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Od Redal<cji

"Acta Cassubiana" ukazuj¹ siê po pierwszych trzech latach pracy Instytutu Kaszubskiego jako jego organ naukowy.
Instytut jest stowarzyszeniem naukowym. Ma swoj¹ siedzibê w Gdañsku,
na Starym Mieœcie - w Domu Kaszubskim, bêd¹cym w³asnoœci¹ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, w którego dziejach, podobnie jak w historii ca³ej
naszej spo³ecznoœci,badania naukowe odegra³y bardzo wa¿n¹ rolê. Ludzie
nauki i efekty ich pracy by³y stymulatorem rozwoju i umocnienia to¿samoœci
regionalnej na Pomorzu.
W swojej codziennej pracy Instytut nawi¹zuje do piêknych tradycji m.in.
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, które kontynuuje kaszubsko-pomorskie
zainteresowaniaprzedwojennego Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w Gdañsku, do osi¹gniêæInstytutu Ba³tyckiego czy Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Idea utworzenia Instytutu Kaszubskiego jako miejsca, w którym wspó³pracowaliby ze sob¹ reprezentanci œwiatanauki zwi¹zani z ruchem kaszubsko-pomorskim z racji swoich zainteresowañ badawczych, korzeni rodzinnych czy te¿ uto¿samiania siê z programowymi celami tego¿ ruchu by³a ¿ywa
od dawna. Wielokrotnie w dokumentach programowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, podkreœlaj¹c osi¹gniêcia œrodowisk naukowych, wracano
do tej idei, wskazuj¹c na koniecznoœæpowo³ania takiej organizacji.
Wychodz¹c z przekonania, ¿e idea utworzenia Instytutu jest atrakcyjna
i dla ruchu kaszubskiego bardzo istotna, grono przedstawicieli œwiata nauki
w styczniu 1996 r. zorganizowa³o pierwsze spotkanie dyskusyjne na temat
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celów i zadañnowej instytucji. Uznano wówczas,¿eistnieje koniecznoœæ
poszerzeniai zintensyfikowania interdyscyplinarnych badañ nad spo³ecznoœci¹
kaszubsk¹,jej przesz³oœci¹i dniem dzisiejszym, nad problemami spo³ecznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi Kaszub i Pomorza.Instytut, zdaniem za³o¿ycieli, powinien tak¿eintegrowaæi skupiaærozproszonekaszubsko-pomorskie œrodowiskonaukowe oraz stymulowaæwspó³pracê miêdzynarodow¹
i promowaæproblematykê regionaln¹ w kraju i za granic¹.
Zebranie za³o¿ycielskie Instytutu odby³o siê w Gdañsku 20 listopada
1996r. Przyjêto wówczas statut oraz okreœlononajpilniejsze prace badawcze
zwi¹zane z szerokopojêt¹ problematyk¹ kaszubsko-pomorsk¹:
- opracowaniehistorii Kaszubów oraz pe³nej,naukowej monografii regionalizmu kaszubsko-pomorskiegona tle podobnych ruchów w Polscei EuropIe;
- opracowaniei wydanie mapy administracyjnej Kaszub (z podzia³em
na gminy i powiaty) z jednoczesnymopracowaniemnazw miejscowoœciw jêzyku kaszubskim;
- opracowaniei wydanie serii biografii naukowych g³ównych twórców
regionalizmu kaszubsko-pomorskiego;
- opracowanie stanowiskawobec projektów ustawy o mniejszoœciach
narodowych i etnicznych (w ten sposóbpodjêcie dyskusji nad statusemKaszubówjako grupy etnicznej);
- opracowaniei wydanie bibliografii kaszubskiej;
- uczestniczeniew przygotowaniu strategii rozwoju regionalnego oraz
w dyskusji nad projektami reformy ustroju terytorialnego pañstwa;
- kontynuacja i rozszerzeniebadañ nad profilem socjologicznym Kaszubów,a zw³aszczawp³ywem transformacji ustrojowej, w tym wydanie serii
monografii spo³eczno-ekonomicznychposzczególnychgmin;
- przygotowaniehistorii literatury,piœmiennictwa
i jêzyka kaszubskiego;
- reedycja podstawowych dzie³ literatury kaszubskiej w krytycznym
opracowanIu;
- badanianad dziejami rodzin pomorskich;
- prowadzenie studiów porównawczych nad Kaszubami i innymi grupami etnicznymi w Europie (w tym równie¿ wydawanie materia³ów dotycz¹cych tych grup).
Instytut Kaszubski zosta³zarejestrowany22 stycznia 1997 r. Zgodnie ze
statutem g³ównym jego celem jest: "w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ
spo³ecznoœci
kaszubskiejoraztradycji kaszuboznawczychorganizowanieprac
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badawczychi popularyzowanie ich efektów, wzbogacaniei rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego,integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiskanaukowego oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju". Cele te Instytut zamierza osi¹gn¹æ poprzez organizacjê konferencji
i seminariów naukowych, tworzenie zbiorów bibliotecznych, nawi¹zywanie
kontaktów miêdzynarodowych,pomoc w rozwijaniu m³odej kadry naukowej
oraz wydawanie w³asnegoperiodyku.
Grono za³o¿ycieli Instytutu stanowi¹:
prof. Józef Borzyszkowski - historyk, Uniwersytet Gdañski, prof. Edward
Breza- jêzykoznawca, Uniwersytet Gdañski, prof. Hubert Bronk - ekonomista, rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego,dr Klemens Bruski - historyk,
Uniwersytet Gdañski, prof. Krystyna Dziworska - ekonomista,Uniwersytet
Gdañski, prof. Andrzej Groth - historyk, Uniwersytet Gdañski, prof. Zbigniew Grzonka - biochemik, Uniwersytet Gdañski, prof. Gerard Labuda historyk, Polska Akademia Nauk, Poznañ,ks. dr Wies³aw Mering - filozof,
rektor Wy¿szegoSeminariumDuchownegow Pelplinie, dr Cezary ObrachtProndzyñski - historyk i socjolog, Uniwersytet Gdañski, prof. W³adys³aw
Pa³ubicki - socjolog i religioznawca, Uniwersytet Gdañski, prof. Wiktor
Pepliñski - historyk, Uniwersytet Gdañski,red. Stanis³aw Pestka - publicysta,Gdañsk,prof. Hanna Popowska-Taborska - jêzykoznawca, PolskaAkademia Nauk, Warszawa,dr Kazimierz Przybyszewski - historyk, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, dr TadeuszSadkowski - etnograf,Muzeum
- Park Etnograficzny we Wdzydzach,prof. Jerzy Samp - historyk literatury,
Uniwersytet Gdañski, dr Witold Stankowski - historyk, Wy¿szaSzko³aPedagogicznaw Bydgoszczy,ks. mgr Eugeniusz Stencel- teolog, Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie, prof. Brunon Synak - socjolog, Uniwersytet Gdañski,prof. Marian Szczodrowski - germanista,Uniwersytet Gdañski,
prof. Zygmunt Szultka - historyk, Polska Akademia Nauk, Poznañ, prof.
Jerzy Treder - jêzykoznawca, Uniwersytet Gdañski, prof. Edmund Wittbrodt - Politechnika Gdañska,prof. Mieczys³aw Wojciechowski - historyk,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu.
W sk³adpierwszegoZarz¹du Instytutu weszli:
prof. Józef Borzyszkowski - prezes,prof. Edward Breza - wiceprezes,prof.
Edmund Wittbrodt - skarbnik, dr Cezary Obracht-Prondzyñski - sekretarz, prof. Marian Szczodrowski, mgr Stanis³aw Pestka oraz prof. Zygmunt
Szultka - cz³onkowie Zarz¹du.
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"Acta Cassubiana" s¹ nowym rocznikiem naukowym, stworzonym przez
Instytut Kaszubski celem rozwijania i upowszechniania rzetelnej wiedzy o naszym regionie. Pismo jest otwarte dla reprezentantów ró¿nych œrodowisk, choæ
si³¹ rzeczy bêdzie tworzone g³ównie w oparciu o gdañski oœrodeknaukowy.
Nowy rocznik w za³o¿eniach ma byæpismem skupiaj¹cym przede wszystkim
naukowców zwi¹zanych z szeroko pojêtymi naukami humanistycznymi i spo³ecznymi - od geografii spo³ecznej i ekonomicznej przez historiê, pedagogikê
i politologiê a¿ po antropologiê, etnografiê, jêzykoznawstwo, socjologiê i ekonomiê. Szczególnie wa¿nym zadaniem jest promowanie m³odych adeptów
nauki - magistrów i doktorantów. Nacisk po³o¿ymy tak¿e na wspó³pracê
z oœrodkami naukowymi za granic¹ interesuj¹cymi siê Gdañskiem, Kaszubami i Pomorzem.
Na ka¿dy numer bêd¹ sk³ada³y siê nastêpuj¹ce dzia³y: Studia i materia³y;
Pomorskie syntezy i refleksje uczonych; Materia³y Ÿród³owe; Recenzje i omówienia; Kronika naukowa; Notatki bibliograficzne; Pro memoria.
O zawartoœci pierwszego tomu i o tym, na ile jego ostateczny kszta³t odpowiada naszym za³o¿eniom, mówi spis treœci.Mamy œwiadomoœæ
niedostatków i wartoœci materia³ów tu zamieszczonych. Mamy nadziejê, ¿e teksty bêd¹
w ka¿dym kolejnym roczniku coraz bardziej interesuj¹ce.
Z radoœci¹prezentuj emy Czytelnikom opracowania autorów spoza Gdañska,
tak¿e z RFN i Luksemburga. Chcielibyœmy, by "Acta Cassubiana" by³y podmiotem prezentuj¹cym tak¿e dorobek œrodowisk naukowych innych grup etnicznych, których losy i wspó³czesnoœæ
bliskie s¹ dziejom i aktualnej rzeczywistoœciKaszubów i Pomorza. Szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê nam wyniki badañ
nad relacjami miêdzy Serbo³u¿yczanami i Kaszubami, ¿yj¹cymi przez wieki
w podobnych realiach etniczno-politycznych, miêdzy Polsk¹ a Niemcami.
Z publikowanych w niniejszym tomie opracowañ szczególnie wa¿na jest
dla zespo³u redakcyjnego i Instytutu Kaszubskiego refleksja naukowa profesora Gerarda Labudy, stanowi¹ca próbê syntezy dziejów kultury Pomorza
w I po³owie XIX w. Profesor G. Labuda, bêd¹cy niedoœcig³ym mistrzem dla
wielu z nas, ju¿ w czasie II Kongresu Kaszubskiego w 1992 roku sformu³owa³
program badañ nad Kaszubami, który pragniemy realizowaæ w formie samodzielnych publikacji i w kolejnych tomach "Acta Cassubiana". Liczymy przede
wszystkim na cz³onków Instytutu Kaszubskiego, których grono nieustannie
wzrasta, jak te¿ na naszych przyjació³ i wszystkich pragn¹cych siê podzieliæ
wynikami swoich badañ nad Kaszubami i Pomorzem.
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W niniejszym pierwszym tomie napisaliœmytak¿eo dotychczasowejpracy i dorobku Instytutu Kaszubskiego,w tym o naszychpublikacjach ksi¹¿kowych, bêd¹cych czêsto owocem wspó³pracy z innymi instytucjami i stanowi¹cych wynik wczeœniejszychkonferencji naukowych.
Historia i wspó³czesnoœæ
ma³ych ojczyzn oraz los ma³ych spo³ecznoœci
etnicznych staj¹ siê corazpopularniejszymproblemembadawczym,wymagaj¹cym interdyscyplinarnego podejœciai wyrobionego warsztatu naukowego.
Mamy nadziejê, ze studia i opracowaniapublikowane w "Acta Cassubiana"
bêd¹ siê dobrze wpisywa³y w dyskusjê wokó³ kwestii regionalnych, spe³niaj¹c przy tym wymagania co do jakoœciopisu naukowego. Liczymy te¿ na to,
¿e naszeczasopismostanowiæbêdzie wa¿ny podmiot, scalaj¹cy jeszcze bardziej œrodowiskouczonych skupionych w Instytucie, oraz ³¹cznik z podobnymi instytutami innych grup etnicznych w Europie.
Dziêkuj¹c naszym Autorom, liczymy na nowe teksty, na informacje naukowe i bibliograficzne, szczególniezaœna wszelkie opinie ze strony Czytelników, do których dotrze tom pierwszy naszegorocznika. S¹dzimy przy tym,
¿eelementemu³atwiaj¹cym j ego dotarcie do uczonych z oœrodkówzagranicznych mo¿ebyæfakt, i¿ publikowane w nim teksty zosta³ynapisanew czterech
jêzykach: polskim, niemieckim, serbo³u¿yckimi kaszubskim. W przysz³oœci
zamierzamyprzynajmniej czêœæ
artyku³ów zaopatrzyætak¿ew obcojêzyczne
streszczenia.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Tñ7Pf Rnr7'}~7lrnw~lri

AndrzejRomanow

Problematyka kaszubsl<a na ³amach prasy polskiej
w Gdañsku w latach 1891-1920*

Jak konstatuje prof. Gerard Labuda, "œwiadomoœæ
narodowa rozbudzona
wpierw na zasadzie stwierdzenia w³asnej odrêbnoœcipoœród panuj¹cego ¿ywio³u niemieckiego, a w dalszej kolejnoœci zwi¹zku etnicznego z pozosta³ymi
ziemiami i z narodem polskim, ujawni³a siê na Kaszubach dopiero w po³owie
XIX w. - w czasach zaborów i okupacji pruskiej ". "Nast¹pi³o to - pisze dalej
G. Labuda - pod niew¹tpliwym tchnieniem Wiosny Ludów i budzenia siê œwiadomoœci narodowej w Europie w ogóle. By³ to pocz¹tkowo ruch ¿ywio³owy,
niezorganizowany, który dopiero na pocz¹tku XX stulecia przybra³ kszta³t or-

ganizacyjny w ruchu m³odokaszubskim"1.
* Referat wyg³oszony na XVI Powszechnym ZjeŸdzie Historyków Polskich we Wroc³awiu, który odby³ siê w dniach 15-18 wrzeœnia 1999 r.
I

G. Labuda,O Kaszubach,o ich nazwiei ziemi zamieszkania,Gdynia 1991,s. 47;

zob. te¿: ten¿e, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 31 i n, 176 i n; ten¿e, "Sprawa
kaszubska " w perspektywie historii, [w:] "Pomorze Gdañskie" nr 18, Kaszuby, Wroc³aw
1988, s. 229-231, 233-243; R. Wapiñski, Kaszuby w kontekœcieinnych regionów ziem
objêtych polskimi aspiracjami politycznymi do roku 1939, [w:] Antropologia Kaszub i Pomorza. Materia³y z II seminarium, które odby³o siê w maju 1990 r. w Gdañsku (red.
J. Borzyszkowski), Gdañsk 1992, s. 9-35: J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego
i jego przemiany od po³owy XIX wieku po wspó³czesnoœæ,
Gdañsk 1982; C.Obracht-Prondzyñski, Specyficznoœæregionalizmu kaszubsko-pomorskiego, [w:] J. Borzyszkowski,
Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów i kultury regionu, Gdañsk 1999,
s. 222-226.

14

Promotorem budzenia œwiadomoœci
etnicznej na Kaszubach,œwiadomoœcimanifestowanejm.in. poprzezpielêgnowanieodrêbnoœci
jêzykowej i swoistoœcikultury kaszubskiej, by³ Florian Ceynowa. Ów twórca kaszubskiego
regionalizmu, podkreœlacytowany ju¿ G. Labuda, by³ pierwszym, który tak
skonkretyzowan¹ "sprawê kaszubsk¹" "podniós³ do rangi zagadnienia". Pomijaj¹c analizê strukturaln¹ spo³eczno-kululrowej,jak równie¿ etnicznej i politycznej kwestii, jak¹ niew¹tpliwie stawa³asiê "sprawa kaszubska", wspomnieænale¿y,i¿ sformu³owaneprzez F. Ceynowê zasadniczeza³o¿eniatej¿e
"sprawy" leg³y II podstaw ich pó•11iejszychmodyfikacji, daj¹c pocz¹tek zrazu
modalnego, a niebawem ideowego zró¿nicowaniaruchu kaszubskiego.
Nie wdaj¹c siê w g³êbszerozwa¿anianad metabolizmem owych przemian, ajedynie gwoli przypomnienia, wyodrêbniæmo¿nanastêpuj¹cekierunki kaszubskiego odrodzenia kulturowo-etnicznego: wyartyku³owany przez
F. Ceynowêkierunek s³owianofilski, reprezentowanymo¿enajdobitniej przez
Hieronima Derdowskiego kierunek polonofilski, nazwanypóŸniej przez Jana
Kamowskiego "starokaszubskim", oraz znajduj¹cy równie¿ racjê bytu kierunek germanofilski2.W tym miejscujeszczeraz pragnêpodkreœliæ,
¿ewyszczególnione wy¿ej kienmki b¹dŸ nurty ruchu kaszubskiegonie przybra³y charakteru instytucjonalnego,organizacyjnego,lecz zaistnia³yjedynie w ówczesnej,
szerokopojmowanej rzeczywistoœcimedialnej (m. in. publicystyka, piœmiennictwo, dysputy wiecowe, akcje przedwyborcze,kazania koœcielne).Dopiero
na pocz¹tku XX stulecia kszta³t organizacyjny nada³temu ruchowi Aleksander Majkowski, powo³uj¹c w Gdallsku w si("rpnill1912 r. Towarzystwo M³odokaszubów.

