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w "Gryfie Pomorskim", a przecie¿ dzia³alnoœæ ta by³a bardzo skromna i ogra-
niczona, a do pewnego stopnia nawet iluzoryczna". "Rawicz" oœwiadczy³ ka-

tegorycznie, ¿e ani nie by³ genera³em, ani te¿ z Londynu nie otrzyma³ nomina-
cji na genera³a. Zreszt¹ z Londynem ani on, ani kierownictwo TOW GP nie

mia³o ¿adnego kontaktu. Nie otrzyma³ te¿ nigdy ¿adnych pieniêdzy na dzia-

³alnoœæ konspiracyjn¹24.
Porucznik Józef Gierszewski, podobnie jak inni jego koledzy, wkrótce po

ulokowaniu siê w Jastrzêbiu Kaszubskim przyst¹pi³ do organizowania ludzi

ukrywaj¹cych siê w pow. chojnickim. Po nawi¹zaniu kontaktu z Józefem Damb-

kiem w³¹czy³ siê ze swoj¹ grup¹ do "Gryfa" w maju 1942 r., u¿ywaj¹c pseu-
donimów "Major Ryœ", "Szulc", "Gozdawa". Pocz¹tkowo Dambek powierzy³
mu funkcjê komendanta okrêgu III TOW GP, obejmuj¹cego powiaty: koœcier-
ski, starogardzki i chojnicki. Dambek zna³ Józefa Gierszewskiego, zna³ te¿ jego

stopieñ wojskowy, tote¿ mianowa³ go Komendantem Naczelnym TOW GP zgod-
nie ze statutem, który przewidywa³, ¿e jeœli do organizacji wst¹pi oficer z wy-

¿szym stopniem wojskowym, powierza mu siê funkcjê zajmowan¹ dotychczas
przez ni¿szego stopniem. W maju 1942 r., w czasie narady w Rembienicy, przed-
stawi³ zebranym "Rysia" jako Komendanta Naczelnego TOW GP25.

Nowego komendanta naczelnego czeka³ ogrom pracy organizacyjnej
i szkoleniowej. A sytuacja kadrowa w "Gryfie" przedstawia³a siê tragicznie.
Wszystkie drobne grupy leœne by³y bardzo s³abo uzbrojone, przez co prak-

tycznie nie mia³y ¿adnych szans w normalnych starciach nawet z niewielkimi
patrolami wroga. Ka¿dy oddzia³ gryfowski sk³ada³ siê z kilku, a niekiedy z kil-

kunastu ludzi i dysponowa³ zwykle kilkoma dobrze zamaskowanymi bunkra-
mi. Dowódcami byli mê¿czyŸni wykazuj¹cy inicjatywê i energiê, czêsto sze-

regowcy, a w najlepszym wypadku m³odsi podoficerowie. Funkcje dowódcze

sprawowali z w³asnej inicjatywy lub na zasadzie kole¿eñskiego porozumie-
nia. Komendantów gmin, powiatów i okrêgów mianowa³ komendant naczel-

ny, a praktycznie wiceprezes TOW GP i jednoczeœnie kierownik g³ównego
urzêdu organizacyjnego w jednej osobie - Józef Dambek.

Major "Ryœ" zabra³ siê natychmiast do wykonywania swoich zadañ. We-

d³ug oœwiadczenia ks. Józefa Wryczy - "Rawicza"26 "Ryœ" by³ bystrzejszy

24 Notatki z rozmów z ks. Wrycz¹ - "Rawiczem".
2S Relacje R. Bigusa z 8.04.1962 r. i z 28.04.1963 r. oraz B. Bigusa z 27.08.1961 r.

w posiadaniu autora.
26 Notatki z rozmów z ks. Wrvcza.
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i bardziej obrotny od "Jura". Jak stwierdza kilku dowódców gryfowskich, któ-
rzy utrzymywali kontakty z Rad¹ Naczeln¹, z chwil¹ objêcia funkcji komen-
danta naczelnego przez "Rysia" sprawy wojskowe zaczê³y rozwijaæ siê po-
myœlniej, gdy¿ "Ryœ" w przeciwieñstwie do "Jura" zna³ siê na wojsku, mia³
dar ³atwego nawi¹zywania kontaktu z podw³adnymi, by³ na ogó³ lubiany przez
otoczenie.

Gryfowcy, byli dowódcy powiatowi, twierdz¹, ¿e nowy komendant g³ów-
ny napotka³ na podatny grunt, gdy¿ ogniwa do³owe pod dowództwem ofice-
rów rezerwy, bêd¹cych komendantami powiatowymi, funkcjonowa³y spraw-
niej od dotychczasowej komendy g³ównej. "Ryœ" potrafi³ ten moment
wykorzystaæ pomimo nasilaj¹cej siê penetracji gestapo i pocz¹tków licznych
aresztowañ w drugiej po³owie 1942 r. Okaza³o siê, ¿e "Jur" niechêtnym okiem
spogl¹da³ na wyró¿niaj¹cego siê rywala, który stawa³ siê coraz bardziej samo-
dzielny. Z wielu dokumentów i relacji cz³onków TOW GP wynika, ¿e Józefa
Dambka cechowa³a chorobliwa ambicja, zazdroœæ o wp³ywy w kierowaniu
stworzon¹ przez siebie szybko rozrastaj¹c¹ siê organizacj¹ konspiracyjn¹ oraz
niezdrowy kompleks ni¿szoœci.

4. Niebezpieczny styl pracy "Jura"

Jak siê okaza³o, Józef Dambek nawet po formalnym og³oszeniu "Rawi-
cza" prezesem "Gryfa" ani nie uszczupli³ przyznanych sobie samowolnie kom-
petencji, ani te¿ nie zmieni³ niebezpiecznego stylu pracy. Od samego pocz¹t-
ku ¿¹da³ wprost chorobliwie od podw³adnych tworzenia i gromadzenia
dokumentów dla historii. To has³o by³o g³oœne, a - co gorsze - bardzo ryzy-

kowne we wszystkich ogniwach organizacyjnych. Werbunek nowych cz³on-
ków odbywa³ siê w³aœciwie jawnie wbrew zasadom konspiracji, zw³aszcza
w warunkach wszechobecnoœci donosicieli gestapowskich i inwigilacji ka¿-
dego Polaka na Pomorzu Gdañskim. W du¿ej mierze bez specjalnych zastrze-
¿eñ mo¿na przyj¹æ spostrze¿enia "Juhasa" ("Antoniego", inspektora AK "na
cemencie", Alfonsa Jarockiego), który w Sprawozdaniu o dzia³alnoœci TO W
GP, krytycznie naœwietlaj¹c metody werbunku cz³onków, pisze dos³ownie:

"W podejœciu do niektórych cz³onków odnosz¹cych siê z pewn¹ rezerw¹
do pracy konspiracyjnej powo³ywano siê na ks. pu³kownika, a na dowód legi-
tymowano siê jego fotografi¹ [..) Dowiedzia³em siê [...), ¿e organizacja po-
siada stacjê nadawcz¹, ¿e cz³onkowie jej zaopatrzeni zostan¹ w stacje radio-
we, ¿e do komendy g³ównej przyby³ delegat z meldunkiem, ¿eby byæ
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w pogotowiu, gdy¿ w najbli¿szym czasie nast¹pi zrzucenie desantów przez

Angliê i rozpocznie siê powstanie. PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e samolotami
z Anglii przyje¿d¿aj¹ wy¿si oficerowie z meldunkami, broni¹, amunicj¹ i apara-

tami radiowymi. Gdy w sierpniu 1942 I: zwróci³em uwagê kierownictwu orga-
nizacji "Gryf", ¿e dotarcie tych informacji do gestapo zaostrzy ich czujnoœæ

i nastawi ich powa¿nie wobec prowadzonej przez nas pracy, odpowiedziano
mi wtedy, ¿e trzeba lud podnosiæ na duchu. Mê¿owie zaufania wêdrowali od

wsi do wsi, zaprzysiêgali, dawali innym prawo zaprzysiêgania cz³onków,
zabierali ze sob¹ spisy ju¿ zorganizowanych i odchodzili. Na poszczególn¹

wieœ wyznaczany by³ komendant wsi, który podlega³ komendantowi gminy,

a ten znów komendantowi powiatu. Wszyscy komendanci posiadali spisy pod-

leg³ych sobie cz³onków poszczególnych powiatów (prócz tych spisów istnia³y
w komendzie naczelnej wykazy wszystkich cz³onków). Jak mi mówi³ "Ryœ ",
chodzi³o "Jurowi" o wykazanie siê w przysz³oœci wynikami pracy. Na wa¿-
niejsze zebrania przynosili pp. Kulasowie w plecaku spisy cz³onków ca³ej or-

ganizacji oraz inne tajne dokumenty. TOW GK rozwija³a siê pomyœlnie [...]
W sierpniu 1942 I: liczba cz³onków wynosi³a 5 000 mê¿czyzn, nie licz¹c niewiast
ani dzieci. Kobiety zaczêto organizowaæ dopiero po sierpniu 19421: Czy dzieci

ju¿ by³y w szeregach organizacji, tego twierdziæ nie mogê. W ka¿dym razie

w lutym 1943 I: mówi³ mi "Ryœ ", ¿e 14-letni synek leœniczego p. Biñczyka (pow.
Chojnice) jest cz³onkiem " Gryfa ", i ¿e wobec robotników leœnych opowiada³
o sprawach organizacji. Do VIII 19421: organizowano w powiatach chojnickim,

koœcierskim, kartuskim i morskim. W Gdyni praca by³a dopiero zapocz¹tko-
wana. Na innych terenach "Gryf" nie prowadzi³ w tym czasie ¿adnych prac,
a je¿eli gdzieœ mia³ swych ludzi, to mo¿na by ich na palcach policzyæ. W mia-

stach powiatowych ani w miasteczkach nie prowadzono do tego czasu ¿adnej

zorganizowanej roboty. Uwa¿ano j¹ za zbyteczn¹. Kierownictwo wychodzi³o

z za³o¿enia zorganizowania wsi i uderzenia na miasto celem jego zdobycia.
W zorganizowaniu nie kierowano siê jakoœci¹ materia³u ludzkiego. Cho-

dzi³o g³ównie o iloœæ, o organizowanie mas, bez jakichkolwiek podstaw mobi-

lizacyjno-operacyjnych czy taktycznych. Prace opierano g³ównie na ch³opie

i robotniku. Inteligencja patrza³a trzeŸwiej i krytyczniej na brak podstawo-
wych zasad konspiracyjnych. St¹d wyp³ywa³y zastrze¿enia w stosunku do in-
teligencji polskiej na Pomorzu. D³ugo przed zetkniêciem siê z w³adzami kie-
rowniczymi "Gryfa" obserwowa³em pracê tej organizacji. Dziwiê siê, ¿e
aresztowania nie nast¹pi³y rok wczeœniej. Roz³am, który nast¹pi³ w " Gryfie "

bv³ b³of!:os³awieñstwem. Uratowa³ na pewno setkom ludzi ¿ycie. Spalenie do-
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kumentów i spisów (chocia¿ nie ca³kowicie) pozbawi³o dowódców podejœcia
do do³ów. Inicjatywa spalenia wysz³a od "Rysia ". Kierowa³ siê on wiêcej po-
budkami osobistymi (¿eby "Jura" pozbawiæ dowodów wykazania siê prac¹-
mówi³ mi tak "Ryœ') ani¿eli spo³ecznymi "27.

Ilustracja stosunków i metod pracy w "Gryfie" naszkicowana przez "Ju-
hasa" pokrywa siê z relacjami prawie wszystkich powa¿niejszych gryfow-
ców. Mo¿e byæ tym bardziej uwa¿ana za wiarygodn¹, ¿e sporz¹dzona zosta³a
z autopsji, gdy¿ "Juhas" przez d³u¿szy okres czasu w 1942 r. przebywa³ na
terenach zdominowanych przez ogniwa "Gryfa", korzysta³ z zamaskowanych
schronów, a nawet by³ wiêziony w bunkrze przez "Zawiszê", Leona Kulasa,
komendanta powiatu Koœcierzyna.

Potwierdzeniem informacji "Juhasa" jest notatka "Micha³a" z 20 czerw-
ca 1944 r. "Micha³" pisze: "Organizacja ta zachowuje charakter wybitnie
dzielnicowy i religijny. Rozszerza siê szybko pomijaj¹c zasadnicze wzglêdy
konspiracji, kierownictwo organizacji d¹¿y do opanowania terenów. W tym
celu wydaje np. polecenie, ¿e ka¿dy z nowo przyby³ych cz³onków zobowi¹zany
jest w jak najkrótszym czasie zwerbowaæ nowych 40 cz³onków; wówczas otrzy-
muje on w ramach organizacji funkcjê. Tote¿ od cha³upy do cha³upy, od go-
spodarza do gospodarza chodz¹przewa¿nie m³odzi emisariusze " Gryfa " z krzy-

¿em i notesem w kieszeni. Najbardziej przekonywaj¹cym momentem wobec

nieufnych Kaszubów jest przemawianie do nich w gwarze kaszubskiej, obja-
œnienie, ¿e ten i tamten s¹siad jest ju¿ cz³onkiem organizacji, na dowód czego
pokazuje siê w notesie wpisane imiê i nazwisko, uiszczon¹ miesiêczn¹ sk³adkê
w wysokoœci 5 RM (marek niemieckich) i podpis nowo przyjêtego. Poza tym

silnie gra siê na uczuciach religijnych na wskroœ katolickiej ludnoœci i podsy-

ca siê ¿ar dzielnicowoœci wobec zaborczoœci Warszawy. Przyci¹ga siê ludzi

wyznaczaniem im stanowisk po zakoñczeniu wojny oraz wysokimi awansami

wojskowymi. Ks. p³k. Wrycza mianowany zostaje genera³em "28.

