzni 
Dark Majkòwsczi gôdôł ò swòjich i białczi 
dokazach, a téż ò pismieniznowëch planach. 
Halina Wréza przeczëta swòjã gôdkã z Wiela, 
jakô sã baro widzała bëtnikóm zéńdzeniô. Jô 
pòwiedza gôdkã „W kòscele”, jakô mia bëc 
dëdikòwónô ksãdzu Rómanowi Skwierczo-
wi. Joana Gil-Slebòda zaspiéwa piosnkã 
pò kaszëbskù z dokazu Anë Łajming. Ksądz 
Róman Skwiercz przeczëtôł swòjã gôdkã 
ò bùdzącëch wątplëwòscë zachòwaniach 
młodëch. Bògùmiła Cërockô przërëchtowała 
dlô ùczãstników môłé warkòwnie – przeczëta 
zôczątk òpòwiescë, a dali pòcygnąc historiã 
mielë lëteracë. Alicjô Szopińskô i półsostra 
wastnë Felë miałë starã ò jestkù i picé, cobë 
gòscóm bëlno sã kôrbiło ò rozmajitëch lëte-
racczich sprawach.  
Chòc ceplëzna rozkôzywała wszëtczim za-
kładac na se cos do òbleczeniô, nicht nie 
chcôł sã rozstawac z tima, co ò kaszëbiznie 
bë gôdëlë òb dzéń i òb noc. Òstatny gòsce 
pòjachelë, czej bëło ju cemno… W głowie 
òstôł taczi dzywny zwãk przewrôcónëch 
kôrtków. A mòże to béł trzepòt skrzidłów? 
Czëjã, że Remùs téż sã ùsmiéchô. Je to wi-
dzec w òczach anioła, jaczi przed chëczą Felë 
stoji. Wsôdóm do aùtóła, bë jachac dodóm. 
Ùsmiéch z gãbë nie chce zlezc, tak mie sã wi-
dzało w tim lëteracczim ògródkù.

Latosé Zéńdzenié Lubòtników Kaszëbsczi Lëteraturë w Łubianie wespółrëchtowało Szôłtëstwò Łu-
bianô i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.
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Òn

Jeżlë je co wicy òkróm robòtë a bògactwa, to 
òna nigdë tegò nie dozna. Wszëtkò bëlo fejn 
z wiérzchù, a bënë to sã jaż gòtowalo: jeden, 
bë móg rzec, jôcht. 
Òn bél w samim strzódkù tegò, co sã dzeja-
lo, móg wszëtkò, taczi chlop i òd tuńca, i òd 
mòdlëtwë. Wiedno pierszi. Wszëtczé laùrë 
i bãdczi brôl na se. Tegò përznã òwrzeszczôl, 
jinégò mòcni… swiat sã móg wëtlómaczëc. 
Strzódk brzëcha. Wiôldżi chtos. Wiejsczi  Me-
gatrón.
Òna rodzëla dzecë, pózni mù pòmôga, 
bò doch żëcé kòsztëje – wczasë, szpacérë 
i lómpë…, na wszëtkò bëla definicjô, chtërny 
nicht niczim ni móg pòdważëc.
– Òn mie wëzéwô a szarpie! – żôlëla sã Òna 
swoji mëmie, ale ta miast retac, nie chca 
w slëbné zwëczi sã mieszac. Pò co ji taczi 
òlér. Dzéwczã sã gò wëbralo, niech z nim je. 
A jesz wszëtcë gôdają, jaczi Òn je fejn, bò 
wszëtkò móże i rodzëzna jego je we wszët-
czim.
– Ale më krzëczimë, czej Òn mô swój górz! 
– gôda Òna.
– Dôjta pòkù, to gò minie. Dzysô wiele lëdzy 
krzëczi! – rzekla Tucënô i òdlożëla telefón. 
Òna zôs òsta sama.
– Taczé żëcé! – tlómaczëla sobie i ùspòkòja 
dzecë, chtërne përznã glosni sã smialë.
– Bãdzëta cëchò! Cëszi sã smiéjta, bò tatk 
spi! – gôda Òna.
Ten le czekôl na taką leżnotã, żebë wëlecec, 
a wëwrzeszczec, jak to Òn mô cãżkò; pò no-

