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Zapraszam wszystkich na dziewiętnasty Światowy Zjazd Kaszubów do Rumi.
Spotkania nasze upamiętniają wprowadzone w Polsce w 1998 roku zmiany
administracyjne, w wyniku których zostaliśmy scaleni w województwie
pomorskim.
Chcemy pokazać, że jesteśmy razem, że jest nas wielu i że prężnie działamy.
W jedności, ale i w różnorodności nasza siła. Chcemy pokazać, że można być
jednocześnie dobrym Kaszubą, pomorzaninem, Polakiem i Europejczykiem.

Jesteśmy tu, ale także w Szczecinie, Warszawie, Brukseli i Kanadzie. Na
naszych sztandarach widnieje napis „Zrzeszonëch naju nicht nie złómie”.
Spotykamy się w Rumi z historią sięgającą XII wieku. Jest to miasto piękne i
gospodarne, ważne dla nas Kaszubów. Zarówno rumskie firmy jak i młodzież
szkolna odnoszą sukcesy, także w skali międzynarodowej. Rumia ma młodych
mieszkańców, stawia na edukację i kulturę. Bardzo aktywny jest rumski
oddział Zrzeszenia. Prężnie działa Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Rumia jest mi bliska również ze względów osobistych. Stąd pochodzę i szczycę
się honorowym obywatelstwem tego miasta.
Zapraszam więc do Rumi i życzę wszystkim owocnego oraz pełnego wrażeń
świętowania XIX Światowego Zjazdu Kaszubów!

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Zapraszamy na XIX Zjazd Kaszubów!
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XIX Światowy Zjazd Kaszubów to bardzo istotne Święto w kalendarzu wydarzeń kultural-
nych na Pomorzu. To dla nasz duży zaszczyt, że na ten jeden dzień Rumia stała się stolicą 
Kaszub. Jesteśmy dumni, że w tym roku to właśnie Rumia przyczyni się do krzewienia kul-
tury i tradycji kaszubskiej. 
Bardzo miło nam przyjmować dzisiaj gości z całego świata. O tym, jak dużą wagę ma dla nas 
to wydarzenie, świadczą też poczynione przez nas starania. Specjalnie wybudowany deptak 
łączący najważniejsze miejsca zjazdu, różnorodna oferta gastronomiczna, która zadowoli 
nawet najbardziej wymagające podniebienia, czy największe gwiazdy kultury kaszubskiej, 
a także te znane w całym kraju – wszystko po to, by wszyscy spędzający ten dzień w Rumi 
czuli się jak u siebie w domu. 
Światowy Zjazd Kaszubów to bardzo istotne wydarzenie, ale warto podkreślić, że cały lipiec 
będzie w Rumi interesujący. W tym roku przygotowaliśmy dla wszystkich dodatkowe atrak-
cje w postaci treningów z największymi gwiazdami sportu w Polsce, koncerty muzyczne czy 
Kino Letnie. To wszystko sprawia, że Lipiec w Rumi jest naprawdę wyjątkowym miesiącem. 
Jestem przekonany, że wyjątkowym wydarzeniem będzie także dzisiejsze Święto. Życzę 
Państwu wspaniałej zabawy, niezapomnianych wrażeń i wielu pozytywnych wspomnień. 
Świętowanie XIX Światowego Zjazdu Kaszubów czas zacząć! 

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny

R E K L A M A

Szanowni Państwo,  
Drodzy Kaszubi! 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów oraz zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
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Wspólnie budujmy samorządne Pomorze – miejsce dobre do życia
Coroczna podróż na Zjazd Kaszubów to nie tylko podróż sentymentalna, ale 
także pragnienie przypomnienia wydarzeń, które doprowadziły do zjed-
noczenia Kaszubów w granicach jednego samorządowego województwa 
pomorskiego. Refleksją wraca się do wyzwań, jakie środowisko Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego musiało pokonać, żeby do tego zjednoczenia 
w 1998 r. doszło. Myśli się o ówczesnej sytuacji, o trudnościach, z jakimi 
musieli sobie poradzić kaszubscy działacze. Nie można przecież jako spo-
łeczność zrozumieć czasu, w którym żyjemy, bez pamiętania o przeszłości 
pojmowanej jako zbiór odległych wydarzeń i nabytych doświadczeń. Bez 
takiej świadomości rzeczywistość przestaje być wyrazista, historia traci 
swoją myśl przewodnią, a wspólnota ludzi zatraca sens swoich działań i 
umiejętność ukierunkowania swej przyszłości. 

Na XIX Zjazd Kaszubów do Rumi zapewne wielu uczestników przyjedzie pociągiem Transcassu-
bia i spotka w nim przyjaciół, znajomych i sporo jeszcze obcych sobie ludzi. Przypuszczać 
można, że tak jak dotąd wielu pasażerów tego pociągu będzie się nieco ekscentrycznie 
zachowywać – jak na standardy podróży koleją. Będą ze sobą żywo i przyjaźnie rozmawiać, 
będą śpiewać, na stacjach będą radośnie witać kolejnych pasażerów, a nawet tańczyć. Tak 
jest w Transcassubii. Natomiast nie da się ukryć, że na co dzień na innych trasach pasaże-
rowie marzą o własnym przedziale, takim tylko dla mnie, tak żeby nikt mi nie przeszkadzał  
i mnie nie zagadywał, bo nie mam ochoty z nikim rozmawiać (więc wkładam sobie słuchaw-
ki do uszu), chętnie się odseparuję od ludzi, bo każdy działa mi na nerwy. Dlaczego zatem 
atmosfera w Transcassubii i na Zjeździe jest odmienna, ludzie są wobec siebie życzliwi? 
Dlaczego uczestnicy Zjazdów chcą być razem, a nie podróżować w wagonach z przedziałami 
i w przeciwieństwie do najeżdżających właśnie nasze plaże turystów nie odgradzają się od 
innych wysokimi parawanami i spotkaniami w zamkniętym gronie? Dzieje się tak, ponieważ 
u początków Zjazdów Kaszubów leży satysfakcja ze zjednoczenia Kaszub w samorządnym 
regionie, chęć łączenia, spontanicznego poznawania ludzi i ich małych pomorskich ojczyzn. 

Za tym stał i stoi wysiłek wielu osób tworzących społeczność zrzeszoną, którzy swój czas, 
zaangażowanie i nadzieje poświęcili realizacji tego projektu budującego nasz region jako 
miejsce dobre do życia.  

Gdyby było jasne od początku, że siłą napędową kaszubsko-pomorskich samorządów nie 
będzie człowiek, to równie oczywista byłaby groźba, że samorządność będzie martwą lite-
rą, a wytyczone przez ustawodawcę granice będą ludziom obojętne. Tymczasem stało się 
tak, że wielu mieszkańców identyfikuje się ze swoją gminą i naszym regionem oraz aktyw-
nie uczestniczy w jego życiu. Zjazdy Kaszubów są okazją, żeby sobie przypomnieć o tym, ile 
trudu włożono w usunięcie i pokonanie nienaturalnych granic dzielących administracyjnie 
Kaszuby. Samorządne Pomorze, którego biorąc pod uwagę czynniki kulturowo-społeczne, 
Kaszuby są rdzeniem, zrodziło się bowiem z jasnego, dobrze przemyślanego i opracowane-
go planu. Dziś korzystamy z jego owoców, czego materialnym potwierdzeniem może być 
na przykład linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – bez samorządu regionalnego, który  
z determinacją wziął się za to trudne wyzwanie, nadal stałyby na tej trasie ruiny i kikuty 
wiaduktów. Jednak każdy dobry projekt, a takim są zjednoczone Kaszuby w granicach sa-
morządnego Pomorza, musi przede wszystkim być nakierowany na przyszłość, a przyszło-
ścią są ludzie młodzi – oni także uczestniczą w Zjazdach.

Każdy organizm, który traci poczucie sensu swojej drogi, któremu brakuje tego spoj-
rzenia w przyszłość, najpierw doświadcza regresu, a na długą metę grozi mu obumarcie. 
Przypominanie genezy Zjazdów i rozpamiętywanie ich historii byłoby rzeczywiście jałowe, 
gdyby nie służyło ukazaniu drogi, gdyby nie stało się bodźcem dla przyszłości i źródłem 
nadziei. Ta nadzieja jest żywa i opiera się na obserwacji, że w środowisku kaszubsko-po-
morskim i na Zjazdach spotykają się ludzie pełni zapału i entuzjazmu, chcący pilnować tego, 
żeby dotychczasowe doniosłe kroki w integracji Kaszub i całego Pomorza nie zostały zmar-
nowane, ale były rękojmią stałego procesu rozwoju. Każdy z nas jest częścią wspólnego 
dzieła, nie może zatem się odgradzać, zamykać, nie rozmawiać z innymi, ale może włączyć 
się w przedsięwzięcie przekraczające próg swojego domu czy granice swojej miejscowo-
ści, w przedsięwzięcie, które wiąże ze sobą kolejne pokolenia uczestniczące w budowaniu 
wspólnego domu – Kaszub = samorządnego Pomorza.     

Łukasz Grzędzicki
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Kim jesteśmy?

przyjazd odjazd przyjazd odjazd

6:10 Chojnice 22:57
6:28 6:29 Męcikał 22:32 22:33
6:39 6:40 Brusy 22:22 22:23
6:49 6:50 Lubnia 22:12 22:13
7:03 7:04 Dziemiany Kaszubskie 21:58 21:59
7:14 7:15 Lipusz 21:45 21:46
7:23 7:24 Łubiana 21:37 21:38
7:36 8:04 Kościerzyna 21:03 21:25
8:18 8:20 Gołubie Kaszubskie 20:49 20:50
8:28 8:30 Wieżyca 20:40 20:41
8:36 8:37 Sławki 20:32 20:33
8:41 9:02 Somonino 20:28 20:29
9:18 9:30 Żukowo Wsch. 19:45 20:10
9:37 9:38 Rębiechowo 19:36 19:37
9:45 9:46 Gdańsk Osowa 19:19 19:30
10:03 10:06 Gdynia Główna 18:41 18:50
10:21 Rumia 18:27

55201 55210
lok+wagony lok+wagony

               Rozkład jazdy pociągu
                 "TRANSCASSUBIA" 

na XIX Światowy Zjazd Kaszubów w Rumi
kursuje w dniu 1 lipca 2017

Kiedy w grudniu 1956 r. powstawało Zrzeszenie Kaszubskie, był to wyraz potrzeby posia-
dania przez Kaszubów organizacji, która by broniła tej społeczności oraz dbała o jej rozwój 
i rozwój całego Pomorza.

Organizacja poszerzyła formułę i zasięg działania po połączeniu się w 1964 r. Zrzeszenia 
Kaszubskiego ze Zrzeszeniem Kociewskim i przyjęciu nazwy „Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie”.

Dziś Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest nowoczesnym stowarzyszeniem, organizacją 
pożytku publicznego, podmiotem o rozbudowanych strukturach, jedną z największych or-
ganizacji pozarządowych w Polsce i największą w historii ruchu kaszubskiego. 

Statut ZKP stawia przed nami takie zadania, jak: rozbudzanie inicjatywy dla wszech-
stronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów 
i całego Pomorza, kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, rozwijanie 
kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, kultywowanie i rozwijanie specyfi ki 
kulturowej Pomorza, szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomo-
ści tradycji kaszubskich, pomorskich. 

Obecnie Zrzeszenie ma ok. 70 oddziałów terenowych i liczy ok. 6 tys. członków. 
Pracami ZKP kieruje Rada Naczelna i Zarząd Główny, na których czele stoi Prezes Zrzesze-

nia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Siedzibą główną Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest Dom Kaszubski, mieszczący się 

w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 21–23.
Przy władzach naczelnych nieprzerwanie od 1962 r. działa Klub Studencki Pomorania 

(w Gdańsku i Toruniu), który skupia żaków zainteresowanych problematyką kaszubsko-po-
morską. Klub, nazywany podchorążówką Zrzeszenia, ma na celu przygotowanie młodych 
ludzi do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym regionu i kraju.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizatorem bądź współorganizatorem licznych 
konkursów, seminariów, konferencji, wystaw, warsztatów i fes� wali poświęconych Pomo-
rzu. Największym wydarzeniem o charakterze cyklicznym są doroczne Zjazdy Kaszubów or-
ganizowane dla uczczenia zjednoczenia Kaszub w jednym województwie pomorskim. 

Zrzeszenie jest też wydawcą licznych książek o tematyce regionalnej oraz miesięcznika 
„Pomerania”, który za rok będzie obchodził 55-lecie istnienia. Poza tym własne pisma wy-
dają niektóre oddziały ZKP. 

Zrzeszenie aktywnie promuje ideę kaszubsko-pomorską w internecie. Prowadzi portale 
i strony poświęcone sprawom regionu, w tym portal informacyjny www.kaszubi.pl, portal 
edukacyjny www.skarbnicakaszubska.pl oraz profi l na facebooku www.facebook.com/ka-
szubi.

Zrzeszenie ma wielkie zasługi zwłaszcza dla rozwoju języka kaszubskiego, który dzięki 
wieloletnim staraniom tej organizacji jest jedynym językiem regionalnym prawnie uznanym 
w Polsce. Dzięki ZKP można się go uczyć w wielu szkołach.

Zrzeszenie popiera idee samorządowe, których symbolem jest jeden z jego założycieli, 
wybitny gdański intelektualista Lech Bądkowski. Dzisiaj wielu członków ZKP pełni funkcję 
radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, a także zasiada w Senacie i Sejmie. 

ZKP jest sprawdzonym partnerem w ważnych projektach, posiada bogate doświadcze-
nie organizacyjne, a przede wszystkim angażuje się w jego działalność wielu pasjonatów 
i miłośników Kaszub, Kociewia i całego Pomorza, wśród których nie brakuje licznego grona 
młodych ludzi.

Zapraszamy do współpracy!

R E K L A M A
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Chto na binie sã przewinie? 
XIX Swiatowi Zjôzd Kaszëbów w Rëmi 2017

Latos pòtikómë sã w Rëmi. Òrganizatorzë przërëchtowelë skòpicą roze-
gracjów. Nie zafelëje turnieju baszczi, kaszëbsczégò zjestkù i dokôzów 
naszich ùtwórców. Mdą stojiszcza wszelejaczé a warkòwnie, w tim dlô 
dzôtk (m.jin. wejrowsczégò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë  
a Mùzyczi). I zagraje mùzyka. Ta kòzô, òd pòspólnégò przëjechaniô  
w transbanie i aùtobùsach, a pò tim na binach, pò bòżą – òd jaczi przënôlégò 
zacząc kaszëbsczé swiãtowanié.

Nôprzódka tej w kòscele Sanktuarium Nôswiãtszi Mariji Pannë Wspòmòżeniô Wiérnëch 
ùczëjemë kaszëbsczé piesnie wëkònóné przez pòłączoné karna Radë Chùrów Kaszëbsczich 
z pòwiatów: wejrowsczégò, kartësczégò a pùcczégò, pòd przédnictwã Marzenë Graczik. 
Zabrzëmieją: „Kaszëbskô Królewô” (J. Trepczik), „Matinkò cëdnô” (W. Kirkòwsczi, E. Prëcz-
kòwsczi), „W sztëczkù chleba” (W. Frankòwskô, J. Walkùsz), „Të jes” (J. Stachùrsczi) a „Naj 
Rëmskô Panienka” (òryg. „Chmieleńskô Panienka” – M. Kilarsczi, M. Serkowsczi). Rada dzejô 
òd 2004 rokù i liczi 14 chùrów, co spiéwią pò kaszëbskù. Do ji dzejaniów zarechòwac mùszi 
chòcle coroczné òprawë òdpùstowëch mszów na wejrowsczi kalwarii a Zjazdë Kaszëbsczich 
Spiéwôków.

Binë mdą dwie: wikszô a mniészô. Òbie przë dardze Mickewicza. 
Na wikszi, òd pierszi pò pôłnim do pół dzewiąti wieczór, przë òstrzódkù spòrtu wëstąpią 

pòsobno naszi artiscë z Kaszëb: Karno Piesnie i Tuńca „Gdynia”, Kaszëbsczi Idol, Wérónika 
Kòrthals, Damroka a FUCUS. Tuwò téż pòkôżą sã finaliscë projektu „Rumski Wokal”, Mónika 
Lewczuk i Kamil Bednark z Pòlsczi. Dozerac ti binë mdą Agnészka Skawińskô a Tomôsz Fópka.

