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a

O familëji i kaszëbsczi Stegnie 
ksãdza Antona i szkolnego Aleksego 

-  bracynów Peplińsczich

Sp. ks. Anton Peplińsczi (1918-1995) to kaszëbsczi pòeta i kompozytor, pie- 
sniôrz, piesniodzejôrz, a przede wszëtczim ksądz: wikari i katecheta w Chónicach, 
a przez wiele lôt jegòmòsc -  nôpierwi w Pawłowie kòl Chemie, pòtemù w Czómowie 
kòl Tomia i nakùńcu, ód 1983 rokù, w Mscëszejcach, gdze ùmarl i je pochowany. 
O jegò żëcym i dokôzach mòżemë czëtac w Bedekerze kaszëbsczim Różë Ostrow- 
sczi i Izabelle Trojanowsczi, jak téż Tadeùsza Bolduana1. Osobny part jemù 
pòswiãcony nalézemë midzë jinszima w Historii lëteraturë kaszëbsczi Ferdinanda 
Neureitera, gdze jegò lëteracczim pòrtretã zaczinô sã dzél ti ksążczi zatitułowóny 
Wojna i okres powojenny1 2.

Wiemë, że Antóni ùrodzył sã 26 łżëkwiata 1918 rokù w Wiôldżim Klinczu 
kòl Kòscérznë w familëji gbùra Piotra i Justine ze Schroedrów rodem z Kłączna 
w bëtowsczich stronach. Jegò półbracyna to Stach Schroeder -  szkolny z Kłącz
na, chtëmégò òjc zdżinął scãti topòrã w Moabice, w czas II światowi wòjnë, za to, 
że béł Pòlôchã, a jakno òbiwatel III Rzesze z Polską -  pólsczim wiwiadem -  miół 
kòntaktë, czegò mù hitlerze ni mòglë darować. Dëch kaszëbskò-pòlsczi bel i je do 
dzys mòcny westrzód Schoederów i Leszczińsczich.

Mùszimë i dzys pamiãtac, ze mëmaks. Antóniégò ë szkolnego Aleksego, jak 
żeniła sã z Piotrem Peplińsczim, bela j u gdową i mia kamo dzecy. Wszëtkò to 
klarownie wëtłomaczëł, opisół w Moj i drodze kaszëbsczi przed czilenósce latama 
Aleksy. W tim dokôzu-dokumeńce, chtërën, móm nôdzejã, że z czasã windze też 
na sjat drëkã, zaró na pòczątkù czëtómë:

1 Zob. R. Ostrowska i I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, wyd. II, Gdańsk 1974, wyd. III, Gdańsk 
1978, s. 314-314 oraz T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 1997, s. 269-271 
i wyd. II, Gdańsk 2002, s. 330-331.

2
F. Neureiter, Geschischte der kaschubische Literatur, München 1978 i 2. verb, u erw. Autlage, 
München 1991 -  w tłum. M. Boduszyńskiej-Borowikowej, Historia literatury kaszubskiej, 
Gdańsk 1982, s. 234-236.
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„ Ùrodzył jem sã 26 gromicznika 1921 rokù jakò Kaszëba, co móm sobie za 
zaszczit. Moje zëcé je tak proste i banalne, że ni ma co czekawégò òpisowac. 
Zresztą z kòżdégò żëcégò lëdzczégò dałobë ksążkã, a w ni mòżnabë nalézc cos 
interesującego, czejbë chòdzyło ò scëslotã. Chòcprzezëcô wiele ni ma, ale wrażéń 
wiedno możnabë znalézc. Czedës Gùczów M ackpisôł, że czej sã ùrodzył, to béł 
takpòjãtny, że mógizarô płakać. Smiéch śmiechem, ale mùszã zaznaczëc prôwdã, 
że jô  ani płakać ni mógł. Urodzył żem sã nieprzitomny, òdsebny, że doktór jaczi do 
mëmczi przëjachôł, mùszôł mie długò żëwic. Ten doktór nazëwôł sã Pelowsczi, a 
béł pòdobno fe s t grëbi i łączny. Jesz dzysô dzyw mie bierze, że przë mòji 
niemùtlewòscë doziwóm bliskò sédemdzesąt lat, a z tima co jô  chôdôł do szkół, je  
ju  barn mało na sjece. A że jô  przë słabim zdrowiu tak sã jesz czëjã, to le je  
tajemnota Bóskó. Uwózóm dzysó na swoje zdrowie. Stronià ód alkoholu i nikòtinë. 
Ale prôwdã musza rzec, że przed wòjną jô  wëpróbòwôł rozmajiti zórt plew ze 
stodole. Mój tatk mie nie zakôzywôł krącëc cygaretów z pléw czë torfu, bó so 
pewno mëslôl, żeprzë krëjamnoscë mógłbëm co wëczadzëc. Kôzôł mie so w czeszéh 
pléw przenieść i doma zapôlëc. Nierôz sã robiło i tobakã. Z  mójim kómplem Jan
kern më so nima naceszëlë, nakaszlëlë i naczichëlë, jaż w starszim wiekù ten zwëk 
nas minął.

