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Hakarz12z ¿on¹ i dwoie dzieci, bo trzeci¹ wyda³, poddany, cha³upê ma porz¹dn¹ z podworzem i stodo³¹ i szop¹.
Ogrodowy z ¿on¹ w cha³upie, która connotowana, dzieci ma czworo i dziewkê.
Nordost z ¿on¹ i dwoie dzieci, cha³upa sama dachówk¹ nakryta.
Krawiec Hans z ¿on¹ i piêcioro dzieci i ch³opca poddanego uczy.
Jerzy kowal, mieszkaniec, cha³upê ma i szopkê przy niej i kuŸniê now¹ dranicami przykryt¹. Statki ma swoie i dzieciê ma i podró¿nicê.
Kot, tkacz z ¿on¹ i jedno dzieciê i podró¿nicê ma, cha³upa pod dachówk¹.
W tym¿e mieszkaniu Krystian szewc z matk¹ swoi¹ i podró¿nica.
Kuba kowal z ¿on¹ i piêcioro dzieci i poddanego ma parobka, cha³upa dobra
i stodo³a i szopka i kuŸniê ma.
Kantor poddany z ¿on¹ i syna przy sobie tylko, cha³upê i stodo³ê i szopê dobr¹
i podró¿nica.
Martin krawiec i cudzi ludzie z córk¹ w dwojaku pod dachówk¹, u krawca
jedno dzieciê i matka.
Wieœ Minkowice
SZO³tySGrzenk z ¿on¹, dzieci dwoie, parobka i ch³opca i dziewkê i podró¿nik
z ¿on¹ i synem. Rola i cha³upa z stodo³¹ i chlewami niezgorsze. Szarwark odprawia jako gbur. Wo³ów 4, koni 4, krowêjedn¹.
Adam, gbur z ¿on¹ i dzieci 4 i dziewkê. Cha³upa stara, stodo³a nowa, szopa
stara, i podwórze. Wo³ów 3, koni 2, krowê jedn¹.
Jadam, gbur z ¿on¹, dzieci dwoie, parobka, ch³opca i dziewkê i baba. Cha³upa
stara i szopa, ale stodo³a nowa. Wo³ów 3, koni 4, krowê jedn¹.
Kuba Tis, gbur z ¿on¹, dzieciêjedno. Parobka i ch³opca i dziewczynê. Cha³upa
stara i stodo³a i szopa wszystko jednakowo. Wo³ów 4, koni 3, krowê jedn¹.
Kuba Szpila z ¿on¹, dzieci piêcioro. Parobka jednego, baba. Cha³upa, stodo³a
i szopa dobra. Wo³ów 3, koni 4, krowê jedn¹ i dwoie dzieci sierot.
Kuba Janusz,gbur z ¿on¹, dzieciêjedno, ch³opiec i dziewka. Podró¿nik z ¿on¹
i troje dzieci i baba. Cha³upa, stodo³a i szopa stare jednakowo. Wo³ów 4, koni 4,
krowê jedn¹.
Jurk Berk, gbur z ¿on¹ i córkê ma przy sobie. Syn w S³awoszynie uwolniony,
i syn we dworze. Parobek i ch³opiec i dziewka, podró¿nica dziewka. Cha³upa stodo³a i szopa dobre. Wo³ów 4, koni 4, krowêjedn¹.
Martin Prusak nowo osadzony od Jej Mci, gbur z ¿on¹ i troje dzieci. Parobek
i ch³opiec i dziewka i baba. Cha³upa, stodo³a, szopawszystko dobre. Wo³ów 3 koni
4, krowê jedn¹.
Kuba Jureczek, cieœlaz ¿on¹ i dzieci dwoie. Cha³upa sama tylko dobra.
Pasturnia sama cha³upa, pasturz cudzy.
12 Pr7p!c"n;pñ
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Wieœ Jeldzynl3
Szohys Kuba gbur, z ¿on¹, dwoie dzieci, parobek i dziewka i to s¹ dzieci. Sowka Martin i z ¿on¹ podró¿nicy. Cha³upa, stodo³a i szopa wszystko dobre. Wo³ów 3,
koni 3 .
Mack, gbur z ¿on¹, dzieci 4, parobek, ch³opiec, baba komornica. Cha³upa stara,
stodo³a ladaco, szopa stara. Wo³ów 4, koni 2, krowy nie masz.
Tis Martin, gbur z ¿on¹, dzieci 4. Parobek, ch³opiec, i dziewka. Cha³upa, stodo³a i szopa dobra. Wo³ów 3, koni 4, krowê jedn¹.
Micha³ Lis, gbur z ¿on¹, dzieci 3, parobek i dziewka i komornica. Cha³upa
dobra i stodo³a i szopa. Konia jednego, drugiego Jej Mæda³a teraz, wo³ów 4 i krowêjedn¹.
Mathis, gbur z ¿on¹, parobków 2 i dziewkê i komornica. Cha³upa, stodo³ai szopa dobre. Wo³ów 4, koni 3.
Kub.a Haza, gbur z ¿on¹, dzieci 2, parobek, dziewka i dziewczyna. Cha³upa,
stodo³a i szopa dobre. Wo³ów 3, koni 4, krowêjedn¹.
Jurk Haza, gbur z ¿on¹ i dzieciê jedno, dziewkê i dziewczynê. Cha³upa stara,
teraz Jej Mæ szopê buduie, stodo³a ladaco. Wo³ów 3, koni 3, krowê jedn¹.
Jan Haza, gbur z ¿on¹, dzieci dwoie parobka i ch³opca i dziewkê. Podró¿nik
z ¿on¹i dziecijego dwoie. Cha³upai stodo³ai szopadobre. Wo³ów 3, koni 2, krowê
jedn¹.
Jurk Rataik, gbur z ¿on¹ i dzieciê jedno, parobek i ch³opiec, dziewka i dziewczyna, podró¿ników 2. Cha³upa i stodo³a i szopa dobre. Wo³ów 3, koni 3, krowa
jedna.
Czynszowa cha³upa Maciek cieœlapoddany z ¿on¹, dzieciê jedno. Cha³upa
dobra i stodó³ka przy niej.
Merchlowa na czynszu na gburstwie. Cha³upa dobra i szopa, stodo³a dranicami obita. Podró¿nic dwie.
Folwark Glinki
w którym inwentarzu krowy dwie, owiec 179. We dworze do roboty parobków
6, dziewkajedna, z tego i z gburami z Jeldzyna daie arendarz do roku z³otych 700.
W Glinkach dwór, stodo³ao dwu klepiskach, szopy dwie przy domie, stajnia na
której szpichlerz, i serznikl4,wszystkie budynki s³om¹ nakryte i dobre, bo niedawno
reparowane.

KoŸlinki
w której poddanystaryWidowski z ¿on¹ i córk¹, a syn uciek³.

13
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Jeldzino.
Pomieszczenie,gdzie wyrabiano ser.
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drugi poddany Mroch z ¿on¹ i córk¹, obadwa cha³upy dobre pod jednym dachem s³omianym z stodo³ami i chlewami.
Ziemann Junge, cz³owiek wolny, cha³upa, stodo³a i chlewy ladaco.
Franciszek Bej er wolny, budynki srzedne.
Krystian Junge wolny, budynki ladaco.
Farszbotler wolny, budynki dobre.
Ci ludzie
Stobbe, budynki srzedne.
dai¹
Dalmer, budynki ladaco.
czynsz
Krowiarnia, budynki srzedne.
Szyperowska cha³upa, cha³upy srzedne.
Widowo folwark w którym koni 12. Sam folwark dobry, ale stodo³y i szopa
ladaco, ztamt¹d teraz daie arendarz na rok arendy z³otych 300.
Combinando tedy czynsze z Krokowy, Minkowic i Jejdzynai Glinki Folwark,
KoŸliki i Widowo, wiêc intraty z Krokowy uczyni rocznej in summa z³otych 2800.
Wieœ Goszczyn15
Daie czynsz do Lantowic16 oprócz dwóch, którzy do Krokowy dawaj¹.
Szo³tys gbur nowo osadzony z ¿on¹ i dzieciêjedno, parobek i ch³opiec i dziewka. Cha³upa, stodo³a i szopa srzednebudynki. Wo³ów 3, koni 4, krowêjedn¹. Oica
i matkê ma przy sobie.
Martin B¹k, gbur z ¿on¹, dzieciê jedno, parobka, ch³opca i dziewkê. Cha³upa,
stodo³a i szopa srzednebudynki. Wo³ów 3, koni dwoie, krowêjedn¹, u niego baba.
Jurk Gniech, gbur z ¿on¹, dzieci 3, parobek i dziewka. Cha³upa, stodo³a i szopa
niezgorsze. Podró¿nicajest jedna. Wo³ów 3, koni 4, krowa jedna.
Kuba Gorzelec, gbur z ¿on¹, dzieci dwoie i dziewkê, komornica. Cha³upa, stodo³a i szopa srzedne.Wo³ów 3, koni 2.
Jan B³aszk, gbur z ¿on¹ i dzieæmi3, parobek i dziewka i podró¿nica. Cha³upa,
stodo³a i szopa dobra. Wo³ów 3, koni 3, krowêjedn¹.
Maciej Krzyszk, gbur z ¿on¹, dzieci troje i parobek. Cha³upa srzednia, stodo³a
dobra, szopa ladaco. Wo³ów 4, koni 4, krowê jedn¹.
Kuba Haza, gbur z ¿on¹, dzieci troje, porobek i dziewka. Cha³upadobra, stodo³a nowa, szopa dobra, komornik. Wo³ów troie, koni 3, krowêjedn¹.
Grzenk, gbur z ¿on¹, troje dzieci, parobek i dziewka i komornica. Cha³upa,
stodo³a i szopa srzedne. Wo³ów 4, koni 3, krowêjedn¹.
Hanes Grawarz z ¿on¹, dzieci dwoie, parobka i ch³opca i dziewkê. Cha³upa,
stodo³a i szopa ladaco. Wo³ów 3, koni 4, krowêjedn¹.
Kuba Rataik, gbur z ¿on¹, dzieci 4, parobek, ch³opiec i dziewka. Cha³upa, stodo³a i szopa dobre. Wo³ów 3, koni 4 i krowê. Komornica matka.
15
16

Goszczyno.
£êtowice.

304

ANDRZEJGROm

Jawkowa,wdowa, gburkado Krokowy czynszdaie,ma dzieci dwoje.
Kowal z ko³odziejemna gburstwie,do Krokowy czynszdaj¹ z ¿on¹ i piêcioro
dzieci i komornica.Obydwutych dannikówdobrebudynki.
Kuba Grab,czynszownikdo Krokowy daje,z ¿on¹ i komornica.Cha³upa,stodo³kai szopapodjednym dachemdobre.
Pasturnia,pasturzpoddanyz ¿on¹ i dwiemadzieæmii komornica.
Lantowice17 wieœ i folwark
Naprzód folwark przesz³ego roku po œmiercinieboszczyka Jego Mci reperowany.
CieœlêJej Mæ zap³aci³a podswelowane, które budynki i ogrodnicze cha³upy
reperowane, sam dwór dachówk¹ nakryty dawno poprawy potrzebuje.
Stodo³a o trzech klepiskach s³om¹ nakryta srzedni dach.
Spichlerz s³om¹ nakryty o jednym przêtrze do sypania zbo¿a,pod którym chlewy jak w Krokowie.
Szopa s³om¹ nakryta poprawy potrzebuje.
W folwarku parobków 4, dziewki 3, na folwarku krów 38 pañskich. Owiec na
WysokiejlS inwentarskich 300.
Budynki na Wysokiej: domostwo srzedne,stodo³a i szopa ladaco, dziewka tam
s³u¿y.
Kleinszmit, poddany z ¿on¹, dzieci 4, budynki jego wszystkie poprawy potrzebuj¹. Dziewka.
Cha³upa czynszowa, pusta Tissem nazwana u której stodo³a poprawy potrzebuje, tam baba mieszka.
Micha³ Kobellas, ogrodnik z ¿on¹ i dzieciêjedno i dziewka, budynki srzedne,
krowê jedn¹ ma.
Micha³ drugi ogrodnik z ¿on¹, dzieci 3 i dziewkê, budynek mierny, ma krowê
jedn¹ pañsk¹.
Owczarz poddany z ¿on¹, dzieci 2. Cha³upa srzednia.
Adam, ogrodnik z ¿on¹ i dzieciê jedno. Cha³upa dobra i krowê, ma dziewkê
i dziewczynê.
Melchior, ogrodnik z ¿on¹ i dwoie dzieci, i dziewkê i krowêjedn¹, cha³upapod³a.
Martin Klausz, ogrodnik z ¿on¹ i troje dzieci, i dziewkê, cha³upa dobra, krowa
jedna.
Kuba Mesela, ogrodnik z ¿on¹ i dzieciê jedno i dziewka, cha³upa srzednia,
krowê ma jedn¹.

17
18

£êtowice.
Owczarnia Wysoka
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Arendarz daje z t¹ Wysok¹ pospo³una dwa lata na ka¿dy po fl.191800,na
trzeci rok z³otych 1900.
Po³chowo2Owieœ i folwark
Dwór s³om¹ nakryty, w nim izba jedna i komory trzy porz¹dne w wi¹zanie
budynek, arendarz dawno tam siedzi.
Stodo³a gontami dêbowymi obita, stara kilka razy poprawiona o trzech klepiskach, szopy obie s³om¹ nakryte.
Szpichlerz w lepiankê s³om¹ nakryty dobry.
Parobków we dworze czterech i dziewek dwie.
Inwentarza koni dwoie, wo³ów 24, krów 11, owiec 233 w sumie.
Ogrodnik Maciek z ¿on¹, dzieci dwoie, krowêjedn¹.
Ogrodnik Gorowy z ¿on¹, dziewkê 1, krowê jedn¹.
Ogrodnik Strysel z ¿on¹, dwoie dzieci i dziewka, krowêjedn¹.
Gorzelec, rataj z ¿on¹, dwoie dzieci, dziewka, krowêjedn¹.
Troik, rataj z ¿on¹, troje dzieci, ch³opca i dziewkê, krowêjedn¹.
Domaik, rataj z ¿on¹, troje dzieci i krowê j edn¹.
Ogrodnik W êdrzy z ¿on¹, troje dzieci i krowê j edn¹.
Stawowy, rataj z ¿on¹ i troje dzieci, dziewkê i dziewczynê, krowê jedn¹.
Okryc Maciek, czynszownik poddany z ¿on¹, d:?:ieciêjedno.
Kleinszmit z ¿on¹, troje dzieci.
Owczarz z ¿on¹ i dzieciê jedno, poddany.
Ko³odziej z ¿on¹ i dziewk¹. Te wszystkie budynki s¹ marne, z których arendarz
powinien rachunek daæponiewa¿ przez dwadzieœcialat tam mieszka³.
Rzemiêtówka21w której wdowa mieszka ma dzieci 3.
Cha³upa pusta jest z której ogrodników do Krokowy wziêto.
Z tymi czynszami arendarz daje co rok arendy z³otych 1000.

Lisewo
Folwark, dwór, stodo³yi szopyterazreparowanoprzesz³egoroku, w folwarku
ma parobków4, dziewkêjedn¹.
Inwentarzapañskiegojest koni 3, wo³ów 4, krów 14,ja³owice dwie.
Ogrodnikówma trzechz ¿onami,jako to:
Szo³tysma dzieci troje i krowê pañsk¹
Pawe³z ¿on¹, dzieci 5, dziewkêi krowê.
B³aszkma z ¿on¹ dzieciêjedno i dziewkêi krowê.

19
20

21

FI. = floren; l floren (z³oty polski) = 30 groszy = 90 szel¹gów = 540 denarów
Po³chówko.
Pustkowie w pobli¿u Po³chówka.
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M³ynarz cudzy i stawowy cudzy,budynki miernepoprawy potrzebuj¹ce,bo
dawnoarendarzetam mieszkali.
Z tych wszystkichdaiearendarzodt¹d od Œ. Micha³apierwszegoroku fi. 440,
drugiego460,trzeciego460 fi.
Parszczyce
Folwark, dwór doœæ
wielki s³om¹ nakryty, stodo³aprzy dworze z dwiema klepiskami, szopy dwie, wszystkie te budynki poprawy wielkiej potrzebuj¹, stajenka
przy szopiejest.
Jan, ogrodnik z ¿on¹, dwoie dzieci i dziewkê ikrowêjedn¹.
Jurk, rataj z ¿on¹, piêcioro dzieci ikrowêjedn¹.
Wdowa Maækarataja, dzieci 3 i parobka i krowê jedn¹.
Kuba, ogrodnik z ¿on¹, dwoie dzieci i dziewkê i krowê jedn¹.
W folwarku inwentarza pañskiego koni 3, wo³ów 24, krów 20 i stadnika owiec

328.
Czynszowi: ko³odziej z ¿on¹, dzieci 4, i dziewkê.
Kazimierz, owczarz z ¿on¹, dzieci troje.
Dakarz z ¿on¹ i jedno dzieciê.
Mroch tak¿e na czynszu z ¿on¹, ma troje dzieci.
M³yn pusty, podró¿nic tamjest 4, budynki ich wszystkie wielkiej poprawy potrzebuj¹ i reparatij. Z tego daie arendarz roku pierwszego fi. 900, drugiego fi. 950,
trzeci rok z³otych 1000.
Chmielenc22
Folwark, naprzód dwór w którym izba i izdebka, komór trzy. Dwór w dachu
potrzebuje poprawy, przy dworze szpichlerz o dwu przêtrach, pod szpichlerzem
stajnia, szopajedna, stodo³a o trzech klepiskach przy stodole druga szopa dla krów
pod zagrod¹, dachy tak¿e poprawy potrzebuj¹.
Inwentarskich wo³ów jest 10 sztuk, krów 10, ja³owic 3 i stadnik ciel¹t 4 rocznych, koni parêjedn¹, czeladŸcudz¹ ma.
Na wsi ogrodników 4.
Hans szo³tys, ogrodnik, z ¿on¹, z synem i z córk¹ i parobek poddany, pañskiego
byd³a ma wo³ów parê i krowê.
Martin Szweda z ¿on¹ i syna ma i dziewkê i ch³opca poddanych, pañskich
wo³ów parê i krowê.
Jakub Mesela z ¿on¹ ma synów 4 i córkê i dziewkê, ma wo³ów parê i krowê.
Micha³ i Jochim dwaj bracia i siostra. Nie maj¹ pañskiego byd³a tylko na obsad
dostali 4 talary a swoie byd³o maj¹.

22

Wieœw ziemi lêborskiej.

