Drogie dzieci,
zapraszam Was do lektury kolejnej części przygód rycerza Bycia
herbu Kasztan.
W poprzedniej książeczce nasz mały bohater zwiedzał gminę Lipnica
na Gochach. Teraz udaje się bôtã do sąsiedniej gminy Studzienice.
Jego przyjaciółka Ania skrupulatnie przygotowała plan zwiedzania
tak, by nawiązać zarówno do bogatej historii Kaszubów, jak i do ich
zwyczajów oraz tradycji.
Poznacie także autora jednej z najbardziej znanych piosenek
napisanych w języku kaszubskim, w naji rodny mòwie, śpiewanej na
całych Kaszubach, a tajemnicza postać – szëplôrz Genk – odpowie
Wam na wiele pytań, które rodzą się podczas podróży po ziemi
bytowskiej.
Na koniec dowiecie się, jak Kaszubi umilali sobie czas jazdy
pociągiem oraz poznacie miejsce, gdzie można zjeść najsmaczniejsze
ryby w okolicy.
Wydając tę dwujęzyczną książeczkę, kontynuujemy ideę
doskonalenia znajomości języka kaszubskiego wśród najmłodszych.
Dzięki dołączonemu na płycie słuchowisku możecie także osłuchać
się z językiem oraz poćwiczyć poprawną wymowę.

Ryszard Sylka
Burmistrz Bytowa
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Òb czas rézë pò Gòchach Ana ùmëslëła so pòstãpną wanogã
pò bëtowsczi zemi. Na drëdżi dzéń przë frisztëkù òbznajmiła
ò tim Bëtkòwi:
– Dzysô dobãdzemë Stëdnice! – rzekła midzë jednym
a drëdżim sztëkã chleba z marmòladą. – Mùszisz
nôprzód dobrze zjesc, bò to nie mdze letkô przesprawa – ùsmiéchnãła sã krëjamno do drëcha.
– Piechti chcesz tam jic? – zapitôł Bëtk nié
bez strachù.
– Piechti mòże nié... Òbôczisz. To mdze môłô
niespòdzajnota – rzekła wieszczówka i pòkôzała
biôłé zãbë w szeroczim ùsmiéwkù.
– Nôprzód jesz czekô nas chùtkô aùtobùsowô wanoga pò wschòdnym dzélu Gòchów, a tej
rëszómë do sąsedny gminë – rzekła pewnym swégò głosã.
Pò smacznym jestkù mielë jesz zdebełkò czasu,
żebë zapakòwac brëkòwné rzeczë. Tej òddzãkòwelë sã z cotką Zoszą i przëòbiecelë
za jaczis czas zôs jã òdwiedzëc.
– Maszinã czasu òstawimë tuwò pòd cotczënym drzewã. Òna pózni sama wrócy,
tam gdze jô ji kôżã – rzekł Bëtk do
cotczi. – Mògã nią zdalno czerowac.
– Jo, dzysô dómë ji òdsapnąc –
dodała Ana.
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Podczas wędrówki
po Gochach Ania wymyśliła
plan kolejnej wycieczki po ziemi
bytowskiej. Na drugi dzień podczas śniadania podzieliła się swoim
pomysłem z Byciem.
– Dzisiaj zdobędziemy Studzienice! – oznajmiła
między jednym a drugim gryzem chleba z dżemem.
– Musisz najpierw porządnie się najeść, bo to nie
będzie łatwa wyprawa – uśmiechnęła się tajemniczo do
swojego towarzysza.
– Masz zamiar iść tam pieszo? –
zapytał Bycio nieco przestraszony.
– Raczej nie pieszo… a zresztą,
sam zobaczysz. To będzie mała niespodzianka – powiedziała wiewiórka
i wyszczerzyła się w szerokim uśmiechu,
prezentując przy okazji swoje białe ząbki. –
Czeka nas jeszcze autobusowa przejażdżka
po wschodniej części Gochów, a po tym
ruszymy już do sąsiedniej gminy –
rzekła pewna siebie wiewiórka.
Po pysznym śniadaniu mieli
jeszcze trochę czasu, żeby spakować wszystkie niezbędne rzeczy.
Potem pożegnali się z ciocią Zosią i obiecali, że niedługo znów
ją odwiedzą.
– Kapsuła czasu zostanie tutaj,
pod drzewem. Ona później sama
wróci dokładnie w to miejsce, które
jej wskażę – wytłumaczył cioci Bycio. – Potrafię kierować nią zdalnie.
– Tak, dzisiaj damy jej odpocząć – dodała Ania.
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Pół gòdzënë pózni wieszczówka i ricérz stojelë
ju na szkòłowim aùtobùsowim przëstankù i żdelë
na Martã, chtërna miała jich wząc mët w swòjim
rubzakù. Marta mieszkała na pùstkach, niedalek Hamer Młëna i do szkòłë jezdzëła aùtobùsã.
Wieszczówka scwierdzëła, że tim razã ju sã nie dô
wsadzëc do ti kąsk ùrzasny maszinë czasu. Nié,
nié. Lôtaniô miała ju na jaczis czas dosc. Nôprzód
pòjadą z Martą, a tej rëszą dali w stronã Kłączna. Ùdbała so, że mdą płënąc malinczim bôtã nié
za wiôlgą Kłónecznicą. Wszetkò bëło ju ùgôdóné
z drëchną z V b. Òna miała téż zeżorgac ekstra bôt
dlô môłëch turistów.
Pôrã minut pò òstatnym zwónkù na przëstankù zjawiła sã Marta z całą grëpą jinëch dzecy. Razã
wsedlë do aùtobùsa i rëszëlë w pòstãpną rézã. Tim
razã Bëtk do czësta nie wiedzôł, jaczim spòsobã
Ana chce sã dostac do Stëdnic. Ale strachù ni miôł.
