.JÓZEF BORZYSZKOWSKI

45 LAT "JANTAROWYCH

SZLAKÓW"

"Jantarowe Szlaki" to, jak g³osi ich podtytu³ "Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy Województw Pó³nocnych", redagowany i wydawany w Gdañsku. Jego
wydawc¹ jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddzia³ Gdañski, a redaktorem naczelnym od wielu ju¿ lat profesor Jerzy Szukaiski, znany geograf, cz³onek - za³o¿yciel Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku.
Z okazji jubileuszu tego¿czasopisma,bliskiego œrodowiskukaszubsko-pomorskiemu, tak¿e merytorycznie organowi ZK-P - miesiêcznikowi "Pomerania" i Instytutowi Kaszubskiemu, odby³o siê 18 maja 2002 r. seminarium pt. ,,45 lat
Kwartalnika »Jantarowe Szlaki« w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa na
Pomorzu". Referaty z tego¿ seminarium w wiêkszoœciopublikowane zosta³y w
jubileuszowym numerze "Jantarowych Szlaków", 2002, nr 4. S¹ to: Jerzego Szukalskiego, 45. urodziny Jantarowych Szlaków,' Paw³a Andersa, Rola czasopism regionalnych w upowszechnianiu wiedzy o regionie,' Jadwigi Kuœmierek,
"Jantarowe Szlaki" jako Ÿród³o informacji o stanie i ochronie œrodowiska
przyrodniczego i Wojciecha Charkina, "Jantarowe Szlaki" jako Ÿród³o informacji w procesie dydaktycznym.
Jubileuszowy numer "Jantarowych Szlaków", poza wspomnianymi tekstami
J. Szukalskiego, P. Andersa i J. Kuœmierek, zawiera miêdzy innymi reprezentatywne dla wielu artyku³ów z ³am tego¿ pisma opracowanie S. Reszki i B. Makowskiego pt. Nowe czasy w dworze w M³yniskach, wzbogacone licznymi ilustracjami.
Artyku³y tego rodzaju odgrywaj¹ znaczn¹ rolê w poznawaniu i zachowaniu zaniedbanego czêstojeszcze dziedzictwa kulturowego regionu. Podobny charakter ma
artyku³ P. Mazurka Na gdañskim po³udniu, informuj¹cy o przesz³oœcii zabytkach
terenów zajmowanych przez intensywnie rozwijaj¹ce siê nowe osiedla mieszkaniowe. Niemniej cenne i ciekawe s¹ artyku³y w rodzaju J. Koz³owskiej Opowieœci
o g³azach narzuto~ch okolic Elbl¹ga i M. Pragerta Kamienne s³upki i kule
przydro¿ne w Sopocie.
"Jantarowe Szlaki" nie stroni¹ te¿ od opracowañ œciœle
historycznych w rodzaju artyku³u J. ¯urawiñskiego Ksi¹¿ê gdañsko-pomorski Œwiêtope³kII Wielki. przypominaj¹cych nie tylko pomorskie œredniowiecze,ma³o znanedzieje Kaszub
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i Pomorza z II tysi¹clecia, budz¹ce jeszcze niekiedy dyskusje - polemiki wœród

historyków.W tych dyskusjachmo¿nadostrzecdwie postawybadaczy- uwzglêdniaj¹cych podmiotowoœæPomorza i tych, którzy na nasze dzieje patrz¹ wy³¹cznie
przez pryzmat interesów centralnych oœrodkówpañstwa polskiego. W przypadku
Œwiêtope³kaWielkiego J. ¯urawiñski sygnalizuje ten problem dwoma zdaniami:
"W œwiadomoœcidzisiejszego spo³eczeñstwa Œwiêtope³kjest raczej postrzegany jako zabójca Leszka Bia³ego, ni¿ waleczny wódz i dalekowzroczny
polityk. Tak¹ niezbyt pochlebn¹ ocenê wystawiaj¹ mu nawet specjalistyczne
leksykony historyczne". Jego publikacja na ³amach "Jantarowych Szlaków" sygnalizuje wci¹¿ aktualn¹ potrzebê badañ historycznych, dyskusji i zmiany tego obrazu, ku czemu ju¿ przed wielu laty zmierza³y publikacje G. Labudy i L.
B¹dkowskiego. Znamienne, ¿e¿adenz polemistów niezgadzaj¹cych siê z opiniami
G. Labudy i historyczn¹ tradycj¹ kaszubsko-pomorsk¹ nie pokusi³ siê o opracowanie biografii Œwiêtope³kaWielkiego w postaci monografii historycznej.
Na ³amach "Jantarowych Szlaków", tak¿e w numerze jubileuszowym, znajdujemy równie¿ opracowania jêzykoznawców, których reprezentuje tu Edward
Breza artyku³em Nazwy niektórych miejscowoœci gminy Kartuzy (czêœæ
trzecia), znana te¿ z szerszego opracowania obejmuj¹cego ca³oœæ
gminy Kartuzy.
Mocn¹ i cenn¹ czêœci¹interesuj¹cego nas czasopisma s¹ recenzje wydawnictw nie tylko œciœle
krajoznawczych, g³ównie jednak przewodników i map, informatorów turystycznych, których na rynku coraz wiêcej i nie zawszena najwy¿szym
poziomie. Problem ten wymaga nadal osobnegopotraktowania i merytorycznej oceny specjalistów, których wp³yw na niektórych autorów, np. przewodnika Kaszuby,
nadal jest niewielki. Jednak¿ezawarte w nich b³êdy, a nawet fa³sze,wymagaj¹ nieustannegodopominania siê rzetelnoœciich autorów, o co dziœnieraz wcale nie³atwo.
Odbiorcom tych wydawnictw nale¿y siê bowiem obraz opisywanego œwiata- krajobrazu przyrody, dziejów i dziedzictwa kultury, jak najbardziej zgodny zwyn ikami badañ, a nie widzimisiê czy wyobra¿eniami niektórych autorów --, biznesmenów.
Pod pewnymi wzglêdami "Jantarowe Szlaki" przypominaj¹ raczej dawniejsz¹, mniej wspó³czesn¹ "Pomeraniê". Podobieñstwo mo¿na dostrzec w cennej
kronice - dziale "z dzia³alnoœciPTTK" czy "Przegl¹dzie wydawnictw". St¹d te¿
oba czasopisma, redakcje winny mo¿e w szerszym zakresie podj¹æ wspó³pracê.
Wielkim plusem "Jantarowych Szlaków" jest bowiem nadal liczne grono wspó³pracowników - spo³eczników. A kolejnym elementem podobieñstw z "Pomerani¹" itp. czasopismamiregionalnymi, a nawet naukowymi - organami stowarzyszeñ,
jest ich trudna sytuacja fmansowa, potrzeba rosn¹cych zabiegów o skromne poparcie samorz¹dów, innych organów w³adzy pañstwowej czy te¿prywatnych sponsorów. St¹d te¿ wspó³twórcom "Jantarowych Szlaków", ich redakcji z kol. J.
Szukaiskim, nale¿¹ siê nie tylko jubileuszowe wyrazy uznania i najlepsze ¿yczenia
- "ad mu/tos annos", które kierujê doñ w imieniu Redakcji "Acta Cassubiana"
i Zarz¹du Instytutu Kaszubskiego.
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Ojczyzna to ziemia i groby
Tê Norwidowsk¹ definicjê ludzie Wybrze¿a mog¹ jeszcze uzupe³niæ,¿e ojczyzn¹jest tak¿e morze. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e - co za paradoks! - cmentarze
s¹ miejscem, w którym uczymy siê ¿ycia. Poprzednie pokolenia od czasów najdawniejszych, gin¹cych w pomroce pradziejów, poprzez cmentarze budowa³y jednoœæ
pokoleñ, czyli ¿ycie spo³ecznoœci.Niejeden te¿ raz g rób
bohatera albo
proroka stawa³ siê k o l e b k ¹ nowych bohaterów i nowych idei. Z g³êbokim
zrozumieniem sensunekropolii narody i pañstwa wznosi³y mauzoleakrólów i bohaterów, tysi¹ce pielgrzymowa³o do grobów œwiêtych,przy ich grobowcach rozkwita³o ¿ycie monastycznei w ogóle religijne, miasta wykrada³y sobie trumny wielkich
osób, m³ode pañstwa (por. Rumunia) wskazywa³y na mogi³y "za³o¿ycieli" rzymskich sprzed tysi¹ca lat. Aleksander Majkowski w swojej arcypowieœcika¿e pielgrzymowaæka¿demuKaszubie do grobu ksi¹¿¹t w oliwskim sanktuarium po to, by
tam Kaszubi o ¿ y l i. St¹d rejestrowanie, có¿ dopiero opisywanie nekropolii kaszubskich czy w ogóle pomorskich jest tak wa¿ne dla zdrowia moralnego spo³eczeñstwa. Tak jak dla twórczej wiedzy i wychowawczych wartoœcipotrzebna jest
znajomoœæ
geografii pochówków zas³u¿onych ludzi Wielkiego Pomorza. W œród
czynników wspó³czesnego nam kryzysu nie tylko wartoœci,ale i ca³ego dziedzictwa, pomijanie cmentarzy (w wielostronnym rodzaju tego pomijania) to jeden ze
z³ych znaków czasu.
Tote¿z wielk¹ satysfakcj¹ Geœlitak mo¿napowiedzieæprzy takim tytule ksi¹¿ki)
przeczyta³em na ok³adce estetycznie wydanego tomu tytu³ Cmentarze gdyñskie.
O twórcach miasta, portu i floty, autorstwa Ma³gorzaty Soko³owskiej iWies³awy
Kwiatkowskiej (wydanej przez Oficynê Verbi Causa, Gdynia 2003). Dla tego te¿
tytu³u wspominam tu o tej ksi¹¿ce. Jest ona bowiem w swym temacie elementarzem zakorzenienia siê w ziemi. To znaczy w ¿yciu. Nie tylko ca³e narody, ale
ka¿da spo³ecznoœæ,
która traci pamiêæ,skazuje siê na amnezjê to¿samoœci.A ka¿da spo³ecznoœæ,
jak ka¿dajednostka, posiada swoje fenomenalne doœwiadczanie
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egzystencji. Autorki tak m¹drze pisz¹ o fenomenie Gdyni: "Ludzi, którzy przybyli, aby na nadmorskich piaskach stworzyædzie³o swego ¿ycia, ró¿ni³o wszystko
(...). Zasady prawne, obowi¹zuj¹ce w zaborach, w których siê wychowali,
obyczaj, mentalnoœæ,a nawet jêzyk, pe³en obcych nalecia³oœci (:..). Pochodzili dos³ownie z wszystkich warstw spo³ecznych - doœæ
powiedzieæ, ¿e komisarz rz¹du Franciszek Sokó³ i wojewoda pomorski Stanis³aw Wachowiak
byli synami fornali, a Józef Unruga arystokraty, inni pochodzili z rodzin robotniczych, ziemiañskich, rzemieœlniczych, kupieckich. Ma³opolanina pracuj¹cego obok Kaszuby czy Kongresowiaka
obok Poznaniaka ³¹czy³
entuzjastyczny stosunek do pracy, tote¿ w szybkim tempie poczuli siê obywatelami Gdyni" (s. 7). Ale, znowu paradoksalnie, o ¿yciu miasta mog¹ powiedzieæ
cmentarze. I autorki przedstawiaj¹, w du¿ym skrócie, najwa¿niejsze cmentarze
Gdyni - zw³aszcza ich pocz¹tki. Cmentarz witomiñski, który zawdziêcza swe pocz¹tki protestowi ksiêdza Klemensa Przewoskiego, proboszcza parafii Oksywie.
29 kwietnia 1929 roku pisze on do JaœnieWielmo¿nego Pana Wojewody Pomorskiego, aby ten zmusi³ podleg³e w³adze (Gdyni) do otwarcia cmentarza, gdy¿ "nied³ugo nie starczy miejsca dla naszych parafian oksywskich, ogarn¹³ parafiê
oksywsk¹ niepokój o w³asne interesy", czyli po prostu miejsce na trumny. Ró¿ne s¹ interesy ludzi i spo³ecznoœci...
Protest poskutkowa³ i ju¿ w tym¿e 1929 r. powsta³ pierwszy cmentarz gdyñski w niedawnej wsi Witomino. Ksi¹dz Przewoski lubi³ w ogóle protestowaæ,o czym
œwiadczysprawa pochówku genera³a Orlicza Dreszera.
Tragiczniejsze by³y pocz¹tki cmentarza w Red³owie, który powsta³ we wrzeœniu1939 r. dla poleg³ych tam ¿o³nierzy. Autorki przekazuj¹ relacje œwiadcz¹ce
z jednej strony o barbarzyñstwie dowództwa Wehrmachtu (warto to przypominaæ
wobec amnezji Niemców), z drugiej, o szalonej odwadze dziewcz¹t polskich harcerek (opatruj¹cych rannych i grzebi¹cych pod ostrza³em niemieckim polskich
¿o³nierzy). W innym miejscu autorki ksi¹¿ki opowiadaj¹ równie straszne rzeczy
o kwaterach gdynian przeniesionych po wojnie z Lasów Piaœnickich,w których
zamordowano ich salwami niemieckich okupantów, a pamiêæo nich próbowano
zamordowaæ w latach komunizmu. "Nie bêdziemy budowaæpomników sanacyjnym s³u¿alcom" - wyt³umaczy³ gdyñski powojenny polityk. Autorki sporz¹dzi³y listê tych pomordowanych "s³u¿alców", wœródktórych byli ludzie wszelkiego
autoramentu:artyœcii duchowni, robotnicy i urzêdnicy, uczniowie i kupcy, kolejarze
i fryzjerzy, marynarze i prawnicy, ch³opi i rzemieœlnicy,nauczyciele i policjanci;
samo czytanie tej listy jest odczytywaniem historii budowniczych Gdyni pochodz¹cych z wszystkich ziem polskich, a nawet z odleg³ych kontynentów. Zginêli tylko
dlatego, ¿e budowali Gdyniê. W ogóle trzeba przyznaæ,¿e do najbardziej poruszaj¹cych i pouczaj¹cych fragmentów ksi¹¿ki nale¿¹ niejako na marginesie czy
w formie aneksów zapisane informacje o genezie cmentarzy, o ich tragicznych
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losach lub "losach" ich "mieszkañców", o nietypowych, gdy chodzi o Trójmiasto,
pochówkach (w 1939r.,w 1946r.,w 1970 r...), które nale¿¹ nieod³¹cznie do hist o r i i jednego z naj m³odszych miast europejskich, i do jednego z najbardziej
doœwiadczonych.Jest te¿ ta ksi¹¿ka swoistym, a te¿ nietypowym pendant do "socjologii" cmentarzy. Przywo³ajmy tylko 2 przyk³ady. Oprawcy i ich ofiary z czasów totalitaryzmu komunistycznego spoczywaj¹ nie tylko na jednym cmentarzu,
ale czêsto obok siebie. To nie wyraz jakiegoœnies³ychanego pojednania, ale naszej
schizofrenii historycznej. Albo mamy (dziêki fotografiom tak¿e) 2 grobowce tego
samego cz³owieka. Na jednym jest on "ofiarnym utrwalaczem w³adzy ludowej,
szermierzemwolnej myœli"...,na drugim - spoczywaju¿ pod znakiem krzy¿a i okreœleniem"Œ.P"- œwiêtejpamiêci. Ijak tu nie powiedzieæ,¿e cmentarze ucz¹ lepiej,
ni¿ podrêczniki i wyk³ady...
Na samym wstêpie ksi¹¿ki znajduje siê fragment z Narodzin ¿eglugi autorstwa Juliana Rummla, a w nim wypowiedŸ Niemca, który w latach miêdzywojennych po raz pierwszy odwiedzi³ Gdyniê i cmentarz oksywski z nagrobkami Polaków
i Kaszubów, z koñcowym stwierdzeniem: "Przekonany by³em, ¿e jest to kraj
niemiecki, jednak co jak co, ale cmentarze nie k³ami¹" (s. 6).
Trzeba dla rzetelnej informacji dodaæ,¿e autorki, doœwiadczonew sztuce reporterskiej,dokumentacyjnej,dziennikarskiej,obie z urodzeniagdynianki i obie z pasj¹
od lat daj¹ce œwiadectwodramatycznych losów Gdyni, zatytu³owa³y swoj¹ksi¹¿kê niezupe³nie adekwatnie do jej treœci.Owszem, wspomnia³em ju¿ o ich œwiadectwach dotycz¹cych cmentarzy gdyñskich, jednak¿e gros ksi¹¿ki zajmuj¹ sylwetki
ludzi, którzy sa ~ochowani na cmentarzach ~dyi!skich. Nie jest to wiêc nawet
próba monografii tych cmentarzy. Wszystkie osoby spoczywaj¹ce na gdyñskich
cmentarzach maj¹ tu swój biogram i - fotografiê. Materia ikonograficzna nale¿y
do najwartoœciowszych stron ksi¹¿ki. Oprócz portretów osób s¹ tu fotografie pogrzebów, pomników cmentarnych, ale tak¿e zdjêcia tak cenne, jak choæbyAntoniego Abrahama w otoczeniu gdynian na kilka miesiêcy przed œmierci¹, czy
proboszcza parafii NajœwiêtszejMaryi Panny ks. Jana Turzyñskiego, spiesz¹cego
do swego koœció³kaprzy ulicy Œwiêtojañskiej, a w 1939 r. zamordowanego w Piaœnicy.Ksi¹¿ka jest zaopatrzonaw bogat¹ bibliografiê, opisy zdjêæ,indeksy nazwisk
i ulic, w kolorow¹ mapê z gdyñskimi cmentarzami.
Cmentarze Trójmiasta wo³aj¹ o monografiê, zw³aszcza, ¿e niektóre z nich po
prostu gin¹, inne "zaludniaj¹ siê" przez tych, którzy tu znaleŸli swoje ostatnie miejsce, a bez których nie by³oby dzisiejszej Gdyni, Sopotu i Gdañska. Napisa³em tych
kilka zaledwie s³ów o tej licz¹cej 341 stron ksi¹¿ce, bo chcê upomnieæautorów
kochaj¹cych ¿ycie, ¿eczas najwy¿szy, aby dokumentowaænekropolie i pojed~cze
grobowce ludzi ca³ego Pomorza, bowiem geografia cmentarzy i pochówków jest
geografi¹ naszej przesz³oœci¿yj¹cej w nas i maj¹cej ¿yæw przysz³ych pokoleniach.
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"Libri Gedanenses", t. 17-18 za lata 1998-2000, Gdañsk 2001, wyd.
Biblioteka Gdañska PAN, ss. 304
Mocno opóŸnionykolejny tom zas³u¿onegorocznika Biblioteki Gdañskiej PAN
zawiera jak zwykle oprócz kilku recenzji i informacji z ¿ycia biblioteki kilkanaœcie
ciekawych artyku³ów, zwi¹zanych przede wszystkim z kultur¹ duchow¹ Pomorza.
Warto wœródnich zwróciæuwagê na artyku³y Z. N owaka o kulturze ksi¹¿ki w XVIIwiecznym Gdañsku oraz H. Dzienis o pocz¹tkach fotografii w Gdañsku (lata
1839-1860). Ponadto s¹ tu tak¿e ciekawe artyku³y prezentuj¹ce zbiory biblioteki
(np. D. Szlagowskiej o muzykaliach czy te¿ E. Penkalli o posiadanym zbiorze literatury dla ludu).