Karno Piesnie i Tuńca „Gdynia”, dzejającé òd 1952 rokù jakno „Arka”, tej „Dalmor”, 
òd 1991 „Gdynia”. Dzysôdnia wëstãpiwô pòd mùzycznym przédnictwã Agnészczi Bradtczi. 
Bëlno reprezentowało nasz region m.jin. òbczas tournée w Chinach. Dzejô przë gdińsczim 
parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. http://www.kaszubi.pl/o/zpitgdynia

Kaszëbsczi Idol to je mùzyczny projekt Radia Kaszëbë, co sã zaczął w rokù 2008. Przë-
niósł ju pôrã platków z nagraniama nowëch i starszich kaszëbsczich dokôzów wëkònónëch 
przez młodëch spiéwającëch, wëbrónëch w castingach na całëch Kaszëbach. Tak bëło téż 
w ùszłim rokù, czej Idolã òstôł knôp z Rëmie, Przemësłôw Bruhn. Latos finaliscë łońsczégò 
kònkùrsu òbjéżdżają Kaszëbë, spiéwającë. http://radiokaszebe.pl

Wérónika Kòrthals (Kòrthals-Tartas) z Rédë spiéwô, ùsôdzô mùzykã, òrganizëje kòncer-
të a warkòwò dozérô rozwiju młodëch spiéwającëch. Wëdała ju czile platk, w tim téż pò 
pòlskù, z mùzyką do wiérztów ks. Twardowsczégò. Gwësno w Rëmi nie zabraknie nônow-
szich ji dokôzów. http://weronikakorthals.wixsite.com/weronikakorthals

Damroka to Damroka Kwidzyńskô z Kartuz, jakô òd lat jidze swòją mùzyczną stegną, 
na jaczi pòtikô różnëch mùzyków, m.jin. dżezmena Òla Walicczégò. Artistka warkòwò zrze-
szonô je z Radiã Kaszëbë. Sama pisze téż tekstë, jaczé spiéwô. 

FUCUS je nôdłëżi dzejającym jednym cëgã (òd 2003 rokù) kaszëbsczim mùzycznym 
karnã „nowi dënëdżi”. Grają mùzykã fòlkòwą, wëzwëskiwającë m.jin. szkòcczé, irlandzczé 
a òstatno bałkańsczé inspiracje i ritmë. Niedôwno wëszła jich pòsobnô platka Jak to je. 
http://www.fucus.art.pl/

Rumsczi Wokal to je mùzyczny kònkùrs robiony òd 2016 rokù przez Miesczi Dodóm Kùl-
turë w Rëmi. Bierzą w nim ùdzél i młodzëzna, i ùstny z całégò regionu. Latos dobéł Gracjón 
Gòłãbiewsczi z Bólszewa, jaczégò ùczëjemë m.jin. w repertuarze Mareka Grechùtë.

Mónika Lewczuk je wëkònôwcką pòlsczi terôczasny spiéwë zortu pòp, téż przez sebie 
pisóny. Zrzeszonô z wëtwórnią Universal Music Polska. Ji dokôz to m.jin. „Ty i ja”, jaczi mô 
na You Tube wiãcy jak 25 miliónów wëswietleniów. Swòjã karierã zaczina jakno módelka. 

Na òglowòpòlską binã wëpłënãła dzãka telewizjowémù programòwi „The Voice of Poland”.
Kamil Bednark to przédny pòlsczi artista jamajsczégò zortu mùzyczi reggae. Jegò szla-

dżer „Chwile jak ta” òbezdrzało i wësłëchało w internece wiãcy jak 19 miliónów interne-
tosznëkrowników. W zwëskanim pòpùlarnoscë pòmógł mù ùdzél w telewizyjnëch progra-
mach: „Szansa na sukces” a „Bitwa na głosy”. http://bednarekband.pl/

Na môłi binie przë Miesczim Dodomie Kùlturë ùczëjemë a òbôczimë: Kaszëbsczé Karno 
Piesni i Tuńca „Bytów”, kapele „Manijôcë” a „Czôrné Czôpczi”, karno Dënëga, i téż chùr 
„Rumianie”.

Dzejającé wiãcy jak 60 lat Kaszëbsczé Karno Piesni i Tuńca „Bytów” dało wnetkã ju 4 tës. 
kòncertów na całim swiece. Je to jedno z nôstarszich kaszëbsczich karnów fòlkloristicznëch. 
Dzysôdnia dzejô przë Bëtowsczim Centrum Kùlturë. Czerownikã karna je Jan Stec, a chòreò-
grafką Joanna Jeszmòntowicz. http://www.bck-bytow.pl/zpitk.php

Manijôcë – kaszëbskô szpëla z Nordë, jakô dzejô òd 2006 rokù. Mają w repertuarze òd 
mùzyczi biesadny, w jaczi sã szpecjalizëją, jaż pò… kòlãdë na platce Manijôcë i gòsce. Jich 
pòzwa òznôczô lëdzy zakrąconëch w dobrą stronã. Gwësno nie zafelô przë jich wëstãpie 
szpòrtownégò plestaniô Rafała Pòtrëkùsa. Nie brëkùją do graniô sztrómù. http://manijoce.
itl.pl/

Czôrné Czôpczi (Czarne Kapelusze) to je i pòzwa karna, co bëlno graje „pòd nogã”, i téż 
artisticzny agencje. Karno je w sztãdze w różnym składze zagrac wszëtkò pòdług zamówie-
niô. Téż pò kaszëbskù. http://www.czarnekapelusze.pl/zespol-muzyczny.html

Dënëga (Fala) to karno z Gdini, jaczé wëkònywô i mòrską mùzykã, i kaszëbsczé nótë. Jich 
przédnikã je Stanisłôw Stempsczi. Mùzycë parłãczą różné ôrtë mùzyczi i wszelejaką tema-
tikã. Ùczëjemë jich na môłi bince.

Kaszëbsczi Chùr „Rumianie” dzejô przë Miesczim Dodomie Kùlturë w Rëmi ju trzënôsce 
lat. Nagrôł ju pôrã platków. Spiéwie colemało na trzë głosë pòdług ùsadzënkù swi diri-
gentczi Marzenë Graczik. To prawie òna pòprowadzy téż wiôldżé karno spiéwôków z Radë 
Kaszëbsczich Chùrów òbczas mszë swiãti, jakô rozpòcznie latosy Zjôzd. 

Pôrãnôsce wëkònôwców różnëch zortów mùzyczi, jaczi pòkôżą sã na rëmsczich binach 
latoségò Zjazdu, dôwô mòżnosc wëbiéru programù i Kaszëbóm z całégò swiata, jaczi przëja-
dą na swòjã coroczną rozegracją, i téż letnikóm, co nalézą òkróm kaszëbsczi „egzoticzi” téż 
co swòjégò, z bëna Pòlsczi. Mòżna za Jaroszã Derdowsczim, jaczi mô drogã swégò miona  
w Rëmi, pòcygnąc „Nadstawta lëdze tedë chiże ùszë, bò jô wama… zagrac mùszã”. 

Do ùczëcô i ùzdrzeniô w Rëmi!                                                                            Tómk Fópka

Karno Piesnie i Tuńca „Gdynia” òbczas 
wrãcziwaniô Òrmùzdowëch Skrów za 
2016 rok. Òdj. DM

Karno FUCUS wëdało 
òstatno nową platkã. 
Òdj. E. Szadkòwskô 
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Z prof. Edmundem Wittbrodtem rozmawiamy o kaszubskości Rumi, zna-
czeniu Zjazdów Kaszubów i przyszłym roku jubileuszy.

To pierwszy Zjazd Kaszubów podczas Pańskiej kadencji Prezesa ZKP. W dodatku odbywa 
się w Pana rodzinnej Rumi. Czuje Pan w związku z tym dodatkowe „przedzjazdowe” emocje?

Emocje na pewno są, ale trudno powiedzieć, czy powodem jest ten „pierwszy raz”, czy 
to, że Zjazd odbywa się w mieście, z którym związany jestem w sposób szczególny. Tu się 
urodziłem, tu rozpocząłem swoją edukację, tu poznałem swoją przyszłą żonę, tu się po-
braliśmy. Ojciec był Kaszubą od zawsze. Jego rodzina była bardzo liczna, miał ośmiu braci  
i siostrę. W Rumi mam wielu znajomych i przyjaciół. Niektórzy do dziś pamiętają, że grałem 
w latach sześćdziesiątych w zespole muzycznym „Poszukiwacze”. W Rumi mieszkałem po-
nad ćwierć wieku. Rodzina ojca mieszkała na dawnym lotnisku, a jego rodzeństwo w zde-
cydowanej większości dookoła. Oni wszyscy rozmawiali po kaszubsku, kultywowali tradycje 
i obyczaje. Prowadzili życie niemal wiejskie. Hodowali krowy, świnie, owce, kozy, króliki, 
kury, gęsi i kaczki. Mieliśmy do dyspozycji kawałek łąki, były więc i sianokosy. Jak było świ-
niobicie, to mięso dzielono pomiędzy rodziny. W Boże Narodzenie kolędowano po wszyst-
kich domach i wspólnie śpiewano kolędy. Rumia była wtedy jeszcze wsią. W czasie częstych 
spotkań rodzinnych rodzina ojca rozmawiała wyłącznie po kaszubsku, ale kiedy mężczyźni 
grali w karty – liczyli po niemiecku. W moim domu rodzinnym było trochę inaczej, bo mama 
była Rosjanką. Rodzice poznali się w obozie koncentracyjnym Dachau. Ojciec, były kosynier, 
był więźniem obozu, a mama pracowała w kuchni obsługującej więźniów. Bezpośrednio po 
wojnie wzięli ślub cywilny w Niemczech, a potem zamieszkali w Rumi. Mama chciała się 
nauczyć polskiego, dlatego w domu mówiliśmy po polsku. Mieszkańcy Rumi w tych czasach 
na ulicy czy w sklepie najczęściej rozmawiali po kaszubsku. Sytuacja zaczęła się zmieniać, 
gdy coraz więcej przyjezdnych zaczęło się osiedlać w Rumi. Miasto stawało się „sypialnią” 
Gdyni i Trójmiasta. Coraz częściej też było słychać język polski, potem niemal wyłącznie.

Rumia to przykład miasta, do którego wciąż licznie napływają mieszkańcy z różnych 
stron Polski. Czy potrafimy tych nowych rumian przekonać, że warto szanować kaszubską 
kulturę, bo jest wartościowa i atrakcyjna? Że warto zachować kaszubski charakter Rumi, 
nawet jeśli Kaszubi nie będą tu większością?

Można przekonać, że warto szanować kulturę kaszubską. Trzeba o niej mówić w szkole, 
a nawet w przedszkolu, pokazywać jej piękno i bogactwo. Potrzebni są do tego nauczyciele, 
którzy potrafią nie tylko nauczyć, ale przede wszystkim zachęcić i rozbudzić zainteresowa-
nia. Będzie wtedy więcej osób zainteresowanych nauką języka kaszubskiego. Są na to środ-
ki z budżetu państwa dzięki przyjętej w 2005 roku ustawie o mniejszościach narodowych  
i etnicznych oraz o języku regionalnym, którym jako jedyny jest kaszubski. Musimy też bu-
dować dobre relacje z nie-Kaszubami, z „innymi”. Musimy być otwarci, szanować ich doro-
bek i kulturę, tak jak byśmy chcieli, żeby szanowali nasz. Jestem przekonany, że w różnorod-
ności jest nasza siła. Obawiają się tylko słabi. My jesteśmy silni dzięki aktywności oddziałów 
i ludzi. Mamy też wielu sympatyków.

Czy Zjazdy Kaszubów po tylu latach ich organizowania są ciągle potrzebne? Co one 
„dają” Zrzeszeniu, Kaszubom, Pomorzu?

Zjazdy Kaszubów są na pewno potrzebne. Świadczy o tym chociażby duża liczba uczest-
ników i chętni do ich organizowania. Zjazdy upamiętniają zmiany administracyjne w Pol-

sce wprowadzone przez rząd Jerzego Buzka w 1998 roku, które spowodowały, że Kaszubi 
znaleźli się w znakomitej większości w jednym województwie. Miałem w tym swój udział, 
będąc senatorem oraz ministrem edukacji w rządzie Buzka. W czasie Zjazdów pokazuje-
my, że jesteśmy razem, że jest nas wielu, że aktywnie działamy, że stanowimy jedność, bo 
„Zrzeszonëch naju nicht nie złómie”. Łączą nas korzenie, dziedzictwo, kultura, wiara i dba-
łość o Pomorze. Przypominamy, jak ogromne znaczenie mają dla nas takie wartości, jak: 
regionalizm, samorządność, społeczeństwo obywatelskie i demokracja obywatelska. Wielu 
członków Zrzeszenia to świetni samorządowcy. Efekty ich pracy są widoczne i jednoznacz-
ne. Takie spotkania budują także naszą wspólnotę. To wszystko chcemy pokazać innym, 
zapraszając do współdziałania na rzecz naszego regionu, na rzecz dobra wspólnego. Tego 
nam w Polsce bardzo brakuje, jesteśmy podzieleni jak nigdy dotąd.

Wybiegnijmy jeszcze trochę w przyszłość. Za rok czeka nas jubileuszowy, bo dwudzie-
sty Zjazd Kaszubów. Będzie on szczególnym wydarzeniem, jakąś próbą podsumowania 
tego, co już za nami?

Przyszły rok będzie rzeczywiście szczególny. Będzie to rok wyjątkowych jubileuszy, tych 
wielkich i tych mniejszych. Będziemy obchodzić nie tylko setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, ale również dwudziestą rocznicę korzystnych dla nas zmian admini-
stracyjnych. Będziemy w tych wydarzeniach aktywnie uczestniczyć. Oprócz jubileuszowego 
Zjazdu planujemy też zorganizowanie trzeciego Kongresu Kaszubskiego. Będzie to dla nas 
okazja do podsumowań, do dyskusji nad naszą kondycją, dorobkiem i wyzwaniami.

Dziękuję za rozmowę.

Takie spotkania budują wspólnotę

www.KaszubskaKsiazka.pl

Zamówienia telefoniczne pod numerem 607 904 846
wydawnictwozkp@gmail.com

Wielki Słownik
POLSKO-KASZUBSKI 

Tom I  A–K

Tom II  L–O

Tom III  P

45 zł

45 zł

45 zł

Tylko u nas!
Prawie 1700 stron słów, ich tłumaczenia na kaszubski z odmianą oraz przykładami 

w zdaniach. Już dziś wzbogać zasób swego słownictwa kaszubskiego!

Fot. A. Wegner

R E K L A M A
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Gmina Linia to malowniczy teren położony w całości na

Pojezierzu Kaszubskim, w krainie o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych.

Zajmuje ona obszar 11 994 ha w północno-zachodniej części tego urokliwego regionu.

Od północy graniczy z gminą Łęczyce i Luzino, od wschodu z gminą Szemud, a od

południa z gminami Kartuzy i Sierakowice. „Stolicą” gminy jest wieś Linia,

umiejscowiona około 35 km na południowy zachód od Wejherowa, 28 km na północny

zachód od Kartuz i około 18 km na południowy wschód od Lęborka. Administracyjnie

gmina Linia leży na terenie województwa pomorskiego oraz wchodzi w skład powiatu

wejherowskiego i zajmuje 9,34% jego powierzchni.

Jeziora to nieodłączny składnik kaszubskiego krajobrazu. Powstały one głównie

w rynnach rzek, które wypływały z topniejącego lądolodu, dlatego noszą nazwę jezior

rynnowych. Największe z nich to Jezioro Potęgowskie, które znajduje się

w południowo-zachodniej części gminy. Inne większe i ciekawsze jeziora to Jezioro

Miłoszewskie, jezioro Strzepcz i jezioro Lewinko. Nad jeziorem Strzepcz od 2014

roku w okresie letnim czynne jest ogólnodostępne kąpielisko strzeżone przez

ratowników WOPR.

Innymi pozostałościami po rzekach polodowcowych są pradoliny. Na terenie

gminy możemy podziwiać piękną pradolinę rzeki Łeby, której wody meandrują na

kilkukilometrowej przestrzeni od wsi Nowa Huta, poprzez Miłoszewo, Strzepcz aż do

wsi Tłuczewo. Na powierzchni do dziś znajdujemy świadectwa lądolodu z ostatniego

zlodowacenia w postaci licznych kamieni, niekiedy o znacznych rozmiarach.

Największy z nich, Diabelski Kamień, to głaz narzutowy na brzegu Jeziora

Kamiennego, niecodzienna atrakcja turystyczna tego obszaru. Skały na omawianym

terenie to także efekt przejścia lądolodu. Znajdziemy tutaj tylko piasek, żwir i glinę, na

których wytworzyły się gleby o nie najwyższej wartości bonitacyjnej. Z tego m.in.

względu 30% obszaru gminy Linia pokryte jest lasami. Znajdziemy tutaj drzewostany

charakterystyczne dla gleb gliniastych, piaszczystych oraz podmokłych terenów

rzecznych czy jeziornych. Lasy sosnowe czy bukowe, pełne jagód i grzybów, nie są

tutaj rzadkością i stanowią nieodłączny element tutejszej przyrody.

Ciekawostką turystyczną są również ślady osadnictwa sprzed wielu wieków.