Sygło, że ni mùszôł jic piechti.
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Pół godziny później wiewiórka i rycerz stali już przy
szkolnym przystanku autobusowym i czekali na Martę, która
miała zabrać ich ze sobą w swoim
plecaku. Dziewczynka mieszkała
na pustkach, niedaleko Hamer Młyna, a do szkoły dojeżdżała autobusem. Wiewiórka Ania stwierdziła,
że tym razem nie da się zapakować
do tej przerażającej maszyny. Nie, nie.
Miała latania już po dziurki w nosie, przynajmniej na jakiś czas. Najpierw pojadą z Martą
do Hamer Młyna, a stamtąd ruszą w dalszą
drogę w stronę Kłączna. Wymyśliła sobie,
że popłyną niezbyt wielką Kłonecznicą malutkim kajakiem. Wszystko było już dokładnie
ustalone z koleżanką z klasy V b. To właśnie
Marta miała zorganizować ten nadzwyczajny
kajak dla małych turystów.
Parę minut po ostatnim dzwonku dziewczynka pojawiła się na przystanku razem
z grupą innych dzieci. Wsiedli razem do autobusu i ruszyli w podróż. Tymczasem Bycio nie miał
bladego pojęcia, jak Ania planuje dostać się do Studzienic. Nie bał się jednak. Wystarczała mu pewność, że nie będzie musiał iść pieszo.
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Òb drogã minãlë Czedrejce. Dali ùzdrzelë
téż Zôpcéń ze statecznym, ceglanym kòscołã, jaczi wastëje nad wsą òd 1936 rokù.
Tej sã ju zaczãłë prôwdzëwé, gòsczé
përdëgónë. Bez lasë i pòla cygnãlë
w czerënkù Lëbùni i pózni Hamer Młëna. Tam zatrzimelë sã
kòl drzewianégò bùdinkù nad
rzéką. Aùtobùs jachôł dali,
a Ana, Bëtk i Marta wësedlë.
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Minęli Kiedrowice. Później dostrzegli Zapceń i duży
ceglany kościół, który góruje nad wioską od 1936
roku. Potem zaczęły się już prawdziwe goskie
pustki. Przez pola i lasy zmierzali w kierunku
Luboni, a później Hamer Młyna. Tam zatrzymali się koło drewnianego budynku nad rzeką.
Bycio, Ania i Marta wysiedli z autobusu,
a ten zaraz po tym ruszył w dalszą drogę.

99

– To Kłónecznica – rzekła Marta, zdrzącë w stronã
rzéczi – a tam òstawiła jem dlô waju bôt. Dzéwczã
zdżinãło na sztót w krzach kòle młëna.
– Jaczi bót? Ò czim Marta gôdô? – Bëtk zôs miôł
jiwer ze zrozmienim nowégò słowa.
– Bôt. Nié bót – ùsmiéchnãła sã wieszczówka. –
Zarô bãdzesz wiedzôł, ò co jidze.
Szkòłowô drëchna bëła ju nazôd, a w rãkach trzimała malinczi bôt z kórë chójczi.
– Sama jem gò dlô waju wëkùmała. Bãdze sã fejn
trzimôł na wòdze. A tu jesz jem zrëchtowała wiosła. Jô
mùszã ju jic dodóm, bò mëmka na mie żdaje – rzekła
Marta. – Ale pòmògã jesz wama wlezc do westrzódka.
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– To Kłonecznica – powiedziała Marta, patrząc w stronę
rzeki. – A tam zostawiłam
dla was kajak – dziewczynka
na chwilę zniknęła w krzakach
koło młyna.
– Jaki but? O czym ona mówi? – Bycio po raz kolejny miał problem ze
zrozumieniem nowego słowa.
– Kajak, nie but – uśmiechnęła się wiewiórka. – Zaraz się dowiesz,
o co chodzi – koleżanka ze szkoły zdążyła już wrócić, a w rękach trzymała malutki kajaczek wykonany z sosnowej kory.
– Sama go dla was wystrugałam. Na pewno będzie się dobrze trzymał na wodzie. A tutaj przygotowałam dla was wiosła.
Niestety muszę już iść do domu, mama na mnie
czeka – dodała Marta. – Pomogę wam jeszcze wejść do środka.
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Bëtk ju wszëtkò rozmiôł. I wierã nie béł z te tak
do kùńca rôd. Donëchczôs wszãdze béł bëlno zawiozłi i nie brëkòwôł sã wiele mãczëc. Dzysô mdze
prôwdzëwô wëzwanié.
– Dzãka, Marta! – Ana nie krëła redoscë ze
snôżégò darënkù. – Wskakùj, Bëtkù! Przigòda
na nas czekô – rzekła do drëcha. Òstróżno wsedlë
i chwëcëlë za wiosła. Pòwinkòwelë jesz Marce.
– Do ùzdrzeniô! I jesz rôz dzãka za pòmòc! –
krziknãła Ana. A tej zwrócëła sã do Bëtka: – Të
mie pòkôzôł, jak sã lôtô, a jô bë tobie chca pòkazac,
jak sã jedze bôtã! – ùsmiéchnãła sã, bò ùzdrzała,
że równak Bëtk mô kąsk krzëwą mùniã. – Ni miéj
strachù! To je snôdkô rzéka. Le jeden jiwer mdzemë
miec… – Ana scëszëła głos.
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Bycio już wszystko zrozumiał i raczej nie był z tego tak do końca zadowolony. Dotychczas wszędzie go wożono i sam nie musiał
się zbytnio męczyć. Tego dnia czekała go jednak prawdziwe wyzwanie.
