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Ja, podpisany : Mieczysław G o n c a r z e w i c z  
urodzony 5.1.1889, zamieszkały Bj/dgoszcz ul.Śląska 11 m 9 
niniejszym oświadczam co następuje:

Mariana P a w l a c z y k a ,  urodzonego 6.10.1922 r . 
w Mierzynie pow. Międzychód, syna Marcina i  Marii z domu 
Libera zamieszkałego obecnie w Gdyni znam osobiscie od roku 
1943 to je s t od czasu przybycia wyżej wymienionego do obozu 
koncentracyjnego w Sztuttowie w któr-ym ja  'orzebywałem od roku 
1940. .

Ua podstawie własnej bezpośredniej obserwacji stwierdzam, 
iż  Miarian Pawlaczyk pracował na terenie obozu w warsztatach 
broni"D.A.W."

Po wyzwoleniu 1945r.zostaliśmy wywiezieni do Związku 
Radzieckiego.Do roku 1949 o miejscu pobytu w ZSRR Mariana 
Pawlaczyka nie było mi nic wiadomym. W 1949 r.spotkałem gow obozie 
w Workucie, Stwierdzam, że Marian Pawlaczyfe pracował w kopalni 
węgla w charakterze maszynisty elektrowozu, y obozie tym prze= 
bywaliśmy razem do chwili powrotu do kraju t . j .  do roku 1953r.

Oświadczenie powyższe składam dla użytku w^adz, przy czym 
świadomy jestem odpowiedzialności karnej " za z łożen ie 'n ie  prawdzi= 
wych o świadc z eń.

Numer Repereonom A: /±957•

Ja, Aleicsaaaer Janozews&i,notariusz urzędujący w Państwo
wym Biurze Noe analnym w ^d^oszczy poświadczam, że powyższy poa- 
pas poluzył w mojej ouecnosci Mieczysław G o n cze r z e w i  c z, 
syn Kazimierza i  1‘eresy, zamieszkały w Byd^oszazy,przy ulicy Ś ląs
kiej nr. ii/9 , Js-toro^o tożsamosu stw ieraziiea  na podstawie oK.a- 
zane^o mi aowoau osooiste^o uumer S 0 5 4 4 7 4 8 .-

^ODrano : ty baiou opłaty si£aruow-j w mysi jjou.3/tau.o 
op^atacn sKaruowycn złotych 6.~,oytulem opiaey notarialnej z § 21 
eaiisy no«cu'ialnej zio^yu*! 5* **

Bya&oszcz,dnia 13•września roiiu 1957

Bydgoszcz,dnia 13.września 1957 r .

( Go n^^r^\7^^^^^c^^ław  ]
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Gdańsk, dnia 8 lipca 1981 r .

. (

URZĄD WOJEWÓDZKI 
80-958 Gdańsk 
Wydział Spraw

Obywatel 
Marian Pawlaczyk

W związku z pismem Obywatela z dnia 10 kwietnia 1981 r .  w 
sprawie wydobycia od władz ZSRR poświadczenia zatrudnienia w latach  
1947-1953 na terenie ZSRR -  Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańskgtiprzejmie informuje, iż  Konsulat PRL 
w Moskwie wystąpił do kompetentnych władz radzieckich w powyższej 
sprawie, której załatwienie potrwa około 3 do 6 miesięcy*

c
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A M B ASAD A 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

W  MOSKW IE

Moskwa, d n ia ..2.9..g rU & R ia ....... 197 8"łr.

Wydział Koasularay 
(  31-D-92-81

Z A Ś W I A D C Z E N I E

W ydział Konsularny Ambasady PR L w  Moskwie zaświadcza, że według informacji uzyskanych od 

kompetentnych władz radzieckich danych o ................ ........P k * .................................................... —.............

od 28 maja 1945 r .  do 9 stycznia 1954 r . p r z e b y w a ł w m ie j s c a c h .........

pozbawieala.wolaośęi  ilL„l;.ejreiilt.ZSRR »..a.mast.ępmie.zastał.prz.ekaza»y... 
władzom PRL. Iaaych damyeh dotyczących Ob. M. Pawlaczyka- - -  -  - - -

"przez” .................................. ” ....” ........................... .....................................—......—.....rr.......................................ss™

w  archiwach nie znaleziono.

<
Zaświadczenie niniejsze wydano na prośbę osoby zaint

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



LEG ITYM AC JA
KRZYŻA ARMII KRAJOWEJ

4 $

Nr. ...27791
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Nazwisko ...... ..............................................

im ię.....M a r ia n .........................................

Pseudonim .... "PŁOWY S E P " "S E ? "

Przydział ...... s ? a r e  .S z e r e g i . ........... 

.........................  G d y n ia .

Odznaczony został

KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ

ustanowionym dnia 1 sierpnia 1966 roku przez 
dowódcę A .K . gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 
dla upamiętnienia wysiłku Żołnierza Polski 

Podziemnej w latach
1939 —-1945 ^'rniwoduiozacy 

Podpis:

M ■ U in/ay'' fi I w-y' 
Londyn, dnia . 1/7/83
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• J. SAMP -  POD ZNAKIEM SZATANA
• K. MUZA -  ŃA BURTĘ
• M. BOROWIKOWA -  TRYPTYK *3

Z. KARSKI.-.I Z SZARYCH SZEREGÓW
• L. MALICKI -  ROK OBRZĘDOWY
• E. PUZDROWSKI -  O BRZĘCZKOWSKIM
• A. N A G E L N O W E  BAŚNIE
• J. POWIERSKI -  PRZED BURZĄ
• H. DERDOWSKI -  ZORKA PROWDE
• A. ŁAJMING -  MŁODOŚĆ |
• L. BĄDKOWSKI -  MŁODY KSIĄŻE |
•  M. JEŁlNSKI — GOSGpNA ^
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ZARZĄD GŁÓW NY 
ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO 

Rok XV 1978 N r 1(78)

W  numerze:

3 JERZY SAMP -  Pod znakiem kielni i szatana

9 KRYSTYNA MUZA —  Na burtę; Nie wzerój w kluczewo dzurka

10 MARIA BODUSZYNSKA-BOROW IKOWA -  Tryptyk kaszubski (1)

12 URSZULA OLSZEWSKA -  Pamiętnik (7)

15 ZYGMUNT NARSKI -  Pierwsza Morska Kompania Szarych Szeregów 
w Gdyni

19 KLABATERNIK —  Pst...! (Wyzwać; Dykteryjka)

20 MARIAN JELIŃSKI -  Goscena

25 LONGIN MALICKI —  Kociewski rok obrzędowy

28 EDMUND PUZDROWSKI —  O  Stanisławie Brzęczkowskim

29 HIERONIM DERDOWSKI -  Zorka prowde 

31 JAROMIRA LABUDDA -  Mowa

31 ANNA ŁAJMING —  W spomnienia z młodości (1)

35 JAN POWIERSKI —  Przed burzą

38 BAŁTOSŁAW —  Na pustkowiu

39 ALOJZY NAGEL -  Jumneta (Nowe bajki kaszubskie)

41 LECH BĄDKOWSKI -  Młody książę

45 Z życia Zrzeszenia

46 Klęka

49 GUCZÓ W  MACK gódó! -  Wilczeca

50 ALEKSANDER LABUDA -  Naji deche (6)

52 EDWARD BREZA -  Skqd W olter na Kaszubach?
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Pod znakiem 
kielni i szatana
Jerzy Samp

Nie będzie chyba zfoyit w ielkim  uogólnieniem, jeśli 
stwierdzimy, że jednym z majmniej zbadanych dotąd 
ogniw kultury duchowej Pomorza jest mechanizm po
wstawania oraz ewolucji opowiadań i podań w ierze
niowych o podłożu magicznym. Chodzi tu głównie o 
ten typ ludowego przekazu, który wszedłszy na dobre 
do repertuaru popularnych w  danym okresie histoi- 
rycznym podań wierzeniowych da się zidentyfikować 
z racji istnienia znanych nam lepiej lub gorzej źró
deł. Jakkolwiek żywotność szeregu motywófw opowia- 
damiowych —  szczególnie zaś tych o zabarwieniu de
monologicznym doskonale opiera się niszczącemu dzia 
łaniu czasu, to jedlnak stosunek narratorów do prze
kazywanych treści podlega przeobrażeniom. Co w ię
cej, wraz ze zmianami zachodzącymi w  społeczeń
stwie, jego' strukturze i życiu kulturalnym, pewtne 
wartości po prostu się dezaktualizują, a jako przeżyt
ki i anachronizmy czasów minionych mogą już nigdy 
nie dojść do głosu. „Dlatego też —  chciałoby się po
wtórzyć za Dorotą Simonides —  chcąc dzisiaj zbadać 
opowiadania wierzeniowe, nie wolno nam popełniać 
błędu poprzednich folklorystów, którym w ie le  opo
wiadań nie przypadło^ do gustu ze względu na ich zbyt 
mocny związek z wierzeniem, a zbyt mały z literatu
rą” .1)

W  kręgu przekazów odpowiadających powyższym 
kryteriom i  mogących posłużyć za ilustrację myślenia 
magicznego, mieszczą się dość liczne na Pomorzu po
dania O' wo-lnomuLarzach. Trudno wnioskować o ich 
żywotności przed stu czy dwustu laty. Musiało być 
tego jednak wiele, skoro dziś jeszcze udało się zebrać 
niemałą ilość, a przecież obecnie podania te mogą 
funkcjonować w  folklorze jedynie jako martwy relikt 
i dokument epoki, która wraz z  masonerią odeszła na 
zawsze.

Niestety, tak opowiadania, jak i wierzenia dotyczą
ce członków loży, z różnych względów zresztą, nie 
m iały szczęścia do ludoznawców i folklorystów. Jeśli 
nie zostały zbyte całkowitym milczeniem, te  pojaw ia
ją się w  opracowaniach etnograficzno-ludoanawczo- 
-folklorystycznych, bądź publikacjach innego typu ja 
ko uwagi marginalne, a sam problem potraktowany 
dość powierzchownie i ogólnikowo nie zwraca na sie
bie uwagi czytelnika. Oto jak przedstawia się w  tym 
zakresie stan badań.

Siady ludowej transform acji wierzeń w  „dwoistość” ma
sońską znajdujem y w  książce Izydora Gulgowsklego pt. 
„Von elnem unbekanten Volke In Deutschland" (Berlin  1911). 
Rok wcześniej August Stlelow zamieścił na łamach redago
wanego przez Lorentza 1 Gulgowsklego periodyku „Mittei- 
lungen des Verelns £Ur Kaschublsche Volkskunde” artykuł 
poświęcony wolnom ularzom  w  wierzeniach ludowych K a
szubów. Ow  niezbyt obszerny tekst, pomimo emocjonalnego 
zabarwienia stanowi pierwszą próbę kompleksowego ujęcia 
problemu. Kolejna publikacja to „Kaszubi. Kultura ludowa  
i język” — Lorentza, Fischera i Lehra-Spław lńskiego z roku  
1934. Tu jednak pod hasłem „Mason i sobowtór” znajduje
my Jedynie powtórzenie, w  w ielkim  skrócie tego, co opu
blikował wspomniany wyżej Stielow. Autor „Słownika gwar 
kaszubskich” —  ks. dr Bernard Sychta w  pierwszym tomie

swego dzieła w yraz „farm azin” opatrzył obszernym komen
tarzem. A n i razu nie pada w  nim słowo „wolnom ularz” czy 
„mason” , na podstawie czego można by sądzić, że farmazon  
to coś zgoła odrębnego. Można, lecz nie trzeba. Niestety, 
autorki 2 wydania „Bedekera kaszubskiego” , gdzie z kolei 
odnajdujem y pod interesującym nas hasłem powtórzenie 
tekstu B. Sychty mylnie stwierdzają, iż „na Kaszubach nie 
jest to ani mason, ani niedowiarek. Przeciwnie, to człowiek  
wierzący w... diabła” .

Z  Innych publikacji sygnalizujących tzw. kwestię wolno- 
m ularską na Kaszubach 1 Pomorzu, a także je j osobliwe 
odzwierciedlenie w  folklorze, na uwagę zasługuje m onogra
fia Ryszarda Kukiera „Kaszubi bytowscy” (Gdynia 1968). Na  
tym w  zasadzie koniec, chyba, że chcielibyśmy wymienić 
publikacje odnotowujące ludowe podania i teksty dotyczą
ce farmazonów, lub też ich literackie adaptacje. Również 
i tu bibliografia przedstawia się raczej skromnie, a składają  
się na nią niemieckie zbiorki „sag” , m. in. O. Knoopa z r. 
1885 i K. Rosenowa z r. 1921, zapiski ks. W ładysława Łęgi, 
zamieszczone w  „G ry fie” w  1922 r. (nr 6, s. 162), oraz J. Sli- 
zińskiego, zawarte w  X L IX  tomie „Ludu” z roku 1965.

Późiną jesienią 1977 roku przeprowadziłem badania 
terenowe celem konfrontacji sądów o funkcjonowa
niu w  żywej tradycji pomorskiej mitu wolnomularza 
i  zakorzenionej niegdyś w iary w  nadprzyrodzone je 
go właściwości. Efektem było ponad pięćdziesiąt zano
towanych tekstów o cechach podania wierzeniowego 
z okolic Kościerzyny, Kartuz, Lęborka, Pucka, Sta
rogardu Gdańskiego, Wejherowa, Słupska, Żuław i  in. 
Dzięki zaangażowaniu moich informatorów oraz w y 
datnej pomocy takich osób, jak Józef Ceynowa, A lek 
sander Labuda i A lo jzy  Nagel, w  krótkim stosunko
wo czasie udało mi się zgromadteić materiał niezwykle 
interesujący i oryginalny. Stanowi on istotne uzupeł
nienie szczupłego, jak wspomniałem, potencjału ist
niejących dotychczas tekstów źródłowych i otwiera 
drogę dla dalszej penetracji zagadnienia, a nawet mo
nograficznego ujęcia problematyki.

Należy tu dodać, iż rozpiętość wieku osób, które 
udzieliły informacji, kształtowała się w  granicach od 
47 do 88 lat. Niemal wszyscy potwierdzają swój oso
bisty kontakt (w  okresie przedwojennym) ze znanymi 
im wolnomularzami. Większość osób, z którym i ze
tknąłem się bezpośrednio lub drogą korespondencji 
zastrzegała się, iż  opisane przez nich wydarzenia 
m iały (pomimo ich magicznego charakteru) miejsce w  
rzeczywistości: „sam to widziałem” , „ t o  nie jest bajka 
lecz szczera prawda” , „sama byłam świadkiem” itp. 
Taki stosunek do obserwowanych zjawisk i sytuacji, 
przy całej ich typowości i powtarzalności powoduje —• 
jakby to określił Julian Krzyżanowski —  swoiste „u- 
ziemnienie fikc ji” , traktowanej jako zjawisko realne, 
kitóre wydarzyło się określonej osobie, w  określonym 
miejscu. Możemy więc dzięki temu mówić o dość w y
raźnych związkach łączących opowiadania w ierze
niowe z podaniem.

Interesujące z językowego punktu widzenia jest ludowe  
nazewnictwo dotyczące członków loży. Znane w  literackiej 
polszczyźnle terminy „mason” i  „wolnom ularz” zastępuje się 
na Kaszubach i Kociewiu innymi słowami. Przypomnijmy, 
że zanim w  Polsce przyjął się termin „wolnom ularz” , mó
wiono najczęściej „franc-m ason”. Pochodzi on z francuskie
go „franc-m acons” , co jest z kolei kalką z angielskiego
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„free-m ason” . W  obu wypadkach słowa te tłumaczą się ja 
ko „wolny m urarz” . Ogólnopolskie —  ludowe wyrażenie fa r- 
mazon pochodzi zatem z owego pierwotnego „free-m ason” .

N a  Kaszubach i Kociewiu obok popularnego „farm azona" 
zanotowałem warianty: „farm azón” , „farm azen", „farm ó- 
zen” , „farm azyn” i „farm azin” . Podobnie jak  w  całym by 
łym zaborze pruskim, tak i tu znany jest niemiecki „Frei- 
m aurer” , wym awiany praw ie zawsze jako „frajm auer” (1. 
mn. „ frajm aurów ” ), ale również istnieje jego w ersja upro
szczona, a miafiowicie „frem er” .

Do prawdziwych rzadkości należy już dziś słowo „kus- 
rót” .!) (Dobrzewin k. W ejherowa). Siadem powszechnej do 
dziś w iary  w  dwupostaciowość masonów są: „postacznik” 
(1910—14 — M irachowo), „sobowtór” , na płd. Kaszubach ,,so- 
botvór” , wreszcie „omana” (używana również na określenie 
zjaw  leśniczych, przyświecających w  milczeniu latarką 
kradnącym w  lesie drzewo 1 chrust).

Wątki wolnomularskie wzbogacające ludową demonologię 
kaszubsko-pomorską są motywami pochodzenia zachodnioeu
ropejskiego, najczęściej niemieckiego. Jednakże rodzima kul
tura regionalna wycisnęła na nich swe indywidualne piętno. 
W  świetle przeprowadzonych badań okazało się, że zdecy
dowana większość (66,6 proc.) znanych informatorom wolno- 
mularzy reprezentowało narodowość niemiecką i do takiej 
się przyznawało. D rugie miejsce w  tej klasyfikacji zajmo
w ali Żydzi (13,3 proc.), na Holendrów, zgermanizowanych  
Pomorzan, wreszcie Polaków  — przypadło zaledwie 6,6 proc. 
W  pamięci osób, które dostarczyły na powyższy temat in 
formacji, pozostały dobrze im znajome nazwiska: Wittershei- 
mów, Fabischów, Somnitzów, Hansenów, Meyerów, Braulów, 
W ejherów , Schlonskich czy von Lebińskich.

Na pytanie dotyczące profesji i pozycji społecznej 
znanych iim masonów, większość odpowiedziała, że 
byli to zamożni właściciele dóbr ziemskich i mająt
ków, kolonizatorzy pochodzenia niemieckiego, a w  od
niesieniu do Żuław —  holenderskiego. Pozostali w y
mienili zamożnych kapitalistów: właścicieli drukarń, 
tartaków, broiwaróiw, warsztatów przemysłowych itp. 
Obszerną listę „zidentyfikowanych” farmazonów za
mykają lekarze, adwokaci, rektorzy szkół, leśnicy, 
kupcy, ibudówniczowie i .ziupełnie sporadycznie śre
dniozamożni chłopi. Powyższe zestawienie sporządzone 
na podstawie ustnych przekazów, niemal dokładnie 
odpowiada statystyce dokonanej w  oparciu o zacho
wane dokumenty, m. in. przez L. Chajna w  książce 
„Wolnomularstwo I I  Rzeczypospolitej” , Warszawa 1977 
rok.

Na ogół informatorzy nie starali się celowo zataić 
nazwisk wolnamuianzy, a nawet ludzi za takich przez 
wieś 'czy miasteczko uznawanych. Mówiono, o nich 
z pełną światiomośfcią bezpiecznego, dystansu czaso
wego jako o czymś, co nie może już nikomu w  żadnej 
mierze zaszkodzić, co. wym arło i istnieje jedynie w  
wym iarze retrospekcji, jak o wycofanej z obiegu mo
necie.'Taki mniej w ięcej stosunek do przedmiotu1 na
szych ^zainteresowań charakteryzuje 'współczesnych 
„narratorów” wspomnień. Śmiem jednak wątpić, czy 
mówiliby oni z  tą samą swobodą a> niekiedy z nułtą 
ironii o wodinomularskicli osobliwościach jefezcze k il
kadziesiąt lat ternui, gtdy tajemnicze loże masońskie 
utożsamiano z  siedliskami czarnych magów, mogących 
z równym powodzeniem poznajwać czyjeś myśli, jak 
i mścić się na „profanach” . Być może tu właśnie tkwi 
jedna z przyczyn swoistej niepopularnośici tematyki w  
badaniach wcześniejszych folklorystów.

W  ZW IERCIAD LE LUDOWEJ W IEDZY

Zanim przejdziemy do. omówienia poszczególnych 
motywów zebranych podań, proponuję zestawienie kil 
kunastu cech wspólnych dla szeregu postaci, które 
określę mianem —  apostołowie ciemnego świata. 
Posłużą nam one w  toku dalszych rozważań 
za rodzaj modelowego portretu farmazona. Na 
podstawie zgromadzonego materiału wnioskować 
można, że kompleks wolnomułarskich przym io
tów ukształtowany został w  sposób emocjonal
ny. Istnieje wyraźny podział na postacie negaty
wne i pozytywne. Klamrą łączącą obie grupy jest rze
kome obcowanie tych ludzi z szatanem —  sygnali
zowane przez wszystkich informatorów.

W  sporządlzomym zestawieniu cech przypisywanych 
pomorskim masonom, dtominiują elementy magicznych 
właściwości, obce ludziom zwyczajnym. Woinomularz 
to zawsze mężczyzna w  starszym. Wieku, postawny, si
w y  lub szpakowaty z „kozią bródiką” , cygarem w  u- 
stoch,.laseczką w  dłoni, ubrany na czarno (frak, cylin
der, muszka).

Znany jest -vy okolicy ze swej zamożności, staranne
go na ogół wiyikszitałcenia, dystansu, który świadomie 
zachowuje w  stosiujnkiu do* innych osób, tajemniczości, 
częstych wyjazdów do miasta na posiedzenia człon
ków bractwa, Zdradza on jak widać szczególną pre- 
d'ylekcję do. koloru czarnego., często posiada czarnego 
psa lub konia. Rokrocznie wznosi nowe zabudowa
nia gospodarskie. Jego stosunek do oficjalnej religii 
jest negatywny. Dalecy od praktyk katolickich a na
wet ewangelickiclh, są farmazoni (zapewne dzięki ka
znodziejskim atakom) utożsamiani przez wieś z wro
gami Kpścioła. i religii chrześcijańskiej .3)

Osobna grupa cech ma charakter czysto magiczny. 
Poza powszechną wiarą w  kontakty „frem erów” z 
diabłem podkreśla się możność ich występowania pod 
dwiema bliźniaczo podobnymi postaciami. Znają dizię- 
ki temu fakty mające m iejśce podczas ich rzekomej 
nieobecności w  majątku. W  takich sytuacjach ich so
bowtóry pojaw iają się —  głównie po to., by nakryć 
złodzieja czy intruza na gorącym uczynku. Wpatru
jąc się ostro w  oblicze złoczyńcy zachowując przy 
tym całkowite milczenie. Mają oni zdolność reinkarna
cji, unoszenia się w  powietrzu, przenoszenia przed
miotów na odległość oraz siły magnetyczne. Posiadają 
także własny system znaków wzajemnego rozpozna
wania się, do których należy m. in. określony rodzaj 
uścisku dłoni.

Woilnomiuiarze, jak zobaczymy, zachowują dużą ak
tywność nawet po śmierci, niepokojąc żyjących i 
mszcząc się na swych wrogach.

Z D IABŁEM  N A  T Y
\

„Katoliccy pisarze imputowali wo'linomiularzom ni 
mniej ni więcej,, tylko kult szaitana; opierało się to na 
tyim̂  że Gi,osue Carjducci, znakoonilty poeta włoski i 
brat jejdnocześinie, napisał „Odę do szaltana” („I/iwno1 o 
Satano” ), i że wizerunek czarta na czarnych chorą
gwi alc-h obnoszony był podczas różnych ceremonii i 
pochodtow”4)

W  roku 1805 ukazało się w e Lw ow ie  polskie tłumaczenie 
dzieła francuskiego duchownego, ks. Barruela, pt. ,,Święte 
tajemnice Masonów sprofanowane” , w  którym autor utoż
samia z satanistami wolnomularzy kabalistów, różnokrzyżow- 
ców i martynistów. Zw racając uwagę na ich dualizm w y 
znaniowy, podkreślał dążność do poznania przez masonów  
,,rzeczy skrytych” poprzez oddawanie szczególnej czci tzw. 
geniuszom — demonom, których przychylność pozyskawszy 
mogą ich w idywać na jawie. ,,Masson skutecznie wierzyć po
winien, że najgorsze spomiędzy tych istot, które pospólstwo 
zowie diabłami, nigdy nie zaszkodzi kompanii Odda
wanie czci boskiej szatanowi nakazuje lektura tekstów czar
noksięskich. Prawdziwe szczęście daje zwolennikom czarne
go kunsztu umiejętność obcowania z demonami, owe — jak  
to określił Barruel „rozmowy, kontrakty i objaw ienia” , jak  
również wizyty „pokazujących się diabłów” , od których o- 
czekują oni skutków swych zaklinań.

Powszechność sądów o satanistycznym zabarwieniu cere
moniału masońskiego to nie tylko zasługa antywolnom ular- 
skiej reakcji, ale po trosze i samych braci, a w  szczególno
ści renegatów tajemniczej korporacji. Pamiętne i głośne 
było pod koniec X IX  wieku wystąpienie Leo Taxila, który 
jako „nawrócony” zyskał rozgłos publikując napastliwe, peł
ne rewelacji dzieła o masonach, m. in. „Bracia trzypunkto
wi” i „D iabeł X IX  w .” (sic!), by na dziesięć lat przed 
śmiercią oświadczyć na łamach paryskich dzienników, że 
wymienione książki napisał jedynie w  celu mistyfikacji, 
która powiodła mu się doskonale. Marques Riviśre — ponoć 
eksmason — wysokich godności w  szeregach loży — na kar
tach „Podwójnego oblicza wolnom ularstwa” twierdził wprost, 
iż wiedza tajemna daje realne i konkretne zespolenie z sza 
tanem, a satanizm masonerii, gdy chodzi o wyższe stopnie 
wtajemniczenia jest pełny, całkowity, to znaczy przejawia  
się w  bezpośrednim i widzialnym  kontakcie braci z synem  
piekieł (por. L. Szczepański, W iedza tajemna. W -w a  1939). 
Jeszcze w  1938 roku, podczas obrad Sejmu z ust posła W a 
cława Budzyńskiego padły następujące słowa: „Polacy mo
gli należeć do masonerii w  okresie walk  o niepodległość 
Polski, rozumując — i słusznie —  że z diabłem nawet bjnn 
się sprzymierzył, byle odzyskać wolność polityczną narodu. 
Byle tylko zdobyć polską formę życia państwowego dla Po
laków” ^ )

Wiedzę prostego' 1'udiu O' członkach lóż masońskich 
kształt oiwały groźne słoiwa, padające z ambon, przy
padkowe obserwacje i skojarzenia, wreszcie wszech
ogarniająca fatma. Nic w ięc dziwnego-, że ludowa fan
tazja przypisała farmazonoim cechy ludzi, którzy wła
sną duszę sprzedali diabłu. Moityw paktu z szatanem
— cyrografu uwierzytelnionego' krwią wolnomularza, 
splótł się na trwałe z mglistymi wyobrażeniami o> ry-
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tiuałach loży. To, co egzystowało dotychczas w  rodzi
mej demonologii jako element folkloru baśniowego-, 
nabrało nowego zgoła znaczenia. Anonimowy dotąd 
niewolnik piekła-, fctóiry za życia podpisał >na siebie 
akt potępienia, stracił swe incognito właśnie z chwilą, 
gdy zaczęto go- utożsamiać z fanmazonem. Popularny 
zatem w  minionych stuleciach wątek cyrografu w y 
dłużył swą żywotność na cały X IX  w. i kilka dzie
siątków lat wieku X X , radząc sobie znakomicie z ba
rierami racjonalnego sposobu myślenia. Raz jeszcze 
„szacunek dla tradycji, uznanie dla autorytetów ludzi 
starszych, dla ich doświadczenia —  doprowadził do 
przyjęcia puścizny ojców  bez powątpiewania” .6)

Istniały, zdaniem wiejskich znawców zagadnienia, różnego 
rodzaju sposoby nawiązywania znajomości z diabłem. M a
giczną moc posiadały pewne miejsca, określone zaklęcia w  
formie wypowiadanych zwrotów, zwierciadła Itp. Jednym  
z bardziej popularnych w  wieku X X  „pośredników” między 
światem ziemskim a otchłanią piekła by ł tzw. siedmioksiąg 
mojżeszowy, a przede wszystkim szósta i siódma księga. W  
nich szukano przepisów leczenia, zniewalania w  miłości oraz 
w ywoływania szatana.

Księgi owe wypuszczało w  świat, poza innymi, berlińskie 
wydawnictwo Bartelsa, także w  w ersji polskiej pod tytułem:

„Szósta i siódma księga Mojżesza 
Siedem razy opieczętowana księga 
Tajna szkoła magiczna cudotwórstwa 
Książeczka' Romanusa” .

Do czasów dzisiejszych zachowały się nieliczne egzempla
rze polskich druków  tegó rodzaju, zaopatrzonych w  siedem  
pieczęci, których złamanie umożliwiało poznanie tajemniczej 
zawartości, co w  mniemaniu ludu było równoznaczne z od
daniem „purtkow i” duszy. N ie  bez racji twierdził B. B ara 
nowski w  swym „Pożegnaniu z diabłem i czarownicą” , iż 
tego typu wydawnictwa brukowe, którym towarzyszyła swo
ista psychoza, aż do najnowszych czasów podtrzym ywały  
wiarę w e wszechobecność szatana. O magicznej karierze o- 
pieczętowanych druków-tabu, o których mówiono nie tak 
jeszcze dawno szeptem, wspomina następujący tekst, który 
przytaczam w  oryginalnym brzmieniu:

„Wasta z  DobraeWina beł kusrótem. To je  taczirn 
człowiekiem, chteren swoja desza purtkowi miół za- 
pisóny, i czej on chdze wejachół precz, tej ledze w  
tim sómim czase, czej ón beł wejechóny widzele go 
w  Dobrzewinie.

Róz czej nen wasta wejachół precz tej jeden z je 
go służącech beł czekawi i zazdrzeł w  jizba swoijgo 
pana i tu on uzdrzół w iaigą ksagą a na ni beł nópis: 
„Das siebente Buch Moses”  (Sódmo Ksaga Mojżesza). 
Służący nen jął przewracac kórte w  ti ksadze i tej za- 
czałe przełaitewac czórny kreczi. Czim w icy nen słu
żący w  ni ksadze przewrócół tim w icy kreków prze- 
Laltiwałe. Jifch belo ju tak wiele, że to dostrzegle są- 
sadze. Tej jeden parotok wzął konie i jachół za ksa- 
dzem do Czelna. Ksądz sa domeslół co- sa swiacy 
i :zare jachół do- Dolbrzewioa.

Czeij on ju tam przejachół tej nóprzód kreczi zastą- 
piałe koniom droga, tej ksądlz, zsódl z woza-, wejął 
spód rewerende szkaplerz, przeżegnół nim konie i 
wszetczi kreczi zwiornąłe, czej ksądz przeszedł w  
jiizlba, chdze beła „Sódmo ksaga Mojże&za” , tej on 
uzdrzół tam służącego, chteren beł często od se.

Tej ksądz pnzeżegnół na ksaga szkaplerzem i nega 
kreków tej zwiormało. Tere ten służący rozmiół, że 
ne kreczi to bele purtce i że wasta je kusrótem” .?)

W ywołany przez farmazona diabeł jaw ił się w  róż
nych postaciach. Mógł to być jego  sobowtór, mężczy
zna odziany na czarno, ale również koń, pies, kot, 
krulk, ćma (zawsze koloru czarnego'), lub jedynie prze
suwający się cień demona o ludzkich kształtach. K a
szubi w ierzyli, że jednym z  warunków dopusizczenia 
kandydata do loży jest wyparcie się przez niego Bo
ga i podpisanie wła'siną krwią cyrografu, mocą któ
rego przyszły wolnomularz uzyskuje nadprzyrodzone 
siły, a jako niewolnik szatana opływać będzie ża ży
cia w  bogactwo*, za co po śmierci dusza jego wędru
je wprost do piekła. Jeden z informatorów kartuskich 
podał, że warunkiem przyjęcia do bractwa spod zna
ku cyrkla i kielni był akt wyrzeczenia się wszelkiej 
reldgii, któremu towarzyszył bliżej nie znany mu 
obrząd krwi.

Pakt z diabłom jest najlepszym gwarantem dobro
bytu i zdrowia. „Z ły ” zobowiązuje się służyć takiemu 
człowiekowi i spełniać wszelkie jego żądania. Zastę

puje go w  pracy, znosi mu pieniądze, pilnuje intere
sów farmazoina a nawet przybiera jego postać, by od
straszyć złodziei majątku, podczas gdy prawdżiwy w ia 
ściciel przebywa na posiedzeniach w  mieście. „Far- 
maain nigde nie doiznaje biede, bo mu dióbeł nosi -pie
niądze. Starczi, że on le ręką signie w  cziesziń. P ie 
niądze, chterne farmazin wedaje, wierino do niego 
wracają” —  .podaje Bernard Sychta w  swym .słowni
ku. Przez izwiązek z diabłem osiąga mason dar równo
czesnego znajdowania się w  dwóch miejscach, albo 
jak twierdzą, diabeł przyjm uje jego postać i zastępu
je go w  jednym miejscu, gdy on sam znajduje się 
gdzie indziej” .8)

Na pewnym folwarku pod Starogardem Gdańskim 
powszechnie uważano, że właściciel Derlam zapisał 
się diabłu, który ułatwiał mu rozbudowę majątku, 
dzięki czemu mógł co rok stawiać nowe budynki go
spodarcze i powiększać pałac, jedni nawet utrzymy
wali, że miusi co roku koniecznie coś nowego zbudo
wać, że jest nie „wolnym murarzem” , lecz na skutek 
warunków cyrografu „murarzem z obowiązku” .9)

> „Wszyscy w  tamtych czasach twierdzili, że farma- 
zotni m ieli kontakt z diabłem, ponieważ oni nie ban
krutowali. Bardzo dobrze gospodarzyli. M ieli najlep
sze zabudowania” (J. Węsierski, lat 67, Czarna W o
da). „Był we wsi młynarz. Miał wiatrak, źle mu się 
wiodło-. Zapisał się do wołnomularzy. Przeszedł szko
łę. Wybrał sobie zawód murarza. Od diabła dostał ka
pitał. Wybudował nowy młyn. Od tego czasu musiał 
co roku rozbudowywać ten młyn. A lbo rozebrał jed
ną ścianę i poszerzył, albo dlwie ściany i budował od 
nowa, ale coś musiał zmieniać. Pokazywał się każde
mu, kto chciał mu ukraść mąkę, zboże, kaszę” .’0)

„Sam pamiętam, że jako 9—10-letni chłopiec poszedłem  
z kolegami do jednego z dziedziców na pole urwać sobie 
makówek. (Dziedzic ten m iał na 100 ha zasiane buraki cu
krowe i w  burakach rósł mak). Gdy już urwaliśm y sobie po 
parę m akówek oglądamy się, czy nas kto nie widzi. Pa
trzymy i widzim y postać, która paliła cygaro ale nie było  
widać głowy. Z postacią tą by ł pies. Uciekliśmy szybko z 
tego pola. Postać ta była w  czarnym fraku” .n)

Zaskakujące w  tych opowiadaniach jest podobieństwo, na
wet wówczas, gdy owe wspomnienia zaczerpnięte z w łasnej 
biografii pochodzą z dość odległych okolic. D la Ilustracji o- 
bok ostatniego podania, którego akcja rozegrała się w  Pa - 
parzynle (k. Chełmna) przytaczam inne, pochodzące z Żu 
ław  1 Kaszub:

„Kiedyś nocą poszedłem do ogrodu na jabłka, W  pewnym  
momencie obejrzałem  się, za mną stał farm azyn z psem i na 
mnie patrzył. Palił cygaro. Mnie włosy stanęły dęba. N ie  
mogłem znaleźć wyjścia (ogród był ogrodzony siatką i ży
wopłotem). D ługo biegałem. Gdy się obejrzałem, to stale go 
widziałem. Jabłka rzuciłem w  ogród” .15)

„Jeden właściciel m ajątku w yjechał za granicę. Właściciel 
ten by ł farmazinem. Chłopcy ze wsi wiedząc, że właściciela 
m ajątku nie ma w  domu, poszli do jego sadu kraść jabłka. 
Nagle właściciel z jaw ił się w  sadzie w  czarnym ubraniu; w  
cylindrze na głowie. W  ustach m iał cygaro. Gdy chłopcy go 
zobaczyli, zaczęli uciekać. Przy tym wszyscy sobie nogi po
łamali, a w łaściciel w rócił do domu po kilku miesiącach” .1’)

„Knópi szle krasc jabka, na wieczór do ogroda pa
na. Jak so natrześle i chcele zbierać, to od raza sta
nął przed nime pan z  cigarem w  gębie. Pólił tak, że 
jiskrę pedale na nich, w ic oni w  nodzi i nic nie prze- 
nioEle. Do ogroda pańszctóigo' ju w icy nie szle” .14)

Wszystkie przytoczone tu opowiadania pochodzą od 
naocznych —  jak sami twierdzą —  świadków opisa
nych wyd'arzeń, którzy nigdy ze sobą się nie zetknęli. 
N ie  może być m owy o plagiacie —  choć słowo to m i
mo woli ciśnie się na usta. A  przecież bliźniaczo podo
bnych epizodów, zanotowanych przez dziesiątki in for
matorów moglibyśmy tu zacytować znacznie więcej. 
No cóż —  zjawisko to- nie nowe. Wystarczy przypo
mnieć sobie chociażby procesy o  czary i zachowane 
z nich akta sądowe. Ich monotonia i podobieństwo 
wątków doprowadzały niegdyś diabologów do białej 
gorączki. A  przecież zeznania pomówionych o kon
takt z diabłem kobiet drogą tortur wydobywano pod 
różnymi szerokościami geograficznymi, tyle że dzia
ło się to od 4 do 5 w ieków  temu.

W  PO NU RYCH  M RO KACH  LO ŻY

Wolnomularski ceremoniał obwarowany tajemnicą, 
obrzędowa mistyka-, niezrozumiałe symbole, kostiumy, 
dostępne tylko wybranym nauki, słowem cała ta pseu
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do tajemnicza maskarada niesamowicie intrygowała 
tych, którzy otarli się choćby raz o owe zagadnienia. 
Niektórzy powtarzali tekst rzekomej przysięgi wolno- 
mularskiej. Ponoć miał on następujące brzmienie:

„Przysięgam —  najściślejszej tajemnicy
dochować...

W  przypadku zdrady pozwalam mieć
gardło1 przerżnięte, 

serce i wnętrzności wyszarpane, 
ciało moje na popiół spalone... 
pozwalam z sobą postąpić tak, aby

po mnie
najmniejsza nie została pamiątka...” 15)

Gdańsk i jego okolice były terenem dość ożywionej 
działalności wolnomularzy. Wiemy, że przed I  wojną 
światową działały w  tym mieście co najmniej cztery 
loże. N ie zabrakło ich również w  takich miastach, jak 
m. in. Kwidzyn, Starogard Gdański, Chojnice, Mal
bork, Tczew. Trudno powiedzieć, jakim i kanałami do
brze strzeżone tajemnice masonów przenikały do lu
dowej wyobraźni. Fakt jednak, iż zrekonstruowany ze 
szcizątków zapamiętanych przekazów obraz masoń
skich ceremonii, a nawet pomieszczeń loży, odpowia
da w  niektórych punktach rzeczywistości. Nas inte
resować w  tym miejscu będzie właśnie 6w świat lu
dowej wyobraźni, która wzbogaciła wizerunek loży i 
je j członków o elementy nie istniejące w  rzeczywisto
ści, przekształcając to, co i tak było już tajemnicze 
i nieznane w  coś, co mogło budzić zabobonną gro'zę, 
jak to widzieliśmy choćby na przykładzie przytoczo
nej „przysięgi” .

Do wszystkich bowiem  cech demonicznych w  jakie w y 
posażono izolujących się od reszty społeczeństwa masonów  
doszedł zarzut o uprawianie w  mrocznych lożach najpotwor 
niejszych eksperymentów z pogranicza czarnej magii, o hoł 
dowaniu w ładcy piekła i lucyferycznych czarnych mszach, 
a co równie istotne —  o paktowaniu na rzecz pruskiego 
najeźdźcy.

Jednym z najciekawszych jest opis samego aktu inicjacji 
połączonej z ̂ szeregiem prób, poprzez które przejść musi 
adept tajnego zgromadzenia. Twierdzono, że zostaje on 
wprowadzony (z opaską na oczach) do ciemnego pomiesz
czenia, w  którym na środku stoi pusta trumna. W  niej 
właśnie spędzić musi teraz całą noc, rozmyślając intensyw
nie o swej decyzji. Gdy jednak w  tym czasie nasuną mu 
się pewne wątpliwości zabije go natychmiast spadający z 
sufitu miecz .>»)

„Przechodzi pewne przeszkolenie — przez trzy dni leżeć 
musi taki człowiek w  trumnie i nie mógł myśleć o Bogu, 
gdyż specjalne urządzenie ucięłoby mu głow ę” .1’)

„Tatk Józka, co no pracowół w  Lęborgu, beł bod ej 
Frejmauer. A  grędo beło sę wmódlec do nich i jejich 
lóże sę dostać. Nópierw i muszeł jes zdówóc egzamin: 
oni ce położele w  czómą tremę i całą noc jes muszół 
w  ni leżeć. Le to jesz ni wszetko. W  noce ce naro- 
czełe dzewótne zwiśrzece, węże i juńce, dióble i jinszi 
strószczi ce sę pokazowałe i na ce szłe, a te to muszeł 
wszetko zniesc i strzemac bez okazenku strachu. Czej 
jes wotrzemół do rena, miół jes egzamin zdąny i beł 
jes kandidatem na farmazena noniższego Stępnia (...) 
(opowiódół stóri Czerwiónka z Mirachowa —  1912 r . )18)

Drugim stopniem ceremoniału wtajemniczenia mia
ło być uroczyste losowanie —  decydujące o całym 
przyszłym życiu farmazona. Prowadzono go zatem z 
zawiązanymi oczyma do długiego stołu zastawionego 
złotymi naczyniami. Zaw ierały one różnorakie sym
boliczne przedmioty. Stielow podaje, że ten, kto na
trafił na misę wypełnioną ksztownościami będzie bo
gatym człowiekiem. Jeśli wydobędzie garść miedzia
ków nie będzie mu się tak dobrze powodziło. N ajgor
szy wszakże los przeznaczony jest temu, kto trafi na 
misę z... robactwem. N ie dość, że przez całe życie 
będzie on klepał biedę, to jeszcze będą go nękać in
sekty, od których nie znajdzie uwolnienia.

Wiedza o losowaniu „przyszłego życia” uległa jak 
się wydaje na Kaszubach pewnemu zatarciu. Siadem 
jej są uwagi informatorów o masonach-miurarzach i 
budowniczych, którym taki właśnie los przypadł w

udziale, lecz dokładniejszych wiadomości o spektaku
larnym charakterze samego losowania nie udało mi 
się od dzisiejszych mieszkańców pomorskich wsi uzy
skać.

Wolnomularz pod groźbą śmierci składać musi naj
uroczystszą przysięgę na wierność loży i dochowanie 
tajemnic. Temu celowi służy też portret (czasem zdję 
cie) nowo przyjętego brata. Zostaje on uroczyście za
wieszony w  ciemnej sali, a towarzyszą temu wypow ia
dane zaklęcia. Jeśli się zdarzy, że człowiek ten nie 
dotrzyma przysięgi milczenia, lub choćby tylko zaczT 
nie żałować podjętej decyzji, jego portret za sprawą 
diabła zacznie natychmiast się pocić.

„Strzegle przede wszetczim swojich tajemnic. Chto 
je  zdradzi, ten mus z i umrzeć. M iele w  lożach sąd 
kapeleówi. Sędzowie zmaskowóne wskózeją na szla- 
chótkę (fotografkę), co wisa na czórnym spódlim i 
skózele go na smnierc. Jeden z nich wzął na stole le 
żącą złotą szpilkę, szedł z nią do fotografki i pchnął 
szpilkę w  ókole serca. W  ti chwile nen, dzekolwiek 
beł, i cokolwiek robił upadł nieżewi na zemię” . (Po- 
wióda Schlicht z  domu Kównackó ze Streszebude —  
1915 r.).19)

Według informatorów Stielowa, farmazon-zdrajca 
po zniszczeniu jego podobizny za pomocą miecza za
wieszonego koło trumny, niezwłocznie zostaje zawez
wany przez samego szatana. Wolnomularze w  swej 
„sekciarskiej” gorliwości wydzielali nawet we włas
nych zabudowaniach osobne pomieszczenie, które 
urządzali na wzór miniaturowej loży. Był to ponoć 
niewielki gabinet, w  którym wszystkie urządzenia, 
meble a nawet okna pomalowane były na czarno. 
Również i tu nie mogło zabraknąć portretu pana do
mu. Jego wynajęta przez diabła dusza tu właśnie 
kontaktowała się z demonem, zdobywając poprzez 
odpowiednie zaklęcia umiejętność podporządkowania 
sobie poddanych, utrzymywania ich w  pokorze, po
słuszeństwie i bojaźni.20) N iekiedy okolicznym miesz
kańcom lub pracownikom „frajm aura” udawało się 
podsłuchać jego wielogodzinne dysputy z czartem.21)

Mistrzowie loży sprawujący w ładzę „ojców  duchowych” 
zgromadzenia często spoglądali na porozwieszane w  czar
nych pomieszczeniach portrety braci. Jeśli tylko na którymś 
z tych w izerunków pojaw iały się kropelki potu, był to 
sygnał, że jego właściciel dopuścił się zdrady tajemnic lub 
przysięgi. Uciekano się wówczas do starego jak  świat spo
sobu unieszkodliwienia w inowajcy na odległość. Służyły 
temu celowi igły, którymi nakłuwano okolice serca farm a
zona przedstawionego na podobiźnie. Ten pradawny obrzęd, 
zaliczany do najbardziej rozpowszechnionych rytuałów  
śmierci w  czarnej magii, od w ieków  znajdował zastosowanie 
w  najodleglejszych zakątkach świata. Niektórzy jego gene
zy dopatrują się nawet w  ikonografii m alowideł epoki 
lodowcowej odkrytych na ścianach pieczar pirenejskich. 
(M alowany bizon przeszyty strzałą m yśliwego łatw iej stanie 
się łupem człowieka).

G liniane posążki w rogów  z utkwionymi w  ich ciałach o- 
strzami znajdowano zarówno w  skupiskach Indian z pół
nocnej i środkowej Am eryki, jak  i u mieszkańców Borneo, 
a ich woskowe odpowiedniki odkrywano na cmentarzach Pa 
ryża i W arszawy. K ilka lat ten sam m otyw wykorzystano w  
głośnym amerykańskim horrorze „The Exorcist” , który w y 
w oła ł falę  histerii w śród film owej publiczności na kilku  
kontynentach.

W  Sławoszynie, mówiono dawniej, że poprzez odpo
wiedni system zaklęć niewierny mason sprowadzony 
zostaje do loży, w  której składał niegdyś przysięgę i 
w  obecności współbraci musi położyć się do trumny. 
Zanim zadana zostanie mu śmierć z ust zgromadzo
nych padną słowa: „V ez czarta twego a jachój do 
piekła gorącego” .22)

Wspomniałem już o głęboko negatywnym ob
liczu politycznym niemieckich lub zgermanizo- 
wanych wolnomularzy działających na terenach 
objętych zaborem pruskim, bądź na ziemiach 
byłego zaboru pruskiego. Fakty te —  jak potwierdza
ją  badania —  nie obce były ludności kaszubskiej. W  
zebranych wypowiedziach zdecydowanie dominuje 
ton ironii i pogardy wobec proniemieckich poczynań 
farmazonów. Silnie zakorzeniona świadomość narodo
wa mieszkańców wsi w  określony sposób reagowała 
na wszelkie, mniej lub bardziej jawne akty postępo-
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wamia zgodnego z duchem pangermańskich ideałów 
niektórych braci spod znakiu kielni i szatana. Nic 
(więc dziwnego, że w  w ielu opowiadaniach zauważał 
ny jest ton pogardy i przestrogi. Do bogatego zestawu 
motywów magicznych dochodzi więc w  szeregu re
lacji proces świadomej —  często wyolbrzymionej de- 
monizacji tej grupy masonów, którzy w  sposób jed
noznaczny dali się poznać jako wrogo usposobieni do 
słowiańskiego żywiołu i polskiej państwowości.

Odnosi się to przede wszystkim do tych opowiadań, 
w  których prócz wymienionych już wątków na m iej
sce poczesne wysuwa się temat nocnego polowania 
diabelskiego, określonego mianem „dzikiej jachty” . Do 
licznych przekazów o leśniczych-farmazonach doszły 
więc opisy niezwykłych leśnych biesiad i szalonych 
wypraw, bynajmniej nie na dzikiego zwierza... Swoim 
charakterem i treścią przypominają one nieco poda
nia o zbrodniczych wyprawach nocnych rycerzy spod 
zhańbionego znaku czarnego krzyża. Raz zakorzeniony 
mit „dzikiej jachty” , której bohaterami uczyniono te
raz pruskich kolonizatorów-wolnomularzy „bo to beła 
często mniemnieckó, diabelsko jachta” utrzymywał 
się bodaj aż do ostatniej wojny światowej. Uczestni
kom owych nocnych morderczych wypadów imputo
wano, iż  zabierali oni „ze sobą napotkanych Kaszu
bów i pędzili lasami na północ ku morzu, gdzie rze
komo topiono ich” , bądź też, że „napastowali czasem 
przygranicznych handlarzy z Ciemna, Piaszna, Reko- 
wa, Gliśna i Trzebiatowej” .23)

W iele treści etnicznych i narodowych — dokumentują
cych niechęć Kaszubów do „zdemonizowanych prusaków, 
których nazbyt chętnie wyposażano w  cechy wybitnie dia
belskie, tworząc znaną paralelę Niemiec: diabeł**) zaw ierają  
opisy pochodzące z ziemi bytowskiej. Świadczą one o 
swoistej fobii tamtejszych mieszkańców. Dziś Jeszcze usły
szeć tu można niesamowite i pełne grozy opowiadania o 
nocnych obradach zaprzedanych diabłu masonów w  jednej 
z komnat bytowskiego zamku. „Ludność rodzima słysząc o 
tych zgromadzeniach w  okresie międzywojennym, snuła złe 
przepowiednie jakie m iały się spełnić pod postacią ludo
bójstwa w  czasie II w o jny  światowej.

Opowiadano w  związku z tym o bliżej nieokreślonych, og
nistych piecach — późniejszych krematoriach, o tym, że 
podczas m ającej nastąpić w ojny — diabeł będzie latał w  
powietrzu (samoloty bom bardujące), że po ziemi będą cho
dziły ogromne piece ogniste, w  których będą piec (smażyć) 
ludzi (...). Opowiadano też w  wielu wsiach o „w ielkich” 
diabłach, które m iały chodzić po ziemi” .'1)

N A  K R AW Ę D ZI Ż Y C IA  I ŚM IERCI

Podpisanie własną krw ią umowy z diabłem daje 
fanmazonowi za życia rozliczne korzyści i przywileje.
O wielu z nich była już mowa, przykłady jednak 
można by mnożyć dłużej. Do częściej powtarzających 
się zaliczyć można motyw czarnego psa, który wystę
puje na ogół w  roli stróża posiadłości wolnomularza.
O tym jak osobliwy to twór ludowej fantazji mówi 
jedna z relacji:

„Chłopaki wybrali się po koniczynę na pole 
swego właściciela. Gdy zabrali się właśnie do zrywa
nia pojaw ił się im przed oczami w ielk i czarny pies, 
który różnił się wyglądem od psów normalnych. Z 
jego pyska buchał żar. Oczywiście, że to czartowskie 
widzenie ogromnie przestraszyło owych chłopaków, 
którzy nie wiedząc w  jaki sposób znaleźli się w  
swoich domach. Rezultatem tego wypadu była ciężka 
choroba jednego z kolegów. Nazajutrz w  pracy ów 
właściciel (Drews ze wsi Głodowo k. Kościerzyny — 
J. S.) wskazywał każdego z chłopaków, którzy byli 
na złodziejstwie” .26)

O tym kim w  istocie było niezwykłe zw ierzę do
wiadujemy się z przekazu innego informatora: „P ew 
nego razu jeden z sąsiadów (wolnomularza Stargarta
—  Wysin k. Kościerzyny) w czasie jego nieobecności 
postanowił wykosić niewielką łączkę należącą do jego 
majątku i trawę zabrać dla swego bydła. Skoro poło
żył pierwszy pokos trawy, pojaw ił się obok niego du
ży czarny pies, który nie pozwolił się odpędzić, i w  
rezultacie został skaleczony. Następnego dnia okazało 
^ię, że pod postacią psa krył się sam Stargart, bo 
chodził z zabandażowanymi ranami” .87)

Powiadano na ziemi lęborskiej, że kiedy po I I  w o j
nie światowej zaczęto rozkopywać fam ilijny grobo
wiec wolnomularza Wejhera, w  jego wnętrzu miast 
zw łok dziedzica na Wieku i Gosi znaleziono jedynie 
dużego czarnego psa...