Badania wykonane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku już w latach 50. XX

wieku potwierdziły, że najprawdopodobniej ziemie lińskie zamieszkiwane były już

w latach 1200–1250 p.n.e. Badania przeprowadzone na cmentarzach kultury

wschodniopomorskiej i łużyckiej potwierdzają te tezy. Najnowszym odkryciem na

terenie gminy jest cmentarzysko kurhanowe w Lewinie, nad którym badania

prowadzone są od 2004 roku. W wyniku tychże badań stwierdzono, że znaleziska te

pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza.

Według danych z czerwca 2017 roku gmina Linia ma 6 273 mieszkańców. W gminie

w 2012 roku wprowadzono język kaszubski jako język pomocniczy. Linia jest gminą

dwujęzyczną według danych pochodzących ze spisu powszechnego przeprowa-

dzonego w 2002 roku, 35,5% ludności gminy posługuje się językiem kaszubskim.

Podstawą gospodarki gminy są indywidualne gospodarstwa rolnicze. Jednak ze

względu na jakość gleb, które są zaliczane do klas V i VI, formy gospodarki ulegają

drobnym zmianom. Dzięki znakomitym warunkom przyrodniczo-krajobrazowym

następuje rozwój sfery turystycznej i agroturystycznej.

Dla miłośników wycieczek pieszych i rowerowych przygotowano szlak

turystyczny pod nazwą „Poczuj Kaszubskiego Ducha”, który jest turystyczną

wizytówką gminy. We wszystkich miejscowościach sołeckich usytuowane są duże

rzeźby przedstawiające postaci z książki Aleksandra Labudy pt. Bògòwie i dëchë naji

przodków. Przy każdej rzeźbie znajduje się tablica informująca o pochodzeniu

przedstawionej tam postaci, jej atrybutach oraz danym sołectwie. Infrastruktura

została wybudowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2007–2013. Co roku liczni malarze odwiedzają teren gminy Linia, który jest dla nich

inspiracją w twórczości artystycznej. W roku 2012 tematem prac plastycznych oraz

wernisażu były dawne wierzenia i wyobrażenia Kaszubów, w tym kaszubskie rzeźby

stanowiące wizytówkę gminy. Gminny Dom Kultury we współpracy z władzami

gminy Linia gości twórców oraz inne zorganizowane grupy w Zespole Szkół w Lini,

gdzie łóżka zakupione w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii

Europejskiej służą stworzeniu bazy noclegowej na naszym terenie.

Szczególne znaczenie w podtrzymywaniu, rozwijaniu i krzewieniu szeroko

rozumianej kultury ma Gminny Dom Kultury (GDK) w Lini. Instytucja zgodnie

z założeniami stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do wydarzeń kulturalnych

i stwarza warunki do rozwijania pasji kulturalnych wśród dzieci, młodzieży

i dorosłych. Przy GDK w Lini działają sekcje artystyczne, które są ambasadorami

kulturalnymi gminy, tj.: Chór „Pięciolinia”, Gminna Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni

i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna” oraz Amatorski Teatr ProstoLINIjny. Członkowie

poszczególnych sekcji Gminnego Domu Kultury w Lini występują podczas licznych

wydarzeń i uroczystości na terenie gminy, ale także na festiwalach, przeglądach

i koncertach na terenie województwa oraz w dalszych zakątkach kraju.

Decydującą rolę w powstaniu gminy Linia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

odegrała Uchwała nr XVIII, 108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia

4 grudnia 1972 r., na mocy której w powiecie wejherowskim tworzy się gminę Linia

zgodnie z podstawą prawną art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach

narodowych (Dz.U. z 1972 r., Nr 49, poz. 314). Powyższa uchwała weszła w życie

1 stycznia 1973 r.

Zapraszamy do Gminy Linia

R E K L A M A
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„Rëmskô Klëka”, kaszëbsczé szkòłë  
i wiele bëlnëch dzejarzów...

Zjôzd Kaszëbów je pasowną leżnoscą, żebë przëzdrzec sã partóm Zrzesze-
niô, jaczé dzejają na placu najich zéńdzeniów. Rëmsczi òddzél KPZ czile 
lat na zôczątkù XXI w. béł nôwikszi, jegò nôleżnicë dzejelë rëszno w roz-
majitëch placach, nié le na swòjim terenie. Ò nôwôżniészich wëdarze-
niach i lëdzach zasłużonëch dlô kaszëbiznë w Rëmi gôdómë z dzysdnio-
wim przédnikã Ludwikã Bachã i Józefã Lancã, chtëren rządzył tim partã jaż 
sztërë kadencje.

„Pomerania”: Czegò sã spòdzéwôta pò latosym Zjezdze Kaszëbów? To bãdze leżnosc, 
żebë przëbôczëc wszëtczim, że Rëmiô je kaszëbsczim miastã, czë tegò nie brëkùjeta ju ro-
bic? 

Ludwik Bach: Më robimë co rokù Kaszëbsczi Jôrmark. Je tak òd dwadzesce pôrã lat. 
Dzãka temù mieszkańcë Rëmi wiedzą, że mieszkają na Kaszëbach. Ale na Zjôzd przińdze 
tëch najich lëdzy jesz wicy, a przede wszëtczim pòkôżemë kaszëbskòsc jinszim, tim, co bãdą 
najima gòscama na Zjezdze.

„P”: Tej wikszosc lëdzy w Rëmi mô swiądã, że żëją na Kaszëbach?
Józef Lanc: To je rozmajice. Są dzéle miasta, gdze je wiele Kaszëbów, w jinëch je jich mni, 

ale wedle mie ni ma tu za baro taczich mieszkańców, co są procëm kaszëbiznie. 
LB: Jak jô sã ùrodzył, to më tu wszëtcë w Rëmi bëlë Kaszëbi, blós pòjedinczi lëdze to bëlë 

– jak më gôdelë – cëzyńcë. Terô przecygło tu jich wiele, do bloków w Janowie i gdze jindze, 
ale chòc nie czëją sã Kaszëbama, to mògã rzeknąc jistno jak Józk, że nas nie kritikùją, a czasã 
nawet barżi nas achtną jak swòji.

„P”: Co ti lëdze, chtërny przëjadą na Zjôzd, ùzdrzą w Rëmi kaszëbsczégò? Jaczé są mate-
rialné merczi kaszëbskòscë wajégò miasta?

LB: Przed nają sedzbą wiedno wisy czôrno-żôłtô fana. W dniu Zjazdu bãdze jich wisec 
wiele wicy. Mómë kaszëbsczé nazwë sztrasów: ks. Sëchtë, Majkòwsczégò, Derdowsczégò, 
Cenôwë...

JL: A w Stôri Rëmi są téż nazwë zapisóné pò kaszëbskù.
LB: Mómë téż pòmniczi Mestwina, Derdowsczégò i Wëbicczégò. Tej dosc tëlé tegò je, chòc 

dalek nama do góralów, gdze na kòżdim môlu je widzec, że sã przëjachało na jich terenë.
„P”: Waji part dzejô òd 1981 r. Tak so mëszlã, że pòłowa ti historii sedzy terô przede 

mną. Józef Lanc – sztërë kadencje béł przédnikã, Ludwik Bach prawie zaczinô czwiôrtą. 
Chcã równak zapëtac, chto króm waju mô nôwikszé zasłëdżi dlô kaszëbiznë w Rëmi.

Czerwiec 1981 r. – założenie i zarejestrowanie oddziału ZKP w Rumi. Inicjatorem jego 
powołania był rumianin Franciszek Ptach. W skład komitetu organizacyjnego wchodzi-
li: Franciszek Ptach, Melania Blum, Jerzy Hoppe, Henryk Kluk, Irena i Teofil Nastałowie, 
Teresa i Bazyli Przybylscy oraz Andrzej Socha. Pierwszym prezesem został Franciszek 
Ptach, wiceprezesem Bazyli Przybylski, sekretarzem Jerzy Hoppe, a skarbnikiem Teofil 
Nastały. Siedzibą oddziału był Miejski Dom Kultury (wówczas znajdował się przy ul. 
Sobieskiego – obok Urzędu Miasta). W ramach działalności zaplanowano urządzanie 
wystaw malarskich, organizowanie spotkań ze znanymi osobistościami, wycieczki po 
Kaszubach, kursy haftu kaszubskiego.
Kadencja 1983–1986 – nowy prezes Ludwik Bach ożywił działalność Oddziału  
i ustalił ramy organizacyjne pracy zarządu. Zebrania zarządu odbywały się co 
miesiąc, a co kwartał spotkania wszystkich członków Oddziału. Dwa razy w roku 
rumscy zrzeszeńcy jeździli na wycieczkę po Kaszubach. W MDK prezes Bach or-
ganizował co roku kilka wieczorków tanecznych, spotkanie opłatkowe dla człon-
ków i ich rodzin, a podczas zebrań i imprez sprzedawano „Pomeranię” oraz książki  
o tematyce kaszubskiej. Na zebrania zawsze zapraszano osoby znane z działalności 
zrzeszeniowej, literatów kaszubskich, historyków pomorskich, twórców ludowych 
itd. W tym okresie po raz pierwszy uczniowie rumskich szkół podstawowych wzięli 
udział w konkursie prozy i poezji kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Kilkakrotnie wzrosła 

liczba członków.
Czerwiec 1984 r. – Oddział zorganizował pierwszą dużą imprezę zrzeszeniową. Była to 
uroczystość zakończenia „Ludowych Talentów”, corocznego konkursu o zasięgu ogól-
nokaszubskim dla młodych (do lat 20) twórców kaszubskiej sztuki ludowej.
Maj 1986 r. – na wniosek Oddziału Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi nadano imię Alek-
sandra Majkowskiego. W uroczystości wzięły udział najwyższe władze ZKP z prezesem 
Szczepanem Lewną i Izabellą Trojanowską. Honorowym gościem był Feliks Marszał-
kowski.
Październik 1986 r. – Oddział zorganizował po raz pierwszy w Rumi (w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych) mszę św. odprawioną w całości w ję-
zyku kaszubskim przez ks. Mariana Miotka – wówczas młodego wikarego w kolegiacie 
wejherowskiej. Później takie msze św. odprawiali: ks. Bolesław Lewiński, ks. Franciszek 
Grucza, ks. Stanisław Bach.
Kadencja 1986–1989 (prezes Ludwik Bach)
12 listopada 1988 r. z udziałem wiceprezesa Zarządu Głównego ZKP Zygmunta Orła  
i członka Prezydium Brunona Synaka odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. Pod 
koniec lat 80. Oddział liczył już ok. 150 osób i należał do najaktywniejszych w Zrzesze-
niu. W grudniu 1986 r. Prezydium Zarządu Głównego ZKP przyznało Ludwikowi Bacho-
wi i Jerzemu Hoppemu „Medale Jana Karnowskiego” z okazji 30-lecia ZKP, a w 1988 r. 
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2013 r. Apel pòd pòmnikã 
Mscëwòja II w Stôri Rëmi

1988 r. Poświęcenie sztan-
daru ZKP O/Rumia

2008 r. Rumski oddział ZKP otrzymał medal 
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. 
Odebrał go prezes J. Lanc (trzeci od lewej)

1993 r. Ks. prałat Hilary Ja-
stak na spotkaniu opłatko-
wym ZKP w Rumi

2016 r. XXIII Kaszëbsczi Jôr-
mark òtmikają (òd lewi): 
przédnik rëmsczégò partu 
L. Bach, direktor MDK A. 
Skawińskô i wicebùrméster 
Rëmi M. Kùrkòwsczi
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LB: Zarô do głowë mie przëchòdzy Francëszk Ptôch, jaczi założił part, Kazy Klawiter, Jerzi 
Hoppe...

JL: I Szalewsczi, jaczi béł najim skarbnikã. Bez niegò pewno bë nie bëło �  naji sedzbë. 
I Marión Płocczi, jaczi za darmò tu bùdowôł i pòmôgôł w wiele jinëch sprawach. Bëło téż 
wiele najich nôleżników, co robilë w samòrządach – w miesce, w pòwiece, w wòjewódz-
twie. To baro nama pòmôgało w dzejanim.

„P”: Jesta jednym z niewielnëch partów, co wëdôwô swòjã gazétã...
JL: Jak jô òstôł przédnikã na trzecą kadencjã w 2004 r., to jô zgłosył inicja� wã pòwstaniô 

chùru i biule� nu infòrmacyjnégò. I zarô w pierszich miesącach �  kadencji to sã ùdało zro-
bic. W séwnikù 2004 r. ùkôzôł sã pierszi numer miesãcznika „Rëmskô Klëka”, a miesąc pózni 
pòwstôł chùr Rumianie, jaczi dzejô do dzysô. Móm prawie przed sobą tã pierszą „Klëkã”, 
jaką zaczinô pôrã mòjich zdaniów: „Oddajemy do rąk Waszych pierwszy numer biuletynu 
informacyjnego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi. W ten sposób pragniemy in-
formować o naszej pracy i działaniach podejmowanych przez zarząd rumskiego oddziału 
ZKP”. 

LB: Mùszã rzec, że „Rëmskô Klëka” to bëło dzeckò Józka Lanca, a Jerzi Hoppe béł ji przéd-
nym redaktorã i je nim do dzysô. A jak jidze ò chùr, to sp. Genk Zwara... Òn chòdzył przë 
� m baro wiele. Jô béł tedë direktorã Miesczégò Dodomù Kùlturë, tej jô wzął jich do se, 
më płacëlë dirigentce itd., ale jô nie brëkòwôł za wiele robic, bò òn kùpił bótë, òbleczenia, 

redakcja „Pomeranii” uhonorowała „Skrą Ormuzdową” Ludwika Bacha.
Kadencja 1989–1992 (prezes Józef Kryszewski)
Wielu członków rumskiego ZKP zaangażowało się w utworzenie oraz działania Miej-
skiego Komitetu Wyborczego „Solidarność”. W 1990 r. po wyborach samorządowych 
w 28-osobowej Radzie Miejskiej Rumi znalazło się 5 członków ZKP. Przewodniczącym 
Rady Miejskiej został Ludwik Bach, a w 1992 r. burmistrzem – Jan Klawiter, też czło-
nek ZKP.
1990 r. – wybudowanie kapliczki św. Jana Nepomucena, patrona Starej Rumi. Ka-
pliczka stanęła na placu przykościelnym obok kościoła pw. Świętego Krzyża. 
Czerwiec 1991 r. – obchody 10-lecia rumskiego oddziału ZKP. Mszę św. od-
prawił ks. Franciszek Grucza. Dalsza część uroczystości odbyła się w MDK. 
Na stadionie MOSiR-u odbył się festyn i mecz piłkarski, podczas którego 
Kaszubi zmierzyli się z księżmi. Festyn był pierwowzorem organizowanych 
w następnych latach Jarmarków Kaszubskich.
W tej kadencji powstał pomysł ufundowania tablicy upamiętniającej 
przedwojennego wójta Rumi Hipolita Roszczynialskiego, zamordowane-
go w 1939 r. w Piaśnicy.
Kadencje 1992–1995 i 1995–1998 (prezes Józef Lanc)
Czyniono ostatnie przygotowania do odsłonięcia tablicy Hipolita Rosz-
czynialskiego. Nastąpiło to 11 listopada 1992 r., w 53. rocznicę jego za-
mordowania. Tablicę umieszczono na postumencie obok Urzędu Miej-
skiego. 

Niektóre inne działania:
- wystąpienie do Rady Miejskiej Rumi o nadanie imion znanych Kaszubów nowym uli-
com w Rumi,
- lata 1993–1996 – uporządkowanie i zabezpieczenie ruin zabytkowego kościoła oraz 
otaczającego go cmentarza w Starej Rumi,
- zapoczątkowanie, wspólnie z Miejskim Domem Kultury, zbierania eksponatów do 

przyszłego muzeum,
- zaproszenie zespołów teatralnych z Sierakowic, Luzina i Chmielna,

- wprowadzenie stałych, cotygodniowych (we wtorki) dyżurów po-
łączonych ze spotkaniami towarzyskimi i roboczymi (hafciarki),
- organizowanie wspólnie z MDK konkursu recytatorskiego 
„Rodnô Mòwa”, eliminacji miejskich i przejściowo również re-
jonowych (dla Rumi, Redy, Gdyni i Dębogórza-Kosakowa),
- organizowanie wspólnie z MDK konkursów „Wiedzy o Ka-
szubach” (najpierw w 1994 r. odbył się „Konkurs Wiedzy o 
Rumi”),
- organizowanie spotkań roboczych z nauczycielami i przed-
stawicielami zajmującego się sprawami edukacji wydziału 
Urzędu Miasta na temat wprowadzania nauki języka kaszub-
skiego i regionalizacji nauczania w rumskich szkołach, 

wszëtkò, co òni mùszelë miec. Ten chùr wcyg dzejô i wedle mie to je takô wizytówka Rëmi. 
Spiéwają w Pòlsce i za grańcą i pòkazywają najã kùlturã. 

JL: Dodóm jesz, że przenôleżnicë chùru Rumianie wëstãpòwëlë we fi lmie „Miasto 
z morza”. Tam je jich widzec i tam je czëc jich głosë.