– Dzięki, Marta! – Ania nie kryła radości z otrzymanego prezentu. – Wskakuj, Byciu! Przygoda na nas czeka – powiedziała do
przyjaciela. Ostrożnie wsiedli i chwycili wiosła. Pomachali jeszcze
Marcie na pożegnanie.
– Do zobaczenia! Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc! –
krzyknęła Ania w stronę dziewczynki, po czym zwróciła się
do Bycia:
– Ty mi pokazałeś, jak się lata, a ja tobie pokażę, jak się pływa kajakiem! – uśmiechnęła się,
bo zauważyła, że Bycio ma trochę niewyraźną
minę. – Nie bój się, ta rzeka nie jest głęboka. Jeden problem może się jednak
pojawić… – Ania ściszyła głos.
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– Jenë, są wòdospadë! – Bëtk prawie
krziknął i pòczuł gùlã w gardle.
– Nié! Tegò na Kaszëbach ni ma... –
spòkójno òdrzekła. – Leno mdzemë płënąc
pòd prąd! Tej le, Bëtkù, bëlno wiosłuj! Mùszimë sã dostac do zdrzódła ti rzéczi, do
jezora Kłączno.
I rëszëlë. Nôprzód nijak to jima nie szło.
Ana wiosłowała wprzódk, a Bëtk do tëłu.
Tej zôs zaczãlë sã krãcëc wkół.
– Aaa! – krziknął Bëtk. – Zarô wpadniemë do wòdë!
– Spòkójno, Bëtkù, nick sã nama nie stónie. Jô mdã liczëc, tej to wiosłowanié równo
pùdze – ùspòkòjiwała drëcha wieszczówka.
I pò prôwdze tak sã stało. Pół gòdzënë pózni bëlno sënãlë pò wòdze, a stolemné drzewa sã jima kłóniałë.
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– Są wodospady? – krzyknął kasztan i momentalnie poczuł gulę w gardle.
– Nie! Tego na Kaszubach nie ma… – odparła
spokojnie. – Tylko będziemy płynąć pod prąd! Musisz więc, Byciu, dobrze wiosłować! Chcemy dostać
się do źródła tej rzeki, czyli do jeziora Kłączno.
I ruszyli. Na początku w ogóle im to nie wychodziło. Ania wiosłowała do przodu, a Bycio do tyłu.
Przez to zaczęli kręcić się w kółko.
– Aaa! – krzyknął Bycio. – Zaraz wpadniemy
do wody!
– Spokojnie, nic nam się nie stanie. Zacznę liczyć,
może wtedy wiosłowanie pójdzie nam lepiej.
I faktycznie tak się stało. Pół godziny później
sprawnie sunęli do przodu, a wielkie drzewa przy
brzegu im się kłaniały.
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– Wiész, Bëtkù, ten drzewiany bùdink, co më do niegò aùtobùsã dojachelë, to béł tartak – zaczãła swòje
òpòwiescë Ana, czej ju płënãlë w górã rzéczi. – Przódë
béł tam téż młin, a jesz prãdzy kùzniô. To òsoblëwi
plac na Gòchach, jaczi jesz wcyg je w użëcym. Dôwni
krótkò Hamer Młëna szła pòlskò-niemieckô grańca. Terô téż je grańca, leno z gminą Stëdnice. Ò –
wskôzała pôlcã przed se – zdrzë le tam! Zarô
òbôczisz jezoro Môłé i tam sã ju zaczinô gmina Stëdnice.
– Pòwiédzże mie cos ò stëdnicczich stronach – pòprosył Bëtk.
– W herbie ti gmine téż je
grif, jistno jak w Lëpińcach – zaczãła Ana. –
Równak nen grif
trzimô rodło.
– Merk Zrzeszë
Pòlôchów w Niemcach – pòchwôlił sã
wiédzą ricérz.
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– Wiesz, Byciu, ten drewniany budynek, przy którym wysiedliśmy, to
tartak – Ania zaczęła snuć swoje opowieści, kiedy już spokojnie płynęli w górę rzeki. – Wcześniej był tam
młyn, a jeszcze przed nim kuźnia. To naprawdę niezwykłe miejsce na Gochach,
które w dodatku wciąż jest w użytku. Dawno temu blisko Hamer Młyna
przebiegała polsko-niemiecka granica.
Teraz też jest tu granica, ale z gminą
Studzienice. O! – wskazała palcem
przed siebie. – Spójrz tam! Zaraz
wpłyniemy na jezioro Małe i będziemy
w gminie Studzienice.
– Opowiedz mi coś o studzienickich
stronach – poprosił Bycio.
– W herbie tej gminy jest gryf, tak
jak w tym lipnickim – zaczęła Ania. –
Ale ten gryf trzyma rodło.
– Znak Związku Polaków
w Niemczech – rycerz pochwalił się
swoją wiedzą.
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– Jo! Tu bëłë Niemcë, ale mieszkelë doch téż Pòlôszë
i Kaszëbi. A ta òrganizacjô bróniła pòlsczich interesów i miała
wiôlgą starã ò pòlską młodzëznã. W naszich stronach pierszé
taczé karno pòwstało w 1924 r. w Ùgòszczë, prawie w gminie
Stëdnice – dodała prowadniczka.
– A dzejałë tu pòlsczé szkòłë? – zapitôł Bëtk.
– Jo! W ti gminie dało sã je ùtwòrzëc w Òsławie, Ùgòszczë
i Rabacënie. I to bëło nôwiãkszé dobëcé i wiôlgô nôdzeja dlô
Kaszëbów z tëch strón. Równak do wëbùchù II swiatowi wòjnë òstała sã leno ta w Ùgòszczë.
