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Przed wielu ju¿ laty, bo w 1972 roku, kolejne Spotkanie Wdzydzkie – Zjazd
Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach poœwiêcony zosta³
„Stanowi pamiêtnikarstwa na Pomorzu”. Referat wprowadzaj¹cy przygotowa³
redaktor Stanis³aw Pestka1, a wœród uczestników zjazdu i dyskutantów by³ profe-
sor Andrzej Bukowski, który kilka lat wczeœniej opublikowa³ artyku³ poœwiêcony
pamiêtnikarzom pomorskim epoki zaboru2.

Generalny wniosek, wynikaj¹cy z referatu i dyskusji, sformu³owany na koniec
zjazdu, zawiera³ stwierdzenie pomorskiego ubóstwa w tej dziedzinie pisarstwa.
Od tamtego roku sytuacja uleg³a daleko id¹cym zmianom na lepsze. Zadecydowa³a
o tym m.in. dzia³alnoœæ wydawnicza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jeszcze
w latach PRL-u i prywatnych wydawców w III Rzeczypospolitej oraz Instytutu
Kaszubskiego. St¹d mo¿e warto by wróciæ do tematu sprzed lat i zaprezentowaæ
kolejn¹ analizê tego rodzaju piœmiennictwa na Pomorzu, albo na pocz¹tek wœród
Kaszubów, bêd¹cego szczególnie cennym œwiadectwem indywidualnej i zbioro-
wej pamiêci o latach i wydarzeniach z bli¿szej i dalszej przesz³oœci.

W niniejszym artykule pragnê jedynie zasygnalizowaæ najciekawsze i naj-
bardziej znane œwiadectwa kaszubsko-pomorskiej pamiêci dotycz¹ce I wojny
œwiatowej…

Setna rocznica wybuchu I wojny œwiatowej, której skutki w historii Kaszubów
i Pomorza trudno przeceniæ, jak dot¹d przesz³a u nas niemal bez echa. Tymczasem
gdzie indziej, zw³aszcza w Niemczech i Francji, a nawet Rosji, nie tylko œrodo-
wiska naukowe pochylaj¹ siê nad tym w pe³ni œwiatowym nieszczêœciem, jakie
w efekcie dla wielu narodów, w tym Polaków, przynios³o m.in. odzyskanie nie-
podleg³oœci.

1 S. Pestka, Stan i perspektywy pamiêtnikarstwa na Pomorzu, Wdzydze 1972.
2 A. Bukowski, Pamiêtnikarze pomorscy w epoce zaboru pruskiego, „Rocznik Gdañski”, 1980,

z. 2.
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Jak dot¹d wœród historyków w odniesieniu do tego wydarzenia na pierwszym
planie badañ widaæ problematykê polityczn¹ i militarn¹. Rzadko próbujemy rozpo-
znaæ ¿ycie codzienne, nie tylko walcz¹cych na frontach zwyk³ych ¿o³nierzy i ofi-
cerów, ale tak¿e cywilów, pracuj¹cych w dwójnasób na cele wojny3. Tymczasem
dysponujemy sporym bogactwem Ÿróde³, w tym prasy i wspomnieñ – ¿o³nierzy
i cywilów, z których niektóre zosta³y opublikowane drukiem. Na kilka z nich chcia³-
bym zwróciæ i dziœ szczególn¹ uwagê, prezentuj¹c je w kolejnoœci chronologicz-
nej, w jakiej ujrza³y œwiat³o dzienne w postaci druku.

Jako jeden z pierwszych Pomorzan i Polaków swoje wspomnienia opubliko-
wa³ ks. W³adys³aw £êga (1889–1960), zas³u¿ony duszpasterz i badacz dziejów
i kultury Pomorza, pochodz¹cy z Powiœla, zwi¹zany z Towarzystwem Naukowym
w Toruniu i Gdañskim Towarzystwem Naukowym4. W dwudziestoleciu miêdzy-
wojennym, kontynuuj¹c s³u¿bê kapelana wojskowego, by³ proboszczem garnizo-
nowym w Grudzi¹dzu i kustoszem tamtejszego Muzeum Miejskiego. W³aœnie
w Grudzi¹dzu „Drukiem i nak³adem Drukarni Pomorskiej Tow. Akc.” w 1922
roku ukaza³y siê jego wspomnienia pt. Z mych wra¿eñ wojennych (1915–1919),
ss. 80. – „Spis rzeczy” sygnalizuje zawartoœæ ksi¹¿eczki i losy autora: Mobiliza-
cja – Pod groz¹ kozack¹; W koszarach pruskich. W szpitalu; Kapliczka samocho-
dowa. Na froncie Suwa³ki-Kalwarja; W Kownie, we Wilnie, pod Smorgonami;
Pod Verdunem. Nad Marn¹; W niewoli amerykañskiej; W armii Hallera. W Pary¿u.
Pod Belfortem; Gdy wracam [wiersz].

Jak widaæ, by³ ks. £êga jako sanitariusz lub kapelan na wschodzie i zachodzie,
uczestnicz¹c w zmaganiach wojennych Niemców z Rosjanami i Francuzami, tak¿e
w najs³ynniejszych – najtragiczniejszych bitwach pod Verdun i nad Marn¹, gdzie
Niemcom posz³o marnie. Jego droga do Polski, przez niewolê amerykañsk¹ i s³u¿bê
w Wojsku Polskim pod dowództwem gen. Hallera, by³a udzia³em wielu Kaszu-
bów i Pomorzan, o czym dot¹d nawet w rodzinach rzadko wspominano5. – Warto
dziœ do ich wspomnieñ siêgn¹æ i uœwiadomiæ sobie los ¿o³nierza, o jakim nieraz
mo¿e marz¹ mi³oœnicy historii wojen i wojskowoœci, czy uczestnicy tzw. rekon-
strukcji bitew wszelakich. Ten ¿o³nierski los sygnalizuje koñcz¹cy wspomnienia
ks. £êgi wiersz, doœæ d³ugi, st¹d tu tylko dwie pierwsze z 8 zwrotek.

„Garstka wojaków powraca do grodu,
Kuba bez nogi na przedzie hetmani,
Kroczy z nim garœæ wojackiego narodu:

3 Zob. Spo³eczeñstwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny œwiatowej
(1914–1918). Zbiór studiów pod red. M. Wojciechowskiego, Toruñ 1996. (Tam¿e, s. 71-82:
J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyñski, Doœwiadczenia wojny w œwietle wspomnieñ Po-
morzan).

4 Jego biogram w SBPN, Suplement I, s. 185-187.
5 Przyk³ad z Karsina – W³adys³aw Milanowski (1884–1977). Zob. SBPN, t. III.
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I ch³opy brodate i ch³opcy rumiani,
Postacie barczyste i cienie rozchwiane,
Tu zêby œciœniête, tam usta uœmiane.
A id¹ powoli, a id¹ powa¿ni,
A id¹ nieœmia³o, choæ ch³opi odwa¿ni.
A wiatr szumi, szepce, a wiatr szumi, œpiewa,
Drzewy jakby chor¹gwiami powiewa.