N ie zdziwiło to odkrycie zapewne tych, którzy w ie
rzą do dziś, iż zaprzedany Lucyferow i farmazon z 
duszą i ciałem stanowi po śmierci własność księcia 
piekieł. Paikt z diabłem ma bowiem również swoje 
złe strony. Gdy upłynie termin umowy i wypełni się 
czas dostatniej egzystencji ziemskiej masona, u jego 
boku niezwłocznie pojawi się czart by przywołać 
swą ofiarę. Jedynym sposobem przedłużenia życia 
jest wówczas pozyskanie szatanowi nowej ofiary, któ
ra drogą przekupstwa zapisze mu duszę. Gdy jednak 
i ta prolongata dobiegnie końca obydwaj muszą pod
dać się w oli piekła.

Słowińska hafciarka Ruta Kotsch (or. w  r. 1925) przeka
zała na ten temat następującą relację: „W  m ajątku w  po
bliżu wsi Główczyce żył pewien ziemianin, który by ł w ol
nym mularzem. W  dniu, w  którym miało się odbyć wielkie  
święto wolnych m ularzy m inął jego termin i m iał go za
brać diabeł. W  dzień przed świętem ziemianin zaprowadził 
do swej kancelarii ucznia ogrodnika, 17 letniego chłopca 
i mówił do niego: Uk łu j się w  paleę i w łasną krw ią  podpisz 
się na tym papierze. Podwyższę ci za to pensję. Chłopiec 
tak uczynił. Ziemianin pojechał na swoje święto, a chłopiec 
następnego dnia nagle zachorował. Zaczął się rzucać i mio
tać i nikt nie potrafił go utrzymać. Zm arł w  ciężkich mę
czarniach, opętany przez szatana. Naw et ostatniej komunii 
nie mógł przyjąć. Ludzie mówią, że jego duszę zabrał 
diabeł” .!‘)

Słowińcy w ierzyli, iż sama już obecność „frajmaue-
ra” , nie mówiąc o kontakcie z Niemcem-masonem 
przynosi nieszczęście. Nic więc dziwnego, że spot- 
kawszy takiego człowieka na drodze woleli go omijać 
wielkim  łukiem, a słowo „farmazon”  podobnie jak na 
Kaszubach wym awiali tu półgłosem, by nie ściągnąć 
na siebie i dom jakiegoś nieszczęścia. Najlepszą prze
strogą przed wejściem z masonem w  kom itywę były 
pouczające przykłady mówiące o tym jak to owi „za
przedańcy” wykorzystać pragną czyjąś naiwność, po 
to tylko, by samych siebie uchronić przed piekłem. 
Wierzono więc, że kto dałby się przez wolnomularza
— ziemianina nakłonić do podpisania czegokolwiek, 
a tymbardziej własną krwią, ten zginie natychmiast 
będąc na w ieki potępionym.

„W e wsi Machowinko żył pewien ziemianin. By ł on w o l
nym mularzem. Kiedy poznał, że zbliża się godzina jego  
śmierci, chciał aby ktoś um arł za niego, by on mógł żyć 
dalej. Zaprowadził więc swego świniarka do pustego poko
ju, obitego ze wszystkich stron czarnym aksamitem i kazał 
mu, aby w łasną krw ią podpisał Jakiś form ularz, że mu za 
to dobrze zapłaci. Świniarek przestraszył się i uciekł. Tej 
samej nocy zmarł ziemianin. N a drugi dzień, gdy świnia
rek poszedł karmić świnie, nagle u jrza ł przed sobą ducha 
zmarłego ziemianina. Tak silnie go duch uderzył, że św i
niarek upadł i cała pasza rozsypała się. Było jasne, że 
duch ziemianina chciał go zabić, za to, że swoim życiem  
nie przedłużył jego. Sam mi to wszystko opowiadał. Nazy
w a ł się W ilhelm ” .2*)

Przez długie lata utrzymywała się na Kaszubach 
wiara, iż każdy kto posiada sobowtóra tragicznie koń 
czy swoje życie. Odpowiada to znanemu schematowi 
„jakie życie taka śmierć” . Izydor Gulgowski pisał w  
1911 roku, że ludzie ci kończą na ogół samobójstwem. 
Tak było —  twierdzą do dziś starzy mieszkańcy K ar
tuz z właścicielem browaru w  tym mieście —  Meye
rem, który po roku 1920, gdy nawet kontrakt z dia
błem nie uchronił go przed postępującym bankruc
twem zastrzelił się. Inny wolnomularz —  Drews — 
właściciel wielkich dóbr ziemskich w  okolicy Koście
rzyny zastrzelony został podczas wyzwolenia przez 
żołnierzy Arm ii Czerwonej, w  tym samym czasie za
strzelił się w  Lubaniu farmazon Harlemann. Podob
nych przykładów utwierdzających ludność w  swych 
dawnych przekonaniach było więcej.

AN T ID O TU M  N A  D IA B Ł A

Wolnomularzy, a więc ludzi pozostających w  bez
pośrednim związku ze sługami piekła traktowano ja 
ko opętanych, stąd też w  arsenale środków neutrali
zujących szkodliwe działanie mocy czartowskiej znaj
dujemy te same symbole, przedmioty i znaki jakim i
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posługiwano się już w  średniowieczu. Od niechybnego 
potępienia może uratować wolnomularza jedynie 
wyjątkowy zbieg okoliczności. Tak właśnie było w  
przypadku pewnego zamożnego dziedzica, właściciela 
ogromnych dóbr rycerskich w  okolicy Pucka. Pow ia
dano, że ciężko chorego masona, który ze zgrozą 
oczekiwał nadejścia śmierci doglądała młoda służą
ca wyznania katolickiego. Owej nocy, której umowa 
z diabłem miała się wypełnić dziewczyna czuwająca 
przy jego łożu, by nie zasnąć odmawiała różaniec. 
K iedy wybiła północ, a w  całym gospodarstwie zapa
nowała grobowa cisza, rozległo się nagle pukanie do 
drzwi i okien. Umierający pojął, że oto nadchodzi 
„brat-czart”  aby odebrać mu duszę zapisaną w  cyro
grafie. K iedy drzwi rozwarły się same ogarnięta lę 
kiem służąca uniosła głowę, lecz nie ujrzała nikogo. 
Jedynie po posłaniu starca prześlizgnął się ponury 
cień jakiejś postaci. Przerażony dziedzic w yrwał 
dziewczynie różaniec i przywołał na pomoc Boga ze 
wszystkimi świętymi. Tak to poskromiony diabeł za
niechać musiał swej ofiary, a eksmason zanim zmarł 
i został zbawiony wynagrodził sowicie dobrą służą
cą.30)

W  zbliżonych wariantach opowiadania dziewczyna podaje 
na prośbę um ierającego farmazona szkaplerz, który ten 
zarzuca szatanowi na szyję. Taki sam skutek sprawia rów 
nież pojawienie się kapłana z kropidłem, szkaplerzem i eg- 
zorcyzmaml a przede wszystkim znak krzyża. Wym ienione  
przedmioty i znaki nie tylko służą do unieszkodliwienia 
mocy diabelskiej. Uciekają się do nich również żyjący, gdy  
zagraża im niebezpieczeństwo ze strony sobowtóra.

„Pew ien  gracz w  karty, niepomny ostrzeżeń matki chodził 
co wieczór do sąsiedniego osiedla by grać na pieniądze 
i późno w racał do domu poprzez wądoły i zarośla. D roży
na prowadziła w  poprzek pól właściciela fo lw arku  (wieś 
Skorzewo pod Kościerzyną — J. S.). Jego sobowtór zaczął 
mu wyraźnie przeszkadzać. W  pierwszym spotkaniu ukazał 
mu się na polu z cygarem w  ręku. Pies karciarza, który  
mu towarzyszył zaczął skomleć. D rugiej nocy „farm ozen” 
jechał na koniu, kłusował przez wrzosy i krzewy przecina
jąc ścieżkę, którą podążał wieśniak. W  trzecią noc zajechał 
mu drogę, stanął na rozstaju oczekując go wyprostowany w  
siodle, z cygarem w  ustach. Tym  razem karciarz zdrowo  
się przestraszył, a pies zaczął w yć  i uciekł w  popłochu. 
Wieśniak, nie tracąc głowy przeżegnał się, potem zrobił 
krzyż w  kierunku drogi I i chwycił swój — noszony zawsze 
na szyi —  szkaplerz. To poskutkowało. „Farm ozen doł 
szpere koniom e gnół, jaż naraz z oczów zdzinął” .11)

Niektórzy starzy Kociewiacy pamiętają jeszcze karczmę 
„Makshanz” położoną niegdyś na rozstaju dróg G rabowo  
Bobowskie —  Gniew  —  Nowe, pod lasem nieopodal staro
żytnego grodziska położonego pod Grabowem . Przez długi 
okres straszył w  niej pokutujący zapewne duch masona, 
a by ł tak dokuczliwy, że nowi właściciele zajazdu nie w i
dząc innego wyjścia, poprosili o pomoc m iejscowego pleba
na. N a  niewiele jednak zdały się jego egzorcyzmy. Idąc za 
radą duchownego powiesili w ięc na czołowej ścianie izby, 
w  której farmazon najbardziej dokazywał wielkich rozmia
rów  krzyż. Skutek by ł tym razem natychmiastowy. OdtĄd 
złośliwy dufeh przeniósł się bowiem  na zewnątrz i można go 
było oglądać jedynie między konaram i wysokiej rozłoży
stej lipy.” )

Jedną z  charakterystycznych cech, niekoniecznie po
śmiertnej aktywności wolriomułarzy, było w idm o za
przężonej w  cztery rumaki karety. „Codzeń o dwana- 
ste w  noce objeżdża farmazin sw oje dobra, tak chut- 
ko, jak  le  konie mogą biegać, w  hrice zaprzegłe w  
sztere konie, a z peska jid ze  jim  odzień” . 33)

Siedemdziesięcioczteroletnia dziś mieszkanka Czerska z ca
łym  przekonaniem twierdzi, że jako 12-letnia dziewczynka 
widziała na w łasne oczy właściciela) tartaku —  Hansena — 
jadącego na ognistym wozie, zaprzężonym w  cztery konie, 
nie tylko na polu ale i w  powietrzu. Co więcej, pamięta 
ona doskonale, jak  w  pewnym  momencie owo w idm owe zja
wisko, odpowiednio zmniejszając swe w ym iary znikło w  o- 
tworze komina właściciela dom u.")

Inny mason, o którym była tu już mowa, często jeździł 
czarną bryczką zaprzęgniętą w  czwórkę czarnych koni. Zda 
rzało się, że z podróży w racał pojazd bez właściciela, gdy 
ten nieoczekiwanie pojaw iał się dużo później w  n iewyjaśnio
ny sposób. K iedy przed I  w ojną światową „zachorzół w  Tu 
chomiu mniemniecki pón, co sę m niół djóchłu zaprzedóny”

— już na kilka dni przed jego zgonem w idywano we wsi co
dziennie wieczorem, jak  z zajeżdżającej karocy wysiadało  
kilkunastu diabłów, „wielgich pónów” , którzy udawali się 
do chorego.

Niezwykły przebieg m iały ponoć pogrzeby zmarłych 
wolnomularzy. Jak twierdzi większość informatorów, 
ludzie ci nie pozwalali pochować się ani na cmenta
rzach katolickich ani też na luterańskich. Na miejsce 
wiecznego spoczynku wybierali natomiast wzgórza o- 
tocaone zagajnikiem, bądź własne ogrody. Chłopi chę
tnie uczestniczyli w  tych „bezbożnych” ceremoniach, 
gdyż dzięki obecności na pogrzebie m ieli cześć dnia 
wolną od pracy.

Obawiano się natomiast pośmiertnej aktywności 
wolnomiularzy. W  Połczynie wiadomym było, że Frei- 
maurer —  Hanemann kazał po śmierci spalić swe 
zwłoki w  krematorium (po I  wojnie świa.) i wystawić 
w  Pucku grobowiec. I choć uważano go raczej za czło 
wieka szanowanego i porządnego, mówiono o jego za- 
grobowych wizytach na majątku. Pojaw iał się na o- 
gnistym rumaku, odpędzając otaczających go purtków.

W  W ejherow ie widziano, jak w  czasie pogrzebu dtru- 
katfza o nazwisku Brandenburg, w  dtodize na cmen
tarz stanęły konie przed bramą i  tragarze musieli- sa
mi -zanieść trumnę, gdyż mimo usilnych starań zw ie
rzęta nie chciały ruszyć ani kroku. *B>

W  Przodkowie, Załężu, W ilanowie i Pomiećzynde je 
szcze dzisiaj opowiadają o wolnomularzu Windischu, 
który w  różnych postaciach .ukazuje się w  okolicy ro
dzinnych grobowców, a mieszkańcy Kartuz twierdzą, 
że farmazon —  Meyer, po swej samobójczej śmierci 
pojawiał się w  ogrodzie przylegającym  do własnego 
browaru, a nocą odwiedizał rodzinny dom.

Niewyjaśniony, zabobonny lęk przed, szkodliwym 
działaniem pokutującej duszy zmairłego masona da 
się na Pomorzu .porównać jedynie chyba tylko z da
wną w iarą w  .upiora, noszącego tu miano ,,wieszczy” . 
Podobnie jak przed tym chroniono się odcinając tru
powi głowę, tak też z uilgą spoglądano na w ielk ie na
rzutowe głazy ze znakami kielni i cyrkla^ które za
miast krzyży zataczano na ,groby wolnomularzy. Do
ceniając wielkość i wagę nagrobnych eraityków, pod 
kitórymi zakopywano ciała członków masońskiej loży, 
chłop w ierzył, ae uprzykrzony farmazon spod' tech 
kamieni ju  nie weLeze...

1. D. Simonides, Współczesne podania wierzeniowe, (w :)  
Lud, t. L V II, 1973, s. 98.

2. Termin ten tłumaczy B. Sychta w  swym Słow nika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej, W roc ław  1967 r., t. 
II, s. 310 jako „znachor” , podając przysłowie „tu ani 
kusrot nie pomoże” — o sytuacji bez wyjścia.

3. W g Encyklopedii Staropolskiej Z. G logera lud określa 
mianem farm azonów przedstawicieli klas wyższych bez 
przekonań religijnych, czyli niedowiarków.

4. S. W otowski, Tajemnice masonerii i masonów;. W arsza
wa 1926.

5. J. Dudziński, W . Budzyński, Oskarżamy masonerię w  
Polsce, W arszawa 1938.

6. D . Simonides, op. cit., s. 98.

7. podał: A lo jzy  Nagel, 1. 47, Kielno, zapis 1977 r. (rękopis 
w  zbiorach aktora).

8. F. Lorentz, Kaszubi. Kultura Ludowa i Język, Toruń  
1934, s. 95.

9. podała: Ludw ika Kowalska, 1. 76, Bobowo, zapisał w  r. 
1977 Józef Ceynowa (rękop. w  zb. aut.).

10. podał: Kazim ierz Małkowski, 1. 52, Kwidzyn, zapis 1977 
r. (rękop. w  zb. aut.).

11. op. cit.
12. podał: Józef węsierski, 1. 67, Czarna W oda, zapis 1977 

r. (rękop. w  zb. aut.).
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13. podał: A . N agel (patrz wyżej).

14. podała: Małgorzata Stole, 1. 82, Kakowiec, zapisał J. 
Ceynowa w  r. 1977 (rękop. w  zbiorach aut.).

15. S. W otowski, op. cit., s. 22.

16. por. F. Lorentz, op. cit., s. 85—96, A. Stielow, Die Frei- 
m aurerei in Volksglauben der Kascnuben. (w :) M it- 
teiTungen des Vereins fiir Kaschubische Volkskunde. 1910, 
t. II, s. 39—45.

17. zob. poz. 10.

18. zapisał Aleksander Labuda, 1. 75, Tłuczewo, wg. relacji 
Czerwionki (M irachowo) z r. 1912 (rękop. w  zb. aut.).

19. zapisał A . Labuda wg. relacji Schlicht z domu K ow 
nackiej z r. 1915 (rękop. w  zb. aut.).

20. podanie zanotowane w e  wsi G łodowo k. Kościerzyny  
(inform ator zastrzegł sobie anonimowość, rękop. w  zb. 
aut.).

21. por. W . Łęga, Z opowiadań ludu polskiego w  Grucznie 
pow. świecki (w :) G ry f 1922, nr 6, s. 1*2.

22. zob. A. Stielow, op. cit., s. 39—45.

23. zob. R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii 
etnograficznej. Gdynia 1968, s. 309.

24. Tak np. M azurzy utrzym ywali, że farmazoni nie mają  
„lalek w  oczach” , czyli że m ają mętne źrenice, że ubi-

ra ją  się z niemiecka, kuso, i choć który elegant, to mu 
zawsze u prawej nogi wygląda z buta kończyk pazura 
od w ielkiego palca, (zob. Z. Gloger, Encyklopedia- Staro
polska, W arszawa 1950, t. I, s. 147).

25. op. cit., s. 309—310.
26. por. poz. 20.

27. podał: Antoni Filipski — syn długoletniego sąsiada 
Stargarda, zapisała w  r. 1977 Gertruda Skotnicka (rękop. 
w  zb. aut.).

28. cytuję za J. Slizińskłm, Z  kaszubskiej i słowińskiej 
literatury ludowej (w :) Lud, t. X L IX , 1965, s. 272, zapis 
pochodzi z roku 1959.

29. cytuję j.w., opowiadał Karol Judaschke, ur. w  1880 r., 
Gardna W ielka, zapis pochodzi z r. 1959.

30. por. A. Stielow, op. cit., s. 44.

31. podał: M ichał Jaszewski, 1. 55, Roszewo, zapisał w  1977 
r. J. Ceynowa (rękop. w  zb. aut.).

32. podał: J. Ceynowa, 1. 72, Czersk, zapis 1977 r. (rękop. 
w  zb. aut.).

33. zob. B. Sychta, op. cit., t. 1,1 s. 279.
34. podała: Helena Babińska, 1. 74, Czersk, zapisał w  r. 1977 
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Krystyna Muza
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NA BURTĘ

Aż mósz to  kosziko?

Jedno wezdrzemi

On so nie cesżi

To' je ino-morze
Jesz porę szętopórków

Bele nie gadać z babama

Dresze stójta!

Chcele me: „robotne morze”

NIE WZERÓJ W  KLUCZEWO DZURKA

Nenka wlóżó dzurką 
Bruny szorc wisy na brzechu 
Zabeteło półnia 
Lepe otemkłe 
Lóze kórbienim

Wecygo ręka uschło
Czejesz? —  „Jó coś wiem, nie powiem
Ależe, kapunko mósz darenk” .
-  „N ie  chcą jó  ti szari seczieńczi.
Daj mie fartuszk z ptószkama
i  szklenianemi kulkama 
Kulczi mają bec zelone 
W  nich korni,niórz na dróbce 
Kqsk w ide od słoneszka 
Groszk na złoti nitce 
W isenka bez pestczi” .
—  „Plesta pleszcze.
Na mie żdże kołowrotk w niebie 
Uwiza piscówczi z nówiąze” .

piscówczi —  wełniane rękawiczki z Jednym palcem  
nówiąz — owcze r jn o

\
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Tryptyk 
kaszubski
Maria Boduszyńska-Borowikowa

Wstęp

Mówiąc lub pisząc „literatura kaszubska” często pod
kładamy pod te słowa różne znaczenia, możemy mieć 
na myśli na przykład: 1. literaturę pisaną w  dialekcie 
kaszubskim, zarówno ludową, jak i artystyczną; 2. 
twórczość pisarzy pochodzenia kaszubskiego, również 
w  języku polskim, lub wreszcie 3. pisarstwo zajmujące 
się tematyką kaszubską. W łaściwym desygnatem okreś 
lenia „literatura kaszubska”  powinna być, moim zda
niem, twórczość pisarzy pochodzących z Kaszub, zw ią
zanych z tą ziemią urodzeniem, tradycjami, wychowa
niem, pracą.

Drugie mylące określenie to „literatura regionalna” . 
N ie ulega wątpliwości, że połączenia wyrazów  takie, 
jak: „ubiory regionalne” , „zwyczaje regionalne” , ozna
czają ubiory i zwyczaje, zwłaszcza ludowe, związane 
z obszarem danego regionu geograficznego. Zasadniczo 
analogiczne znaczenie powinno mieć również określe
nie „literatura regionalna” , w  tym wypadku jednak 
sprawę komplikuje pojęcie regionalizmu, jako pewnej 
ideologii, programu działań mających na celu odrodze
nie, pielęgnowanie i propagowanie odrębnych wartoś
ci i tradycji danego regionu i zamieszkującej go spo
łeczności ludzkiej. Regionalizm zakłada więc świado
mą postawę działania, służby na rzecz wartości repre
zentowanych przez region, między innymi działania w  
zakresie pisarstwa. Otóż utwory literatury regionalnej 
(w  tym również kaszubskiej) bynajmniej nie zawsze 
powstają ze świadomej woli pisarskiego działania na 
rzecz wartości rodzimego regionu. W iele utworów l i 
teratury regionalnej —  jakkolw iek w  sensie obiektyw
nym, to jest wskutek ich oddziaływania na odbiorców, 
służą ocaleniu lub umocnieniu tradycji regionu —  nie 
ma jednak nic wspólnego z ideologią regionalizmu.

Utwory takie albo należą do literatury ludowej (któ
re to określenie bywa także interpretowane niejedno
znacznie), albo też —  aczkolwiek związane z regionem 
przez osobę autora, niekiedy zaś również przez dialekt 
lub gwarę —  swoją tematyką i problematyką wycho
dzą poza granice zagadnień regionalnych, w  sferę za
gadnień bądź to ogólnonarodowych, bądź ogólnoludz
kich.

Dla porządku zaznaczę, co uważam za jeden z pods
tawowych atrybutów piśmiennictwa ludowego, w  od
różnieniu od literatuBy pięknej czy artystycznej, którą 
najchętniej nazywałabym po prostu „literaturą” . Otóż 
za taki atrybut uważam postawę pisarza wobec przed
miotu przedstawianego, mianowicie postawę naiwną 
czyli pozbawioną krytycznego dystansu, postawę zjed
noczenia lub identyczności z przedmiotem przedstawia 
nym, niezależnie od sposobu przedstawienia —  realis
tycznego, fantastycznego, groteskowego —  ten bowiem 
jest wyrazem  indywidualności pisarskiej twórcy ludo
wego. Jest to zatem postawa w  zasadzie prymitywna, 
obca pisarstwu „zawodowemu” , co w  żadnym razie 
nie wyklucza możliwości wysokich walorów  estetycz
nych piśmiennictwa ludowego. Istnieją przecież uzasad 
nione powody do uważania Homera za twórcę ludowe
go, jakkolw iek kwestia ta pozostanie chyba już na 
zawsze nie rozstrzygnięta ostatecznie.

10

Dosyć często można się spotkać z poglądem, że pi
sarz ludowy, piszący gwarą, musi być niewykształco
nym mieszkańcem wsi, związanym ze swoją ziemią 
przez pracę na roli, w  rybołówstwie, w  w iejskiej kuź
ni itp. Pogląd ten zawiera część prawdy, nie uwzględ
nia jednak oczywistego faktu, że zewnętrzne, niekiedy 
przypadkowe, oddalenie się od środowiska wiejskiego, 
od najbliższych stron rodzinnych —  choćby towarzy
szyła temu pewna ogłada cywilizacyjna i umysłowa, 
zdobyta w  nowym środowisku miejskim —  często nie 
odmienia struktury psychicznej i mentalności pisarza, 
ukształconych w  decydujący sposób przez pierwotne, 
rodzime środowisko wiejskie. Taki pisarz zachowa w  
swej twórczości opisaną wyżej naiwną postawę wobec 
przedstawionego przedmiotu. Dopiero zdobycie wyższe 
go stopnia wykształcenia lub zaangażowanie się w  
działalność o szerszym zasięgu społecznym może w y t
worzyć ów dystans w  stosunku do przedmiotu przeds
tawionego, który pozwala zaliczyć pisarza regionalne
go do literatury artystycznej, chociaż nie zawsze ozna
cza to estetyczną wyższość jego pisarstwa w  porówna
niu do utworów piśmiennictwa ludowego.

Po tych wstępnych uwagach przyjrzyjm y się bliżej 
sylwetkom trojga współczesnych, żyjących pisarzy ka
szubskich, których twórczość w  moich oczach ostro 
się różnicuje w  świetle w yżei rozważanych określeń i 
klasyfikacji. Mam na myśli Annę Łajm ing jako autor
kę opowiadań i wspomnień, Jana Piepkę oraz Jana 
Drzeżdżona. Daty urodzenia tych trojga to, odpowied
nio: 1904, 1926 i 1937. Anna Łajm ing i Jan Piepka de
biutowali niem&l jednocześnie i nadal publikują, rów 
nolegle z najmłodszym spośród nich, Janem Drzeżdżo- 
nem, który debiutował kilkanaście lat później. Wszys
cy troje wywodzą się z chłopskich rodzin kaszubskich
—  Łajm ing z południowego pogranicza Kaszub, dwaj 
pozostali z obszarów północnych. Pomimo względnego 
zbliżenia ich twórczości w  czasie, uważam za koniecz
ne zająć się wymienionymi pisarzami według kolej
ności dat ich urodzenia, a nie jest to bynajmniej świa 
dectwem pedanterii chronologicznej.

Anna Łajm ing —  pisarka ludowa

Trzy  znane mi interesujące recenzje twórczości tej 
pisarki pochodzą spod pióra autorów kaszubskich (J. 
Orzedżon, „Pomerania” 1971, nr 5; R. Karwacki. „Po
merania” 1976, nr 6; J. Treder, „Pomerania” 1977, nr 
2), co z punktu widzenia moich zainteresowań zw ięk
sza ich ciężar gatunkowy. W  żadnej z tych recenzji 
nie postawiono wyraźnie kwestii ludowego charakte
ru pisarstwa Anny Łajm ing. Drzeżdżon zaopatruje 
swoje uwagi analityczne w  tytuł: „Groteska ludowa” 
i stwierdza, że w  opowiadaniach Łajm ing „mamy (...) 
do czynienia z autentyczną groteską ludową” , jedno
cześnie przypisując autorce wysoki stopień świadomoś 
ci pisarskiej, celowe reżyserowanie konstrukcji na lu
dowość i wyrafinowane kontrastowanie obrazów dla 
wywołania określonych emocji estetycznych. Z  drugiej 
strony imputuje tej pisarce pewien zamysł ideologicz
ny, mianowicie obrazowe przedstawienie zbioru kom
pleksów (charakterologicznych, w  w iejskiej społecznoś 
ci kaszubskiej), które „ n a l e ż y  p r z e z w y c i ę ż y ć ” .
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Treder również przypuszcza, że „pisarka świadomie 
chyba tak skonstruowała narratora, by oddać głos bo
haterom w  pełni” , jednocześnie zaś twierdzi, że „każ
de opowiadanie (Anny Łajm ing) (...) jest pretekstem 
do wypowiedzenia treści uniwersalniejszych i poważ
niejszych, którym i —  moim zdaniem —  są problemy 
(...) trudnego życia na Kaszubach wraz z próbą inter
pretacji przyczyn tego faktu” .

Otóż nie zgadzam się z tymi poglądami Drzeżdżbna 
i Tredera. Doskonałe „opowiastki” Anny Łajm ing świa 
dczą, moim zdaniem, o niemal zupełnym braku dystan 
su do świata przedstawionego, o takiej bliskości, któ
ra jest niemal jednością.

Treder słusznie stwierdził podstawową i oczywistą 
sprawę, że w  opowiadaniach Łajm ing „autentyczne są 
przedstawione (...) fakty i zaprezentowani bohatero- 
w ię” . Obok argumentów wynikających z analizy teks
tów przemawiają za tym nieodparcie „Wspomnienia” 
Łajming, drukowane w  „Pom eranii”  (od nr 6/1975 do 
nr 3/1977). Niektóre postacie i wydarzenia z „opowias
tek” (autorka bardzo trafnie wybrała to określenie) 
odnajdujemy w  nie zmienionym kształcie w e „Wspom 
nieniach” , odtwarzających świat dzieciństwa autorki, 
otoczenie, w  którym urodziła się i wyrosła, do którego 
należy wciąż prawem tradycji, obyczaju i mentalności. 
W prawdzie poziom materialnego życia w  domu rodzi
ców pisarki, dzięki służbie ojca w  pałacu niemieckie- 

. go barona-nadleśniczego w  Przymuszewie (powiat choj 
nicki), był dość znacznie wyższy w  porównaniu z ży
ciem bezrolnej lub małorolnej biedoty wiejskiej, któ
rej przedstawiciele są ulubionymi bohaterami opowias 
tek, nie był jednak na tyle wysoki, aby wyodrębniać 
rodzinę Trzebiatowskich z kulturowej wspólnoty wsi 
kaszubskiej. Po ukończeniu niemieckiej szkoły podsta
wowej dorastająca Anna uczyła się jeszcze w  szkole 
gospodarstwa domowego. Dorósłszy, opuściła rodzinną 
wieś i w  latach dwudziestych pracowała jako skromna 
urzędniczka na Pomorzu, w  mieście i na wsi. Obecnie 
mieszka w  Słupsku.

Okoliczności te przemawiają co najmniej za możli
wością zachowania się u pisarki, która zaczęła publi
kować stosunkowo bardzo późno, postawy naturalnej 
jedności z przedstawianym światem, a zatem postawy 
ludowej. Z drugiej strony fizyczne oddalenie się od te 
go świata, wejście w  odmienne środowisko, wreszcie 
oddalenie w  czasie —  to niewątpliw ie czynniki sprzy
jające wytwarzaniu się pewnego dystansu w  stosunku 
do świata przedstawianego. Wyrazem  aprobującej 
świadomości tego względnego dystansu jest wybór i 
konsekwentne przestrzeganie przez autorkę dwoistego 
wyrazu językowego je j opowiastek. Rozmyślnie nie 
mówię tu o stylizacji językowej, o dialektyzacji w  ta
kim sensie, w  jakim występuje ona na przykład w  
utworach Jana Piepki.

Realizacja tej dwujęzyczności w  opowiadaniach Ł a j
ming wypada niezwykle ciekawie, demaskuje bowiem 
olbrzymią różnicę możliwości twórczych autorki w  
tworzyw ie językowym  kaszubskim i polskim. Barwna, 
dosadna, zindywidualizowana, autentyczna gwara po- 
łudniowokaszubska zawładnęła w  całości partiami dia 
logowym i opowiastek. Słusznie zauważa Treder, że tak 
autentycznej i bogatej frazeologii gwarowej, jaka w y 
pełnia dialogi Anny Łajming, nikt nie zdołałby się nau 
czyć, że trzeba od kolebki wzrastać w  klimacie tej 
gwary, aby móc tak nią operować. Natomiast partie 
odautorskie, czyli partie narratora, podane są w  pols
kim języku literackim, tu i ówdzie, najwyraźniej nie
świadomie, szpikowanym kaszubizmami. Ta polszczyz 
na jest uboga, bezbarwna i nieudolna, urzędowo sztyw 
na i niejednokrotnie błędna. Czytelnik czuje, że nie 
jest to mowa macierzysta autorki, lecz język wyuczo
ny, „cedze” , jak mówią Kaszubi. Sprawia to raczej 
przykre wrażenie, ale —  o dziwo! —  bynajmniej nie 
przekreśla uczucia ostatecznej satysfakcji estetycznej.

Jak to jest możliwe? Wyjaśnienie znajdujemy m ię
dzy innymi w  trafnych uwagach Tredera o „ograniczę 
niu partii narracyjnych, pełniących często raczej tylko 
funkcje poszerzonego tekstu pobocznego w  dramacie” . 
„W  dialogu —  pisze Treder —  niaraz (...) realizuje się 
podstawowa akcja, a już stale'dokonuje się w  nim peł 
niejsza charakterystyka postaci, ścieranie poglądów, 
co właściwe jest dialogowi w  dramacie” .

Otóż opowiastki Łajming, które Treder nazywa też 
„obrazkami” , a Karwacki „scenkami rodzajowym i” , są 
w  swej istocie drobnymi utworami dramatycznymi o

charakterze groteski. Jest to od w ieków  ulubiona i 
charakterystyczna forma literatury ludowej. Można by 
z w ielką łatwością dokonać inscenizacji powiastek A n 
ny Łajming, oczyszczając je  całkowicie z tekstu pols
kiego, a raczej wykorzystując go w  funkcji didaska
liów ; zadowolenie estetyczne widza i słuchacza byłoby 
chyba pełniejsze niż zadowolenie czytelnika. Obiektyw 
ne walory tekstu świadczą o tym, że, z jednej strony, 
wrodzona autorce (a jednocześnie ludowa) skłonność 
ekspresji twórczej pociągała ją ku form ie dramatycz
nej, z drugiej strony zaś o tym, że cały świat przedsta 
wiony, który jest dosłownie je j własnym światem, mo 
że pod je j piórem nabrać wysokich walorów estetycz
nych wyłącznie w  tworzyw ie językowym  dialektu ka
szubskiego. Wybór form y dwujęzycznej był, jak się 
zdaje, wyrozumowany, świadomie zwrócony niejako 
przeciw ludowości, akcentujący dystans, ale w  pisars
tw ie Anny Łajm ing zwyciężyła ludowość, zwyciężyła 
prawda najściślejszego zjednoczenia ze światem przed 
stawionym, którego integralnym i podstawowym ele
mentem jest mowa kaszubska.

Lektura „Wspomnień” Anny Łajm ing potwierdza 
słuszność powyższych uwag. Wspomnienia te autorka 
pisała w  podeszłym wieku, po polsku. Wspomnienia 
bywają niejednokrotnie najwybitniejszym dziełem ar
tystycznym pisarza. N ie można tego powiedzieć o A n 
nie Łajming. Jej wspomnienia są niewątpliw ie przebo 
gatym i cennym dokumentem życia ubogiej wsi na po 
łudniowym skraju Kaszub, od początku X X  wieku do 
pierwszej wojny światowej włącznie (publikacja 
„Wspomnień” nie jest jeszcze zakończona). Równie au 
tentycznym, natomiast —  dzięki swej urodzie —  bez po
równania bardziej przekonującym dokumentem są je j 
opowiastki, pisane (w  swym trzonie konstrukcyjnym) 
po kaszubsku, silnie udramatyzowane i zobiektywizowa 
ie .  Polskie „Wspomnienia” Anny Łajm ing dostarczają 
wiele prawdziwych i bardzo ciekawych informacji o ży 
ciu określonej geograficznie i czasowo wsi kaszubskiej 
z je j charakterystycznym rozwarstwieniem społecz
nym, zadowalają jednak wrażliwość estetyczną czytel
nika głównie wtedy, gdy ześlizgują się spontanicznie 
z opisowej narracji w  mikroscenki dramatyczne, zanu
rzając się jednocześnie na króciutko w  macierzystym 
żyw iole dialektu kaszubskiego. Polska narracja Anny 
Łajm ing zdolna jest pełnić funkcję narzędzia dokumen 
tacji opisowej faktów i zjawisk, ale dokumentacja ta, 
wskutek nieudolności językowej, na ogół nie zaspaka
ja potrzeb estetycznych czytelnika.

Jest jeszcze jedna rzecz, która pozornie przemawia 
przeciwko mojej tezie o ludowym charakterze opowias 
tek Anny Łajm ing. Jest to humor, jakim niezaprzecze 
nie przesycone są je j utwory. Humor, jak wiadomo, 
zakłada pewien dystans, a w ięc zarazem pewien osąd 
w  stosunku do przedstawionego przedmiotu; może nim 
być również własne „ ja ” , które wówczas z podmiotu 
przemienia się w  przedmiot. Wynikałoby stąd na po
zór, że Łajm ing posiada jednak dystans literacki w o
bec świata przedstawianego w  opowiastkach oraz we 
wspomnieniach. Myślę, że jest to pozór złudny. Parnię 
tajmy, że Kaszubi —  a w ięc wszyscy bohaterowie na
szej pisarki i ona sama także —  obdarzeni są przez 
naturę silnym, swoistym poczuciem humoru. Talent 
pisarski Anny Łajm ing polega w  dużej mierze na nie
pospolitym darze obserwacji, obejmującej nie tylko 
zewnętrzne cechy zjawisk i ludzi, lecz także całą dzie 
jącą się, dynamiczną rzeczywistość, chociażby ograni
czoną do wąskich spraw określonego skrawka ziemi 
kaszubskiej. Trudno więc pomyśleć, aby w  obrazie ży 
cia kaszubskiej wsi autorka mogła pominąć cechę tak 
charakterystyczną, jak humor Kaszubów. Humor jest 
integralnym składnikiem świata przedstawionego, a za
razem integralnym składnikiem osobowości autorki, 
która do tego świata należy. Frazeologia gwary kaszu 
bskiej" jest na wskroś przesycona swoistym humorem, 
a dominująca rola kaszubskich dialogów w  opowiast
kach Łajm ing sprzyja szczególnemu wyeksponowaniu 
postawy humoru. Ta sytuacja, obok możliwości odtwór 
czych o charakterze naturalistycznym, ofiarowuje A n 
nie Łajm ing również możliwość utrzymania pewnego 
dystansu do świata jej bohaterów, jest to jednak dys-. 
tans i spojrzenie „od wewnątrz” , niewiele mające
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wspólnego ze świadomą postawą pisarza „zawodowe
go” . Łajm ing spełnia funkcję czułego i wiernego na
rządu odbiorczo-nadawczego, który, pomimo zewnętrz
nego oddalenia, pracuje wewnątrz organizmu wsi po- 
łudniowo-kaszubskiej z pierwszej ćwierci X X  wieku.

W  pierwszym tomiku opowiastek pt. „M iód i m le
ko”  (1971), jak również w  opowiastkach publikowa
nych na łamach „Pom eranii” (1972-1975), nie spotyka
my choćby skromnego śladu zainteresowania autorki 
ideologią regionalizmu kaszubskiego, która skupia się 
wokół problematyki odrębności etniczno-kulturowej 
Kaszub, stosunków kaszubsko-niemieckich i stosunku 
Kaszub do Polski. W  drugim zbiorku pt. „Symbol 
szczęścia” (1973) i w  trzecim „Od dziś do jutra” (1976; 
36 opowiastek w  tym 23 przedruki) problematyka regio- 
nalistyczna wprawdzie się pojawia, nigdy jednak w 
postaci istotnego wątku tematycznego, z reguły nato
miast w  sposób zdawkowo kronikarski lub deklaracyj- 
ny, bez ukazania jakiegokolwiek je j wpływu na dzia
łania bohaterów. Do wyjątków  należy opowiadanie 
„O jciec chrzestny” , gdzie patriotyzm polski „za Wilu- 
sia”  odgrywa pewną rolę, jeśli nie w  postępowaniu, to 
w  samoświadomości jednego z ulubionych przez autorkę 
kaszubskich „nieudaczników” . W  opowiastkach doty
czących początków dwudziestolecia między wojnami 
mtorka wspomina dość często o wzajemnej niechęci 
Kaszubów i „antków” , czyli Polaków z innych stron 
kraju. Wiadomo, że ta niechęć ze strony Kaszubów by 
ła w  znacznej mierze psychologicznie uzasadniona i 
powszechna, toteż jej odnotowanie jest niezbędne dla 
autentyczności obrazu. Autorka jednak i tu, podobnie 
jak w  odniesieniu do strajku szkolnego sprzed pierw
szej wojny światowej czy do przejawów drobiazgowe
go wyzysku ekonomicznego Kaszubów przez adminis
trację zaborczą, nie wychodzi poza lakoniczne, margi
nesowe rejestrowanie faktów.

Ciekawa rzecz, że we wspomnieniach z dzieciństwa 
(1975—1977), publikowanych później lub równolegle do 
opowiastek, Łajm ing całkowicie pomija problematykę 
regionalizmu kaszubskiego. Zdawałoby się, że właśnie 
tutaj, mając nieskrępowaną niczym możność spojrze
nia na minione wydarzenia i sytuacje z dystansu cza
su, to jest z dystansu własnej dojrzałości wewnętrz
nej i własnego usadowienia się w  odmiennym środo
wisku, bardziej oświeconym i cyw ilizacyjn ie wyższym, 
autorka mogłaby, a nawet powinna oświetlać przed
stawiany przedmiot również z regionalistycznego punk
tu widzenia, bez popadania w  publicystykę. Spotyka
ne tu i ówdzie w tręty na temat poczucia polskości 
u Kaszubów, ich obcości czy nawet wrogości w  sto
sunku do Niemców itd., markują tylko, jakby z na
rzuconego obowiązku, świadomość istnienia proble
mów regionalizmu, są one jednak „materią obcą” w  
miąższu tego utworu.

Reasumując powyższe rozważania o twórczości pi
sarskiej Anny Łajming, uważam ją za pisarkę ludo
wą południowych Kaszub, której niewątpliwy talent 
wyraża się w  szczęśliwym amalgamacie: 1. wyjątko
wej ostrości widzenia, 2. niezwykłej wrażliwości na 
proste bodźce estetyczne i 3. wyobraźni odtwórczej. 
Dla docenienia rangi pisarstwa Anny Łajm ing czytel
nik musi zająć wobec niego postawę szczególnie ak
tywną i dociekliwą, a to ze względu na niewątpliwe 
braki polszczyzny, będącej w  tym pisarstwie języ
kiem autora i narratora, szczęśliwie dochodzącym do 
głosu w  stopniu ograniczonym. Triud ten na pewno 
opłaci się czytelnikowi zarówno w  sensie poznaw
czym, jak i w  sensie zadowolenia estetycznego.

(c.d n.)

Pamiętnik'7’
Urszula Olszewska

Wejherowo, 3 grudnia 34 r.

Znudziło mu się już grać rolę obrażonej godności. 
A le  widocznie Krzycka ma też taką samą fałszywą 
ambicję co ja i nie myśli się pogodzić. No, trudno, ja 
przepraszać nie będę.

A  jednak nienawiść, to inne uczucie. A  to co mia
łam do Krzyckiej, to był po prostu wściekły gniew.

Krzycka usiadła teraz z Łebińską, a koło mnie sie
dzi Jarzębińska. Coś okropnego. To jest zemsta K rzy 
ckiej. A  na M ikołaja będziemy się pewnie musiały 
pogodzić, bo będzie opłatek. Najwyższy już czas, bo 
nie umiem się długo gniewać.

Bardzo się dziwię, że nie chodziłam w  Toruniu do 
kina.

Wejherowo, 8 grudnia 34 r.

W  poniedziałek dają „Arieta i zielone pudła” . P ew 
no nie pójdę. Bo jakże! N ie ogłosili w  szkole!

A  ten fortepian, to zdaje Się „marzenie ściętej gło
w y ” . Jakoś nie ma przygotowań do tarabanienia tego 
sprzętu.

Nudzę się.

Wejherowo, 9 grudnia 34 r.

Był dziś Mikołaj. Do niczego.
Strasznie znów tęsknię do Torunia i...

Wejherowo, 10 grudnia 34 r.

Mamusia, Krzycka i je j ojciec idą na „A rietę  i zie
lone pudła” . Ja zostaję w  domu, ponieważ nie mam 
okularów. Mamusia właśnie się ubiera.

Jest mi strasznie głupio, że muszę zostać. Napisa
łam do tatusia, że jutro musimy koniecznie jechać do 
okulisty. I  wtedy będę chodzić na film y i do teatru 
jak zwariowana. Mam tysiące projektów na wakacje. 
Między innymi ten, że kiedyś pójdziemy całą grandą 
z pływalni do kina, albo do teatru, jak  kto woli.

Uważam, że w  ten sposób można bajecznie spędzić 
niejedno chmurne popołudnie, albo niedzielę. Już w y 
obrażam sobie, jak z Bożeną i Zdzichą idziemy np. do 
kina. Spotykamy chłopców, no i jest bardzo wesoło.

Żeby już prędzej były wakacje! Bynio będzie!

Wejherowo, 11 grudnia 34 r.

Arieta, to była panienka, która przyjechała z pensji 
z Paryża, a „zielone pudła” , to je j ciotki. M iało być 
ślicznie.

Był M ięci rejent i ...... porucznik artylerii” . Bardzo
żałuję, że nie byłam. „Obśmiałby” się człowiek.

Z Krzycką jestem w  zgodzie. A  jednak ona pierw
sza to zaproponowała. Siedzę między nią i Jarzębiń- 
ską. Pod względem wiedzy dopełniamy się znakomi
cie. Żeby nas tylko nie rozsadzili...

Ojciec jakoś się wym ów ił i nie pojechaliśmy do
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Gdyni. Po aptece wcale się nie pokazał w  domu, bo 
bał się pewnie, żebym mu nie robiła wyrzutów. Nie 
miał się czego obawiać. Jestem za bardzo dumna, że
by miu wypominać. Teraz go już więcej nie poproszę, 
dopóki sam mi nie powie.

Wejherowo, 12 grudnia 34 r.

Dziś siostra powiedziała, że od 21 wakacje. Mamu
sia myśli, że może na Gwiazdkę wyjedziem y z tatu
siem do Koronowa. Cieszyłabym się tylko z tego 
względu, że Koronowo blisko Torunia, no i w  Toru
niu mogłabym spędzić jakiś tydzień. Zobaczyłabym 
Bożenę i Toruń w  zimie. Bardzo jestem ciekawa, jak 
wygląda ogród pokryty śniegiem.

Co też teraz robią znajomi z pływalni? Bożena pew
no się uczy, a Zdzicha jest w  restauracji. Zaionc pew
no też się uczy, albo piszę listy do domu. „Maciek” 
spędza czas w  koszarach. Bidny, jakoś nie mógł dać 
sobie rady z maturą. A  przecież na takiego straszne
go osła znów też nie wygląda. Dymirski na pewno 
czyta. A  może jest w  mieście? „Czepm”  ugania się po 
Szerokiej a „W ąsik” farbuje wąsy o jeden ton ciem
niej. Tak już chyba więcej nie znam. Bo dawną i nie
miłą przeszłość się nie liczy.

A  Ilcewicz? Ilcew icz jedzie w  piątek do Brodnicy 
z „Dziadami” .

Bob! Co ty myślisz o Ilceyńczu? Na pewno to co 
i ja. Że jest miły, dobry i w  ogóle. Mamusia mówi, 
że artysta może się tylko ożenić z artystką???!!!

Nonsens! K to to wymyślił?
Ja się tak oburzam, że mógłby ktoś pomyśleć, że 

sama chcę wyjść za Ilcewicza.

Wejherowo, 18 grudnia 34 r.

Nie mam zielonego pojęcia, co zrobić z Gwiazdką. 
A le  —  grunt się nie przejmować.

Wejherowo, 23 grudnia 34 r.

Jutro W igilia. Mamusia pojechała dzisiaj do Toru
nia. Jest już pół do siódmej. Jest pewnie teraz w 
Bydgoszczy, a za pół godziny będzie w  Toruniu. Ma
musia wyjechała tym  samym pociągiem, którym je 
chaliśmy na wakacje. Jutro wysyłam do mamusi pacz
kę. Posyłam taką szklaną bombonierkę i mnóstwo in
nych rzeczy.

Tatusiowi robię zakładkę skórkową i daję krajobraz 
zimowy w  ramkach.

Od mamusi dostałam ten blok z papierem listowym. 
Ogromnie się ucieszyłam.

Jakoś wcale się nie cieszę na Gwiazdkę. Dzisiaj już 
ubierałyśmy u Fraji choinkę. Jutro rano na naszą ko
lej. Jeszcze jutro muszę wysłać list do Jadzi. I  pacz
kę też. A  we wtorek dać paczkę Fraji, a Jarząbkowi 
chciałam też posłać. Oj...

Strojna z I-e j miała sześć cwajerów1') Będę miała 
z nią ciężką robotę. Postanowiłam je j udzielać korepe
tycji bezpłatnie.

Wejherowo, 24 grudnia 34 r

Dziwna naprawdę W igilia. Najp ierw  podarunki, po
tem kolacja, i mamusi nie ma. Wnet pójdę do pokoju.

W łaściwie nie potrzebowałabym pisać co dostałam, 
bo przecież jestem sobą. A le  gdybym się na tym opie
rać miała, nie potrzebowałabym w  tym  zeszycie wca
le pisać.

A  w ięc dostałam zegarek, bransoletkę, pierścionek 
z aquamariną, aparat fotograficzny i książkę. Czułam 
się dosyć dobrze. Starałam się nie myśleć o tym, że 
mamusi nie ma, bo ładnie by było, gdybym się wśród 
najbardziej pogodnego nastroju rozbeczała. Myślałam, 
co też robią znajomi, albo w  ogóle ci, którzy są my
mi „bratnimi duszami” .

A  więc najpierw kategoria pierwsza. Leon. Jest al
bo u siebie w  domu, na wsi (co byłoby wskazanym), 
albo gdzieś na W ig ilii u państwa, gdzie jest w  cha-

‘ ) Mowa zapewne o dwójkach (z niem.)

rakterze nauczyciela i flirtu je z siostrą swego ucznia. 
Czemp. On chyba dziś nie będzie się uganiał po uli
cach, więc pewnie też siedzi w  domu. Zaionc. On na 
początku wakacji przyjechał do Torunia. Teraz jest 
w  domu, przy choince i ogląda narty, które na pew
no dostał. „W ąsik” . Ugania się z jakąś wymalowaną 
panną po ulicy albo po parku.

A  teraz „bratnie dusze” .
Dymirski. On spędza wieczór albo w  domu, albo 

wśród oficerów.
Ilcewicz. Siedzi przy oknie i patrzy jak  w  innych 

domach zapalają się choinki. A lbo jest gdzieś na pro
szonej kolacji, uśmiecha się, prawi komplementy, 
śmieje się gdy trzeba, a jest poważny gdy chwila tego 
wymaga. On śmieje się też, gdy jest jakiś głupi' żart, 
bo tak trzeba, bo pani domu śmieje się. To jest tzw. 
salon. A  potem przechodzą do innego pokoju, gdzie 
jest choinka, którą tylko z daleka oglądać można. 
Uważam, że Ilcew icz wolałby tysiąckrotnie obserwo
wać przy oknie choinki w  obcych domach jak zna
leźć się wśród towarzystwa.

A  może w oli jednak być w  tym wesołym gronie i 
przez to zapomnieć choć na chwilę o swych smutkach. 
Piszę o nim tak dużo, bo on ma chyba najsmutniej
szą Wilię.

A  teraz Bożena, która przecież jeszcze zupełnie nie 
jest moją bratnią duszą, a jest mi bliższa jak zwykli 
znajomi. Ona na pewno przykładnie siedzi w  domu, 
gra na fortepianie i śpiewa do tego kolędy.

A  Krzycka, tę zupełnie nie wiem do czego zaliczyć, 
bo znów do tej kategorii co Bożena, to nie, bo Boże
na jest mi bliższa. A  więc Krzycka spędza W ilię w  
licznym i wesołym towarzystwie, rzadko wspominając
o zmarłej matce i flirtując, jeśli się znajdzie sposob
ność.

Dziś kończę okres III-c i.

Wejherowo, 25 grudnia

Zaczynam okres IV -ty.
Tak trochę niby śnieg popaduje. Teraz czekam na 

Fraję i damy sobie podarunki. I  właściwie powinnam 
dziś dostać paczkę od Jadzi i list od mamusi. A le  
pewnie w  pierwsze święto nie roznoszą poczty.

Ciekawa jestem czy obydwie Stefy do mnie napi
szą i czy W itold i Jochu dołączą swe listy do listu 
mamusi.

Wczoraj przyszedł do mamusi list i dwie pocztówki. 
Będę je  musiała posłać do Torunia. A  może przy oka
zji poślę paczkę. Bożena jeszcze nie przysłała kartki 
z życzeniami. Jestem zdziwiona.

Poczciwe Frajsko. Byłam wzruszona je j podarun
kiem. Bardzo się cieszę, że mamy wakacje.

Ciekawa jestem co teraz w  Toruniu robi mamusia. 
Pewnie gra na fortepianie, którego ja się jakoś docze
kać nie mogę i który tatuś mi obiecał na pewno na 
drugą Gwiazdkę. Hm, roczek czasu. Zdążę chyba osi
wieć, umrzeć i zostać pochowana, a na moim pogrze
bie będą grali pieśni pogrzebowe na... fortepianie!

Wejherowo, 26 grudnia 34.

Jestem oszołomiona. Dostałam dziś pocztówkę od 
Bożeny i od... Leona! Podał adres w  nadziei, że na
piszę list. A le  ja napiszę także kartkę i na tym ko
niec. Pocztówka była napisana oficjalnie, z adresem 
do domu i ukłonami dla mamusi. W łaściwie jestem 
niezadowolona, że napisał. Życie zaczęło mi się już 
układać spokojnie, a ten pewno znów wprowadzi za
mieszanie i niepokój.

Jestem strasznie ciekawa czy jeszcze napisze, a jak 
tak, to co? Ja uważam, że jeśli zerwałam z nim, a on 
przez nie odpisanie zgodził się z tym, to i koniec. Chy
ba nie potrzebował przysyłać życzeń.