„P”: Czim rëmsczi part KPZ apartni sã òd jinëch? Z czegò mòżeta bëc nôbarżi bùszny?
LB: Wôżné bëło to, że më prowadzëlë szkòłë kaszëbsczé: na Głodnicë, w Stôri Hëce 

i Bączu. Jak më bë tegò nie wzãlë na se, to òne bë pewno ùpadłë. Dzysô to je wëprosconé 
i òne ju tegò nie brëkùją.

JL: Przez 10 lat më bëlë òrganã prowadzącym te szkòłë.
LB: Tim, co nas wëróżniwô, je téż sedzba i kaszëbsczé jôrmarczi, jaczé przëcygają wiele 

mieszkańców Rëmi. Wiedno téż nają mòcą bëła i je robòta najich nôleżników w samòrządach.
JL: Dlô Kaszëbów w najim miesce są téż wôżné msze z kaszëbską liturgią słowa, jaczé co 

miesąc są òdprôwióné, kòżdi rôz w jinym rëmsczim kòscele.
LB: Nają zasłëgą je téż bùdowanié nowëch partów. Më zdrzelë na mapie, gdze jesz ni 

ma Zrzeszeniô i sã dzelëlë, gdze chto bãdze jezdzył. Jô np. jem pòmôgôł w Dãbògórzu 
i w Rédze w 1992 r.

„P”: Żëczã Wóm i wszëtczim rëmsczim Kaszëbóm, żebë latosy Zjôzd dôł wama wiele 
mòcë i chãcy do robòtë.

otaczającego go cmentarza w Starej Rumi,
- zapoczątkowanie, wspólnie z Miejskim Domem Kultury, zbierania eksponatów do 

przyszłego muzeum,
- zaproszenie zespołów teatralnych z Sierakowic, Luzina i Chmielna,

- wprowadzenie stałych, cotygodniowych (we wtorki) dyżurów po-
łączonych ze spotkaniami towarzyskimi i roboczymi (hafciarki),
- organizowanie wspólnie z MDK konkursu recytatorskiego 
„Rodnô Mòwa”, eliminacji miejskich i przejściowo również re-
jonowych (dla Rumi, Redy, Gdyni i Dębogórza-Kosakowa),
- organizowanie wspólnie z MDK konkursów „Wiedzy o Ka-
szubach” (najpierw w 1994 r. odbył się „Konkurs Wiedzy o 
Rumi”),
- organizowanie spotkań roboczych z nauczycielami i przed-

w 28-osobowej Radzie Miejskiej Rumi znalazło się 5 członków ZKP. Przewodniczącym 
Rady Miejskiej został Ludwik Bach, a w 1992 r. burmistrzem – Jan Klawiter, też czło-

1990 r. – wybudowanie kapliczki św. Jana Nepomucena, patrona Starej Rumi. Ka-
pliczka stanęła na placu przykościelnym obok kościoła pw. Świętego Krzyża. 
Czerwiec 1991 r. – obchody 10-lecia rumskiego oddziału ZKP. Mszę św. od-
prawił ks. Franciszek Grucza. Dalsza część uroczystości odbyła się w MDK. 
Na stadionie MOSiR-u odbył się festyn i mecz piłkarski, podczas którego 
Kaszubi zmierzyli się z księżmi. Festyn był pierwowzorem organizowanych 
w następnych latach Jarmarków Kaszubskich.
W tej kadencji powstał pomysł ufundowania tablicy upamiętniającej 
przedwojennego wójta Rumi Hipolita Roszczynialskiego, zamordowane-

Kadencje 1992–1995 i 1995–1998 (prezes Józef Lanc)
Czyniono ostatnie przygotowania do odsłonięcia tablicy Hipolita Rosz-
czynialskiego. Nastąpiło to 11 listopada 1992 r., w 53. rocznicę jego za-
mordowania. Tablicę umieszczono na postumencie obok Urzędu Miej-

stawicielami zajmującego się sprawami edukacji wydziału 
Urzędu Miasta na temat wprowadzania nauki języka kaszub-
skiego i regionalizacji nauczania w rumskich szkołach, 
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2006 r. Pòswiãcenié 
drëdżi stanicë

2014 r. Rëmsczi 
zrzeszeńcë na 
Zjezdze Kaszë-
bów w Pruszczu

Ks. Megier w rëm-
sczim kòscele pw. 
Swiãtégò Krziża

2015 r. Wycieczka członków oddziału ZKP 
w Rumi do Sianowa, Stryszej Budy, Wy-
gody i kamiennych kręgów w Węsiorach

2011 r. Rumianie podczas 
IX Zjôzdu Kaszëbsczich 
Spiéwôków w Rumi Pomnik Mściwoja II



- wprowadzenie od 1994 r. regularnych, comiesięcznych mszy św. z kaszubską liturgią 
słowa, odprawianych przez ks. Stanisława Megiera kolejno we wszystkich kościołach 
rumskich (msze te odprawiane są do dziś). 
Również od 1994 r. co roku w pierwszą niedzielę sierpnia organizowane są wspólnie 
z MOSiR-em, a obecnie z MDK Jarmarki Kaszubskie (wcześniej odbyły się „Festyn Ka-
szubski” i „Piknik Rodzinny”). 
11 grudnia 1994 r. w obrębie XV-wiecznych ruin kościoła i cmentarza w Starej Rumi od-
słonięty został pomnik-obelisk księcia Mściwoja II. Koncelebrowanej mszy św. z udzia-
łem wszystkich proboszczów z Rumi przewodniczył ks. inspektor Władysław Kołyszko. 
Odsłonięcia pomnika dokonali burmistrz Rumi Jan Klawiter, przedstawiciel wojewody 
Jan Pastwa, prezes ZG ZKP Jan Wyrowiński i prezes rumskiego oddziału ZKP Józef Lanc. 
W 1995 r. z inicjatywy Kazimierza Klawitera rozpoczęły się starania w sprawie budowy 
własnej siedziby. Oddział uzyskał osobowość prawną i do władz miasta wystąpiono  
o nabycie działki (najpierw była wieczysta dzierżawa, a potem przejęcie na własność) 
przy Zagórskiej Strudze w sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury („Dworku pod Lipa-
mi”).
Kadencje 1998–2001 i 2001–2004 (prezes Kazimierz Klawiter)
Po reformie samorządowej od 1 stycznia 1999 r. powstały powiaty. Starostą powiatu 
wejherowskiego został członek naszego Oddziału Grzegorz Szalewski, a starostą powiatu 
puckiego Artur Jabłoński, również nasz członek. Prezes Kazimierz Klawiter został wybra-
ny do Sejmiku Województwa Pomorskiego (pełnił tam również funkcję wicemarszałka).  
W Radzie Miejskiej Rumi 1/3 jej składu stanowili nasi członkowie. Członkami ZKP byli 
m.in. burmistrz Jan Klawiter, zastępca Roman Knop i przewodnicząca RM Joanna Żurek. 
Swoich członków mieliśmy również w Radzie Powiatu Wejherowskiego. Od 1999 r. na 4 
lata funkcję przewodniczącego Nordy (Związek Oddziałów Północnych ZKP) objął Józef 
Lanc, a L. Bach w latach 1998–2001 był wiceprezesem Zarządu Głównego ZKP.
Oprócz kontynuacji dotychczasowej działalności nowy prezes i zarząd postanowili wy-
budować dom, który byłby siedzibą Oddziału. 1 sierpnia 1999 r. nastąpiło wmurowanie 
kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego, poświęconego przez proboszcza parafii pw. 
Św. Krzyża ks. Jana Darmograja. Duże zaangażowanie Grzegorza Szalewskiego, Kazi-
mierza Klawitera, Romana Knopa, nadzoru budowlanego Krzysztofa Zorna i firmy bu-
dowlanej Mariana Płockiego oraz znaczna liczba darczyńców i sponsorów sprawiły, że 
już 31 sierpnia 2002 r. nastąpiło otwarcie i poświęcenie budynku, któremu nadano 
imię „Svantopôłk”. Na tę uroczystość przybyli m.in. prezes ZKP Brunon Synak, senator 
Edmund Wittbrodt, wojewoda pomorski Jan Kurylczyk, poczty sztandarowe i delegacje 
wielu oddziałów ZKP. Poświęcenia dokonał dziekan Albin Potracki, ks. infułat z Redy.
W 1999 r. odbył się I Zjazd Kaszubów w Chojnicach. Inicjatorami i współorganizatorami 
byli Grzegorz Szalewski i Kazimierz Klawiter i tym samym rumski oddział ZKP. Tak samo 
było rok później w Helu, gdzie odbył się II Zjazd Kaszubów i w 2001 r. w Wejherowie. Na 
Zjazdy rumianie udawali się przeważnie pociągiem „Transcassubia”. 
Na początku XXI w. ZKP O/Rumia podjął się roli prowadzącego wiejskie szkoły kaszub-
skie na Głodnicy (2000 r.), w Starej Hucie i w Bączu (2001 r.), którym groziła likwidacja. 
„Uratowane” wówczas przez nas szkoły funkcjonują do dziś.
Pod koniec kadencji zarząd podjął uchwałę, by ufundować nowy sztandar oddziału, 
ponieważ istniejący sztandar był podniszczony, a przede wszystkim częściowo stracił 
aktualność wskutek zmiany herbu Rumi. 
Kadencje 2004–2007 i 2007–2010 (prezes Józef Lanc)
Na liście członków figurowało ponad 230 nazwisk i w tym czasie był to najliczniejszy 
oddział ZKP.
We wrześniu 2004 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego (miesięcz-
nik) „Rëmskô Klëka”. Pismo to ukazuje się regularnie do dziś. Również w październiku 
tego roku założono chór kaszubski Rumianie, który zaczął działać przy MDK w Rumi  
i występuje do dziś. 

11 czerwca 2006 r. – dzień uroczystych obchodów 25-lecia działalności oddziału ZKP 
w Rumi, połączonych z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru. Poświęcenia 
dokonał ks. infułat Wiesław Lauer. Po mszy św. nastąpiło, przy wejściu na zabytkowy 
cmentarz, odsłonięcie tablicy-kalendarium dot. dziejów rumskiej parafii i kolejnych 
świątyń w tym miejscu. Odsłonięcia dokonała burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej MOSiR-u. Z okazji 25-lecia 
Oddziału wydano książeczkę 25 lat rumskiego oddziału ZKP.
W 2008 r. ZKP O/Rumia otrzymał medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”  
w dziedzinie kultury. Medal przyznała Rada Powiatu Wejherowskiego. 
Kadencja 2010–2013 (prezes Jerzy Hoppe) i 2013–2016 (prezes Ludwik Bach – po-
nownie został wybrany na kolejną kadencję w 2016 r.)
W tych latach kontynuowano dotychczasową działalność. Zarząd zbiera się co miesiąc 
i raz w tygodniu w siedzibie Oddziału spotykają się nasi członkowie. Zebrania ogólne 
członków Oddziału odbywają się regularnie co 3 miesiące. W cyklu miesięcznym ukazuje 
się biuletyn informacyjny „Rëmskô Klëka” i odprawiane są msze z liturgią słowa w języku 
kaszubskim. Organizowane są wycieczki po Kaszubach, wycieczki rowerowe, zabawy ka-
szubskie, spotkania opłatkowe, a wspólnie z Miejskim Domem Kultury konkursy: „Wiedzy 
o Kaszubach” i „Rodnô Mòwa” oraz „Przeglądy Piosenki Kaszubskiej”, a przede wszystkim 
Jarmarki Kaszubskie, zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia. Sprawujemy patronat nad 
chórem kaszubskim Rumianie, który działa przy MDK. Pomagamy ponadto Domowi Kul-
tury w Janowie w organizowaniu przez niego „Niedziel Kaszubskich w Janowie”. 

Za całokształt działalności na rzecz miasta Rumi, powiatu wejherowskiego oraz Kaszub 
i rozwój kultury kaszubskiej zostali uhonorowani następujący działacze ZKP O/Rumia 
(wielu z nich na wniosek zarządu ZKP O/Rumia):
Medalem „Za Zasługi dla Miasta Rumi”: Ludwik Bach, Leon Bieszke, Eugeniusz Zwara 
(pośmiertnie), Józef Lanc, Alfons Zwara.
Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”: ZKP O/Rumia, Alfons Zwara, Józef Lanc,
Nagrodą Remusa Powiatu Wejherowskiego (za dokonania artystyczne): Alfons Zwara 
(2010 r.).  
Na nasz wniosek za duże zaangażowanie na rzecz wprowadzania kaszubszczyzny do szkół 
podstawowych w 1994 r. nagrodę burmistrza Rumi otrzymała nauczycielka SP nr 1 Edyta 
Szreder, a w 1997 r. nauczycielki SP nr 8: Alicja Korman i Jadwiga Pawłowska.
Również na nasz wniosek Honorowym Obywatelem Rumi został przedwojenny sekre-
tarz Gminy Rumia Zygmunt Milczewski.
„Skrę Ormuzdową” (przyznawaną przez redakcję „Pomeranii”) otrzymali: Ludwik Bach 
(1988 r.) i Krystyna Wolf (2009 r.).

Opr. J. Lanc
Fot. z archiwum oddziału ZKP w Rumi
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2016 r. Zbigniew Wodec-
ki na Jarmarku Kaszub-
skim w Rumi

Siedziba oddziału 
ZKP w Rumi

Na Jarmarkach Kaszubskich 
plac przed sceną zawsze jest 
wypełniony (fot. z 2013 r.)



Rumia 1 lipca 2017 r. 11

Z Mateuszem Klebbą, młodym rumskim Kaszubą, prezesem klubu „Nowô 
Tatczëzna”, rozmawiamy o tym, jak zainteresować młodzież kaszubszczy-
zną i o współpracy ze starszym pokoleniem.

Czy twoje pokolenie, obecnych gimnazjalistów, ma w ogóle pojęcie o tym, że mieszka 
w mieście na Kaszubach?

Nie sądzę, żeby młodych interesowała jakaś kaszëbizna, szeroko rozumiana. Czy młodym 
daje coś, że nazwy ulic są napisane po kaszubsku? Albo że stoi jakiś pomnik? Moim zdaniem 
do mojego pokolenia zupełnie to nie trafia. Może to się sprawdzało 10, 15 lat temu. Dzisiaj 
na pewno nie.

Co zatem może do was trafić? Gdybyś został jutro prezesem oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Rumi, to co byś zaproponował i próbował zrobić?

Trzeba pozwolić młodym działać i nie narzucać im swoich wizji wymyślanych przez preze-
sów „50 plus”. Bardzo lubię turystykę, działam w PTTK – wydaje mi się, że np. organizowa-
nie fabularyzowanych rajdów jest dobrym pomysłem. Można też zachęcać do czytania, ale 
nie tylko klasyki, jak Życie i przygody Remusa. Młodzi szukają dzisiaj np. fantastyki. Trzeba 
im coś takiego zaoferować, dać szerokie pole wyboru, żeby mogli znaleźć coś dla siebie po 
kaszubsku. 

A czy takie inicjatywy jak Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach organizowany przez 
miejscowy oddział ZKP to dobry pomysł dla młodzieży? Przypomnijmy, że jesteś jego te-
gorocznym laureatem.

Sam konkurs jest bardzo dobrym pomysłem, ale niestety mam wrażenie, że ci nauczycie-
le, którym się chce coś robić w tym kierunku, powoli odchodzą na emeryturę. A po nich nie 
ma kto tego przejąć i zaciekawić uczniów tym konkursem. Efektem tego jest np. słaba fre-
kwencja podczas konkursów,  jak to miało miejsce w tym roku. W poprzednich latach było 
lepiej. Z roku na rok konkurencja wydaje się mniejsza. Pamiętam, że gdy byłem w szkole 
podstawowej, to samo wyjście z etapu szkolnego było już osiągnięciem.

Ale jesteś jednym z przykładów, że jednak warto organizować ten konkurs. Pewnie 
inaczej nie miałbyś takiej wiedzy o Kaszubach...

Pewnie nie, choć w mojej Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi funkcjonowało Koło Re-
gionalne, gdzie dużo o Kaszubach się dowiedziałem. Nie wystarczy jednak ani szkoła, ani 
konkurs, jeśli nic nie wyniesiemy z domu. Jeśli w domu nie ma świadomości, kim jesteśmy, 
że jesteśmy Kaszubami, to cała reszta nie przyniesie za wiele.

W szkole w ogóle na ten temat rozmawiacie? Próbujesz przekonywać swoich kolegów 
i koleżanki, że kaszubszczyzna, świadomość kaszubska jest czymś ważnym, może atrak-
cyjnym?

W szkole moi rówieśnicy traktują te sprawy z pobłażaniem. „A co to tam oni sobie  
w tych strojach śmiesznych chodzą, jakieś umcy umcy, raz w miesiącu pokażą się na mszy  
i są zadowoleni”. Poza tym utożsamiają kaszubszczyznę z czymś wiejskim. 