INWENTARZ DÓBR KROKOWSKICH Z 1725 ROKU

307

Budynki s¹ dobre i stodó³ki maj¹ i chlewiki przy domach oprócz Jakubowa i
Jochimka cha³upy wcale ladaco.
Dannicy23: kowal który siê podda³, cha³upa dobra i kuŸnica i stodó³kê sobie
postawi³ i chlewy ma porz¹dne.
Ruda poddany z ¿on¹, ona z pierwszego ma³¿eñstwama dwóch synów i córkê.
Cha³upê ma now¹ i przysionki dla byd³a.
Ko³odziej poddany z ¿on¹ i dzieci dwoie, cha³upêdobr¹ ma i stodó³kê i chlewi-

ki
Leœnypoddany Kaczor z ¿on¹, synów 4, córkêjedn¹, cha³upapoprawy potrzebuje albo now¹.
Tkacz poddany z ¿on¹ i dzieci synów 3 i jeden we wsi s³u¿yju¿ specificowany
i córka we wsi s³u¿y,przy kowalu w cha³upie ale w osobnej izbie mieszka.
Knak, wolny, cha³upa dobra.
Peter, szewc, w cha³upie mieszka przy wrotach bez ¿ony i dzieci.
Baar, w lesie mieszka, ma cha³upê, stodo³y i szopy porz¹dne i rolê swoi¹ wol-

n¹.
M³yn o jednym kole ale barzo liche, wolny i w dachach i we wszystko poprawy
potrzebuie.
Z tymi czynszami i ze wszystkim dawa arendarz do roku pierwszy 730 fi.,
drugi rok 800 fi., trzeci fi. 820.
Lisewski m³yn aparte do Krokowy dawa fi. 250 co rok.
Summariusz z wszystkich dóbr krokowskich i z czynszami które w arendê
wchodz¹efficit summam fi. 8210.
Który to inwentarz na Reqwisiti¹ Wielmo¿nej JejMci Pani Abigael Zofy z Krokowskich Krokowskiej pozosta³ej wdowy jako accuratissime secundum relationes
et reproductiones zpisany,rêkami w³asnymi podpisujemy. Dzia³o siê W odpowiedzi
narokowie Anno et die ut supra.
M. Kleist
Sêdzia z.[iemski - A.G.] mirachowski
Gneomarus Krokowski s¹dowy ziemski pucki uti rotor
W³adys³aw Ustarbowski s¹dowy ziemski pucki.

23

Kategoriama³orolnej,przewa¿niepoddanejludnoœciwiejskiej.
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ROMAN LANDOWSKI,
NOWY BEDEKER KOCIEWSKI,
POLNORD. WYDAWNICTWO
"OSKAR",
GDAÑSK 2002, SS. 542
Bedeker to ksi¹¿ka - przewodnik dla turystów. Nazwa pochodzi od niemieckiego wydawcy Karla Baedekera, który od 1836 roku publikowa³ w wielu jêzykach popularne przewodniki zwane odt¹d bedekerami.
Tak nazwa³ tak¿e Roman Landowski swoj¹ naj nowsz¹ ksi¹¿kê dotycz¹c¹
Kociewia, która ukaza³a siê na rynku wydawniczym latem 2002 r. Twórca Nowego bedekera kociewskiego to znany na Pomorzu autor kilkunastu ksi¹¿ek, m.in.
powieœci,tomów poezji, zbiorów baœnikociewskich i kaszubskich oraz redaktor
naczelny "Kociewskiego Magazynu Regionalnego".
Ju¿ kilkanaœcielat temu Kociewie otrzyma³o z r¹k Franciszka Biernackiego
i Józefa Milewskiego swój bedeker, ale pozycja ta jest ju¿ obecnie niedostêpna
i dalece niewystarczaj¹ca dla osób chc¹cych pog³êbiæsw¹ wiedzê dotycz¹c¹ tego
regionu.
Nowy bedeker kociewski to popularne kompendium, które z przyjemnoœci¹
przyjm¹ rzesze czytelników. Ksi¹¿ka Landowskiego zawiera typowy dla tego typu
dzie³ alfabetyczny uk³ad 266 hase³.
Wiele w nim osób, o czym wspomnia³ autor we wstêpie, tradycji oraz informacji geograficznych i turystycznych. Wielk¹jego zalet¹jest zamieszczenie sporej
liczby hase³ - nazw i opisów kociewskich miejscowoœci, pocz¹wszy od ma³ych
wsi, na du¿ych miastach koñcz¹c. Landowski wybra³ te miejscowoœci, które s¹
siedzibami w³adz gminnych, a tak¿e te, które zas³u¿y³ysiê w historii regionu lub s¹
atrakcj¹ turystyczn¹. Przybli¿a czytelnikowi ich historiê, etymologiê nazwy, po³o¿enie geograficzne, zalety przyrodnicze, architekturê, a tak¿e teraŸniejszoœæ.
Niekiedy ukazuje tak¿e herby tych zak¹tków. Czytelnik ma szansêpoznaæsylwetki
bardzo wielu osób zwi¹zanych z Kociewiem, niestety, nie wszystkich.
Brakuje kilku postaci, jak np. Józefa £êgowskiego - historyka, filologa, etnografa i geografa w jednej osobie, pisz¹cego pod pseudonimem "Dr Nadmorski",
autora pracy Kaszuby i Kociewie. Jêzyk, zwyczaje, przes¹dy, podania, zagadki i pieœni ludowe. W pó³nocnej czêœciPrus Zachodnich, wydanej w Poznaniu
w 1892 r. £êgowski jako pierwszy zawar³ wiadomoœcio zwyczajach i przes¹dach
odnosz¹cych siê do ró¿nych uroczystoœci,zabobonach, duchac~, gwarze kociew-
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skiej, muzyce, tañcach, strojach i instrumentach spotykanych na Kociewiu, a tak¿e
zamieœci³w swym dziele zagadki i 22 pieœni œpiewanena Kociewiu.
Inn¹osob¹pominiêt¹jest ksi¹dz JózefDembieñski (1879-1962),autor pamiêtnika
Radoœcima³o, goryczy du¿o (Warszawa 1985). Dembieñski pos³ugê duszpastersk¹
pe³ni³ na Kociewiu w Subkowach,Drzycimiu i Je¿ewie.W tej ostatniejmiejscowoœci
za³o¿y³wraz z parafianami Bank Ludowy oraz spó³kê "Konsum", która wygra³a z
konkurencj¹ niemieck¹. Udzia³owcami obu przedsiêwziêæbyli parafianie. Rozwin¹³
w Je¿ewieszerok¹ dzia³alnoœæ
spo³eczno-narodow¹.Do chwili zakazaniaprzezw³adze
pruskie uczy³ polskich ch³opców, przygotowuj¹c ich do egzaminu do pelpliñskiego
Collegium Marianum. W tym czasiejeŸdzi³ tak¿ez pos³ug¹ duszpastersk¹do polskich
pracowników sezonowych,zatrudnionych w Meklemburgii.
W bedekerze nie znajdzie siê te¿, poza wzmiank¹, wyczerpuj¹cej informacji
o ksiêdzu Aleksandrze Kupczyñskim - pracowa³ na Kociewiu jako wikary
w Subkowach i Nowem oraz jako proboszcz w Wielkim Garcu i Tczewie. By³
patronemZwi¹zku Towarzystw Ludowych, zasiada³w zarz¹dzie spó³ki "Pielgrzym",
by³ cz³onkiem Organizacji Wojskowej Pomorza, pos³em na Sejm Ustawodawczy
i nastêpniepos³emna sejmna prze³omielat 1926/27,zaœ
w latach 1920-1939czo³owym
dzia³aczemNarodowej Demokracji na Pomorzu i dzia³aczemTowarzystwa Czytelni
Ludowych. Kupczyñski przeszed³do historii tak¿ejako prezes Zwi¹zku Kap³anów
UNlTAS, prezesRady Nadzorczej Banku Ludowego w Gniewie, nauczyciel religii
w Szkole Morskiej w Tczewie i autor publikacji z 1939 r. o tczewskiej farze.
W bedekerzepoœwiêconoosobnehas³adla wspó³pracowników tego¿ksiêdza, tak¿e
pos³ów m.in. Bolta i Wolszlegiera, a pominiêto w³aœnieKupczyñskiego.
Brak u Landowskiego nawet wzmianki o chiriIrgu Ludwiku Rydygierze (18501920), który swoje dzieciñstwo spêdzi³ na Kociewiu, tu mieszka³a jego rodzina,
tutaj chodzi³ do szko³y (Collegium Marianum), a póŸniej sta³ siê znanym w ca³ej
Polsce lekarzem, nastêpnie rektorem Uniwersytetu we Lwowie (1901-1902).
Ksi¹¿ka ta jest tak¿e ubo¿sza o has³a "Kociewie w f1lmie", mimo ¿e ziemia
kociewska pos³u¿y³a kilkakrotnie jako scenografia m.in. dla filmów: Krzy¿acy
w re¿yserii Aleksandra Forda czy Popio³y Andrzeja Wajdy. Nagrano tak¿e filmy
krótkometra¿owe poœwiêconetemu regionowi, np. Polski egzemplarz Biblii Gutenberga wed³ug scenariusza i w re¿yserii Edmunda Zbigniewa Szaniawskiego
oraz Tabulatury Pelpliñskie i inne.

Autor nie wspomnia³tak¿eo "MagazynieKociewskim" programieregional~

nym emitowanym raz w miesi¹cu na kanale oddzia³u gdañskiego TVP.
Brak osobnegorozdzia³u"Kociewie w prozie literackiej". Autor wspominaw kilku
miejscach o utworach literatury polskiej, w których wystêpuj¹ miejscowoœcitego
regionu, lecz brakjednego has³a,w którym znalaz³yby siê wszystkie wzmianki o Kociewiu. Czêsto podziwiane by³y w wielu utworach mosty tczewskie, warto w tym
miej scu przyk³adowo wspomnieænieprzytoczon¹ przez Landowskiego ksi¹¿kê Ten
Obcy Ireny Jurgielewiczowej, w której znajduje siê informacja o tych budowlach.
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Pewn¹ nieœcis³oœæ
mo¿na zauwa¿yæ pod has³em Powstanie Starogardzkie 1846.

Autor pisze, ¿e stawili siê do udzia³u w nim tylko Kociewiacy. Oni rzeczywiœcie
stanowili przewa¿aj¹c¹ czêœæ,
ale w wykazie konspiratorów rebelii starogardzkiej
1846 r., wed³ug akt s¹dowych znalaz³o siê tak¿e piêciu Kaszubów. Byli to: BachLewiñski, Parheim, Zieliñski, kolejny z nich Cichocki uczestniczy³ w marszu zbrojnym - powozi³ spiskowców, a dowódc¹ powstania by³ Kaszub - Floñan Ceynowa!
Landowski nie wspomnia³ przy omawianiu seminarium pelpliñskiego o dzia³aj¹cym tam od 1908 r. Kole Kaszubologów, za³o¿onymprzez kleryków Boles³awa Piechowskiego i JanaKarnowskiego. Ko³o dzia³a (z przerwami) do dnia dzisiejszego.
B³¹d "wkrad³" siê tak¿e przy opisywaniu herbu powiatu starogardzkiego. Autor wspomnia³, ¿e widnieje na nim czarny gryf podobny do tego z czasów Prus
Królewskich, podczas gdy herbem Prus Królewskich by³ czarny orze³ (trzymaj¹cy
miecz), a nie gryf.
Poza tym autor zaliczy³ w poczet miejscowoœcikociewskich Czersk, mimo ¿e
to miasto nale¿y do regionu borowiackiego.
W ksi¹?;ce spotyka siê kilka hase³zbyt obszernie opisanych, czasemnieproporcjonalnie d³ugich wzglêdem innych, analogicznych. Przyk³adowo Samborowi 11ksiêciu lubi szewsko-tczewskiemu poœwiêconomniej s³ów ni¿ jego córce Ma³gorzacie - królowej duñskiej.
Poza tym w kilku miejscach mo¿na spotkaæbardzo zbli¿one informacje, które
mog³yby byæujête w jedno has³o. Przyk³adem jest s³owo "Wydawnictwa", w którym s¹ opisane istniej¹ce na Kociewiu oficyny, ale niektóre z nich, zas³u¿onedla
regionu, jak np. "Bernardinum" i "Kociewski Kantor Edytorski" znajduj¹ siê tak¿e
pod osobnymi has³ami, choæwystarczy³oby, aby wystêpowa³y ³¹cznie z innymi
wydawnictwami.
Jeszczena koniec nale¿y sprostowaækilka informacji zawartych w ksi¹?;ce R.
Landowskiego. Medal Stolemaprzyznaje Klub Studentów "Pomorania", a nie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (jak napisano odnoœniedo ksiêdza Mrossa). W zwyczajach kociewskich zabrak³o zaœpopularnego obrzêdu t³uczenia butelek
w przeddzieñ zaœlubin,zwanego polterabend.
W pracy tej brak tak¿e indeksów osobowego i rzeczowego, które u³atwi³yby
czytelnikowi szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, a w tej sytuacji mo¿e
siê to okazaæniemo¿liwe. Zalet¹ zaœNowego bedekera kociewskiego jest to, i¿
zosta³wyposa¿ony w niezwykle przydatne odsy³acze,wykaz wa¿niejszej literatury
i praktyczne informacje, szczególnie przydatne dla turystów.
Publikacja Landowskiego jest pierwszym dzie³em tak szeroko ukazuj¹cym
histoñê, geografiê, literaturê, folklor i regionalny ruch kociewski. Nowy bedeker
kociewski to doskona³y encyklopedyczny informator o tej krainie i z pewnoœci¹
przez najbli¿sze lata nim pozostanie. To dobra, rzetelnie opracowana ksi¹?;ka,napisanaprzez regionalistê maj¹cego nie tylko wysokie kwalifikacje, ale i talent publicystyczny, dziêki czemuksi¹¿ka ma szansêdotrzeædo szerokiegokrêgu czytelników.
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ZENON LICA, Si:.OWNIK WYRAZÓW KASZUBSKICH W UTWORACH HIERONIMA
OEROOWSKIEGO, WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
GDAÑSKIEGO,
GDAÑSK 2002, SS. 127