Jak widaæ, obraz przedstawiony przez "Micha³a" nie odbiega od ustaleñ
"Juhasa", a raczej jest jego pog³êbieniem. Wydaje siê, ¿e obydwa przytoczone
dokumenty mo¿na przyj¹æ jako wiarygodn¹ ilustracjê niedopuszczalnych metod
pracy kierownictwa komendy naczelnej TOW GK, któr¹ jednoosobowo rz¹-
dzi³ "Jur" do maja wzglêdnie czerwca 1942 r. W³aœnie w Rembienicy prze-~

27 Sprawozdanie "Juhasa" - "Antoniego".
28 Odpis notatki "Micha³a" z 21.06.1944, sporz¹dzony przez autora z dokumentl

po¿yczonego z KW MO w Gdañsku dn. 9.03.1960 r.



mianowano Tajn¹ Organizacjê Wojskow¹ "Gryf Kaszubski" na Tajn¹ Orga-
nizacjê Wojskow¹ "Gryf Pomorski"29. Decyzja zmiany nazwy by³a uzasad-
niona, gdy¿ w tym czasie struktury organizacyjne "Gryfa Kaszubskiego" wy-
sz³y ju¿ daleko poza tereny Kaszub - obejmowa³y równie¿ ca³e Kociewie,

Œwiecie, Grudzi¹dz, Toruñ, Lubawê itd. Trudno ustaliæ stany iloœciowe cz³on-
ków na po³udniowych terenach województwa pomorskiego. Np. w powiecie
lubawskim by³y tylko dwie komendy gminne: w Szczepankowie i Pr¹tnicy -

po 15 cz³onków, zorganizowane przez Jana ̄urawicza ("Rejtan", "¯aba"),
mianowanego przez "Jura" komendantem powiatu Lubawa. W Toruniu wg
oœwiadczenia miejscowego komendanta, porucznika Twardowskiego, by³o
"du¿o" cz³onków i GP by³ dobrze zorganizowany, posiada³ kontakty i wtyczki
we w³adzach niemieckich3°.

5. Roz³am w kierownictwie TOW GP - przyczyny i skutki

Jak stwierdza w swym sprawozdaniu "Juhas", "Ryœ" przewy¿sza³ "Jura"
inteligencj¹, chytroœci¹, darem ³atwego wys³awiania siê, prezencj¹, stopniem
wojskowym, wiêkszym wziêciem wœród cz³onków GP, inwencj¹ i inicjatyw¹.
"Ryœ" dostrzega³ niebezpieczeñstwo dekonspiracji nie tylko struktur, ale i po-
szczególnych cz³onków. Spisy sporz¹dzane przez poszczególne szczeble dowo-
dzenia mog³y wpaœæ w rêce stale wêsz¹cych donosicieli gestapowskich, a to
by³oby pocz¹tkiem tragedii. Nowy komendant naczelny wraz z innymi œwia-
domymi dzia³aczami usi³owa³ przekonaæ "Jura", pierwszego zastêpcê ks. Wry-
czy, o koniecznoœci zniszczenia niebezpiecznych dokumentów. Nadaremnie.

Tak "Ryœ" jak i "Jur" byli przewra¿liwieni na punkcie swojej wa¿noœci.
Tak jeden jak i drugi roœci³ sobie prawo do ostatecznej decyzji. W statucie brak
by³o rozdzia³u kompetencji i odpowiedzialnoœci. Na tym tle rozpoczê³y siê nie-
porozumienia, które zamieni³y siê w stosunkowo krótkim czasie w k³ótnie.

Ustalenie kierunków dzia³ania i wszystkie powa¿niejsze sprawy nale¿a³y
do kompetencji Rady Naczelnej TOW GP, które teoretycznie by³a ogromnie
rozbudowana, a faktycznie nie dzia³a³a3!. Ze wzglêdu na wszechobecnoœæ
wywiadowców gestapowskich czêste ruchy i spotkania wiêkszych grup tych
samych ludzi by³y na pewno niebezpieczne, tote¿ operatywne pos³ugiwanie

29 Relacje B. Bigusa i R. Bigusa.
30 Relacje Jana ̄urawicza z 27.07.1969 r. - w posiadaniu autora.
31 Relacja L. Kleinschmidta z 20.06.1960 r. - w posiadaniu autora.
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siê kompetencjami Rady Naczelnej, jak to przewidywa³ statut, by³o niemo-

¿liwe. Nic wiêc dziwnego, ¿e ca³¹ w³adzê skupia³ w swym rêku "Jur", który
nie liczy³ siê nawet z osob¹ "Rawicza". Ks. Wrycza bardzo ma³o anga¿owa³
siê w sprawy codzienne organizacji; w zasadzie nie podpisywa³ ¿adnych do-

kumentów. Podpisa³, jak mi oœwiadczy³, nominacje oficerskie w "Gryfie".
W roku 1942 kierownictwo Okrêgu Pomorskiego Armii Krajowej, doce-

niaj¹c ogromny rozmach i liczebnoœæ TOW GP, rozpoczê³o starania o podpo-
rz¹dkowanie i w³¹czenie struktur "Gryfa Pomorskiego" do AK. Okaza³o siê
to nie³atwe. Wielokrotne rozmowy i d³ugotrwa³e wysi³ki przedstawicieli do-

wódcy Okrêgu AK: "Andrzeja", "Juhasa", "Marty" (Micha³a) nie odnios³y

skutku. Na przeszkodzie stanê³y ambicje i samowola przede wszystkim "Jura",
a pocz¹tkowo tak¿e "Rysia". "Jur" postawi³ "Juhasowi" warunek uznania przez
dowództwo Armii Krajowej 17 nominacji oficerskich, co by³o niewykonalne,

oraz w³¹czenie do AK 3 500 cz³onków TOW GP. "Jur", pocz¹tkowo sk³onny
do podporz¹dkowania siê dowództwu AK, w pewnym momencie sprzeciwi³

siê, prawdopodobnie w obawie przed utrat¹ swojej w³adzy. "Ryœ" sk³ania³ siê
do fuzji... Zaogni³o to stosunki pomiêdzy obydwoma przywódcami GP. Oby-
dwaj rywale zasypywali "Rawicza" donosami, za¿aleniami i osobistymi in-

terwencjami. Z wielostronicowych listów "Jura" przebija³a g³êboka niechêæ,
a nawet nienawiœæ do rywala. Zarzuca³ on "Rysiowi" zdradê i niemoralne
¿ycie. "Rawicz" wiedzia³, ¿e "Ryœ" przebywa w lesie z jak¹œ "bab¹", ale nie

wtr¹ca³ siê do tego. O zdradê nie pos¹dza³ "Rysia".
Pod koniec 1942 r. "Ryœ" poinformowa³ ks. Wryczê, ¿e Dambek gromadzi

wszystkie dokumenty i spisy cz³onków u siebie, co jest bardzo niebezpieczne.
A w tym czasie mia³y miejsce liczne aresztowania tak¿e wœród cz³onków GP

(m.in. aresztowano Stanis³awa Stawskiego, który zdradzi³ kilka bunkrów). "Ra-

wicz" przyzna³ "Rysiowi" racjê i poleci³ spaliæ wszystkie dokumenty. Sprawê tê
omawiano na wniosek "Rysia" w czasie posiedzenia Rady Naczelnej w Gostom-

ku. Wiêkszoœci¹ g³osów, wbrew sprzeciwowi "Jura", podjêto uchwa³ê wykonania
rozkazu "Rawicza". Zadanie natychmiastowego zrealizowania decyzji otrzyma³
komendant naczelny TOW GP - "Ryœ" i bracia Kulasowie: "Zawisza" i jego

brat "Powa³a". Miejsce ukrycia niebezpiecznych materia³ów znajdowa³o siê
w odleg³oœci oko³o 40 km. Wyruszyli w trójkê wraz z Józefem Dambkiem. W dro-

dze, w czasie nocy, Dambek uciek³ Gierszewskiemu i Kulasom, wyprzedzi³ ich,
zdo³a³ przenieœæ dokumenty i spisy cz³onków w inne miejsce i ukryæ je32. "Ra-

32 Relacja Mariana Jankowskiego z 31.07.1959 r. w posiadaniu autora.
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wicz", zawiadomiony o wyczynie "Jura", zdenerwowa³ siê i kaza³ rozwi¹zaæ
organizacjê, zrezygnowa³ z funkcji prezesa i wycofa³ siê zupe³nie z dzia³alnoœci
w TOW GP. Poleci³, a¿eby "Ryœ" organizowa³ ruch oporu w powiecie chojnic-
kim, a "Jur" w kartuskim.

Po zerwaniu rozmów kierownictwa "Gryfa Pomorskiego" z inspektorami
Armii Krajowej, "Jur" nie szczêdzi³ wysi³ków, a¿eby nawi¹zaæ kontakt z w³a-
dzami w Warszawie. Pomimo sprzeciwu "Rysia", Bigusów - Brunona i Rudol-

fa, a nawet Micha³ki, Dambek doprowadzi³ do rozmów Rady Naczelnej TOW
GP z zarz¹dem Zjednoczonych Organizacji Ruchu "Miecz i P³ug". Sprzeciwia³
siê te¿ tej decyzji ks. JózefWrycza i ostrzega³ osobiœ~ie "Jura". Bliskim wspó³-
pracownikiem J. Dambka by³ Marian Jankowski ps. "Szarak", "Zaj¹c". Twier-
dzi on, ¿e kontakty "Jura" z przedstawicielem "Miecza i P³uga", Tragerem,
w Bydgoszczy odbywa³y siê od pocz¹tku 1943 r. "Szarak" jeŸdzi³ do Tragera
kilkakrotnie (mieszka³ przy Starym Rynku); zawozi³ i przywozi³ pocz¹tkowo
korespondencjê, a po zawarciu umowy tak¿e pieni¹dze. Umowa o po³¹czeniu
z "Mieczem i P³ugiem" zosta³a podpisana w lipcu 1943 r. w Kamienicy Szla-
checkiej. Z ramienia GP umowê podpisa³ Dambek i Westphal; z ramienia "Mie-
cza i P³uga" Trager w obecnoœci 2 lub 3 osób z Warszawy wzglêdnie z Bydgosz-
czy. Na mocy tej umowy GP mia³ przekazywaæ do kasy MiP 50% sk³adek.
O podpisaniu umowy wydano natychmiast ulotkê do podleg³ych komend. W ty-
tule by³ napis: "Po³¹czone Organizacje Miecz i P³ug, Gryf Pomorski i Zwi¹zek
Walki Zbrojnej"33. Umowê zabra³ na przechowanie "Jur". Wraz z innymi doku-
mentami wpad³a ona 4 marca 1944 r. w rêce gestapo. Jak wiadomo, kierownic-
two "Miecza i P³uga": Anatol S³owikowski ("Andrzej Nieznany"), Zbigniew
Grad ("Doktór Zbyszek") i Czes³aw K³obut ("S³awek") byli podejrzani przez
wywiad AK o wspó³pracê z gestapo. W dwa miesi¹ce po podpisaniu umowy
z GP zostali w Warszawie zastrzeleni w chwili, gdy udawali siê do gestapo ze
spisami oddzia³ów partyzanckich w Borach Tucholskich. Spisy odebrano i za-
bezpieczono. Nie jest wykluczone, ¿e by³y to spisy cz³onków "Gryfa Pomor-
skiego"34. Oczywiœcie Józef Dambek, olœniony wizj¹ wspó³pracy z Warszaw¹,
na pewno nie wiedzia³, jak¹ rolê spe³niaj¹ przywódcy "Miecza i P³uga". Dziw-
nym zbiegiem okolicznoœci, a mo¿na domniemywaæ, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹, ce-
lem pozyskania ks. Wryczy w dniu 1 kwietnia 1943 r. dorêczono mu nominacjê
na senatora Polski Podziemnej. Dokument z dat¹ 27 marca 1943 r., a wiêc zale-

33 Tam¿e.
34 L. Lubecki, czêœæ I niniejszego opracowania.
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dwie sprzed 4 dni, podpisa³ "Andrzej Nieznany", szef Zjednoczonych Organi-
zacji "Miecz i P³ug". "Rawicz" nominacji nie przyj¹³, a dokument w³o¿y³ do
flaszki i zakopa³ pod p³otem u ¯mudy Trzebiatowskiego. Od tego momentu
zerwa³ wszelkie kontakty z gryfowcami35. W miêdzyczasie pomiêdzy "Jurem",
który po rezygnacji ks. Wryczy og³osi³ siê prezesem TOW GP, a komendantem
naczelnym "Rysiem" stosunki jeszcze bardziej siê zaostrzy³y. Na prze³omie 1942/
43 r. dosz³o do ostrego zatargu w sprawie nominacji komendantki s³u¿by kobie-
cej w GP. "Ryœ" przeforsowa³ w czasie posiedzenia Rady Naczelnej kandydatu-
rê swojej osobistej sekretarki Heleny (wzglêdnie Haliny) Kurowskiej, nauczy-
cielki z Che³mna. "Jur" nie uzna³ tej nominacji i mianowa³ na jej miejsce swoj¹
przyjació³kê Dembiñsk¹, ¿onê majora zawodowego WP. Interwencja jednego
i drugiego u "Rawicza" nie rozwi¹za³a problemu36.

