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Janusz Kowalski 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

 

 

 

Ja – Kaszuba z wyboru 
 

 
MATKA: „Ona mi pierwsza pokazała księżyc”, a było to o pokolenie 

wcześniej, niż te słowa napisał Konstanty Ildefons Gałczyński („Spotkanie 

z matką”, 1950). 

OJCIEC: On zapamiętał, aż po kres swych dni w 1948 roku, pierwsze zda-

nie, które skleciłem w miarę poprawnie: „Tatusiu, dlaczego księżyc jest raz 

okrągły, kiedy indziej jest go tylko połowa, albo nawet ledwie strzępek?”. 

Odpowiedział na to pytanie i na wiele innych, zrazu głównie przyrodni-

czych, później głownie społecznych. A gdy już wiedział, że jest nieuleczalnie 

chory, to chciał do mnie mówić nie tylko prowokowany moimi pytaniami. 

 

Upokorzenia 

 

Gdy ukończyłem – tu i dalej w tym rozdziale słowa ojca – szkołę elementar-
ną w Kazimierzy Wielkiej, (wówczas wsi gminnej dop. JK), pojechałem prawie 

90 wiorst (wiorsta = 1067 m) wozem w dwa konie z moją matką (i bratem Waw-
rzyńcem o 20 lat ode mnie starszym) na egzamin do męskiego gimnazjum w Kiel-

cach.  

Po ogłoszeniu wyników egzaminu poszliśmy (matka i ja) do dyrektora gim-
nazjum załatwić miejsce dla mnie w bursie. Dyrektor dał matce do przeczytania 

oraz podpisania gotowe zbiorcze podanie o przyjęcie do bursy. Na dole tekstu 

były wolne linijki. W nich już kilka osób napisało swoje nazwiska i imię syna 
oraz podpisało się. Matka podała mi podanie mówiąc: „Stasiu, przeczytaj i na-

pisz co trzeba”. Przeczytałem na głos powoli, a wyraźnie. Dyrektor był zdziwiony 
(widziałem to po jego minie), że matka sama pismem się nie zajęła. 

Dyrektor: „Proszę panią o podpisanie”. Matka podpisuje trzema krzyży-

kami. Spojrzenie dyrektora ze zdziwionego (może najpierw myślał, że matka ma 
słaby wzrok) zmienia się w pogardliwe, a w dalszej rozmowie mówi do matki nie 

per „pani”, ale per „wy”. 
Powiedziałem później: Ten dyrektor to zły człowiek. Jak on na mamę źle 

patrzył. 

– Zapomnij Stasiu – usłyszałem – pamiętaj tylko to, co jest dobre. 
Ale nie zapomniałem. Myśmy mieli duże gospodarstwo (i młyn), a dom mu-

rowany, jedyny taki we wsi. W przybudówce do niego matka prowadziła sklep 

(jedyny w sołectwie) taki „szydło, mydło i powidło”, znała się na pieniądzach. 
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Do niej schodziły się baby (a chłopy też) po porady. Była lubiana i poważana. 

A tu taki dyrektorski afront: „pani”, a później „wy”. 

*   *   *  

Po roku brat Wawrzyniec – znowu słowa mego ojca – wyjechał do Klimon-

towa (dziś dzielnica Sosnowca – JK), gdzie się ożenił z wdową. Na części waka-

cji wyjeżdżałem do Klimontowa. Starsi pasierbowie brata (Zdzisław i Jarosław) 
byli moimi rówieśnikami. 

Tak było też w 1914 roku, mimo zbliżającej się wojny. Po paru dniach od 

mojego tam przyjazdu, Zdzisław i Jarosław zniknęli. Poszli przez zielona granicę 

do Krakowa, gdzie wstąpili do Legionów. A przecież, gdybym wiedział, to ja 

bym poszedł z nimi. Dlaczego tak mnie potraktowali? 

Ich młodszy brat (za młody na wojaczkę) wreszcie mi powiedział: „Bo tobie 

słoma z butów wychodzi”. A oni byli herbowi, tak bardzo herbowi, że w Krako-

wie nie poszli do socjalisty Piłsudskiego, ale do Hallera; walczyli na froncie 
węgiersko-rosyjskim. 

*   *   *  

Po wojnie służba wojskowa w Toruniu, udział w wojnie polsko-

bolszewickiej, w tym w bitwach pod Brodnicą i Działdowem (VIII 1920). W tym 

czasie myślałem o karierze wojskowej. Bezskutecznie starałem się o przyjęcie do 
podchorążówki. Bo dla chłopów nie ma tam miejsca – usłyszałem. 