– To mùszałë bëc drãdżé czasë dlô Pòlôchów
i Kaszëbów – rzekł smùtno Bëtk.
– Tak bëło, Bëtkù. Równak wiele lëdzy,
wiele dzejarzów miało starã ò swòjã kùlturã, ò pòlskòsc. Wiele téż stracëło
za to żëcé… – Bëtk i Ana ùcëchlë,
jakbë chcelë ùtczëc jich pamiãc.

– Tak! Na tym terenie były
Niemcy, ale mieszkali tu też Polacy i Kaszubi. A ta organizacja broniła polskich interesów i otaczała wielką
opieką polską młodzież. W naszych stronach pierwsze takie grono powstało w 1924
roku w Ugoszczy, właśnie w gminie Studzienice – dodała przewodniczka.
– A były tutaj polskie szkoły? – zapytał Bycio.
– Tak! W tej gminie udało się je otworzyć w Osławie-Dąbrowie, Ugoszczy i Rabacinie. Było to największe
osiągnięcie i ogromna nadzieja dla Kaszubów z tych stron. Jednak
do wybuchu II wojny światowej zachowała się tylko ta w Ugoszczy.
– To musiały być ciężkie czasy dla Polaków i Kaszubów – powiedział
ze smutkiem rycerz.
– Tak było, Byciu. Jednak wielu ludzi, wielu działaczy bardzo dbało
o zachowanie i rozwój swojej kultury, o swoją polskość. Wielu też straciło
za to życie… – Bycio i Ania ucichli, jakby chcieli uczcić ich pamięć.
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Kąsk płënãlë zatacony w kòmùdnëch mëslach ò ùszłëch czasach. Nie chcało sã jima gadac. Wzérelë na snôżą nôtërã wkół,
słëchelë spiéwù ptôchów i szëmù spòkójny rzéczi. Jaż kùreszce
za pòstãpnym zôkòlã ùkôzôł sã jima nowi òbrôzk.
– Wiôlgô wòda przed nama! – z ùdałim ùrzasã krziknął
Bëtk, czej ùzdrzôł jezoro Kłączno przed sobą. Jich malinczi bôt
prawie przepłiwôł pòd mòstkã, za jaczim ùzdrzelë widzałosc
célu ti czãscë wanodżi.
– Mariczné bùksë! – przëwtórzëła mù Ana. – Pò prôwdze
wiôlgô wòda! Chcemë sã trzëmac barżi prawi stronë jezora.
Chtos miôł tu na nas żdac… – dodała krëjamno.
– Jô ju gwësno nie chcã wiãcy tëch twòjich niespòdzajnotów.
Pò ti pierszi ju mie rãce òdpôdają – zasmiôł sã ricérz.
W tim sztóce cos czôrnégò przelecało nad jich głowama
i wëlądowało w wòdze pôrã métrów dali. Bôt niebezpieczno
rozkòlibôł sã na zbôłdowónëch wałach, równak Ana nie dała
mù sã przewrócëc.
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Przez chwilę płynęli pogrążeni w ponurych myślach o dawnych
czasach. Zupełnie nie mieli ochoty na rozmowę. Podziwiali wspaniałą przyrodę dookoła nich, słuchali śpiewu ptaków i szumu spokojnej rzeki. W końcu za następnym zakolem Kłonecznicy ukazał
im się nowy widok.
– Wielka woda przed nami! – z doskonale udawanym przerażeniem wykrzyknął Bycio, kiedy ujrzał przed sobą jezioro Kłączno.
Ich malutki kajak przepływał akurat pod mostkiem, za którym dostrzegli wspaniały cel tej części wycieczki.
– Ja nie mogę! – zawtórowała mu Ania. – Rzeczywiście wielka
woda! Musimy trzymać się prawej strony jeziora. Ktoś miał tutaj
na nas czekać… – dodała tajemniczo.
– Chyba już nie chcę więcej tych twoich niespodzianek. Po tej
pierwszej już mnie ręce bolą – zaśmiał się rycerz.
W tym momencie coś czarnego przeleciało nad ich głowami
i wylądowało na wodzie kilka metrów od nich. Kajak zakołysał
się niebezpiecznie na wzburzonych falach, ale Ania nie dała mu
się przewrócić.
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– Prrr…, zôs za òstré hamòwanié – rzekło cos czôrnégò. –
Jesz sã mùszã zdebło pòùczëc. Żëjeta wa? – riknãło. To bëło
wierã do Anë i Bëtka. Tec nikògò wiãcy nie dozdrzelë.
– Jo! Jesmë całi. A të jak wiedno mùszisz miec wiôldżé weńdzenié – rzekła szpòrtowno wieszczówka.
Czôrné cos òkôzało sã dosc spòsobnym ptôchã, jaczégò widzec Ana znała. Në jo, Ana znała mést wszëtczich w bëtowsczim krézu. Bëtk ju nawetka nie béł zadzëwòwóny.
– Hejka, kłónióm sã. Jem szëplôrz Genk – przëwitôł sã
ptôch. – Të jes pewno ten òsoblëwi drëch Anë. Fejn òbleczënk.
Widzy mie sã. Mògã? – nie żdającë na òdpòwiédz, chwëcył
i wcësnął na swòjã głowã Bëtkòwą kòlcastą czôpkã. – I jak mie
klédëje? – zapitôł.
– A wiész, że nawetka cë pasëjë – zasmiôł sã Bëtk. – Mòżesz jã wząc. Móm drëgą.
– Dzãka! – ùcesził sã Genk. – Mdą mie na całim
jezorze zôzdroscëc. Tak czegòs nicht tu ni mô. Ale më
tu plestu-plestu, a wa pewno ju dali ni mòżeta. Pòjta,
zjémë jaką ribkã, a tej dali rëszómë w drogã. Mòże
bëc? – tim razã sczerowôł zdrok na Anã.