Z dniem 17 lutego 1943 r. "Jur" odwo³a³ naczelnego komendanta TOW
GP "Rysia", "Szulca", "Gozdawê" z zajmowanego stanowiska. "Ryœ" nie uzna³
decyzji "Jura", pe³ni³ dalej funkcjê komendanta g³ównego, ograniczaj¹c swo-
j¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ do powiatu koœcierskiego i chojnickiego. Usun¹³ siê
w rejon Dziemian i 5 marca 1943 r. nawi¹za³ ponownie kontakt z "Juhasem"
z zamiarem podporz¹dkowania TOW GP Armii Krajowej. Od tego momentu
nast¹pi³ roz³am w kierownictwie TOW GP, gdy tymczasem do³owe grupy
konspiracyjne boryka³y siê z gestapowcami i ich donosicielami. Nast¹pi³y
rozdŸwiêki pomiêdzy komendantami gminnymi a komendantami powiatowymi
- jedni popierali "Jura" - "Lecha", inni "Rysia" - "Szulca". Nie mog³o ju¿

byæ mowy o pojednaniu zwaœnionych przywódców TOW GP37.

6. "Ryœ" tworzy TOW" Wolnoœæ". Rozpad TOW GR Okrutne i de-
spotyczne decyzje "Lecha" - "Jura"

W pocz¹tkach 1943 r. "Ryœ" zwo³a³ zebranie swoich najbli¿szych zwolenni-
ków. Zebranie odby³o siê w mieszkaniu rolnika Floriana Szalewskiego w gospo-
darstwie na wybudowaniu niewielkiej wsi Jastrzêbie Kaszubskie. W "zebraniu
konstytucyjnym TOW Wolnoœæ", jak zapisano w protokole, wziê³o udzia³
15 osób. W³adys³aw Szalewski, brat Floriana Szalewskiego, gospodarza domu,
a kuzyn Jana Szalewskiego dowódcy plutonu "Szyszki", w pocz¹tkach lipca

3S Tam¿e.
36 Notatki spisane z ks. Wrycz¹.
37 Relacje R. iB. Bigusów oraz sprawozdanie "Juhasa'
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1963 r. pokaza³ mi swój pamiêtnik z okresu okupacji. Odwiedzi³em go w Os³awie
D¹browie, pow. Bytów, gdzie by³ kierownikiem szko³y podstawowej. W pamiê-
tniku pisanym rêcznie przeczyta³em: "Zim¹ 1942/43 zapozna³em siê z majorem

Gierszewskim ps. "Ryœ". By³o to u brata w Jastrzêbiu, gdzie zgromadzili siê
wówczas liczni ludzie" Sobola" (Jana Szalewskiego) i "Rysia ". Utworzono tam
now¹ organizacjê podziemn¹ pod nazw¹ " Wolnoœæ ". Po zaprzysiê¿eniu wszyst-
kich spisano protokó³, który podjê³a siê przechowywaæ moja bratowa, Anna
Szalewska. Niestety, na skutek wywiezienia ca³ej rodziny dokument ten zagin¹³

i nie uda³o nam siê go ju¿ póŸniej odnaleŸæ. "Ryœ" by³ cz³owiekiem zdolnym,

odznaczaj¹cym siê odwag¹ i wiar¹ w zwyciêstwo. Spotykaliœmy siê czêsto. By³
bardzo weso³y i umia³ nas wszystkich pocieszyæ swoimi kawa³ami wojskowymi.

Nieraz prowadziliœmy ze sob¹ dyskusje na tematy polityczne. Na podstawie tego,
co on mi wówczas powiedzia³, mogê dzisiaj stwierdziæ, ¿e "Ryœ" umia³ oceniæ
konkretn¹ sytuacjê polityczn¹. Przewidzia³ ju¿ wtedy zakoñczenie wojny i po-

wstanie nowej Polski. Pewnego razu wypowiedzia³ do mnie nastêpuj¹ce s³owa,

które sobie dobrze zapamiêta³em: Pamiêtaj W³adku, ¿e nie Anglia ani Ameryka,

ale Zwi¹zek Radziecki wyzwoli Polskê... Polska bêdzie komunistyczna..."38.
W dniu 14 lipca 1963 r. odwiedzi³em w Jastrzêbiu pani¹ Annê Szalewsk¹,

bratow¹ autora wy¿ej cytowanego pamiêtnika. Oto, co od niej us³ysza³em:
" Gierszewski Józef przychodzi³ bardzo czêsto do Jastrzêbia, do mê¿a Floria-
na Szalewskiego. By³ bardzo weso³y, bystry, dowcipny i zorganizowa³ grupê
konspiracyjn¹ " Wolnoœæ ". Odby³o siê zebranie organizacyjne z udzia³em ksiê-

dza Franciszka Wo³oszyka, Jana Szalewskiego, W³adys³awa Szalewskiego,
Antoniego Czapliñskiego, Makarego Kiedrowskiego, Józefa Milocha i innych.
Wszyscy z³o¿yli przysiêgê wojskow¹ i o przestrzeganiu tajemnicy konspira-
cyjnej Przysiêgê odebra³ od wszystkich ks. Wo³oszyk. Ja te¿ z³o¿y³am przysiê-
gê. Spisano protokó³, którego treœci nie pamiêtam. Nie pamiêtam te¿, kto pisa³

protokó³. Zobowi¹za³am siê schowaæ ten dokument, a¿eby nie wpad³ w rêce
Niemców. Zamknê³am go w butelce od piwa i zakopa³am pod zadaszeniem dla
wozów obok muru stajni. Miejsce to zna³am tylko ja i mój m¹¿ "39.

Na moj¹ proœbê pani Anna bezb³êdnie wskaza³a to miejsce. Bez proble-

mu wykopaliœmy flaszkê. Zamkniêcie stanowi³ patent druciany, który przyci-
ska³ uszczelkê gumow¹ do brzegów szyjki flaszki. Metal by³ zardzewia³y i przy

próbie otwarcia flaszki rozsypa³ siê. Flaszka pêk³a. Wewn¹trz znajdowa³a siê

38 Wg pamiêtnika W³adys³awa Szalewskiego - odpis w posiadaniu autora.
39 Relacja Anny Szalewskiej z 14.07.1963 r. - w posiadaniu autora.



niebieska kartka papieru, fonnatu A-5, na której atramentem napisano s³abo
czyteln¹, nastêpuj¹c¹ treœæ:

"Protokó³ z zebrania konstytucyjnego TO W" Wolnoœæ ". Obecni: 1) ks. Wo-
³oszyk Franciszek, 2) kpt. GierszewskiJózef, 3)po1: SzalewskiJan, 4) Wicher
Józef, 5) sier¿. KiedrowskiMakary, 6) SzalewskiFlorian, 7) Szalewski W³ady-
s³aw, 8) Wirkus ...s³aw (wyblak³e litery imienia), 9) Miloch Józef, 10) Knut
Stanis³aw, 11) Grulkowski Józej(imiê s³abo czytelne), 12) Szalewska Anna,
13) Szalewski , 14) Szalewski , 15) Szalewski (imiona ostatnich
trzech osób zupe³nie nieczytelne, wyblak³e). Wy¿ej wymienione osoby z³o¿y³y

nastêpuj¹cym tekstem... "

Reszta pisma na kartce kilkakrotnie z³o¿onej, wilgotnej, zupe³nie wybla-
k³a. Zanotowa³em wszystkie s³owa mo¿liwe do odczytania. Kartkê wyprosto-
wa³em i w³o¿y³em do notatnika. Niestety, po kilku dniach, gdy kartka wy-
sch³a, ca³y tekst zupe³nie znik³ i nie mo¿na by³o odczytaæ ani jednego s³owa...

W tym okresie dzia³alnoœæ "Jura", "Lecha" sta³a siê niepowa¿na, nerwo-
wa, nieprzemyœlana. Nie organizowa³ w ogóle zebrañ rady naczelnej. Decy-
dowa³ o wszystkimjednoosobowo, usuwaj¹c niewygodnych mu cz³onków rady,
mianuj¹c w ich miejsce nowych, osoby ca³kowicie jemu uleg³e i bezkrytycz-
nie wykonuj¹ce jego polecenia i podporz¹dkowuj¹ce siê jego decyzjom. Nie
uznawa³ krytyki, uwa¿aj¹c j¹ za objaw ³amania dyscypliny i buntu. Rozkaza³
Marianowi Jankowskiemu ("Zaj¹c", "Szarak") zabraæ patrol z ochrony ko-
mendy naczelnej w sk³adzie 6 osób, rozbroiæ braci Bigusów, Rudolfa i Bruno-
na, oraz dwóch braci Micha³ków i doprowadziæ ich do komendy naczelnej
celem oddania pod s¹d. Patrol spotka³ siê ze œciganymi, ale skoñczy³o siê na
wspólnym wypiciu flaszki wódki. Rozstali siê w zgodzie, a "Lecha" Jankow-
ski poinfonnowa³, ¿e ich nie znaleŸli. Uwierzy³, ale Brunona Bigusa odwo³a³
z funkcji komendanta powiatu kartuskiego4°. Tymczasem jeden z uczestni-
ków sygnatariuszy "zebrania konspiracyjnego" w Jastrzêbiu, prawdopodob-
nie Kiedrowski Makary, poinfonnowa³ Józefa Dambka o utworzeniu przez
Józefa Gierszewskiego "Rysia" nowej tajnej organizacji "Wolnoœæ". Jedno-
czeœnie wyraŸnie zaczê³a siê rozsypywaæ TOW "Gryf Pomorski", dziecko
"Jura", "Lecha", "Kila", "Falskiego". Mia³y miejsce liczne aresztowania,
miêdzy innymi zosta³ aresztowany leœniczy Jan Biñczyk ps. "Zag³oba", ko-
mendant powiatu chojnickiego i kilku jego wspó³pracowników. Na prze³omie
grudnia i stycznia w wiêzieniach gestapowskich znalaz³o siê ponad 170 cz³on-

40 Relacia M. Jankowskiego z 31.07.1959 f.



ków GP, w kwietniu 1943 r. gestapo ujê³o Juliusza Kosza³kê ps. "Jeremi",
a w maju t.r. ok. 400 gryfowców zape³ni³o wiêzienia i obóz koncentracyjny
w Stutthofie. Leon Kulas ps. "Zawisza" nie przyj¹³ do wiadomoœci odwo³ania
go z funkcji komendanta powiatu koœcierskiego i wraz ze swoimi kompanami
od³¹czy³ siê od "Gryfa"; inspektorzy AK -"' "Juhas" ("Antoni") i "Marta"
{"Micha³") - przejêli grupê por. Trepki ps. "Tom", Czes³awa Depki ps. "Gryf',
toczy³y siê rozmowy z "Rysiem" i innymi. Nie pomaga³y groŸby "Jura", ¿e
winni zostan¹ skazani na karê œmierci. Prezes - dyktator TOW GP, Józef

Dambek, uzna³, ¿e sprawc¹ tragicznej sytuacji w GP jest zdegradowany
komendant naczelny, Józef Gierszewski - "Ryœ", "Szulc", "Gozdawa". Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e pod wp³ywem niebezpiecznego impulsu nerwów, nie prze-
prowadzaj¹c dochodzeñ, nie przekazuj¹c sprawy do rozpatrzenia s¹dowi, Jó-
zefDambek osobiœcie, zaocznie wyda³ wyrok œmierci na "Rysia". Uzasadnienie

brzmia³o:
- za zdradê i oderwanie siê od TOW GP,
- za wsypê cz³onków organizacji.
Wyrok œmierci na "Rysia" otrzyma³ do wykonania Józef Kukliñski ps.