'

G³ówne za³o¿enia ruchu m³odokaszubskiego sformu³owa³ A. Majkowski
nastêpuj¹co: ,,[...) ruch m³odokaszubski (powsta³ - przyp. A. R.)jako wyraz
d¹¿eñ rodzimej inteligencji ka.s'zttb,skiej.Opieraj¹c siê za przyk³adem Ceynowy na pielwiastkach rodzinnych kaszubskich, zwolennicy tego¿ ruchu nie id¹
œladami Ceynowy, o ile takowe odbiegaj¹ od w.spólnej drogi z narodem polskim. Przeciwnie, uznaj¹ siê za szczep,jeden z wielu! wielkiego narodu polskiego, uznaj¹ wspólnoœækltlturaln¹ i polityczn¹ z Polsk¹. fVidz¹ atoli jedynie
ocalenie kresów pomorskich w silnym akcentowaniu w³aœciwoœci
szczepowych,

nie zaœw ignorowanut ich "3,
2 Zobo: GoLabuda, Kaszubio.., So30-41;

ten¿e, O Kaszubacho..,So81-84; ten¿e,"Spra-

wa kaszubska ".0., s. 232-243; CoObracht-Prondzyñski,
3 Zob;; "Ziemia", RoTI, 1911, nr 22, s. 9.

cS"pecyficznoœæ
regionalizmu.o., So2260

Problema ka kaszubskana ³amach ras.

. w Gdañsku...
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W³aœnie
owo d¹¿eniedo "akcentowaniaw³aœciwoœci
szczepowych",tj. pielêgnowaniajêzyka, tradycji i kultury ludu kaszubskiego,wzbudzi³o ostry,trwaj¹cy latami spór ze zwolennikami nurtu starokaszubskiego,zmierzaj¹cymi do
zniwelowania wszelkich ró¿nic pomiêdzy spo³ecznoœci¹kaszubsk¹ a polsk¹
(ideologia polono-kaszubska).Kontrowersje wokó³ wspomnianych tu kwestii, bêd¹cychjednym z aspektów"sprawy kaszubskiej",znajdowa³yoczywiœcie
odbicie na ³amachówczesnejprasy polskiej - i to nie tylko regionalnej (w tym
wypadku zachodniopruskiej), lecz tak¿eogólnopolskiej.
Dla wydawanej w Gdañsku w latach 1891-1920prasy polskiej, adresowanej przede wszystkim do ludnoœcikaszubskiej, a tak¿ez racji funkcji pe³nionych przez ow¹ prasêw tej¿e spo³ecznoœci
"sprawa kaszubska" by³a jednym z zagadnieñ pierwszoplanowych, któremu poœwiêca³aznacznie wiêcej
uwagi ni¿ pozosta³epolskie gazety ukazuj¹ce siê w PrusachZachodnich.
Mo¿na powiedzieæ,¿e szerokopojmowana "sprawa kaszubska"determinowa³a w tym czasie g³ówne kierunki oddzia³ywania gdañskich pism polskich w kwestiach narodowoœciowo-spo³ecznych
oraz narodowoœciowo-ekonomicznych. Inaczej mówi¹c, przyjmuj¹c sformu³owan¹ wczeœniejkoncepcjê
prasy polskiej, czyli rolê, jak¹ mia³a ona odgrywaæna danym terenie w okreœlonychwarunkach politycznych i spo³ecznych,redakcja danegopisma wypracowywa³aodpowiedni¹ dla niego formu³ê wyznaczaj¹c¹ metody i kierunki oddzia³ywania. W konkretnym wypadku "odnoœnikiem" decyduj¹cym
o kszta³cie i kierunku zamieszczanychw prasie treœciby³a, co ju¿ podkreœlano, spo³ecznoœæ
polsko-kaszubska4.
Zupe³nie nowym elementemw "uœwiadamiaj¹cejpracy nad ludem" by³o
siêgniêcie przez redakcje gdañskich pism polskich do wartoœciregionalnej
kultury kaszubskiej. Wychodzono bowiem z za³o¿enia,i¿ rozbudzenie oraz
utrwalenie œwiadomoœci
etnicznej Kaszubów, a tym samym uchronienie ich
od wynarodowienia, nast¹pi szybciej wówczas,jeœlirozwijaæsiê bêdzie ,,[...]
pierwiastki tej œwiadomoœci
tkwi¹ce w samymludzie, ni¿poprzezprzyswajanie mu wartoœcikulturowych wytworzonychpoza nim "5.
W przybli¿eniu tak w³aœnierozumia³ sw¹ misjê ,,[...] na opuszczonych
i po macoszemudot¹d traktowanych Kaszubach" wydawca "Gazety Gdañskiej" - Bernard Zygmunt Milski6. Tak precyzowa³ cel swojej dzia³alnoœci~
4 Zob.: A.Romanow, Gdañskaprasa polska 1891-1920, Warszawa 1994, s. 147 i n.
s G.Labuda, "Sprawa kaszubska"..., s. 248.
6 B.Milski, Z vrzed 25 laty. ,.Gazeta Gdañska" nr 40 z 1 IV 1916 r.
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Aleksander Majkowski, twórca i redaktor "Dru¿by" - pisma redagowanego
po kaszubskui od 6 maja 1905 r. za³¹czanegow formie dodatku do "Gazety
Gdañskiej" oraz skupieni wokó³ s³ynnego"Gryfa" (1908-1912) M³odokaszubi. Tymczasemnieœmia³e
próby akcentowaniaw publicystyce "Gazety Gdañskiej" odrêbnoœciregionalnych kaszubszczyzny,m.in. poprzez zamieszczanie
tekstów kaszubskich,spotka³osiê z ostr¹ krytyk¹ niektórych krêgów czytelniczych? Obwiniano redakcjê, i¿ kieruje pismo w stronê koncepcji separatystycznych, niebezpiecznych dla idei integracyjnej i solidarystycznej. Tote¿
wkrótce, maj¹c na uwadzerównie¿ fakt, ¿ezarzut ów poparli niektórzy wp³ywowi dzia³aczeruchu narodowego w regencji gdañskiej (m. in. ks. Bernard
£osiñski, ks. Gustaw Pob³ocki, Emil Sobiecki), B. Milski, niejako pod ich
presj¹, zmieni³ dotychczasowepodejœciedo problemów kaszubskich, ujmuj¹c je odt¹d na ³amachpisma zgodnie z wyk³adni¹ rzeczników nurtu polonokaszubskiego,d¹¿¹cych do zatarcia ró¯nic polsko-kaszubskich8.
Wyrazem powy¿szych zmian w podejœciudo kwestii kaszubskiej by³o
zamieszczeniena ³amach "Gazety" tekstów pióra ks. Gustawa Pob³ockiego
krytykuj¹cych twórczoœæF.Ceynowy, H. Derdowskiego i A. Majkowskiego
jako oœmieszaj¹c¹lud kaszubski."Doœæ
ju¿ tychfrantówek - pisa³ G. Pob³ocki,
- powa¿nei ciê¿kieczasy,w których ¿yjemy,samesiê dopraszaj¹ i posilniejszej
strawy i powa¿niejszychpieœni"9. O¿ywion¹ dyskusjê wokó³ problemów kaszubskich spowodowa³wydany w 1893 r. S³ownikjêzyka pomorskiego, czyli
kaszubskiegoStefanaRamu³ta.Przewa¿a³w niej pogl¹d sformu³owany przez
przeciwnika pielêgnowania odrêbnoœci
jêzykowej Kaszubów, ks. G. Pob³ockiego, i¿ ,,[...} z takiegos³ownika{...} cieszyæ
siê mog¹jedynie Niemcy" wyzyskuj¹cy ustalenia Ramuha w celu os³abieniapolskiej wspólnoty narodowejl°.

7

Zob. np.: "Gazeta Gdañska" nr 29 z 6 IV 1891 r., s. 2. Pierwszy tekst kaszubski,

a mianowicie list do redakcji Z kaszubœci
Szwajcaryi pióra FranciszkaNierzwickiego,
opublikowanow 12 nrze "Gazety Gdañskiej"z 28 IV 1891r.
8 W odezwiedo mieszkañców
powiatupuckiegoDo WiarusówKaszubówpisa³wówczasB.Milski: ,,[...J "GazetaGdañska"pod³ug intencji szlachetnychjej za³o¿ycieli,ma
Wambyæniby szko³¹polsk¹, polskim nauczycielemwêdrownym,wikarym,pomocnikiem
proboszczów.Nam niepodobna Wasuczyæ
po polsku czytaæ,
pisaæ.mówiæ,myœleæ
i czuæ.
bo nie podobna nam wêdrowaæ
od wsi do wsi, od domudo domu.»GazetaGdañska«ma
nas niejako zast¹piæ".Zob.: "GazetaGdañska"nr 106z 5 XII 1891r., s. 1.
9 Zob.: "GazetaGdañska"nr 43 z 11IV 1899r., s. 1-2.
10 Tam¿e, nry:

~ 1-2: 129z26X

121 z 7 X 1899 r., s. 1; 124 z 14 X 1899 r., s. 1-2; 126 z 19 X 1899 r.,
1899r..s.1-2.
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Podobne opinie wypowiada³ w "Gazecie Gdañskiej" ks. Pob³ocki po ukazaniu siê w 1899r. "ramu³towej" Statystyki ludnoœcikaszubskiej.
Tymczasemred. B. Milski nadal dostrzega³potrzebêg³êbszegowyzyskiwania elementów regionalnych w budzeniu œwiadomoœci
narodowej spo³eczeñstwa kaszubskiego.Œwiadczy³oo tym popieranie przez "Gazetê Gdañsk¹" wszelkich przejawów ruchu regionalnego siêgaj¹cych do pierwiastków
ludowych, kaszubskichi akcentuj¹cych swoistoœæ
kaszubskiejtradycji, kultury i obyczajów jako elementów kultury ogólnonarodowej.
Domniemywaæmo¿na,¿eow¹, choænie formu³owan¹ju¿ teraz expressis
verbis, lecz dostrzegaln¹aprobatêwartoœcirodzimej kultury kaszubskiejprzez
B. Milskiego na stronicach"Gazety Gdañskiej" o¿ywia³wspó³pracuj¹cy z nim
blisko dr AleksanderMajkowski, póŸniejszytwórca ruchu m³odokaszubskiego.
To w³aœnieA. Majkowski po objêciu 1 marca 1905 r. stanowiska redaktora naczelnego"Gazety Gdañskiej" doprowadzi³ do wydania redagowanego
po kaszubskupisemka, tj. wspomnianegoju¿ dodatku "Dru¿ba". Zabiegaj¹c
o poparcie i zgodê w³aœcicieli"Gazety" na edycjê "Dru¿by", tak oto uzasadnia³ Majkowski potrzebêjego wydania: "Jestem zdania, ¿e nie tyle ze wzglêdu na sprawê narodow¹ na Kaszubach,zaleca siê a¿ebyœmy
wydawali dodatekpo kaszubskupisany, dodatekco 2 tygodniewychodz¹cy[. ..J. W tensposób
i "Gazeta Gdañska" mia³aby coœosobliwego a ze wzglêdu na zainteresowanie siê ogólne spo³eczeñstwaspraw¹ kaszubsk¹ dodatek - moim zdaniem przyczyni³by siê do powiêkszenia liczbyjej abonentóworaz znaczeniai wp³ywu. Prosi³bym o ³askaw¹ odpowiedŸw poruszanych kwestiach"II.
Niebawem inicjatywa A. Majkowskiego uzyska³aaprobatêzarz¹du wydawnictwa i 6 maja 1905r. pierwszy numer "Pisma dlo polscich Kaszubów",
tj. "Dru¿ba", za³¹czony do 54 numeru "Gazety Gdañskiej" opuœci³drukarniê.
Zanim to jednak nast¹pi³o, A. Majkowski, wiemy swym przekonaniom,
zaznajomi³czytelników z programemspo³eczno-ideowym,
jakiemu s³u¿yæ
mia³a teraz kierowana przez niego "Gazeta Gdañska". Wspomniana deklaracja,
stanowi¹ca kwintesensjê rozwiniêtych póŸniej na ³amach "Gryfa" pogl¹dów
A. Majkowskiego na kwestiê kaszubsk¹, by³a w zasadziewyk³adni¹ podstawowych za³o¿eñnowego ruchu regionalnego, który kilka lat póŸniej przyj¹³
nazwê ruchu m³odokaszubskiego.Tak wiêc pisa³ w niej A. Majkowski: ,,[...J
COdo sprawy kaszubskiej, tojesteœmyzdania, ¿e ten szczeppolski, który wbrew
II

Akta rodzinne ze zbiorów Leontyny Tyszkiewiczowej.Teka: "GazetaGdañska"

(dalejo- ALT, GG), list A. Majkowskiego z 25 1111905 r. do L. Janta-Po³czyñskiego.
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wszelkim przypuszczeniom i dziêki swym w³aœciwoœciom
odpornym, mimo
braku wszelkiej opieki nad sob¹, dotychczasbroni³ siê germanizacji, tylko
wtenczas¿yw¹ rózg¹ na pniu ojczystympozostaæmo¿e,je¿eli wiêcej siê zajmiemy pielêgnowaniem jego charakterystycznychw³aœciwoœci,
je¿eli obok
rozpowszechnianychwœródniego dobrychpism polskich, bêdziemypielêgnowali jego piêkne narzecze,oczyszczalije z obcych nalecia³oœcii uczyægo
bêdziemybyædumnymna swoj¹ nazwê- Kaszuby. Tym,którzy by Kaszubów
z tegopowodupos¹dzali o d¹¿noœciseparatystyczne- przypuszczenie,do którego najmniejszegonie dali powodu - odpowiadamys³owamipoety naszego
rodzinnego: »Czujce tu ze serca toni sk³ad naszapostolœci:Nima Kaszub bez
Polonii bez Kaszub Polœci!«!2.
Jeszczewyraziœciejnakreœli³ów program A. Majkowski w numerze 75
"Gazety Gdañskiej" z 24 czerwca 1905 r., pisz¹c: "Pod szczególn¹ uwagê
braæbêdziemyi nadal stan sprawy narodowej na Kaszubach. W tym celu,jak
dotychczasporuszaæbêdziemyi donosiædo wiadomoœciogó³upolskiego wszelkie kwestie dotycz¹ce Kaszubów i ich ziemi, a¿ebytu, nad Ba³tykiem, gdzie
szczególnieszerzy siê germanizacja, uratowaæz powodzi to, co dotychczas
jeszcze nampozosta³o.Jako pierwszy i najwa¿niejszykrok na tej drodze uwa¿amypielêgnowanie u ludu kaszubskiegopoczucia swej godnoœcii wartoœci,
budzenieuszanowaniado swych obyczajów i swej piêknej gwary. W tym zamiarze wydawaæi nadal bêdziemydodatekpod tytu³em »Dru¿ba«, w którym
znajd¹ miejsce wyj¹tki z zapomnianychniemal po dziœdzieñ zbiorów œp.dra
Ceynowy,pisma œp.Derdowskiego,ludowepodania kaszubskieoraz skromne
p³ody wspó³czesnejmuzykaszubskiej".
Redagowany w tym¿e duchu "Dru¿ba", przyjêty zrazu ¯yczliwie przez
czêœæ
abonentów, w koñcu równie¿ napotka³ mur niechêci!3. ,,[...J Ju¿ po
zjawieniu siê pierwszego numeru ("Dru¿by" - A. R.), powsta³o sarkanie po
dworkach i plebaniach na »separatyzm«"!4.Opinia "separatysty kaszubskie12 "GazetaGdañska"nr 34 z 211111905
r., s. 1; zob.te¿:J. Borzyszkowski,Aleksander Majkowski w Gdañskui o Gdañsku,[w:J Gdañski Pomorzew X/X i XX wieku...,
s. 55-56.
13 Zob.: D. Majkowska, KorespondencjaAleksandraMajkowskiegoz Bernardem
Chrzanowskimz lat 1905-/921, "Libri Gedanenses"(za lata 1968-1969),Gdañsk 1970,
list nr 21 z 5 XII 1910r., s. 164-165;ALT,GG, Informacja Leona Janta-Po³czyñskiego
dot. genezySpó³ki Wydawniczej"GazetaGdañska".
14 Zob.: "GazetaGdañska"nr 139z 21 XI 1907r., s. 1-2, art. A. Majkowskiego pt.
Prasa niemieckaa Kaszuby,cz. III.

go" oraz atmosferaniechêci,jak¹ ów zarzut wytworzy³ wokó³ osoby A. Majkowskiego, by³y jednymi z powodów jego odejœciaz redakcji "Gazety Gdañskiej", a w zwi¹zku z tym przerwania edycji "Dru¿by". W³aœciciele"Gazety
Gdañskiej" nie dostrzegali równie¿ interesuj¹cych, nowatorskich koncepcji
prowadzenia regionalnegopisma przyjêtych przez Majkowskiego, uwa¿aj¹c
je za niepotrzebne,obci¹¿aj¹cenadmierniebud¿etwydawnictwa eksperymenty.
Nie rozumieli te¿podjêtegona ³amach"Dru¿by" przezjej redaktora, a w jego
zamierzeniu d³ugofalowego, metodycznego oddzia³ywaniana czytelników
z myœl¹pog³êbienia u nich w³asnej, kaszubskiej to¿samoœcioraz - o czym
pisze Józef Borzyszkowskj - obudzenia"dumy szczepoweji ducha kaszubskiego"15.
Andrzej Bukowski w pracy o regionaliŸmiekaszubskimtrafnie spostrzega, i¿ redagowaniewspomnianegododatku nie tylko ¿e umo¿liwi³o A. Majkowskiemu manifestacjê swoich pogl¹dów na kwestiê kaszubsk¹, lecz tak¿e
by³o dlañprzygotowaniemdo wydania" [...] póŸniejszegoo lat kilka »Gryfa«"16.
Z kwesti¹ kaszubsk¹ wi¹¿e siê te¿ œciœle
kreœlonyna ³amach polskich
gazet obraz strajku szkolnego, który w latach 1906-1907ogarn¹³ Prusy Zachodnie. Dla "Gazety Gdañskiej" strajk ów by³ "naturalnym nastêpstwem"
przeciwpolskiej polityki w³adz niemieckich. W artyku³ach podkreœlanoznaczenie akcji strajkowej dla integracji narodowej polsko-kaszubskiej spo³ecznoœciPrus Zachodnich, podkreœlaj¹cjej patriotyczn¹ postawê. "Uwa¿ano
Kaszubyza straconyposterunek- pisa³awówczas "Gazeta Gdañska"- a nawet wœródrodowitej kaszubskiejinteligencji by³yjednostki, które o polskiej
duszyludu kaszubskiegopoczê³ypow¹tpiewaæ.Otó¿strajk szkolny udowodni³
owym ludziom ma³ej wiary, ¿e lud kaszubskipod wzglêdempoczucia polskiego przynosi zaszczytnarodowi polskiemu"17.