Próbujemy to myślenie zmieniać w „Nowi Tatczëznie”, gdzie działamy w różny sposób. 
Organizujemy np. rajdy fabularyzowane „Śladami Remusa”, promujemy Kaszuby w interne-
cie, bo chcemy pokazać młodym, że działanie dla Kaszub to nie tylko spotkania przy kawie, 
herbacie, kùchù, tabace i wspominki starszych osób. Oczywiście, niektórym to pewnie wy-
starczy, ale młodsze pokolenie musi wiedzieć, że to może wyglądać inaczej.

Oferta Zrzeszenia jest mało aktualna, coś by trzeba w niej zmienić i to zapewne nie tylko 
w Rumi.

Mam wrażenie, że rumscy działacze, jak choćby Ludwik Bach czy Józef Lanc, z którymi 
też rozmawiałem z okazji Zjazdu Kaszubów, są bardzo otwarci na wasze inicjatywy. Mylę 
się? No i co powinni według ciebie zrobić, żeby trafić do młodego pokolenia? Chodzić do 
szkół i bezpośrednio zachęcać do różnych inicjatyw?

Przyznaję, że akurat obaj wymienieni panowie są bardzo chętni do współpracy z nami 
młodymi. Zdecydowanie nie powinni jednak sami przekonywać w szkołach do swoich ini-
cjatyw, bo zostanie to odebrane jako narzucanie. Muszą znaleźć młodą osobę, która się  
w to zaangażuje i której będzie się chciało. Jest szansa, że ona zacznie wokół siebie skupiać 
rówieśników.

Może właśnie rozmawiam z taką osobą? Jesteś prezesem „Nowi Tatczëznë”. Słysza-
łem też z pewnego źródła, że zaproponowano ci utworzenie klubu młodych Kaszubów 
w Rumi. Będziesz chciał współpracować ze starszymi, czy wydaje ci się, że lepiej działać 
zupełnie niezależnie? Może lepiej wykorzystać ich doświadczenie, możliwości, finanse do 
realizacji swoich pomysłów?

Ja osobiście lubię rozmawiać ze starszymi, słuchać ich. Cenię Zrzeszenie, ale mam też 
pewien uraz. Jakieś 2–3 lata temu napisaliśmy pismo w sprawie powołania Koła Młodych  
w Rumi i do teraz z Zarządu Głównego nie dostaliśmy na nie odpowiedzi. Dzisiaj na szczę-
ście są przynajmniej próby rozmów ze strony władz rumskiego oddziału. Na pewno warto 
rozmawiać i może coś z tego wyjdzie.

Rozmawiał DM

Umcy umcy nie wystarczy
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Zapraszamy do Gminy Krokowa 
Krokowa to dawna siedziba rodu von Krockow, dziś jest sercem nadmorskiej Gminy Krokowa. Turyści spragnieni słońca i odpoczynku chętnie spędzają 
swoje urlopy ciesząc się pięknymi piaszczystymi plażami w Dębkach, Karwieńskich Błotach czy Białogórze. Szum morza i nadmorskich sosen oraz 
nieskazitelna przyroda to relaks zarówno dla ciała jak i ducha. Aktywnym turystom polecamy atrakcje na Jeziorze Żarnowieckim, gdzie można wypożyczyć 
żaglówkę lub zwodować swoją łódź. Ciekawa, wielokulturowa historia tej ziemi i powstające nowe szlaki są okazją do zorganizowania wycieczek pieszych 
i rowerowych. Po trudach dnia warto posmakować rybnych przysmaków i poszukać świeżej ryby od lokalnych rybaków w „Rybaczówce” w Dębkach. 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:
Plaże w Karwieńskich Błotach, Dębkach, Białogórze,  
a także nad Jeziorem Żarnowieckim w miejscach strzeżonych lub wyzna-
czonych do kąpieli. Trzy przystanie: Lubkowo, Lubkowo DPS (przy Domu 
Pomocy Społecznej), Brzyno zostały wyposażone w molo, slip, miejsce 
cumownicze, toalety, prysznice. Jezioro Żarnowieckie to także idealny 
akwen dla amatorów wędkarstwa. Ścieżki rowerowe: • R10 – Międzyna-
rodowy Szlak Rowerowy Dookoła Bałtyku • Turystyczny Szlak Północnych 
Kaszub • Ścieżka rowerowa Krokowa – Swarzewo 

Przystanie otwarte:
Lubkowo:   maj – czerwiec w soboty i niedziele 10:00 – 19:00
 lipiec – sierpień codziennie 10:00 – 19:00
 wrzesień w soboty i niedziele 10:00 – 19:00
 kontakt: +48 668 281 704

Lubkowo DPS:  lipiec – sierpień codziennie 10:00 – 18:00
 kontakt: +48 721 460 337
Brzyno:  lipiec – sierpień codziennie 10:00 – 17:00
 kontakt: +48 721 460 317

Miejsca historyczne:
A  Kompleks pałacowo – parkowy w Krokowej 
A  Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XIX w Krokowej 
A  Muzeum Regionalne w Krokowej 
A  Dwór w Prusewie 
A  Pałac w Kłaninie 
A  Zespół kościelno-klasztorny w Żarnowcu z XIV w. 
A   Słup graniczny z 1919 r. ustanawiający granicę polsko – niemiecką  

na rzece Piaśnicy w miejscowości Dębki 

A   Relikty cmentarza ewangelickiego z drugiej połowy XIX w.  
Karwieńskie Błoto Drugie 

Kontakt: 
Urząd Gminy w Krokowej 
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Tel. 58 675 41 00
urzad@krokowa.pl
B  www.krokowa.pl 

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa 
Tel. 58 675 41 39, +48 691 447 000
turystyka@kck.krokowa.pl
B  www.kck.krokowa.pl
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Józef Chełmòwsczi – patrón 2017 rokù
òstôł na rodzynnym môlu w Brusach-Jaglach. Pò skùńczenim spòdleczny szkòłë robił w roz-
majitëch placach: w brusczim kinie, przedsãbiérstwie „Las”, w drogòwi pòdjimiznie, w ba-
nowiznie. Kùreszce pò swòjich starszich wzął sã za gbùrzenié. Òżenił sã z Jadwigą, z chtërną 
wëchòwiwalë dwie córczi: Éwã i Jolantã.

Ar� sta béł z krwie i gnôta Kaszëbą i swój kaszëbsczi swiat pòkazywôł w rozmajitëch 
dokazach. W chëczë w Brusach-Jaglach, gdze mieszkôł, pòwstôwała wikszosc jegò rzezbów 
i malënków. Môl, w jaczim żił i twòrził Józef Chełmòwsczi, je do dzysô baro cekawi i apart-
ny. Kòl dodomù méstra Józwë je òsóbnô warkòwniô, w chtërny ùzbiéróné są stôré rzeczë, 

taczé jak: dëtczi, tôfl e, wôdżi, platézrë, nôrzãdza i wiele jinszich. 
Tam téż mają swój plac rozmajité dłóta, héwle, jimadła brëkòwné 
do rzezbieniô. Gòspòdarstwò Józefa Chełmòwsczégò miało swój 
plac i dlô jegò ar� s� czny robòtë, i dlô białczi, chtërna miała 
starã ò snôżotã kwiatów. Na pòdwòrzim wiele razy pòwstôwałë 
wiôldżé rzezbë, a za pòdwòrzim je do dzys prôwdzëwi rôj. Je to 
ògard, w chtërnym je skòpicą farwnëch, malowónëch pszczo-

łowëch domików (plecónków) i żłobinów. Są tam rzezbë 
w drzewie rozmajitëch pòstacjów, lëdzy, swiãtëch, a téż 

kaplëczków, ptôszków... Nôpiãkni wëzdrzi to wszëtkò, 
czej przëchôdô zymk i wkół je wiele zelonoscë, co jesz 

barżi pòdczorchiwô apartnosc negò môla.

Kaszëba, rzezbiôrz, malôrz, fi lozof, kònstruktór... 
taczim béł Józef Chełmòwsczi – człowiek, 
chtëren dostôł wiele darënków òd Bòga i je pò 
prôwdze zjiscywôł w swòjim żëcym. Brzôd jegò 
prawie 40-latny robòtë òstôł wiôldżi. Lëdowi 
ar� sta miôł wiele indiwidualnëch i zbioro-
wëch wëstôwków w Pòlsce i za grańcą. Do 
dzys wiele lëdzy przëjéżdżô òbôczëc jegò 
chëcz i ògard. Zajinteresowanié jegò 
òsoblëwima dokazama je wiôldżé, ò 
czim swiôdczą napisóné ar� kle, ksąż-
czi, albùmë, diplomòwé robòtë, a téż 
nagróné dokùmentalné fi lmë.

Józef Chełmòwsczi ùrodzył sã 26 gromicz-
nika 1934 r. w Brusach, na pôłnim Kaszëb. Miôł 
dwie sostrë i dwùch bracynów. Jakno nômłodszi 
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Méster Józef nie ùcził sã nigdë w wësoczich szkòłach. Sóm wëmëslôł swòje dokazë. Ju 
jakno knôp w pòwòjnowi szkòle stwòrził swòjã pierszą rzezbã z kórë chójczi, chtërnã wëżło-
bił kòzélcã. Rzezba przedstôwiała kaplëczkã z Matką Bòżą. Ju tedë widzec bëło ù môłégò 
Józefka zôczątczi taleńtu i wiôldżé zainteresowanié malowanim i rzezbienim. 

Do sami smiercë Józef Chełmòwsczi twòrził baro wiele. Nazéwóny je kaszëbsczim 
Léónardã da Vinczi. Westrzód jegò dokazów mòżna wëmienic rzezbë, malënczi na ruce, 
délu i płótnie, rozmajité wënalôzczi i kònstrukcje (np. Maszina do chwôtania żëwiołów), 
filozoficzné traktatë zapisóné w wiôldżich malowónëch ksãgach (np. Krëjamnotë swiata 
swiatów), apartné mùzyczné instrumentë (jak np. werbòtrepa, mùzykònosa), kaplëczczi, 
òbrzãdowé rekwizytë, grającé gòdowé szopczi, zabôwczi, rzezbioné i malowóné plecón-
czi. Wiele jegò dokazów mòże dzysô òbezdrzec w chëczë w Brusach-Jaglach, a jiné nalazłë 
swój plac w priwatnëch dodomach. Wiôldżi dzél dokazów Chełmòwsczégò (kòl 500 sztëk) 
mòżna ùzdrzec w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie, a téż w jinszich mùzeach, np. 
w Mùzeùm Etnograficzno-Historicznym m. Juliana Ridzkòwsczégò w Chònicach, gdze z leż-
noscë òbchòdów roku Chełmòwsczégò òstôł òtemkniãti czasowi wëstôwk pt. „Widzenie 
świata po kaszubsku. Twórczość Józefa Chełmowskiego...”. Wëstôwk prezentowôł kòlekcjã 
dokazów artistë i nowëch 26 rzezbów zakùpionëch przez mùzeùm.

Inspiracją do twòrzeniô dlô wastë Józefa bëła Bibliô, roda, lëteratura i filozofiô, a wszëtkò 
to sparłãczoné bëło jegò kaszëbsczim zdrzenim na swiat. Kaszëbskô jawernota miała cësk 
na malënczi Chełmòwsczégò. Apartnoscą w dokazach artistë je to, że na rzezbach i malën-
kach na ruce abò płótnie malowôł pasowné cytatë abò sentencje (np. z Biblëji). Dosc czã-

sto mòżna pòtkac ù niegò òtmikóné rzezbë z namalowónyma sentencjama. Ne sentencje 
są zapisywóné w rozmajitëch jãzëkach, np.: pò kaszëbskù, pòlskù czë kùrdijskù. Spòmidzë 
nôwôżniészich dokazów nót je wëmienic malënk na płótnie pt. „Panorama Apokalipsy”, 
chtërny je 55 métrów dłudżi, a 80 centimétrów szeroczi i òglowò mô szesc dzélów. Na 
płótnie artista pòkôzôł òbrazë zapisóné w Apòkalipse sw. Jana. Òkróm tematiczi sparłãczo-
ny z religią dokazë Chełmòwsczégò tikają sã sprawów terôczasnëch artisce, m.jin.: rzezba  
ò awarii atomòwégò reaktora w Czarnobëlu w 1986 r., rzezba „Kosowo”, wëżłobionô, czej 
w l. 90. dérowała wòjna w Jugòsławii, abò pôra rzezbów ò atakù na chmùrniczi World Trade 
Center 11 séwnika 2001 r. 

Wiele żłobinów Chełmòwsczégò przedstôwiô pòstacje swiãtëch np. sw. Jana Pawła II, 
swiãtą Genowefã, sw. Francëszka, abò znónëch lëdzy, np. Mikòłaja Kòpernika, Archime-
desa, Adama Mickewicza. Równak nôbarżi ùwidzałë sã Chełmòwsczémù pòstacje aniołów, 
chtërne chãtno malowôł i rzezbił. Aniołë ù Józefa Chełmòwsczégò òstałë przedstawioné 
wedle biblijny hierarchii, tj. z jednym skrzidłã (Cherubinë), dwùma skrzidłama (Tronë) abò 
trzema skrzidłama (Serafinë).

Nen wiôldżi Artista ùmarł 6 lëpińca 2013 r., a ną smùtną wiadã Kaszëbi ùczëlë òb czas 
Zjazdu Kaszëbów w Wiôldżi Wsë. Za żëcégò Józef Chełmòwsczi béł wiele razy nôdgrodzony, 
m.jin. Medalã Stolema i Medalã Òskara Kòlberga w 1995 r. 

K. Główczewskô
Òdjimczi dokazów J. Chełmòwsczégò z òtemkniãcô wëstôwkù „Widzenie świata po ka-

szubsku...” w Historiczno-Etnograficznym Mùzeùm m. J. Rydzkòwsczégò w Chònicach. 
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Chcecie zobaczyć Bytów z lotu ptaka? Znaleźć się na

samym środku stadionu? Nigdy nie byliście wewnątrz

cerkwi? Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu

Miejskiego w Bytowie, tworząc nową szatę graficzną

strony www.bytow.com.pl, zadbał o to, by skusić

internautów do przyjazdu do naszego miasta. Wirtualny

spacer po Bytowie uchyla tylko rąbka tajemnicy, którą

kryje miasto. Aby je odkryć, należy przyjechać, poznać

w rzeczywistości i zostać na dłużej!

Pomocą dla wybierających się na wakacyjną wędrówkę

w nasz piękny rejon może być darmowa aplikacja

mobilna „Od Bałtyku po Kaszuby”. Znajduje się w niej

opis przeszło 100 atrakcyjnych tras przebiegających

przez województwo pomorskie i zachodniopomorskie.

Są to nie tylko szlaki piesze, ale i kajakowe, rowerowe,

konne, dla miłośników nordic

walking, a nawet narciarskie.

Do każdej trasy dołączono cie-

kawe obiekty, w tym miejs-

ca krajoznawcze, przyrod-

nicze, gastronomiczne, noclegowe oraz różne atrakcje

turystyczne. Dzięki aplikacji na pewno nie zboczysz ze

szlaku.

Na początku kwietnia 2017 r. zaprezentowano słucho-

wisko, którego scenariusz powstał wg opowiadania Jóna

Natrzecégò „Kaszëbògònia”. Akcja dzieje się równolegle

w dwóch światach, w bliżej nieokreślonej przeszłości

oraz kosmicznej teraźniejszości – a może przyszłości?

Dwie rozgrywające się na ziemi i w kosmosie narracje na

początku zdają się nie mieć ze sobą nic wspólnego,

jednak pod koniec zaskakują oryginalną puentą.

Tajemnicze przestrzenie, w których toczy się akcja,

zawierają wiele bodźców mogących rozpalić

wyobraźnię słuchacza. Tekst i nagranie słucho-

wiska można znaleźć m. in . na stronie

www.akademiabajkikaszubskiej.pl.

Jeszcze w tym roku odbędzie się promocja

maskotki miasta, którą w drodze konkursu

został . Ta mała, niecoBycio herbu Kasztan

zadziorna figurka na pewno skradnie serca

najmłodszych bytowian. Ma nawiązania kolorystyczne

do natury i przyrody, które są elementami wyróżnia-

jącymi gminę Bytów. Zawiera też elementy historyczne,

które wiążą się z bytowskim średniowiecznym zamkiem,

a kolczasta czapka nawiązuje do otaczających go drzew.

Ponadto na korpusie maskotki umieszczone jest logo

Bytowa. Jednak maskotka to nie wszystko. Historia

pojawienia się Bycia w Bytowie zostanie opisana w ksią-

żeczce w dwujęzycznej wersji – polskiej i kaszubskiej.

Będzie to I tomik z cyklu Przygody Bycia.

Co nowego w gminie Bytów?

Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów

www.bytow.com.pl, urzad@bytow.com.pl

www.facebook.com/BytowMiastoNaKaszubach

Kalendarz imprez 2017

1–2.07 Ukraińska Watra

7–9.07 Dni Bytowa

23.07 Pomorski Przegląd Chórów i Zespołów Seniorów

29.07 II Turniej Rycerski na zamku

2.09 Maraton wokół zamku

9.09 Targi Ogrodnicze na Rynku Miejskim

9–10.09 XIX Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej

na Zamku w Bytowie

28–30.09 BytOFFSky Fes�wal

18–19.11 Bytowska Gonitwa – wyścig motoryzacyjny
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•	Rumia	jest	największym	polskim	miastem	niebędącym	siedzibą	powiatu?
•	Miasto	Rumia	powstało	z	połączenia	pięciu	wsi:	Rumia,	Zagórze,	Biała	Rzeka,	Szmelta	i	
Janowo?

•	Rumia	wraz	z	Wejherowem	i	Redą	tworzy	zespół	trzech	miast	zwany	Małym	Trójmiastem	
Kaszubskim?

•	Rumia	ma	więcej	mieszkańców	niż	Sopot?
•	Rumia	to	jedna	z	najstarszych	osad	na	Kaszubach?	Według	niektórych	podań	historycz-
nych	jest	nawet	starsza	od	Gdańska.

•	Jedną	czwartą	mieszkańców	powiatu	wejherowskiego	stanowią	rumianie?
•	Miasto	usytuowane	jest	na	 jednym	z	najważniejszych	szlaków	komunikacyjnych?	Prze-
biega	tędy	główna	magistrala	kolejowa	łącząca	Gdańsk	ze	Szczecinem	oraz	droga	krajowa	
nr	6.

•	Plaża	morska	oddalona	jest	od	Rumi	o	zaledwie	9	km?
•	Rzeka	przepływająca	przez	Rumię	ma	trzy	nazwy:	Zagórska	Struga,	Zagórzanka	i	Kolecz-
kowska	Struga?

•	W	teren	miasta	wpisuje	się	obszar	zwyczajowo	nazywany	przez	mieszkańców	Starą	Ru-
mią,	który	stanowi	teren	dawnej	wsi	o	tej	samej	nazwie?

•	Dzielnica	Rumi	o	nazwie	Biała	Rzeka	to	po	kaszubsku	Kanié	Bùdë?

Symbole miasta
•	„Odwrócona	kotwica”	w	herbie	Rumi	to	znak	księcia	pomorskiego	Świętopełka	Wielkie-
go	–	władcy	Pomorza	Gdańskiego	w	XIII	wieku?

•	Jednym	 z	 symboli	 na	 rumskim	herbie	 jest	 koło	młyńskie,	 jako	 znak	młynów	wodnych	 
i	kuźnic,	które	od	wieków	funkcjonowały	w	miejscowości	nad	brzegiem	Zagórskiej	Strugi?

•	Kolor	flagi	Rumi	(błękit)	symbolizuje	nieskończoność	i	sprawiedliwość	oraz	nawiązuje	do	
podstawowej	barwy	haftu	kaszubskiego?

•	Autorami	pierwszego	herbu	Rumi,	zatwierdzonego	w	1972	roku,	byli	mieszkańcy	Gdy-
ni-Chyloni?

•	Twórcą	obecnego	herbu	miasta	jest	mieszkaniec	Rumi?	Wizerunek	herbu	został	wyłonio-
ny	drogą	konkursu	w	1994	roku.

•	Równolegle	z	herbem	miasta	używane	 jest	 logo	Rumi	z	symbolicznym	zastosowaniem	
kolorów?	Kolor	 czerwony	oznacza	 rozwój	przemysłowy	miasta,	 żółty	–	wzrost,	 zielony	
–	górę	Markowca	i	dbałość	o	przyrodę,	błękitny	–	Zagórską	Strugę,	kolor	granatowy	to	
symbol	Morza	Bałtyckiego.

Ciekawostki historyczne
•	Pierwsze	osady	ludzkie	na	terenie	obecnego	miasta	pochodzą	z	okresu	ok.	2000	lat	p.n.e.?
•	Pierwszą	znaną	nam	nazwą	znajdującej	się	na	tym	terenie	osady	jest	Rumina	(XIII	w.)?	
To	słowo	prawdopodobnie	pochodzi	od	nazwy	przepływającej	przez	miejscowość	rzeki.	

•	Na	przestrzeni	dziejów	używano	aż	9	nazw	miejscowości	–	Rumina,	Rumnam,	Rumpna,	
Romele,	Rumija,	Romla,	Ramelaw,	Rameln	i	Rahmel?

•	Najstarszym	zabytkiem	Rumi	są	pozostałości	hali	do	wytopu	żelaza	oraz	wielki	piec	liczący	
ok.	2	tysiące	lat,	znaleziony	przy	ulicy	Mickiewicza?	Zabytki	po	odkryciu	zostały	dla	bez-
pieczeństwa	ponownie	zakopane	przez	archeologów.

•	Od	ok.	1217	do	1772	roku	Rumia	była	własnością	klasztoru	cystersów	w	Oliwie?	Akt	na-
dania	podpisał	książę	pomorski	Świętopełk	II	ok.	roku	1224.

•	Pierwszy	kościół	parafialny	w	Rumi	powstał	już	na	początku	XIII	wieku?	Była	to	drewniana	
świątynia,	rozbudowana	200	lat	później.

•	Na	terenie	Starej	Rumi	(ul.	Starowiejska	i	Mickiewicza)	odkryto	cmentarzysko	z	339	gro-
bami	z	okresu	rzymskiego?

•	Pierwszy	młyn	wodny	w	Rumi	został	założony	przez	zakon	cystersów	w	XVI	wieku?
•	Wieś	Zagórze	 (obecnie	dzielnica	Rumi)	w	okresie	międzywojennym	i	w	czasie	 II	wojny	
światowej	była	terenem	przemysłowym?	Znajdowały	się	tu	dwie	fabryki	krzeseł,	dwa	tar-
taki,	pięć	młynów	wodnych	oraz	montownia	silników	samolotowych.

•	Aż	50%	budynków	uległo	zniszczeniu	podczas	licznych	walk	prowadzonych	na	terenie	Rumi	
w	okresie	II	wojny	światowej?	Tylko	we	wrześniu	1939	roku	zburzono	aż	239	budynków.

Lotnisko rumskie
•	Rumskie	lotnisko	funkcjonowało	dla	potrzeb	militarnych	od	1925	roku,	a	w	latach	1935–1939	
było	również	lotniskiem	cywilnym,	którego	pełna	nazwa	brzmiała	Port	Lotniczy	Gdynia	 
w	Rumi-Zagórzu?

•	Przed	 II	wojną	 światową	 lotnisko	obsługiwało	 loty	do	Warszawy,	Krakowa,	Kopenhagi,	
Wenecji,	Rzymu,	Mediolanu	i	Budapesztu,	przewożąc	rocznie	ponad	3000	pasażerów?

•	W	1939	roku	lot	z	Rumi	do	Gdańska	i	z	powrotem	kosztował	12	zł,	a	połączenie	w	obie	
strony	z	Warszawą	–	45	zł?

•	W	czasie	II	wojny	światowej	na	terenie	rumskiego	lotniska	działał	ruch	oporu	współpra-
cujący	z	aliantami?

•	Po	wojnie	lotnisko	było	miejscem	szkoleniowym	dla	spadochroniarzy?
•	Jedyną	pozostałością	po	lotnisku	jest	mała	wieża	obserwacyjna	przy	ulicy	Żwirki	i	Wigury?

Góra Markowca
•	Góra	Markowca	w	Rumi	(92	m	n.p.m.)	to	punkt	widokowy	na	Pradolinę	Kaszubską,	Zato-
kę	Gdańską,	a	nawet	Hel?

•	Nazwa	góry	pochodzi	od	jej	właścicieli	–	Franza	Markowca	i	Stefana	Markowca?
•	Góra	Markowca	była	bardzo	ważnym	punktem	obrony	Gdyni	w	1945	roku?
•	Na	szczycie	rumskiej	góry	znajdują	się	pozostałości	niemieckiej	baterii	przeciwlotniczej	
obrony	Gdyni	z	okresu	II	wojny	światowej?

•	Jeszcze	w	latach	70.	ubiegłego	wieku	na	górze	Markowca	działał	wyciąg	narciarski?

Inne ciekawe miejsca w mieście
•	W	Rumi	znajduje	się	jedna	z	największych	kaktusiarni	w	Europie,	w	której	hoduje	się	ok.	
220	tysięcy	roślin	(ok.	6,5	tysiąca	gatunków	sukulentów)?

•	Na	 terenie	 gminy	 Rumia	 zarejestrowano	 aż	 26	 pomników	 przyrody	 –	 okazałe	 drzewa	 
i	licznie	występujące	głazy	narzutowe?

•	Największy	i	najstarszy	pomnik	przyrody	–	dąb	liczący	ponad	330	lat	–	znajduje	się	przy	
skrzyżowaniu	ulic	Starowiejskiej	i	Hallera?	Obwód	pnia	drzewa	wynosi	aż	cztery	metry.

•	W	Rumi	znajduje	się	nowoczesna	biblioteka	o	nazwie	Stacja	Kultura,	która	została	uznana	
za	najpiękniejszą	na	świecie,	zdobywając	 I	miejsce	w	konkursie	Library	 Interior	Design	
Awards	w	kategorii	Single	Space	Design?

•	W	miejscu,	w	którym	jest	dziś	Miejski	Dom	Kultury	(Dworek	„Pod	Lipami”),	w	XVII	wieku	
funkcjonowała	kuźnica?	Dworek	ma	ponad	200	lat	i	jest	najstarszym	domem	w	Rumi.

Rumia	–	ciekawe	miasto	kaszubskie
Czy	wiesz,	że...

Droga krajowa nr 6 
przy Galerii Rumia

Zagórska 
Struga

Siedziba oddziału ZKP 
i koło młyńskie

Ruiny kościoła 
z XV w.
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•	W	budynku	rumskiej	straży	pożarnej	do	1939	roku	funkcjonował	młyn	wodny?	Budynek	
ma	prawie	150	lat,	został	wzniesiony	w	1871	roku.

•	Budynek	sali	gimnastycznej	Szkoły	Podstawowej	nr	1	był	dawniej	kościołem	ewangelic-
kim,	który	został	odbudowany	po	zniszczeniach	wojennych	w	1945	roku?

•	Z	kilku	młynów	działających	dawniej	na	brzegu	Zagórskiej	Strugi	zachował	się	tylko	jeden,	
przy	ul.	Młyńskiej?

•	Dworek	Kaszubski,	w	którym	mieści	się	siedziba	Zrzeszenia	Kaszubsko-Pomorskiego,	zo-
stał	wybudowany	na	wzór	starego	młyna?

•	Przy	ulicy	Kościelnej	znajdują	się	szczątki	gotyckiego	prezbiterium	cysterskiego	kościoła,	
świątyni	zbudowanej	w	XV	wieku,	a	zburzonej	w	1945	roku?	Wokół	ruin	zachowały	się	
również	nagrobki	z	XIX	i	XX	wieku.

•	Najstarszy	kościół	w	Rumi	(parafia	pw.	Podwyższenia	Krzyża	Świętego)	ma	100	lat?	Ka-
mień	węgielny	wmurowano	w	1917	roku,	a	budowę	kościoła	ukończono	rok	później.

•	Ulica	Sobieskiego	była	niegdyś	tzw.	traktem	królewskim	–	łączącym	Gdańsk	z	Puckiem	 
i	Pomorzem	Zachodnim?

•	Na	 terenie,	 gdzie	 znajduje	 się	dziś	 słynny	 „Biały	Dworek”	 (budynek	hotelowy	przy	ul.	
Sobieskiego),	 już	600	lat	temu	stała	karczma,	która	była	miejscem	odpoczynku	dla	po-
dróżujących?

•	W	miejscu	dzisiejszej	fontanny	(przy	budynku	Urzędu	Miasta)	znajdował	się	Zajazd	Jana	III	
Sobieskiego,	w	którym	król	zatrzymywał	się	w	drodze	do	dworku	w	Rzucewie?	Współcze-
sną	kopię	zajazdu	króla	z	Rumi	można	zobaczyć	w	muzeum	etnograficznym	we	Wdzydzach.	

•	W	Rumi	jest	prowadzona	jedna	z	najstarszych	hodowli	pstrągów?

Salezjańskie ciekawostki
•	Zakon	Salezjanów	działa	w	Rumi	już	80	lat?	Pracę	zakonu	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży	roz-
poczęto	w	mieście	w	1937	roku.

•	Zakon	salezjański	w	Rumi	był	pierwszą	placówką	tego	typu	na	Pomorzu?
•	Ruch	salezjański	w	Rumi	zrzesza	łącznie	aż	23	dzieła	i	instytucje?	
•	Od	4	lat	Rumia	ma	swoje	sanktuarium?	Została	nim	salezjańska	parafia	pw.	Najświętszej	
Maryi	Panny	Wspomożenia	Wiernych.

•	Obraz	w	rumskim	sanktuarium	liczy	68	lat?	Jego	pierwowzorem	jest	dzieło	znajdujące	się	
w	Turynie,	które	powstało	według	opisu	św.	Jana	Bosko.	

•	W	Rumi	została	powołana	inicjatywa	społeczna,	której	celem	jest	ustanowienie	św.	Jana	
Bosko	duchowym	patronem	miasta?

Inne ciekawostki
•	Rumia	 to	miasto	koncertów	organowych,	które	odbywają	się	 tu	cyklicznie	każdego	24	
dnia	miesiąca	w	kościele	NMP	Wspomożenia	Wiernych?	Latem	koncertują	 tu	wirtuozi	 
z	całej	Europy.

•	Autorem	słynnej	pieśni	„Apel	 Jasnogórski”	 jest	salezjanin	z	Rumi,	ksiądz	Stanisław	Or-
miński?	W	rumskim	sanktuarium	organizowane	są	koncerty	 i	wystawy	poświęcone	tej	
postaci,	a	ks.	Ormiński	jest	także	patronem	jednej	z	ulic	w	mieście	oraz	Gimnazjum	nr	1.

•	Co	roku	w	Rumi	odbywa	się	Międzynarodowy	Festiwal	Muzyki	Religijnej	 im.	ks.	S.	Or-
mińskiego?	Jako	jedyny	w	Polsce	składa	się	z	trzech	następujących	konkursów:	muzyki	
organowej,	pieśni	chóralnej	 i	orkiestr	dętych,	a	w	każdej	edycji	bierze	udział	ok.	1400	
uczestników.

•	W	Rumi	urodzili	się:	aktorka	Joanna	Kurowska	oraz	Edmund	Wittbrodt	–	były	minister	
Edukacji	Narodowej	oraz	obecny	prezes	Zrzeszenia	Kaszubsko-Pomorskiego?

•	„Najstarszą	rumianką”	nazywa	się	liczący	ok.	2	tysiące	lat	szkielet	młodej	kobiety,	który	
stanowi	 obecnie	 jeden	 z	 eksponatów	w	 izbie	 historycznej	 znajdującej	 się	w	Miejskim	
Domu	Kultury?	Szkielet	znaleziono	podczas	prac	archeologicznych	prowadzonych	na	te-
renie miasta.

•	Rumia	otrzymała	nagrodę	dla	najpiękniejszego	miasta,	przez	które	prowadziła	trasa	wy-
ścigu	kolarskiego	„Tour	de	Pologne”?

•	W	„Janowie”,	czyli	na	największym	osiedlu	Rumi,	mieszka	co	czwarty	mieszkaniec	mia-
sta?

•	Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	Rumi	w	tym	roku	obchodziła	swoje	100-lecie?
•	W	mieście	cyklicznie	organizowane	są	Niedziele	Kaszubskie,	a	raz	w	roku	Jarmarki	Ka-
szubskie	przyciągające	sympatyków	regionu?

Zebrała i zilustrowała Edyta Jankowska-Giermek

Miejski Dom 
Kultury

Nowa część 
SP nr 1

Kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego

Budynek straży 
pożarnej

„Biały dworek” Park miejski

Fontanna przy Urzędzie Miasta
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Sąsôdzë
Stôri Lës pòd wieczor rąbôł w szaùerkù drzewò na zëmã. Jesz miôł spòrą grëpã bùkòwëch 

kloców do pòrąbieniô, czej seczera trafiła na cos cwiardégò. I pãkła.
– Ala klina i do paralusza! – plënął ze złoscą. – Në, cëż terô?! Króm dzysô je ju doch 

zamkłi… Hmm, mòże pòżëczëc seczerã òd Franca? Òn mô baro dobrą, òstrą seczerã…
Jidze Lës pòmalinkù do sąsôda, a pò drodze rozmiszlô. Cos gò grëze… Miesąc temù Franc 

chcôł òd niegò pòżëczëc kòsã, le ji nie dostôł. – Kò dzéń rëchli kòsã wzął na pôrã dni 
bracyna! – przëbôcził so Lës. – Czë to mòja wina, że doma kòsë nie bëło?… 
Në jo, le dwa tidzénie temù Franc przëszedł pò młotk i téż gò nie 
dostôł. Tfu! Chiba nen młotk sóm pùrtk schòwôł, bò dopiérze 
na drëdżi dzéń sã nalôzł pòd skrzënią… Ala diachlë! – 
tu stôri Lës jaż przëstanął. – Tidzéń temù zôs 
białka Franca przëszła pò bąsôk, żebë 
strząsc òstatné slëwë, ale bąsôka 
nie dosta, bò ten sã rëchli przë 
krëszkach ùłómôł. Co za przëtrôfk! 
Tej jic do niegò czë nie jic? Cëż jô rzekã, 
czej Franc wezdrzi spòd òka, razu mie 
nie wësłëchô i blós zabùrclëje: „Ani kòsë, 
ani młotka, ani bąsôka më òd ce ni mò-
glë pòżëczëc, a terô mòjã dobrą seczerã të 
bë brëkòwôł?!” A tej jesz mòże trzasnie mie 
dwiérzama przed nosã?! O, bò Franc pòtrafi 
bëc pamiãtlëwi, jô gò doch dobrze znajã… Do 
tegò mòże ze złoscą przëdô, gdze òn mô taczé-
gò sąsôda?!!! Oho, jô sã nie dóm tak letkò, jô téż 
doch móm swòją bùchã, swòją tczã!