W drugiej po³owie 2002 roku nak³ademUniwersytetu Gdañskiegowysz³a ksi¹¿ka Zenona Licy pt. S³ownik wyrazów kaszubskich w utworach Hieronima Derdowskiego. W ,,150 lat od narodzin, 100 lat od œmierci" (jak g³osi ostatnia strona
ok³adki) autora O Panu Czorliñscim, co do Pucka po secejacho³ otrzymaliœmy
zatem naukowe opracowanie kaszubskiego s³ownictwa jego utworów. Objaœnienie skrótów Ÿróde³ infonnuje, ¿e spoœródutworów Jarosza Dyrdy autor podda³
badaniom leksykê poematów: O panu Czorliñscim co do Pucka po secejacha³,
Kaszuba pod Widnem, Jasiek z Knieji i Walek na jarmarku, a tak¿e wyboru
kaszubskich przys³ów pt. Nórcyk kaszubœciabo koruszk i jedna maca jêdrnyj
prowde, pomin¹³ zatem drobne utwory poetyckie Derdowskiego (wymieniaje Stanis³aw Janke w ksi¹¿ce Derdowski, Gdañsk 2002, s. 164-165).
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ksi¹¿ki Zenona Licy jest s³ownik wyrazów (równie¿
frazeologizmów) wystêpuj¹cych w utworach Hieronima Derdowskiego. S³ownik
ten zosta³jednak poprzedzony doœæ
obszernym w stosunku do swej d³ugoœci,poœwiêconymzarówno ¿yciu i twórczoœcipisarza, jak i kaszubszczyŸniejego utworów oraz stosowanejw nich pisowni, wreszcie budowie artyku³u has³owegosamego
s³ownika. W stêp ten stanowi zatem dla czytelnika dobre wprowadzenie do rozumiej¹cej lektury w³aœciwejczêœcis³ownikowej.
Ze wstêpu dowiemy siê przede wszystkim, ¿e s³ownik ten ma charakter dyferencjalny w stosunku do jêzyka ogólnopolskiego, œciœlej
- w stosunku do polszczyzny ogólnej po³owy XX wieku, bowiem podstawowym kryterium decyduj¹cym
o umieszczeniu wyrazu pochodz¹cego z utworów Derdowskiego w tym s³owniku
by³o jego nieuwzglêdnienie przez lO-tomowy S³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹ Witolda Doroszewskiego (z suplementem), wydany w latach 1958-1969,
zawieraj¹cy s³owa wyekscerpowane z utworów powsta³ych w latach 1750-1950.
Przez "nieuwzglêdnienie s³owa" nale¿y przy tym - o czym autor uprzedza we
wstêpie - rozumieæ zarówno jego ca³kowity brak w s³owniku Doroszewskiego
(dalej: SJPD), jak i jego wyst¹pienie w tym leksykonie w innym znaczeniu albo
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w innej formie morfologicznej czy - ale tylko w wypadku ró¿nic o charakterze
zleksykalizowanym- fonetycznej,ponadtoprzypisaniemu innegozakresuu¿ycia,
a nawetopatrzeniekwalifIkatorami daw.,gw.,przestarz.,wych.z u¿ycia.W s³owniku tym znalaz³ysiê zatemnie tylko takie wyrazyjak dejla 'chodakdrewniany'
(SJPD brak), knop i knopik 'ch³opiec' (SJPD: brak) czy kropówk m., zwyk³e
mn. kropówki 'buty z d³ugimi cholewami' (SJPD:brak), lecz równie¿np. dalek
'daleko' (SJPD: daleko), djoche³ 'diabe³' (SJPD: diabe³), a nawet djobli 'diabelski' (SJPD:diabli), ponadtote¿np. doba 'chwila, pora,moment' (SJPD:przestarz.),dechtowny'szczelny,œcis³y'(SJPD:daw.dziœgw.), maca 'miara objêtoœci
cia³ sypkichrówna garncowi' (SJPD:daw.)czypomiarkowac(SJPD:przestarz.).
Ponadtojednak w s³ownikutym zosta³yumieszczone- bezuprzedzeniao tym we
wstêpie- równie¿wyrazy pogardliwe,opisanew³aœnie
jako pogardliwerównie¿
przez SJPD,np. ³yk 'mieszczanin,mieszczuch'(na czym wiêc w tym wypadku
polegadyferencjalnycharakters³ownika?),a tak¿eznaczeniaprzenoœne,
np. dach
'fIrmament', woda 'morze, ocean' (z hase³nie wynika, czy chodzi o przenoœniê
sta³¹,czy okazjonaln¹).
Lekturê tego ciekawegos³ownika,a zw³aszczaorientacjêw charakterzeleksyki u¿ywanejprzez Derdowskiegoutrudniajednak brak konsekwencjiw podawaniu informacji o notowaniulub nienotowaniujegohase³przez SJPD.I tak np.
choæpod dmuchocz'cz³owiek pompuj¹cy powietrzêdo miechóworganowychza
pomoc¹ dŸwignirêcznejlub no¿nej' czytamy,¿eSJPDrejestrujetylko znaczenie
'ten, kto dmucha,dmie', a wiêc szerszeni¿ u Derdowskiego,to ju¿ z has³ad³ug
'wina' nie dowiemy siê, ¿eSJPDpoœwiadcza
dla tego wyrazu znaczenieprzenoœne'zobowi¹zaniemoralnewobeckogoœ,
obowi¹zek', te¿stosunkowobliskie znaczeniu, w którym u¿y³ go Derdowski. Podobnie pod has³emdlo znajdziemy
informacjê,¿eprzez SJPDten 'przyimek tworz¹cy wyra¿eniaoznaczaj¹ceprzyczynê, racjê treœcizdañ, w których zosta³u¿yty' opatrzonyjest kwalifikatorem
przestarz.,choæw SJPDchodzioczywiœcie
o przestarza³oœæ
ogólnopolskiejpostaci dla, nie formy dlo - ale pod has³emdetek2. 'pieni¹dze' brak adnotacji,¿epod
wariantywnymfonetyczniehas³emdytekznajdujesiê w SJPDkwalifikator daw.
W haœlepomiarkowc zawartajest informacja, ¿e wed³ug SJPDjest to s³owo
przestarza³e,
ale has³opog¹n nie uwzglêdniafaktu, ¿ew SJPDzosta³zanotowany
wyrazpogan, opatrzonykwalifIkatoremdaw. Informacji o ró¿nicachformalnych
i/lub semantycznych
pomiêdzys³owamiDerdowskiegoa notowanymiprzezSJPD
brak równie¿ m.in. w has³achdokazac 'udowodniæ',grac 'dzwoniæ',goscyñc
'stajnia zajezdnaprzy gospodzie,karczmie', grezc 'piec, szczypaæ',na³o¿ecsê,
skrzyd³o'skrzyd³o niewodu', zborgowac.W rezultacieczytelnik, który upewni³
siê, ¿e w danym haœles³ownikowymnie ma informacji o jego notowaniuprzez
SJPD,niczegoz tego siê nie dowiaduje.Taki wyraz mo¿enie byæpoœwiadczony
przez SJPDw ogóle, ale równie dobrze mo¿ebyæw nim zanotowanyw innej
formie morfologicznejlub fonetycznej,w niecoinnym znaczeniualbojako wyraz
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dawny lub przestarza³y; mo¿liwe s¹ zreszt¹ jednoczesne kombinacje kilku tych
czynników. Przyk³adowo, mimo ¿e i pod has³em mul 'mól', i pod has³em mumocz
'dziecko z pobrudzon¹ twarz¹' brak informacji o notowaniu tych s³ów przez SJPD,
to pierwsze z nich znane jest przecie¿ polszczyŸnie jako mól, drugie - w œwietle
SJPD w ogóle nie jest znane. Wyrobienie sobie na podstawie tego s³ownika pogl¹du w sprawie stosunku leksyki kaszubszczyzny literackiej Derdowskiego do polszczyzny nie jest wiêc ³atwe. Co do konkretnych ustaleñ liczbowych musimy opieraæ
siê wy³¹cznie na wynikach autora lub uzupe³niæpominiête informacje samodzieln¹
lektur¹ SJPD.
Istnieje zreszt¹ i druga przyczyna trudnoœciw tym zakresie, o charakterze
merytorycznym. Przecie¿ wyrazy notowane przez SJPD jako dawne lub przestarza³e zosta³y w ten sposóbocenione przez autorów SJPD oko³o 1950 r., nie musia³y
one jednak byætak odczuwane w roku 1880, gdy ukaza³ siê poemat O panu Czorliñscim - zw³aszcza jeœli chodzi o wyrazy uznane w SJPD tylko za przestarza³e.
Jednak ustalenie, jak¹ wartoœæ
stylistyczn¹ mia³y wszystkie te wyrazy pod koniec
XIX wieku, jest ze wzglêdu na charakter ówczesnych s³owników jêzyka polskiego
doœæ
trudne, tote¿ autor mia³ prawo w³¹czyæje do swego s³ownika dyferencjalnego literackiej kaszubszczyny Derdowskiego. Nale¿a³o im jednak okazaæwiêcej
wzglêdów w opisie has³owym, ka¿dorazowokonsekwentnie informuj¹c o przyczynach ich znalezienia siê w s³owniku. Interesuj¹cYGh wyników dostarczy³oby te¿
zapewne objêcie ich odrêbn¹ statystyk¹.
Opracowany przez Z. Licê S³ownik wyrazów kaszubskich w utworach
Hieronima Derdowskiego liczy - jak podaje autor - 1157 wyrazów. Zosta³y one
poddane analizie iloœciowejze wzglêdu na lokalizacjê. Autor ustali³: "W zanalizowanym materiale poœwiadczenie geografii lingwistycznej uzyska³o 620 wyrazów, czyli oko³o 53% wszystkich hase³, z czego blisko 460 notowanych jest
przez Sychtê na terenie ca³ych Kaszub. Prawie 80 wyrazów to formy pó³nocnokaszubskie i s³owiñskie, które woko³o 40% wystêpuj¹ w Nórcyku..., bêd¹cym zbiorkiem etnograficznym, zawieraj¹cym dok³adnie przepisane lub
nieco zmodyfikowane (leksykalnie) prowdi! z innych zbiorów, zw³aszcza Ceynowy i Ramu³ta". Pozosta³e80 wyrazów to s³owa wystêpuj¹ce: a) tylko na Kaszubach œrodkowych, np. byñdel, b) zarówno na Kaszubach œrodkowych, jak
i pó³nocnych, np. bja³ka '¿ona', c) tylko na Kaszubach po³udniowych, np. ankórka (szkoda, ¿e autor nie poda³ bli¿szych informacji na temat liczby s³ów nale¿¹cych do tych grup).
Wynika z tego, ¿e s³ownictwo Derdówskiego jest pod wzglêdem proweniencji
(w sensie geograficznym) stosunkowo urozmaicone, a jednoczeœniew specyficzny sposób ogólnokaszubskie: 74% wyrazów o znanym zasiêgu to w³aœniewyrazy
znane wszys~im gwarom kaszubskim, zaœpozosta³e 26% to w po³owie wyrazy
pó³nocnokaszubskie (w tym s³owiñskie), w po³owie zaœ- œrodkowokaszubskie,
œrodkowo-pó³nocnokaszubskie
i po³udniowokaszubskie.
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Okazuje siê zatem, ¿e - w œwietlewyników badañ Z. Licy - znajduje statystyczne potwierdzenie pewien paradoks zwi¹zany z twórczoœci¹ Derdowskiego:
jednoczesna prawdziwoœæ
dwu, wydawa³oby siê, odmiennych konstatacji: tego, co
deklarowa³ H. Derdowski, i tego, czego dowodz¹ badania jêzykoznawcze. Derdowski pisa³ sam bowiem o sobie: "Autol; u¿ywaj¹c w swoim »³gorstwie« gwary z okolicy Chmielna, pogodzi³ gwarê kaszubsk¹ pó³nocn¹ z po³udniow¹,
a nadto stara³ siê, jak widaæ z jego utworu, dobieraæ w równiej mierze tyle
wyrazów z gwary nadmorza, ile z gwary mieszkañców powiatu koœcierskiego, cz³uchowskiego i chojnickiego. Chcia³ snaæ w ten sposób stworzyæjednoœæw narzeczu kaszubskim, nadaæmu tak¹ formê, aby ka¿dy Kaszuba uzna³
to za swoj¹ mowê i zrozumia³ ksi¹¿kê tak napisan¹ ". Hanna Popowska-Taborska ustali³a natomiast: "By³ bez w¹tpienia Derdowski poet¹ po³udniowokaszubs.kim i takim pozosta³ mimo rozmyœlnych prób pogodzenia gwary
kaszubskiej pó³nocnej i po³udniowej ". Rzeczywiœcie - w œwietle ustaleñ Z.
Licy - wœródwszystkich nieogólnopolskich wyrazów zastosowanych przez Derdowskiego, w stosunku do których istniej¹ dane o lokalizacji, wyrazy o lokalizacji
wy³¹cznie pó³nocnokaszubskiej s¹ nawet nieco liczniejsze ni¿ wyrazy o lokalizacji
wy³¹cznie pozapó³nocnokaszubskiej;tyle ¿ei jedne, i drugie s¹ w ogóle w twórczoœciDerdowskiego raczej nieliczne (wyrazy pó³nocnokaszubskie stanowi¹ 13%
wyrazów o poœwiadczonejgeografIi, 7% w stosunku do wszystkich wyrazów nieogólnopolskich, a jeszcze mniej w stosunku do wszystkich wyrazów stosowanych
przez Derdowskiego). Zasadniczy trzon specyficznego s³ownictwa jego utworów
stanowi¹ wyrazy ogólnokaszubskie, a s³ownictwa w ogóle - wyrazy znane z polszczyzny literackiej.
Leksyka Derdowskiego zgromadzona przez Z. Licê w recenzowanej ksi¹¿ce
stanowi ciekawy materia³ dla dalszych badañ nad twórczoœci¹ tego pisarza. Inte~
resuj¹ce by³oby np. ustalenie, jaki procent s³ownictwa utworów Derdowskiego
stanowi s³ownictwo specyficzne, jak przedstawia siê to w poszczególnych utworach pisarza, do jakich pól semantycznych nale¿¹ wyrazy specyficzne (zarówno
jako ca³oœæ,
jak i ich poszczególne rodzaje, np. wyrazy uznane przez SJPD jako
dawne lub przestarza³e,wyrazy pó³nocnokaszubskie czy po³udniowokaszubskie).~
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JUSTYNA POMIERSKA, PRZESl.OWIE SAMO SA
RODZY WGl.OWIE. KASZUBSKIE PRZYSl.OWIA
Z POLSKIMI ODPOWIEDNIKAMI,
OFICYNA CZEC, GDAÑSK 2002, SS. 161
LiCZBA KASZEBSCZEGO JAZEKA W SZKOLE.
MATERIAl.E DLa SZKÓLNECH. PROGRAMY;
ROZK³ADY;
KONSPEKTY I SCENARIUSZE.
OBRÓBK: W. CZEDROWSKÓ, D. PIOCH, J. TREDER,
OFICYNA CZEC, GDUÑSK 2001, ss. 275
Wydawa³oby siê, ¿e poza wydawnictwem (Oficyna Wydawnicza Czec) oraz
stylizacj¹ tytu³u, tzn. jego wersj¹kaszubskojêzyczn¹ dla tytu³u g³ównego i polskojêzyczn¹ dla podtytu³u,recenzowanychksi¹¿ek nic nie ³¹czy. Omówiêje jednak wspólnie,
obie bowiem odebra³amjako zapowiedŸnowego (pod)etapu w dzia³aniachna rzecz
promocji kaszubszczyzny,przede wszystkim wœródsamych Kaszubów.
Prze³om XX i XXI wieku zaowocowa³ na Kaszubach wyraŸnym powiêkszeniem siê liczby przedsiêwziêæwydawniczych, które mo¿na odbieraæjako przejaw
d¹¿enia opiniotwórczych elit kaszubskich do spo³eczno-kulturowej nobilitacji kaszubszczyzny poprzez wykreowanie jej poliwalencji, "polegaj¹cej na zdolnoœci
jêzyka do wypowiadania myœli na ró¿nych spo³eczno-kulturowych poziomach
komunikacji jêzykowej i w ró¿nych stylach funkcjonalnych "1 . W dobie szybkiego rozwoju socjolingwistyki i lingwistyki kontaktowej oraz znacznej popularnoœciich osi¹gniêæupowszechni³osiê przekonanie,¿ejedn¹ z koniecznych cechjêzyka
literackiego, a byæmo¿e nawet cech¹ najwa¿niejsz¹, jest zaspokajanie przez ten
jêzyk wszystkich potrzeb komunikacyjnych swoich u¿ytkowników2 . Nie wystar-

l

J. Zieniukowa, O badaniachno}l-:Jlch,
wprowadzonychpod koniecXX wieku,form komunikacji

2

w jêzyku kaszubskim, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C.
Obracht-Prondzynski, Gdañsk 2001, s. 262.
Por. A. Dulicenko, Slavjanskije literatumyje mikrojazyki, Tallin 1981; E. Siatkowska, Jêzyk
literacki czy regionalny? (Porównanie jêzyków grup etnicznych z zachodniej S³owiañszczyznynie
posiadaj¹cych politycznej autonomii), "Slavia Occidentalis" 46/47, Warszawa-Poznañ 1991, s. 185196. Por. te¿ B. Synak, Wspó³czesnefunkcjonowanie kaszubszczyzny, [w:] Kaszubszczyzna Kaszi!bizna, redaktor naukowy E. Breza, Opole 2001, s. 295-316, zwl. s. 305-314; J. Zieniukowa, O badaniach no}l-:Jlch,wprowadzonych pod koniec XX wieku, form kamunikacji w jêzyku
kaszubskim, op. cit., s. 260-271.
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czy zatem, ¿e dany etnolekt jest w powszechnym u¿yciu jako œrodekcodziennego

porozumiewaniasiê w kontaktachrodzinno-s¹siedzkich,a nawet- paradoksalnie
- ¿ejest jêzykiem literatury piêknej, z socjolingwistycznego punktu widzenia istotna jest bowiem jego obecnoœæ
w wielu ró¿nych sferach i stylach komunikacji
jêzykowej: w odmianie mówionej i pisanej, w stylu wysokim, œrednimi niskim,
w piœmiennictwiereligijnym, publicystycznym, naukowym, urzêdowym itp.
Coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ zatem te dzia³ania zwi¹zane z promowaniem kultury kaszubskiej i jêzyka kaszubskiego, które mo¿na okreœliæ
jako pierwsze przejawy funkcjonowania w kaszubszczyŸnie jakiegoœ stylu lub podstylu
komunikacyjnego albo gatunku wypowiedzi. Po ukazaniu siê kaszubskich przek³adów ksi¹g Pisma Œwiêtego,tekstu o szczególnej roli w procesie tworzenia europejskich jêzyków literackich3 (Swiête Pismiona Nowego Testameñtu E. Go³¹bka,
Gdañsk - Pelplin 1993; Kaszebsko Biblejo ks. F. Gruczy, Pelplin 1992 i Ewanie lejo. wedle swiiltego Marka o. A. R. Sikory, Wejherowo 2001), pojawi³y siê
zatem kaszubskojêzyczne utwory reprezentuj¹ce ró¿ne gatunki wypowiedzi nieco
mniej presti¿owe, ale dobrze znane i maj¹ce d³ug¹ tradycjê w polszczyŸnie, m.in.
kazanie (np. Swiêtim turê starków. Zbierk le¿noscowechkozaniów ks. M. Miotka, Gdañsk 1991), modlitewnik (Me trzimóme z Bogil. Kaszebszczi ma³¿modlitewnik E. Go³¹bka i E. Pryczkowskiego, Gdañsk 1994), podrêcznik (np. Kaszubski
jêzyk literacki. Podrêcznik dla lektoratów R. Wo~iak-Œliwy i M. Cybulskiego,
Gdañsk 1992), artyku³ naukowy (np. Fazowe czasniczi w kaszebiznie M. Cybulskiego, Tartu 1998). Oprócz nowych gatunków pisanych powsta³y nowe gatunki
ustne, np. przemówienie okolicznoœciowe,a tak¿ereporta¿ radiowy (w magazynie
radiowym "Na botach i w borach") i telewizyjny (w programie "Rodno Zemia").
Kolejnym etapem procesu tworzenia w kaszubszczy¿nienowych gatunków wypowiedzijest pojawienie siê kaszubskojêzycznych reprezentantów gatunków "rzadkich", tzn. realizowanych w jêzykach literackich przez mniejsz¹ liczbê tekstów,
a zarazem maj¹cych krótsz¹ tradycjê w polszczy¿nie. Do takich w³aœnie"rzadkich" w porównaniu z kazaniami czy podrêcznikami gatunków nale¿¹ antologie
przys³ów (zw³aszcza dwujêzyczne) oraz zbiory konspektów i scenariuszy lekcji,
czyli Przes³owie samo sil rodzy w g³owie. Kaszubskie przys³owia z polskimi
odpowiednikami Justyny Pomierskiej oraz Uczba kaszebsczegojilzeka w szkole.
Materia³e dla szkólnech. Programy, rozk³ady, konspekty i scenariusze pod
redakcj¹ Wandy Kiedrowskiej, Danuty Pioch i Jerzego Tredera.
Zawartoœæksi¹¿ki J. Pomierskiej pt. Przes³owie samo sil rodzy w g³owie,
wydanej przez Oficynê Czec we wspó³pracy z Muzeum Piœmiennictwai Muzyki