Krok ich nieœmia³y, ich noga spêtana,
Bo wlok¹ siê z nimi przesz³oœci upiory:
Te widma bez g³owy, te g³owy bez pana,
Te oczy wylêk³e, mêcz¹ce jak zmory,
Te twarze œmiertelne, rozwarte te szczêki,
Te szmery grobowe, rozpaczne te jêki.
Wiêc id¹ powoli, wiêc id¹ nieœmia³o
Choæ wszyscy tam zuchy, ¿e takich dziœ ma³o.
A wiatr szumni, szepce, a wiatr szumni, œpiewa,
Coœ tajemniczo, coœ rzewnie opiewa”.

Ks. W³. £êga po II wojnie œwiatowej by³ proboszczem parafii NMP „Gwiazda
Morza” w Sopocie, gdzie zmar³ i zosta³ pochowany. Jego postaæ przypomina tablica
w koœciele „Gwiazda Morza”, ufundowana z inicjatywy o/Gdañskiego ZK-P. Po
latach ukaza³y siê jego wspomnienia z dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci, wydane
staraniem Muzeum w Wejherowie6, gdzie znalaz³a siê jego spuœcizna.

W dziejach pamiêtnikarstwa pomorskiego dotycz¹cego lat I wojny najwiêcej
uwagi poœwiêcono dziœ mniej interesuj¹cemu mo¿e, a tylko odrobinê obszerniej-
szemu dzie³u Bernarda Potrykusa pt. Wspomnienia Kaszuba spod Verdun, War-
szawa 1937, wyd. II: Warszawa 1939 – edytor: Wojskowy Instytut Naukowo-
-Oœwiatowy. – Jego wartoœæ i unikatowoœæ wydawca w roku wybuchu kolejnej
wojny œwiatowej promowa³ na pocz¹tku ksi¹¿ki tak:

Polak to urodzony ¿o³nierz, mê¿ny, bitny, wytrzyma³y na trudy wojenne. Œwiadcz¹
o tym Grunwald, Kircholm, Somosierra, Rac³awice, Radzymin, te z³ote karty boha-
terstwa ¿o³nierza polskiego.

Bitwa jest jego ¿ywio³em. Nawet gdy walczy³ w obcych szeregach i za cudz¹
sprawê – porywany wirem walki zapomina³ o tym – by³ zawsze dobrym ¿o³nierzem,
a czêsto dokonywa³ cudów mêstwa, bij¹c siê i umieraj¹c z honorem i bohaterstwem,
które p³ynie we krwi ka¿dego Polaka.

Wspomnienia Kaszuba spod Verdun daj¹ nam sylwetkê dzielnego Polaka, który
w szeregach wojska niemieckiego bra³ udzia³ w najwiêkszej i bodaj najkrwawszej
bitwie œwiata, bitwie pod Verdun.

6 W. £êga, Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich, wstêp
i oprac. J. Walkusz, Wejherowo 1997.
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Prostota, z jak¹ ten nieuczony wojak potrafi³ przedstawiæ pole bitwy i piêkn¹
duszê prawdziwego ¿o³nierza, budzi podziw, gdy¿ uczyni³ to œwietnie, a co najwa¿-
niejsza, prawdziwie. Nie upiêksza wojny i nie ukrywa, ¿e ciê¿ko doœwiadcza ona
¿o³nierzy i mocno im siê daje we znaki. W takich chwilach nieraz psiocz¹ na wojnê
i swój los, ale mimo to gorliwie spe³niaj¹ swój obowi¹zek, bo tak ka¿e honor ¿o³-
nierski.

W z³ej i dobrej doli pamiêtaj¹ o kolegach, pomagaj¹ sobie nawzajem, jak mog¹,
podtrzymuj¹ na duchu, ceni¹ mêstwo nawet u wroga, brzydz¹ siê tchórzostwem
i ob³ud¹, bo jak zauwa¿a jeden z nich: „Tu siê prawdê mówi”!

Jak ka¿dy cz³owiek maj¹ swoje wady i przywary, ale wszyscy s¹ dobrymi ¿o³nie-
rzami, na których zawsze mo¿na polegaæ.

Dziœ pewnie byœmy inaczej pisali o tym¿e dokumencie, mam nadziejê, ¿e
z mniejsz¹ wojenn¹ egzaltacj¹. Tym niemniej to bardzo wa¿ne œwiadectwo pro-
stego niemieckiego ¿o³nierza, Kaszuby-Polaka, g³ównie z okopów, gdzie pano-
wa³a œmieræ, dosiêgaj¹ca niekiedy tak¿e oficerów…

O Bernardzie Potrykusie (1895–1939) wci¹¿ ma³o wiemy. Autorka jego krót-
kiego biogramu ze S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego, Kamila
Maj, bazuj¹c g³ównie na publikacjach A. Bukowskiego i S. Pestki7, poda³a, i¿
urodzi³ siê w Ostrzycach w rodzinie gospodarza. Ukoñczy³ niemieck¹ szko³ê po-
wszechn¹. Po wojnie, któr¹ zakoñczy³ w niewoli francuskiej w 1919 r., wróciw-
szy do domu, wst¹pi³ jako ochotnik do Wojska Polskiego. Zwolniony ze s³u¿by
wyjecha³ w 1921 r. do Francji, gdzie pracowa³ w odlewni pod Pary¿em. Tam
pozna³ adaptacjê filmow¹ powieœci E.M. Remarque’a Na zachodzie bez zmian,
pod wp³ywem czego spisa³ w³asne wspomnienia, dokumentuj¹ce bezsens wojny,
szczególnie niezrozumia³ej i tragicznej dla ¿o³nierzy. Straciwszy pracê w 1937 r.,
wróci³ do kraju i zamieszka³ w Gdyni, gdzie handlowa³ warzywami. Tam prawdo-
podobnie zmar³ w 1939 r. – Tam te¿ i w Ostrzycach (parafia Gorêczyno) trzeba
szukaæ dalszych informacji o nim i przypomnieæ tê postaæ, jak i przes³anie wyni-
kaj¹ce z jego wspomnieñ dla potomnych.

W dwudziestoleciu miêdzywojennym ukaza³y siê te¿ drukiem, ale w odcin-
kach na ³amach gazety „Dzieñ Pomorski”, wspomnienia innego Pomorzanina,
rówieœnika Potrykusa, reprezentuj¹cego Krajniaków i Borowiaków Jana Mazur-
kiewicza (1892–1952). Redakcja da³a im tytu³ Dusza ¿o³nierza. Prze¿ycia z wojny
œwiatowej. Obejmuj¹ one trzy czêœci: I. W armii niemieckiej, II. W niewoli angiel-
skiej, III. W armii polskiej. Stanowi¹ dokument prze¿yæ autora i jego filozofii
dotycz¹cej moralnoœci, patriotyzmu, ludzkiej solidarnoœci, osadzonych w œwiecie
wartoœci chrzeœcijañskich. W postaci samodzielnej ksi¹¿ki pt. Los ¿o³nierza uka-
za³y siê dopiero w 1975 roku staraniem oficyny wydawniczej ZK-P spod znaku

7 Zob. A. Bukowski, Kaszubski Remarque. Bernarda Potrykusa wspomnienia spod Verdun,
„Litery”, 1971, nr 3, s. 23-24; St. Pestka, Stan i perspektywy pamiêtnikarstwa na Pomorzu,
Gdañsk-Wdzydze 1972, s. 14-15.
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Œwiêtope³ka Wielkiego, przygotowane do druku przez Jerzego Dziewickiego8.
Wskutek dzia³alnoœci cenzury nie uwzglêdniono cz. III – arcyciekawego frag-
mentu dotycz¹cego i jego udzia³u w wojnie z bolszewikami. Ten znalaz³ siê
w tomie poœwiêconym pamiêci jego syna – Pro memoria Wincenty Mazurkie-
wicz9. – Refleksje robotnika Jana Mazurkiewicza, z póŸniejszego zawodu kole-
jarza, zdradzaj¹ jego wysok¹ kulturê i g³êboki humanizm, niby typowe raczej
dla inteligenta. Jego Los ¿o³nierza przynosi chlubê Pomorzu i pamiêtnikarstwu
pomorskiemu.