15

J. Borzyszkowski,AleksanderMajkowski...,s. 57; A. Romanow,Gdañskaprasa

polska..., s. 74-75.
16A. Bukowski, Regionalizmkaszubski.Ruch naukowy,literacki i kulturalny, Poznañ 1950,s. 136.
17 Zob.: "GazetaGdañska"nr 84 z 16 VII 1907r., s. 1-2, art. O naszychKaszubach.
Strajk szkolny kaszubskichdzieci rozpocz¹³ siê w lipcu 1906r. w miejscowoœciR¹ty
w powieciekartuskim spontanicznymprotestemprzeciw nauczaniureligii w jêzyku niemieckim. "GazetaGdañska"w Drze116z 2 X 1906odnotowa³aimiona i nazwiskadzieci
strajkuj¹cych w R¹tach - byli to: £ucja, Leokadiai Antoni £aszkowscy,Wiktor, August,
Marta i PelagiaPlichtowie.
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WyjœcieA. Majkowskiego z redakcji "Gazety Gdañskiej" i zaprzestanie
edycji "Dru¿by" nie os³abi³ojednak¿e zainteresowaniapisma problematyk¹
kaszubsk¹. Wprost przeciwnie; g³oszonew "Gazecie" i w kaszubskimdo niej
dodatku kontrowersyjne wówczas pogl¹dy A. Majkowskiego zainspirowa³y
szerok¹ nad nimi dyskusjê.G³osw niej zabra³równie¿i samMajkowski. Daj¹c
w obszernymartykule odpór stawianymzarzutom,zwraca³jednoczeœnie
uwagê
czytelników na niebezpieczeñstwo,jakie stwarzadla sprawy kaszubskiejpodjêcie jej przez stronê niemieck¹. "Po¿a³owania godnym te¿jest - stwierdza³
A. Majkowski - ¿e ze strony niemieckiej dopiero zajêto siê pielêgnowaniem
rodzimych cech Kaszubów.Kto to czyniæpróbowa³ ze swoich, od razu okrzyczanyzosta³jako »separatysta«kaszubski"18.
Oczywiœcie,prócz dyskusji i sporów dotycz¹cych rozumienia "kwestii
kaszubskiej" wiele miejsca poœwiêca³atak¿e w tym czasie "Gazeta Gdañska", a przede wszystkim "Gryf', problemom gospodarczym, kulturalnym
i spo³ecznymregionu. Apelowano wiêc o zak³adaniena Kaszubachbanków
rolniczych, kas samopomocy,czytelni ludowych, o wstêpowaniedo organizacji polskich i abonowaniepolskich pism.
W œródpodzielonych orientacyjnie zachodniopruskichpism polskich swoim stosunkiemdo zagadnieñspo³eczno-politycznychwyodrêbnia³ siê w³aœnie
m³odokaszubski"Gryf'. Podkreœlaj¹cponadpartyjny charakter swej misji, tj.
"narodowe odrodzenieKaszubjako dzielnicy Polski", na plan pierwszy wysuwa³oczasopismokoniecznoœæ
"pracy kulturalno-oœwiatowej,pracy na polu
spo³eczno-ekonomicznym". A percepcjê spo³eczno-polityczn¹ odk³adano
"tymczasowo" na okrespóŸniejszy,po zrealizowaniu celów dla pisma podstawowychl9. Maj¹c na uwadze ów fakt, "zdania przeciwne i d¹¿enia rozbie¿ne"(czytaj: partyjne - przyp. A. R.) winny byæzdaniem redaktorów "Gryfa"
"wziête w œwiêt¹s³u¿bêojczyzny, podporz¹dkowane najwy¿szemucelowi".
Deklaracja nieanga¿owaniasiê M³odokaszubóww spory orientacyjne dziel¹ce ruch polski w PrusachZachodnich przy jednoczesnej krytyce na ³amach
"Gryfa" zró¿nicowaniapartyjnego2O
doprowadzi³a w rezultacie do wysuniêcia przeciw nim tak ze strony kó³ konserwatywnych,jak i oœrodkagrudzi¹dz-

18

"Gazeta Gdañska" my: 137 z 16 XI 1907 r.; nr 138 z 19 XI 1907 r.; 139

z 21 XI 1907 r., art. A.Majkowskiego pt. Prasa niemiecka a Kaszuby, cz. I, II i III.
19
20

rif

"Gryf' nr 10-11-12z 1911r., art. Przed wyborami doparlamentu, s. 209-210.
Tam¿e,nr 3 z 1912r., s. 55; nr 8 z 1912r., s. 209-213;m 10-11-12z 1911r., loco
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kiego zarzutu d¹¿enia do separatyzmu i zerwania z ide¹ solidaryzmu narodowego21.Ten przykry spór znalaz³ rozstrzygniêcie w s¹dzie, dok¹d skierowa³ sprawê
A. Majkowski dotkniêty oczerniaj¹cymi go insynuacjami pelpliñskiego "Pielgrzyma". "Nie mo¿na wymyœliæciê¿szegozarzutu - komentowa³a napaœæ
"Pielgrzyma" "Gazeta Gdañska" - jak ten, ¿e ktoœza pieni¹dze staje siê zdrajc¹
w³asnego narodu [..} ". W g³oœnymprocesie pomówienia owe zosta³y uznane
przez s¹d pruski za oszczercze i obraŸliwe wobec tak "nacjonalistycznego
Polaka", jakim by³ A. Majkowski. "Zamiar »Pielgrzyma« by³ przejrzysty pisa³ w liœcie do redakcji "Gazety Gdañskiej" ks. Kamil Kantak - wytoczeniem jak naj ciê¿szych œmig³ownic za jednym wystrza³em zabiæ ca³y ruch m³odokaszubski i szczególnie znienawidzonego pana Majkowskiego "22.
Wygaszone na jakiœ czas spory wokó³ problemów kaszubskich wyp³ynê³y
ponownie z ca³¹ ostroœci¹ w przeddzieñ i po za³o¿eniu w Gdañsku w sierpniu
1912 r. Towarzystwa M³odokaszubów. "Gazeta Grudzi¹dzka" oraz "Pielgrzym"
zaatakowa³y wówczas M³odokaszubóworaz ich pismo, tj. "Gryfa", o¿ywiaj¹c wysuwane ju¿ wczeœniej zarzuty o separatyzm oraz rozbijanie jednoœci
narodowej23. Tak¿e "Gazeta Gdañska" z oburzeniem wówczas pisa³a (uwa¿aj¹c j¹ za nies³uszn¹) o krytyce, jakiej poddano na zjeŸdzie M³odokaszubów
dotychczasowe metody pracy spo³eczno-narodowej w regionie. Otó¿ zdaniem
ówczesnego redaktora i dzier¿awcy "Gazety", Antoniego Koniecznego, "M³odokaszubi [..} nies³usznie!...} obni¿aj¹ pracê dotychczasow¹, podczas gdy
sami jeszcze ni krzty nie dokonali "24.
21

"Pie1grzym"nr 88 z23 VII 1912r., s. 1, art. Co s¹dziæo d¹¿eniach M³odokaszubów?,'

nr 91 z 30 VII 1912 r., s. 1, art. Jeszcze "M³odo kaszubi "; "Gazeta Grudzi¹dzka" nr 78
z 29 VI 1912 r.; nr 80 z4 VII 1912r., S.1; por.: "Gazeta Gdañska" nr 81 z6 VII 1912r.; nr 85
z 17 VII 1912 r.; nr 90 z VII 1912 r.; "Gryf' nr 7 z 1912 r., s. 177-182; nr 8 z1912 r., s. 209213,237-238; Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (dalej-MKP), Akc. 1981-K\Cl\36\35, listyK. Kantaka do A. Majkowskiego z 13 VII 1912;
22 VII 1912, 25 VII 1912 oraz z VIII 1912 (bez daty dziennej); zob. te¿: A. Bukowski, Regionalizm kaszubski...,s. 254-255; S. Wierzchos³awski,Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wroc³aw 1980, S. 161-162.
22

Zob.: "GazetaGdañska"nr 7 z 16 I 1913r.; nr 8 z 18 I 1913r.; MKP, list K. Kan-

taka z sierpnia 1912 r. (bez daty dziennej) do A. Majkowskiego.
23 Zob.: "Gazeta Grudzi¹dzka"
nr 78 z 29 VI 1912 r., s. 1, art. Co siê dzieje na
Kaszubach?; nr 80 z 4 VII 1912 r., s. 1, art." Gazeta Gdañska" w rêku m³odokaszubów?,'
"Pielgrzym" nr 88 z 23 VIII 1912 r., s. 1, art. Co s¹dziæ o d¹¿eniach M³odokaszubów?,.
nr 91 z 30 VIII 1912 r., S. l, art. Jeszcze M³odokaszubi.
24 "Gazeta Gdañska" nr 76 z 25 VI 1912 r.; "Gazeta Grudzi¹dzka"
nr 78
7
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Powy¿szaopinia, ró¿naod ocen i pogl¹dów w³aœcicielipisma popieraj¹cych b¹dŸ sympatyzuj¹cych z ruchemm³odokaszubskim,zadecydowa³aostatecznie o rozwi¹zaniu z A. Koniecznym umowy o pracê.W tej sytuacji, maj¹c
poparcie Rady Nadzorczej wydawnictwa, a przedewszystkim j ej wp³ywowego cz³onka, Romana Janta-Po³czyñskiego,o przejêcie "Gazety Gdañskiej"
wyst¹pili M³odokaszubi. Jeszczew trakcie pertraktacji z w³aœcicielami,za
ich zgod¹, M³odokaszubiobjêli kierownictwo redakcji pisma. Nie chc¹c zapewne prokurowaænowych zadra¿nieñ,oficjalnie powierzonoje d³ugoletniemu
pracownikowi technicznemuwydawnictwa - Wilhelmowi Grimsmannowi25,
gdy tymczasemfaktycznym redaktorem"Gazety" zosta³dr FranciszekKrêcki,
jeden z za³o¿ycieliTowarzystwaM³odokaszubówi ówczesnyredaktor"Gryfa".
Oczywiœcie,wspomnianeposuniêcienie stanowi³o dla adwersarzyruchu
m³odokaszubskiego,znaj¹cych doskonalemiejscowe stosunki, ¿adnejtajemnicy. Skupieni g³ównie wokó³ redakcji "Pielgrzyma" oraz "Gazety Grudzi¹dzkiej" wyst¹pili obecnieprzeciw M³odokaszubom,obawiaj¹c siê, ¿e ich dzia³alnoœæ
po przejêciu "Gazety" nabierze cech stricte politycznych, przez co
zagrozi wp³ywom ju¿ istniej¹cych Ugrupowañ26.
Siêgniêto do tych¿e samych
zarzutów i oskar¿eñ,którymi ju¿ nieraz usi³owano dyskredytowaæM³odokaszubów, obwiniaj¹c ich o "d¹¿enia separatystyczne"i dzia³alnoœæ
na szkodê
sprawy narodowej w PrusachZachodnich. "Jak nam w tej chwili z Gdañska
donosz¹ - informowa³a "GazetaGrudzi¹dzka" - redakcjê»GazetyGdañskiej«
obj¹³ pan dr Krêcki, jeden ze zwo³uj¹cych zjazd m³odokaszubski.[...] Maj¹
wiêc teraz m³odokaszubipismo swoje w³asne,jakiego pragnêli na zjeŸdzie
w Gdañsku. Dot¹d by³a »Gazeta Gdañska« redagowana w jêzyku polskim.
Ciekawoœæ
teraz, czypan Krêcki bêdziej ¹ redagowa³w narzeczukaszubskim?
Myœlimyjednak, ¿em³odokaszubizastanowi¹ siêjeszczenad tym, czys³usznie
by by³o i czy by siê sprawie narodowejprzys³u¿yli tym, gdyby teraz »Gazeta
Gdañska« wychodziæmia³a w narzeczu kaszubskim[...]. Nam siê zdaje, ¿e
m³odokaszubizaniechaj¹ tego a bêd¹ raczej woleli dzia³aæprzez "Gazetê"
w kierunku politycznym. Gdyby dzia³aæchcieli jako odrêbna partia kaszubska, by³oby to ubolewania godnem. [...] Utworzenie osobnej partii kaszub25"Gazeta Gdañska"nr 81 z 6 VII 1912 r.; "GazetaChojnicka" z 11 VI 1912r.;
"GazetaGrudzi¹dzka" nr 80 z 4 VII 1912r., s. 1, art." GazetaGdañska" w rêku m³odokaszubów?
26 Zob.: "Gryf' nr 8 z 1912r., s. 237-238;"GazetaGrudzi¹dzka"nr 80 z4 VII 1912r.;
A.Bukowski, Regionalizmkaszubski...,s. 254-255.
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skiej spowodowa³obyoderwanie siê Kaszub od Polski a na to tylko czyha
Prusactwo. Bo to by³abyju¿ œmieræ
Kaszub w morzu germañskim"27.
W tej sytuacji A. Majkowski i F. Krêcki kolejny raz zmuszeni zostali do
obrony na stronicach "Gazety Gdañskiej" oraz "Gryfa" swoich przekonañ.
Kolejny raz za poœrednictwemtych¿epism usi³owano wyjaœniæ
i przybli¿yæ
czytelnikom za³o¿eniai cele ruchu m³odokaszubskiego28.
Nag³oœnieniestawianych M³odokaszubomzarzutów przez "Pielgrzyma" i "GazetêGrudzi¹dzk¹" - pisma docieraj¹ce do znacznie wiêkszego krêgu czytelników ni¿ wydawnictwa gdañskie- i wywo³ana t¹ akcj¹ presjazmusi³y w³aœcicieli"Gazety
Gdañskiej" do przerwania pertraktacji z M³odokaszubami, a ich samych do
zarzuceniaplanów objêcia redakcji.
Niew¹tpliwie nastêpstwemsporu by³o tak¿eprzerwanie w 1912r. edycji
organu ideowego M³odokaszubów, tj. "Gryfa". W jednym z jego ostatnich
numerów A. Majkowski, przeciwstawiaj¹c wysuwanym zarzutomw³asnestanowisko i pogl¹dy, pisa³: ,,[... ] Bezzaprzeczeniaorgan ludowy w rêku m³odokaszubóww wysokim stopniu by siê przyczyni³ do uœwiadomieniaKaszubów
i ratowania ich od germanizacji, a bêd¹c w rêkach organizacji, która nie ma
charakterupolitycznego,przyczyni³by siê do podniesienia ogólnegopoziomu
pracy dziennikarskiej.Bêd¹c bowiem wyrazemruchu opartego na idei, sta³by
ponad walkami osobistymii koteryjnymi. Niestety,s¹ wp³ywowi ludzie, którzy
tego charakteru m³odokaszubskiegoruchu uznaænie chc¹, lub nie s¹ do tego
zdolni i st¹d ku szkodzieogólnej sprawy wytê¿aj¹ wszystkiesi³y a¿ebyzapobiec przejœciu»Gazety Gdañskiej« w rêce m³odokaszubów"29.
Rozpoczêtana ³amach"PielgrzYma" i "Gazety Grudzi¹dzkiej" kampania
prasowa przeciw M³odokaszubomoraz ich planom przejêcia "Gazety Gdañskiej" uwypukli³a ró¿nice programowe i odmiennoœæ
metod stosowanych
w pracy narodowej na Kaszubach,wykazuj¹c jednoczeœnie,,,[... ] ¿e w praktycznej dzia³alnoœcipolitycznej i spo³eczno-ekonomicznej
decyduj¹cy wp³yw
na ludnoœæ
kaszubsk¹ nadal mieli rzecznicynurtu polono-kaszubskiego(starokaszubskiego),tj. duchowieñstwo i ziemianie, wywodz¹cy siê przewa¿nie
spoza terenusamychKaszub[...] "3°.To w³aœniewywodz¹cy siê z owych krê-

27

"GazetaGrudzi¹dzka",/oc. cit.; "Pielgrzym" nr 88 z 23 VII 1912r.; nr91 z 30 VIII

1912 r.
28
29

"GazetaGdañska"nr 90 z 27 VII 1912r.; "Gryf' nr 8 z 1912r.
"Gryf' nr 8 z 1912r., s. 237 i n.