Wojciech Olszewski,Patriotyzm i tolerancja. Nurt humanistycznyw polskiej myœlietnologicznejdo drugiej wojny œwiatowejwobecprocesów etnicznych na Kresach, Toruñ 2001, wyd. Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss.
144
Ksi¹¿ka wbrew tytu³owi nie traktuje wy³¹cznie o Kresach Wschodnich. Autor skonsfi"uowa³j¹ w ten sposób, ¿ekolejno przedstawia myœlwybitnych miêdzywojennych polskich socjologów i etnologów, wychwytuj¹c w ich pracach w¹tki
etniczne. Po rozdziale wstêpnymjako pierwszego prezentuje Floriana Znanieckiego i w tym w³aœnierozdziale znajdujemy trochê wtr¹ceñ i odniesieñ do sytuacji na
Pomorzu. A w dalszej kolejnoœciprzedstawia takich badaczy,jak: JózefObrêbski,
Stanis³aw Orsini-Rosenberg, Alfons Krysiñski i Leon Wasilewski. Po podsumowaniu umieszczonojeszcze noty biograficzne i bibliografiê.

TeresaBauman,Uniwersytetwobec zmianspo³eczno-kulturowych.
Casus Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, ss. 191
Pracê poœwiêcononajwiêkszej uczelni na Pomorzu Gdañskim. Tym bardziej
jest interesuj¹ca. ¿e umiejscawia rozwa¿ania nad uniwersytetem w szerszym kon-
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tekœcieprzemian cywilizacyjnych. Praca sk³ada siê z 4 rozdzia³ów: Uniwersytet
jako przedmiot refleksji i badañ; Uniwersytet w dobie postmoderny; Uniwersytet w okresie zmian spo³ecznych; Edukacja uniwersytecka. Ca³oœæoparto
na bogatej literaturze, uwidocznionej w bibliografii oraz w³asnych badaniachankietowych autorki (wzór ankiety za³¹czony w aneksie).

Zdzis³aw Machura, Parafia katolicka œw.Ottona w S³upsku,S³upsk2001,
wyd. Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w S³upsku, Parafia œw.
Jacka w S³upsku, ss. 46
Szkic autorstwa znanego s³upskiego historyka po raz pierwszy w kompleksowy sposób prezentuj¹cy losy katolickiej parafii œw.Ottona w S³upsku. Autor najpierw przedstawia okolicznoœci powstania parafii w 1866 r. (najpierw jako tzw.
parafii misyjnej), potem omawia budowê nowego koœcio³a,rozwój parafialnej szko³y,
prezentuje sylwetki kap³anów. Szczegó³owo opisuje tak¿e rozwój wspólnoty parafialnej a¿po rok 1945, kiedy to wielu z nich musia³o opuœciæ
S³upsk. Jest tu mowa
o ich pochodzeniu etnicznym, strukturze zawodowej, aktywnoœciitd. Niew¹tpliwie
plusem pracy s¹ streszczeniaw jêzyku angielskim i niemieckim, bibliografia oraz
wiele, czêsto unikatowych zdjêæprezentuj¹cych ¿ycie parafii, sylwetki duszpasterzy, budynki parafialne itp.
VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Rozwój nazewnictwa lokalnego
na Pomorzu Zachodnim. Pomorska toponomastyka i onomastyka na przestrzeni dziejów, red. W. Lysiak, Poznañ 2001, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Instytut Etnologii i Antropologii UAM, ss. 185
Ksi¹¿ka zawiera 15 referatów wyg³oszonych podczas VI ju¿ konferencji kaszubsko-pomorskiej (wczeœniejs³owiñskiej i kaszubsko-s³owiñskiej). Autorami zamieszczonych tu tekstów s¹ nie tylko jêzykoznawcy, co sugerowa³by podtytu³, ale
tak¿e historycy i etnografowie. Dobrze to œwiadczyo pomys³odawcach konferencji, którzy zadbali, jak zwykle zreszt¹, o jej interdyscyplinarny charakter. Wœród
zamieszczonych tu tekstów warto zwróciæ uwagê np. na nastêpuj¹ce: E. Rzetelskiej-Feleszko, S³owiañskie nazewnictwo Pomorza Œrodkowego; E. Brezy,
Nazwiska równe nazwom miejscowoœcz Pomorza Œrodkowego; H. Rybickiego, Proces likwidacji niemieckiego nazewnictwa miejscowego na Pomorzu
Zachodnim po II wojnie œwiatowej i Z. Szultki, GesellschaJtfiir Pommersche
Geschichte und Altertumskunde in Stettin a kwestia pocz¹tków badañ nad
s³owiañszczyzn¹ i kaszubszczyzna.

Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztotek, A. Sadowski,Bia³ystok 2001,wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia³vm~toku.
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Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, która odbywa³a siê w 2000 r. w Supraœlu.Zamieszczono w niej 27 artyku³ów pogrupowanych
w czterech dzia³ach: Pogranicza etniczne. Wspó³dzia³anie i konflikty; Euroregiony jako formy wspó³dzia³ania na pograniczach; Pogranicza wschodnie;
Pogranicza zachodnie. Dla czytelników zajmuj¹cych siê Pomorzem szczególnie
interesuj¹ca z pewnoœci¹bêdzie czêœæ
pierwsza, w której warto poleciæzw³aszcza
teksty K. Krzysztotka (Piêæ refleksji o zmieniaj¹cej siê naturze pogranicza
i wielokulturowoœci), M. Szczepañskiego (Na peryferiach systemu œwiatowego? Socjologiczna refleksja wokó³ miejsca pogranicza kulturowego w uk³adzie f!;lobalnym) oraz G. Babiñskiego (Pogranicza stare i nowe).
Piotr Kowalik, Polderowa gospodarka wodna na ¯u³awach Delty Wis³y,
Warszawa 2001, "Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN", zeszyt
19, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 154
Ksi¹¿ka zajmuje siê skomplikowanymi relacjami miêdzy ekosystemem ¯u³aw a interwencyjnymi dzia³aniami cz³owieka. W zamierzeniu autorajest ona "prób¹
uœciœleniapodstaw projektowania i eksploatacji istniej¹cych systemów polderowych na tle specyficznych warunków przyrodniczych i cywilizacyjnych ".
Sk³ada siê z obszernego wprowadzenia, w którym autor dokona³ charakterystyki
¿u³awskich dzia³añ melioracyjnych, przedstawi³ dzieje polderów ¿u³awskich i ich
specyfikê oraz z rozdzia³ów zajmuj¹cych siê m.in. stanem gospodarki wodnej na
¯u³awach, ró¿nymi sposobami przeprowadzania melioracji, u¿ytkowaniem terenu
na polderach, istot¹ i potrzeb¹ tworzenia planów przestrzenno-rolnych, bilansem
wodnym, budow¹ systemów melioracyjnych itd. Sporo miejsca zajê³y tak¿e rozwa¿aniawokó³ problematyki zagro¿eniapowodziowego i przeciwdzia³aniamu (tak¿e
przy wykorzystaniu przyk³adów historycznych). Naj obszerniejsza czêœæ
traktuje
o "sterowaniu polderami" (odwodnienie, budowa i funkcje zastawek oraz problem
nawadniania, funkcjonowanie pompowni, sposób zarz¹dzania urz¹dzeniami oraz
charakterystyka procesu decyzyjnego). Ca³oœæ
uzupe³nia s³owniczek podstawowych pojêædotycz¹cych modernizacji polderów oraz wykaz literatury.

Kazimierz Nowosielski, Dar zamieszkiwania,Pelplin 2002, wyd. WDP
"Bernardinum", ss. U2
Ksi¹¿ka zawiera9 szkiców i esejów,które powsta³yw przeci¹gu minionych
20 lat przy ró¿nychokazjachi w ró¿nychokolicznoœciach
(pierwszypowsta³pod
wra¿eniemwydarzeñSierpnia'80). Najlepiej przes³anieksi¹¿ki okreœla
samautor,
pisz¹c we wstêpie: "co to znaczydobrze,m¹drze mieszkaæ
tak w sobie, w swej
psychofizycznej,duchowej odrêbnoœci,jak i wœróddrugich, w s³owie i czynie, w rozmaitych realnoœciach¿ycia, w naszej codziennej krz¹taninie oraz
w zobowi¹zuj¹cej pamiêci kultury, w marzeniachi w wyobraŸni,a tak¿ew ludz-
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kich metafizycznych têsknotach? " Jest w tym zbiorze nie tylko g³êboko humanistyczne przes³anie cz³owieka poszukuj¹cego swego miejsca w œwiecie,ale tak¿e
obraz zmagañ z w³asn¹ biografi¹ i ¿yciowym doœwiadczeniem.Ci¹gle te¿w tle jest
Pomorze jako wa¿ny punkt odniesieñ dla w³asnej to¿samoœci.
"Studia Pelpliñskie", t. XXXII, Pelplin 2002, wyd. WDP "Bernardinum", ss. 416
Kolejny tom rocznika naukowego seminarium pelpliñskiego zawiera wœród
kilkudziesiêciu artyku³ów kilka, które mog¹ zainteresowaæ
historyków regionu. Warto
tu poleciækolejn¹ czêœæ
rozwa¿añ ks. W. Szulista o "przesz³oœciobecnych obszarów diecezji pelpliñskiej" (tym razem o "latach pruskiej stabilizacji 18151918"). Ponadto art. G. Kucharskiego o nadaniu Ziemi Lubawskiej biskupstwu
che³miñskiemu w 1257 r. oraz M. Radocha o najeŸdzie na opactwo cysterskie
w Pelplinie w 1433 r. Dla zrozumienia powojennych losów Koœcio³aw naszym
regionie warto przestudiowaæart. ks. S. Grunta o likwidacji Collegium Marianum
(w œwietledokumentów pañstwowych).
"Studia Pelpliñskie. Wydanie Specjalne", t. XXXIII, Pelplin 2002, wyd.
WDP "Bernardinum",
ss. 645
Ogromny tom studiów dedykowanych ks. Jerzemu Buxakowskiemu z okazji
75 urodzin. Zgodnie z zainteresowaniami solenizanta dominuj¹ tu zdecydowanie
teksty o charakterzeteologicznym i pastoralnym, ale mo¿nate¿ znaleŸæprzyczynki
historyczne. Warto wiêc zwróciæ uwagê na art. J. Borzyszkowskiego (Nieznane
dokumenty dotycz¹ce ¿ycia i mitu ks. Józefa Wryczy), ks. W. Gruby (Geneza
i struktura parafii Niepokalanego Poczêcia NajœwiêtszejMarii Panny w Wielkim Garcu) czy te¿ ks. J. Walkusza (Zró¿nicowanie tematyczne i gatunkowe
twórczoœci poetyckiej polskiego duchowieñstwa katolickiego na Pomorzu,
Warmii i w Wielkopolsce w latach 1848-1939). Historyków dziejów Koœcio³a
w naszym regionie zainteresuje te¿ z pewnoœci¹ tekst samego solenizanta pt. Seminarium pelpliñskie jako "przyl¹dek dobrej nadziei" po II wojnie œwiatowej (1945-1992).

Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego.Kulturotwórcza
rola cystersówna Kociewiu, red. D.A. Dekañski, B.A. Grenz, A. S³yszewska, A.M. Wyrwa, Pelplin-Tczew 2002, wyd. WDP "Bernardinum", ss. 439
Ksi¹¿ka zawieramateria³yz konferencjijubileuszowej,która odby³asiê we
wrzeœniu200l r. w Pelplinie. Oprócz wyst¹pieñ okolicznoœciowych
zawiera26
referatówpogrupowanychw 5 czêœciach:
Z dziejów opactwa; Kultura piœmienna cystersówa opactwopelpliñskie,' Kultura muzycznacystersówa opactwo
nplnliñ~k-ip' n'Jrhnwn~r rv.~tpr.~kai dzia³ania mi.~vjne cvstersów: Varia. Ca-
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³oœæ
zosta³awydana bardzo estetycznie i opatrzona ciekawymi ilustracjami. Ksi¹¿kê koñczy seria kolorowych zdjêædokumentuj¹cych obchody jubileuszu.
Zdzis³aw Skargo, Osadnictwo w Gdañsku w latach 1945-1947, Toruñ
2002, wyd. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 103
Kolejna próba syntetycznego przedstawienia procesów ludnoœciowych
zachodz¹cych w Gdañsku w pierwszym okresie powojennym. Ca³oœæ
sk³ada siê
z 4 rozdzia³ów. W pierwszym autor przybli¿a koncepcje polityki narodowoœciowej
ugrupowañ emigracyjnych oraz krajowych, wypracowane w okresie trwania wojny (w tym m.in. pomys³y na przysz³e losy ludnoœciniemieckiej). W drugim omawia proces kszta³towania siê w³adz administracyjnych w Gdañsku w pierwszym
okresie powojennym. Trzeci rozdzia³ ma znaczenie zasadnicze, dotyka bowiem
bardzo trudnej kwestii polityki narodowoœciowejnowych w³adz (przebieg procesu weryfikacji i rehabilitacji, wysiedlenie Niemców, stosunekdo obywateli ZSRR).
W rozdziale ostatnim przedstawiono nap³yw ludnoœcipolskiej do Gdañska (spontaniczny i kierowany przez PUR). W pracy znajdujemy du¿o tabel, szkiców i diagramów opracowanych dziêki poznanemu materia³owi archiwalnemu. Ponadto
jest tu bibliografia, niew¹tpliwie zaœbrakuje materia³u ilustracyjnego (choæby
zdjêæpokazuj¹cych wysiedlenia Niemców czy te¿przybywanie Polaków do zniszczonego miasta).

Materia³ydo monografiiprzyrodniczejregionugdañskiego,t. 8: Diagnoza stanu i koncepcja ochrony œrodowiskaprzyrodniczo-kulturowego

w wo-

jewództwiepomorskim,red. A. Kostarczyk,M. PrzewoŸniak,Gdañsk2002,
Wydawnictwo"Marpress", ss. 275
Wspó³czeœniekwestie ochrony œrodowiska,w którym ¿yje cz³owiekpostrzega siê coraz szerzej i nie sprowadza siê jej ju¿ wy³¹cznie do kwestii przyrodniczych. Jako wa¿ny aspekt ochrony postrzega siê tak¿e walory kulturowe,
wytworzone przez cz³owieka w procesie jego historycznej aktywnoœci.Jest to tym
bardziej wa¿ne, ¿e i te walory bywaj¹ zagro¿one,st¹d koniecznoœæ
wypracowania
systemu ich ochrony. Z tych przes³anekwyrasta niniejsze opracowanie. Sk³ada siê
ono oprócz wprowadzenia z 4 czêœcimerytorycznych: Waloryzacja œrodowiska
przyrodniczo-kulturowego;
Diagnoza funkcjonowania
systemu obszarów
chronionych; Kszta³towanie struktury przyrodniczo-kulturowej; Relacja nowego systemu ochrony œrodowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim do odpowiednich konwencji europejskich i do europejskiego
systemu NATURA 2000. Ca³oœæ
uzupe³nia obszerne zestawienie literatury wykorzystanej, liczne ilustracje (mapy, szkice), tabele oraz bardzo cenne wykazy obiektów chronionych (orzvrodniczych. archeologicznych. zabytków architektury).
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Marek Kardas, Stefan Franciszek Sokó³. Komisarz Rz¹du w Gdyni,
Pelplin 2002, wyd. WDP "Bernardinum",
ss. 471
Pierwsza biografia osoby niepoœledniej,która wywar³a przemo¿ny wp³yw na
¿ycie Gdyni w okresie miêdzywojennym. Autor opar³ siê na bardzo szerokiej bazie
Ÿród³owej i literaturze (o czym œwiadczyza³¹czona bibliografia). Ksi¹¿kê zilustrowa³ wieloma cennymi, unikatowymi zdjêciami oraz kopiami dokumentów. Ca³oœæ
dzieli siê na 5 rozdzia³ów: Dzieciñstwo i m³odoœæ(1890-1918),. Dzia³alnoœæ
pañstwowa (1918-1933),. Komisarz Rz¹du (1933-1939),. W obronie Wybrze¿a
i honoru (19391-945),. Powojenna dzia³alnoœæ
pañstwowa (1945-1956). Ksi¹¿kê uzupehliaj¹ bardzo pomocne w lekturze indeksy - osobowy i geograficzny.
Zdzis³aw Machura, Cztery s³upskie lata. Opowieœæo pracy duszpasterskiej ks. Jana Ziei w parafiach na terenie Ziemi S³upskiej w latach 1945,
.
1949, S³upsk 2002, wyd. Muzeum Pomorza Srodkowego, Stowarzyszerne
Przyjació³ Muzeum Pomorza Œrodkowego, ss. 54
Ksi¹¿ka poœwiêconas³upskiemu epizodowi w biografii wyj¹tkowego kap³ana
jakim bez w¹tpienia by³ ks. J. Zieja. Autor w trzech pierwszych rozdzia³ach przedstawia okres dzieciêcy i m³odzieñczy ks. Ziej i, jego pracê na Polesiu oraz trudne
lata wojenne. Kolejne cztery rozdzia³y s¹ najwa¿niejsze, jest tu bowiem mowa o:
"drodze do S³upska", proboszczowaniu w parafiach: œw.Ottona i ŒwiêtejRodziny w S³upsku oraz œw.Franciszka w Wytownie. W nastêpnym rozdziale pokrótce
przedstawiono dalszelosy ks. Zieji oraz zaprezentowanoopinie ró¿nych osób o nim.
Ca³oœæ
koñcz¹ listy pisane przez bohatera do mieszkañców S³upskaoraz bibliografia. Bogata jest te¿ warstwa ilustracyjna ksi¹¿ki.
Krzysztof Kowalkowski, BrzeŸno Wielkie. Z dziejów wsi, Pelplin 2002,
wyd. WDP "Bernardinum",
ss. 190
Kolejna pozycja w serii monografii wsi pomorskich autorstwa in¿yniera-historyka amatora. Bezpoœrednimpowodem napisania tej ksi¹¿ki by³o swoiste
zamówienie publiczne, czyli wola mieszkañców wsi: " W³aœnieto ich pragnienie
zebrania wszelkich informacji o rodzinnej wsi sta³o siê powodem, dla którego podj¹³em siê napisania tej historii ". Ksi¹¿ka sk³ada siê z 12 rozdzia³ów.
Pierwsze dwa maj¹ charakter wprowadzaj¹cy i traktuj¹ o "po³o¿eniu wsi i jej
dniu dzisiejszym" oraz o nazwie wsi. Trzeci rozdzia³ jest najobszemiejszy i zasadniczy dla ca³ej pracy - autor prezentuje tu historiê wsi od pradziejów i czasów
ksi¹¿¹t pomorskich, przez okres krzy¿acki, epokê Rzeczpospolitej Szlacheckiej,
rozbiory, II Rzeczpospolit¹, okres wojny a¿po czasy najnowsze. Rozdzia³ ten koñczy wykaz so³tysów wsi BrzeŸno Wielkie w latach 1945-2002. Kolejny rozdzia³
poœwiêconyzosta³ zak³adom dzia³aj¹cym dzisiaj we wsi (niektóre zaprezentowano
w serii kolorowych zdjêæzamieszczonych na koñcu ksi¹¿ki). Po tym rozdziale
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nastêpuje prezentacja cmentarza, kapliczek i krzy¿y przydro¿nych na tereni wsi
oraz organizacji spo³ecznych tu dzia³aj¹cych dawniej i wspó³czeœnie.Nastêpne
rozdzia³y poœwiêconohistorii szko³y, postaci znanego kociewskiego pisarza Bernarda Janowicza, który jest jej patronem, wybitnym osobom zwi¹zanym z BrzeŸnem oraz prezentacji okolicznych wsi i dwóch najwiêkszych zak³adów
przemys³owych. Ca³oœæ
ksi¹¿ki zamyka wykaz literatury i Ÿróde³,kolorowa mapka
okolic BrzeŸna oraz kolorowe zdjêcia obrazuj¹ce ¿ycie wsi.
Roman Wapiñski, Polska na styku narodów i kultur. W krêgu przeobra¿eñ narodowoœciowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdañsk 2002,
wyd. Wydawnictwo "Stepan design", ss. 256
Nowa publikacja wybitnego gdañskiego historyka stanowi kontynuacje i rozwiniêcie wielu w¹tków obecnych ju¿ w jego wczeœniejszychpracach, g³ównie
w ksi¹¿ce Polska - ma³e ojczyzny Polaków. Ca³oœæ
sk³ada siê oprócz wprowadzenia i pos³owia z 4 czêœci:Wspólnoty wyobra¿one, Na peryferiach, W dobie
upowszechnienia ideologii narodowej oraz Rzeczywistoœæi wyobra¿enia.
Wywód autora, choæopatrzony aparatem naukowym (przypisy), czyta siê znakomicie z racji jego na po³y eseistycznegocharakteru. Ka¿dy, kto chce podj¹æ refleksjê nad przemianami istoty polskoœci, rozwojem œwiadomoœcinarodowej i jej
przemianami powinien t¹ ksi¹¿kê przeczytaæ.
V Krajowa Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Gdañsk
2000, "Studia i Materia³y Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku",
t. III, red. J. Litwin, Gdañsk 2002, wyd. Centralne Muzeum Morskie

w Gdañsku,ss.141
Ksi¹¿ka, jak infonnuje tytu³, zawiera mateña³y z kolejnej konferencji muzealników morskich. W szeœciudzia³achpogrupowano 21 referatów. W pierwszej czêœci
Polskie muzealnictwo morskie u progu XXI wieku warto zwróciæ uwagê na
interesuj¹cy i dyskusyjny tekst A. Ciemiñskiej, Komputer w muzealnej praktyce
- muzealna zabawka czy narzêdzie pracy? W drugiej czêœciMuzealnictwo
rzeczne w Polsce opublikowano m.in. tekst zmar³ego ju¿ wybitnego regionalisty
i muzealnika R. Klima (Geneza Muzeum kana³u Elbl¹skiego w Buczyñcu). W zamieszczonym na koñcu aneksie umieszczono tak¿e biogram R. Klima. Kolejne
czêœcito: Archeologiczne badania podwodne; Ma³e muzea morskie i rzeczne;
Statki i okrêty w polskich muzeach morskich (to teksty o "So³dku", "Darze
Pomorza", "B³yskawicy") i Badania naukowe i programy ekspozycyjne realizowane w muzeach morskich.

