
Gduńsk, nasz stoleczny gard 

 Wiele dzys piszą ò Gduńskù. Niemcë prażą ùważac je za swòje miasto, jiże lëdnosc 

Gduńska w przemòdze gôdiwô pò niemieckù, a Pòlôszë pòdnôszają swòje prawa do Gduńska, 

jiże w slôdë czasach chtërens czas do nich nôleżôł. Le nicht dotądka nie pisze ò tim, że 

Gduńsk je nasz, że to Kaszëbów òdwieczny stoleczny gard.  

 Czejbë Gduńsk w 1919 r. nie béł òderwóny òd resztë Kaszëbów, le Kaszëbi stanowilë 

razã z Gduńskã wòlné miasto pòd protektoratã Pòlsczi – jak to miôł Wilson na mësli – tobë 

gwësno dzys Niemc so nie wôżił napierac Gduńska, bò ni mógłbë rzec, że całé wòlné miasto 

gôdiwô pò niemieckù i chce do Niemców, jiże Kaszëbi bë mielë decydëjącé słowò ò 

stanowienim swòjëch nôrodnëch i pòliticznëch zajmów. Le dzys je ju wierã zapòzdze. To, co 

endeckô pòlitika procëmkù Kaszëbów zgrzeszëła w rokù 1919 – to sã dzys mscy. 

 A cëż më stracymë, zdrzącë z blôso pąktu ekònomicznégò, jak Gduńsk zmieni swòje 

dotëchczôsné grańce pòliticzné? Cëż më dotądka z Gduńska mielë? – Nick! Bò Pòlskô 

prowadzëła bez ùstónkù wòjnã celną z Gduńskã i to kòsztã kaszëbsczégò lëdu. A cëż za profit 

më bë mielë z tegò, czejbë Pòlskô dosta Gduńsk? – Taczi, jaczi Kaszëbi mają z Gdini! A cëż 

nóm przińdze z tegò, czej Niemc zabierze Gduńsk? Ni mielë jesmë niżódnégò profitu 

dotëchczôs z Gduńska, to wierã gò téż nie mdzemë mielë pòczi ò nien cëzy drzec so bądą. 

 Cokòlwiek sã stónie z Gduńskã, ni mòże to nas ani znobic ani parzëc, bò prôwdã 

mówiąc: Gduńsk béł, je i bądze naszim, chòcbë nietëlkò rôz, ale i sto razy swòje grańce 

pòliticzné zmienił. Zmiana grańc pòliticznëch i przënôleżnosc państwòwô je le czims 

pòwiechòwnym, le ruchnã mòżącym sã zmieniac wedle pòdobë. A kùleż to razy Gduńsk ju 

zmieniôł swòje grańce pòliticzné pò rokù 1294 w cządze dłudżich stalati? Mia gò Pòlskô, a tej 

Czech, pòzdze Krzëżôk, a tej znów Pòlskô, pò tim Prësôk, a kùreszce je wòlnym miastã. 

 Jaczikòlwiek bëłë i bądą dzeje pòliticzné  Gduńska, je i òstanie òn na wiedno dlô 

Kaszëbów tim, czim Kraków dlô Pòlôchów. Tam bò w Òlëwie spòcziwają snã wiecznym 

kaszëbsczi ksążãta. Spòcziwają tam Sambór I i Mestwin I, co Kaszëbóm wid wiarë swiãti 

delë. Spòcziwô tam Swiãtopôłk Bëlny, ksążã wòjarsczégò ducha, twórca wiôldżégò państwa 

pòmòrsczégò. Òn to dobëtno wòjowôł procëm sparłãczonym Krzëżôkóm i Pòlôchóm, procëm 

Prësóm, Niemcóm i Danóm. Spòcziwô tam także syn Swiãtopôłka, Mestwin II, òstatny nasz 

ksążã, chtëren ùmarł bez pòtomka mãsczégò w rokù 1294. Òd tëch czôs Kaszëbi ni mają 

swégò gwôsnégò dodóm krajowégò. Ju sédmë stalati bliskò pòdlegómë cëzym krajóm i 



rządóm, a dzysô zdrzimë, jak cëzy so drzą ò Gduńsk, nasz òdwieczny stoleczny gard, gdze 

spòcziwają swiãté prochë naszich ksążã t. 
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