30G.Labuda. ..Snrawa ka.fzub.fka".

s. 252.

gów i znacz¹cy w ruchu narodowym dzia³aczespowodowali, ¿e "swe szczególne zainteresowanieKaszubami"31ograniczy³aobecnie "Gazeta Gdañska"
do suchych, choædrobiazgowych informacji o rozlicznych przejawach ¿ycia
narodowegow regionie. Bez w¹tpienia tak¿eowo iœciekronikarskie odnotowywanie têtna aktywnoœcinarodowej na Kaszubach,choæpozbawione elementów ideowych, spe³nia³ow okreœlonychwarunkach funkcjê swoistego
czynnika integruj¹cego spo³ecznoœæ
lokaln¹ oraz rozbudzaj¹cegojej aspiracje i kszta³tuj¹cego po¿¹danepostawy.
Wspomniany,kronikarski charaktertematyki kaszubskiejna ³amach"Gazety Gdañskiej" zarzuconyzosta³z chwil¹ wykupienia pisma przez red. Jana
Kwiatkowskiego. Pracuj¹c przez wiele lat w œrodowiskupolskim na Œl¹sku,
nowy w³aœcicieli redaktor "Gazety" rozumia³ i docenia³ rolê problematyki
regionalnej w publicystyce. Decyduj¹c siê na podniesienie "kwestii kaszubskiej" do roli wiod¹cego w "Gazecie Gdañskiej" tematu, doprowadzi³ w konsekwencji J. Kwiatkowski do ponownej konfrontacji ró¿nych ocen i pogl¹dów na wspomnianezagadnienia.Powódku temu da³opowo³aniew Poznaniu,
w kwietniu 1913r., Rady Narodowej, ,,{..J moralnej przedstawicielki ca³ego
spo³eczeñstwapolskiego w obrêbie RzeszyNiemieckiej" oraz organu doradczego dzia³aj¹cych w ówczesnychNiemczech organizacji polskich32.
Dysputênad "sprawamikaszubskimi"otworzy³ obszernyartyku³ ks. G. Pob³ockiego. Krytykuj¹c w nim dotychczasowe,a jego zdaniemniewystarczaj¹ce rezultaty pracy narodowejna pó³nocnychKaszubach,domaga³siê Pob³ocki
od Rady Narodowej zarzuceniaprowadzonejdot¹d wed³ug"schematycznych"
w jego opinii wzorców dzia³alnoœci
patriotyczno-wychowawczejna rzecz podejœcia"indywidualizuj¹cego", tj. uwzglêdniaj¹cego "dziejowy[...} rozwój
Kaszub". "Zobojêtnienie" Kaszubów na has³anarodowe by³o, zdaniem Pob³ockiego, ,,[...J logiczn¹ konsekwencj¹ przesz³oœcihistorycznej", bowiem
,,[...} nieliczny lud kaszubskiby³ pozostawionysam sobie i stan¹³ pod wzglêdem kulturalnym na zewn¹trz Polski ".
Tak wiêc w obliczu wszechstronnejdominacji niemieckiej, w sytuacji,
kiedy to bie¿¹ca praca na niwie narodowej przynosi³a ograniczoneefekty,jedyny sposóbna uratowanieKaszubówprzedgermanizacj¹ widzia³ on w "prze31
32

Zob.: "Gesamtiiberblick iiber die polnische Tagesliteratur", nr 43 z 28 X 1913 r.
Zob.: "Gazeta Toruñska" nr 77 z 51V 1913 r., s. l, art. Rada Narodowa; Z.Hemmer-

ling, Pos³owie polscy w parlamencie RzeszyNiemieckiej i w Sejmie pruskim, 1907-1914,
Warszawa 1968. s. 68: S.Wierzchos³awski. Pnl.~k¿ro~h namdnwv ~ 1~,,- 1~7
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niesieniu kultury polskiej z zewn¹trz", aby to, "co dawniejszaPolska zaniedbywa³a przez wieki, teraŸniejszaPolska odrobi³a w ostatniej chwili". Na
Kaszubachzadanieto wykonaæmia³a, zdaniem ks. G. Pob³ockiego,w³aœnie
Rada Narodowa33.
Artyku³ ks. G. Pob³ockiegorozes³anyprzez red. J. Kwiatkowskiego do
redakcji polskich gazetw PrusachZachodnich i w Wielkopolsce, a nastêpnie
przeznie opublikowany,wzbudzi³niema³ezainteresowanieczytelników.Pierwsi zareagowali nañ sympatycy i cz³onkowie Towarzystwa M³odokaszubów.
Znany z dzia³alnoœci
w polskich organizacjachna Kaszubachprof. Feliks Herstowski z Oliwy, polemizuj¹c z tezami artyku³u ks. G. Pob³ockiego,zwraca³
uwagê na wiernoœæ
ludu kaszubskiegosprawie narodowej. ,,[...} Germanizacja dzisiejszychKaszubówkatolickich - pisa³ F. Herstowski - ci¹gnie siê od
800 lat [...}. Wobectego w³aœciwiedziwiæsiê mo¿na,¿e lud kaszubski tak
dalekojeszcze opar³ siê ca³kowitemuzniemczeniu". W kontekœcienarastaj¹cego zagro¿eniaetosunarodowegoza podstawowezadaniaRady Narodowej
na ziemi kaszubskiej uwa¿a³F. Herstowski bezustanneuczulanie Kaszubów
na antypolskie oddzia³ywanieszko³y pruskiej oraz ksiê¿y germanizatorów34.
Znacznie szerzej i wnikliwiej ni¿ F. Herstowski uj¹³ w swojej wypowiedzi punkt widzenia "kwestii kaszubskiej"dr Mieczys³awMarchlewski. Kreœl¹c
obrazdotychczasowychdokonañruchu narodowegona Kaszubach,szczególn¹
uwagê zwróci³ on na dzia³alnoœæ
M³odokaszubówi rolê "Gryfa". Pobudzone
z uœpieniaTowarzystwo M³odokaszubów mog³oby w przekonaniu M. Marchlewskiegoprzej¹æna siebiefunkcje informatoraRady Narodowej "w potrzebie kaszubskiej", a "Gazeta Gdañska" oraz wskrzeszony "Gryf' krzewicieli
regionalnej tradycji i kultury ,,[...} w duchupolsko-kaszubskim- gente Cassuba, natione Polonus "35.Rada Narodowa wed³ug M. Marchlewskiego powinna te¿patronowaæ
"pal¹cej potrzebiefundamentalnychbadañco do historii
Pomorzapolskiego ". Za osobyprzygotowanedo podjêcia tego tematuuwa¿a³
autor artyku³u przedewszystkim A. Majkowskiego i J. Karnowskiego.
33

"GazetaGdañska"nr 130 z 30 X 1913r., art. Pó³nocneKaszuby.Ad usumRady

Narodowej; zob. te¿:"GazetaToruñska"nr 254 z 1 XI 1913r., s. 1, art. Kaszubya Rada
Narodowa,cz. I; nr 255 z 4 XI 1913r., s. 1, art. Kaszubya RadaNarodowa,cz. II.
34 "Gazeta Gdañska"nr 133 z 6 XI 1913r., s. 1, art. Sprawa kaszubska;"Kurier
Poznañski"nr 258 z 8 XI 1913r., s. 2, art. Jeszczeo Kaszubach.
3S"GazetaGdañska"nr 139z 20 XI 1913r., s.l, art. ZiemiaKaszubskawobecRady
Narodowej,cz. I; nr 140z 22 XI 1913r., s. 2, art. Ziemia KaszubskawobecRadyNarodowej, cz. II.
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Dostrzegaj¹c i krytykuj¹c nadmierne,ich zdaniem,"zauroczenie" Kaszubów "niemczyzn¹" i "olœniewaj¹c¹ potêg¹ niemieck¹", niektórzy dyskutanci
postulowali, aby m³odzie¿kaszubsk¹ ,,[.. j przenieœæ
[.. j na pewien czas do
œrodowiskkultury polskiej ". "Niech co roku pewna iloœæsynów gburskich
idzie na praktykê rolnicz¹ w Poznañskie" - apelowa³ jeden z uczestników
dysputy.

"

Tamprócz wiedzy rolniczej [..j nauczysiê mówiæi pisaæpo polsku,

nauczy siê czuæi myœleæ
po polsku. Tu siê przekona, ¿e Polacy to nie sami
pariasi [..j. Tu siê dowie, ¿ePolska to coœrealnego,pozytywnego. [...j Gdy
wróci w strony rodzinne,bêdzieuœwiadomionym
Polakiem i stanie siê rozsadnikiem polskoœci na Kaszubach

"36.

Przeciw takim w³aœniemetodom wzniecania i utrwalania œwiadomoœci
narodowejwyst¹pi³ z kolei A. Majkowski, podpisuj¹cy siêkryptonimem "Exterus". Zarzuca³ on Radzie Narodowej i skupionym wokó³ niej dzia³aczom
polskim, i¿ "chc¹ zwielkopolszczyæruch kaszubski". Wed³ug A. Majkowskiego warunkiem odrodzenia narodowego kaszubszczyznyby³o przyjêcie
i wyzyskanie w praktyce doœwiadczeñ
ruchu m³odokaszubskiego37.
O siêgniêciedo tych¿edoœwiadczeñ
apelowanorównie¿ w artykule zatytu³owanym Urojenia. "Urojeniami" by³y bowiem w opinii jego autora optymistyczne ocenyrezultatów pracy narodowejna Kaszubachw sytuacji, w której, jak pisa³: ,,[...j ogó³ (spo³ecznoœci
kaszubskiej - przyp. A. R.) jest tak
s³abo uœwiadomiony,
¿einstynktowniechyba odczuwatylko, ¿enale¿ydo Polski "38.Jedn¹ z przyczyn takiego w³aœniestanurzeczy widzia³ autor w wygaszeniu dzia³alnoœciTowarzystwa M³odokaszubów.Postuluj¹c wskrzeszenie
idei m³odokaszubskieji kontynuowaniezainspirowanychni¹ prac, autor wspomnianego artyku³u podkreœla³koniecznoœæ
,,[...j wytworzenia rodzimej inteligencji ", która przyjê³aby wiod¹c¹ funkcjê w dzia³alnoœcina rzecz podniesienia samowiedzyszczepowejKaszubów." Trzeba[...j Kaszubomzachowaæ
wszystkoco swojskie - dowodzi³ w tytn¿e artykule - bo wtenczastylko gdy
Kaszubipozostan¹ Kaszubami,bêd¹ oni mogli zwyciêskosiê opieraænaporowi germanizmu i zwyciêskotoczyæwalkêjak¹ im narzucono"39.
36

Cytat z artyku³u opublikowanego w "Gazecie Gdañskiej" a przedrukowanego w nu-

merze 273 "Kuriera Poznañskiego"z 27 XI 1913r.; zob. te¿: "Gazeta Gdañska"nr 2
z 3 I 1914r., s. 1,art. Urojenia,cz. I; nr 5 z 13I 1914r.,s. 1, art. Urojenia,cz. II; "Gazeta
Toruñska"nr 276 z 29 XI 1913r., s. 1, art. Sprawakaszubska.
37 Zob.: "Kurier Poznañski"nr 289 z 17XII 1913r., s. 1; nr 291 z 19XII 1913r., s. 1.
38 "GazetaGdañska"nr 2 z 3 I 1914r., s. 1, art. Urojenia, cz. I.
39Tam¿e,nr 16 z 5 111914r., s. 1, art, Urojenia, cz. III.
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Problem zmagañnarodowoœciowychna ziemi kaszubskiej i koniecznoœæ
czynnegozaanga¿owaniasiê w nie Rady Narodowej jeszcze niejednokrotnie
wraca³na ³amy "Gazety Gdañskiej". Domaganosiê od Rady Narodowej m.in.
dotacji finansowych dla organizacji i stowarzyszeñdzia³aj¹cych na ,,[..] od
wieków zaniedbanychKaszubach" oraz powo³ania przez ni¹ oddzielnego sekretariatu dla Prus Zachodnich, który zaj¹³by siê "ratowaniem Kaszub od zalewu germanizacyjnego"4°.Prócz publikacji, których autorzy jednoznacznie
opowiadali siê za nakreœlon¹przez M³odokaszubów wizj¹ pracy spo³ecznonarodowej, zamieszczanotak¿e w "Gazecie" teksty zwolenników pogl¹dów
starokaszubskich,apeluj¹cych o "czystoœæ
jêzyka i ³¹cznoœæ
narodow¹" oraz
widz¹cych w has³achnawo³uj¹cych do pielêgnowaniamowy kaszubskiejprzejaw "d¹¿noœciseparatystycznych"zmierzaj¹cych do ,,[..] wytworzenia nowego narodu kaszubskiego "41.
Jednym z zagadnieñ, na które szczególnie uwra¿liwiona by³a kolportowana
g³ównie na Kaszubach, a wydawana w Gdañsku prasa polska, by³a niemiecka
polityka spisowa, wprowadzaj¹ca do spisów ludnoœciowych podzia³ spo³ecznoœcipolskiej na Kaszubów, Polaków i Mazurów. Prof. G. Labuda tak oto wyjaœnia
ow¹ kwestiê: "Rz¹dy zaborcze wykorzystywa³y ka¿d¹ okazjê do rozbicia polskiej jednoœci narodowej w granicach swoich pañstw. Na terenie Galicji tak¹
mo¿liwoœædawa³a rz¹dowi austriackiemu »kwestia ruska«, na terenie zaboru
pruskiego teoria »rozwodnionej« polskoœci Œl¹zaków, Mazurów i Warmiaków.
Z chwil¹ rozbudzenia siê œwiadomoœcinarodowej Kaszubó~ rz¹d pruski stara³ siê za wszelk¹ cenê zastosowaæ tê teoriê równie¿ i do nich. W tym celu
nale¿a³o rozbudzaæ i utwierdzaæ wszystkie cechy wskazuj¹ce na odrêbnoœæ
Kaszubów w stosunku do Polaków. Na pierwsze miejsce w³adze pruskie od
razu wysunê³y, ewentualnie wykorzysta³y dyskusjê nad jêzykiem kaszubskim,
wprowadzaj¹c do spisów narodowoœciowych odpowiedni¹ rubrykê "42.

W kontekœcieparagrafu 12 ustawy o stowarzyszeniachi zebraniachpublicznych z 15 maja 1908 r., zezwalaj¹cego na odbywanie zgromadzeñpu40

Tam¿e,nr 37 z 26 III 1914r., s. l, art. Do RadyNarodowej;nr 40 z2 IV 1914r.,

s. l, art. Ku rozwadzeRadyNarodowej;nr41 z 4 IV 1914r., s. l, art., Wsprawie osobnego sekretariatuRadyNarodowejdla Kaszub.
41Tam¿e,nr 40 z 2 IV 1914r., s. l, art. Broñmyczystoœci
jêzyka i ³¹cznoœcinarodowej; nr 83 z 11VII 1914r., s. 3, List kaszêbskido czêtelników" GdónskiejGazetê"; nr 87
z 21 VII 1914,s. l, art. Gwara kaszubska.
~2G.Labuda,"Sprawa kaszubska"..., s. 151-152:ten¿e,Kaszubii ich dzieje...,s. 4748, 276-278.

blicznych w jêzyku innym ni¿ niemiecki tylko w tych powiatach, w których
Niemcy stanowili mniej ni¿ 40% ogó³u ludnoœci,wspomniana"polityka spisowa", podkreœla³ypolskie pisma, stanowi³apowa¿nezagro¿eniedla zwartoœcinarodowej,jak i dla tych mieszkañcówpó³nocnegoPomorza,którzy œwiadomie deklaruj¹c przed urzêdnikami spisowymijêzyk inny ni¿ polski, nara¿ali
siê bezwiednie na przyspieszonyproces germanizacji.
Dla zobrazowaniaowego niebezpieczeñstwaprzywo³ywano zamieszczon¹ w "Gazecie Gdañskiej" korespondencjêks. JózefaSzotowskiegoz Chmielna, oddanegoorêdownikapolskiegoruchunarodowego,który informowa³ o nastêpuj¹cej odpowiedzi w³adz na petycjê rodziców domagaj¹cych siê nauki
religii w jêzyku polskim: ,,[..j po polsku bêd¹ uczonepolskie dzieci, a nie
kaszubskie,[..j kaszubskiedzieci to nie polskie, a kaszubskijêzyk to nie polski, a wiêcje¿eli kaszubskiedzieci w obcymjêzyku polskim maj¹ siê uczyæ,to
niech¿esiê zaraz ucz¹ w niemieckimjêzyku, gdy¿polski nie mniej im obcyjak
niemiecki, który na dodatekjest jêzykiem urzêdowym"43.
Jak ju¿ wspomniano, otwartoœæ
"Gazety Gdañskiej" na tematykê regionaln¹nie by³a przypadkowa.Obszerne,polemicznepublikacje dotycz¹ce najistotniej szych wówczas kwestii zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ "spraw¹
kaszubsk¹" nios³y nie tylko spor¹ dozê informacji o samym problemie, lecz
mia³y równie¿ sk³oniæczytelników do oceny pogl¹dów prezentowanychna
³amach"Gazety". Pozostawiaj¹c opinii czytelniczej akceptacjêb¹dŸ odrzucenie stanowisk prezentowanychprzez przedstawicieli nurtów staro- i m³odokaszubskiegoodnoœnieform pracy spo³eczno-narodowejna Kaszubach,swój
do nich stosunekstara³asiê redakcja "Gazety" wypoœrodkowaæ,
unikaj¹c s¹dów jednoznacznych,a zwracaj¹c uwagêna po¿yteczne,jej zdaniem,dla wspólnoty ogólnonarodoweji dla samychKaszubów elementy obydwu nurtów.
Sytuacjê prasy w zaborze pruskim zmieni³ wybuch I wojny œwiatowej.
Wprowadzonaprzez w³adze cenzuraprewencyjnanie tylko powa¿nieograniczy³a mo¿liwoœciswobodnegodoboru i przekazutreœciinformacyjnych oraz
publicystycznych, lecz tak¿espowodowa³akoniecznoœæ
zmian lub modyfikacji dotychczasowychmetod oddzia³ywania prasy na jej czytelników. Tote¿
problematyka kaszubskana ³amachjedynego w tym czasiepolskiego pisma
ukazuj¹cego siê w Gdañsku,tj. "Gazety Gdañskiej", ograniczonazosta³ado
Zob.:"Gazeta Gdañska"nr 155z 29 XII 1900r. oraznry 107, 137z 1895r.; 139,
141, 145, 146 z 1900r.; 11,98z 1901r.; 98 z 1910r.: A. Romanow,Dwudziestutrzech
z Wielkiej Wsi,"Dziennik Bahycki" nr 99 z 20, 21, 22 V 1983r.
43

Problematykakaszubska
na ³amachprasypolskiejw Gdañsku...