"Sêp", "M³ot", cz³onek rady naczelnej i dowódca III okrêgu TOW GP, bliski
wspó³pracownik i przyjaciel "Jura". "Sêp" z kolei odczyta³ i pokaza³ wyrok
œmierci na "Rysia" Alojzemu Kiedrowiczowi ("Las", "Kruk", "Pantera"), roz-

kazuj¹c zlikwidowaæ skazanego. Wyrok zatrzyma³ Kukliñski. A. Kiedrowicz,
jako zastêpca komendanta powiatu TOW GP Chojnice, wyznaczy³ dru¿ynê
egzekucyjn¹ w sk³adzie: Ja¿d¿ewski ps. "Mechlin", Ambro¿y Kaszubowski
i Józef Mrozik. Józef Gierszewski "Ryœ" przebywa³ w bunkrze leœnym obok
leœniczówki Dywan ko³o Lipusza. Egzekutorzy znali schron "Rysia". Wtar-

gnêli do œrodka w czasie snu skazanego. Zastrzelili go, zanim zd¹¿y³ wyj¹æ
pistolet spod poduszki41. Ten tragiczny i ohydny mord mia³ miejsce 8 lipca
1943 r. Józef Dambek zawiadomi³ ks. Wryczê o wykonaniu wyroku na "Ry-
siu", dodaj¹c, ¿e przed wykonaniem wyroku ks. Franciszek Wo³oszyk udzieli³

ostatniego sakramentu skazanemu na œmieræ. "Rawicz" by³ wstrz¹œniêty otrzy-
man¹ wiadomoœci¹. Oœwiadczy³, ¿e nie wierzy w zdradê "Rysia", pochwali³
"przynajmniej chrzeœcijañski gest" w stosunku do skazanego42. Wiadomo, ¿e
"Jur" by³ bigotem, tote¿ poinformowanie "Rawicza" o udzieleniu przez ks. Wo-

w posiadaniu41 Relacja A. Kiedrowicza, wykonawcy wyroku, z dnia 28.07.1959 r

autora.
42 Notatka z rozmowy z ks. Wrycz¹.
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³oszyka ostatniego sakramentu niewinnie zamordowanemu oficerowi GP by³o
najbardziej perfidnym i wyrachowanym k³amstwem.

Nie¿yj¹cy ju¿ ks. Franciszek Wo³oszyk by³ moim koleg¹ z gimnazjum.
Znam te¿ ksi¹¿kowe wspomnienia ks. Franciszka Wo³oszyka pt. Ogieñ i ³zy
wydane w Kanadzie w Detroit-Michigan w 1982 r. Nie znalaz³em tam wzmian-
ki o udzieleniu ostatniego sakramentu swojemu przyjacielowi "Rysiowi", Jó-
zefowi Gierszewskiemu. Zamordowanie "Rysia" na rozkaz despotycznego
prezesa TOW GP by³o tragicznym momentem, definitywnie kieruj¹cym do
upadku tê najwiêksz¹ i najbardziej masow¹ organizacjê konspiracyjn¹ na Po-
morzu Gdañskim w okresie II wojny œwiatowej.

Józef Dambek nie poprzesta³ na szafowaniu kar¹ œmierci - nakaza³ wsz-
czêcie "polowania" na dowódcê oddzia³u "Szyszki" - "Sobola", na "Zawi-
szê" i jego wspó³pracowników, na Bigusów - Rudolfa i Brunona i innych43.

Wszyscy jednak ostrze¿eni faktem niedawnego zam<?rdowania "Rysia" mieli
siê na bacznoœci. Zastosowanie niedopuszczalnych metod terroru wewnêtrz-
nego przez "Jura" we w³asnej organizacji konspiracyjnej jest tym bardziej
godne napiêtnowania, ¿e w³adze policyjne okupanta wzmog³y penetracjê te-
renu i nasili³y siê aresztowania. Nic dziwnego, ¿e "Gryf Pomorski" skurczy³
siê praktycznie do powiatu kartuskiego, st¹d pojawi³a siê nazwa "Gryf Ka-
szubski". Jan Szalewski, Stanis³aw Lesikowski, bracia Bigusowie podporz¹d-
kowali siê Armii Krajowej. Nowo mianowany przez Józefa Dambkakomen-
dant naczelny Grzegorz Wojewski ps. "Ferrum", zagro¿ony przez gestapo,
praktycznie straci³ wp³ywy i kontakt z masamiGP, gdy¿ przeniós³ siê w rejon
Grudzi¹dza. Ukrywa³ siê z ¿on¹ w miejscowoœci Mniszek, a kontakt z rad¹
naczeln¹ utrzymywa³ tylko za poœrednictwem szwagra, Bernarda Pawskie-
go44. Niektóre poci¹gniêcia kierownictwa GP by³y nie dopuszczalne i kary-
godne. P³k. "Marta" ("Maciej") w notatce do "Sobola" pisze: "Decyzj¹ w³adz
podokrêgu ludzie " Gryfa" wystêpuj¹cy pod pseudonimami "Jur ", "Szarak"
i "Sêp " (chodzi o Dambka, Jankowskiego i Kukliñskiego) za zbrodnicze ak-

cje na terenach pó³nocnego Pomorza i utrudnianie pracy wojskowej podpa-
daj¹pod odpowiedzialnoœæ s¹du wojskowego "45. W piœmie TOW GP zatytu-
³owanym Panie Soból z dnia 24 paŸdziernika 1943 r., podpisanym przez

w pOSla-
43 Relacja M. Jankowskiego.
44 Relacja Gertrudy Medyñskiej, primo voto Wojewskiej z 23.08.1962 r.

daniu autora.
45 nnn;~ nnt"tki n³k M~rtv" ( M;~h"³~")
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"Lecha" (Dambka) i "Echo" (Westphala), roi siê od zarzutów i straszenia prze-

kazaniem "Sobola" do s¹du wojskowego w³¹cznie46.
Zdarza³y siê te¿ decyzje "Jura" ma³o powa¿ne - mo¿na nawet okreœliæ

jako œmieszn¹ decyzjê z prze³omu 1943/44 r. o wyznaczeniu niektórych dzia-
³aczy GP na stanowiska starostów w przysz³ej Polsce: "Jur"-"Lech" na powiat
Kartuzy, "Konar" - Starogard, "Piotr Morski" - Wejherowo, "Dr. Zawadzki"

- Koœcierzyna itd.47

7. Œmiertelne ciosy gestapo. Koniec "Jura "-"Lecha "-"Kila ".

"Falskiego"

Tymczasem gestapo zada³o "Gryfowi" nokautuj¹cy cios: w jednym z bun-
krów rady naczelnej w powiecie kartuskim ujêto kierownika oddzia³u propa-
gandy "Gryfa Pomorskiego", Jana Biangê ps. "Patria", wraz z wieloma doku-
mentami i spisami czêœci cz³onków. Na skutek okrutnych tortur, od czego
oprawcy hitlerowscy byli specjalistami dorównuj¹cymi prawie katom KGB

w ZSRR, Bianga za³ama³ siê, zdradzi³ kilka bunkrów i sta³ siê nieocenionym
pomocnikiem gestapowcóW, a zw³aszcza Hansa Kassnera (Jana Kaszubow-
skiego) i jego kolegów w rozszyfrowywaniu dokumentów gryfowskich oraz

w wydobywaniu informacji w czasie przes³uchiwania aresztowanych party-
zantów i cz³onków organizacji ¿yj¹cych dotychczas na wolnoœci. Nast¹pi³y
znów masowe aresztowania, zw³aszcza w powiecie kartuskim, co nie ozna-
cza, ¿e powiaty chojnicki, koœcierski, wejherowski, morski, czy te¿ powiaty
œrodkowego i po³udniowego Pomorza gestapo pozostawia³o w spokoju. Dziê-
ki informacjom Biangi, gestapo wykry³o szereg dobrze zamaskowanych schro-
nów, zdoby³o szereg cennych dokumentów oraz zabi³o i aresztowa³o wielu
gryfowców. Najniebezpieczniejsze by³y operacje wroga maj¹ce na celu roz-
szyfrowanie, wyœledzenie i likwidacjê aktywu kierowniczego: cz³onków kie-

rownictwa "Gryfa", komendantów powiatowych i gminnych. Dziêki precy-
zyjnie zastawionym pu³apkom w dniu 5 lutego 1944 r. gestapo aresztowa³o

komendanta powiatowego w Tczewie, Andrzeja Frankowskiego. Tortury, pro-
wokacje i szanta¿ pomog³y w ujêciu w ci¹gu kilku dni zastêpcy A. Frankow-
skiego, Brzóski, oraz kilku wspó³pracowników komendy powiatowej TOW

46 Odpis pisma TOW GP z 24.10.1943 r. pt. Panie Soból podpisanego przez "Lecha"

i "Echo" - w posiadaniu autora.
47 Rel:³ci:³ A Ipk~:lnnr:l A rpnnt:l 7 14 OQ 1 QI'O r - Uf nn~;"tt"n;.' ""tnr"
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GP. Takie same perfidne i okrutne metody œledztwa i przes³uchañ aresztowa-
nych doprowadzi³y do ujawnienia miejsca pobytu Józefa Dambka. Ujêta ku-
rierka "Jura", Agnieszka Refliñska, z domu Zawadzka, sterroryzowana groŸ-
b¹zabiciajej mê¿a i rodziców, torturowana codziennie przez ca³y tydzieñ, nie
wytrzyma³a gróŸb i mêczarni. Zgodzi³a siê zaprowadziæ gestapowca Hansa
Kassnera, znanego jako Jan Kaszubowski, do kwatery Józefa Dambka w Si-
korzynie. Gestapo opracowa³o precyzyjny plan ujêcia prezesa TOW GP. Wy-
korzystano trzy wa¿ne momenty: 1) Kaszubowski mówi³ biegle po polsku
i po kaszubsku, 2) Dambek nie zna³ osobiœcie Brzóski, który za poœrednic-
twem Refliñskiej mia³ zameldowaæ siê u niego w Sikorzynie w mieszkaniu j ej
szwagra, Józefa Piaseckiego, 3) wœród dokumentów zarekwirowanych ³¹cz-
niczce znaleziono znak rozpoznawczy, którym Brzóska mia³ siê wylegitymo-
waæ przed Dambkiem: ma³¹ kartkê, której jeden bok by³ nierówny, z¹bkowany.

Zapad³a decyzja, ¿e Refliñska przedstawi "Jurowi" gestapowca Kaszu-
bowskiego jako Brzóskê (Kaszubowski by³ trochê podobny do Brzóski
i wzrostem, i wygl¹dem zewnêtrznym). Z zachowaniem wszelkich pozorów
normalnoœci, 4 marca 1944 r. gestapowiec i kurierka pojechali poci¹giem z Ko-
œcierzyny do Go³ubia, a ze stacji pieszo do Sikorzyna, do domu Piaseckiego
w godzinach popo³udniowych. Gestapowcy obiecali Refliñskiej wolnoœæ, je-
œli dok³adnie wykona swoje zadanie; jeœli siê za³amie i zdradzi, zginie ona
i ca³a jej rodzina. Wiedzia³a, ¿e to nie ¿arty. Wszystko przebieg³o g³adko: rze-
komy Brzóska okaza³ "Jurowi" kartkê z pokarbowanym brzegiem, który ide-
alnie odpowiada³ drugiej czêœci kartki przy³o¿onej przez Dambka. Refliñska
by³a spiêta, ma³omówna, ale nawet okiem nie mrugnê³a w jakiœ znacz¹cy spo-
sób do siostry w czasie przesz³o dwóch godzin, gdy Dambek rozmawia³ swo-
bodnie przy wódce ze swoim goœciem. Wódkê przyniós³ rzekomy Brzóska.

"Jur" - "Lech" czy to pod wp³ywem alkoholu, czy te¿ swoim zwyczajem
chwali³ siê do nowego rzekomego zastêpcy komendanta powiatowego, jak licz-
n¹ organizacj¹jest "Gryf Pomorski", jak udokumentowan¹ ma dzia³alnoœæ "dla
historii". Rozmawiali w "pañskim" pokoju, s³u¿¹cym za kwaterê "Jurowi".
W s¹siedniej izbie przebywa³a reszta rodziny: Agnieszka Refliñska, siostra Pia-
secka z mê¿em i synem oraz brat Agnieszki, Zawadzki z ¿on¹. Drzwi by³y lekko
uchylone. W trakcie rozmowy z "Brzósk¹" "Jur" kaza³ Piaseckiemu przynieœæ
ze skrytki w stodole skrzynkê z dokumentami. Przez pewien czas Dambek po-
kazywa³ swemu goœciowi spisy cz³onków i t³umaczy³ szczegó³y organizacji GP,
po czym kaza³ Piaseckiemu odnieœæ metal¹w¹ skrzynkê do skrytki. Oko³o go-
dziny 19-tej rozleg³o siê gwa³towne ujadanie psa. Syn Zawadzkich, który wy-
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szed³ zobaczyæ, co siê dzieje, przyszed³ oznajmiæ Dambkowi, ¿e w odleg³oœci
100 metrów na polach jest jakaœ tyraliera niemiecka. "To chyba jakieœ æwicze-
nia wojskowe" - stwierdzi³ "Brzóska". Po chwili jednak Dambek zdecydowa³-

"Uciekajmy!" Wyszli razem z "Brzósk¹" i pobiegli w stronê lasu ko³o jeziora
Go³ubie. Obydwaj biegli pod górê bez nakrycia g³owy. Rozleg³y siê strza³y.
Ko³o jeziora "Lech" zosta³ zabity. Kto zabi³? Nie wiadomo. W nocy przywieŸli
zabitego wozem na podwórze. Franciszka Piasecka, ¿ona gospodarza, po bu-
tach pozna³a "Lecha". Rodzina Piaseckich zosta³a w straszliwy sposób storturo-
wana. Piaseckiego trzykrotnie wieszano, zanim nie odkopa³ i nie przyniós³ do-
kumentów ze stodo³y. Zosta³ natychmiast aresztowany i po torturach w Gdañsku
osadzony w Stutthofie, gdzie doczeka³ siê koñca wojnt8.

