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Za òknama zymk, a lubòtnikóm kaszëbsczégò słowa 
bédëjemë czile nowëch dokazów na przebùdzenié w no-
wim rokù. Wôrt dac bôczenié chòcle na pierszi dzél nowégò 
dokazu Wòjcecha Mëszka abò na Fònemiczné spiéwë 
Jerzégò Stachùrsczégò. 
Pioter Dzekanowsczi w kôrbiónce, jaką jidze przeczëtac 
w tim numrze, gôdô, że Kaszëbi „ju tak rôd nie czëtają” 
i „ni mają ju òskòmë na czëtanié pò kaszëbskù”, ale wcyg 
mô nôdzejã, że młodi mògą dac wiele naji lëteraturze.
Òkróm tegò jastrowô spiéwa, cos dlô dzecy i pôrã jinëch 
lëteracczich atrakcjów... Bëlnégò czëtaniô!
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Dalek òd „achów” 
i „òchów”
Z Piotrã Dzekanowsczim, przédnym redaktorã gazétë „Kurier Bëtowsczi”, aùtorã 
m.jin.  science-fiction, kriminału, kòmiksów, gôdómë ò zmianach kaszëbsczi lëtera-
turze, szukanim za piãknã jãzëka ôrtach distribùcji kaszëbsczich dokazów.

W twòjich tekstach je widzec wiôlgą starã 
ò szukanié pasownëch kaszëbsczich słów 
i fòrmów. Skądka je bierzesz i czë ni môsz 
strachù, że twòje tekstë są przez to mni 
zrozmiałé? Mòże lepi bë bëło pòlaszëc, szu-
kac fòrmów lżészich dlô czëtińca?

Nie wiém, czë mòże to pòzwac òsoblëwą sta-
rą. Mëszlã, że kòżdi, chto pisze pò kaszëbskù, 
szukô swòjégò mòdła kaszëbiznë. Naji lëte-
racczi jãzëk nie je jesz do kùńca wësztôł-
cony – tak pò prôwdze kòżdi jãzëk wcyg je 
„w sztôłtowanim”, ale ù nas jidze to letkò 
dozdrzec, bò wnetka kòżdi piszący mô taką 
apartnotã, swòjã sztandarizacjã. Czë ji-
dze ò leksykã, czë gramaticzné sprawë, czë 
frazeòlogizmë… Dlô mie tim mòdłã je to, co 
gôdelë lëdze starszi, co móm òd nich czëté, 
co czasã jesz i terô ùczëjã, móm téż starã 
ùczëc sã òd jinëch piszącëch. Pòlaszenié mie 
sã nie widzy, ale nie widzy mie sã téż niem-
czenié, jaczé je pòdług mie jesz gòrszé, bò 
niesłowiańsczé. Jedno i drëdżé nié wiedno je 
brzadã felowaniô jaczégòs słowa abò wëra-
żeniô w rodny mòwie, ale czëstą ignorancją 
abò lëchim szmakã. 
A czë wôrt szukac za lżészima dlô czëtiń-
ca fòrmama? Jem dbë że nié, bò nają 
bòkadnoscą i piãknã jawi mie sã to, co 
bëło w gôdce stôrëch lëdzy abò w niejed-
nëch dokazach i jô chcã jic tim szlachã. Kò 
czejbë më corôz barżi pòlaszëlë a pòlaszëlë, 

to doch kùreszce kaszëbizna stónie sã leno 
sztilizacją jãzëkòwą. Naji jãzëk je wôrtnotą 
i szkòda gò brëdzëc tim, co nie je brëkòwné. 
Neòlogizmë abò cëzé słowa przëchôdają i sã 
ùchëczowiają w kòżdim jãzëkù, ù naju téż, 
ale to mùszi miec swòjã miarã i szëk. A to 
tak stronama zdô sã, że nama nie chce sã 
ùczëc kaszëbsczégò, bò jesmë zgniłi. Różnice 
midzë pòlsczim a kaszëbsczim nie są jaż tak 
wiôldżé i jeżlë kòmùs nie bãdze zgniło, to pò 
pôrã dokazach, przeczëtónëch pôradzesąt, 
pôrãset kôrtkach mało spòlaszałégò teks-
tu, sã naùczi, òsoblëwie czej ze szkòłë abò 
z dodomù cos kaszëbsczégò mô wëniosłé.  

Piszesz ju dosc dłudżé lata. Zaczinôł jes jesz 
w 90. latach w „Tatczëznie”. Co nôbarżi sã 
zmieniło òd te czasu w kaszëbsczi lëteratu-
rze i co sã zmieniło w tobie jakno lëterace?

Jaż tak dłudżé lata jô nie piszã. W „Tat-
czëznie” jem smarowôł barżi pò pòlskù, ni 
mòżna tegò nazwac lëteraturą czë pisanim. 
Nawetka terô, czej ùsôdzóm wiele wiãcy 
pò kaszëbskù, wcyg bë sebie lëteratã nie 
pòzwôł. Jem barżi lubòtnikã kaszëbsczégò 
słowa abò eksperimentatorã. A co sã zmie-
niło? Òsoblëwie lëdze. Nastelë nowi, chtër-
ny barżi jak ti, co piselë pôrãdzesąt lat temù, 
szukają za nowima témama, bierzą sã za 
nowé ôrtë lëteracczé. I pewno je nama dzy-
sô lżi. Mómë rozmajité słowôrze, mómë 
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Mòże wôrt téż 
barżi jak donëch-
czôs jic w filmë, 
twòrzëc barżi sce-
narë jak lëteracczé 
pòwiôstczi. Wôrt 
bëłobë téż przëzdrzec 
sã temù, co sã dzeje, 
òd stronë nôùkòwi 
marketingòwi, 
sprôwdzëc, jak to sã 
mô w rozmajitëch 
mniészëznach.

internet, kòmpùtrë, na jaczich letkò sã pi-
sze. Mòżemë téż swòje tekstë pùblikòwac 
w rozmajitëch placach. Czësto letkò je zrobic 
swòjã gazétã, ksążkã, jakô nawetka ni mùszi 
bëc drëkòwónô. Sygnie miec chãcë i pisac. 
Temù òkróm czekawëch, dobrëch tekstów, 
trafimë téż wiele grafòmanie. Ale mëszlã, że 
tak je nié leno w kaszëbsczi lëteraturze, le 
wszãdze.

Czë robòta w „Tatczëznie” miała cësk na 
twòje pòzdrzatczi i pisanié?

Nié, wnet nié. Nôwôżniészé kaszëbs-
czé dozdrzeniwanié jem miôł w karnie 
Pòmòraniô, żelë chòdzy ò pòzdrzatczi. 
Jãzëk a wrażlëwòta na słowa to ju zawdzãka 

òsoblëwie ks. Bernata Sëchtë. Prôwdac jem 
gò nie pòznôł, ale jegò wiôldżi słowôrz je jak 
rodnomòwné òbjawienié.   „Tatczëzna” to 
cekawô przigòda, ale nié nôwôżniészô, i nié 
jedurnô.   

W „Tatczëznie” wiôldżi jiwer béł z roz-
kòscérzanim i promòcją gazétë. Czë dzysô 
chòc kąsk jesmë pòszlë z tim do przódkù? 
Jak bës òbtaksowôł dzysdniową promòcjã 
i distribùcjã kaszëbsczich ksążków?

Je jinaczi z rozkòscérzanim gazét i ksążków. 
W wiele placach mòżna je kùpiac. Mómë 
téż internet, dzãka jaczémù mòżna zamówic 
kaszëbską lëteraturã sedzącë doma. Z drëdżi 
stronë zmieniła sã kùltura i lëdze ju tak rôd 
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A czë widzã nôdzejã w młodëch? 
Wiedno widzã, doch móm brële. 
Le żebë młodëch òskòmiło 
na dodrzeniwanié i robienié 
lepszim swòjégò kaszëbsczégò 
jãzëka. A czejbë jesz mielë cos do 
rzekniãcô... 

nie czëtają. Ni mają ju òskòmë na czëtanié 
pò kaszëbskù. To je nôwiãkszô zôwada, jaką 
mùszimë zmògnąc. Mòże wôrt téż barżi jak 
donëchczôs jic w filmë, twòrzëc barżi sce-
narë jak lëteracczé pòwiôstczi. Wôrt bëłobë 
téż przëzdrzec sã temù, co sã dzeje, òd 
stronë nôùkòwi a marketingòwi, sprôwdzëc, 
jak to sã mô w rozmajitëch mniészëznach.

W latach 2007-2008 „Kurier Bëtowsczi”, 
jaczégò jes wespółmiéwcą, òrganizowôł 
kònkùrs na dokôz science-fiction pò 
kaszëbskù. Të sóm jes napisôł dokôz 
s-f Nalazłé w Bëtowie, kąsk s-f mómë 
w Kaszëbògònii. Nie mëslisz nad jaczims 
wiãkszim dokazã tegò ôrtu? I dlôcze 
kònkùrs òrganizowóny przez „Kùriera” nie 
je cygniony dali?

Gdzes tam slôdë łepa mëszlã ò drë-
dżim dzélëkù Nalazłé w Bëtowie. Në, 
piszã co jinégò, prawie terô pòstãpny 
dzélëk Kaszëbògònie. To takô krótëchnô 
pòwiôstka, szpòrt, jaczi mô bëc bëtow-
ską wersją òdpòwiescë na pitanié: skąd sã 
wzãlë Kaszëbi. Żelë jidze ò kònkùrs, to më 
òprzestelë, bò ten drëdżi nie béł ju tak brzad-
ny. Terô równak bãdzemë chcelë w „Kurierze 
Bëtowsczim” wrócëc do niegò. Mòże ùdô sã 
nawetka jesz latos.

Dosc wiele robisz z młodima piszącyma pò 
kaszëbskù. M.jin. pòmôgôsz w warkòwniach 
òrganizowónëch w slédnëch latach przez 
„Pomeraniã”. Widzysz w tëch młodëch ja-

kąs nôdzejã dlô kaszëbsczi lëteraturë? Jaczé 
dobré, a jaczé lëché rzecze mòżesz pòkôzac 
w jich pisanim?

Jesz chùdzy zrëchtowelë më warkòwnie 
dlô piszącëch pò kaszëbskù science-fiction. 
Wastowôł na nich s.p. prof. Édmùnd Wnuk-
-Lipińsczi, znóny nié le jakno socjologa, ale 

téż pisôrz, a w naddôwkù nasz 
człowiek z Bëtowa, Kaszëba. 
A z tą robòtą z młodima to jô 
bë nie pòwiedzôł, że je ji wiele. 
Chcôłbëm wiãcy. Mie sã zdôwô, 
że je wiôlgô pòtrzeba i to nié leno 
warkòwniów. Brëkùjemë téż co-
dniowi robòtë z piszącyma, żebë 
dwignąc to pisanié pò kaszëbskù. 
A czë widzã nôdzejã w młodëch? 
Wiedno widzã, doch móm brële. 
Le żebë młodëch òskòmiło na 

dodrzeniwanié i robienié lepszim swòjégò 
kaszëbsczégò jãzëka. A czejbë jesz mielë 
cos do rzekniãcô... Kò taczé je prawò a szëk 
młodoscë. Mùszimë równak pamiãtac, że 
wiele piszącëch pò kaszëbskù nie zaczinô 
za młodëch lat, ale dopiérze pò tim, jak cos 
wiãcy przeżëją. Ò nich téż wôrt miec starã. 

W slédnym czasu napisôł jes kriminał 
Kòmùda. To próba duńdzeniô z kaszëbsczim 
pisanim do wiãkszi lëczbë czëtińców? Kò 
kriminałë są dzysdnia rôd czëtóné na całim 
swiece.

W Kòmùdze nie szło ò wiãkszą lëczbã czëtiń-
ców. Nalazłé w Bëtowie, Kaszëbògònia, 
kòmiksë i jiné mòje krótëchné pòwiôstczi 
są wkół Bëtowa. Wszëtczé trzimôł jem da-
lek òd „achów”, „òchów”, pateticznëch, ro-
manticznëch, dejowëch zamkłosców, jaczich 
je wiele w kaszëbsczi lëteraturze. Jô móm 
taką ùdbã, żebë pisac ò Bëtowie i pisac nor-
malné sprawë. Ò ti zwëczajny stronie żëcégò 
w òkòlim mòjégò miasta. Temù téż pòwsta 
Kòmùda. To pòstãpny krok w czerënkù 
kòlbëtowsczi niepateticzny lëteraturë.
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Kòmùda w dzélach bëła pùblikòwónô 
w gazéce „Kurier Bëtowsczi”. Dzãka temù 
tidzéń w tidzéń trôfiała do 7 tës. chëczów. 
Mòże to dobrô droga dlô kaszëbsczi lëte-
raturë, skòrno ni mómë za baro jinëch 
stegnów distribùcji?

Mëszlã ò pòstãpnym dokôzu w naszi gazéce. 
Skòrno mómë nakłôd 6,5 tës. egzempla-
rów, tej strzédno rechùjemë, że „Kurier” 
czëtô kòl 20 tës. lëdzy. Je wiedzec, że nié 
wszëtcë rozmieją pò kaszëbskù, ale zdôwô 
mie sã, że je to dobri spòsób duńdzeniô do 
czëtińców. Móm nôdzejã, że téż w jinëch lo-
kalnëch gazétach kaszëbsczé tekstë bãdą sã 
pòjôwiac. 

Òstatno wiele robisz nad kòmiksama. Histo-
riczné Szczeniã Swiãców, pózni fòtokòmiks 
Arbata, kaszëbsczé tłómaczenié do Wa-
kacji w Raju Barbarë Kòsmòwsczi i jesz 
niewëdónégò kòmiksu ò żółwiach: Pla-
strónie i Karapaksu. Skądka takô ùdba, żebë 
jic prawie w kòmiks?

Z tima kòmiksama, je tak jak z jinyma mòjima 
dokazama. Słowò „wiele” tu sã nie stosëje. 
Taczi kòmiks to dlô mie leno wëmëslenié 
i napisanié scenara. Mòże kąsk wiãcy robòtë 
bëło ze Szczeniã Swiãców, bò tam mùszôł 
jem përznã pòczëtac ò rozmajitëch histo-
ricznëch drobnotach, dopitac badérów. A ju 
òsoblëwie dolmaczënczi kòmiksów to nie je 
wiôlgô robòta. A skądka prawie te kòmiksë? 
Bò je kòchóm. Ju jakno dzeckò rôd jem je 
czëtôł, nawetka próbòwôł malowac, ale do-
brze, że mało chto to widzôł. Terô w Bëto-
wie wastuje dobrô atmòsfera dlô kòmiksu. 
Mieszkô tu Rómk Kùcharsczi, chtëren piãkno 
malëje, mómë Kazmierza Rolbiecczégò, 
jaczi robi cëdné òdjimczi. Prawie z nim je-
smë ùsadzëlë fòtokòmiks Arbatã. Jak jem 
rechòwôł wedle kòmiksowégò szëkù rôz na 
1,5 rokù ùsôdzómë cos pò kaszëbskù. To tec 
nie je wiele, bò żebë kòmiks wszedł barżi sze-
rok do kaszëbsczi kùlturë, tej bë jich mùszało 

pòwstawac pôrã òb rok. Taczé Szczeniã 
Swiãców miało kòl 3 tës. nakładu. Co to je 
na całé Kaszëbë? Brzôd achtający młodëch 
do czëtaniô pò kaszëbskù ni mòże bëc wiôl-
dżi. Brëkùjemë wiãcy. Temù czekóm na jiné 
strzodowiszcza. Mòże na nordã, gdze wëszła 
Jachta na dzëka, mòże na kartësczé stronë, 
gdze téż më cos mielë. Kò stwòrzëc taczi 
fòtokòmiks to je prostô sprawa, co pòkôza 
òstatnyma czasë młodzëzna z bëtowsczich 
szkòłów. Fejn bë bëło, jakbë to sã kòscérzëło.