Aha, i jeszcze coś. Tatuś oddał mi te pocztówki, a 
potem, jak przeczytał zapytał:

—  Od kogo te pocztówki?
—  Od Bożeny życzenia —  odparłam wymijająco.
—  A  ta druga? —  indagował.
—  Od jednego kolegi z pływalni —  palnęłam.
No bo jak  miałam powiedzieć? Przecież on nie jest
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nauczycielem chłopców, w  pływalni nawet nie był, i 
w łaściwie czyrfi był?

Tatusiowi się dzisiaj pewnie oczy trochę otworzyły. 
Pewno myślał, że jego dzieciak — córka nie ma aż ta
kich znajomych. A  szkoda. Wolałabym, żeby jeszcze 
zawisze myślał, że jestem dziewczynką, a nie panienką. 
Jestem pewna, że to odkrycie sprawiło mu niemiłą 
niespodziankę.

Zaczęłam już o nim zapominać. A  teraz, chociaż 
tylko z ciekawości, muszę o nim myśleć. A le  tam! On 
jest tylko moiift znajomym, bo przecież „bratnie du
sze” mam tylko dwie: Dymirski i Ilcewicz, i to mi 
na razie wystarcza.

Jestem ciekawa co on ma mi do powiedzenia po tym 
liście, gdzie... powiedziałam mu trochę prawdy. Na
prawdę intrygujące.

Czy też Dymirski zaprosi nas na konie, jak na dru
gi rok przyjadę do Torunia? Właściwie nie wiem czy 
by wypadało, bo przecież jestem już duża. W itold 
też, ale on jest chłopcem.

Tak, to „wypadanie”  jest naprawdę plagą dla do
rastających panienek. A le  jednak strasznie bym chcia
ła pojeździć na „W iernym ” albo na jego „Sułtanie” , 
bo, o ile się nie mylę, jego koń tak się nazywał. Gdy
by mi kazali wybierać między koniem a fortepianem, 
to nigdy bym się nie zdecydowała. A  jednak u licha, 
mamusia jest szczęśliwcem, że jest w  Toruniu.

Może chodzić po mieście, rozmawiać z Ilcewiczem 
i Dymirskim. Z tym ostatnim chodzić do koszar, oglą 
dać konie, chociaż uważam, że mamusia mało uwagi 
na to zwraca, a wolałaby iść z Dymirskim na dan
cing i potańczyć, bo on podobno dobrze tańczy. Hm. 
Ciekawa jestem czy się z nim na wakacjach spotkam, 
ale pewnie tak.

Przypomina mi się jedno zdanie z listu Witolda. 
„Dymirski wcale nas na konie nie prosi, ale pewnie 
jak Ty  przyjedziesz, to zaraz przyleci” . I  to —  Ty  — 
było podkreślone. Śmieszny bubek przypuszcza, że...!

Gdzieżby taki stateczny człowiek. Tyliko taki wariat 
Leon może zgłupieć.

A  propos Leon. Jego pewnie nie zobaczę na waka
cjach, bo skończy 5-ty kurs, no i ajda! W  świat! 
A  ja  mówię —  brawo!!!

Wejherowo, 27 grudnia 34 r.

Bardzo się cieszę, że dostałam tego Rodenstcck’a2). 
Toż to będzie używanie w  Toruniu. W  pływalni uwie
cznię sobie Zaionca, Czepa, tych, którzy skaczą z 
trampoliny. Będę fotkowała ogród z wszystkich mo
żliwych i niemożliwych stron, całą kompanię kolegów 
Witolda, no i Bożenę i Zdzichę i w  ogóle cały T o 
ruń.

Postanowiłam zrobić zabawne fotk i z Basią, W łod
kiem, z chłopcami. Tylko obawiam się, że będę mu
siała jeszcze sporo czasu poczekać.

Czuję się świetnie. Jestem prawie cały dzień sama, 
bo wolę miłe towarzystwo albo żadne. Zresztą lubię 
szalenie sama być. Praw ie cały czas czytam i gram.

Wejherowo, 29 grudnia

Wczoraj dostałam list od mamusi i od Witolda. Te
raz czekam listu od Jadzi i Bożeny. Ewent. od L e
ona, ale to wątpliwe. On przecież nie wie, że ma
musia jest w  Toruniu, i będzie się bał napisać do 
domu. A  chyba będzie dość mądry i ' nie napisze pod 
adres do Krzyckiej, bo może się domyśleć, że na wa
kacje wyjechała. A le  są głowy i główki.

Sama nie wiem czy bym się ucieszyła, gdyby na
pisał. Z  jednej strony tak, bo byłaby ciekawość, a z 
drugiej strony nie, bo byłaby chęć skończenia ze 
wszystkim. Dawniej całą tę historię traktowałam o 
w iele poważniej, a teraz uważam to sobie za ot, taki 
epizodzik wakacyjny. I rzecz ujęta z tej strony 
przedstawia się dla mnie o w iele lepiej i korzyst
niej.

Dzisiaj idąc do szkoły spotykam Strojnę z matką, 
która mnie zatrzymała i pytała, czy bym mogła 
udzielać córce korepetycji. Była trochę niespokojna, 
pewno myślała, że będzie musiała płacić. Widziałam, 
że była wzruszona, a ja  bardzo się cieszę, że nie 
wzięłam opłaty. x

Wezmę się ze Strojną porządnie do roboty, a pod 
koniec roku będzie moja uczennica miała średnie 
świadectwo, bo przecież zaraz tak wszystko nie nad
robimy, bo ona musi zdawać jeszcze z zeszłego pół
rocza.

Bardzo bym chciała uzyskać w  szkole miano dosko
nałej, bezpłatnej korepetytorki. Bo takie płatne, to 
zawsze się znajdą. Chciałabym mieć dużo uczennic i 
mieć cały tydzień zajęty lekcjami.

A lą  czy i to nie jest marzeniem ściętej głowy? Oba
wiam się, że tak.

Wejherowo, 30 grudnia 34 r.

Jutro będę miała sporo listów do wysłania. A  więc 
do mamusi i Witolda, do cioci Marii i Bożeny.

N ie  jestem jeszcze zupełnie pewna czy posłać Leono 
w i kartkę z życzeniami noworocznymi, czy nie. Zapy
tam tatusia. A  jednak okropnie głupio się urządziłam, 
posyłając mu kartkę tylko z życzeniami świątecz
nymi.

2) Zapewne marka aparatu fotograficznego. (C.d.n.)
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Na podstawie relacji M acieja Gwiazdy, Edmunda Wyszeckiego, Jana Będzińskie
go, Zbigniewa Raczkiewicza, Mariana Raczkiewieza, Stanisława Wawrzynowskiego,
Mariana Pawlaczyka, Franciszka Gburka i  własnej —  opracował doc. dr habil.
Zygmunt Narski (Narloch), były dowódca 1 Morskiej Kompanii 1 Morskiego Bata
lionu Szarych Szeregów w  Gdyni.

Pierwsza Morska Kompania
Szarych Szeregów
Zygmunt Narski

DLACZEGO T A K  POZNO?

Minęło 37 lat od zorganizowania w  Gdyni w  okre
sie niemieckiej okupacji 1 Morskiej Kompanii Sza
rych Szeregów wchodzącej w  skład 1 Morskiego Ba
talionu Szarych Szeregów. Po tylu latach publikuje
my w  dużym skrócie je j historię. Dlaczego tak późno?

W  pierwszych latach po oswobodzeniu przynależ
ność do Szarych Szeregów, podporządkowanych Zw ią
zkowi W alki Zbrojnej a później A rm ii K ra jow ej, bu
dziła nieufność ówczesnych władz w  kraju. Wielu 
członków naszej kompanii z tego względu zatajało 
swą przynależność do tej organizacji. Z  tego powodu 
nawet dzisiaj niektórzy żołnierze Szarych Szeregów 
nie zgadzają się na ujawnienie swej przynależności 
do naszej kompanii.

W  późniejszym okresie, gdy doceniono wkład Sza
rych Szeregów w  walkę wyzwoleńczą, bierność człon
ków kompanii sprawiła, że nie podjęliśmy in icjatywy 
opublikowania naszej historii.

ATM O SFERA L A T  W OJENNYCH W  G D YN I

W  połowie 1941 roku, kiedy rozpoczęła działalność 
pierwsza kompania, Gdynia była już w  dużym stop
niu zasiedlona przez Niemców sprowadzonych z Rze
szy. W  centrum Gdyni słychać było wyłącznie język 
niemiecki. Polacy zostali wysiedleni. Pozostali tylko 
ci, którzy byli niezbędnie potrzebni jako siła robocza. 
Pewna ich część zmuszona została do podpisania nie
mieckiej listy narodowościowej, tak zwanej einge- 
deutsch. Gdynia stała się ważną bazą niemieckiej ma
rynarki wojennej i silnym garnizonem niemieckim. 
Składał się on z dużych jednostek policji, wojsk prze
ciwlotniczych, artyleryjskich, piechoty i przede wszy
stkim marynarki wojennej. Najgroźniejsi dla ludności 
polskiej byli Niemcy, będący poprzednio obywatela
mi polskimi. Znali oni nasz język  i próbowali wejść 
do polskiego ruchu oporu jako konfidenci gestapo.

N iem cy zmuszali Polaków do podpisywania niemiec
kiej listy narodowościowej. Opornych całymi rodzi
nami wysyłali do obozów, m iędzy innymi do Potulłc. 
Presja hitlerowska na pozostałych w  Gdyni Polaków 
była tak wielka, że wszelki opór w jdaw a ł się bez
sensowny, skazany na niepowodzenie. W  tej sytuacji 
działalność konspiracyjna była trudna, a walka zbroj
na prawie niemożliwa. Każdy, kto wstępował do ru
chu oporu, narażał się na śmierć. Mimo to młodzież 
gdyńska zaczęła się organizować i przystąpiła do wal
ki z najeźdźcą nie mogąc liczyć na żadną pomoc 
z zewnątrz.

KTO  O N AS  P IS A Ł?

N a  temat batalionu 1 1 kompanii Szarych Szeregów w  
Gdyni ukazały się następujące wzmianki w  literaturze:

1. Leon Lubecki, w  pracy pt. —  Harcerze W ybrzeża w  
walce z okupantem w  latach 1939—1945, Gdańskie Zeszyty  
Humanistyczne, rok V  — 1962, nr 8/10, powołując się na do
kumenty i relacje harcmistrza Henryka Szymańskiego 1 Zyg 
munta Tanasia, pisze na stronie 72:

„Na przełomie 1941/1942 r. Komendant TH H  (Tajnego H u f
ca Harcerzy), Henryk Szymański, za pośrednictwem Zyg 
munta Narlocha, członka Szarych Szeregów, nawiązał kon
takt z „Andrzejem ” podporządkowując TH H  Związkowi 
W alk i Zb ro jn e j” .

„Andrze j”  (kapitan Józef Olszewski) by ł dowódcą Z W Z  na 
okręg północnego Pomorza.

Relacja ta nie jest prawdziwa. Zygmunt Narski (Narloch) 
w  okresie okupacji nie znał Andrzeja, chociaż o nim słyszał.

2. R. Bolduan i M. Podgóreczny w  książce „Bez mundu
rów ” (1970 r.) wspom inają o batalionie Szarych Szeregów  
w  Gdyni.

3. D r Konrad Ciechanowski, w  książce „Ruch oporu na 
Pom orzu Gdańskim 1939—1945” , M ON, st. 267, wzm iankuje
o batalionie i o 1 kompanii, wym ieniając nazwisko Jej do
wódcy.

4. Maciej Gwiazda w  artykule pt. „Z  działalności ruchu 
oporu na W ybrzeżu Gdańskim ” , Dziennik Bałtycki, nr 218, 
z dnia 15 . 9.1974 r., podaje bardziej szczegółowy opis zda
rzeń dotyczących batalionu.

5. A lo jzy  Menclewski, w  książce „Neugarten 27” (1974 r.), 
str. 349, także wspomina niektóre fakty odnoszące się do 
batalionu Szarych Szeregów w  Gdyni.

O 1 M O RSKIM  B A TA L IO N IE  
SZARYC H  SZEREGÓW

Batalion składał się z trzech kompanii. Jednostki 
w  ten sposób nazwane tworzyły zwarte grupy żoł
nierzy kadrowych o różnej liczebności. W  zasadzie 
przyjmowano strukturę organizacji trójkowej. To zna
czy kompania składała się z dwóch plutonów, a plu
ton z dwóch drużyn. Zatem drużyna powinna liczyć 
3 żołnierzy, pluton —  7, a kompania 15 żołnierzy. W  
praktyce kompanie liczyły w ięcej członków.

Działalność batalionu zapoczątkowały spotkania 
młodzieży harcerskiej już w  kwietniu 1940 r. Bata
lion Szarych Szeregów wyłonił się z drużyn harcer
skich w  Gdyni, głównie z I  Morskiej Drużyny Skau
tów i plutonu, który brał udział w  obronie W ybrze
ża. Pluton ten walczył pod dowództwem porucznika 
harcmistrza Bolesława Polkowskiego aż do zajęcia 
przez Niemców Oksywia. Batalion okrzepł dopiero w  
lipcu 1941 r.

Na czele okręgu gdyńskiego Szarych Szeregów sta
nął Łucjan Cyłkowski. On to nawiązał kontakty 
z ZW Z i podporządkował wojskowo Szare Szeregi tej 
organizacji. Kontaktował się z dowódcą ZW Z w  Gdy
ni Adamem Feiglem  i dowódcą północnego okręgu 
pomorskiego kapitanem Józefem Olszewskim.

Dowódcą batalionu Szarych Szeregów w  Gdyni był 
Maciej Gwiazda. Jednostka ta składała się z kompa
nii: Jana Kaszuby, Kazim ierza Garbego (później Zyg
munta Garbego) oraz Zygmunta Narskiego.

Pierwsza kompania batalionu składała się z 4 plu
tonów. Dowódcami poszczególnych plutonów byli: 
Edmund Wyszecki, Zbigniew Raczkiewicz, H arry No-
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wakowski i Stanley Nowakowski. Dwaj ostatni byli 
obywatelami Stanów Zjednoczonych Am eryki Północ
nej. Pluton Z. Raczkiewicza umiejscowiony został w  
centrum Gdyni, pozostałe miały swoją siedzibą w  Ma
łym Kacku.

Latem 1942 r. za pośrednictwem Witolda Nickiego, 
zastępcy komendanta Tajnego Hufca Harcerzy, zosta
ła skierowana do kompanii drużyna Jana Będzińskie
go z THH, która przekształciła się w  dodatkowy plu
ton. Była to drużyna uzbrojona, składająca się z żoł
nierzy powyżej osiemnastego roku życia, z siedzibą 
na Grabówku.

Według danych Macieja Gwiazdy batalion liczył od 
150 do 170 żołnierzy. Według m ojej oceny 1 kompa
nia batalionu składała się z 64 żołnierzy oraz 18 żoł
nierzy plutonu Janka Będzińskiego. Liczyła więc 82 
żołnierzy.

D o batalionu Szarych Szeregów w  Gdyni między innymi, 
według naszego rozeznania, poza członkami 1 kompanii (na
zwiska członków 1 kompanii zostaną podane później), na
leżeli :

Bogusław  Adamczak, Łucjan  Cylkowski, H enryk Dane- 
man, Edmund Dylewski, W itold Dziurdzia, Bogusław  Fiszer, 
Maciej Gwiazda, Franciszek Gburek, Zbigniew  Gizek, W ło 
dzimierz Jacewicz, Józef Kołacki, Konrad Łątowski, Feli
cjan Łada, Nikodem Matuszkiewicz. Maćkowiak (imię nie 
znane), W itold Nicki, Edmund Nowak, Henryk Pronaitis, 
Jadwiga Rotecka (Szewczuk), Czesław Szlachcikowski, Sta
nisław Wanago, Franciszek Wysocki, Jerzy Wojciechowski, 
Henryk W awrzynowski, Bernard Szczeblewski, Jan Kaszu
ba, Leszek Zdrojewski, Kazim ierz Garbe, Zygmunt Garbe, 
W acław  Rydelek, Bolesław  Piotrowski, A lo jzy  1 Voigt, Sta
nisław Żółtaniecki, Aleksander Gorczyński.

Obok trzech kompanii batalionu w  jego skład wcho
dziły trzy grupy specjalne, na których czele stanęli 
byli podoficerowie floty : Franciszek Wysocki, Stani
sław Żółtaniecki i Aleksander Gorczyński. O trzymy
wali oni zadania specjalne bezpośrednio od Bernarda 
Myśliwka, w izytatora Szarych Szeregów na Pomorzu.

K O N T A K T Y  Z TA JN YM  HUFCEM HARCERZY

Tajny Hufiec Harcerzy zorganizował się wcześniej 
niż batalion Szarych Szeregów w  Gdyni. Już 15.11. 
1939 r. z in icjatywy W itolda Nickiego powstała Tajna 
Rada Harcerzy. Tajny Hufiec Harcerzy zostaje fo r
malnie powołany w  dniu 1.1.1940 r. Na jego czele sta
nął Henryk Szymański, W itold N icki został jednym z 
jego zastępców.

W  początkach 1942 r. nastąpiło porozumienie m ię
dzy THH  a Szarymi Szeregami w  Gdyni oraz podpo
rządkowanie Związkowi Walki Zbrojnej. Henryk Szy
mański w  wyniku tego porozumienia zaczął współ
pracować z Łucjanem Cylkowskim i Bernardem M yś
li wkiem.

Jesienią 1941 r. Zygmunt Narski nawiązał kontakt 
z W itoldem Nickim, zastępcą komendanta THH. Za
początkowało to współpracę między 1 kompania Sza
rych Szeregów a THH. Rezultatem tej współpracy 
było wspomniane włączenie latem 1942 r. do 1 kom
panii drużyny Jana Będzińskiego. Oddział ten ze 
względu na posiadane uzbrojenie miał być użyty do 
akcji zbrojnej.

C H AR AK TE R  PO L IT Y C Z N Y  
SZARYC H  SZEREGÓW

Batalion Szarych Szeregów w  Gdyni nie miał cha
rakteru politycznego. Wszyscy jego żołnierze kierowa
li się głębokim patriotyzmem. N ie dzieliły nas waśnie 
polityczne.

Akcentując apolityczny charakter batalionu Szarych 
Szeregów w  Gdyni i patriotyczną postawę jego człon
ków, chcielibyśmy powiedzieć, że 1 kompania składa
ła się prawie wyłącznie z żołnierzy pochodzenia pro
letariackiego.

Ośrodkiem agitacji lew icowej w  1 kompanii był 
pluton Edmunda Wyszeckiego, który wręcz oriento
wał się na zwycięstwo i współpracę ze Związkiem 
Radzieckim.

JA K  TO SIĘ STAŁO ?

Jak to się stało, że batalion Szarych Szergów w  
Gdyni został unicestwiony przez gestapo, które are
sztowało pod koniec 1942 r. około dwustu członków 
Związku Walki Zbrojnej i Szarych Szeregów. Były
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to aresztowania niezwykłe. Zdaniem Macieja Gwiaz
dy sprawę tę zapoczątkowało ściganie Bernarda Myś
liwka, który opuszczając Chojnice schronił się w  Gdy
ni. Poważną rolę odegrało też działanie konfidentów 
gestapo Witolda Świętochowskiego i Huberta Dobro
wolskiego, którzy zostali członkami kompanii Szarych 
Szeregów Zygmunta Garbego.

Duże znaczenie dla dekonspiracji Szarych Szeregów 
w  Gdyni miało przywłaszczenie przez Zygmunta Gar
bego części planów pancernika „Gneisenau” . Był on 
zatrudniony w  arsenale Kriegsmarine, w  którym do
konywano napraw okrętów wojennych. M iędzy inny
mi remontowany był wspomniany pancernik w  poło
wie 1942 r. W  związku z  tym dowództwo niemieckiej 
floty  przysłało do arsenału dokumentację pancernika.
W  ten sposób do rąk Garbego dostał się plan cen
tralnego sterowania artylerią pancernika. Plan ten za 
pośrednictwem Heleny Gwiazdowej został przekazany 
Cylkowskiemu, który skierował go do Warszawy.

Po wykryciu tego gestapo Drzypuszczalnie rozpo
częło systematyczną inw igilację wszystkich osób w 
arsenale, które miały styczność z planami. Prawdo
podobnie obserwowany był Zygmunt Garbe. Bernard 
Myśliwek po ucieczce z Chojnic zamieszkał u Bole
sława Piotrowskiego w  W ielkim  Kacku. W  dniu 29.9.
1942 r. przeniósł się do mieszkania Garbego w  Orło
wie. W  dniu następnym w  nocy do mieszkania Gar
bego wtargnęło gestapo. Zygmunt Garbe, jego ojciec 
oraz Myśliwek zostali aresztowani. Był to początek 
wielkich aresztowań. Objęły one kadrowy oddział 
ZW Z oraz drugą i trzecią kompanię 1 batalionu. Na
stępna fala aresztowań dotycząca 1 kompanii Sza
rych Szeregów i członków TH H  miała miejsce w  
dniu 26.11.1942 r. Aresztowano wówczas 12 żołnierzy 
pierwszej kompanii.

Pierwsza kompania Szarych Szeregów została w y 
kryta przez przypadek. Aresztowani Jan Kaszuba i 
Jerzy Wojciechowski, czekając w  korytarzu gestapo K
w Gdańsku na przesłuchanie, wym ienili zdanie na 
mój temat. _ Wojciechowski powiedział Kaszubie żeby 
nie wspominać o Zygmuncie Narskim. Zauważył to 
gestapowiec. Torturowani przyznali się do istnienia 
1 kompanii. W iem to od nich, mówiliśmy na ten te
mat w  obozie koncentracyjnym w  Stutthofie.

Prawdopodobnie gestapo zaczęło sprawę rozpraco
wywać. W  wyniku tego nastąpiły aresztowania.

Aresztowani zostali: Zygmunt Narski —  dowódca kom
panii, ' Edmund Wyszecki —  dowódca 1 plutonu, Zbigniew  
Raczkiewicz — dowódca 2 plutonu, Jan Będziński —  do
wódca 5 plutonu, Harry Nowakowski — dowódca 3 plutonu 
oraz Czesław Będziński, H ilary Nowakowski, Marian Pa 
wlaczyk, Henryk Smieszchalski z 5 plutona, Jan Berg i K a 
zimierz Skrzypczak z 3 plutonu i Piotr Drzewicki z 2 plu
tonu.

Wszyscy aresztowani z 1 kompanii powrócili do domu.
Wszyscy przetrwali obozy koncentracyjne.

Pluton 4 Stanleya Nowakowskiego nie został zdekonspi- 
rowany i nikogo nie aresztowano.
! ' - • - ' ' - ' - 

O G Ó LNA D Z IAŁALN O ŚĆ  1 K O M P A N II

Dnia 1 lipca 1941 r. Maciej Gwiazda wpisał Z yg
munta Narskiego na listę Związku Walki Zbrojnej.
Po zaprzysiężeniu polecił mu zorganizowanie kom
panii Szarych Szeregów. Zygmunt Narski w  okresie 
przedwojennym był drużynowym I I I  Morskiej Dru
żyny Skautów im. Józefa Conrada, drużyny składa
jącej się wyłącznie z portowych gońców.

Kompania utworzona w  lipcu i sierpniu 1941 roku 
otrzymała kryptonim: pierwsza eses. Należeli do niej 
wyłącznie żołnierze powyżej 20-tego roku życia, w  
tym także i tacy, którzy służyli w  wojsku polskim 
i brali udział w  kampanii wrześniowej.

Działalność 1 kompanii polegała na następujących 
czynnościach:

a. Szkolenie wojskowe i obywatelskie.
Szkolenie wojskowe miało w  zasadzie charakter 

teoretyczny. Tylko 3 i 4 pluton, dysponujący ręcznym 
karabinem maszynowym, przeprowadzał ćwiczenia z 
bronią. Dotyczyło ono przeszkolenia piechoty na pod
stawie regulaminów wojska polskiego oraz zaznaja
miania się z armią niemiecką na podstawie wojsko
wych książek niemieckich.

b. K ierowanie wywiadem
Każdy pluton miał za zadanie obserwowania okre

ślonych obiektów wojskowych. Zbieranie informacji
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dotyczyło ruchu wojsk niemieckich, szczególnie okrę
tów wojennych i policji, wyposażenia wojskowego, 
stanu liczebnego wojsk, nastrojów wśród Niemców, 
produkcji wojennej. Do obowiązków dowódcy kompa
nii należało przydzielanie zadań wywiadowczych, kon
trola ich wykonania oraz przekazywanie meldunków 
do batalionu.

c. Oddziaływanie propagandowe
Propaganda kompanii polegała na przeciwdziałaniu 

przyjmowania niemieckiej listy narodowościowej, roz
głaszaniu wiadomości z pola walki, rozwoju czytelni
ctwa polskiego, skłaniania do uczenia dzieci czytania 
i pisania po polsku.

d. Oddziaływanie na Niemców
Żołnierze kompanii znający język niemiecki m ieli 

za zadanie oddziaływać propagandowo na Niemców 
(między innymi także na marynarzy niemieckich o- 
krętów  wojennych znajdujących się w  remoncie).

e. Udzielanie pomocy Polakom
Kompania organizowała pomoc odzieżową i pienięż

ną dla potrzebujących Polaków. M ieliśmy także moż
liwość przekazywania kartek żywnościowych. W  m ia
rę możliwości ukrywaliśmy Polaków poszukiwanych 
przez gestapo.

f. Sabotaż
Żołnierze kompanii pracujący w  przemyśle, na 

przykład w  stoczniach, otrzymywali zadania prowa
dzenia sabotażu. Kompania agitowała także za zwol
nionym wykonywaniem pracy.

Spotkania dowództwa 1 i 2 kompanii odbywały się 
co miesiąc, a często co tydzień w  składzie: Maciej 
Gwiazda, Jan Kaszuba, Jerzy Wojciechowski, N iko
dem Matuszkiewicz i Zygmunt Narski. Przedmiotem 
odpraw były polecenia wykonywania określonych za
dań oraz sprawozdania z działalności.

PLU TO N Y  BRAC I N O W AKO W SKIC H

Bracia Harry i Stanley Nowakowscy byli dowód
cami 3 i 4 plutonu 1 kompanii. Już nie żyją. Dlatego 
trudno dzisiaj przedstawić ich działalność oraz pełny 
skład osobowy plutonów. Plutony te liczyły  30 żołnie
rzy. Dzisiaj możemy wymienić następujące nazwiska 
żołnierzy:

Harry Nowakowski, Stanley Nowakowski, Jan Berg, 
Berg (hrat Janka, im ię nie znane), Leon Bronk, Gajdka 
(im ię nie znane), Ludwik Walasik, Stanisław Wa- 
wrzynowski (również członek G ryfa Pomorskiego).

Bracia Nowakowscy zorganizowali plutony w  M a
łym  Kacku na tak zwanej Psiej Górce, gdzie miesz
kali. Były to plutony przeznaczone do działania zbroj
nego, bowiem Nowakowscy dysponowali ręcznym ka
rabinem maszynowym oraz rewolwerem.

Jako obywatele amerykańscy cieszyli się większą 
swobodą niż pozostali Polacy. M ieli łączność z obco
krajowcami, których wojna zastała w  Gdyni. Z  tego 
powodu do ich zadań należało przekazywapie danych
0 losie Polaków, o terrorze niemieckim —  za granicę. 
N ie umiemy powiedzieć, czy ich informacje dociera
ły  do adresatów i czy zostały wykorzystane dla spra
w y polskiej.

Bracia Nowakowscy kierowali również działalnoś
cią wywiadowczą. Akcję  tę inspirował Ludwik W a
lasik, były bosman harcerskiego jachtu „Poleszuk” . 
Przybył on z Warszawy jako specjalista wywiadu. W  
tej akcji brał także udział Stanisław Wawrzynowski
1 Leon Bronk. Obaj należeli również do G ryfa Po
morskiego.

Celem akcji wyw iadowczej były  m iędzy innymi 
sprawy gospodarcze i żywnościowe. Głównie chodziło 
tu o penetrację magazynów żywnościowych. Nadto 
zdołano spenetrować stocznie gdańskie a takżs urzą
dzenia wojskowe w  Babim Dole na Kępie Oksywskiej.

Rozpoznanie wywiadowcze bracia Nowakowscy 
przekazywali Ludwikow i Walasikowi, który miał .bez
pośrednie kontakty z ZW Z w  Warszawie.

Po wyzwoleniu bracia Nowakowscy wyjechali do 
USA i tam zmarli.

PLU TO N  ZB IG N IE W A  R AC ZK IE W IC ZA

Pluton Zbigniewa Raczkiewicza liczący w  począt
kowym okresie 15 żołnierzy, miał swoją siedzibę w  
centrum Gdyni. Z  zapisów, jakie prowadził, wynika,

że w  dniu 26.7.1941 r. wstąpił na propozycję Zygmun
ta Narskiego do ZW Z. Brzez niego został również za
przysiężony. Dnia 9.8. tegoż roku otrzymał przydział 
do 1 kompanii Szarych Szeregów. 17.8.41 r. został 
mianowany dowódcą plutonu. Pluton zorganizował w  
ciągu sierpnia i września tegoż roku. W  związku z 
planowaniem przekształcenia 1 kompanii w  batalion, 
w  dniu 11.10.41 został mianowany dowódcą kompanii 
i otrzymał polecenie je j zorganizowania. W  dniu 29.11. 
tegoż roku złożył na ręce Zygmunta Narskiego przy
sięgę jako dowódca kompanii. Daty te są ścisłe. Zo
stały zaszyfrowane przez Z. Raczkiewicza.

Do oddziału dowódcy kompanii Zbigniewa Raczkiewicza  
(według tego, co dzisiaj można odtworzyć) należeli:

Zbign iew  Raczkiewicz, M arian Raczkiewicz, Adam  Bed
narski (zginął w  powstaniu warszawskim ), A rtu r Bukowski 
(zginął w  powstaniu warszawskim ), Piotr Drzewiecki, Leon  
Frąckowiak, Edmund Mechliński, K aro l Morawczyński, Kon
rad Łądkowski, Kazim ierz Skrzypczak, Jan Szuca — rów 
nież członek G ry fa  Pomorskiego, aresztowany za kontakty  
z przewodniczącym Rady Naczelnej G ry fa  Pom orskiego ks. 
płk. Józefem Wryczą.

Oddział Z. Raczkiewicza szkolił się wojskowo. N ie 
był jednak przeznaczony do bezpośredniej walki z 
okupantem. Jego zadaniem było oddziaływanie na 
Polaków w  celu zachowania polskości, podtrzymywa
nia w iary w  zwycięstwo oraz pielęgnowanie języka 
polskiego. Był to oddział nastawiony głównie na pro
pagandę. Nawet cele wywiadowcze, które dotyczyły 
w  tym przypadku centrum Gdańska i Wrzeszcza scho
dziły na plan dalszy. Oddział w ięc organizował na
słuch radiowy i zajmował się kolportażem wiadomo
ści wojennych. Do jego zadań należało również gro
madzenie książek polskich, tworzenie biblioteki pol
skiej i wypożyczanie książek. Członkowie oddziału 
nie zajmowali się bezpośrednio nauczaniem języka 
polskiego, lecz propagowaniem i organizowaniem na
uczania. Chodziło o to, aby dzieci polskie zmuszane 
do uczęszczania do szkół niemieckich, umiały czytać 
i pisać po polsku.

Innym zadaniem oddziału było udzielanie pomocy 
potrzebującym Polakom. Dotyczyło to kartek żywnoś
ciowych, lekarstw, pomocy medycznej, odzieży, po
szukiwania schronienia dla ukrywających się. Jeden 
z członków oddziału, Karol Morawczyński, pracował 
w  aptece przy ul. Świętojańskiej w  Gdyni. On zaj
mował się organizowaniem lekarstw i pomocy m e
dycznej dla chorych Polaków.

Drużyna Jana Szucy, do której należał Marian 
Raczkiewicz, z uwagi na zatrudnienie je j członków w  
porcie i stoczni gdyńskiej, przeznaczona była między 
innymi do działalności sabotażowej. Sabotaż miał 
miejsce głównie na kutrach i trawlerach w  Gdyni. 
Po unicestwieniu batalionu Szarych Szeregów Marian 
Raczkiewicz i Jan Szuca kontynuowali akcję sabota
żową. Dotyczyła ona między innymi wadliwego spa
wania kotłów okrętowych.

W e wrześniu 1943 r. za pośrednictwem tajnych lis
tów Marian Raczkiewicz nawiązał kontakty z w ięź
niami (członkami ZW Z i Szarych Szeregów) obozu 
koncentracyjnego w  Stutthofie. Efektem tych kontak
tów było udzielanie pomocy więźniom obozu w  po
staci żywności, odzieży i lekarstw. W  listopadzie 1944 r. 
M. Raczkiewicza złapała policja niemiecka z paczką 
odzieży i żywności. Skazany został na trzy miesiące 
obozu. W yrok został zawieszony, wzrosło zapotrzebo
wanie na siłę roboczą w  stoczni gdyńskiej.

PLU TO N  EDMUNDA W YSZECKIEGO

Pluton Edmunda Wyszeckiego liczył 18 żołnierzy. 
Dzisiaj można wymienić następujące nazwiska jego 
członków:

Edmund Wyszecki, Jan Wyszecki, Franciszek W y
szecki, Józef Bagiński, Bieszkie (imię nie znane), Ber
nard Elwaręl, Bernard Formella, Augustyn Grubba, 
Wacław Lewandowski, Jan Młodziński, Antoni Nel- 
cer, Wacław Popiołkiewicz, Bronisław Szymański, Jan 
Szymański.

17

47



Członkowie plutonu byli przeważnie Kaszubami z 
Małego Kacka, W ielkiego Kacka a także Redy i Że- 
listrzewa.

Rodzina Edmunda Wyszeckiego poniosła w  okresie 
okupacji bolesne straty. W  listopadzie 1939 r. zostali 
zamordowani w  Piaśnicy wuj i kuzyn, o tych samych 
imionach i nazwiskach, Augustynowie Wyszeccy, za 
działalność w  Polskim Związku Zachodnim. W  1940 r. 
zginął w  obozie koncentracyjnym kuzyn Augustyn 
Uller.

Zadaniem tego plutonu było m. in. oddziaływanie 
na okoliczne wsie kaszubskie w  kierunku stwarzania 
oporu przeciwko okupacji niemieckiej. Oddziaływanie 
to sięgało aż do Pucka. Pod tym miastem we wsi 
Żelistrzewo Edmund Wyszecki dysponował lokalem, 
w  którym od czasu do czasu przebywał podczas nie
dziel i świąt kierując tam propagandą. U  jego rodzi
ców spotykali się okoliczni Kaszubi, których przygo
towywano do pracy konspiracyjnej. Pluton umiejsco
w iony był w  Małym Kacku.

Specjalnością plutonu był jednak w yw iad  i sabotaż. 
Głównym  celem pracy wyw iadowczej było zbieranie in for
macji o ruchu niemieckich łodzi podwodnych i ścigaczy za
w ijających do Gdyni. Ponadto pluton prowadził na terenie 
portu w  Gdyni propagandę antyhitlerowską oraz agitację 
polityczną wśród robotników, a Edmund Wyszecki znając 
język niemiecki oddziaływał na niemieckich marynarzy. 
W  kompanii był specjalistą od propagandy wśród Niemców.

W  latach 1939 do 1943 E. Wyszecki ukrywał u siebie Jó
zefa U llera, byłego członka Zw iązku Polaków  w  Gdańsku, 
prezesa Gm iny Polskiej w  Sopocie, skazanego przez władze 
hitlerowskie na karę śmierci. Za ukrywanie zbiega groziła 
mu kara śmierci.

Do najczęstszych sabotaży prowadzonych przez plu
ton należało topienie kabli okrętowych na terenie sto
czni oraz defektowanie urządzeń na okrętach pod
wodnych, jak zawory wodne, rozdzielacze, tablice e- 
lektryczne, wyłączniki i różnego rodzaju zegary. Prze
dłużało to pobyt łodzi podwodnych w  porcie.

W  stoczni remontowej w  Gdyni pod dowództwem 
Edmunda Wyszeckiego działała grupa sabotażowa, do 
której należeli również członkowie innych plutonów 
1 kampanii. Byli to Piotr Drzewiecki, Jan Sziuca, K a 
zim ierz Skrzypczak, Edmund Graczyikowski, Bernard 
Formella oraz Bieszkie (imię nie znane). M iędzy in
nymi mieszali oni morski piasek z tawotem, a potem 
wprowadzali go do łożysk silników i maszyn jako 
smarę. M ieli również dostęp do remontowanych ło
dzi podwodnych podczas zakładania prowizorycznego 
oświetlenia, gdzie prowadzili podobną działalność. 
Uszkadzano akumulatory łodzi podwodnych wbijając 
w  ich dno gwoździki do papy, które z czasem powo
dowały powolny wyciek kwasu. W  akumulatorach re
montowanych powodowali krótkie spięcia, co w ykrzy
wiało wewnętrzne przegrody akumulatorów i przy
czyniało się do szybkiego ich zużycia.

Latem 1942 r. E. Wyszecki spowodował poważną 
awarię dźwigu na doku pływającym przeznaczonym 
do remontów łodzi podwodnych. Odkotwiczył dźwig, 
który zsunął się i uderzył o burtę doku skrzywiając 
oś. Był to nowy dok przyholowany z Kilonii. Przer
wa w  pracy dźwigu trwała dwa tygodnie.

PLU TO N  JA N A  BĘDZIŃSKIEGO

Do plutonu Jana Będzińskiego należało 18 żołnie
rzy. Dowódcami drużyn w  plutonie byli: H ilary No
wakowski, Marian Pawlaczyk, Henryk Smieszchalski. 
Do plutonu należał także Czesław Będziński.

N ie możemy w  chwili obecnej podać pozostałych 
nazwisk żołnierzy plutonu. 5 z nich w  dalszym ciągu 
nie życzy sobie ujawniania przynależności do bata
lionu.

Pluton Jana Będzińskiego został włączony do 1 kom
panii latem 1942 r. Przeszedł on do kompanii z THH. 
Jak to się stało?

W  owym czasie układaliśmy raczej nierealne plany 
walki zbrojnej, a nawet zorganizowania oddziału par
tyzanckiego z zamiarem okopania się w  Borach Tu
cholskich. Rozmowy na ten temat prowadził Zygmunt 
Narski z Harrym  i Stanleyem Nowakowskimi oraz z 
Witoldem Nickim. Rezultatem tych rozmów było w łą
czenie do 1 kompanii uzbrojonego plutonu Janka Bę
dzińskiego. TH H  nie pozwalał wówczas na walkę 
zbrojną.

Pluton ten dysponował m iędzy innymi następującą 
bronią; pistoletem vis wzór 35, kaliber 9 —  6 sztuk 
oraz parabellum kaliber 9 —  8 sztuk.
Broń ta pochodziła m.'in. ze Szkoły Morskiej, gdzie 
ukryta została przez obrońców Gdyni. Jan Będziński 
wykopał tam 16 pistoletów vis, z czego 6 przeznaczył 
dla plutonu, pozostałe przekazał Łucjanowi Cylkow- 
skiemu. Część broni zdobyła grupa w  składzie Jan 
Będziński, Henryk Smieszchalski, H ilary Nowakow
ski i Marian Pawlaczyk, część otrzymano od p rze ' 
chowujących ją Polaków.

Broń była przechowywana okresowo u Mariana Paw la 
czyka w  koksowni przy obecnym placu Grunwaldzkim  16 
oraz u  Hilarego Nowakowskiego przy ulicy Olsztyńskiej. 
Następnie broń przekazano do magazynu centralnego w  zło- 
mowcu przy ulicy Czerwonych Kosynierów 66. Pieczę nad 
magazynem miał Henryk Smieszchalski.

Pluton Jana Będzińskiego składał się z trzech drużyn. 
Każda drużyna dzieliła się na dw ie sekcje. Dowódca plu
tonu podlegał bezpośrednio dowódcy 1 kompanii Szarych 
Szeregów. Ponadto pozostawał on w  bezpośrednim kontak
cie z Witoldem Nickim  oraz z wywiadem  Z W Z  za pośred
nictwem Franciszka Gburka.

Do podstawowych zadań plutonu należało;
— w alka zbrojna z faszystowskim okupantem,
— zorganizowanie grupy partyzanckiej z ośrodkiem działa

nia w  Borach Tucholskich,
— wyw iad wojskowy.
— sabotaż gospodarczy,
— zdobywanie oraz m agazynowanie broni i amunicji'.

Członkowie plutonu Jana Będzińskiego trzykrotnie po
przecinali pasy dynamometrowe w  pociągach osobowych na 
bocznicach kolejowych w  chylonii. Przewiercali też otwory w  
cysternach do benzyny, zatykając je korkami. Wstrząsy w  
czasie transportu powodowały wypadanie korków  i wyciek  
benzyny.

Hilary Nowakowski, dzięki zatrudnieniu w  urzę
dzie kastralnym, przekazywał wyw iadow i ZW Z in
formacje dotyczące obiektów wojskowych, rządowych 
i miejskich miasta Gdyni. Tą samą działalnością za j
mował się Marian Pawlaczyk pracujący w  prywatnym 
biurze mierniczym Karla Hildebrandta w  Sopocie.

Ponadto pluton zajmował się kolportowaniem kar
tek żywnościowych preparowanych przez Henryka 
Smieszchalskiego. Niewykorzystane kartki żywnościo
we z nieaktualnymi datami przejmował w  zarządzie 
miejskim, prał je  i prasował.

KOŃCOW E LO SY  I K O M PA N II

Po aresztowaniach pod koniec września 1942 r. do
wódca 1 kompanii wydał rozkaz o chwilowym za
przestaniu działalności konspiracyjnej. Było to konie
czne ze względu na bezpieczeństwo członków kom
panii, którzy mogli być obserwowani. Rozważaliśmy 
sprawę ucieczki w  Bory Tucholskie lub do Warsza
wy. Ostatecznie wstaliśmy w  Gdyni z uwagi na ro
dziców. W  wypadku ucieczlki rodzice zostaliby aresz
towani.

Po aresztowaniach w  końcu listopada 1942 r. członków
1 kompanii reszta żołnierzy tej jednostki utraciła łączność 
z dowództwem.

W  2 plutonie działała samodzielnie drużyna Jana Szucy. 
Nadal też działał 3 1 4  platon braci Nowakowskich pod 
kierownictwem Stanleya Nowakowskiego. Oddziały te za 
pośrednictwem Ludw ika W alasika utrzym ywały łączność z 
W arszawą, z ZW Z. Po aresztowaniu L. W alasika latem  
1943 r. plutony te zaprzestały działalności. Niektórzy żoł
nierze 5 plutonu Jana Będzińskiego weszli w  skład Tajne
go Hufca Harcerzy.

D ZIAŁALN O ŚĆ  OBOZOW A 
SZARYC H  SZEREGÓW

Gestapo umieściło w ięźniów ruchu oporu z Gdyni 
w  obozie koncentracyjnym w  Stutthofie i zgrupowało 
ich na jednym bloku. B yli oni tak zwanymi więźnia
mi policyjnymi, gdyż śledztwo w  sprawie ZW Z i Sza
rych Szeregów jeszcze trwało. Gestapo potrzebowało 
świadków w  przypadku odkrycia dalszych konspira
cyjnych jednostek. Sprzyjało to nam w  organizowa
niu grup konspiracyjnych. Członkowie ruchu oporu 
z Gdyni podejmowali w  obozie pracę kulturalną i po
lityczną organizując wieczornice z czytaniem wierSzy, 
ze śpiewami i odczytami. Za tę działalność 26 Pola
ków wysłano karnym transportem do Mauthausen, 
do karnej kompanii, w  tym Jana Kaszubę, Zygmunta 
Garbego i Zygmunta Narskiego.

Już w  pierwszych miesiącach pobytu w  obozie Z y
gmunt Narski zorganizował tak zwaną grupę junacką. 
Nawiązał do grupy młodzieżowej zorganizowanej w  
grudniu 1941 roku w  Gdyni pod nazwą Związku Juna
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ctwa Polskiego. Celem tej grupy było szkolenie instni 
ktorów do przyszłej pracy wychowawczej wśród mło 
dzieży na zasadzie samowychowania przez pracę. B y
ła to grupa polityczna o poglądach postępowych. L i
czyła ponad 20'tu członków. Z tej grupy aresztowani 
zostali: Edmund Wyszecki, Zbigniew Raczkiewicz, Je
rzy Wojciechowski i Zygmunt Narski. W  obozie na
stawialiśmy się na samopomoc koleżeńską.

Zasadniczą grupę sabotażową i ruchu oporu zor
ganizował w  obozie z członków ZW Z i Szarych Sze
regów Józef Żmudziński oraz Stefan Szczukowski. 
Do niej ponadto należeli: Jan Będziński, Franciszek 
Giburek, W iktor Januszewski, Brunon Jasiński, Ma
rian Pawlaczyk, Zbigniew Raczkiewicz, Czesław Szla 
chcikowski, Edmund Wyszecki, W ładysław Żółtaniecki
i Zygmunt Narski.

Członkowie tej grupy zatrudnieni w  tak zwanym 
„Gewehrkommando” —  w  zespole karabinowym —  
naprawiali broń palną i rowery wojskowe.

Edmund Wyszecki, gdy został skierowany do sor
towania rowerów na złom względnie do naprawy, roz 
począł działalność sabotażową. Pomagali mu w  tym 
Zbigniew Raczkiewicz i  W iktor Januszewski. Według 
jego relacji złomował dziennie od 5 do 12 sztuk do
brych rowerów. W  ten sposób wyelim inował od paź
dziernika 1943 r. do czerwca 1944 r. około dwóch 
tysięcy rowerów wojskowych.

Organizatorem sabotażu by ł porucznik Józef Żmudziński. 
Z jednał sobie szczególnie młodzież Szarych Szeregów. Sta
nowisko majstra pozwalało mu ingerować w  spraw y innych 
wydziałów , gdzie m ajstrami byli członkowie ruchu oporu  
z Gdyni, wstrzym ywać tempo pracy oraz udzialać wskazó
w ek  odnośnie elim inowania karabinów  na złom.

N a strzelnicy żołnierze Wehrm achtu przestrzeliwall w yre 
montowane karabiny, kw alifikując je  do w ysyłki na front. 
W ięźniowie obsługujący tarcze strzelnicze stosowali na jeden  
przestrzał kilka tarczy, w  w yniku czego pewien procent ka
rabinów  nie by ł przestrzeliwany. Byw ały  również odrzuty

Pst...!

Wyzwać?
Kilkunastotonowa skoda Byczkowskiego ma człu- 

chowską rejestracją EC 5797. 1 to już wystarczy, by 
zawiany operator ładowarki wyzwał kierowcę od K a
szubów, przedtem, jeszcze uszkadzając mu akumulato
ry udaną szarżą na burtą wozu. Byczkowski o tym  
opowiada, aż pieni się ze złości- i  przysiąga, że do 
Dryszczowa więcej po buraki nie pojedzie.

Tym i zdaniami (wytłuszczonym drukiem) rozpoczyna 
Jerzy Gonczarski (Sztandar Młodych nr 264) obszerny 
artykuł, zatytułowany „Na buraki” , o kampanii cu
krowniczej w  Rejowcu, gdzie skierowano kierowców 
z północy kraju —  Człuchowa, Koszalina i Bytowa. 
Obszerny artykuł, ale tematu ze wstępu nie rozwinię
to. Nie w iem  zatem czy redaktor Gonczarski podziwia 
wiedzę pijanego operatora, który w ie gdzie m.in. K a
szubi mieszkają, czy przestrzega, że rejestracja samo
chodowa nie jest adekwatna, gdyż na historycznej zie
mi kaszubskiej mieszkają również nie— Kaszubi. Z 
powodu tej rozterki może by tak wyzwać Jerzego 
Gonczarskiego od warszawiaka i dziennikarza, wszak 
publikuje w  prasie i to w  stolicy. A  może zapomnieliś 
my co znaczy słowo: wyzwać.

karabinów  ze strzelnicy do skorygowania luf, które po rze
komej korekcie przechodziły wprost do magazynu.

Sabotażu dokonywano także w  biurze komanda kierowane
go przez sędziego Stefana Szczukowskiego. w porozumieniu 
ze Żmudzińskim przejm ował fałszywe sprawozdania dzienne 
z wykonanej produkcji. Dzięki temu można było niszczyć 
części zamienne do karabinów.

Józef Żmudziński organizował także wtajemniczonych do 
obrany obozu na wypadek próby jego zniszczenia i  likw ida
c ji więźniów przez Niemców. Do wtajemniczonych w  ten 
plan należeli: Ryncki (imię nie znane), Felicjan Łada, W a 
syl Korszunow z Leningradu, Stiopka Sośnik z Moskwy, Pa
w eł M alinin z Krym u i Duńczyk Martin Nills.

Najważniejszą sprawą z tego punktu widzenia stało się 
zabezpieczenie broni, której w yboru  dokonywali magazynie
rzy: Edmund Orłowski i Józef Ptach. Oni czuwali nad tym, 
aby kilkadziesiąt najlepszych karabinów  zawsze pozostawało  
w  magazynie. Zebrano także trzy skrzynki amunicji, które 
zostały umieszczone w  magazynie Ptacha. Izolowane nożyce 
do cięcia drutu pod napięciem zabezpieczył tokarz Sowisło  
w  swoim  warsztacie.

PO LE G LI Z A  PO LSKĘ

W  latach 1939— 1945 oddali swe życie za Polskę na
stępujący członkowie Szarych Szeregów:

Bernard M yśliwek —  wizytator Szarych Szeregów
—  w  gestapo gdańskim w  1942 r.,

Bogusław Fiszer —  w  gestapo w  1943 r.,
Konrad Łętowski —  w  obozie Stutthof w  1943 r., 
Edmund Nowak —  w  obozie Stutthof w 1943 r., 
Łucjan Cylkowski —  dowódca Szarych Szeregów na 

okręg gdyński ■— w  obozie Stutthof w  1944 r., 
W itold N icki —  zastępca komendanta TH H  —  w 

obozie Stutthof w  1945 r.,
Benedykt Porożyński —  komendant środowiska har

cerskiego w  Gdyni przed wojną —  w  obozie 
Stutthof w  1945 r.

Cześć Im  i chwała!

Dykteryjka
„W ydawnictwo Morskie” , wydawca książki Leona 

Roppla pt. „Dykteryjk i i historyjki z Kaszub” zamieś 
ciło na okładce notę o książce i autorze tak nieporad
ną, że bez komentarza zamieszczam ją w  całości.

„Leon Roppel, urodzony w  W ejherow ie (1912), mimo 
że z wykształcenia germanista (z Uniwersytetu Jagie
llońskiego), jako główną pasję życiową traktuje włas
ną twórczość literacką i pracę nad publikacjami rodzi 
mego dorobku ludowego. W ydał antologię poezji i pro 
zy kaszubskie i: Ma jesma od morza, 1963, W ybór 
współczesnej poezji kaszubskiej, 1967, Z  księgi mą
drości morzan, 1965. Przygotował do druku i opatrzył 
wstępami krytycznymi twórczość F Ceynowy, H. Der 
dowskiego, A . Majkowskiego, J. Karnowskiego, L. Hey 
kego i F. Sędzickiego. Na własnym koncie: zbiór opo
wiadań Kaszubskich Na jantarowym brzegu (1939 — 
niestety nakład prawie w  całości spalony przez hitle
rowców na wejherowskim  rynku); Nasze stronę (1955
—  wespół z Janem Piepka); obrazki sceniczne: Żeg
larz złocistego słońca (o Janie z Kolna) i We żniwa.

Obecny tom jest plonem zbieracza różnorodnych cie 
kawostek, dotyczących znanych i nie znanych Kaszu
bów, głównie humorystycznych, świadczących zarówno
o poczuciu humoru Roppla, jak i bohaterów jego dyk
teryjek” .

K L A B A T E R N IK
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Goscena
Marian Jeliński

—  Leonie, jó  dali nie jida  prze taczi zawiejio. 
Stóri Gósk sę z naji wesmieje. Te doch wiesz, że 
on le mreczi.

—  Jak jó  dół słowo, te trzeba jic.
—  Te doch jes Mack, zdrze le jak  to dmie. To 

doch ni ma co.
—  Może jo? Ni ma mie widzec. W ti chojnie 

beło wiele lepi. Me jesz zbłqdzyme... Jidzeme na- 
zód!

W iater dq ł coróz barżi, tak że jim a beło ceżko 
kleknice na głowie utrzemac, a kożechama szar
pało jaż strach. W dłudżie skorznie śnieg sq na 
szczesce nie nabierół.

—  Jidzeme me też richtich?
—  Meszlę jo.
Tim razem jim  sę udało. Weszle na drogę w 

lese. Po bokach stojałe chójci, chternych zelo- 
nosc na tle śniegu beła richtich widzec. Wkoło 
póchnęło żewicq, jaż sę letko oddichało. Może 
temu zrobiło j'iim sę szkoao.