29

pozbawionej komentarzainformacji. "Do zaniedbanychchwilowo posterunków na polu pracy oœwiatowej,kulturalnej, ekonomicznej", aby tym samym
"k³aœæ
fundamenty pod byt naszjutrzejszy ", obiecywa³a "Gazeta" powróciæ,
"jeœli tylko pozwol¹ na to okolicznoœci"44.
Tymczasemstosuj¹c sensowniedobrany kamufla¿ s³owny w postaci zrozumia³ej dla polskiego odbiorcy aluzyjnoœci,sugestywnych, odpowiednio
wkomponowanych w tekst cytatów, szerzy³opismo nadziejê odzyskania niepodleg³oœciw granicachprzedrozbiorowych. Takim w³aœnieapelem do czytelników zawieraj¹cym wyk³adniê stanowiska redakcji "Gazety" w sprawie
granic, wezwaniem odwo³uj¹cym siê zarazemdo utrwalonych w œwiadomoœciKaszubów skojarzeñ,by³y zamieszczaneprawie w ka¿dym numerze s³owa Hieronima Derdowskiego: "Czujce tu ze sercatoni sk³adnasz apostolœci:
Nima Kaszub bez Polonii a bez Kaszub Polœci".
"Sprawa kaszubska" jako jeden z wa¿niejszych nurtów tematycznych
pojawi³a siê ponownie w gdañskiej prasie polskiej ju¿ po klêsce militarnej
Niemiec w I wojnie œwiatoweji po podpisaniu przez nie 11 listopada 1918 r.
podyktowanych przez Ferdynanda Focha w imieniu G³ównych Mocarstw
Sprzymierzonych i Stowarzyszonychwarunków rozejmu. Potrzeb¹ podjêcia
tej¿e"kwestii" by³a koniecznoœæ
przeciwstawienia siê nacjonalistycznej propagandzieniemieckiej, usi³uj¹cej w przededniukongresupokojowego w Pary¿u, na którym zapaœæ
mia³y decyzje w sprawie przynale¿noœci
pañstwowej
Pomorza,doprowadziædo os³abieniazwartegofrontu polskiego poprzez sk³ócenie spo³ecznoœci
p,olsko-kaszubskiej.Wspomnianewy¿ej cele starano siê
osi¹gn¹æm.in. g³osz¹c tezê,wymyœlon¹dla potrzeb antypolskiej propagandy,
o rzekomo germañskimpochodzeniuKaszubów,którzy jakoby ulegli jedynie
- jak to okreœlano- chwilowej polonizacji b¹dŸ slawizacji. Przybli¿eniu "germañskiej macierzy" owych "zb³¹kanych owieczek" s³u¿yæmia³y, prócz sankcji administracyjnych, wspomnianeju¿ zarz¹dzenia wprowadzaj¹ce w ankietach spisowych w zaborzepruskim, obok grup ludnoœciuznaj¹cej za ojczysty
jêzyk polski b¹dŸ niemiecki, now¹ kategoriêpruskich poddanych,a mianowicie mówi¹cych po kaszubsku.
Jak wynika z artyku³ów zamieszczanychw niemieckojêzycznym organie
prasowym PodkomisariatuNaczelnejRady Ludowej w Gdañsku,ukazuj¹cym
siê pod tytu³em "Polnische Warte", strona polska rozumia³a doskonale. jak
44

"GazetaGdañska"nf 109 z 10 IX 1914f., s. 1; nr 41 z 6 IV 1915f., s. ; nr 12

z 28 11915 f.o s. 1: nr 16 z 6 II 191S r.o: 1
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powa¿neniebezpieczeñstwodla sprawynarodowejna Pomorzustwarza³a"spisowa polityka" administracji pruskiej w kontekœcie13 punktu orêdzia prezydenta USA ThomasaW. Wilsona z 8 stycznia 1918 r., mówi¹cego o objêciu
przez niepodleg³epañstwopolskie terytoriów zamieszka³ych" [...} przez ludnoœæ
niew¹tpliwie polsk¹ ". Obawiano siê, i¿ utrwalenie w œwiadomoœci
miêdzynarodowejopinii pogl¹dów g³oszonychna ³amachniemieckich pism, a mówi¹cych o odrêbnoœcinarodowej Polaków i Kaszubów, mog³oby wywrzeæ
dostrzegalny wp³yw na decyzje kongresu pokojowego odnoœnieprzysz³oœci
politycznej ziem zaboru pruskieg045.
W tej sytuacji na stronicach "Polnische Warte" zamieszczonocykl obszernych,pisanych z du¿¹ znajomoœci¹problemu artyku³ów podwa¿aj¹cych
niemieckie ustaleniadotycz¹ce struktury narodowoœciowej
w PrusachZachodnich. W jednym z nich zatytu³owanymKwestia kaszubskaz nieukrywan¹ ironi¹ pisano, ¿e gdyby w Europie zastosowanowobec wszystkich grup regionalnych mówi¹cych gwar¹ lub dialektemró¿nymodjêzyka ogólnonarodowego
kryterium przyjête przez w³adze niemieckie wobec Kaszubów i pozosta³ych
Polaków, to kto jak kto, ale przedewszystkim Niemcy powinni domagaæsiê,
zgodnie z zasad¹ prezydentaWilsona o prawie do samostanowienia,o której
to przestrzeganietak zabiegaj¹,utworzenianiepodleg³egopañstwakaszubskiego, a nie w³¹czenia terenówz ludnoœci¹kaszubsk¹w granice swegopañstwa46.
Tymczasemna przekór usi³owaniom w³adz i twierdzeniom niemieckiej
propagandyludnoœæ
kaszubska,stwierdza³a"Polnische Warte", optuje za Polsk¹, a dowodemjej patriotycznej postawy s¹ podejmowanena licznych wiecachrezolucjew sprawiepowrotu Pomorzado Polski47.Sprawozdaniaz owych
wieców zape³nia³y tak¿e stronice miejscowych polskich gazet: "Dziennika
Gdañskiego" i "Gazety Gdañskiej".
Zainteresowaniegdañskiej prasy polskiej problematyk¹ kaszubsk¹ os³ab³o dopiero w obliczu tak istotnej kwestii politycznej, jak utworzenie Wolnego Miasta Gdañskai koniecznoœcizmiany dotychczasowejkoncepcji dzia³alnoœcitej¿eprasy.

4S

"Polnische Warte" nr 5 z 5 IV 1919 r., art. Die KassubischeFrage oraz nr 8

z 26 IV 1919 r., art. Der Wert der preussischen Volksziihlung.

Tam¿e,nr 5 z 5 IV 1919r.,loc. cit.
47Tam¿e,nr 7 z 19 IV 1919 r., art. ProfesIe und Forderungender Kassubisch46

polnischenBevolkerungWestpreussen.

Podsumowuj¹c powy¿sze wywody stwierdziæ nale¿y, ¿e wydawane
w Gdañskupolskie gazety pe³niæmia³y od pocz¹tku swojego istnienia œciœle
okreœlonefunkcje, których realizacjamieœci³asiê w szerokopojmowanej koncepcji ,,[..j walki z oficjalnymi instytucjami pañstwa niemieckiego o jêzyk

i kulturênarodow¹"48.
Pe³ni¹c okreœlon¹misjê na najdalej wysuniêtym na pó³noc skrawku Ziemi Pomorskiej, na Kaszubach,wspomniane pisma wype³nia³y jednoczeœnie
dotkliw¹ do tej pory dla sprawy narodowej lukê. Stanowi³ j¹ brak na tym
terenielokalnej prasypolskiej, podstawowegow owym czasienarzêdziakszta³towania opinii publicznej, w konkretnym wypadku "masowegopasatransmisyjnego ideologii narodowej"49.
W tym kontekœciegdañskaprasapolska pe³ni³arolê szczególnegospoiwa
w ¿yciu polsko-kaszubskiej spo³ecznoœci.
Krzewi¹c bowiem idee ponadzaborowej jednoœcipodzielonego kordonami narodu, potrafi³a jednoczeœnie
wyzyskaæw swoich dzia³aniachw obronie zagro¿onejnarodowoœciwartoœci
miejscowej, kaszubskiejkultury i tradycji, uznaj¹c je za istotny elementogólnonarodowego dziedzictwa. Pamiêtaænale¿y przy tym, ¿e periodyki gdañskie, bardziej ni¿ czasopismawydawane w innych oœrodkach,uwra¿liwione
by³y na zagadnieni¹.regionalne.Rezultatemowych zainteresowañby³a bliska
wspó³pracaredakcji z animatoramii twórcami ruchu regionalnego,œciœlej
kaszubskiego,wspó³praca,która zaowocowa³ainteresuj¹cymi, wartoœciowymi
inicjatywami prasowo-wydawniczymi w postaciredagowanegopo kaszubsku
dodatku do "Gazety Gdañskiej" pt. "Dru¿ba" oraz czasopismadla spraw kaszubskich,tj. "Gryfa".
Wydawanaw Gdañskuprasapolska, w³¹czaj¹c siê w nurt pracy narodowej na Kaszubach,ze wzglêdu na wielorakie funkcje, jakie tam wykonywa³a,
sta³a siê wa¿kim ogniwem w systemiepolskiej prasy lokalnej (regionalnej)
w PrusachZachodnich.
Wspominaj¹c funkcje ukazuj¹cych siê w Gdañskupism polskich, wyró¿niænale¿yjeszcze zadaniepsychologicznegooddzia³ywaniana czytelników.
W kontekœcieprzeciwpolskiej polityki w³adz zaborczychrola owej "psychologicznej funkcji" tej¿e prasy polega³am.in. na prze³amywaniu cywilizacyjnych, kulturowych oraz spo³ecznychkompleksównara¿onejna niebezpieczeñ48

G .Labuda, Polska granica zachodnia. 1)Isi¹c lat dziejów politycznych, Poznañ 1971
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stwo wynarodowienia kaszubsko-polskiejludnoœcipó³nocnychobszarówpruskiej dzielnicy. Istotne znaczenietej funkcji uwidacznia siê w podejmowanych na ³amachgdañskichpism polskich (tj. przedewszystkim "Gazety Gdañskiej", jej dodatku"Dru¿ba" oraz"Gryfa") usi³owaniachnobilitacji regionalnej,
kaszubskiej kultury, tradycji i jêzyka oraz w dzia³aniach maj¹cych na celu
zapobieganiekulturowo-etnicznej autonegatywizacji czêœcikaszubskiej ludnoœci,przejawianej zarówno wobec Niemców, jak te¿ przybyszów z innych
dzielnic rozdartegorozbiorami kraju. W³aœniezainteresowanieczytelnikówa mo¿ewprost - siêgniêciedo problematyki kaszubskiejw programie dzia³alnoœcinarodowo-organicznikowskiej spowodowa³o,i¿ ukazuj¹ce siê w Gdañsku, a podejmuj¹ce te kwestie polskie pisma zaistnia³y w pewnym okresie
czasunie tylko w dzielnicowym, lecz równie¿ ogólnopolskim obiegu infor..
" ""
maCJloraz opmll.
Pamiêtaj¹c o wiod¹cej roli Poznaniaw dziele odrodzenianarodowegona
ziemiach pod rz¹dami niemieckimi, w tym równie¿ w stymulowaniu polskiej
dzia³alnoœciprasowo-wydawniczej, nale¿y wszak¿epodkreœliæ,¿e promotorami nowej koncepcji oraz zwróconej na problemy regionu formu³y prasy
wypracowanejw redakcjachpolskich pism w Gdañskubyli przedewszystkim
dziennikarze wywodz¹cy siê z grona miejscowej inteligencji.
Ujmuj¹c kwestiê generalnie,nale¿y stwierdziæ,¿ezasrug¹ polskich pism
gdañskich i wspó³pracuj¹cych z nimi ludzi by³o rozniecenie powszechnego
zainteresowaniaKaszubamiow¹ najbardziej wysuniêt¹ na pó³noc i zagro¿on¹
naporem germanizacyjnym czêœci¹ziem polskich.

JoannaSchodziñska

Franciszek Sêdzicki jal<o dzia³acz Gminy Polsl<iej
w Wolnym MieœcieGdañsl<u

Franciszek Sêdzicki znany jest przede wszystkim jako poeta i dzia³acz
kaszubski. Mniej znanes¹ inne formy jego dzia³alnoœcizarówno spo³ecznej,
jak i zawodowej. By³ nie tylko poet¹ i prozaikiem, ale i dziennikarzem, bibliotekarzem,redaktoremwielu pism pomorskich,dzia³aczempolonijnym i politycznym, wreszcie folklorysta, wydawc¹ i aktywnym spo³ecznikiem.
Niniejszy artyku³ ma na celu ukazanie dzia³alnoœciSêdzickiego wœród
ludnoœcipolskiej Wolnego Miasta Gdañska,przy czym mniejsz¹ uwagê zwrócono na jego czynne uczestnictwo w rozlicznych organizacjachspo³ecznych,
kulturalnych i oœwiatowych,a skupiono siê przede wszystkim na ukazaniu
jego wk³adu w pracê Gminy Polskiej oraz przedstawieniujego postawy wobec rozbicia Polonii gdañskiej w latach 1928-1937.
Sêdzicki, zanim osiad³na sta³ew Gdañskuw koñcu lat 20., da³ siê poznaæ
jako cz³owiek zaanga¿owanyw sprawy regionu kaszubskiego,¿arliwy patriota i aktywny dzia³acz spo³eczny- pocz¹tkowo w Koœcierzyniejako wspó³twórca i redaktor "Gryfa", bibliotekarz Czytelni Polskiej, wspó³organizator
wystaw etnograficznych i przemys³owych, dziennikarz m. in. "Gazety Grudzi¹dzkiej", "Dziennika Starogardzkiego","Gazety Pomorskiej", "S³owa Pomorskiego", ajednoczeœnie
jako czynny dzia³aczTowarzystw Ludowych, stowarzyszeñ polonijnych i zawodowych. Zwi¹zany z obozem politycznym
endecji, by³ te¿ zaanga¿owanymdzia³aczempolitycznym, przez pewien czas
sekretarzemwojewódzkim tej partii.
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Kiedy przyby³ do Gdañska,mia³ zamiar odsun¹æsiê od polityki i zaj¹æsiê
wy³¹cznie prac¹ kulturalno-literack¹' . Udawa³o mu siê to jedynie pocz¹tkowo, kiedy w latach 1927-1928redagowa³wspólnie z Marianem Mokw¹ miesiêcznik artystyczno-literacki "Fale"2.Zrazu prezentowa³najego ³amachfragmenty swojej poezji, a tak¿e wyniki poszukiwañ folklorystycznych na
Kaszubach, lecz wkrótce zaczê³y siê pojawiaætam artyku³y jego autorstwa
o wyraŸnym zabarwieniu publicystycznym, bêd¹ce komentarzami do wspó³czesnej mu sytuacji politycznej i spo³ecznejna Pomorzu i w ca³ym kraju.
Poczynaj¹c od ulubionej w tym wzglêdzie przez Sêdzickiegosatyry politycznej, przeszed³on wkrótce do artyku³ów otwarcie mówi¹cych o problemach
ówczesnejrzeczywistoœci.W³¹czy³ siê tak¿e,mimo wczeœniejszychdeklaracji o zaniechaniu dzia³alnoœcipolitycznej, w ¿ycie spo³eczno-politycznePolonii Gdañskiej.
Powo³uj¹c siê na pe³ne zrozumienie lokalnych stosunków i powi¹zañ,
a przede wszystkim na doœwiadczenie
i zas³ugina polu pracy narodowej, zabiera³ g³osw wielu znacz¹cych kwestiach, ajego wyst¹pienia zarówno prasowe, jak te¿ publiczne zyskiwa³y mu uznanie gdañskiegoœrodowiskapolonijnego i szybki awansw strukturachGminy Polskiej.
Organizacjata w momencie,kiedy Sêdzicki przyby³ w 1927r. na sta³edo
Gdañska,przechodzi³apowa¿nykryzys wewnêtrzny,spowodowanynie tylko
tarciami miêdzy zwolennikami dwóch obozówpolitycznych (narodowegoi sanacyjnego), ale niestety czêsto animozjami osobistymi. Nie uk³ada³asiê te¿
wspó³pracamiêdzy zarz¹dem Gminy a KomisariatemRP,który d¹¿y³ do podporz¹dkowania sobiei kontroli dzia³alnoœci
Gminy3. Czo³owi dzia³aczeGminy,
jak Leon Miszewski, FranciszekKubacz czy Zygmunt Moczyñski, w swych
memoria³achs³anychdo centralnychw³adz polskich zarzucali Komisariatowi
zbytni¹ samodzielnoœæ
w dzia³aniu w nieznanym sobie œrodowisku,nieliczenie siê ze zdaniem miejscowych dzia³aczy,czy wrêcz nieudolnoœæ
w prowadzeniu interesówpolskich w Gdañsku4. W ³onie samejGminy dochodzi³o do
l
2

Od Redakcji,"Dziennik Pomorski", 1927,nr 115,s. 6.
A. Romanow,Wœród
polskich czasopism~dawanych w Sopocie,"Rocznik So-

pocki", 1979,s. 160-170.
3 S. Mikos, GminaPolska w WolnymMieœcie
Gdañsku,Komunikaty Instytutu Ba³tyckiego, z. 2, Gdañsk 1972;H. Stêpniak,Ludnoœæ
polska w WolnymMieœcieGdañsku
1920-1939,Gdañsk 1991.
4 Archiwum Pañstwowe
w Gdañsku(dalejcyt.: APG), KomisarzGeneralnyRzeczyDosDoliteiPolskiej w Gdañsku(dalej cyt.: KGRP) 259/775,Memoria³FranciszkaKuba-
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powa¿nych konfliktów na tle osobistym z wyraŸnym podtekstem politycznym. Doprowadzi³o to do pierwszegopowa¿negoroz³amu w Gminie w roku
1927,kiedy wybrano dwa odrêbnezarz¹dy: jeden z prezesemJózefem Czy¿ewskim, drugi na czele z Z. Moczyñskim5 .
Sêdzicki opowiedzia³ siê za prezesur¹ Czy¿ewskiego,którego ceni³ za
wk³ad w organizacjê ¿ycia polskiego na Pomorzujeszcze za czasów zaboru
i uwa¿a³go za nestoraPolonii gdañskiej.Jednoczeœnie
wzywa³ w swoich wyst¹pieniach prasowych do energiczniejszychwysi³ków na rzecz podtrzymywania polskoœciGdañskai Pomorza. "Zgas³ zapa³ ogólny - pisa³ - jaki do
niedawna cechowa³naszespo³eczeñstwodo wszelkichporywów gotowe, a na
jego miejsce wst¹pi³a obojêtnoœæ"6.

