
Moje strony rodzinne dawniej a dziś 
W rodzinnej wsi w latach trzydziestych XX wieku 
     Urodziłem się na Lesôkach, stanowiących podregion północnych Kaszub, 
obejmujący teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Puszczę Darżlubską, 
nazwany ostatnio: Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”. Część 
składową krainy Lesôków stanowią też: Pradolina Redy, Pradolina Kaszubska i jej 
przedłużenie Dolina Redłowska oraz rozliczne polany i jeziora rozsiane w lasach i na 
ich obrzeżach. Lesôcë używają nieco odmiennej gwary od języka kaszubskiego i ona 
nie jest też we wszystkich miejscowościach jednolita. Różni się między sobą głównie 
akcentem. 
     Jestem Lesôk z dziada pradziada. Urodziłem się 9 kwietnia 1923 roku na polanie 
czterech wsi sołeckich w niewielkiej wiosce Zbychowo, liczącej 17 gospodarstw 
chłopskich średniej wielkości i folwark należący do grafa Keiserlingka z Wejherowa, 
który dzierżawił porucznik Edmund Młodanowicz. Folwark ten został w 1936 roku 
rozparcelowany. Ziemię nabyli częściowo robotnicy folwarczni oraz niektórzy 
rolnicy, uzupełniając swój areał gospodarczy.  
     Z lasem byłem związany od wczesnego dzieciństwa: na jego skraju pasałem z 
dziadkiem, a później sam nasze bydło, zbierałem z rodzeństwem wczesnym latem 
jagody, a jesienią grzyby, jeździłem z ojcem do lasu po drzewo i ściółkę, przez las 
maszerowałem przez okres roku sześć razy w tygodniu do szóstej klasy szkoły 
powszechnej w Zagórzu, obecnie dzielnicy Rumi, bo w wiosce rodzinnej była tylko 
jednoklasówka z czterema oddziałami. Lesôckô kraina jest bogata nie tylko w lasy, 
ale również – jak już wspomniałem – w zbiorniki wodne: oczka, jeziora, stawy, 
które wywarły na mnie silny wpływ i mają odbicie w mym dziecinnym życiorysie i 
późniejszych tęsknotach do tych stron.  
     Gleby okalające wieś są na ogół piaszczyste, mało urodzajne i dlatego wymagały 
wapnowania. Po wapno łąkowe, zwane u nas marglem, jeździłem z ojcem nad 
Zagórzankę, zwaną też Slëżą w rejon Starej Piły i Piekiełka, gdzie kilka razy 
widziałem rzadko występującego i bardzo płochliwego czarnego bociana. Nawozy 
mineralne w latach międzywojennych były prawie nieznane. Ojciec niekiedy 
kupował sól chilijską sprowadzaną do Polski z Ameryki południowej. Pola nawożono 
obornikiem, a łąkę kompostem. Obornik przypadał na to samo pole co cztery, pięć 
lat i wtedy wydajność była jako taka. Aby uzyskać go jak najwięcej, wożono z lasu 
opadłe liście i mech. Rozrzucano obornik na pola ręcznie widłami, co było dla mnie 
udręką i wysiłkiem ponad możliwości. Wolałem, mając sześć, siedem lat, redlić 
ziemniaki naszą posłuszną Fòską, która dokładnie wiedziała, w jaką redlinę należy 
wejść. Moim zadaniem było właściwe prowadzenie radła z podniesionymi do góry 
rękoma. 
     Droga przez wieś i wiele dróg okolicznych ulegało dewastacji po każdej większej 
ulewie. Rolnicy naprawiali je w ramach tak zwanego szarwarku, darmowej pracy 
świadczonej na rzecz wsi i gminy. Ilość dni szarwarkowych pieszych i konnych 
uzależniona była od wielkości gospodarstwa rolnego. Drogi były piaszczyste, 
kamieniste i dlatego trudno przejezdne. Do najbliższej stacji kolejowej w Zagórzu 
było ponad 6 km, do kościoła w Redzie około 7 km, do najbliższego miasta 
Wejherowa ponad 12 km na skróty, do Urzędu Pocztowego 4 km, zaś do młyna w 
Szmelcie 5 kilometrów. Te odległości pokonywało się najczęściej pieszo, również 
wozami lub w zimie saniami. Używało się tylko wozów z drewnianymi kołami 
okutymi żelazną obręczą. Niektórzy rolnicy posiadali bryczki używane w niedziele i 
święta do wyjazdu do kościoła, a także na wesela, chrzciny, pogrzeby. Karétą 
wiozło się również księdza na kolędę lub do chorego. Podczas śnieżnej zimy do tych 
celów używało się wasągu, czyli lekkich sanek z parą siedzeń i tak zwanym kozłem 
z tyłu dla woźnicy. Samochody we wsi w tym czasie były nieznane. Jedynie rower 



pojawił się we wsi pod koniec lat trzydziestych. Kupił go robotnik portowy 
zatrudniony w Gdyni przy przeładunku węgla. 