Spoœród znanych mi dokumentów wspomnieniowo-pamiêtnikarskich, na te-
mat owej wielkiej wojny, jako najciekawsze i pod ka¿dym wzglêdem najcenniej-
sze traktujê równie¿ kolejne dwa, które tu szczególnie gor¹co polecam. Pierwszy
to ksi¹¿ka Józefa Iwickiego, wydana przez Ossolineum we Wroc³awiu w 1978
roku pt. Z myœl¹ o Niepodleg³ej… Listy Polaka, ¿o³nierza armii niemieckiej
z okopów I wojny œwiatowej 1914–1918. Wybór, wstêp i opracowanie Adolf
Juzwenko. Ksi¹¿ka ta, listy syna, studenta Politechniki Gdañskiej do matki, za-
mieszka³ej w Pelplinie10 , ukazuj¹c siê w 60. rocznicê zakoñczenia wojny i odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci, wzbudzi³a wówczas szeroki odzew nie tylko
w œrodowisku historyków11 . Autor listów ¿y³ wtedy jako emeryt w Katowicach-
-Piotrowicach, gdzie przed i po II wojnie by³ dyrektorem Piotrowickiej Fabryki
Maszyn, interesuj¹cym siê do koñca tym, co dzieje siê na jego rodzinnym, uko-
chanym Pomorzu.

Józef Iwicki urodzi³ siê bowiem w Cz³uchowie jako syn Jana (1811–1893)
pochodz¹cego z rodziny ch³opskiej ze wsi Lubiewo w pow. Tuchola, jednego
z ostatnich sêdziów Polaków mianowanych przez Prusaków. (Ojciec jako student
by³ m.in. cz³onkiem Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego we Wroc³awiu). Matk¹
Józefa by³a Irena z domu Czarliñska (1866–1957), która urodzi³a siê na Kaszu-
bach w Starym Bukowcu, parafia Stara Kiszewa, przynale¿na do znanej w ca³ym
zaborze pruskim rodziny ziemiañskiej. Jako wdowa zamieszka³a z dzieæmi w To-
runiu, a od 1902 r. w Pelplinie, gdzie udziela³a lekcji muzyki i pisa³a do „Piel-
grzyma”12.

8 Biogramy autora i redaktora zob. w SBPN, t. III i Suplement I.
9 Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938–2004). Zebr. i opr. J. Borzyszkowski, Gdañsk –

Elbl¹g 2008.
10 Zob. Jej biogram w SBPN t. II oraz J. Borzyszkowski, „Maleñki pamiêtniczek” Ireny z Czar-

liIskich Iwickiej, „Pomerania”, 1978, nr 3, gdzie tak¿e ów pamiêtnik. (W tym¿e tomie SBPN
znajduj¹ siê tak¿e biogramy Ojca Jana i Syna Józefa).

11 Jak pamiêtam, pisano o nich m.in. na ³amach „Polityki”, której nagrod¹ zosta³ uhonorowany
autor.

12 Jej twórczoœæ, g³ównie religijno-wychowawcza – teksty w³asne i t³umaczenia publikowane
m.in. na ³amach dodatków „Pielgrzyma” pt. „Krzy¿” i „Przyjaciel Dzieci” – zas³uguje na
pe³n¹ inwentaryzacjê i analizê.
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Józef Iwicki by³ wychowankiem Collegium Marianum w Pelplinie i Gimna-
zjum Klasycznego w Wejherowie, gdzie podobnie jak potem w Gdañsku na PG
uczestniczy³ w dzia³alnoœci tajnych organizacji m³odzie¿y polskiej. Maj¹c wujów
– stryjów matki, pos³ów polskich do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego
oraz zaanga¿owan¹ w sprawy narodowe matkê13 , lata wojny i walk na ró¿nych
frontach prze¿ywa³ z myœl¹ o rodzinie i Niepodleg³ej. W listach, bêd¹cych rodza-
jem dziennika, pisanych do matki, niekiedy w okopach, relacjonowa³ bie¿¹ce
wydarzenia, jak i swoje refleksje dotycz¹ce sytuacji miêdzynarodowej i mo¿liwo-
œci odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci oraz jej rozwoju jako wolnego pañ-
stwa. Da³ w nich œwiadectwo swojego i pomorskiego patriotyzmu, zakorzenionego
w tradycjach pracy organicznej, oraz œwietnej orientacji w rzeczywistoœci euro-
pejskiej, jak i zmys³u politycznego. Jego wojenne drogi wiod³y przez wszystkie
kraje Europy zaanga¿owane w tym œwiatowym konflikcie, a to znaczy tak¿e przez
ziemie polskie zaborów rosyjskiego i austriackiego oraz tereny krajów s¹sied-
nich, ale szczególnie d³ugo przez Belgiê i Francjê, a zw³aszcza Flandriê, dok¹d
trafi³ po krótkim pobycie w „sympatycznym mi Szczecinie”.

Po zakoñczeniu wojny Iwicki wróci³ do Gdañska, gdzie zosta³ cz³onkiem
Organizacji Wojskowej Pomorza, dowodzonej przez m³odokaszubê dr. Franciszka
Krêckiego14 . Jako jej delegat uczestniczy³ w Powstaniu Wielkopolskim, a w 1920 r.
bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Z chwil¹ wybuchu II wojny œwiatowej
zosta³ aresztowany i osadzony w KL Dachau, sk¹d po szczêœliwym wydostaniu
siê na wolnoœæ wraz z ¿on¹ uda³ siê do Wiednia, gdzie ukrywa³ siê do koñca
wojny.

W zbiorach Ossolineum we Wroc³awiu zachowane s¹ równie¿ jego dalsze
listy do matki, tak¿e z wojny z bolszewikami i inne materia³y wspomnieniowe –
bezcenne Ÿród³o do dziejów i losów kaszubsko-pomorskich i polsko-niemieckich.
O wyj¹tkowoœci Józefa Iwickiego, in¿yniera – humanisty œwiadcz¹ jego kontakty
i wspó³praca z historykami – m.in. profesorem Jerzym Szewsem i… autorem ni-
niejszego tekstu. Na egzemplarzu jego ksi¹¿ki w mojej bibliotece znalaz³a siê
dedykacja:

„Drogiemu Panu Doktorowi Józefowi Borzyszkowskiemu, niestrudzonemu
badaczowi dziejów kochanego Pomorza na pami¹tkê

J. Iwicki
Katowice, paŸdŸ. 1982”.

– Wówczas to bowiem odwiedzi³em go w Piotrowicach, a s³uchaj¹c wspom-
nieñ, ju¿ po wczeœniejszej lekturze ksi¹¿ki, by³em przekonany, i¿ mam do czynie-

13 Zob. m.in. P. Kuty, Schedlin-Czarliñscy w walce o polskoœæ Prus Zachodnich 1860–1920,
Lublin 1996.

14 Zob. jego biogram w SBPN t. 2 oraz M. Wojciechowski, Powrót Pomorza o Polski 1918–
–1920, Warszawa-Poznañ-Toruñ 1981.
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nia z postaci¹ czekaj¹c¹ na swojego biografa!15  – By³o to po pracy redakcyjnej
i opublikowaniu Mojej drogi kaszubskiej Jana Karnowskiego (1886–1939), który
obok J. Iwickiego stworzy³ najwierniejszy obraz I wojny – zarówno w wspomnie-
niach, listach, jak i w poezji.