Wëbierzë trzë dobré rzeczë, jaczé miałë plac 
w kaszëbsczi lëteraturze òd 2010 rokù…
 
Jaż tëli? Do głowë przëchôdają mie tak na 
gòrąco dwie. Jesz rôz pòdczorchiwóm, że 
nie czëjã sã znajôrzã kaszëbsczi lëteraturë, 
ale jeżlë ju móm cos wëbrac, to mëszlã 
òsoblëwie ò kònkùrsach, w tim ò wrócenim 
kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona w Wej-
rowie. To wôżné i ju widzymë, że brzad-
né. Drëgô to, że lëdze próbùją rozmajitëch 
nowëch fòrmów pò kaszëbskù. A trzecô... 
proszã ò pòstãpné pëtanié abò mòże kùńc 
ti spòwiedzë?

Tej kùńczimë. Bóg zapłac za kôrbiónkã.

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Bòżena Ùgòwskô

Stanisława Pestczi 
natchnienia i rozskacenia

Chtëż z dzysdniowëch Kaszëbów, Pòmò-
rzanów... nie znaje nôzwëska Pestka, 
a gwësno tak samò dobrze i lëteracczégò 
pseùdonimù, jaczi przëbrôł – Jan Zbrzëca? 
Czejbë równak dochadac wiédzë nié 
leno ò samim ùsôdzcë, pisarzu, pòece, 
gazétnikù (z tim warkã béł doch sparłãczony 
bez wiãkszi dzél żëcégò), pòchôdającym 
z malinczégò Rólbika z pôłnia Kaszëb, nié 
za wiôldżé karno znajôrzów bë przëstąpi-
ło do kôrbiónczi. I to nié le temù, że z leż-
notë wiekù i nié za dobrégò zdrowiô ju nie 
pùblikùje. Czãsto pòdjimónô problematika 
i spòsób, w jaczi jã rozpatriwôł, ùznôwóné 
bëłë za drãdżé, nierôz pòmachtóné abò 
nierozmiałé. Jegò legòtką bëłë rozmajité 
ôrtë żëcégò: tejczasné pòliticzné sprawë, 
demòkratizacjô pòlsczi i kaszëbsczi spòlëznë, 
ùstrojowô transfòrmacjô, prowadzącô do 
wëczekiwóny samòrządnoscë, sytuacjô 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i czerën-
czi programòwé dlô ti òrganizacji, mającé 
na célu ji rozwij, a nadto, co wëdôwô sã 
òsoblëwò zajimającé przë tak globalnym 
pòzdrzatkù – pòjedinczny człowiek, zachë-
czowóny w swòjim strzodowiszczu.

Ùrzek człowiekã
Pestka w swòjim pùblicysticznym ùtwór-
stwie béł  niedosygł im òbserwatorã, 

badérą i hùmanistą – westrzód gazétników 
„Pòmeranii” wëapartniwôł sã szeroką wié-
dzą nié leno hùmanisticzną, pòtrafienim 
parłãczeniô zdarzeniów z analizą czinników, 
jaczé je wëwòłiwają, wielnyma kòntaktama 
z  rozmaj it ima lëdzama i  dogłãbnym 
pòznanim jich dzejaniô, czãsto w cëchim 
òbrëmienim swégò „zôpiécka”, jak téż jich 
dokazów, chãtno jich pòrtretë wplôtającë 
do narracji abò pòswiãcywającë jima òsóbné 
felietónë. 
Ùchòwanie pamiãcë to gwësno nie béł jediny 
cél, przëswiécający Pestce w twòrzenim tëch 
pòrtretów. Gwësno, jakno hùmanistã i redak-
tora, zajimôł gò człowiek, jegò czasoòbrëmié 
(z jaczim nierôz béł pòsztridowóny abò, jak 
Lech Bądkòwsczi, ni mògącë sã zgòdzëc na 
jistniejący spòleczno-pòliticzny pòrządk 
kreòwôł przed lëdzama widzënk swiąd-
ny, òbëwatelsczi spòlëznë), zachëczo-
wóny w przez se ùsztôłtowóny i òswòjony 
juwernoce. Swòjich bòhaterów wiedno 
pòkazywôł w szeroczim widze, co znaczi, że 
nié leno wskôzywôł kògùm chto je i jaczé mô 
ùsôdzczi, ale òbjimôł téż jich codniowòsc, 
òbéńdã żëcégò, historiczné spòdlé, na ôrt 
tëli sugestiwny, co profesjonalno òbiektiwny. 
Dodôwną wôrtnotą tegò ùtwórstwa je to, że 
je baro marginalné w przebògatim felieto-
nisticznym ùróbkù Zbrzëcë. Znankùje jã nié 
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le blós tematika i òsoblëwô dlô pòétë wra-
żlëwòta, ale téż i jãzëk, wëzbëti analiticzno-
òbrechùnkòwégò wëzwãkù, za to ùpiãkszony 
malënkòwima òpisama, bògatą metafòriką, 
a dzãka wëpòwiôdaniémù swòjich òdczëców 
i ùrzeczeniô, jesz barżi òcepliwający pòstacje 
prezentowónëch òsobów.

Ùrzek nôtërą
Pòeta wëznôwô, że òd wczasnëch dze-
cynnëch lat żëwò reagòwôł na stwórnotã 
i piãkno swiata, òsoblëwie na pësznotã rodë. 
A bëło co pòdzëwiac w òkòlim: „Sumiasté 
bòrë i mòdré jezora, bòkadné we wszelejaką 
rëbã – to mùszało przëkùwac bôczënk. Pôłné 
zwierza bòrë, to nie béł w henetnëch latach 
leno lëteracczi òbstrój. Zajk, lës, jeléń, dzëk. 
Co rokù ni mógł żem wińc ze zadzëwòwaniô, 
zdrzącë na pôrã bòcónków, chtërne òb lato 
wëchòwiwałë karno bòcóniãt (w gniôzdze na 
stodole niedalek szkòłë). Drãgò bëłobë sobie 
przedstawic henetną wies pòzbawioną krów-
ków-żëwiôrków i kóńsczich pòmòcników 
gbùra”. Leno òczë przëmknąc, bë ùzdrzec 
nen bôjkòwi òbrôzk sprzed wiekù. Dlô 
pòetë na dzecnô swójskòsc w dëszë wëma-

lowónô sta sã pòdskôcënkã do rzuceniô 
piãkna nôtërë na papiór. Zresztą i dëchòwò 
sparłãcził swòje artisticzné miono z magijną 
rzéczką Zbrzëcą, „nôcekawszą przëòzdobą 
òbrôzka zemi pôłniowëch Zôbòrów”. Nôtera 
je téż inspiracją do drëdżégò „krëjamnégò 
miona” ùtwórcë, jaczim pòdpisywôł felie-
tonisticzné dokazë. To „wdzãcznô pamiãc 
ò Milachòwsczim jezorze”, chtërno swémù 
môłémù lubòtnikòwi òdwdzãdziwało sã 
„gladą, a na ni niezrechòwónyma karna-
ma dzëwëch kaczków, pòdwòdarzów i ma-
jestatno płiwającëch kôłpów”, sprawiła, że 
ùwiecznił je pòdpisywające gazétné ùsôdzczi 
strzédnowieczno brzëmiącym przezwëskã 
„Krëban z Milachòwa”.

Ùrzek słowã
Wszëtczé wëpòwiescë Wastë Stanisława 
wskôzëją jakno ògniszcze ùrzekù rodnym 
słowã domôcą chëcz, òjca mającégò starã  
ò przekôzanié òtrokóm nié le wiédzë, co 
jakno szkólny przëjimôł za swój òbrzészk, ale 
téż skôrbù domôcy tradicji, z mòwą starków 
jakno ji nôwôżniészim elementã. 
Dwa lata temù òb czas ùroczësti inaùgùracji 
50-lecégò „Pòmeranii” Stanisłôw Pest-
ka, ji wielelatny redaktór, chtëren 46 lat 
temù tejczasnémù „Biuletinowi Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò” nadôł dzysdnio-
wą pòzwã, òstôł wëapartniony nôdgrodą 
Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa. 
Rzekł tedë słowa, jaczé wcyg brzëmią w mòji 
pamiãcë: „Jô jem le òkrëszk, chtëren doturził 
do bòkadë kaszëbsczégò słowa”.
Pòsłëgiwôł sã nim chãtno, bez kòmpleksu 
kriticzi i ùniżaniô kaszëbsczégò słowa, ale 
i bez bùchë elitarnoscë, za to z głãbòczim 
przekònanim profetizmù i pòsłaniznë 
do wëpełniwaniô testamentu Ceynowë. 
Kaszëbizna je jak dzél dëszë, stąd gwësno 
w szczerim wëznanim pòwiôdô: „Nôbël-
ni sã czëjã, czedë jakno żurnalista abò 
téż pòeta sygóm pò słowa z codniowégò 
wòkabùlarza, słowa szaré i majestatné, to-
warzącé człowiekòwi (...). Chòdzy ò darënk 
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skłôdóny kaszëbiznie czë deji pòmòrsczi pra-
wie kòżdégò dnia, òb całi żëwòt”. 
Słowa te są nôlepszim aùtopòrtretã pòetë 
z Rólbika.  Dôwno temù napisôł: „Jô móm 
dëszã z łońsczégò wiekù / Përznã zazémio-
wą i bajroniczną”, (to mòże bëc kluczã do 
ùtwórstwa pòetë i tak pò prôwdze pierszim 
widã, jaczim nôlégô przeswieltlëwac włôsné 
niedorozmienia i interpretacyjné jiwrë), je 
baro dobrze zòrientowóny w dzysdniowëch 
pòliticzno-spòłecznëch zanôżnoscach.
Terô baro pragmaticzno, a przë tim nad 
zwëk kriticzno zdrzi na swòje dzennikars-
czé ùtwórstwò i z włôscëwim sobie spòkòjã 
scwierdzywô, że to, co pisôł je ju dzysô nie-
aktualné. Jakno przikłôd pòdôwô cykl arti-
klów przëbliżiwającëch gòspòdarkã mòrską 
i wszëtczé problemë sparłãczoné z mòrzã 
i mòrsczim rëbaczenim. Gòrzkò je kùńcowô 
refleksjô, że Pòlska dzysô je òd mòrza 
òdwróconô, a mòrskô gòspòdarka je za-
nôléżnô òd cëzëch rëbôków, czej paradok-
salno pò wòjnie pòlskô flota bëła nôrodową 
bùchą, temù téż bëła òsoblëwò achtnionô 
i dozérónô bez redaktorów pòczëtnëch 
cządników. 
Równoczasno mô swiądã, że w czasach 
lawinowégò narôstaniô, a przë tim zna-

czeniowégò rozmëcô infòrmacjów przed 
kaszëbsczima mediama stoji wôżné zada-
nié – mùszą bëc wehikùłã (czë słowò to nie 
wëwòłiwô skòjarzeniów z Remùsã pchają-
cym swòjã karã òswiatë dlô lëdu) rozwiju 
i prôwdë dlô kaszëbsczi zamkłoscë, 
Bezsprzécznô skrómnosc céchùjącô cë-
ché, jakbë ùtaconé we wczorajszi céni 
żëcé, dozwôlô Pestce na przedstôwianié 
codniowòscë i sprawów gò zajimającëch 
bez ekspòzycji sebie. Je człowiekã znają-
cym wôrtnotã słowa, tak gôdónégò, jak 
i (òsoblëwò) pisónégò, stąd słowów zbëtecz-
néch w jegò ùtwórstwie sã nie naléze, a w li-
rikach kòżdé z nich zdôwô sã jakbé bëło cy-
zelowóné. Mòże temù wcyg ùznôwô sã jegò 
pòezjã za drãgą, niezrozmiałą, bò tak wiôlgô 
kòncentracja znaczeniów i symbòlów, bez 
wmiklëwi analizë kòżdégò z tëch elemen-
tów, nie dozwòli zrozmiec kòmpòzycji cało-
scë, ani dokònac wielekòntekstowi interpre-
tacji. Sygnie równak wząc pasowny klucz: 
dzecnégò ùrzekù, zacekawieniô, òdkriwaniô 
nieznónégò, jinyma słowama nazywaniô 
juwernotë wkół nas..., a òdkrëje sã przed 
Czëtińcama krëjamny swiat przeżëców, labi-
rint mëslów i òdczëców Jana Zbrzëcë. 
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Wòjcech Mëszk

Widzôł jô jã wczora, 
widzã jã i dzysô

Tej jem pòtkôł czarzélnicã. Wësokô òna 
bëła, bò równak taczé są czarzélnice, chòc 
niechtërny gôdają, że mùsza bë bëc miészô. 
W ji òczach bëła kòmùda, a mòże le jô ji 
òczë taczima robił. Nie wiém. Do kôrbiónczi 
mùszało dóńc. Chòcbë jem tegò nie chcôł. 
Czej na drodze stónie drëdżi człowiek, to do 
kôrbiónczi mùszi doprzińc.
Tak tej jô jã sã spitôł:
– Jes të czarzélnicą?
Òna nick na to nie òdpòwiedza, le zdrza sã 
dali nyma òczama, prosto na mie. Zrobi-
ło mie sã jakòs tak nijak. Mëslë nëkającé 
pò głowie, le czas ùcékôł, a òna chca cos 
òd mie, bò wcyg sydrowa mie nyma zarze-
kłima òczama. Taczi wëzdrzatk òczów gôdô 
wszëtkò.
– Jes të czarzélnicą? – jô pòwtórził jesz rôz.
– Lëdze gôdają... – òdrzekła ną razą.
– A co të taczégò zrobia, że lëdze ce za niã 
mają? – jô sã spitôł, bò dzywno mie bëło, że 
òna mòże bëc czarzélnicą.
– Lëdze rozmajice gôdają... – gôda, le ju 
nie sydrowa mie pò òczach. Nawetka je 
spùscëła, jakbë ùmãczonô bëła nym lëdz-
czim gôdanim.
Czej tak stoja, wëzdrza dosc snôżo, na głów-
ka z czôrnyma òczama i dłudżima włosama, 
baro dłudżima włosama. Bëłë òne cemné, 
tak jak ji òczë.
Krëjamnotã, chtërną bëła òblónô, nie dôwa 
mie pòkù. Ta sama pòstacjô bëła tak apartnô 
i jinszô. Jô bë mógł zakùńczëc terô mòjã 
gôdkã, le nie wiém czemù, jô jã chcôł dali 

prowadzëc. I to prawie terô. Le jô nie wie-
dzôł jak. Tej jô rzekł jesz:
– Jô nie czuł nick ò Tobie òd lëdzy...
– A co chcesz wiedzec? – wezdrza na mie 
kąsk jinszim zdrokã. Kąsk zacekawionô. – Nie 
wiész të te, że jô móm lëché za sobą? – zdrza 
mie w òczë dosc bùszno.
– Nié, nie wiém. Tegò jô nie czuł.
– Terô czëjesz... – zdrza na mie dali.
Ta próba zdrzeniô, mòcowaniô sã ze sobą, 
długò ni mògła warac. Widzec bëło, że chce 
ze mną gadac, le nie wiedza do kùńca, czë jô 
téż chcã z nią kôrbac. Jô równak rôd béł wie-
dzec cos wiãcy ò ni i ò ni jakno czarzélnicë.
– Je to prôwda? – jô sã spitôł.
– A jak të mëslisz? – pëtanié za pëtanié jô 
ùdostôł.
– Në, jô nie wiém.
– Tej za czim sã pitôsz – rzekła kąsk na òdléw. 
Jakbë rozgòrzonô, le widzec bëło, że tak to 
do kùńca nie je. Gwësno chca le czëc jakąs 
òdpòwiédz.
Tej jô mùszôł zacząc z jinszi stronë:
– A të bë mie nie pòmògła w czim?
– Jô widzã, że të mie równak môsz za jakąs 
czarzélnicã! – wnetka krziknã.
– To òznôczô, że sã za niã ni môsz...– terô 