Mòja rodzynnô wies to Wiôldżi Klincz kòle Kòscérznë. Mòji rodzyce Pioter i 
Justina z domu Schoeder (owdowiało Leszczińskô) bëlë gbùrama. To gòspòdarztwò 
przedelë i w maju 1922 rokù kùpilë w Łësniewie kòle Srakòjc. Matka pierszi 
rôz òżenia sã w Kłącznie w 1901 rokù z Francyszkem Leszczińsczim z Kruszinia. 
Pòdajã naszé rodzeństwo:

Anna L. ùr. 7.07.1902 r.
Bolesław L. ùr. 7.01.1904 r.
Zofia L. ùr. 21.02.1907 r.
Władysław L. ur. 7.06.1909 r.
Franciszek L. ùr. 7.10.1911 r.
JanL. ùr. 3.07.1913 r.
Helena L. ùr. 1914 r. (ùmarła dzeckem)
Antoni P. ùr. 26.04.1918 r.
AleksyP. ùr. 26.02.1921 r.
Wanda P. ùr. 8.11.1924 r.

Leszczińscë sprowadzęlë sã z Klińcza w 1912 rokù. W 1905 rokù gòspòdôrz 
pôdłna wojnie. Na początku lipca 1917 r. matka òżenia sã z tatą, co téżpòchòdzył 
z Kłączna, ale urodzony 8.09.1881 w Stoltmanach. Matka sã urodzą 6.06.1878 r. 
w Kòsobùdach kòle Brus. Małô cekawòstka. Pierszi ji chłop miôł ùrodzënë 8 grudnia, 
a nasz òjc 8 września, òbaji w ùroczëstoscë marijné. Co do naszégòpòchòdzënkù, 
zaznóczóm, że w Kòsobùdach na pustkach sa naszi krewny Schroedrze, w Kruszi- 
niu Leszczińscë, a w Kłącznie Schroedrze i Peplińscë. Brat naszi matczi, Antoni
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Schroeder za polonijną dzałalnosc i bùdowã pòlsczi szkòłë béł w wòjnie skôzany 
na smierc i scãti w Moabice. Ostawił białkã i jedenôscë dzecy (sédem sënów i 
szterë córczi). Chrzestnym òstatnégò dzecka bél kònsulpòlsczi w Berlinie ò jimie- 
niu Heliodor (nazwëska nie znajã)2 3. Dzecë stracëłë òjca, aie wszëtczé przeżëłë 
wòjnã. Jich gospodarstwo miało 107 ha i szłopòd reforma (na òdzëskónëch wëżi 
100, aw  Stôri Pòlsce wëżi 50 ha). Z  tëch 11 dzecy troje szło na zachód. Na moli 
resztówce òstôl Wiktor (łoni umarł, bel bez nóg, na wózkń). Ten Wiktor po wojnie 
jiscëł sã do mie na tã pòlską kòmùnã, że ód odstawionego skrówka miiszół jesz 
placée na »fundusz zemi«, jak na póniemiecczim gruńce. Rzekł: »Jô móm ó co sã 
gòrzëc na ten pólsczi rząd, ale jó  do Miemców nie pùdã. Żebë sã bëlë spòdzëlë, to 
bë chcòc przed wòjnąjaczé òsem hektarów kòmù pòdarowelë, to bë òstalë dzysô 
na całim«. Kòmantôrz tu nie je potrzebny, bó mie sã ju  serce kraje. Na tematë 
Kłączna i Szroedrów może wiele pòwiedzëc nasz kuzyn Stach Schroeder, chtëren 
je  tam szkolnym.