Cia³o zabitego Józefa Dambka zabra³ do Gdañska Hans Kassner - Jan

Kaszubowskijako swoje wielkie trofeum. Za swój wyczyn zosta³ wyró¿niony
przez samego Himmlera.

8. Ostatni etap Tajnej Organizacji Wojskowej" Gryf Pomorski"

Zabicie prezesa TOW GP i zdobycie skrzyIiki z dokumentami przezna-
czonej przez Józefa Dambka "dla historii" by³o sukcesem, o którym ca³a agen-
tura gestapo w Gdañsku marzy³a od dawna. Dla "Gryfa Pomorskiego" tra-
giczny wypadek w Sikorzynie nosi³ znamiona podwójnie tragicznego wymiaru:

1) zgin¹³ w niezwyk³ych okolicznoœciach za³o¿yciel, organizator, przy-
wódca i prezes bezgranicznie oddany "swojej" organizacji konspiracyjnej,

2) wróg zdoby³ przy okazji wszystkie najtajniejsze informacje o tej naj-
powszechniej znanej na Pomorzu Gdañskim organizacji konspiracyjnej, za-
ciekle tropionej prawie od dwóch lat przez gestapo.

By³a to najwiêksza dekonspiracja TOW GP, znacznie przekraczaj¹ca skutki
zdrady Jana Biangi, pos³uguj¹cego siê, jak na ironiê, pseudonimem "Patria"
(Ojczyzna). Józef Dambek, u¿ywaj¹cy pseudonimów "Jur" - "Lech" - "Kil"
- "Falski", prezes "Gryfa Pomorskiego" i kierownik naczelnego wydzia³u or-

ganizacyjnego zgin¹³ w scenerii ma³o zbli¿onej do obrazu œmierci bohatera na
polu walki z wrogiem. Zgin¹³ z powodu zbyt fanatycznego przywi¹zania
i uwielbiania dokumentów "dla historii". Byæ mo¿e, ujawniaj¹c i prezentuj¹c
rzekomemu "Brzósce" swój dorobek, powodowa³ siê szlachetnym zamiarem
zdopingowania nowego "zastêpcy komendanta powiatowego" w Tczewie do

48 Relacja Franciszki Piaseckiej z 20.08.1962 r. - w posiadaniu autora.



tym bardziej intensywnej pracy, ¿e "Gryf' od pó³ roku nara¿ony by³ na strasz-
liwe ciosy ze strony gestapo. A Dambek wiedzia³ z nas³uchu radiowego, ¿e
II wojna œwiatowa wchodzi w ostatni, koñcowy etap, a wojska Armii Czer-
wonej gromi¹ Wehrmacht i wkraczaj¹ w granice Polski. Z jak¹ si³¹ "Gryf
Pomorski" w³¹czy siê do desantu Armii Polskiej z Anglii na Pomorze Gdañ-
skie, jeœli nie uzupe³ni siê stanów liczebnych i nie zmobilizuje siê komendan-
tów powiatowych i gminnych? Sta³o siê odwrotnie... Nawet gestapowcy byli
zszokowani sukcesem Hansa Kassnera, Jana Kaszubowskiego. W dzieñ po
zamordowaniu "Jura" w pokoju Kaszubowskiego gestapowcy Huk i Sasse
torturowali i przes³uchiwali dopiero co aresztowanego i przywiezionego
z Wejherowa Leona Stefanowskiego ps. "Zdrój", który niedawno zosta³ mia-
nowany komendantem rejonu I miasta49. Wypróbowanym zwyczajem opraw-
cy przywi¹zali rêce ofiary kajdankami do kaloryferów i bili... bili..., gdy wpa-
dli gestapowcy Kaszubowski i Stanzel. Wyjêli z plecaka skrzynkê metalow¹
o wymiarach oko³o 40 x 40 x 15 cm i postawili na stole. Ca³a czwórka nie-
zwykle podniecona i zaaferowana, zapomniawszy o przywi¹zanym do kalory-
fera wiêŸniu, rzuci³a siê do przegl¹dania zawartoœci skrzynki. Wyjêli jakieœ
skoroszyty z ewidencj¹, 3 zegarki, browning i inne papiery. "Teraz ich mamy!"
- zawo³a³ zadowolony Sasse. Kaszubowski jako g³ówny "bohater" zabra³ siê

do przegl¹dania akt. W pewnym momencie wyj¹³ kawa³ek kartki udartej
z torebki i przeczyta³ g³oœno: "Kochany Lechu! Jestem dobrze ukryty, wojnê
wytrzymam. Jestem pod elektrowni¹ z Goœciczynie. Jak przeczytasz, natych-
miast zniszcz. Cylkowski". Tyle zapamiêta³ zmaltretowany, pó³ ¿ywy, unieru-
chomiomy przy kaloryferze Leon Stefanowski, "Zdrój". Trudno uwierzyæ
w naiwn¹ nieostro¿noœæ Lucjana Cylkowskiego oraz w notoryczny nawyk cho-
mikowania "dla historii" przez "Lecha" nawet ma³oznacz¹cego, ale niebez-
piecznego œwistka. Nie ma te¿ podstaw nie wierzyæ w prawdomównoœæ nie-
zainteresowanego ¿ywego œwiadka. Kaszubowski omal nie podskoczy³, gdy
zawo³a³: -"Teraz mamy to, co chcieliœmy! Tê œwiniê na dó³ zabraæ!" - wska-

za³ na Stefanowskiego. Natychmiast Sasse zaprowadzi³ wiêŸnia do celi. Dzia-
³o siê to 5 marca 1944 r. oko³o godziny 9.00. Po chwili Kaszubowski, Sasse,
Huk i Stanzel wyjechali gdzieœ samochodem. Nastêpnego ranka do wspólnej
celi, w której przetrzymywano 18 aresztowanych, wtr¹cono skutego, zbitego,
zaroœniêtego "bandytê". Nic nie mówi³, nie móg³ sam nawet jeœæ. By³ to Lu-

49 Rozkaz komendanta miasta Wejherowo "Gryfa" (Rompskiego Jana) nr 90-1-18/4
- ncini" Ul nn"i"ci"ni" ""tnT"
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cjan Cylkowskiso. Gestapowcy zemœcili siê w okrutny sposób na Cylkowskim
za to, ¿e aresztowany we wrzeœniu 1942 r., storturowany do ostatnich mo¿li-
woœci, podpisa³ wspó³pracê z gestapo i nie wywi¹za³ siê z niej, a uciekaj¹c,
ostrzeg³ wspó³kolegów z AK i GP. Zosta³ zamordowany w Stutthofie 12 lipca

1944 r.S1 Trzeba tu dodaæ, ¿e L. Cylkowski, dzia³acz Szarych Szeregów, pe³ni³
funkcjê szefa ³¹cznoœci Podokrêgu Pó³nocnozachodniego AK i wspó³praco-
wa³ z kierownictwem TOW GP. Po zamordowaniu "Jura" i zdobyciu skrzynki
z dokumentami gestapo natychmiast zabra³o siê do rozszyfrowania zawarto-
œci. Zdrajca, Jan Bianga, mia³ du¿o "pilnej roboty". Spisy cz³onków organiza-
cji, wszystkich komendantów okrêgów, powiatów i ich zastêpców pisane by³y
szyfrem gryfowskim na w¹skich arkuszach zawijanych pergaminem. By³o tam
oko³o 4 500 do 5 000 nazwisk. Trofeum w postaci metalowej skrzynki ze

spisami cz³onków zdopingowa³o gestapo do szeroko zakrojonej akcji przeciw
GP. Zanim wiadomoœæ o œmierci Józefa Dambka i fakcie zarekwirowania do-
kumentów organizacyjnych dotar³a do szerokich rzesz konspiratorów, Hans
Kassner - Kaszubowski, podaj¹c siê za wys³annika komendy naczelnej, zna-

j¹c ju¿ nazwiska i adresy, zaopatrzony w sfa³szowany rozkaz z podpisem "Jura"
i piecz¹tkê, jeŸdzi³ do komendantów terenowych~ ¿¹daj¹c wydania mu spisów
cz³onków53. Jaki by³ rezultat tej podstêpnej akcji, nie wiadomo. Mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e w razie potrzeby rozkaz poparty groŸbami, aresztowaniami i tor-
turami przysporzy³ Kaszubowskiemu kandydatów do wiêzienia i do Stuttho-
fu. PielWsza fala masowych aresztowañ mia³a miejsce w kilka dni po zabójstwie
"Jura" - "Lecha" - "Kila" - "Falskiego". Ujêto kilka tysiêcy gryfowców. Wœród
nich 12 maja 1944 r. zosta³ aresztowany Aleksander Arendt - "Konar", pe³-

ni¹cy funkcjê komendanta naczelnego TOW GP od stycznia 1944 r. Jak wi-
daæ. materia³y w zdobytej w Sikorzynie skrzynce by³y precyzyjne, a pilnie

50 Relacja Leona Stefanowskiego ps. "Zdrój" w posiadaniu autora (L. Stefanowski

zeznawa³ na ten temat w s¹dzie w procesie J. Biangi).
SI L. Lubecki, Harcerze Wybrze¿a w walce z okupantem, s. 22, 23, 27.
52 Relacja M. Jankowskiego z 31.07.1959 r. - w posiadaniu autora.
53 Spisy wg ró¿nych relacji mia³y obejmowaæ 4 500 do 5 000 nazwisk, ze szczegó³owy-

mi informacjami dotycz¹cymi ka¿dej osoby. Liczebnoœæ wszystkich cz³onków GP wg re-
lacji A. Arendta z 30.07.1959 r. i M. Jankowskiego z 31.07.1959 r. na prze³omie 1943/44 r.

wynosi³a 18 000 osób. W g relacji L. Frankowskiego z 31.08.1959 r. (który przypadkiem
jako wiêzieñ przes³uchiwany by³ w pokoju, gdy wpad³ rozentuzjazmowany Kaszubowski
ze zdobyt¹ skrzynk¹ z dokumentami "Jura") po obejrzeniu zawartoœci skrzynki Kaszu-
bowski zakl¹³: ,jest ich 16 000 polskich bandytów". Byæ mo¿e liczby te obejmowa³y
czynnych cz³onków i symDatvków wsDieraiacych TOW GP - relacie w Dosiadaniu autora.
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i sprawnie rozszyfrowywane nazwiska i adresy przez zdrajcê Biangê bardzo
u³atwi³y po³owy gestapowcom. W dniu 1 czerwca 1944 r. w rejonie Lubliñskiej
Huty, o pó³nocy, Marian Jankowski, aktualny komendant powiatu Wejhero-
wo, wpad³ wraz z towarzysz¹cym mu Czerwonk¹ na zasadzkê ¿andarmów.
W czasie wymiany strza³ów i ucieczki Czerwonka zgubi³ plecak Jankowskiego,
w którym znajdowa³y siê spisy cz³onków Strzepcza, Potêgowa, Zakrzewa i ich
okolic. Dnia 9 czerwca 1944 r. ju¿ mia³y miejsce ob³awy i aresztowania w tych
miejscowoœciach oraz w miejscowoœci Tempcz - Borek i w Kamienicy Szla-

checkiej. Liczby osób figuruj¹cych w zgubionych wykazach i aresztowanych
nie ustalono54.

W tym okresie w bunkrach gryfowskich znaleŸli schronienie liczni dezer-
terzy z Wehrmachtu, Polacy z III grup¹, przymusowo wcieleni do wojska nie-
mieckiego. Leœnym ludziom przyby³a znaczna iloœæ uzbrojonych kolegów.
Od czerwca nast¹pi³a druga fala masowych aresztowañ gryfowców, która ci¹-
gnê³a siê do koñca okupacji. Jednoczeœnie w³adze administracyjno-policyjne
wy³uskiwa³y, przewa¿nie ze wsi, resztki Polaków, którzy odmówili podpisa-
nia III grupy. Aresztowani, pozbawieni wszelkiego mienia, deportowani byli
do Potulic, a czêœciowo do Stutthofu.