Dzél 1
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jô sã dobrôł, że òna sã za czarzélnicã nijak 
ni mô. – Nie jiwruj sã, jô ce za czarzélnicã 
ni móm. Nawetka jô ò ce nie czuł, le lëdze 
gôdają, że tuwò dzes òna mieszkô. Dlôte jô 
sã ò to prawie pitôł.
– Tej ni môsz të strachù ze mną gadac? – wi-
dzec ju ù ni bëło zacekawienié.
– Ni móm strachù, jô jem baro cekôw cebie. 
Chtos taczi jak të, mùszi bëc baro ùchawi. 
Lëchò cë z òczu nie zdrzi, le czemù...
– … mie za taką lëchą mają? – przerwa mie, 
dopòwiôdającë – bò żëjã z nima, a równak 
jinaczi?
– Co to òznôczô „jinaczi”?
– To të sóm ju wiész, skòrno ze mną gôdôsz. 
Jô jem cëzô westrzód nich.
– A nie chcesz bëc z nima?
– Chcã. Baro chcã, le òni mie mają za jinszą. 
Nie widzą we mie kògòs òd nich, le kògòs, 
chto zdrzi w jich bënë, òdmikô to, co mają 
zataconé przed drëdżima i sobą samim.
– A cëż taczégò òni mają bënë, na co zdrzec 
nie chcą, czëc nie chcą, ani ò tim gadac?
– To je to, co prawie mie zajimô.
– Ale na cëż të tegò brëkùjesz? Nie sygnie cë 
to, co môsz wkół sebie, mùszisz zazerac do 
jich westrzódka? Ni mòżesz ò tim jima nie 
gadac? – Jô próbòwôł jã, kąsk procëm sobie, 
ùswiądnic.
– Dobrze wiész, że to tak nie jidze. Gôdóm 
z tobą le sztót, le ce ju znajã dosc tëli. I ju ce 
dobrze znajã. Të rozmiejesz zdrzec tam, dze 
jinszi zdrzec nie chcą. Widzysz të, gôdają, że 
móm dzëwé òczë. Czë jô taczé móm? – wez-
drza na mie dzyrzkò i òstro, żdającë na mòje 
przékòwanié. Tak jô mùszôł chcącë, czë nié, 
òdpòwiedzec:
– Ni môsz taczich òczów, môsz... snôżé òczë, 
le... – jô ùcął, bò jô nie chcôł ji òkrziwdzëc 
czims, co bë jã mògło bòlec.
– … le białce tak wòlno nie je zdrzec... – 
dopòwiedza, jakbë zna mòje mëslë.
Ji wezdrzenié nie bëło nielusé, le prosté, 
dzyrzczé i jaczés taczé za wiele mòcné. Bëło 
to wezdrzenié wòlnégò człowieka. Nie bëło 
w nim strachù. Na czim zanôlégô ta wòlnota? 

Czë bëła to wòlnota òd lëdzy, òd sebie, czë 
jakô jinszô, tegò jô nie wiedzôł. Jô le wiedzôł, 
że ni mô strachù tegò, co widzewné.
Jô mùszôł co pòwiedzec, le za baro jô nie 
wiedzôł co. Doch òna nie chca gadac ò tim, 
co bëło wkół. Jô za baro téż ni miôł do te 

lësztu. Tak tej bëła cëszô, nieòbrëmnô, 
wiôlgô cëszô. W ny cëszë dac sã dało, to 
czegò wërzeknąc nie jidze, a równak czëc to 
baro wërazno.
Na skarni pòkôzałë sã łizë. Nôprzód mòji, 
pònemù ji.
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– Wiész... – jô cëchò szepnął.
– Wiém... – téż szepnã do mie. – Mùszã zdżi-
nąc. Dzysô, jitro, nie wiém czedë, le mùszã.
– Na cëż tej żdajesz? – jô wëpòwiedzôł ne 
słowa, le jô ju wiedzôł, co mie na to pòwié. 
– Ùchadôj stądka.

– Dokądka? Tam, dze ni ma lëdzy? Òni są 
wszãdze. Wszãdze ze swòjima mëslama, 
bënë, nym bënë, chtërnémù nie zezwòliwają 
żëc bùten. To mùszi bëc zataconé. Chtos, 
chto mdze próbòwôł to òdemknąc mùszi 
zdżinąc.

– Le të nie chcesz... – słowa nie bëłë 
w sztãdze wërzeknąc serca.
– Nie chcã, a równak mùszã. Dlô nich mùszã. 
Dlô jich dobra. Swiat mùszi bëc szczestlëwi. 
Ze mną taczi  nie mdze. Mdze czôrny 
a kòmùdny. Wiedno mdze cos kłóło. Czej to 
zdżinie, mdze lepi na swiece.
– Le dlôcze prawie të? – jô próbòwôł jã 
z tegò wëcygnąc. – Ni mòżesz sã wërzeknąc 
tegò, co je dlô nich lëché?
– Ni mògã. Ni mògã sã wërzeknąc sebie, le 
mògã bëc dlô nich òfiarą. I òni jã przëjimną. 
Na gwës... przëjimną.
– Le òd te swiat nie bãdze lepszi, ùwierzë 
mie, nie bãdze.
– Jo, to je prôwda, nie bãdze. A mòże równak 
bãdze, dlô nich bãdze... Smãtkòwé jich òczë 
nie dozwòlą mie żëc.
– Tej jich òbskarżiwôsz?
– Jo, jô jich òbskarżiwóm. Jô jem sãdzą, le 
jô jem i téż òfiarą. I tak bãdze wiedno. Na 
wiedno. Smãtk dobiwô i dobiwac bãdze, bò 
òczë jegò są wszãdze, le nié bënë, chtërnégò 
znac nie chcą. To je zamkłé przed nima, to je 
straszné. Dzeckò Smãtka bënë zamikô przed 
sobą. Nie rozniécysz të ògnia, nie zapôlisz, ni 
môsz tëli mòcë, bë sã zdzyrżëc, bë jich spôlëc 
ògniã widu, tej mùszã sã spôlëc jô w ògniu 
cemiznë i strachù. Jich cemiznë i jich strachù. 
Òdżin Smãtka pôli wszëtkò, le westrzódka, 
czej gò nie dôsz, spôlëc ni mòże.
– Tej mù gò nie dóm!
– Òn sã ò to nie pitô. Sóm bierze, co chce. 
Dôj le mù rãkã, weznie cë wszëtkò. Miast 
redotë ùdostóniesz smiéch, miast żëcô 
ùdostóniesz żëcé na wiedno. Taczé żëcé... 
na wiedno.
– Ò cëż biôtkùjesz tej? Skòrno żëcégò 
ùchòwac nie chcesz.
– Jô gò ùchòwiã, òni je stracą. Stracą razã ze 
mną. Ùdostóną nowé, swòje żëcé... cemiznã 
serca i dëcha cemiznã.
– Czemù tej nie ùńdzesz, òbszcządzysz jima 
tegò. – Jô rzekł próbùjącë jesz rôz jã, na taczi 
ôrt ùretac.
– Jô ju cë gôda, że to sã tak nie dô. Czejbë 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

12

tak bëło mòżno... Le sã nie dô. Òczë 
Smãtka widzą wszëtkò. Jegò paje mie 
doscygną wszãdze.
– Tej próbùj, chòc le próbùj. Le to. – 
Jô dodôł.
– Wiém, że chcesz dobrze, le biôtka 
je straszlëwô miãdzë dobrim a lëchim. 
Wiedno tak bëło i je. I ters mie przë-
szło wlezc w plac ny biôtczi i zdżinąc 
mùszã.
– A czemùż terô? Czemù sã na to 
gòdzysz? Doch jes wòlnô. Ni mùszisz za tim 
żdac.
I tej sã stało. Wëszlë z widłama i czijama. 
Òczë jima sã pôlëłë. Pôlëłë prawie nym widã 
cemiznë, dzyrzkòscë, le ny jinszi dzyrzkòscë. 
Dzyrzkòscë strachù. W przërównanim do ji 
òczu, te òczë wòlnoscë nie znałë. Rozmiałë, 
co to strach, nielusosc, niezgara i górz. Nen 
zarzekłi górz, chtëren wmikô głãbòk w serce 
òfiarë, bë òplëwac jã tak, jak to żnija robi. 
Plëwającë w slépia, paralusza zmògnie i tej 
jã pòłikô całą.
W nym rozszôlałim gòrzu pòchwëcelë jã, 
wnetka pòwróz béł na szëji, dëszącë jã, 
wmikôł w ji szëjã, òrôł so drogã, bë żëcé ji 
zabrac...
I pòszlë. Sta sã cëszô, wëmòwnô, apartnô. 
I jô òstôł tak w ni do dzysdnia.
Czarzélnica bëła wzãtô, a jô stojącë tak 
mùszôł rozmëszlac nad ji namienienim. Dlô-
cze stało sã tak, że mùszała zdżinąc, chòc 
tegò nie chca. Jô ni mógł rëszec z placu, 
bò stało sã to tak nôtërno, jakbë tak bëc 
mùszało. Lëchô czarzélnica òsta wzãtô na 
pòwrózkù, a ny dobri lëdze, chtërny le sã 
brónilë przed lëchima mòcama, bãdą terô 
przez wszëtczich chwôlony.
Stojec nie bëło co. Jô miôł òtemkłé przed 
sobą dwie drodżi. Abò przëłączëc sã do 
tëch sprawiedlëwëch lëdzy, abò barnic ny 
białczi. Le barnic w miono czegò? Skòrno 
òna òbsądzonô terô bez sprawiedlëwëch, 
tej gwësno sprawiedlëwòta mdze górą nad 
niesprawiedlëwòtą. 
A równak serce nie dôwało mie pòkù. Tak 

pò prôwdze za baro dobrégò rozeznaniô jô 
ni miôł. Bez taczi môłi sztócëk kôrbiónczi co 
mòże sã wiele wëdowiedzec. Co jinszégò 
taczi sąd. Òn, czej jemù sã sprawã rzetel-
no przedstawi, mdze miôł wiele wicy do 
pòwiedzeniô.
Jô béł baro cekôw tegò òbsądzënkù, le jô 
miôł kąsk strach tegò, że czasã mdą mie 
chcelë téż òbsądzëc z nią. Ale za cëż? Za 
to, że jô z nią gôdôł? Doch gadac kòżden so 
mòże, kùli le chce. Za to sztrôfë doch bëc ni 
mòże. Le dlô całoscë sprawë na gwës wszët-
czé wątczi bãdą sprôwdzoné. A tej kòl tegò 
sprôwdzaniô jaczis swiôdk sã naléze, chtëren 
i mie wskôzac mòże jakno wespółczarzącégò. 
I jesz bë miôł w tim prôwdã. Bò jak to òna 
rzekła, że jô jem taczi jak òna. Tej jô bë sã 
mùszôł przed nima tłómaczëc, a że òni 
w nëch sądach mają le samã prôwdã, wied-
no jakôs paragrafa na mie bë sã téż nalazła. 
A na dodôwk, mòże òna ùdostónie jaczi 
wërok smiercë, a kòl taczi materii to i jô bë 
pòwôżniészą sztrôfã ùdostôł.
Le te ji òczë...
Òne bëłë wòlné, prôwdzëwé, nick w nich nie 
bëło zataconégò. Nié dosc, że same gôdałë 
ò sobie, to jesz wiele gôdałë mie ò mie. Nié, 
żebë jô nie chcôł tegò głosu swòjégò bënë 
czëc. Jô prawie chcôł gò czëc, le czë to pra-
wie òd ni mùszało bë wińc? Le to nie szło òd 
ni, bò to bëło mòje. Jô czuł to dosc wërazno, 
le jô ni miôł mòcë bë stanąc przéką sercu. 
Wpëzgloné we mie te òczë nie dają mie 
pòkù. Czemùż òna za nie mô zdżinąc? Co 
òna bëła temù winnô, że taczé òczë miała? 
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Wpëzgloné we mie te òczë nie 
dają mie pòkù. Czemùż òna za 
nie mô zdżinąc? Co òna bëła 
temù winnô, że taczé òczë 
miała? 

Za òczë mòże i nie òdpòwié, le za to swòje 
wezdrzenié, za to sydrowanié jinszima pò 
jich òczach. Le czë òna ni mòże zdrzec kòmùs 
w òczë? Le co to ji dało? Kò czejbë ne swòje 
slépia mia wiedno spùszczoné, to bë do tegò 
nie doszło. A tak... przëszlë i jã wzãlë. Dobrze 
chòc, że ji zarô nym pòwrozã nie ùdeszëlë. 
Tam w nym wiesczim sądze mdze dopiérze 
òbsądzonô. Le za co? Za no zdrzenié? Za to, 
że zdzyrżëła sã zdrzec w òczë. Jak jô chcã 
doch w òczë kòmùs zdrzec, to wiele nie roz-
miszlóm nad tim i le so zdrzã. I nicht mie nick 
nie zrobi za to. Le czasã i je tak, że jak sã za 
wiele zdrzi, tej chtos mòże z te nie bëc wiele 
rôd. I to je gwësno to, za co jã skôżą.
Mùszi pòwstac nowé prawò, chtërne zakôże 
zdrzeniô pò òczach. Tej wszëtcë mdą mielë 
nosë spùszczoné i nie doprzińdze do tak cos. 
Ale dzysô jesz te prawa ni ma. I tej dzysô òna 
zdżinie.
Zamkną ji gãbã na wiedno. Le bez ji zdrokù 
doch bënë òstónie. Dali bãdze i dali sã bãdze 
òdzewac i wòłac ò swòje żëcé. Chtos mùszi 
zdżinąc, le serce òstónie dali taczé, jaczé 
bëło donądka, le jesz barżi zapëzgloné.
Żëcé w zapëzglenim nigdë nie je prosté. 
Czejbë taczim bëło, nie bëłobë równak za-
pëzgloné. Skądka sã bierze taczé żëcé? Ze 
swòjégò bënë. Z tegò wiedno mùszi wëlezc 
i sã pòkôzac. Wszëtczim pòkôzac. Nawetka 
czejbë to chcôł dzes głãbòk zatacëc, wëlezc 
wiedno mùszi. I tej dotikô wszëtczich wkół. 
Smãtkòwé paje, tak jak i dobro wëlezc mùszi. 
I wëlôżô. Samò. Jidze w czerënkù czarzélnicë, 
bò ju je òbmalowónô. Z czarzélnicë to téż 