Më w Łësniewie na 41-hektarowim gospodarstwie lëchò ni mielë, ale ù jinëch 
nawet strzédnëch gburów mòżna bëło i biédã widzec. Sëła roboczo bela tónó, ni 
mogłabë bëc drogô przë słabi mechanizacji. Ale pomimo biédczi lëdzë zëlë wesoło. 
Jó po wojnie jako szkolny gôdôł dzecóm, że terô Pòlôcë ni mògą sã bawić za tanie 
pieńdze, a dôwni nie wëdëlë grosza a sa ùsmielë i ùbawilë. Przë rëczny robòcë, 
czë to przë grabieniô, czë na régach przë kôpaniô bùlew szlë le spiéwë, plotczi, 
szpôrtë i smiéchë. Wzëmie sąsedzë sã zbiérelë do skùbaniô piór abó do krajaniô 
kapùstë... ” -  tëlé Aleksy4. Móm nôdzejã, że chto chcôł, to ju kapùsta mô zaki- 
szoné. Le mùszã dodać, ze w Mòji drodze kaszëbsczi Alekségò je dose tëlé 
ò codniowim żëcym Kaszëbów -  przed wòjną, w czas wòjnë, atéż po wòjnie -  za 
kòmùnë, czej òn sóm béł szkolnym.

Aleksy do powszechny szkòłë chòdzył w Łësniewie w latach 1928-1935. 
Czas wòjnë spãdzëł doma na gbùrztwie. Pò wònie Antoni poszedł do seminarium 
w Pelplinie, a Aleksy do gimnazjum, do Bëtowa. Swòje bëtowsczé lata, a tej 
27-latnó robota szkolnego òpisôł dokładno w Móji drodze kaszëbsczi. Je to dzél 
historii PRL-ù, w chtëmym kaszëbizna dzãka téż Peplińsczim żëła nié le doma, 
ale kąsk nawetka w szkole czë plebanii.

Osoblëwą òazą kaszëbiznë bela bez prawie 20 lat plebanio w Czómowie kol 
Tomia, gdze pòwstałë nôpiãkniészé wiérztë ë piesnie ks. Antoniego i gdze miół 
òn familëjã ë gospodarka jak niejeden gbùr kaszëbsczi. Razã z nim mieszkałë tam 
dwie sostrë -  Anusia Leszczińskó i Wanda Peplińskô -  i gòspòdëni, a jesz dzecë 
ód brata Frãcyszka, chtërën zdżinął w wipôdku, westrzód chtëmëch bela i Celina, 
a gdze doszedł na reńtã Aleksy.

2
Heliodor Sztark (1886-1969), pólsczi diplomata, przed wòjna midzë jinszima w Kolonii, Lenin- 
gradze, Szczecënie, a w czas wòjnë w Pittsbùrgù w USA.

4 Całość -  kopia -  w archiwùm autora.
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Ò klimace i familëji ks. Peplińsczégò i szkólnégò Alekségò w Czómowie 
ë Mscëszejcach napisôł jem pò smiercë ks. Antóniégò w „Pomeranii”.5 W Czómo
wie biwół m.jin. Édk Pùzdrowsczi, czedë mieszkôł jesz w Bidgòszczë. On téż 
napisôł malinczé „pòsłowié” do pierwszego tomikù wiérztów ks. Antóniégò 
pt. Niech szëmi las, wëdónégò bez part gduńsczi ZK-P w 1973 r.6Je w nym 
tomikù jeden z pierwszëch wiérztów ks. Antoniego pt. Na czółnie (s. 15) z 1944 r. 
-  jaczi më wszëscë bë mielë zaśpiewać:

Pòrenny wiéw sã zriwô 
I  szëmi cëmny las,
A jô  na czółnie hiwóm 
Bó do òdjazdë czas.

A czôłn mój to na walë 
Jak serce skocze mie,
Ipienie w cedzy dôlë 
Dze mie tak hãdze złe.

Ju plena jô  w cëdzëznã 
I  że gnom mili kraj...
Czë ùzdrzã zôs òjczëznã,
Ten nórcëk mój, le mój!

Ju zgùhilë me òczë 
Ojczësti starków brzeg 
I  nie wiém, czej òbôczã -  
Czei żódżel zmieni bieg.

1944 r.

W Czómowie pisôł téż Aleksy!
W dodomù Peplińsczich -  w Czómowie ë Mscëszejcach -  wiele bëło mùzyczi 

ë śpiewów. Ks. Antoni grół na gitarze; baro chatno też zapuszczół grającą szafa, 
chtëma dzys stoji gwës ù Rubinów w Żukowie7. Òsoblëwie wiele śpiewało sã 
w czas Godów. Stądka też baro wiele kaszëbsczich kòlãdów i gòdowëch śpiewów 
weszło spód serca ks. Antoniego8.