—  W iele me ju jidzeme nazód?
— Może trzesta łokców.
—  Wiesz te, ta koszla z tego lnianego płótna, 

co Ceszka mie zrobiła, tak grzeje. Ona doch tam 
pewno czekó. Pamiętósz te, jak  stóró Gószczenó 
wrzuca w grób nieboszczkowi Steńclowi sztek te 
płótna i rzekła: Teróz to ce złodzyju reszi! Mie 
sę stało jakoś głupie, ale w głepote jó  nie będę 
wierził. A zresztq, jó  doch tego nie wzqł, le Cesz 
ka mnie to dała, a ona be mia umrzeć, doch 
je takó dobro dló mie!

—  Tam będzęsz w głepote wierził. Jidzeme do 
Gósków, bo jesz doma będzesz le blós o tim 
meslił.

—  Tak to pewno będze nólepi. Chceme le na- 
wrócec!

Znów jidei pod górkę. Lasem szło sę dosc do 
brze, le że jich cos w te stronę cygnęło, wiel- 
dzima krokama znowu weszle na pola, gdze w ia
ter dqł niemiłoserno.

— Na ognia, je  to zawieja. Zdrze le, to od 
razu nasze spóre zawiewó. Prze taczi pogodzę to 
nie je, żebe psa z bude wenekac.

—  Ceż te powiódósz, jaż tak zle to nie je. 
Zdrze le, widzysz te jq?

—  Ceż te tam znowu widzysz?
—  Tę wiszniq, co kole drodzi rośnie.
—  Aaa, wej le —  tam ona je ! Widzysz te, me 

}u jesme z drodzi zlazły. Człowiek be mógł zbłq- 
dzec i jesz gdze w torfkulę wpadnqc.

—  Może to drzewko sę tak nóma odwdzqczeło 
za to, że jó  go łońsciego roku nie obłómół. Me 
szle wtenczós z Ceszkq, którnq jó  potkół, ja k  ona 
szła z koscoła, i te jó  ji tak towarził ob drogę. 
Zdrzę, a ta Wisznia cało w kwiatach. Biółich jak 
ten śnieg dzysó. Te jó  pomeslół, może be zrobić 
Ceszce bukiet i rzekł:

—  Ta wisznia doch piękno wezdrzy, nie? Jak jó  
be ce tak dół w iele biółich kwiatów, ceż be te 
na to rzekła?

—  Jak be to bełe taczie z rutów, jak  mróz ob 
zemę maleje, tej jó  be wzęła, a ti wiszni dój po- 
ku.

Tej jó  przezdrzół sq ji w ocze, a miała je  nie- 
biescie, prawie jak woda w gowidlińscim jezo- 
rze. O na sq uśmiechnęła, a jó  rozmiół, że wsze- 
stko je  w nólepszim porzqdku. W uszach jó po
czuł jakqs dzywnq muzykę i pomeslół, jak  nóma 
razem je dobrze, cziej człowiek może sóm ze se- 
bie cos taciego wedostac, cziej to mu je  dóne. 
Jednym razem Ceszka odskoczą od mie i zaczęła 
te biółi kwiate do se przegarniac. Wezdrzało to 
doch piękno. W tim jó zrozmliół skqd ta muzyka 
szła. Pszczołę oblatiw ałe tę wisznię. Jó rzekł:

—  Ceszko, uważi, bo pszczołę majq żqgła.
—  Abe te jes syn pszczelarza, abo nie? —  ona 

na to:
—  Widzysz te, prze tim to weszło, że te miół 

barżi pszczół strach jak ona.
—  Czasem młodi człowiek sę kqsk ozabóczi, 

ale rrtóże przez to je  weselszi?
—  Me ju jesme dzel uszłi. Zdrze le, tu ju roś

nie ten mółi dqbk.
—  A wej le jo ! A ten, jó  meszlę, derch je  ta 

czi mółi. Bo jak jó  beł mółim knópem, on też 
taczi beł.

—  Sórenowim ognią! Zawiało to doch.
—  Stój le W ładis, me, meszlę, nie pudzeme... 

copniema sę nazód?
—  Wiesz te, jó  sóm nie wiem, co be nólepi 

zrobić, ale będzeme me doma sedzele?
—  Cecho le, to mest kqsk opusceło! Tero, W ła 

disu, chceme le zadawać. Nóprzód dwaji wleze- 
me do Góska, a te pudzesz dali. Te wiesz, dwaji 
le sq dwaji.

Sztachete Góskowego płotu bełe wnet często 
zawióne śniegiem, ale od wrotów beło widzec 
kqsk ture, bo choc droga beła pewno szeflowó- 
nó, zawiało jq  nazód. Jak wlezie na podworze 
Leonowi zrobiło sę jakoś dzywno, ale W ładis cyg 
nqł śmiało do przodku, do dwierzi. Odmeknqł
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butnowe dwierze i wiózł w dóm, gdze z boku sto- 
jała zelonó miotła, zrobiono z brumły. Przezdrzół 
sę na swoje skorznie, ale nie baro beło co otrze 
pewac. Timczasem León zaklepół do dwierzi i 
chtos odernkł.

—  Niech będze pochwalony Jezus Christus.
—  Na wieczii włieków.
Wlezie do wieldzi jizbe, w chterny beła cało 

rodzyna Gósków. Starli Gósk sedzół pod piec- 
kiem na dłudzi drewniane ławie, a kol niego 
Gószczenó cos opoceszku czetała, a jiny słechele. 
Knópi przewitale sę z wszestczima. León zaróz 
oboaził swoję Cesizkę, chtennó sedzała kąsik słó- 
de, ale jak oni wlezie, ona sę jakbe zaczerwie
niła na gębie a ji ocze ożełe. Leonowi zrobiło sę 
cepło i on sobie pomeslół: To doch je  cedowno, 
że Ceszka je  na tim świece i że me sę nalezle. 
To ji jedno przezdrzenie westarczi, żebe zabóczec
0 całi mordędze i złim tego świata choc na 
chwilę.

—  Zebujta że te kożeszcza —  rzekła Gószcze
nó.

León scygnął kożech i dół go Ceszce, chtem ó 
prze nim stojała. W ładis prze podówaniu swoje
go kożecha rzekł:

—  Wez go le barżli na wierzch, bo jó  chcę jic  
zaró dali.

—  Le przesedz kqsk -  rzekła Gószczenó.
—  To dzys je  apartnó pogoda -  rzekł Gósk.
—  Jo, kqsk to  dmie, ale cze sę dobrze oblecze, 

te to nie je  tak zle —  rzekł W ładis.
—  Prze niedzeli młodi mogą so kąsk welecec -  

rzekła Gószczenó.
—  Ko to je  też prówda. Derch za pieckjem też 

ni może sedzec.
—  Może wa be so czego napiła —  spita G ó

szczenó.
—  Wiesz te, białko, jó  tak prawie mesloł, żebe 

sę przedało co cepłego wepic.
—  Ko cze we tak meslice, te me do towarzes- 

twa też cos wepijeme —  rzekł León.
—  Ceszko, może te be zagotowa m|eka i zrobi 

ła go z miodem i z maisłem —  rzekła Gószczenó.
—  Jo, mema, jó  zaró jidę. A je  tam drewków 

dosc? -  spitała Ceszka.
—  Knap może na to mleko westarczi, ale prze- 

dałobe sę też w piecku podskacec —  rzekła G ó
szczenó.

—  Może jó  be tich drewków halół —  rzekł Le
ón.

—  Jak chcesz, te biej. W tich tw ojich skorz- 
niach te będzesz raz dwa tam -  rzekła Gószcze
nó.

—  Na miie je  ju  czas -  rzekł Władis.
Prze oddówómim kożecha Ceszka rzekła:
—  Ce to  pewino cygnie do W eńtowi Reginozi?
—  Ledze wiedzq -  rzekł W ładis. Pożegnół sę

1 weszedł.

León timczasem podłożił na odzin w blace i 
resził biegiem do szaura za drzewem. Jak on 
brół drewka na łóno, w nórce zauważił topór do 
czosani drzewa i pomeslół:

—  Chto wie, cze taczie topóre miele Kaszebi, 
cziej oni z naszim królem Jónem lele Terków pod 
W iedniem. Może, ju  nie, a le pewno niejeden 
Krzeżók taczim nórzędzem oberwół. Do cze rich- 
tich sq te wojine, że jedein muszi zabijać dredlzie- 
go? -  meslół León po drodze, ja k  szedł z łónem 
drewków do dóm.

—  Jó widzę, że te, Ceszko mósz prawie to mle 
ko zagotowóne —  rzekł León w lóżajqc do kuchni.

—  Ko ja k  te w tim blace podchajcowół, te to 
sę póli jaż weje.

—  Może to trzeba kqsk ruszmkiem rozgarnqc, 
bo jesz mleka weozipii —  nzeikł León i chuitko 
złapił Ceszkę za remiona i zazdrzół głębok w ji 
niebiesczi ocze. Ceszka sę werwała i rzekła:

—  Uwóżi, bo mleko pudze z demem!
León sódł sobie na ruczk i rzekł:
—  Te wiesz, co te richtich gotejesz?
—  Pewno że mleko, a potemu dodóm miodu i 

masła.
—  Mleko z miodem! Wej le, to  nasza kaszeb- 

sko zemia nlie je  tako biedno?! Tu też je  mleko 
i miód. M leko po to, żebe żec, żebe na (i naiszii 
zemi rosłe fest chłopi, a miód po to, żebe ledze 
mogle nalezc słodkosc w tim żęci, żebe i fest 
chłopi nie obrócele sę w bandziorów i nożowni
ków, co zejq z dnia na dteń, bez celu. Cziej jó  
jem prze cebie, Ceszko, te mie miodu ni ma nót, 
bo te jes więcy wórt niż nólepszi miód.

—  Biej le te, te tak rozmiejesz bakowac.
—  Łońsciego roku mie pomógół Józk, ale tero 

Agnesa je  umarło, a z Józka osta le połowa. Pa- 
miętósz, te, jak  to beło na tym Steńclowim po
grzebie? Jó nie wiem sóm, co z tq koszlq zrobić 
po tim, co sę z Agines stało, aile w gusła jó  wie- 
rzec ni mogę —  gódół cecho Ceszce.

—  Te doch wiesz, że jó  tego na nasze lechi nie 
chcą!

—  Boże, Ceszko, jakbe te umarła? Nie, nie, co 
jó  gódóm, te ni możesz umrzeć! Póczi jó  żeję i te 
będzesz żęła.

—  Smiercy ni ma co szekac, ona przińdze sa
ma. W  nasźi wierze me doch nie umrzeme. Leo
nie, me będzeme żele wieczno!

—  Czeszko —  rzekł León i przegainngł ję  do se, 
ale ona zaczęła kaszlać sechim kaszlem i chtos 
szedł do kuchni. León sódł nazód na ruczk.

M ałó Lenka prze wlóżanim do kuchni rzekła:
—  Mema' mie pnzesłała. Może jó móm tobie. 

Cesza, co pomóc?
—  Wezże ha lij sztek wędzy z miodem z ti sle- 

dzówczi do mleka.
—  Jak me będzeme rechtowele ten miód, jó  ce 

powiem bajkę, jak to beło z przmielem i z pszczo 
łq —  rzekł León.

—  Powiedzże.
—  Wej le, Lenka je ju  nazód, ona pewno też 

będze chcała to  ozec —  powiedzół León. —  
Przmiel chcół sę ożenić z pszczołq. Cziej kwitło 
nówięcy kwiatów i beł nówiększi zbiór miodu, 
przeleceł do pszczołę i rzekł:

—  Słechejle, pszczoło, me be sę mogle dwoje 
ożenić!

Pszczoła na to :
—  Dopiere nie, bo je  za w iele robotę, jaż póź

ni po zbiorze miodu.
PrzSszła jeseń i przelecała pszczoła do przmie-

21

51



la, chteren sedzół zgruidżiony, często zgrabiali 
na głowiai.

—  Słechejle, przmielu, tero me be sę mogle że
nić —  rzekła pszczoła.

Na to przmiel:
—  Dej mie poku, bo jó  spadnę.
—  No tero to be ju  beło fertich. Dodać kqsk 

masła i rozlóc do tasków —  rzekła Ceszka.
—  Możeme jim  zanieść, co Lenko?
Tero znowu sedzele wszesce razem i popija le.
—  Jo, to je  richtich cos dló mnie —  rzekł Gósk.

—  Tero jó  sę nie dzewię, że choc krósnięta szu- 
kałe miodu cze jich kolega beł czężko chori.

—  Powiedzże, tata, jak  to beło —  rzekła z za- 
czekawienim Lenka.

—  W  szafie w  garku stojół mliód. Jednym razem 
pod podłogq zrobił sę jaczis dzywny trzósk i beło 
czec taczi słabi głos: -  Peter je  ju  dót. Chtos 
odemknął dwierczi od szafę i w garku nalózł zło
ta taseczkę. Tim razem biedne krósnięta nie zdą- 
żele w ileczec chorego koledżi miodem.

Goszczenó zdrzała na Lenkę i rzekła:
—  Wej le, ja k  to dzewczę czekawie słecho. 

O no mó jaż gębę odemkły.
—  Białko, ni mósz te jeszcze cos od tich mar- 

chewnłków. M ie cos na te nasze orzeche zachę- 
ceło —  rzekł Gósik.

—  Lenlko, biejże haftj ten wieldżi talerz ful 
orzechów z komorę —  rzekła Goszczenó.

—  Może po tich orzechach dostónieme więk
szą mo-c, żebe w raze czego dobec tego kose, 
bo ten zbójca sę w tich stronach tłecze —  rzekł 
Gósk.

—  Boże broń nas od te nieprzejócela —  rzekła 
Goszczenó. —  Że też sę taezii ledize po tim swiielce 
krącą.

—  Dobrze, że taczim mocnym ledzóm, co tak 
dredżich krziwdzą, Bóg nie dół wieldżiego roze- 
mu —  rzekł León na to.

—  W pijaccziich rodzynach sę różny weródce 
zdórzają. Ten zbój zgwółceł swoją sosłrę, azej 
ona miała 9 lat. Jó nie wiem, że ta zemia jeszcze 
taczich ledzy nosy —  żóleła sę Ceszka.

—  To ji mało felowało, a ten Farmelów pa- 
robk, bełbe go haką zatłukł, ale nicht nie chce 
mieć prawie człowieka na semienim. Ten lóntrus

. leżół na ówsu Farmele. Cziej on wlóżół za tim 
ówsem po dróbce, ten niebelnik ripnął go czims 
aż chłopisko spadło, ale to zmerka jego córka i 
zaczęła wrzeszczec. Te przegnół ten Farmelów 
parobk i  haką i ten go wele dobeł, a potemu 
związół Iimą i chcół go dac szaindairóm. Jak on 
przeszedł z szandarą nazód, osta wele ce lina, 
ale te niekarusa ju  nie beło. Pewno tim razem 
sódza nie beła mu jeszcze pisónó —  opowiódół 
Gósk.

—  Te tak spokojno gódósz, że mu nie beła 
jesz sódza pisónó, ale co ten mó ledzóm szkodę 
narobione! Czuł te, że on temu Masowie ocze 
webił? To chłopisko pomógało cezyrn prze budo
wie, jak  jego białka urodzała niespłodzewóno 
sSna —  pierwszii dzecko po 10 latach od jich sle- 
bu. Chłop sę wiece tak ucesził, że wzął o wie- 
czórk jesz jinych z ti budowę i szle na piwo. Kos 
sedzół w te karczmie też. Tak Masowa i jemu p i
wo postawił, ćhoc go wcale nie znół. To piwo ten

niebelnik ani peti wepił, bo w jego kałdun to 
jakbe w beczkę bez dna ló ł i podszedł do M a
sowe i rzekł: Wezże postaw jesz jedno. Masowa 
sę letko uniósł na stołku, może chcół mu dac 
pieniądze, aJe nie zdążił, bo palce Kosa so na- 
lazłe w jego oczach. Chłopisko jaż zaweło z bó
lu, a Kos ucekł. Tak Masowa nigde nie obócził 
swojigo dzecka —  dokóńczeła Goszczenó.

—  A te Lawreńca jak  on otłukł w karczmie, tej 
dwa miesiące on nie beł do nicze —  zaczęła Cesz 
ka. —  Lawreńc wepomógł z biede jedno dzewczę, 
na chterną Kos napód. Ale Kos mu późni odpła- 
cył za to.

—  A wele, z tymi Miiszkiem jak to beło? —  za
czął Gósk. —  To chłopisko zaszło do naszigo cesli 
za drzewem na budowa, o le  oni so ja[kos ni mogle 
zgodzec. Zaró potem Miszk wstąpił do karczmę, 
a Kos tam wele sedzół. Miszk go nie znół, a on 
do niego tak piękno: —  Wóm mest dzysó lecho 
szło?! Cze Kos sę dowiedzół, jak to beło, tej on 
rzekł: —  Nie martw sę, chłopie, jó mam drzewo 
i jó  je  spczedóm. Prziimdz to jó je ce pokóza.. 
Po drodze on doch pewno te chłopa ogłesził i 
okródł, ale jak Miszk przeszedł do se, Kos leżół 
prze nim też niibe ogłeszony. Za jaczis czas ju 
Kos nibe przeszedł do se i so p itó ł: —  Chteż nas 
tak ripnął? Ale Miszk ju  pieniędzy ni miół.

—  Temu Steńclowi — zaczęła Ceszka —  on złó- 
mół szczękę i to chłopisko sę leczeło bez trze 
miesące.

—  Kunkla on ogłesził tak, że on beł dłegszi 
czas od se. Tak naprówdę, to on mó wiele krziw- 
de ledzóm zrobione —  rzekła Goszczenó.

—  Jó woma powiem, jak  to beło z mojim szwa 
grem —  zaczął León. —  To je  ju  kawał chłopa, 
tego tam bele chto nie zwiguje, a do biotków on 
mó też dosc wprawę. Roz on kup ił od Lesa builew, 
a tej oni wstąpiele do karczmę na piwo. Les beł 
umęczony i jak  kąsk wepił zaró zaczął spac. Ja
czis jego znajomi zaczęle go budzec i gadać: — 
Lesu, pój do dóm. To sę wele Kosowi nie w idzia
ło, bo on pewno merkół, że Les miół pieniądze i 
chcół go okrasę. Tak on do te chłopa, co Lesa 
budzył. Tej szwagier sę podniósł i do Kosa z 
peskiem: Jak chcesz, tej pój buten. I sę brół 
ostrożno do dwtierzi, a tam zaró Kos wele zmiękł. 
On sę pewno na szwag ra mie czeł, bo on i dwa j i 
sę wcale nie znele. Kos zaczął: Na co me dwaji 
sę będzeme bile, lepi sę pogodzyme, wepijeme 
na tę czesc i fertich. I oni zaczęle pic, a pote
mu szwagier jesz z nim zaszedł do jaczis budów, 
do koleżków Kosa. Tam oni jesz pile, ale szwa
gra n'ie okredle, choc sę z nim szarpele. Dzys, 
cze on be szwagra spotkół, tej on be mu so choc 
ukłonił. Szwagier uwóżó, że jakbe go spotkół, tej 
be mu gmóte połómół.

—  On jesz na swojigo nie tra fił —  zaczął 
Gósk. —  Jó wiem, że pierwi beł też taczi jeden 
podobny. Róz on w epił jedmemu cziieiliszek wódczi, 
a tej mu talk do oczu zazeró i rzelkł: —  To ce sę 
pewno nie widziało. Ten mu na to : —  Za fejn 
to doch nie beło. I ce mu między ślepia rogiem 
od tobaczi. On le pódł i so zalół krwią. Potemu 
ten chłop mu jesz na wierzch wdzerzgnął, a le  od 
te czasu o tim lóntrusu nie beło czec. O n ju 
pewno przebrół miarę i tra fił na swojigo. Ten co
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mu tak wlemił, to le podobno beł taczi sobie 
chłop.

—  Jó meszlę, że przińdze czas i Kos na swojigo 
trafi. To doch też le je  człowiek -  rzekł León.

W koło beło ju  cemno. M ałima rutoma szarpół 
w*iater. Jednym razem za oknem dałe sę czec 
jaczis kroczi. W  jizbie zrobiło sę często cecho. 
León poisenął sę na swojiiim stółiku lelkko w nórt 
jizbe. W Góskowich oczach weczuwało sę prze- 
rażeniie. W ecygnął rękę za pieok i złap ił kębk 
wełne, wiązedło i spice, a trzimół w ręce na ła 
wie. Chtos wiózł w dóm i zaklepół do dwierzi.

—  Chteż tam? —  zawołół Gósk.
—  Władiis —  odezwół sę głos za dwierzaima. 

León podniósł sę ze stołka i odemknął dzwierze.
—  Leonie, poj do dóm. To je  na nas czas.
—  A to wele mój bracyna nas tak westrasził.
—  Czemu westrasził? Jó sę zastanówióm, ceż 

tu u waji tak cecho beło, jak  jó  wiózł w dóm -  
rzekł W ładis.

—  Me tu prawie gódele o Kosu, a złe nie spi
—  stwierdzył León. —  Ceszko, dajże mie ten mój 
kożech.

Po drodze za kożechem León tak rzekł do Cesz 
ci: —  Uważi na se. Te doch le jes takó metleca, 
ceż be te zrobiła, jakbe ce Kos napódł. On doch 
je, meslę, natrzasłi, bo jak szwagier z nim p ił i 
gódół, te on sę domeslół, że to je  pewno ten, co 
swoję sostrę zgwółcył. Me o tim cziedes gódele. 
Kos sę jemu zapierół w żewi ocze i gódół: Zabij 
mie, a jó  nie pamiętóm. —  G ódół to z taczim 
przekonaniem, że wezdrzało na to, jakbe on nic
o tim nie wiedzół. Może on nie je  richtich w g ło 
wie, abo co mu sę tej stało?! Taką krziwdę jak 
on zrobił swoji sostrze! Jak be on to zrobił tobie, 
jó  be go, meslę, zabił; zebrół ledzy i go zabił. 
Szwagier i jiny be mie pomoce nie odmówile. On 
be zdżinął, choc be i jó  miół późni żdżinąc.

—  Leonie, dej poku, Bóg gó osądzy.
—  Może mósz prówdę. Cos tacziego dló nas to 

be beła kara boskó —  rzekł León. Przecesnął Ce 
szkę do se i powiedzół: —  Bądz z Bodżiem. Jak 
mało a mało pudze te jó  znówu przińdę. Potem 
León resził do jizbe, żebe podzękowac za gosce- 
nę i sę pożegnać z Góskóma. Po wińdzeniu z 
checzów León spitół W ładisa:

—  Mósz te co twardzyszigo prze se w raze cze- 
g ° ?

—  Kawałk żelazka jó  tu móm, a na nas dwóch 
bele plewka sę nie dó.

—  Mósz prówdę. Jak tam beło u W ente Dop- 
kego?

—  W enta je  chłop w porządku! Może temu, że 
mó to samo przezwestko co me —  zażartowół 
W ładis. „

—  A Regina?
— Reginka? Wiesz, ona je jesz młodó, i może 

czekó za królem z bajczi. Ale beło fejn, ni ma co 
gadać.

—  Pewno jo. Trzeba garnąc pod checz, a w ie
le nie gadać, bo w tich smiotach to jidze tak 
czężko, jakbe z tełu cygnął mocno zaladowóny 
wózyk.

—  Wózyk w pióchach trekac przeszłobe pewno 
czężi, Leonie!

Szle jeden za dredzim wedle jaczigos podwo- 
rzigo. W  danach za płotem stojół budink. Jego 
fundam ent i zwele zapadół śnieg, ale częsc słu
pów, rygle, częsc stropów i murbalka z boku po- 
smarowónó smołą drzewną na czórno werazno so 
odbija łe  od biółego muru zrobionego ze szteków
i korbóczów, oblepionech gleną i okalkowónech. 
Ze strzenowego dachu westawół w górę bióły ko
min, z chternego sę prawie demiło. Z jednego 
małego okna, zacygniątego gardinam a, podała 
smuga światła i słabo oswietliwała wisznię, co 
krótko tego okna rosła.

—  Zdrze le, W ładis, jak  ta checz tu fe jn sedzy, 
jak grzib, co on z mechu weróstó. Ledze sedzą 
pod cepłim pieckiem i jedzą wieczerzó, a me tu
o wieczór pokutejeme.

W ładis wiele nie gódół, !e dzarł do przodku, 
smarowół pod tę wisznię, co jim  donąd beła tak 
pomocnó. Pomału zaczele sę podsewac pod las. 
León zaczął jidz pierszi i torować drogę. W  lese 
szło sę dzel Iżi, nie beło taczich wialdzich smio- 
tów. Tero droga sę roz dwa minęła i przeszłe do 
dóm. Pochwólele Boga i wlezie do jizbe.

—  A przeszła wa, wędrówczice -  rzekła jich 
matka.

—  Jo, mernko, tero me jesma nazód —  odezwół 
sę León.

—  Nie chcele oni tam waji prze ti niepledze 
wenekac —  zażartowół jich ojc.

—  Tatku, twoji knópi nie są decht pęchorzem 
westraszony. Mema, me jesme głodny jak  wilce
—  rzekł Władis.

—  Chto po wse chodży, ten sóm so szkodzy. 
Me ju móma wszetko zjadłe —  żartowół dali jich 
ojc.

—  Wezta so, tam w kuchni je  wieczerza dló 
waji -  rzekła jich matka. Jak oni weszle, te j rze
kła do swojego chłopa: —  Wiesz te, Fręcu, ta 
Góskowa Ceszka mest mó temu naszemu Leono
wi często we łb ie zawrócony. Te wiesz, ta jich 
Agnesa je ju  cały szterk umarło. Ledze gódają, 
że ona umarła na suchote, a ta Ceszka też je  
mó podobno miec. Ta rodzyna je  jakós słabó na 
pieca. Zebe on nóma jesz jaczii chorosc do dóm 
nie przewlókł. Wiesz, mie je  richtich żól te knópa, 
ale ceż jó  biedno mogę mu pomoc

—  Jo białko, wiele ledzy umieró na płeca, ale 
nawetka w rodzynach, gdze ledze na suchote 
umierają, niiejedny doch są często zdrów. A ti 
Gósce ze swojim gospodarstwem często dobrze 
stoją. Może ta Ceszka je prawie zdrów. Ale co 
ledze gódają  możeme Leonowi rzec, on doch ju 
nie je  małim dzeckiem, mó ocze a swój rozem i 
niech robi, jak uwóżó.

—  Może be z nim pogódół, jak oni sę najedzą. 
Jak te meszlisz, Fręcu?

—  Ko pogódóc doch możeme.
Za chwilę wszedł do jizbe León dosc zameszlo 

ny, ale rzekł:
—  Jo, teró me sę ducha zreperowała. Te, me

ma, tak wele o nas dbósz; ta wieczerze jesz beła 
fejn cepłó.

—  Ko wejle, choc meminę robotę widzysz, syn
ku. Me tu z ta tą  tak prawie o w aji z Ceszką gó
dele. Jak ona sę tam miiewó?
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—  Bóg zapłać, że wa o nas meslita. To mema 
mie zdrów urodzą i jó  meszlę, że wa mię na nó- 
gorszego człowieka nie węchowa. Jem prosti i 
zdatny, a żece kożdego tłecze. Mogę bec wdzęcz 
ny za to, co wa dló mnie zrobiła i ja k  jó  będą 
mógł woma mało a mało pomoc, te jó  a waji nie 
zabóczę.

— Me be chcele tobie pomoc —  zaczęła mem- 
ka. —  Te mest, senie, ni mósz nólepi trafiony. 
Gósce kąsk pónów szpileją, ale to nie je  nówóż- 
niejszi. Ledze gódają, że ta jich Agnesa umarła 
na suchote, a ta Ceszka też je  może miec.

—  Mema, powiedzże, jak  jó  móm temu zara
dzeń Ceż jó  móm zrobić...? Jak jó  be chcół, że
be ona żęła. Jó nie jem zycher, że ona je choró, 
ale ona je  takó bladó, a czasem ona dostónie 
taczi sechi kaszel i te całi szterk to ję  męczi. 
Jakbe jó  chcół ji pomoc! Ale jak, Boże, jak ji po 
moc? Móm jó  ję  ostawic za to, że ona mó 
może suchote. Ceż ona za to może? Może czło
wiek tak zrobić? Jak be ledze ji powiedzele: —  
León ce ostawił, bo te mósz suchote. Powiedz, 
mema, co be to beło? Może jó  też w itro zacho
rzeję i wszesce ledze mię ostawią. Co jó  móm 
robie? Może sę modlec do Boga, żebe on ji dół 
zdrowie i żebe miedze ledzama na zemi nalózł 
sę taczi cobe wenalózł jaczi lek na tę straszną 
cherę.

—  Jo, senie —  rzekła matka —  rób, jak  uwó- 
żósz, i sę modle. To je  ju  pewno czas spac. 
W ładis mest ju  chrapie w swojim werze.

León uklęknął prze swojim łóżku, zaczął mówić 
pócerz i modlec sę o Ceszkę, ze ledzy chorech 
na suchote i żebe Bóg dół jaczimus człowiekowi 
taczi rozem, cobe on wenalózł lek na tę chorobę. 
Potemu on legnął w łóżko, pod pierzynę, ale d łu 
go ni mógł usnąć. Po dłegszfim czasu jednak spik 
go zmorził. Jak on sę reno obudzył, przewitół go 
piękny słoneczny dzeń. Te on sę chutko umeł, 
oblókł i resził do robotę po zmówieniu pócerza.

—  Niech będze pochwólony Jezus Christus —  
rzekł po drodze matce, chterna ju  beła wstónó
i cos więzła na spicach. W  chlewie León zaczął 
futrowae chowę. Za jacziis czas przeszedł jęgo 
ojc i rzekł: —  Leonie, biójże obacz do naszich 
pszczół, może tam trzeba kąsk oczniczi odszeflo- . 
wac, abo poprawie dele na ocznikach.

León resził do pieńków z pszczołama, prze
szedł przed ocznikama. Na jednym delek n ie  le- 
żół richtich, ale dwie dzurczi w oczniku bełe za- 
tkóny papiorem jak trzeba, a prze wierzchowónim 
beło dobrze oblepione gleną. León pozerół na 
smarowóna smołą wierzchlewinię pieńków, chter 
ne razem z częscą pieńków wezdirzałe jak wieża 
wojenne. Zemujące w tich pieńkach pszczołę 
przepominałe mu śpiące wojsko. Może to są ti 
kaszebsczi wojóce, śpiący we wieżach wojennych, 
a nie gdzes pod zemią. Jego rozmeszlanie przer
wała matka wołanim na frisztek.

Prze friszteku jich ojc rzekł:
—  Wiieta wa, knópi, dzys tak fejn świecy słuń- 

ce, -może me be zrobi le pszczołom nowi pieńik na 
lato. Jó tam móm w błotach taką fejn brzózkę 
wezdrzoni.

—  Pewno możeme jic  —  rzekł León.
Po friszteku kąsk posedzele, a potemu reszele 

w bło ta ; w wełnianych rękawicach, z żógą, sze- 
roczim sydrem bursowim. Jak doszle do brzózci, 
chterną ojc jim  pókózół, odkopele wkół ni śnieg
i na wesokosce jich pasa od zemi zaczęle żógo- 
wac.

—  Tata, w iele ta brzoza może miec lat? — 
pitó León.

—  Kol sto będze miała.
W ładis też wlókł żógę fest tak, że raz dwa 

poderznęle drzewię z jedny stronę a potemu z 
dredzi i drzewo golnęło o zemię. León meslół: —  
Teli lat to drzewko rosło, me dostele go na ze
mię i więcy ono sę ju  nie zazeleni. Pewno ju tak 
muszi bec; je  czas seniego i czas żniw.

—  Teró wezta le ten syder bursowi i tę dzurę 
we westrzódku wewiereta, a jó  pudę do dóm.

Knópi wzele sę ostro do robotę, le sę wióre 
sepałe, cze oni chodzele wkół jak  w rozwerku i 
w lokle za brzeszczónk sydra. Jak brzeszczónk do
szedł do słojów drzewa, skuńczele sydrowanie, 
wzęle żógę i odżogowele ten kunć drzewa od 
pnia, potemu szle z nim do dóm. Dorna dłutem 
prostim i krzewim, a na kuńcu strużkiem, ro- 
bile westrzódk pieńka.

O powiadanie wyróżnione IM nagrodą w I kon
kursie na utwory pisane po kaszubsku.
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Kociewski
rok obrzędowy
Longin Malicki

Rozpatrując doroczne obrzędy ludowe, trzeba wyjaś 
nić, że Słowianie —  podobnie jak Germanie —  dzielili 
pierwotnie rok według miesięcy księżycowych, jedynie 
na dwie pory: zimę i lato; później zaś na trzy pory, 
bez uwzględnienia jesieni. Siady tego podziału są 
jeszcze dziś widoczne w  cyklu obrzędowości rocznej.

Następnie wypada dodać, że w  obrzędowości tej za
warte są różne składniki: starópogańskie (przebieranie 
się za zwierzęta, magia wody i ognia, niektórych roś
lin i drzew, ozdabianie jaj itp.); antyczne (np. świę
ta zmarłych) i chrześcijańskie (szopka, Trzej K rólo
wie, Jlerody i in.). Do tego dochodzą pewne specyficz 
ne cechy regionalne.
♦ Chrystianizm zmienił wprawdzie kalendarz obrzę
dowy, ale nie wyplenił —  a częściowo nawet przejął 
niektóre przeżytki pogańskie (np. smaganie rózgami, 
majenie domów, święcenie w ianków zielonych, jadła, 
ja j i in.), przystosowując je  do własnego kalendarza 
obrzędowego.

Tak więc przeżytki zwyczajów  pogańskich splotły 
się z obrzędami chrześcijańskimi i współistnieją już 
przez całe wieki. Przetrwałe szczątki obrzędowości lu
dowej sa odbiciem pradawnej kultury pasterskiej i 
rolniczej i zachowują je j odwieczne doświadczenia.

Na skutek postępującej cyw ilizacji technicznej, tra
dycyjne obrzędy i zwyczaje poczęły się zatracać na 
Kociewiu już z końcem ubiegłego wieku. Pozostałe, 
obchodzone jeszcze w  niektórych miejscowościach, są 
na ogół ubogie i częściowo zniekształcone.

Tym  bardziej należy je  sobie przypomnieć, a re
likty chronić od całkowitej zagłady, gdyż stanowią 
one wraz z innymi składnikami folkloru, ważny i 
barwny czynnik kulturowy regionu.

Zacznijmy rozpatrywać kociewski rok obrzędowy od 
zimowego przesilenia, które przeobraziło się z nasta
niem chrześcijaństwa w  święto Bożego Narodzenia. 
Okres ten obfituje w  szczątki bardzo starych obrzę
dów, sięgających czasów pogańskich.

Dr takich obrzędów 'należą tzw. „gw izdy” , „gw iz- 
dory” lub „gwizduchy” , czyli maszkary przebierań
ców obchodzących dawniej w  adwencie chałupy na 
obszarze całego Kociewia. Dochowały się one do dziś 
jedynie w  niektórych wsiach na południu od Starogar 
du (Czarna Woda, Koteż, Rzeżęcin, Skórcz, Zdroje).

Podstawowymi maszkarami w  tych podchodach są 
postacie zwierzęce: koza, bocian, niedźwiedź z prze
wodnikiem i gdzieniegdzie koń z jeźdźcem; dalej zaś 
dziad z babą, kominiarz, diabeł.

Szczególną uwagę poświęca młodzież przysposobie
niu „maszek” zwierzęcych. Przebrany za kozę przy- 
odziewa kożuch odwrócony włosem na wierzch i 
dzierży przed soba fantastyczna rogatą maskę; bocian 
okryty białą płachtą, wysuwa spod niej długi, kłapią
cy c: ;ób drewniany; niedźwiedź okręcony jest grocho
winami lub powróstami słomianymi. Dziad i baba 
odziani są w  różnobarwną odzież dziadowską i zbie
rają do koszyka ofiarowane im prowianty.

Pradawny ten obrzęd o znaczeniu ongiś agrarnym, 
zmie* i’: się z biegiem czasu w  tradycyjne, barwne w i
dowisko ludowe dostosowane do gustów środowiska 
w ie j' ''ego.

Jeszcze od początków bieżącego wieku panował na 
Kociewiu zwyczaj kolędowania chłopców przed Bo
żym Narodzeniem —  z szopką wypełnioną kukiełkami 
rzeźbionymi w  drewnie lub wykonanymi ze szmatek.

Dawne szopki kociewskie miały kształt niedużej prze 
nośnej stajenki, otwieranej z przodu. Zawieszano ją 
na sznurkrch i noszo-no na piersiach dw v  -Hąc 
chałupy —  chłopcy śpiewali kolędy. Dziś spotyka się 
mniej ciekawe szopki tekturowe z figurkami wycię
tymi z kolorowego papieru (Grabowo, Kokoszkowy, 
Skórcz i in.).

Szopka wywodzi się z średniowiecznych misteriów 
klasztornych i kościelnych. Przeniesiona na wieś, prze 
kształciła się w  małe widowisko dramatyczne o nale
ciałościach ludowych w  charakterze regionalnym.
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W  w igilię  świąt powszechna jest dziś na Kociewiu 
choinka z świeczkami i przystrojeni; niekiedy w ie
sza się na niej opłatki. Choinka jest nabytkiem now
szym, przeniesionym na Pomorze w  początku ubiegłe
go wieku z Niemiec.

Tradycyjna wieczerza w igilijna niestety zanika; 
dawniej podawano na Kociewiu 9 dań, m. in. zupę 
piwną, rybę lub śledzia, kapustę z grzybami, pierogi
—  czasem żur, barszcz albo zupę owocową.

Charakterystyczne dla tego wieczoru były rozliczne 
wróżby prorokujące zamążpójście dziewcząt lub oże
nek chłopców. Wieczorem stosowano też obwiązywanie 
drzewek owocowych powrósłami słomianymi —  dla 
wymuszenia urodzaju.

W  Szczepana (drugie świato) przynoszą w  worecz
kach lub chusteczkach owies (czasem groch) do świę
cenia; później obrzucają się nim oraz karmią konie i 
inwentarz —  „aby się zboże rodziło” , a zwierzęta były 
dorodne. P iewotay sens tych praktyk tkw ił w  chęci 
utrzymania ciągłości wegetacyjnej.

W  przeddzień Nowego Roku (Sylwester) istnieje 
dawny zwyczaj „wypędzania starego roku” za pomocą

trzaskania batami, bębnienia, dzwonienia, klekotania 
drewnianymi kołatkami, bicia w  patelnie itp. Jest to 
magiczne odstraszanie hałasem wszelkiego zła.

Powtarzają się znów przeróżne wróżby dziewcząt z 
łupin orzechów albo węgielków  drzewnych puszcza
nych na wodę, z lanego ołowiu itp.

Rozpowszechnione .są też psoty nocne młodzieży 
objawiające się smarowaniem drzwi gliną, wyważa
niem bram i w rót lub ich blokowaniem, przestawia
niem płotów, rozbieraniem i przenoszeniem wozów 
itd. Wszystko to uchodzi płazem, jako że w  Nowy Rok 
nie należy do nikogo żyw ić urazy.

Starym zwyczajem  praktykowanym tylko we wsiach 
nadwiślańskich (Lignowy, Pieniążkowo, Komorsk, W ar 
łubie) było wypiekanie „nowego latka” —  figurek

ludzkich i zwierzęcych z ulepionego ręcznie ciasta. 
Używano je  dla wróżenia przyszłości a pokruszone 
dawano do spożycia zwierzętom dla zachowania dobre 
go zdrowia (zwyczaj znany na Dolnym Powiślu i Lu
bawski em).

W  okresie Trzech Króli kolędowali do niedawna 
„Trzej K rólow ie” , zwani też „rogalam i” . Byli to parob 
cy lub chłopcy odziani w  długie, białe koszule a na 
głowach mieli ozdobne „koróny” tekturowe; jeden z 
nich dzierżył osadzoną na kiju dużą, efektowną „gwia 
zdę” obrotową, podświetlaną od środka. Śpiewali oni 
kolędy przy wtórze „burczka” (beczułkowaty instru
ment), za co otrzymywali dary, a zwłaszcza słodkie 
ciasta w  postaci świątecznych „rogali” .

Zazwyczaj w  osobnej grupie występowały też „H e
rody”  —  parobcy przebrani za żołnierzy, śmierć z 
kosą, anioła, diabła, króla Heroda. Obchodząc wioski 
produkowali się z widowiskiem jasełkowym, w ygła
szając rymowane oracje i śpiewając kolędy. Po o trzy 
maniu darów intonowali zwykle następującą śpiewkę:

Za te dari, za kólandą, dzianki wóm,
za nasz pokaz, swe łuznanie ji podzianka dajta nóm.
Już żegnómi, swe żiczania złożyli.
biśta zawdi zdrów j i  wesół żicie swoje spandziyli.

(wg W. Kirsteina)

N iekiedy grupy ,jrogali”  i „herodów” łączyły się ze 
sobą i występowały razem. Oba te widowiska obrzę
dowe nawiązują do kalendarza chrześcijańskiego.

Po tych obrzędach zimowych następuje przerwa, 
którą ożywia nieco „Gromniczna” (2 lutego). Tego dnia 
święcą gromnice, którym przypisują siłę magiczną 
chroniąca od pożaru, gradobicia, chorób i  to. Z  „Grom 
niczną” wiążą się też przepowiednie pogody i urodza
jów, szczególnie na okres lata. Początek lutego uwa
ża lud pomorski za przełom zimy, zwiastujący zbliża
jącą się wiosnę.

Ożywienie obrzędów następuje w  zapusty. Powtarza
ją  się w  tym okresie znów pochody przebierańców 
tzw. „maszek” : jeźdźca na koniku, kozy, bociana, niedź
wiedzia, dziada i baby; chodzą oni „po plackach” zbie
rając żywność, m. in. tzw. „ruchanki” —  żytnie plac
ki, które później wspólnie spożywają.

Ongiś odbywano powszechnie skoczne tańce „na 
długi len” , a w  miejscowościach rybackich —  „na do
bry połów” (Opalenie). Były to zabiegi magiczne dla 
spowodowania pomyślności urodzaju. Urządzano też 
w  karczmach zabawy, na które gospodynie przynosiły 
w  rzeszotach chleb, kiełbasę,'placek —  dla wzajem 
nego poczęstunku.

Do lat 70-tych ubiegłego stulecia istniał w  popieleć 
zwyczaj pozorowanego „golenia” przez kobiety wszy
stkich mężczyzn wchodzących do karczmy —  za co 
„ogolony” musiał stawiać wódkę. Były to psoty syg
nalizujące koniec zabaw zapustnych, a rozpoczęcie 
postu.

Istotne nasilenie obrzędów wzmaga się jednak do
piero w  okresie wielkanocnym. W  „kwietną niedzielę” 
święcą wiązki gałązek w ierzbiny z baziami (pąkami 
kwiatowym i) —  zwane „palmami” . Gałązki te —  sym
bol odradzającej się przyrody i sił żywotnych —  słu
żą do rozlicznych praktyk magicznych. Przechowuje 
się je  w  izbach i daje do stodół dla ochrony od gro
mu i nieszczęć. Składa się je  też w  pasiece, zatyka na 
roli, albo popiół z nich rozsypuje się na polu dla spo
wodowania obfitego urodzaju. Bazie czyli „puśki”  lu
dzie połykają a także dają bydłu dla ochrony zdro
wia.

W  pierwsze święto wielkanocne, przed wschodem 
słońca, dziewczęta (dawniej boso i w  bieliźnie) uda
ją  się do strumyka lub zdroju —  dla obmycia twarzy. 
Przynoszą też wodę źródlaną lub rzeczną do domów 
dla dokonąnia ablucji całej rodziny. Według odwiecz
nych wierzeń —  poprzez obmywanie bieżącą wodą — 
dokonuje się odnowa zdrowia i sił żywotnych, jak też 
oczyszczenie moralne człowieka.

Tradycyjnym  jadłem świątecznym jest „święconka” 
złożona nade wszystko z mięsiwa, chleba, ja j barwio
nych, placka, babki —  które w g dawnego zwyczaju 
gospodarz kropił wodą świeconą.
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Ongiś ozdabiały kobiety kociewskie jajka świątecz
ne skromną ornamentacją pisaną roztopionym wos
kiem za pomocą dutki gęsiej lub ostrego patyczka; 
nasteonie jajka gotowano w  wywarze zielonej ozimi
ny, łupinach cebuli, cykorii lub kawy, uzyskując po
żądane barwy. Wiosenne ozdabianie jaj związane jest 
z prastarą tradycją czczenia jajka jako symbolu życia
i płodności.

W  drugie święto chodzi młodzież męska po „dyngu
sie”  zwanym też „smagustrem” , chłoszcząc dziewczy
ny po nogach zazielenionymi gałązkami brzeziny — 
a starszym kobietom składają je  z uszanowaniem u 
nóg. Wygłaszają przy tym dowcipne, niekiedy śpie
wane oracje:

Puda ja do gaju, 
nowó różdżkó z maju 
cisną państwu do nóg.
Dajcie, dajcie co Bóg każe
po jajeczku i po parze;
jak biście nóm jedno deli
to bim wóm podziankoweli,
sukianka na latko, kożuszek na zima —
smyk, smyk różdżka pod psiyrzyna.

(Barłożno, k/Starogardu)

Gdzieniegdzie praktykowany jest dyngus lany, któ
ry  dawniej przybierał często form y żyw iołowe; wyno
szono np. czasem dziewczęta wraz z wyrkiem  z chaty
i  rzucano do stawu!

Na „Zielone Świątki” Kociewiacy „m ają” powszech
nie domy, a szczególnie odrzwia i sienie brzeziną, 
„kalmusem” czyli tatarakiem, który rozrzucają też 
przed chałupą i na podwórzu. W  zwyczaju tym tkwią 
przeżytki pradawnego kultu roślin i drzew.

W  „Boże Ciało” przystraja się zielenią i wieńcami 
kwietnym i kapliczki w iejskie i krzyże przydrożne _ —  
co przydaje krajobrazowi sporo uroku. W  ósmy dzień 
po tym święcie w iją  kobiety zgrabne wianeczki z ziół, 
które po poświęceniu wieszają nad obrazami i w  nad- 
prożach chałup. Zioła wianuszków (grzmotnik, macie
rzanka, rozchodnik itp.) stanowią uznany przez lud 
środek magiczny (ochrona przed burzami) i leczniczy.

W  śródleciu wyróżniają się obrzędy świętojańskie 
przypadające na 24 czerwca —  punkt przesilenia dnia 
z nocą. W  okresie tym wegetacja roślinna osiąga peł
ny rozwój —  stąd je j waga w  zwyczajach i obrzędach.
W  w ilię  Jana zbiera się więc zioła lecznicze: rumia
nek, bez czarny, czarowną paproć i inne; później zbie
rane zioła nie są dobre, gdyż są zbezczeszczone 
tańcem czarownic odbywającym się o północy. Prze
ciwdziałając złym mocom czarownic, zatykano dawniej 
pod strzechę gałązki dzikiego bzu (jego zapach od- 
starsza!), bylicy i łopianu (przyczepia się do włosów
i  odzieży) lub pisano kredą krzyżyki na ścianach chaty.

Do niedawna palono jeszcze ogniska sobótkowe (nie
kiedy beczkę ze smołą), połączone z żartobliwymi 
śpiewkami, dookolnymi pląsami i skokami młodzieży 
przez ogień (Jaźwiska, Osie, Rombark, Pieniążkowo, 
Skórcz, Warlubie i in.). W  osadach nadrzecznych
i nad jeziornych puszczano wianki na wodę. Zwycza- __ 
je  te są przeżytkami pogańskich świąt miłości, pod
czas których następowało łączenie się młodych par.

Obrzędy nasilają się znowu w  okresie żniwnym. Na 
rozpoczęcie kośby (siana i zboża) istniał do czasów 
międzywojennych obrzęd „chrztu” czyli wyzwolin  mło
dych kosiarzy: wbijano w  ziemię trzy „strychołki” 
(osełki), sadowiono na nich parobczaka, obok stawia
jąc kosę; przodownik zadawał młodemu fachowe py
tania i pouczał o nowej pracy. Następnie „golono” 
egzaminowanego ostem. Za przyjęcie do grupy kosia
rzy —  wyzwolony dawał „wykup” w  postaci wódki.

Podczas koszenia zboża istnieje zwyczaj „wiązania” 
każdego, kto pojawi się na polu kłosistym powrósłem 
przez ramię, kolano lub nogę; niekiedy przypina się im 
do ramienia wiązkę z trzech kłosów —  za co należy 
się wykup.

Dużą rolę w  obrzędowości żniwnej odgrywają ostat
nie kłosy. Żniwiarze plotą z nich tzw. „pępek” «— bu
kiecik przewiązany wstążeczką, który wręczają gospo
darzowi.

Ostatni snop żniwny zowią także „pępkiem” lub 
„starym” . Snop ten wraz z kilku innymi wiążą razem 
tworząc tzw. „babę” (albo „dziada” ), przyodzianą daw

niej w  sukmanę i kapelusz. Okazałą tę kukłę stawiano 
wysoko na ostatniej furze i od czasu do czasu nia po
ruszano, zaś przyglądający się oddawali je j pokłony. 
Przy w jeździe fury na podwórze —  oblewano ją wodą. 
Dla zwrócenia uwagi na ową furę, wkładano kij m ię
dzy szprychy koła, co powodowało klekot. 
iVa zakończenie żniw  urządzają wielKie gospodarstwa 
rolne i zamożniejsi chłopi dożynki zwane „w ianiec” , 
„w iańcowe”  lub „okrężne” . Żniw iarki wyplatają z kło 
sów Ostatniego snopa żyta lub różnych zbóż, kolisty 
wieniec (o średnicy 80 cm) ozdobiony kwiatami polny 
mi; niesie go „przednica” na grabiach w  darze dla 
gospodarza.

Stosowano też okazalsze i efektowniejsze „koruny” 
żniwne, wyplecione na szkielecie z kolistego kabłąka
i skrzyżowanych nad nim dwu pałąków (wys. 25-40 
cm); całość ozdabiano różnobarwnymi wstążkami. 
Niekiedy oprócz „koruny”  nosiły „w iązarki”  dodatko
we „wiańce”  —  dla gospodyni i ekonoma. Gdy orszak 
żniwny podchodził pod dom gospodarza, chłopcy obie-' 
wali go wodą (życiodajną). Przednica wkładała sobie 
koronę na głowę, skąd zdejmował ją gospodarz i zano
sił do domu zawieszając u powały w  sieni. Podczas 
obrzędu śpiewali żniwiarze pieśni dożynkowe z któ
rych jedną tu przytaczam:

Na szyrokam polu zboże sia złociyło, 
cziste, bez kónkolu, jaż popatrzyń mniyło.
M i je  kosó ściani, powiózeli w  snopi, 
postawili w  mandle, deli w ielkie kopi.
Tatuniu, mamuniu, łotwsiyrejta wrota, 
niesiym wóm łozimiec ze szczyrygo złota.
Łoto próbi zboża tutaj wóm przynosim, 
a za trudi nasze ło musiku prosiym.

(Wysoka; w g W. Kirsteina)
Na zakończenie „w iańcowego”  odbywają się tańce po
łączone z poczęstunkiem.

Po pracochłonnych żniwach następuje orka i siejka 
jesienna oraz wykopki ziemniaków. Zapoczątkowanie 
poszczególnych czynności rolniczych związane jest rów 
nież z pewnymi zwyczajami. Ziarno siewne miesza się 
z ziarnem wykruszonym z ubiegłorocznego wieńca i 
skrapia święconą wodą. Pracę rozpoczyna się w  ciszy, 
z powagą i namaszczeniem, rzucając pierwsze ziarna 
na krzyż. Czyni się to wszystko dla uzyskania pomyś
lności urodzaju.

Ostatnim większym świętem w  obrzędowości doro
cznej są zaduszki poświęcone pamięci zmarłych. W 
dzień ten (2.XI) tłumnie odwiedza się groby członków 
rodziny, przystrajając je  zielenią, kwiatami i w ieńca
mi. O zmroku zapala się świece (dawniej woskowe, do 
mowego wyrobu).

Z głęboką czcią dla zmarłych połączona jest wiara, 
iż dusze przodków błądzą w  nocy zaduszkowej po 
świecie (szczególnie na cmentarzach, w  kościołach, wo 
koło własnych zagród, w  domach), w  czym nie należy 
im przeszkadzać. Toteż dawniej przysuwano ławy do 
pieca, aby duszyczki mogły się ogrzać i odpocząć.

Rok obrzędowy kończy się na „marcinkach”  listopa 
dowych ( l l .X I ),  podczas których zawierano dawniej 
wszelkie umowy służebne. W  dzień ten spożywano 
uroczyście gęś świętomarcińską, a wieczorem bawiono 
się przy muzyce i tańcach.