Stanis³aw Grunt, Budujemy Koœció³Bo¿y w pierwszej dekadziediece;ji
oeloliñskiei 1992-2002,Pelplin 2002, wyd. WDP "Bernardinum", ss. 948
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Ogromne dzie³o zwracaj¹ce uwagê czytelników nie tylko ze wzglêdu na tematykê, ale tak¿e z powodu jakoœci wydania (twarda ok³adka, wysokiej jakoœci
papier,kilkaset zdjêæ,w du¿ejmierze kolorowych). Dla przysz³ych historyków dzie³o
nieocenione, choæz pewnoœci¹wymagaj¹ce krytycznej lektury. S¹dzê równie¿, ¿e
interesuj¹ce mo¿ebyæju¿ teraz dla socjologów zajmuj¹cych siê zmianami w religijnoœciPolaków i ¿yciem Koœcio³ainstytucjonalnego, dla historyków sztuki i architektów interesuj¹cych siê zmianami architektury sakralnej oraz zmys³u estetycznego
wiernych i duchowieñstwa. Ksi¹¿ka sk³ada siê z 10 rozdzia³ów. S¹ tu m.in. przedstawione dzia³ania zwi¹zane z renowacj¹ katedry w Pelplinie, odbudow¹ Collegium Marianum, inwestycje w instytucjach diecezjalnych (np. w Seminarium
Duchownym w zespolepoklasztornym), zagospodarowaniemterenów na tzw. Górze
Jana Paw³a II w Pelplinie. Oprócz tego przedstawiono tu proces rewindykacji
dóbr koœcielnych, powsta³e nowe parafie, inwestycje we wszystkich parafiach
w diecezji oraz w sanktuariach.
Tomasz Zarycki, Region jako kontekst zachowañ politycznych, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", ss. 195
Ksi¹¿ka sygnowana jest przez dwa instytuty Uniwersytetu Warszawskiego:
Instytut Studiów Spo³ecznychoraz Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. To wielce znacz¹ce, poniewa¿ praca wpisuje siê w coraz modniejszy
i ciekawszy nurt badañsocjologicznych ujmuj¹cych zjawiska polityczne w ich aspekcie terytorialnym (pogranicze socjologii i geografii spo³ecznej).Autor, opieraj¹c siê
na swoich badaniach w kilku wybranych miejscowoœciachw ró¿nych regionach
kraju (na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych oraz w Galicji), stara siê zrekonstruowaæi okreœliæna nowo pojêcie kontekstu (region jako kontekst oraz konteksty
polityki polskiej w wymiarze lewica - prawica). W swoich analizach zwraca uwagê na znaczenie podzia³ów i dziedzictwa historycznego oraz ich wp³yw na kapita³
spo³eczny.
Pawe³ Kosiñski, Prusy Zachodnie 1914. Pomorze 1920. Ludnoœæregionu wobecprzemian politycznych okresu I wojny œwiatowej,Warszawa 2002,
Wydawnictwo NERITON, ss. 229
Jak pisze autor we wstêpie, tematem pracy s¹ "przemiany polityczne, które w konsekwencji wymusi³y na mieszkañcach prowincji zachodniopruskiej
z³o¿enie jednoznacznych deklaracji w delikatnej sferze przekonañ narodo³i-Ych i uœwiadomi³y im mo¿liwoœæzaistnienia konfliktu na styku identyfikacji
narodowej i poczucia wiêzi z lokaln¹ ojczyzn¹ ". Mo¿na oczywiœcie zastanawiaæsiê, czy dopiero wybuch wojny doprowadzi³ do takiego uœwiadomienia,czy
czasem,przynajmniej w szeroko pojêtych elitach pomorskich, œwiadomoœæ
nieusuwalnoœcikonfliktu polsko-niemieckiego o to terytorium nie by³a ju¿ wczeœniejpo-
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wszechna.Mimo tej w¹tpliwoœci warto jednak po ksi¹¿kê siêgn¹æ,poniewa¿ przedstawia losy Pomorza w stosunkowo ma³o znanym okresie pierwszej wojny. Ca³oœæ
sk³ada siê z 5 rozdzia³ów: Prusy Zachodnie u progu I wojny œwiatowej,.Czynniki kszta³tuj¹ce sytuacjê wewnêtrzn¹ w prowincji w okresie wojny,. Prusy Zachodniejako przedmiot stosunków miêdzypañstwowych w latach 1914-1920,.
Projekty zmian terytorialnych; Sposoby wyra¿ania postaw przez ludnoœæPrus
Zachodnich. Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹: streszczenie w jêzyku angielskim, bibliografia
oraz indeksy osobowy i geograficzny. Szkodajednak, ¿e autor i wydawca nie zadbali o prezentacjê materia³u ikonograficznego.
Andrzej Januszajtis, Dzieciñstwo i m³odoœæ
Daniela Gabriela Fahrenheita, "Ma³a Biblioteczka Gdañska", Pelplin 2002, wyd. WDP "Bernardinum" i Towarzystwo Gdañsk-Niderlandy, ss. 80
Interesuj¹cy, bardzo bogato ilustrowany szkic biograficzny jednego z najwybitniejszych gdañszczani uczonych wywodz¹cych siê z grodu nad Mot³aw¹. Autor
opar³ siê nie tylko na bogatej literaturze, ale siêgn¹³ tak¿e po dostêpne materia³y
archiwalne. Ksi¹¿ka sk³ada siê z 16 rozdzia³ów: od prezentacji œrodowiskarodzinnego i korzeni Fahrenheita, przez opis Gdañska z jego czasów, proces jego edukacji, a¿po wêdrówki po Europie. Oczywiœcie,punktem centralnym s¹ tu jego prace
i pasje naukowe, ale autor nie unika tak¿e opisywania losów osobistych i rodzinnych oraz aktywnoœci gospodarczej (Fahrenheit by³ zgodnie z tradycj¹ gdañsk¹
kupcem).
Józef Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia
historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 887
Pierwsza naukowa biografia najwybitniejszego twórcy i dzia³acza kaszubskiego, autora najwa¿niejszej powieœcikaszubskiej o ¿yciu i przygodach Remusa
oraz inicjatora powstaniaruchu m³odokaszubskiego.Ksi¹¿ka zosta³aopartana bardzo
bogatych, czêœciowodotychczas nieznanych i niewykorzystywanych materia³ach
archiwalnych. Tekst zilustrowano ponad 150 zdjêciami, czêsto unikatowymi. Pracê opatrzono tak¿e obszern¹ bibliografi¹, indeksem osobowym oraz streszczeniem
w jêzyku niemieckim.

Edward Klaman, Stanis³aw Rzymowski, Joanna Skupowa, Jerzy Szukalski, Kaszuby.Leksykon geograficzny, Gdañsk 2002, wyd. Oficyna Czec,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 149
Jak piszewe wstêpieJ. SzukaIski,leksykonzawiera,,557 "'Ybranychhase³
dotycz¹cych miejscowoœci,osiedli i dzielnic du¿ychmiast, powiatów i gmin,
Darków narodowvch. rezerwatów i pomników przyrody, parków krajobrazo-
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wych i obszarów chronionego krajobrazu, regionów i mezoriegionów fizycznogeograficznych, miejsc interesuj¹cych pod wzglêdem rzeŸby terenu i jej
genezy, Po³udniowego Ba³tyku, rzek, kana³ów i jezior oraz wiêkszych obszarów leœnych,bagien i ³¹k". W sumie jest to pierwsza tego typu, tak pe³na, choæ
nie wolna od luk, prezentacja walorów przyrodniczych Kaszub. W ksi¹¿ce zamieszczono kilka szkicowych map oraz wykaz hase³z ich kaszubskimi odpowiednikami. ¯a³owaæ tylko nale¿y, ¿e wydawcy nie pokusili siê o atrakcyjniejsz¹ szatê
graficzn¹, co przy wydawnictwach geograficznych koniecznie powinno mieæmiejsce.
"Acta Cassubiana", t. 4, Gdañsk-Wejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 402
Kolejny tom "Acta Cassubiana" otwiera obszerny artyku³ Eugeniusza Kruszewskiego z Kopenhagi o ksiêdzu Edwardzie Ortvedzie (1855-1930), opiekunie
Polaków w Danii (tekst ilustruje bogata korespondencja ks. Ortveda). Ponadto
znajduj¹ siê tu m.in. artyku³y Jerzego Kuniewskiego o losach zawodowych kowali
na Kaszubach i Kociewiu, Iwony Warkockiej o przys³owiach w prozie Anny Lajming oraz polemiczny artyku³ Hanny Popowskiej- Taborskiej o archaicznoœcikaszubszczyzny.Znalaz³y siê tu tak¿eteksty poœwiêconespuœciŸnie
F. Fenikowskiego,
A. Piepera i A. Bukowskiego. W cyklu Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
ukaza³ siê artyku³ Bogdana Wachowiaka, Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953-2002 (Piêædziesiêciolecie Zak³adu Historii Pomorza IH
PAN). W dziale Materia³y Ÿród³owe Andrzej Groth wyda³ Inwentarz dóbr Krokowskich z 1725 1: Ponadto, jak w ka¿dym tomie, znajduje siê tu dzia³ Recenzji,
Noty wydawnicze oraz Kronika naukowa.
"Zapiski Puckie. PUccze Skriblene", 2002, nr 1, wyd. Muzeum Ziemi
Puckiej, Urz¹d Miasta Puck, ss. 155
Nowe pismo regionalne redagowane przez komitet redakcyjny, na czele którego stoi znany kaszubski regionalista i badacz ks. Jan Perszon. Ma ono z za³o¿enia mieæcharakter interdyscyplinarny, choæwidaætu jednak zdecydowan¹ przewagê
tematyki historycznej. W pierwszym numerze w dziale Rozprawy zamieszczono 5
tekstów, wœródnich m.in. D. Dudy i K. Czaplewskiego, Infrastruktura portowa
i nawigacyjna na Ziemi Puckiej oraz R. Droszcza, Dzieje harcerstwa na Ziemi
Puckiej. Bardzo obszerny jest dzia³ drugi. Jego tytu³ jest trochê myl¹cy, poniewa¿
zawiera •ród³a i materia³y, ale oprócz dokumentów Ÿród³owych zamieszczono tu
tak¿e artyku³y. Warto zwróciæuwagê na opublikowany przez A. Grotha inwentarz
maj¹tku Polchowo z 1750 r. oraz relacjê J. Perszonaz remontu puckiej fary. S¹ tu
tak¿e informacje o badaniach archeologicznych w Pucku. Ponadto s¹ jeszcze dwa
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dzia³y: Biografie (biografia ks. J. Goerke)oraz Kalendaria (kalendariumpowojennego szkolnictwaw Pucku).Z pewnoœci¹walorem pisma s¹ liczne ilustracje
towarzysz¹ceposzczególnymartyku³om.
Marian Kubera, W³adys³aw Sobecki, 1000 lat i co dalej.., GdañskWejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 100
Zbiór oœmiureporta¿y autorstwa M. Kubery - znanego re¿ysera i twórcy
wielu filmów dokumentalnych oraz W. Sobeckiego - dziennikarza i publicysty.
Wszystkie dotycz¹ losów £u¿yczan - s³owiañskiego narodu ¿yj¹cego w Niemczech tu¿ za graniczn¹ Nys¹ i Odr¹. Autorzy pisz¹ o najnowszej historii, o kontaktach i o zwi¹zkach kulturowych ³u¿ycko-polskich i ³u¿ycko-kaszubskich, a przede
wszystkim o upartym trwaniu tej niewielkiej wspólnoty etnicznej. Ksi¹¿ka zosta³a
zilustrowana wieloma ciekawymi zdjêciami i rycinami oraz opatrzona przedmow¹
J. Borzyszkowskiego.
80 rocznica Zwi¹zku Polaków w Niemczech, opr. zbior., Sztum-Kwidzyn 2002, wyd. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Sztumskiej, Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Kwidziñskiej, ss. 121
Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêœci.W pierwszej zamieszczono 4 artyku³y
(m.in. J. Borzyszkowskiego o ks. Maksymilianie Napi¹tku i B. Bieliñskiego o rodzinie Tollików z Janowa nad Wis³¹). W drugiej zamieszczono relacje z terenów
pogranicza z okresu miêdzywojennego (F. Wieczorka, R. Gawroñskiego oraz M.
Wroñskiego). Koresponduj¹ z nimi wspomnienia z okresu referendalnego i póŸniejszego zamieszczonew czêœcitrzeciej. W ostatniej czêœciopublikowano statuty
Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich oraz Zwi¹zku Polaków w Niemczech.
Ca³oœæ
uzupe³niaj¹ interesuj¹ce zdjêcia i reprodukcje dokumentów.