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– Prrr… znów za ostre hamowanie – powiedziało coś czarnego. – Chyba
muszę jeszcze trochę potrenować. Żyjecie
tam? – ryknęło. Z pewnością było to skierowane do Ani i Bycia. Nie zauważyli nikogo
innego dookoła siebie.
– Tak, jesteśmy cali. A ty jak zwykle musisz
mieć wielkie wejście – zażartowała wiewiórka.
Czarne coś okazało się dosyć sporawym ptakiem, którego Ania najwyraźniej znała. No tak,
ona znała chyba wszystkich w całym powiecie.
Bycio nie był już tym nawet specjalnie zaskoczony.
– Hejka, kłaniam się nisko. Jestem kormoran
Genek – przywitał się ptak. – A ty to musisz być
tym wyjątkowym kumplem Ani. Niezłe wdzianko,
podoba mi się. Mogę? – nie czekając na odpowiedź,
chwycił i wcisnął na swoją głowę kolczastą czapkę
Bycia. – I jak mi pasuje? – zapytał.
– A wiesz, że całkiem dobrze – zaśmiał się Bycio. –
Możesz ją zachować, mam drugą.
– Dzięki! – ucieszył się Genek. – Na całym jeziorze
będą mi zazdrościć. Takiego czegoś nikt tutaj nie ma. Ale
my tutaj gadu-gadu, a wy pewnie już ledwo żyjecie. Chodźcie, zjemy sobie jakąś rybkę i później ruszymy dalej. Co wy
na to? – tym razem skierował wzrok na Anię.
– Tak. Bardzo lubię kaszubską rybkę! – ucieszyła się wiewiórka.
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– Jo. Kaszëbską ribkã baro lubiã! – ùceszëła
sã wieszczówka.
– Za mną! – zarządzył Genk. I pòpłënãlë
do brzegù. Szëplôrz ju òd rena szëkòwôł sã
na przëbëcé gòscy. Ana zwòniła wczora wieczór, że bãdą dzysô w tëch stronach i spitała,
czë òn bë jima w ti wanodze kąsk dopòmógł.
– A pewno, że jo! – òdrzekł zarô. –
Chto jak chto, ale ò òkòlim to jô baro wiele wiém. I zarô pò ti kôrbiónce zaczął sã
rëchtowac na zéńdzenié. Nałowił piãc kilo
ribków. Wszëtcë wiedzelë, że szëplôrz
Genk je wiôldżim lubòtnikã rozmajitégò zortu ribków. Wiedzelë ò tim téż môlowi rëbôcë i bënômni nie bëlë z tegò rôd, bò
szëplôrz Genk rozmiôł kòżdégò dnia skòpicą
jich zjesc. Dlô Bëtka i Anë przëszëkòwôł rëbë
na wiele spòsobów: rëbë piekłé na panewce, rëbë
w òcce, téż w smiotanie, rëbë w warzëwach, a nawetka sërowé! Genk miôł czëté, że terôzka je takô
móda, cobë prawie tak rëbë jadac. Në, tej czemù
nié? Prôwdac, w jegò familie wiedno sã jadło
rëbë na sërowò i nicht ò żódny módze nie gôdôł.
A dzyso to mô nawetka cëzą pòzwã „sushi”.
Pò taczim môltëchù nie dało sã tak letkò òd
stołu pòdniesc.
– Genkù, to bëło baro dobré – Bëtk
pòchwôlił kùlinarné kùńszta nowégò drëcha.
– Jo, jo – przëwtórzëła mù Ana. –
Nôlepszé ribczi w całim krézu.
– Dzãka! Przë ribkach z tegò jezora to
nawetka szczeżlë fejn szmakają – zasmiôł
sã Genk. – A czë wa wiéta, że to jezoro
baro lëdôł téż ksądz Antón Peplińsczi?
– A chto to je? – chcôł wiedzec Bëtk.
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– Za mną! – zarządził Genek. Podpłynęli do brzegu. Kormoran już od rana
przygotowywał się na przybycie gości.
Ania zadzwoniła wczoraj wieczorem i poinformowała go, że będą dzisiaj w tych
stronach. Zapytała też, czy by im trochę
z tą wycieczką pomógł. No pewnie,
że tak! – odpowiedział natychmiast. –
Kto jak kto, ale o okolicy to ja wiem
bardzo dużo.
I właśnie zaraz po tej rozmowie zaczął się przygotowywać do spotkania.
Nałowił pięć kilogramów ryb. Wszyscy wiedzieli, że kormoran Genek jest
ich wielkim fanem. Wiedzieli o tym
także miejscowi wędkarze, którzy
z pewnością nie byli z tego powodu
zadowoleni, bo kormoran potrafił
dziennie zjadać ich całe mrowie.
Dla Ani i Bycia przyrządził ryby
na kilka sposobów: ryby pieczone
na patelni, ryby w occie, również
w śmietanie, w warzywach, a nawet
surowe! Genek usłyszał gdzieś, że teraz jest taka moda, by je tak przygotowywać. Zatem czemu nie? Co prawda,
w jego rodzinie od zawsze jadło się je
na surowo i nikt nic nie mówił o jakiejś
modzie. A teraz ma to nawet egzotyczną nazwę, „sushi”.
Po takim potężnym posiłku nie
dało się tak łatwo wstać od stołu.
– Genku, to było bardzo dobre – Bycio pochwalił talent kulinarny nowego kolegi.
– Tak, tak – zawtórowała mu Ania. –
Najlepsze rybki w całym powiecie.