Na zakończenie wypada dodać, że kociewski rok 
obrzędowy obfituje w  liczne przysłowia i przepowied
nie, których mądrość oparta jest. na prawach przyro
dy i fizyki, i które zawierają dużo trafnych obserwa
cji.

Wszystkie ważniejsze obrzędy doroczne wiążą się też 
z pieśniami, muzyką i tańcami —  co razem wziąwszy
—  stwarza barwną całość, nacechowaną swoistym, ro
dzimym piętnem.

Obrzędowość dostarcza w iele materiałów użytecz
nych dla twórców i zespołów ludowych, dla ośrodków 
kultury, szkół itd. —  zaś pielęgnacja wybranych w ar
tości kulturowych stanowi ważny czynnik w  utrzyma
niu atrakcyjnych odrębności regionalnych.
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O Stanisławie 
Brzęczkowskim
Edmund Puzdrowski

Przed osiemdziesięciu laty, 24 września 1897 roku, 
urodził się w  Koronowie świetny grafik i typograf 
Stanisław Brzęczkowski. Jeden to z nielicznych artys
tów-plastyków, których w  okresie niewoli wydało Po 
morze. Przypomnieniem tej osobowości, jego drogi ży
ciowej i doświadczeń twórczych stała się wystawa 
grafiki Stanisława Brzęczkowskiego urządzona w  Byd 
goszczy i Koronowie oraz okolicznościowe, bardzo pięk 
ne wydawnictwo, w  którym Marian Turwid zamieś
cił swój szkic „Słowo o Stanisławie Brzęczkowskim 
w  80 rocznicę urodzin” .

Twórczość Stanisława Brzęczkowskiego powinna być 
bliska każdemu czytelnikowi „Pomeranii”  nie tylko z 
racji mistrzostwa uprawianej przez niego sztuki ksy- 
lograficznej, ale i z tego powodu, że w  "swojej działal
ności twórczej i społecznej był Stanisław Brzęczkow
ski związany z postaciami Aleksandra Majkowskiego, 
Mariana Mokwy oraz Władysława Pniewskiego i po
dejmowanymi przez nich inicjatywami wydawniczy
mi.

Gdy po doświadczeniach pierwszej wojny światowej 
młody, uprawiający spontanicznie sztukę artysta po
jaw ił się w  Gdańsku, spotkał się tam po raz pierw
szy z opiekuńczym, starszym druhem —  szczerze prze 
jętym  nieokreślonym jeszcze talentem współ-rodaka. 
Tym  starszym druhem, również jak Brzęczkowski za
trudnionym w  dyrekcji Polskiej Kolei Państwowej, 
był Stanisław Przybyszewski. W  jednym z listów, 
który cytuje Marian Turwid, napisał Stanisław Przy
byszewski do redaktora naczelnego poznańskiego 
„Zdroju” Jerzego Hulewicza: „Posyłam ci człowieka 
który jest mi bliski, bo posiada wszystkie znamiona 
człowieczeństwa: ciszę, pokorę i głęboką wdzięczność. 
Będzie ci bratem młodszym —  może jedynym jakiego 
posiadasz, a czym jest jako artysta dowiesz się z te
ki, którą ci jednocześnie z listem wysyłam. Mam wra
żenie, że będzie dla ciebie podnietą i ukojeniem. Na
zywa się Brzęczkowski, ma lat dwadzieścia pięć i- 
pracuje na równi ze mną w  dyrekcji kolei. W y go 
pokochacie, bo ja go do serca swego przytuliłem...” .

Drugim autorytetem, który w  owym  okresie naj
szczęśliwiej wpłynął na osobowość Stanisława Brzę
czkowskiego był Aleksander Majkowski. W  pierwszej 
„W ystawie Sztuk Pięknych Artystów  Pomorskich” , 
którą Rada Pomorska urządziła na przełomie 1921 r. 
w  Grudziądzu, Stanisław Brzęczkowski uczestniczył 
rysunkiem i albumem, zawierającym rysunki piór
kiem. W  owym  okresie Aleksander Majkowski był 
prezesem Rady Pomorskiej. Autor „Życia i przygód 
Remusa”  musiał zapamiętać młodego grafika, czego 
dowód stanowią okoliczności związane z projektowa
nym przez A l. Majkowskiego herbem Kartuz i kon
trowersje w  związku z żądaniem zapłaty honorarium 
za rysunek herbu, który Stanisław Brzęczkowski w y
konał dla magistratu w  Kartuzach.

W  1925 roku, gdy A. Majkowski przystąpił do w y 
dawania trzeciej serii „G ryfa”  okładkę, rysunki a 
zapewne i układ typograficzny jedynego zeszytu, któ
ry się ukazał, zaprojektował Stanisław Brzęczkowski. 
W  tym  samym numerze opublikował S. Brzęczkowski 
6wój szkic pt. „Sztuka ludowa czy sztuka stosowana?” . 
Dopiero, gdy w  sześć lat później przystąpiono do w y
dawania „G ryfa”  po raz czwarty udział Brzęczkow
skiego w  tej in icjatyw ie zaowocował wspaniałą szatą

graficzną czasopisma. W  tym okresie ukazywały się 
w  „G ryfie”  nie tylko reprodukcje rysunków i drzewo
rytów, ale także recenzje i artykuły St. Brzęczkow
skiego. W  owym  okresie sztuka St. Brzęczkowskiego, 
po epizodzie ekspresjonistycznym przeobraziła się w  
sposób radykalny, zbliżając się do tendencji wyzna
czonych programem „Rytu” . Od tej pory inspiracją 
dla St. Brzęczkowskiego bywały częstokroć motywy 
kaszubskiej sztuki ludowej i elementy pejzażu oraz 
architektury pomorskiej. Ekspresjonistyczne drzewory 
ty, którym towarzyszył czasem także para-poetycki 
tekst, publikował St. Brzęczkowski w  wydawanym 
przez Mariana Mokwę miesięczniku literacko-artysty- 
cznym „Fa le” .

Swoje związki z Pomorzem i Kaszubami udokumen 
tował artysta licznymi rysunkami i grafikami. W  1936 
roku, gdy Stanisław Brzęczkowski był już kierowni
kiem technicznym znakomitej „Biblioteki Polskiej”  w  
Bydgoszczy, ukazała się jego pierwsza „Teka miast 
pomorskich” , zawierająca 10 autolitografii, za którą 
w  następnym roku artysta otrzymał nagrodę Byd
goszczy. N ie była to jedyna nagroda, którą Stanisław 
Brzęczkowski otrzymał za swoje prace graficzne, już 
od wielu lat systematycznie pokazywane na polskich
1 zagranicznych wystawach sztuki.

W  1938 roku udał się Stanisław Brzęczkowski za gra
nicę, gdzie zw iedził najważniejsze ośrodki przemysłu 
poligraficznego. Po studiach nad zagadnieniem szaty 
graficznej książki, które odbył pod kierunkiem prof. 
Tiemanna w  Akademii Grafik i w  Lipsku, powraca 
do kraju obejmując w  centrali „Biblioteki Polskiej”  
w Warszawie stanowisko redaktora graficznego.

W  latach okupacji Stanisław Brzęczkowski praco
wał w  dziale antykwarycznym księgarni „Biblioteki 
Polskiej” , dzieląc pod je j koniec tragiczny los miesz
kańców Warszawy.

Tuż po wyzwoleniu Stanisław Brzęczkowski powra
ca na Pomorze, organizując — jako pełnomocnik M i
nistra Informacji i Propagandy —  przemysł poligra
ficzny. Pomimo rozlicznych obowiązków zawodowych 
współdziała przy tworzeniu artystycznego i intelektu
alnego środowiska Bydgoszczy; jest współorganizato
rem Okręgu Pomorskiego Związku Polskich Artystów 
Plastyków i członkiem kolegium redakcyjnego mie
sięcznika „Arkona” .

Od pierwszych lat po wojnie uczestniczy Stanisław 
Brzęczkowski w  licznych wystawach sztuki. Prace 
eksponowane na jednej z nich: „Pomorze w  grafice 
Stanisława Brzęczkowskiego” przekazał w  darze do 
zbiorów Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w  Byd 
goszczy. Jako pedagog i wysokiej klasy artysta-typo- 
graf wychował Stanisław Brzęczkowski w  Liceum 
Sztuk Plastycznych w  Bydgoszczy zastęp młodych 
artystów-typo grafów.

Przedwczesna śmierć w  1955 roku przerwała to peł 
ne twórczego niepokoju i artystycznej pasji życie.

Marian Turwid —  Słowo o Stanisławie Brzęczków 
skirn w 80 rocznicę urodzin. Kujawsko-Pomorskie To
warzystwo Kulturalne oraz Biuro Wystaw Artystycz
nych, Bydgoszcz 1977. Opracowanie graficzne —  Zbig 
niew Papkę. Liczne drzeworyty tłoczone z oryginal
nych klocków ksylograficznych.
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Jak wiemy z różnych publikacji (na przykład: Andrzej Bukowski „Działalność lite 
racka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Am eryce (1885-1902)”, Gdańsk 1961), 
Derdowski wydał w Am eryce pracą pod tytułem : „Nórcek kaszubści, albo Koruszk 
i Jedna Maca Jędrnyj Prowde. Pozbieroł M ejster od Pieśni „O Panu Czorlińscim  co 
do Pucka po sece jachół” Drekowoł Jarosz Derdowści w Nórtow yj Am eryce 1897” . 
Stronę tytułową znamy, ponieważ drukował ją Derdowski w różnych numerach 
„Wiarusa” jako reklamę dla swojej książeczki.

Sama książka —  o ile  m i wiadomo —  zginęła. N ie znajduje się w posiadaniu ro 
dziny Derdowskiego w St. Paul (M innesota), nie ma je j w Polish Museum w Chica
go ani w H istorical Society of Minnesota w St. Paul (gdzie przechowuje się na 
przykład kom plet „Wiarusa”), ani w L ibrary of Congress w Washingtonie.

W związku z tym może będzie dla Państwa ciekawe, że niektóre wycinki z te j pu
b likacji drukował Derdowski również w „W iarusie” ; te, które znalazłem, przesyłam 
Państwu. Są .to kopie zrobione nową metodą prosto z m ikrofilm u; nie są najlepsze, 
ale można je  odczytać.

Jest to fragment listu z dnia 29.10.1977 r. do redakcji „Pom eranii” Ferdinanda 
Neureitera z Salzburga. Otrzymaliśmy również fotokopię trzech numerów „Wiarusa” 
z „Nórcykem  Kaszubścim”  Hieronima Derdowskiego.

Są to numery: 45 z 5. X I  1896 r., 12 z 25 I I I  1897 r. i 20 z 20 V  1897 r.
W  numerze najstarszym (45 z 1896 r.) Derdowski zamieścił w  „Nórcyku” krótkie 

powiastki: „O  morach” , „O  krosnietach” , „D job li kam” a także powiedzonka oraz 
przysłowia pod wspólnym tytułem ZO R K A  PROWDE. W  następnych numerach 
„Wiarusa” w  „Nórcyku”  opublikowane zastały tylko powiedzonka i przysłowia, 
wprawdzie bez dodatkowego tytułu ZO R K A  PROWDE, ale stanowiące kontynuacje 
poprzednich. W  „W iarusie” nr 12 podano, że jest to odcinek IV , w  numerze 20 —  że 
odcinek V I. ,

Uznaliśmy za celowe zapoznanie Czytelników z przysłowiami (w  oryginalnej pisow 
ni) zebranymi przez Derdowskiego i opublikowanymi osiemdziesiąt lat temu w  dale
kiej Ameryce. . (w j)

Zorka prowde
Hieronim Derdowski

Na święty W alk nima pod lodę balk. 
Ciej jedna owca obarchnieje, tej wszetcie za nią

Cencie płótno i cencie kochanie prętko się rwią. 
Zarzeko sę jak cegąn, ale nicht mu nie wierzy. 
W twardy pniok mocno trzeba cyc. 
Cmuli sę do dzewczęca jak zły dech do smołę. 
Cóż mnie pomoże dom, ciej weżewienio nie mąm? 
Chto na krze płynie, niedalek zajedze.
Słabo gałąź cido sę od nąminiejszego wiatru. 
Na dużą swynię trzeba grebego cija.

barchnieją.
Niemiec do pocerza jak  kot do maślanci. 
Skąpy rechlij sztek połca be so urżnął, niżbe

komu co doł.
Belesma miała pieniądze, wszetko dobrze bądze. 
Cegąńsko belnota nie wszetcim do smaci. 
Bogocz bele na polce ciwnął, zaro do niego lecą 
Dzyso ju niejedna bjałka buksę nosy. 
Owca dechit taik bleczy jaik bairam, 
Na blesnego niżodnego nie ma lęku. 
Potrzebny jak dziod.w bobnice. 
Po niedozdrzałym brzadze zawde bfnzeoh bolii. 
Owce są buchteją ciej wilka czeją. 
W piątk deszcz, cały tydzień dreszcz. 
W ilk sę nie boji baranliego bleku. 
Mo szek jak żyd do flińte. 
Szczesce mo bleszcz na ślepiach. 
W noce wszetcie kote są bure.

Sząnuj lat młodych, be cy- zdrowio zbiegło

Gdze drwą rąbią, tam zrębe padają. 
Bjes na Bożą mękę ni może zgarac. 
G bur w sztandze na miniesou ubędze. 
Szczuka i w klepie rybcie pożeno. 
I głodny w ilk kamienia nie ugreze. 
Łatać dure, póci jesz małe. 
Ju łeseje, a jesz szpalcie mo we łbie.

IV

na stare.
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Chłopa nie mnierzą ni łokcem, ni korcem.
Tłoczy sę jak  błecha do wucha.
Nowy grzebin dobrze wiszcze.
W iatru i słowa, na łyńcuchu nie urzeszysz.
Leśny bez fliń te  jak pies bez ogona.
Letko rzec, cężko zrobić.
Nie lez gdze cę nie proszą.
Ju za pózdze pipę lemnic.
Doł Pqn Bóg chorosce, do i lecie.
Pqn Jezus nolepszy lekarz.
Kuszo go, ale rad be go użair.
Kaszebsko notera cygnie do ryb i zarabeczku. 
Szczesco nie kupisz.
Chto karuje próżno, do piekła drewka wozy. 
Karmu obiecujq niewitro, temu oddajq  na święty

nigdy.
Pies co w id e  łaje, nikogo nie kqsy.
Wiercy sę jak mesz w szestnice.
Prze kumnie kożdy prosok równe mo prawa. 
Kurich baba w chłopa orze.
Kożde celę zdrzy za swojq nenkq.
Za wiele bia łk kucharzy, to sę lecho darzy. 
Bieda z nędzq okoma idq.
Piech niemówny i kot niełowny niewiele worcy. 
Czego ab dzeń nie naleźesz, tego i ob noc nie

szu kej.
Szlachectwo kapustę nie oboni.
Za szlachectwo i mace bulew nie kupisz.
Cze tak, cze sak, w kuńcu będze jednak.
Co sę szade urodzy, to i szade dżinie.
Kożdy so wreka czechli.
Do Pqn Bóg i na kaminiu komu chce.
Idz pomału, a bieda dogoni cebie.
\dz chuftko, to te biedę dogonisz.
Szed pies bez reż, a seka bez jorkę,
\ ) o \  plieis na p!iwo, seka na gorzołkę.

VI.

Pokolenie Mszczuga, do sece i pługa.
Nie wszetko złoto co sę łyszcze.
Za moje myto jesz mnie webito.
Mumocz, plap.ę umocz.
Chto goni za szczescem, nimo czasu do jedzenio. 
Babście godanie, a pse łajanie.
Mqdry jak Salamqnawe buksę.
Mniedze ślepymi lupa je  królem.
Nie mimiała baba kłopotu, kupiła so prosę, a to

prosę zesrało sę.
Jacie zdrowie, tako mniazdra.
Mnierzeł w zajka, tra fił łajka.
Święty M nichoł wrota rozpychoł.
Lżyj uczes sę za młodu, jak bec głupim  na stare

lata.
Lepij bqdz sqm, jak w zły kqpanii.
Co dobrze rozpoczęte, to  do połowę skuńczane. 
Trzeba drzewo inadzibac, póci je  młode.
Ciej so nórt zapoda a staro baba zagoda, tej ni

ma kuńca.
Gdze nic nima, tam i d jocheł nic nie naleze. 
Gzym lepszo prowda, tym lżyj jq  rozumniec. 
Nikomu nie kładź na grzbiet mniecha, co bes go

sqm nie chcoł dwigac. 
Chto nie wie ciej milczec, nie wie ciej godac. 
Komu Pqn Bóg do urzqd, temu do i rozem.

No każdq ,mi m oc je  przemoc.
Sromo sę jak  pies, ciej palecę uzdrzy.
Pokorny jakbe po żebrakach chodzeł.
Gdze je  wolo, tam je i droga.
Ciejbe kożdy mnioł na łesenie co mo na sqm- 

nieniu, tobe so miucę ina ocze wduiseł 
Czym więcyj bjałka patrzy w zwiercadło tym mimij

zag;lqdo do kuchnie. 
Poczodło lato po ledzach, jak pszczoła po

wrzosu.
Nie kożdy kqso co wqsami trzqso.
Szprach le za procętami chodzy, o sztamę mo u

Pqna Boga. 
Je w nim rzetelnosce, jak  w koszu wode.
Rób sano, póci słuńce świecy.
Bogaczowi więcyj zazdroszczq bogacze jak

biedoce.
Niie to co zrobisz, le to  co odłożysz,^cebie boqacy. 
Zły dech precz sę neko, jak zastanie dwierze

zamkłe.
W iara nie leży w gębie, le w sercu.
Komu sę rebe nie dostqnie, ten nai polewce

przestqnie.
Chto za wiele mesli, temu sę we łb ie meksy. 
Cężko przewlec powróz przez wucho od jig łe. 
Jedz co cy sę widzy, te obuwej sę tak, abe sę

drudzim widzało. 
Z mola rusz pomału, a tej możesz chutko

pomknqc.
Nie przerzynej so jęzeciem gordzele.
Pyt ej worka co kłaisc do garka.
foeminiosło to nalepszo poleca na wędrówkę.
Ciej przerzeko białogłowa, pisz na piosku je ji

słowa.
Kożdy pasturz swój ręczok chwoli.
Chto obiecuje, ten dług zacygo.
Próżny to mnieszk co je  ful cedzech pieniędzy. 
Gęba otwarto, le mnieszk zamkły.
Na święty Wawrzyńc z kosq w żeto przyńc.
Wet za wet, a darmo nick.
Chto sę dobrze weposcy, nie szuko w chlebie

osicy.
Gorzałka więcyj ledzy potopiła jak morze. 
Szczesce robi przejocoł, a nieszczesce ich

próbuje.
Pół bróta chleba lepsze jak  żoden.
Chto sę długo jimo, niech go pędzy, abo trzymo. 
Za pózdze koniowi owsa, ciej zdrzy do psa. 
Zjadły chleb cężko sę zarobio.
Rebqm wodq, ledzqm zgodq.
Znęta je  gorszo, jak notera.
Jutrzejszo pomoc za późno na dzysejszg biedę. 
Wairpawe fache sq ju dzvso buten szeku.
Dobry żort tynfa wort.
Chto mo mniemca strach, niech go szlach. 
Gdze w zbożu dzwońc, tam chleba kuńc.
Macecha djob lo  pocecha.
Piorun trzaśnie, jak mełnio chlasnie.
Chto seje groch w marcu, warzy go w garcu;

chto w maju, warzy go w ja ju . 
Chytry żyd, chytrzejszy Kaszeba.
Zecznosc za żecznosc.
Bjałcę bez szertucha, jak krowie bez ogona. 
Szczescy mu sę, jak  zdechły kobele u żeda. 
Krqcy sę jak piord w rzece.
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Jaromira Labudda
Mowq

Mowa najó ukochano,
Co ino inie zaznaje stu ń ca,
Od prasforków erbowómó 
Nie dożdaje migde kuńca.

Mowa, co ino wiedino beła 
W edle j'iin®zefch pokrziwdzonó, 
Nie będze sę inigde dżęła,
Nie będze z nas werzuco-nó.

Dozerac ję  wiedino mdzeme, 
Będze przez ‘nas weimujkóinó, 
Śpiewne tóne dac ji chceme, 
Le w tim  ino nas jesime zdąny.

Mowa — to  je  desza ledu: 
Chto ję  straceł, straceł sebie! 
Nie żdże zinikądka itej cedu 
Tu na zemi ami w n ieb ie !

Wspomnienia
młodości d )

Anna Łajming

Z Chojnic do domu, teraz już do Parzyna, pojecha
łam poraź pierwszy kiedy zbliżała się jesień. Z okien 
wagonu przyglądałam się pustym polom i żółknącym 
już drzewom. Wiedziałam, że 18-letniego brata Janka 
zaciągnięto do wojska na front rosyjski i, że urodził 
się braciszek —  Józef. W  torebce od Klary, starej ale 
z zamkiem mocno trzaskającym, trzymałam landrynki 
dla rodzeństwa i cioci Mali.

Wysiadłam na stacji Lubnia. Zza rogu czerwonego 
budynku kolejowego ujrzałam najpierw rudą głowę 
naszego kucyka, później czekającego na mnie ojca. Po 
przywitaniu się z ojcem, który był maciejówce i dłu
gich butach, zapytałam, jak w iedzie się rodzicom w  
Parzynie. Ciekawa byłam jak wygląda ta wieś, której 
prawie nie znałam. Zapytywałam też o zdrowie matki 
i cioci, ale ojciec, szykując mi miejsce na wozie, jak
by nie słyszał a powoli wycedził:

—  Widzysz córeczko... Umarła ta Kryzelka w  Przy- 
muszewie.

—  Jeny kochany! —  wymamrotałam nieprzyjemnie 
zaskoczona —  to Erna ju ni mo matczi!

Dopiero kiedy kucyk ruszył ojciec opowiedział mi, 
że mama chciała być na je j pogrzebie w  Sominach, 
które teraz leżą za granicą i przy tej okazji odw ie
dzić Heringów, za którym i nam tęskno, ale odprowa
dziła trumnę tylko do granicy... Osoby, które nie były 
na liście pogrzebowej, cofnięto, musieli zawrócić i do 
domu wróciła smutna. Ojciec mówił też, że Janek jest 
już po ćwiczeniach, może teraz już na froncie... Były

to smutne wiadomości. Pamiętam jak ojciec przysta
nął i zabrał jakiegoś żebraka, który zmierzał do Leś
na. A  kiedy znowu zostaliśmy sami i koła wozu cicho 
obracały się w  głębokim piasku, chciałam zapytać o 
małego braciszka, ale ojciec zaczął mówić, że dziś 
ocieliła się krowa —  Liza, i o panu v. Wittersheimie 
z Przymuszewa, który już dwa razy prosił ojca do sie 
bie, ale jeszcze miał czasu pójść, ani nie może się 
domyśleć czego może od niego chcieć?

W  lesie wjechaliśmy na drogę bitą z gliny, prostą 
jak sznur. W tedy w  dali na drodze ujrzałam czarny 
punkcik, który szybko się zbliżał. Był to nasz pies, 
który tam czekał a teraz biegł na nasze spotkanie. 
Kochane, stare psisko wskoczyło na wóz. Krótko po
tem po prawej stronie prześwitywało przez drzewa 
parzyńskie jeziorko, a po lewej, w  niskim gaju, ujrza
łam wysoki krzyż ogrodzony niziutkimi sztachetami. 
Ojciec najpierw zdjął maciejówkę a potem mówił:

—  Tę Bożąmękę postawili tu w  czasach gdy pano
wał mór... Ledze tede podole jak muchę. Tu boł ma
sowy grób i na ten mol, na pamiątkę postawili ten 
krzyż.

Już pokazało się jezioro a w  dole most i kilka mu
rowanych domków. Tylko dwie chatki były z drzewa,
i, pod strzechą. Pierwszy dom po prawej —  to leśniczó
wka, w  której mieszkał kiedyś Niemiec Preller. Za rze
ką, którą zdobiły olchy i niskie krzewy orzechów las
kowych, ciągnął się nasz ogród aż' do samego długiego 
domu z czerwonej cegły, który spalił się w  końcu I I -

31

61



giej wojny światowej. Naokoło wsi rósł niski, gęsty 
las, ale wieś przyozdabiały olbrzymie, wiekowe, dziś 
pod ochroną dęby oraz młode niskie świerki.

Weszłam do małej sieni z której poprzez drzwi w io 
dły strome schodki na strych. Na wprost były drzwi 
do kuchni a na lewo drzwi do dwóch pokoi o wyso
kich progach. M oja głuchoniema ciocia Mala w ybie
gła z kuchni do sieni i po przywitaniu się ze mną, 
rozpłakała się. Zrobiła się jakaś niska. Na migi poka
zywała, że Janek na wojnie, która wciąż jeszcze trwa 
i mogą go zabić jak Bernarda Heringa i, że umarła 
pani Kryzel. Pies wspinał się na mnie i poszczekiwał 
radośnie. Mama, już w  modinie skróconej sukni, poka
zała mi małego braciszka. Opowiadała, że ciocia bardzo 
tęskni za mną i Jankiem. Przypomniałam sobie wtedy, 
jak kiedyś Janek bardzo brzydko psocił się je j. To by 
ło przy wykopkach. Leniąc się, został w  tyle i w tedy 
rzucił w  ciocię zgniłym kartoflem, który rozprysnął 
się na je j plecach. Ciocia wstała z klęczek, obróciła 
hak i trzonem połechtała mu plecy. Ja ścierałam jej 
plecy a Janek zrobił się żywszy, szybciej opróżniał 
nasze kosze, wysypując kartofle do worków, a nawet 
zaczął je j nadskakiwać. Teraz patrzyłam na tę niziut
ką, przygarbioną postać, na je j siwiejące w łosy i zgru 
białe, duże ręce, które niegdyś tak często tuliły mnie 
do siebie.

Po obiedzie poszłam z młodszym rodzeństwem ogro 
dem do rzeki obsadzonej czarną olchą. Jej brzeg zdo
biła twarda murawa. Po żółto kwitnących mlecza
kach pozostały tylko badyle, z których puszek już 
dawno zdmuchnął wiatr. Woda z jeziorka wypływała 
pod mostem, dalej płynęła przez las aż do parzyńskie- 
go młyna. W  głębi ciemnego i gęstego lasu panowała 
głęboka cisza, że aż dzwoniło w  uszach. Ptaki już da
wno zam ilkły i tylko gdzieniegdzie, pojedyńczo prze
skakiwały z gałązki na gałązkę maleńkie sikorki albo 
ogromny, pstry dzięcioł. Grzyby rosły jeden przy dru
gim. Brzozaków nie zbierano. W tedy uważano je  za 
trujące.

Do domu wróciliśmy pod wieczór. Pod papowym da 
chem, tak samo jak w  Przymuszewie, jaskółki zbudo
wały gniazdka z mułu.

Najbliższymi sąsiadami byli Rekowscy, mieszkali w  
drugiej części domu a sprowadzili się z Swornegac. 
Rekowskiego trapiły owrzodzone nogi oraz dychawi
ca, mówił mało i piszcząc. Najstarsza ich córka, 16-let 
nia Marta leżała chora. N ie m ieli własnej ławki pod 
domem dlatego sąsiad wolnym krokiem po nierównym 
bruku zbliżył się do naszej, która stała pod oknem i 
usiadł. Z pokoju widać było tylko jego głowę w  kape 
luszu. W  pięciu zabudowaniach we wsi mieszkało dzie 
w ięć rodzin: Modrzejewski, Leper, Rekowski, dwóch 
braci Zblewskich, Windorpski i Okuniewski. Chłopi 
parzyńscy nazywali siebie skróconym nazwiskiem jak: 
Modrok, Rekus, Zblech, Windela i Okunek. Ten ostat 
ni, Okuniewski, którego bieda wyrugowała aż z wybu 
dowania „Polaszek” , zarozumiale podkreślał, że rodem 
jest od Gdańska, ze wsi Puzdrowo i to prosił brać pod 
uwagę. Chełpił się też, że ma dwóch dorosłych synów, 
Floriana i Antona, którzy kręcą się po świecie a je 
den z nich jest nawet wyuczonym młynarzem, oraz 
córkę Klarę, która kiedyś służyła u W idra w  Przymu 
szewie a obecnie w  Gdańsku. Jako ostatni przybysz z 
„Polaszka” , gdzie pokłócił się z sąsiadem Sisielą, otrzy 
mał najmniejszą osadę i najbardziej ja łowy szmat zie 
mi, położony pod samym lasem. Wobec tego nie mógł 
trzymać kqnia. Był jednak bardzo obrotny, bo załatwił 
sobie pracę woźnego u wójta w  Leśnie. W ielki gaduła
o zamaszystych ruchach, lubił wanożyć z kijem  w  rę
ku od wsi do wsi, nawet poza rejon wójtostwa, bo aż 
do Chojnic. Zasięgał i roznosił wiadomości, które po
tem rozgłaszał w  Parzynie. Mrużył oczy i jednocześnie 
szczerzył zęby spod rudego wąsa kiedy kogoś wypa
trywał. On też pierwszy przyniósł wiadomość o zatru 
ciu się smardzami rodziny Somionków w  Kaszubie, w  
wyniku którego zmarła matka i dwoje dzieci. Ojciec 
z czworgiem wyzdrowiał.

Mieszkańcy Parzyna skupili się koło naszego w ejś
cia. Na długiej ław ie zabrakło miejsca. Okuniewski, 
który z jaw ił sie wprost z wędrówki, z braku miejsca 
musiał oprzeć się na naszym płocie. Rekowski butelecz 
kę z tabaką ukrył w  kieszeni i wszyscy zamilkli, cze
kając na nowiny. Myśleli, że jak zwykle opowiadać 
będzie o Murawcu, który nie wiadomo skąd wydoby

wał pieniądze i rozdawał biednym, lecz woźny przy
niósł inna nowinę.

—Doch doraza —  zaczął —  wczora w  noce Wirkuso 
w i w  Rólbiku stodoła sę spoloła. Ostała le gromada 
popiołu.

Wszyscy z wrażenia zamarli a Rekowska żegnając 
się lewą ręką zawołała: —  Krysta mater! Pewno że- 
brok podpoloł? Abo piorun trzasnoł?

—  Ij gdzeż! Som Wirkus, jucha, usnoł w  stodole z 
fyfką w  zębach i odeckł, czede ju  sę słoma poloła. Ca 
łe szczesce, że w iater boł z taczi stronę, że płomień 
chote nie chwecoł.

—  A le, że me nie oboczeli łunę?
—  Jakże nom oboczec łunę czej nom tu las zawodzo.
—  Ledze meszlą, że jak je  Polska, ju sę nikogo ni 

muszą bojec i z fy fką lezą do stodole —  krzyczeli chło 
pi.

Kobiety wyrażały obawę, że Wirkus chodzić teraz 
może za zbiórką, a tych marek, choć jest po Jochi- 
mie, nikt nie ma. Może Murawiec cos wemeśli? Wszys 
cy radzili i m ówili naraz.

—  Cecho, biese! —  krzyknął Okunek. —  Co za rej- 
bach! Słowa nie dadzą rzeknąc. Doch doraza papier 
od szołtesa on ju mo i od jutra będze żebroł...

—  A la  biedo! To on do Porzyna też przeleze? —  za 
pytawali zaniepokojeni chłopi.

—  W eżegiejta to słowo! —  zawołał Okuniewski. —  
Jo mu radzoł nopierwi lesc w  Goche...

—  Dobrzes zrobioł, Okunku —  pochwalili chłopi z 
ulgą i 'w ted y  nastąpiła cisza bo każdy się smutnie za
myślił.

—  Co za szkarada, taczi odzin! —  dopiero w tedy 
zapiszczał Rekowski. —  Odzin i woda to są dobrzi słu 
dże, ale leche pane. —  Chłopi wzdychali i pomrukiwa
li. Widziałam, że mama z ojcem krzątali się wokół 
obory. Tymczasem Okuniewski, który miał zwyczaj 
czyścić nos palcami wprost na ziemię, odszedł na bok 
a kiedy wrócił, zapytał:

—  A  wa czuli o tern, że Teodorek z Kaszube u- 
czoł w  Główczewicach dzece w  szkole; za darmo po 
polsku czetac i pisać? A ż tu jednygo dnia przesłali 
młodygo, prowdzewigo szkólnigo i Teodorek dostoł 
laufpas. Chcąc niechcąc, muszoł lesc z kwintą do dom. 
Tak to ie. I  no co se racho. gdze mu nie knzali?

—  A  nie wiesz, Okonku, cze ten wdowiec Somionka 
z Kaszube nie będze sę żenioł? —  zapytała Rekowska 
zaciekawiona.

—  Doch doraza nie wiem. A le  on ju kole koscoła sę 
obzeroł i rozmowioł z tym rajczem, Turzyoscim i  
Mutkowa. Pewno mu kogoś nastręczy...

W  tej chwili mama zbliżała się do domu. Wracała 
z chlewa, gdzie rano ocieliła się krowa.

—  W ejle ! Dzys do sarę. Byczok cze krówka? —  zapy 
tał Okunek.

—  A  krówka —  odrzekła mam i zaraz weszła do do 
mu. Widziałam, że mama z obecnego sąsiedztwa nie 
bardzo jest zadowolona.

—  Hej na swiecie! Jo tu stoję a przeszłam pożyczec 
kręga na platę —  zawołała Rekowska i poszła za ma
mą do kuchni. —  Mój sę stłukł i ani rusz ani war, ni 
mogę małygo trygla wstawić; a muszę naszi chori 
Marce cos lepszygo przetrząsnąć. —  Mama podała je j 
krążek z płyty i obiecała dla chorej Marty siary, jak 
tylko się ugotuje.

—  Bóg zapłać —  odrzekła sąsiadka i wyszła.
Kuchenka nasza była mała. Naczynia wyszorowane

przez ciocię popiołem aż ślniły. Obok ławy na której 
siedziałam stał niski stół z centryfugą. A  mama gotu
jąc siarę krzatała się przy siekaniu kartofli dla świń 
i jednocześnie grzała wodę do kąpieli małego bracisz
ka. Widziałam, że nie miała czasu ze mną pogadać, a 
przecież chciałam je j opowiedzieć, czego już nauczy
łam się w  Chojnicach; przy kuchni, przy praniu, w  
szwalni, w  ogrodzie. Przez tydzień sprzątałam w  sa
lach chorych I I I  klasy i to mi najbardziej przypadło 
do gustu. Cieszyłam się, że mogłam komuś coś podać, 
posłużyć, w  czymś ulżyć. Wówczas nie było oddziałów. 
Chirurgia, choroby wewnętrzne, zakaźne, chorzy psy
chicznie —  wszystko leżało na jednej sali wraz z 
dziećmi. Pierwsze i drugie klasy były dla chorych bo
gatych. Zamyślona, łokciem oparłam się o parapet 
okna i przypomniało m i się, jak na sali w  kącie za 
drzwiami, obok łóżka z małym chłopcem, stało łóżko
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z młodym człowiekiem umierającym na gruźlicę. Przez 
cztery lata w ojny uniknął kuli a teraz bezradnie le 
żał na łóżku, ciężko łapiąc powietrze otwartym i usta
mi, dysząc i pokaszlując. Twarz miał nieogoloną. K il
kakrotnie podawałam mu spluwaczkę ale odksztusić 
nie miał sił. To rzucał się na łóżku, to wzrokiem pro
sił, by otworzyć okno. Rada bym mu ulżyć ale nie 
w iedziałam jak? Stałam więc przerażona i na chorego 
wytrzeszczałam oczy.

Na salę-weszła zakonnica.
—  N ie stój tak bezradnie, dziewczyno! —  rzekła do 

mnie. —  Uklęknij i mów litanię za konających. On już 
umiera. —  Podała mi książkę.

Litanię mówiłam długo i nabożnie, klęcząc u łoża 
chorego. N iektórzy chorzy pomagali mi w  odmawia
niu tych modlitw. Zbliżała się już północ i choć tak 
modliłam się, by przestał się męczyć, chory wciąż rzę
ził. Wreszcie zjawiła się zakonnica by mnie zmienić. 
Szeleszcząc habitem przyklękła u łoża chorego. Na 
drugi dzień rano sprzątałam salę u kobiet. Myłam i 
czesałam pacjentki ciężko chore. A  kiedy dowiedzia
łam się, że chory jeszcze żyje przeraziłam się zno
wu. U kobiet wydawało mi się weselej. Były to prze
ważnie dziewczęta po połogu z maleństwami, które le 
żały obok matek w  jednym łóżku. Były wesołe, ale 
kiedy zjaw ił się lekarz były przerażone, bały cię w yp i
sania ze szpitala jak strasznego wyroku. Reszta ko
biet cierpiała na świerzb, hiszpańską grypę, zapalenia 
płuc, owrzodzenia lub gruźlicę. Od tych drugich wresz 
cie dowiedziałam się i to w  brutalnym objaśnieniu, z 
jakiej przyczyny dziewczęta dostają dziecko. Byłam 
wstrząśnięta i tak zaszokowana, że nie mogłam rozma 
wiać i milcząc krzątałam się jak błędna. A  więc Ida, 
którą kiedyś odważyłam się o to zapytać, nie pow ie
działa mi o tym. Może dlatego najpierw wargi wydęła 
w dziób i długo się namyślała.

—  Co te tak zameszloną sedzysz, córeczko? — (żywo 
zapytał ojciec, wchodząc do kuchni.

—  A  tak sobie meslołam o Idze... —  odrzekłam, nie 
patrząc na ojca.

—  Jo, Ida... —  westchnął ojciec —  Rechęnberg tam 
u nich boł, bo go mama o to prosoła, to powidoł. że 
Ida i Hering leżą... A  Marta mo z nimi w iele robotę. 
Zemi mają w ięcy do obróbczi niż w  Przymuszewie, a 
ie gorszo, sam piosk i kamień. A  dzeCko też mają ma
łe. Taczi je  stare, jak Józefek.

—  Heringowie dali nos wszetczich pozdrowić —  do
dała mama. —  A  Rechenberg je teru bardzo rozm ow
ny. Choc po polsku nie umie, ale tu chce ostać jak 
Wider.

Mama wyłożyła łyżka na talerz przegotowaną siarę 
i podała mnie, abym zaniosła ją chorej Marcie Reków 
skich.

„Ich wejście” było w  drugim końcu domu, taka sa
ma sień z schódkami na strych. Marta leżała w  dru
gim pokoju i na mój w idok uniosła się zdziwiona.

—i To  ja  sąsadów Anusia, ta z Chojnic —  przed
stawiła minie R&kowska. Ja byłam jeszcze bardziej 
zdziwiona. Takiej chorej jesacze nie widziałam. Na 
głowie miała wyslokii turban poplątanych, zlepionych 
włosów, Iziw. kołtun. Choć już w ie le  słyszałam o koł
tunie, w tedy widziałam go poraź pierwszy. A  sąsiadka 
m i objaśniała, że kiedy go będzie można ściąć, w tedy 
będzie zdrow a/ Zaniemówiłam, a Rekowska dodał? 
z; westchnieniem: —  Tak szkapigo mleka żebe dlo ni 
dostalc, to be zaru bola zdrowo i  wstała, le gdze go' 
szukać. Podobno na plebanii szkapa sę oizrebioła i jo  
chcę jutro w  riiedZelę tego mojigo tam posłać ze 
szfclonką... Tec głowę mu nie zerwią.

Wszystko to brałam poważnie do serca i zadowolo
na, że jeszcze czegoś slię dowiedziałam, z nieznaną mi 
dotąd chorą Martą r ozmawiałam długo - aż wreszcie 
pożegnałam się.

Chciałam jeszcze przed zmierzchem porozmawiać z 
ciocią, dlatego najpierw  weszłam do kuchni, gdzie 
ciocia akurat nakładała pod' płytę drzewo. Najpierw  
motając, zapytała zaciekawiona, czy na głowie 
dziewczyny widziałam kołtun?

Przytaknęłam.
Ciocia zaskrzeczała cieniutko. i -z lekkim uśmiec hem 

przez chwilę patrzała na mnie, kiwając głową. Zaraz 
posmutniała i  dodała, że jest coraz bardziej szczerba
ta i  często boli ją głowa. A  ludzlie tu je j się przy
patrują i coś do siebie mówią... A  ona nie słyszy.

M ówiła (też, że mama- jadąc z Brus- do Lubni w  po
ciągu zostawiła swoją parasolkę, któnra je j tyle lat słu 
żyła. Kręcąc głoiwą, zmartwiona machnęła ręką. Nato
miast pochwaliła urodzaj w  Parzynie. Pokazała mi 
dużą marchew i  cebulę oraz kartofle w ielk ie jak bru
kiew.

Po kolacji^ którą z  powodu ciasnej kuchni spoży
liśmy w  pokoju i  o zmroku, ciocia składała talerze a 
młodsze .rodzeństwo w  drugim pokoju układało się do 
snu. Chłopcy spali na górze. A  rodzice rozmawiali 
m iędzy sobą z niepokojem o  Janku. M ów ili o  leśni
czym Tomaszewskim z Parzyna, samotnym człowieku, 
rodłem z Warszawy, który jakoby wcale leśniczym nie 
był. Ojcu podpadło, że o lesie pojęcia nie miał, ale że 
dtoibrze m ówi ii pisize poi .polsku, ito chyba wystarczy. 
M ów ili też, że  w  Dziemianach buduje się kościół, o 
ślubie kuzynki Stasi Drzewickich, i  o- tym, że w  
Pnzymuszewiie skasowane zostało nadleśnictwo, skoro 
sprowadził się tam dzierżawca Łukowicz. Za  drzwiami 
najstarsza z siósitr śpiewała małemu braciszkowi ko
łysanki do snu, te same, które kiedyś śpiewałam ja>, 
a w  ciemnej fcudhni Alfons piszczał na skrzypcach. 
Asystowała mu śpiewem siostra Zofia. Były to 
tony pożegnalne, bo nazajurz w  niedzielę Alfons 
sprzedać miał skrzypce za dwa ule pszczół. Tak ura
dziła manaa, która od ojca była diużo rozsądniejsza. 
Twierdziła, że jeśli np. nawiedzi nas 'grypa albo zaboli 
gardło, muzykowanie nic nie da, a miód leczy wszel
k ie choroby. Potem mówiono o  naszym kucyku, któ
ry  za słaby jest na ty le  ziemi. Trzeba będzie go 
sprzedać i kupić mocniejszego, lecz do tej transakcji 
trzeba zaprosić A lberta Kalinowskiego' z Wilczewa, 
który nie tylko, że się na koniach zna, ale jest spryt
nym człowiekiem i  oszukać się nie da.

Wtedy zatęskniłam do cioci. Po omacku i  ostrożnie 
wdrapałam się na górę, i otworzyłam drzwi do mro
cznej komórki o małym okienku. Głucha ciocia tym 
razem nic nie przeczuła, bo zmęczona, z twarzą ukry
tą w  dłoniach, klęcząc przy łóżku modliła się cicho. 
Tylko kiedy się poruszyła i głęboko westchnęła, wypo
wiadała na głos swoje: hepe, ite, te, te... —  Chciałam 
ją  trącić w  ramię, lecz mogłaby się przestraszyć. A  
że rozmowa1 z nią po ciemku byłaby niemożliwa, w y
cofałam się. Mocno trzymając się poręczy, zeszłam 
po stromych schódkach na dół.

Nazajutrz rano natknęłam się na c io tk ę ’ w  sieni. 
Miała na głow ie okład z octu. Jednak ganek przed 
domem jiuż był czysto zamieciony i posypany białym 
piaskiem.

Do kościoła do- Leśna przechodziło przez Parzyn 
w ie le  ludzi z Kruszyna, Odnogi, Białej Łaty, K ra 
marskiej i  Polaszka. Ciągnęły też przez naszą wieś 
wozy. Ojciec również zaprzęgi konlia i ja  cieszyłam 
się, że będą mogła w  naszym kościółku uczestniczyć 
w  nabożeństwie.

W  Leśnie poszłam z mamą .najpierw w  stronę szpi 
tala, do domu ubogich kobiet. Weszłyśmy jak  zawsze 
do izby po stronie prawej. Tam  półwiidoma Kuliszesko 
z głową okutaną chustką przyjrzała się matce z blis
ka. A  kiedy ją  poznała, razem z garbatą Rózelą za
płakały. Bo- dawno już mamy nie widziały, a przecież 
mają teraz _wi>ele do- oznajmienia, choćby to, że pienią 
dze, które jeszcze w  czasie w ojny dały proboszczowi 
na swój pogrzeb, i  to nie bele jaki, a paradny, Z ca
łym bractwem, przepadły bo leżały w  banku. T a k 
im powiedział ksiądz. I  co mama na to?

Mama je  pocieszała, że tak to każdemu szło kto 
miał pieniądze w  hanku, lecz one je j przerwały:

— A le  to beło złoto, sosterkoi, to beło złoto!
W tedy marna zmieniła twarz a nawet wysunęła ko

niec języka i  pokiwała głową tak, jak to robiła jesz
cze w  Przymuszewie, kiedy Hering przyniósł osobliwą 
nowinę. Pocieszała je  jednak jak umiała, że to niby 
już na tym padole płaczu inaczej nie będzie i  z torby 
wyciągnęła jakieś zawiniątko. A  kiedy napćhany w o
reczek położyła im na szelbiągu i  prosiła o modlitwy 
w  naszej intencji, Rózela czym prędzej w  szufladzie 
komody wyszukała pusty woreczek należący do nas 
i  oddała go mamie. Niemal równocześnie na wieży 
kościoła zadźwięczała sygnaturka i mama, nie przy
zwyczajona do- dzwonu, wzdrygnęła się.

—  Ju je  czas... —  zaślepiały kobiety i  gorączkowo 
porwały chustki, którym i okryły ramiona. Wychodzi
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łyśmy razem. Mama pierwsza otworzyła drzw i do sile
ni i w tedy widziałam, jak z izby po lew ej stronie 
również wychodzili ludziie, spiesząc do kościoła.

Świątynia pełna była rozmodlonych ludzi. A  kiedy 
zabrzmiały organy wzruszona 'modliłam się za rodzi
ców, aby długo nam żyli, oraz za Herimgów i chorą 
Idę. Rrzewna modlitwa nie1 trwała długo bo uszy 
prędko osiwoiły się z  muzyką i  zaczęły mnie trapić 
przeróżne m yli. Myślałam, ileż to razy w  życiu okła
małam tę dobrą ciocię Malę, bo kiedy nie potrafiłam 
je j czegoś wyjaśnić, zmyślałam naprędce coś co ją mo
gło wzruszyć lub przerazić a ona żałośnie skrzecząc, 
kołysała ,głową. Rozglądałam się też po kościele, 
wzrokiem  szukając ławki, w  której siedziałam ma na
uce rełigii; przypatrywałam się chrzcielnicy, przy 
której mnie ochrzczono. Myślałam o jutrzejszym po
wrocie do Chojnic ii przypomniałam sobie o dzban
ku, który stłukłam w  ostatniej chwili przed samym 
wyjazdem. Nikomu nic nie mówiąc, zgrabnie zesta
w iłam  skorupy dzbanka jakby był cały i  wyjechałam. 
K to  też na niego pierwszy się natknął? —  myślałam. 
Wreszcie ksiądz się obrócił i  przeżegnał wiernych, 
udzielając ostatniego błogosławieństwa. Ludzie przy
k lęk li a potem zaczęli wychodzić z kościoła.

Do dOrnu kucyk biegł żwawiej. Zaraz za wsią, przy 
kopcach tamtejszego ohszamika, ludziie siadali jeden 
przy drugim i  zdejm owali buty, by iść do domu na bo 
saka. N ie zauważyliśmy jak i  kiedy z  tyłu na wozie 
znalazł się Rekowsfci. Siedział skwaszony i  milczący. 
Z kieszeni jego marynarki wyzierała pusita butelka, 
zatknięta papierowym korkiem. Dopiero po południu 
mama dowiedziała się, że w  plebance prosił o szkapie 
mleko d n ie dostał a ty lko go wykrzyczano.

Niedzielne ,popołudnie wydawało m i się bardzo nu
dne. Siostry w oziły małego Józefka, a ja  usiadłam w  
ogrodzie na ław ie obok cdoci, której proponowałam 
spacer do lasu, lecz ona pokazała mi stopy w  gu
zach, które bolały ją w  butach a w  drewniakach nie 
wypada chodzić w  niedzielę. Śmialiby się ludzie. W  
ręku trzymała rozwiniętą gazetę grudziądzką, w  któ
rej oglądała jakieś zdjęcia i  prosiła, abym opowie
działa 00 w  miej napisano, jak  z wojną? Ojciec krzą
tał się w  zagrodzie a potem z  kocami na ramieniu 
zbliżał się do domu. W tedy mia drodze ujrzeliśmy 
Agatę z Mutkowa. Spiesząc się szła z podwiniętą, już 
dawno niemodną, szeroką spódnicą, a idąc przez wieś, 
wcale je j nie opuściła. O jciec zdziwiony przystanął i 
zawołał do miej:

—  Do nos idzesz, Agatko?
Agata zaśmiała1 sdę złośliw ie i  zawołała:
—< Rzec na waju wepnę! —  I  szła dalej. Zaraz sdę 

obróciła i dodała: —  Teru te obaczysz, co to je gbur- 
ka w  Kaszubie, a biedny pachtorz w  Porzynie!

—  A la  —  odkrzyknął ojciec, śmiejąc się z cicha i 
wszedł ido domu.

K iedy Agata doszła do drogowskazu gdzie skręcić 
m iała w  stronę Kaszuby, obejrzała się w  moją stronę 
i zawołałą: —  Powiedz mamie, że jo  jesz do nij za- 
zdrzę!

Mama bardzo się dziwiła, że Agata nas ominęła i 
prosiła dokładnie powtórzyć je j słowa, nad którymi 
się mocno zadumała.

Ledw ie usiedliśmy do podwieczorku, kiedy przez 
okno ujrzeliśmy w  dwufcółce jadącego pana v. Witterp 
haiima z  Przy musaewa, który skręcał na nasze podwór 
ko. Miama zmrużyła oczy i  w ierzyć nie chciała.

—  W eleź do niego, ale chutuśko, żebe on tu do nos 
■nie w lozł —  prędko, rzekła do ojca.

Pan w. Wittersheim przystanął i spoglądał na nasze 
okna. Już odpinał skórzany fartuch bryczki gdy ojciec 
wyszedł z domu. Niemiec uśmiechnął się i  z 'dala w y 
ciągnął do ojca różową rękę. Obaj rozm awiali przez 
jakiś czas. A ż w  pewnej chwili zauważyłam, jak ojciec 
zakłopotony oparł się o bryczkę i milcząc zapatrzył 
się w  ziemię. A. v. W ittersheim nachylony w  jego stiro 
nę coś do niego mówił. Mama zaciekawiana przyglą
dała się przez okno. nie zważając, że zjaw iła się u nas 
Rekowlska z  butelką w  ręku.

—  Może be W id er mioł tego szkapigo mleka? —  
zapytała.

—  Ten mój be sę jego 01 to m leko nie pytoł —  od
rzekła mama i sąsiadka wyszła.

Widziałam, że ojciec wciąż stał zamyślony a N ie
miec przyglądał mu się badawczo. Po dłuższej chwili 
ojciec coś mu odrzekł. W tedy v. Wittersheim nagle 
się cofnął i wyprostował. Twarz miał oziębłą i na o j
ca patrzał .podejrzliwie. Pomału zbliżał się już do 
nich, ma westce jeszcze ziewając, ciekawy Okuniewski, 
a z drugiej strony Rekowska. Wittersheim ujał le jce 
i  odjechał.

Ojciec wszedł do (izby markotny.
—  Co on chcoł? —  żyw o spytała mama.
—  A  tec...
•—* Noi co, a  tec?
Po  namyśle rziekł: —  Nopierwy on mnie sę pytoł 

jak motm tu adze? O cebie, o dzece, o Janka... A  tej 
on sę do mnie nachyloł i spytał, cze jo mom złoto? No 
tej jo  beł bai. N ie wiedzołem  co odrzec i  żem sę moc- 
ko zająkoł. Bo co ten bies mógł chcec? Jak powiem, 
że zdziebło mom, to powie że je we wojnie Kaizrow i 
nie oddoł.

—  Ach, teru w  Polsce on o Kaizru zaboczoł. Co 
dali?

—• No dali to on może mesltoł, że jo  nie chcoł po- 
wiedzec, bo zaczął ferfotac, że on ju je stary i gospo
darką zawiadowac dali nie chc'e, ale ćhcołbe przędąc 
ją dobrym ledzom i  z  nim i w  Przymuszewie do simier 
ce mieszkać.

Mama klasnęła w  dłonie, mówiąc: —  T 0  kupma je  
od rndego!

—‘ A  za co? I  po co z Niemcem sę kam trać? To- je  
chimerny dziod i jesz złota mu nie doszło. A  na pe- 
wmiiofca tak meSlii jak  Preller, że za dwa, lata Niemce 
będą znowu tu. Moma w  Porzymie nolepszo zemdę i 
łecho nom miie je.