Po œmierci Józefa Dambka obowi¹zki prezesa TOW GP obj¹³ 4 marca
1944 r. Augustyn Westphal, ps. "Echo", "Piotr Morski", "Dzwon". Jednak¿e
praktycznie od tego momentu ta masowa organizacja konspiracyjna na Pomorzu
Gdañskim przesta³a wype³niaæ swoje obowi¹zki statutowe. Razem z tragiczn¹
œmierci¹ "Jura" zaczê³y gwahownie dojrzewaæ gorzkie owoce wypaczeñ i b³ê-
dów despotycznego prezesa GP. Zmasowane i nieustanne akcje gestapowskie
gotowa³y tragiczny kres "Gryfowi Pomorskiemu", organizowanemu i utrzy-
mywanemu dziêki bezgranicznemu nak³adowi pracy i fanatycznemu poœwiê-
ceniu Józefa Dambka. Zamiast chwalebnego udzia³u w zwyciêstwie nad znie-
nawidzonym wrogiem, szybkimi krokami zbli¿a³ siê ca³kowity pogrom...

Oddzia³y gryfowskie, które w dalszym ci¹gu biwakowa³y w lasach i kry³y
siê w swych dobrze zamaskowanych bunkrach, ogranicza³y siê do dosyæ licz-
nych staræ obronnych z patrolami i ob³awami niemieckich oddzia³ów policyj-
nych i Jagdkornrnando. By³y drobne sukcesy, pozwalaj¹ce wymkn¹æ siê z okr¹-
¿enia, ale te¿ ginê³y prawie ca³e kilkuosobowe za³ogi desperacko broni¹ce siê
w swoich bunkrach.

54 Relacja M. Jankowskiego z 31.07.1959 - w posiadaniu autora. Niektórzy cz³on-

kowie GP w swoich relacjach podaj¹, ¿e spisy zgubione w plecaku M. Jankowskiego
obejmowa³y 4 500 - 4 600 nazwisk. Liczby te wydaj¹ siê zawy¿one.



Wœród nielicznych zachowanych dokumentów z 1944, a nawet z 1945 r.,
niektóre rozkazy, okólniki, odezwy mo¿na okreœliæ, niestety, jako ma³o facho-
we z punktu widzenia wojskowego. Jest to potwierdzeniem faktu, ¿e "Gryf
Pomorski" dotkliwie cierpia³ na brak przeszkolonej kadry. Mo¿na te¿ podej-
rzewaæ, ¿e niektóre dokumenty z prze³omu 1944/45 r. s¹ ma³o autentyczne
i zosta³y stworzone "dla historii" w póŸniejszym czasie.

9. Podsumowanie r~fleksji

Obraz dnia codziennego na Pomorzu Gdañskim w latach 1939-1945

l) Powszechnie stosowany przez hitlerowców straszliwy terror od pierw-
szych dni okupacji, aresztowania, bicia, sadystyczne tortury, masowe rozstrze-
liwania, ohydne mordy wiêŸniów, obozy koncentracyjne - jednym s³owem

eksterminacja we wszystkich mo¿liwych formach wyobra¿alnych i niewyobra-
¿alnych w stosunku do osób wymienionych w "Fahndungsbuchu" oraz do-
wolnie wskazanych przez nacjonalistów niemieckich.

2) Nieustanne nasycanie terenu Pomorza Gdañskiego s³u¿bami gestapow-
skimi, policyjnymi, imigrantami niemieckimi, donosicielami i szpiclami.

3) Do perfekcji posuniêta inwigilacja ka¿dego Polaka i ka¿dego podej-
rzanego mieszkañca i przybysza.

4) Ograniczenie praw i obowi¹zków ludnoœci pomorskiej niemieckiej do
przestrzegania zakazów i nakazów.

5) Systematyczne œledzenie i rozpracowywanie wszelkich zal¹¿ków nie-
zadowolenia, ruchu oporu, doprowadzenie do dekonspiracji i do masowych

aresztowañ cz³onków i sympatyków organizacji konspiracyjnych.
A¿ dziw, ¿e w tym g¹szczu przeciwnoœci rodzi³ siê, rozwija³, dzia³a³,

walczy³ i odnosi³ w wielu wypadkach zamierzone efekty ruch oporu, bez prze-
rwy rozbijany, a pomimo to uparcie odradzaj¹cy siê z wiar¹ w ostateczny
sukces. W takich bowiem warunkach wœród innych patriotycznych ugrupo-
wañ powsta³a, rozwija³a siê, boryka³a siê z przeciwnoœciami wewnêtrznymi,
ulega³a przewa¿aj¹cej przemocy œmiertelnego wroga, ale nie poddawa³a siê
Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski".

Czy wiêc tragiczne dzieje "Gryfa Pomorskiego" maj¹ charakter unikatowy?

Takie stwierdzenie wydaje siê co najmniej w¹tpliwe, jeœli nie uzasadnio-

ne. Oto dowody:



1) Zbiorowe egzekucje oraz wszelkie inne formy eksterminacji od
1.09.1939 r. opiera³y siê w du¿ej mierze na niemieckiej liœcie poszukiwanych
("Deutsche Fahndungsbuch"), stale uaktualnianej, a nie wy³¹cznie z tytu³u
przynale¿noœci b¹dŸ te¿ popierania ruchu oporu.

2) Aresztowania cz³onków tworz¹cych siê i dzia³aj¹cych grup konspira-
cyjnych w okresie od 1.09.1939 r. do 30.03.1943 r. nie dotyczy³y ogniw Tajnej
Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski" ("Pomorski"), lecz innych ugrupo-
wañ. Brak dowodów na to, ¿e agentura gestapo w Gdañsku zdo³a³a wykryæ
i rozpracowaæ w tym czasie dzia³aczy lub struktury GP. W okresie od
1.09.1939 r. do 30.03.1943 r. zosta³y zlikwidowane na Pomorzu Gdañskim:
Tajna Organizacja Wojskowa w Gdyni Grabówku i na Oksywiu, kilkanaœcie
placówek wywiadu SZP - ZWZ - AK, Batalion Œmierci w Toruniu, "Rota"

w Grudzi¹dzu, 150 Polek w Pelplinie (nieznana nazwa organizacji), kierow-
nictwo KOP, TOW w Gdañsku, OWMK (Organizacja Wojskowa M³odzie¿y
Kaszubskiej). Aresztowano cz³onków TNH, Szare Szeregi w Gdyni i Gdañ-
sku, grupy przerzutowe ZWZ - AK do Szwecji, "M³ody Las" w Malborku

i inne. W styczniu 1941 r. mia³a miejsce tylko jedna nieudana próba gestapo
- ujêcia uczestników odprawy komendantów powiatowych TOW GK w Gdy-

ni-Or³owie. Wszyscy uciekli; zosta³ aresztowany gospodarz domu.
3) Pierwsze powa¿niejsze aresztowania cz³onków TOW GP mia³y miej-

sce dopiero w pierwszych dniach maja 1943 r. Do tego czasu nie by³o ¿adnych
objawów dekonspiracji GP.

4) Powa¿niejsze, masowe aresztowania w GP nast¹pi³y od wrzeœnia 1943 r.
i trwa³y prawie do koñca 1944 r. Jednoczeœnie mia³y miejsce liczne areszto-
wania w innych ró¿nych organizacjach konspiracyjnych.

5) TOW GP by³ masow¹ organizacj¹ konspiracyjn¹, przewa¿nie wiejsk¹,
w szczytowym okresie licz¹c¹ 16 000 - 18 000 cz³onków. Tote¿ straty w GP

w czasie akcji gestapo czy Jagdkomrnando by³y automatycznie wiêksze li-
czebnie ani¿eli w innych organizacjach ruchu oporu.

6) Ogólnie straty TOW GP z powodu akcji gestapo nie zosta³y dotychczas
obliczone.

Przyczyny tragicznych dziejów TOW "Gryf Pomorski"

1. Niekompetentne kierownictwo, brak kwalifikowanych jednostek przy-

wódczych.
2. Ks. J. Wrycza przyj¹³ tylko formalnie godnoœæ prezesa, lecz uchyla³ siê

od operatywnego i energicznego dzia³ania w TOW GP.
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3. Brak wykwalifikowanych rezerw kadrowych.
4. Niedostateczne kwalifikacje przywódcze i ujemne cechy charakteru

prezesa GP, Józefa Dambka: by³ indywidualnoœci¹ s³ab¹, bez cech przywód-
czych, cierpia³ na kompleks ni¿szoœci, pi¹³ siê do góry nie przebieraj¹c w œrod-
kach, mia³ przewra¿liwion¹ ambicjê, by³ autorytatywny, mia³ umys³ ograni-

czony bez szerszych horyzontów55.
5. •le zorganizowana rada i komenda naczelna TOW GP, bez rozgrani-

czenia odpowiedzialnoœci i kompetencji.
6. Samowolne komasowanie wszystkich funkcji naczelnych, kompeten-

cji i decyzji w rêku prezesa "Jura" - "Lecha"...
7. Brak instrukcji i regulaminów wykonawczych dla ogniw wszystkich

szczebli.
8. Niedopuszczalne i sprzeczne z zasadami konspiracji metody werbunku

cz³onków: nabór jawny we wsiach, iloœæ, a nie jakoœæ wstêpuj¹cych, stosowa-
nie nie dopuszczalnych argumentów dla przekonania kandydatów, zak³adanie

rejestrów (spisów) cz³onków na ka¿dym szczeblu organizacyjnym, u¿ywanie
spisów cz³onków dla potrzeb bie¿¹cych (komendanci mieli spisy na narady).

9. Gromadzenie wszystkich mo¿liwych dokumentów "dla potrzeb histo-

rii" i niedostateczne przestrzeganie zasad tajnoœci.
10. Szkodliwa rywalizacja o w³adzê pomiêdzy "Jurem", a "Rysiem"; spo-

ry i k³ótnie w kierownictwie.
11. Samowolna decyzja "Jura" o pozbawieniu "Rysia" funkcji komen-

danta naczelnego.
12. Oderwanie siê "Rysia" od TOW GP i utworzenie organizacji "Wol-

- ..
n(\~rJ~~ .

13. Zawarcie umowy z "Mieczem i P³ugiem" przez "Jura".
14. Bezprawne skazanie "Rysia" na karê œmierci przez "Jura" - "Lecha"

Józefa Dambka.

ss Relacja ks. Franciszka Gruczy, ps. "Kordecki", z 14.08.1962 r. Ks. Grucza oœwiad-
czy³ wprost: "Gdybym by³ wiedzia³, ¿e "Lech" to Dambek, nigdy bym nie wst¹pi³ do

TOW GP". Podobnego zdania by³ b. inspektor szkolny Leon Kleinschmidt, ps. "D³u-
gosz", cz³onek rady naczelnej TOW GP, który w relacji z 20.08.1960 r. oœwiadczy³: "Dam-
bek przed 1939 r., nie mog¹c siê wydostaæ z poziomu szkó³ naj ni¿szego typu (¯arnowiec,
Kobyle), sta³ siê aktywnym dzia³aczem Strzelca i BBWR. Posiada³ przewra¿liwion¹ am-

bicjê, naturê autorytatywn¹, umys³ ograniczony bez wiêkszego horyzontu". Analogiczna
by³a opinia Rudolfa i Brunona Bigusów, ks. Józefa Wryczy i innych. Relacje w posiada-

niu autora.
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15. Rozpad struktur GP - przejœcie kilku powa¿nych oddzia³ów do AK,

b¹dŸ te¿ oderwanie siê spod zwierzchnictwa GP.
16. Zdrada Jana Biangi i dekonspiracja niektórych grup i bunkrów, po-

cz¹tek masowych aresztowañ.
17. Zdrada miejsca pobytu prezesa TOW GP, œmieræ "Lecha" i zdobycie

skrzynki ze spisem oko³o 4 500 - 5 000 cz³onków i innymi dokumentami rady

i komendy naczelnej.
18. Dekonspiracja struktur GP i masowe aresztowania cz³onków w opar-

ciu o zdobyte materia³y.
19. Bestialskie i sadystyczne metody przes³uchiwania cz³onków i sympa-

tyków GP.
20. Zdobycie przez ¿andannów dalszych spisów cz³onków, wskutek cze-

go nast¹pi³a druga i koñcowa faza aresztowañ cz³onków TOW GP.

Pozytywne elementy zorganizowania i dzia³alnoœci Tajnej Organizacji
Wojskowej " Gryf Pomorski"

1. Doprowadzenie do konsolidacji spo³eczeñstwa Pomorza Gdañskiego,
a zw³aszcza jego powiatów pó³nocnych i ludnoœci wiejskiej do walki z wszyst-
kimi formami eksterminacji zastosowanymi przez okupanta hitlerowskiego.

2. Pobudzanie patriotyzmu oraz organizowanie pomocy i opieki wœród
rodaków zagubionych w d¿ungli przeciwnoœci organizowanych przez okupanta.

3. Organizowanie akcji w celu uwolnienia aresztowanych patriotów przez
posterunki gestapo, policji i ¿andarmerii.

4. Organizowanie grup Polaków ukrywaj¹cych siê przed represjami i przy-

gotowywanie samoobrony.
5. Uœwiadamianie Polaków i ostrzeganie przed podpisywaniem III grupy

niemieckiej listy narodowoœciowej.
6. Udzielanie pomocy i schronienia Polakom z III grupy, dezerterom

z Wehrmachtu.
7. Uœwiadamianie Polaków, ¿e "Jeszcze Polska nie zginê³a".