T. Lewaszkiewicz, Rola przek³adów Biblii wjormowaniujêzyków literackich europejskiego krêgu
kulturowego, [w:] Biblia a kultura Europy, red M. Kamiñska i E. Ma³ek, £ódŸ 1992, t. l, s. 232248.
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Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czêœciowowyjaœniajej polski podtytu³:
Kaszubskie przys³owia z polskimi odpowiednikami. Drug¹ czêœætego objaœnieniadopowiada wstêp i dedykacja na pierwszym skrzyde³ku obwoluty: "Pamiêci Ksiêdza Doktora Bernarda Sychty w dwudziest¹ rocznicê Jego œmierci".
•ród³em wszystkich przys³ów zawartych w tej ksi¹¿ce jest bowiem wy³¹cznie monumentalny S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, zawieraj¹cy
oko³o 4 tysiêcy tych miniatur literackich kaszubskiego ludu (na oko³o 7 tysiêcy
znanych, bior¹c jednak pod uwagê równie¿ kaszubszczyznê literack¹4). Autorka
wyboru wykorzysta³a oko³o V4tego zasobu, gdy¿ - jak podaje w Przedmowie Przes³owie samo sa rodzy w g³owie zawiera 1140 przys³ów. Kryteria ich doboru
maj¹ charakter subiektywno-obiektywny, J. Pomirska okreœlabowiem przys³owia,
które ostatecznie wesz³y w sk³ad tej ksi¹¿ki, mianem "osobliwych", co nale¿y rozumieæoczywiœcie nie jako 'dziwaczne', lecz jako 'nie takie jak inne, a zatem
przejawiaj¹ce pewn¹ odrêbnoœæ
w stosunku do polszczyzny'. Materia³ paremiologiczny zosta³ ujêty w 35 rozdzia³ów o podwójnych, kaszubsko-polskich tytu³ach,
przy czym te kaszubskie, samebêd¹c przys³owiami, wyznaczaj¹ zakres tematyczny rozdzia³u metaforycznie, np. Me muszimejesc, bo to ca³o z desz¹ trzimie, zaœ
polskie, w formie wyra¿eñprzyimkowych zaczynaj¹cych siê przyimkiem o lub (rzadziej) w postaci innych grup rzeczownikowych - bezpoœrednio,np. O jedzeniu.
Nale¿y podkreœliætrafny dobór owych przys³ów-nag³ówków, np. Gbur bez
kaladorza to jak ks¹dz bez brewiorza - Prognostyki kale'darzowe (zamiast:
kalendarzowe); Po posce prziñdze swiato - Rok obrzêdowy na Kaszubach;
Kam sa niszc;zi,a cz³owiek be sa ni mio³ zniszczec - O ¿yciu, staroœcii œmierci;
Doma le je doma, chocbe w ³ó¿ku be³a le go³o s³oma - O matce, ojcu i dzieciach; lo pón, te pón, chto nóm badze swienie pas³? - O panach i ch³opach.
Do przys³ów kaszubskich dobrane zosta³y ich polskie odpowiedniki zanotowane w Nowej ksiêdze przys³ów i zwrotów przys³owiowych polskich, bêd¹ce zarówno przys³owiami funkcjonuj¹cymi polszczyŸnie literackiej, jak i w gwarach,
zw³aszcza cieszyñskich i œl¹skich. Ich zadaniem jest przede wszystkim ukazanie
specyfiki paremiologii kaszubskiej. "Odpowiedniki polskie czêsto pe³ni¹ nadto
rolê objaœniaj¹c¹ przys³owia kaszubskie, ale bli¿sze znaczenie zawartych
w nich wyrazów, a zatem zrozumienie ich dos³ownego obrazu umo¿liwia s³owniczek kaszubsko-polski" - ostrzega jednak autorka. Rzeczywiœcie,tym samym
ludowym prawdom wyra¿anym przez przys³owia kaszubskie i ich polskojêzyczne
ekwiwalenty towarzyszy bardzo czêsto odmienna wartoœæ
obrazowa, np. G³odny
miedzwiedz nie tañceje - G³odnemu nie chce siê œpiewaæ;Z k³onice obracze
nie zrobisz, le ja po³ómiesz - Z piasku bicza nie ukrêcisz. Szczególnie ciekawe
s¹ te ró¿nice miêdzy przys³owiem kaszubskim i jego polskim odpowiednikiem, któ-

Jêzykkaszubski.Poradnik encyklopedyczny,
pod redakcj¹ JerzegoTredera,Gdañsk2002, s. 188.
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re wynikaj¹ z odmiennoœciwarunków ¿ycia Kaszubów i mieszkañców Polski l¹do-

wej, np. Barbaraswiilto o rebokachpamiilta - Barbara œwiêtao górnikach
pamiêta (s. 30), ale i Barbara œwiêta o wodnych pamiêta (s. 144); Na Matka
Bosk¹ Wilgorzow¹ muszi ju bec wilgorz w ¿akU - Z³a to gospodyni, która lnu
na Siewn¹ z wody nie wyczyni (oba o dniu 8 wrzeœnia);Chto rebe ³¹pie, rebów
nie je - Szewc bez butów, krawiec w podartym ubraniu chodz¹; Na morzu nie
je czas gadac, le robic - Gadanina nie robota. Interesuj¹ce s¹ równie¿ te
kaszubskie przys³owia, dla których autorka nie znalaz³a polskich ekwiwalentów.
Najwiêcej jest ich oczywiœciew rozdziale poœwiêconymrybakom (s. 144-146), np.
Morze to nowikszi chcywc, za darmo nie daje nic; Na okrilce niedzele
ni ma; Czim¿e bez rebe be³ebe Kaszebe. Jeœlichodzi o stosunek tej ksi¹¿ki do
procesów standaryzacji jêzyka, to autorka, deklaruj¹c wiernoœæwobec wersji zapisanej w s³owniku Sychty, "oddaj¹cej niekiedy lokalne w³aœciwoœcikaszubszczyzny" (z Uwag redakcyjnych, s. 13), wydaje siê postêpowaæ œwiadomie
wbrew tendencjom unifikacyjnym. Trzeba jednak pamiêtaæ,¿e przys³owia, nawet
te funkcjonuj¹ce w jêzykach literackich, szczególnie czêsto w³aœniewykorzystuj¹
formy niekanoniczne, np. archaizmy jêzykowe (por. pol. M¹drej g³owie doœæ
dwie
s³owie). W wypadku tej ksi¹¿ki nale¿y wiêc uznaæ,¿ejej forma gatunkowa, uchylaj¹c wymóg dostosowywania siê do standardów ponaddialektalnych, nie pozwala
czyniæjej przedmiotem badañ w zakresie stosunku do normyogólnokaszubskiej.
Przys³owia gwarowe Sychty zosta³y natomiast oczywiœciepoddane standaryzacji
ortograficznej, a weryfikacji pisowni kaszubskiej dokona³ Jerzy Treder.
Przes³owie samo sil rodzy w g³owie jest zatem antologi¹, "bukietem" najciekawszych kaszubskich przys³ów (por. grec. anthos 'kwiat' i lego 'zbieram'),
form¹ zdecydowanie bardziej literack¹ ni¿ naukow¹. W tym zaœzakresie jest ta
ksi¹¿ka pozycj¹ w kaszubszczyŸnie pioniersk¹ mimo bogatego dorobku kaszubskiej paremiografii (oprócz s³ownika Sychty cenne s¹ tu zw³aszcza zbiory F. Ceynowy, H. Derdowskiego, J. Patocka, ks. L. Kuchty, L. Roppla). Nie jest to bowiem
zbiór przys³ów zestawiony dla celów ich naukowej inwentaryzacji, lecz próba w³¹czenia tej miniatury literackiej, reprezentuj¹cej twórczoœæustn¹, w ¿ywy obieg
s³owa drukowanego. Na marginesie, takie naukowe zbiory i literackie antologie
przys³ów to dwie ró¿ne, wspieraj¹ce siê - i oby skuteczne - próby zachowania dla
przysz³ych pokoleñ tych pere³ek twórczoœciludowej. Kaszubskieprzys³owia z polskimi odpowiednikami bardziej ni¿ do kaszubskich zbiorów przys³ów nawi¹zuj¹
do stosunkowo licznych antologii przys³ów ukazuj¹cych siê po polsku; s¹ wœród
nich zarówno antologie polskich przys³ów i maksym w uk³adzie tematycznym, jak
antologie dwu- lub wielojêzyczne w uk³adzie alfabetycznym lub tematycznym pionierskoœæksi¹¿ki Przes³owie samo sil rodzy w g³owie ujawnia siê wiêc wy³¹cznie na tle kaszubskim. Literacki charakter tej ksi¹¿ki uchyla wobec niej jakiekolwiek zarzuty dotycz¹ce niepe³noœci prezentowanego materia³u czy
nieroz³~znoœci zastosowanejklasyfikacji (to samoprzys³owie znajduje siê czasem
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w dwu rozdzia³ach, np. Barbara swiiito o rebokach pamiiita), gdy¿ co by³oby
wad¹ w wypadku dzie³a naukowego, nie jest ni¹ w wypadku antologii. Jest to
zreszt¹ pod wzglêdem sposobu opracowania antologia "ambitniejsza", zbiorowi
przys³ów towarzysz¹ bowiem krótka Przedmowa (8 stron poœwiêconychcharakterystyce kaszubskich przys³ów) i jeszcze krótsze Uwagi redakcyjne (1,5 strony)
oraz S³owniczek osobliwszych wyrazów kaszubskich, umieszczony na koñcu.
Uczba kaszebsczego jiizeka w szkole. Materia³e dlo szkólnech to natomiast zbiór 75 konspektów i scenariuszy lekcji i 3 programów nauczania, uzupe³niony I rozk³ademmateria³unauczania,maj¹cych u³atwiænauczaniekaszubszczyzny
w szkole. Publikacja ta zosta³a poprzedzona ró¿nego typu wydawnictwami o podobnej funkcji: s³owniczkami dla nauczycieli (A. Labuda, S³owniczek kaszubski,
Warszawa 1960), antologiami kaszubskich tekstów literackich (T. Lipski, Remusowi króm. Wypisy z literatury kaszubskiej dla nauczycieli jêzyka polskiego,
Gdañsk 1990; J. i J. Treder, Domoce s³owo zwiiczne. Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów, Chmielno 1994), podrêcznikami (W. Bobrowsczi,
K. Kwiatkowska, Kaszebscze abecad³o. Twój pierszi elemeñtorz, Gdañsk 2000;
D. Pi och, Kaszebe. Zemia i ledze. Podrêcznik jêzyka kaszubskiego z æwiczeniami, Gdañsk 2001; M. Cybulski, R. Wosiak- Œliwa, Uczime siipo kaszebskit.
Ksi¹¿ka pomocnicza dla klas starszych, Gdañsk 2001; R. Wosiak-Œliwa, M.
Cybulski, Kaszubski jêzyk literacki. Podrêcznik dla lektoratów, Gdañsk 1992),
opracowaniami faktograficznymi z zakresu historii, geografii i kultury Kaszub (J.
Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia, jêzyk i piœmiennictwo Kaszubów, Gdañsk 1999) i ogólnymi opracowaniami dydaktycznymi (Materia³y do dyskusji na temat regionalizacji nauczania. XI Spotkania Twórców
Literatury
Kaszubsko-Pomorskiej,
Wdzydze 1981). Na ich tle Uczba
kaszebsczegojiizeka w szkole rysuje siê jako pierwsza kaszubskojêzyczna (choæ
tylko czêœciowo)ksi¹¿ka zawieraj¹ca realizacje wzorców profesjonalnych gatunków nauczycielskich: scenariuszai konspektu lekcji.
Autorami zamieszczonych tu projektów lekcji s¹ s³uchaczePodyplomowego
Studium Kwalifikacyjnego Pedagogiczno-Metodycznego Nauczania Jêzyka Kaszubskiego na Uniwersytecie Gdañskim na prze³omie 2000/2001, a zosta³y one
napisane "po kaszubsku b¹dŸ po polsku, choæ w programie Studium starano
siê preferowaæ jêzyk kaszubski" (s. 10).
Materia³y dydaktyczne opublikowane w tej ksi¹¿ce przeznaczone s¹ dla ró¿nych poziomów nauczania: dla szkó³ podstawowych i œrednich,a nawet dla szkó³
specjalnych i kó³ka regionalnego, wiêkszoœæ
z nich dotyczy jednak m³odszych klas
szko³y podstawowej (np. dla klasy pierwszej szko³y podstawowej przewidziano
jeden spoœródtrzech zaprezentowanych programów nauczania - Program nauczania jêzyka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach, jedyny
w ksi¹¿ce Rozk³ad materia³u nauczania jêzyka kaszubskiego z elementami
wiedzy o Kaszubach oraz 5 scenariuszy). Czêœæ
z tych konspektów zaplanowano
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do realizacji podczas lekcji j êzyka kaszubskiegojako odrêbnego przedmiotu, czêœæ
na wprowadzaj¹cych problematykê regionaln¹ lekcjach jêzyka polskiego, historii, geografii lub religii; niektóre przygotowane zosta³y na jedn¹ godzinê lekcyjn¹,
inne - na wiêcej godzin.
Scenariuszei konspekty obejmuj¹ zagadnieniajêzykoznawcze (np. Æwiczenia
s³ownikowe,Samozwake, rechownikach [tj. o liczebnikach - E.R.], Urobianie rodzezne s³owów [tj. tworzenie rodziny wyrazów - E.R.]), analizê tekstów

-

o

literatury kaszubskiej (np. S. Jankego Meszikról, A. Pepliñskiego Dzeñ Matczi),
wiadomoœci z ¿ycia i twórczoœcikaszubskich twórców (np. Czes³ow Berr jakno
kUmkorz), poznawanie kultury ludowej Kaszubów (np. Diobelscze zelesko, Wierzenia o kamach, Za szterk Gode, Kwietno Niedzela na Kaszebach, Farwe
kaszebsczego wesziwku, Poznajeme strój kaszebsczi, Oskar¿iwóme kania),
a nawet wiedzê teoretycznoliterack¹ (np. Lekcje na podstawie eseju J. Walkusza Z wiatra wpezglanym we w³ose). Czêsto dotycz¹ one przesz³oœci,zazwyczaj
- ze wzglêdu na wiek uczniów -legendarnej, rzadko zaœwystêpuj¹ w nich problemy œciœle
wspó³czesne (np. Ce¿ ta Jula piece - O Sworzewie mdze w intemece), na szczêœciebardziej zakorzenienie w "tu i teraz" kaszubskich uczniów s¹
lekcje oparte na realiach ¿ycia na wsi (np. W zagrodzie wiejskiej) i w mieœcie
(np. Nasze miasto w legendzie).
Jeœlichodzi o poziom jêzykowy, merytoryczny i - zw³aszcza - metodyczny,
Uczba kaszebsczegojazeka w szkole nie ró¿ni siê zasadniczo od podobnych
publikacji polskojêzycznych, bardzo licznych na rynku ksiêgarskim po wprowadzeniu reformy oœwiatowej.Nic dziwnego; autorami opublikowanych tu projektów
lekcji poœwiêconychkaszubszczyŸnies¹ nauczyciele,którzy takie scenariuszei konspekty pisali wczeœniejpo polsku, czerpi¹c wzory z drukowanych prac tego typu.
Wartoœæ
tej ksi¹¿ki polega przede wszystkim na tym, ¿ejest to pierwsza tego typu
pozycja dotycz¹ca kaszubszczyzny i napisana czêœciowopo kaszubsku, mo¿e siê
wiêc okazaænaprawdê przydatna w praktyce nauczycielskiej.
Na koniec nasuwa siê jeszcze jedna uwaga. Omawiane ksi¹¿ki - Przes³owie
samo sa rodzy w g³owie i Uczba kaszebsczegojazeka w szkole - poza osob¹
wydawcy i stylizacj¹ tytu³u ³¹czy coœjeszcze: mog¹ siê one ze sob¹ spotkaæw szkole. Uczba kaszebsczego jazeka powinna tam trafiæ jako fachowa pomoc dla
nauczycieli ucz¹cych kaszubskiego lub/i o Kaszubach, zaœantologia kaszubskich
przys³ów wydaje siê doskona³¹ nagrod¹ dla uczniów zainteresowanych kaszubszczyzn¹ za osi¹gniêcia w tym zakresie. Prawdê mówi¹c, pozycji wydawniczej, która mog³aby pe³niæ tak¹ funkcjê, brakowa³o dot¹d na rynku ksiêgarskim.
Przes³owie samo sa rodzy w g³owie jest do tej roli odpowiednie zarówno ze wzglêdów tematycznych, jak i edytorskich. Przys³owia s¹ lektur¹ stosown¹ dla ka¿dego
wieku, czemu sprzyja i ich m¹droœæ,i krótkoœæ,a wobec coraz czêœciejsygnalizowanych braków w kompetencji frazeologicznej uczniów (okazuje siê, ¿enasi uczniowie znaj¹ corazmniej przys³ów, zwi¹zków frazeologicznych i maksym o rodowodzie
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innym ni¿ kultura masowa) by³aby to te¿ lektura bardzo wskazana. Nie bez znaczenia jest równie¿ wysmakowana graficznie forma tej ksi¹¿ki: jej albumowy format, kolorowa ok³adka z symbolicznym motywem (wieñcem pó³ laurowym, pó³
kaszubskim), du¿o œwiat³ana stronicach, wreszcie czarno-bia³e ilustracje autorstwa Agnieszki Weso³owskiej, stanowi¹ce swoiste znaki graficzne poszczególnych
rozdzialików.
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FRIEDRICH SALOMO OLDENBERG,
PRZYCZYNKI DO POZNANIA MAZUR.
SPRAWOZDANIE DLA CENTRALNEGO KOMITETU
DO SPRAW MISJI WEWNÊTRZNEJ, PRZE£. M. SzyMAÑSKA-JASIÑSI<A, OPRAC. I WSTÊPEM
OPATRZY£ G. JASIÑSKI, WYDAWNICTWO
NAUKOWE "SEMPER", WARSZAWA 2000, SS. 1 56
Prezentowane tu dzie³o - Friedricha Salomo Oldenberga - pracownika Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnêtrznej Niemieckiego Koœcio³aEwangelickiego, powsta³o w formie rêkopisu jako sprawozdanie z jego podró¿y odbytej

w 1865roku po po³udniowychterenachPrus Wschodnich- Mazur. Dotychczas
publikowane by³y jedynie jego fragmenty, czêœciejw t³umaczeniu na jêzyk polski
ni¿ w oryginale niemieckim. Stanowi ono, jak stwierdzi³ Grzegorz Jasiñski, "jeden
z najpelniejszych opisów sytuacji koœcielnej, kulturowej i gospodarczej MaZU1;jakie powsta³y w XIX w. " (s. 7). Jego powstanie zwi¹zane jest ze skutkami
Wiosny Ludów, która przynios³a na Mazurach formalne równouprawnienie Koœcio³ówkatolickiego i ewangelickiego. Wykorzystanie tej sytuacji przez Koœció³
katolicki, w postaci budowy koœcio³ów,organizacji parafii i intensywniejszego odwiedzania skupisk katolików ¿yj¹cych dot¹d w pe³nej diasporze, stworzy³o groŸn¹
konkurencjê dla Koœcio³aewangelickiego i wzbudzi³o obawy tak¿e w sferach rz¹dowych. St¹d próby bli¿szego rozpoznania sytuacji i szukania œrodkówzaradczych,
czemu mia³y s³u¿yætak¿e podró¿ i sprawozdanie Olderberga, który mia³ siê przyjrzeæpolskojêzycznej spo³ecznoœciMazur.
Jako wizytator by³ on nieŸle przygotowany do powierzonego zadania, o czym
zadecydowa³otak¿ejego pochodzenie - urodzenie w rodzinie ¿ydowskiego kupca,
którego dzieci przesz³y na chrzeœcijañstwoi podjê³y studia w Królewcu. W jego
podró¿y wizytacyjnej wozem pocztowym lub konnym, zaczynaj¹cej siê w Królewcu, dok¹d przyby³ z Berlina przez Bydgoszcz i Gdañsk, towarzyszy³ mu jako t³umacz jêzyka polskiego znany badacz kultury Mazur, nauczyciel z Olecka, Karol
Sembrzycki (1823-1886). Korzysta³ te¿ z wiedzy swoich niekiedy wybitnych rozmówców, wœródktórych byli Hermann Pelka (1831-1900), pastor przy koœciele
polsko-ewangelickim w Królewcu i zbieracz pieœniludowych oraz Max Teppen
(1822-1893) - wówczas dyrektor gimnazjum w Olsztynku, jeden z najwybitniej-
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szych historyków i badaczy kultury mazurskiej, którego dzie³o Historia Mazur,
ukaza³o siê przed kilku laty tak¿e w t³umaczeniu na jêzyk polski. Równie cenne
informacje otrzyma³ autor sprawozdania od Marcina Gerssa (1808-1895) - nauczyciela, pisarza i wydawcy ksi¹¿ek oraz czasopism dla ludnoœcipolskojêzycznej,
mieszkaj¹cego w Gi¿ycku.