Jednoczeœnie
obj¹³ stanowisko redaktora naczelnegoorganu prasowego
Gminy - "Gminy Polskiej" . Z racji tej funkcji zacz¹³ pojawiaæsiê na zebraniach filii Gminy. Omawia³ tam aktualne problemy spo³ecznei polityczne
Wolnego Miasta Gdañska,wytyka³ braki organizacyjnei zaniedbaniaw towarzystwach polskich, stwierdzaj¹c przy tym dobitnie: "silnymi bêdziemy
w Gdañskujedynie wtedy, gdy zorganizowani bêdziemyw jednej naczelnej
organizacji "7. Równolegle wyra¿nie krytykowa³ dzia³alnoœæ
w³adz polskich,
zarzucaj¹cim obojêtnoœæ
wobeckryzysu rzemios³apolskiegow Gdañsku,które
"z jednej stronypodkopuje i bojkotuje hakatyzmgdañski, a z drugiej, ze strony polskiej, prawie ¿adnego nie doznawa poparcia

"8.

OsobiœcieSêdzicki kontynuowa³ swoj¹jeszcze przedwojenn¹ agitacjê na
rzecz popieraniarodzimego przemys³upod has³em:"Swój do swego". Wskazywa³ na potrzebê zmian i dotacji pañstwowych wobec narastaj¹cej konkurencji niemieckiej czy ¿ydowskiej. W perspektywietej nie dziwi wiêc fakt, ¿e
wszed³ on do zarz¹du powo³anego 12 wrzeœnia1929r. gdañskiegoPolskiego
Zwi¹zku Gospodarczego,który powsta³w celu "coraz silniejszej konsolidacji
spo³eczeñstwapolskiego i koniecznejpracy organizacyjnej i samoobronnej
wobec ciê¿kichwarunków, w jakich ¿yj¹ Polacy na terenie WMG "9. Przynaczaz 19281:o ¿yciuspo³eczno-narodo»ym
w Gdañsku,s. 22-23;tam¿e,KGRP 259/626,
Memoria³ Tragicznaprzysz³oœæ
Polonii Gdañskiej,s. 19.
5 S. Mikos, op. cit., s. 167-168.
6 Lubicz, Biernoœæ
opinii publicznej, "Goniec Pomorski",1928,nr 176,s 3.
7 WolneMiasto Gdañsk,tam¿e,1929,nr 91.
8...cki, Niedola rzemios³aw Gdañsku,"S³owo Pomorskie", 1928,nr 266, s. 6.
9 Korespondencjaz WolnegoMiasta Gdañska(dalej cyt.: Krsp), "S³owo Pomor"ki~"lq?qnrlR7,,10
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le¯Doœæ
Sêdzickiegodo zwi¹zku wynika³a te¿z jego pogl¹dów politycznych.
Zwi¹zany z ideologi¹ Narodowej Demokracji, realizowa³ w swej dzia³alnoœci
spo³eczneji politycznej has³o " Polak do Polaka po polskie". W Zwi¹zku
Gospodarczymwspó³pracowa³miêdzy innymi z Leonem Lisiñskim, Augustem Weso³owskim, RomanemOgryczakiem, bêd¹cymi jednoczeœniecz³onkami w³adz Gminy Polskiej.
Zas³ugi Sêdzickiegozosta³yte¿docenionew WicepatronacieTowarzystw
Ludowych w WM Gdañsku,gdzie zosta³wybrany na sekretarzageneralnego
tej organizacji1o.
Wewnêtrznyspórw Gminie nie wygas³,dwa zwalczaj¹ce siê obozy, z których jednemu, jak wspomniano,przewodzi³ Z.Moczyñski, a drugiemu zwi¹zany z obozemnarodowym F. Kubacz, wyraŸniezaostrzy³y wzajemne zwalczanie siê. Sêdzicki popiera³ czêœæ
cz³onków Gminy zwi¹zan¹ z Kubaczem,
co by³o w du¿ejmierze wyrazem jego sympatii politycznych.
Po œmierciprezesa,ks. Leona Miszewskiego, w styczniu 1930 r. wybory
na stanowisko nowego prezesaprzekszta³ci³ysiê w otwart¹ walkê o wp³ywy
zarówno w samej organizacji,jak te¿wœródogó³u ludnoœcipolskiej w Gdañsku. By³o to te¿przeniesieniemna teren gdañski sporów i podzia³ów istniej¹cych wówczas w kraju. Walka sanacji z opozycyjnym obozem narodowym
widoczna w konflikcie na ³onie Gminy utrudnia³ajej konsolidacjê, a czêsto
te¿z powodów partyjnych czy czysto ambicjonalnych niweczy³a próby porozumienia z Komisariatem Generalnym RP. Uwa¿any by³ on bowiem przez
dzia³aczy zwi¹zanych z obozem narodowym, chadecj¹ czy NPR za agitatora
interesów obozu rz¹dz¹cego. W ten sposóbpog³êbia³ siê roz³am z wyraŸn¹
szkod¹ dla sprawy polskiej w Gdañsku.
Nie szczêdzonosobie w tej rywalizacji wzajemnych zniewag i pomówieñ. W tym te¿wzglêdzie zwróci³ uwagê Sêdzicki na fakt, ¿e"nadu¿ywanie
kaszubszczyznydla spraw na to niezasluguj¹cych chwalebnem nazwaænie
mo¿na"II. Zauwa¿yætu bowiem nale¿y,i¿ taktyka odwo³ywania siê do korzeni kaszubskichwyborców by³a stosowanabardzo czêsto.Wystarczy przejrzeæ
numery przedwyborczegazetgdañskich,by dostrzec,¿eczyniono to nagminnie dla zwiêkszenia poparcia danegokandydata (czy listy) przedstawianych
wówczasjako "prawdziwie kaszubskich", cokolwiek to mia³o znaczyæl2.
10

Tam¿e.

11Dziwne metody, "S³owo Pomorskie", 1930, nr 68, s. 6.
12

Patrz "Stra¿Gdañska"i "Gmina Polska" z lat 1933i 1935.
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Powracaj¹c do roz³amu w Gminie, wspomnieænale¿y,¿e Z. Moczyñski
(który sam kandydowa³ na prezesa)przyrzek³ wspó³pracêka¿demu innemu
wybranemu demokratycznie prezesowi, jeœli ten bêdzie wyrazicielem wzajemnej wspó³pracy obu konkuruj¹cych grup. Wówczas Czy¿ewski,jako honorowy prezes,zaproponowa³F. Kubacza.Kandydaturata zosta³aprzeg³osowana. Min1o to Moczyñski, wbrew swoim poprzednin1deklaracjom, wycofa³
siê z zarz¹du, a z nin1jego zwolennicy.
Na kolejnym zebraniu Rady Delegatów 13 kwietnia 1930 r. Moczyñski
postawi³ wniosek o odwo³anie Kubacza. Wezwa³ do ust¹pienia te¿ pozosta³ych przy prezesieKubaczu cz³onków zarz¹du, na co "p. red. Sêdzicki oraz
p. Drzewicki ~st¹pili przeciw temuwnioskowi"13. Jednakprawie po³owaobecnych popar³awniosek Moczyñskiego, " wobectego red. Sêdzickiz³o¿y³deklaracjê w imieniu delegatówobywatelskich(pozosta³ych- dop. aut.), i¿ na skutekpogwa³cenia statutu uchwa³ tego zebrania nie uznaj¹

"14.

Po tym wyst¹pieniu

Sêdzicki wraz z 38 delegatami opuœcilisalê obrad. Pozostali wybrali nowy
zarz¹d z prezesemTeodoremMaliszewskim.
W raporcie z roz³amowegozebraniapodpisanegoprzez nowy zarz¹d wymieniono Sêdzickiegojako "leadera grupy Kubacza "15,dodaj¹c jednak, ¿e
odwodzi³ Moczyñskiego odjego zamiarów, stwierdzaj¹c, ¿e "grozi to niekorzystnymi dla Gminy Polskiej konsekwencjami"16. Œwiadczyæ
to mo¿e o próbach czynionych przez Sêdzickiegow celu zapobie¿eniaca³kowitemu rozpadowi wœródPolonii gdañskiej.
Po zajœciach
na posiedzeniurady delegatówMSZ wystosowa³odo Komisariatuproœbêo danena temat Kubacza, Sêdzickiegooraz ich bliskich wspó³pracowników - RomanaOgryczakai Paw³aKopczyñskiegol7.W porównaniu
do póŸniejszychopinii wystawianych Sêdzickiemuprzez Komisariat poni¿sze infonnacje s¹jeszcze doœæ
obiektywne: "p. Sêdzicki- z pochodzeniaKaszub,poeta kaszubski[..] polityczniepartyjnie narodo~ demokrata[..] obecnie jest sta³ym przedstawicielem "S³owa Pomorskiego" na Gdañsk, gdzie
13Przesileniew GminiePolskiej w Gdañsku,"S³owo Pomorskie", 1930,nr 89, s. 1;
APG, KGRP 259/622,Raportz zebraniaRady DelegatówGminy Polskiej, s. 29-30.
.,.
.
14 P
rzeSlteme,op. Clt., s. 30.
15APG, KGRP 259/622,Raportz zebraniaRady DelegatówGminy Polskiej z dnia
13.04.1930r., s. 30.
16 Tam¿e.
17 APG, KGRP 259/622,PismoMinisterstwaSprawZagranicznychdo KGRP z dnia
18.06.1930r.. s. 52.
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równie¿jest mê¿emzaufania ND-cji (nale¿ygo zaliczyædo grona przywódców tego ruchu mieszczañsko-polskiego
w Gdañsku[..J), co do narodowoœci
zdecydowaniejest Polakiem "18.
Tymczasemkryzys w ³onie Gminy pog³êbia³siê, tym bardziej ¿e F. Kubacz wraz z cz³onkami odwo³anegozarz¹du Antonim Michn¹ i Leonem Lisiñskim oddali sprawêprawomocnoœciwyborów zarz¹du T. Maliszewskiego
do s¹du gdañskiego.Jednoczeœnie
powo³ali do ¿ycia organizacjêpod nazw¹
Zwi¹zek Polaków Katolików, której Sêdzicki sta³ siê cz³onkiem. Zwi¹zek reprezentowa³ ideologiê zgodn¹ z zapatrywaniami Sêdzickiego, akcentuj¹c
przede wszystkim rolê katolicyzmu w walce o byt narodowy Polaków. Cele
zwi¹zku wyraŸnienawi¹zuj¹ do ideologii Narodowej Demokracji.
Dzia³alnoœæ
Zwi¹zku by³a zupe³nie odmiennie ukazywana w raportach
Komisariatu i korespondencjachSêdzickiegow "S³owie Pomorskim". Komisariatprzedstawia³go jako" nigdzie oficjalnie nie reprezentowany[..J ¿adnej
dzia³alnoœcinie wykazywa³i przez fakt niedawania znaków ¿ycia w³aœciwie
nie istnieje "19, co by³o zgodnez prawd¹. Sêdzickiusprawiedliwia³czasow¹
biernoœæ
faktem, i¿ cz³onkowie liczyli "¿e dojdzie jeszcze do porozumienia,
ale najwierniej szychzohydzononajpotworniej"; aktywn¹ dzia³alnoœæ
wszczêto
z dniem 1 sierpnia 1930r.2oBy³o to nawi¹zanie do kampanii prasowej skierowanej przeciwko niemu oraz Ogryczakowi, Kubaczowi, Michnie, prowadzonej na ³amach"Gazety Gdañskiej" (bêd¹cej wówczasw posiadaniuprorz¹dowej drukarni toruñskiej)21. Sêdzickiemu zarzucano umyœlne szkodzenie
interesowi polskiemu w Gdañsku,sianie zamêtu i niepotrzebneupolitycznienie sporów w Gminie Polskiej (co by³o przecie¿udzia³em obu stron). Pojawi³
siê tak¿ezarzut o korzystanie z funduszy Gminy na cele prywatne22.W odpowiedzi na te zarzuty "S³owo Pomorskie" pisa³o: "pan Sêdzicki chodzi³ na zebrania, gdy jeszcze nie by³o De-Pe" Gazety Gdañskiej" [..J bodaj najmniej
ze wszystkichdziennikarzyzapismemswoim agituje [...J nie choruje na ambicje i sam uwa¿asiê tylko za zwolennika innych zas³u¿onych,wybitnych dziaAPG, KGRP 259/622, Pismo KGRP do MSZ z dnia 01.07.1930 r., s. 53.
Tam¿e, s. 54.
20 Deklaracja Polaków Katolików Polonia Gdañska, "S³owo Pomorskie", 1930, nr 224,
18
19

s.7.
21

A. Romanow,Prasa polska w WolnymMieœcieGdañsku(1920-1939),Gdañsk

1979,s. 117.
22Szkodliwarobota krecia, "GazetaGdañska",1930,m 168,s. 5; Kij w mrowisko,
tam¿e,1930,m 175,s. 5.
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³aczy [...j jest nadto niesprzedajny i nigdy ¿adnychpretensji do grosza publicznego nie stawiaf'23.
Sam Sêdzicki pod postaci¹ WalkuszaGrezdarkapisa³: "¿em siê ul¹k³, bo
¿emprzeczeto³,¿eDepekgduñscipoza nawias spo³eczeñstwaza przemówiani
na zebraniach i wiecach werzuco.Jo! Jo! Doscsetu Polocy nagodali za czasów mniemieccich, to po co tero otwieraæi psuæsobie gêbê? [...] Zlitujta se
ludzie, co sê dzieje! I to prawie przed swoimi?"24.Podobnepogl¹dy reprezentowa³ w korespondencjachz Gdañskaw " S³owie Pomorskim", opatrzonych
w³asnym komentarzem.Win¹ za rozpad w Gminie obarcza³"grupê nowych,
niez¿ytychw walce z narodempruskim "25.By³ to wœróddzia³aczy,rodzimych
na Pomorzu pogl¹d szeroko reprezentowany.Wi¹za³ siê z nap³ywem na Pomorze po odzyskaniu niepodleg³oœciwielu pracowników administracyjnych
z g³êbi kraju, nie znaj¹cych miejscowych realiów i odsuwaj¹cych pomorskich
dzia³aczyna plan dalszy.
W odbywaj¹cych siê 16 listopada 1930r. w Gdañskuwyborach do Volkstagu Polacy wystawili dwie odrêbnelisty: jedn¹ na czele z Moczyñskim, drug¹ z ramienia Zwi¹zku Polaków Katolików. Pomimo zaanga¿owaniaw prace
zwi¹zku i doœwiadczeniaw pracy narodowej Sêdzicki nie kandydowa³. Nie
wiadomo, czy nie interesowa³ago kariera polityczna, czy za w³aœciwsz¹uwa¿a³pracê spo³eczn¹, czy te¿ zdawa³ sobie sprawê, i¿ nazwisko jego nie jest
znane szerszemuogó³owi ludnoœcipolskiej, ¿e nie ma wiêkszych szansna
zwyciêstwo w wyborach.
Tymczasemwobecfiaskamediacji KomisarzaGeneralnegoHenryka Strasburgera i og³oszeniaw grudniu 1930 r. wyroku s¹du gdañskiego,uznaj¹cego
nieprawnoœæ
wyboru nowego zarz¹du z T. Maliszewskimjako prezesem,przeg³osowano w Radzie Delegatów usuniêcie z Gminy Kubacza, Lisiñskiego,
Michny i Ogryczaka.Oficjalnym powodemby³o dzia³aniena szkodêinteresu
polskiego przez wci¹ganie w sprawy polskie s¹dów niemieckich. Na zebraniu
tym przeg³osowanozmianê statutu Gminy, wed³ug której Rada Delegatów
mog³a odwo³ywaæzarz¹d26.Sêdzicki nadal popiera³ Kubaczajako prawowitego prezesa,wybranego i zatwierdzonegozgodnie ze statutem.