Jan M. Piskorski, Pomorzeplemienne.Historia - archeologia- jêzykoznawstwo, Poznañ-Szczecin 2002, wyd. Wydawnictwo SORUS, Muzeum
Narodowe w Szczecinie, Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, ss. 308
Ksi¹¿kê poznañskiego historyka nale¿y uznaæza dzie³o wa¿ne i wymagaj¹ce
dyskusji. Autor, opieraj¹c siê na bardzo bogatej literaturze (bibliografia liczy 40
stron), podejmuje wiele kwestii, które dotychczas nie znalaz³y satysfakcjonuj¹cego
wyjaœnieniaw nauce, podkreœlaj¹cprzy tym koniecznoœæ
podejœciainterdyscyplinarnego (co sam czyni i o czym informuje nas podtytu³). G³ównym celem pracy
jest, jak pisze autor, krytyczny bilans dotychczasowej naszejwiedzy o wczesnoœredniowiecznym Pomorzu. Zaczyna w pierwszym rozdziale od problemów zwi¹zanych z nazw¹ Pomorze/Pomorzanie. W rozdziale drugim przedstawia "Pomorze
vlemienne w badaniach historycznych", po czym przechodzi w rozdziale na-
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stêpnym do obrazu zasiedlenia i podzia³ów plemiennych Pomorza, jakie wy³aniaj¹
siê z badañ archeologicznych. Wreszcie konfrontuje to z ustaleniami jêzykoznawczymi, zw³aszcza zaœz onomastyk¹. Ca³oœæ
rozwa¿añ autor opatrzy³ kilkudziesiêcioma szkicami i mapkami oraz indeksem nazw osobowych i geograficznych.
S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego. Suplement, t. 2, red.
Z. Nowak, Gdañsk 2002, wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss. 323
Kontynuacja monumentalnego i wyj¹tkowego na skalê nie tylko ogólnopolsk¹
regionalnego s³ownika biograficznego. Tym razem suplement zawiera 333 biogramy, g³ównie osób, które zmar³y po 1998 r. oraz biogramy osób, które z ró¿nych
przyczyn nie znalaz³y siê we wczeœniejszychtomach (z kaszubskich biogramów
warto przywo³aæMartê Bistroñ, Franciszka Bonina, W³adys³awa Licê, W³adys³awê Knosa³ê, Franciszka Mêczykowskiego, ks. Kazimierza Raepke, Augustyna
Westphala i wielu innych).
El¿bieta Szalewska, S³upsk. Podstawy ksztahowania ³adu przestrzennego, S³upsk 2002, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 181
Praca, oprócz wstêpu, w którym autorka przedstawia cele, zakres i uk³ad
pracy oraz wykorzystan¹ literaturê i Ÿród³a,sk³ada siê z 5 rozdzia³ów przedstawiaj¹cych kolejno ró¿ne aspekty przestrzennego rozwoju miasta: Uwarunkowania
przyrodnicze i historyczne; Podstawy ³adu urbanistycznego do koñca XIX
wieku,' Przekszta³cenia dawnych przedmieœæ;Podstawy i kierunki rozwoju
urbanistycznego w pierwszej po³owie XX wieku; Planistyczne narzêdzia ³adu
przestrzennego S³upska w drugiej po³owie XX wieku. Jak przysta³o na pracê
³¹cz¹c¹ w sobie podej œciehistoryczne, geograficzne i urbanistyczne, jest tu sporo
ilustracji, szczególnie ró¿nego rodzaju map i szkiców (choæczasami s¹ one s³abej
jakoœci). Mo¿na by sobie tylko ¿yczyæ,by i inne miasta pomorskie doczeka³y siê
podobnych monografii.
"Karta", 2002, nr 36, wyd. Fundacja Oœrodka KARTA, ss. 160
Kilka lat temu z ogromnym zainteresowaniem i w Niemczech, i w Polsce
spotka³a siê wystawa fotograficzna prezentuj¹ca ¿ycie codzienne na prze³omie
XIX i XX wieku w maj¹tku A. Treichla w Wilczych B³otach. Interesuj¹ca prezentacja specyficznego mikroœwiatakaszubskiego pogranicza sk³oni³a redakcjêjednego z najciekawszych polskich pism historycznych do bli¿szego przyjrzenia siê temu
zak¹tkowi Polski. Dziêki wykonanej pracy dokumentacyjnej ukaza³ siê w kolejnym
numerze "Karty" ciekawy, kilkudziesiêciostronicowy blok materia³ów. Znalaz³y siê
tu oczywiœciezdjêcia z kolekcji A. Treichla, ale tak¿e zdjêcia z lat póŸniejszych.
Ponadtowykorzystano fragmenty ró¿negorodzaju dokumentów, relacji, wspomnieñ,
kronik szkolnych itd. (ich wykaz umieszczono w zakoñczeniu). Twórcy tego doku-
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mentacyjnego zbioru postanowili pokazaæw³aœniepoprzez ich relacje wspó³¿ycie
ró¿nych etnosów w dramatycznym, pierwszym pó³wieczu XX w. Wa¿neprzy tym
jest jednak nie tylko to, ¿e powsta³ w ten sposób bardzo ciekawy materia³, ale i to,
¿e czytelnicy z innych czêœciPolski mogli zapoznaæsiê z dramatyczn¹ histori¹
Kaszub, a do tego okazji w powa¿nych pismach historycznych zbyt wiele nie ma.
Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1,
red. E. Fryœ-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002,
Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie, ss. 353
O potrzebie powstania takiego s³ownika mówi³o siê w œrodowiskuetnologów
od dawna. Teraz ukaza³ siê tom pierwszy, zawieraj¹cy biogramy 112 osób. Wœród
nich s¹ tak¿e badacze zas³u¿enidla poznania, opisania i ochrony kultury ludowej
Kaszub i Pomorza, m.in.: Wies³aw Bieñkowski, JózefGajek, Jadwiga Kucharska,
Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Longin Malicki, Maria PrzeŸdziecka, Roman Reinfuss, Bo¿ena Stelmachowska i Maria Znamierowska-Priifferowa. Nale¿y tylko
mieænadziejê, ¿e w kolejnych tomach pojawi¹ siê tak¿e inne osoby, np. ks. B.
Sychta czy F. Lorentz.
Kazimierz Koz³owski, Od paŸdziernika'56 do Grudnia'70. Ewolucja
stosunków spo³eczno-politycznych na Wybrze¿u (1956-1970), Szczecin 2002,
wyd. Uniwersytet Szczeciñski, ss. 495
Obszerny tom autorstwa znanego szczeciñskiego historyka, dyrektora Archiwum Pañstwowego w Szczecinie (funkcja ta mia³a niepoœlednieznaczenie w pisaniu pracy, gwarantowa³a bowiem dostêp do wielu niewykorzystanych dotychczas
dokumentów). Ksi¹¿ka o tyle powinna zwróciæuwagê mi³oœników historii Pomorza, ¿epo raz pierwszy potraktowano ten region integralnie, jako pewn¹ specyficzn¹ ca³oœæ.Praca sk³ada siê z 6 rozdzia³ów: Rok 1956 na Wybrze¿u; Walka
polityczna o kszta³t ustroju po prze³omie paŸdziernikowym (1956-1958);
Polityczna postawa ludnoœci rodzimej i mniejszoœcinarodo11Ych (1956-1960)
(tu obszerny fragment o postawach i sytuacji Kaszubów); Stosunki pañstwoKoœció³: od porozumienia do walki (1956-1970); Rok 1968 na Wybrze¿u;
Robotnicy Wybrze¿a: od Rad Robotniczych do wydarzeñ grudnio11Ych. Pracê koñczy indeks osobowy i streszczenie angielskie. Na pewno powa¿nym mankamentem jest brak bibliografii. W sumie jest to ksi¹¿ka wa¿na, po raz pierwszy
kompleksowo przedstawiaj¹ca przemiany polityczne w regionie miêdzy dwoma
kryzysami w 1956 i 1970 r. Nale¿a³oby teraz oczekiwaæ,¿e autor pracê bêdzie
kontynuowa³ i napisze drugi tom omawiaj¹cy sytuacjê miêdzy Grudniem a Sierpmem.
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Boles³aw Ja¿d¿ewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura, cz. II: Mój
udzia³ w drugiej wojnie œwiatowej, przedmowa J. Borzyszkowski, GdañskWejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 303
Ostatnia czêœæ
znanejju¿ z dwóch wczeœniejszychtomów trylogii wspomnieniowej Boles³awa Ja¿d¿ewskiego.Tom ten obejmuje lata II wojny œwiatowej.Autor
rozpoczyna swoj¹ relacjê od dnia, w którym wyruszy³ na front w mundurze ¿o³nierza Wehrmachtu. Nastêpnie opisuje trudy s³u¿by wojennej oraz kontakty i wspó³pracê z francuskim ruchem oporu. Opowieœæ
zaœkoñczy obraz wcielenia bohatera
do Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie i trudnej decyzji o powrocie do kraju.
W ksi¹¿ce znajduje siê sporo ilustracji z okresu wojny, a na koñcu kilka kaszubskich wierszy autora.
Andrzej Czarnik, Isabel Sellheim, Ba³tyckie motywy w grafice Maxa
Pechsteina, S³upsk 2002, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 90
Kolejna praca poœwiêconawybitnemu niemieckiemu ekspresjoniœcie,wspó³twórcy grupy "Die Briicke". Ksi¹¿ka sk³ada siê z obszernegowstêpu, przybli¿aj¹cego ¿ycie i twórczoœæPechsteina, kalendarium oraz przes³ania do niemieckich
czytelników. Jednak najwa¿niejsze s¹ reprodukcje - zaprezentowano tu 32 prace
artysty z ró¿nych okresów jego twórczego ¿ycia.
Marian Fryda, Wieœpomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przyk³adzie klucza gemeiskiego w powiecie cz³uchowskim (17721830), Gdañsk 2002, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 215
Monografia przedstawiaj¹ca ¿ycie wsi pomorskiej w okresie stosunkowo
najmniej znanym i przebadanym, a mianowicie w pierwszym pó³wieczu panowania
pruskiego. Praca sk³ada siê z 4 rozdzia³ów: Dzieje klucza a przejêcie Pomorza
Gdañskiego przez Prusy, Reformy agrarne w pañstwie pruskim w pocz¹tkach XIX w. a zmiany w sytuacji klucza gemeiskiego, Zmiany spo³eczne i kulturowe na wsi pomorskiej w pocz¹tkach XIX w. oraz ¯ycie codzienne na wsi
na prze³omie XVIII i XIX w. Szczególnie interesuj¹cy jest rozdzia³ ostatni, gdzie
autor przedstawi³ rolê so³tysa w spo³ecznoœciwiejskiej, funkcjonowanie karczmy,
¿ycierodzinne,relacjemiêdzy dworem, wsi¹ i plebani¹, funkcjonowanie szkó³i ochrony przeciwpo¿arowej oraz pracê i zabawy spo³ecznoœciwiejskiej. Ksi¹¿ka zosta³a
opatrzona ilustracjami oraz obszern¹ bibliografi¹.
"z Ziemi Koœcierskiej. Zeszyty Regionalne", 2002, nr 1, wyd. Koœcierska Fundacja Nauki i Kultury, ss. 191
Pierwszy numer nowego pisma maj¹cego ambicje prezentowania wyników
badañnaukowych i ich popularyzowania. Jego formu³a jest doœæ
eklektyczna. Znaj-
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dujemy tu bowiem zarówno teksty bardziej reporterskie, poœwiêconewspó³pracy
Koœcierzynyz innymi miastami partnerskimi, jak i np. analizy politologiczne (charakterystyka funkcjonowania samorz¹du powiatowego w latach 1998-2002 oraz
omówienie ksztahowania siê preferencji wyborczych mieszkañców Koœcierzyny
w latach 1991-2001). Obok tego znajduje siê tu szkic biograficzny poœwiêconyT.
Rogali, artyku³y o S. Gostkowskim i ks. J. Pasierbie, szkic o wdzydzkim Muzeum
i dwa artyku³y o niemieckiej i polskiej publicystyce na prze³omie XIX i XX wieku.
Twórcy pisma za³o¿yli sobie ponadto, ¿e bêd¹ w nim publikowaæ teksty autorów
zwi¹zanych z Koœcierzyn¹ i Ziemi¹ Koœciersk¹, nawet jeœli ich teksty nie bêd¹
wi¹za³y siê z tymi miejscami (s¹ tu takie teksty T. Linknera, M. Grabskiej i P.
Brzeziñskiej). Wydaje siê jednak, ¿epomys³ ten powoduje tylko dodatkowe zaburzenie w koncepcji pisma, które i tak ma problem z okreœleniemswojego profilu.
Jeœlijednak konsekwentnie skupi siê ono na przedstawianiu problematyki lokalnej,
ma szansêstaæsiê wa¿nym miejscem upowszechniania wiedzy o najbli¿szym regionie, wzorem innych funkcjonuj¹cych ju¿ pism w wielu pomorskich miastach.
Tadeusz Skoczek, Telewizja regionalna. Szkic do opisu, Kraków 2002,
"Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich", t. 18, wyd. Wydawnictwo
MCDN, ss. 167
Ksi¹¿ka autorstwa wiceprezesa Telewizji Polskiej S.A. Wœródwielu poruszanych tu problemów na plan pierwszy wybija siê kwestia funkcjonowania telewizyjnej "Trójki", a wiêc programów regionalnych. Si³¹ rzeczy w wielu miejscach
poruszane s¹ tu kwestie obecnoœcitreœciregionalnych, etnicznych czy edukacyjnych na antenie telewizyjnej (sporo przyk³adów kaszubskich i pomorskich). Jednoczeœnie
w kontekœciedyskusji toczonychwokó³ jakoœcitelewizji publicznej i zarzutów
kierowanych pod jej adresem wyraŸnie widaæ, ¿e autor broni wypracowanych
przez kierownictwo telewizji koncepcji programowych i instytucjonalnych i to czêsto w sposóbbezkrytyczny. Mimo wszystko sporo jest w tej publikacji materia³ów
dokumentacyjnych, które bêd¹ przydatne z pewnoœci¹ nie tylko dla historyków i
medioznawców.
Marek Dziêcielski, Pomorskie sylwetki, Toruñ 2002, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, ss. 247
Jak pisze autor we wstêpie, ksi¹¿ka ma zaprezentowaæczytelnikowi sylwetki
wybranych przedstawicieli szlachty pomorskiej (g³ównie o kaszubskim pochodzeniu, choænie tylko) bêd¹cej w s³u¿biepañstwa prusko-niemieckiego. Autor od¿egnuje siê od prób oceny tej grupy osób, której losy by³y przecie¿ bardzo
zró¿nicowane, ale stawia sobie za cel pokazanie ich wk³adu w ¿ycie pañstwowe
Prus i Niemiec. £¹cznie zamieszczono tu 114 biogramów uk³adaj¹cych siê w ma³y
s³ownik biograficzny. Na koñcu umieszczono zestawienia tabelaryczne zawieraj¹-
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ce wykaz wybranych dzia³añ wojennych toczonych przez Brandenburgiê i Prusy
w XVII-XIX w. oraz najwa¿niejszych bitew. Ca³oœæ
zamyka obszernabibliografia.
Pasje przyrodnika. Wspomnienia Józefa Pozorskiego, opr. B. Arsoba,
Gdañsk 2002, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 280
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci:wspomnieñ Józefa Pozorskiego, który zas³yn¹³przedewszystkim jako twórca i przez wiele lat opiekun Ogrodu
Dendrologicznego w Wirtach oraz aneksów zawieraj¹cych rozproszone teksty J.
Pozorskiego i teksty mu poœwiêcone.Ca³oœæ
zosta³aopatrzona licznymi zdjêciami
archiwalnymi i wspó³czesnymi (w tym tak¿e kolorowymi) oraz przedmow¹J. Borzyszkowskiego.
VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Obrazy Ziemi S³upskiej. Spo³eczeñstwo-administracja-kultura, red. A. Czarnik, S³upsk 2003, wyd. Staro.
'
stwo PowIatowe W S³upsku, Muzeum Pomorza Srodkowego W S³upsku,
Instytut Historii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, ss. 241
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z kolejnej konferencji kaszubsko-pomorskiej, która odby³a siê w grudniu 2002 r. w S³upsku. Znalaz³o siê tu 21 tekstów o bardzo
ró¿nym profilu. S¹ tu prace historyków, socjologów, etnografów, jêzykoznawców.
Znalaz³o siê nawet miejsce na prezentacjê partnerskiego, niemieckiego powiatu
lauenburskiego.W œródtej ró¿norodnejplejady tekstów warto zwróciæuwagê choæby
na kilka: Z. Machura, Ludnoœæwyznania katolickiego w powiecie s³upskim
w latach 1866-1945; J. Treder, Komu mo¿e przeszkadzaæetnonim S³owiñcy?;
M. Hejger, Kszta³towanie siê stosunków narodowoœcio11,ych
w powiecie s³upskim w latach 1945-1956; M. Bonowska, Dawne nekropolie Ziemi S³upskiej
i ich wizerunki.
Hieronim Rybicki, Nazywano ich S³owiñcami, cz. II: Wybór Ÿróde³,
Gdañsk-Wejherowo 2003, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 262
Kilka lat temu ukaza³a siê monografia poœwiêconaS³owiñcom. Teraz do czytelników trafia tom zawieraj¹cy oprócz wstêpu ponad 50 najwa¿niejszych dokumentów archiwalnych dotycz¹cych tej ludnoœciz okresu od zakoñczenia wojny po
po³owê lat 70. Ca³oœæ
uzupe³niaj¹ ciekawe aneksy.
Tadeusz Knut, Zarys dziejów parafii Konarzyny kolo Zblewa, Pelplin
2003, wyd. WDP "Bernardinum",
ss. 240
Tytu³ ksi¹¿ki jest trochê myl¹cy, albowiem nie mamy tu do czynienia z prób¹
napisania zarysu monograficznego dziejów parafii, ale raczej z ró¿norodnymi wypisamii szkicami poœwiêconymiludziom i wspólnocie parafialnej. Przekonuje o tym
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tak¿e konstrukcja pracy. Wœród10 rozdzia³ów obok poœwiêconychnp. charakterystyce miejscowoœci(Konarzynom, Olpuchowi), wypisom z kroniki parafialnej
czy te¿zestawieniu najwa¿niejszych dat z dziejów parafii, znajduj¹ siê np. rozdzia³y
poœwiêconeœw.Antoniemu jako patronowi parafii, duszpasterzom pracuj¹cym i
wywodz¹cym siê z tej parafii czy te¿... wezwanie do nawrócenia. Najciekawsze z
pewnoœci¹s¹ wspomnienia poœwiêconeosobom, które odznaczy³y siê w najnowszych dziejach Konarzyn i okolicy. Plusem ksi¹¿ki s¹ tak¿e liczne ilustracje, w tym
kolorowe.
Ludmi³a Skaja-Hirnle, Droga przez ¿ycie, Wroc³aw 2003, wyd. GS
MEDIA, ss. 204
Ciekawy tom wspomnieñ wroc³awskiej profesor medycyny. Rodzinne korzenie autorki siêgaj¹zjednej strony wielkopolskiego Sierakowa, z drugiej zaœTucholi
i Gostycyna. Jej rodzice po 1920 r. przenieœli siê do Koœcierzyny, gdzie ona siê
urodzi³a i spêdzi³adzieciñstwo a¿do momentu wybuchu wojny. Wspomnienia sk³adaj¹ siê z szeœciuczêœci,przy czym dla wiedzy o Pomorzu naj ciekawsze s¹ dwie
pierwsze poœwiêconerodzinnym koligacjom (w tym tak¿e z rodzin¹ na emigracji
w Ameryce) oraz domu rodzinnemu w Koœcierzynie w okresie 20-lecia miêdzywojennego (tak¿e szkole, wspominkom z wyprawy do Gdañska w 1929 r. itd.).
Kolejne czêœcitraktuj¹ o wojnie, studiach medycznych w Poznaniu, pracy zawodowej we Wroc³awiu, podró¿ach po œwiecie.Ca³oœæ
ksi¹¿ki jest bogato ilustrowana i opatrzona kilkunastoma ciekawymi dokumentami. Zamieszczono w niej tak¿e
kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu autorki oraz wykaz jej publikacji.

Materia³y do poznania regionalizmu s³upskiego, t. V, red. J. Cieplik,
S³upsk 2003, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, Zarz¹d
Okrêgu LOP, ss. 105
Zasadnicz¹ czêœci¹tomu s¹ materia³y z konferencji pt. "Ma³a ojczyzna w piœmiennictwie regionalnym" (odby³a siê w S³upsku w czerwcu 2002 r.). Wœród
9 referatów i komunikatów warto zwróciæ uwagê na teksty A. Tyszki, Literatura
Ma³ych Ojczyzn, J. D¹browy-Januszewskiego, Literatura piêkna -jej historia
i wspó³czesnoœæ
na Ziemi S³upskiej oraz J. Kêciñskiej, Z geografii ¿ycia umys³owego na Pomorzu Œrodkowym w okresie zaborów. Oprócz materia³ów pokonferencyjnych s¹ tu tak¿e inne interesuj¹ce artyku³y, np. M. Iwañskiego
o pomorskim okresie w ¿yciu D. Bonhoeffera czy te¿ wspomnienie o prezesie
STS-K J. Bytne~owiczu.