Moja droga kaszubska J. Karnowskiego w postaci ksi¹¿ki ukaza³a siê w 1981 r.
Wczeœniej jej fragmenty Feliks Marsza³kowski opublikowa³ na ³amach „Kaszëb”
i „Pomeranii”, co ju¿ wtedy ugruntowa³o opiniê czytelników i badaczy o wyj¹t-
kowoœci tego dzie³a. Zwracano wówczas uwagê przede wszystkim na kaszubskie
doœwiadczenia i refleksje J. Karnowskiego. Fragmenty dotycz¹ce I wojny, w tym
cytaty z dzienniczków frontowych, budzi³y mniejszy odzew. Nie znaliœmy wów-
czas i do dziœ nie zosta³y opublikowane one w ca³oœci. Postaæ – ¿ycie i ró¿noraki
dorobek J. Karnowskiego znamy bli¿ej z jego modelowej biografii historycznej,
autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyñskiego16. Tam te¿ zosta³y przywo³ane nie-
publikowane dzienniczki z lat wojny, pisane w jêzyku polskim i niemieckim.

Nie mniej interesuj¹ce i cenne obok wspomnieñ s¹ powsta³e w latach wojny
wiersze Karnowskiego, cykl pt. Z wojennego pola, opublikowane przez Leona
Roppla w tomiku wydanym przez Wydawnictwo Morskie pt. Nowotné spiéwë
i wiersze, w Gdyni w 1958 roku. Ju¿ same tytu³y w rodzaju: Diablô ¿eñba, Krwawé
plónowanié, Miles sclavus czy Krwawy wión mówi¹ bardzo wiele o prze¿yciach
i stosunku Karnowskiego do wojny. Szczególnie dla mnie wymowny jest wiersz
Miles sclavus – „¯o³nierz niewolnik”, jaki warto tu przytoczyæ w ca³oœci:

I.
„Żebës miôł to zdanié jak ne wòłë w płëgù,
Co le widzą przed sã jednã brózdã długą...
Jinszi skòmë wcale ju ni mają,
Jak nen zôgón kòniczënë wedle gaju,
Tej të bë szedł jak stolëm na wòjenné pòle –
Zdechnąc, jak cë kôżą, nieszczestlëwi wòle.

II.
Ale cebie żrą i mòrzą mëslë krwawé,
Òd dodóm cã gònią piesnie łzawé,
Mùsk cë wëschł ju jak szôtora,
Z slépi twòjich wëzérô ju głodnô Mòra…
Giwera cã gniece, cãżi jak czej òłów…
Tak sã wleczesz na ten krwawi pòłów…

15 Kilka lat wczeœniej otrzyma³em od niego „Maleñki pamiêtniczek” jego Matki, jaki opubliko-
wa³em na ³amach „Pomeranii” w 1978 roku, a wówczas lub póŸniej jego Wspomnienia
z pobytu w Pelplinie, drukowane równie¿ w „Pomeranii”, 1989, nr 1.

16 C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886–1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski
dzia³acz regionalny, Gdañsk 1939.
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A jak spac të cësniesz człónczi ùbiédzoné,
Mòra wëje, jak czej szczeniã ùstrzéloné.

III.
Eszcze w spikù zwònisz lińcuchama,
I sã dłôwisz tësąc pytaniama:
„Czemù lud sã zabójstwama sławi,
I bez żôlu we krwi jaż pò szëjã pławi,
A tej wznosy w górã ùwôlóné rãce
Tam do Bòga na tim firmamence,
Żebë dôł mù łaskã i zgniótł wroga,
Żebë pò nim nie òstała żëwô noga…
Za to rosła w górã jak czej wiecha
Chwała waju i sã rozdimała pëcha.”

IV.
Gwiôzdë mrużą na wëżglonym niebie,
Ani bôczą, ani chilą sã do cebie…
Tãczë Bòżi nie wëmòdlisz w górze,
Ani môłni nie òbùdzysz, co spi w chmùrze,
A dłóń Bòżô zamkłô na to zaklinanié,
Wrogóm w drodze ùkôzką nie stanie!...”17

S¹dzê, i¿ s³owa J. Karnowskiego, nazwanego s³usznie przez A. Bukowskiego
mózgiem m³odokaszubów i sumieniem regionalizmu kaszubskiego, nie wyma-
gaj¹ analizy i komentarza18. S¹ one œwiadectwem wielkoœci humanistycznego
ducha Jana z Czarnowa, który od czasu do czasu jest obecny tak¿e na kartach
wojennego pamiêtnika – dziennika wodza m³odokaszubów Aleksandra Majkow-
skiego (1876–1938)19.

Pamiêtnik… A. Majkowskiego jest niemniej cennym dokumentem pamiêci
o wojnie, ale zupe³nie z innych wzglêdów ni¿ listy Józefa Iwickiego czy wspom-
nienia, uwagi, notatki i wiersze J. Karnowskiego20. Ci dwaj opisywali prze¿ycia
wojenne, tkwi¹c wraz z prostymi ¿o³nierzami w okopach, doœwiadczaj¹c na co

17 J. Karnowski, Nowotné spiewe…, s. 66-67 i Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7: Poezja
m³odokaszubów, Gdañsk, s. 535-536.

18 Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys mono-
grafii historycznej, Poznañ 1950 oraz ten¿e, Sumienie regionalizmu kaszubskiego, „Arkona”,
1946, nr 4.

19 A. Majkowski, Pamiêtnik z wojny europejskiej roku 1914, wstêp i oprac. T. Linkner, Wejhero-
wo-Pelplin 2000.

20 W kontekœcie pamiêci o wojnie i jej obliczu oraz skutkach, warto te¿ poznaæ J. Karnowskiego
Notatki i uwagi o insurekcji poznañskiej w roku 1919, z rêkopisu poda³ J. Borzyszkowski,
„Pomerania”, 1978, nr 5.
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dzieñ okropieñstwa wojny, nieustannie pod groŸb¹ utraty ¿ycia. J. Karnowski,
kilkakrotnie ranny, sporo prze¿y³ i przemyœla³ tak¿e podczas pobytów w szpitalach
na ty³ach frontu. Tam te¿ przebywa³ A. Majkowski, ale jako lekarz, od którego
wiedzy, umiejêtnoœci i zaanga¿owania zale¿a³ los rannych. Tymczasem z kart
Pamiêtnika… A. Majkowskiego poznajemy lekarza, który jakby bardziej ni¿ o los
rannych troszczy³ siê o w³asne sprawy finansowe i jakoœæ w miarê wygodnego
¿ycia (o co troszczy³ siê te¿ adiutant), jeœli nawet na frontach, to raczej w oddaleniu
od bezpoœrednich walk, gdzie by³ czas na ró¿noœci – nie tylko notatki w pamiêtniku,
ale i poznawanie otaczaj¹cego œwiata cywili, rysunki zabytków i wszelakie przy-
jemnoœci… By³y te¿ i jemu bliskie myœli o Niepodleg³ej, jak i szczególnie o przy-
sz³oœci Kaszubów, ale znowu nazbyt mo¿e czêsto w odniesieniu w pierwszym
rzêdzie do w³asnej osoby21, gdy tamci myœleli raczej o wspólnocie narodowej
i ludzkiej.

