Nôwôżniészô je dlô nas historiô
Z Riszardã Stoltmannã, przédnikã
szczecyńsczégò partu KaszëbskòPòmòrsczégò Zrzeszeniô, gôdómë ò
Rokù Grifa, zadaniach Kaszëbów na
zôpadny Pòmòrsce i corôz krótszi
drodze ze Szczecëna do Gduńska.
Sejmik Zôpadnopòmòrsczégò Wòjewództwa
mô ùchwôloné rok 2014 Rokã Grifa. Co z ti
leżnoscë dzejało sã i bãdze dzejac latos w
Szczecënie a òkòlim i jak tameczny part
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
włącziwô sã w òbchòdë tegò rokù?
Kòòrdinatorã òbchòdów z remienia sejmikù je decyzją marszôłka wòjewództwa Zómk
Pòmòrsczich Ksążãtów w Szczecënie. Naji part je wespółòrganizatorã. Nie dô sã w ny
kôrbiónce pòdac wszëtczich rozegracjów i ùroczëznów. Më jesmë mielë cësk na włączenié do
òbchòdów niejednëch imprezów, w tim pòpùlarno-nôùkòwi kònferencji „Znak Gryfa, Gryfici
i ich pomorskie dziedzictwo”, jakô òdbëła sã 29 séwnika w sejmikù z wespółùdzélã m.jin.
radnëch òbëdwùch kòlmòrsczich wòjewództwów, czë mszë swiãti w archikatedralny bazylice
z liturgią słowa w kaszëbsczim jãzëkù. Òkróm te do òbchòdów Rokù Grifa òstôł włączony
òrganizowóny ju òd lat Dzéń Kaszëbsczi. 16 maja jesmë zòrganizowelë kòncert kaszëbsczégò
Dzecnégò Karna Spiéwu i Tuńca Słunôszka ze Spòdleczny Szkòłë nr 2 w Kartuzach i
kaszëbsczégò fòlkowégò karna Bubliczki.
W Stargardze Szczecyńsczim dzejającé òd dwùch lat naje kòło przëszëkòwało w maju tidzéń
kaszëbsczi kùlturë i mszã z kaszëbską liturgią słowa. Wiôldżim wëdarzenim dlô najégò partu
bëło téż òdkrëcé òbeliskù na wdôr pierszich mieszkańców Pòmòrzô – Kaszëbów kòl katedrë
w Szczecënie z najim grifã i piãknym tekstã pò kaszëbskù.
Jak jidze wama wespółrobòta z môlowima wëszëznama? Chtos z lëdzy, co rządzą w
Szczecënie, mô swiądã kaszëbsczich kòrzeniów ti zemi?
Mómë starã wespółrobic z władzama miasta Szczecëna, dostôwómë rok w rok wspiarcé
finansowé na òrganizacjã Kaszëbsczégò Dnia. Dobrze téż sã nama robi z sejmikã
wòjewództwa. Òd trzech lat òdbiwają sã z naji inspiracji spòtkania radnëch òbëdwùch najich
kòlmòrsczich wòjewództwów. Mëszlã, że tak władze miasta, jak i wòjewództwa znają
historiã i kòrzenie naji zôpadnopòmòrsczi zemi. Nôleżnikama najégò partu są m.jin.
szczecyńsczi wòjewòda Mark Tałasiewicz i wicemarszôłk Andrzéj Jakùbòwsczi. Baro naje
dzejanié wspiérô i bierze ùdzél w Dniu Kaszëbsczim wiceprezydent miasta Krësztof Soska.
Westrzód swòjich nôwôżniészich zadaniów part w Szczecënie wiedno pòdôwô
rozkòscérzanié wiédzë ò historie Zôpadnégò Pòmòrzô.

Bò to pò prôwdze je nôwôżniészé w najim dzejanim, to téż jedna z przëczënów pòwstaniô
najégò partu dwadzesce lat temù. Wnetka wszëtkò, co robimë, je sparłãczoné ze zjiscywanim
tegò célu. Pòdług najich niewiôldżich finansowëch mòżlëwòtów i dzãka strzodkóm, jaczé
ùdôwô sã dobëc, próbùjemë naprawic tã dzurã w procesu edukacji, ten brak znajomòscë
historie, kùlturë, strzodowiska regionu. Nick nie dałë nasze dzejania w latach 1994–1997,
czedë jakò nowi part KPZ jesmë gôdelë z rektorã Szczecyńsczégò Ùniwersytetu i Kùratorã
Òswiatë i Wëchòwaniô. Wstãpno jesmë ùzgòdnilë tresc pòrozmieniô w sprawie òrganizacji i
prowadzeniô regionalny edukacji westrzód sztudérów i szkólnëch spòdlecznëch i strzédnëch
szkòłów. Przë wespółprôcë ze szczecyńsczim òddzélã Pòlsczégò Towarzëstwa Historicznégò
i Centrum Doradzaniô i Doskònaleniô Szkólnëch naji part miôł wëdac suplement do
ùczbòwników historie – 10–12 témów z ùszłotë Zôpadnégò Pòmòrzô, chtërne pò
didakticznym òbrobienim, zbògaconé zdrzódłowima tekstama i kasetama wideo, miałë bëc
włączoné do szkòłowëch programów. Szkòda, że razã ze zmianą na stanowiskù Kùratora
Òswiatë projekt ùpôdł.