wëchôdô i pòtikô z procëmstawnoscą swòją. 
Stoją naprocëm i zdrzą sobie w òczë. Lëchòta 
a bëlnota, i tej cos z tegò mùszi dac. I wiedno 
lëché dobiwô, bò je to widzec. A całé spòdlé 
to je bëlnota, le ti widzec ni ma. Bò widzec 
le je to, co je bùten. Òczów swòjich ùzdrzec 
nie jidze. Le nima zdrzec. Czasã w szpéglu 
cos sã dô ùzdrzec, le to nie je prôwdzëwé, 
bò to je òbrôz, szpéglowi òbrôz. Niechtërny-
ma sã zdôwô, że taczi òbrôz nôwôżniészi i le 
òczama wzérają za jaczims szpéglã, bë w nim 
sã przezdrzec, a mòże i òczë Smãtka ùzdrzec. 
W nym òbrazu je wszëtkò, czegò w żëcym ni 
ma. I to sã zdôwô, i to co sã zdôwô dopiérze 
je prôwdzëwé.
Ò czarzélnico mòjich cemnëch slépiów. Jô 
bë chcôł jesz rôz w te twòje czôrné òczë 
wezdrzec. Le Cebie ju ni ma, òbsądzonô jes 
sprawiedlëwò i sprawiedlëwò pòdług zdrzad-
ła znikwionô. Mùszã ce szëkac i na gwës ce 
nalézã. Czedës. Jitro. Nigdë. Rôz widzącë, 
mòżno tak letkò stracëc i nick nie ùdostac, 
bò drãgò je wząc to, co strachã òblazłé tak 
bënë jak i bùten. Serca dërgòtka zaspiéwô 
redostno, tej cemiznã wléze, dërgòtkã 
wënëkô. Bò cemizna strzëmac dërgòtczi ni 
mòże. Zabrac chce wszëtkò, nawetka mùszi, 
bò z nią pò drodze ji nie je.
Czemùż prôwdzëwé słowa òblazłé mùszą 
bëc cemiznë smrodã? Czemùż prôwda sama 
wińc bùten ni mòże? Cëż taczégò sã stónie, 
czej prôwda dobãdze.
Prôwda jak cemizna tak samò je zôzdrostnô. 
Z cemizną sã grëze. Prôwda chce bëc całą 
prôwdzëwą prôwdą. I le òna, na prôwdzëwô 
prôwda, je w sztãdze dobëc całowną 
cemiznã. W cemżë zamkłi, do ni przëlniãti 
z widłama procëm czarzélnicë szlë, bë jã 
znikwic. Jakno no bòlącé, jakno drzôzgã ser-
cową wëcygnąc. Szarpnąc, pòcygnąc, ból 
dotknie serca, le sã na tim bólu sóm skùńczi. 
Òstónie rana swiôdkã rwaniô. Òstònie òna 
sama, westrzód pòòstałi cemiznë.
Widłë w górã smãtkòwą pają dwigniãté, 
òczë zmienioné w slépia ùrzasné. Widłë, 
chtërnëch brëkùją do gnoju szmërganiô, ters 
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swòjã robòtã robic bãdą. Pòwróz do cygnie-
niô bùlë, bë ùsłësznoscë trzëmac, dali bãdze 
robił swòjã robòtã. Zdrzącë na swiat przez 
falszewé smãtkòwé zdrzadło ùsmiéwk le na 
skarni falszewi òstôwô.
Dwa serca w prôwdze pòtkóné…
Gôdałë ze sobą tak lubkò. Wiater szëmarził 
nad jich głowama, le prôwdë nie bëło w nich 
nijak. Serce òtemkłé z bënowima smiecama. 
Zataconé przed sobą, a równak szerok ôpen 
òstawioné.
– Pùc le, dotknij serca, le smieców nie rëszë, 
òstawi je dlô mie, bò mòjima są i mdą.
– Niech tak mdze... Wiater szëmarzi. Òstawiã 
cë je. Nielusô...
– Òstóniemë razã, a równak sami dlô se.
I tak òstelë. Kòżden miôł swòje smiecë 
i jich dozérôł, bë nie bëło jich mni, bò nie 
bëłobë ùtcëwé, czej bë wielëna jich sã narôz 
zmiészëła.
Wanożącë przez żëcé razã, a równak sami 
nie rozmielë gadac. Bò czemùż gadac, czej 
prôwdë w gôdce ti ni ma. Czej òna nie-
prôwdzëwô, tej téż i sztëcznô, dzywnô, 
apartnô, nijakô. Tej lepi za wiele nie gadac. 
Òstawic mëslë le dlô se. Gôdającë mëslama, 
słowa czejbë wiater midze pôlcama, jakbë 
to tak bëc mùszało. Na zôczątkù dzywno, 
apartno, pózdni nôtërno. Mëslë w jednã 
stronã, słowa w drëgą, a w nórce ne widłë 
stojałë, jakbë w jaczims pòszëkù. Za czim? Bë 
stojec na starżë chòwóny w dëszë cemiznë. 
Bë czedës mógł le je wząc. Na czarzélnice je 
czas. Tak tej chcemë le jic, bò jesz ùcecze.
Kania to le je ptôch. Czej ji głowã spùscy, 
to nie je to. Ptôch mô pò to łeb, bë gò 
spùszczôł.
Czarzélnica to je cos. Jã ùtopic to i cemizna 
mdze barżi przëkrëtô, a mòże ji nie mdze. 
Tej chcemë le jic. Bò tam òna je, tam dze se-
dzy, ùrzasłô. Mô strach. I dobrze, bò wié, co 
mô narobioné westrzód naju. Tej nôlepi dlô 
naju i dlô ni, czej zdżinie. Zdrza na naju tak 
dzyrzkò, że strzëmac tegò ju nie szło. Takô je 
bùsznô w nym zdrzenim.
A nen chłop co z nią gôdôł? Gwësno mia gò 

ju zòchlóné. Do se przënãconé. I swòjim zro-
bioné. Zarô to je widzec, jak no złé sã roz-
lôżô. Cëzy béł, a terô cëzym ju z nią òstónie. 
Òna z niegò wësësô wszëtkò i òstawi. Złé 
wléze w nien i òczë òdemknie i bãdze wie-
dzôł, le za pòzdze ju mdze dlô niegò. Bò chto 
rôz sã w to wpëzglôł, ju taczim òstónie. Zdżi-
nąc òn bë mùszôł nôlepi dlô niegò, abò niech 
le òdińdze précz, òstawi naju. Më mómë 
sprawë swòje, a òn czej nie chce w nich bëc, 
niech le òdińdze sóm. To je najô czarzélnica 
i najô sprawa z nią. Më mómë swòje grzéchë 
i le swòje. Na swòji krëwi wërosłé. I tak 
pòòstac mùszi.
Miec serce dlô se, taczé òstawic. Jegò 
slépiama nie czëc. W sercu je zamkłé mësz-
lenié, chtërnégò widzec nie jidze. Nieùbëtk 
wërôstô z niegò. Czerëjącë sã serca, a czë 
pò prôwdze serca? Mòże równak wezdrze-
nim. Kòchô sã serca, le zdrzi sã òczama, tak 
jakbë serce swòjich òczów ni miało. Jedno 
wezdrzenié i tak pòòstónie, na wiedno... do 
czasu. Czej òczë serca nie widzą, òczë głowë 
prôwdë nie ùzdrzą. Serca dërgnienié, a òka 
wezdrzenié i je czëcé miłotą pòzwóné. Stąd-
ka w nëch òczach kòmùda. Z serca pòchôdô. 
I w sercu sã rodzy. Przez òczë wëlôżô. A na 
kòmùda... Le dali, le smiecë chòwac. Smieca-
ma żëc i pòdług smieców drëdżich mierzëc.
Swiat bez czarzélnicë béł terô lepszi. Ptôchë 
spiéwałë, las szëmarził. Człowiek jeden 
drëdżégò dobrze rozmiôł. Ni mùszôł nawetka 
gadac, bò samim prostim mëslenim doprzë-
szedł do môgù drëdżégò. Tak bëło. Pò prôw-
dze tak bëło. Swiat béł terô czësto lepszi. 
Z czarzélnicą to szło jinaczi. Kòżden wiedzôł, 
że òna tam, dze dalek sedzy. I mòże prawie 
chce kògòs ùczarzëc. I gwësno to robi. Kògòs 
czarzi. A skòrno tak je, to dobrze nie je.
Terô je czësto jinaczi. Terô to sã chce pò 
prôwdze żëc. Jesz dzysô, czej słuńce zańdze 
mdze sã dobrze spało. Ju nicht w slépia zaze-
rac nie mdze. Bò slépia, a mòże jinaczi òczë, 
bãdą le tegò, kògò są. Co to béł za dzywny 
zwëk zdrzec prosto w òczë, a bez te òczë 
wzerac w serce. Tak głãbòk, jak le sã dô. Mi-
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dzë stegnama krëwi płënący z jedny stronë 
do drëdżi wlôżac w to serce i czëc je tak 
mòcno, jak wnetka żëcé.
To je to spòdlé, chtërne je le dlô włôscëce-
la, a nié le dlô jaczis tam czarzélnicë. Serce 
mùszi òddac, le tej nie jidze gò dlô sebie 
ùchòwac. Bò czej sã gò òddô, to chto jin-
szi mdze ò nym sercu wszëtkò wiedzôł. Ale 
czemù prawie to bë mia bëc czarzélnica? 
I prawie temù òna mùszi zdżinąc. Skùńczëło 
sã wszëtkò nôgòrszé dlô swiata. Òdnądka 
mdze jinaczi. Tak to ju je z czarzélnicama. 
Swiat sã zmieniwô, le òstôwô wcyg na 
pamiãc, to wdarzenié, chtërnégò wënëkac 
nie jidze. I tej z tim mùszi żëc. Në, pò prôw-
dze żëc. Serce czarzélnicë téż bëło taczé. 
Mòże kąsk jinszé, le wiedno lëdzczé. Tej 
pëtanié: Czë òna bëła człowiekã?
Słuńce zaszło chùtkò jak wczora. Robiło sã 
smroczno. I tej w ny nadchôdający cemiznie 
widzec bëło wiele wicy, jak w dzéń, czej je 
widno. Òczë naczãłë widzec mni, le rozmiałë 
zdrzec dali, przez grëbé déle rozmiałë przez-
drzec. Zdrok sã òbòstrził. Znaczenié wiãkszé 
miałë terô ùszë. Naczãłë czëc. Wkół se, za 
sobą i wszãdze. Rozëm widzôł miast òczów, 
terô ju òczë nie bëłë brëkòwné. Òbrazë swia-
ta pòòstałë dzes głãbòk w sercu. To, co òczë 
tam widzałë, to bëło dofùlowanié tegò, co 
we westrzódkù. Zdrzenié daleczé, a równak 
tak krótczé sygło bë bëc. Terô mòżno bëło 
bëc nimò swiata i razã ze swiatã.
Czas nëkôł pòmalinkù, ze smrocznoscą 
przëchòdzëła cemizna. Cemiznë wiedno je 
strach, bò ni ma nic widzec. A czej òbrazów 
w sercu ni ma zataconëch, tej cëż òstôwô? 
Cemizna. W kòżderny stronie òna je. Strach 
przed tim, co mdze, a nié przed tim, co 
je. To, co je, nigdë nie je straszné. To co 
mdze, taczim sã stôwô, bò felëje òbrazów 
bùtnowëch. Terô bënë mùszi swiécëc, bë 
widno bëło. Le tegò tuwò ni ma.
Żëcé ùcékało przez pôlce. Wnetka mógł 
ùchwacëc ne sztërczi, jak jaczé flëdrë 
żëcô. Le nicht nie próbòwôł negò żëcégò 
zatrzëmac, bë òstało. Wiedno wôżniészé 

bëło, bë miec. I redowac sã tim miectwã. 
Tej to szło tak, jakbë tak bëc miało. Wszëtkò 
w rãkù, a równak nick w nym rãkù ni ma. 
I trzëmac sã tegò, czegò ni ma, je nôlepi. 
Wszëtkò materialno jidze zwôżëc a zmierzëc, 
òbtaksowac, a czarzélnicë nijak nie jidze. 
Òna je òbrazã, widã tegò, czegò sã zmierzëc 
nie dô. To je nen sygnal bënowégò najégò 
swiata, chtërnégò tuwò ni ma, a mòże i je, le 
tak jakbë gò nie bëło.
Temùż ti czarzélnicë ni mòże bëc kòl naju, 
bò òna przëbôcziwô ò nym, co ni mòże bëc 
widzewné.
Czasã je i tak, że to, co stôwô przed òczama 
je jinszé òd tegò, co je w westrzódkù.
Cëż jô dali mógł robic? Jô mùszôł dzes za-
mieszkac. Dobrze tak midzë lëdzama. Nôle-
pi mdze midzë nima. W ny wsë, w chtërny 
czedës mieszka czarzélnica. Ters w ny wsë 
jô mdã mieszkôł. Prawie tuwò. Mòże za czas 
jaczis przeniesã sã dzes dalek, le terô nôlepi 
mdze mie plużëło tuwò. Doch òni wszëtcë 
jã znac mùszelë. Razã z nią mieszkelë. Tej 
czemùż bë i jô tuwò zamieszkac ni mógł. We-
strzód lëdzy, nëch lëdzy. Nie bãdze to taczé 
prosté, bò jô jem dlô nich cëzy, a cëzëch òni 
znac na gwës nie chcą, tim barżi, że jô miôł 
gôdóné z czarzélnicą tej, czej jã naszlë. Co 
òni mòglë miec za pòmëszlenié? To zdarze-
nié mògło wiele w jich môgach pòwiedzec. 
Ju jinaczi mdą na mie zdrzelë. Nié dosc, że 
cëzy, to jesz ùrzekłi, bez nã, chtërnã zarzec 
mòże i zarzekła na gwës.
Le jô sã ni mógł czerowac za lëdzczim gôda-
nim, a tim barżi za lëdzczim mëszlenim, jô 
miôł swòjã stegnã, a òni swòjã. I kòżden 
jidze pò swòjémù. Placu je dosc tëli dlô 
wszëtczich. Czasã, prôwdac je i tak, że jedna 
droga z drëgą sã pòkrziżëje, a nawetka jedna 
w drëgą wléze i tej jidą razã dali jednym turã. 
A nimò to, że jidą jednym turã, to i tak kòżdi 
swòjã stegnã sóm wëdeptac mùszi. A jak 
wiele lëdzy tą samą stegną łazy, to i całô dro-
ga pózdni z te bãdze. Dali i wóz z lëdzama 
przejedze. I droga ta szerokô, baro szerokô 
sã zrobi. Dokądka òna prowadzëc mòże? 
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Wiedno wprzódk. Czasã w kòscół, czasã na 
błoce jaczims sã skùńczi, le wiedno je i wied-
no pòòstónie dlô naju jakno znanka, chtërną 
sã czerowac mùszi. Letkò je tej zabôczëc ò 
sobie, ò swòjich kraczajach i ò swòji stegnie, 
chtërnã twòrzëc sã mùszi. Lżi sã prôwdac ji-
dze pò szeroczi równy drodze, le jak ji sã nie 
twòrzi pò swòjémù, czasã sã jinszą zdôwô ni-
gle je. Pò taczi drodze ju sã nie jidze, pò ni sã 
nëkô. Corôz to chùtni a chùtni, le wprzódk. 
Òbôczëc co je na kùńcu. A to, co je pò lewi 
a prawi rãce, wôżné tak nie je. Dobrze, że 
je, bò tej droga sã stôwô znónô. Tej wiedno 
zdrzącë na jaczis le pónkt jidze òbrechòwac, 
dze sã je. A drëdżi rôz jak sã pùdze, abò lepi 
jesz, pòjedze, znac sã jã tej bãdze.
I ju swòjã drogã mô sã zabôczoné... Nodżi le 
jidą stegnama przez jinszich wëczurpónyma. 
A mòja droga sã zapëzglô z drogą drëdżich, 
czë mdze òna lepszô.
I tak pòòstac mùszi.
I prawie w ny wsë mie przëszło zamieszkac.
– A cëż të chcôł? – taczé pëtanié padło, czej 
jô przëszedł przed pierszą chëcz. – Jô ce nie 
znajã. Jes të òd kògò ze wsë, bò ce jesz jô 
widzóné tuwò ni móm.
– Nié, jô móm dopiérkù tuwò przëszłé. Jô bë 
chcôł òstac na dłëżi.
– Tej jô nie wiém, bò ù naju placu ni ma. – 
Òdrzekł cwiardo, bë chùtkò gôdkã zakùńczëc.
– A nie wiéce, dze tu jaczi plac bë béł? – jô 
pitôł ò to, bò wiedno dobrze mie pòczerëją 
do jinszich, jak le do sebie. Ò sobie to sã nie 
gôdô. Ò jinszich to tak letkò jidze. Wszëtkò 
wiedzą, lepi jak nen, ò chtërnym sã gôdô. 
Czasã téż człowiek sã dowie ò sobie wiãcy 
wiele jak wié.
I mòże to czasã je dobré, bò jak ùzdrzec 
swòjã skarniã? W szpéglu diôbéł sedzy, to 
wzerac ni ma co za długò. Tej nót szëkac 
drëdżégò, chtëren co wiãcy pòwie ò 
wëzdrzatkù swòjim–mòjim. A mòże je i pra-
wie tak, że najô skarniô nie je dlô naju, le 
dlô drëdżich? Kòżden mòże w niã wzerac 
i ùzdrzec... òczë. Jo, te òczë, chtërne ser-
ca wëzdrzenim są. Dac sã òbzerac. Wzerac 