Materia³y do poznania regionalizmu s³upskiego,t. VI, red. J. Cieplik,
A. Œwietlicka, S³upsk 2003, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ss. 105
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G³ówny trzon tego tomu stanowi¹ materia³y z konferencji "Do czego potrzebny jest nam regionalizm" (odby³a siê we wrzeœniu2002 r. w S³upsku). Znalaz³o siê
tu 7 referatów poœwiêconychm.in. regionalnej aktywnoœciZK-P, STS-K, bibliotek
i muzeów lokalnych. Ponadto w tomie s¹ 2 przyczynki do poznania œrodowiska
naturalnego i kulturowego okolic S³upska(o Dolinie £upawy oraz pomnikach przyrody w mieœcieS³upsku), bogata kronika wydarzeñ i przydatny spis treœcipiêciu
dotychczasowych tomów.
Dietmar Albrecht, Ku Sarmacji. Dziesiêæ dni w Prusach. Miejsca, teksty, znaki, t³um. H. Sekulski, Olsztyn 2003, wyd. Wspólnota Kulturowa
"Borussia", ss. 376
Ksi¹¿ka, wydana w interesuj¹cej serii "Odkrywanie œwiatów", zawiera opis
podró¿y literackiej i rzeczywistej po dawnych Prusach Wschodnich i Zachodnich.
Autor œledzilosy ludzi, wydarzenia, opisuje miejsca, które sam widzia³ i które ogl¹da³ oczyma wczeœniejszychmistrzów pióra. Ca³oœæ
sk³ada siê z 10 rozdzia³ów
wiod¹cych czytelnika z Ziemi Che³miñskiej, przez Malbork, Królewiec, K³ajepdê,
Wilno, Olecko po Œwiêt¹ Lipkê... A to tylko skromny wykaz miejsc odwiedzanych
przez autora i jego bohaterów.
Helena G³ogowska, Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim, Toruñ 2003,
wyd. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 262
Ksi¹¿ka autorki zwi¹zanej ze œrodowiskiembia³oruskim przedstawia stosunkowo ma³o znany fragment pomorskiej mozaiki etnicznej. Rozwa¿aniaotwiera rozdzia³ poœwiêconyobecnoœciBia³orusinów w Gdañskuw okresie miêdzywojennymi
i w czasie II wojny œwiatowej.Nastêpnie autorka przedstawia proces osiedlania
siê Bia³orusinów w Gdañsku po wojnie oraz w rozdziale III dzia³alnoœæ
Bia³oruskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego (lata 1967-1992). O sytuacji mniejszoœcibia³oruskiej w Gdañsku w okresie transformacji ustrojowej traktuje rozdzia³
IV. Zaœrozdzia³ ostatni poœwiêconyzosta³ tym, których "warto pamiêtaæ" (s¹ tl:1
3 szkice biograficzne). Ca³oœæ
uzupe³niaj¹ interesuj¹ce aneksy (kronika ruchu bia³oruskiego i wykaz cz³onków BTSK i BTK "Chatka"), bibliografia, bogaty zbiór
zdjêæoraz indeks osobowy.
Przedstawianie regionów w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce,
"Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu", nr 6, Wdzydze
2003, ss. 197
Kolejny numer "Biuletynu" zawiera materia³y z konferencji pod przywo³anym tytu³em, która odby³a siê w czerwcu 2002 r. w Ochli k. Zielonej Góry. Wœród
zamieszczonych tu kilkunastu artyku³ów warto przywo³aæartyku³ T. Sadkowskiego: Kaszuby a Kaszubski Park Etnograficzny. Jest tu tak¿e kronika, a w niej
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informacje o pracach prowadzonych w skansenachw Klukach, W dzydzach i Toruni u .
Jaros³aw Za³êcki, Gdañsk jako samorz¹dna spo³ecznoœælokalna,
Gdañsk 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 108
Niewielka objêtoœciowo,ale bardzo wa¿na i interesuj¹ca publikacja. Autor,
opieraj¹c siê na swoich badaniach socjologicznych, prezentuje w niej skomplikowany portret miasta. Kolejno omawia lokaln¹ scenêpolityczn¹ (w tym wizerunek
lokalnych elit politycznych), dalej przedstawia opinie mieszkañców o dzia³alnoœci
w³adz miejskich oraz funkcjonowanie spo³eczeñstwaobywatelskiego w Gdañsku
(aktywnoœæ
obywateli mierzon¹ m.in. udzia³em w pracach rad osiedli, w organizacjach pozarz¹dowych, stopniem zainteresowania sprawami miasta i poczuciem
podmiotowoœci obywatelskiej). Ostatni rozdzia³ dotyczy stosunku do samej idei
samorz¹dowej, do Unii Europejskiej oraz do obcego kapita³u. Autor swoje rozwa¿ania ilustruje licznymi tabelami, wykresami i diagramami. Ca³oœæ
zamyka bibliografia.
Grzegorz Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu Gdañskim 1945-1947,
Warszawa 2003, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 322
Pierwsza monograficzna praca poœwiêconaobecnoœciAnnii Czerwonej na
Pomorzu Gdañskim, bêd¹ca uzupehlieniem wczeœniejszychprac np. M. Golona,
B. Okoniewskiej i innych autorów. G. Baziur opar³ siê na bogatej bazie Ÿród³owej
i literaturze przedmiotu, o czym informuje bibliografia. W kolejnych rozdzia³ach
porusza takie kwestie, jak: podstawy stacjonowania Annii Czerwonej w Polsce,
stosunki miêdzy komendanturami wojennymi a nowymi w³adzami lokalnymi, polityka Annii Czerwonej wobec polskiego ruchu niepodleg³oœciowego,eksploatacja
i przejêcie maj¹tku przemys³owego i rolnego itd. Wa¿ny, choærozczarowuj¹cy
w odniesieniu do kwestii kaszubskiej,jest rozdzia³ traktuj¹cy o postawie Annii Czerwonej wobec problemu narodowoœciowegona Pomorzu. W pracy zamieszczono
indeksy osobowy i geograficzny. Nale¿y ¿a³owaæ,¿e autor i wydawca nie pokusili
siê o zamieszczeniew pracy choæbykilkunastu ilustracji i reprodukcji dokumentów
Ÿród³owych.
Marzena Szypulska-Kimilu, Dworki ipalace w gminie Choczewo (historia i stan obecny), Choczewo 2003, wyd. Wydawnictwo MS, ss. 40
Ta niewielka i skromna ksi¹¿eczka jest przyk³adem solidnie wykonanej pracy
historyka-amatora, nastawionego przede wszystkim na oddzia³ywanie edukacyjne. Jest to szczególnie wa¿ne w odniesieniu do terenów, które znajduj¹ siê na
Ziemiach Zachodnich, gdzie proces zakorzenieniajeszcze ci¹gle siê nie zakoñczy³.
Takie publikacje mog¹ go u³atwiæpoprzez przybli¿enie wiedzy o przesz³oœcitych
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terenów. W ksi¹¿ce przedstawiono historiê i stan obecny 20 zachowanych pa³aców i dworów na terenie gminy. Zdecydowanej wiêkszoœcitowarzyszy tak¿e ilustracja (zdjêcie). Znalaz³a siê tu tak¿e mapa gminy z lokalizacj¹ poszczególnych
obiektów. Korzystanie z ksi¹¿ki u³atwi³by z pewnoœci¹spis treœci,którego... nie ma
oraz indeks osobowy.
Jan Karol S³ugocki, Wychowanie w Marynarce Wojennej w II Rzeczpospolitej (1918-1939), S³upsk 2003, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 254
Ksi¹¿ka jest pielWsz¹prób¹ monograficznego przedstawienia kwestii oddzia³ywania wychowawczego Marynarki Wojennej w okresie II RP. Autor wykorzysta³ bardzo bogat¹ literaturê oraz wiele pomijanych dotychczas Ÿróde³. Ksi¹¿ka
sk³adasiê z 8 rozdzia³ów, w których autor oprócz ogólnego szkicu powstania i rozwoju Marynarki Wojennej, przedstawi³ tak¿e m.in. wojskow¹ myœlwychowawcz¹, problemy zwi¹zane z kszta³towaniem dyscypliny oficerów, podoficerów
i marynarzy, rolê pracy oœwiatowo-kulturalnej w œrodowiskachmarynarskich oraz
treœciprzekazywane w czasie tej¿e pracy, funkcjonowanie duszpasterstwa ró¿nych wyznan oraz rolê sportu w procesie wychowania. Bardzo ciekawe s¹ za³¹czniki, dziêki którym mo¿na poznaæ strukturê Marynarki Wojennej i jej pionu
szkoleniowego, a tak¿e treœciprzekazywane w czasie procesu wychowawczego
(autor przedstawia np. konspekty zajêæ,wykazy tematyki poruszanej w czasie
pogadanek, programy ró¿nego rodzaju uroczystoœciitd.).
"Pieœñ Skrzydlata", nr 29: 25-1ecieMuzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie, Gdañsk 2003, wyd. Stowarzyszenie Mi³oœników Tradycji "Mazurka D¹browskiego",
ss. 80
W œródkilkudziesiêciu tekstów zamieszczonych w tym numerze warto zwróciæ uwagê na te zwi¹zane z bêdomiñskim Muzeum, np. H. Wawrzyka, 25 lat
Muzeum Hymnu Narodowego, C. Skonki, Zanim powsta³o Muzeum Hymnu
i tego¿, Kto pierwszy "nag³oœni³" Bêdomin? Znalaz³o siê tu ponadto wiele innych przyczynków (np. o udziale Pomorzan w powstaniu styczniowym, o gen.
Hallerze, o polskiej emigracji w USA i Kanadzie itd.). Jak zwykle jest tak¿e kronika oraz omówienie ciekawszYch wydawnictw.

Tamara Jab³oñska, Omnia Tibi. Wspomnienieo ks. Bazylim Olêckim,
Linia 2003, wyd. nak³adem autorki, ss. 108
Ksi¹¿ka poœwiêcona
jednej z ciekawszychi barwniejszychpostaci wœród
pomorskiegoduchowieñstwa.Ks. Bazyli Olêcki, choæpochodzi³z Ziemi Lubawskiej, ca³eswoje¿ycieduszpasterskie
zwi¹za³ z Kaszubami.Ksi¹¿ka mu poœwiêcona sk³ada sie z 4 rozdzia³ów. Pierwszy syntetycznie przedstawiabiografiê
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bohatera. Drugi przedstawia jego pracê duszpastersk¹, zaœtrzeci dokonania jako
budowniczego (przebudowa koœcio³aw Lini, wybudowanie kostnicy, organistówki,
kaplic w Kêtrzynie i Niepoczo³owicach). Rozdzia³ czwarty poœwiêconowielkiej
pasji ks. Bazylego, jak¹ by³o pisarstwo. Ca³oœæ
ksi¹¿ki koñczy bibliografia oraz
liczne zdjêcia i reprodukcje dokumentów osobistych.

Pamiêci historyka polskich kresów TadeuszaGasztolda, red. J. Lindmaj er, S³upsk 2003, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna,ss. 342
Ksi¹¿ka zosta³apoœwiêcona
pamiêciprzedwczeœnie
zmar³egoznanegos³upskiegohistorykaT. Gasztolda.Otwieraj¹ szkic biograficzny autorstwaredaktora
tomu J. Lindmajeraorazwykaz publikacji T. Gasztolda.Nastêpniezamieszczono
tu 15 artyku³ów u³o¿onychw trzech czêœciach
odpowiadaj¹cychzainteresowaniom zmar³ego.Pierwszaczêœæ
zawieratekstyodnosz¹cesiê do dziejów Pomorza
przed 1945r. (warto zwróciæuwagêna art. W. Skóry,Ruchkomunistycznywœród
polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciumiêdzywojennym.Nowespojrzenie).W drugiej czêœciznajduj¹ siê artyku³y traktuj¹ce o historii Pomorzapo 1945r. (interesuj¹cyjest szkic biograficzny M. Hejgera
poœwiêconyK.Banasiowi-PurwinowiorazZ. Romanowao kszta³towaniusiê samorz¹du s³upskiegow latach 1945-1950).Trzeciaczêœæ
dotyczyKresówwschodnich, z którymi T. Gasztoldby³ zwi¹zany z racji pochodzenia.
Pro memoria. Józef Bruski (1908-1974) i Robaczkowo, zebra³ i opr.
J. Borzyszkowski, Gdañsk 2003, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 403
Ksi¹¿ka poœwiêconajednej z barwniejszych postaci w powojennej kulturze
kaszubskiej -lekarzowi, gawiêdziarzowi, dzia³aczowi regionalnemu, animatorowi
kultury... Otwiera j¹ szkic biograficzny autorstwa J. Borzyszkowskiego oraz reprodukcje kilkudziesiêciu dokumentów zwi¹zanych z ¿yciem J. Bruskiego. Potem
nastêpuj¹ wspomnienia wojenne J. Bruskiego, J. Trzebiatowskiego i M. Wirkusa.
W kolejnej czêœcizamieszczonos³ynnegadki lipnickiego lekarza poprzedzonewstêpem S. Pestki. Koresponduj¹ z nimi opracowania autorstwa J. Bruskiego, jego (i z
jego spuœcizny)teksty, scenariusze,skecze i piosenki. S¹ w tej ksi¹¿ce tak¿e artyku³y poœwiêconeBruskiemu, wspomnienia przyjació³ o nim oraz wspomnienie jego
m³odszej siostry H. Chomaniowej o rodzinnym Robaczkowie. Ca³oœæ
zosta³a bardzo bogato zilustrowana.
"Rocznik Helski", t. 2: Morska tradycja ludowa mieszkañców kaszubskiego Wybrze¿a, Hel 2003, wyd. Stowarzyszenie Przyjació³ Helu, ss. 191
Drugi tom helskiego pisma zawiera mateña³y z sesji towarzysz¹cej 77 Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, który mia³ miejsce w Jastarni
w czerwcu 2001 r. Znalaz³o siê tu 13 tekstów poruszaj¹cych g³ównie tematy zwi¹-

328

CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI

zane z kultur¹ ryback¹. Warto zwróciæ uwagê np. na artyku³y J. Tredera o jêzyku
Kaszubów nadmorskich, J. Perszonao religijnoœci rybaków, A. Konkela o trwaniu
niektórych elementów zwi¹zanych z dawnymi maszoperiami czy W. Frankowskiej
o tematyce morskiej w kulturze muzycznej Kaszub. Atrakcyjnoœæwielu artyku³ów
podnosi niew¹tpliwie fakt zamieszczenia w nich wielu ilustracji, które obrazuj¹
poruszane w tekstach kwestie.

Józef Borzyszkowski, Die Kaschuben,Danzig und Pommern, GdañskWejherowo 2003, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 355
Zbiór dziesiêciuszkicównaukowychw jêzyku niemieckim:Die Kaschuben
- einst und heute; Zur Geschichteder pommerschenKaschuben,.Geschichte
der Kaschubenund Pommernsim 19. und 20. lahrhundert,. Die Kaschuben
im 19. und 20. lahrhundert zwischen Polen und Deutschen,.Die Literatur
der Kaschuben- historische Entwicklung und heutiger Zustand,.Kaschubische Mythen. Kaschubenund ihre Identitat,. Die polnische Emigration nach
Nordrhein- Westfallen und die Entwicklung des Nationalbewusstseins der
polnischen Bevolkerung WestpreujJen
vor 1920,.RyszardStryjec (1932-1937)
- Kunstlel; GraphikeI; "Danziger Durrer", Autor einzigartiger Exlibris; Pralat Franz Manthey - seine Wahrheit und Zeugnis aus der Geschichte der
Kaschuben,.Danzig - geniuslocjoW ksi¹¿ceponadtoznajdujesiê informacjapo
niemieckuo wspó³wydawcachoraz¿yciorysautora.
¯ycie spo³eczne mniejszych miast Pomorza Nadwiœlañskiego i Warmii
od XVII do XX wieku, red. A. Romanow, "Zeszyty Naukowe Szko³y Wy¿szej
im. Paw³a W³odkowica w P³ocku", nr 23, P³ock 2003, ss. 205
Publikacja ta zawiera materia³y pokonferencyjne z konferencji pod tym samym
tytu³em, które odby³a siê w paŸdzierniku 2001 r. w Rawie. Znalaz³o siê tu 9 szkiców,
z których warto zwróciæuwagê choæbyna teksty: A. Grotha, Male miasta pomorskie w œwietle ankiety Rodena, E. Brzeskiej, Obraz spo³eczno-gospodarczy
Chojnic - miasta pogranicza w dwudziestoleciu miêdzywojennym czy B. Hajduka, Przemiany administracyjno-spo³eczne, gospodarcze i kulturalne w ma³ym
mieœciepomorskim podczas drugiej wojny œwiatowej na przyk³adzie Kartuz.
Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253-1772, wyda³ Tomasz Rembalski,
Gdynia 2003, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 90
Ksi¹¿ka ta otwiera w ramach "Studiów i Rozpraw Muzeum Miasta Gdyni"
now¹ seriê wydawnictw Ÿród³owych. W obszernym wstêpie wydawca dokumentów
Ÿród³owych przedstawia cel publikacji, omawia stan badañ nad naj dawniejszymi
dziejami Gdyni i prezentuje w skrócie jej i Grabówka historiê, a ponadto krytycznie
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analizuje stan dotychczasowego rozpoznania Ÿród³owego. I w³aœnieŸród³a s¹ tu
najwaŸniejsze.Zgodnie z zasadami edytorstwa autor przytacza oryginalne brzmienie Ÿród³aoraz jego t³umaczenie na jêzyk polski, opatruj¹c kaŸdy dokument niezbêdnymi przypisami. Powoduje to, ¿e oprócz ewidentnego znaczenia naukowego
publikacja ta zyskuje tak¿e waŸny walor edukacyjny. Oprócz 32 dokumentów zamieszczono tu tak¿e 4 aneksy zawieraj¹ce wykazy mieszkañców Gdyni (w latach
1562,1563,1691-1702 i 1713-1734), bibliografiê, indeks osobowy i geograficzny
oraz 10 reprodukcji oryginalnych dokumentów.
Pro memoria. Ró¿a Ostrowska (1926-1975), zebra³ i opracowa³ J. Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2003, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 342
Tom jest poœwiêconyjednej z naj wybitniej szych postaci pomorskiego ¿ycia
kulturalnego i literackiego w okresie powojennym. Ksi¹¿ka sk³ada siê z 9 czêœci,
zawieraj¹cych szkice biograficzne poœwiêconebohaterce,wspomnienia o niej, szkic
historyczno-literacki o jej twórczoœcizwi¹zanej z teatrem. Znalaz³y siê tu ponadto
m³odzieñcze utwory literackie i ostatnie wiersze R. Ostrowskiej, jej zapiski oraz
korespondencja z rodzin¹ i przyjació³mi. Ksi¹¿ka zosta³a zilustrowana licznymi
zdjêciami.
Teofil Cichosz, Zarys dziejów Gochów, Gdañsk 2003, wyd. Wydawnictwo BiT Beata ¯muda- Trzebiatowska, ss. 72
Ksi¹¿ka ta nie by³aby warta odnotowania, gdyby nie fakt, ¿e bêd¹c tani¹
i napisan¹ w przystêpny sposób, trafi³a do wielu czytelników interesuj¹cych siê
przesz³oœci¹i kultur¹ tego zak¹tka Kaszub, który okreœlamymianem Gochy. Choæ
intencje autora s¹ wielce szlachetne,wykonanie ca³kowicie je dyskredytuje. Ksi¹¿ka
jest przyk³adem na to, jak nie powinni za pisanie prac historycznych zabieraæsiê
amatorzy (w dodatku wydawnictwo zupe³nie nie zadba³o o jak¹kolwiek opiniê czy
recenzjê wydawnicz¹). Autor zupe³nie dowolnie interpretuje Ÿród³a, do których
dotar³, w swoje wywody wplata ca³e fragmenty jako ¿ywo przypominaj¹ce bardziej literaturê piêkn¹ ni¿ rozprawê historyczn¹, stara siê te¿ dowodziæ prawdziwoœcimitu o nadaniu szlachectwa Gochom przez króla Jana III Sobieskiego po
bitwie pod Wiedniem. W sumie ksi¹¿kê t¹ trzeba traktowaæwy³¹cznie w kategoriach twórczoœci odnawiaj¹cej stare i tworz¹cej nowe mity. Obawiaæ siê jednak
nale¿y, ¿e dla wielu niewyrobionych czytelników bêdzie ona s³u¿y³aza wyk³adniê
dziejów Gochów.

"Studia Regionalne i Lokalne", 2003, nr 2, wyd. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
~~- 1-"7
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W kolejnym numerze interesuj¹cego kwartalnika poœwiêconegokwestiom
lokalnym i regionalnym warto zwróciæuwagê przede wszystkim na artyku³ Romana Szula omawiaj¹cy kwestiê jêzykow¹ we wspó³czesnym œwiecie.Autor pokrótce streszcza,na czym w ogóle polega "kwestia jêzykowa", nastêpnie omawia
takie problemy, jak: globalizacja a jêzyk angielski, wymieranie jêzyków
a ró¿norodnoœæ
kulturowa, zale¿noœæ
miêdzy edukacj¹, rozwojem i demokracj¹ oraz
skutki migracji dla kwestii jêzykowej. W tekœcieznajduj¹ siê tak¿e odes³ania do
problemów jêzyka kaszubskiego.
Chojnicka Bazylika œwiadectwem wieków. Materia³y z sesji naukowej
zorganizowanej z oka7ji jubileuszu lO-lecia nadania chojnickiej farze tytu³u
bazyliki mniejszej, Chojnice 2003, wyd. Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w.
Œciêcia œw.Jana Chrzciciela w Chojnicach, ss. 59
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z jubileuszowej sesji naukowej. Sk³adaj¹ siê na ni¹
4 teksty poœwiêconehistorii parafii, duszpasterstwuparafialnemu, losom obiektów
z³otniczych zwi¹zanym z bazylik¹ oraz badaniom archeologicznym prowadzonym
w jej kryptach grobowych. Ca³oœæ
uzupe³nia kilka ciekawych ilustracji.