Pamiêtnik A. Majkowskiego przygotowa³a do druku w latach 70. XX wieku
córka, Damroka Majkowska. Recenzenci wydawniczy tomu uznali wtedy, i¿
w ówczesnych realiach nie powinno siê go publikowaæ, by nie dawaæ po¿ywki
wrogom Kaszubów, dla których ich autor jest niemal œwiêtoœci¹22. Opublikowa³o
go po latach w III RP Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie w opracowaniu i ze wstêpem T. Linknera. S¹dzê, i¿ ten dokument
nadal czeka na wszechstronn¹ egzegezê – badania, jak i postaæ A. Majkowskiego,
jego postawa i losy w czasie wojny, zw³aszcza w latach 1918–1920 w okresie
walki o przy³¹czenie Pomorza do Polski, w czym i jego ogromne zas³ugi…
– Zas³ug tych nie docenili przywódcy polskiego ruchu narodowego w zaborze pru-
skim, chyba nieco ma³ostkowi, a znalaz³o to swój wyraz na forum Polskiego Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r., co odnotowa³ J. Karnowski23.

Tamte lata walki o przy³¹czenie Pomorza do Polski – okres 1918–1920, jak
i losy naszej ma³ej ojczyzny w pocz¹tkach jej obecnoœci w odrodzonej Rzeczypo-
spolitej, znalaz³y sumiennego badacza w osobie Mieczys³awa Wojciechowskiego24,
jak i polityka – dokumentalisty ks. senatora Feliksa Bolta25. Obok aspektów

21 Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdañsk-
-Wejherowo, 2004.

22 By³em wówczas cz³onkiem Kolegium Wydawniczego i pamiêtam m.in. tak¹ opiniê o tym
dziele Lecha B¹dkowskiego i innych.

23 Zob. J. Karnowski, Moja droga…, s. 114 i n.
24 Oprócz przywo³anej w przypisie monografii zob. te¿ jego artyku³y uwzglêdnione przez

C. Obracht-Prondzyñskiego w Bibliografii do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich,
Gdañsk 2004.

25 Mam tu na uwadze m.in. sporz¹dzone pod jego patronatem „Sprawozdanie Komisji Pomor-
skiej”, której by³ przewodnicz¹cym. Zob. Sejm Rzeczypospolitej w Pomorzu w 1920 roku.
Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, oprac., wstêp i przypisy J. Borzyszkowski i P. Hauser,
Gdañsk 1985.
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legalnej i nielegalnej walki o przy³¹czenie Pomorza (jego czêœci zwanej Pomorze
Polskie lub Kaszubskie) do Polski, która „wybuch³a” w 1918 roku w wyniku wojny-
klêski zaborców, nie mniej istotny i wci¹¿ godzien pog³êbionych badañ pozostaje
problem relacji Pomorze a Rzeczpospolita, jego elity polityczne i w³adze RP, ich
stosunek do tej ziemi i jej mieszkañców26.

Mieszkañcy chyba ¿adnego innego regionu Rzeczypospolitej nie musieli
wykazaæ tyle samozaparcia, wytrwa³oœci i cierpliwoœci na drodze „do Warszawy”,
jak i wspania³omyœlnoœci wobec jej przedstawicieli, co Kaszubi i Pomorzanie.
Œwiêcimy od lat dzieñ rocznicy zaœlubin Polski z morzem i przez delikatnoœæ (?)
pomijamy to, co Pomorzanie za przyczyn¹ – istot¹ tego œwiêta musieli przed i po
10 lutym 1920 roku zap³aciæ – dos³ownie i w przenoœni…27  Chodzi miêdzy innymi
o konfrontacjê wyobra¿eñ i marzeñ o wolnej Polsce z jej rzeczywistoœci¹. (Obok
1920 roku mo¿na wskazaæ podobn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z latami – prze³omami
1945 i 1989, na co zwykle nie zwracamy uwagi. A warto pewnym zjawiskom
przyjrzeæ siê w d³u¿szej perspektywie – choæby jednego wieku…).

Pocz¹tek XX wieku, pocz¹tkowe lata odrodzonej w 1918 r. Polski, to na Po-
morzu czas wielkiego zbiorowego wysi³ku i ofiarnoœci, a zarazem okres wielkich
nadziei, dokumentowanych nie tylko w pamiêtnikach i wspomnieniach.

W 1919 roku ukaza³o siê na naszej ziemi kilka znacz¹cych wiele, a niedoce-
nianych publikacji okolicznoœciowych. Jedna, anonimowa, drukowana w oficynie
S. Buszczyñskiego w Toruniu, nosi tytu³ Polska powstaje! Jej autor kreœli obraz
Polski na Pomorzu – m.in. relacji tutejszych Polaków z Niemcami i ¯ydami oraz
miêdzy Polakami – idea³ Polski zmierzaj¹cej do zamo¿noœci; Polski dalekiej od
„niezgody polskiej”, któr¹ „lud rz¹dziæ bêdzie”; Polski wolnej i sprawiedliwej.
– Nie powiedziano wprost, ¿e ludowej! – Odwo³ywanie siê do idei ludu, do ludu
pracuj¹cego; od¿egnywanie siê od feudalnych zale¿noœci i tytu³ów by³o wtedy
w Polsce zjawiskiem doœæ powszechnym.

Powszechna by³a tak¿e nad Ba³tykiem radoœæ z powstania – zmartwychwsta-
nia Polski i przy³¹czenia doñ Pomorza, o czym zadecydowano w Wersalu ju¿
w 1919 roku. Œwiadectwem tej radoœci jest miêdzy innymi druk pt. „Kazanie
patriotyczne wyg³oszone 9 lipca 1919 roku z okazji Zmartwychwstania Polski
w Kartuzach, wyg³osi³ ks. prob. Sadowski z Wygody. Czcionkami Drukarni „Dzien-
nika Gdañskiego” w Gdañsku ul. Brotbänkengase 14”. – W kazaniu tym, wyg³o-
szonym podczas wielkiej manifestacji patriotycznej na rynku w sercu Kaszub,
a przynajmniej Szwajcarii Kaszubskiej, nie ma niemal s³owa o Kaszubach.

26 Poœrednio tej problematyki dotycz¹, raczej j¹ sygnalizuj¹ opracowania Janusza Kutty
(np. Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939, Bydgoszcz 2003) i Romana Wapiñskiego
(np. Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – uwarunkowanie wewnêtrzne i zewnêtrzne,
[w:] Kaszuby, Pomorze, Polska. WiêŸ pañstwowa i tradycja „Zapisu Mestwina”, red. J. Bo-
rzyszkowski, Gdañsk 1995).