w se, dozwòlëc drëdżémù wzerac w swòje 
òczë, bò swòjich dozdrzec nie jidze. Jo, tak to 
prawie je. Òczë są do wzéraniô. Jeden mùszi 
zdrzec na drëdżégò.
– Nié, jô nie znajã tu nikògò – zakùńcził mòje 
damienia chłop – chòba, że ù Kąklów – do-
dôł. – Stôrô Kąkòlka sama terô mieszkô, to 
i mòże bë przëjã. Ale to je ji sprawa.
– A dze òna mieszkô? – jô sã spitôł zaceka-
wiony.
– Tam, pòd lasã, na kùńcu za Peplińsczima.
– To jô jã nalézã. Dzãka baro – jô òdrzekł na 
òddzãkòwanié.
– Le òpasuj na niã, bò... – nie dokùńcził i sã 
wcësnął w chëcz, jakbë ju nie chcôł wiãcy 
pòwiedzec.
Jô ju i tak na to nie zwôżôł, bò doch jô wie-
dzôł, że za wiele òn mie nie pòwié.
Mòje nodżi niosłë mie pòd nen las wskôzóny 
mie przez chłopa. Nisczégò béł rostu, le wi-
dzec bëło, że robòta mô gò ju tëli skródzoné. 
Nie bëło co wiele mëslec. Jô mùszôł nalezc 
nëch Peplińsczich. Wiele chëczów nie bëło. 
W kòżdi mieszkelë lëdze. Kòżdô tacëła jakąs 
historiã. Dlô mieszkańców bëło to nôtërné 
i nie zwôżelë òni, że to je cos wôrtnégò 
bôczeniô. Chòba, że jaczis wieszczi dze 
mieszkôł. Tej ju le ju. Tej to wiele mòże ò 
nim pòwiedzec. Całima gòdzënama wnetka 
jidze. Nôlepi òb wieczór, czej smrok w głowã 
mëslë czôrné nagóniô. Tej wëòbrazniô stôré 
prôwdë nowima robi. Terô stôwô sã jawer-
né to, co czedës żëło. Mëslë i słowa tak 
prôwdzëwé, że wnetka żëwé. Jidze je wnet-
ka dotknąc, pòmaklac. Strach wmikô baro 
krótkò a równak za dwiérzama. W nórtach 
pòchòwóny. Tam mô z nama żëc. Tam mùszi 
pòòstac, bez niegò żëcô prôwdzëwégò bë nie 
bëło. Strach sedzy głãbòk w sercu, bò nórtë 
chëczë z serca tegò są ùtwòrzoné. A czemù 
bez niegò żëc nie jidze? Bò nigdë bez niegò 
sã nie żëło. Strach przed żëcym bez strachù.
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Aleksandra Majkòwskô

Krëjamné historie
– Tak pò prôwdze to nie lëdóm fe-
riów! – scwierdzëła Julka, czedë 
jadła frisztëk pierszégò dnia zëmòwi 
paùzë.
– Czej jô béł pierszôkã, téż jem tak 
gôdôł. Terô równak wòlã sedzec 
doma przed zdrzélnikã a nié stojec 
kòl tôblëcë – skòmentérowôł Tómk, 
ji bracyna. 
Tómk chòdzy ju do czwiôrti klasë i za 
baro nie widzy mù sã chòdzenié do 
szkòłë. Kòchô za to granié w balã na 
bòjiszczu. Je wiedzec, że na tablece 

téż rôd zagrô. A Julka lubi swòjã pierszą klasã, szkólną i drëszczi. Nie lëdô za to 
knôpów za jich głupé zachòwanié na ùczbach. Nôgòrszi je Witk. Nie słëchô szkólny 
i wiedno robi wszëtkò na przék. Òstatno ùwidzało mù sã cygniãcé Julczi za 
warkòcz.
– Nie jiscë sã Julkò, nie bãdze sã tobie przikrzëc. Na pierszi tidzéń feriów 
pòjedzeta do starczi Anë. Na gwës naléze wama czekawé zajãcé – rzekła 
mëmkã.
– Ò nié, mëmkò! Jem sã zgôdôł z Michałã i Mackã. Mómë cëskac w sebie 
sniéżnyma kùglama. A pózni jesmë chcelë pògrac na kòmpùtrze – krzik-
nął Tómk.
– Nick z tegò. Mómë z tatkã wiele robòtë. W tim tidzeniu mùszimë 

przërëchtowac wôżną prezentacjã i brëkùjemë kąsk 
ùbëtkù. A w Môłi Wsë bãdzeta sã dobrze bawic.
W Môłi Wsë mieszkô starka Ana. Wiedno 
w zëmòwé ferie wëmiszlô rozmajité atrakcje dlô 
swòjich wnëków i wnëczków. Zabiérô je do miasta, 
do kina, na lodowiszcze abò na basen. Ale na codzéń 

wcyg robi. Je bibliotekarką w szkòłowi bibliotece. Julce i Tómkòwi baro 
sã ten plac widzy. Òb ferie, czedë w szkòle ni ma ùczniów starka 
pòzwòliwô jima czasã nëkac pò kòritarzach abò sã chòwac. Tómk 
łoni pòznôł ju czile knôpów z Môłi Wsë i przëbôcził sobie, że mòże 
zgadac sã z nima na granié w balã na halë. Doch je bëlnym balôrzã. 
A ju w halówkã grôł lepi òd wszëtczich!
– Në dobrze, pòjedzemë. Pòwiém leno starce, żebë zazwòniła do Ja-
cka, në tegò sëna wastnë Krëszi. Zbierzemë knôpów i zagrómë w balã.



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

18

Starka Ana czekała na dzecy niecerplëwò. Ùpiekła dlô nich nawetka bëlny młodzowi kùch.
– Hmm, pierszi dzéń w Môłi Wsë zapòwiôdô sã baro dobrze – scwierdzył Tómk, czedë jôdł 
pòstãpny sztëczk tegò casta.
– Òj, Tómkù, Tómkù… Mòżesz jesc, kùli le chcesz. W kòżdi chwile mògã ùpiec wiãcy. A terô 

zapùszczã wama jaczis film abò bôjkã. Òdetchnijta përznã pò réze. 
A witro pùdzeta ze mną do robòtë. Ju przed ósmą reno mùszã 
òtemknąc bibliotekã.
– A zwòniła jes w sprawie meczu? Jem cekawi, czë knôpi bãdą w lep-
szi fòrmie jak òstatno – rzekł Tómk. – Ale bëlë zadzëwòwóny, czedë 
strzélôł jem jima gòla za gòlã!
– Jo, jem zwòniła do wastnë Krëszi. Ji syn gôdôł, że tim razã dobãdą. 

Mają nibë jakąs krëjamną bróń. 
– Ò, ùzdrzimë… – ùsmiéchnął sã Tómk gwësny tegò, że je nôlepszi.
Julce baro widzała sã biblioteka w Môłi Wsë. Starka robiła, co mògła, żebë bëło w ni wiele 
ksążków dlô dzecy.

– Ksążczi to nôlepszi drësze, a dzecë to nôlepszi czëtińcowie! Wôrt miec ò nich 
starã – gôdała wiedno.

Lubòtné ksążczi Julczi to seriô pòwiôstków ò Martince abò jesz barżi ò 
magicznëch baletkach. Bòhatérka, môłô baletnica, czedë założëła swòje 
nadzwëkòwé bótë do tuńca, przenôsza sã do magicznégò swiata i tam 
przeżiwała czekawé przigòdë. Ò tak czims sniła Julka. W wëòbrazni wiele 
razy wanożëła do ti krôjnë z bôjczi. Dlôte tak lubiła bibliotekã w Môłi 
Wsë. Miała tam przëstãp do wszëtczich ksążków. A czedë nie bëło   

nikògò w bibliotece, starka czëtała ji lubòtné historie. 
Latosé ferie miałë wëzdrzec jistno jak pòprzédné. 
Młodzowi kùch, biblioteka, granié w balã, wëjôzd do 
miasta na basen i do kina…
Równak tim razã zdarzëło sã cos wiãcy! A nadzwë-
kòwé wëdarzenia zaczãłë sã òd Tómkówégò dramatu.
– Nie wierzã! To nie je mòżlëwé! Jak to sã mògło stac! 
Kò jem jak Messi i Ronaldo wzãti do grëpë! Chùtczi, 
chwatny i mòcny… – knôp wszedł do biblioteczi 

wnetkã z płaczã.
– Co sã stało? – zapëtała starka.

– To ta jich strategiô! Z procëmnikama mòjégò karna zagrôł 
jaczis nowi knôp. Przëjachôł tu na ferie. Chòdzy do spòrtowi klasë we Gduńskù. Në i jem 
przegrôł. To znaczi, jesmë przegrelë.
– Nie jiscë sã, dobãdzeta zagriwkã czë cos taczégò – òdezwała sã Julka.
– Gôdô sã dogriwkã. Ale nie bãdã ju nigdë z nima grôł – rzekł Tómk.
– Nie òbrażôj sã Tómkù! Nié wiedno ùdôwô sã dobëwac. Tej-sej zdarzi sã i stracëc. Mùsz je 
równak przegriwac z gòdnoscą – skòmentérowa starka. – Pòjta, pòkôżã wama jednã ksążkã 
z czëtnicë. Je nadzwëkòwô.
Dzecë sadłë kòl stołu w czëtnicë. Tómk nie béł za baro rôd. Nie lubił, czedë chtos gò 
pòùcziwôł. Ale starka Ana rozmiała to wiedno robic delikatno. Gôdała tak, żebë nikògò nie 
òbrazëc. To baro mądrô starëszka!
– Proszã, hewò ksążka: Krëjamné historie. Òbezdrzëta so, je wiele piãknëch malënków. A të, 
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Tómkù, mòżesz sobie sóm pòczëtac. Jô mùszã 
jic do czëtińców.
Pò prôwdze, ksążka bëła bëlno wëdónô, chòc 
wëzdrzała na stôrą. Dzecë nôchãtni sygają pò 
nowé i farwné, ale ta zdôwała sã jakôs jinszô. 
Julka znała wnetka wszëtczé ksążczi w starkòwi 
bibliotece, równak ti jesz nie widzała. Mia-
ła wiele ilustracjów, ni mòglë òprzestac jich 
òbzerac. Czas jakbë sã dlô nich zatrzimôł. Tómk 
nawetka zabéł ò meczu. 
Nôgle… W czëtnicë zgasł wid! Zrobiło sã baro 
cemno! Ale zarô, kò to nijak nie je wieczór? 
A w bibliotece są wiôldżé òkna!
– Tómkù, co sã dzeje?
– Nie wiém, mòże tak długò jesmë zdrzelë na 
tã ksążkã, że zrobiło sã cemno?

Stuk, stuk, stuk... czëc  jaczés cãżczé kroczi corôz krodzy czëtnicë. To nie 
bëła starka. Òna je niskô i delikatnô. Dzecë wnetka nigdë nie czëłë, jak 
nadchôdô… To szedł chtos wiôldżi i cãżczi.
– Bòjã sã – rzekła cëchò Julka.
– Jô téż… 
Chtos òtemknął dwiérze i stanãła w nich wiôlgô pòstacjô. Stolemnô!
– Chto to je? – spitało dzéwczã.
– Jaczis pòtwór? 
Ten chtos pòdchòdzył do dzecy, chtërne chùtkò weszłë pòd stół. Nie bëło 
jich widzec, ale tak sã bòjałë, że nawetka stół sã trząsł. W dodôwkù zôs 
zrobiło sã widno. Òkôzało sã, że czëtnica w bibliotece starczi wëzdrzi 
czësto jinaczi jak w jawernoce. Dzecë nalazłë sã w stôri, szkòłowi klase. 
A wiôldżi pòtwór òkôzôł sã zwëkłim chłopã. Do jizbë wnëkôł jaczis knôp, 
a za nim dzéwczã.
– Tatkù, tatkù, czë ju tu są? – wòłełë.
– Jo, zatacëlë sã pòd stołã – òdrzekł chłop.
Krëjamné dzecë krëjamnégò tatka zazdrzałë pòd stół i zaczãłë sã smiôc.
– Ale môta smiészné òbleczenia i włosë!
– Zarô, zarô – zawòłôł Tómk, jaczi wëtrëkôł sã spòd stołu. – To wa wëz-
drzita smiészno! A tak òglowò, to co sã tu dzeje? Ta jizba to nie je biblioteka. Chto wa jesta?
– Ksążka, jaką jesta czëtelë, je zaczarzonô. Trôfiô sã, że nadzwëkòwi czëtińcowie przenôszają 
sã do historie, chtërnã czëtają. Przëznóm, że wa sã zjawiła w dobrim sztóce, bò brëkùjemë 
pòmòcë. Jô sã zwiã Karól, jem szkólnym. A to mòje dzecë: Jack i Zosza.
Julka i Tómk ni mòglë ùwierzëc, że to prôwda. Ale szkólny Karól gôdôł dali:
– Zarô na dwòrze najégò króla òdbãdą sã miónczi ò Złotégò Kùra. Kònkùrs je òrganizowóny co 
trzë lata. Z kòżdi szkòłë z najégò królestwa startëje dwùch miónkôrzów. Ti, co dobãdą, bãdą 
gòscëc samégò króla i dostóną w nôdgrodã nowi sprzãt do nôùczi i wiele ksążków. Nama 
równak nigdë nie ùdało sã bëc pierszima. A tak pò prôwdze, wiedno jesmë bëlë na kùńcu. 
Pòsłańczik, chtëren halôł nama rôczbã na latosé miónczi, smiôł sã, że jesmë nôgòrszi i król 
kôże zlëkwidowac naszã szkòłã. 
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– Dlôcze wiedno jesta òstatny? Mùszitã wiele trenérowac! – mądrził sã Tómk.
– Miónczi Złotégò Kùra nie zanôlégają na zwëkłim bieganim. Na drodze je wiele zôwadów 
i niżóden z ùczniów naszi szkòłë òkróm mie nie dôwô so z nima radë – rzekł Jack.
– Tatk przeczëtôł w ksążce Krëjamné historie ò knôpie, co rozmieje dobrze grac w balã 
i pòmëslôł, że mòże nama pòmòżesz – dodała Zosza.

– To wa ò nas czëtôta? – zadzëwòwała sã Julka.
– Jo i za pòmòcą czarów, chtërne są zapisóné w ksążce, tatk waju przëwòłôł.
Tómk zgòdzył sã pòmóc. Stanął do miónków z Jackã. Kąsk mù bëło wstid, bò mùszôł 
założëc kòszëlkã, na jaczi béł nacéchòwóny kùrón. Ale czuł, że je w bëlny fòrmie 
i dobãdze. Jinszi biegôcze wëzdrzelë na mòcnëch, ale szkólny Karól wëtłómacził mù, 
że wôżniészi w tim turniéru je szëk i mądrosc.