Historia i literatura mniejszoœcinarodowych i grup etnicznych na Pomorzu, red. Z. Biskupska, Lêbork 2003, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku, ss. 60
Ksi¹¿ka zawieramateria³yz sesjipopularnonaukowej,która zosta³azorganizowanaw ramach szerszegoprojektu pn. Znam i akceptujê.Spotkaniamniejszoœcinarodowychi grup etnicznych.Zamieszczonow niej 6 artyku³ów,m.in.
A. Chodubskiego,Mniejszoœcinarodowe w pomorskiej przestrzeni regionalnej; J. Borzyszkowskiego,Drogi rozwoju literatury kaszubskiejw XIX i XX
wieku a jej stan obecnyi R. Drozda, Ludnoœæ
ukraiñska na Pomorzu w latach
1947-1952.
Ich ma³e ojczyzny. Lokalnoœæ,korzenie i to¿samoœæ
w warunkach przemian, red. M. Trojan, Wroc³aw 2003, wyd. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wroc³awskiego, ss. 494
Ten pokaŸnytom zawiera pok³osie miêdzynarodowej konferencji, która odby³a
siê w paŸdzierniku 2001 r. we Wroc³awiu z okazji 300-1eciamiejscowego Uniwersytetu. Zawiera ponad 40 tekstów pogrupowanych w szeœciudzia³ach: Od krêgu
"grup etnograficznych" do nowej konfiguracji to¿samoœci(tu m.in. art. K.
Droge, Historiche Sachkultur in Pommem zwischen Aneignung und Entfremdung), Specyfika œrodowisk lokalnych (tu m.in. art. E. Pietraszka, Ojczyzny
bliskie (prywatne, ma³e) - œrodowiska ludzkiego ¿ycia), Si³a tradycji i wyzwania wsvó³czesnoœci- w kontekœcie uwarunkowañ ref!ionalnvch (tu m.in.
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art. A. Meskankai L. Gajczewskiej,Miêdzy histori¹ i wspó³czesnoœci¹:
z dziejów zainteresowañ£u¿ycami we Wroc³awiu),Przynale¿noœæ
lokalna i "ma³e
ojczyzny" s¹siadów (warto zwróciæ uwagê na tekst F. Drobka, Nareszcie
w domu? Ma³a ojczyzna wysiedlonych Niemców rosyjskich), Œrodowiskalokalne filarem polskiej diaspory oraz Wybrane aspekty dynamiki procesów
identyfikacji (tu m.in. art. B. Bazielich, Strój ludowy jako wyznaczniklokalnej, regionalnej i narodowej to¿samoœci).
Jerzy Bartkowski, Tradycja i polityka. Wp³yw tradycji kulturowych
polskich regionów na wspó³czesne zachowania spo³eczne i polityczne, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie "¯ak", ss. 473
Jest to praktycznie pierwsza w literaturze polskiej próba zbadania wp³ywu
ukszta³towanego historycznie pod³o¿a kulturowego na wspó³czesne zachowania
polityczne. Autor w rozdziale pierwszym prezentuje ustalenia tenninologiczne
i metodologiczne. W rozdziale drugim analizuje "historyczne korzenie
zró¿nicowania regionalnego ". Najciekawsze s¹ dwa nastêpne rozdzia³y:
Spo³eczne ró¿nice regionalne w Polsce oraz Pod³o¿e historyczne w zachowaniach wyborczych. W tym ostatnim rozdziale autor wyró¿ni³ Kaszuby jako specyficzny region kulturowy z typowymi tylko dla siebie zachowaniami wyborczymi.
I choæmo¿na by z pewnymi jego ustaleniami polemizowaæ,to faktem jednak pozostaje, ¿ejest praktycznie pierwszym badaczem pozapomorskim, który na tê specyfikê Kaszub zwróci³ uwagê.Nale¿y mieænadziejê, ¿etym tropem pod¹¿¹ nastêpni.
To¿samoœæ
miejsca i ludzi. Gdañszczanie i ich miasto w perspektywie
historyczno-socjologicznej, red. M. Dyrnnicka, Z. Opacki, Warszawa 2003,
wyd. Oficyna naukowa, ss. 236
Ksi¹¿ka zawiera materia³y powsta³eprzy okazji I ŒwiatowegoZjazdu Gdañszczan w 2002 r. Otwieraj¹ j¹ przemówienia prezydenta Gdañska P. Adamowicza
i wicemarsza³ka Sejmu D. Tuska oraz wykaz najwa¿niejszych wydarzeñ
towarzysz¹cych Zjazdowi. Jednaknajistotniej sz¹ czêœci¹ksi¹¿ki s¹ artyku³y bêd¹ce
pok³osiem konferencji towarzysz¹cej Zjazdowi. Zgrupowano je w dwóch dzia³ach.
Pierwszy ma charakter historyczny (Gdañsk tyglem spo³eczeñstw i narodów?).
Zamieszczono tu oprócz zapisu dyskusji 7 referatów - co wa¿ne - autorstwa tak
uczonych polskich, jak i niemieckich. S¹ tu wiêc artyku³y o badaniach archeologicznych w Gdañsku (H. Paner), o wk³adzie Krzy¿aków w rozwój urbanistyczny
Gdañska (U. Arnold), o sytuacji menonitów i ¯ydów w Gdañsku (E. Kizik) czy te¿
o Polakach w Gdañsku po 1815 r. (A. Romanow). Szczególnie interesuj¹ce s¹
jednak rozwa¿aniaH.-J. Bomelburga i P. O. Loewa, podejmuj¹ce zmitologizowany
temat gdañskiej wielokulturowoœci i tolerancji. Druga czêœæ
zawiera artyku³y
n na!;tawieniu sociolo~icznvm. ODrócz WDrowadzenia autorstwa B. Synaka za-
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mieszczono tu 9 artyku³ów. Czêœæz nich ma charakter rozwa¿añ ogólnych
zwi¹zanych z to¿samoœci¹,ma³a ojczyzn¹, s¹siedztwem kultur (M. Szczepañski,
B. Ja³owiecki, J. Goækowski),czêœæ
zaœstara siê zmierzyæze specyficznym, gdañskim doœwiadczeniem
zwi¹zanym z wydarzeniamiz najnowszejhistorii, które wp³ynê³y
na losy nie tylko Polski (P. Œpiewak,I. Krzemiñski, a zw³aszczaM. Latoszek, który
wyg³osi³ wa¿ny tekst: Dziedzictwo "Solidarnoœci" - dar dla to¿samoœcigdañszczan). S¹ tu te¿ interesuj¹ce teksty o kszta³towaniu siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w Gdañsku w okresie transformacji (J. Za³êcki) oraz o wp³ywie instytucji
kultury na kszta³towanie to¿samoœcigdañszczan (I. Zakidalska). Ca³oœæ
pracy
opatrzono streszczeniami w jêzykach niemieckim i angielskim oraz informacj¹ o
autorach.
Claus Dietrich Schmidt, Andrzej Radajewski, Mariola Pruska, Lêbork
- impresje, opinie, perspektywy, Lêbork 2003, wyd. Muzeum w Lêborku,
ss. 86
Ksi¹¿ka ta ukaza³asiê najpierw w wersji niemieckojêzycznej, po czym zosta³a
przet³umaczonana polski i udostêpniona w ten sposób czytelnikom lêborskim. Jak
pisze we wstêpie C. D. Schmidt: "Zamierzeniem moim by³o zredagowanie i nadanie
kszta³tu niniejszej ksi¹¿ce wspólnie z dyrektorem Muzeum w Lêborku, pani¹
Mariol¹ Prusk¹, oraz dziennikarzem »G³osu Pomorza«, panem Andrzejem
Radajewskim, by stanowi³a ona symbol kooperacji i przyjaznej wspó³pracy
równie¿ w tej dziedzinie ". Sk³ada siê ona z 5 czêœci.W pierwszej C.D. Schmidt
przedstawia swoje impresje zwi¹zane z najnowsz¹ histori¹ i wspó³czesnoœci¹miasta. W drugiej, najobszerniejszej czêœcizaprezentowanosylwetki 23 osób ¿yj¹cych
i dzia³aj¹cych obecnie w Lêborku (m.in. znanego kaszubskiego pisarza S. Fikusa).
W trzeciej omówiono plany zabudowy centrum miasta - z tym w pewnej mierze
koresponduj¹ zawarte w czêœcipi¹tej liczne fotografie z ¿ycia Lêborka oraz szkice
nowych projektów urbanistycznychi architektonicznych.Ca³oœæ
uzupe³niazestawienie
burmistrzów Lêborka (czêœæ
czwarta).
Jaros³aw Za³êcki, Przestrzeñ spo³eczna Gdañska w œwiadomoœcijego
mieszkañców. Studium socjologiczne, Gdañsk 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 254
Monografia ta, wpisuj¹ca siê w nurt socjologii miasta, jest pierwsz¹ prób¹
przedstawienia socjologicznego portretu grodu nad Mot³aw¹ po przekszta³ceniach
ustrojowych. Opieraj¹c siê na gruntownych badaniach oraz wykorzystuj¹c najnowsze ustalenia teoretyczne i metodologiczne (pisze o nich autor w trzech pierwszych, teoretycznych rozdzia³ach), J. Za³êcki podejmuje próbê przeanalizowania
percepcji przestrzeni miejskiej przez mieszkañców Gdañska.W rozdziale czwartym
pisze o percepcji przestrzeni ogólnomiejskiej, po czym w dwóch nastêpnych analizuje percepcjê i waloryzacjê poszczególnych dzielnic i centrum. W rozdziale siód-
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mym przedstawia potencjalne i realizowane zachowania przestrzenne(w tym m.in.
problem, na ile Gdañsk jest dobrowolnym miejscem zamieszkania, a na ile miejscem wybranym z racji ¿yciowych koniecznoœci).Wreszcie w rozdziale siódmym,
dla przeciêtnegoczytelnika chyba najciekawszym, autor zajmuje siê rol¹ samorz¹du
jako podmiotu ksztahowania przestrzeni spo³ecznejmiasta (warto choæbyprzeczytaæpodrozdzia³y mówi¹ce o tym, jakie problemy mieszkañcy Gdañska uwa¿aj¹ za
najwa¿niejsze i jak oceniaj¹ dzia³alnoœæ
w³adz). Ca³oœæ
pracy koñczy obszerna
bibliografia oraz fragmenty kwestionariuszy wykorzystanych w badaniach.

Postawy spo³eczno-religijne archidiece;jan gdañskich, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2003, wyd. Instytut Statystyki Koœcio³a
Katolickiego SAC, ss. 217
Ksi¹¿ka prezentuje wyniki pierwszych zakrojonych na tak szerok¹ skalê badañ
religijnoœcimieszkañców Pomorza Gdañskiego (w archidiecezji gdañskiej). Badania zrealizowa³ OœrodekSonda¿y Spo³ecznych OPINIA w 2001 r., a opracowano
je w Instytucie Statystyki Koœcio³a Katolickiego SAC. Ca³oœæ
sk³ada siê z 13
rozdzia³ów, uzupe³nionych aneksami (pierwszy z nich zawiera szkic G. Gudaszewskiego o praktykach niedzielnych w archidiecezji, drugi zaœto kwestionariusz
ankiety badawczej). W poszczególnychrozdzia³achzaprezentowanooprócz za³o¿eñ
i przebiegu badañ tak¿e m.in. procesy demograficzne zachodz¹ce w archidiecezji,
omówiono postawy respondentów wobec wiary, przedstawiono, jak funkcjonuj¹
w ich opinii parafie, jaki jest stosunek do ksiê¿y, stosunek do praktyk religijnych,
odbiór koœcielnych mediów oraz pogl¹dy na polityczn¹ rolê Koœcio³a. Wa¿ny
i interesuj¹cy jest rozdzia³ traktuj¹cyo" religijnoœci w specyfice regionalnej kultury ". Ponadto s¹ tu teksty poœwiêconepostawom i zachowaniom moralnym oraz
postawom wobec wartoœci. W sumie jest to pierwszy w miarê pe³ny, choænie
wolny od s³aboœci,wizerunek postaw religijnych gdañskich archidiecezjan.
Zygmunt Dulczewski, De omnibus rebus..., Poznañ 2003, wyd. Agencja Reklamowo-Promocyjna "Promocja 21", ss. 251
Ksi¹¿ka, wydana w serii publikacji Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego, zawiera 19 szkiców nestora poznañskich socjologów powsta³ych w ró¿nych
okresachjego 50-letniego ¿ycia naukowego. Ca³oœæ
pogrupowano w 6 rozdzia³ach,
które odpowiadaj¹ g³ównym obszarom zainteresowañ autora. Jesttu wiêc rozdzia³
zawieraj¹cy artyku³y poœwiêconepamiêtnikarstwu, prasie "ludowej" w Wielkim
Ksiêstwie Poznañskim w okresie Wiosny Ludów, artyku³y o nauczycielach i ich
powojennej roli na Ziemiach Zachodnich, o ludziach morza itd. W œródpublikowanych tu szkiców warto zwróciæ uwagê na niewydany wczeœniejz powodów cenzuralnych artyku³ pt. Problem autochtonów w prasie polskiej 1956-1957. Ale
szczególnie wart lektury jest rozdzia³ pierwszy, który w ca³oœcistanowi praca ma-
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gisterska autora. Zosta³a ona obroniona w 1947 r., czyli wkrótce po zakoñczeniu
wojny, co mia³o swoje znaczenie ze wzglêdu na jej temat: Polacy wobec "Eindeutschungu". Pracata jest dla nas tym cenniejsza,¿epoœwiêconazosta³aw ca³oœci
sytuacji w Prowincji Gdañsk-Prusy Zachodnie.

"Rocznik Toruñski", t. 29, 2002, wyd. Towarzystwo Mi³oœnikówTorunia, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 318
W kolejnym tomie "Rocznika" warto wœródoœmiuartyku³ów zwróciæuwagê
choæbyna tekst S. Grochowiny o niemieckim szkolnictwie powszechnym w Toruniu w latach 1939-1945 (to temat generalnie s³abo rozpoznany w naszej nauce)
oraz na tekst S. JóŸwiaka, Kontakty komturów toruñskich z ¯ydami z Nowej
Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku. Oprócz artyku³ów jest tu tak¿e
dzia³ Miscellanea, a w nich m.in. tekst T. Z. Gliñskiego, Jak obchodzono w Toruniu "Œwiêto Rzemios³a Pomorskiego ". Ca³oœæ
uzupe³niaj¹ noty, kronika i bibliografia miasta Torunia za 2001 rok.
Jerzy Wiêckowiak, Piety pomorskie w rzeŸbie, malarstwie i z³otnictwie,
Pelplin 2002, WDP "Bernardinum",
ss. 366
Kolejna publikacja znanegoduszpasterza,ajednoczeœnieznawcy historii sztuki
na Pomorzu. Sk³ada siê ona z rozdzia³u wstêpnego objaœniaj¹cego pochodzenie
i Ÿród³apiety w sztuceeuropejskiej. Nastêpnie autor analizuje wp³ywy stylistyczne,
po czym w rozdziale trzecim przedstawia kolejno wszystkie znanepomorskie piety
œredniowieczne.W kolejnych rozdzia³ach zaprezentowano specyficzny typ piety
zwany bolesn¹ i jej rolê w kulcie Matki Boskiej Bolesnej oraz pietê nowo¿ytn¹
(najpierw potrydenck¹, a nastêpnie XVII-, XVIII-, XlX- i XX-wieczn¹). Pracê
uzupe³niazakoñczenie,bibliografia, indeksy osobowy,miejscowoœcioraz dzie³ sztuki
i miejsc ich ekspozycji. Podkreœliæ
trzeba tak¿estarann¹ szatêgraficzn¹ oraz bardzo
duŸ¹ iloœæ
reprodukcji, tak¿e kolorowych, co z pewnoœci¹u³atwia i czyni bardziej
atrakcyjnym lekturê ksi¹¿ki.
Ksiêga Pami¹tkowa II Kongresu Kociewskiego 24-26 listopada 2000
roku. Tczew - Œwiecie - Starogard Gdañski, Starogard Gdañski 2002, wyd.
PHU "Promocja", ss. 351
Jak to zwykle w tego typu wydawnictwach bywa, ksi¹¿kê otwiera wykaz
komitetów: honorowego i organizacyjnego oraz program imprez kongresowych.
Nastêpniezamieszczonoliczne wyst¹pienia okolicznoœciowe.G³ówny trzon stanowi¹
jednak materia³y z sesji programowych: Gospodarka. Stan obecny i perspektywy (w Tczewie), Turystyka i ochrona œrodowiska (w Œwieciu) oraz Edukacja
i kultura regionalna (w Starogardzie). W sumie opublikowano tu kilkadziesi¹t
referatów i komunikatów. Ponadto w ksi¹¿ce znalaz³y siê refleksje i omówienia
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najciekawszych inicjatyw oraz kronika imprez towarzysz¹cych kongresowi. Wa¿ne
s¹ tak¿e dokumenty kongresowe oraz prezentacja materia³ów prasowych mu
towarzysz¹cych. Ca³oœæzosta³a wydana bardzo starannie i opatrzona bogat¹
dokumentacj¹ fotograficzn¹.
Hanna Domañska, Gdañski Zakon Synów Przymierza. Dzieje ¿ydowskiego wolnomularstwa w Gdañsku i Sopocie. Lata 1899-1938, Gdynia 2002,
Wydawnictwo URAEUS, ss. 252
Tym razem znawczyni dziejów gdañskich ¯ydów zaprezentowa³a stosunkowo ma³o znany fragment ich aktywnoœci.Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów:
Wolnomularze i ¯ydzi,. Wolnomularstwo nie¿ydowskie,. Lo¿e mieszane
¿ydowsko-nie¿ydowskie,. Gdañski Zakon Synów Przymierza i Ludzie i miejsca (tu m.in. biogramy braci miejscowych i zamiejscowych - dodatkowo w Suplemencie podano wykaz braci nieujêtych w czêœcibiograficznej). W pracy jest tak¿e
bibliografia i indeks, kilka zdjêæi reprodukcji dokumentów.
Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950. Mity i rzeczywistoœæ,red. K. Koz³owski, Szczecin 2002, wyd. Szczeciñskie Towarzystwo
Naukowe, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, ss. 175
Na pracê z³o¿y³o siê 11 referatów wyg³oszonych podczas sesji, która odby³a
siê w kwietniu 2001 roku w Szczecinie. Autorzy tych¿e referatów postanowili raz
jeszcze przyjrzeæ siê problematyce wydawa³oby siê ju¿ wielokrotnie opisywanej
i omawianej. A jednak w wielu przypadkach uda³o siê uchwyciæ nowe zjawiska
lub znaneprzedstawiæw nowym œwietle.Dla wszystkich badaczy tej problematyki
z pewnoœci¹pomocny bêdzie tekst J. Macholaka charakteryzuj¹cy Ÿród³ado dziejów polskiego osadnictwa, znajduj¹ce siê w szczeciñskim archiwum oraz tekst S.
£acha przedstawiaj¹cy problem osadnictwa w œwietlebadañ i dotychczasowych
publikacji. Oprócz tego tekstu jako szczególnie interesuj¹ce warto przywo³aæteksty A. Makowskiego, Radziecka administracja wojskowa a polska kolonizacja Pomorza Zachodniego do konferencji poczdamskiej i B. Mat³awskiego,
Charakterystyka dziedzictwa kulturowego przeniesionego na Pomorze Zachodnie. Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono ciekawe omówienie dyskusji.
Stanis³aw Belgrau, Mieczys³aw Guzmann, Z dziejów wsi i parafii £ebno,
Lebno-Banino 2003, wyd. ROST, ss. 143
Kolejny przyk³ad amatorskiej próby napisania monografii wsi. Ksi¹¿ka sk³ada
siê z trzech podstawowych dzia³ów: Dzieje £ebna i okolic (tu tak¿e o historii
szko³y i OSP); Dzieje parafii (tu m.in. statystyka parafialna oraz wykaz duszpasterzy); Krzy¿e i kapliczki. Ca³oœæ
uzupe³nia bibliografia i liczne fotografie.
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Stanis³aw Bogdanowicz, Tajne archiwa KW PZPR w Gdañsku dotycz¹ce
Prymasa Polski Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, Pelplin-Gdañsk 2003,
WDP "Bernardinum",
ss. 213
W ksi¹¿ce oprócz wstêpu wyjaœniaj¹cego cele i okolicznoœcipowstania wydawnictwa oraz wprowadzaj¹cego tekstu dotycz¹cego aresztowania Prymasa
Wyszyñskiego znalaz³o siê 78 dokumentów. Najwiêkszy zbiór dotyczy wizyt Prymasa na Pomorzu (wizyty w Gdañsku i Gdyni, udzia³ w zakoñczeniu peregrynacji
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej oraz w obchodach rocznicy chrztu Polski
itd.). S¹ tu te¿ w dziale pn. Dokumenty ró¿ne przedrukowane wytyczne w³adz
partyjnych dotycz¹ce polityki wobec Koœcio³a, oceny postawy Prymasa itd.
W sumie jest to ciekawy zbiór dokumentuj¹cy jeden z fragmentów naj nowszych
dziejów naszegoregionu.
Marek Sass, Dzieje Gostycyna i okolicy. Dziedzictwo duchowo-religijne, II wyd., Bydgoszcz 2003, wyd. Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
"Burchat", ss. 144
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci. W pierwszej autor
przedstawi³ zarys dziejów parafii na terenie gminy Gostycyn od czasów najdawniejszych a¿ po 1998 rok. W drugiej skoncentrowa³ siê na wybranych aspektach,
pisz¹c m.in. o wspólnocie ewangelickiej w Bagienicy, o Arcybractwie Ró¿añcowym
w parafii Pruszcz, o zabytkach sakralnych i nekropoliach. Tu tak¿e znalaz³o siê
miejsce dla legend i ludowych opowieœciz okolic Gostycyna. Na koñcu umieszczono wykaz wykorzystanych Ÿróde³i literatury. Ksi¹¿ka zosta³a wydana na kredowym papierze, a upiêkszaj¹j¹ tak¿e liczne ilustracje, czarno-bia³e i kolorowe.
Halina Donimirska-Szyrmerowa,