Raport- sprawozdanieOldenberga,zawieram.in. opispoznanejkrainy,przypomnienie przesz³oœcipochodzeniajej nazwy, charakterystykê wspó³czesnoœci:
jêzyka, charakteru ludu, sposobu ¿ycia, obrzêdów i zwyczajów, ¿ycia religijnego,
zabobonów i katolicyzmu, pijañstwa, relacji Mazur i Niemiec, problemów granicznych, podatków i lichwy, nabywaniu ziemi przez katolików, ubóstwa Koœcio³aewangelickiego i szkó³,ma³¿eñstwmieszanych,niedostatecznejochrony przed Koœcio³em
katolickim oraz wnioski i ¿yczenia - co nale¿y uczyniæ,by zagro¿enia zwi¹zane
z katolicyzmem i ubóstwem materialnym, duchowym, zmniêjszyæ.
Raport ten stanowi arcyciekawe Ÿród³o dla historyków i etnologów, dla badaczy relacji polsko-niemieckich i katolicko-ewangelickich na Mazurach. Nie przypadkowo ju¿ pó³ wieku temu W³adys³aw Chojnacki, wybitny badacz dziejów Prus
Wschodnich, postulowa³ t³umaczenie i wydanie dzie³a w ca³oœci,co wreszcie siê
dokona³o.
T³umaczenie i druk ksi¹¿ki zosta³y dofinansowane przez Komitet Badañ Naukowych. Równie ciekawe i cennejak sam dokument Ÿród³owy s¹ wstêp i przypisy objaœniaj¹ce,opracowaneprzez G. Jasiñskiego,znawcê problematyki mazurskiej
wzbogacone skorowidzami nazwisk i nazw geograficznych, autorstwa G. Jasiñskiego i S. Zuzgi. Niew¹tpliwie o kszta³cie ostatecznym dzie³a w wydaniu polskim
zadecydowa³ag³ównie ma³¿eñskawspó³pracat³umaczki i autora opracowania, kontynuuj¹cych w rodzinie i Olsztynie badania JanuszaJasiñskiego. Edytor zadba³ o
tward¹ ok³adkê, zawieraj¹c¹ ilustracjê dwóch koœcio³ów drewnianych z xvrn
wieku.
Dzie³o F.S. Oldenbrga przypomina nieco odnosz¹ce siê do Pomorza i Kaszubów Ostatki S³owian na iu¿nom bieriegu Ba³tijskowo Moria Aleksandra Hilferdinga. Powsta³o zreszt¹ w podobnym czasie, 10 lat póŸniej od pracy, g³ównie
jêzykoznawczo-etnograficznej, Hilferdinga, korzystaj¹cego tak¿e z opinii i Ÿróde³
informatorów, do których nale¿a³F. Ceynowa. Mo¯na dostrzec w nim tak¿e podobieñstwo do fragmentów Kiermasów na Warmji ks. Walentego Barczewskiego.
Wszystkie trzy dzie³a stanowi¹ niezast¹pione Ÿród³o do pog³êbionych badañ przesz³oœcii dziejów Wielkiego Pomorza w XIX wieku, tak¿e do badañ porównawczych warmiñsko-mazursko-kaszubskich.Trzebaz uczuciem bólu przyznaæ,i¿ poza
"Hilferdingiem" nie posiadamy na Pomorzu podobnych t³umaczeñ jak dzie³a 01denbergaczy Teppenaz jêzyków obcych, zw³aszczaniemieckiego, najêzyk polski.
Oœrodekolsztyñski - mazursko-wanniñski, m.in. dziêki dzia³alnoœci
OBN im. W. Kêtrzyñskiego i œrodowiska"Borussi", zdecydowanie wyprzedza pod tym wzglêdem
Kaszuby i Pomorze. Tymczasem wiele archiwalnych i publikowanych opracowañ,
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podobnych do Oldenburgowego, a dotycz¹cych problematyki kaszubsko-pomorskiej, znanych szczególnie dobrze Zygmuntowi Szultce, czeka na t³umaczenia z jêzyka niemieckiego na polski oraz na opracowanie i publikacjê. Póki co Mazury s¹
pod tym wzglêdem w lepszej sytuacji, je¿eli pominiemy najwa¿niejszy fakt, i¿ bohaterów raportu Oldenberga, czyli w³aœciwychMazurów na Mazurach - w Prusach
Wschodnich dziœprawie ju¿ nie ma. Ich los podzielili jednak tak¿e Kaszubi ewangeliccy, czyli S³owiñcy. O tej wspólnocie losu warto by pamiêtali nie tylko badacze,
historycy, ale i wspó³czeœni
mieszkañcy,a zw³aszczadzia³aczespo³eczno--kulturalni
i samorz¹dowi. Raport Oldenberga jest m.in. bezcennym Ÿród³em dla autorów
monografii wsi i miasteczek mazurskich - zw³aszcza takich jak: E³k, Pisz, Mi³ki,
Ryn, Z¹dzbork, Ostróda, Nidzica i Szczytno, którym autor poœwiêci³osobne fragmenty swego dzie³a. Równie wa¿ny i cenny jest - winien byædla funkcjonuj¹cego
nadal na Mazurach Koœcio³aewangelickiego, jak i dominuj¹cego dziœw tym regionie œwiatakatolicyzmu.

JóZEF BORZYSZKOWSKI

INFORMATOR O ZBIORACH FUNDACJI
"ARCHIWUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ':
POD RED. K. MI NCZYKOWSI<IEJ, TORUÑ 2000,
SS. 305
W ramach Biblioteki Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" w Toruniu, jako jej tom XXX, ukaza³ siê Informator o zbiorach Fundacji ..., stanowi¹cy bezcenn¹ pomoc dla historyków i innych badaczy dziejów najnowszych
Pomorza i Polski, nie tylko spraw z lat okupacji hitlerowsko-niemieckiej. Podstawow¹ zawartoœæ
Informatora poprzedzaj¹ Przedmowa prezesa zarz¹du Fundacji - Doroty Zawackiej-Wakarecy, prezentuj¹cej Powstanie i dzia³alnoœæ
Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" (s. 7-14) i Wstêp (s. 15-21)
wspó³autorki i redaktorki tomu Katarzyny Minczykowskiej. D. Wakarecy przypomina sylwetkê twórczyni Fundacji - El¿biety Zawackiej oraz okolicznoœcipowstania tej unikatowej spo³ecznej instytucji naukowej, której pocz¹tki osadzone s¹
w dzia³aniach toruñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W swojej przedmowie przywo³uje dziesi¹tki nazwisk osób wspieraj¹cych prof. E. Zawack¹, wspó³tworz¹cych
w ró¿ny sposób tê instytucjê - zbiory i dorobek
naukowo-wydawniczy Fundacji. Jedn¹ z form jej dzia³ania, zarazem naj starsz¹,
jest Klub Historyczny im. A. Antczaka, powsta³y w 1987 r. przy ZK-P, stanowi¹cy
kiedyœzal¹¿ek Fundacji. Niew¹tpliwie najbardziej znacz¹ce dla poznania przesz³oœciokupacyjno-konspiracyjnej s¹ wydawnictwa Fundacji i zgromadzone przezeñ
zbiory archiwalne i biblioteczne, dotycz¹ce g³ównie ludzi pomorskiego ruchu oporu.
Redaktorka Informatora zaprezentowa³a we Wstêpie dzieje i charakterystykê zbiorów Fundacji. Aktualnie stanowi¹ je "oko³o 25 metrów bie¿¹cych akt
i materia³ów pokrewnych, oko³o 3000 fotografii, 121 mikrofilmów, 68 eksponatów muzealnych oraz ok. 2300 pozycji sk³adaj¹cych siê na zbiory biblioteczne". Podstaw¹ s¹ materia³y zgromadzone przez E. Zawack¹, obejmuj¹ce
"materia³y dotycz¹ce Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet oraz
konspiracji w latach 1939-1947". Zosta³y one uzupe³nione dziêki darom cz³onków i sympatyków Fundacji oraz bohaterów i badaczy dziejów konspiracji pomorskiej. W ramach archiwaliów
wydzielone zosta³y, zaprezentowane w
Informatorze, trzy dzia³y: I Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, obejmuj¹cy

akta Okrêgu PomorskiegoZWZ

-

AK (najcenniejsze),TOW "Gryf Pomorski",

teczki osobowe konsDiratorów Domorskich (1699). kolekcie i spuœcizny,teczki pro-~
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blemowe i pomoce archiwalne. Zbiór akt TOW "Gryf Pomorski" przekazany zosta³ Fundacji w 1992 r. przez Bernarda Szczêsnego,wieloletniego prezesa ZrzeszeniaKaszubsko-Pomorskiego,by³ego konspiratora i wiêŸnia Stutthofu, po wojnie
wysokiego urzêdnika róŸnych organów samorz¹dowych i wojewódzkiej administracji pañstwowej.
Drugi dzia³ Fundacji to Archiwum Wojennej S³u¿byKobiet, a w nim przede
wszystkim 2159 teczek osobowych kobiet - ¿o³nierzy. Trzeci dzia³ to Archiwum
Wydzia³u £¹cznoœci Zagranicznej ZWZ - AK, obejmuj¹cy tak¿e liczne teczki

osobowe.Czwartydzia³zawierafotografiei mikrofilmy; pi¹ty - muzealia,obejmuj¹ce obrazy i grafiki, odznaczenia i medale, mundury i tablice pami¹tkowe. Nie
wszystkie zbiory zosta³y ju¿ dostatecznie opracowane, jednak¿e skorowidze, kartoteki osobowe i rzeczowe u³atwiaj¹ dotarcie do interesuj¹cych ich akt, przez korzystaj¹cych z pomocy Fundacji. Siedziba Fundacji, w której pochowane s¹ zbiory,
mieœcisiê w Toruniu przy ul. Wielkie Grabary 2 (056 652-21-86).
Informator, poza omówieniem poszczególnych dzia³ów i swoistym inwentarzem akt, w którym dla wiêkszoœcizainteresowanych naj ciekawsze s¹ wspomniane teczki personalne, zawiera u³atwiaj¹cy dotarcie do nich Indeks osób, stanowi¹cy
1/3 objêtoœciomawianej pracy. Od czêœcizasadniczej Informatora oddziela go
zbiór ilustracji, obejmuj¹cych dokumenty i fotografie oraz przyk³ady innych rodzajów materia³ów. Jak s¹dzê, najwiêksze zainteresowanie mog¹ wzbudziæw trakcie
studiowania Informatora, jak te¿ u³atwiæ korzystanie ze zbiorów, wykazy aktteczek osobowych, obejmuj¹ce osobno konspiratorów, kobiety - ¿o³nierzy i kurierów, zawsze z uwzglêdnieniem aktualnej sygnatury. Na szczególn¹ uwagê, obok
"konspiratorów pomorskich", zas³uguj¹, moim zdaniem, miêdzy innymi teczki pomorskich partyzantów (w tym przywódców "Gryfa"), pomorskich cichociemnych
i "Pomorzan w konspiracji poza Pomorzem" (s. 76-81). Fundacjaposiadate¿w dziale kolekcji i spuœciznyniejako tylko ich fragmenty - "Materia³y Konrada Ciechanowskiego" i "Materia³y TadeuszaJaszowskiego" - znanych badaczy i historyków
dziejów konspiracji pomorskiej. (Warto nadmieniæ,na marginesie Informatora, i¿
podstawowa spuœciznaKonrada Ciechanowskiego, zmar³ego w 1996 r. zosta³a
ofiarowana - przekazana przez rodzinê w 2002 r. do zbiorów Muzeum Stutthof).
Na uwagê badaczy zas³uguje te¿ uwzglêdniany w Informatorze "Wykaz opracowañ niepublikowanych" (s. 172-176), bêd¹cych w posiadaniu Fundacji, obejmuj¹cy 44 pozycje. S¹ to m.in. teksty i referatów opracowania dotycz¹ce ró¿nych
problemów, powiatów, miast jednostek, osób i œrodowisk,jak te¿wspomnienia kombatantów i mace ma!!isterskie.
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KS. WALENTY BARCZEWSKI, KIERMASY NA
WARMJI, WYD. VII, POS£OWIE, NOTY, S£OWNICZEK, WYKAZ NAZW MIEJSCOWOŒCI
J. CH£OSTA, WYDAWNICTWO
WY¯SZEGO
SEMINARIUM DUCHOWNEGO
"HOSIANUM",
OLSZTYN 2002, SS. 168
Ks. Walenty Barczewski (1856-1928) to postaæwyj¹tkowa, nie tylko w skali
regionu warmiñskiego. Nale¿y on do najwybitniejszych polskich kap³anów XIX
i XX wieku. Jako duszpasterz i pisarz pozostaje w historiografii Warmii i zaboru
pruskiego filarem polskoœci,postaci¹ pomnikow¹. Szczególnezas³ugi po³o¿y³jako
wychowawca m³odzie¿y, zastêpu nastêpców na polu pracy narodowej i regional-