– Pamiãtôjta téż, że biég mùszita skùńczëc razã. 
Czedë król i królewô sedlë na swòjich placach, sãdza pòdniósł stanicã i dało sã czëc strzél. 
Miónkôrze wëstartowelë.
– Jack, Tómk, Jack, Tómk! – wòłełë dzecë ze szkòłë wastë Karola.
A knôpóm dobrze sã biegało razã. Bëlë chùtczi i bëlno sã rozmielë. Czedë pòjôwiałë sã 
zôwadë, sygło że na se wezdrzelë i ju wiedzelë, jak je òminąc. Szkólny béł baro rôd. Król téż, 
bò zapòwiôdało sã, że turniér skùńczi sã 
sensacją. Czedë Jack z Tómkã na òstatnëch 
métrach bëlë na pierszim placu król jaż 
wstôł ze swòjégò trónu. 
Kùreszce pòjawiła sã slédnô zôwada. Béł 
to wiôldżi dół, jaczi mùsz bëło przeskòczëc. 
To prosté – pòmëslôł Tómk i bez problemù 
przelecôł górą. Terô jesz to samò zrobi Jack 
i mòżna nëkac do metë… Ale Jack nie dôł 
radë. Wpôdł w dzurã i zaczął głosno wòłac:
– Aùùùù! Pòmòcë, to baro bòli! 
Tómk ju béł krótkò metë, czej ùczuł wòłanié Jacka. Wszëtcë na tribùnach wstelë i zdrzelë na 
to, co sã dzeje. 
– Kò ni mògã dobiec sóm – rzekł do se Tómk i wrócył do Jacka.
Wëcygnął gò z dołu. Jack òpiarł sã ò remiã Tómka i razã doszlë do metë. Bëlë ÒSTATNY. Jak 
wiedno. Tegò Tómk sã nie spòdzéwôł.
– Jesmë bëlë tak krótkò – rzekł z letczim gòrzã do Jacka i szkólnégò. Ju chcôł dodac cos 
złoslëwégò, ale pòmëslôł, że Jack baro cerpi. Gwës złómôł nogã i jesz do te przegrôł wôżné 
miónczi.
– Brawò! – pòdeszedł do nich sóm król. – Chcã wama pòwinszowac. Piãkné miónczi! A twòje 
zachòwanié, młodi człowiekù, je wôrtné pòchwaleniô. Béł jes ò krok òd dobëcô, a równak 
wrócył jes pò swòjégò drëcha, bò brëkòwôł òn twòji pòmòcë – rzekł do Tómka.
Pózni król pòwiedzôł do szkólnégò:
– Jem bùszny z twòjich mądrëch ùczniów Karolu. Latos to wa dostónieta Złotégò Kùra 
i przëjadã do waji szkòłë.
– Hùrraaa! Jack z Tómkã są nôlepszi! – zawòłałë dzecë.
Julka i Tómk mùszelë równak wrócëc do starczi. Wëkònelë ju swòjã misjã. Nie bëło jich 
w szkòle òb czas wizytë króla, ale przeczëtelë ò ni w magiczny ksążce. A Tómk zrozmiôł, że 
czasã trzeba rozmiec przegriwac.
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Violetta Mariô Pùchalskô

Jem jinszô

Trzôsk w pôłnié szôlono zatrzaskiwónëch 
dwiérzów na nowò rozbùdzył môłą kamié-
ńcã. Na kamianą pòdłogã z rëmòtã spadłë 
klucze. Rozgòrzony, mòcny głos zagrzëmiôł:
– Do jasny chòlérë!!! Do chòlérë z tim spie-
klonym zómkã!!!
Jem sã zatrzãsła mòckò wërzasłô. Nowi loka-
tor szëkòwôł sã, żebë wińc i jak wiedno béł 
nadzwëkòwò głosny. Nawetka òb noc, czedë 
ni ma kòl niegò alkòhòlowi libacje, dochôdô 
do mie jegò chrapanié i krzëczi przez spik. Pò 
prôwdze, móm strach tegò człowieka!
Mieszkóm tuwò òd niepamiãtnëch czasów. 
Zarô, kùli to ju lat? Szescdzesąt, sédmëdze-
sąt? Corôz czãscy z mòją pamiãcą je lëchò. 
Chòc… ten bòlesny ùpôdk na zemiã òbczas 
bómbardowaniô? Jo, òn mie przëbôcziwô, że 
na gwës jem tuwò òd wòjnë! Kùli wnenczas 
bëło nieszczesców, smiercë wkół! Szczestlëwi 
przëtrôfk, że jem przeżëła!
Móm ju starëszkòwé lata i mògã, bënômni 
z pòzdrzatkù na wiek, zwac sebie antikã. Nie 
bãdã tacëc, że ząb czasu mô ju mie mòckò 
nadgrëzłé, felëje mie zdrowiégò. Preparatë 
na mòje chòroscë dzejają krótkò. Leno do-
razno dôwają zelgã mòjémù cału, z jaczégò 
z kòżdą dekadą wëpłiwają żëcodajné so-
czi. Przedżiblënë mòje skrzëpią ze staroscë 
i wòłają ò wëmianã!
Dzysô jak nigdë dotądka, czëjã, że nie 
jem pasownô do òkrãżégò. Mòja sąsôdka 
z bòkù to „młódka”. Chëba je nadzwëkòwô 
mòdernô. Tak mie sã zdôwô, bò je zasadłô 
jak jô, ale w jaczé farwë òblokłô! Strzébro, 
złoto, ògnistô czerwònosc i biôtkùjącô sã 

z nima ò pierszéństwò czôrnosc. Wid i blôsk 
òd ni jidze jak òd rozwidniony, bògato zdo-
biony gòdowi danczi! Bùszni sã swòją mło-
doscą i wëzdrzatkã, a mie mô za nick. Nie 
chcã bëc złoslëwô, ale mòże to nijak nie je 
mòdernosc le zwëkłi kicz? Mòże to nié mło-
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dosc, ale módny wszãdzebëtny lifting?
Òdkądka pamiãtóm, wiedno jem bëła jinô. 
Miała jem leno òjca. Nim wëpùscył mie 
w swiat, dôł mie wiele tatkòwi miłotë. 
Do dzysô czëjã jegò szorstczé, narobiałé 
rãce, jaczé pieszczotlëwò mùjkają mie na 
òddzãkòwanié. Dodóm i mòje przëkrótczé 
dzectwò niezmienno parłãczi mie sã z wònią 
drzewa. Mòja sztatura i felënk wëraznégò 
sztilu brzadowôł tim, że całé żëcé jem sã 
czëła mało achtnionô.
Baro dôwno temù jem mia jednã znajomą. 
Drobną, niską, ale z dłudżima, cenczima no-
gama. Jo, jo! Zjôdała mie zôzdrosc, nie tacã 
tegò, wiôlgô niezgara! Bò jô móm krótczé, 
krzëwé nodżi. Òna na dodôwk bëła z tëch, 
co to rôd sã ekspònëją. Chcą bëc w cen-
trum ùwôdżi. A jô? Jô bezùstôwno pòdpiéra 
scanë. Wcyg jem stojała gdzes w nórtach. To 
bëła mòja tragediô, wnenczas miała jem jesz 
tak mało lat! Tak jem wòniała swiéżoscą! Żôl, 
że wëzdrzatk, jaczi zawdzãcziwóm mòjémù 
kòchónémù òjcu, stôwôł sã dlô mie kùglą kòl 
nodżi. I tak òstało do dzysô.
Niedôwno jem przeżiwa wnetka nerwòwé 
załómanié. Sedzącô krótkò mie hùrma za 
baro wëparfùmòwónëch mądrzelów, czãsto 
i bezògôdkòwò kòmenterëjącëch wszëtkò, 
co sã le dało, zaczãła kôrbic i ò mie. Òstatno 
òstała jem przez nich straszno pòniżonô, 
czedë jeden z nëch rzekł:
– Alana! Jak ten sztëczk trëpë smierdzy! 
Nôwëższi czas cos z nią zrobic. Je stôrô, a ji-
dącô òd ni wòniô nie je do strzimaniô!
To prôwda. Mòja niecodniowô pôcha mô 
wiele niedrëchów. Pòwiém ze wstidã: nie 
je to bëlnô, kwiatowò wòniô. Ta pôcha 
òd dwadzesce, a mòże trzëdzescë i wiãcy 
lat, twòrzi kòntrast z bãdącym wkół mie 
wëparfùmòwónym swiatã. Znankòwny 
wòni, jaczi jem zdrzódłã, nie są w sztãdze 
zabic nawetka zachtné pòrcje rozmajitëch 
specyfików. 
– Je mùsz wëzbëc sã tegò dżôdostwa! – krzik-
nął chtos jinszi, tak samò arogancczi. Doch 
do niczegò tegò brzëdactwa nie brëkùjesz!

– Môta prôwdã, knôpi. Wezniemë jã stądka. 
Natëchstopach! – wëdôł na mie wërok nowi 
lokator, jaczégò jem tak baro sã bòjała. – Ji 
czas ù mie pò prôwdze sã skùńcził. Biéjta, 
pòmòżëta mie!
Jem zamieszka na kòritarzu. To nie zapò-
wiôdało nick dobrégò. Nôdzeja òpùscëła 
mie do czësta. A doch całé żëcé jem sã 
biôtkòwała z kòmpleksama, żebë przedër-
chac! Kùli razy jem gôda do se: co tam! 
Dôj pòkù! Nie jiscë sã. Mòżesz bëc z sebie 
bùsznô. Jes miała i môsz bòkadné bënë! 
Adamaszczi, etole, fraczi, biżuteriô… Kò to je 
prawie drżéń twòjégò bëcô!
Prôwdac, bëłë krizysowé dnie i chùdé lata. 
Le ùdôwało mie sã wracac do normalnoscë, 
zôs ògarinało mie bëlné wseczëcé wëpôłnie-
niô!
A dzys? W zëmnym i niedrësznym kòritarzu, 
ze słabim widã, jem òsta dëcht sama. 
Òpùszczonô przez wszëtczich. I do czësta 
lózô. Bòjã sã kòżdégò dnia, czëjã nadchôda-
jący kùńc…
Nôgle z samégò rena, nim doszła do mie 
swiąda pòwôdżi mòji stojiznë, chtos òkrutno 
zaczął mie pòpëchac i kląc… pò chamskù cze-
rowac w stronã trapów, pò jaczich nie zeńdã!

---
W kòritarzu dało sã czëc stolemny trzôsk. 
Czedë rëmòt ùcëchł, dwùch zmòkłëch 
dzyżãgów z ùrzasã zdrzało na krąconé trapë. 
Pòrozdrzuconé sztëczczi drzewa leżałë na 
trapach i przëpiãtrzim. I leno krótczé nodżi 
jaczims cëdã nie òderwałë sã òd srãbù. Rów-
nak nick to nie zmieniwało, to béł ju kùńc! 
Tragedny kùńc dłudżégò żëcô stolemny, 
sztërëdwiérzowi szafë.  

Tłóm. DM
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Słôwk Fòrmella

Specjaliscë i ùrzãdownice. 
Òbrôzczi z żëcégò 
(dzél 3)

Slédnym kùreszce, ale dosc òsoblëwim zortã 
ùrzãdowégò specjalistë béł nen, ò jaczim… 
pò prôwdze dosc drãgò cos 
napisac. Czemù równak 
drãgò i to prawie ò nim? 
Ju òdpòwiôdóm. Prosto 
wnetka wszëtkò, co tikô 
sã negò człowiekã je baro 
krëjamné ë zataconé. Je tak 
dlôte, że je to specjalista òd 
òchronë krëjamnëch wiad-
łów. Chcemë le gò nazwac 
„Krëjamnym”, bò taczé 
miono je w jegò przëtrôfkù 
dëcht czësto pasowné.
Chceta mòże wiedzec, jak 
wëzdrzi robòta specjalistë 
òd òchronë krëjamnëch 
wiadłów? Jeż lë  jo,  te j 
mùszã Waju, Tczëwôrtny 
Czëtińcë, rozczarzëc, bò 
sóm nie wiém. Kò doch 
wark ten je krëjamny i „bële chto” ni mòże 
tegò wiedzec. Spitôjta sã tej „Krëjamnégò”, 
co robi òb czas swòji robòtë w ùrzãdze, ale 
wątpiã, że Wama cos pòwié. Kò doch tak 
wôżnô wietew ùrzãdowi dzejnotë mùszi bëc 
zataconô przed „pléwkama”. Nie òznôczô to 
równak, że lëdze w robòce nick nie gôdają ò 
tim, cëż taczégò przënôlégô do òbrzészków 
„Krëjamnégò”. Tec to, co mô bëc zakrëté, 

prawie lëdze nôchãtni chcą òdkrëc. Tak téż 
bëło w tim przëtrôfkù.

Dark ë Damión bëlë czile 
razy w gabinece „Krëja-
mnégò”. Ùżiwóny przez 
niegò kòmpùter stojôł tak, 
że òd stronë dwiérzów wi-
dzec bëło to, co bëło na 
mónitorze. Bëło to kąsk 
dzywné,  bò wëzdrzało 
na to, że „Krëjamny” nie 
krëje za baro przed lëdza-
ma tegò, co robi na swòjim 
służbòwim sprzãce. Tak 
a tak wiedno, czej jeden 
z knôpów wlôżôł do jegò 
jizbë, widzôł, że mónitor 
béł całi zelony, leno w czile 
môlach widzec bëło place, 
gdze bëło kąsk biôłi ë jinëch 
farwów. „Na zycher graje 
w pasjansa” – gôdelë do se. 

Rôz pòwiedzele to „Dłudżémù” ë Piotrowi 
„złoti rączce”.
 – Nen zgnilc leno sztelëje sã na taczégò, co 
mô cos do robòtë – rzekł na to „Dłudżi”.
– To tak, jak më, bò jes doch gôdôł, że më 
leno ùdôwómë, że robimë, a òni ùdôwają, że 
nama płacą – òdrzekł szpòrtowno Damión.
„Dłudżi” le skrzéwił mùniã, jakbë cytrinã 
miôł w gãbie i rzekł na to:
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– Jo, nibë prôwda, ale przë nim to më 
rakùjemë jak kònie a dëtka richtich nie do-
stôwómë a nen lelek nick nie robi a dëtk bie-
rze prôwdzëwi. Nierobijôsz jeden, leno dulczi 
na to, żebë człowieka na czims złapac, scyrz 
przesniti!
Czësto niedługò pózni wastnô Marzena, co 
robia na pierszim piãtrze, mia nié za baro 
przëjemną leżnosc przekònac sã, że w nym 
slédnym zdanim „Dłudżi” miôł prôwdã…
Trapë w ùrzãdze miescëłë sã w westrzéd-
nym dzélu bùdinkù. Òd 
môlów, gdze wchòdzëło sã 
na piãtra òdchôdałë w òbie 
starnë kòridorë, co z òbùch 
swòjëch strón miałë dwiérze 
do ùrzãdowëch j izbów. 
Jednégò dnia reno zdarzëło 
sã, że „Krëjamny”, co swòjã 
„sedzbã” miôł na drëdżim 
piãtrze, szedł prawie pò tra-
pach do robòtë. Czej nalôzł 
sã na pierszim piãtrze, jegò 
„jamesowò-bòndowé” (lë-
dze tej sej gôdelë, że robił 
przódë w specjalnëch służbach, skądka òstôł 
wërzucony, òficjalno dejade nicht nick ò tim 
nie wiedzôł) òczë dozdrzałë cos cekawégò. 
Zarô copnął sã za róg i zeza niegò òstróżno 
wëzdrzôł jednym òkã, cëż bëło na kòridorze 
lóz. Wastnô Marzena z kòcelnikã w rãce stoja 
kòle òdemkłëch dwiérzów swòji jizbë i gôda 
ze sprzątôczką. Pò sztërkù ùrzãdniczka rëgnã 
pò wòdã do pòrénczny kôwczi w stronã szi-
tuza, jaczi miescył sã na kùńcu kòridora. 
W tim samim czasu sprzątôczka wlazła do 
jizbë wastnë Marzenë ë zaczã tam wëcerac 
pich z biórków. Na to prawie żdôł „Krëjam-
ny”, chtëren jak jachtarsczi pies òpòcuszkù 
rësził w stronã jizbë Marzenë. Czile wiôldżich 
kraczajów i ju béł zatacony za òdemkłima 
dwiérzama. Na sztócëk zazdrzôł do jizbë 
i ùzdrzôł, że sprzątôczka je tam czësto sama. 
„Móm ce!” pòmëslôł tej z redotą, schòwôł 
sã za dwiérzama i żdôł. Pò sztërkù wastnô 
Marzena szła z kòcelnikã nazôd do swòji jiz-