 

Ostracyzm 

 

Po studiach mój ojciec zostaje kolejno sędzią w Zamościu i adwokatem 

w Hrubieszowie (po 1/3 Polacy, Ukraińcy i Żydzi). Przyobiecuje studentowi 

prawa o nazwisku Jol Rabinowicz, że po studiach przyjmie go na aplikanta. 

Żydzi stanowili ok. 10% ogółu ludności Polski, w miastach 27%, a w miastach 

Kongresówki 33% (wśród palestry w Kongresówce – więcej). Bodajże do poło-

wy 1933 roku adwokat po prostu zgłaszał pisemnie do Rady Adwokackiej, że 

kogoś przyjął na aplikanta, a Rada przyjmowała to do wiadomości. Rady Adwo-

kackie wprowadziły dla Żydów 10% numerus clausus i postanowiły, że o przyję-

ciu aplikanta będzie decydować nie adwokat, ale Rada. Z tym, że uchwała Rady 

miała zacząć obowiązywać po paru miesiącach od jej podjęcia. W okresie tego 

vacatio legis ojciec przyjął pana Jola na aplikanta. 

Ostracyzm, jakiego doznał, był jedną z przyczyn, że postanowił przenieść 

się do Lubartowa (po połowie Polacy i Żydzi). Ale przy głównej ulicy i blisko 

sądu nie było do wynajęcia odpowiednio dużego mieszkania. Pomógł pan Jol. 

Wynajęliśmy i połączyliśmy dwa mieszkania na piętrze domu rabina. 

Aplikant w tych czasach, szczególnie gdy jego dom rodzinny był daleko 

(Hrubieszów-Lubartów = koleją 160 km), był jak członek rodziny – „wikt, śpik i 

opierunek”. Koszerne jedzenie jest smaczne i zdrowe! 
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W szkole ze Stefkiem, synem dentysty-Żyda, przypadliśmy sobie do gustu. 

Gdy zauważył, że moje sznytki, które zjadało się na wielkiej przerwie, są albo 

postne, a gdy z wędliną, to nie wieprzową, a czasem też z plasterkiem cebuli, to 

zaproponował żebyśmy siedzieli w jednej ławce. Nie spodobało się to wycho-

wawcy zwolennikowi separacji, także ławkowej. 

Powiedziałem o tym ojcu. Na drugi dzień zostałem w domu (niby chory), 

a ojciec poszedł do dyrektora szkoły. Rozmowa była ponoć ostra, ale i efektyw-

na. Następnego dnia już czekało na mnie miejsce obok Stefka, a nauczyciel Ży-

dożerca przestał być naszym wychowawcą, ale nie próżnował. Poszturchiwania 

mnie przez katolickich kolegów skończyły się tym, że zawsze byli na przerwach 

przy mnie (wówczas wątłym) rośli koledzy-Żydzi. 

Matce też się dostało. Nie mogła być w kółku różańcowym. Ale mieliśmy 

spokój z kolędami. Księża łukiem obchodzili dom rabina. 

Od czasu tych zdarzeń do rozmów z ojcem – obok tematów przyrodniczo- 

geograficznych – dołączyły słowa: tolerancja, sprawiedliwość, współżycie spo-

łeczne, a w czasie wojny (miałem podczas niej 14-19 lat) też słowa: wykluczenie 

społeczne. Ojciec wywodził (oczywiście nie wolno mi było o tym z nikim mó-

wić), że zaczęło się od – niby słusznego – zamachu w 1926 roku, co doprowadzi-

ło m.in. do utworzenia poza prawem obozu w Berezie Kartuskiej. Porównał 

niemiecki faszyzm z sanacją (co samo w sobie jest świętokradztwem) mówiąc 

o trzech jego etapach:  

– zamach hitlerowski zwany „podpaleniem Reichstagu” (21 II 1933) 

– utworzenie obozu w Dachau (22 III 1933)  

– mordowanie inteligencji (głównie) polskiej począwszy od 1 IX 1939, 

a obecnie także wszystkich Żydów.  

Byliśmy świeżo po oglądaniu ze strychowego okienka jak Niemcy na lubar-

towskim kirkucie rozstrzeliwują kilkudziesięciu Żydów. 

 

Centralizm 
 

W roku akademickim 1944/45 byłem na I roku architektury w Politechnice 

Warszawskiej z tymczasową siedzibą w Lublinie, a na II roku już w Warszawie. 