10. Koñcowe wnioski

1. W latach 1939-1945 ka¿dy Polak na Pomorzu Gdañskim zgodnie z pla-
nami hitlerowców skazany by³ na zag³adê w ramach programu eksterminacji
ludnoœci kaszubsko-polskiej. W tych warunkach mia³ do wyboru: albo ocze-
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kiwaæ biernie na poniewierkê i okrutn¹ œmieræ, albo w³¹czyæ siê do walki
z okupantem w ramach ruchu oporu, gdzie iskrzy³a siê nadzieja zwyciêstwa
i wolnoœci.

2. Józef Dambek - "Jur", "Lech", "Kil", "Falski", fanatyczny organiza-
tor, bez reszty oddany swojej TOW GK - TOW GP, szczery patriota, zafascy-

nowany swoj¹ funkcj¹, przez wrodzony upór i pope³nione b³êdy, niedopusz-
czalne w dzia³alnoœci konspiracyjnej, mimo woli u³atwi³ okrutnemu wrogowi
zniszczenie swojego wielkiego dzie³a.

3. Po przesz³o 50 latach ³atwo nam dziœ rezonowaæ i perorowaæ, trudniej
by³oby organizowaæ i walczyæ w konspiracji wœród morza przeciwieñstw
i utrudnieñ stwarzanych w latach 1939-1945 ka¿demu Polakowi przez agen-
tUry !!estaDowskie. Dolityczne i administracyjne okuDanta...





Meræin Volkel

Leon Roppe's Beziehungen zu den Sorben

In den sechziger Jahre dieses Jahrhunderts konnte Leon Roppel aur der
kaschubischen Seite die traditionsreichen Beziehungen der Kaschuben zu den
Sorben fortfiihren. Die war nicht zufcilling. Er begegnete im Jahre 1959 dem
sorbischen Historiker, Demographen und Dichter Frido Metsk aus Bautzen
(Budysin), der sich schon aIs Gymnasiast fur die Volker am Baltikum und
speziell fur die Kaschuben interessierte. In der Vorkriegszeit beabsichtigte
Metsk aIs Gymnasiast die Kaschubei zu besuchen, dach die deutsche nazisti-
sche Staatsmacht verweigerte ibm aur der Durchreise Berlin nach Konigsberg
einen Aufenthalt in der Kaschubeil. Erst 1959 war es ibm mogli ch, diese Ge-
gend aur einer kurzen Studienreise kennen zu lemen. Wahrend dieser Tage
begleitete ibn Leon Roppel, damais Mitarbeiter des Instituts Ba³tycki und Mit-
glied der Wissenschaftlichen Gesellschaft Gdañsk. Sieben Jahre spater bezei-
chnete ibn Metsk aIs einen hervragenden "kasubski ludowednik a ludowy spi-
sowaæel" (kaschubischer Volkskundler und Volksschriftsteller), von dem er
"tez informacije z kulturneho prócowanja kasubskeho luda" [auch Informa-
tionen aus den Kulturbemiihungen des kaschubischen Volkes] erhalf. Leon
Roppel besuchte dagegen seinen Briefpartner des ofteren in Bautzen und zwar

I Siehe Brief von F. Metsk an T. Bolduan vom 10.06.1968. In: Sorbisches Kulturar-

chiv Bautzen (weiter SKA), Signatur: SI XXV 1 D.
2 F. Metsk, Basniski postrow z kraja Kasubow. In: SKA, Signatur SI XXV 1 B sowie

in: Nowa doba. Beilal!e 09.07.1966.
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anIaBlich seiner Tei1nahme an Fortbi1dungs1ehrgangen fur aus.1andsche

Deutsch1ehrer in Weimar.
Jene Begegnung zwischen Leon Roppel und Frido Metsk fand in einer Zeit

start, die giinstig war fur die Aufnahme a1ter und neuer a11gemein kulture11er
und pers6n1icher Beziehungen uber Landasgrenzen hinweg. Nach Feste11ung
von Metsk im Jahre 1959 konnten sich a1tere Inte11ektue11e in der Kaschubei an

die Existenz der Sorben und an die ku1ture11en und wissenschaft1ichen Wechse1-
beziehungen zu den Sorben erinnem. Somit konnte an eine 1ebendige Tradition
angeknupft und diese fortgefiihrt werden. Zweitens waren politische und ide-
ologische Zwange aufbeiden Staatsgebieten nach 1955 ge10ckert, so daB auch
Kontakte zwischen Angeh6rigen k1einerer V6lker im Rahmen der von Parteien

und beiden Staaten vorgegebenen Rason entwicke1t werden konnten. Die von

Metsk und Roppel aufgenomrnene Zusamrnenarbeit im Zeichen der traditionel-

len slawischen Gemeinsamkeit dauerte leider nur ein Jahrzehnt.
FUr die Rekonstruktion und historische Wertung dieser Zusamrnenarbeit

stehen zur Verrugung erstens Material im Sorbischen Kulturarchiv Bautzen (Serb-
ski kulturny archiw Budysin - SKA)3, zweitens gedruckte Ver6ffent1ichungen

in sorbischen Periodicas4 und drittens Ver6ffent1ichungen in Po1en5. Im Nach1aB

von Metsk befinden sich Fragmente aus sieben Briefen von Leon Roppel an ibn
(erstes Fragment vom 27.07.1966, 1etztes vom 13.19.1969) sowie Kopien von

12 Briefen von Metsk an Roppe1 (28.12.1966 bis 07.06.1970). Betreffs der Frag-
mente muB gesagt werden, daB Metsk nur eine Postkarte von Roppel im Origi-

na1 aufbewahrt bat und von den rest1ichen e1fKorrespondenzen nur auszugsweise

handschrift1iche Abschriften anfertigte und diese archivierte, was verstand1i-
cherweise die historische Forschung komp1iziert. Aus der Gegenuberste11ung
von 12 zu 7 posta1ischen Dokumenten und aus den fragmentarischen Briefin-
halten ist ersicht1ich, daB aus dem gesamten Briefwechse1 auch nicht immer

Ausziige abgeschrieben und/oder aufbewahrt wurden. Von Gewichtigkeit er-
scheint se1bstverstand1ich nicht der private Inhalt des Kontaktes dieser beiden
Personen, sondem die gese11schaft1iche Bedeutung des Wirkens und der Zu-

3 Serbski kulturny archiw: beigeordnet dem Sorbischen Institut/Serbski Institut Baut-

zen/Budysin e. V.
4 "Rozhlad", casopis za serbsku kulturo - Zeitschrift fur sorbische Kultur; "Nowa

Doba", sorbische Tageszeitung mit der Wochenendbeilage "Pi'edŸenar"; "Letopis" Insti-
tuta za serbski ludospyt.

5 Vergleiche zum Beispiel Zeitschriften wie "Litery" und "Biuletyn Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego".
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sammenarbeit von Roppel und Metsk, das eindeutig aIs wissenschaftliche, kul-

turelle slawische Wechselseitigkeit charakterisiert werden kann.
Leon Roppel erforschte die geschichtliche Entwicklung der kaschubisch-

-sorbischen Beziehungen und untemahm aIs erster einen Versuch, sie komplex
von der Zeit der nationalen Wiedergeburt der slawischen Volker (um 1840) bis
zur Jahrhundertwende und skizzenhaft bis zur damaligen Gegenwart (1970) in

einer Studie darzustellen6 mit dem Grundgedanken: "Nastêpowa³o przenikanie
pewnych myœli, wzajemne wp³ywy, tak ¿e badacze pewnych problemów kaszub-

skich nie s¹ju¿ w stanie zrozumieæ powodów ich powstania, rozwoju, a czasem
czêœciowego zaniku, bez zaznajomienia siê z podobnymi, lecz nie zawsze iden-

tycznymi procesami na £u¿ycach. Przedstawienie sylwetek dzia³aczy kaszub-

skich bez zapoznania siê z dzia³alnoœci¹ ich ³u¿yckich przyjació³ i bez porówny-
wania ich warunków pracy by³oby prawie nie do pomyœlenia "7. GewiB bat die

Erforschung von Leistungen von Einzelpersonen kaschubischer und sorbischer

Nationalitat (J. P. Jordan, J. A. Smoler, B. Bronis, A. Muka, Florian Ceynowa)
grundlegende Bedeutung, aber Roppel bezieht in sejfie Erwagungen auch Wis-
senschaftler anderer Nationaliilit ein, die sowohl zur kaschubischen wie auch
zur sorbische Kultur und Geschichte beitrugen (z. B. l. l. Srjeznjewski, St. Ra-

mu³t, A. Parczewski). Unter diesem Aspekt kann die eigene Geschichte auch
griindlicher ausgeleuchtet und verstanden werden. Eine vergleichbare Studie zu

den kaschubisch-sorbischen Beziehungen wurde sorbischerseits fioch nicht ver-
faBt, F orschungen zu diesen Kontakten in der Zeitspanne 1918 bis 1990 werden

am Sorbischen lnstitut in Bautzen derzeitig vom Verfasser betrieben.
Eine weitere Studie von Roppel ist zwei fiihrenden Personlichkeiten ge-

widmet: dem Kaschuben Florian Ceynowa und dem Sorben Jan Amost Smo-

ler, ihrer Teilnahme und ihrem konzeptionellem Auftrag aur dem Slawenkon-
greB in RuBland im Jahre 18678. Der Autor schildert darin sehr detailliert den

6 L. Roppel, Ze stosunków kulturalnych ³u¿ycko-kaszubskich, "Letopis", Reihe
A 13(1966)1, S. 40-45; L. Roppel, Ze stosunków kulturalnych ³u¿ycko-kaszubskich. In:

Polsko-³u¿yckie stosunki literackie. Tom studiów pod redakcj¹ Jerzego Œliziñskiego,
Wroc³aw 1970, S. 97-120. Friihere Kontakte (16.-18. Jahrhundert) untersuchte spiiter
Zygmunt Szultka der seine Forschungsergebnisse 1992 in der "Pomerania" (Heft 6) pu-

blizierte.
7 L. Roppel, Ze stosunków... 1970, S. 97.
8 L. Roppel, Arnost Smoler a Florian Ceynowa na s³owiañskim zjezdŸe w Ruskej I.

1867, "Rozhlad" 18 (1968) 7 , S. 151-159. J. Majowa, die sich ebenfal1s mit dem Verhiiltnis
vonJ. A. Smolerund den Kaschuben befaBte und im "Letopis", Reihe A 32(1985)1 dariiber
veroffentlichte, nimmt keinen Bezug zu Roppels friiherem ausfuhrlicheren Bericht.
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Aufentha1t beider Miinner aur dem KongreB, und mit diesen Einze1heiten zei-
chnete er sehr genau alich die Prob1eme wie z. B. das unterschied1iche
Verhii1tnis des Zarenhofes zu den Kaschuben und zu den Sorben. Die verg1ei-
chende Art er1aubte ihm allgemeingii1tige Riicksch1usse zu ziehen.

Leon Roppel wird von den Kaschubo10gen alich aIs Vo1kskund1er
geschiitzt. Ende der sechziger Jahre konnte er mit Unterstiitzung von F. Metsk
seine Uber1egungen zu der Rezeption des po1abischen Vogelhochzeits1iedes
bei den Kaschuben (Ptasie wesele) in der sorbischen Wissenschaftszeitchrift
abdrucken9. Metsk hatte Roppel sowoh1 zu diesem Thema angespomt, aIs alich
den a1sba1digen Abdruck veran1aBvo.

Die Zusammenarbeit zwischen Metsk und Roppel diente sowoh1 der So-
rabistik aIs alich der Kaschubo10gie. Die sorbische Ku1turzeitschrift "Rozh-
lad" veroffent1ichte in ihrer Dezemberausgabe 1966 eine referierende Rezen-
sion Roppe1s biografischer SchriftFlorian Ceynowa 1871-1881, in der Metsk
ergiinzend zur Biographie vermerkt, daB nach zwei Pressemittei1ungen Cey-
nowa 1861 in Bautzen rum Studium der sorbischen Sprache wei1te. (Der Ver-
fasser kann Ceynowas Beziehungen zu den Sorben erweitem: bereits 1851
besuchte er - woh1 aur Anregung von J. A. Smo1er - sorbische Studenten in

Leipzig.) Den Wort1aut aus der Monatsschrift "Luzican" (1861, S.127) sowie
eine Korrekturder Ansicht, die im "Rozh1ad" (1966 Nr. 6) veroffent1icht war,
nach der der Dichter A. Nage1 aIs erster aus der kaschubischen Literatur im
Aus1and iibersetzt erschien (was nicht stimmte, denn der Prager Slawist Anto-
nin Frinta hatte bereits 1912 A. Majkowski und spiiter W. Budzysz ins Tsche-
chische iibertragen)ll konnen aIs Beweis dafiir angenommen werden, daB die
sorbische Ku1turzeitschrift in den sechziger Jahren dank der engen Verbin-
dungen Roppe1- Metsk eine Drehscheibe fur kaschubische Forschungen war,
zuma1 hi er alich iiber den Osterreicher Ferdinand Neureiter und den Deut-
schen Friedhe1m Hinze aIs Kaschubo10gen berichtet wurde und der Prager
Jan Petr in diesem Periodicum B. Sychtas Worterbuch rezensierte und 1968
und 1969 seine Forschungsergebnisse iiber die Kontakte der Sorben zu den
Kaschuben darlegte.