bë. Leno pôrã môłëch kroczków dzelëło jã 
òd ji gabinetu, czej nôgle zeza òdemkłëch 
dwiérzów wëskòcza wiôlgô i cemno òblokłô 
pòstacjô najégò specjalistë. Ùrzãdniczka tak 
sã ùrzasła, że mało felało, a bë ji kòcelnik 
z wòdą z rãczi wëlecôł.
– Bòże swiãti! – rzekła – ale jesce mie 
wëstraszëlë!
„Krëjamny” równak dëcht nick nie dolma-
cził sã z tegò, że wëstrasził białkã. Czësto 
òpaczno. Chùtkò wlôzł midzë niã a dwiérze 

i zastąpił ji drogã do jizbë, gdze w tim cza-
su sprzątôczka robia pòrządk na biórkach. 
Mie nic tobie nic zaczął òstro wadzëc na 
Marzenã:
– Cëż to mô znaczëc!? Czemù òstôwiôce 
sprzątôczkã samã w swòji jizbie?! Kò doch 
môce dostãp do krëjamnëch wiadłow i môce 
téż taczé akta ù se w jizbie! Czë wë ò tim za-
bôczëlë! Tak doch ni mòże bëc!
– Nie wadzce tak na mie! – òdrzekła dër-
no Marzena – Pò pierszé ni móm niżódny 
przëczënë, bë nie wierzëc wastnie Gabrisze 
– tuwò wskôza sprzątôczkã – a pò drëdżé jô 
krëjamnëch aktów móm mało, a te, chtër-
ne móm, chòwiã tam, gdze sã przënôlégô. 
Wszëtkò zgódno z przepisama!
– A ta grëpa na biórkù? – „Krëjamny” 
wskôzôł rãką ùrzmã papiorów na stanowisz-
czu robòtë Marzenë – Ni ma w ni nick, co bë 
mùszało bëc òsoblëwie chronioné?!
– Nié – òdrzekła ùrzãdniczka.
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– Na zycher? – spitôł sã „Krëjamny” i zrobił 
kroczk w stronã biórka. Marzena flot zastą-
pia mù drogã i drist rzekła:
– Jo! Na zycher! A co?! Mòże mie nie wierzi-
ce?! – spita dërno.
– Në nié – „Krëjamny” jakbë kąsk sã òbdôł 
– ale mùszice przëznac, że nie pòwinno tak 
bëc, że bële chto mô przistãp do ùrzãdowëch 
aktów. Kò doch…
– Do biésa! Chto to je „bële chto”?! Chto 
to je „bële chto”?! – òdezwa sã damiącô 
donëchczas sprzątôczka.
– Jô doch z wami nie gôdóm – òdrzekł 
sprzątôczce „Krëjamny” i nawetka sã ji nie 
przëzdrzôł. Rozjarchòlonô wastnô Gabrisza 
równak nie da pòkù.
– Jô mù dóm „bële chto”! Sóm je „bële 
chto”! – szmërgnã swòjã szôtorkã i zarô wë-
szła z jizbë – Jô mù dóm „bële chto”!
Chca jic pòskarżëc sã do czerownika, 
ale krótkò dwiérzi przez przëtrôfk pòtka 
zastãpnicã direktora, chtërna, jak sã òkôzało, 
przechôda prawie niedalek i czej ùczëła 
sztrid midzë Marzeną a „Krëjamnym”, skrąca 
w jich stronã, bë doznac sã, ò co jima jidze.
– Cëż tu je lóz? – spita sã ùczãstników sztridu 
wicedirektorka – Wasto Riszkù – zwróca sã 
do „Krëjamnégò” – cëż sã stało?
Nen ji òpòwiedzôł swòjã wersjã tegò, co sã 
stało, swòje rzekłë téż Marzena ë sprzątôcz-
ka Gabrisza. Zastãpnica direktora pò sztërkù 
wërobia so pòzdrzatk na to, co sã stało 
i zaczã ùspòkòjiwac sëtuacjã. „Krëjam-
ny” pòd ji cëskã pò sztërkù przeprosył 
rozjarchòloną Gabriszã, chtërna zarô wróca 
do swòji robòtë. Wicedirektorka rzekła tej 
„Krëjamnémù”, że tak cos ju wicy sã nie zda-
rzi. Marzena jesz tej dopòwiedza:
– Wiedno tak robimë, że reno jidã pò wòdã, 
a wastnô Gabrisza tej nama sprzątô. Zresztą 
wiedno drëszka je ju tedë w robòce i chtos 
je w jizbie. Ale w tim prawie tidzéniu Justina 
mô wòlné i jem sama.
– Në, tej do kùńca tidzénia pamiãtôjce, żebë 
òb czas sprzątaniô wiedno chtos béł w jizbie.
– Jo – òdrzekła Marzena.

– Në, tej móm nôdzejã wasto Riszkù, że 
terôzka ju wszëtkò je w pòrządkù – rzekła wi-
cedirektorka do „Krëjamnégò”. Nen skrzéwił 
mùniã ë òdrzekł niechãtno:
– Jo. W pòrządkù.
„Krëjamny” ze spùszczonyma mërmama 
òdszedł w swòjã stronã a wicedirektorka 
ùsmiéchnã sã ë mërgnã òkã do Marzenë 
i pòwiedza:
– Në tej pamiãtôjce, do kùńca tidzénia – rãką 
pòkôza w stronã, gdze jesz przed sztërkã 
szedł „Krëjamny”, pòkrąca głową i przëzdrza 
sã z ùsmiéchã na Marzenã, jakbë chca ji rzec: 
„Wiész, jaczi ten lelek je. Chcemë le namknąc 
na niegò”. Dopiérze tej Marzena weszła do 
swòji jizbë i òd wëpicégò pòrénczny kôwczi 
ë przezérkù farwnëch białczënëch cządników 
zaczãła ùrzãdowanié.
Tej sej „Krëjamny” Riszk chcôł pòkazac so 
òd lepszi stronë, że nibë téż je „w pòrządkù 
chłopã”. Zamanówszë przëchôdôł na 
stróżówkã, to je do òstrzódka „wëmieniwa-
niô wiadłów” midzë robiącyma w ùrzãdze 
chłopama. Rôz ùdbôł so pòwiedzec jima 
szpòrt.
– Pamiãtóm jesz z dôwny robòtë jak jedna 
teczka, co bëła dłudżi czas krëjamnô, òsta 
ùjawnionô. Pózni równak òkôzało sã, że 
to bëła fela, bò bëłë w ni wiadła, co miałë 
jesz wcyg bëc chronioné. Tedë ten, co jã 
ùjawnił, richtich sã wëstrasził i zatacył jã 
gdzes w archiwùm, żebë sã nie wëdało. He 
he… I wëszło na to, że jawnô teczka zôs sta 
sã krëjamnô he he he…
Chłopi zeszłi na stróżówce nie smielë sã 
równak z negò wica, chtërnégò òkróm 
„Krëjamnégò” wierã nicht nie rozmiôł. Sto-
jelë z kòmùdnyma licama i sztócëk damilë 
jaż w kùńcu Jark rësził sã z môla i rzekł do 
„Dłudżégò”:
– Chcemë le jachac na tã pòcztã.
– Jo, ni ma letkò – cãżkò wzdichnął „Dłudżi”, 
pò czim razã z Jarkã pòmalinkù wëszlë. Pò 
tim jinszi chłopi ë knôpi przëbôczëlë so, że 
òkróm kôrbieniégò na stróżówce mają téż 
jaczés biórowé òbrzészczi i zaczãlë pòsobicą 
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jic do swòjich gabinetów. Na kùńcu szedł do 
se zjakòsałi „Krëjamny”, chtëren nie rozmiôł, 
dlôcze nicht ni mô chãcë z nim gadac.
Damión ë Dark, czej wrócëlë do bióra, doz-
drzelë, że czerowniczczi ni ma i je baro wiele 
wôrtny sztót wòlnotë. Ùdbelë so, że wôrt 
bë bëło gò wëzwëskac i prawilë so szpòrtë 
ò „Krëjamnym”.
– Nie je to dzywné, że òn kòmpùter mô tak 
pòstawioné, że më òd dwiérzów widzymë, 
co òn robi? Nawetka to, że graje w pasjansa? 
– spitôł Dark.
– Pewno pasjans ni mô klaùzulë krëjamnoscë 
he he he…
– Ale przez to wiémë, że òn nick nie robi. Że 
je nierobijôszã. Nie je to dzywné, że òn sã nie 
krëje z tim, że graje w pasjansa w robòce?
– Jô wiém, co to òznôczô – rzekł na to 
z ùsmiéchã Damión. – Na gwës òn jakno 
dôwny esbek mô starã ò bëlną kònspirã. 
Nibë to ùdôwô nierobijôsza i specjalno 
robi tak, żebë tegò pasjansa bëło widzec, 
a timczasã òn tu baro wiele robi. Chce nas 
ten scyrz przesniti òcëganic, doch jo.
– Na gwës tak je. Ale më przezdrzelë jegò 
chitré planë i sã mù nie dómë. Za słabi je na 
nas hi hi hi…
Knôpi bëlno pòprawilë so hùmòr dzãka 
„Krëjamnémù”. Pòsmielë sã kąsk a pò 
sztërkù zôs ùczelë, że wastnô Józefa ju wlôżô 
do swòji jizbë i je wòlnotë kùńc.
Na „Krëjamnégò” téż kùreszce rôz przëszedł 
kùńc. Stało sã to, czej do ùrzãdu przëja-
chelë ze stolëcë na kòntrolã. Dwaji chłopi 
brelë do przezdrzeniô papiorë z rozmajitëch 
wëdzélow ùrzãdu. Jednégò razu do jizbë, 
gdze prawie sedzelë, wlôzł „Krëjamny” Riszk. 
Sygło mù leno blôsknąc na to, co robilë i ju 
wszëtkò wiedzôł. Jaż zatrząsł sã òd gòrzu i za-
pitôł sã:
– Czë wë môce pòzwòlenié na przëzéranié 
taczich aktów?! To doch widzec je wërazno: 
„pòùfné”!
– I co z tegò? – spòkójno spitôł sã jeden 
z chłopów.
– Jak to, co z tegò?! – wadzył dali „Krëjam-

ny” – Kò doch do przezéraniégò taczich pa-
piorów mùsz je miec specjalné pòzwòlenié! 
Môta wa tak cos?!
Chłopi spòkójno przëzdrzelë sã na se i zaczãlë 
wëcëgac z teczków jaczés cedle i pòkôzelë je 
Riszkòwi. Nen wzął je w swòje trzãsącé sã 
paje i przezdrzôł. Pò sztërkù òddôł je jima 
i pòwiedzôł:
– Nibë w pòrządkù. Ale czemù jô nie dostôł 
niżódnégò wiadła, że môta tuwò przëja-
chac?! Co to je do biésa za szërmëcél?! Zarô 
pùdã do direktora wszëtkò…
– Ni mùszice do mie jic, jem ju tuwò – dôł 
sã czëc w dwiérzach do jizbë głos direktora, 
co prawie wchôdôł tam, bë pòkôrbic përznã 
z kòntrolérama. – Ò co chòdzy wasto Riszkù?
– Chòdzy ò to, wasto direktorze, że ti wasto-
wie przëjachelë tu na kòntrolã, przezérają 
niejawné papiorë a jô, chòc òdpòwiôdóm za 
jich òchronã, nie dostôł jem niżódnégò wiad-
ła ò tim, że mô tu chtos przejachac. Baro mie 
sã to nie widzy. Mùszice… – „Krëjamny” nie 
zdążił dokùńczëc tegò, co chcôł pòwiedzec 
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direktorowi, bò jeden z chłopów wstôł 
i pòdôł direktorowi jaczis papiór.
– Hewò je pismiono Nr KX/GA/VI-0076-
43/14 z trzecégò czerwińca latoségò rokù, ja-
czé na zycher wasta – tuwò wskôzôł na Risz-
ka – mùszôł dostac. Tam je wszëtkò ò tim, 
czedë mómë przëjachac i co mómë prawò 
przezerac.
– Jô jegò ni móm! – drist òdrzekł „Krëjamny”.
– Në nic. Tej pòszukómë gò – rzekł na to di-
rektor.
– Mògã zagwësnic… - zaczął swòje „Krëjam-
ny”.
– Ale jô rôd pùdã sóm sprawdzëc. Kò doch 
móm pòzwòlenié na przëzeranié niejawnëch 
pismionów, doch jo – rzekł ze zdebłã szpòrtu 
w głosu direktor.
– Ale…
– Ni ma „ale” – cwiardo skùńcził direktor – 
jidzemë zazdrzec do waji. Pòszukómë…
„Krëjamny” ë direktor wëszlë z jizbë, gdze 
òstelë sami kòntrolérze i sczerowelë sã 
w stronã gabinetu Riszka. Tam kąsk sznëkro-
welë pò segregatorach, ale w niżódnym pis-
miona nie nalezlë. Kùreszce direktor wzął sã 
za grëpã papiorów, co leża na zberkù biórka 
„Krëjamnégò”. Przezdrzôł përzinkã aktów 
i widzec bëło, że zacësnął zãbë.
– Wejle, widzã tu stôré papiorë sprzed pôrã 
miesãcy i nie są włożoné w pasowny môl.
– Ale… – zaczął Riszk, ale direktor le przëz-
drzôł sã na niegò i dôł rãką znak, żebë lepi 
nick nie gôdôł. Pò sztërkù szef skùńcził swòje 
òbzérczi i z zacësniãtima lëpama pòkôzôł 
„Krëjamnémù” pismiono ò numrze KX/GA/
VI-0076-43/14 z trzecégò czerwińca latoségò 
rokù. Pòcziwôł leno głową i rzekł zdrzącë na 
Riszka:
– Në, tej ju wiém, ù kògò pò prôwdze je 
szërmëcél; ù nich, czë ù waji.
„Krëjamny” zrobił sã czësto czerwòny na 
gãbie i spùscył òczë. Bëło gwësné, że di-
rektor mùszôł ùczëc to, co Riszk w nerwach 
gôdôł kòntrolérama ò szërmëclu. A terô wë-
szło czësto głupie…

* * *
Krótkò pózni rozeszła sã pò całim ùrzãdze no-
wina: „Krëjamny” z trzôskã wëlecôł z robòtë. 
Co bëło richtich òrãdzą zwòlnieniégò, nicht 
na zycher nie wiedzôł, ale wierã wszëtcë 
w ùrzãdze tim żëlë. Co cekawé, òstôł òn 
zwòlniony z wëpòwiedzenim, co warac miało 
trzë miesące, ale przez ten czas „Krëjamny” 
ju nie darwôł „swiôdczëc robòtë” dlô firmë. 
Wiadło ò tim téż doszło do lëdzy i bëło témą 
kôrbieniów na chłopsczich zéńdzeniach 
na stróżówce. Òsoblëwie „Dłudżi” nie béł 
w sztãdze namknąc na to i gôdôł zeszłima 
tam Jarkòwi, Damianowi, Darkòwi, Piotrowi 
„złoti rączce” ë wachtarzowi Mariszowi:
– Do biésa! Widzyta, jak to je. Jakbë më tak 
makérowelë jak nen przesniti scyrz, to bë ju 
dôwno nas stądka wënëkelë. Negò leleka 
i tak za długò tu trzimelë! A jesz do paralu-
sza jak sã nen łãp bëlno ùrządzył. Nie dar-
wô przëchadac do robòtë a dëtczi jesz trzë 
miesące mdze dostôwôł! Ti nierobijôszë na 
wësoczich stółkach dbają ò se a nas mają 
namkłé do czësta! Tu jidze szmërgla do-
stac! To je szituz a nié ùrząd! Jô srajã na to 
wszëtkò! Òd witra jidã na chòrobòwé!