nej - kulturalnej.St¹d te¿od jego nazwiskapowsta³aw 1945r. polskanazwa
warmiñskiego miasteczka Wartembork - Barczewo jako forma uczczenia pamiêci
autora omawianej pracy. To Jego najbardziej znane dzie³o pisarskie. Sygnalizowane tu Kiermasy na Wannji, stanowi¹ równie¿ swoisty pomnik kultury duchowej
i ¿ycia codziennego warmiñskich katolików - Polaków w XIX wieku.
Ks. Braczewski urodzi³ siê w rodzinie rolniczej w podolsztyñskiej kiedyœwsi
Jaroty, dziœdzielnicy miasta, której monografiê napisa³ jej wspó³czesny mieszkaniec, profesor Janusz Jasiñski. Ca³e doros³e ¿ycie spêdzi³ w rodzinnych stronach,
poznaj¹c i ch³on¹c, wspó³tworz¹c rzeczywistoœæ
swojej ma³ej ojczyzny.
By³ równie¿ silnie zwi¹zany z Pomorzem i diecezj¹ che³miñsk¹, której ksiê¿a
pracowali na bliskich dlañ Mazurach, z którymi wspólnie bra³ udzia³ w pracy organicznej.Uczy³ siê i studiowa³ tak¿e razem z Pomorzanami bêd¹c gimnazjalist¹
w Bamiewie, Reszlu i Che³mnie, gdzie w 1879 r. zda³ maturê. Teologiê studiowa³
w Braniewie i Eichstadt w Bawarii. Jako wikariusz pracowa³ najpierw na Powiœlu
w Postolinie ko³o Sztumu, potem w warmiñskich Butrynach, Œwiêtej Lipce i Biskupcu Reszelskim. Od 1889 r. by³ administratorem w Wielbarku k. Szczytna, a od
1894 r. do œmierciproboszczem w Br¹swa³dzie ko³o Olsztyna. By³ duszpasterzem,
budowniczym, badaczem- historykiem i etnografem,dzia³aczemnarodowym, praktykiem pracy organicznej. Reprezentowa³ Warmiê w ogólnopolskich instytucjach
- komitetach dzia³aj¹cych w skali ca³ego zaboru pruskiego i prowincji Prusy Zachodnie, obejmuj¹cych tak¿e Warmiê. Wspó³pracowa³ z ks. Antonim Wolszlegierem i dr. Teofilem Rzepnikowskim. Wspó³organizowa³ w 1920 r. Zwi¹zek Polaków
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w Prusach Wschodnich. Listajego dokonañ i zas³ugjest ogromna. Wspó³pracowa³
te¿ z pras¹ polsk¹, w tym z pelpliñskim "Pielgrzymem".
Szczególn¹ wartoœæ
maj¹jego opracowania historycme i folklorystycme, wœród
których najwa¿niejsze to w³aœnieKiermasy na Warmji, które zacz¹³ drukowaæ
w 1883 r. w pelpliñskim "Pielgrzymie". W swoim czasieby³ jedynym Warmiakiem,
tak wœródPolaków jak i Niemców, "który z takim zami³owaniem i znajomoœci¹
rzeczy przedstawi³ dzieje, kulturê ludow¹, obyczaje, z11-Yczaje,geografiê i historiê Koœcio³a polskiej Warmii" (T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powiœla...). W jego dorobku naukowym i pisarskim (by³ tak¿e cz³onkiem
m.in. Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz podobnego w Pomaniu i niemieckiego w Olsztynie) majduj¹ siê takie opracowania jak: Gwary ludu na Warmii
i Mazurach, Koœcio³y katolickie na Mazurach, Geografia polskiej Warmii,
Piœmiennictwopolskie na Warmii w XIX i XX stuleciu, Geografia sztumskiego
Powiœla,.publikowane na ³amach ró¿nych czasopism i w postaci samodzielnych
druków. Jest te¿ wspó³autorem Katolickiego kancjona³u..., czyli (wyd. V) Zbiorupieœni i modlitw dla diecezji warmiñskiej, Braniewo 1914. Najwiêksz¹ s³awê
przynios³y mu jednak Kiermasy na Warmji. Œwiadczyo tym fakt ich wydania po
raz siódmy w fachowym opracowaniu J. Ch³osty, który w swoim Pos³owiu prezentuje ¿ycie autora i historiê omawianego dzie³a, przytaczaj¹c opinie potomnych,
wyros³ych we wdziêcznoœcidla wybitnego kap³ana.
Kiermasy - odpusty warmiñskie s¹ dla autora okazj¹ do zaprezentowania krajobrazu, dziejów, jêzyka i kultury polskiej ludnoœcitego regionu. Osobny rozdzia³
(V) nosi tytu³: Kiermas warmijski, to zabytek dawniejszej patryalchalnej goœcinnoœci.
Kolejne rozdzia³y nosz¹ tytu³y: Przygotowanie na "Kiermas" i pierwsze
przywitania, Odpust i roz. VIII Kiermas, w którym zawarte s¹ podrozdzia³y:
Powrót z koœcio³a,Izba, Obiad na kiermasie, Na obiedzie - w ogrodzie, Gry
dzieci, Nieszpory, Karciarze, Ciotki, Wuje w polu, Wieczerza i rozjazd. W równie bogatym jak roz. VIII Dodatku, autor prezentuje m.in. Religijnoœæi walkê
kulturn¹ na katolickiej Warmji, Objawienia gietrzwa³dzkie, Uprawa lnu, separacja, oblucya na Warmji oraz Przys³owia na polskiej Warmji.Ka¿dy fragment prezentowanego dzie³a, sk¹din¹d niepokaŸnej ksi¹¿eczki, to nie tylko dla
badacza,ale tak¿edla mi³oœnikaka¿degoregionu, a szczególnie Kaszub i Pomorza,
pasjonuj¹ca lektura. Daje ona mo¿liwoœæporównañ i okazjê do refleksji nie tyle
o ró¿nicach,ile podobieñstwachkultury warmiñskiej i kaszubsko-pomorskiej.Szczególnego podkreœleniagodny jest fakt pisania w dialekcie warmiñskim i intencje
autora. Prezentuje on je zaraz na pocz¹tku. W swoich Kilka s³ów wstêpnych
napisa³:
"Podajê ma³y obrazek z ¿ycia i obyczajów ludu warmijskiego, chc¹c przez
to nasamprzód wspó³ziomków moich zachêciæ i zagrzaæ do gorliwego zajêcia siê ojczystym jêzykiem, do czytania i pilnego æwiczenia siê w polskiej
mowie. bo tvlko na podstawie swe2"Ow³asne2"oiezvka mo¿na sie ³atwo i sku-
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tecznie nauczyæmów obcych - a dalszych czytelników zapoznaæponiek¹d
z bogobojnymi poczciwym ludem warmijskim, z którym zapoznali siê w ostatnim czasie czêœcieji wiêcej - w Gietrzwa³dzie.
Zaiste dziwna to rzecz i zastanowieniagodna: gdy niepohamowanymzbiegiem ró¿nych okolicznoœcizaginê³y £¹ki pod Lubaw¹, powsta³ Gietrzwa³d
pod Olsztynem, nowa gwiazda pociechy i nadziei na ziemi polskiej. Mo¿e
bliska ju¿ przysz³oœæ
wyt³umaczynam to niejasnejeszcze zjawisko, nie wywo³ane¿adn¹ agitacj¹, ¿adn¹ narodow¹ ide¹, lecz powsta³enaraz samoz siebie. Gietrzwa³d sta³ siê nagle niepoœledniem miejscem pielgrzymek przyci¹gaj¹cym jak cudowna Czêstochowado Matki mi³osierdzia znêkana
ludnoœæ
z ca³ej Polski.
Tam na Warmji znajdziesz niestrudzon¹ goœcinnoœæ,
o której mowa bêdzie w »Kiermasach« (..j ".
Lektura tego¿ dzie³ka i Pos³owia J. Ch³osty budzi u czytelnika dla obu autorów
wdziêcznoœæ,
jak i œwiadomoœæ
nieprzemijaj¹cych wartoœciomawianej pracy, m.in.
w zakresie nauki i edukacji. Postaæi dorobek W. Barczewskiego przypominaj¹
podobne postacie spoœródduchowieñstwa Kaszub i Pomorza, nale¿¹cego do diecezji che³miñskiej. Wartoœæi s³owa Kiermasów przywodz¹ na pamiêæ Obrazki
z pó³wyspy Helu, ks. Hieronima Go³êbiewskiego (1845-1928), które doczeka³y
siê podobnej iloœciwydañ, ale nawet najnowsze pozbawione jest objaœnieñ,którymi pracê ks. Barczewskiego wzbogaci³ Ch³osta. Byæ mo¿e, ¿e przyk³ad "Hosianum" zadzia³a na pelpliñskie "Bemardinum", gdzie w podobnym opracowaniu
mog³yby siê ukazaænie tylko Obrazki, ale i inne, równie ciekawe, dziœtrudno
dostêpneopracowania autorstwa duchownych che³miñskich. Miêdzy innymi mam
na uwadze Gawêdy Starego Kuby, ks. Franciszka Lissa (1855-1933), publikowane na ³amach "Pielgrzyma". Równie interesuj¹ce s¹ utwory moralizatorskie ks.
SzczepanaKellera (1827-1872), pierwszego redaktora "Pielgrzyma", skierowane
przeciw pijañstwu, które jakby przesta³o byædziœproblemem duszpasterskiril\czy
spo³ecznym w skali ca³ego lokalnego Koœcio³a,przypisanym zanadto jedynie do
duszpasterzy grup AA. Podobnych ks. W. Barczewskiemu i jego dzie³u - Kiermasom na Warmji - autorów i publikacji w dziejach Pomorza i Koœcio³ache³miñskiego znajdujemy wiêcej, a i nawet œwieckichautorów, publikuj¹cych swoje tekstyfelietony - gawêdy - korespondencje - relacje - prace w Pelplinie i na ³amach
"Pielgrzyma". Na pierwszy plan wysun¹³bym Starego Franka - Franciszka Nierzwickiego (1821-1904) z Wiêcków ko³o Skarszew. Mo¿e warto mieæto na uwadze, tak¿e jako zadanie dla autorów prac magisterskich, nie tylko na uczelniach
œwieckich,ale i duchownych. Olsztyn da³ dobry przyk³ad œwiecko-duchownejwspó³pracy w tej dziedzinie. Mi³ym zaskoczeniem,unikatowym dziœzjawiskiem, jest fakt
podania przez wydawnictwo wysokoœcinak³adu - 1200 egzemplarzy.
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ZBIGNIEW NOWAK. BID-BIBLIOGRAFIA,
OPRAC. L. PSZCZÓ£KOWSKA, GDAÑSK 2002,
SS. 75
Staraniem i nak³adem StowarzyszeniaBibliotekarzy Polskich, Oddzia³ w Gdañsku, funkcjonuj¹cego g³ównie przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdañsku powsta³a kolejna cenna pozycja bio-bibliografia profesora Zbigniewa Nowaka, pracownika i d³ugoletniego dyrektora Biblioteki Gdañskiej PAN oraz wspó³twórcy dorobku bibliotekoznastwa gdañskiego. Sygnalizowana publikacja opracowana przez Lidiê Pszczó³kowsk¹,
pracownika naukowego Biblioteki Gdañskiej PAN, zawiera: Wykaz czasopism,
w których profesor publikowa³, ~kaz skrótów, ¯yciorys, Bibliografiê podmiotow¹, w tym: Publikacje zawarte, Publikacje zamieszczone w wydawnictwach
ci¹g³ych i czasopismach; Recenzje, Prace edytorskie i redakcyjne, Prace
magisterskie wykonane pod kierunkiem Profesora, Prace doktorskie wykonane pod kierunkiem Profesora, Indeks przedmiotowy do prac Profesora
i Indeks przedmiotowy do prac magisterskich. Poza zawartoœci¹ poszczególnych fragmentów równie ciekawe s¹ ilustracje, a wyj¹tkowo piêknie przedstawia
siê strona graficzna omawianej publikacji.
Prezentowane wydawnictwo stanowi przyk³ad dobrej pracy autorskiej i bohatera, swoiste uhonorowanie dzia³alnoœcizawodowej i dzia³alnoœcispo³ecznejZ. Nowaka, d³ugoletniego prezesa Oddzia³u Gdañskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Mo¿na je przyj¹æ tak¿e jako przyczynek do figuruj¹cej wœródpilnych
zadañ nie tylko Instytutu Kaszubskiego "Bibliografii kaszubskiej". Warto podkreœliæ,¿e wœródczasopism (48 tytu³ów), na ³amach których publikowa³ Z. Nowak,
znajduj¹ siê tak¿e "Kaszebe" i "Pomerania" obok licznych innych czasopism regionalnych i ogólnokrajowych. Na ³amach tych drugich autor prezentowa³ tak¿e
najczêœciejproblematykê gdañsko-pomorsk¹. Znamienne, ¿e kaszubskie pozycje
znajduj¹ siê wœródpierwszych publikacji Z. Nowaka. Na drugiej pozycji z ogólnego zbioru 334 prac, uwzglêdnionych w omawianej ksi¹¿ce, znajduje siê artyku³
z 1958 r. pt. Sprawa kaszubska na Kongresie S³owiañskim w Pradze w roku
1848 ("Kaszebe", 1958, nr 13). Na pozycji 5 jest artyku³ pt. Szwajcaria Kaszubska, A.D. 1898 (o reporta¿u sprzed 60 lat) - "Kaszebe", 1959, nr 2. Jednak¿e
g³ównym przedmiotem badañ i publikacji Z. Nowaka s¹ dzieje ksi¹¿ki i drukar"tw~ hihliot.ek i kulturY w Gdañsku i na Pomorzu oraz zwiazana z nimi biografisty-~
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ka, obejmuj¹ce epokê odrodzenia; czasy nowo¿ytne i dzieje najnowsze. Jest on
wspó³pracownikiem - wspó³autorem m.in. Polskiego s³ownika biograficznego
oraz S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego, w którego Komitecie Redakcyjnym po œmierciprof. Stanis³awaGierszewskiego przej¹³ funkcjê przewodnicz¹cego - redaktora. Jego autorstwa jest m.in. biogram Mariana Pelczara
(1905-1983), zas³u¿onegoorganizatora i dyrektora Biblioteki Gdañskiej PAN od
1945 roku, publikowany w ró¿nych wersjach, w tym jako wspomnienie poœmiertne
na ³amach "Pomeranii" (1983, nr 7).
Z. Nowak ma w swoim dorobku równie¿ sporo prac edytorskich i znacz¹cy
udzia³ w opracowaniu Historii Gdañska, t. 3, Gdañsk 1993, pod red. E. Cieœlaka.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e prace jego magistrów. Tematy niektórych z nich s¹
tak ciekawe, ¿e chcia³oby siê widzieæje w postaci druku, np.:
- Aleksander Krawczyñski - pionier ksiêgarstwa w wyzwolonym Gdañsku (autor - Hadrysiak - bez imienia?),
- Alfons Mañkowski jako historyk kultury i jej krzewiciel na Pomorzu
(L. Wojciechowska),
- Gdañsk jako oœrodekprodukcji polskich kancjona³ów w XVI-XIX wieku (H. Pawlik),
- Rêkopiœmiennepolskie diariusze, wspomnienia i pami¹tki z XX wieku w
zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN (E. Ogorzelska),
- W³adys³aw Pniewski jako historyk kultury, wydawca i bibliograf

(B.

Andru1ewicz),
- Zbiór starych druków w klasztorze sióstr benedyktynek w ¯arnowcu
(E.Jesipowicz),
.
- Drukarnia "Gazety Kartuskiej" w latach 1922-1939 (R. Olszewska),
- "Kaszebe" (1957-1961): zarys monograficzny wraz z bibliografi¹ zawartoœci (D. Stypik),
- "Kleka" - charakterystyka i bibliografia zawartoœci (E. S³upecka),
- "Pomerania" - organ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 1963-1980
[zarys monograficzny] (E. Wiœniewska),
- Charakterystyka i zawartoœæ"Teki Pomorskiej" (D. Kowalska),
- Wejherowskie gazetki szkolne okresu miêdzywojennego (1918-1939)
wraz z bibliografi¹ zawartoœci (M. Bebicz),
- Kalendarz Gdañski 1970-1990: monografia bibliograficzna

(A. Lo-

puszko).
Szkoda, ¿e omawiana publikacja nie zawiera informacji dotycz¹cych dalszych
losów wspomnianych prac. Nie chce mi siê wierzyæ, ¿eby ¿adnez nich, a zw³aszcza te ostatnie, dotycz¹ce czasopism kaszubsko-pomorskich, wraz z bibliografi¹
ich zawartoœci,tak cenne i poszukiwane, nie doczeka³y siê dopracowania redakcyjnego i publikacji. Na tego rodzaju opracowania czeka tak¿e redakcja "Acta
Cassubiana".
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We wrzeœniu2000 roku media poda³y informacjê o promocji oraz wprowadzeniu do u¿ytku szkolnego podrêcznika Kaszebscze abecad³o. Twój pierszi elemeñtórz! . Ten niew¹tpliwie wa¿ny fakt w dziejach kultury i dydaktyki poprzedzony
by³ stolemow¹ prac¹ regionalistów kaszubskich - jêzykoznawców, historyków,
dzia³aczy ZrzeszeniaKaszubsko-Pomorskiego, nauczycieli, ludzi kultury, samorz¹dowców, Kaszubów i nie-Kaszubów. Renesansidei regionalizmu, wprowadzenie
do programów szkolnych edukacji regionalnej tworzy wreszcie sprzyjaj¹c¹ atmosferê dla zaistnienia takich faktów kulturowych, jak wydanie Elementarza. Sytuacja dziecka na Kaszubach ma swoj¹ specyfikê. Rodzi siê ono w œrodowisku
dwujêzycznym (na zachodnich kresach kaszubszczyzny czasami nawet trójjêzycznym). Jest atakowane przez zupe³nie sprzeczne nieraz wartoœciukryte w jêzyku.
To jêzyk jest pierwsz¹ legitymacj¹ cz³owieka. Jak¹ wartoœæma ta legitymacja?
Czy jest ona legitymacj¹ wa¿n¹, czy te¿ raczej nale¿a³oby j¹ g³êboko schowaæ?
Przecie¿ chodzi tu o legitymacjê kulturow¹, spo³eczn¹, obywatelsk¹, narodow¹.
Szko³a, w tym szko³a polska, nie ró¯ni¹c siê od tej, która germanizowa³a czy rusyfIkowa³a, d¹¿y³a do uniformizacji jêzykowej, nakazywa³aswoim uczniom legitymowaæsiêjedynym wa¿nympaszportemdo przysz³oœci
- urzêdowymjêzykiem polskim.
Dziecko kaszubskie g³êboko chowa³o sw¹ pierwsz¹ legitymacjê to¿samoœci,a rodzice uczyli je oportunizmu ¿yciowego, rozmawiaj¹c z nim jedynie we w³asnym
jêzyku w czterech œcianachdomu. Tak zanika³a odrêbnoœæ
kulturowa Kaszubów.
Tolerowano jedynie folklor - ozdobnik, którym mogli siê pos³ugiwaætak¿e ludzie
niemaj¹cy nic wspólnego zjego rodowodem. Folklor stawa³ siê atrap¹ kulturow¹.
Tymczasem kultura to na pierwszym miejscu jêzyk. Szacunekdo jêzyka jest miar¹
szacunku do kultury danej spo³ecznoœci(i samej spo³ecznoœci).Nie ma lepszych
i gorszych jêzyków, wysokich i niskich. Istot¹ odrêbnoœcikulturowej Kaszubów
jest ich jêzyk. W tym jêzyku wypowiadali siebie zawsze. Od po³owy XIX wieku
zaczêli tak¿e wypowiadaæ siê jêzykiem coraz wy¿szej ekspresji literackiej. Mimo
ró¯nych przeszkód i zahamowañ (o których tu nie miejsce pisaæ)stworzyli w³asn¹
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literaturê. Ju¿ dziœwiemy, ¿e nie jest to literatura ludowa czy tylko ludowa. S¹
wœródniej arcydzie³a nale¿¹ce do osi¹gniêæ europejskich i na inne europejskie
jêzyki t³umaczone.Jeszczenie szeroko, bo dopiero dwanaœcielat mija, odk¹d jêzyk
kaszubski otrzyma³ status wolnoœci i równouprawnienia w wolnym i praworz¹dnym pañstwie polskim. Ale, co najwa¿niejsze, pisz¹ w tym jêzyku pisarze coraz
m³odsi. T³umacz¹ na ten jêzyk dzie³a z innychjêzyków.
Powróæmyjeszcze do problemu bilingwizmu dziecka szkolnego. Dotyka on
najwyraŸniej dziecka kaszubskiego. Rzecz w tym, aby nie dotyka³ boleœnielecz
twórczo. "Chodzi tu o taki rodzaj dwujêzycznoœci, kiedy jednostki, pos³uguj¹c siê jêzykami, kszta³tuj¹ siê w tzw. warunkach naturalnych. Dwa jêzyki
wspó³istniej¹ w ramach jednej spo³ecznoœci"2. W odniesieniu do kaszubszczyzny zaproponowa³ Z. Aleksander funkcjonuj¹ce w socjolingwistyce pojêcie etnojêzyk. Pamiêtaætu nale¿y,¿ebilingwizm nie do koñca i nie przez wszystkich badaczy
uwa¿anyjest za sytuacjê, która pozytywnie wp³ywa na rozwój dziecka. " W literaturze naukowej doœæczêsto pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e dziecku wzrastaj¹cemu
w sytuacji bilingwizmu grozi zahamowanie rozwoju, w zwi¹zku z czym nie
tylko opóŸni.siê ono w opanowaniu jêzyka ojczystego, ale ni¿szy bêdzie jego
poziom inteligencji niewerbalnej "3. Wiemy o tym, ¿e podobne tezy wykorzystywano w szko³ach zaborczych do germanizowania i rusyfikowania dzieci polskich.
Mimo licznych kontrowersji i badañ przeprowadzonych w ró¿nych krajach
(Kanada, Irlandia, Szwecja, Niemcy) wiêkszoœæ
badaczy uwa¿ajednak, ¿e "dzieci wychowane w sytuacji dwukulturowoœci rozwijaj¹ siê lepiej ni¿ te, których
rodzice za wszelk¹ cenê d¹¿¹ do najszybszego oderwania ich od macierzystego jêzyka i kultury"4. A przecie¿ "ka¿de œrodowisko ludzkie tworzy swoisty, niepowtarzalny uk³ad odniesienia dla swoich cz³onków, którzy wed³ug
tego poddani s¹ uprzedmiotowieniu na rzecz grupy i wed³ug tych wyznaczeñ
rysuj¹ siê obrazy ich podmiotowoœci. S¹ to ma³e œwiatypierwszych znaczeñ.
Wchodzenie i wprowadzanie w kulturê grup i jednostek (..) nadaje niepowtarzaln¹ odrêbnoœæka¿demu systemowi kulturowemu. Œwiadome i nieœwiadome przekazy w transmisji pokoleniowej wyznaczaj¹ ramy spo³ecznego
rozumienia zdarzeñ, a w³asne doœwiadczeniajednostki nie mog¹ byæ inaczej
przez ni¹ interpretowane w tym procesie (szczególnie w jego pocz¹tkach) ni¿
w kategoriach kultury, w której jest. Patrz¹c na podstawowe œrodowiska