Mama, która całe życie tęskniła za własnym ka
wałkiem  ziemi odrzekła z  westchnieniem: —  W  Po- 
rzymiiie lecho nie je, ale jakbes boł 00 w ort i  umioł 
sę zakręćec, to be me ju dowmo jaczi gburstwo gdze 
bleżi bane i  koscoła mieli. A  te stoisz jak drąg i  me- 
slisiz, meslisz i  nic nie wemesllisz. L e  teru raptem w  
polityce sę nozjachrotoł.

—  Człowiek muszy bec z tego kuńtent co mo — 
rzekł ojciec i powoli skierował się ku drzwiom do 
sieni, a stamtad wdrapSł się po schodach na górę, by 
się zdrzemnąć.

Mama westchnęła i teraz sama sdę zam yśliła 
Siostry bawiły się w  ogrodzę a A lfons był w  Sko- 
szewie w  sprawie pszczół. Maks wędkował ryby. Dla
tego w  domu zrobiła się cisza dopóki mały Józefek, 
budząc się, nie zapłakał. W tedy mama z ponownym 
Westchnieniem zabrała się do przewinięcia d piasto
wania swego trzynastego dziecka. (c.d.n.)
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Przed układem kępińskim (6)

Przed burzą
Jan Powierski

d y p l o m a c j a

Widzieliśmy poprzednio, jalk Krzyżacy w 1238 r. zabez
pieczyli sobie swobodę działania na terenie Prus, uzy
skawszy zapewnienie swych sąsiadów, Świętopełka gdań
skiego i Kazimierza kujawskiego, że nie będq wspierać 
pogan. Zapewnienie ze strony pierwszego z tych książąt 
było Zakonowti szczególnie potrzebne, bowtem atak krzy
żacki skierował się przeciw dotychczasowym sojusznikom 
Pomorza, zamieszkującym wybrzeże Zalewu W iślanego 
Warmam, Iktórzy w pierwszej połowie 1238 .r. nie dopuści
li do umocnienia się rycerzy zakonnych na drugim (w sto
sunku do Elbląga) krańcu ich terytorilum, w okolicach 
grodiu Honedta. W  następnym jednak roiku mSimo oporu 
Warmów Krzyżacy opanowali tenże gród, zwany odtąd 
Balgą, a następnie bronili się w nim szereg miesięcy 
przed zaciekłymi atakómii pruskimi, aż doczekali się sas
kiej krucjaty, przyprowadzonej przez księcia brunszwickiego 
Ottona', wnuka Henryka Lwa przez ojca i W aldemara II 
duńskiego przez matkę. Podczas rocznego prawie poby
tu Ottona w ciągu 1240 r. pokonani zostali nie tylko 
Warmowie, lecz także Natangowie i Bantowie, a Krzy
żacy umocnili swą władzę na ich terenach przez budowę 
dalszych grodów.

Tirwał tymczasem spór międlzy Zalkonem a Konradem 
Mazowieckim i jego synem Bolesławem o ziemię lubus
ką. Sprzyjający Krzyżakom legat papieski W ilhelm z Mo- 
deny rozsądza! spór w Płocku, potem w Dobrzyniu i wre 
szcie 11 lutego 1240 r. w M ichałowie (są to wszystko 
^rody dzielnicy mazowieckiej —  a- więc preceptor Zako
nu musiał podczas procesu stawiać się na terenie swego 
mazowieckiego z w i e r z c h n i k a ) ,  nie zdołał go jednak 
rozstrzygnąć. Sytuacja dla księcia Konrada była wówczas 
niezbyt sprzyjająca: ten krewki książę musiał w tym cza
sie ratować swą reputację przez Kościołem, polecił bo
wiem w 1239 r. powiesić kanonika płockiego Jana Czap
lę, wywierającego poważny a nie po myśli starego księ
cia wpływ na jego syna Kazilmierza. Stosunki między tym 
ostatnim a ojcem musiały więc być napięte; zaś dla 
zdjęcia' sanikcji kościelnych musiał Konrad szczodrze ob
darować nadaniami dóbr i przywilejów podległe sobie 
instytucje duchowne.

Groźniejsze dla Zakonu Niemieckiego były słuszne skar 
gi biskupa pruskiego Chrystianat który wczesną wiosną 
1240 r. przybył do papieskiego Laiteranu. Zastał tu na
stroje niechętne wobec Krzyżaków. Już w 1238 r. rozgo
rzał na nowo konflikt między papieżem Grzegorzem IX 
a cesarzem Fryderykiem II. 20 marca 1239 r. papież rzu
c ił (już po raz drugi) klątwę na Hohenstaufa, a> „pismem 
okrężnym’’ z 21 maja uznał go za heretyka). Tak się zlo- 
tylo. że w diniu klątwy zmar mlistrz Zakonu Herman v. 

Salza, który potra fił umiejętnie pośredniczyć między dwo
ma przeciwnikami i lawirując między nimi, wyciągać ko
rzyści dla swego bractwa. Następca Hermana, Konrad 
landgraf Turyngii, blisko powiązany z Fryderykiem II, 
udał się do kurii papieskiej z propoizycjami rozjemczymi, 
nie potrafił jednak sprostać zadaniu, i sam został ob ło 
żony ekskomuniką. Już 11 czerwca Grzegorz IX zagroził 
ZakonoWii cofnięciem przywilejów, pisząc do Krzyżaków: 
„złe nam za dobre oddając, udzielacie rady i przychyl
ności nieprzyjacielowi Kościoła, zwalczającemu wiarę ka
tolicka! i1 depczącemu wolność kościelną". 12 stycznia 
1240 r. papież ustosunkował się przychylnie do pretensji 
joannitów do zwierzchnictwa nad Zakonem Niemieckim, 
polecając temu ostatniemu dowieść swej prawnej odręb
ności. 23 marca Grzegorz IX polecił W ilhelmowi z Modeny

postarać się o uiszczenie kar za naruszenie zakazu han
dlu z Prusami, przeznaczonych na wykupienie zakładni
ków, pozostających u Sambów za biskupa Chrystiana 
(tzn. jego bra ta Henryka i siostrzeńca lub wnuka Chry
stiana), zaś 11 kwietnia' nakazał biskupowi Miśni i dwu 
innym duchownym, aby zadbali oi to, by Krzyżacy za
dośćuczynili biskupowi pruskiemu za wyrządzone mu krzy 
wdy i odpowiednio go> wyposażyli a lbo  przynajmniej przy 
byli do kurii papieskiej celem rozstrzygnięcia sprawy dro 
gą sądową. Przed Zakonem stanęła groźba, przywróce
nia w Prusach politycznej konkurencji biskupstwa1 prus
kiego. Agent papieski A lbert z Passawy zalkazał na do
datek popierania Krzyżaków w podboju Prus.

24 llipca 1240 r. zmarł mistrz Konrad tuirymgijski i Za- 
ikion pozostał przez jakiś czas bez głowy. Następca Her
mana Balka na stanowisku mistrza krajowego pruskiego, 
Poppo, nie stracił jednak głowy i z wyraźnym popar
ciem legata papieskiego Wilhelma z Modeny, niepomne 
go na konflikt pa piesko-krzyżacki, działa ł na rzecz umoc
nienia pozycji Zalklonu nad Bałtykiem.

Jak wiemy, pozostał nie załatwiony spór międjzy Krzy
żakami a księciem gdańskim Świętopełkiem, który w nowej 
sytuacji dyplomatycznej —  ze względu na1 powiązania z 
biskupem Chrystianem —  stawał się bairdziej niebezpiecz
ny. Książę gdański tymczasem wykorzystał okres względ
nego pokoju na wschodzie do dalszego rozszerzenia swe
go księstwa. Najpóźniej w 1240 r. zają ł on księstwo słup
skie i w tym samym mniej więcej czasie, po śmierci swe 
go sojusznika Władysława* Od o wica (5 czerwca 1239 r.), 
talkże wielkopolskie Nakło, biorąc tym samym w kleszcze 
straconą na rzecz Kuijaw Bydgoszcz. Zajęcie Nakła oka
zało się na* przyszłość nie dość przemyślane!, bowiem 
wciągnęło potem synów Odowica dio sojuszu antypomor- 
skiego. Może jednak Świętopełk opierał się na jakimś 
wcześniejszym porozumieniu co do losów Nakła ze swym 
wieloletnim wielkopolskim sojusznikiem; zapewne też nie 
spodziewał się sprzeciwu młodocianych i słabych W ła- 
dysławowiców? W  każdym razie dzielnica Świętopełka 
rozrosła się i nie miał ona zamiaru iść na ustępstwa 
wobec Krzyżaków w sprawie cel i granic.

W tej sytuacji braciom rycerzom musiało zależeć na 
umocnieniu ich sojuszników a zarazem niedawnych i po
tencjalnych wrogów księcia gdańskiego: jego młodszych 
braci (Sambora i Racibora) i biskupa włocławskiego 
M ichała. Między Samborem a Michałem istniała jednak 
kość niezgody; sprawa uliszczenia- dziesięciny z dzielnicy 
Sambora. W  uregulowaniu sporu zapośrednilczyli więc 
mistrz Poppo i W ilhelm z Modeny. 21 lutego 1241 r. w 
krzyżackim Toruniu biskup i Sambor zawarli polubowny 
układ, na mocy którego biskupstwo zamiast dziesięciny 
bezpośredniej z ludności całej dzielnicy uzyskało zryczał
towany ekwiwalent w postaci1 nadania jolko własności 
ziemskiej terytorium goręczyńskiego. Te odsunięte od W i
sły dobra nie stanowiły coi prawda' spełnienia szczytu 
marzeń biskupa Michała, jednak uzyskał on ważną bazę 
ekonomiczną na Pomorzu Gdańskim. Nie mogło być po 
myśli Świętopełka ani to umocnienie pozycji biskupstwa 
włocławskiego pod jego bokiem, ani tym bardziej za
wieranie przez podlegającego mu młodszego brata ugo
dy bez wiedzy zwierzchnika a za to z inicjatywy krzy
żackiej. Mistrz Poppo mógł się z tego natomiast cie
szyć. _

Wiosną 1241 r. na< ziemie południowapolskie spadła na 
wała mongolska (tatarska). 9 kwietnia' pod Legnicą zgi
nął książę Krakowa, Śląska' i południowej W ielkopolski, 
Henryk Pobożny. Mongołowie, dla których Polska nie by-
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ta istotnym kierunkiem ekspansji wycofali się, ale pozo
stały po nich zgliszczai. Małoletność synów Pobożnego, 
za których regencję sprawowała księżnahwodawa Anna, 
osłabiła najsilniejszą dzielnicę Polski, k r a kowsk o - ś I qs kq. 
Odżyły wówczas krakowskie marzenia księcia Konrada Ma 
zowieckiego. W  lipcu opanował on Kraków. Przysporzyło 
mu to am bicji, ale i wrogów. Rządy swe w Małoipolisce 
oparł głównie o ród Lisów, zapewne odległych krew
nych Świętopełka. Członek tego rodu, Mściwój, został 
mianowany wojewodą krakowskim. W nowej sytuacji po
litycznej, mając też zapewne na uwadze spór z Krzyża
kami o ziemię lubawską; książę Konrad zdecydował się 
na porozumienie ze Świętopełkiem. 1>8 września, spotyka 
my go wraz z synami: Bolesławem mazowieckim, Kazi
mierzem kujawskim i najmłodszym Siemowitem na w ie
cu z księciem gdańskim, na lewym brzegu Wisły naprze
ciw Kępy Pędzewskiej (w pobliżu Solca Kujawskiego), a 
więc tuż przy ówczesnej granicy kujawsko-pomorskiej. Na 
granicy często spotykali się dotychczasowi przeciwnicy. 
W  otoczeniu Konrada było kilku przedstawicieli Lisów —  
może to oni podsunęli myśl porozumienia ze Świętopeł
kiem, zabrakło zaś może biskupa włocławskiego M icha
ła, chociaż wiec odbywał się w jego diecezji.

Spotkanie jednak nie dało pożądanych efektów. Obok 
nierozstrzygniętego sporu pomorsko-kujawskiego 'o  Byd
goszcz zapewne też związane z objęciem tronu krakow
skiego dążenia Konrada do przywrócenia zwierzchnictwa 
nad Pomorzem Gdańskim dzieliły partnerów z Pędzewa. 
Braik porozumienia Konrada i jego synów ze Świętopeł
kiem miał w najbliższej przyszłości zaciążyć na dziejach 
politycznych północnych ziem polskich w następnych kilku 
ncustu latach. Być może natomiast spotkanie pędzewskie 
odsunęło na jaikiś czais wybuich wojny.

Zmarł tymczasem papież Grzegorz IX (22 lipca 1241 r.), 
w  ostatnich latach swego żydio niechętny Za konowi. Na
stąpił dłuższy czas, gdy, n ie  licząc krótkotrwałego ponty
fikatu  Celestyno IV (25 X— 10 XI 1241), tron papieski po
zostawał nie obsadzony. Poprawiło to  znacznie dyploma
tyczne (położenie Zakonu ii rozwiązało ręce sprzyjającemu 
mu łegatoWi papieskiemu Wilhelmowi z Modteiny. O działał 
naści tegoż ostatniego świadczą pośrednio pewne nieco 
późniejsze informacje. W  bulli z 29 llipca 1243 r. nowy 
papież Innocenty IV upoważnił go do dokonania podziału 
Prus li ziemi chełmińskiej na 4 diecezje; a  już tego same
go dn io  W ilhelm wystawił alkit podziału z określeniem gra 
nic. Wytyczenie granic musiało nastąpić gdtóeś ino terenie 
Prus, w oparciu o bullę papieską z 30 maja 1234 r. 
podczas gdy buillai z 29 lipca 1243 ir. była przyśpieszonym 
ponowionym upoważnieniem ze strony nowego papieża. 
Może więc prawdopodobna jest późniejsza) tradycja-, że 
podział został dokonany nie w 1243 ir. lecz nieco wcześniej 
(według tradycji w  1241 r.) ma synodzie toruńskim, w 
którym mietli brać udział aircybislkuip gnieźnieński oraz 
bisikupi: płocki., Włocławski ii wrocławski. Miejscem synodu 
m iał być klasztor franciszkanów. Jeśli tradycjai podoje 
prawidłową datę roczną, ina-leżałoby przyjąć, że domnie
many synod odbył się w  jakiś czas po śmierci Grzegorza 
IX. Może jednak w odpowiedniej, zaginionej dziś zapisce, 
została opuszczona pałeczka w dacie rocznej, a wówczas 
nie można by wykluczyć datowania synodu na 1242 ir. Niie 
wykluczone, że stało się to wkrótce po kwietniu tegoż roku; 
gdyż w tym miejscu Wilhelm z Modeny odbył podróż 
przez teren Prus. 6 (kwietnia- 1242 r. w  Elblągu wystawił 
on przywilej, przyznający Krzyżakom prawo patronatu do 
wszystkich szpitali na terenie Prus: już istniejących (Toruń, 
Elbląg) i w  (przyszłości zakładanych. W  pewnym stopniu 
godziło to w interesy biskupa pruskiego Chrystiana. 19 
kwietnia W ilhelm był obecny w Baldze, gdzie Krzyżakom 
inflanckim zezwolił n o  zbudowanie pewnych żarników W 
diecezjach kurońskiej i semigalskiej. Może to wówczas 
W ilhelm zbierał daine, potrzebne d ła  (diakonaniia podzia
łu Prus na diecezje.

Tak czy inaczej szczegóły podziału zostały postanowio
ne najpóźniej w 1242 r. Sama idteai podziału diecezji 
pruskiej za życia pierwszego je j biskupa, Chrystiana, orna 
czała uszczuplenie praw i władzy tego ostatniego. Wilhelm 
uzyskał jedinaik także pewne ustępstwa ze strony Krzyża - 
Ików. M ianowicie postanowiono, że każdy z biskupów prus 
kich miał uzyskać jaiko władztwo trzecią część terytorium 
swej dziecezji. Był to pewien 'kompromis, gdyż na mocy 
ugody między Zalkonem a Chrystianem z  ' 231 ,r. biskups

two pruskie m ia ło zapewne otrzymać, na wzór inflancki 
2/3 terenu Prus, a z drugie j strony aktualnie władza nad 
całością spoczywało w  irękach Z a te m  Dla Chrystiana 
było to tym bardzie j niekorzystne, że zamiast 2/3 całych 
Prus miał otrzymać tylko trzecią część diegezji (stainowią- 
cej trzecią część kralju), a  więc 1/9 całych t W s . Być może 
początkowo Chrystian; jeszcze w  czerwcu 1241 r. ipozbawio 
ny jakiegokolwiek uposażenia- na  terenie swej diecezji, 
zgodził się na proponowane warunki podziału terytoria lne
go. W iadomo w (każdym razie, że na- podstawie tych war 
runików dokonano najpóźniej w  1242 r. podziału przynaj
m niej ziemi lubawskiej o  może d innych ziem pruskich. W  
oparciu o  mową baizę terytorialną Chrystian zaplanował 
fundację klasztoru cysterskiego w  Prusach, (który służyłby 
imu pomocą w działalności (misyjnej a. taikże umacniałby tu 
jegó pozycję. iProjekt fundacji został zgłoszony na kapitule 
generalnej zaikonu cysterskiego we wrześniu 1242 r. Kaoi- 
tiula; zgodnie ze swą stalą praktyką, zleciła opałom  z po
morskiej O liwy ,i wielkopolskiego Lądu dokonanie inspekcji 
w terenie celem sprawdzenia, czy planowane uposażenie 
klasztoru gw arantuje jego byt. Postanowiła- też, że- nowy 
klasztor będzie filią  wielkopolskiego opactwa w Łeknie, 
już dawniej zaangażowanego w  misję pruską.

Nowe warunki1 n ie  mogły jedbalk zadowolić biskupa 
Chrystiana-. Zobaczmy, o  czym mówi się w liśofe 11 opałów  
cysterskich do  n ie  wymienionego z im ienia papieża':

Dolej wpisano następujące dokumenty: 1. pełnomoc
nictwo Honoriusza III dila- biskupa Cbrystianas upoważniai- 
jące go do  udzielania krzyżowcom takich samych przywi
lejów do Prus, ja k  idącym na krucjatę jerozolimską; (1217 
ir.); 2. papieża Innocentego III potwierdzenie posiadania 
przez Chrystiana ziemi lubawskiej; 3. tegoż potwierdzenie 
posiadania ziemi lędzańskiej; 4. bu llę  Grzegorza IX, na
kazującą arcybiskupom Moguncji, Kolonii, Magdeburga, 
Bremy, Salzburga i Gnieznai i innym duchownym z ich 
prowincji nakładania' kar kościelnych no  tych wszystkich, 
którzy przeszkadzaliby Chrystianowi w dziele misyjnym
ii niszczyli jego posiadłości (1227 ir.); 5. potwierdzenie przez 
Grzegorza IX nadań biskupstwa płockiego i księcia Konrada 
d la  Chrystiana (1227 r.); 6. podobne potwierdzenie Honoriu 
sza III (1223 r.) ; 7. bu llę  tegoż papieża, zezwalającą 
Chrystianowi na  ustana wian te biskupstw w  Prusach i  wy
bór ich bliiskupów (1218 ir.); 8. zezwolenie tego samego 
papieża; by Chrystian mógł nakładać kary kościelne na 
tych krzyżowców, którzy bez jego woli wkroczą na tereny 
i na of iłów pruskich ii będą p  róbować lich p o dporządkować 
sobie. Po tekstach wymienionych dokumentów opaci dailej 
piszą do papieża i:

Jak zaiś ii ile tenże biskup Prus w  (kraju owym pra 
cował d la oświecenia dusz! Wystawiając się b o 
wiem _ ino śmierć za limię Chrystusa, znosił z c ie r
pliwością jeniectwo, więzy i więzienia oraz ciężkie 
dierpienia. Teraz zaś niektórzy rywale jego próbują 
odsunąć łaskę, ustąpioną mu przez Stolicę Apostols 
Iką z rac ji pewnych dokumentów, w  których, ja k  mó
wi się, n ie mai wzmianki o przedniej szych, osłabić 
jego pracę szukając tego, co  jest ich, a n ie tego, 
co należy Jezusowi Chrystusowi. Stąd; (klęcząc u stóp 
Waszej Świątobliwości; prosimy za niego ii z nim, 
alby łaskę przez Was i przez poprzedników Waszych 
nadaną mu godnie zatwierdzić, nie zważając na 
dokumenty, jeśli jakieś zostały uzyskane przez wro
gów jego z kirzywdą dla niego.

List opałów, napisany podczas jednej z wrześniowych 
kap itu ł generalnych cystersów, nie wiadomo jednak które
go -roku (1239, 1240 lub 1243), a le i bez względu na do 
kładną datę, ukazuje te  prawa biskupa Chrystiana-, fctó- 
iryc-h egzekucji domagał się on w tym -czasie.

Jest możliwe, że częściowe ustępstwa Krzyżaków prus
kich wobec Chrystiana, jak i następne —  wobec księcia 
Konrada, związane były z pogairszeniem siię sytuacji po li
tycznej w  ciągu 1242 -r.

Dokumenty poprzedhi-ków Waszych, szczęśliwej p a 
mięci panów apostolskich Inocenłego (III), Hono
riusza (III) i Grzegorza (IX) iprzez czcigodnego pana 
biskupa- Prus (okazane) widzieliśmy nie uszkodzone, 
n ie  pokreślone i w  żadnej szęśoi n ie  unieważnione
i słowo za słowem odczytaliśmy je  w te słowa...
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Oto 5 fcwfetnia 1242 r. znaczne siły Zakonu i biskupów 
z Imfłaint, dowodzone przez wicemistrza- inflanckiego An
drzeja- v. Veilven, zostały rozgromione przez ówczesnego 
księcia Nowogrodu Wielkiego, Aleksandra Jairosławowicza, 
w 'bitwie ina -lodzie iez. iPejpus, znanej dobrze czytelMikowii 
z nie zawsze ścisłego obrazu w film ie  „Aleksander 
Newski". Klęska zahamowała krzyżacką ekspansję ina pó ł
nocną Ruś ii ożywiła opór podbijanych w tym czasie przez 
mistrza inflanckiego Dietricha v. Groningen Kurszów 
(Kuronów), bezpośrednich sąsiadów Prusów, i Zemgalów 
(Se-migolów). Pośrednio 'klęska w  Inflantach -mogła- wpły
nąć taikże 'no sytuaidję Prus, gdyż ew entua ln i posiłki z 
Niemiec musiały być kierowane do bardziej zagrożonych 
Inflant. 'Przede wszystkim jednak klęska* m ogła mieć znaczę 
nie moralne, -gdyż 'była to  pierwsza większa' porażka Krzy
żaków, podważająca radzące się poprzedhio przekonanie
0 lich potędze, w  istocie poważnej tylko w  okresach poby- 
tu krucjat z Rzeszy.

W  tym kontekście -na-leży widzieć układ1, zawarty przez 
nowego mistrza krajowego Prus, Henryka1 v. Weida, z 
Konradem Mazowieckim i jego synaimlii 20 września 1242 r., 
iktórego tłumaczenie warto przytoczyć w całości.

SOJUSZ PRZECIW ŚWIĘTOPEŁKOWI

M y Konrad, z laski bożej książę Krakowa 1 Łęczycy, z sy
nami naszymi: Bolesławem, księciem Mazowsza, Kazim ie
rzem, księciem Kujaw , i księciem Siemowitem, czynimy w ia  
domym wszystkim, że brat Henryk, zwany z W ida, precep
tor domu niemieckiego w  Prusach, za radą i zgodą swoich 
braci (zakonnych), rozważywszy także zarządzenie, uro
czyście niegdyś wydane przez pana legata w  spraw ie mię
dzy panem biskupem Prus Chrystianem a braćm i z domu 
niemieckiego o podział ziemi lubawskiej w  ten sposób, że 
trzecia część Jemu przypadłaby a dwie samym braciom; z 
tej całości, która do nich należy, ustąpił połowę synowi 
naszemu Bolesławowi, wyżej wspomnianemu, aby tą częścią 
on sam i jego dziedzic zostali zadowoleni i ją  posiadali z 
je j użytkami na wieczność z pełnym prawem, pod tym w a 
runkiem, że my książę Konrad i inni synowie nasi 
do niczego więcej ze wspomnianej ziemi poza tą częś
cią. A  ponieważ Świętopełk, pan Pomorza, tymże braciom
1 ich ludziom gwałt kilkakrotnie wyrządził i zamierza na
dal wyrządzać, więc tą koniecznością przymuszeni przyrze
kli nas i synów naszych przeciw niemu z dobrą w iarą  
wspierać, jak  długo ten Świętopełk będzie żył lub dopóki 
nie zadośćuczyni przez sprawiedliwość lub przez układ po
lubowny, który poradzilibyśmy im przyjąć. M y także nie 
przyjm iem y od niego żadnego zadośćuczynienia za krzywdy  
nam wyrządzone, jak  to, które wspomniani bracia według  
boga uznaliby za pożyteczne. Pokoju żadnego z nim nie 
zawrzemy, jeśli nie byłby pożyteczny dla wspólnej korzyści 
ziem obu stron. Po śmierci zaś tegoż Świętopełka żadna ze 
stron nie powinna wzajem nie wobec drugiej nieprzyjaźnle 
działać, za sprawą żadnego człowieka, lecz jeśliby między 
nami zrobiło się coś, co mogłoby zasiać niezgodnę, niech bę
dzie uśmierzone przez stolicę apostolską lub przez sędziów  
polubownych. I tak przymierze pokoju niech będzie za
chowywane bez naruszenia, jeśli nie przeszkodzi specjalne 
polecenie apostolskie. K iedy by zaś wspomniani bracia spot
kaliby się z nami dla organizowania w ypraw y, my osobiś
cie z synami lub co najm niej synowie nasi niech idą, wspie 
rając ich według naszych sił. A  jeśli grody za ich radą 
chcielibyśmy zbudować, niech służą nam pomocą, na ile 
mogą. A  Jeśli zostałby oblężony gród, który pospolicie zwie 
się Bydgoszcz, lub jak ikolw iek inny, który zostałby zajęty  
z ich pomocą, zobowiązani są go według swoich sił uw o l
nić. Jeśliby zaś te grody wym agały nakładów, niech zatiosz 
czą się, na ile mogą, o pewny przychód. Obiecali także, że, 
jeśliby m ewolni nasi lub kościołów lub którychkolwiek in
nych (właścicieli), którzy są pod nami, uciekli do ich ziem, 
zostaną nam zwróceni według prawa swojej ziemi, i my Im 
odwrotnie uczynimy to podobnie. A  jeśli wolni ludzie z zie 
mi naszej przejść chcieli lub przeszliby do nich, uprawo
mocnimy. Obiecaliśmy także, że W tej wojn ie nie będą  
chwytani chłopcy, mający mniej, niż 12 lat, dziewice i nie
wiasty, a także, że nie będą łupione ani także chwytane o- 
soby kościelne. Żadnej krzywdy nie m ają ponieść kościoły, 
cmentarze i dobra kościelne, tak same, jak  i w  tym, co 
należy fdo nich) czasowo; i to przyrzeczenie przez obie stro 
ny będzie dotrzymane. Przyrzekli ponadto bracia nam a my 
im, że Ich twierdze dla nas a nasze dla nich w  czasie tej 
w ojny stać będą otworem, z tym jednak, że żadna ze stron 
przez to nie ucierpi. Przyrzekam y zaś braciom wspom nia
nym, że ludzie ich wiecznie zwolnieni będą w  zupełności 
od wszelkiego uiszczania cła tak na wodach, jak  na lą 
dzie, w  księstwie Pomorza. W  księstwach zaś naszych, w  
których w ładam y, przestrzegać będziemy starych ceł, zno
sząc to, co być może świeżo zostało dodane, i powinniśmy 
Im przedstawić starą formę opłacania, wyrażoną na piśmie, 
aby została wykluczona wątpliwość opłacania i nienależne
go ciężaru. Wszystkie nowe cła, które zostały ustanowione 
po przybyciu wspomnianych braci do Prus, zupełnie zostaną 
uchylone. Pielgrzym i 1 inni woln i ludzie, wchodzący do 
Prus, niech przechodzą bez opłaty cła. A by  zaś zaniknąć 
drzwi niezgodom, to obie strony uzgodniły, że W isła granice 
ziem ma oddzielać aż do Przem ysławy 1 Przem ysława niżej 
do ujścia do słonego morza, tak, że same wody po połowie 
zostaną podzielone. Ponieważ zaiste dochowującemu w iary  
szczerze powinno się w iary  przestrzegać, Sambora i Raci
bora, panów części Pomorza, którzy w iary  braciom  dotrzy

mali, w  posiadaniu tego, co teraz mają, i owego, co po
w inni otrzymać od brata prawem  podziału a co gwałtem  
im zaprzeczył, nieumniejszone chcemy zachować; jeśli tylko 
ośmielą się dotrzymać swej obietnicy, którą dali braciom. 
A by  zaś wyżej wym ienione postanowienia, przyrzeczenia 
i układy zyskały moc wiecznej siły, dołączamy (klauzulę), 
że jeśliby któraś ze stron chciałaby się przeciwstawić poda
nym wyżej postanowieniem i przyrzeczeniom, nie będzie 
związana więzami klątwy stolicy apostolskiej, a jeśliby, po
uczona, w  ciągu 4 tygodni pozostawałaby uparta, za karę 
swego przekroczenia niech będzie pozbawiona przyrzeczeń 
1 zobowiązań strony drugiej, od w łasnych jednak zobowią  
zań niech nie będzie zwolniona i nigdy od sznurów klątwy  
nie będzie uwolniona, dopóki nie okaże odpowiedniej poprawy. 
Ten zaś, który nie (?) złośliwie cokolwiek zaniedba z przy
rzeczeń, jeśli w  ciągu 4 tygodni nie naprawi, niech podlega 
wspomnianej najgorszej karze. Uczynione roku łaski 1242 w  
12 kalendy października, indykcji 15, z zapisaniem tych 
św iadków : pana Michała, biskupa kujawskiego, Helwiga, 
opata św. Gotarda, Wolim ira, kanclerza księcia Konrada, 
Andrzeja, kanclerza księcia Bolesława, Piotra, kanclerza 
księcia Kazimierza, Boguszy, kasztelana krakowskiego, 
Czcibora, w ojew ody łęczyckiego, W itka, kasztelana płockie
go, Krzywosąda, łowczego i licznych Innych, którzy w ó w 
czas byli. N a  większy zaś dowód rzeczy uczyniliśmy, że 
umocniono niniejszą kartę pieczęciami naszymi i biskupa 
K u jaw  i proceptora Prus.

Jaik widzimy, przedstawiony dokument jest aktem przy
mierza księcia Konrada- i jego synów z Krzyżakami. Mowa 
jest w  mim m. im. o  sojuszu wojskowym przeciw Świętopeł
kowi, którego motywacją są jakieś bliżej 'nieokreślone 
gwałty, wyrządzone samym Krzyżakom ii ich poddanym. 
Sformułowania dokumentu nie mówią o jakiejś prowadzo
nej przez 'księcia' gdańskiego wojnie ani o  jego sojuszu z 
Prusami. Poza- owymi gwałtam i i inne przyczyny sojuszu 
podane są pośredinio; możemy je czytać między wierszami. 
Skoro więc Konrad- zwalnia no przyszłość Zakon i jego 
poddanych od uiszczania- -cła wodinego ti lądowego ma 
Pomorzu-, widocznie ono najeżało do głównych przyczyn 
sporu pomorskoJkrzyżackiega —  w swych dzielnicach zresz
tą Konrad cło zachowuje, mimo 'pewnych ograniczeń. W o
bec tego, że Konrad zgad-za się, -by Wisła ii Przemysława 
s tanowiły granicę pornorsko- krzyża cką, inalleży przyjąć, że 
przedmiotem sporu były też tereny no wschód od tych 
rzek. Są to  przyczyny kanflilktu krzyżaoko-pomorskiego, do
brze już nam znaine z poprzedniego okresu^

Załatwienie tych spraw spornych po swojej myśli było 
główną motywacją za-wairoio sojuszu- przez Zakon. Sojusz 
tein Krzyżacy okupili -nawet pewnymi -ustępstwami «/obec 
Konrada i jego synów, głównie kompromisem w sprawie 
ziemi lubawskiej. Jest to  zrozumiałe wobec sytuacji strony 
krzyżackiej w  tyim -czasie, uwzględniając zarazem rosnącą 
potęgę księcia- gdańskiego.

Mniej wyraziście rysują się m-otywacje Konrada. Ze sfor 
mułowań o możliwości oblężenia grodów przez przeciwnika, 
zwłaszcza zaś Bydgoszczy, wynilkai, że chodziło co nalj- 
miniej o -obronę kujawskich zdobyczy z poprzedniej -wojny. 
Skoro zaś 'mowa o grodach, które ina* korzyść Konrada mo
gliby zbudować i zaopatrywać 'Krzyżacy, to  niewątpliw ie 
nie -może tu chodzić o  giro-dy kujawskie lub tym 'bardziej le 
żące dailej od planowanego teatru działa-ń wojennych, 
lecz o girody na. terenie Pomorza.. Za.pewne więc Konrad 
i jego synowie zamierzali opanować dalszą część dziel
nicy Świętopełka. Wyznaczenie przyszłej granicy na- wspom
nianych rzekach wskazuje, że Konrad miał nawet zamiar 
a lbo oipainawać -całe Pomorze Gdańskie, ailbo narzucić mu 
zwierzchnictwo. Ten maksymalny plan ówczesnego księoia 
krakowskiego i łęczyckiego należy wyjaśnić dążeniami jego 
do wykorzystania posiadtania stolicy Polski celem narzuce
nia swego zwierzchnictwa innym dzielnicom. W  przypad
ku Pomorza Gdańskiego oznaczałoby to co najm niej po
wrót do stainu z przed' 1227 r. Interesujące, że wśród 
świadków dakunrfeintu sojuszu nie ma- przedstawicieli rodu 
Lisów, może nie przyjmującego z entuzjazmem nowe] po
morskiej politytki -Konrada-.

Dokument dostarcza jeszcze jednej -interesującej in 
formacji, a mianowicie o obu młodszych braciach Świę
topełka'. Nie wiadomo, jakie -były przyrzeczenia ich wo
bec Krzyżaków: czy chodziło tu  tyllk-o o poprawne stosun
ki, czy o sojusz. Umowa przewiduje ewentualność rozsze
rzenia dzielnie Sambora- i Racibora', co świadczy o nie- 
bez-podstawnych nadziejach -układających się stron na ich 
aktywny u-dział w walce przeciw starszemu bratu. Wyda
rzenia la ł poprzednich te nadzieje czyniły realnymi. Być 
może celowo w dokumencie nie wymieniono zobowiązań 
obu juniorów.

Realizacja celów wojennych Konrada, jego synów, 
Krzyżaków, -i pośrednio pomorskich juniorów, oznaczałaby 
całkowitą ruinę tego, co Świętopełk zdołał zbudować w ciągu
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dotychczasowych 25 la t siwych rządów. Sukcesy tego księ
cia Wynikały stqdi, ie  dzia ła ł on w  zasadzie zgodnie z 
kierunkiem ówczesnych procesów dziejowych, prowadzących 
do rozdrobnienia feudalnego Polslkii. Konrad dziada I raczej 
z pozycji ikanserwaitywnego władcy, jaikim w listacie był, 
zmierzającego do  zachowania silnej władzy i książęcej w 
swojej dzielnicy, ii w  miairę 'możliwości odbudowywania 
jedności państwowelj x Polsiki. O bu  tych władców trudino 
więc potępiać. Sojusz z Zakonem, mimo dotychczasowego 
sporu (ale właśnie powiązany z jego 'kompromisowym roz 
wiązaniem), in.ie może być rozpatrywany z punktu widzenia 
późniejszych stosunków polsko-krzyżackich, decydujących
o dalszych kierunkach polityki obu stron. Wszalk Zakon, 
chociaż 'knnąbny (ale 'ileż to innych klasztorów zajmowa
ło talką postawę wobec władców!) pozostawał pod forma! 
nym patronatem Konradd jako współfuindatara Zakonu. 
Traktowano go zapewne na dworze łosięcia jaiko coś swo

jego, chociaż iniieoo 'kąśliwego. iNie inaczej też tfoktowano 
Świętoj pellka-.

Obiektywnie, z punktu widzenia' późniejszych wydarzeń, 
sojusz mazowiecko-ikrzyżacki nie był korzystny dla' Polsiki. 
Kto jednak mógł wówczas przewidzieć przyszłość. Sarn 
Świętopełk został wrogiem Zakonu z ikianiecznośdi. Czul się 
na siłach przeciwstawień i a się mu. Działania Konrada 
i Świętopełka były do siebie zbliżone. O baj byli przedstar 
waielaimi tej samej epoki, czuli się silni, chooiiaż trochę 
przesadnie. Nie unikali rostrzygmięć orężnych. Przed Świę
topełkiem mie było co prawdo mirażu zjednoczenia Polski, 
bo nie był PiastoWicem, ale za to, na ile tylko mógł, sku
p ia ł w swym ręku różne ziemie.

Jalk w idać wyraźnie z tekstu aktu sojuszniczego, chodzi 
/tu o  wojskowy układ zaczepno-odponny, z większym bo
dajże jednak akcentem na atak. W  te j sytuacji jawne 
działania zbrojne wiisioły inai włosku. (c.d.n.)

Na pustkowiu
To, co jeszcze kikadziesiąt lat temu fascynowało lu

dową wyobraźnię nadmorskich gawędziarzy, czyli 
miejsca odludne, trudno dostępne i niebezpieczne za
traca dziś zupełnie swą tajemniczość i grozę. Na du
żych obszarach kaszubskiego wybrzeża Bałtyku roz
ciągały się niegdyś bagniste tereny podmokłych tor
fowisk, z którymi wiązano setki najdziwniejszych 
opowieści i podań. Diabelskie pustkowie, stanowiące 
realne zagrożenie dla ludzi nie znających groźnych 
praw panującej tu przyrody, identyfikowano od w ie
ków z siedliskiem wszelkich złych mocy. To tu prze
cież Smętek przesuszał w  blasku księżyca pieniądze, 
a wiedźmy znajdowały u purtka swoisty azyl.

Nieostrożnych wędrowców, którzy zapuszczali się 
zbyt późną godziną zawsze oczekiwało niezbyt przy
jemne spotkanie z duszami potępionych Krzyżaków, 
Szwedów i Francuzów, których dusze skazane zostały 
na błąkanie się po bezdrożach, podobnie, jak czynią 
to błękitnożółte płomienie błędnych ogni przyciągają
cych swym tajemniczym lśnieniem naiwnych wędrow
ców w  samo serce bagna, skąd nie ma już żadnego 
ratunku.

Podmokłe pustkowie stało się krainą, gdzie schro
nienie znalazły wszelkiego rodzaju boginki, elfy, skrza

ty i gnomy o pogańskim jeszcze rodowodzie, zachowu
jąc swą lokalną, regionalną odrębność. Rekwizytem  
diabelskiego bagna były złowróżebne odgłosy ropuch. 
Z daleka wabiły one (o określonej porze roku) prze
chodniów swym niezwykłym  nawoływaniem, przypo
minającym z dużej odległości ponoć dźwięk szklanych 
dzwoneczków. Słysząc je, mieszkańcy wiosek położo
nych nieopodal mokradeł przewidywali nadchodzące 
nieszczęście. Innym motywem charakterystycznym dla 
pejzażu, tego niezbyt gościnnego obszaru były skarło- 
waciałe olchy —  drzewa, których pochodzenie bezpoś
rednio kojarzono niegdyś z postacią szatana. Jego to 
bowiem krew  zabarwiła na czerwono słoje ciemnych 
konarów.

Całe demoniczne teatrum rozpoczyna się na kaszubs 
kich pustkowiach dopiero o północy. Każdego, kto 
wówczas zbyt daleko zapuści się w  dzikie ostępy owej 
ponurej krainy czeka śmierć, zanim to jednak nastąpi 
dane mu będzie oglądać raz w  życiu tańczące nad to
pielą córki króla olch. Oto, jak atmosferę takiej nocy 
opisuje w  jednym z w ierszy Bernhard Borek.

B A ŁTO S ŁA W

Bernard Borek

Diabelskie bagno
Jak zaklęte wśród szuwarów 
Tkw i na pustkach czarcie bagno, 
Gdzie przed nocą, w  porze czarów 
Chóry ropuch ofiar pragną.

Wędrujące błędne ognie 
Przemykają po nizinie,
Oczekując na przybycie 
Córek króla olch w  wierzbinie. '

W iersz ten w  wersji oryginalnej pt. „Das Teufelsmoor” 
publikowany był w  r. 1910 w  „Berenter Kreiskalen- 
der” .

Nagle w  ciszy trzęsawiska 
Zamajaczą tajemnicze 
W  korowodów drżących pląsach 
N im fy  —  błotne topielice.

Rechot żab zamilknie w  łkaniu 
Głucha błyskawica zblednie, 
Nim  dolinę w  mgieł woalu 
Widmo bagna znów obejmie.

z niemieckiego przełożył: 
Jerzy Samp
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Jumneta
Aiojzy Nagel

Nowe bajki kaszubskie

\

Gbur, warna i sroka
Jeden gbur mieszkół szprzeti lasu. Jemu w ie

dno dzinę kurzęta. Dostrzegł, że kradniszem je 
warna i sroka. Dulozeł ma to żebe je żewe 
chwócec. NastaWił sedła, w chterne sę i warna 
i sroka zapezgla. Chłop zamknął je  w klótkę i 
rzekł jima, że on jfe skózół na smierc.

—  Pusc mie na wolę —  prosa sroka. —  Jó nick 
wice ce nie zemknę. A za to w iedno cziile 
dni wprzódk cziej mdze miół deszcz padać, te j jó 
przindę do checzi i rzekę ce o tim. —  Mie też we 
puszcz —  prosa warna — mie m dęw ice bra nizód- 
nech kurzętów i i cz'iej mdze miół śnieg padać, 
te j jó  ce czile dni wprzódk przińdę rzec o tim. 
G bur beł miitczigo serca i wepusceł na wolę i 
waTnę i srokę.

W iedno cziej miół deszcz padać sroka przeszła 
rzec gburowi o tim. Cziej miół śnieg padać tej 
warna też przeszła rzec o tim ale kurzęta i w ar
na i sroka cze mia leżnosc tej w iedno zemkłe.

G bur stojeł na podworzim i godeł sóm do se: 
Jó beł natrzasłi, że jó  te nipoce ptóche z klótczi 
wepusceł. A warna ze sroką sę weszczerza: kra, 
kra, kra.

Jumneta

Chodź dzysó je gard W olin, tam przed latame 
latecznema beł gard, chteren zwół sę Jumneta. 
Niechterny ledze zwóle go Winetą.

To beł baro bogati gard. W kół gardu bełe 
dwanosce wialdzich złotech bromów, budinczi, 
stępnie i meble bełe tam z czestego jantara, 
zwone ze strzebra i bawidła dló dzecy ze złota. 
Tu przejeżdzóle Rzemioni, W ikinkowie, A rabo
wie i Żedze przedawac swoje towore i do dom 
bróle kupisze z Jumnete, osoblewie jantar. Ka- 
szebi z Jumnete bele baro bogate i szło jim a w 
żecem bairo dobrze. A cziej jim a szło tok dobrze 
ie j ami zabele o kaszebsczi mowie, o  kaszebsczich 
zwekach, o kaszebsczich obleczeniach i przejime 
le baro ród i chutko wszetko co bełe ceze.

Cziej o tim dostół wiedzę nówfkszi bóg Kasze- 
bów Swiętowiit w Arkanie, chdze ów miół swoje 
dodom, tej on sę baro rozgorzeł i posłół do 
Jumnete stareszka, chteren zwół sę Stolp, bo beł 
baro wialdzi.

Stareszk cziej przejachół na hiszku do Jumne
te, te j on sódł na wialdzim kamie i ją ł głośno 
wołać: „Kaszebi bóczta, żebe wama nie beł

wzęti waji brzód. Dozerejta mowe i zweków star- 
ków. Żele wa to poniechota, te j Swiętowit sę 
na waji rozgorzi i nlie dó sę wicy udobrechac, i 
tej zdziinita wa i waji peszny gard na w iedno".

Ale ledze z Juiminete abo udówóle że mie czeją 
ostrzedzi dobrego stareszka, abo sę z nie we*- 
szczerzóle, bo meslele, że on je  letczi w głowie.

Cziej stareszk przeszedł do dom i o wszetczim 
opowiedzół Swiętowitowi, ten tej zowołół Paróna 
' kozół jemu Jumnetę zniszec. Posłeszne Parón 
sódł w okręt i chutko perowót w czerenku nie
posłusznego gardu.

Cziej on tam przejachół, tej wzął swoje bar
nie i powstół wialdzi grzemot i łiskani, i piósk Bół 
tu zasepół całi gard. N icht z ledze ani ze zwierzę 
tów sę nie zretół, a cziej chto tam przeszedł z cze 
kawote zazerac, temu w głowę zachodza od o- 
kropnote, chterną tam widzół. Tak skórół Swięto
wit Jumnetę za ochebę swoji tatczezne.

Zarzekło macka

Jedni ledze miele baro snóżą otroczecę. Baro 
Wiele kawalerów chcą ją  miec jakno przińdną 
białkę. Sprzeti mieszka straszno baro baba, o 
chterni ledze gódóle, że je  cotą. O na beła 
nózdroznó, i ji sę to ni widza, że ji sąsodze mają 
taczi sposobny dzewczę. Kawel chcoł, że beło 
seche lato i prawie wszetczi stednie bełe po- 
weschłe, le w stedni chdze mieszka cota beło 
jesz dosc teli wode.

Goszka —  bo taczi beło miónó dzewczeca -  
wzę szchamiie dwa wębórczi i szło za wodą. Cziej 
ona przemiosła wodę do dom tej ona wzęła taskę 
i jęła pic wodę. Cziiej ona le perzna ni wode 
wepiła tej od razu sę przemienia w mackę i cziej 
j^ starszi przeszłe do dom i uzdrzele w checzi 
macka, te j ję  wenekóle precz. Prze nieszczescem 
beło też szczesce bo oni przez mieostróżnosc we 
lóle wszestką wodę, a woda beła zarzekło.

Macka chodzą od wse do wse, od jednech 
pustków do dredzich i nicht ję nie chcół w chlew 
wpuscec, wszędzie ją  wenekiwóle. Róz ona uzdrza 
na wedze karno szopków. Dostrzegła też, że jich 
pasturk haszko. Krejamko wmiesza sę midze szop 
czi i razem z nima szła do dom. Cziej własta 
szopków uzdrzół mackę, tej on też ję  chcół we- 
nekac, ale on miół malińczi knópiczka, chteren 
go uproseł żebe macce niżódny krzywdę nie ro
bił. Macka tak do knópiczka są przenęca, że ona 
jad ła  trówę z jego' ręczi.
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Nastała w ile jó świętego Jana. Pasturk perznę 
rechli nekół szopczi do dom, żebe mógł zdążec 
na czas na sobótkę. Pasturk razem z drechame 
skókół przez odziń. Pasturce kłód le w redze swoje 
kłoboczi, żebe je  lepi mogle poznać, to prze- 
rzesziwóle do nich bestni blewiązczi. Dzewczęta 
brałe kłoboczi i z tim pasturkem chternego beł 
kłobuk dzewczę tancowa do rena. W ójtkowigo 
kłoboka nizódne dzewczę nie webra. W ójk nó- 
przód sedzół sóm nasowiałi i rozmiszlół nad tim
00 zrobić, bo wiedizół, żele oin ostanie daili prze 
sobótce, to  dresze z nie sę mdq weszczerzac. Po 
temu sę udbół, że pudze do dom.

Darga do dam prowadza przez las. Nógle w 
lese zrobią sę widno. Miesąc wezdrzół zza bló- 
nów. W ójk uzdrzół przed sobq kwitnqcq paproć.

—  Cze to możebne —  rzekł sóm do se. Zerwół 
paproć i nekół jak  le nóchutczi mógł z nim kwia 
tem doi dom. Sprzeti checzi W ójk uzdrzół swojq 
mackę. On podbiegł do ni a ona zjadła mu 
kwiat paproce. Pasturk sę urzasł i zawrzeszczół:
—  Co za nieszczescó! —  Cziej on przeszedł do se, 
te j przed nim ju nie beło niżódny macczi, le 
peszny dzewczę.

W ójk szedł z dzewczecem do ji dodomu. Za 
mółi sztót beło jich wieseli. Tatk Goszki zapisół 
W ójkowi swoje gburstwo i jaż do smierce W ójk 
f  Goszka żele szczeslewie ze sobq.

Królewiónka i pasturk

Jeden król miół baro pesznq otroczecę, chtSr- 
nq on barzecko kochół. Cziej ona mia ju  dwa- 
dzesce lat, te j król rzekł do ni: -  Tere dzewczę 
je  ju  nóweższi czas, żebe me weszukóle dló ce 
chłopa.

—  Cze, te tatku spełnisz moję żeczbę -  spita 
sę dzewczę.

—  Wierę, że jó  -  odrzekł król.
—  Żele tak je  —  rzekła te j otroczeca -  to 

niech mojim przińdnem chłopem mdze ten, chte- 
ren nólepi znaje historeję najigo królestwa.

Noprzód przejachół jeden królewiónk i opo- 
wiedzół j i historeję jich królestwa stolatnq.

—  To je  za mało -  rzekła królewiónka i króle- 
w ionk od jachó ł smutny do d o m .,

Przejachół dredzi królewiónk, chterny ji opo- 
wiedzół co w jich  królestwie sę dzejało przez 
dwasta lat.

—  To je  też za mało —  rzekła królewiónka 
tak  dredzi królewiónk też odjachół smutny do 
dom.

Za jaczis sztót przejachół jeden gdówc, król 
wialdziego i bogatego królestwa i opowiedzół 
królewiónce pięcsetletnq historeję jich  królestwa.

—  To je  też za mało —  rzekła królewiónka
1 gdówc sę rozgorzół i jak  oszalałi perowół na 
swojim hiszku do dom.

Po jacziiims czase król ze swojq otroczecq ja - 
chóle przez las i uzdrzóle że na wialdzim kamie 
sedzy pasturk i graje na skrzepicach i zdzywiele 
sę baro oboje, cziej czele, że pasturk wespie- 
wół jim a tesqcletnq historeję jich  królestwa.

—  Ten niech mdze mojim przindnym chłopem
—  rzekła królewiónka.

—  To je nie możebne —  rzekł ji tatk —  żebe 
taczi zorotny pasturk beł mojim zęcem.

-  Ale tatku —  rzekła otroczeca —  co te mnie 
przerzekł, że te spełnisz moję żeczbę —  i król 
przestół na to, żebe nen pasturk ostół chłopem je 
go otroczece.

Za krótczi sztót bełe jich wiesele. Pasturk na- 
ucził sę wojarszczigo warku. Kochół baro swojq 
białkę i mqdrze rzqdzeł królestwem.

Zarzekłi zedzer

Beło to we w ileję Godów. Wieczerza ju  beło 
zjadło, gwiózdczi ju  uszłe. Na podłodze stoją 
westrojonó danka, chterny czepk sygół jaż do po 
sowe. Pod dankq zabówia sę z bestrim puczkem 
malinko Szulka.

Tak jak  kozół stóri kaszebszczie zwek, nego 
dn ia .ca łó  chowa dosta lepszq jódę, drzewięta be 
łe mocno obrzeszone słomq, żebe nie zmiarzłe. 
Zós tósz z pujkem wegrzewóle sę kol cepłego 
piecka. Stark, starka, tatk i nenka szle na paster
kę. Dorna osła le Szulka. Olnai haszka mirnie w 
łóżku. Odeckła, cziej stróri zedzer webił dwanos- 
ce razy. Nógle zedzer odezwół sę ledzczim gowo- 
rem i p itó ł sę sóm se: —  Jak długo jó  jesz mdę 
żdół.

—  Na co —  spita sę dzewczę ii cziej sę prze- 
zdrza tej zamiast zegra uzdrza knopiczka w swo
jim  wieku.

—  Chto te jes —  spita sę Szulka.
—  Jó jem knópem w twojim  wieku.
—  Kuli te mósz lat.
—  Sto —  odrzekł knóp.
—  To nie je  możebno —  zdzewia sę dzewczę i 

przezdrza sę na scane i sę urzasła.
—  Chdze ostół zedzer
—  Jó beł zegrem —  rzekł knópiczk.
Rozgorzai sę teró Szulka i rzekła : Łżesz.
—  Nie, jó  gódóm prówdę -  rzekł knóp. -  Sto 

la t temu nipocó cota zamienia mnie w zedzer i 
rzekła, że rechli nie mdę miół z nowa ledzczi pos 
tacej, jaż chtos z dzece w w ile ję Godów mój go- 
wór uczeje.

—  Tere jó  wszetko rozmieję —  rzekła uceszo- 
nó Szulka.