W ti sytuacji mómë starã pòpùlarizowac historiã Zôpadnégò Pòmòrzô, a òsoblëwie czas,
czedë mieszkelë tuwò Kaszëbi, przez rokroczné Dnie Kaszëbsczé. Przëbliżómë mieszkańcóm
kaszëbską kùlturã przez kòncertë lëdowëch i dzysdniowëch karnów z Kaszub. Òrganizëjemë
wespół z Archiwùm Państwòwim w Szczecënie i Szczecyńsczim Ùniwersytetã pòpularnonôùkòwé kònferencje ò historie zôpadnopòmòrsczi zemi.
Jeżlë zrobiã na szaséjach Szczecëna anketã, to jak wiele lëdzy bãdze rozmiało rzeknąc
cos ò kaszëbskò-pòmòrsczi historie tegò miasta?
Nié za wiele. Nasze dzejania to kropla w mòrzu pòtrzéb. Brëkùjemë wiãkszégò
zaangażowaniô sã institucjów òswiatowëch, ùczbòwniów. Mómë swiądã, że je wiãcy do
zrobieniô, niżle ùdało sã ju w òstatnëch latach zrobic.
Mëslimë i diskutëjemë nad pòwstanim w Szczecënie Dodomù Kaszëbskò-Pòmòrsczégò, jaczi
bë prowadzył barżi systemòwé dzejania w ti sprawie.
Waji part przërëchtowôł razã z Archiwùm Państwòwim i Zómkã Pòmòrsczich
Ksążãtów wëstôwk „Z kaszëbskò-słowiańsczich i pòlsczich kawlów Zôpadnégò
Pòmòrzô”. Òbjachôł ju wiele placów na Kaszëbach i nié leno…
Z tegò jesmë baro rôd. Wëstôwk to prawie realizacjô najégò célu, ò jaczim jesmë gôdelë. Ù
naju w Szczecënie mô edukòwac i zachãcëwac do pògłãbiwaniô wiédzë ò najich
słowiańsczich kòrzeniach. Na Kaszëbach mô pòkazywac dłëgszą jak tësąc lat historiã
Kaszëbów i ji pòczątk sparłãczony ze Szczecënã. Wëstôwk béł ju téż we Warszawie w Sejmie
RP. Wszãdze je widzec wiôldżé zainteresowanié.
Kùli lëdzy je w wajim parce?
Na dzysô je nas 56 lëdzy. 75% to nôleżnicë, chtërny mają kaszëbsczé abò kòcewsczé
kòrzenie, a jinszi to lëdze, co prosto pòpiérają nasze céle.
A czim na codzéń zajimô sã przédnik partu w Szczecënie?
Ju òd lat prowadzã swòjã firmã gòspòdarczégò doradzaniô, jakô zajimô sã „lékarzenim
gòspòdarczich chòrosców”, pòmôgô firmóm i jich miéwcóm. Doradzywóm firmóm stądka,
ale téż z Gduńska czë Gdini. Spòlëznowò dzejóm w Lions Club Magnolia Szczecëno, gdze

prowadzã projekt „Słońce w sobie” – jidze ò pòmôganié dzecóm i młodzëznie z mùzycznym
talentã, ale z dysfónkcjama zdrokù. Òkróm te spiéwóm òd 45 lat w chùrze, grajã w tenysa,
jeżdżã na pùrgach…
Jaczi je nôwiãkszi problem dlô dzejaniô szczecyńsczégò partu?
Taczich problemów je wiele, ale próbùjemë bëc jak nôlepszim ambasadorã Kaszub. Mómë
swiądã, że wszëtkò, co robimë dlô pòpùlarizacji historie westrzód mieszkańców Zôpadnégò
Pòmòrzô, kùlturë, jãzëka i kaszëbsczi tradicji, mô stolemné znaczenié dlô twòrzący sã
tożsamòscë mieszkańców tegò regionu.
Jak wëzdrzi wespółrobòta z jinyma partama i Òglowim Zarządã KPZ we Gduńskù?
Wszãdze môta dalek. Pamiãtają ò was?
Czëjemë wiôlgą pòmòc ze stronë Zarządu, wiedno téż mòżemë rechòwac na wspiarcé
kartësczégò partu. Z leżnoscë wanodżi najégò wëstôwkù pò Kaszëbach jesmë lepi sã pòznelë
z drëszkama i drëchama z Kòscérznë, Lãbòrga i Dzemiónów. Wespółrobimë z Kaszëbsczim
Institutã we Gduńskù. A żelë jidze ò dalekòsc… je corôz krodzy. Skòrno droga krajewô
Szczecëno – Gduńsk òstónie zmòdernizowónô, to 3–4 gòdzënë to nie je wiele. Bãdze sã nią
jesz mili jezdzëc, czej dostónie miono kaszëbsczi trasë i pòjawią sã kòl ni naje kaszëbsczé
grifë.