27 Szczególn¹ cenê przysz³o im p³aciæ po 1 wrzeœnia 1939 roku…
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Zarówno kaznodzieja, jak i s³uchacze – Kaszubi prezentowali œwiadomoœæ Pola-
ków z krañców Ojczyzny. Imiê Kaszub pojawia siê jedynie w kontekœcie wspo-
mnienia Odsieczy Wiedeñskiej króla Sobieskiego, który „Polskê i ca³e chrzeœci-
jañstwo zbawi³. Tam pod jego dowództwem pod Wiedniem walczyli te¿ Nasi przod-
kowie tu z Kaszub, a walczyli tak dzielnie, ¿e król ca³ym regimentom nada³
szlachectwo”28. – To ostatnie, jak wiadomo, ba³amutne stwierdzenie do dziœ jest
czêœci¹ ¿ywej legendy Wiednia, a ca³e kazanie by³o przypomnieniem sukcesów
militarnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej… z kresów wschodnich i mêczeñstwa
polskiego, uto¿samianego z Sybirem. By³a te¿ pamiêæ o zaborze pruskim, ale
z g³ównym akcentem na kulturkampf i Matkê Bo¿¹ Królow¹ Niebios i Korony
Polskiej, rolê Koœcio³a i religii. By³a œwiadomoœæ potrzeby pracy i modlitwy. Kaza-
nie to ks. Anastazy Sadowski (1873–1939), zamordowany przez Niemców, za-
koñczy³ s³owami modlitwy – wiersza:

„Wróæ nowej Polsce œwietnoœæ staro¿ytn¹,
U¿yŸniaj pola spustoszone ³any,
Niech pokój, szczêœcie na zawsze zakwitn¹,
Przestañ nas karaæ, Bo¿e zgniewany.
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie,
Ojczyznê woln¹ racz nam zachowaæ Panie!”29

Gotuj¹c siê w 1919 r. do powitania Polski na Pomorzu, publikowano zbiory
– teksty okolicznoœciowych przemówieñ i wierszy. Jeden z nich to antologia
pt. „Na Wiekopomne Œwiêto Zmartwychwstania Polski 1919 roku. Wi¹zanka wier-
szy, przemów i pieœni. U³o¿y³ i zebra³ J. M. R. Drukiem i nak³adem Wiktora
Kulerskiego w Grudzi¹dzu”. Na domowym egzemplarzu – bezcennej pami¹tce
– znajduje siê dedykacja:

„Wielce Szanownemu Panu Drowi Majkowskiemu w dowód szacunku i pa-
miêci w tym tak wa¿nym dla Ojczyzny naszej czasie tê skromn¹ pracê swoj¹
ofiaruje

J.M. Rakowski
     Redaktor

Gr[udzi¹dz] 9.11/XI 1919”.

– Jest w tej¿e dedykacji, napisanej przez ówczesnego seniora dziennikarzy
pomorskich, uznanie dla A. Majkowskiego. W samej zaœ ksi¹¿eczce – w owych
wierszach, przemowach i pieœniach, zebranie myœli i idei, dominuj¹cych tu¿ po
zakoñczeniu wojny i po decyzji Wersalu wœród polskich mieszkañców Pomorza.
Mo¿na w tym dostrzec ducha narodowego, kultywowanego w okresie zaboru,

28 Op. cit., s. 3.
29 Tam¿e, s. 7.
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wojny i przynajmniej przez ca³e dwudziestolecie miêdzywojenne, m.in. dziêki
dominuj¹cej na Pomorzu sile politycznej, jak¹ by³a endecja – niby obca dzia³aczom
ruchu kaszubskiego, ale i wœród nich mocno zakorzeniona30. Wyrazem sk¹din¹d
zdrowych tendencji, przypisanych do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”, jest pieœñ pierwotnie „soko³ów” i potem „narodowców” nie tylko po-
morskich pt. Ospa³y i gnuœny, zamykaj¹ca tê ksi¹¿eczkê.

„Ospa³y i gnuœny, zgrzybia³y ten œwiat
Na nowe on ¿ycia koleje
Z wygodnej poœcieli nie dŸwiga siê rad
I duch i cia³o w nim mdleje.
Hej, bracia soko³y, dodajmy mu si³,
By ruchu zapragn¹³, by powsta³ i ¿y³.

W niemocy, sennoœci i cia³o i duch
Napró¿no siê dŸwiga i ³amie,
Tam tylko potê¿ny i twórczy jest duch,
Gdzie wola silne ma ramiê.
Hej bracia, kto ptakiem przelecieæ chce œwiat,
Ten skrzyd³a sokole od m³odych ma lat.

Wiêc dalej, ochoczo, w daleki ten lot
Sposobiæ nam skrzyd³a dla ducha,
Nie z³amie nas burza, nie strwo¿y nas grzmot,
Gdzie woli si³a pos³ucha.
Hej bracia soko³y, dodajmy mu si³,
By ruchu zapragn¹³, by powsta³ i ¿y³”31.

Gdy jesteœmy przy pieœniach, to warto wspomnieæ o innych, lokalnych dru-
kach w rodzaju wydanych w Czersku – Pieœñ narodowa – Hymn Zmartwychwsta-
nia Polski – Rota – Jeszcze Polska nie zginê³a, wydrukowanych w postaci
4-stronicowej publikacji przez K. Kopickiego. Obok nich jest i chojnicka publi-
kacja pt. Pieœni Narodowe i Obozowe, Chojnice 1919 – wydawca nieznany. Jak
przysta³o na powiatowe miasto ten zbiorek jest znacznie bogatszy. Z czerskiego
druku warto przytoczyæ chyba ma³o znany lub ca³kiem zapomniany anonimowy
(?) Hymn zmartwychwstania Polski. Ciekawe, czy ktoœ zna jego autora. Oto ten
wiersz:

30 Zob. m.in. R. Wapiñski, Endecja na Pomorzu 1920–1939, Gdañsk 1966 oraz J. Borzyszkow-
ski, Zrzeszyñcy a Zrzeszenie Regionalne Kaszubów i „Zrzesz Kaszëbskô” w dziejach ruchu
kaszubskiego, [w:] Poezja zrzeszyñców, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 8, Gdañsk 2013,
s. V-XXXVIII.

31 „Na Wiekopomne Œwiêto…”, s. 35-36.
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„Bo¿e coœ Polskê przez tak d³ugie wieki,
Otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y,
Ty j¹ wyrwa³eœ tarcz¹ swej opieki,
Od nieszczêœæ, które poch³on¹æ j¹ mia³y.
Z g³êbi serc naszych przyjm dziêki o Panie,
Za tryumfalne Polski zmartwychwstanie.

Otó¿ ju¿ wolna wznosi swe ramiona;
Cudem swej woli zerwane kajdany,
Silna i czysta, geniuszem natchniona
Z dum¹ spogl¹da na lud nieskalany.
Z g³êbi serc naszych przyjm dziêki o Panie,
Za tryumfalne Polski zmartwychwstanie.

Z ca³¹ mi³oœci¹, nadziej¹ i wiar¹
Czeka³ lud wiernie tej godziny cudu
I niós³ chor¹giew z bia³ym or³em, star¹
Nie szczêdz¹c ofiar ni krwi ani trudu.
Z g³êbi serc naszych przyjm dziêki o Panie,
Za tryumfalne Polski zmartwychwstanie.

Niech ¿yje Polska! Wo³a lud rozg³oœnie,
Niech ¿yje w blasku jednoœci i chwa³y;
Serce narodu uderza radoœnie:
Ju¿ wzbi³ swe skrzyd³a polski orze³ bia³y.
Z g³êbi serc naszych przyjm dziêki o Panie,
Za tryumfalne Polski zmartwychwstanie”.