5 J. Borzyszkowski, Wspomnienia o ks. Antonim Peplińskim 1919-1995, „Pomerania”, 1995, nr 11. 
Zob. też autora biogram ks. Antoniego w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, 
Suplement II, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 2002, s. 212.

6 A. Pepliński, Niech szëmi las, Gdańsk 1973, s. 23. Ò zëcym ë dokôzach Antóniégò napisôl téż 
kąskJan Drzeżdżón [w:] Współczesna literatura kaszubska, Warszawa 1986 (ind.).
W szafie ti bëła wiedno ksaga gòscy, w chtëmy nalazlo sã wiele cekawëch wpisów ë sztëczków 
z gazëtów, òsoblëwie z tekstama ò gòspòdôrzach czômowsczi plebanii.

8 Òbôcz Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiewë, Zebrôł ë oprac. W. Kiersten ë L. Roppel, Gduńsk 
1982.
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Czas, lata w Czômowie nie bëłë letczé dlô ks. Antóniégo, chtëren béł kąsk na 
òkù ë zãbach biskùpa i kùrii, jakno dzejôrz „Caritasu”. Wiele razë pisôł òn prosbë 
ò przeniesenié na Kaszëbë, do chtëmëch baro tęsknił. Z ti tesknotë równak pòwstałë 
nôpiãkniészé jegò wiérztë, a jesz piãkniészé piesnie, ò chtëmëch niejeden nie- 
doùczałi czë ùczałi mësli, że sąlëdowé. Midzë jinszimanôbardżi powszechno to: 
„ Kaszëbë wòlają nas ”, jak téż ta rozsłôwiônô bez „Mòdrôków” z Parchowa -  sp. 
Bólesa Strojka z Nôklë: „Żebë wrócył ten czas”. O tëch pieśniach, kompozy
cjach, ò dokôzach ks. Antóniégò ju Édk Pùzdrowsczi rzekł jak ò dokôzach j inszego 
pisórza słowama -  „wiersze proste jak życie”, a trzeba dodać, że jego piesnie też 
piãkné jak żëcé, prôcëm wszëtczim złim dëchóm, chtëmëch na Kaszëbach dose 
tëlé9.

W Mscëszejcach ks. Antôni nabrôł nowé môce ë dëcha. Biwôl chàtno nie le 
w Łączińsczi Hëce, gòscëł wiele ù se; wespółdzejôł z jinszima, ôsoblëwie w parafii, 
chòcbë z rzezbiórka ptôszków Martą Łącką10 11. Z czasã òdprawiôł téż tak pòzwóné 
kaszëbsczé msze sjãté, do chtëmëch do kùńca przekònóny nie bëł, bò jak gôdôł, 
wiele lëdzy nie znało i nie rozmiało kaszëbiznë lëtracczi, ôsoblëwie ks. F. Grëczë, 
co bëło téż cëzé dlô wikszoscë ksãżi. Z wdzãcznotą pamiãtają lëdze mszã, jaką 
odprawił w intencji ks. pastora Szimóna Krofeya w kòscele grekò-katolëcczim w 
Bëtowie.

Mscëszejce stałe sã môlem, gdze nôwicy twòrzëł, pisôł pò pòlskù czë pò 
kaszëbskù na domówi wiejsczi ùżëtk, ôsoblëwie sztëczi teatralne, widzawiszcza 
z „Jasełkama kaszëbsczima” na czele, emerit, szkolny Aleksy11. Jego „Jasełka”12 
i jiné sztëczi bëłë wëstawioné tam w Mscëszejcach, w Gòwidlënie, Serakòjcach. 
Takjak dlô ks. Antóniégò redotąbëła praca magistersko w Słëpskù ò jegò dokôzach, 
napisónô bez córkã Fòrmelów òd „Lewina”, tak dlô Alekségò j inszô magisterka 
ò jegò „Jasełkach” na imiwersitece w Łodzy.