23

Krsp, "S³owo Pomorskie", 1930,nr 172,s. 5.

24Godka Walkusza Grezdarka - niedowarzonego socjalisty, "S³owo Pomorskie",
1930,nr174, s. 6.
2S
26

Krsp, "S³owo Pomorskie", 1930,nr 263, s. 8.
H. Stepniak.OD.cit.. s. 236.
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Ostateczniekolejna próba mediacji zakoñczy³asiê sukcesemi wybrano
nowy zarz¹d, odwo³uj¹c obapoprzednie.Nowym prezesemzosta³ErazmCzarnecki, reprezentuj¹cy pogl¹dy mo¿liwe do przyjêcia przez obie walcz¹ce strony27.Nie oznacza³oto ca³kowitego za³agodzeniasporu, choærok nastêpny
min¹³ bez wiêkszych konfliktów.
Sêdzicki w tym czasiezajmowa³ siê intensywn¹ prac¹ w towarzystwach
ludowych, miedzy innymi przewodniczy³zjazdowi towarzystwz terenuWolnego Miasta w marcu 1932r. Du¿o czasupoœwiêca³pracy w Polskim Zwi¹zku
Gospodarczym.W jego doniesieniachz Gdañskawiele miejsca zajmuj¹ teraz
komentarze dotycz¹ce hitleryzacji WM Gdañska, kryzysu gospodarczego,
wzrostu bezrobocia.O tym te¿ rozmyœlastworzony przez Sêdzickiego Grezdarek, który boi siê w Gdañskunie przeciwników politycznych, ale " w³óczêgów hitlerowskich czyhaj¹cychjak rozbójnicyprzy drodzena swoj¹ ofiarê "28.
Stan zagro¿eniaze strony Niemiec nasili³ siê w roku 1933. Rozgorza³y
te¿ na nowo konflikty wœródPolonii gdañskiej wobec zbli¿aj¹cych siê wyborów do gdañskiegoVolkstagu.W styczniu zmar³ Franciszek Kubacz. W jego
nekrologu, najprawdopodobniej pióra Sêdzickiego,zamieszczonymw "S³owie Pomorskim" czytamy: "nie zas³ugi, têgi umys³{..j czystypatriotyzm rozstrzyga³wpowierzaniu naczelnychstanowisk,leczmocniejsze³okcie{..j dziêki
tym mocniejszym³okciomponieœliœmy
tyle niepowodzeñw dziedzinie organizacyjnej i innych "29.Podobnes³owakrytyki pod adresemKomisariatu wyg³o-

si³ na zebraniuPolskiegoZwi¹zku Gospodarczego,
mówi¹c o " brakuzrozumienia dla potrzeb gospodarczychmiejscowegospo³eczeñstwau kó³ do tego
najbardziej powo³anych, w instytucjach egzystuj¹cychz polskiego groszapublicznego "30.Pogl¹dy takie g³oszone przez niego w czasie ca³ego pobytu
w Gdañskunie zyskiwa³y mu sympatii Komisariatu.
Roz³amwœródPolaków w Gdañskupog³êbi³siê ca³kowicie w czasieakcji
przedwyborczej do Volkstagu, kiedy to wystawiono dwie odrêbne listy polskie, co niew¹tpliwie negatywnie odbi³o siê na iloœcig³osów oddanychna nie.
Kilkanaœciedni po wyborach, 13 czerwca 1933r., powo³anoz inicjatywy
osób zwi¹zanych z Komisariatem konkurencyjny wobec Gminy Zwi¹zek Polaków w WM Gdañsku.GenezaZwi¹zku Polaków zwi¹zana by³a z ide¹ po27

T. Bolduan, Syn ziemi gdañskiej. Opowieœæ
o Erazmie Czarneckim, Gdañsk 1989.

28Nowy Rokw Gdañsku,"S³owo Pomorskie",1932,nr 5, s. 6; Krsp, tam¿e,1932,nr
5,18,28,31.
30Poj!rzebœp.Dr Kubacza,..S³owoPomorskie". 1933.nr 16. s. 2.
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wo³ania w Gdañskuorganizacji prorz¹dowej, popieraj¹cej program polityczny sanacji.Inicjatywa ta znalaz³apoparcie dzia³aczygdañskichniezadowolonych z dzia³alnoœci
Gminy, zaanga¿owanych
w spory ideowo-politycznewœród
ludnoœcipolskiej. Pojawienie siê konkurenta Gminy zaogni³o konflikt. Walka
toczy³a siê te¿ na ³amachprasy.Wzajemne napaœciprezentowa³yczêsto doœæ
niski poziom. Nie przebierano w argumentachmaj¹cych skompromitowaæ
przeciwników, nierzadko uciekano siê do osobistych obelg i pomówieñ. Tak¿ew korespondencjachSêdzickiegodaje siê zauwa¿yæpodobn¹ taktykê walki. Sêdzicki negowa³miêdzy innymi potrzebêistnienia Zwi¹zku jako organizacji ca³kowicie niepotrzebnej,ajego przywódców i inicjatorów przedstawia³
jako "ludzi nieobeznanychze stosunkami lokalnymi [..J, reprezentuj¹cych
tendencjepartyjne sprzecznez przekonaniami rdzennej i osiad³ej tu na sta³e
ludnoœcipolskiej "31.
Jego aktywnoœæ
nie ogranicza³asiê tylko do krytyki przeciwników politycznych. Nadal intensywnie uczestniczy³ w pracach Gminy, przemawiaj¹c
na rozlicznych zebraniach,gdzie zwraca³uwagêna potrzebyrozszerzeniadzia³alnoœcitowarzystw polskich, a tak¿euœwiadamia³cele i zadania,jakie stoj¹
przed spo³eczeñstwempolskim w Gdañsku wobec narastaj¹cegozagro¿enia
niemieckiego. Komentowa³przy tym wydarzeniamiêdzynarodowe,szczególnie zbytni¹ ustêpliwoœæ
Ligi Narodów wobec Niemiec32.
Ca³y czasby³ te¿zaanga¿owanyw spór ze Zwi¹zkiem Polaków, tym bardziej ¿e konkurencja miêdzy organizacjami rozszerza³asiê na p³aszczyznê
dzia³alnoœcitowarzystw ludowych. Niestety, i tu uciekano siê do osobistych
zniewag i pomówieñ. Sêdzicki stara³siê wykazywaæ,¿e "towarzystwa ludowejako koœcielnei apolityczne nie mog¹ przy³¹czyæsiê do organizacji politycznych"33. Nie by³o to do koñcamo¿liwe,chocia¿byze wzglêduna osoby
nimi kieruj¹ce, uwik³ane w rozgrywki polityczne i walkê o wp³ywy. W toku
tej dyskusji pojawi³a siê kwestia apolitycznoœciksiê¿y w Gdañsku, którym
zarzuci³ Sêdzicki wprowadzanie elementów walki politycznej w dzia³alnoœæ
spo³eczn¹34.

31

Owocepartyjnej roboty w Gdañsku,"S³owo Pomorskie", 1934,m 86, s. 13.

32Z/rontu narodowego w Gdañsku, "S³owo Pomorskie", 1934, m 218, s. 7.
33Zamach na TowarzystwaLudowe w Gdañsku, "S³owo Pomorskie", 1934, m 21, s. 7.
34

Czy VicepatronatTowarzystwGdañskichma racjê bytu?, "S³owo Pomorskie",

1934.m 102.s. 7.

W odpowiedzi" Gazeta Gdañska" nazwa³a go" endeckim grasantem [...]
wydaj¹cym brudne napaœci na ksiê¿y Polaków [...] cz³owiekiem bardzo maleñkim, ale szkodnikiem spo³ecznym bardzo wielkim "35.Wspominaj¹c ten okres

swojego¿ycia,Sêdzickinie kry³ rozczarowania:
" my starzydzia³acze
polonijni ukrywaliœmy g³owy przed ciosami spadaj¹cymi nie wiadomo sk¹d [...]
Co mog¹ zrobiæ. Zakrzyczano ich! "36.WypowiedŸ ta dotyka kolejnego aspektu nieporozumieñ wœród dzia³aczy polskich w Gdañsku, a mianowicie konfliktu pokoleniowego. Pokolenie Sêdzickiego, urodzone i wychowane w czasach zaboru, dorastaj¹ce w pruskich szko³ach, nabiera³o doœwiadczeniaw pracy
narodowej w obliczu nasilonej akcji germanizacyjnej. Liczy³o na szacunek
i autorytet. Wychowane w kulcie solidaryzmu narodowego, nie potrafi³o, czy
te¿ nie mog³o zgodziæ siê ze zmianami, jakie zasz³y w polskim ruchu narodowym po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci3? Dotychczasowy (przed
rokiem 1918) udzia³ interesów partii politycznych w ruchu narodowym by³
marginalny. Rozbie¯noœci co do pogl¹dów miêdzy cz³onkami organizacji polskich mia³y znaczenie drugorzêdne, w nowej sytuacji upolitycznienia pracy
narodowej nie potrafili oni siê do koñca odnaleŸæ.Taki obrót sytuacji uwa¿ali
za niekorzystny dla sprawy polskiej, czemu czêsto dawa³ wyraz w swych wypowiedziach Sêdzicki. Jeœlidodamy do tego rozczarowanie odsuniêciem dzia³aczy rodzimych od kierowania losami regionu, to ³atwo zrozumiemy rozgoryczenie Sêdzickiego.
Pewn¹ rekompensat¹ dla niego móg³ byæ awans w strukturach Gminy,
gdzie wszed³ w sk³ad œcis³ychw³adz jako sekretarz generalny. W swym przemówieniu inauguracyjnym stwierdzi³: " Gmina nie jest w opozycji do rz¹du
polskiego [...] dzia³a na terenie gdañskim i nie interesuje siê rozgrywkami
politycznymi w kraju [...] broni Polaków w Wolnym Mieœcie Gdañsku i chce
byæw dobrej komitywie z przedstawicielami rz¹du polskiego w Gdañsku "38.
Treœcite nie mia³y jednak pokrycia w rzeczywistoœci - upolitycznienie sporów miêdzy Komisariatem a Gmin¹ by³o faktem. Kierownik Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego Komisariatu, Ignacy Ziêtkiewicz, skomentowa³ wybór
Smutnekarty w dziejachPolonii Gdañskiej,"GazetaGdañska",1935,nr 214, s. 7.
K. B¹czkowski, Spotkaniez Sêdzickim,"Kaszebe", 1961,R.5, nr 23.
37 R. Wapiñski, Odzyskanie
niepodleg³oœci
a przemianyw ruchupolskim na Pomorzu, w: Pomorze i Wielkopolskapo odzyskaniuniepodleg³oœci
w 1918 1:,pod red. S.
Gierszewskiego,Gdañsk 1983; ten¿e,¯ycie polityczne Pomorza w latach 1920-1939,
"Roczniki TowarzystwaNaukowegow Toruniu", 1983,R. 81, z.2.
38 GminaPolska niejest parti¹ polityczn¹, "S³owo Pomorskie", 1935,nr 25, s. 6.
35
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nastêpuj¹co: "do nowego zarz¹du wesz³yjednostki, które nie daj¹ ¿adnej gwarancji kierowania prawid³owo ruchem spo³ecznym, a poza tym utrudniaj¹
przeprowadzenie akcji konsolidacyjnej "39. Pomimo tak pesymistycznychpro-

gnoz radcy Ziêtkiewicza uda³o siê wkrótce doprowadziædo pojednania, niestety czasowego,zwaœnionychstron. W obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów do
Volkstagu i narastaj¹cegozagro¿enianiemieckiego postanowionozjednoczyæ
si³y i wystawiæjedn¹ listê. W celu uzgodnieniawarunków ugody obie strony
wytypowa³y kandydatów do wspólnego Komitetu Wyborczego.
Do pierwszego zebraniapojednawczego,w którym brali udzia³ z ramienia Gminy: Roman Ogryczak, Antoni Lendzion i Franciszek Sêdzicki, a ze
strony Zwi¹zku: Jan Augustyñski i Bronis³aw Budzyñski dosz³o 23 lutego
1935 r.4°Nanastêpnymzebraniu trzy dni póŸniej "delegacja Gminy Polskiej
przedstawi³a w d³u¿szymwywodzieprzez usta delegata Sêdzickiegoogólny
stan sytuacji z jego punktu widzenia i wysunê³adodatkowe warunki, od których uzale¿nia³ajednolityfront wyborczy"41.Chodzi³o miêdzy innymi o podporz¹dkowanie Zwi¹zku Gminie, propozycjêrozwi¹zania zale¿negood Zwi¹zku Zrzeszenia Pracy oraz "naprawienie krzywd cz³onkom Gminy [...] m.in.
panu Czy¿ewskiemui panu Sêdzickiemu"42. Zwi¹zek, nie godz¹csiêna samorozwi¹zanie, uzna³ rozmowy za zerwane.
Ostateczniezwyciê¿y³ rozs¹dek i po ustêpstwachz obu stron wznowiono
rokowania. Sêdzickiegowybrano sekretarzemposiedzeñ.Ugoda przedwyborcza mówi³a o wspólnej liœcie,komitecie, zaniechaniu wzajemnych napaœci
i zadoœæuczynieniu
krzywd wyrz¹dzonych cz³onkom Gminy i Zjednoczenia
Zawodowego. Dotyczy³o to przede wszystkim cofniêcia utrudnieñ w podejmowaniu pracy czy otrzymywaniu zapomóg.Komitet Wyborczy (przewodnicz¹cy TadeuszWeychert i cz³onkowie: Antoni Lendzion, Franciszek Sêdzicki, Boles³awPaszota,Aleksander Schiller) po wyborach mia³ siê przekszta³ciæ
w Komitet Porozumiewawczy,przygotowuj¹cy akt ostatecznegopojednania
Polonii gdañskiej.Na pierwszym z posiedzeñSêdzicki " wyg³osi³d³u¿szeprze39

APG, KGRP259/626,PismoNaczelnikaWydzia³uSpo³eczno-Politycznego
KGRP

do MSW z dnia 25.02 1935r., s. 231-232.
40

APG, KGRP 259/725,PismoZarz¹du Gminy Polskiej do Zwi¹zku Polakówz dnia

22.02.1935r.,s. 6.
41 Tam¿e,
Protokó³z posiedzeniaKomitetu Wyborczegoz dnia 26.02.1935,s. 13-14.
42 Tam¿e;dotyczy³oto miêdzy innymi cofniêciautrudnieñproceduralnych
w prowadzeniudzia³alnoœci
gospodarczejCzy¿ewskiegoi osobistychprzeprosinza zniewagiosobiste Sêdzickiego.
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mówienie, w którym z³o¿y³ oœwiadczenieojednog³oœnymzaaprobowaniu przez
Radê Delegatów Gminy treœciumowy [..] oraz omówi³ jego znaczenie jako

donios³ego aktu utworzenia jednolitego frontu polskiego w Gdañsku"43.
W praktyce dochodzi³o w pracach komitetu do ci¹g³ych scysji, a na pewien
czasrozmowy znów przerwano.
Z analizy protoko³ów posiedzeñkomitetu wynika, ¿e Sêdzicki zabiera³
g³osbardzo czêsto,m.in. w sprawachrzetelnoœcinotatekprasowych,koniecznoœciochronypolskich lokali wyborczych,zwraca³uwagêna machinacjew niemieckich lokalach. Wielokrotnie stawia³wnioski o udzielenie wsparcia finansowegocz³onkomGminy, którzy zostali go pozbawieni w skutekwstrzymania
przez Komisariat wiêkszoœcisubwencji dla Gminy44.
Przemawia³tak¿ena zebraniachprzedwyborczychw ró¿nychdzielnicach
Gdañska.Wzi¹³ tak¿eudzia³ w wielkim wiecu 10 marca 1935 r., poprzedzonym pochodemkilku tysiêcy Polaków ulicami miasta, gdzie na czele "za powiewaj¹cym na wietrze wielkim sztandaremnarodowym kroczyli cz³onkowie
Polskiego Komitetu Wyborczego"45.
Po wyborachnie uda³osiê utrzymaæna d³u¿ejporozumienia.Henryk Stêpniak uwa¿a,¿eto w³aœnieSêdzicki,Weso³owskii Lendzion walnie siê do tego
przyczynili46.Jest to s¹d oparty najpewniej na opinii Komisariatu. Zalicza³a
ona Sêdzickiego do liderów" kliki osobników skorumpowanych,nastawionych na w³asnyzysk i korzyœæ
materialn¹ [...] w których poza firmowym patriotyzmem regionalnympolskim w Gdañskuniejednokrotnie zdradzaj¹ tendencjeproniemieckie, a nawet prohitlerowskie [...] nastawienie swe czerpi¹
przede wszystkimz literatury opozycyjnej [...] Sêdzicki odgrywa szkodliw¹
a zarazem warcholsk¹ rolê [...] fanatycznie i nienawistnie nastawiony przeciw najwy¿szymczynnikompañstwowym [...] umys³nadzwyczajtêpy i zdecydowanyseparatysta"47.Jej negatywnywydŸwiêkwynika w du¿ejmierze z faktu, i¿ Sêdzicki, zwolennik opozycyjnej endecji, otwarcie krytykowa³ pracê
Komisariatu i podwa¿a³sensownoœæ
istnienia prorz¹dowego Zwi¹zku Polaków. By³ wiêc postrzeganyprzez Komisariat negatywnie.Choæfaktycznie nie
43

s.5-6.
44
45

APG, KGRP 259/725,Protokó³ z posiedzeniarozjemczegoz dnia 11.03.1935r.
Tam¿e, Protoko³y z kolejnych posiedzeñ rozjemczych.
B. Zwarra, Wspomnienia gdañskiego bówki, t.l, Gdañsk 1984, s. 175-176.