Tu Lës sã wësztramòwôł, zaklepôł we dwiérze 
chëczë Franca, a czej sąsôd wëszedł bùten, stôri na-
wetka Bòga nie pòchwôlił, le z gòrzã zawrzeszczôł:

– Wiész co, Franc, të le tã swòjã seczerã wsadzë so 
w rzëc!!!

Òdwrócył sã i szedł dodóm, a Franc òstôł baf…

Czemù człowiek sã zmieniwô?
Czedës lëdzëska tak baro nie rozmiszlelë, skądka sã wzął 

pierszi człowiek, bò to doch je dokładno òpisóné w Swiãtëch 
Pismionach. Le czemù ten sóm człowiek nierôz z latama tak 
baro sã zmieniwô? Tegò „Ksãga Rodzaju” nie pòdôwô. Mòże z ną 
stwórzbą bëło równak kąsk jinaczi?

Wedle niechtërnëch gôdków Pón Bóg z pierwa dôł kòżdémù  
– i zwierzãtóm, i lëdzóm – równo pò trzëdzescë lat żëcô. Żebë bëło 
sprawiedlëwie! Nié za długò przëczurpôł kóń i pitô Bòga Òjca, jak téż 
to jegò żëcé mdze wëzdrzało.

– Kò bãdzesz mùszôł wiele robic! – gôdô Pón Bóg. – Cygnąc wòzë  
i płëdżi, nosëc żôłniérzów i kùpców, a téż cãżczé miechë. Żlë cë sã nie bã-
dze chcało, dostóniesz nawetka batugã…

– Tëli lat móm sã mòrdowac?! – zajiscył sã kóń. – Jô nie chcã, mie bë 
starcza pòłowa!

Sztót pózni przëbiegł pies i téż sã pitô, co jemù je naznaczoné.
– Cebie, biédôkù, przëwiążą do lińcucha przë bùdze, bãdzesz mùszôł szczekac 

a dozerac lëdzczégò dobëtkù – rzekł mù Pón Bóg.
– Co?! Trzëdzescë lat przë bùdze? Jô nie chcã, hau, hauuu…
Czuł to wszëtkò człowiek – òd pòczątkù czekawi – i zarô pitô:
– A jô? Cëż mie je przeznaczoné, Panie Bòże?
– Ho, ho! – Pón Bóg sã letkò ùsmiôł. – Të môsz nad zwierzãtama królowac, rządzëc tim swiatã…
– Ooo, le blós przez trzëdzescë lat?! – człowiek prosząco złożił rãce. – Kò to doch je za 

krótkò! Mòże jesz dô sã co zrobic?

Pón Bóg pòmëslôł i rzekł mù:
– Jak chcesz, tej zrobimë tak, że do twòjich lat jô cë jesz dodóm te lata, co jich nie chcą 

kóń i pies.
I tak to wejle wëszło, że lëdze przez trzëdzescë lat żëją pò prôwdze jak człowiek, pózni 

harëją jak nen kóń, a jesz pózni blós dozérają tegò, co so ùrobilë.
Gôdôsz, że terôzczi lëdzëska, tak strzédno, żëją doch dłëżi, a téż nie wszëtcë tak harëją… 

Kò mòże Pón Bóg dôł niechtërnym jaczés lata òd jinëch zwierzãtów czë ptôchów, bò fakticz-
no biwają taczi, co pleszczą bële co jak ne papùdżi czë gãsë, jiny skôkają na se jak najéżoné 
kùrzélcë, jesz jiny znôwù dostôwają môłpiégò rozëmù…  

Szkòłowé dzecë
Wa, szkólny, jesta doch dzywny. Nawetka w towarzëstwie dërch gôdôta ò szkòle a dze-

cach. Kò w liceùm môta ju sztudérów, kawalérów i brutczi, tej jô cë pòwiém pôrã zdarzën-
ków z wiesczi szkòłë, mòże z Milwina abò z Lëzëna, co jô ò nich móm czëté.

Rôz taczi szkólny, jesz za Bieruta, òpòwiôdô, jak ny Pòlôszë są sparłãczony z Ruskama 
wiôldżim drëszstwã. Òni nas chronią, a më na nen przikłôd ze Szląska wësélómë jima cudżi 
z wãglã. Na to zgłôszô sã môłi Brunk i pitô szkólnégò:

– A proszę pana, jak to dawniej było? Czy wtedy, jak Chrobry rządził i nie było pociągów, 
to Polacy nosili do Rosji węgiel workami na plecach?

Znôwù jiny gzub, Féli, pùscył w klase bąka i szkólnô wërzucëła gò za dwiérze. Òn tam tak 
stoji i so mësli: „Në, czë to je richtich? Jô sã w klase zesmrodzył, szkólnô mie wërzuca na 
swiéżi lëft, a òni w tim smrodze òstelë. Czë pò prôwdze szkólny są taczi mądri?”.

Widzysz, chłopie, jô chcã wierzëc, że szkólny są i ùczałi, i mądri, ale dzecëska téż swój 
rozëmk mają, në nié?

Strach mô wiôldżé òczë
Jednégò dnia w lëpińcu jô so wzął ùrlop, żebë òdsapnąc. Ale że 

jak człowiek je przënãcony do chùtczégò wstôwaniô, tej òn i tak 
ni mòże za długò ùleżec. Tak jô jesz dosc wczas z wërów wstôł, 

cos zjôdł a wërëgnął do lasu rozezdrzec sã za grzëbama. Czej jô 
doszedł do Grzëbòwi Górë, ùczuł jô przed sobą nôprzód trzôsk 

gałązków, pózni jaczés tupòtanié. Në, cëż je? Gòni chtos kò-
gòs? Za sztót zeza gãstëch krzów przë dróżce, co szła w górã, 

wëlecôł, mòcno sapiącë, knôp z kòsziczkã. Kò to béł Genio 
ze sąsedztwa, le baro wëstraszony, z òczama jak ne knąpë.

– Hòla że, Genio! Le mie nie przewrócë! Cëż je lóz? Gò-
nią ce Ruscë?

– Dob… dobrz… dobrze, że wë tu jesce – wëstãkôł. 
– Ale jem ùrzasłi!

– Òd czegóż to? Kò blós ptôszczi piãkno w lese 
spiéwają.

– Jo, ale z drëdżi stronë górë, w chójkach, mùszi 
bëc ze sto dzëków!

– Nie gadôj! W tim całim lese pewno ni ma 
sto dzëków.

– Në, mòże piãcdzesąt abò trzëdzescë czë 
nawetka blós dwadzesce! Jô ni miôł czasu 

rechòwac, bò jô zwiornął.
– Ale Genio, të doch fantazérëjesz… Të 

wiész, kùli to je dwadzesce dzëków w 
grëpie? Czej òne tak razem nëkają albo 

nawetka zemiã rëją, to bë tak bëło na 
pół ti górë!

– Doch wóm gôdóm, że jô ni 
miôł czasu rechòwać! Mòże blós 

piãtnôscë, abò i dzesãc… 
– Gôdôsz dzesãc, në, to 

dëcht bë mògła bëc stôrô z 
młodima. Ale terôzczi? Òb 

dzéń? Tu? A jak òne wëz-
drzałë? Bëłë tam taczé 
sztrépaté?

– Nie wiém. Prôwdã rzec, jô 
jich nie widzôł, bò jô zarô ùcekł.

– Në, tej skądka të wiész, że tam są dzëczi?
– Wiéce, cos tam w krzach mòckò trzôskòwało, jaż sã 

chòjnë trzãsłë. Dôlëbóg, to mùszi doch bëc gromada dzëków!
– I tej të tak zarô wzął nodżi za pas? Cëż z cebie bãdze za żôłniérz?! 

Jidzemë tam zazdrzec.
Genio za baro nie chcôł, ale czej jô rësził, widzec równak sã ùwstidzył, bò szedł 

pôrã kroczków za mną. Przeszlë më tak przez górã i doszlë do gãstégò szónungù pò drëdżi 
stronie. Fakticzno, cos tam trzôskòwało, sã szamòtało, grzebało w spadłëch lëstach. Narôz 
më ùczëlë głosné: „Kùkùrikùuu!…” I zarô: „Gùlgùlgùl!…”A jô sã jaż za brzëch chwëcył òd 
smiéchù. Jo, to gromada bëła, ale blós kùrów i gùłów òd Pionków, co z ti tam stronë lasu 
mieszkelë. A biédny Genio blós gãbskò òdemknął i stojôł czerwiony jak na dozdrzelałô wisz-
nia. Pewno mùszã dodac, że przódë dzëczi bëłë naprôwdã „dzëczé” i pò lëdzczich òsedlach 
nie łazëłë jak terô…

Jerzy Hoppe

Gôdczi wùje Léòna
Od lutego 2005 r. w biuletynie rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
„Rëmskô Klëka” ukazują się Gôdczi wùje Léòna. Ich autor Jerzy Hoppe podaje, że głów-
ny bohater tych dowcipnych historii Wùja Léón (Kreft) jest postacią autentyczną i „star-
si mieszkańcy Białej Rzeki, dzielnicy Rumi, z pewnością Go pamiętają. (...) Wujek lubił 
żarty i przynosił z gdyńskiej stoczni, w której przez wiele lat pracował, różne dowcipy i 
historyjki. Czasem mnie, wtedy jeszcze młodego polonistę, zachęcał do ich spisywania. 
Zajęty swoimi obowiązkami, nie znajdowałem na to czasu. A i możliwości druku owych 
dowcipów, zwłaszcza o podłożu politycznym, w okresie PRL wydawały się mało realne. 
Takie możliwości powstały wtedy, kiedy zmieniły się czasy, a ja przeszedłem już na eme-
ryturę. »Rëmskô Klëka« aż się prosiła o coś lżejszego i to po kaszubsku”. 
Gôdczi wùje Léòna udało się też wydać w formie książkowej w roku 2013 (ukazały się 
nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz 
gdyńskiego wydawnictwa Region). Oto kilka z nich:
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Informacja turystyczna GOKSiR

ul. Młyńska 12, 83-424 Lipusz

tel. 58 687 45 77

goksir@goksir.eu

www.goksir.eu

Gmina Lipusz – miejsce przyjazne

Zapraszamy do wypoczynku na terenie gminy Lipusz znajdu-

jącej się w powiecie kościerskim. Położona wśród lasów i je-

zior gmina ma niepowtarzalny klimat. Urokliwa przyroda

i ciekawa oferta turystyczna sprawią, że każdy znajdzie tu

coś dla siebie.

Atrakcje gminy Lipusz

• szlak wodny rzeki Wdy • jednodniowe spły-

wy kajakowe na odcinku Lipusz – Wdzydze

Kiszewskie • ciekawe kulturowo i przyrod-

niczo ścieżki rowerowe i piesze • kościół

parafialny pw. św. Michała Archanioła

• młyn wodny nad rzeką Wdą • Muzeum

Gospodarstwa Wiejskiego • kompleks

sportowy: m.in. korty tenisowe, boisko do

piłki nożnej i wielofunkcyjne, hala sporto-

wa • Dni Lipusza (lipiec) • tereny letnisko-

we na sprzedaż (kontakt: 58 687 45 15)

www.lipusz.pl

Rum bùm bùm! Witôjtaż lëdzëska w Rëmi! Rëmù Wa mdzeta mia dosc, kò nó to 
wskôzywô miono negò, jesz młodégò miasta (miesczé prawa òd 1954 r.), jaczé sã dol-
maczi jakno wòlny môl, przestrzéń. 

Równak niechtërny jinaczi tłomaczą pòzwã negò gardu – òd a) rëmiónkù, z jaczégò 
dobrą dlô zdrowiégò harbatã sã parzi, b) rumù, pò chtërnym, czej sã jegò za wiele za-
aplikùje, móże zachòrzëc, c) òd legeńdarnégò biskùpa z Rzimù, to je Romë, co za bòga 
òjca jakno pòjmańczik mùszôł tuwò w rozwarkù chòdzëc, jaż gò jeden klôsztornik, co 
ùczuł jegò łacyńsczé spiéwë, z biédë wëretôł, d) òd Rumùnie, ale to są le taczé głupé 
plestë.  

Jem gwës, że ani rëmù, ani rëmiónkù, ani rumù, ani biskùpa (mòże nié z Romë, ale 
ze Gduńska), ani nawetkã rimów – kò wiedno sã trafi  jaczi rimùjący plesta abò pòéta, 
na Zjezdze Kaszëbów w Rëmi Anno Domini 2017 nie zafelëje. 

Do dostaniô mdą téż jinszé smaczczi – jak wiedno rëmiónkòwô tobaka mdze sã to-
nama sëpa, bòhatéra romana Aleksandra Majkòwsczégò nabi�  w biksã pòpłënie strë-
gama, a z binë miliónë nótów mdą pòmiónã rëmòtac jaż pòde Gdiniã. 

Rum bùm bùm – dô to ale rëmòt!
Pewno sã téż naléze jaczi remùsznik abò remijôsz, chtëren mdze miec chãc pòdoka-

zëwac, tej to móże dac, jak to czedës w Bòrze na Hélu gôdelë – remi-demi. Ale spòkój-
no, tak długò jak Zjazdë są, jesz niżódnégò wiôldżégò remijaszeniô to nie dało. Ale 
òpasowac doch trzeba, kò rémùs nie spi! 

Jo, jo – rzeczeta, za czim më mómë do �  Rëmi jachac? Wëspac sã? Doch gôdają, że 
to spôwnica Trójgardu! Tej dobri nocë Wama żëczã… Jem gwës, że niejedny z Waju òb 
noc w Rëmi òstóną. Jedny, bò mają to zaplanowóné, drëdżi, bò… jima Transcassubia 
zwiornie. 

A czej przińdze czas z Rëmi rëmac, tej òbladowóny rëmtotama rëgnieta pòde do-
dóm, teskno sã òbezdrzita, a zaspiéwôta:

Rum bùm bùm, rum bùm bùm,
w Rëmi fejn Kaszëbi są.
Rum bùm bùm, rum bùm bùm,
Rëmiô to naj’ pëszny rum. 

Rómk Drzéżdżónk

Słowôrzk kaszëbskò-kaszëbsczi
Rum bùm bùm – rum bum bum, zaspiéw, chtëren pòwstôwô tej, czej sã 
gãbą rëchô
rum – môl
môl – plac
plac – to ju kòżden wié, co to je
pòjmańczik – człowiek wzã�  w pòjmanié, chtëren robi jaż do smiercë 
(chòba że gò jaczi klôsztornik z biédë wëretô)
klôsztornik – chłop, co nosy długą sëkniã (nosy ją pewno temù, że ni móże 
miec białczi, a na mòc cos babsczégò chce miec)
plesta – chłop, co jemù sã gãba nie zamikô, dërch bë gôdôł a gôdôł, jak 
jeden mój drëch
rëmòtac – robic trzôsk, bëc tak głosnym, że ùszë pùchną
remùsznik – knôp, co lubi brojic a dokazywac, le dzysôdnia starszi mù nick 
zrobic ni mògą, kò za bicé jidze sã do sôdzë
sôdzô – tam dze sã sedzy zó to, co sã lëchégò zrobiło, chòc � , co sedzą, są 
gwës, że nick lëchégò nie zrobilë
remijôsz – kradniélc (ale pewno nié Kaszëba, kò Kaszëbi nie kradną; jak ju, 
to so czasã co pòżëczą)
remi-demi – trzôsk, le jinszi jak nen trzôsk (òb. rëmòtac), barżi jidze ò wa-
dzenié, np. białczi na chłopa
rémùs – nie milëc z Remùsã! kò to je lëchi dëch, co z demònama je krewny
spôwnica – jizba, dze człowiek spi, abò sóm, abò z jinszim człowiekã; nie 
milëc ze spawanim… chòc czasã w spôwnicë do spawaniô dochôdô
rëmac – òddzãkòwac sã, robic plac dlô jinszich, prosto rzec: jic weg
rëmtot – wedle słowôrzów to ‘stôré zachë’, ale prawie tuwò nie jidze ó to, 
że Wa mdzeta w Rëmi remijaszëc (òb. remijôsz), le kùpiac rozmajité fi zma-
teńta
zachë – a wezdrzëta so doch do słowôrza!