     We wiosce znajdowała się wybudowana przez Prusaków szkółka z jedną salą 
lekcyjną (budynek istnieje do dziś), w której nauczyciel uczył cztery łączone (I z II i 
III z IV) oddziały. Uczniowie przerabiali program III klasy przez dwa lata, a w IV 
klasie uczyli się przez trzy lata, ponieważ obowiązek szkolny obejmował siedem lat. 
Absolwenci tej szkółki nie mieli możliwości podejmowania dalszej nauki w szkołach 
średnich, gdyż wymagano tam ukończenia co najmniej szóstej klasy szkoły 
powszechnej. Ja miałem to szczęście, że dzięki mojemu nauczycielowi Tomaszowi 
Wiechowskiemu uzyskałem stypendium Przebendowskiego i po skończonej szóstej 
klasie w Zagórzu dostałem się do wejherowskiego gimnazjum klasycznego im. Króla 
Jana III Sobieskiego. Do wybuchu wojny w 1939 roku skończyłem trzy klasy 
gimnazjalne. W szkole nauczyciel organizował występy uczniów i przedstawienia 
ludowych utworów scenicznych z młodzieżą pozaszkolną. Dochód przeznaczył 
przeważnie na zakup książek do biblioteki szkolnej i na organizację wycieczek, 
najczęściej do budującej się w szybkim tempie Gdyni. Wiosną i latem zajęcia 
praktyczne mieliśmy najczęściej w ogródku przyszkolnym. Zbieraliśmy też żołędzie, 
szyszki i małe odrosty drzew liściastych, które skupywał leśniczy. 
     Obok szkoły była karczma, w której organizowano zabawy wiejskie, zebrania 
sołeckie, a także wesela. Latem zabawy odbywały się na boisku szkolnym lub w 
lesie na specjalnie do tego celu przystosowanym placu. Organizatorem zabaw 
najczęściej była Ochotnicza Straż Pożarna. W dni wolne od pracy zbierali się w 
karczmie rolnicy na pogawędki. Wstęp do karczmy miała tylko starsza młodzież: 
dziewczęta po osiemnastce, a młodzieńcy po odbytej służbie wojskowej. W 
trudniejszych czasach zdarzało się, że rolnicy zalewali biedę alkoholem, co było 
utrapieniem dla kobiet i dzieci.  
     Na początku lat dziewięćdziesiątych Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała w 
miejsce wiekowej, malutkiej remizy obszerniejszą i bardziej nowoczesną, a sikawkę 
ręczną zastąpiono samochodami strażackimi. Uroczystości wiejskie i zabawy 
organizuje się dziś w przyległej obszernej świetlicy wiejskiej przy OSP. 
     W centrum Zbychowa oprócz karczmy, obok dzisiejszego budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej był także istniejący do dziś sklep spożywczy, który pospolicie 
nazywano kolonialką. Towar do sklepu najczęściej woził z miasta mój ojciec za 
niewielką opłatą lub na odrobek. Kupowano wówczas funt cukru, tyleż soli, odrobinę 
przypraw, litr nafty do lampy pokojowej i latarni, butelkę octu, mydło, dla ojca 
dziesięć papierosów „Pomorskich”, a dla dziadka kostkę prasowanej tabaki, którą 
ucierał na proszek tobacznikã w dénicë. Często kupowano na kredyt. 
     W mojej wiosce z dużym zaangażowaniem obchodzono bogaty lesôcczi rok 
obrzędowy. Najbardziej urozmaicone były obrządki związane z Godami, czyli Bożym 
Narodzeniem i Nowym Rokiem. W adwencie kolędowali szopkarze i śpiewali kolędy, 
w Sylwestra i po nim dwunastopostaciowi przebierańcy zwani gwiżdżami, po 
Nowym Roku również trzej kolędnicy z brumtopã, czyli bùrczybasã, po Trzech 
Królach kolędnicy z gwiazdą obrotową. Znane były też lesôcczé dëgùsë, wspaniałe 
sobòtczi organizowane przez strażaków na hòlmie Szuchmance, przedżniwinë na 
reszkòwsczim placu, nie wspominając zôpùstów, Môrcëna i zadëszków. Z pewnym 
ceremoniałem związane były gwësnoscë, zaręczyny, czyli zrãkawinë, ślub młodej 
pary, chrzciny dziecka, szczególnie pierworodnego, przekazywanie gospodarstwa 
następcy, zimowe darcie piór. W czasie burzy najstarszy mężczyzna w rodzinie 
chodził z poświęconym zwònuszkã po pokojach i obejściu, aby uchronić przed 
piorunem. 
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