Zbiorowisko studenckie tego rocznika było dwojako złożone: 

1. my z Lublina; 

2. ci, którzy I rok zaliczyli we Lwowie w latach 1939-1941 r. oraz  

3. w Warszawie przed wojną. 

 

Drugi podział był hierarchiczny: 

A. uczestnicy powstania warszawskiego (uważający się za najważniej-

szych) trzymali się razem, a pozostałe osoby traktowali z góry; 

B. pochodzący z dzielnic Warszawy, które nie objęło powstanie; 
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C. z terenów podwarszawskich (tzw. Wielka Warszawa) z podziałem na 

część lewo- (ważniejszą) i prawobrzeżną; 

D. z reszty Polski, zarówno dawnej (Kresy Wschodnie), międzywojennej 

(etnicznie polskiej), jak i z Ziem Odzyskanych. 

 

Ci D, byli dla tych A „śmieciami” sumarycznie określanymi jako „prowin-

cja” (także np. z Poznaniem i Krakowem), „wsiuny”, „prowincjusze”. Odczuwa-

łem to boleśnie. 

Spodziewana śmierć ojca, wówczas notariusza w Gdańsku, spowodowała, 

że przeniosłem się na Politechnikę Gdańską. A tu (w sferze studenckiej i szer-

szej) także podziały, ale inne: 

 przesiedleńcy z Wileńszczyzny (studenci i profesorowie); 

 mniej liczni ze wschodniej Galicji, w tym niektórzy profesorowie 

przedwojennej Politechniki Lwowskiej; 

 z innych części międzywojennej Polski; 

 ludność miejscowa, pogardliwie nazywana „autochtonami” (Polacy 

gdańscy, Kaszubi, Kociewiacy). 

 

Stopniowo rozpoznawałem przedstawicieli każdej z tych grup. Po nazwi-

skach, po zachowaniu, po sposobie mówienia oraz po obrzędowości religijnej 

(święta kościelne i okresy roku liturgicznego) i świeckiej (urodziny, imieniny, 

święta państwowe etc.). 

I tę gdańską rzeczywistość tuż-powojenną zatruwał (i tak jest nadal) centra-

lizm (o skali wojewódzkiej), co widać szczególnie obserwując sytuację ludności 

miejscowej. 

 

Wiry życia 
 

Gdy ojciec żył, nie mogłem otrzymywać stypendium (on dużo zarabiał), 

a gdy zmarł, sam nie chciałem go pobierać. Stypendystów obowiązywał wów-

czas nakaz pracy we wskazanym miejscu, nawet miejscowości, a ja chciałem 

mieć swobodę wyboru. Konieczność zapewnienia bytu sobie, a częściowo i mat-

ce, spowodowała, że – obok studiów, które stały się (czasowo) mniej intensywne 

– pracowałem jako nauczyciel w Liceum Budowlanym stanowiącym część 

Gdańskich Technicznych Zakładów Naukowych (taki, mówiąc po dzisiejszemu, 

Zespół Liceów Technicznych). 

Gdy w 1952 roku zacząłem pracować w Politechnice Gdańskiej (jeszcze 

przed ukończeniem studiów w tymże roku), spadł ze mnie (psychiczny, material-

ny i sytuacyjny) ciężar przymusu pracy z nakazu. Wówczas bycie nauczycielem 

akademickim uwalniało od nakazu. 

Architektura jest organizowaniem przestrzeni dla potrzeb grup ludzkich: 
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– małych i średnich w formie budynków i ich bliskiego otoczenia (archi-

tektura właściwa); 

– skupionych w osiedlach: miastach (urbanistyka) lub wsiach (ruralisty-

ka); 

– zamieszkujących regiony (regionalistyka, inna nazwa: planowanie zago-

spodarowania przestrzennego regionów).  

Jako architekt-regionalista widziałem, że na północ od równoleżnika War-

szawy i Poznania nie ma uniwersytetu, co zubaża północ Polski. Upomniałem się 

więc „O uniwersytet w Gdańsku” (tytuł artykułu w „Kontrastach”, nr 2/1956). 

To było pierwsze w PRL drukowane wołanie o uniwersytet u nas. Będąc redak-

torem naczelnym dwutygodnika „Uwaga” (9 IV 1957 – 28 VI 1958) kilkakrotnie 

powracałem do tego tematu. 

Natomiast w dwutygodniku „Kaszëbë”, pisywałem m.in. o krajobrazie Ka-

szub, a w gazetach gdańskich o wielu innych sprawach. Zauważył tę moją ak-

tywność Wojciech Kiedrowski – redaktor naczelny „Biuletynu Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego”. Z jego inicjatywy przedstawiłem w numerach 5/1968 

oraz 1 i 2/1969 tego pisma problemy zagospodarowania rekreacyjnego Pojezie-

rza Kaszubskiego. W tym czasie „Biuletyn” przekształcił się w „Pomeranię”, 

z którą nieprzerwanie współpracuję. 