Rum bùm bùm
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www.facebook.com/koscierzyna.gda

KOŚCIERZYNA
Pobierz bezpłatną

aplikację mobilną

Miasta Kościerzyna!

Zapraszamy do Kościerzyny
– warto tu bywać
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(...) Po maturze zdecydował się na studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego, na który wstąpił 22 grudnia 1841 r. (...). 

Pobyt we Wrocławiu był najważniejszym okresem w kształceniu intelektu, formowaniu 
postawy politycznej i poglądów ideologicznych Ceynowy. Dla młodego mężczyzny z kaszub-
skich kresów Wrocław musiał się jawić jako metropolia, buzująca ideami, życiem kultural-
nym, politycznym etc. Spotykali się tu Polacy z trzech zaborów, Łużyczanie, Czesi i Słowacy, 
oczywiście Niemcy o bardzo różnych poglądach ideologicznych i politycznych. Niezwykle 
silny był nurt słowiańskiego odrodzenia i jedności, które to idee upowszechniali wybitni 
uczeni: prof. Jan Purkyně oraz František Čelakovský. Środowisko to było skupione w Towa-
rzystwie Literacko-Słowiańskim, którego Ceynowa stał się członkiem w maju 1842 r. Pod-
czas jednego z zebrań, 17 czerwca 1843 r., przedstawił referat dotyczący germanizacji Ka-
szub – dla Ceynowy była to bowiem sprawa najważniejsza. Wkrótce został on pod tytułem 
Die Germanisierung der Kaschuben opublikowany przez lipskie czasopismo „Jahrbücher 
für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft” za rok 1843. Był to pierwszy tak mocny 
głos przedstawiciela rodzącej się inteligencji kaszubskiej w sprawie zagrożonego losu Ka-
szubów. Ceynowa krytykował zarówno Kościół ewangelicki (choć widział chlubne wyjątki 
wśród pastorów), jak i katolicki, zwłaszcza biskupa Anastazego Sedlaga, który był dobrym 

zarządcą diecezji, ale bardzo źle nastawionym do polskości. O urzędnikach niemieckich pi-
sał, że ze wszystkich sił starają się o to, ażeby doprowadzić pierwotnych mieszkańców do 
coraz większego upadku kultury, by móc następnie duchowo i materialnie zubożałą ludność 
łatwiej zgermanizować. Temu też służyło szkolnictwo, w którym konsekwentnie rugowano 
język polski, a postępowanie nauczycieli nie tylko nie podnosiło poziomu oświecenia, ale 
z powodu narzucania obcego języka przyczyniało się do moralnego regresu wśród Kaszu-
bów. W zakończeniu stwierdzał: Tak więc jeszcze dziś wychodzi się z wszelką bronią po to, 
by wytępić resztki dawnych mieszkańców 
Kaszub, zabijając ich, jeśli już nie fizycz-
nie, to przynajmniej duchowo. (…) Niech 
mi nikt nie mówi, że dobro państwa wy-
maga tego koniecznie! Jakiż cel jest do-
statecznie wzniosły, aby usprawiedliwił 
barbarzyństwo mordu narodowego? (Po-
morze Gdańskie 1807—1850. Wybór źró-
deł, oprac. i wstęp A. Bukowski, Wrocław 
1958, s. 346–349). To dramatyczne prze-
słanie i lęk przez całkowitym zgermanizo-
waniem Kaszubów będą mu towarzyszyły 
w całej jego działalności publicznej.

W sierpniu 1843 r. z powodów mate-
rialnych Ceynowa przenosi się do Kró-
lewca. Tutaj odbył, ochotniczo, służbę 
wojskową jako chirurg oraz nawiązał kon-
takty z młodymi demokratycznymi kon-
spiratorami polskimi. Niestety w styczniu 
1846 r. został zdekonspirowany i wszczęto 
śledztwo w jego sprawie. W tej sytuacji 
19 lutego opuścił Królewiec i udał się do 
Klonówki pod Starogardem Gdańskim, 
aby poprowadzić atak na miejscowe ko-
szary, co było elementem planowanego przez gen. Ludwika Mierosławskiego powstania. 
Wszystko zakończyło się fatalnie, gdyż Niemcy zostali uprzedzeni. Atak, który miał nastąpić 
w nocy z 21 na 22 lutego 1846 r., spalił na panewce. Ceynowa rozwiązał oddział i zaczął się 
ukrywać. Aresztowano go 6 marca na drodze z Sianowa do Staniszewa. Został uwięziony  
w Moabicie i po procesie przeciwko polskim powstańcom wraz z innymi siedmioma oso-
bami wyrokiem z 2 grudnia skazano go na karę śmierci przez ścięcie toporem, konfiskatę 
majątku oraz wydalenie z wojska. Kiedy był w więzieniu, zmarł jego ojciec oraz brat – ks. 
Marcin. Niewątpliwie był to niezwykle trudny, tragiczny okres w jego życiu. Na szczęście po 
kilku miesiącach karę śmierci zamieniono na dożywocie, a ostatecznie z więzienia uwolniła 
go rewolucja berlińska w marcu 1848 r.

Pobyt w więzieniu był brzemienny w skutki. Przede wszystkim w czasie odsiadywania 
kary, jak pisał Zygmunt Szultka, wykrystalizował się jego kaszubski program ideowy, spo-
łeczno-narodowy i kulturalny, którego istotą był język kaszubski jako najważniejszy czynnik 
oświaty i postępu Kaszubów oraz pancerz ochronny przed utratą tożsamości, a głównie 
przed germanizacją (F. Ceynowa, Teksty więzienne, oprac. Z. Szultka, Wejherowo – Puck 
2004, s. 13). W tym też czasie nawiązał współpracę ze szczecińskim Towarzystwem Badania 
Przeszłości Pomorza, dzięki któremu miał dostęp do materiałów kaszubskich (m.in. tekstów 
Mrongowiusza). Podtrzymywał także kontakty ze slawistami związanymi z wrocławskim To-
warzystwem Literacko-Słowiańskim. Był to również okres, gdy na poważnie zajął się studio-
waniem spraw kaszubskich, i w ciągu dwóch lat po wyjściu z więzienia, gdy okresowo prze-
bywał w Królewcu, Berlinie (tu 11 grudnia 1851 r. obronił pracę doktorską z medycyny pt. 
De Terrae Pucensis incolarum superstitione in re medica, czyli O przesądach mieszkańców 
Ziemi Puckiej w sprawach medycznych), Pucku i Gdańsku, przygotował swoje najważniejsze 
prace, które wywołały tak wiele zamieszania. 

Mowa tu przede wszystkim o opublikowanym w marcu 1850 r. na łamach chełmińskiej 
„Szkoły Narodowej” (nr 10–11) artykule „Kaszebji do Pólochov”. Pisał w nim m.in.: Wy, 
bracia Polacy, nie jesteście zadowoleni z postępów oświaty polskiej na Kaszubach; dzieje 
się to dlatego, że my, Kaszubi, nie rozumiemy dobrze po polsku, bo nikt nas nie uczy mowy 
polskiej: księża nasi to Niemcy, nauczyciele boją się przełożonych, a szlachta o oświatę nie 
dba. Gdy Polska tu panowała, było inaczej, ale dzisiaj zdani jesteśmy na siebie samych; 
wierzymy jednak, że zachowując i kształcąc mowę swych ojców i wielkich przodków, mowę, 
której się nie wstydzimy, dokonamy tego, że nasza mowa słowiańska nigdy tutaj nie zaginie; 
prośmy tylko Boga o to, ażeby dzieci – według prawa naturalnego – zawsze mówiły tak jak 
rodzice; rozprawianie zaś z Niemcami na temat praw narodowości jest zupełnie niecelowe, 
bo im więcej kota się głaszcze, tym wyżej on ogon podnosi i tym głośniej mruczy. (cyt. za A. 
Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys problematyki, 
Poznań 1950, s. 25). 

Ukazał się kolejny tom z serii Vademecum kaszubskie Ruch kaszubsko-pomorski. Ludzie 
– instytucje – idee/ Kaszëbskò-pòmòrskô rësznota. Lëdze – institucje – deje. Jego auto-
rem jest prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Jak pisze we wstępie: „Trudno (...) byłoby 
zrozumieć najnowszą historię Kaszubów, rozwój kultury kaszubskiej, ale też zmiany za-
chodzące w minionych dwóch stuleciach na Pomorzu bez uwzględnienia fenomenu, ja-
kim bez wątpienia był i pozostaje regionalny ruch kaszubski. Jego znaczenie polega na 

tym, że on nie jest 
tylko efektem ak-
tywności Kaszu-
bów (a w zasadzie 
– kaszubskich li-
derów). Równie 
uprawniona wyda-
je się teza, że do 
tego, kim są Ka-
szubi, jakie jest ich 
współczesne ob-
licze, tożsamość, 
kultura i poczucie 
wspólnoty, dopro-
wadziły zabiegi 
kolejnych pokoleń 
kaszubskich dzia-
łaczy. Tak więc – 
Kaszubi stworzyli 
ruch, ale jednocze-
śnie ruch kreował 
w dużej mierze Ka-
szubów”. 
Publikacja prof. 
Obracht-Prondzyń-
skiego prezentuje 
m.in. dokonania  
i poglądy tak zasłu-
żonych dla ruchu 
kaszubsko-pomor-
skiego postaci, jak: 
Florian Ceynowa, 
Hieronim Derdow-
ski, Friedrich Lo-
rentz, Aleksander 

Majkowski i inni przedstawiciele młodokaszubów, ukazuje sytuację „sprawy kaszub-
skiej” w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i w Polsce Ludowej. Nie 
brakuje też rozdziałów poświęconych historii Zrzeszenia Kaszubskiego i Kaszubsko-Po-
morskiego, a także dokonań ruchu kaszubsko-pomorskiego w warunkach demokracji  
i pytań o wyzwania stojące przed nim w przyszłości.
Publikacja jest dwujęzyczna: polsko-kaszubska. Książkę wydało Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski. 
Można ją kupić m.in. podczas Zjazdu Kaszubów na stoisku ZKP oraz w księgarni inter-
netowej kaszubskaksiazka.pl.

Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty rozdziału poświęconego Ceynowie, którego 
200. rocznicę urodzin obchodziliśmy w maju. Zapraszamy do lektury i refleksji.   

Florian Ceynowa – osobowość na miarę słowiańską
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Jeszcze w tym samym roku ukazały się cztery jego inne publikacje: Xążeczka dlo Kasze-
bov, Kile słov wó Kaszebach e jich zemi, Rozmova Pólocha s Kaszebą oraz Trze rosprave. 
Było to prawdziwe kaszubskie uderzenie, na które kompletnie nie były przygotowane 
polskie elity w Prusach Zachodnich. A prawda jest taka, że również sami Kaszubi. Jedno-
cześnie zamieszanie, które Ceynowa wywołał swoimi tekstami, zwróciło na niego uwagę  
w rosyjskim środowisku naukowym, co spowodowało, że rychło nawiązał z nim kontakty. 
Stał się szeroko znanym ekspertem od spraw kaszubskich, jeszcze zanim w lipcu 1852 r. 
osiadł na stałe w Bukowcu. Efektem tego była też wspólna podróż latem 1856 r. z ro-
syjskim badaczem Aleksandrem Hilferdingiem po zachodnich Kaszubach. Publikował 
Ceynowa sporo, m.in. pierwsze czasopismo kaszubskie pt. „Skôrb Kaszébsko-słovjn-
skjè mòvé”, którego dwa roczniki ukazały się w 1866 i 1868 r. w Świeciu. Próbował 
również animować różnego rodzaju stowarzyszenia, choć żadna z tych inicjatyw 
nie została zrealizowana. Był dobrym lekarzem, niezgorszym gospodarzem, znał 
się także na handlu. 

Najważniejsze były jednak jego doświadczenia życiowe z końca lat 40., bo to 
one określiły jego postawę życiową, która tak wiele wywoływała kontrowersji. 
Stał się zdeklarowanym orędownikiem dbania przez Kaszubów o własną kulturę, 
gdyż polska szlachta, jego zdaniem, albo nie rozumiała konieczności tej pracy, albo 
nie chciała się jej podjąć. Z niechętnym stosunkiem do ziemiaństwa łączył się pryn-
cypialny demokratyzm Ceynowy, co również wielu drażniło. (...) Był przy tym Ceynowa 
myślicielem bardzo oryginalnym i nowoczesnym. Doskonale znane mu były najnowsze 
prądy w filozofii, szczególnie niemieckiej i francuskiej, historiografia polska, zwłaszcza do-
tycząca dziejów Kościoła (w tym krytyczne nurty względem roli klasztorów oraz wpływów 
„koterii rzymskiej”), ponadto myśl romantyzmu polskiego, idee słowiańskiego odrodzenia, 
spory wokół zachodniej kultury mieszczańskiej oraz wokół natury postępu cywilizacyjnego 
i zagrożenia, jakie to niosło dla kultury ludowej. W taki sposób nie myślano i nie pisano  
w Prusach Zachodnich! (...)

W ruchu kaszubsko-pomorskim Ceynowa także był różnie odbierany. Widziano w nim 
budziciela ludu kaszubskiego, wielkiego Słowianina, niebezpiecznego separatystę, samot-
nika, pierwszego kaszubskiego intelektualistę, a niekiedy nawet współtwórcę narodu ka-
szubskiego, co bardzo odległe jest od jego myśli. Najbardziej znana i krytyczna była o nim 
opinia ks. Gustawa Pobłockiego (1839–1915). Warto ją przytoczyć w obszerniejszym frag-
mencie: Człowiek to z wielu względów oryginalny. W życiu codziennym gorliwy Polak, ko-
chający swą narodowość, a w pismach swoich wróg Polaków, mianowicie szlachty; z chrztu 
i przekonania wierzący katolik, choć luźnych obyczajów i wcale niegorliwy w wykonywaniu 
praktyk religijnych, a jako pisarz zwolennik prawosławia, szydzący sobie z wiary katolic-
kiej, papieża i duchowieństwa; mąż utalentowany i dobry znawca języków słowiańskich,  
a jednak cokolwiek napisał, jest do cna niedorzecznym; chce być poważnym, a jest śmiesz-
ny, uczonym, a płaski; pisał niby po kaszubsku i dla Kaszubów, a Kaszubi ani go czytają, ani 
rozumieją, po części dla brudnej a niemoralnej treści, po części dla pisowni nad wszelki 
wyraz przewrotnej i dziwacznej. Druków swoich nie puszczał zazwyczaj w obieg księgar-
ski, lecz cały nakład do domu zabierał, skąd jeżdżąc do chorych rozdawał darmo i każde-

mu, kogo natrafił, dopóki broszur starczyło – słowem, był to dziwak, jakich mało. I jeszcze  
w dalszym miejscu dodawał: jakim Ceynowę widzieliśmy pod koniec życia, takim był zaraz 
na samym początku przy zapisaniu się do cechu pisarskiego – apostołem utopii (Słownik 
kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich, Chełmno 1887, s. X–XII). 
Utopią tą z pewnością była sprawa kaszubskiego odrodzenia, która jednakowoż – wbrew 

obawom czy też nadziejom ks. Pobłockiego – okazała się całkiem realna. Poza tym jest to 
ciekawa charakterystyka, bo wytyka on Ceynowie wszystkie te rzeczy, które dla dzisiejsze-
go badacza są w nim ciekawe: nieortodoksyjność poglądów, niezależność, buntowniczość, 
poczucie autonomii, łamanie konwenansów, nonkonformizm, poszukiwanie nowych inspi-
racji i idei, demokratyzm… Z całą pewnością jednak to, co pisał i jak pisał Ceynowa, musiało 
być mocno niepokojące dla księdza Pobłockiego i wielu podobnie do niego myślących. I nie 
chodziło bynajmniej o kaszubskość pism, ale o ich „brudną i niemoralną treść”. Na pewno 
wolnomyślicielstwo to nie była rzecz akceptowalna w konserwatywnym środowisku Kaszub 
i Pomorza. Potem zderzył się z tym także Majkowski.

Ceynowa wyrastał ponad swoje środowisko, był rzeczywiście osobowością na miarę sło-
wiańską. I miał odwagę iść swoją stegną. 

(...) Florian Ceynowa zmarł 26 marca 1881 r. Pochowano go na cmentarzu parafialnym 
w Przysiersku koło Świecia (...).

Ilustracje i skany pochodzą z książki Ruch kaszubsko-pomorski. Ludzie – instytucje – idee/ 
Kaszëbskò-pòmòrskô rësznota. Lëdze – institucje – deje.
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