46 H. Stêpniak,
op.cit., s. 245.

47APG, KGRP 259/626, Pisma Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego do MSW z dnia
14 OR i 10 OR 1Q1~T ~ 14h-14R
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d¹¿y³ za wszelk¹ cenêdo pojednania,broni¹c swych racji i pozycji, to opinia
ta jest w du¿ej mierze nieobiektywna.
Zarzut tak zwanego separatyzmudzielnicowego by³ stosowany wobec
dzia³aczypomorskich nagminnie. Sformu³owanogo ju¿ w okresie przygotowañ do powstania wielkopolskiego i formowania administracji na odzyskanych terenach Pomorza i Wielkopolski w odniesieniu do starañ tutejszych
dzia³aczy do zachowaniaprawa do samodecydowaniao swoim losie, opartego na doœwiadczeniui znajomoœcilokalnych uwarunkowañ i ró¿nic. Z czasemzarzut o tendencjeseparatystyczneprzyj¹³ siê w stosowaniudo ka¿dego,
kto w ten czy inny sposóbnie popiera³polityki w³adz centralnych,pomimo ¿e
krytycyzmu wobec rz¹du nie mo¿nauto¿samiaæz brakiem patriotyzmu czy
d¹¿eniami separatystycznymi.W odniesieniudo dzia³aczyo pochodzeniukaszubskim zarzut ten nabiera³podwójnego wymiaru, zarówno wobec istnienia
grup demonstruj¹cych silne poczucie odrêbnoœciregionalnej (Zrzeszeñcy),
jak te¿ starañstrony niemieckiej o wp³yw na œwiadomoœæ
polityczn¹ Kaszubów49.Dochodzi³o przez to do wielu bezpodstawnychzarzutów,jak w przypadku Sêdzickiego,osoby, która od pocz¹tku swojej dzia³alnoœcispo³ecznej,
politycznej czy twórczoœciliterackiej manifestowa³aprzywi¹zanie do Polski,
a dodatkowo ostro krytykowa³a zbyt daleko wed³ug niej id¹ce staraniao zachowanie odrêbnoœcietnicznej. Jak widaæ,nie chroni³o to przed podobnymi
zarzutami. Co do zarzutów o sympatieproniemieckie czy wrêcz prohitlerowskie, to ich bezpodstawnoœci
w obliczu zarówno pracy spo³ecznej,jak i twórczoœciSêdzickiegonie trzeba chyba udowadniaæ.
W tym samymczasie,omawiaj¹c sytuacjêPolaków w Gdañsku,Sêdzicki
stwierdzi³ krytycznie: "ró¿ne niedomagania, na które siê uskar¿amyspowodowaliœmysami [..j ufaj¹c te¿ ludziom, którzy na to nie zas³u¿yli"so.W ak-
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A. Czubiñski, Problem tzw. Separatyzl;nudzielnicowego w Wielkopolsce i na Po-

morzu w latach 1918-1926,w: Pomorzei Wielkopolskapo odzyskaniuniepodleg³oœci
w 19181:,op. cit.; J. Kutta, My i oni na Pomorzuw latach 1920-1939.Przyczynekdo
dziejów integracji spo³eczeñstwa
polskiego, "Zapiski Historyczne", 1991,t. 56, z. 2-3,
s. 59-83.
49 J. Borzyszkowski,Istota ruchu kaszubskiego
i jego przemianyod po³owy XIX w.
po wspó³czesnoœæ,
Gdañsk 1982;A. Bukowski, Regionalizmkaszubski.Ruch naukowy,
literacki i kulturowy, Poznañ 1950; M. Andrzejewski,Niemieckiezabiegi o uzyskanie
wp³ywuna œwiadomoœæ
polityczn¹ Kaszubóww latach 1924-1935.Materia³y Ÿród³owe,
"Zapiski Historyczne", 1990,t. 55, z. 2-3, s. 56-70.
50Z ¿ycia GminyPolskiej w Gdañsku,"S³owo Pomorskie", 1935,nr 150,s. 8.
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tach Komisariatu z tego okresu pozosta³o wiele petycji o przyznanie funduszy
i zapomóg dla cz³onków Gminy podpisanych przez Sêdzickiego. Pozosta³y
one bez odpowiedzi, jako ¿e Komisariat dotowa³ Zwi¹zek. Co do Gminy, to
stwierdzano wprost "¿e jest gdañsk¹ placówk¹ ND-cji znajduj¹c¹ siê pod rz¹dem osób nieprzychylnie do rz¹du polskiego nastawionych "51, przez co nie

daje gwarancji prawid³owego spo¿ytkowaniafunduszy pañstwowych.
W takiej\atmosferze,podsycanejwznowionymi wzajemnymi napaœciami
prasowymi i publicznymi, dosz³odo zawieszeniaprac Komitetu Porozumiewawczego w lutym 1936 r. Sêdzicki jeszcze w grudniu 1935 r. w rozmowie
z Weychertempopiera³ projekt rozszerzeniask³adu komitetu52. Docenia³ on
powagê sytuacji i potrzebê mediacji, czemu da³ wyraz w piœmiedo Weycherta53.
Wobec fiaska rozmów pojednawczych, powróci³ do zaniedbywanych ostatnio wyk³adów w towarzystwach ludowych. W jego korespondencjach do "S³owa Pomorskiego" problem hitleryzacji Gdañska zajmowa³ o wiele wiêcej
miejsca ni¿ doniesienia o sporze w ³onie Polonii. Na zaniechanie wyst¹pieñ
przeciwko Zwi¹zkowi mia³ bez w¹tpienia wp³yw fakt podjêcia kolejnych
mediacji w koñcu 1936 r. , prowadzonych przez prezesów obu organizacji.
Kres zaanga¿owaniu "Gazety Gdañskiej" i "S³owa Pomorskiego" w spór
Gminy i Zwi¹zku po³o¿y³o zarz¹dzenie Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego
z 9 grudnia 1936 r., zabraniaj¹ce ze wzglêdu na interes narodowy zamieszczania w prasie jakichkolwiek publikacji dotycz¹cych antagonizmów wœród Polaków w Gdañsku54.W celu konsolidacji powo³ano wspólny Komitet Pomocy
Zimowej, w którego sk³adzie znalaz³ siê te¿ Sêdzicki. Rozmowy na szczeblu
œcis³ychw³adz Gminy i Zwi¹zku wspieranych przez pos³ów polskich do Volkstagu A. Lendziona i B. Budzyñskiego zakoñczy³y siê powodzeniem. Na spotkaniu zarz¹dów Gminy i Zwi¹zku oraz zarz¹dów pozosta³ych organizacji i towarzystw polskich w WM Gdañsku podpisano 2 maja 1937 r. akt uroczystej
deklaracji zgody narodowej i utworzenia jednolitej organizacji o nazwie Gmina
Polska Zwi¹zek Polaków. Sêdzicki wszed³ w sk³ad jej zarz¹du. Pomimo osobistych urazów podj¹³ wspó³pracê z nie dawnymi przeciwnikami, m.in. z Bo51

APG, KGRP259/626,PismaZarz¹du Gminy Polskiejdo KGRP orazPismoKGRP

do wojewody bia³ostockiego z dnia l2.ll.1935r.,
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s. 256-283.

Tam¿e,PismoPolskiegoKomitetu Porozumiewawczego
do Zarz¹du Gminy Pol-

skiej z dnia 16.02.1936r., s. 168-174.
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APG, KGRP 259/717,Pismo Zarz¹du Gminy Polskiej do TadeuszaWeycherta

z dnia 06.03.1936 r., s. 207.
54 A. Romanow, op. cit., s. 123.
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les³awemPaszot¹, z którym miewa³ ostre k³ótnie zarówno na zebraniachtowarzystw ludowych, jak te¿ w Komitecie Wyborczym w 1935 r.55
Swegozdania o pracy Komisariatu nie zmienil. Komentuj¹c fakt zjednoczeniapisa³: "przekonania polityczne Polaków gdañskich s¹ z punktu widzenia interesówwewnêtrznychpolityki polskiej spraw¹ drugorzêdn¹ [...] ale to
w³aœniewprowadzeniekryteriów partyjno-politycznych do Gdañskaspowodowa³o rozdwojenie spo³eczeñstwapolskiego w Gdañsku[...] obecna konsolidacja nie mo¿enaprawiæszkód,jakie powsta³yprzez rozpêtaniewalk partyjnych "56.W dalszych s³owachwyjaœnia³,¿echodzi mu te¿ o brak potrzebnego
wówczas poparcia wobec odbierania przez Niemców ogó³u praw obywatelom polskim w Gdañsku.
W tym samymroku dosz³odo pojednaniaw TowarzystwieLudowym "Jednoœæ".
26 sierpniajako cz³onek komitetu ugodowegopodpisa³ akt ponownego po³¹czenia. Zosta³ te¿ ponownie wybrany sekretarzemgeneralnym Wicepatronatu Towarzystw Ludowych57.Podj¹³ te¿pracêdziennikarsk¹ w organie
GPZP,którym sta³asiê konkurencyjna do prowadzonejprzez niego we wczeœniejszychlatach "Gminy Polskiej" - "Stra¿ Gdañska". Kontynuowa³ na jej
³amach swoj¹ pracê edytorsk¹, zamieszczaj¹cvi opracowywanym przez siebie dziale Z niwy kaszubskiejzebraneutwory kaszubskie,wiersze w³asnei artyku³y dotycz¹ce Kaszub i Kaszubów innych autorów. Powróci³ te¿ do formy
felietonów satyrycznychi pod postaci¹ JakuszaGodki krytykowa³ negatywne
przejawy ¿ycia spo³ecznegow Gdañsku58.
Ostatnie lata przed wybuchem wojny to dalszapraca dziennikarska oraz
dzia³alnoœæ
w Polskiej Radzie Kultury i szeregachGPZP, do której zarz¹du
zosta³ponownie wybrany w 1938r.59
Przedstawionepowy¿ej fakty to tylko pewien fragment dzia³alnoœciSêdzickiego w Gdañsku. Nie ukazano tu szerzejjego pracy w towarzystwach
ludowych, oœwiatowych,zawodowych i przeró¿nychstowarzyszeniachspo³ecznych.Pominiêto te¿z za³o¿eniajego pracê literack¹, wspó³pracêz radiem
55Smutnekarty w dziejachPolonii Gdañskiej,"GazetaGdañska",1935,nr 214-218.
56JednolitaorganizacjaPolaków Gdañskich,"S³owoPomorskie",1937,nr 119,s. 4.
57ZebraniekonsolidacyjneTowarzystwaJednoœæ
w Gdañsku,"S³owo Pomorskie",
1937,nr 200, s. 7.
58JakuszGodkaprawi, "Stra¿Gdañska",1937,nr 13 i 14; JakuszGodkaperoruje,
tam¿e,1938,nr.2, s. 5-6.
59Polska RadaKultury, "GazetaGdañska",1938,nr 40, s. 6; Nowe w³adzeGminy
Polskiej Zwi¹zku Polaków, "Stra¿Gdañska",1938,nr 13, s. 1.
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czy teatramiamatorskimi,jak te¿jego zaanga¿owanie
w ruch regionalny.Samo
jednak ukazaniejego dzia³alnoœciw Gminie Polskiej pozwala na stworzenie
pe³niejszegoobrazu tej postaci. Umo¿liwia analizêjego pogl¹dów politycznych i postawy spo³ecznej.Intensywnoœæ
dzia³añtu zaprezentowanychposzerza spektrum postrzeganiago nie tylko jako poety i dzia³aczakaszubskiego,
ale i zaanga¿owanegodzia³aczapolskiego w Wolnym MieœcieGdañsku.

Jerzy Gierusz
Aleksandra Kaiser
RenataPo³czyñska-Goœciniak

Ksiêgowoœæw Gdañsl<u w XV i XVI wiel<u

1. Warunki rozwoju ksiêgowoœcina Pomorzu Gdañskim
Zapocz¹tkowany w XIII w. rozwój gospodarczyPomorza Gdañskiego,
historycznej dzielnicy Polski, zwi¹zany by³ z po³o¿eniemna skrzy¿owaniu
wielkich szlaków kupieckich, które znad Ba³tyku wiod³y na po³udnie, w g³¹b
Polski, do Krakowa i na Wêgry. Przez te tereny przebiega³ypo³¹czenia handlowe z Prus w kierunku zachodnim (przez Szczecin- do krajów pó³nocnej
i zachodniej Europy) oraz trakty znaneod XIII w. jako via regia i via mercaforum (droga królewska i droga kupiecka)!. Jednak¿enajwa¿niejszy wp³yw
na ten rozwój mia³aWis³awraz ze swym dorzeczem- drogawodnadla znacznej
czêœæ
Europy œrodkoweji wschodniej. Wraz ze wzrostem znaczenia Wis³y
jako szlaku ³¹cz¹cego inne dzielnice Polski z Morzem Ba³tyckim zwiêksza³a
siê rola Gdañska- w XIII wieku sta³ siê on najwiêkszym oœrodkiemadministracyjnym i centrum handlowym PomorzaGdañskiego2.
Rozwój tych terenów kontynuowany by³ przez Krzy¿aków po podboju
dokonanym w latach 1308-13093.W XIV wieku zapocz¹tkowano na szerok¹
skalêosadnictwoniemieckiei nast¹pi³ dalszywzrost eksportumorskiegodziêki

J. Borzyszkowski, Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku, Wyd. Gdañsk 1999, s. 32.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, t.2, 1996, s. 492.
3 K. Jasiñski, Zajêcie Pomorza przez Krzy¿aków w 1300-1309 roku, "Zapiski HistoI
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przyst¹pieniu Gdañskado Zwi¹zku Miast Hanzeatyckich, co zapewni³o kupcom gdañskim szerokieuprawnienia w zakresie¿eglugi i handlu miêdzynarodowego.
Dalszy rozkwit PomorzaGdañskiegoprzypadana XV wiek, kiedy to w wyniku aktu inkorporacyjnegoz 1454r. nast¹pi³o po³¹czeniePrus (wraz z Pomorzem Gdañskim) z Polsk¹. W tym okresie w Polscepanowa³ na ogó³ spokój
wewnêtrzny, co sprzyja³o nap³ywowi obcych kupców do kraju, a wzglêdnie
jednolity charakterustroju gospodarczego(brak takich przeszkód dla obrotu
wewnêtrznego,jakie istnia³y w rozbitych Niemczech) spowodowa³, ¿e ruch
tranzytowy przeniós³siê na porty polskie, na Gdañski na Wis³ê,kosztemSzczecina i Odry. W tym okresie Polska by³a jednym z najwiêkszych pañstw Europy. Pod panowaniem dynastii Jagiellonów znajdowa³y siê królestwa: Polski,
Czech, Wêgier oraz Wielkie Ksiêstwo Litewskie.
W zwi¹zku z rozwojem ¿eglugi, odkryciem drogi morskiej do Ameryki
oraz do Indii, po raz pierwszy w dziejach rozpocz¹³ siê procesintegracji ogólnoœwiatowej:ruch kapita³ów europejskich, handel produktami azjatyckimi,
wydobycie surowców amerykañskich- wszystkie te elementyby³y nawzajem
od siebie uzale¿nione.W wiekach XV -XVI w procesieksztahowania gospodarki œwiatowejstrefa ba³tycka odgrywa³a coraz wiêksz¹ rolê, a Polska sta³a
siê g³ównym dostawc¹ ¿ywnoœcina rynki europejskie.Spowodowa³oto uruchomienie na wielk¹ skalê transportu p³odów rolnych i leœnychprzez Wis³ê
i jej dop³ywy do Gdañska i dalej, na zachód Europy. Przez Gdañsk w tym
okresie przechodzi³o ok. 80% polskiego eksportu morskieg04.G³ównym towarem eksportowymby³o zbo¿e,które sprzedawanodo Holandii, Anglii, Fran;.
cji, W³och, a tak¿e Portugalii i Hiszpanii - zwykle wywo¿ono kilkadziesi¹t
tysiêcy ton rocznie ( na pocz¹tku XVII wieku oko³o 300 tysiêcy ton)5. Obok
zbo¿aprzedmiotem handlu by³o drewno, smo³a,popió³ i inne produkty kupowane przez stocznie holenderskie,angielskie i francuskie.
Wœródtowarów sprowadzanychdo Gdañskadominowa³y: sól, sukna angielskie i holenderskie,wina francuskiei portugalskie,¿elazoszwedzkie,owoce
po³udniowe, papier, skóry6.
W wiekach XV i XVI Gdañsk by³ pierwszym portem na Bahyku, najwiêkszym miastem w Polsce,a tak¿ejednym z najludniej szych miast ówczeE. Cieœ1ak,
Wielki rozkwit, w: X wieków Gdañska,Gdañsk1962,s. 29.
s M. Bogucka,SzkiceGdañskie(XV-XVII w.j, Warszawa1955,s. 62.
6 E. Cieœ1ak,
Cz. Biemak, Dzieje Gdañska,Gdañsk1975,s. 107-108.
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