Bardziej pokaŸne druki ukaza³y siê wówczas w 1920 roku w Toruniu i Pelpli-
nie – swoistych stolicach Pomorza. Toruñski druk to Z koñcem niewoli. Jedno-
dniówka – „Czysty dochód na cele pañstwowe i dla ¿o³nierzy pomorskich”, przy-
gotowana – dedykowana ¯o³nierzowi polskiemu przez Pomorskie Ko³o Panien,
a drukowana w Bydgoszczy. Jednodniówka ta zawiera m.in. okolicznoœciowe wy-
powiedzi polityków i wojskowych w rodzaju Stefana £aszewskiego – I wojewody
pomorskiego, Romana Komierowskiego – parlamentarzysty pomorsko-wielko-
polskiego, Józefa Wybickiego – starosty krajowego, genera³ów Józefa Hallera
i Dowbora Muœnickiego; refleksje, opowiadania i wiersze przedstawicieli spo-
³eczników pomorskich ze œrodowiska ziemiañskiego (Donimirscy, Sierakowscy,
Sikorscy, Œlascy) i inteligencji, zw³aszcza duchownych (P. Czaplewski, A. Mañ-
kowski, B. Makowski). Koñczy j¹ tekst dr. Leona Szumana pt. O przysz³oœci Wo-
jewództwa Pomorskiego i wiersz Zofii Œlaskiej Witajcie. – Warto i ten dokument
postudiowaæ – zw³aszcza historykom i socjologom, ale i innym, niekoniecznie
humanistom.
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W Pelplinie – Drukiem i nak³adem Wydawnictwa „Pielgrzym” – ukaza³a siê
w tym¿e 1920 roku kolejna swoista antologia pt. Deklamacje dla doros³ych, m³o-
dzie¿y i dzieci stosowne na obchody narodowe oraz na zebrania towarzystw, której
nieco zdefektowany egzemplarz trafi³ do mnie ze spuœcizny ks. Józefa Ledóchow-
skiego (1873–1952), proboszcza w Radoszkach, a wczeœniej wikariusza w Luzinie,
gdzie za sugesti¹ ks. Stanis³awa Kujota zbiera³ materia³y do S³ownika kaszubskie-
go32... Owa antologia to wierne Ÿród³o i instrument kszta³towania pamiêci i œwia-
domoœci narodowej oraz ducha patriotycznego Pomorzan w okresie zaboru, wojny
i II Rzeczypospolitej. Sk³ada siê z czterech czêœci: Dla starszych i dla m³odszych,
Dla m³odzie¿y, Dla dzieci i G³osy z czasów niewoli. Jako ostatni jest wiersz pt. Do
ludów, który dziœ – w czas 25-lecia narodzin ruchu i zwi¹zku zawodowego „Soli-
darnoœæ” mo¿na by okreœliæ solidarnoœciowym… Oto on:

„Nadchodzi chwila od¿ycia Narodów,
Z tyrañskiej ska³y pryœnie swobód zdrój;
Pocznij ¿yæ ludu i poœród twych grodów,
Powitaj wolnoœæ! dla niej ramiê zbrój.
Miêdzy ludami niech zgasn¹ niezgody,
Jednaki wawrzyn niech ozdabia skroñ –
Œwiêtem przymierzem ³¹czcie siê narody,
Podajcie sobie d³oñ.

O godni ¿alu przez tak d³ugie lata,
Dla dumy w³adców duch zawiœci tla³;
Cz³owieka, brat zabija³ brata,
Gdy Ojciec ludu, Lud ujarzmiæ chcia³.
Dziœ nie dla królów ale dla swobody,
Dziœ dla ludzkoœci podniesiemy broñ,
Œwiêtem przymierzem ³¹czcie siê narody,
Podajcie sobie d³oñ.

Za myœl szlachetn¹ o prawach cz³owieka,
Mêki, wygnania, lub sromotny zgon;
Lecz mê¿ne serce prawdy siê nie zrzeka,
Padnie pod ciosem, ludzkoœæ zbierze plon.
Chlubnie wytêpiaæ przes¹dów zarody,
I si³¹ myœli ¿yj¹c, ciemiê¿cy broñ:
Œwiêtem przymierzem ³¹czcie siê narody,
Podajcie sobie d³oñ.

32 Zob. J. Borzyszkowski, Nieznana próba stworzenia s³ownika kaszubskiego, „Pomerania”,
1984, nr 6.
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Œwiat nowy ró¿nic rodu nie uznaje,
Król, szlachcic, ch³opek! – to jednaki twór;
Bez stêpla ludzi natura wydaje –
Niech prawa rz¹dz¹, nie monarszy dwór.
Jednakie wszystkim przyznajmy swobody,
A wy¿szoœæ duszy niech uwieñcza skroñ;
Œwiêtem przymierzem ³¹czcie siê narody,
Podajcie sobie d³oñ.

Prawo i praca oto wiara ludów!
Jedna jest wiara i jeden jest Bóg!
Oby w nagrodê naszych krwawych trudów,
Umys³ by³ w³adc¹, a szlachectwem p³ug,
Niech jednym uœmiechem karmi œwiat m³ody,
Niech krzew oliwny strze¿e nasz¹ b³oñ.
Œwiêtem przymierzem ³¹czcie siê narody,
Podajcie sobie d³oñ”33.

Wiersz ten wyra¿a uniwersalne myœli, aktualne tak¿e w sto lat po zakoñcze-
niu wojny i to nie tylko w Polsce, Europie.

Gdy myœlimy o znakach pamiêci dotycz¹cych I wojny œwiatowej i odrodze-
niu po jej zakoñczeniu niepodleg³ej Polski na Pomorzu, trzeba mieæ na uwadze
jeszcze przynajmniej dwa ich rodzaje i to zdawaæ by siê mog³o trwalsze ni¿ ksi¹¿ki
itp. publikacje. W pierwszym rzêdzie trzeba przywo³aæ Kalwariê wielewsk¹, która
powsta³a w pierwszych latach wojny, a poœwiêcona zosta³a w 1916 roku. Nied³ugo
wiêc bêdzie obchodziæ swoje stulecie. Jej inicjator i g³ówny kierownik budowy,
wspania³y duszpasterz i dzia³acz spo³eczny, ks. Józef Szydzik (1871–1939), zamor-
dowany przez hitlerowców, zwracaj¹c siê w 1915 r. do w³adz pruskich o zgodê,
napisa³, ¿e „Kalwaria ma byæ pomnikiem teraŸniejszej wielkiej wojny dla naszego
ludu, który tak chêtnie dobro i krew poœwiêca dla króla i ojczyzny, wype³niaj¹c
swój obowi¹zek, a z drugiej strony zbli¿a siê w tym ¿yciu do Najœwiêtszego Serca
Jezusa i pog³êbia swoj¹ wielk¹ ufnoœæ w Bogu”. W jednym z listów prywatnych
sformu³owa³ swój cel nieco inaczej: „Z powodu obecnej wojny okropnej wszech-
œwiatowej, budujê na uznanie poleg³ych i w polu walcz¹cych braci naszych, na
pociechê pozosta³ych rodziców i ¿on, a mianowicie ku wiêkszej chwale Bo¿ej
Kalwariê we Wielu”. – Po 1920 r. pojawiaj¹ siê w tych intencjach elementy
patriotyczno-niepodleg³oœciowe. Bez w¹tpienia najwa¿niejszy by³ motyw: „Na
pami¹tkê Wojny Œwiatowej, na czeœæ naszych poleg³ych Wojaków, na pociechê
pozosta³ych…”34 . – Ta kalwaria, której ostatnie kaplice powsta³y za czasów

33 Op. cit., s. 53-54.
34 J. Borzyszkowski, Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, Gdañsk 1986, s. 171-175.
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ks. wojaka Józefa Wryczy w latach dwudziestych, jest dziœ najwspanialszym
znakiem pamiêci o wszechœwiatowej wojnie, nieco zapomnianym w kontekœcie
jej funkcji religijnych.