cach nie spi, robi na wszëtkò i wszëtczich 
i jesz mù sã nie dô nëch 20 minutów na mòlé 
wëspanié.
Òna calô drëża. Bòja sã, co mdze dali. Dzecë 
sã ùcëchlë. Òn wëwrzeszczôl cali swój jôd 
i zamk dwiérze do jizbë. 
– Pòjta! – rzekla Òna do swòjich dzecy i chca 
je zapakòwac do aùta. – Jedzemë!
– Ale më nie chcemë! –  jakbë jednomëslno 
rzeklë dzecë. Kò dobrze wiedzalë, co bdze, 
czej òne przëjadą. Tej to sã mdze dzejalo. Do 
rena a jesz dlëżi: wrzôsk a wëzéwanié.
Òna chwôca klucze a jópã. Trzasnã dwiérza-
ma i jacha. Gdze? Ni mia sama pòjãcô! 
Deszcz zwònil ò rutë a dak aùta, a òna 
krzëcza. Nigdë nie mëslala, że mdze żëla 
w taczim pólpiekle. Wszëtkò doch mialo 
bëc jinaczi, a nié dërch trzôsk a wëzéwanié. 
Zascygnã sã nad wiôlgą cziskùlą. Chca dodac 
gazu i zjachac w dól. Bëlo ji wszëtkò jedno. 
Tegò rozdzéraniô w se ni mògla ju zlëdac. 
– Gòrzi jak zwierzã jô móm! – wrzeszcza do 
se i glową walëla w czerownicã.
Na samòchòdowim westrzédnym szpéglu 
wisôl òbrôzk Matczi Bòsczi. Òna zerwa gò  
i wërzucëla przez òkno. Zglosnila radio i ja-
cha pòd dodóm.
Òn ju czekòl. Blós w niegò zadzéj, a tej to 
chilnie, sama jucha! 
– Të so môsz dobrze! Taczim wiôldżim aùtã 
do krómù! Kògò na to stac! Pani! Pò co të ja-
cha! Gdze môsz te paticzle? Czë të sã tak na 
pludrë blós wëbra!? Kò pewno! Dzecë same, 

Krystyna Lewna
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jô chòri, a të so rézë robisz! Takô të jes do-
brô! Dżera! Nick wicy! Jô, chòri…
– Na lep! – rzekla Òna.
Ale tej Òn sadzyl. Te òczë sã stalë jaż taczé 
biôlé. Zacząn sã na niã wëdzerac i jã szarpac.
Òna rëcza. 

– Móm ce w rzëcë! – wrzeszcza.
– Jo, takô të jes mądrô! Tej biôj! Tam są 
dwiérze! – chwôcyl jã za klatë i wëwlek na 
pòdwòrzé. – Zdechnij! – rzek.
Òna stoja na bùtnie. Sromòta ji bëla przed 
dzecama, chtërne zarëczalé wzéralë przez 
òkno. – Mëma! Mëma! – wrzeszczalë. Ale 
Òn gôdôl, że chto mdze krziczôl, ten pùdze 
mët do mëmë. Dzecë sã ùcëchlë. Bòjelë sã 
nocë. Chòc czëlë, że lëdze żëją jinaczi, to za 
môlé i slabé bëlë, żebë sã pòstawic.
Òna stoja na bùtnie i òcéra lzë. Szpérë mia 
mòkré òd dôczi. Nacyga ruchna, bò zëmno 
sã robilo. Szla pòd szurk. Na miech. W nórt. 
Pòdkùlëla nodżi, glowã schòwa w kòlana.  – 
Jak sëka! – pòmëslala i zôs zaczã rëczec, że 
jaż ji klatë bëlë mòkré. 
Òn reno rzucyl ji broszã z mòdrim òkã i rzek, 
żebë sã doprowadzëla do pòrządkù, bò doch 
Bòżé Calo je i procesją trzeba sã przeńc. Òna 
sã zgrzeba. Pòdniosla broszã i szla sã mëc. 
Wëplatowa sëkniã. Òblekla cenczé nogawi-
ce. Pòdmalowa òkò i ju sedza w pierszi lawie. 
Òn i Òna, a midzë nima dzecë. Ksądz dzyrzkò 
gôdôl. Jaż mù pòt na lësënie stanąl.
Òn szed do kòmónie i czikrowôl na niã. Òna 