Kùńc
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Hana Makùrôt

Wiérztë
to gôdô człowiek

nie jem miãsożernym kòniã
bò mëszlã ò sniegù
czej mùskô mie sniég
móm òbrôz majestatu
i rosnie we mie aniół
czej dëdóm ò Bògù
w mòjich żëłach
przeléwają sã kwiatë
jakbë wëdmùchóné
syrenama wiatru
a pòd pòwłoką 
szëji i cała całégò
trzãse sã miłosc

jagòdë i mech

włosë mie kwitną
òd wònie twòjich słowów
sztërësta razë
bëło mie cepło
pamiãtôsz jagòdë i mech?
pòmidzë nama 
wëbùchë
pòczwarzisz w telefónie
jakbë nowô planéta
sã stwòrza
jô wierã zabrnãła
w twòje miãso
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wid na smierc

sztótu nie dô sã wëpùscëc
ani zatrzëmac w pùłapce
ùmrze nawet wiater
mòżesz sã òbezdrzec
ale nick nie dô
jakbë pòłknąc słuńce
czej nicht nie widzy
ùczejesz serce Bòga
ni ma rozjinaczeniô
midzë czerwienią
w tobie płënącą
a krëwią gwiôzd
sostrzónëch
pòłkniesz lëft slédny rôz
jak kòżdi z grëczołów
dërżącégò òd żëcô
grëbégò wszechswiata

kùńc swiatła 

rozzybało sã słuńce ze złoscë
trzôsk
zamrëczało miãso
leżącé na plecach
kòt rozpôdł sã na krziżu
drodżi i kwiatów
nie òddichô wiater
zaklészczony nie kòchô
swiat jakbë zlëszôł
chòc na kòlanach
kònwalie prosëłë ò pòkù
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Stanisłôw Bartélëk

Wiérztë

Jantarowé snica

Ùłòwiã miesądz strzébrzny brzéżką zastawioną kòl zôtoru
ë bùrsztinowëch gwiôzdów karno wënierzchłé w snôdczim wikù
ùłòżã kòl głowë twòji bë żdałë w pòszëkù

Czej òdeckniesz wez w rãce jantarową różã
co jã dënëdżi mòrsczi mają ùbiszkóną
a w nocnëch snicach serdeczno ùkùszkóną  

Stożëc ji mòżesz nômiodniészé sztërczi
a manic letëchno dërgającé serce
z ùtaconym parminiã słuńca

Òpòcuszkù szeptóné serdeczné wëznania
ùdokaznią  sztótë jaczé bùrclëją bënë
ë czasã w përzënë znikwią zwënëdżi
miast redotë niesc łóna

Gwiôzdë rozdrzuconé na pòsowie nieba
wëtuszuj na jantarowi griz
w bùrsztinowi kaplëczce mòrsczégò chleba
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Na wiôldżim mòrzu

Na wiôldżim mòrzu w brizowëch falach
szëmã òmëté tuńcëją letkò mëkcenia 
skrëté
w pòreny dôcë mgłą òdëmioné
kwiatã we włosach doch ùstrojoné

Damią zastëdłé lëpë ùcmùloné
co na  pòpławë żëcégò mają trafioné
jidą w codniowòsc pò kòżdi conocé
fùlné skòpicą ùsôdzkòwi mòcë

Pôcha lata

Dënëdżi mòdrégò mòrza
falëją skrzidłama czirczi
miodny pôchë lata
przëbôcziwają sztërczi

Na widnikù żôgle
wmikają w niedowidną dôl 
na sztrądze zôrna piôskù
mają swój ùbëtny môl
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Sł.: Eugeniusz Pryczkowski  
Muz.: Jerzy Stachurski

Òstałë równak spiéwë...
To béł rok 2003. W tim i w zeszłim rokù pòwstôwôł cykl spiéwków dlô dzôtk. Pisóné bëłë szpe-
cjalnie dlô programù “Rodnô Zemia” Kùreszce – jesz w tim rokù – pòwstôł spiéwnik „Piesnie 
Rodny Zemi”. To béł piãkny kùlturowi pòrëch. Piesnie te dzysô nôleżą do baro wôżnëch 
w szkòłowi ùczbie. Zôs dzôtczi, jaczé je spiéwałë, są znóné wiele szerzi, jak na Kaszëbach. Kò 
przënôlégô pamiãtac, że w karnie bëła Natalia Szroeder, a i Werónka Prëczkòwskô bëlno so 
radzy dzys dnia na rozmajitëch binach.
Na pòczątkù kòżdi premierë w “Rodny Zemi” béł wiedno wstãp. Hewò to bëło rzekłé do ùczbë 
ò jastrowim zajcu: Dzôtczi, czej są małé, to wiele rojbrëją. I tak doch mùszi bëc – to znaczi, że 
są zdrów. Co je wôżné, przë tim wiele sã smieją. Starszi lëdze dobrze pamiãtają, jak wiesołé 
bëłë jich pòcechë, czej bëłë małé. Czej ùrosłë, jedne òstałë wiesołé, jinszé mni, a jesz jinszé są 
wcyg smùtny. Tej sã blós wzdichô: To bëło czedës nôbarżi ùsmiéchniãté dzeckò... Le że mało 
czej je tak, jakbë sã chcało. Chòc starszi wiedno chcą dobrze. 
Pòtemù szła spiéwka, chtërna baro sã ùwidza teleòbzérnikóm. Dëcht pò emisji teleòbzérniczka 
Jadwiga Baczińskô napisa: Ostatnio zachwyciła mnie piosenka „Ale zajc mądrzela wié...” 
w wykonaniu dzieci przedszkolnych – znaczy to, że tak wspaniały język kaszubski, oryginalny, 
piękny, twardy, ale prawdziwy nie zaginie. Dwa miesądze pózni karno „Marzenie” ze Słëpska 
dobëło z nią Grand Prix na II Kaszëbsczich Spiéwach w Lëzënie. Kò mùszimë wiedzec, że nen 
festiwal – co dérëje do dzysa – wierã nigdë bë nie zajistniôł, czejbë nié prawie to dzejanié 
kòle Rodny Zemi, w chtërno tej baro bëło téż wprzëgłé karno „Prôwda” z Lëzëna. Dzys ni ma 
ani „Prôwdë”, ani „Dzôtków Rodny Zemi”. Ni ma téż „Rodny Zemi”. Òstałë równak te spiéwë... 
(ep)

Szkólną je Katarzëna 
Fópka. Dzôtczi (òd lewi): 
Helcia Bigùs, Werónka 
Prëczkòwskô, Natalia 
Szroeder, Jola Bronk, 
Rafał Bigùs i Ùlka Bigùs. 
Òdj. ze zbiérów ep
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Jastrowi zajc

Mech je trzeba, sano mët
Nót je gniôzdkò zrobic wnet
Bò na zajca dzôtczi żdają, 
Tak cos Jastrë w zwëkù mają.

Ref. Ale zajc mądrzela wié
Chto je grzeczny, a chto nié.
Dobrim smaczków bòrdã wpùscy
Lëchëch gniôzdkò òstnie pùsté.

Kòżdé dzeckò dostac chce
Tutã bómków, pùpë, grë
I téż starszi są w se mòcny,
Czedë czëją słowa żëczné. 

Në bò baro ceszi jich
Drodżich dzôtków redosc, smiéch
A jesz wikszô je ùcecha
Z dobri dëszë swégò drëcha.
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Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô

Bédënczi jôdë Tidzenia
(binowi pòkôzk na spòdlim wiérztë W. Bòbrowsczégò „Tidzéń”)

Sedzą przë stole. Na nim jôda. Kòl kòżdi z nich nôpis:
Torta, Klósczi z mlékã, Jaskòrusczi deser, Bùlwë z kwasnym mlékã, Rżany chléb, Czôrnina, 
Chléb z margariną, Zupa z żôłtëch wrëków, Prażnica, Òkrasa, Krëszczi, Miãso, Sér, Rëbë, Chléb, 
Kùch, Masło
Dnie tidzenia mają przewieszoné przez remiã nôpisë z pòzwą dnia. Zazérają w swòjã jôdã. 
Jedzą.

Narrator (przedstôwiô dnie tidzenia)

Przëzdrzijmë sã nym apartnym pòstacjóm!
To je Pòniedzôłk!
A to Wtórk!
No dzéwczã to Strzoda!
Kòl ni Czwiôrtk!
To je Piątk!
A to Sobòta!
Ta damùlka to Niedzela!
(chwôtô sã za głowã)
To równak je całi Tidzéń!
Dnie chcą nama zabédowac, co wôrt je jesc kòżdégò dnia.
Dnie sedzą przë stole kòle swòji ùlëdóny jôdë.

Pòniedzôłk (zéwô, przecérô òczë)

Wstôł jem reno zgniłi.
Torta z kùchã mie sã sniłë.

Wtórk (pòdôwającë jôdã)

Wez z mlékã kùszczi
A na deser jaskòrusczi.
(jedzącë)
Sóm zjém bùlwë z mlékã kwasnym,
Pònemù przegrëzã chlebã rżanym.
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Strzoda (z łëżką w rãce)

Móm chãc na czôrninã.

Wszëtcë (pòdôwającë ji)
Dostóniesz blós chléb z margariną.

Strzoda (z warząchewką w rãce)

Zrobiã zupã z żôłtëch wrëków
(trzimającë panewkã)
A prażnicã móm na wieczór.

Czwiôrtk (z grôpkã w rãce)

Òkrasë móm grôp całi
(bierzącë kòsz)
I kòsz krëszków dozdrzeniałëch.

Piątk (rozzérającë sã pò stole z jôdą)

Zôs miãsa nie jém wcale 
(stôwiającë kòl se)
Sér i rëbë mie szmakają.

Sobòta (smiejącë sã z Piątkù)

Le sã weznã za robòtã
(òblôkô szërtuch. W kòpónce rozczinô casto)
Chléb ùpiekã i dwa kùchë
(robiącë w czerzence)
Zrobiã masła fùntë sztërë

Wszëtcë (Dnie pòsobicą pòdchôdają do tôflë z nôpisã „Jôdnô kôrta” i wiészają nôpis z pòzwą 
ùlëdóny jôdë)
Bãdze jestkù dlô niedzelë!
Terô zjimają nôpisë z remionów i na tle mùzyczi chùtkò wpôdają za stół jakno gòsce, jedzą z 
apetitã i dôwają znac, że wszëtkò jima szmakô.

Niedzela (kòl „Jôdny kôrtë” przezérającë sã „gòscóm”)

Ù mie bëlë gòsce,
Zjedlë wszëtkò.

Wszëtcë (przed pùstim stołã w stronã widzów)
Terô pòscë!
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Jolanta Rubiniec

Wiérztë z Zemi Swiãti
Grób Pańsczi

Tak wiele lëdzy
Wkół mie
Tak wiele nas.
Ale nie mëslë nigdë,
Że jes niepòtrzébny!
Prawie tu
W tim trzôskù
Przë grobie Pana
Czëjã
Że mùszã bëc
Warac
Że plan òbjimô i mie

W Ain Karem

Dzãkùjã Cë
Prowadniczkò
Mòjich nôpiãkniészich
Mëslów
Chtërne pòd
Twòjim płôszczã
Zatacą sã przed złã
Twôrz Twòja
Parmieje
Niezemską
Dobrocą
Naùczë
Wëchôdac
Z Judzczi Pùstini
I jic
Z witrzenką
Do lëdzy
Niech aniołowie
Pòwòłanim
Przëgriwają
W winnicë Ain Karem

Tłóm. i òdj. DM
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Òni téż rozsłôwielë Kaszëbe

Jan Dosz

Zygmùnt Mòczińsczi
Bëlny kómpòzytóra Pòmòrzégò i Kaszëb

Zygmùnt Mòczińsczi ùrodzył sã w Bëdgòszczë 
23 gromicznika 1871 rokù jakno nômłodszi 
syn òrganistë òd farnégò kòscoła Môrcëna 
i Eleònorë z Holsteinów. W małoscë sôdôł do 
òrganów i tej sej zastãpòwôł tatka na mszach. 
Nôpierwi ùcził sã w Rogòznie, pòtemù 
w Paradiżu, dze złożił maturã w 1893 rokù. 
Kùreszce ùkùńcził Królewskò-Akademicczi 
Institut Mùzyczny w Berlinie. Jakno szkólny 
robił w Kòzminie i w Szczecënie, dze ùsadzył 
wiele mùzycznëch religijnëch sztëczków. 
Niechtërne wëszłë drëkã. Pò wëzwòlenim, 
w rokù 1922, wrócył na Pòmòrzé i za-
mieszkôł w Torniu. Tam òstôł wicedirektorã 
Kònserwatorium Mùzycznégò. Do te w la-
tach 1928-1939 dirigòwôł toruńsczim chùrã 
„Dzwon”, jaczis sztërk grôł na òrganach 
w kòscele NMP w Torniu, a jesz do te pro-
wadzył przë nim chùr „Lutnia”. Wespółrobił 
z pòmòrsczim radiã w Torniu.
Z. Mòczińsczi jesz jakno ùczeń w Rogòznie 
skómpònowôł piãkné dokôzë, jak Gaude 
Mater Polonia, czë Pieśń żołnierska. Nôwi-
cy równak ùsadzył midzë wòjnama. Tej 
pòwstałë jegò bëlné sztëczczi, co słôwią na-
sze stronë: Pòmòrzé, a Kaszëbë, a téż mòrze. 
Do nôbarżi znónëch przënôlégają: Hymn Po-
morza, Chór marynarzy, Dwie dole, Wiosna 
na wsi, Na morze, Zaślubiny z morzem, Płyną 
po morzu, Hejnał, My z morza, Pomorza, Od 
Włocławka do Kruszwicy. 
Za swòje ùtwórstwò dostôł téż wiele nôd-
grodów, chtërne òdbiérôł nawetka w przed-
wòjnowim Gduńskù czë Gdini. 

Dlô Kaszëbów òsoblëwie – òkróm znónëch 
dokôzów ò Pòmòrzim – wôżné są sztëczczi, 
co Z. Mòczińsczi ùsadzył dlô sanktuarium 
w Swiónowie. Ò tim mało je wiedzec, nie dô 
sã tegò téż wëczëtac w żódnym òficjalnym 
biogramie kómpòzytórë. 
Kò hewò przed wòjną mieszkôł w Swiónows-
czi Hëce szkólny i pòeta Edward Włosniews-
czi, co pòchôdôł téż z Tornia. Do jegò sztëcz-
ków Mòczińsczi ùsôdzôł mùzykã. Nôbarżi 
znóné są dwie piesnie: Maryjo Sianow-
ska, wśród dolin i wzgórz i Maryjo, przed 
Twym obrazem. Òbie spiéwóné są do dzysa 
w Swiónowie na niedzélnëch mszach. Są òne 
téż òd kòrunacji (1966 r.) dzélã swiónows-
czi nowennë. Òd te czasu wiedno w kòżdą 
strzodã rozbrzmiéwają òbczas wieczórnëch 
mòdłów. 
Kómpòzytóra Mòczińsczi gwësno bë jesz 
ùsadzył wiele snôżich sztëczków, le nasta 
wòjna. Béł òn wiôldżim patriotą pòlsczim, 
temù dërno stanął – tak jak jegò drëch 
Włosniewsczi – procem Miemcóm. Wstą-
pił do pòdzemiégò, béł jednym z załóżców 
òrganizacji „Bataliony Śmierci za Wolność”. 
Długò téż nie cesził sã żëcym. Na pòczątkù 
séwnika 1940 rokù trafił do sôdzë w War-
szawie. Przed smiercą béł torturowóny, 
tak że òdpôdało z niegò żëwé celszcze. 
Zamòrdowóny z hitlerowsczich pajów òstôł 
17 séwnika 1940 r. w Palmirach.  
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