– Dzięki! U ryb z tego jeziora
to nawet ości dobrze smakują – zaśmiał się Genek. – A wiecie może,
że to jezioro bardzo lubił ksiądz Antoni Pepliński?
– A kto to taki? – chciał się dowiedzieć Bycio.
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– Òò-ò! Ksądz Peplińsczi je baro znónym na Kaszëbach
pòetą i aùtorã wiele piesniów – na jednym òddechù wërecytowała Ana.
– Chto chce spãdzëc dobré wczasë… – zaczął spiéw Genk.
Niech w stëdzyńsczé jedze lasë – dospiéwała cenczim głosã
Ana. A pózni ju cygnãlë w duece:
– Tam Kaszëbi, dobri lëdze, pòmògą mù w kòżdi biédze.
– To je wierã jegò nôbarżi znónô piesniô – tłómaczëła
Bëtkòwi Ana.
– A jakô czekawô je historiô ji pòwstaniô! – dodôł
zarô Genk. – Ksądz Antón napisôł nã melodiã òb czas
szpacéru wedle tegò prawie jezora. Ni miôł przë se notesu,
tej nótë nacéchòwôł na brzozowi kórze! A tu w Kłącznie
mieszkôł jegò kùzyn Stanisłôw Szréder, chtëren miôł
wiôlgą starã ò achtnienié ùtwórstwa i òsobë ksãdza Peplińsczégò. Mómë téż jizbã pamiãcë, gdze
mòżeta nalezc wiele czekawëch pamiątków –
zakùńcził szëplôrz.
– A ksądz Peplińsczi béł stądka? – chcała
wiedzec Ana.
– Jegò familiô. Pòzni òni wëcygnãlë
w kòscersczi kréz. Ksądz Antón ùrodzył
sã we Wiôldżim Klinczu. Czej sã
wëpôlëlë, òsedlë w Łësniewkù, w krézu kartësczim –
wëklarowôł Genk. – Równak chãtno przëjeżdżiwôł
do Kłączna. To baro czekawô pòstacjô!
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– Oo-o! Ksiądz Pepliński jest bardzo znanym
na Kaszubach poetą i autorem wielu różnych pieśni – na jednym oddechu wyrecytowała Ania.
– Kto chce spędzić dobre wczasy… –
zaczął śpiewać Genek.
– Niech w studzińskie jedzie
lasy – dośpiewała cienkim
głosem Ania. Później ciągnęli
już w duecie:
– Tam Kaszubi, dobrzy ludzie,
pomogą ci w każdym trudzie.
– To jest pewnie najbardziej
znana pieśń autorstwa księdza Peplińskiego – wyjaśniła Ania.
– A jaka ciekawa jest historia jej powstania! – dodał natychmiast Genek. – Ksiądz
Antoni napisał tę melodię w trakcie spaceru wzdłuż tego
właśnie jeziora. Nie miał przy sobie żadnego notesu i wyrył nuty
na brzozowej korze. Tutaj, w Kłącznie, mieszkał również jego kuzyn,
Stanisław Szroeder, który bardzo starał się o to, by rozpowszechnić twórczość i osobę księdza Peplińskiego. Dzięki niemu mamy
w Kłącznie izbę regionalną, gdzie możecie znaleźć wiele ciekawych
pamiątek – zakończył kormoran.
– A ksiądz Pepliński był z Kłączna? – chciała się dowiedzieć Ania.
– Jego rodzina stąd pochodziła. Później przeprowadziła się w okolicę Kartuz. Ksiądz Antoni urodził się w Wielkim Klinczu. Kiedy
spalił się ich dom, przenieśli się do Łyśniewka, do powiatu kartuskiego – tłumaczył Genek. – Jednak chętnie przyjeżdżał do Kłączna. Był
niezwykle ciekawą postacią!
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– A të, Genkù, téż jes z Kłączna? – zapitôł Bëtk. –
Tu mieszkóm, ale mòja rodzëna je z Sominów, a dokładno z Somińsczégò Jezora. Je nas tam dosc tëli! –
pòchwôlił sã szëplôrz. – Do Somin wôrt zazdrzec
i òbaczëc nié leno piãkné jezoro, ale téż drzewiany
kòscółk i chëcz òwczarza. A òb lato mùszita sã wëbrac
na somińsczi jôrmark – zabédowôł ptôch. – W gminie Stëdnice je wiele czekawëch rozegracjów. Przëjedzta téż kònieczno na „Kòncert na dakù” do Kłączna. Mòżna tam wiedno ùczëc piãkną mùzykã i dobrze
sã przë ni pòbawic.
– Przëjedzemë na gwës jesz rôz òb lato – rzekła
Ana. – Në nié, Bëtkù?
– Jo! Wiele sã ù waju dzeje.
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– A ty, Genku, też jesteś z Kłączna? –
zapytał Bycio.– Mieszkam tutaj, ale moja
rodzina pochodzi z Somin, a dokładniej
z Jeziora Somińskiego. Sporo nas tam
jest! – pochwalił się kormoran. – Do
Somin warto zajrzeć i zobaczyć nie tylko
piękne jezioro, ale również drewniany kościółek i chatę owczarza. A tego lata musicie się wybrać na jarmark somiński – zaproponował ptak. – W gminie Studzienice
wiele się dzieje. Przyjedźcie też koniecznie na „Koncert na dachu” do Kłączna.
Można tam zawsze posłuchać dobrej
muzyki i świetnie się przy niej bawić.
– Na pewno przyjedziemy tutaj tego lata – powiedziała Ania. –
Prawda, Byciu?
– Jasne! Tak dużo się u was dzieje.