Osoblëwim, pòzytiwnym katalizatora na kaszëbsczi Stegnie Aleksego stało 
sã sprowadzenie do Mscëszejców, dzàka ks. Grëczë i jinszim drëchóm, kąsk na 
głową ks. Antona, chorego inwalida, równak mocnego jesz dëchã Bmnona 
Richerta13. Za jego doradą Aleksy wicy pisôł, razã z nim i jinszima wicy órgani- 
zowół kaszëbsczich i jinszëch przedstawieniów i ùroczëstoscôw, ôsoblëwie te- 
atralnëch w kòscele. Jegòmòsc Antoni, chòc kąsk słabszi, bel wiedno z nima;

Zob. A. Pepliński, Kaszëbë wołają nas, Gdańsk 1988.
10 Zob. J. Borzyszkowski, Ptoztó Marty Łąckiej, „Pomerania”, 1983,n r l l  i Rzeźbiarka ptaszków, 

„Pomerania”, 2001, nr 4.
11 Zob. J. Borzyszkowski, Z kaszubskiego zaścianka-matecznika. Życie i twórczość Aleksego Pepliń- 

skiego, „Pomerania”, 1990, nr 1.
12 Jasełka kaszubskie Aleksego zostały wydane w Gdańsku w 1985 r.

Mozę je ju czas, żebë o B. Richerce, jego dokôzach redaktorskò-lëteracczich òdbëlo sãòsobné 
seminarium?!

13
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nagrôł téż w nen czas swòje piesnie, a corôz wicy rechòwôł, a i dobrze, na Celina 
z Leszczińsczich Rubinową -  „Rubinka” -  szkolną w Żukowie ë czerowniczkã 
mùzycznégò kama pieśni i tuńca „Kaszëbë” z Kartuz.

B. Richert ùmarł òb jesén 1989 r. Ks. Antóni òb lato w 1995. Aleksy wrócëł 
tej do swòji jizdebczi w dodomù w Łësniewie, skądka szłë jegò „Jasełka” ijinszé 
teatrë w malinczi kaszëbsczi sjat.

Janina Leszczińskô w krótëchnym dokôzu pt. Aleksy Pepliński, napisa:
„Do chwili obecnej Pan Aleksy napisał 30 utworów scenicznych, około 100 

gawęd i 200 wierszy w języku kaszubskim i polskim. (...) Wiele utworów scenicz
nych Pana Aleksego Peplińskiego zostało wystawionych na Przeglądach Jasełek 
w Sierakowicach, a utwór »Dzywné wrëje« przez Kaszubski Zespół Teatralny 
»Bina«. (...) Szkoda, że tak niewiele utworów zostało do tej pory drukowanych. 
Aby ukazać bogactwo i różnorodność tematyki twórczości Pana Aleksego, zamiesz
czam spis jego utworów scenicznych oraz niektóre wiersze”14 .

A  oto ów spis:

Utwory sceniczne kaszubskie:
1. Jasełka kaszëbsczé (w 4 aktach, drukowane) -  8.06.1984 r.
2. Dzywné wrëje (w 4 aktach) -  20.07.1985 r.
3. Panëszka (w 5 aktach) -  23.01.1987 r.
4. Pòjmë do Betlejem (jasełka w 2 aktach) -  10.10.1988 r.
5. Cëdowny lôsk (w 4 aktach) -  10.04.1989 r.
6. Złoti bal (w 3 aktach z Epilogiem) -  21.07.1990 -  21.07.1990 r.
7. Kjatpaproce (w 3 aktach z Epilogiem) -  11.05.1991 r.
8. Kaszëbskô lekcja (w 1 akcie) 24.04.1992 r.
9. Nasza szopka (jasełka w 2 aktach) -  19.11.1992 r.
10. Pieczelnó narada (w 1 akcie) -  25.10.1993 r.
11. Sobótka (w 1 akcie) -  15.05.1994 r.
12. Gwiózdkówi czas (w 1 akcie) -  15.06.1994 r.
13. Nowoczesne jasełka (w 1 akcie) -  15.09.1994 r.
14. Wiliô (w 1 akcie) -  27.10.1994 r.
15. Dwie przãdzôrczi (w 2 aktach z Epilogiem) -  20.01.1995 r.
16. Czarodzejskó żaba (w 3 aktach) -  14.02.1995 r.
17. Dzéń Matczi (w 1 akcie) -  03.1995 r.
18. Bëtowsczé strószczi (w 4 aktach) -  4.10.1995 r.
19. Sylwester (w 1 akcie) -  8.11.1995 r.