ùdôwa, że nie widzy. Mòdlëla sã abò blós 
ùdôwa, że sã mòdli. Òn jesz rôz pòkazywôl, 
ale Òna pòprawila broszã, chtërnã mia so 
wrëmioné na kléd.
Pò pôlniu rzekla, że jedze z ksãdzã na Jasną 
Górã. – Malwina mùszi wiedzec co i jak – rze-
kla. Òn pòslëchôl, pòkrącyl nosã i sã zgòdzyl. 
Òna spakòwa lómpë. Przëwiozla mëmã. 
Wsadla w aùtobùs i jacha. Ksądz pòdzérôl 
na niã cekawie. Òna czëla, jakbë ta réza bëla 
do ni. Stanã so blëskò ksãdza, tak krótkò, że 
òcéra rãką ò jegò lokc. Ten sã nawet përznã 
zajikôl.  Òna czëla, że je cos wicy jak Òn, Mat-
ka Bòskô i dzecë. Pòczëla, że żëcé je tu i terô. 
Mia na to namacalné dokazë. Czej sã przesu-
wa kòl ksãdza, ten sã cali zapôlôl, a jesz jakbë 
nie wiedzôl ò czim gadac.
Òna wësla kòrtkã z Czãstochòwë do Niegò, 
z mòdlëtwą i przërëchtowónym ju pisemkã 
tak, żebë ni mùszala nic òd se dodawac, leno 
sztrik: Òna.
Ksądz sã do ni jakbë ceszil. Cali czas gôdôl 
i gôdôl.  Òna wzéra i czëla. Mia dosc gôda-
niô. Gôdanié mia doma. Chca sã czëc tak jak 
w filmie. Przëcësnã sã blëżi i czeka.  M i a 
w rzëcë, co rzecze Òn. Dzysô bëla dalek òd 
Niegò i Jegò jiwru. Dzysô bëla sobą. Wezdrza 
na broszã i da krok wprzódk: – Pòj! – gôda 
calą sobą, ale òn jakbë nie wiedzôl, co z tim 
zrobic.
Na kùnc rézë, ksądz pòdôl ji rãkã i rzek 
„z Bògã”. Ji slëbny ju żdôl na niã kòl kòscola. 
Wlazla z Malwiną do aùtóła. Doma wëjã 
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pamiątczi i zawiozla Tucëną pòd dodóm. Ta 
chwôla zãca: jaczi to Òn je bëstri a sympa-
ticzny, jak mù lëdze meklówczi noszą, bò 
kòżdi chce sã do niegò pòdlizac.
– Dôj pòkù! – rzekla Òna do mëmë – nie 
gadôj tëli, bò mie bòli lep. 
– Waji terô dërch bòlą lepë! Mlodi lëdze, 
a taczi chòri! Kò jô jem ju stôrô, ale mie nick 
nie dolégô – òdrzekla Tucënô i pòprawila so 
klatë.
Czej Òna wjacha na pòdwòrzé, Òn ju na niã 
żdôl. W rãkù trzimôl jakã Malwinë.
– Të mëslisz, że jô jem chlapli?! Że nie 
wiém! Të jakã òstawila, bò të chca jachac do 
ksãdza jã òdebrac! Co? Môsz të pòmëslenié. 
Nôprzód jaczkã, pózni szpanë i co jesz! A mie 
le tu òstónie sromòtã, że jô swòji bialczi ni 
mògã ùpilowac...
Òna wlazla w chëczë. Zaczã znaszac ze stolu 
talérze. Rãce ji drëżalë tak baro, że ni mògla 
nad nima zapanowac. Skòrëpë zsënãlë sã 
z tómbachù na pòdlogã i roztrzôskalë. Zaczã 
zbierac szkla. Nym czasã Òn zôs wlecôl. 
Òna so zacã pôlc i krew kapa na pòdlogã. 
– Szkòda, że të so rãczi nie òbcã – rzek Òn. – 
Nieùklëcznô të jes i òpóznionô. Takò szmùra! 
Nic dodac, nic ùjąc. Wszëtkò z pótów cë lecy, 
a të jesz nie jes stôrô! Co më zrobimë za pôrã 
lat? 
Ale Òna nie mëslala tak dalek wprzódk. 
Drëża i chca, żebë Òn dôl pòkù. Wiedza, że 
jak sã òdezwie, tej Òn wëbùchnie i skùńczi 
reno.
– Të jãzëka w gãbie zabôcza czë co? – 
prowòkòwôl. 
Dzecë jakbë pòdżinãlë.  Schòwalë sã 
w swòjich jizbach. Malwina zaczã sã mòdlëc, 
żebë Òn blós dzysô nie bil mëmë. Dzysô to 
bë syglo. Dzéwczã ni mia smialoscë prosëc 
Bòga ò wicy. Scyska òbrôzk, chtëren przëwio-
zla z Czãstochòwë. Ale to nie pòmòglo. Òn 
dërch krążil jak sãp nad swòją òfiarą. Zôs 
przëniós jakã Malwinë i zacząn nią wëmachi-
wac. Dzéwczątkò ùchilëlo dwiérze, ale czej 
Òn zacząn kòpac, przestraszëla sã i krzëcza. 
–  A terô won! – wrzeszczôl. – Wez swòje 