By³ taki œwiat... Mój wiek XX, War-

szawa2003,WydawnictwoCyklady,ss.355

"

Autorka wywodz¹ca siê ze znanej pomorskiej rodziny ziemiañskiej przedstawia w 18 rozdzia³ach swoje wspomnienia od czasów wczesnego dzieciñstwa
spêdzonego w rodzinnym Czerninie, przez lata edukacji, pobyt w hitlerowskim
Berlinie, prze¿ycia wojenne, w tym udzia³ w powstaniu warszawskim, a¿ po lata
powojenne spêdzone w Olsztynie. Zamieœci³atu tak¿e swoje wiersze wojenne
oraz tablice genealogiczne, które dokumentuj¹ pochodzenie rodziny. Ponadto
w pracy znalaz³ siê wykaz literatury zwi¹zanej z tematyk¹ ksi¹¿ki, indeksy: osobowy
i rzeczowy. Wspomnienia wstêpem poprzedzi³ J. Borzyszkowski. Ca³oœæ
zosta³a
zilustrowana licznymi zdjêciami.
o ojców mowê. W³adys³aw Brzeziñski, opr. J. Brzeziñska, Koszalin 2003,
wyd. PULS Sp. z 0.0., ss. 392
Jest to ksi¹¿ka wyj¹tkowa i wa¿na. Zawiera z jednej strony wspomnienia
i opracowania W³adys³awa Brzeziñskiego - nauczyciela, badacza,animatora ¿ycia
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kulturalnego na Krajnie, ca³ym sercem oddanego sprawie polskiej na zachodnich
kresach(rozdzia³y I-XIV). Z drugiej zaœstrony znalaz³y siê tu wspomnienia poœwiêcone tej wybitnej postaci, dokumentacja jego drogi ¿yciowej, materia³y zwi¹zane
z upamiêtnianiem jego ¿ycia i twórczoœci (rozdzia³y XV-XVIII). Ca³oœæ
zosta³a
w interesuj¹cy sposóbuzupe³nionalicznymi zdjêciami i reprodukcjami dokumentów
i stron tytu³owych ksi¹¿ek. W sumie jest to pomnik wystawiony jednej z ciekawszych postaci w ¿yciu kulturalnym Krajny i Pomorza XX wieku.
Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. II: do roku 1815, cz. 3: Pomorze
Zachodnie w latach 1648-1815, opr. Z. Szultka, H. Lesiñski przy wspó³udziale
D. £ukasiewicza, A. Wielopolskiego, Poznañ 2003, Wydawnictwo Poznañskie, ss. 1107
Najobszemiejszy ze wszystkich wydanych dotychczas tomów monumentalnej syntezy dziejów Pomorza. Na pocz¹tku, jak w ka¿dym tomie wczeœniejszym,
zamieszczono omówienie Ÿróde³i literatury. Ca³oœæ
tekstu podzielono zaœna dwie
czêœci:Brandenburgizacja Pomorza Zachodniego oraz rywalizacja szwedzko-brandenbursko-pruska o Szczecin i ujœcie Odry (1648-1720) oraz Pomorze Zachodnie prowincj¹ pañstwa pruskiego (1720-1815). Przedstawiono
tu w wyczerpuj¹cy sposób nie tylko problemy polityczne i miêdzynarodowe, ale
tak¿eprzemiany administracyjne, gospodarcze,spo³eczne,wyznaniowe i etniczne
(sporo uwag o ludnoœcikaszubskiej), kwestie ¿ycia codziennego,kultury umys³owej
itd. Wraz z ukazaniem siê tego tomu wype³niona zosta³a najpowa¿niejsza luka
istniej¹ca w wydawanej syntezie dziejów Pomorza.

Marian Fryda, "Nowa Brda jest tylko jedna... ". Opowieœæ
o miejscu
i ludziach, Cz³uchów-Przechlewo 2003, wyd. Powiatowe Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Cz³uchowie, ss. 137
Ksi¹¿ka ukaza³asiêz okazji obchodów50 rocznicypierwszegosp³ywukajakowego po Brdzie z udzia³empóŸniejszegoPapie¿aJanaPaw³aII. Sk³adasiê
z zasadniczychtrzech rozdzia³ów:Papiernia - Nowa Brda Schmidtówi Nehringów,. Kolejne lata,. Nowe czasy.W aneksiezamieszczonoteksty: G. Czarnik,
O kajakowych wêdrówkach Karola Wojty³y, M. Frydy, Bobrowym szlakiem
II, Z. Boguckiego, Moje wspomnienia z Nowej Brdy. Na koñcu podano
wykorzystan¹ literaturê i Ÿród³aoraz zamieszczonociekawe reprodukcjedokumentówi zdjêæ.
T. Siemiñski, Józef Che³mowski. Cz³owiek renesansu, Bytów-Brusy
2003, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Urz¹d Miejski
Brusy, ss. 42
Piêkniewydanyminialbumpoœwiêcony
najbardziejoryginalnemutwórcy lu-
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dowemu na Kaszubach. Tekst podzielono na 7 czêœci:Dom, Rodzina, Ma³a ojczyzna, Talent, Tajemnica, Wynalazki i eksperymenty, Cz³owiek na ziemi. Na
koñcu zamieszczono tak¿e streszczenie w jêzykach angielskim i niemieckim.
Najwa¿niejsze s¹jednak zdjêcia dokumentuj¹ce pasje twórcze J. Che³mowskiego.
Zwraca uwagê bardzo estetyczny i pomys³owy projekt graficzny. Otrzymaliœmy
w ten sposóbjedn¹ z naj ciekawszych publikacji etnograficznych ostatnich lat.
Koszalin i Ziemia Koszaliñska. Historia i kultura, t. 1, red. W. Lysiak,
Koszalin 2003, wyd. Muzeum w Koszalinie, ss. 221
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji, która odby³a siê we wrzeœniu2002
r. w Koszalinie z okazji 90-1eciamiejscowego Muzeum. Zawiera 16 tekstów, wœród
których warto wyró¿niænastêpuj¹ce teksty: I. Skrzypek, Powstanie i dzia³alnoœæ
Verein fiir Heimatkunde und Heimatschutz zu Koslin w latach 1910-1945
oraz organizacja koszaliñskiego Heimatmuseum; W. Skóra, Ludnoœækaszubska na terenie rejencji koszaliñskiej w œwietle dokumentów MSZ II Rzeczpospolitej (aspekty demograficzne i gospodarcze) i Z. Romanow, Tradycje
regionalne w polityce w³adz województwa koszaliñskiego w latach 19501975.
"Rocznik Koszaliñski", t. 30, Koszalin 2002, wyd. Koszaliñska Biblioteka Publiczna, ss. 350
Jubileuszowy, trzydziesty numer znanego i wa¿nego rocznika regionalnego
przynosi szereg materia³ów, które mog¹ zainteresowaæbadaczy i pasjonatów pomorskiej historii i kultury. Ca³oœæ
podzielono na 3 czêœci.W pierwszej, historycznej,
wœróddziesiêciu artyku³ów warto zwróciæ uwagê na tekst M. ¯ukowskiego, Organizacja, przebieg i wyniki wyborów do Sejmu 20 stycznia 1957 I: w woj.
koszaliñskim oraz Z. Kachnicza, Werwolf i niedobitki wojsk hitlerowskich na
Pomorzu Zachodnim w 1945 roku. W drugiej czêœcipt. Problemy gospodarcze
i spo³eczne tak¿e znalaz³o siê dziesiêæartyku³ów, a wœródnich m.in. Z. Czaji,
~chowanie wed³ug ks. dl: Boles³awa Domañskiego. W czêœcitrzeciej znalaz³y
siê sprawozdania,omówienia oraz bibliografia regionu koszaliñskiego.
Biltower Gedenkbuch. Zur Erinnerung an die Toten des 2. Weltkrieges
(1939-1945) und der direkten Folgen, rsgb. K.-D. Kreplin, Herdecke 2003,
wyd. Genealogisches Archiv Kreplin we wspó³pracy z Heimatkeis Btitow,
ss. 171
Ksi¹¿ka ukaza³a siê dziêki staraniom niemieckiego historyka-amatora
zajmuj¹cego siê histori¹ Bytowa i Ziemi Bytowskiej - Klausa-Dietera Kreplina.
Sk³ada siê, oprócz przedmowy autorstwa przewodnicz¹cego Heimetkreis Btitow
Klausa Zielke. z wprowadzenia, w którym przestawiono sytuacjê ludnoœcipowiatu
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w czasie wojny, klasyfikacjê osób, które zginê³y w czasie wojny w zale¿noœciod
ich pochodzenia i przyczyny œmiercioraz wykaz materia³ów i Ÿróde³wykorzystanych w pracy. Jednak g³ówn¹ czêœci¹pracy jest wykaz imienny osób, które zginê³y.
Przy ka¿dej z osób podaje siê obok imienia i nazwiska datê urodzenia (czasami
tylko przybli¿on¹) oraz datê œmierci(w wielu przypadkach tak¿emiejsce i okolicznoœci œmierci). Listê otwiera wykaz osób z "kaszubsko-polskiej opozycji".
Zamieszczono tu 17 nazwisk, co z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest pe³nym zestawieniem
Kaszubów, którzy zginêli w tym powiecie (a ponadto s¹ tu zupe³nie niezrozumia³e
b³êdy). Nastêpnie zamieszczonowykaz osób wyznania ¿ydowskiego (19 osób). Po
tych wykazach umieszczono wykaz osób, które zginê³y, u³o¿ony wed³ug miejscowoœcipowiatu bytowskiego (w uk³adzie alfabetycznym, zaczynaj¹c od samego
Bytowa).

"NaszePomorze.Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego
w Bytowie", t. 4, 2002,Bytów 2003,ss. 349
Kolejny tom rocznika bytowskiego Muzeum przynosi w dziale Artyku³y a¿ 17
tekstów, wœródktórych s¹ m.in. interesuj¹ce opracowania E. Szalewskiej o urbanistyce Bytowa, E. Gwiazdowskiej o dawnych kartkach pocztowych z widokami
Bytowa, J. Kopyd³owskiego o ludnoœci³emkowsko-ukraiñskiej z Akcji "Wis³a"
oraz K. Pencarskiego o wysiedleniu ludnoœciniemieckiej z powiatu s³upskiego.
W tym¿e dziale zamieszczonezosta³ytak¿eteksty z seminarium naukowego poœwiêconego postaci H. Derdowskiego (teksty A. Kuik-Kalinowskiej, S. Jankego,
J. Kêciñskiej, D. Kalinowskiego i Z. Zielonki). W ten sposób pismo poszerzy³o
kr¹g tematyczny poza historiê i etnografiê tak¿e na historiê literatury. W drugim
dziale pt. Materia³y znajdujemy m.in. wa¿ny tekst T. Siemiñskiego prezentuj¹cy
materia³y z archiwum prof. J. Kucharskiej przekazanego do bytowskiego Muzeum. Dzia³ trzeci stanowi Kronika, w której m.in. znajduje siê informacja o pracy
Muzeum w 2002 r.
"Kielecka Teka Skansenowska", t. 2, 2002, wyd. Muzeum Wsi Kieleckiej, ss. 321
Drugi tom nowego pisma poœwiêconegomuzeom na wolnym powietrzu zawiera m.in. materia³y z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej, która odby³a
siê we wrzeœniu2002 r. Wœródreferentów byli tak¿e muzealnicy pomorscy, st¹d
te¿ w "Tece" znalaz³y siê ich teksty: T. Sadkowski, Symbolika budowli sakralnych w muzeach na wolnym powietrzu oraz H. Soja, Projekt przeniesienia
XVlII-wieczneQ'o koœcio³a z Ciecholubia do Muzeum Wsi S³owiñskie;.
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INFORMACJA

O PRACY INSTYTUTU

KASZUBSKIEGO

W 2003

ROKU

W 2003 roku zakoñczy³a siê druga kadencja dzia³alnoœci w³adz Instytutu Kaszubskiego. Jej podsumowania

dokona³o walne zebranie sprawozdawczo-wybor-

cze, które odby³o siê 11 kwietnia 2003 r. Obrady toczy³y siê pod przewodnictwem
prof.prof. Mariana Szczodrowskiego i Alfreda Majewicza. Udzielono wówczas
absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom oraz wy³oniono nowe. W sk³ad Zarz¹du wesz³y nastêpuj¹ce osoby: JózefBorzyszkowski
- prezes, Zbigniew Zielonka - wiceprezes, Renata Pa³czyñska-Goœciniak - skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyñskisekretarz, Andrzej Romanow, Zygmunt Szultka, Boles³aw Hajduk - cz³onkowie.
Now¹ Komisjê Rewizyjn¹