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– Në, a terô mùszimë sã kąsk pòspieszëc – rzekł
Genk i sprôwdzôł cos w swòji mòbilce. – Bana nie
mdze na waju żdała. Mùszimë sã dostac do Stëdnic. Wajim bôtã to bë jesz kąsk dérowało…
Pòżdôjta. Móm jednã ùdbã… – szëplôrz
zdżinął gdzes w krzach. Pò jaczims czasu
wrócył z dwùma zeslama. – Przëwiążã
je do mòjich pleców i pòlecyta ze mną! –
òbznôjmił z redoscą.
Tak sã téż stało. Ana nie bëła z te
baro szczestlëwô, bò przed lôtanim miała strach. Le cëż bëło robic? Przënômni mielë
leżnosc òbaczëc z gòrë te stëdzyńsczé jezora i lasë,
ò chtërnëch pisôł i spiéwôł ksądz Peplińsczi.
– No, a teraz musimy się trochę pospieszyć – powiedział Genek i sprawdził coś w swoim telefonie. – Pociąg
nie będzie na was czekać. Musimy się dostać do Studzienic. Waszym kajakiem dużo czasu by to zajęło… Poczekajcie. Mam pewien pomysł – kormoran zniknął gdzieś
w krzakach. Po jakimś czasie wrócił z dwoma krzesłami. – Przywiążę je do moich pleców i polecicie ze mną! –
oznajmił radośnie.
Tak też się stało. Ania nie była zbytnio szczęśliwa
z tego powodu, bo bała się latania. Jednak co miała robić?
Przynajmniej mieli okazję zobaczyć z góry te wszystkie
studzińskie lasy i jeziora, o których śpiewał i pisał ksiądz
Pepliński.
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W Stëdnicach bëlë baro flot. Szëplôrz Genk wëlądowôł kòl banowi stacje.
– Në, jesmë na placu. Za pôrã minut mdze bana.
Do Bëtowa dalek nie je, ale w baszkã jesz dôta radã
pòcëskac – ùsmiéchnął sã do Bëtka i Anë.
– Jo, to më dómë radã – zasmiała sã Ana. Ricérz
zdrzôł na drëchów i nijak nie wiedzôł, ò czim òni
zôs prawią.
– Chto to je Baszka? I czemù më mómë w niã
cëskac? – spitôł.
Ana wëcygnãła z rubzaka 16 kôrtów do graniô
i pòkôzała je Bëtkòwi. Bëłë na nich namalowóné serca,
krziże, piczi i bùnczi.
– Baszka to kaszëbskô gra w kôrtë. Baro znónô.
Ù mie doma wiele sã w niã grało. I jô sã téż naùczëła.
Jesz tobie pòkôżã, ò co w tim jidze – dodała.

32
32

W Studzienicach byli bardzo
szybko. Kormoran Genek wylądował koło stacji kolejowej.
– No, jesteśmy na miejscu.
Za parę minut przyjedzie pociąg. Do Bytowa nie jest daleko, ale w baśkę jeszcze dacie
radę porzucać – uśmiechnął
się do Ani i Bycia.
– O tak, w to damy
radę – zaśmiała się Ania.
Rycerz spoglądał na towarzyszy i kompletnie nie rozumiał,
o czym mówią.
– Kto to jest Baśka? I czemu
mamy w nią rzucać? – zapytał.
Ania wyciągnęła z plecaka
16 kart do gry i pokazała
je Byciowi. Były na nich
namalowane serca, krzyże, piki i trumfy.
– Baśka to taka kaszubska gra karciana.
Bardzo znana. U mnie
w domu sporo się w nią
grało. Ja też się nauczyłam. Jeszcze ci pokażę,
o co w niej chodzi – dodała.
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Bëtk i Ana òddzãkòwelë sã z Genkã i wsedlë w banã.
Z wòlna rëszëlë w stronã Bëtowa. Mijelë lasë, jaczé co
sztërk dżinãłë za pòstãpną ùrzmą, jaż kùreszce ùzdrzelë
z daleka bëlno znóny zómk.
– Ni ma jak doma – rzekła Ana. – Rézowac je fejn,
ale doma wiedno nôlepi.
– Ana, a cëż sã jesz dzejało z zómkã? Dëch gôdôł
ò nëch dobrëch, ksążãcëch czasach. Pózni Szwédzë gò
spôlëlë. Co bëło dali? – zapitôł Bëtk.

Bycio i Ania pożegnali
się z Genkiem i wsiedli
do pociągu. Powoli ruszyli w stronę Bytowa. Mijali
lasy, które co chwilę znikały za kolejnym pagórkiem, aż w końcu w oddali
zauważyli bardzo dobrze im
znany zamek.
– Nie ma to jak w domu –
powiedziała Ania. – Podróżować jest dobrze, ale
w domu zawsze najlepiej.
– Aniu, a co jeszcze działo
się z zamkiem? Duch mówił o tych
dobrych, książęcych czasach. Później spalili go Szwedzi. Co było dalej? – zapytał Bycio.
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– Jo, leno pò mùrach dało sã dozdrzec, że przódë to
béł piãkny bùdink – pòwiedzała wieszczówka. – Bez
wieczi bëło z nim corôz gòrzi. W XIX stalatim zrëchtowelë tam nawetka prizã! Kąsk lepszé czasë przëszłë
pôrãdzesąt lat pózni. Zaczãła sã òdbùdowa zómkù.