Cziej starce i stairszi dzewczeoa przeszłe z pa 
sterki do dom tej sę zdzywiele, że kol nich doma 
je ceze knóp.

Cziej dzewczę jim a opowiedzą co tu sę wl no
ce dzejało, te j przejęle Brunka, bo taczi beło jego 
mióno, jakno otroka do swojigo dodomu i wszet 
ce, i starkowie i starszi, Szulka i Brunk żele w nó- 
lepszi zgodzę.

Nólepi doma
Beło to  jesz wicy niiżle sto lat.tem u, cziej na je - 

dnech pustkach w Szwajcareji Kaszebsczi żył 
chłop, chteren miół tam malińczi móleczk. O n 
beł baro robocy. Robił od porenószku do 
pózdnego wieczora, ale choc on nie beł niżod- 
nem zgnielusem, to jednak tej sej zazera jemu
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bieda do oczi, osoblewie na zymku, bo jego po
le beło baro piósczeti.

Jednego dnia jego białka weczeta jemu w ga- 
rece, jalk to wegodino żeją so ledze chdre iindze. 
Od nego dnia nen chłop chodzeł w iedno zame 
szlony i sę jisceł: Czemu jó  muszę czurzec tu na 
tich pustkach, i ni mgę żec tak wegodno jak ni 
ledze, o chternech mie moja białka w gazece 
weczeta.

-  Co z tobq tere sę sta —  pita go sę białka
—  te je  wierę obarchm ałi.

Chłop da lij wcyg mesleł o tim, żebe wegodno 
żec i chodzeł zameszlony.

Róz cziej on wiózł z młena mąkę do dom tej 
on spotkał na dardze stolema. M iół w iele czeti
0 nich od swoji starczi ale na swoje ocze on jich 
jesz niechde nie wlidzeł. Chłop opowiedzół stole- 
mowi o swojich jiwrach, a nen rzekł: —  Zawieź 
chutko śwoję mąkę do dom i te j poj do mie, jó  
tu buten mdę na ce żdół i ce z twojich jiwrów 
wepomogę.

Cziej chłop weszedł buten stołem ju sedzeł 
na jaczimsz wieldzim dzywnym ptóchu, wziął chło 
pa jak baw idło i wsadzeł na to dzywny lejcadło,
1 ptóch peroweł z nima chutko jak  strzela.

—  Tere mój drechu —  rzekł stołem —  te uz- 
drzysz jak  wegodno żeją so ledze w jinszech kra
jach. -  Cziej oni tak lecele, te j wlialdzii kaszeb- 
sczi jęzora wezdrza jak  malińczi plete, a łase 
jak obrózczi ze szkołowli ksążczi i chłopu belno 
kraca sę w głowie, i jemu sę zdówa jakbe caiłą 
noc w karczmie kornus pił.

Lecele i lecele.

—  Kureszce me jesme na mólu —  rzekł stołem.
Chłop uzdrzół przed sobą wialdzi gard a w

nim ful kominów weższich niżle nówikszi dębe na 
Kaszebach. Buten teł i beło demu jak  w jac^is 
kuźni, wszetce ledze tam sę pospiewele i gódę|e 
baro dzywno, że Kaszeba nick z tego nie rozmieł.

Stołem zawiózł chłopa nad jezoro i sódł z nim 
w wialdz'i czółno, wzięle jadro  i łow ile rebe. ło -  
wlile calutinczi dopółn ia i nick nie złowile. O 
przepółni stołem zaprowadzeł chłopa w las i kó- 
zół jemu szekac grzebów. Drzewięta w tim lese 
bełe baro zmetlałi, nie bełe tak zelone jak kol 
naj. Chłop szukeł całi oprzepółni grzebów i nick 
nie znalozł nawetka nizódnego potrusa. Tere 
stołem wzął go do gardu i kózoł chłopu oblec 
jasny ruchna, i kózeł mu czile godzeń wanożec.

—  Jó tere tu nick nie robił i moje obleczeni 
je  często potrzepóny. Jó chcę jak nóchutczii do 
dom —  rzekł chłop.

Stołem z nowa wsadzeł chłopa na, nego w ia l- 
dzigo, dzywnego ptócha i zawózł go do Szwajca- 
reji Kaszebsczi. Cziej chłop beł ju  doma, tej 
uklekł na swojim polu i długo, baro długo kusz- 
keł zemię, rozpłakeł sę i rzekł: -  Ni ma to ja k  
doma.

Ju nichde wicy sę nie jisceł, że muszi niewe- 
godno miieszkac na pustkach.

Młody książę
Lech Bqdkowski

W iał boczny w iatr i co chwila rzucał wierzchołki 
fa l na rozkołysaną łódź. Wioślarze rytmicznie zginali 
się i prostowali, a sternik w  krótkich odstępach rzu
cał im „raz —  dwa, raz —  dwa” . Książę siedział sku
lony pośrodku, w  najniższym miejscu, gdzie chybota- 
ło najmniej. Przedtem już oddał morzu wszystko co 
zjadł wcześnie przed świtem, i od tamtej pory nie 
tknął jedzenia. Inni posilali się ukradkiem, aby widok 
placków i suszonych ryb nie drażnił władcy. Surowy 
i ruchliwy ten Świętopełk, a oto zsiniały i drżący, 
szczelnie okryty ciepłą opończą —  obraz dla nich no
wy, któremu się dziw ili starannie ukrywając zado
wolenie, Szypnik radził, aby wyciągnął się na dnie 
jak długi, z głową wspartą o odbijacz. Książę go 
ofuknął i dalej cierpiał na siedząco z półprzymknięty- 
mi oczami. Co pewien czas otwierał je  i przełamując 
cierpienie spoglądał ku lądowi. Rzadziej kierował 
wzrok na pełne morze; sam widok rozhuśtanej nie
zmiernej dali przyprawiał go o jałowe mdłości. A  jed 
nak kazał daleko odpłynąć od brzegu, chociaż nie by
ło potrzeby i nikt nie w iedział dlaczego. On wiedział. 
Chciał znów, po latach, doznać na sobie, jak się pływa 
na nieosłoniętym wzburzonym morzu, na które w ysy
łał swe łodzie dla handlu a czasem też do walki. Kazał 
innym trudzić się i czegoś doświadczać, to i on mu
siał znać smak. I musiał pokazać, że wytrzyma.

Raz po raz rzucał też okiem na ludzi i zwłaszcza 
na Mściwoja. N ikt z nich nie chorował. Wszyscy, prócz 
syna, byli wojam i morskimi i wszyscy brali udział w  
łupieskich wyprawach na brzeg sambijski, na w y 
brzeże sławieńskie, gdzie jeszcze pojaw iali się Duń
czycy, albo na statki płynące niedaleko od Małego 
Morza, jeśli nie należały do Lubeczan. W  tych b it
kach sternik stracił dwa palce u lewej ręki a zyskał 
kilka blizn, szypnik miał na czole głęboką szramę 
i prawie każdy nosił na sobie ślad obcego oręża.

Syn nigdy jeszcze nie odbywał tak długiej w ypra
wy morzem. Sprawował się dobrze. An i na chwilę 
nie onadła eo słabość, ani razu nie okazał strachu, 
pilnie przyglądał się pracy wioślarzy i sternika, po
magał im ustawiać żagiel. P ływ ał na M otławie i W i
śle i nawet, z rybakami, na bliskich wodach Małego 
Morza. A le  ojcowa w ielka łódź wojenna różniła się 
znacznie od tamtych kurpów i wyjście nią na otwarte 
wody dawało uczucie prawdziwej wyprawy. Przeży
wał ją i patrząc przed siebie szeptał w  zapierający 
oddech w iatr: „T o  jest moja ziemia, i to jest moje 
morze, i wszystko to po ojcu będzie do mnie nale
żało. Ja tu będę panem, i powiększę księstwo, i zdo
będę nowe ziemie, znajdę je aż za morzem, gdzie 
ojciec nigdy nie był” . Uważał, żeby go nie słyszano.
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Ale musiał te słowa powiedzieć, nie tylko pomyśleć; 
gdy on je słyszał, były prawdziwe.

Trzy razy wychodzili na ląd w  przystaniach ry 
backich: w  Wąskiem, Lip ie i Łysicy. Osady te leżały 
na M ierzei, a właściwie na wysepkach, które razem 
hazywano Mierzeją, oddzielonych od siebie strumienia
mi spływającymi z Żuław. Środkiem wysp biegła dro
ga prowadząca od Gdańska aż do daleko na wscho
dzie położonego krańca ich szeregu. Udając się w  tą 
podróż książę mógł z niej skorzystać, ale musiałby 
co najmniej dwa razy przeprawiać się promem —  w  
innych miejscach konie z łatwością przepłynęłyby w o
dę —  co zajęłoby trochę czasu, a przede wszystkim 
wieść o jego zbliżaniu się zapewne biegłaby przed 
nim. Lubił znienacka spadać na nieprzygotowanych. 
Jak na wojnie. Prócz tego chciał spojrzeć na kawał 
swego księstwa od strony, z której patrzą nań za
morscy przybysze. I  wystawić siebie na przykre do
znania, jakby na pokutę. Także —  wypróbować syna. 
Mistek trzymał się, jak starzy chąsiebnicy; ani na 
chwilę nie pobladł, jadł z innymi. Dobrze.

I on, gdy tylko nogą dotknął twardego gruntu, znów 
stawał się sobą. Choroba ustępowała ręką odjęta. Ze 
zdwojoną energią biegał po osadach i gonił swoich 
ludzi, w ypytywał o połowy, sprawdzał sprzęt i składy 
ryb, także skrzynki drewniane, okute żelaznymi li
stwami i zamykane na kłódkę, gdzie chowano ze
brany ze strądu lub złowiony w  sieci bursztyn, mor
skie złoto, zaglądał do chat, wychodził na drogę m ie- 
rzejską zobaczyć czy należycie utrzymana. Tu po
chwalił, tam zganił, jednego zdzielił kułakiem, dru
giego poklepał po ramieniu. Wśród tutejszych było 
wielu Prusów, w  rozm owie z nimi często wtrącał sło
wa pruskie, chociaż wszyscy oni znali już pomorską 
mowę. Poddani podejmowali go pod nogi i kłaniali 
sie w  nas. lecz jeśli nie m ieli grzechów na sumieniu, 
bali się go mniej niż swoich rządców, za to rządcy 
przed nim drżeli, bo w  ich gospodarowaniu zawsze 
mogło wyleźć na wierzch coś, co woleliby zachować 
w  ukryciu. Świętopełk wyznawał, głosił i stosował za
sadę: czym wyższa władza, tym większa odpowie
dzialność, a zatem postępuje obfitsza nagroda, lub — 
surowsza kara. Na miejscu rozstrzyga skargi i spory. 
Słuchał sprzecznych zdań, w ypytyw ał świadków i sta
rych doświadczonych ludzi, wydawał w yrok i wtedy 
powaśnieni milkli. Gdy go coś rozgniewało, zaraz pod
nosił głos, to mu szybko przynosiło ulgę i uspakajał się. 
Kar jednak nie cofał, czasem tylko niektórą zmniej
szył. Kobiety popatrywały na niego bojaźliwie, dzieci 
chowały się przed nim, chociaż lubił je  i do nich 
właśnie odnosił się najłagodniej.

W e wszystkich osadach rządców odciągał na stro
nę. W  poufnych rozmowach uczestniczył tylko wojski 
kasztelanii gdańskiej, Gniewomir, i przysłuchiwał się 
im Mściwoj, panicz, przyszły pan. Książę dowiadywał 
się, czy ludzie jeszcze nie składają potajemnych ofiar 
dawnym bożkom i ponawiał groźbami obłożony za
kaz. Rządcy gorliw ie przeczyli, pod jego ostrym spoj
rzeniem kosząc oczy, a on i tak domyślał się, że nie 
mówią prawdy i że najpewniei sami w  głębokiej skry- 
tości popełniają ten ciężki grzech. W ięc rzucał na ich 
głowy nowe groźby, ale nie dochodził sprawy szcze
gółowo: przybywał do nich zakonnik z Gdańska kilka 
razy w  roku, na dzień lub dwa, oni do kościoła mogli 
się wypraw ić najwyżej raz, w  jaką w ięc stronę mieli 
się zwracać? Pytał też, czy nie ma zwad między Po
morzanami i Prusami. N ie było, tylko takie co zw y
kle zachodzą między ludźmi. Żenili się między sobą. 
Cieszyło go to i kazał tym nowożeńcom wydawać 
z komory po dwie w iązki suszonych ryb i po płacie 
płótna. Bardzo był ciekaw, jakie wiadomości przy
chodzą zza Zalewu i czy tamtejsi Prusowie, wciąż 
uparci poganie, pojawiają się w  tych stronach, a jeśli 
tak, to w  jakim celu i co mówią. O tym  wszystkim 
donosili żupani z grodów pogranicznych, a zwłaszcza 
z Sątyru, Nowego i ze Swiecia, a zbierał je i przed
stawiał mu właśnie Gniewomir. Książę jednak nie 
tracił żadnej okazji, aby czerpać wiadomości z p ierw 
szej ręki sprawdzając jednocześnie tamte, urzędowe.

Po korzystnym, jak dotąd, załatwieniu sprawy 
Słupska, ekspansja na pruskie dziedziny szczególnie 
zajmowała jego umysł. Najłatw iej, to znaczy bez uwi

kłania się w  wojny z sąsiednimi książętami, mógł roz
szerzać państwo na wschodzie, na ziemiach pogan, 
niosąc tam chrześcijaństwo i swą władzę. Jego stryj 
i ojciec opanowali W ielkie Żuławy i osiedlili tam 
wielu Pomorzan, potem zaczęli przenikać do Pome- 
zanii i zajmować ją po kawałku. Ojciec postawił nowy 
gród w  Sątyrze, na miejscu starego gródka pruskiego, 
jako ostoję pomorskich rządów w  przyłączonych stro
nach. A  on sam jeszcze go rozbudował i umocnił do
dając mu bliźniaka dla Chrystiana, misjonarza i bi
skupa Prusów, uposażywszy go tak, jak się należało 
największemu w  państwie dostojnikowi Kościoła.

Łysica była osadą rybacką położoną najdalej na po
morskiej części Mierzei. Tu zatrzymali się dłużej. 
Świętopełk z synem i Gniewomirem, przybrawszy 
dwunastu zbrojnych z załogi, prowadzony przez ły- 
sickiego rządcę przeszedł M ierzeję w  poprzek. Prze
cięli las i drogę —  książę gniewnie spostrzegł, że nie 
jest ona dobrze utrzymana —  znów las i wyszli na 
drugi brzeg, nad Zalew  Wisły.

Stanęli. Patrząc na szerokie wody i ledwo maja
czący po drugiej stronie ląd, Świętopełk długo m il
czał. Las osłaniał od wiatru i tylko drobna fa la 
marszczyła powierzchnię Zalewu.. Zobaczył trzy 
punkty pozornie nieruchome pośrodku w ielkiego roz
lewiska. Obrócił się ku rządcy.

—  Rybacy?
—  Tak, panie.
—  Jacy?
—  Warmowie.
—  Wasi nie łowią na Zalewie?
—  Teraz nie, panie.
— Dlaczego? Mówże, nie czekaj aż zacznę w yry 

wać z ciebie słowa, bo w yrw ę razem z językiem. Ro
zumiesz?

— W arm owie zabierali nam sieci, albo darli. Bywa
ło, że i ludzi pobili, nawet na śmierć. Najw ięcej za
w zięli się na naszych Prusów.

—  Bo?
—  Ochrzczeni.
—  W y nie umiecie się bić?
—  Książę kazał nie walczyć z Prusami, chyba że 

napadną osadę... Czasem w  odwecie robimy im jaką
psotę.

—  Jaką? Mów, człowieku, bo i ja ci zrobię.
— Zapędzi się samotna łódź tu bliżej, wywracamy, 

ludziom wiosłem w  łeb i na dno. Żeby sobie nie my
śleli.

Świętopełk roześmiał się.
—  Ci już nie będą. A le  o tamtych mi chodzi... 

Słusznie robisz. N ie walczyć, jeśli nie ma koniecznej 
potrzeby. Żeby jednak zanadto się nie rozzuchwalili, 
będę musiał ich znów poskromić, tych przegrze- 
Szonych Warmów. —  Książę postąpił kilka kroków po 

strądzie. Trzew ik i z twardej skóry zagłębiły się w  
mokry piach. Przestępował z nogi na nogę, jakby pró
bował spoistości gruntu. Jak cię zwą?

—  Suder, panie.
—  Jesteś z Prusów.
—  Tak.
—  Ochrzczony?
—  Jeszcze mój ojciec był chrzczony w  wodzie, i ja, 

kiedy byłem otrokiem, i cała moja rodzina.
—- Przeżegnaj się znakiem krzyża.
Suder szerokim ruchem ręki naznaczył czoło, piersi, 

.ewu ramię i prawe, złożył dłonie. Książę spod ściąg
niętych brwi patrzył na jego twarz i palce. Pomorski 
Prus nie krzyw ił się, ani palcy nie składał od uroku.

—  Jak dawno jesteś rządcą w  Łysicy?
—  Nie ma jeszcze roku, panie.
—  Słuchaj, Suder. W  przystani porządek dobry, we 

wsi gorszy, ale jeszcze nie całkiem zły, za to droga 
marna. Jesienią żaden wóz nie przejedzie. No i co?

—  Ja wiem. Zacząłem od przystani. Pale i drew- 
nice wymieniłem  na pomoście i jest prawie nowy, 
usypałem nową groblę, naprawiłem szopę. Kołowrót 
założyłem. Ścieżkę do wsi wymościłem. Jeszcze nie 
zdążyłem...

—  Dobrześ zrobił. Rybacy mają łowić. To pierwsze. 
Teraz zabierzesz się do drogi. Droga wam  nie po
trzebna, bo macie łodzie, ale mnie potrzebna, nie dziś, 
to jutro. Dasz naścinać drzewa, aby wyschło. Wiosną
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przyślę ci dw ie dziesiątki ludzi, będziesz z nimi i ze 
swoimi budował drogę aż do końca Mierzei, do sa
mego końca, aż pod Sambów. Rozumiesz?
. —  Tak, panie. A le  niedaleko stąd siedzą już W ar- 

mowie, nie będzie nad milę. A  ile jeszcze do końca 
Mierzei, nie wiem. M y tam nie chodzimy.

—  Jeszcze dobry kawał. To  nic. Tym  osadnikom 
droga może być też potrzebna, bardziej niż wam, 
i mają drogę, a pewno gorzej wygląda niż tu u cie
bie. Przyślę ci dobrych ludzi, takich co umieją sie
kierą machać, i dołożę dziesiątkę wojów  do obrony, 
gdyby zaszła potrzeba. Gniewomir, pamiętaj.

—  Zapamiętam, książę.
—  A le  zanim wleziesz z robotą między nich, Su

der, pójdziesz w pierw  bez broni i z zieloną gałęzią 
do ich starszego. K to tam siedzi na pulce?

—  Koniec M ierzei należy do pułki Mindenowy, po 
drugiej stronie Zalewu, a rikijsem jest tam Majnot.

—  Na tym tu ogonie musi być jakiś jego rządca.
—  Jest.
—  Pójdziesz do niego, z gałęzią w  jednej, z chlebem 

w  drugiej ręce. A le  czterech w ojów  weźmiesz ze so
bą, żeby nie myślał ten paskuda, że przyszedłeś na 
żebry. Powiesz, że kazałem zbudować drogę aż do 
przeprawy na Sambię. Książę całego Pomorza tak ka
zał, powiesz. Ma on co w  głow ie prócz wiórów?

—  On nie jest paskuda. Ja go znam.
—  No! To tym lepiej, na pewno się zgodzi. A le  

gdyby się nie zgodził, może mu na przykład rikijs 
zakazać, walczyć z nim nie będziesz, ty lko mnie dasz 
znać. Rozumiesz?

— Tak.
—  Weźmiesz się także za wieś. Wygląda tu u was 

gorzej niż w  chlewie. Myślisz, że Prusowie o tym nie 
wiedzą?

—  Czasem który przyjdzie tu po cichu, popatrzeć, 
albo pożyczyć grudkę soli.

No! Muszą widzieć, że u nas lepiej niż u nich. Sta
raj się, Suder, nie pożałujesz.

Z rozmachem klepnął rządcę w  łopatkę i ostro ru
szył w  kierunku przystani nad morzem. Po chwili 
skinął na Mściwoja, aby do niego dołączył, ręką objął 
go przez ramię. Ten serdeczny gest zawsze oznaczał 
chęć poufnej rozmowy z synem. Poprowadził go bo
kiem, osobno od gromady.

—  Mistek, będziesz się uczył pruskiej mowy.
— Trochę słów znam, ojcze.
—  Trochę, to mało. Dam ci nauczyciela, znajdę ko

goś... A  wiesz dlaczego?
Chłopiec zastanawiał się chwilę.
— Bo oni są naszymi wrogami i walczym y z nimi. 

Lep iej znać mowę wroga.
— Częściowo tak, jak mówisz, częściowo inaczej. 

Naszymi wrogami są pogańscy Prusowie, bo przecią
gamy ich na naszą wiarę, budujemy u nich grody 
i kościoły, tedy każemy płacić daniny, rzecz pewna. 
Jeśli nie chcą —  miecz i ogień. A  ziemi mają dużo, 
i nielicha ona, jak by kto pomyślał patrząc na te 
puszcze i mokradła. Z  puszczy także dobry wziątek. 
I z jezior. A  bursztynu u nich w ięcej niż u nas... Po 
trzebna nam ich ziemia, Mistek, musimy ją przyłą
czyć. N ie od razu, ani wkrótce, ale tyle, ile co jakiś 
czas się da. Jeśli ja nie zdążę, ty będziesz to samo 
rob ił po mnie. Pamiętaj... Póki na dobre nie zaczęła 
się misja, póki na ich ziem i nie zaczęliśmy stawiać 
gródków i kościółków, tutaj było cicho, nie licząc ma
łych bitek, jak to zwykle u sąsiadów na krańcach. 
Dopiero potem wzięliśm y się za łby, już po zbudowa
niu Sątyru. Pamiętaj, Mistek, Prusów pokonać nie
łatwo.

— Broń mają lichszą.
—  A le  nie tak lichą, żeby niej kąsała. I  są dzielni. 

Prus może iść dziesięć i dwadzieścia dni, ledwo tro
chę pośpi, tyle co zje i może jeszcze walczyć. Na w y 
trzymałość trudno ich pokonać, synu. Um ieją się kryć, 
jak mało kto. K iedy chcą zaskoczyć, idą nocą, na 
dzień zapadają w  puszczy, w  kużlach, gdzie popadnie, 
ogieńka nie zapalą, żrą choćby surowe mięso. Nawet 
ja dałem się im raz zaskoczyć, ledwo pięć lat temu. 
M ały  byłeś, ale pamiętasz.

—  Pamiętam.

Nie mógł nie pamiętać pożogi, która dotarła pod 
wały Gdańska i łuną krwawiła się w  oknach zamku. 
Na oczach rycerzy, wojów , mieszczan okrutną śmierć 
zadali w ielu siostrom zakonnym w  Żukowie oraz cy
stersom oliwskim. Sam tego nie widział, ale słyszał 
straszne opowieści. Na wspomnienie tej hańby Św ię
topełk wstrząsnął się i mocno ścisnął ramię syna.

— W tedy co prawda napuścił ich ten wielkopolski 
śmierdziel, W ładysław z dupą na patykach, i inni pol
scy książęta, i pomagali im, ale wszystko jedno, Pru
som udało się mnie podejść.

Mściwoj o mało się nie roześmiał. Ojciec, kiedy zły, 
brzydko się wyrażał, jak mówiła matka, także w  po
ważnej rozmowie. Księcia W ładysława z cienkimi no
gami nie cierpiał tak samo, jak mazowieckiego Kon
rada. Do innych powodów dołożył się właśnie ów 
niespodziewany a niszczący napad pogańskich Pru
sów, uknuty podobno głównie przez księcia poznań
skiego. ■ ,

—  Niełatwo ich pokonać, powtarzam ci, bo kiedy 
przegrywają bitwę zaraz rozsypują się po kątach 
i wyłapuj ich jak pchły w  kudłach kożucha. Musisz 
mieć dużo wojska i co tylko zajm iesz mały gród, za
raz stawiać tam gródek i obsadzać go ludźmi. I  tak 
obwód za obwodem, albo jak oni nazywają, pulkę za 
pulką. Inaczej nie uchwycisz ich w  garść. A  skąd 
weźmiesz tyle wojska? N ie mamy tyle sił. N ie mamy 
także dużo czasu, bo inni mogą nas ubiec, prędzej 
czy później znajdą się chętni i dość mocni roszczele. 
Zatem trzeba inaczej. M isja i handel. Przyciągać ich, 
przekonywać dobrym słowem, mówić o Jezusie Chry
stusie i prawdziwej wierze, o tym  co zyskają przez 
chrzest w  życiu wiecznym i tu teraz, gdy będą m ieli 
ład i mir książęcy, zbrojną opiekę księcia Pomorza, 
chrzcić tak, żeby nawet nie wiedzieli, kiedy i jak. Bez 
wojny, jeśli tylko się da, przynajmniej bez ciągłych 
męczących małych wojen, w  których tracisz ludza po 
trochu a do kupy wielu, i masz z tego ty le  co kot na
płakał. Trzeba do nich mówić. Rozumiesz?

—  Rozumiem.
Świętopełk pogładził syna po jasnych lekko falu

jących włosach i objął go w  pół.
—  Wszystkiego jeszcze nie rozumiesz. A le  to p rzy j

dzie z czasem... A  swoją drogą w  ręku muszę mieć 
siłę i użyję je j bez wahania, jeśli nie da się inaczej. 
Tylko że nasz dom ma kilka ścian, nie tę jedną, pru
ską, i sąsiadom zza innych ścian trzeba pilnie patrzeć 
na palce. Dziś jest spokój, ale jutro?... W iesz ty, M i
stek, jaka korzyść jest najlepszą korzyścią?

Mściwoja dotknęły słowa, że wszystkiego jeszcze 
nie rozumie. On —  nie rozumie? Może czegoś nie w ie 
dzieć, to się dow ie i zaraz zrozumie. Odczuwał naj
lżejsze draśnięcie i  pamiętał o nim. Również ze stro
ny ojca, którego kochał i szanował. Dobrze, że nikt nie 
słyszał. Ojciec nigdy go nie uderzył i rzadko kiedy 
krzyczał na niego, a kiedy krzyczał, to miał słusz
ność, przynajmniej później musiał mu ją przyznać, 
ale właśnie dlatego tak się liczyło każde słowo ojca.

Co może być najlepszą korzyścią, jeśli nie łup za
garnięty mieczem, z którego nie trzeba się przed ni-, 
kim wyliczać, ani nikomu odstępować, jeśli nie ziemia 
z je j mieszkańcami zdobyta i opanowana na zawsze? 
Nie ma lepszej. W idocznie jednak ojciec myślał
o czymś jeszcze lepszym. O czym?... W olał nie narażać 
się na błąd w  zgadywaniu. Ojciec rzekł: bez wojny, 
jeśli tylko można. Dziwne słowa ojca, który w ięcej 
siedział na koniu z mieczem w  ręku niż na rzeźbionej 
ławelnicy z połyskliwym  czepcem na głowie i z laską
o srebrnej gałce w  dłoni.

—  N ie wiem, ojcze.
—  Powiem  ci. Czas na takie między nami rozmowy. 

Tylko kiedy? A le  czas, rzecz pewna. —  Znów objął 
go przez ramię, szli jak dwaj druhowie, z dala od 
reszty, wśród rzadkiego i niskiego lasku. —  Najlepsza 
jest taka twoja korzyść, kiedy nie wyklucza korzyści 
drugiego, kiedy obaj korzystacie. N ie szkodzi, jeśli on 
sobie myśli, że ma w ięcej niż ty. Przeciwnie, taka ko
rzyść najpewniejsza. Rzecz w  tym, żebyś ty wiedział, 
że zyskałeś to coś chciał... Co myślisz o tym  Suderze?

—  Nie wiem, ojcze. P ierwszy raz go widziałem.
Podniósł oczy ku ojcu. Był zadowolony i trochę za

wstydzony. Tąmci widzieli,, jak porywczy i wym aga
jący książę, którego się bano, całował syna w  głowę.
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Syn jeszcze miody, ale ojciec rozmawia z nim pouf
nie, na osobności, jak z dorosłym, nawet najzaufań- 
szy komes i przyjaciel ojca, Gniewomir, w  rozmowie 
tej nie ma udziału.

—  Ja już go raz przelotnie spotkałem, a wczoraj tro
chę wywiedziałem  się o nim. Chciałem go sprawdzić. 
To nasz Prus. Podoba mi się. Dobry gospodarz. K lepki 
w  głow ie ułożone jak należy. Będę o nim pamiętał 
i pewnie popchnę go wyżej, cały czas sprawdzając. 
Kto chce rządzić, nie może spać... Od Łysicy chcę sięg
nąć po sam kraniec M ierzei. Może się uda, tak nie
znacznie, ukradkiem wieść tam. —  Zaśmiał się ci
cho. —  A  dalej, za przesmykiem, siedzą już Sam- 
bowie. Dotąd nie byliśmy sąsiadami, teraz byśmy im 
powiedzieli: kukuk! zgadnijcie kto tu do was przy
szedł? —  Znów się roześmiał. Jeśli Suder dobrze 
będzie się starał, zrobię go włodarzem. A  potem zo
baczymy. Prusów, którzy się ochrzcili i są z nami, 
musimy popierać, żeby przyciągali innych. Rozumiesz?

—  Rozumiem ojcze.
Gdy wsiedli do łodzi i odbili, Świętopełkowi na

strój od razu się zepsuł. Usiadł skulony, przestał roz
baw iać. Z  powodu niedogodnego wiatru w  drodze po
wrotnej nie wyciągali żagla na maszt. Mimo usilnej 
pracy wioślarzy łódź płynęła w o ln ie j, niż w  tamtą 
stronę i bardziej kładła się na boki. Co pewien czas 
szypnik wym ieniał w ioślarzy i w tedy osłabiony na 
chwilę statek dziko skakał. Sierpniowy w ieczór był 
dość ciepły, nawet na wietrznym  morzu, Świętopełk 
jednak drżał. Tyłem  do niego usiadł Gniewomir. Ksią
żę szczelnie otulony płaszczem oparł się o niego ple
cami. Przymknął-oczy, w idział wszystko co chciał w i
dzieć, miał dość, teraz byle najprędzej do domu. A  
Mściwoj wyszedł na sam przód łodzi, stanął za w ycią
gającą się w  górę dziobnicą wieńczoną łbem tura w  

' drzewie i chwyciwszy się nadburcia spojrzeniem 
obejmował morze.

Oto prowadził wyprawę łodzi bojowych przeciw
na poczekaniu nie mógł uświadomić sobie morskiego 
wroga, zatem przeciw komukolwiek. Prowadziłby ją 
na Prusów, lecz ojciec powiada, że z Prusami trzeba 
szukać pokojowej drogi, jeśli tylko się da. Może się 
nie dać, w ięc płynie walczyć z nimi. No dobrze, ale 
Prusowie nie mają prawdziwych łodzi do boju, tylko 
mannę kurpy rybackie. Zatem mógłby wypraw ić się 
morzem, lecz jedynie po to, aby wojsko wysadzić na 
brzeg i dalej potykać się zwyczajnie, a tu chodzi o 
bitwę morską. Co innego Duńczycy. Ojciec wypędził 
ich ze sławieńskiego wybrzeża, ale raz po raz wracali 
na chasę, a bardziej jeszcze niebezpieczni byli shołdo- 
wani przez nich Rugianie, którzy chcieli owładnąć 
tym wybrzeżem. Książę W isław w iernie służył królo
w i Danii i robił co tamten mu kazał. M ówiono o tym 
niedawno na książęcej radzie. Rugianie są silni na 
morzu. Budują duże statki i zapuszczają się na nich 
daleko. Pomorzanie nie mają tak dużych. Tym  bar
dziej trzeba ich pokonać i nauczyć rozumu.

Zatem prowadzi wyprawę. Ma dwadzieścia moc
nych łodzi, jak ta. A lbo większych jeszcze. Niedawno 
ojciec kazał Barlaszowi, starszemu nad książęcymi 
morzanami, budować nową łódź, jakiej dotąd nie 
miał: cztery i pół pręta długa, na dwadzieścia sześć 
wioseł, z długim masztem. On, Mściwoj, każe takich 
zbudować więcej. Rugianie oto prowadzą co najmniej 
tyle samo, ale jeszcze większych, a kilka nawet na 
czterdzieści wioseł, o wysokich wzmocnionych bur
tach. Zbliża się wieczór, Pomorzanom słońce świeci w  
oczy, bo tamci płyną od zachodu. N ie szkodzi, są 
chmury, trochę blask przesłonią, a tamci myślą, że 
bitwę już wygrali. Swoje łodzie uzbroili w  puszczawy 
do miotania kamieniami. Są takie w  grodzie, według 
nich kazał zrobić mniejsze i zamocować je na odpo
wiednich podstawach. Osadził też duże, ciężkie, w rot- 
kiem nakręcane kusze. Słabszy liczebnie, ale silniejszy 
uzbrojeniem; i zdolnością wodza, i odwagą swych lu
dzi.

Tamci rozwinęli się w  szyk czołowy i płyną naj
większą szybkością, żeby od razu uderzyć na Pomo
rzan i jednym zamachem ich zgnieść. On zwęził czoło 
swoich ustawiając dziesięć łodzi w  pierwszym szere
gu i dziesięć w  drugim, w  przerwach między p ierw 

szymi. Szyk zębaty. Tak czasem ojciec ustawia kusz
ników. I  wtedy wioślarzom kazał podnieść wiosła. 
Głos ma donośny, panuje nim nad przestrzenią i zgieł
kiem. Gdy tamci zbliżyli się na dwa węzły —  miotaj! 
Jeszcze raz. Jeszcze raz. Posypały się kamienie... Strze
laj! Z kusz i łuków zafurkotały pociski... Teraz —  na 
wiosła! U nich zamieszanie. N ie.spodziewali się ude
rzenia. Pomorzanie łatwo przerywają się przez cienki 
i nadmiernie wydłużony szereg bijąc w e wroga ze 
wszystkiej broni. Pierwszym  natarciem zatopili Ru- 
gianom trzy statki, w iele innych uszkodzili, posiali 
śmierć i rany, umniejszyli ducha. Niezwłocznie kazał 
zawrócić. Jego łodzie lżejsze, zwrotniejsze i na małą 
odległość szybsze, ludzie lepiej wyszkoleni. Dopadli 
kilka tamtych, które pozostały z tyłu, i zniszczyli je. 
Przewaga Rugian pozostała jeszcze, ale wyraźnie 
mniejsza.

Znów ściągnął swych morzan w  gromadę, żeby 
sprawniej dowodzić. Tamci z trudem się zbierają, nie 
mogą wyjść z zamętu. I  znów: miotać kamienie! 
strzelać z kusz i łuków. Główny cel —  statek księcia 
rugijskiego. Krewny, ale trudno. Już ma potrzaskane 
burty i wiosła, inne łodzie muszą go osłaniać, tam 
skupisko, w iększy cel, praw ie każdy pocisk trafia. 
Tracą serca. Słońce nisko, wyszło zza chmur i wrogom 
świeci prosto w  oczy. Doskonale. Rzuca po trzy, cztery 
łodzie na ich jedną, resztą swoich osłania uderza
jące. Rugijczyk widzi, że źle, topnieje jego siła, już 
w ie, że bitwy nie wygra, w ycofu je się dalej na mo
rze, żeby umknąć. O nie. Natychmiast pościg. Zato
pił jeszcze kilka łodzi, ale słońce zaszło, mrok i tamci 
rozproszeni, w  popłochu uciekli. B itwę wygrał, znisz
czył połowę wrogiej floty, wziął jeńców-rozbitków... 
A le  mogło być tak, że na początku chmury nie za
słaniały słońca i blask raził go w  oczy. Co należało 
zrobić?... Można było tak: płynie szybko na północ, 
że niby ucieka, Rugianie gonią, on wie, że daleko im 
nie ujdzie i nie o to przecież chodzi. On tylko chce, 
żeby jego ludzie nie m ieli słońca w  oczy. Zatem uzy
skawszy odpowiednie położenie w  miejscu zawraca, 
ustawia szyk zębaty, tamci...

Dziób cały czas wzinosił się i opadał wzbijając w y
soko tryski. Właśnie uderzył w  szczególnie dużą falę 
i na łódź spadły strumienie. Mściwoja przemoczyło 
na wsikroś. Wstrzymał oddech, skurczył się, wbił pal
ce w  nadburcie.

—  Panicz lepiej przejdzie na tył —  powiedział szyp
nik. —  Na dziobie bardzo przewala i panicz może 
wypasc.

—  Mnie tu dobrze —  odparł Mściwoj. Nadając gło
sowi jak najniższe brzmienie dodał: —  N ie obaw iaj
cie się o mnie.

Książę otworzył oczy. Popatrzył na syna, którego 
szczupłą sylwetkę oblepiała lekka opończa. Chudy jest 
i nie bardzp silny, ade ma upór i może z niego w y 
rośnie dobry władca? Za często się zamyśla. W  tym 
wieku wolno w ięcej gadać niż myśleć. Kuleje, przez 
głupiego konia. O czym on tak myśli? Lubi słuchać 
księży i pieśniarzy... Żołądek podszedł pod gardło 
i skręcił. A la  złemu. Czemu on tam sterczy na dziobie 
i nic mu nie jest? Dać by go na księdza albo zakonni
ka, zostałby biskupem, uczyć się umie, mógłby po 
Chrystianie pokierować misją, mógłby posłować do 
Rzymu, do cesarza, do książąt. Taki potrzebny, księ
stwo w ie le  by zyskało. Przeklęte przegiby, głowa hu
czy, w  oczach mrok i mąt, jakby zaraz umierać. A le  
jest pierworodny, należy mu się starszeństwo, gdyby 
nawet oddać go na kśiędza, mógłby później upominać 
się o swe prawa i zawierucha gotowa. Wartek jesz
cze malutki, zobaczy się co z nim zrobić, może jego 
do duchownych? Mściwoj żądny sławy, to dobrze, ale 
czy sobie poradzi? I znów żołądek podjeżdża.

Pierwotnie Świętopełk chciał popłynąć jeszcze do 
Brzeźna, gdzie rybacy od kilku dni łow ili nowym nie
wodem, uszytym według wzoru fryzyjskiego, podobno 
lepszym od innych. Rybacy w oleli łowić po dawnemu, 
jak ich ojcowie i dziadowie, ale książę kazał, bo 
chciał, żeby łow ili w ięcej. Toteż zamierzał zobaczyć co 
z tego wyszło, zrobiło się jednak późno i wciąż bar
dzo cierpiał. Doznawał upokorzenia i złościł się, że 
poddani widzą go w  takim stanie, co rusz krztuszące
go się od pustych wym iotów. Milczą, udają, że nicze
go nie widzą i wcale nie patrzą na niego, potem będą
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się śmiać i młócić ozorami wśród bezpiecznych ścian. 
Złapać by którego na śmiechu, śmiałby się długo i do 
łez... Ostro kazał skręcić do strażnicy w  Wisłoujściu.

Już z daleka Mściwoj w idział jej światło. Każdej 
nocy i podczas mglistych dni na szczycie wieży, na 
palenisku z gliny i kamienia palono grube szczapy, 
aby ogień wskazywał żeglarzom wejście do W isły 
i dalej do Gdańska. Parzed kilku laty podczas silnego 
wiatru zajęły się dyle górnego wystawku. Z grodu 
widziano pożar. Na szczęście wkrótce spadł deszcz 
j  ocalił strażnicę. A le  dziesiętnik, który spoił się p i
wem i spał, utracił wolność i wraz z innymi robami 
poszedł karczować puszczę koło Raciąża. Dwóch 
współwinnych, w ojów  odpokutowało w  dybach: nie do
pilnowali ognia i nawet nie m ieli pod ręką ani dość 
wody, ani piasku.

W strażnicy oczywiście wiedziano, że książę rano 
wypłynął na morze i spodziewano się, że wieczorem 
będzie wracał, zatem mógł do niej zajrzeć. Gniewomir 
po cichu zapowiedział załodze, że jeśli coś się panu 
ziemi nie spodoba, marny czeka ich los. W oje uprząt
nęli strażnicę od góry do dołu, oczyścili broń, żeby się 
świeciła, strzegli ognia. Gniewomira bali się niemniej/ 
niż księcia^ a może i więcej.

Wojski pełnił obecnie obowiązki także kasztelana, 
którego nie było, bo od śmierci Domasława sprzed 
dwu lat Świętopełk nowego nie powołał. Dwoił się 
i troił, nie tylko z nawyku i zamiłowania, lecz rów 
nież z chęci zasłużenia na opróżnione stanowisko. 
Gdyby został kasztelanem stołecznego grodu, niewiele

by wagą ustępował wojewodzie —  był teraz tylko 
jeden, w  Swieciu —  a wśród kasztelanów księstwa 
nie miałby sobie równego.

Czekali tu. Sprawnie przymocowali łódź do nabrze
ża. Trzech ludzi oświetlało je  pochodniami. Wojski 
wyskoczył pierwszy. Wyciągnął rękę, aby pomóc księ
ciu, ten tylko warknął gniewnie. Już czuł się dobrze 
i pragnął to okazać. Rzucił okiem na nabrzeże i obręb 
przed strażnicą, wszedł do niej, obejrzał izby wojów , 
kazał otworzyć jamkę, która była pusta i śmierdziała 
zgnilizną, wspiął się po drabinie wewnątrz w ieży 
i wyszedł na otwarty wystawek. Na palenisku, staran
nie obrzeżonym kamieniami, płonął ogień nie za duży, 
po stronie nawietrznej leżała pryzma porąbanego 
drewna, przy niej skrzynia z piaskiem. W  pobliżu 
stały stągwie napełnione wodą po brzegi. Gniewomir 
postępował krok w  krok za swym  panem, za nimi 
szli Mściwoj i dziesiętnik.

M orze i ląd tonęły w  ciemnościach. Czasem tylko 
zabielił matowo wysoki grzywacz i zaraz rozpływał 
się w  niespokojnej czerni. Na niskim podkładzie hu
ku, który nieustannie szedł od morza jak groźny 
chorał, w iatr świstał wznoszącą się i opadającą me
lodię, raptem ciohł i na mgnienie ustawał, znów 
uderzał w  niebieskie piszczały ze wzmożoną siłą. Po- 
ryWał głos fa l i wraz ze swym zawodzeniem niósł go 
ku Gdańskowi.

Fragment I rozdziału nowej powieści.

B IL A N S  1977 ROKU. 
K S IĄ Ż K I W Y D A N E  PR ZEZ  

ZR ZESZEN IE

Oddział Gdański

1. H A F T  K ASZU B SK I — SZKO 
Ł A  W D ZYD ZK A  (10.000 egz.)

2. JOZEF B O RZYSZKO W SKI — 
NADOLE (650 egz.) \

3. BO LESŁAW  FAC —  ZA K O N N I 
CA  D LA  K S IĘ C IA  (900 egz.)

4. A LO JZY  N AG E L —  N E N K A  
RODA O JI DZOTCZI (2.000 egz.)

5. JERZY SAM P —  C YR O G R AFY  
(800 egz.)

6. K A Z IM IE R Z  OSTROW SKI —  
P IE ŚN IA R Z  Z ZIEM I JEZIOR (1550 
egz.)

7. JAN  TR E PC ZYK  —  ODECKNIE 
N IE  (1000 egz.)

8. G R Y F Y  LEO NA STAN ISZE W 
SKIEGO (40 egz.)

Oddział W ejherowski

9. WESTRZOD DOCZI (wybór: 
EDMUND K A M IŃ S K I) (300 egz.)

10. DRESZNY SPIEW E (wybór: ED 
MUND K A M IŃ S K I)
(poz. 9 i 10 wydane zostały wspólnie 
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w  W ejhero
wie)

Oddział Pucki

11. H A FT  K A SZU B SK I-SZK O ŁA  
PU C K A  (10.000 egz.)

Oddział Chojnicki

12. F IL IG R A N Y  PA P IE R N I K A 
SZUBSKICH (ze zbiorów Francisz
ka Pabicha) (250 egz.)

Z ŻYCIA  
ZRZESZENIA

K O N K U R S  U C Z N IÓ W  L IC E U M  
W  O R ŁO W IE

W końcu listopada ub. r. otwar
ciem wystawy i rozdaniem nagród 
zakończono kolejny konkurs plasty
czny na obraz i fotografię pt. „Z ie 
mia Kaszubska” , zorganizowany 
przez Oddział Gdański ZK -P  i 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycz
nych. Oceniono samodzielne waka
cyjne prace uczniów. Jury pod prze
wodnictwem Czesława Ciesielskiego 
oceniło 44 prace malarskie, 6 grafik 
oraz 32 fotogramy. Nagrodzono pra
ce Marka Górnisiewicza, A lic ji Woj 
dat, Witolda Pyzika, Mirosława 
Kosmalskiego, Krzysztofa Ządłows- 
kiego i Grażyny Pająk.

Pokonkursowe prace zostaną prze
kazane jednej ze szkół na Kaszu
bach. Oddział Gdański Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał od 
liceum piękny zestaw kolorowych 
fotografii, który —  zgodnie z zamie 
rżeniami obecnych właścicieli —  bę 
dzie wystawiany w  wielu miejsco
wościach naszego regionu, (w j)

ER R A TA

W  opublikowanych w  numerach
3, 4 i 5 ub. roku wspomnieniach 
Bernarda Nowaka „Echa powojen
ne” zakradły się błędy. W  odcinku 
I-tszym na s. 9 podano 4 km zamiast 
40 km (szerokość powiatu); na s. 10 
zamiast od powinno być do (począt 

ku sierpnia): w  odcinku II-g im : na 

str. 37 w  kolumnie lewej zamiast 26 

winno być 36, a w  kolumnie prawej 

w wierszu 12 od góry zamiast W ojs

kowym winno być Wojewódzkim, na 

s. 39 chodzi o ogniska zgnilca a nie 

zgniliey. Zniekształceniu uległy rów 
nież nazwiska doktorów: Danilew i

cza i Nyrka.

Autora i Czytelników przeprasza

my. Red.
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16 grudnia ub.r. zmarł po dłuższej 

chorobie F R A N C ISZE K  W Y C Z Y N -  

SKI. Pan Franciszek był przez kil

ka ostatnich lat wspaniałym orędo

wnikiem naszego pisma i wszyst

kich wydawnictw Zrzeszenia K a - 

szubsko-Pomorskiego. Był naszym  

doradcą. Jego pogoda ducha i uś

miech, które go n^gdy nie opuszcza

ły bardzo nam były potrzebne w  na

szej codziennej zrzeszeniowej pracy. 

Był autorem „Skorowidzu miejsco

wości W ojewództwa Pomorskiego” 

wydanego w  1938 r. w  Toruniu. Po 

chowany został 20 grudnia w  ro

dzinnym grobowcu w  Toruniu.

Fot. w  1976 r. Alfons K lejna

KLĘKA
K A S Z U B S K IE  PR EM IER Y  

L A L K O W E

Swego czasu informowaliśmy o 
dwóch sztukach Natalii Gołębskiej, 
znanego gdańskiego reżysera i dra
maturga teatru lalkowego, osnu
tych na wątkach kaszubskich. O- 
becnie możemy już poinformować
o prapremierach obu tych sztuk.

Pierwsza prapremiera — śpiewo- 
gry na kaszubską nutę „Guli-Gut- 
ka” odbyła się w PFń°twowym Te
atrze L/alki . Tęcza” w  Słu pcu  acizie 
reżyserem przedstawienia była Zo
fia Miklińska, a scenografię i lalki 
projektował Adam Kilian. Prapre
mierę sztuki drugiej —  fantazji ka
szubskiej „Diabelskie skrzypce” przy 
gotował 20 listopada 1977 r. Teatj: 
Lalk i i Ąktora „Baj Pomorski”  w 
Toruniu, w  inscenizacji i reżyserii 
Joanny Piekarskiej, ze scenografią 
Zdzisława Kulikowskiego. A  oto co 
po prapremierze toruńskiej pisała 
tamtejsza prasa:

„Sztuka Natalii Gołębskiej opo
wiadająca o poszukiwaniach „dia
belskich skrzypiec” , których zażą
dała od Wojtka piękna Barbarka, 
nie jest jednak tylko folklorystycz
nym obrazkiem, który z racji odręb

ności kulturowej i językowej ka- 
szubszczyzny mógłby łacno stać się 
suchym i niezrozumiałym dla dzie
cka zapisem dawnych obyczajów. 
Folklor został w  niej umiejętnie 
przetransponpwany na potrzeby sce
ny, osobliwości językowe pojawiają 
się rzadko i zawsze w  tłumaczącym 
je kontekście zdaniowym. Toteż 
„Diabelskie skrzypce” mogą się po
dobać zarówno dzieciom jak i od
biorcom znacznie starszym. Jedni 
podziwiać w  nich będą (/udownoś- 
ci, drudzy — mistrzostwo w  kon
struowaniu postaci i zakamuflowa- 

"~ze ’ dowcip” .

Aktualnie do wystawienia „D ia
belskich skrzypiec” przygotowuje 
się gdańska „M iniatura” , która pre
mierę zapowiada na jesień br.

(łt)

R Z E ŹB A  ŚW IĄ T E C Z N A  
W  P A Ł A C U  O PA T O W

W  grudniu ub. r. otwarto obszer
ną wystawę w  Pałacu Opatów w  
O liw ie zorganizowaną przez Dział 
Etnografii Muzeum Narodowego w  
Gdańsku. W  dwóch salach zgroma
dzono dawne i współczesne rzeźby 
ludowe z Kaszub i Kociewia, w  jed 
nej sali wyeksponowano hafty ka
szubskie, w  większości wykonane w  
okresie międzywojennym, m.in. pod 
kierunkiem Teodory Gulgowskiej. 
Największą jednak uwagę skupiają 
kaszubskie i kociewskie szopki oraz 
gwiazdkowo-noworoczne atrybuty 
obrzędowe. Zgromadzono łącznie po
nad 200 eksponatów, własność mu
zeum. (w j).
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B A D A N IA  E T N O G R A F IC ZN E  
W S I K A S Z U B S K IC H  
O K O LIC  B Y T O W A

Miejscowa ludność kaszubska wsi 
okolic Bytowa była obiektem ba
dań etnograficznych prowadzonych 
od 1973 r. przez Katedrę Etnografii 
UL. Problematyka badawcza doty
czyła w  miarę rozwoju badań na
stępujących zagadnień: stosunku K a
szubów do przeszłości własnej wsi, 
własnej rodziny (rodłu), parafii oraz 
ich stosunku do re lig ii i własnej 
gwary. Zagadnienia te miały naś
w ietlić m. innymi stopień wewnę
trznej integracji ludności kaszub
skiej. W  drugiej fazie prac tereno
wych obiektem badań była rodzina 
kaszubska traktowana jako podmiot
i obiekt procesów etnicznych, które 
m iały miejsce za życia trzech poko
leń kaszubskich. W  badaniach tych 
dążono do poznania okoliczności 
sprzyjających wtapianiu się człon
ków rodziny w  środowisko obcej 
grupy etnicznej oraz ustalenia 
wszelkich kontaktów członków ba
danej rodziny z ludnością kaszub
ską innych okolic oraz z kulturą 
polską. Równocześnie badano folklor 
muzyczny i dokonano transkrypcji 
muzycznej ludowych pieśni kaszub
skich. Badania prowadzono w  Osła 
-wie Dąbrowie, w  Studzienicach, 
Czarnej Dąbrowie, Płotowie, Reko- 
wie, Kłącznie. Ze wsi tych wybra
no Płotowo do pogłębionych badań 
stacjonarnych, które prowadzono w  
tej wsi w  ciągu dwóch ostatnich 
lat. Ponadto w  roku 1977 przepro
wadzone zostały badania porów
nawcze w  Kanadizie nad grupą por- 
tomków dawnych emigrantów m. 
in. z obecnego województwa słup
skiego. Badania te, które obecnie ze 
względu na realizację problemów 
węzłowych, będą mogły być wyko
rzystane przy opracowaniu zagad
nienia dotyczącego „R o li dziedzic
twa kulturowego w  kształtowaniu 
się świadomości etnicznej i narodo- 
w e j” .Znalazły w  początkowej fazie 
realizacji protektorów w  osobach 
byłego kierownika Wydziału Ku l
tury w  Bytowie mgr. Jana Tybor- 
czyka, ówczesnego przewodniczące
go W ojewódzkiej Rady Narodowej 
mgr. Mazurka oraz kierownika Mu
zeum w  Bytowie mgr. Cieleckiego.