 

GTPS, a ZKP 
 

Podczas wczesno-gomułkowskiej odwilży popaździernikowej 1956 roku 

powstało Zrzeszenie Kaszubskie (i siostrzane Kociewskie) oraz Gdańskie Towa-

rzystwo Przyjaciół Sztuki. Byłem wśród założycieli GTPS, następnie jego sekre-

tarzem a później – przez kilka kadencji – wiceprezesem. Prezesami byli zwykle 

sekretarze KW PZPR (prawie wszyscy nasłani z Warszawy) lub wysokiego 

szczebla działacze wojewódzcy. 

Szybko zorientowałem się, że GTPS powstało nie tylko z miłości do sztuki, 

ale także po to, aby odciągnąć miejscowych (głównie kaszubskich) artystów 

i w ogóle przyjaciół sztuki od działalności w Zrzeszeniu Kaszubskim (późniejsza 

nazwa: Kaszubsko-Pomorskim). Proste przeniesienie się do ZKP nie wchodziło 

w rachubę. Przecież architekt jest po 1/3 plastykiem (student architektury uczy 

się przez 3 lata rysunku, malarstwa i rzeźby), inżynierem budowlanym i humani-

stą (tworzy dla ludzi – użytkowników jego dzieł). 

Myśli o wejściu do ZKP hamowała także moja genetyczna niekaszubskość. 

Ale – z drugiej strony – moje zaangażowanie się w kaszubszczyznę było bardzo 

duże, widoczne w moim nadal głównie niekaszubskim, środowisku. Moje waha-

nia się (zapewne nie wiedząc o nich) przecięła Izabella Trojanowska, wówczas 

prezes ZKP, mówiąc mi, że „jest już czas, aby pan, także organizacyjnie był 

z nami”.  
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Przyjęty zostałem w szeregach członków ZKP i przez nie zrzeszonych Ka-

szubów nad wyraz pozytywnie. Doświadczałem tego podczas corocznych Ka-

szubskich Spływów Kajakowych „Śladami Remusa”, które zainicjowałem 

w 1985 roku i których przez kilkanaście lat byłem głównym organizatorem. 

Także publikowanie w „Pomeranii” w latach 1999-2001 szkiców o kaszubskich 

zespołach pieśni i tańca wymagało osobistych kontaktów z pozagdańskimi śro-

dowiskami kaszubskimi. 

 

Sumuję 

 

Widziałem, i widzę nadal, mego ojca i moje upokorzenia zwielokrotnione 

w dziejach narodu kaszubskiego. Bicie kaszubskich dzieci szkolnych (zarówno 

przez Niemców jak i przez okupantów polskich chowu warszawsko-

centralistycznego) za mówienie po kaszubsku, zsyłanie w międzywojniu do 

pracy działaczy kaszubskich poza Kaszuby, a i dzisiaj tych księży-Kaszubów, 

którzy są bliżej swoich kaszubskich parafian niż antykaszubskich proboszczów, 

tłamszenie nadal kaszëbiznë na wszystkie sposoby (obecnie mniej, ale nadal 

występujące). 

Będąc genetycznie poza środowiskiem kaszubskim, ale ideowo w nim, wi-

dzę wyraźniej niż rodowici Kaszubi wszystkie poniżenia. Czuję, że jestem 

w ZKP potrzebny, m.in. aby to mówić. Równocześnie wiem, jak powoli uświa-

damiali sobie Kaszubi, że ich mowa jest odrębnym językiem. Jak trudno przebija 

się do ich świadomości, że są odrębnym narodem, że są nim nawet ci, którym 

ciemiężyciele zabrali język. Wielu Kaszubów obawia się niemożności korzysta-

nia z dorobku państwa polskiego, gdy będą mieli etykietkę Kaszuby. 

Gdyby los rzucił mnie na Śląsk, to byłbym Ślązakiem z wyboru, bo jest po-

nad określeniem „...z wyboru”, to że jestem regionalistą. Wzorując się na zna-

nych słowach, wołam: Regionaliści wszystkich regionów, łączmy się! Łączmy 

się przeciwko centralizmowi, którego maksyma brzmi „divide et impera” – dziel 

i rządź. 

 

Niech 

Nigdë do zgubë 

Nie przińdą Kaszëbë 

 