tworz¹: Jerzy SzukaIski, Marian Fryda i Kazimierz Ko-

z³owski.
Podczas tego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

po raz pierwszy podjê-

to uchwa³ê o nadaniu godnoœci Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego.
Otrzyma³y j¹ 3 osoby: prof. El¿bieta Zawacka z Torunia, prof. Fridhelm Hinze
z Berlina oraz prof. Gerard Labuda z Poznania.
W 2003 r. Zarz¹d spotyka³ siê szeœciokrotnie, tj.: 30 stycznia, 27 marca, 22 maja,
10 lipca, 3 wrzeœnia i 11 grudnia. W tym czasie do grona cz³onków Instytutu przyjêto 10 osób: dr. Mariana Frydê z Cz³uchowa, dr. Jerzego Szewsa z Gdañska,
dr. Wojciecha Skórê ze S³upska, dr Joannê Schodziñsk¹ z Wicka, prof. Witolda
Molika z Poznania, dr. Mariusza Czepczyñskiego z Gdañska, prof. Andrzeja Saksona z Poznania, prof. Lutza Oberdorfera z Greifswaldu, dr. Macieja Hejgera ze
S³upska i dr. Aleksandra Klempa z Gdañska. W koñcu 2003 r. Instytut liczy³ 71 cz³onków, w tym 6 zagranicznych.
Rok 2003 by³ kolejnym trudnym rokiem w dzia³alnoœci Instytutu, przede wszystkim ze wzglêdu na rosn¹ce bariery biurokratyczne w dzia³alnoœci spo³ecznej oraz
z powodów finansowych. Wystarczy stwierdziæ, ¿e po raz kolejny dotacja przyznana przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego by³a ni¿sza ni¿ przed
rokiem (ju¿ o ponad 60% mniej ni¿ w roku 2000). Coraz bardziej ograniczony by³
tak¿e dostêp do innych œrodków publicznych. Dotyczy to wszystkich organizacji
spo³ecznych w Polsce, a nowe regulacje prawne z pewnoœci¹ tej sytuacji nie poprawi¹.
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Mniejsze œrodkifinansowe w zestawieniu z koniecznoœci¹przejêcia w pemi
finansowania przez Instytut etatu sekretarki spowodowa³y, ¿e Zarz¹d zosta³ zmuszony do jeszcze wiêkszego wysi³ku zwi¹zanego z poszukiwaniem œrodkówna
realizacjê za³o¿onychcelów. Nie uda³o siêjednak unikn¹æ koniecznoœcilikwidacji
etatu sekretarki. Przez kilka miesiêcy Instytut dzia³a³ bez jakiejkolwiek etatowej
pomocy biurowej. Wszystkie dzia³aniaby³y wykonywane spo³ecznie,w czym wspierali Instytut, szczególnie jeœli idzie o dystrybucjê wydawnictw, cz³onkowie Klubu
Studenckiego "Pomorania" - Krzysztof Korda i Wojciech Konkel (inny Pomoraniec - Wies³aw Piekarski - bezinteresownie przygotowa³ now¹ stronê internetow¹ Instytutu: www.instYtut-kaszubski.webl1ark.l1l). Dopiero w koñcu roku uda³o
siê, dziêki wsparciu Rejonowego Urzêdu Pracy w Gdañsku, zatrudniædo biura na
kilka miesiêcy jedn¹ osobê - absolwenta Uniwersytetu Gdañskiego.
Jednak mimo ci¹g³ych problemów finansowych i kadrowych uda³o siê Instytutowi zrealizowaæwiele zadañ i projektów. Dziêki zdobytym dotacjom, darowiznom osób prywatnych oraz spo³ecznemuzaanga¿owaniucz³onków przygotowano
szereg imprez i wydano kilka ksi¹¿ek oraz IV tom "Acta Cassubiana". (KBN po
raz kolejny odrzuci³ z³o¿ony przez nas wniosek o dofinansowanie).
Wspólnie z Pracowni¹ Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu
Historii Uniwersytetu Gdañskiego 14 marca 2003 r. zorganizowano na UG drugie
seminarium pn. "z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku". Wziê³o w nim
udzia³ ok. 60 osób, w tym kilku cz³onków Instytutu. Kierownikiem naukowym by³
prof. J. Borzyszkowski. Wyg³oszono 12 referatów (ca³oœæ
uka¿e siê wkrótce drukiem).
W trzy miesi¹ce póŸniej, tj. w dniach 14-15 czerwca 2003 r., zorganizowano
w Gdañsku wspólnie z Historische Kommision rur Ost- und WestpreussischeLandesforschung konferencjê: "Danzig vom 15. Bis 20. Jahrhundert". (Materia³y pokonferencyjne tak¿e uka¿¹ siê drukiem). Uczestnicy konferencji, korzystaj¹cy
z goœcinyCentralnego Muzeum Morskiego, mieli okazjê zwiedziæ Kaszuby pó³nocne.
Ponadto tradycyjnie ju¿, jak co roku, Instytut by³ wspó³organizatorem konferencji przygotowanej przez oddzia³ ZK-P w Wielkim Buczku. W tym roku na spotkaniu, które odby³o siê 28 wrzeœnia,omawiano tradycje i wartoœciZwi¹zku Polaków
w Niemczech. Jak zwykle zorganizowanie konferencji by³o g³ównie zas³ug¹ dr Jowity Kêciñskiej.
Dzieñ póŸniej, 29 wrzeœniaInstytut wspó³organizowa³ wraz z gospodarzem
parafii oksywskiej, seminarium poœwiêconejej 750-leciu. Referaty wyg³osili: prof.
J. Samp, red. T. Jab³oñski, ks. T. Czapiewski i prof. J. Borzyszkowski.
Z kolei 6 grudnia odby³o siê seminarium poœwiêconewspó³czesnej literaturze
kaszubskiej. Organizatorami by³o wejherowskie Muzeum i Instytut, a referaty
wy~³osili prof. prof. J. Samp i J. Treder.
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Oprócz dzia³alnoœcio charakterzekonferencyjnym Instytut kontynuowa³ prace wydawnicze. Z dat¹ wydania w roku 2003 nak³adem Instytutu ukaza³o siê kilka
pozycji: Pro memoria. Ró¿a Ostrowska (1926-1975), opr. J. Borzyszkowski,
Gdañsk-Wejherowo 2003; Hieronim Rybicki, Nazywano ich S³owiñcami, cz. II:
~bór Ÿróde³, Gdañsk-Wejherowo 2003; Joanna Schodziñska, Franciszek Sêdzicki (1882-1957) - dzia³acz narodowy, regionalista i poeta kaszubski,
Gdañsk-Wejherowo 2003; Józef Borzyszkowski, Die Kaschuben, Danzig und
Pommern, Gdañsk-Wejherowo 2002; Cezary Obracht-Prondzyñski, W krêgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdañsk-Wejherowo 2003;
Boles³aw Ja¿d¿ewski,Jormark w Borzeszkach, Gdañsk 2003; Pro memoria. Józef
Bruski (1908-1974), opr. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2003. Wydano tak¿e opracowany przez C. Obracht-Prondzyñskiego informator o dzia³alnoœciInstytutu (dwa
wydania) oraz opublikowano drugie wydanie ksi¹¿ki J. Borzyszkowskiego, Tam
gdze Kaszeb pocz¹tk...
Wspó³wydawc¹ pierwszych piêciu pozycji by³o Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki realizacji
umowy o wspó³pracy miêdzy Instytutem i Muzeum.
Ponadto kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym.
Jak zwykle wydawaniu ksi¹¿ek towarzysz¹ spotkania promocyjne. S¹ one nie
tylko okazj¹ do wymiany opinii o naszychpublikacjach oraz dyskusji z autorami, ale
tak¿e - co nie jest bez znaczenia w sytuacji materialnej Instytutu - do sprzeda¿y
ksi¹¿ek. W roku 2003 odby³o siê wiele takich spotkañ. Biografiê A. Majkowskiego
autorstwa J. Borzyszkowskiego promowano w: Sopocie (14.04.2003, spotkanie
z autorem przygotowane zosta³o przez Muzeum Sopotu oraz MPiMK-P); Gdañsku (6.05.2003, w Nadba³tyckim Centrum Kultury, promocji dokona³ prof. Jerzy
Samp); w Kartuzach (4.06.2003, ksi¹¿kê promowa³ ponownie prof. J. Samp, a uroczystoœæ
przygotowa³ Zespó³Szkó³im. A. Majkowskiego i miejscowy oddzia³ZK-P);
S³upsku (30.06.2003, ksi¹¿kê promowa³ prof. Z. Zielonka, a imprezê przygotowano we wspó³pracy z Muzeum Pomorza Œrodkowego);Koœcierzynie (17.11.2003,
promocjê przygotowa³a Miejska Biblióteka Publiczna, a ksi¹¿kê prezentowa³dr hab.
C. Obracht-Prondzyñski).
Ponadto odby³y siê dwie promocje tomiku wierszy J. Piepki, Spiewa i ³za.
Najpierw 9 marca 2003 r. promowano ksi¹¿kê w £ebnie. Promocja by³a po³¹czona
z otwarciem Izby Pamiêci poœwiêconejpisarzowi urodzonemu w tej miejscowoœci.
(W uroczystoœcibra³ udzia³ wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk). Z ramienia Instytutu odpowiedzialny by³ prof. J. Borzyszkowski. Druga promocja odby³a
siê 14 maja 2003 r. w Grabowie i tam z ramienia Instytutu wziêli w niej udzia³
J. Borzyszkowski i S. Pestka.
W Domu Kaszubskim 20 lutego 2003 r. mia³a miejsce promocja dwóch ksi¹¿ek: J. Pozorskie~o, Pa~ie przyrodnika oraz B. Ja¿d¿ewskiego, Wspomnienia
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kaszubskiego "gbura". Promocji dokona³ prof. Z. Zielonka. Równie¿ w Domu
Kaszubskim zorganizowano Wieczór £u¿ycki (21.03.2003) po³¹czony z promocj¹
ksi¹¿ki W. Sobeckiego i M. Kubery, 1000 lat i co dalej... (promocji dokona³ red.
Tadeusz Jab³oñski) oraz prezentacj¹ filmów o tematyce ³u¿yckiej.
Ksi¹¿kê Joanny Schodziñskiej o Franciszku Sêdzickim promowano 23 kwietnia 2003 r. w Bibliotece Gdañskiej PAN. Promocji dokona³ prof. J. Borzyszkowski. Drug¹ promocjê tej ksi¹¿ki przygotowa³o wejherowskie Muzeum - tym razem
promotorem by³ prof. Andrzej Romanow.
Poœwiêcon¹pamiêci Józefa Bruskiego ksi¹¿kê promowano podczas spotkañ
w Cz³uchowie (19.11.2003), Lipnicy (2.12.2003) oraz w Karsinie (3.12.2003).
W ramach promocji wydawnictw przygotowano wspólnie z wejherowskim
Muzeum stoisko podczas IV Targów Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej w Koœcierzynie (23.08.2003). Godnym podkreœleniajestfakt, ¿ebiografiaA. Majkowskiego
zosta³a na tych targach wyró¿niona pierwsz¹ nagrod¹.
Instytut promowa³ jednak nie tylko w³asne wydawnictwa. W Domu Kaszubskim 25 czerwca 2003 r. przygotowano promocjê ksi¹¿ki Janusza Kutty, Druga
Rzeczpospolita i Kaszubi. Zaprezentowa³ j¹ zgromadzonym prof. J. Borzyszkowski. Tak¿e w Domu Kaszubskim zorganizowano autorskie spotkanie z pisarzem i jednoczeœnie wojewod¹ pomorskim Janem Ryszardem Kurylczykiem
(3.09.2003) oraz promocjê kolejnego tomu wierszy ks. TadeuszaCzapiewskiego
(11.12.2003), podczas której laudacjê wyg³osi³ prof. J. Samp.
Wa¿nym wydarzeniem by³ tak¿e przygotowany przez Instytut we wspó³pracy z gospodyni¹ Tawerny "Mestwin" Katarzyn¹ Zaj¹czkowsk¹ wernisa¿ wystawy prac Bronis³awa Tuska i Ryszarda Stryjca (17.03.2003). By³ on kontynuacj¹
dzia³añ zwi¹zanych z upowszechnianiem osi¹gniêæosób zwi¹zanych z Pomorzem
oraz podtrzymywaniem pamiêci o nich. Innym, wrêcz symbolicznym, przyk³adem
tego typu dzia³añ by³o ods³oniêcie ufundowanej przez Instytut tablicy poœwiêconej
A. Majkowskiemu na domu, w którym mieszka³ podczas swoich studiów w Gryfii
(Greifswaldzie). Ods³oniêcia dokonali prezesInstytutu prof. J. Borzyszkowski oraz
rektor UG prof. A. Ceynowa (podczas wizyty w Greifswaldzie w dniach 2526.11.2003) wspólnie z rektorem Uniwersytetu Gryfijskiego prof. Reinerem Westermannem i nadburmistrzem miasta Arturem Konigiem oraz przedstawicielk¹
W spólnoty Mieszkaniowej - Dr. Jager. W przeddzieñ w Krajowym Muzeum Pomorskim w Gryfii J. Borzyszkowski wyg³osi³ wyk³ad o Aleksandrze Majkowskim.
G³ównym organizatorem tego przedsiêwziêcia w Gryfli by³ dr Eckhard Oberdorfer
- redaktor miejscowego "Dziennika Ba³tyckiego" - "Ostsee Zeitung", znany autor dwóch monografii o obyczajach studenckich i karcerze Uniwersytetu Gryfijskiego, w którym swoj¹ obecnoœæ
udokumentowa³ m.in. Julian Domañski - kolega
A. Majkowskiego i dzia³acz "Adelphii". To pierwsza tablica poœwiêconawybitnemu Kaszubie ods³oniêtapoza granicami kr¹ju. Kole_jnympodobnym przedsiêwziê-
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ciem bêdzie upamiêtnienie Anny £ajming w Przymuszewie (w tym celu nawi¹zano ju¿ wspó³pracê z NadleœnictwemPrzymuszewo).
W 2002 r. Instytut bardzo mocno zaanga¿owa³ siê w sprawê Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiejw Wejherowie. (Dziêki mediacji uda³o
siê doprowadziædo koñca konflikt wokó³ dyr. B. Brezy). Jednak projekt przejêcia
w zarz¹dzanie Muzeum okaza³ siê bardzo nieszczêœliwydla Instytutu. Sam pomys³
zosta³ odrzucony przez nowe w³adze powiatu, a dobre intencje Instytutu podwa¿ono w serii artyku³ów na ³amach lokalnej i regionalnej prasy. Sta³o siê to gorzk¹
lekcj¹ dla w³adz Instytutu.
Mimo wszystko Instytut nie wycofa³ siê ze wspó³pracy z wejherowskim
Muzeum (owocem by³y nie tylko wydawnictwa, ale tak¿e wspólne imprezy, np.
promocje ksi¹¿ek). Ponadto starano siê rozwijaæwspó³pracê z innymi podmiotami,
m.in. z ZK-P, Uniwersytetem Gdañskim, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym,
Muzeum Pomorza Œrodkowegow S³upsku, Szko³¹ Wy¿sz¹ im. Paw³a W³odkowica w Rawie, Elbl¹sk¹ Uczelni¹ Humanistyczno-Ekonomiczn¹, Bibliotek¹ Gdañsk¹
PAN, Zespo³em Nadwiœlañskich Parków Krajobrazowych w Œwieciu i innymi.
Dziêki tej wspó³pracy udaje siê stale powiêkszaæzbiory biblioteczne. Wymiana
wydawnictw prowadzona jest m.in. z Oœrodkiem Badañ im. W. Kêtrzyñskiego
w Olsztynie, Pomorsk¹ Akademi¹ Pedagogiczn¹ w S³upsku, Fundacj¹ "Pogranicze" w Sejnach,Regionalnym OœrodkiemStudiów i Ochrony ŒrodowiskaKulturowego w Gdañsku, Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN i innymi.
Nawi¹zywaniu kontaktów i rozwijaniu wspó³pracy s³u¿¹tak¿espotkaniaz partnerami krajowymi i zagranicznymi. W 2003 r. tak¿e odby³o siê kilka takich spotkañ. W marcu 2003 r. odby³o siê spotkanie z Dietmarem Albrechtem i Christianem
Pletzingiem z Academia Baltica w Lubece. Dwukrotnie spotkano siê z prof. Klausem Steinke z Uniwersytetu w Erlangen. (Najpierw w dniach 16-19.03.2003 prof.
Steinke by³ sam w Gdañsku, a potem w pa¿dzierniku przyjecha³ do Gdañska i na
Kaszuby na kilka dni z grup¹ swoich studentów i wspó³pracowników). W ramach
istniej¹cej umowy prezes J. Borzyszkowski spotka³ siê 21 marca 2003 r. z Klausem Israelem z Kulturbundu, któremu towarzyszy³ dr Stephan Handy z Akademie
"Edith-Stein-Haus" w Parchimiu. W sierpniu 2003 r. odby³o siê tak¿e spotkanie
prezesa J. Borzyszkowskiego z grup¹ studentów i pracowników Uniwersytetu
Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku (Ukraina) - zorganizowane przez Oddzia³
ZK-P i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie. Z kolei 17 wrzeœniasekretarz
Instytutu C. Obracht-Prondzyñski spotka³ siê z uczestnikami "V Trilateralnej
Wêdrówki do miejsc europejskiej historii i kultury". Wêdrówka ta mia³a formê
swoistego "seminarium w podró¿y", w którym brali udzia³ studenci z Polski, Niemiec i Francji. Organizatorem by³ Berlin Brandenburgisches Institut fur deutschfranzosische Zusammenarbeit in Europa e.V.
Szczególniewa¿neby³y dwa spotkania,które mia³y miejsce 9 wrzeœnia2003 r.
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Najpierw Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego rozmawia³ o wspó³pracy z Zarz¹dem
Oddzia³u ZK-P w Gdañsku. Nastêpnie cz³onkowie Instytutu - pracownicy UGspotkali siê z rektorem tej uczelni prof. Andrzejem Ceynow¹. Rozmowa dotyczy³a
form wspó³pracy miêdzy Instytutem i Uniwersytetem oraz mo¿liwoœciutworzenia
na UG oœrodkabadawczego wyspecjalizowanego w problematyce kaszubsko-pomorskiej. Pewnym wzorem mo¿e tu byæfunkcjonuj¹cy na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu Instytut Wielkopolski. W celu wymiany doœwiadczeñ,
bli¿szegopoznania warunków, w jakich funkcjonuj¹ naszeoba instytuty oraz w celu
ustalenia form wspó³pracy w dniu 23 paŸdziernika odby³o siê w Domu Kaszubskim
spotkanie przedstawicieli Zarz¹du Instytutu Kaszubskiego z naszymi poznañskimi
partnerami. (Obecni byli m.in. dyrektor IW prof. W. Molik oraz wicedyrektor prof.
A. Sakson, a rozmowy z pewnoœci¹u³atwia³ fakt, ¿e obydwaj s¹ tak¿e cz³onkami
Instytutu Kaszubskiego).
W dniu 4 grudnia 2003 r. w llawie odby³a siê konferencja naukowa "S¹siedztwo
nadba³tyckie (XVI-XX w.) Ba³tyk - Elbl¹g - Gdañsk - Rosja", zorganizowana
przez Szko³ê Wy¿sz¹ im. Paw³a W³odkowica w P³ocku Filia w llawie, Elbl¹sk¹
Uczelniê Humanistyczno-Ekonomiczn¹ oraz Instytut Kaszubski z Gdañska.
G³ównym organizatorem i gospodarzem konferencji by³ kol. prof. Andrzej Romanow, a wœródreferentów koledzy - cz³onkowie I.K." prof.prof. Andrzej Groth
i Boles³aw Hajduk. Z kolei 6 grudnia w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odby³o siê zorganizowane wspólnie z Instytutem Kaszubskim
seminarium literacko-jêzykowe dla twórców wspó³czesnej literatury kaszubskiej.
Referaty wyg³osili prof.prof. Jerzy Samp i Jerzy Treder.
Do najmilszych wydarzeñ w pracy Instytutu Kaszubskiego nale¿¹ spotkania
z przyjació³mi naszego stowarzyszenia, wœród których na pierwsze miejsce
wysuwaj¹ siê "Krajniacy" - zespó³i oddzia³ ZK -P z Wielkiego Buczka, kierowany
przez J. Kêciñsk¹. Tradycj¹ sta³y siê spotkania z "Krajniakami" na Kaszubach latem w £¹czyñskiej Hucie (a tak¿ew Wierzchucinie), a na progu zimy op³atkowojase³kowe w Koœcieleœw.Jana i Domu Kaszubskim w Gdañsku. Ostatnie mia³o
miejsce 20 grudnia 2003 r.
O miejscu naszego Instytutu w œwiecienauki i w spo³eczeñstwie decyduj¹
tak¿eindywidualne dokonania, sukcesyi wyró¯nienia jego cz³onków. Rok 2003 by³
wyj¹tkowo bogaty pod tym wzglêdem. Z licznych wydarzeñ przywo³aætrzeba dwa.
Mistrz i Przyjaciel - nie tylko historyków - Profesor Gerard Labuda jako
wybitny Pomorzanin-Kaszuba 24 marca 2003 r. otrzyma³ kolejny raz najwy¿szy
naukowy tytu³ uniwersytecki - doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczeciñskiego. Pamiêtamy, ¿e ju¿ w 1985 r. Pan Profesor zosta³ dr h. c. Uniwersytetu
Gdañskiego, nastêpnie kolejno, jak sam wspomina, id¹c wzd³u¿ Wis³y, doktoraty
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (1993), Uniwersytetu Jagielloñskiego (1995) i Uniwersytetu Warszawskie,go(1997), potem przechodz¹c w bieg Odry
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- Uniwersytetu Wroc³awskiego (1999), by dojœæ
do jej ujœciaw Szczecinie.
Autorem wniosku promotorskiego na Uniwersytecie Szczeciñskimby³ cz³onek
Instytutu Kaszubskiego profesor W³odzimierz Stêpiñski. Ca³oœæ
dokumentacji tego
wielkiego wydarzenia ukaza³a siê w postaci druku zatytu³owanego: Gerard Labuda Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2003, pod
red. Macieja Drzonka.
Równie wielkim wydarzeniem w dziejach Instytutu, a jeszcze wiêkszym
w ¿yciu osobistym jednego z nas, sta³a siê nominacja Ojca Œw.Jana Paw³a II dla
ks. profesora Wies³awa Meringa - rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Pelplinie na biskupa diecezjalnego (ordynariusza) Diecezji W³oc³awskiej,
og³oszona 25 marca 2003 r. Natomiast œwiêceniabiskupie i ingres do katedry
w³oc³awskiej mia³y miejsce 26 kWietnia. Jegokonsekratorami byli Nuncjusz Apostolski ks. abp Józef Kowalczyk oraz ks. bp pelpliñski Jan Bernard Szlaga i poprzednik na stolicy w³oc³awskiej ks. bp. Bronis³aw Dembowski. Dokumentacjê
tego wydarzenia znajdziemy w numerze specjalnym czasopisma"Kronika Diecezji W³oc³awskiej", t. 86, nr 4 bis, zatytu³owanym Œwiêceniabiskupie oraz ingres
biskupa Wies³awa Meringa.
Zarówno w uroczystoœciachszczeciñskich,jak i w³oc³awskich, niejednokrotnie podkreœlanokaszubski rodowód naszych dostojników - Nauki i Koœcio³a.Obu
raz jeszcze serdecznie gratulujemy i przekazujemy najlepsze ¿yczenia- ad multos
annos.