szmatë i biôj! Wëwalil dwa nylonowé miechë 
z ji lómpama na bùten i kôzôl sã wënaszac.
Òna sã pòdniosla. Wezdrza na Niegò z nie-
nawiscą. Nie dwiga tëch miechów. Pòdniosla 
blós jakã Malwinë. Szla prosto. Dzysô 
nie mdze spa w szurkù. Mô ju tegò dosc. 
Òbezdrza sã na chëcz i pòmacha do córczi. 
Malwina wrzeszcza za nią. A Òna le kùszka 
jaczkã i ji pòmacha.
Òdgarnã wlosë z gãbë zakrwawioną rãką. 
Wszëtkò jã bòlalo. Bëla calô spùchlô i na-
brzmialô. Mia pòdbité òkò i przeczidlé lëpë. 
W gãbie ji zaschlo. 
Przeszla przez wies i skrącëla drogą nad jezo-
ro. Wlazla do wòdë i zaczã òbmëwac krew. 
Mia gòrączkã. Pòlożëla sã na jakã Malwinë. 
Ùsnã.
Òn jã szukôl. Bél pewny, że Òna je w szurkù. 
– Co za sromòtã Òna mie robi. Léze przez 
wies takô òbzëbòlonô. Co lëdze rzeką! 
Wsôd w aùto i zacząn jã tropic. – Dzysô Òna 
ju mô przesróné! Jô jã naprostëjã! Kò to 
doch tak ni móże bëc, że bialka rządzy!
– Ej! Ej! Gdze të jes! – wòlôł. – Òdezwij sã! Jô 
ni móm czasu ce szëkac, to nie je reno! Ej!...
Òna, czëjącë jegò nawòliwanié, jesz barżi sã 
zgrużdżëla. Chca sã stac niewidocznô. W ny 
gòrączce prosëla o cud, ò bôjkòwą czôpkã 
niewidkã, ò dôkã... 
Zaczã majaczëc. Nieùmëslno rëszëla nogą. 
Z krzów wëlecalë dzëwé kaczczi.
– A, tam të jes! Sromòtnica jedna! – rzek 
Òn i zacząn sã przedzerac midzë krzama. 
Sycëna kaléczëla jegò rãce. W mòkradlach 
ùgrząz mù kùrp, ale Òn gò wërwôl i zarzeszil 
pòwrózk. Czej jã nalôz, Òna jesz bëla letnô. 
Przëlożil ùchò do ji lëpów, ale nie czul dechù. 
 – Në i dobrze cë tak! Za tim të tu lazla! – 
rzek i nawrócyl sã pòd dodóm.  
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Małgòrzata Wątor

Wiérztë

Aùtobùs

Të mùszisz zatrzëmac sã
Corôzka w tim aùtobùsu czãscy
Lëdzy wiedno stoji.
Nadôwô to jinszi pòzdrzatk
Czedë w tim przewòzënkù zbiérnym
wszëtkò co naji òtôczô
to je taczé rojenié.
Dze kòżdi je taczi charłãzniczi
Czë ò stółk 
Czë ò përzinkã môla dlô se.
Rozpëchôj sã łokcama
Jaż pòdzarté bãdą.
Bò lepi miec òbleczenié rozdzarté
nigle serce. 
Twòj pòstãpny czas nie nadjedze!

Z òczama na ùszrôc  

Ga le z òczama na ùszrôc  
Jaskùrlëczkò wzérôsz
jesz wcyg dali.
Żebë lëdzy chrónic,
Przed ògniã i czarama.
Czedë bôłdzô niszczotnica 
Czej le przińdze to
Nigdze długò nie wëbëje. 
Czãsto spùstoszenié òstôwia,
Jaż szińdle na dakù pãkają.
Pôrãnôsce na progù 
pòrozdrzuconëch je.
Òd razu baro wiele 
na samim westrzódkù pãkô.
Jakbë béł to cemnomòdri brzôd. 
Jaskùrlëczkô!
Pòd ùstrzechą gniezdzysz sã
Chòc Cë nicht nie przëwòłôł do se.
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