2

Z. Aleksander,Sytuacjaedukacyjnadzieckakaszubskiegow warunkachdwujêzycznoœci,
[w:]

3

Edukacja regionalna mniejszoœci
narodo~ch i etnicznych,red. Kossak-G³ówczewski,Gdañsk
1998,s. 117.op. cit., s. 75.
Z. Aleksander,op. cit., s. 124.
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wychowawcze z punktu widzenia pedagogiki spo³ecznej, trudno nie zgodziæ
siê z pogl¹dem, ¿e nie istnieje inny rodzaj doœwiadczenia ni¿ doœwiadczenia
kulturowo zale¿ne "5 .
Najbli¿szym dla interesuj¹cego mnie problemu jest przyk³ad fryzyjsko-niderlandzki. W Królestwie Niderlandów (Holandii) za istotê województwa (prowincji)
fryzyjskiego przyjêto bilingwizm. DwujêzycznoœæFryzji promuje siê jako walor
regionu. Dwujêzycznoœæna zasadach równoprawnoœcijest co prawda ci¹gle zagro¿ona,ale Fryzowie uznali za fundamentaln¹ zasadêutrzymania jej tak, jak utrzymania jednoœcipañstwa (niejako na zasadzienaczyñ po³¹czonych). Jêzyk fryzyjski
zagoœci³w szko³achFryzji w 1937 r., ale dopiero od 1980 r. sta³ siê w tych szko³ach
obowi¹zkowy, a w 1994 r. uzyska³ statusjêzyka urzêdowego, a wiêc obowi¹zuj¹cegoju¿ w nauczaniu przedszkolnym. Jêzyk fryzyj ski obejmuje obszar mniej wiêcej równy Kaszubom (i geograficznie do Kaszub podobny). Fryzowie i Kaszubi od
kilku lat, dziêki swym organizacjom i instytucjom, utrzymuj¹ œcis³ekontakty. Oczywiœciepo³o¿eniejêzyka kaszubskiego nie dorównuje jêzykowi fryzyjskiemu. Bo
te¿ dokonania jêzyka fryzyjskiego s¹ o wiele starsze(zajmowano siê nim oficjalnie
ju¿ w epoceRenesansu).Bibliê t³umaczono dwukrotnie najêzyk fryzyjski - w 1943
i 1978 r., na jêzyk kaszubski w 1992 i 1993 r.6 Najwiêkszy s³ownik jêzyka fryzyjskiego obejmuje 18 tomów wydawanych do roku 2000, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty -:- siedem tomów zamkniêtych
w 1976 r. Nauczanie w szko³ach jêzyka fryzyjskiego zapocz¹tkowano (jak ju¿
wspomnia³am) w 1937 r., kaszubskiego, a i to tylko jako pojedynczy ewenement
i eksperyment, w 1991 r. Trzeba powiedzieæjasno: nadal daleko jêzykowi kaszubskiemu do tego miejsca w publicznym wykszta³ceniu powszechnym, œrednimi wy¿szym, jakie zajmuje jêzyk fryzyjski? Dlatego ukazanie siê elementarza
kaszubskiego z przeznaczeniem dla szkó³ stanowi prawdziwy prze³om w stosunkach szkolnych, a w dziejach Kaszub bêdzie fakt ten zapisany raz na zawsze wielkimi g³oskami.Jêzyk kaszubski,który po wielu wiekach przekroczy³ oficjalnie bramy
koœcio³ówi szkó³jako pe³noprawny, a nawet sakralny jêzyk (myœlêo liturgii mszalnej i pieœniachkoœcielnych),osi¹gn¹³ to, o czym nie marzyli nawet budziciele kaszubszczyzny w XIX wieku - Florian Ceynowa, Hieronim Derdowski, a potem
m³odokaszubi z Aleksandrem Majkowskim, Leonem Heykem i Janem Karnow-

5

K. Ferenz,Edukacjakulturalnajako nadawaniekszta³tuideom,[w:] Edukacjakulturalna dzieci

6

Przet³umaczony
zosta³jedynie Nowy Testament,
najpierw przezks. F. Gruczêi prawiejednocze-

7

œnieprzez E. Go³¹bka.
Informacje dotycz¹ce sytuacji jêzyka fryzyjskiego w nawi¹zaniu do sytuacji etnicznej i edukacyj-

i m³odzie¿y, red. B. Idzikowski, E. Norkiewicz-Niedbalec, Zielona Góra 2000, s. 44.

nej na Kaszubach za: R. Mistarz, Dwujêzycznoœæ
w niderlandzkiej Fryzji w nawi¹zaniu do sytuacji
etnicznej i edukacyjnej na Kaszubach, [w:] Edukacja regionalna mniejszoœcinarodowych i etnicznvch. red. K. Kossak-G³ówczewski, Gdañsk 1999, s. 54-76.
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skim na czele. Zarówno fenomen ¿ywotnoœciKaszubów, jak i ich jêzyka, a jednoczeœniefenomen samych zdarzeñ historycznych, to osobna,pasjonuj¹ca przygoda,
której tu oczywiœcienie mo¿na opowiadaæ.Uwa¿am, ¿e najtrudniej by³o przekroczyæjêzykowi kaszubskiemu progi twierdzy konserwatyzmu pañstwowo-narodowej instytucji, jak¹ jest szko³a. Skutki tego faktu mog¹ siê okazaædecyduj¹ce
w dziejach Kaszubów (jak ju¿ siê okaza³y w dziejach kaszubszczyzny), mo¿na bowiem du¿o opowiadaæi pisaæo dziejach kaszubszczyzny, ale nie stwarza to rzeczywistoœcispo³eczno-kulturowej. Tê rzeczywistoœæstwarza dopiero jêzyk. Czy¿
nie pamiêtamy z pierwszych stron Biblii, ¿e wszystkie stworzenia zaczê³y w pe³ni
istnieæ,gdy otrzyma³y od Adama swe imiê?
Przy okazji: jest absurdem dyskutowanie nad narodowoœci¹ œl¹sk¹ przy braku
jêzyka œl¹skiego (na jaki jêzyk powo³uj¹ siê orêdownicy tej narodowoœci?)przy
jednoczesnym pomijaniu problemu narodowoœcikaszubskiej. Im szybciej i im g³êbiej jêzyk kaszubski stanie siê faktem wspó³tworz¹cym kulturê Rzeczypospolitej,
tym mniej zagra¿aænam bêd¹ d¹¿enia odœrodkoweczy separatystyczne. Nie mówiê tego dlatego, ¿ebym a priori odrzuca³a zasadê separatyzmu, ale dlatego, ¿e
w dzisiejszej epocejednoczenia siê Europy wed³ug standardów wolnoœcii równoprawnoœciwszystkich podmiotów etnicznych i wszystkich jêzyków nie separatyzmy graniczne, ale zasada wspó³uczestnictwa ma sw¹ przysz³oœæ.
Tej zasadzie
s³u¿y szko³a kaszubska i jêzyk kaszubski wyk³adany, wyk³adowy i nauczany od
przedszkola jako równoprawny. Kiedy dajemy dziecku, w³aœniedziecku ksi¹¿kê
kaszubsk¹ w chwili, gdy przekracza ono po raz pierwszy progi szko³y, oddajemy
szacunekmowie, któr¹ przynosi z domu do szko³y, utwierdzamy w nim to¿samoœæ
kaszubsk¹, nie stwarzamy sytuacji konfliktowych, nie gwa³cimy jego naturalnego
prawa do pierwszego jêzyka, nie uczymy dwulicowoœci,oportunizmu i wyp³ywaj¹cych z niego skutków.
Oczywiœcierola kulturowa elementarzajest fundamentalna w tym znaczeniu,
¿e k³adzie fundament pod ca³¹ nabywan¹ przez cz³owieka kulturê. Nale¿y oczekiwaæksi¹¿ek szkolnych w jêzyku kaszubskim do gimnazjów i szkó³ œrednich,studiumjêzyka kaszubskiego, pos³ugiwania siênim w ¿yciu publicznym. Jestto tak¿e
jeden z warunków rozwoju literatury kaszubskiej, a co za tym idzie, bogacenia
literatury europejskiej. Jak prezentuje siê sam podrêcznik? Na podstawie opinii
recenzentów rzeczoznawców E. Brezy, J. Tredera i Z. Aleksandra jest elementarz
"ksi¹¿k¹ pomocnicz¹ zalecan¹ do u¿ytku szkolnego przez ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania i wpisan¹ do wykazu podrêczników
szkolnych i ksi¹¿ek pomocniczych przeznaczonych do kszta³cenia ogólnego
dla mniejszoœci narodowych i grup etnicznych do nauczania jêzyka kaszubskiego na I poziomie edukacyjnym "8 .

W. Bobrowski, op. cit., s. 2.
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Tekst wstêpny elementarzawprowadza g³ówn¹ postaæpodrêcznika - Remuska;
nawi¹zuje ona zarówno swym imieniem jak i ca³¹ pierwsz¹ wypowiedzi¹ do arcydzie³a literatury kaszubskiej ¯ece i przigode Remusa A. Majkowskiego, do wybawienia zaklêtejkrólewianki i zapad³egozamku (pod symbolami tymi kryj¹ siê,mówi¹c
w ogromnym skrócie, jêzyk, kultura i ¿ycie Kaszubów w ró¿nych jego przejawach
(patrz ¯ycie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieœæregionalna czy arcydzie³o europejskiê, S³upsk 1999). Przes³anie, które Remusk otrzymuje od kr6lewi6nki, brzmi: "Nie mo¿esz byæsam (..). Poprosisz o pomoc
wszystkie kaszubskie dzieci. Ale musisz siê najpierw do tej pracy przygotowaæ". Jest to wyra¯DY zabieg dydaktyczny, odwo³uj¹cy siê do dzieciêcej potrzeby
wspólnego dzia³ania. Kr¹g bohaterów elementarzajest oczywiœcieszerszy,imiona
dzieci - Bamim, S³awina, Ana, Karina, Monika, Tenia, Stach, Antk, Jank, Pawe³k
- nawi¹zuj¹ zarówno do kaszubskiej tradycji, jak i wspó³czesnoœci.Jak na elementarz przysta³o, podrêcznik wprowadza kolejno samog³oski (z ich kaszubskimi wariantami) i spó³g³oski. Do tekstów dobrane s¹ odpowiednie zestawy wyrazów
zawieraj¹cych wprowadzane g³oski, z nich uk³adaj¹ autorzy tekst, który wyrazy te
utrwala i rozwija temat9. Obok tekstu "elementarzowego", odautorskiego, zamieszczony jest obok tekst z literatury kaszubskiej (zaznaczony dodatkowo kolorem, co
odró¿nia go od tekstu podstawowego). Pod obydwoma tekstami znajduje siê krótkie wyjaœnienietrudniejszych wyrazów lub ilustracje z podpisem wprowadzaj¹cym
w ten sposób wyraz do s³ownika ucznia. Zamieszczone w ksi¹¿ce teksty literackie
stanowi¹jednoczeœniebogaty wybór literatury kaszubskiej od tekstów najstarszych
(H. Derdowski) do wspó³czesnych (S. Janke, S. Pestka, J. Labudda). Znakomitym uzupe³nieniem materia³u literackiego s¹ przys³owia kaszubskie prowadz¹ce
nas po kalendarzu od pierwszego wrzeœnia("Jaczi Jidzy niese dzeñ, tako b¹dze
i jeseñ") do dwudziestego trzeciego czerwca ("We wilej¹ swiatego J6na wiedno
sobotka pólono"). Równie wa¿ne dla pokazania bogactwa kultury (duchowej)
Kaszub s¹ zamieszczone teksty i nuty piosenek ludowych (i nie tylko); nauczyciel
ma mo¿liwoœæ
wykorzystania ich zarówno jako tekstu literackiego, jak i muzycznego.
Tematykazamieszczonychtekstów stanowi te¿bogaty przegl¹d wa¿nych miejsc
zwi¹zanych z histori¹, kultur¹ i ¿yciem wspó³czesnym Kaszub, obyczajami ludowymi, ale te¿ i wspó³czesnym ¿yciem dziecka. Jestwiêc Lubiana i jej s³ynna fabryka porcelany, pa³ac w Rzucewie i Aleja Jana III Sobieskiego, Bêdomin z jego
Muzeum Wybickiego, Jastarnia i jej chaty rybackie, Puck i zaœlubinyz morzem,
gdañski Neptun i znajduj¹ce siê obok zabytki Starego Miasta, jest Stocznia Gdañska i Koœcierzyna,muzeum w ¯ukowie, klasztor w ¯arnowcu, S³upsk, Smo³dzino

9

Autor podrêcznikaod lat zbiera³elementarzew ró¿nychjêzykach, podpatruj¹c sposobyi
metody budowania tej specyficznej ksi¹¿ki.
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i Kluki, S³owiñski Park Narodowy i £eba, s¹ Chojnice - brama Kaszub i Brusy,
krêgi kamiennew W êsiorachi Wejherowo, chmieleñscy gamcarzei konkurs "Rodnej
mowy", Bytów, Krokowa i Kartuzy.
Ale jest te¿ - pieczenie chleba i zwyczaje Dnia Zadusznego, wró¿by na œwiêtego Andrzeja i Katarzyny, Gody i gwiazdka, zwyczaje wielkanocne (degawka,
pa1me)i z³ote gody (z³ocene),haft kaszubski i odpust (na Kalwarii Wejherowskiej)
i sobótka z paleniem kani. Opisane s¹ wreszcie bliskie dziecku - szkolne przybory,
dom rodzinny, zbieranie ziemniaków (czy to jeszcze mo¿liwe?..) i zakupy w ...supermarkecie, uroczystoœcirodzinne i zwierzêta domowe, komputer i gry komputerowe, biblioteka szkolna i rodzice, teatrzyk kukie³kowy i zabawy na podwórku,
œlizgawkai kulig, bal maskowy i wycieczka do zoo, redagowanie gazety i wycieczki rowerowe, szkolne igrzyska sportowe, pla¿a i morze. Wreszcie zaprezentowane
s¹ (w wersji wczesnoszkolnej) podania i baœniekaszubskie (Diabelski kamieñ,
Rok i jego czworo dzieci, Dwunastu braci, Jak Neptun zgin¹³ z Gdañska,
Diabelskie ziele).
Znakomit¹ pomoc dla nauczyciela stanowi bogata bibliografia - wskazówka,
gdzie mo¿na czerpaædodatkowy materia³ lub poszerzyæpodany. Jest te¿ oczywiœcies³ynne Abecad³o kaszubskie (" To je krótczi, to je d³ud¿i ") i mapa, na
której znaleŸæmo¿na naj ciekawsze miejsca Kaszub (jest o nich mowa w tekœcie).
Tak wiêc elementarz zawiera bardzo bogaty materia³, atrakcyjnie podany (opracowanie graficzne i plastyczne - Jolanta M¹kosa, Joanna M. Ko³yszko, Katarzyna
Kwiatkowska, Ma³gorzata Pultyn). Ale ... - rodz¹ siê oczywiœciew¹tpliwoœci i zastrze¿enia.Przede wszystkim - czy ca³y ten materia³ nie jest zbyt bogaty? Na ile
nauczyciel mo¿e go wykorzystaæ w praktyce szkolnej? Na ile mo¿e wykorzystaæ
w pracy z klas¹ pierwsz¹? Co dalej? W klasach nastêpnych?Elementarz to ksi¹¿ka
elementarna, podstawowa. Z (nied³ugiej) praktyki nauczycielskiej wynika, ¿e
wiêkszoœænauczycieli odbiera podrêcznik jako uniwersalny - dla kilku klas do
wykorzystania na kilku poziomach nauczania. Teksty, od pierwszego poczynaj¹c,
s¹ zbyt d³ugie dla pierwszoklasistów. Jeœlipotraktowaæwiêc elementarzjako podrêcznik pomocniczy dla dzieci w ró¿nym wieku (a taka jest praktyka), nieadekwatny dla treœcii wykorzystania bêdzie tytu³ - elementarz.
Du¿ym utrudnieniem dla nauczycieli jest na pewno brak æwiczeñ,które pomog³yby ten bogaty materia³ wykorzystaæ.Pod tekstami znajduj¹ siê wprawdzie pytania pomocnicze, ale nie wystarcz¹ one do zbudowania scenariuszalekcji. Pamiêtaæ
tu te¿ nale¿y, ¿e wiêkszoœæ
nauczycieli pracuj¹cych z podrêcznikiem, sama musi
uczyæsiê treœciw nim zawartych.
Sygnalizowanym przez nauczycieli utrudnieniem w korzystaniu z elementarza
jest brak s³owniczka. Autorzy starali siê nagromadziæwyrazy stare (jest to bardzo
wa¿ne, ale czy jest zgodne z jêzykiem u¿ywanym przez dzieci?), niektóre z nich
znane s¹ tylko na niewielkim terenie, st¹d potrzeba siêgniêcia do s³owników kaszubskich (przede wszystkim Svchtv i Trepczvka). a te rzadko sa w szko³ach do-
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stêpne.Na pewno znacznym utrudnieniem jest te¿ dla nauczycieli brak programu,
który, pomagaj¹c w przygotowaniu ci¹gu lekcji, tematów, bloków tematycznych,
pomo¿e w wytyczeniu dróg edukacyjnych w kolejnych klasach. Ta perspektywa
jest potrzebna, nauczyciel nie mo¿e stan¹æw klasie nastêpnej przed dylematem co dalej?
Najistotniejsze pytanie, to pytanie o jêzyk u¿yty w podrêczniku. Czy jest on
jêzykiem jednakowo zrozumia³ym dla dziecka kaszubskiego z pó³nocy i po³udnia?
Czy znajdzie w nim nauczyciel i uczeñ te zjawiska jêzykowe, które wystêpuj¹
w jego ¿ywej, u¿ywanej w rodzinie czy wiosce mowie? Autorzy tego podrêcznika,
te¿ autorzy nastêpnych, powstaj¹cych podkreœlaj¹, ¿e "kaszubski jêzyk literacki
prze¿ywa burzliwy okres dojrzewania" (W. Bobrowski), "tworzy siê, powstaje"
(D. Pioch), jest to proces trudny, ale naprawdê maj¹cy miejsce. Jêzyk kaszubski
u¿ywany w domu jest czêsto nasycony polonizmami. Trudno odmówiæracji twierdzeniu autorów podrêcznika, ¿ejeœliw niektórych miejscowoœciachzachowa³y siê
"pere³ki jêzykowe" (W. Bobrowski), okreœlenia,nazwy, wyrazy rzadkie, a oddaj¹ce specyfikê i klimat kaszubszczyzny, to warto je by³o do zasobu elementarza w³¹czyæ.Trudno tu nieco pogodziædwa interesy - jêzykoznawcy, dla którego ka¿dy,
a szczególnie stary wyraz jest wa¿ny, wa¿niejszy od nowego i nauczyciela, który,
wprowadzaj¹c nowy przedmiot, boryka siê z wieloma trudnoœciaminatury nie tylko metodycznej i musi mieæpewnoœæ,
¿e on sam i dziecko dobrze zrozumie to, co
mu siê przekazuje.
Wci¹¿ jeszcze nie do koñca ustalone s¹ wszystkie problemy zwi¹zane z zapisemjêzyka. Dylemat - czy ujednolicaæto, co w ¿ywej mowie jednolite nie jest Gak
bardzo ró¿ni siê jêzyk Kaszuby z po³udnia od jêzyka Kaszuby z pó³nocy!), czy
zachowaæwa¿ne przecie¿ odrêbnoœciposzczególnych gwar kaszubskich w obrêbie danego terenu - pozostaje jeszcze nie do koñca rozstrzygniêty. Wprowadzenie
jednolitego dla wszystkich dzieci kaszubskich podrêcznika jest ju¿ jednoczeœnie
pewnego rodzaju narzuceniem mowy, która do koñca "swojska" nie jest. Elementarz kaszubski to pocz¹tek. Wyszed³ ju¿ podrêcznik autorstwa Danuty Pioch
Kaszebe.Zemia i ledze (Gdañsk 200 l), przygotowany jest do nich program autorski (zatwierdzony ju¿ i dopuszczony do u¿ytku szkolnego przez MEN) oraz, co
w praktyce najwa¿niejsze, poradnik metodyczny dla nauczycieli. Wprowadzono
ju¿ do u¿ytku podrêcznik M. Cybulskiego i R. WoœUczba po kaszebsku."Pomerania" we wprowadzonej wk³adce Naju liczba (co te¿jest znamienne) zamieœci³a
wykaz szkó³ (z nazwiskami nauczycieli), w których naucza siêjêzyka kaszubskiego, jest ich czterdzieœcidwielo. Tych lekcji w szko³achjest jeszcze niewiele, zwykle godzina, dwie tygodniowo. Trwaj¹ dyskusje i rozmowy z rodzicami, uczniami,
dyskutuj¹ nad wprowadzeniem (lub nie) kaszubskiego samorz¹dowcy, czêsto za-