14 Maszynopis, s. 2 i 3, w zbiorach autora, jak też Szkoły Podstawowej w Łyśniewie, gdze 
w „Kronice szkoły.. je kąsk wicy o robóce szkolnego Aleksego. Obôcz téż: J. Mielewczyk, 
Aleksy Pepliński do uczniów z Łyśniewa, „Wiadomości Sierakowickie”, marzec 2005, s. 23.
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20. Przeżëtô bôjka (w 3 aktach) -  8.04.1997 r.
21. Wialdżi Herod (w 2 aktach) -  18.09.1997 r.
22. Królowie jadą (w 2 aktach) -  22.09.1998 r.
23. Stôri i Nowi Wiek -  12.10.200 r.

Inscenizacje:
1. Szopka kaszëbskô -  11.1986 r.
2. H ero d ë-28.11.1987 r.
3. Zôpùstny kóń -  28.12.1987 r.
4. Noworoczne rozgracje -  8.11.1988 r.
5. Trzej królowie -  27.02.1990 r.
6. Stôri i Nowi Rok -  1990 r.

Utwory sceniczne polskie
1. Żaba czarodziejka (w 3 aktach) -1964 r.
2. U bednarza (w 1 akcie) -  1968 r.
3. Dwie prządki (w 2 aktach) -  1971 r.
4. Królewna Śnieżka (w 5 aktach) -  1984 r.
5. Konstantyn Dominik (w 6 aktach) -  30.06.1988 r.
6. Dzień Matki (w 1 akcie) -  5.04.1992 r.
7. Szopka polska (w 1 akcie) -  28.03.1992 r.
8. Herody (w 1 akcie) -  14.11.1993 r.
9. Gwiazdki (w 1 akcie) -  29.01.1997 r.

W 2004 r. jego 3 wiersztë ùkôzałë sã w drëkù w t. VII Borzyszkowy i Borzysz- 
kowscy, z chtëmëch jeden je pòswiãcony ks. bratu, a drëdzi mô titił Dżód, zós 
trzecy -  Do słuńca.

Do słuńca

Piãkné słónuszkò, co sjécysz nóm z nieba 
i naszą biedną co ògrzéwôsz zemiã, 
wdzãczny ce baro kòzdi nasz Kaszëba, 
co bez ce lëdzczé ni mòże żëc plémiã.

To të jes darem nôwiãkszim nature, 
jakô bògato strop wszechsjat całi, 
bò piãkné lasë, jęzora i górë 
bez cebie słuńce bë nóm nick nie dałë.

Të dôwôsz kòżdi trôwce swòje żëcé 
napòżiwienié dlô zwierząt i lëdzy, 
tobie sã cesza i stôri, i dzecë, 
czë to Kaszëba, czë to człowiek cëzy.
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Twòje promienie grzeją nasze pola, 
pagórczi, łase, jęzora i rzéczi.
Wszëtkò to twòja wiôlgô mòcnô wòla, 
bë bëłë plónë i szłë rë w séce.

Tak jak kòt do mie przindze i sã łasy, 
tak më sã do ce tulëmë w promienie.
Të jes òd wieków i nigdë nie zgasysz, 
żebë òtulic wszëtkò naszé mienié.

Codzénnie bùdzysz reno nas ze spikii 
i òtuchë dodôwôsz do prôcë, 
a swich dobrodzejstw dajesz nóm bez likù, 
z tobą weseli je  w polu i w chôcë.

To të nóm dôwôsz szterë pòrë lata, 
a w kóżdi pórze tak wiele w roku.
Przez ce z redoscą ùżiwómë sjata 
i dzãkùjemë tobie w kóżdim kroku.

Czë to je  knópik, abó stóri dżada, 
co wcąg zażiwô, czë póli cygaro, 
czë môłi dzewiis, abó stôrô baba, 
wszëtcë sã ceszą lëdze z żëcô barn.

To chwała słuńca! Më jak  twoji dzecë.
I  do ce słuńce jó  wnoszą te pienia.
A pòczi żëcé jistniec bãdze w sjece, 
cebie uwielbiać bãdą pokolenia.

Czarnowo, dnia 31.07.1965 r.

Ju je nôwëższi czas, żebësmë téż sposobną chwała ë wdzãcznosc òkôzalë 
jesz rôz ks. Antóniémù -  Stolemòwi z 1988 rokù, a mòże pierwszi tak mòcny rôz, 
tu w tim môlu, szkólnémù Aleksémù -  za jich dokôzë, dobroć ë skromnosc, za 
wszëtkò, co dobrégò dzãka jim mómë.