Natomiast badania w  Kanadzie 
prowadzone w  najstarszej polskiej 
parafii we Wilnie, w  której miesz
kają m. innymi potomkowie Zbłew- 
skich, Hetmańskich, Burchatów, Re- 
ców, Szulistów, Kulasów, Szczypio- 
rów,' Gliszczyńskich, Princow, a 
w ięc rodzin mieszkających w  okoli
cach Bytowa, możliwe były do 
przeprowadzenia dzidki pomocy pa

ni dr J. Jost, autorki pracy o osad
nictwie kaszubskim w  Ontario i 
prof. dr. Tadeusza Josta z Uniwer
sytetu w  Ottawie a także probosz
cza z W ilna ks. dr. Kądziołka oraz 
życzliwości m iejscowej ludności po
chodzenia kaszubskiego, która do 
badań odniosła się niezwykle ży 
czliwie. Na specjalne wyróżnienie 
zasługuje rodzina Burchatów z W il
na.

W  wyniku badań, przygotowywa
ne są cztery prace magisterskie do
tyczące podstaw bytowych i stosun
ków społecznych: życia rodzinno- 
-zawodowego wsi kaszubskich z 
przełomu X I X - X X  w., oraz odda
ny został do druku w  Zeszytach U - 
niwersytetu Łódzkiego art. oma
w iający wstępne wyniki badań w  
Kanadzie (we W ilnie Ontario). W  
nadchodzącym roku przewiduje się 
ostateczne syntetyczne opracowanie 
badań prowadzonych we wsiach by- 
towskich oraz kontynuację badań 
w  Kanadzie.

J A D W IG A  K U C H A R S K A

A N N A  K A N T R Z O N K O W A  
Z  BRUS

Artykuł „H afty z dobrej szkoły” 
autora K. Ostr. zamieszczony w

„Gazecie Pomorskiej” (nr 280 z 77r.) 
poświęcony jest Annie Kantrzonko- 
wej z Brus. Mało znana w  woj. 
gdańskim (oj! te granice wojewódz
kie) Anna Kantrzonkowa jest w y 
chowawczynią kilku pokoleń hafcia- 
rek, wciąż twórczą w  popularyzacji 
haftu kaszubskiego. „Uczyła (swoje 
uczennice) aby nie wprowadzały do 
haftu takich elementów, które są 
obce tradycyjnemu wzornictwu ka
szubskiemu. Uczyła także, aby nie 
powielały bez końca tych samych 
wzorów, lecz starały się kompono
wać z rozmaitych motywów własne, 
harmonijne dzieła. Uczyła trudnej 
umiejętności doboru kolorów i odcie 
ni, wysoko oceniła dokładność wyko 
nania. (...) Na wystawach sztuki lu
dowej w  Chojnicach, Brusach, Tu
choli łatwo poznać można te pereł
ki ze szkoły Anny Kantrzonkowej. 
Charakteryzują się delikatną dona
cją kolorystyczną, nieco jaśniejszą 
od innych haftów kaszubskich, na
sycone są bardzo misternymi, a cza
sem wręcz mikroskopijnymi detala
mi, zwracają uwagę mistrzowskim 
rysunkiem. Są oryginalne, niepow
tarzalne w  ogólnym wyrazie, a sta
ranne aż do najdrobniejszego szcze
gółu” . (w j)

Jednym zdaniem
9  28 X I ub. r. w  gdańskim Ratuszu Głównego Miasta odbyła się jubileuszowa 

sesja zorganizowana w  50-lecie Instytutu Bałtyckiego. Z  tej okazji wybito również 
pamiątkowy medal.

9  28 X I ub. r. w  oliwskim  Pałacu Opatów rozpoczęto dwudniową sesję historycz
no-literacką z okazji 350-tej rocznicy zwycięstwa floty polskiej pod Oliwą. Na  
ścianie Pałacu Opatów wm urowano pam iątkową tablicę o treści: „W  350 rocznicę 
zwycięskiej B itwy Oliwskiej, która imię Polski m orską chwałą okryła — m aryna
rzom i żołnierzom, na straży naszego morza stojącym, społeczeństwo W ybrzeża” .

•  W  ubiegłym  roku dokonano fuzji k lubów  sportowych: kościerskiej „Kaszubii” 
z „Ceram ikiem " Lubiana. Przy okazji wyrugow ano tradycyjną (dla Kościerzyny) i 
piękną nazwę „Kaszubia” , zastępując ją  wielce oryginalną —  M LK S  Kościerzyna.

•  Polska batynautyka ma 10 lat. W  lipcu 1967 r. na jeziorze Kłodno k. Chmielna 
odbyło się pierwsze zanurzenie „Meduzy 1” ’. N a  głębokości 24 m przez 4 doby 
przebywał konstruktor Antoni Dębski.

•  Nakładem  K A W  w  Gdańsku ukazał się „Przewodnik po muzeach Ziemi Gdań
skiej” . Przewodnik inform uje o Muzeum Narodowym  w  Gdańsku, Muzeum Archeo
logicznym w  Gdańsku, Centralnym Muzeum Morskim  w  Gdańsku, Muzeum Historii 
Miasta w  Gdańsku, Muzeum M arynarki W ojennej w  Gdyni, Muzeum Oceanografi
cznym i Akw arium  Morskim M IH  w  Gdyni, Dziale Historii Miasta Gdyni M iejskiej 
Biblioteki Publ. w  Gdyni, Muzeum Kaszubskim w  Kartuzach, Muzeum Piśmiennict
w a  i Muzyki Kaszubsko-Pom orskiej w  W ejherow ie, Izbie Pamięci Józefa W ybickie
go w  Będominie, Kaszubskim Parku Etnograficznym w e Wdzydzach Kiszewskich 
oraz o Stacji Gromadzenia D óbr Kultury i Upowszechniania W iedzy o Regionie 
w  Pucku. Przewodnik opracowany został starannie pod kierunkiem L. J. Łuki. Razi 
jedynie pretensjonalny tekst o muzeum wejherowskim . Szata graficzna bardzo  
staranna, oprawa znakomita. Przewodnik ukazał się w  nakładzie 5 tys. egz. (w  ję 
zyku polskim) oraz po 2,5 tys. egz. w  języku angielskim i rosyjskim.

•  K ilka już lat brygady Pracowni Konserwacji Zabytków  w  Gdańsku odb-jdowują  
5 spichrzów: „M iedź” , „Pannę” , „O liwski” , „Dużą Dąbrowę” i „M ałą Dąbrowę” 
dostosowując je  do potrzeb Centralnego Muzeum M orskiego w  Gdańsku. Termin  
uzyskania 8 tys. m kw. sal ekspozycyjnych, wielkich magazynów, biblioteki, archi
wum  i kina nie jest ustalony.

0  W  ubiegłym  roku dr Zofia  Hołowińska z ramienia Inst. Architek. i Urbanistyki 
Politechniki Gdańskiej badała otoczenie Zam ku Kiszewskiego. Natrafiono na niezna
ne m ury z cegły gotyckiej i zachowane piwnice. Dzięki znalezionym fragmentom  
glinianym  i trzem zachowanym szklanicom ustalono, że piwnice były jeszcze użyt
kowane w  X V I i X V II  w ., tj. po pożarze głównego budynku w  roku 1H54 w  czasie 
w ojny trzynastoletniej. Cenny kiszewski zespół zabytkowy jest jednak dalej zanie
dbany, źle eksploatowany i  dewastowany.

•  N a  grudniowej sesji W oj. Rady Narodow ej w  Gdańsku podjęto decyzję o na
daniu Półwyspow i Helskiemu statusu Nadm orskiego Parku  Krajobrazowego. Uchwała  
ta precyzuje: „Celem utworzenia parku jest zapewnienie w arunków  dla aktywnych  
form  ochrony i kształtowania środowiska przy równoległym  rozwoju funkcji re
kreacyjnych z zachowaniem w  krajobrazie tych wszystkich elementów, które decy
dują o jego wartościach przyrodniczych, kulturalnych i rekreacyjnych” . Podsta
w y  prawne są. Półwysep mogą uratować jedynie kapitałochłonne inwestycje.

tw j)
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OTO ona. We wsi Silno niedaleko 
Chojnic tuż przy asfaltowej drodze 
chatynka strzechą kryta, Betlejem.

Sołtys —  zanim wybudował stoją
cy niedaleko dom, mieszkał tu parę 
lat —  otwiera drzwi. Najpierw  za
mek yale, potem przemyślny skobe- 
lek, tak jak i chata rodowodem się
gający X V II  wieku. „Betlej emka” 
jest ostatnią z ośmiu jeszcze po w o j
nie istniejących tu parowiecznych 
kasźubskich chat podcieniowych. Ro 
dowa chata sołtysa, która stała do
kładnie w  tym samym miejscu, 
gdzie teraz wybudował nowy dom, 
przeniesiona została do skansenu.

—  Rozbierałem ją sam. I  złożyć 
też miałem, ale akurat złamałem rę 
kę —  mówi z żalem —  nie w idzia
łem je j niestety, nie często w y jeż
dżam z naszego „Betlejem ” .

Używa tej nazwy choć nie pasuje 
do współczesności. Co innego „Betle 
jemka” uznana za zabytek. Jest 
własnością państwa, które —  jak po 
wiada —  dużo pieniędzy włożyło, 
żeby ten relikt dawnego życia ka
szubskiego zachować. Opiekował się 
nim gdański konserwator, po ostat
niej reform ie administracyjnej pie
czę objął konserwator bydgoski, 
którego plany gospodarowania tą 
chatą są w  Silnie nie znane. Chata 
żyła, dopóki byli w  niej ludzie. 
Mieszkał sołtys z rodziną, później 
była tu gromadzka biblioteka. Biblio 
teka to oczywiście nie tylko wypo

życzalnia, ale miejsce spotkań. P ro
wadzono próby zespołu regionalne
go, w iele planów prac podjętych 
na rzecz własnego regionu, utrwale
nia tradycji i własnej kultury zro
dziło się tu, z najlepszej inspiracji 
jaką jest autentyk. Widać to i teraz 
z zachowania sołtysa. Dopiero co 
mrukliwy i niechętny, ożywił się, 
rozgadał. Poczuł się u siebie. Opie
ka konserwatorska objąć miała rów 
nież otoczenie „Betlejem ki” , podwór 
ko z typową kaszubską, drewnianą 
studnią. M iał stanąć przy n iej żuraw, 
całość powinna być ogrodzona. A  
najważniejsze: czym właściwie ma 
być dla swojej wsi „Betlejem ka” ?

Sołtys widziałby tu izbę regio
nalną. M iejscowe niewielkie muze
um i świetlica ludowa —  na przyś
piewki, na bajanie, na twórczość 
Własną. (...)

W  Silnie, gdzie była osada ośmiu 
kaszubskich krytych chat zwana 
Betlejem, pozostała jedna „Betlejem  
ka” . Z nieokreślonym swoim dzisiaj. 
Sądząc po potrzebach, które w  naj
lepiej rozumianym interesie rozwo
ju i zachowania naszej kultury lu
dowej trzeba jeszcze powiększyć, 
wszystkie chaty jakie tu były mogły 
by znaleźć cel i sens istnienia.

E LŻ B IE T A  B IND ER  
' (Fragment z artykułu „D zi
siaj w  Betlejem ” zamieszczo
nego w  numerze 52/1977 r. Ty 
godnika Katolickiego „W T K ” )

Z M A R Ł  S T A N IS Ł A W  Z A W A C K I

W  dniu 25 września br. zmarł w  
Chełmnie n. W isłą Stanisław £a- 
wacki, senior filomatów pomorskich.

Urodził się 8 m aja 1984 r. w  S u" 
minie pow. Nowe Miasto L ubaw 
skie. Jako 12-letni chłopiec brał u - 
dział w  strajku szkolnym w  Sumi- 
nie przeciwko nauczaniu religii w  
języku niemieckim. Naukę gimna
zjalną rozpoczął w  Toruniu w  szko
le wydziałowej dla chłopców a na
stępnie kontynuował ją  w  Gim na
zjum Chełmińskim. Tutaj w  1910 r. 
wstąpił do tajnego kółka samokształ 
ceniowego p. n. Towarzystwo Tom a
sza Zana. Było to najliczniejsze i 
najbardziej aktywne koło gimnazjal
ne na Pomorzu. W  latach 1912— 14 
przewodniczył jnu Stanisław Zaw a- 
cki.

Przed pierwszą wojną światową 
pełnił również funkcję komendanta 
tajnej drużyny harcerskiej w  Cheł
mnie, utworzonej z członków Tow a
rzystwa Tomasza Zana.

Studiował prawo i ekonomię na 
Uniwersytecie Poznańskim. Równo
cześnie uczestniczył w  działalności 
narodowej, w  1919 r. był sekreta
rzem Rady Ludowej w  Biskupcu 
pow. Nowe Miasto Lubawskie. W  
maju 1920 r. został wydelegowany 
przez Akademicki Komitet P lebi
scytowy w  Poznaniu do Kwidzyna
i Olsztyna, aby tam nadzorować 
pracą plebiscytową obywateli pol
skich.

W  latach 1923— 35 S. Zawacki był 
burmistrzem miasta Chełmna. Od 
1921 r. do wybuchu wojny pełnił 
funkcje sekretarza Związku Filoma
tów Pomorskich, zrzeszającego by
łych członków kółek filomackich na 
Pomorzu. Przez szereg lat wchodził 
również do Zarządu Okręgowego 
Dzielnicy Pomorskiej Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół.

Po drugiej wojnie światowej cho

ciaż schorowany brał udział w  od

budowie kraju. Przez wiele lat pra

cował w  Urzędzie Ziemskim w  To

runiu, Państwowych Gospodar

stwach Rolnych i w  administracji.

Zm arły był całkowicie oddany 

sprawie Ojczyzny.

ST E F A N  R A F IN S K I
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Guczów Mack godo!
W ilcze ca  Sprzeti Bqtcza westrzód lasów tacą isę pustczi ipod zwatwą Wiilcze Młine.

Malinikó istrega, G linnó, z przitczi ginzepe plezgó i isizemi dzys jalk pieirwi 
i wepliwó swoje przezenne wode w pobieżne jezoro. Nad tq  stregą, co pier- 
wi beła Wiele wikszó, wiesoło so klaprowa i szemarza staroświecko mielnica. 
Drów wode spódół bezustónku na wiełdżi młińsczi koło ii nekół mielnicę. 
Ale dzysó ju ni ma po tiim młflnlie niiżódnego szlachu, oprócz zwatwe.

W  tim  sinóżiim okalim  czedes pienwi żęło baro wieile wilków. A zemq, czej 
nastałe pękane mroze, wflczi welóżałe z chmorów i brzedów gromistech m ir  

rachowsczech lasów, nad jezorem ję łe straszno wec i strachę przejemac okol- 

nech ledzy. Róz w sekretnq noc użarłe młenórkę, co welazła z checzi na 
pod worze. Od tech czós zwele ten młin Wilczim Młiinem.

Wilczi w nenczas bełe w ie lgq plagq ledzy ii izjwierzeców. Dżimęte w lalsach 
jelenie, sannę i zajce. Wicków beło  coróz to  wicy, a inocaima zazeirałe do zó- 
gardów, a dze le jaczii kóń so skubół trówkę na pażęce, te rozszarpałe 
wilczi.

Ale ina szczesce, a beło to  kol dwastalati slóde, rzqd presczi wepowlie- 
dzół wilkom wojnę. Tej ję le  przecenac łase i robie dukte z półnia w nordę 

i ze wzeniku na wzainiik. Podzelele łase ina szterekańitne jage  i usta-nowrle le- 
seństwa i nadleseństwa. Weznaczele też nódgrode za póre wilczech uszi -  

ta lara, oo wn en czas beł grebszim detlkem.

W  niedłudżim czasu wilczi wedżinęłe, le jesz tam-sam jaczi zastół utacony 
w gęstwach, a jednym z ostatnech w okalim Wlilczech M łinów beła stóró 
wilczeca, co jesz d ługo charłęzeła w sprzetech lasach i gajach.

Ostatnó wilczeca ,sę zestarza, isto sę często sewó i kresznia z dnia na 
dzeń, Zaniewidza na lidzewe oiko :i zesztiwlnia ina siledne szpere. Przetrzima 
jesz zemę, a le  gwenego dinia ina zymlku zainiemogła, zwróceła sę i leża bez- 
chwatnó przed swojiim legowiszczem i zdecha.

Redosc zaponowa westrzód dzewech i chówinech zwierzeców. W iele z nich 
sę pozeszło prze zdechajqce wilczece. Tej chitri les jq ł wiilczece rQgac i re
nie ję  przekęsnema gódkama. Czej skuńczeł, stóró knaga ję ła ji dobódac 
swojima rogama i wegadowac, że ji malinczi celgtko bezsertno użarła. Dzek 
jq ł ję  kaleczec swojima kłama, a smardny twórz ji belno pusceł decht do no
sa. Nawetka głupi osół dół ji czile buftsów swojim cwiardim kotem.

Le decht kóń, co też beł przeszli zdrzec, inie doskócół wi'lczece ani gódkq 
ami kótem. Tej rzekł zdzewiony les:

—  Ceż te tak stojisz cecho jak muczk? Nlie chcesz te ji też dac belnego 
bufsa kótem? Ko ta wilczeca doch twoję memkę użarła...

-  Jó -  odrzekł szlachetny kóń -  trzimaję to za niedobrase i nikczerrinotę 
mscec sę na proceminiku, co mlie ju  wicy nick szkód z ec ni moż®.

Nawetka men twórz 
Wipódł so w „sw ię ti" gónz:
Jqł swim smardem trec 
I sę brzedko mscec.

Chceme le so zażecl
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Naji deche
Aleksander Labuda

SARCESTI

Sarcesti —  to demon chwatu i zapalczewote. Dzeje 
w  przirodze, na lądach i na morzach. Gromistć barche 
w ie jów  ł okropnś wichre, nekawice i sztorme —  to 
dokóze Sarcestego. W  ledzach dzeje zapalczewotą i 
wiedno na jejich szkodę i nieszczesce.

—  W  ce je  w ierę ten Szarcesti w lazłi!

—  Jidze sarcesti grzemot.

—  To je  na Sarcestego!

—  Sarcesti zerwół ten dak.

—  Sarcesti połómół drzewa w  lese. -

—  Sarceste grade paneją latoś.

—  Sarcesti sztorm zatopił nasze łodze.

—  A la Sarcestemu!

— Do sto Sarcestech!

Sarcesti żeje jesz dzys w  gódkach i runitwie.

S A R M A T N Y

To meri duch bezwstednote i sarmote, ogradzan kę- 
trzetwe i kętrzińców. Dzeje przede wszetczim w  mias
tach i tam, dze wasteje bezwstednota i moralny roz- 
bot.

—  Sarmota jak w  Sodomie i Gomorze!

— W  tech checzach mieszkó Sarmatny.

—  Beł w  sarmoce nalazłi, urosłi i umarłi.

—  Ten Sarmatny jich do te donekół.

—  To je bezwstednota na Sarmatnśgo!

—  Je zarzekli na Sarmatnego.

—  Góde brzedko jak Sarmatny.

— To zgnilezna i sarmota.

—  Do sto Sarmatnech!

Sarmatny dzeje w  ledzach dzys Jak  przóde, le miono 
; ego jidze w  zabóczenie.

SEK R ETNIK

To merawi duch, sprówca znobu i sekretnech mro
zów.

—  Sekretnik stedzy nodżi.

—  To je  dzys sekretny mróz.

—  To se mó na sekretna zeme.

—  Niech ce Sekretnik jimnie!

—  B iej mie do sto sekretnych diabłów!

Sekretnik dzeje le w  żernie. Zybie przirodę i ledzy 
do starbnego spiku. Żeje w  gódkach i powióstkach.

SECHO OBOK B lOŁO  i  s m ie r c

To meri duch-strószk w  zjaw ie koscetrupa z kosą 
na remieniu.

—  Ta Sechó ce wnetka halo!

—  Z tą Biółą ni ma żartów.

—  Czej zeńdzesz sę z tą Biółą, tej je  z tobą kuńc.

—  Smierc je  sprawiedlewó.

—  Chwale ze mną Smierc za je ji sprawiedlewotę i 
umierej biedno, a niech ten bogati sę jiscy i sę j i  
procem stówió —  on zdechnie jak nen dzewi zwierz!

Sgchó je  znónó u wszetczech ledów i żeje w  
gódkach i powióstkach.

SM ĘTK

Smętk —  to wipny duch procemnotów i psotów, je  
gorlewim  ogradzanem wszeternóstczech lewotnech do- 
seznów naszego kaszebsczego semietu. P ierw i bół 
sprówcą smutków i nazywół sę Smutk, le pozdze ze 
smutnego Smutka zrobił sę nasz psotny, wipny i chi- 
tri Smętk.

—  Smętk to je  taczi ledałi pieczelnik.

—  Prze Gostomiu w  Łesy Górze je  piekło, dze se 
Smętk tacy.

—  Na rozestajach możesz zetkac sę ze Smętkem.

—  Ten może tancowac jak Smętk

—  Smętk sę wkrący na kożdi żóm i bóms.

—  Ten dzewus tak długo łazeł po tech muzykach i
żómach, jaż Smętk go usmętnił.

—  Mulku, jest dló mnie tak pokusnó jak desza dló 
Smętka!

—  Ucekó jak Smętk przed święconą wodą.

—  'len  ouzer ]e cnitrl jak Smętk.

—  N ie zadawej sę ze Smętkem!

—  To je wszetko na Smętka!

—  Biej mnie do Smętka!
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Smętk wezdrzi jak  jistny czołwiek, le mó dwa decht 
malinczi różczi na lesenie, krótechną tepę a jedną 
szperę kóńską a dregą kurzą. Matczi ostrzegają swo
je  córecczi, cobe dałe boczenie prze tuńcu z czim tań- 
ceją:

—  Czej ce cezy jaczi elegantny pańć zabierze do 
tuńca, tej sę nóprzód dobrze przezdrze na jego nodżi, 
cobe ce czasę Smętk ni miół zabróny!

W  powióstce o Ormuzdze i Arimanie Aleksandra 
Majkowsczego w  „Remusu” widzyme Smętka sprówcą 
wszetczech naj dzejowech stratwów. Może bec, że 
p ierw i Smętk taczim beł, ale dzysó je jinszim. Nie 
je benómni niszczotą kaszebizne, le je usebnienim ka- 
szebsczego semietu, osoblewie jego lewotnech znańcz
i leszewków. Je elegantnym, schlednym, kąsk busz- 
nym, czasę zódrosnym 1 zwórnym, zamkłim w  se i 
krejamnym, rozwóżnym, kąsk do se, a nieczede wieso- 
łim weszczergą skórnym do psot i werglów, do rążene
i  podkórbianió.

Tak jak Goethego Mefistofeles we „Faust”  je ja- 
w em ym  Miemcem, tak nasz Smętk je  jawernym K a- 
szebą.

SM O RGO N

To meri duch smardów i swędów. Mieszko w  napól 
wicach, smardzyńcach i sztokach.

—  Smierdzy jak  Smorgón!

—  Tu je czec za Smorgónem.

—  Smorgón sedzy pod smardleną.

—  Smorgón wnekół tworzą w  kurnik.

—  Za tobą sę Smorgón wlecze.

—  Biej buten, bo Smorgón sę u ce krący!

—  To je  smorgóńsczi smród!

Smorgón żeje jesz dzys w  gódkach i powióstkach.

SORIN

Je to meri duch dołemnote i kalectwa.
—  Sorim mu krzeń złómół.
—  To dzecko je  przechlastłi, gwes Sorin to mó zro

biony.
—  Chlastnął ce Sorin.
—  Do Sorena te tam lózł?!
—  Jachół i Sorin go wewaleł na prosti drodze. 
Sorin żeje le jesz w  gódkach.

STR ZE G Ą

M eri duch weszego szlachu, słega Morlawe je  sprów 
cą poszedłów i morlawnech cher. Dzeje w  calechny 
przirodze, osoblewie westrzód ledzy.

—  Strzegą trzęsę cherama.
—  Czej Strzegą sę zjawi, ledze cherzeją w  calech- 

nym okalim.
—  Wemarła wieś, bo zawitół do ni Strzegą.
—  Jes ju w  remionach Strzedżi.
—  Żebe ce Strzegą zarwół!
—  Biej mie do merego Strzedżi!
Strzegą dzeje jesz dzys, le miono jego dżinie.

s z Em i c h

Je to strogotlewi duch lasów, ogradzan ubetnech 
cyszawów i zdólnech szemów.

—  Zagrół Szemich spiewę lasów.
—  Szemich dół jim  utulenie głębok w  lese.
—  Biej do łasa a będze ce ubetno w  obamim 

Szemicha!
Szemich dzeje le decht w  lasach. Spiówie lasowim 

awierzecom. Żeje le w  powióstkach.
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Wolter na Kaszubach?
Edward Breza

Jeśli zapytać kogokolwiek ze średnim wykształce
niem, skąd pochodzi nazwisko Wolter, to padnie od
powiedź: iz Francji, bo tam żył i  działał Voltaixe, 
spolszczony na W olter (1694—1778). Gdy jednak się 
zważy, że nazwisko to spotykamy wśród kaszubskich 
gburów, to odpowiedź taka wyda się mało prawdo
podobna. Do chłopstwa kaszubskiego przecież nie tra
fiły  wolnomyślne poglądy myśliciela oświeceniowego, 
żeby wraz z nimi przyjęło nazwisko francuskiego 
filozofa. K iedy wreszcie podam, że nazwisko W olter 
na Kaszubach znane było już w  X V I w., to pozornie 
prosta odpowiedź, że nazwisko wymienione w  tytule 
pochodzi .z Francji, okaże się nieprawdopodobna i 
błędna.

Zacznijmy zatem od dokumentacji interesującego 
nas nazwiska na Pomorzu. Pierwsze poświadczenie 
nazwiska Wolter mam z Człuchowskiego, mianowicie 
w  r . 1583 wspomniany został w e  wsi Sztynbomo, dziś 
Słupia Goergius 'Jerzy' W olter F X I  —  X V  62. N azw i
sko to stało się podstawą niemieckiej nazwy wsi 
K iełpin w  Człuchowskiem, tj. Woltersdorfu: Nobilis 
Christdaous Maniteufed de Calepiin 'K iełpin ’ seu Woł- 
terssdorff r  1570 F. X I— X V  163 i też: Nobilis Karsten 
Memteuffel we wsi Colpin alias 'inaczej’ W oltersz- 
d orff ZDz 228/) gdzie człon I I  nazwy -dorf 'w ieś’

• pełni funkcję dzierżawczą, równą polskiemu -owo 
(niby Wolterowo). W  F X V I —  X IX  510 wspomniany 
zastał kanonik Maciej W olter: Matthiae Woltheri, ca- 
nonici Vandansis, v icarii Zukoviensis etc. Pod koniec 
X V II I  w. w  Kaliszu (Kościerskie) mieszkał Bauer 
'rolnik’ Watotnzjyniec] Woltlher IK , zresztą i  dziś m ie
szka w  centrum tej w si gospodarz Wolter; w  tym że 
czasie Inistmanin Andr[eas] Wolter w  Tuszkowach 
(Kościerskie) IK . W  X IX  w . (r. 1862) notowany jest 
na Pomotnzu Zachodnim szlachcic Wolter.1) W  tymże 
wieku zlnany jest Stamislaus Wolter w  Czyiczkowach, 
Józef Wolter w  W. Chełmach, por. księgę ślubów pa
ra fii Brusy w  Chojnickiem r. 1878 i 1883, poz. 2, 58
i Marianna W olter -w Zapceniu, por. księgę ślubów 
par. Bolrzyjszkowy w  Chojnickiem r. 1892, poz. 188.

N a  Pomorzu Zachodnim już wcześni ej, bo w  r. 1756 
występuje szlachcic von Walther3). Pod koniec X V II I  
wieku notowany jest J. W alter w  Ohwarznie (Kościer
skie) IK , Bauer Woytjechus] W alter w  Lipuszu (K o 
ścierskie) IK , wispółcześnie W alter w  Redzie i w  C ie
chocinie w  Wejherowskiem.

Oprócz nazwiska W alter i W olter znany jest też na 
Pomorzu wariant Gitar, np. w  Dziemianach, Raduiniu, 
Pogódkach i w  Garc?vnie (Kościerskie), znany mi 
z eksploracji terenowej, z nagrobków cmentarnych 
lub z zapisów kościelnych.

Przejdźm y do objaśnienia udokumentowanego na
zwiska w  trzech wariantach: Walter, Wolter, Olter. 
Poświadczenia źródłowe z X V I w. wykluczają możli
wość zapożyczenia tego nazwiska z  Francji. Myśliciel 
francuski nazywał się bowiem Franęois-Marie Arouet. 
Nazwisko Volta ire powstało w  sposób sztuczny, przez 
anagram, czyli przestawKę liter i sylab w  autentycz
nym nazwisku i imionach.*) Wymieniając trzy wa-

*) Zauważmy, że w  jednym źródle ów  Manteufel nosi imię 
Chrystian, w  drugim  Karsten. Otóż są to warianty dielek- 
taln 1 tego samego imienia grecko-łacińsk’ego Christian 
u Niem ców. Por. np. Karsten, Kersten oder Christian w  ro 
dzinie Puttkam erów  (zniemczone nazwisko Podkom orzy) w : 
L. Clericus, Geschichte des Geschlechts der Herren, F rei- 
herren und Grafen  von Puttkamer... Berlin 1878—1880, s. 178. 
D odam y , że M tlerowcv w Trólmieścle nadawali chętnie 
nazwidto Karsten Polakom, o czym o. R. Świętochowski, 
Germ anizacja nazwisk polskich na terenie Gdańska w  latach 
.1874—1944, W roc ław  1966 i E. Breza, Nazwiska polskie miesz
kańców  Sopotu pierwszej połowy X X  wieku. Rocznik So
pocki 1976. s. 96. N ie było to jednak, jak  chcieli hitlerowcy, 
"echter deutscher Nam en” 'prawdziw ie niemieckie nazwi
sko’ *<o imię Chrystian jest ogólnochrzescijańskie, nie nie
mieckie.

rianty jednego pod względem etymologicznym nazwi
ska, wskazałem pośrednio na jego pochodzenie. N a j- 
bardzied przejrzysty jest tu oczywiście wariant W al
ter, por. tu choćby pseudonim W alter gen. K. Św ier
czewskiego. Im ię niemieckie Walter pochodzi od czasów 
nika walten 'rządzić, panować, kierować’.')

Nazwisko Wolter wyw iedziem y również od imienia 
Walter, ale w  jego odmianie fonetycznej dolnonie- 
mieckiej (W alter to forma górnoniemiecka). Żeby 
uprawdopodobnić to stwierdzanie, .podam, że wariant 
W olter funkcjonował też jako imię. Np. w  cytowanej 
w  przypisie 1 pracy o rodzinie Puttkamerów mamy 
w  X V II  w. imiona W olter Puttkamer (s. 613, 619). Do
dam jeszcze, że znane dziś dość często na Kaszubach 
nazwisko Wałdoch, które wyw iedziem y od niem. im ie
nia Waldemar, zapisane jest np. w  r. 1664 w  Gołce- 
w ie  (Bytowskie) jako gbur Woldoch F X X X II  273. Por. 
tu też nazwę Olsztyn z niem Allenstein. Poza tym 
w  źródłach pomorskich nazwisko Wald i  Wold.

Co sądzić o wariancie Olter? Skojarzyłem go (P o 
merania 1976 nr 6) z niemieckim przymiotnikiem alt 
\stary’ w  jego dolinoniemieckiej form ie ołt, por. ang. 
old 'stary'. Teraz jednak, kiedy zebrałem bogatszą 
dokumentację naizfwilska Wolter, skłonny jesltem go 
zinterpretować od tegoż imienia W alter w  doinonie- 
mieckiej form ie Wolter z  opuszczeniem początkowe
go W-. Proces tan łatwo wyjaśnić chęcią uniknięcia 
form  typu uekue 'oko', ueWca 'ctwca', jak ie  powsze
chne są na Kaszubach. (Mamy tu do czynienia z tzw. 
zjawiskiem hiperpoprawności czy, jak niektórzy w o
lą, hiparkorektyiwnośici). W  gwarowej form ie Ueilter 
'W olter' początkowy dźw ięk pojęto jako labialmą w y 
mowę inagłosowego o- i sitąd zapisano Olter. Dodam, 
że istotnie zarówno urzędową formę W olter jak
i  Olter wym awia się w e  wtsiach kaszubskich Uelter 
(znane mi z Kalisza i Dziemian w  Kościerskiem).

•Jeśli nazwisko W olter pochodzi od imienia, to nie 
powinno ono być nazwiskiem li tylko kaszubskim, 
lecz także ogólnopolskim. Tak jest Istotnie. Żeby nie 
męczyć czytelnika wyliczaniem miejscowości, gdzie to 
naZwisko możemy spotkać, choćby ma podstawie ksią
żek telefonicznych, podam za Leksykonem PW N  z ro 
ku 1972, że znani są bracia Aleksander i W ładysław 
W olterow ie .prawnicy, wariant W alter tego nazwiska 
dokumentuje w e wspomnianym Leksykonie A. W al
ter, śląiski rzeźbiarz z X V I w. i inne zasłużone osoby 
tamże; znana zresztą każdemu Polakowi spikerka T V  
Warszawa Bożena Walter. Wariantu Oliter poza K a 
szubami i pograniczem kaszubskim nie spotkałem. 
Uwarunkowany on jest kaszubską bilaibialmą wym o
wą nagłosowego o- jako ue- i wyw ieść go izatam mo
żemy bez obawy pobłądzenia od nazwiska Wolter. 
Ponieważ jednak wym owa samogłosek o oraz u na 
początku wyrazu z elementem protetycznym (typ 
uodejdź .uod uokna) nie jest właściwoiścią jedynie 
g*war kaszubskich, dlatego n ie można a lim ine w y 
kluczać występowania wariantu Olter poza Kaszu
bami.

*) Zob. R. Klempln, G. Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse 
der Dommerschen Ritterschaft vom X IV  bis in des X IX  Jahr- 
hundert, Berlin 1863, s. 640.

*) Tamże s. 353, 368.
<) Por. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II. W arszawa 

1958, s. 178.
s) Por. Gottschald, Deutsche Namenkunde, Berlin 1954, 

W Y K A Z  SK R Ó TÓ W  
F  W ydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk  w  Toru

niu z serii Fontes.
IK  Księga inwentarzowa map katastralnych z wykazem  

ludności zamieszkującej daną wieś (wyzyskałem  w  by 
łym Wydziale Geodezji P P R N  w  Kościerzynie).

ZI>z Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statysty- 
cznym. Źródła dziejowe, t. X X III, I. T. Baranowski, 
t. X II: Prusy Królewskie. W arszawa 1911.
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NAJNOWSZE WYDAWNICTWA ZRZESZENIA 
Bernard Janowicz

BAJKI KOCIEWSKIE (20 zł)

HAFT KASZUBSKI 
SZKOŁA PUCKA (70 zł)

•*

Jerzy Samp 
CYROGRAFY (25 zł)

Kazimierz' Ostrowski

PIEŚNIARZ Z ZIEMI JEZIOR (35 zł) 
O Wincentym Rogali z Wiela

Jan Trepczyk 
ODECKNIENIE (45 zł)

Lech Bqdkowski, Wawrzyniec Scmp 
POCZET KSIĄŻĄT 

POMORZA GDAŃSKIEGO (45 zł)

Bolesław Fac 
ZAKONNICA DLA KSIĘCIA (30 zł)

Hieronim Jarosz Derdowski 
O PANU CZORLINSCIM 

CO DO PUCKA PO SECE JACHOŁ (25 zł)

Feliks Rogaczewski 
WŚRÓD SŁOWIŃCOW (30 zł)

•

Jan Drzeżdłon 
W NIEDZIELNI WIECZÓR (14 zł)

I • V

Juliusz Pobłocki 
NA KASZUBACH PRZED 100 LATY (20 zł)

Hieronim Gołębiewski 
OBRAZKI RYBACKIE (25 zł)
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r Cwig 15,— il

W BIURZE ZRZESZENIA 
KASZU BS KG - POMO RS KI EGO 

80-828 GDAŃSK, DŁUGI TARG 8/iO 
MOŻNA NABYĆ KSIĄŻKI:

PISMA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO

tom I -  POMORZANIE {25 ił)
tom II -  ŻECE I PRZlGODE REMUSA, pjerszi dzel {25 zł) 
tom Ili -  ŻECE I PRZlGODE REMUSA, drugi dzei {25 zl) 
tom IV -  ŻECE I PRZlGODE REMUSA, trzeci dzel {25 zl) 
tom V -  STRACHE i ZRĘKOYJINE (20 zł)

WSPÓŁCZESNA PIEŚŃ KASZUBSKA
Jan Trepczyk, Juliusz Mowiński 

RODNO ZEMIA {25 zł)

Henryk Jabłoński 
GROMNICZNIK {25 zł)

■

BIOGRAFIE

Kazimierz Ostrowski 
Z KASZUBSKIEJ GLEBY 

o Janie Karnowskim (14 zł)

Tadeusz Bolduan 
APOSTOŁ NARODOWEJ SPRAWY 

o Antonim Abrahamie (15 zł)

POEZJA

Alojzy Nagel 
ASTRĘ {27 zł)

Franciszek Fenikowski 
KAMIENNE KRĘGI {20 z?)

Jo r  Zbrzyca 
POŁUDNICA {30 zl)

Jerzy Samp
CYROGRAFY (25 zł)

>-v

Leon Roppei 
ZWYCIĘSTWO PIEŚNI 

a Lubomirze Szopińskim {20 zl)

Kazimierz Ostrowski 
PIEŚNIARZ Z ZIEMUEZIOR 

|  o Wicku Rogali (35 zł)

BAJKI I BAŚNIE

Jćref Ceynowa 
SKARB I MOC (20 *ł)

Bernard Janowic* 
BAJKI KOCIEWSKIE (20 zł)

ASojiy Nagei
NENKA RODA I JI DZOTCZł {20 zł)

.  -
* ______ __________________
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•1 WC^lńSlA I,i aria
c.Władysława

~n~so----------- '
Akacjowa 5/3

"27". gTA^TTńSk I Hieronim 
s.iffranc iszka

61-312 
Mazurska 6 20-44-4?

2o. SUCHO GITA Iwarta
c .Józefa

B l-30*5
Warszawska 40-14

arJ. SZCsTfcK Józef
s. ?i otra

Bl-3o£
Kwidzyńska 20/4

*

21-71-75
30. Ś7YMK0 Henryk

s.Bol esława
BI-312
Olsztyńska 3b/5 

"Bl-309 ~ ~ 
Warszawska 60/5

21 -B6-6 5 
z przywołaniem

3i. WALCZAK Wojciech
s.Antoniego

132. WITT Marla
c .Władysława

~ ' ~
Pomorska 44/6 20-72-S7

33. WI TO SIA WSI 'A Jadwiga 
c .Leona

Bi-314 
Śląska 4 2/2 20-16-94

34. ZISLIflSKI Ignacy 
s .1' i chał a

BT-3TTT ’ " 
Śląska 42/6 20-02-43

35. J A W O H S K I^ u j^ 61-328
Tatrzańska 20/2 21-97-74

36. W I T T  F lariaa 81-311
.. 9/2?________________
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ARCHIWUM WSCHODNIE 
F U N D A C J A

00-071 Warszawa 

ul. Krakowskie Przedmieście 25 pot. 18

W arszaw a, 22.11.91 

Szanowny Panie

Adres Pański odnaleźliśmy w ankiecie Związku Sybiraków. 

Jesteśmy pracownikami Archiwum Wschodniego, zajmujemy się 

zbieraniem materiał ów dotyczących buntów w ł  agrach sowieckich 

po śmierci Stalina. Chcemy prosić Pana o wypełnienie 

załączonej ankiety i odesłanie je j  na podany adres.

Informacje, które mamy nadzieję od Pana otrzymać, są 

niezbędne w prowadzonych przez nas badaniach.

Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby zechciał Pan rozwinąć 

odpowiedzi, spisać wszystko, co Pan pamięta, wspomagając się 

podanymi w ankiecie kwestiami. Byłaby to  cenna pomoc w 

naszej pracy. Jeśli nie zechce Pan rozszerzyć wspomnień, 

będziemy wdzięczni za odpowiedź jedynie na zadane pytania.

Jedną z Form zbierania materiałów je s t  nagrywanie 

relacji. Gzy możliwe byłoby odwiedzenie Pana i 

przeprowadzenie takiej rozmowy? Jeśli tak, to  prosimy wskazać 

Cw przybliżeniu) odpowiadający Panu termin, z którego 

moglibyśmy skorzystać.

Mamy nadzieję, że nasza prośba nie sp raw iła  Panu kłopotu. 

Oczekujemy na rychłą odpowiedź.

Z poważaniem

M ałgorzata S trasz
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-  ------- PAWLACZYK MARIAN ps."Sęp" (1922-1990) ~
członek Tajnego Hufca Harcerzy i Szarych Szeregów w Gdyni.

Ur. 6 X 1922 r. w Mierzynie pow.Międzychód woj~rpoznańsJcia, 
jako syn Marcina i Marii z d. Liberra. Przed wojną mieszkał w Gdyni 
i był uczniem Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej ita-r-Bolesiawa 
-Głłrobreg© j Od 1934 r. należał do ZHP. Brał udział w zlocie jubileu
szowym ZHP w Spalę oraz obozach harcerskich w Ignalinie k. Wilna 
(1938) i Jastarni (1939).

Podczas okupacji niemieckiej mieszkał w Gdyni przy Placu 
Grunwaldzkim 16. Do 1941 r. pracował jako malarz a następnie jako 
kreślarz.

W dniu 15 stycznia 1942 r. został przez Jana Będzińskiego 
zaprzysiężony)/^— rama-efe/ Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni. Razem z 
j¥. Będzińskim brał udział w zbieraniu i magazynowaniu broni i amuni
cji. Latem 1942 r. w grupie starszych członków THH został włączony 
do Szarych Szeregów w Gdyni. Znalazł się w plutonie Będzińskiego, 
wchodzącym w skład 1 kompanii Szarych Szeregów, dowodzonej przez 
Zygmunta Narlocha (obecnie Narskiego). Brał udział w akcjach małego 
sabotażu i pomocy dla jeńców znajdujących się w Gdyni. Otrzymał 
zadanie zorganizowania swojej trójki. Razem z Będzińskim przygo
towywał się do utworzenia oddziału partyzanckiego w Borach Tuchols
kich. Nie zdążył podjąć szerszej działalności ze względu na aresz
towanie swoich przełożonych i rozbicie struktur ZWZ-AK i Szarych 
Szeregów jesienią 1942 r.

Aresztowany został przez gestapo gdyńskie w swoim mieszkaniu 
w nocy z 2/3 maja 1943 r., podczas obejmującej całe Wybrzeże maso
wej akcji likwidacyjne] komórek polskich organizacji konspiracyj
nych. -Przewieziony został do budynku gestapo w Gdyni na Kamiennej 
Górze, gdzie przeprowadzono wstępne śledztwo. Rano 4 maja 1943 r.

^  Ohd?przewi-ezioBy z-estał do siedziby gestapo gdańskiego na Ifńęgarten 27. 
A Mi, oC •Już— wieczorem tego/1 dnia w licznej grupie aresztowanych członków
pomorskiej konspiracji (w tym członków TOWGP) osadzony został w
obozie koncentracyjnym Stutthof, jako więzień polityczny nr 22715.
W obozie Stutthof do IX 1944 r. pracował w Gewehrkomando. Brał
udział w obozowym ruchu oporu. Następnie do III 1945 r. przebywał
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w podobozie Stutthofu w Gdańsku-Przeróbce. Ponownie znalazł się w 
Stutthofie w okresie od III 1945 r. do 9 V 1945 r. Po zajęciu obozu 
przez wojska radzieckie osadzony w więzieniu śledczym NKWD w Elblą
gu. Pod koniec maja 1945 r. przetransportowany do obozu przejścio
wego w Dębicy a następnie w rejonie Olsztyna. Wywieziony został 
stamtąd 28 V 1945 r. do ZSRR w grupie więźniów obozu Stutthof, 
własowcow i Niemców. W LX- 1945 r. na procesie który odbył się w 
koszarach NKWD w Bobrujsku otrzymał 15 lat katorgi. Następnie 
poprzez więzienie w Mińsku, Gorki i Kirowie dotarł w styczniu 1946 
r. do zespołu obozów w Workucie, tjdzie pracował głównie przy wydo
byciu węgla. Więziony był w łagrach do stycznia 1954 r. Do Polski 
przyjechał z ZSRR 9 I 1954 r. a do Gdyni wrócił 19 I 1954 r. Praco
wał w spółdzielczości do przejścia na emeryturę w 1981 r. Był 
aktywnym członkiem Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego 
Stutthof. W latach 1983-198 6^śekre tarzałubu/od 1989 r. wiceprezes^ 

Zmarł w Gdyni 15 XII 1990 r.

Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Stutthof w Sopocie: akta 
osobowe M.Pawlaczyka/ deklaracja członkowska z 4 I 1967 i 24 X 
1989, zaświadczenie MSZ ZSRR nr K-85-81/192 z 14 XII 1981 r. doty
czące więzienia M .Pawlaczyka w ZSRR; AMS, teczka akt więźnia, sygn. 
I-III-11658 (tu data osadzenia w Stutthofie 5 V 1943r.); Relacje 
t .VI, XIX,s.223-224; taśma magnetofonowa z ustną relacją M.Pawla
czyka o pobycie w łagrach na terenie ZSRR; A.Gąsiorowski, Szare 
Szeregi w Gdyni, "Muzeum Stutthof.Zeszyty", nr 5, s.119,147; inf. 
L .Zdrój ewskiego.

Andrzej Gąsiorowski
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Pawlaczyk Mari an ps. „Sęp” (1922-1990), 
członek Tajnego Hufca Harcerzy i Szarych Szere
gów w Gdyni

Urodzony 6 X  1922 r. w Mierzynie, pow. Mię
dzychód; syn Marcina i Marii z domu Liberra.
Przed wojną mieszkał w Gdyni i był uczniem Gim
nazjum Towarzystwa Szkoły Średniej. Od 1934 r. 
należał do ZHP. Brał udział w złocie jubileuszo
wym ZHP w Spalę oraz obozach harcerskich 
wlgnalinie k. Wilna (1938) i Jastarni (1939).

Podczas okupacji niemieckiej mieszkał w Gdy
ni przy Placu Grunwaldzkim 16. Do 1941 r. pra
cował jako malarz, a następnie jako kreślarz.

W dniu 15 I 1942 r. został przez Jana Będziń
skiego zaprzysiężony do Tajnego Hufca Harcerzy 
w Gdyni. Razem z Będzińskim brał udział w zbieraniu i magazynowaniu broni i 
amunicji. Latem 1942 r. w grupie starszych członków THH  został włączony do Sza
rych Szeregów w Gdyni. Znalazł się w plutonie Będzińskiego, wchodzącym w skład
1 kompanii Szarych Szeregów, dowodzonej przez Zygmunta Narlocha (ob. Narskie
go). Brał udział w akcjach małego sabotażu i pomocy dla jeńców znajdujących się 
w Gdyni. Otrzymał zadanie zorganizowania swojej trójki. Razem z Będzińskim 
przygotował się do utworzenia oddziału partyzanckiego w Borach Tucholskich. Nie 
zdążył podjąć szerszej działalności ze względu na aresztowanie swoich przełożonych
i rozbicie struktur Z W Z -A K  i Szarych Szeregów jesienią 1942 r. a

4 *3 5 *3 - a ( f e r m  O / s b  137

Aresztowany został przez gestapo gdyńskie w swoim mieszkaniu w nocy z 2/3 y  
1943 r., podczas obejmującej całe Wybrzeże masowej akcji likwidacyjnej komórek 
polskich organizacji konspiracyjnych. Został przewieziony do budynku gestapo w 
Gdyni na Kamiennej Górze, gdzie przeprowadzono wstępne śledztwo. Rano 4 y  
1943 r. przetransportowano go do siedziby gestapo gdańskiego przy Neugarten 27 i 
stamtąd tegoż dnia w licznej grupie aresztowanych członków pomorskiej konspiracji 
(w tym członków TO W  GP) osadzony został w obozie koncentracyjnym Stutthof 
jako więzień polityczny nr 22715. W  obozie Stutthof do września 1944 r. pracował w 
Gewehrkommando. Brał udział w obozowym ruchu oporu. Następnie do marca 
1945 r. przebywał w podobozie Stutthofu w Gdańsku-Przeróbce. Ponownie znalazł 
się w Stutthofie w okresie od marca 1945 r. do 9 V  1945 r. Po zajęciu obozu przez 
wojska radzieckie osadzony w więzieniu śledczym NKW D w Elblągu. Pod koniec 
maja 1945 r. przetransportowany do obozu przejściowego w Dębicy, a następnie w 
rejonie Olsztyna. Wywieziony został stamtąd 28 V  1945 r. do ZSRR w grupie 
więźniów obozu Stutthof, własowców i Niemców. W  październiku 1945 r. na 
procesie, który odbył się w koszarach NKW D w Bobrujsku otrzymał 15 lat katorgi. 
Następnie poprzez więzienie w Mińsku, Gorki i Kirowie dotarł w styczniu 1946 r. 
do zespołu obozów w Workucie, gdzie pracował głównie przy wydobyciu węgla. 
Więziony był w łagrach do stycznia 1954 r. Do Polski przyjechał z ZSRR 9 I 1954 
r. Pracował w spółdzielczości do przejścia na emeryturę w 1981 r. Był aktywnym 
członkiem Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof. W  latach 
1983-1986 był sekretarzem Klubu, a od 1989 r. wiceprezesem.

Zmarł 15 X II 1990 r. w Gdyni.
Odznaczony Medalem Wojska (1,2,3 i 4, 1948) i Krzyżem Armii Krajowej 

(1983).

AMSt., teczka akt więźnia, sygn.I-III-11658 (tu data osadzenia w Stutthofie 5 V  1943 r., 
Relacje t. V I, X IX , s. 223-224, taśma magnetofonowa z ustną relacją M. Pawlaczyka
o pobycie w łagrach na terenie ZSRR; A  Klubu Byłych Więźniów Obozu Stutthof w So
pocie: akta osobowe M. Pawlaczka, deklaracja członkowska z 4 I 1967 i 24 X  1989, 
zaświadczenie MSZ ZSRR nr K-85-81/192 z 14 X II 1981 r. dotyczące więzienia 
M. Pawlaczyka w ZSRR; G ą s i o r o w s k i  A., Szare Szeregi w Gdyni, ZMSt., nr 5, 
s. 119,147; Informacje L. Zdrojewskiego.

Andrzej Gąsiorowski
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A
antoni Danaś 

8i-o>i Sopot Sopot,5-go lutego zGul r.

Szanowna r a n i ,

. u j ę  w z a i ą c z e m u  p r z e s y ł a m  r e s z t k i  dokumentów M a r i a n a  r a w i a c z y k a

mego s z w a g r a . w y o a j e  s i ę  z e  d l a  l y c n  l i s t ó w  D ę o z i e  o o p o w i e d m e  j s z e  

m i e j s c e  w wrcni wum i - u n o a c j i .  j e g o  w s p o m n i e n i a  z p o o y t u  w o o o z i e  w w o r k u c i e  

zostały n a g r a n e  p r z e z  d z i e n n i k a r z a  z w a r s z a w y .  oyły r ó w n i e ż  t r a n s m i t o w a n e  

p r z e z  r a o i o .  niestety m e  u a a ł o  s i ę  zaoDyC t e j  Kasety z n a g r a n i e m .  

j3k p r z y p u s z c z a m  n a g r a n i e  to może z n a j d o w a ć  s i ę  w i - u n d a c j i  Ar ch i wum  

w s c n o d n i e  w w a r s z a w i e  u l . K r a k o w s k i e  M r z e d m i e ś ć i e  'Zi>.

i i ów i i o c ze s n i e  a z i ę k u j ę  za  p r z e s ł a n e  z y c z e n i a  o r a z  za  c i e k a w y  u i u i e t y n .

L^czę pozo rowi en i a
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Z głębokim żalem za w: admfamy. że o >  
szedł od nas na zawsze nas: obozow-1 holegr

i. t  p.
MARIAN PAWLACZYK

członek „Szarych Sze.agów” AK ,

były w ięzień Stuttbofu, Workuty (ZSRR) od
dany całym sercem do ostntnich dni sweęo 
życia sprawom kombatan< kim i więźniar- 
skim.

Odznaczony Krzyżem  .Ka walerskim Oraeru 
Polonia Restituta, K rzyżem  Oświęcimski ,:i. 
Krzyżem  Partyzanckim  i ir. ymi medalami.

Msza św. odprawiona zo; .anie 19 grudrra 
S 1990 roku, o  godz. 12.30, w kościele Chrystu

sa K ró la w  Redlowie.
Pogrzeb odbędzie Się tegc samego dnia o 

godz. 14.00, na cmentarzu ' .'itomińskim.

W yrazy głębokiego wsp ilczucia Rodzinie 
Zmarłego sk ła ig ją

■ iC  K ii • • h ,  Stutthowiacy.
--------- ^ — / N l____________J M . .  s-sso

107



108



109



110



111



112



113