10 Na;u Ur7ha. ..Pomerania".
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dawanejest pytanie - kaszubski czy angielski? Odpowiedzi te¿ s¹ ró¿ne. Zwolennicy wprowadzenia kaszubskiego powo³uj¹ siê na przyk³ad fryzyjski.
Jak potocz¹ siê dalsze losy kaszubszczyzny? Jak przyjête bêd¹ i realizowane
propozycje wprowadzenia kaszubskiego do szkó³, urzêdów, instytucji publicznych?
Progów trudnoœcijest wiele, najwiêkszym wydaje siê byæprzekonanie samych
Kaszubów o s³usznoœcisprawy. Wracaj¹c do elementarza, przypomnieæjeszcze
warto, ¿e pierwszy nak³ad 6 tysiêcy egzemplarzy, rozszed³ siê od razu. Nie tylko
wszko³ach na Kaszubach; wiele egzemplarzy kupi³y biblioteki i instytucje zajmuj¹ce siê szeroko pojêtym regionalizmem, kilka egzemplarzy powêdrowa³o do Kanady. Sta³ siê nawet swoistym hitem wydawniczym. Mimo b³êdów i potkniêæ,których
nie ustrzegli siê autorzy tej ksi¹¿ki, stwierdziæ mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e ju¿
spe³nia on wa¿n¹ rolê w dydaktyce pomorskiej i niepodwa¿alnajest jego rola kulturowa w procesie o¿ywienia i ró¿nych dzia³añ wokó³ kaszubszczyzny.

ZBIGNIEW ZIEWNKA

TAM, GDZIE EUROPY POCZ¥TEK

Szko³a historyczna skupiona wokó³ pisma "Annales Histoire Economique et
Sociale", postuluj¹c kompleksowe badanie zjawisk historycznych we wspó³pracy
z badaniami ekonomicznymi i socjologicznymi, zwraca³ajednoczeœnieuwagê (czêsto niedoczytan¹przez polskich uczniów tej szko³y), i¿ historia kontynentu zaczyna
siê od historii j ednego,najmniejszego niekiedy miejsca. Tenjedyny punkt na mapie
mia³ staæsiê soczewk¹ skupiaj¹c¹ prawdê o historii i równoczeœniemia³ j¹ uogólniaæ. Pochwa³a historii Marca Blocha jest pochwa³¹ historii naszych gniazd.
Oczywiœciejest to zaledwie dotkniêcie problematyki "Annales". Przywo³ujêje tutaj przez skojarzenia z niektórymi tezami tej szko³y, a dzisiejszymi pracami nad
dziejami gmin kaszubskich. Nie chcê te¿ powiedzieæ,¿e Józef Borzyszkowski realizuje w swej ksi¹¿ce Tam, gdze Kaszeb pocz¹tk program metodologiczny tej
g³oœnejw swoim czasie szko³y. Chcê powiedzieæ,¿eJ. Borzyszkowski daje niejako

wzór - jak pisaæo Europie.Gdybybowiempodobnieujmowanoobrazka¿dejgminy w naszymkraju - i dalej, otrzymalibyœmy
tysi¹ce, tysi¹ce gmin, które tworz¹
nasz europejski kontynent. Nie piszê recenzji tej monografii, nie czujê siê do jej
napisania upowa¿niony, musia³bym przecie¿ wiedzieæprzynajmniej tyle, co autor
tej ksi¹¿ki. S¹dzê, ¿enapisz¹j¹historycy, znawcy problematyki pomorskiej i metodologii historycznych. Smutne, ¿etak ma³o g³osów krytyczno-historycznych towarzyszy pracom powsta³ym ostatnio na Pomorzu i o Pomorzu; s¹dzê, ¿e dzieje siê
tak m.in. dlatego, i¿ tych publikacji jest tak wiele-nie bêdzie chyba przesady,jeœli
powiem, ¿e w ci¹gu ca³ego okresu PRL nie ukaza³o siê ich tyle, co w minionym
dziesiêcioleciu. Sam ten fakt to oczywiœcie radoœæ.
Ale wiemy, ¿e kompetentne
opiniowanie dzie³ twórczych i naukowych jest warunkiem zdrowego rozwoju piœmiennictwai badañ. W tym miejscu chcia³bym tylko wskazaæ,jakie ogromne
mo¿liwoœcidaje ksi¹¿ka J. Borzyszkowskiego (tak¿e ogromna objêtoœciowo,czy
nie a¿ nadto?...) przy budowaniu jeszcze jednej wersji historii europejskiej. Autor
nie tylko we wstêpie, ale w ca³ym, kilkusetstronicowym wywodzie solidaryzuje siê
ze s³owami poety Jana Piepki: "Moje stróne, moje stróne / s¹ nolepsze
z wszetczich strón ". Ju¿jêzyk tej poezji zdradza, ¿e chodzi tu o kaszubskie strony,
ale ka¿dy ma takie "nolepsze z wszetczich strón ", na ca³ym Pomorzu, w ca³ej
Polsce i w ca³ym œwiecie.
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Czy postulujê wiêc pisanie monografii gmin? Nie kwestionujê budowania takich monografii. Ale ksiêga Borzyszkowskiego nie jest typow¹ monografi¹, jest w
niej "przywo³ywany krajobraz okolicy i poszczególnych wsi, a przede wszystkim
poetyckie obrazy tego¿ krajobrazu..." (s. 13).
Jednakjest w niej nie tylko krajobraz - dos³owny, ale tak¿espo³eczny,psychologiczny, historyczny, wreszcie ksi¹¿ka staje siê swoist¹ sylw¹ (tak zreszt¹jest miejscami napisana), w której przesz³oœæ
miesza siê z teraŸniejszoœci¹,œwiadectwa
historyczne z publicystycznymi, a nawet pamfletowymi, satyrycznymi i humorystycznymi, zobiektywizowany wyk³ad z bardzo osobist¹ refleksj¹, a nawet mniej lub bardziej ujawnion¹ polemik¹. Emocjonalne wy³adowania akumulatora narratorskiego
nadaj¹ ksi¹¿ce szczególny charakter, chocia¿ chcia³bym tu zauwa¿yæ,¿e nie s¹ one
konieczne do budowania takich historii gmin, o jakich tu napisa³em.Marzy mi siê
tylko, aby ka¿dagmina (co oczywiœciejest tylko marzeniem, bo ka¿dagmina musia³aby mieætakiego historyka!) mog³a siê tak zaprezentowaæ.Ale nie tylko o prezentacjê tu chodzi. Chodzi o budowanie historii Europy z cegie³poszczególnychjej gmin.
Czy to da nam w sumie jeden wspólny dom? Wszak historia gmin polskiego
obszaru historycznego jest przesi¹kniêta krwi¹ - w ksi¹¿ce o gminie Karsin niejedna karta t¹ krwi¹ jest zapisana. Inne kraje te¿ maj¹ podobn¹ historiê. Ale trzeba
tak pisaæich dzieje, aby z nich wyp³ywa³a nauka: - nigdy! Nie dla zaciœniêtej
piêœci,ale z ludzkiej refleksji: jesteœmyjedn¹ wielk¹ gmin¹ tysiêcy gmin.
Ksiêgi gmin pisane w takiej tonacji zbli¿y³yby do siebie wszystkie gminy - po
wszystkie krañce europejskiego kontynentu. Ksiêgi pisane takimi piórami s¹ nam
nieodzowne, na czasy integracji europejskiej i globalizacji. Taka historia Europygmin, jest nam dzisiaj szczególnie potrzebna. Dla budowania jednoœcii dla dokumentowania wieloœci i ró¿norodnoœci.Dla utwierdzania W spólnoty przez utwierdzanieto¿samoœci
najmniejszych nie tylko podmiotów kulturowych, ale i geograficznych. Dlatego pomyœla³em:Karsin to nie tylko "pocz¹tk Kaszeb", ale ca³ej Europy.
Europy, która zaczyna siê tu, gdzie jesteœmy,sk¹d ka¿dego z nas ród. Przed laty J.
Borzyszkowski napisa³monografiê o Karsinie Tam,gdze Kaszebkuñc. Ktoœmóg³by
zinterpretowaæto okreœleniejako koniec nie tylko Kaszub, ale œwiata- taki zapad³y, ostatni k¹t. Jednak¿emo¿na i trzeba spojrzeæze wzgórz wielewskich inaczej jak na pocz¹tek œwiatanaszej cywilizacji, jak na pocz¹tek Europy. Europa bowiem
jest wszêdzie tam, gdzie my jesteœmy;gdzie mamy nasze groby i ko³yski, nasze
domy i drzewa, nasze œwi¹tynie i pola, gdzie mówimy naszym, domowym jêzykiem, nie warszawskim, nie berliñskim, paryskim, londyñskim czy jakimkolwiek
innym narzuconym nam przez administratorów - nawet jêzyka! Ksiêga J. Borzyszkowskiego o gminie Karsin, jest takim wejœciemw sam pocz¹tek Europy:
œwiadectwem,sk¹d jesteœmy,czym jesteœmy,po co jesteœmy.W ka¿dej gminie.
(Pomijam ju¿ ca³y materia³ ilustruj¹cy - osobn¹ ksiêgê w ksiêdze). Maj¹c tego
œwiadomoœæ,
nie tylko poczujemy siê lepiej. Ale staniemy siê lepsi, bo otwarci na
œwiat.po¯yteczniejsi dla œwiata.ktÓry jest nasz.

CEZARY OBRACHT- PRONDZYÑSKI

NOTY WYDAWNICZE

Historia Pomorza, t. IV (1850-1918), cz. I: Ustrój, gospodarka, spo³eczeñstwo, red. S. Salmonowicz, Toruñ 2000, wyd. Towarzystwo Naukowe w
Toruniu, ss. 501
Kolejny tom monumentalnej syntezy dziejów Pomorza. Ca³oœæ
sk³ada siê z
czternastu rozdzia³ów traktuj¹cych m.in. o: administracji i prawie w prowincjach
pomorskich, stosunkach ludnoœciowych,wsi pomorskiej i gospodarcerolnej, spó³dzielczoœcii fmansach,rozwoju gospodarczymmiast i ksztahowaniu siê spo³eczeñstwa miejskiego na Pomorzu itd. Ca³oœæ
opatrzono wieloma tabelami i mapami
(niestety, dokumentacja fotograficzna jest nad wyraz skromna) oraz indeksami.

Historia Pomorza, t. III (1815-1850),cz. III: Kultura artystycznai umys³owa,red. G. Labuda, Poznañ 2001,wyd. PoznañskieTowarzystwo Przyjació³ Nauk, ss. 268
Tom poœwiêcony
problematycestosunkowoma³oznaneji rozpoznanejprzez
historyków. Ksi¹¿ka sk³adasiê z szeœciu
rozdzia³ów:Sztukiplastycznei architektura, Kultura umys³owa, Nauka i szkolnictwo wy¿sze,Szkolnictwo powszechnei œrednieoraz oœwiata,¿ycie muzyczneoraz Charakterystykaogólna
kultury Pomorza w pierwszej po³owie XIX stulecia. Na koñcu zamieszczono
indeksyodnosz¹cesiê do wszystkichtrzechczêœci
trzeciegotomu: indeksosobowy, nazwgeograficznychorazindeksautorów.Szkoda,¿ew tomie poœwiêconym
kulturzetak niewielew sumieznalaz³osiê ilustracji.
Witold Stankowski, Niemcy na Pomorzu Gdañskim i Kujawach w latach
1944/45-1950.Ucieczka,¿yciecodzienne,wysiedlenie,Bydgoszcz2000, wyd.
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, ss. 285
Pierwsza monografia poœwiêconadziejom ludnoœciniemieckiej nad doln¹ Wis³¹ w okresie tu¿ przed i tu¿ po zakoñczeniu wojny. Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech
rozdzia³ów: Ludnoœæniemiecka na Pomorzu Gdañskim i Kujawach w okresie
miêdzywojennym i w latach drugiej wojny œwiatowej; Ewakuacja i ucieczka
Niemców z Pomorza Gdañskiego i Kujaw i ich nastêpstwa (1944-1945); ¯yrip rnn7ipnnp
11Jnnn~rinipmiprkipi na Pnmnrzu Gdañskim i Kujawach do
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czasu rozpoczêcia planowych wysiedleñ (1945-1946); Przebieg i rozmiary
1iYsiedleñ Niemców z Pomorza Gdañskiego i Kujaw (1946-1950). W rozdzia³ach tych zmieszczono ponad 20 tabel z zestawieniami liczbowymi. Jednak najwiêkszy walor dokumentacyjny maj¹ aneksy-jest ich ³¹cznie 49 i zawieraj¹ ró¿nego
rodzaju dokumenty, mapy, szkice, zestawienia statystyczne itp. Ca³oœæ
koñczy obszernabibliografia, indeks miejscowoœcii streszczeniew jêzyku niemieckim.
Wies³aw Boryœ, Hanna Popowska- Taborska, S³ownik etymologiczny
kaszubszczyzny,t. 4: P-S, Warszawa 2002, wyd. Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy,
ss. 389
Przedostatni tom, okreœlanegoju¿ obecnie jako monumentalne, dzie³a dwójki
autorów krakowsko-warszawskich. Has³a zaczynaj¹ siê od s³owa paca (suszona
na powietrzu glina z domieszk¹ sieczki), a koñcz¹ na svitk (œwit, brzask, ale te¿
cz³owiek obdarzony rozs¹dkiem, ch³opski-filozof). Obcuj¹c z kolejnymi tomami,
mo¿na powiedzieæ, ¿e czytelnik ma szansê na zanurzenie siê w samo j¹dro kaszubszczyzny,a poprzez poszukiwanie etymologicznych objaœnieñmo¿e odbywaæ
podró¿ po ca³ej s³owiañszczyŸnie.Ten tom, jak ka¿dy poprzedni, poprzedza wykaz
skrótów, odnotowuj¹cy wykorzystane przez autorów Ÿród³a.
"Stargardia.

Rocznik Muzeum w Stargardz.ie", t. 1, Stargard 2001, ss.
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Muzeum w Stargardzie Szczeciñskim wzorem innych pomorskich placówek
muzealnych postanowi³o wydawaæw³asny rocznik poœwiêconydziejom najbli¿szego regionu. Pierwszy tom zosta³ podzielony na osiem czêœci.Pierwsza sk³ada siê z
czternastu artyku³ów (w tym niemieckojêzyczny art. H. Siutsa o Heimatmusem
dzia³aj¹cym w Stargardzie do 1945 r.; co zreszt¹ godne podkreœlenia- ka¿dy z
tekstów w tej czêœcirocznika zosta³ opatrzony streszczeniem w jêzyku niemieckim). Drug¹ czêœæ
stanowi¹ dwa komunikaty, trzecia traktuje o Zabytkach Ziemi
Stargardzkiej, czwarta zawiera materia³y do Stargardzkiego S³ownika Biograficznego (na razie zamieszczono tu jeden biogram). W pi¹tej czêœciznajdziemy
obszern¹ bibliografiê historii regionu stargardzkiego, a w szóstej- recenzje. Ciekawa jest czêœæ
siódma, która, chyba w zamierzeniu redaktorów, ma zawieraæró¿nego rodzaju refleksje i wypowiedzi "nienaukowe". Warto tu zwróciæwiêc uwagê
choæbyna tekst M. Jankowskiego i J. Zenknera pt. Przybli¿anie Pomorza. Ostatni
dzia³ zawiera ró¿norodne informacje o dzia³alnoœciMuzeum (wspó³praca ze szko³ami, dzia³alnoœæ
wystawiennicza, sprawozdania z pracy dzia³ów, informacje o nabytkach).

Kaszubszczyzna.Kaszebizna, red. Edward Breza, Opole 2001, wyd.
Uniwersytet Opolski (seria: Najnowsze dzieje jêzyków s³owiañskich), ss.
341