Në, ale tej nastała II swiatowô wòjna, a pò ni pòstãpnô
tragicznô historiô tegò placu. Mòżesz ò ni przeczëtac
na pamiątkòwi tôflë kòl zómkòwi brómë – drëchna
ùcëchła na sztót. – Na szczescé tej bëło ju leno lepi. Ale
to dérowało dosc tëli czasu. To bòdôj nôdłëgszi remònt,
ò jaczim jô miała czëté. Jak sã zaczął w 1661 rokù, tak
bawił jaż do 1991! I nié wszëtczé znikwioné bùdinczi
stanãłë nazôd. W zómkù òsta zrëchtowónô biblioteka, tej hòtel, restaùracjô i mùzeùm. Në, i zôs zjawilë sã
w nim ricerze. Bez nich doch zómk bë nie béł całowny – doszmërgnãła jesz na kùńc prowadniczka.
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– Tak, tylko po murach było widać, że kiedyś był to piękny budynek – zaczęła wiewiórka. – Z biegiem kolejnych stuleci z zamkiem było coraz gorzej. W XIX wieku utworzono tam
nawet więzienie! Trochę lepsze czasy nastały kilkadziesiąt lat
później. Zaczęła się odbudowa zamku. No cóż, potem przyszła II wojna światowa, a po niej kolejna tragiczna historia tego
miejsca. Możesz o niej przeczytać na pamiątkowej tablicy koło
bramy zamkowej – przyjaciółka umilkła na chwilę. – Na szczęście później było już tylko lepiej. Chociaż trwało to dosyć długo. To był chyba najdłuższy remont, o jakim w ogóle kiedykolwiek słyszałam. Zaczął się w 1661 roku, a zakończył dopiero
w 1991! I nie wszystkie zniszczone budynki stanęły na nowo. W zamku utworzono bibliotekę, następnie hotel, restaurację i muzeum.
No i na nowo pojawili się w nim rycerze.
Bez nich w końcu zamek nie byłby
kompletny – wtrąciła jeszcze
na koniec wiewiórka.
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– Ricerze?! – Bëtk jaż pòdskòknął, czëjącë to słowò. – Tec të
mie rzekła, że òni wëbëlë z tëch strón!
– Në, krzëżôków, co bùdowelë zómk, ju ni ma, ale są jiny.
Zómk bez ricerzi? Cëż to bë béł za zómk! – òbrëszëła sã Ana. –
Òd 1993 rokù mómë tu Bractwò Ricerzów Bëtowsczégò Zómkù.
Je téż Zastãp Krziżogrifa, Bracy Herbù Grif i jesz w Tëchómiu,
w najim krézu, dzejô Ricersczé Bractwò Grodu Chòcmierza.
Òni rôd sã pòkazywają przezeblokłi za wòjarzów, pòmòrsczich
ricerzów abò krzëżôków. A téż mòżna òbzerac jich miónczi
i biôtczi abò wząc ùdzél w plebejsczich jigrach.
– Wiész të co, Ana, tej jô pò prôwdze jem doma! – rzekł Bëtk
prawie w tim sztóce, czej bana wtoczëła sã na bëtowsczé banowiszcze. Môłi drëchòwie wësedlë przed bùdinkã z czerwòny
cegłë, a tej pòmalinkù rëszëlë w stronã zómkòwi górë.
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– Rycerze?! – Bycio aż podskoczył, gdy usłyszał to słowo. – Przecież mówiłaś mi, że odeszli z tych stron!
– No tak, krzyżaków, którzy wybudowali zamek, faktycznie już
nie ma, ale są inni rycerze. Zamek bez nich? Co to by był za zamek! –
obruszyła się Ania. – Od 1993 roku mamy tutaj Bractwo Rycerzy
Zamku Bytowskiego. Jest też Zastęp Krzyżogryfa, są Bracia Herbu
Gryf i jeszcze w Tuchomiu, w naszej okolicy, działa Rycerskie Bractwo Grodu Chocimierza. Chętnie pokazują się przebrani za wojowników, pomorskich rycerzy czy też krzyżaków. Można również oglądać
ich pojedynki i bitwy albo wziąć udział w zabawach plebejskich.
– Wiesz co, Aniu, teraz naprawdę jestem w domu! – rzekł Bycio
dokładnie w tym momencie, w którym pociąg wtoczył się na bytowski dworzec. Mali przyjaciele wysiedli przed budynkiem z czerwonej
cegły i powoli ruszyli w kierunku zamkowej góry.
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Słowniczek – Słowôrzk
banowô stacja – dworzec
brëkòwné rzeczë – potrzebne rzeczy
gòsczé përdëgónë – goskie pustki
gwësno – z pewnością
jachac bôtã – pływać kajakiem
jistno jak – tak samo, jak
jiwer – kłopot, problem
klédowac – pasować
kòmùdné mëslë – ponure myśli
kôrbiónka – rozmowa
kréz – powiat
kùreszce ùzdrzëlë – w końcu zobaczyli
lubòtnik – miłośnik
malinczi bôt – maleńki kajak
mòbilka – telefon komórkowy
môltëch – posiłek
môłô niespòdzajnota – mała niespodzianka
na sztót – na chwilę
òddzãkòwac sã – pożegnać się
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òsoblëwi – nadzwyczajny
pamiątkòwô tôfla – tablica pamiątkowa
plebejsczé jigrë – zabawy plebejskie
pòstãpnô wanoga – kolejna wycieczka
pòwinkòwac – pomachać
priza - więzienie
réza pò Gòchach – podróż po Gochach
snôdkô rzéka – płytka rzeka
snôżi darënk – piękny prezent
szczeżlë – ości
szëplôrz Genk – kormoran Genek
szpòrtowno – żartobliwie
ùcëchnąc na sztót – umilknąć na chwilę
ùsmiéchnąc sã krëjamno – uśmiechnąć się tajemniczo
wëkùmac – wystrugać
wiôlgô stara – ogromne staranie
zesel – fotel
znikwioné bùdinczi – zniszczone budynki
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