Drugim rodzajem znaków pamiêci o I wojnie, zdawa³oby siê bardzo trwa³ych,
by³y i s¹ pomniki ufundowane w II Rzeczypospolitej przez lokalne spo³ecznoœci –
pro memoria poleg³ym z danej wsi czy parafii. Zwykle inicjatorami tych pomni-
ków byli kombatanci – cz³onkowie Towarzystw Powstañców i Wojaków, nadaj¹-
cych swoj¹ dzia³alnoœci¹ i obecnoœci¹ barw ¿yciu spo³eczno-kulturalnemu wsi
i miasteczek. Wiêkszoœæ z nich zniszczyli hitlerowcy na pocz¹tku II wojny. Na
Kaszubach uchowa³y siê m.in. w £¹kiem na Gochach i w ̄ arnowcu nad morzem.
Jest te¿ takowy w Sierakowicach, ufundowany w 10-lecie cudu nad Wis³¹, odbu-
dowany po niemieckim barbarzyñstwie dopiero w III RP35. W niektórych miej-
scowoœciach znakiem pamiêci o ¿o³nierskich ofiarach I wojny œwiatowej s¹ za-
chowane w koœcio³ach tablice, zawieraj¹ce równie¿ wykaz poleg³ych. Piêknym,
choæ innym œwiadectwem s¹ sporz¹dzone przez niektórych duchownych wykazy
poleg³ych z parafii, obejmuj¹ce dziesi¹tki postaci. W moich zaborskich stro-
nach na bie¿¹co w „Gazetce Parafialnej” publikowa³ je proboszcz wielewski ks.
J. Szydzik, a w samym Karsinie na bazie ksiêgi zmar³ych sporz¹dzi³ œp. ks. Józef
Narloch.

Przywo³uj¹c dziœ œwiadectwa pamiêci dotycz¹ce wy³¹cznie I wojny œwiato-
wej, jak i radoœci z powrotu Pomorza do Polski, nie mo¿na pomin¹æ wspomnieñ
Pomorzan, dla których ten czas by³ jedynie jednym z wa¿niejszych etapów ¿ycia.
Mam tu na uwadze wyró¿niaj¹ce siê z wielu wzglêdów wspomnienia ks. Józefa
Dembieñskiego36 i Jana Sikorskiego37 oraz przede wszystkim Dzieciñstwo38 Anny
£ajming, które mo¿na ju¿ wprost zaliczyæ do dzie³ literackich. A w³aœnie literatura
piêkna, zw³aszcza prozatorska, jest szczególnym dokumentem obecnoœci takich
wydarzeñ jak I wojna w pamiêci i œwiadomoœci kolejnych pokoleñ. Jej nastêpczy-
ni, jak mówi¹ inni, m³odsza siostra – II wojna œwiatowa – si³¹ swojego barbarzyñ-
stwa, a zw³aszcza holokaustu i masowej eksterminacji polskich elit przyt³umi³a,
przyæmi³a, przys³oni³a obraz tej pierwszej, zwanej wszechœwiatow¹. Jej zwi¹zkom
z drug¹ i rzeczywistoœci¹ wspó³czesn¹ te¿ warto poœwiêciæ nieco uwagi, a przede
wszystkim badaæ w szerszym kontekœcie ni¿ tylko polsko-niemieckim, choæ on

35 O wiele liczniejsze tego rodzaju pomniki powsta³y w III Rzeszy Niemieckiej, a wiêc m.in. na
Pomorzu Œrodkowym, jak np. tu¿ za granic¹ na Piaœnicy w Wierzchucinie. Zob. W. Machura,
Niemieckie pomniki ¿o³nierskie na Pomorzu œrodkowym od wojen napoleoñskich do II wojny
œwiatowej, [w:] Nekropolie Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011. Zob. te¿ mono-
grafia Dzieje gminy Sierakowice pod red. A. Grotha, Gdañsk 2008.

36 J. Dembieñski, Radoœci ma³o, goryczy du¿o… Wspomnienia… t. 1, oprac. A. Bukowski, Gdañsk
1985 oraz ten¿e, Wspomnienia o Gnaciñskich i ich towarzyszach, „Pomerania”, 1983, nr 5.

37 J. Sikorski, Ziemianin bez kompleksów, oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1990.
38 A. £ajming, Dzieciñstwo. Wspomnienia, t. 1, Gdañsk 1978, II wyd. 1997, III wyd. 2014.
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pozostanie dla nas zawsze najwa¿niejszy. Badaj¹c, analizuj¹c tamte wydarzenia,
jak i pamiêæ o nich, a zw³aszcza œwiadectwa tzw. prostych ludzi, ¿o³nierzy, ³atwiej
mo¿e dostrzec uniwersalne sprawy i niebezpieczeñstwo powtórki, braku mo¿li-
wej nauki z historii. Pe³na „inwentaryzacja” sygnalizowanych tu œwiadectw hi-
storii i œwiadomoœci historycznej Kaszubów i Pomorzan, w tym dzie³ literackich,
oraz ich wszechstronna analiza, to wdziêczne zadanie badawcze nie tylko dla
historyka.

Józef Borzyszkowski

Der Erste Weltkrieg und Anschluss von Pommerellen
an das wiedergeborene Polen in Gedächtnis

von Kaschuben und Pommerellen.

SUMMARY

Der Verfasser führt Memoiren und Erinnerungen, die in der Zweiten Polnischen Re-
publik und nach dem 1945 Jahr veröffentlicht wurden, der im Ersten Weltkrieg Beteiligten,
die  aus der Kaschubei und Pommerellen stammten, an. Ihre Verfasser sind einfache Solda-
ten und Offiziere – Intellektuellen; fast alle schildern die Unermesslichkeit dieser Kata-
strophe und besonders dramatisches Schicksal einfachen Soldaten, auch nach Kriegsende.
Viele von ihnen werden während des Kampfes an verschiedenen Fronten von moralischen
Reflexionen und Gedanken über die Unabhängigkeit des Vaterlandes begleitet. Fast alle
waren für den Anschluss von Pommerellen an das wiedergeborene Polen tätig. Zu Begrüßung
des Vaterlandes wurden viele Gelegenheitsausgaben vorbereitet, die von Patriotismus der
Pommerellen Zeugnis sind, auch in der Dichtung. Der Verfasser erinnert auch an feste Zei-
chen der Gedächtnis: lokale Obelisken und  Tafeln der Gefallenen und Sammeldenkmal
– Kalvarie von Wiele. Der Verfasser fordert vertiefte Forschungen dieser Problematik.