Móm czëté, że mëslita téż ò zôczãcym ùczbów kaszëbsczégò jãzëka. Nalézą sã chãtny?
Za czim kòmùs w Szczecënie kaszëbsczi?
Pò dwadzesce latach dzejaniô partu przëszedł czas na edukacjã z kaszëbsczégò jãzëka dlô
najich nôleżników a téż sztudérów i jinëch zainteresowónëch, żebë mòglë zapòznac sã z
kaszëbizną i kòrzistelë z lëteracczégò ùróbkù tegò jãzëka, żebë zwiãkszëc zainteresowanié
„Pòmeranią” i rozmajitima pùblikacjama pò kaszëbskù. Òbgadiwómë tã sprawã z przédnictwã
Wëdzélu Filologicznégò Szczecyńsczégò Ùniwersytetu, żebë ju w przińdnym rokù
zòrganizowac taczi kùrs.
Rëszno dzejô waje kòło w Stargardze Szczecyńsczim. Je nôdzeja, że i tam wnetka
pòwstónie part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô?
Kòło dzejô dwa lata pòd energicznym przédnictwã Zdzysława Kòsykòwsczégò. Mô 18
nôleżników, w wikszoscë z kaszëbsczima kòrzeniama. Czas pòkôże, czë òstónie tam kòło, czë
w przińdnoce przesztôłcy sã w samòstójny part.
Tak dobrze nie je ju równak w Kòszalënie. Ùdô sã ùretac „kaszëbskò-pòmòrską
sprawã” w tim miesce?
Zdôwô sã, że kòszalëńskô zemia brëkùje dobrze dzejającégò partu. Mómë jakò Zrzeszenié
òbòwiązk wedle mieszkańców rozkòscérzac na tim terenie całowną historiã, prezentëjąc
ùchòwóné do dzysô kùlturalné bògactwò i jãzëk dôwnëch mieszkańców – Kaszëbów. Tegò
nicht za nas nie zrobi. Dlôte wespół z Państwòwim Archiwùm w Kòszalënie planëjemë 16
rujana ùroczësté òtemkniãcé najégò wëstôwkù „Z kaszëbskò-słowiańsczich kawlów
Zôpadnégò Pòmòrzô” i przë ti leżnoscë chcemë zòrganizowac pòtkanié dlô kaszëbsczégò

òkrãżô w tim miesce, dlô tëch, chtërny regionalné sprawë mają za cos wôżnégò. Wierzimë, że
ùdô sã reaktiwòwac part abò chòcle kòło KPZ.
Kaszëbskô kùltura żëje dzysô w Szczecënie?
Rok w rok òb czas Kaszëbsczich Dniów prezentëjemë najã kaszëbską kùlturã. A na codzéń…
W Szczecënie mómë dwa bëlné karna: spiéwù i tuńca Szczecinianie, chtërno mô w programie
tuńce i piesnie kaszëbsczé, a téż fòlkòwé karno Bubliczki, jaczé pòwstało w Brusach. Jesmë
téż rôd, że ùdało sã zainteresowac szczecyńsczé chùrë ùdzélã w festiwalu i kònkùrsu chùrów
w Rëmi. Chùr Akademie Mòrsczi i Chùr Akademicczi m. prof. Jana Szërocczégò òstałë tam
dobiwcama. W programie jinëch chùrów z najégò miasta sã téż dokazë w kaszëbsczim jãzëkù.
Kòl klubu Arka dzejô grëpa wësziwôrków znónô z piãknëch wësziwków kaszëbsczich
prezentowónëch na rozmajitëch krajewëch i zagrańcowëch wëstôwkach.
Jaczé planë na przińdnotã mô szczecyńsczi part Zrzeszeniô?
Bãdzemë cygnąc dali te dzejania, jaczima zajimómë sã dzysdnia. Òd przińdnégò rokù naji
Kaszëbsczi Dzéń w Szczecënie przesztôłcymë w Kaszëbsczé Dnie na Zôpadnym Pòmòrzim i
chcemë miec starã ò òrganizacjã rok w rok imprezë w Szczecënie, Stargardze, Kòszalënie… a
mòże i w jinëch miastach. Jak ju chudzy jem rzekł, bãdzemë dzejac wkół pòwstaniô w najim
gardze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Dodomù. Mô to bëc plac, gdze z jesz wiãkszą mòcą mdzemë
rozkòscérzac wiédzã ò historie i kùlturze dôwnëch mieszkańców ti zemi. Mùszimë téż wrócëc
do pierszich najich célów i w òpiarcym ò ju dobëté doswiôdczenia doprowadzëc do pòwstaniô
didakticznëch materiałów dlô szkòłów ò historie regionu i kùlturze jegò mieszkańców. Wcyg
je wiãcy do zrobieniô, niżle ùdało sã zrobic…
Gôdôł Dark Majkòwsczi