9 L. Roppel, Nieco o rozprzestrzenianiu siê pob³ockiej pieœni" Ptasie wesele ", "Leto-

pis", Reihe A 17(1970)2, S. 172-182.
10 Vergleiche Brief von Metsk an Roppel vom 12.01.1969 - In: SKA Signatur SI

:XXV 2 C.
II Vergleiche Briefvon Metsk an Roppel vom 28.12.1966. In: SKA, Signatur SI

YYV1R
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Roppel und Metsk haben aur wissenschaftlichen Gebiet die Zusammen-
arbeit im beiderseitigen lnteresse mannigfaltig gepflegt, die sich ihnen bieten-
den Veroffentlichungsmoglichkeiten genutzt und durch ihr Beispiel zu weite-
ren Forschungen bewegt. Bei kleinen Volker ist die Bedeutung einzelner
Personen von groBerer Gewichtigkeit, da z. B. die Kulturbeziehungen ort nur
von diesen aktiv getragen werden. Mit dem Ableben von Roppel und Metsk
verloren die sorbisch-kaschubischen Beziehungen an Intensitat und Tragem.

Eine qualitative und quantitative Ausweitung der Beziehungen lag so-
wohl im Interesse von Roppel aIs alich von Metsk. Fur das Jahr 1970 war ein
Kulturfest in der Kaschubei geplant und Roppel begann bereits 1968 mit Vor-
bereitungen fur die Teilnahme eines kUnstlerischen Ensembles aus der Lau-
sitz. Auf Vorschlag von Metsk, sollte das Staatlishe Ensemble rur sorbische
Volkskultur an diesem Festival in Wejherow teilnehmen, weshalb er der In-
tendanz in Bautzen alI e weiteren organisatorischen Vorbereitungen uberlieB.
Kaschubischerseits ubemahm die Kulturabteilung des Kreises Wejherow die
direkte Kontaktaufnahme zum sorbischen Ensembel2. Leider kam es nicht zu
diesem geplanten sorbischen Volkskunstkonzert in der Kaschubei. (Man wird
unwillkiirlich an das Jahr 1932 erinnert, aIs der sorbische evangelische Pfar-
ref in Sopot, Mjertyn Tylka, sich vergeblich um die Teilnahme einer sorbi-
schen Kulturgruppe am Trachtenfest in Sopot bemuhte; damais sabotierte die
polnische Stadtverwaltung die Einladung.)

Leon Roppel war rur Frido Metsk das ganze Jahrzehnt der geistige Mit-
telpunkt in der Kaschubei. Er war Inspirator, Vermittler und Berater. Unter
anderem verwies er Metsk bereits im Jahre 1959 aur den damais jungen Dich-
ter Alojzy Nagel, von dem Metsk in den Jahre 1966 bis 1972 insgesamt 35
Gedichte ing Sorbische ubersetzte. Roppel, der sich um die Herausgabe von
Nagels Gedichten bemiihtel3, hatte Metsk 1966 das Gedicht £u¿eczanie zur
Ubersetzung zugestellt, das im "Rozhlad" linter der Uberschrift Serbia er-
schien 14 und N agels/Metsk Wunschvorstellung wiederspiegelt (" Kak by to derje

/ by³o nad W ódru, / hdy by juz wetnie / German a S³owian / móh³ z bratom /

12 Vergleiche Briefwechsel: Metsk an Roppel vom 30.11.1968 und Metsk an Staatli-

che s Ensemble fur sorbische Volkskultur vom 17.12.1968; Aktennotiz von Metsk vom
22.01.1969. In: SKA, Signatur XXV 1 D.

13 Vergleiche Briefvon Roppel an Metsk vom 05.12.1966: " Tomik bêdzie nosiæ tytu³

»Wiersze z kaszebsciech strón« i zosta³ do druku przygotowany przeze mnie". In: SKA,
Signatur SI XXV 1 B.

14"Rozhlad" 16 (1966) 2, S. 48.



byæ [..j "). Noch im selben Jahr bekam Metsk das zweite den 80rben gewid-
mete Gedicht Nagels rur Ubersetzung (Vivat £u¿eca!)15. Weitere Ubersetzun-
gen folgten und in einigen Fiillen wurden sie sogar vor der kaschubischen
Erstveroffentlichung in der Lausitz bekannt! Auch in den spiiteren Jahren war
Roppel fur den sorbischen Ubersetzer Informant und Berater: zu biographi-
schen und bibliographischen Daten von kaschubischen Dichtem sowie rur

Textauswahl fur Ubersetzungen.
Im Rahmen einer kleinen Anthologie kaschubischer Lyrik im "Rozhlad"16

war neben A. Nagel und J. Trepczyk auch Roppel unter seinem Dichtemamen
Piêtów Tóna mit einem Gedicht vertreten (Ho³d na cesæ pfeæelstw ludow). Es
ist anzunehmen, daB Roppel einige weitere sejner Gedichte in die Lausitz
schickte, diese aber nicht iibersetzt und damit veroffentlicht wurden. Metsk
entschuldigt sich am 19. Dezember 1967: "Rady bych tez basni pfi sk³adnosæi
wozjewi³. Æeza wobsteji h³ownje w naboznej tematice. Wothladajo wot konfe-
sionalneju casopisow je serbskemu æisæej tuchwilu wozjewjenje nabozneje
tematiki nimale njemózne "17. Es muB sich dabei um Lyrik mit weihnachtli-
cher Thematik gehandelt haben, da Metsk seinen Koliegen aur die niichste
Weihnachtszeit vertrostete.

In kaschubischen Periodicas (Z. B. "Litery", "Pomerania") war es ort
L. Roppel, der ab dem Jahre 196418 in verschiedenen Beitriigen aur sorbische
Thematik reflektierte und dadurch einen breiteren Kreis fur die sorbische Pro-
biernatik interessierte und einzelne Kaschuben in diese Wechselbeziehungen

einbezogl9.
Bekannt ist, daB man durch die sorbische Zeitschrift "Rozhlad" in Belo-

ruB1and aur die neue kaschubische Literatur aufrnerksam wurde und 1980 in
Minsk den Gedichtband Za daljagljadam kraj stalema herausgab. F. Metsk
war fur den Herausgeber und Ubersetzer Aleœ Trajanowski Konsultant und
stand diesbeziiglich auch mit Roppel in Verbindung. Weiterhin haben die 80r-

15 Briefvon Roppe1 an Metsk vom 05.12.1966. In: SKA, Signatur SI XXV 1 B. Die
Ubersetzung Vivat £uzeca erschien im "Rozh1ad" 17 (1967) 6, S. 230.

16 F. Metsk, Dalsa zbirka kasubskeje pfitomnostneje lyriki, "Rozh1ad" 17 (1967) 1,

S.21
17 Briefvon Metsk an Roppe1 vom 19.12.1967. In: SKA, Signatura SI XXV 1 D.
18 L. Roppe1, Nasi przyjaciele £u¿yczanie, "Litery", 1964, nr 7.
19 Verg1eiche: [Redakcija], Mesaænik "Litery" we VIII. letniku (1969) wo Serbach.

In: "Rozh1ad" 20 (1970) 2, S. 77 und T. Bo1duan, £u¿yckie zainteresowania Kaszubami,
"Litery" 6 (1967) 3, S. 7.
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ben L. Roppel fiir die Aufnahme ihrer ersten Beziehungen zu LettIand zu dan-
kefio Wie aus der Korrespondenz ersichtIich, hatte Roppel in den sechziger
Jahren nach Riga Verbindung2O. Dort pubIizierte Benity Laumane einen Arti-
keI iiber die Ubersetzungen des weItbekannten Gedichtes Z³amane smreki des
Iettischen Lyrikers und Patrioten Janis Rainis (1865-1929) ins Kaschubische
und Sorbische21 in der Zeitschrift "RaunasieIa", was mit Unterstiitzung von
Roppel geschah, der der Redaktion in Riga auch einige Angaben zur Person
Metskas iibemitteIte. Roppel teiIt seine Vermutung und Meinung nach Bautz-
en mit: " O ile wiem, s¹ to pierwsze tego rodzaju kontakty, a cieszê siê ogrom-

nie, poniewa¿ dosz³y do skutku za moim poœrednictwem "22, Unter diesen Ge-
schitspunkt der VermittIerrolle an Dritte miissen auch die Kontakte Kaschuben
(Roppel) - Sorben (Metsk) - Ferdinand Neutreiter (Osterreich) erwahnt wer-

den, da sowohl Metsk auch Neureiter sich in kaschubischen Fragen gegensei-
tig und mit Roppel berieten, austauschten und ansporteno Ergebnisse dieser
Kontakte sind Neureiters kaschubische Literaturgeschichte, Metsk kritische
Rezensiondieses Werkes, Roppels Gedicht zur BegriiBung Neureiters, gegen-
seitige offentliche Information in Osterreich, in der Lausitz und in der Ka-
schubei, was rum tieferen Verstehen und Befassen mit der kaschubischen Pro-
biernatik unter dem gebiIdeten Biirgertum und rum BewuBtwerden iiber die
Existenz der Kaschuben sowohl in der Lausitz aIs auch in deutschsprachigen
Kreisen nicht nur in Osterreich fiihrte.

xxx
Frido Metsk wurde 1969 von seinen kaschubischen Freunden mit der

MedaiIIe "Stolema" - aIs erster AusIander! - ausgezeichnet (Lo Roppel bat
den Vorschlag eingebracht und dann die Laudatio gehaIten)23. Leider ist aus
den MateriaIien im Sorbischen KuIturarchiv in Bautzen nicht nachweisbar,
aus was fiir Griinden die Korrespondenz zwischen Leon Roppel und seinem
einzigen sorbischen Briefpartner Frido Metsk im Jahre 1970 endet. VieIIeicht
werden kaschubische Archive dariiber Auskunft geben.

20 Verg1eiche Briefwechse1 Roppe1 an Metsk vom 13.10.1969 und Metsk an Roppe1

vom 28.10.1969. In: SKA Signatur SI XXV 2 B.
21 J. Rainis, ,. Z³amane œmreki" in der sorbichen iibersetzung und mit einem Vorwort

von F. Metsk, "Rozh1ad" 19 (1969) 9, S. 342-343.
22 Briefvon Roppe1 an Metsk vom 13.10.1969. In: SKA, Signatur SI XXV 2 B.
23 A. Nage1, Serb -lawreat medalie Stolema. "Rozh1ad" 19 (1969) 4. S. 152.
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AIs Leon Roppel im Jahre 1978 starb, verfaBte sein sorbischer Freund
einen Nekrolog24, in dem er den "kaschubischen Freund der Sorben" aIs "za-
s³uzbneho kasubskeho prócowarja" (verdienstvollen kaschubischen Patrioten)
darstellt und seine Verdienste besonders um die Erforschung kaschubisch-
-sorbischer Gemeinsarnkeit hervorhebt. (Zum Tode von Frido Metsk im Jahre
1990 wurden nur aur sorbischer Seite seine wissenschaftlich-intensiven und
emotionalen Beziehungen zu den Kaschuben gewiirdigt.)

Dieses Jahrzehnt aber wird in die Geschichte der kaschubisch-sorbischen
kulturellen und wissenschaftlichen Wechselbeziehungen aIs das produktivste
und umfangreichste eingehen, in denen sich diese beiden kleinen slawischen
Volker dank besonders des Engagements von Leon Roppel und Frido Metsk
und dessen personlicher Freundschaft naher kennen lemten, ihre Wissenschaft
durch neue Forschungsergebnisse erweiterten und das Spektrum ihres Schrift-
tums durch literarische Translation und Information bereicherten. Sie setzten
die von Ceynowa und Smoler einhundert Jahre zuvor begrtindete Tradition
der Zusamrnenarbeit unter veranderten und giinstigeren gesellschaftlichen Be-

dingungen fort.

24 F. Metsk, Kasubski vreæel Serbow zemrel, "Rozhlad" 28 (1978) 7/8, S. 304.
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Serbski kulturny archiw - Redakcija Rozhlada 28.12.66 r.

W.pan
Mag. L. Roppel
Gdynia - Or³owo

Waieny knjeze kolega!
W pripo³oZenym decemberskim wudawku "Rozhlada" namakaæe skóncnje

recensiju Waseje publikacije wo Ceynowje. Je mi fel, ,?:O je so wecka z wozjew-
jenjom tak dle³a; njebese to pak wote mnje wotwisne. Mózach, kaz widieæe
hisæe dodaæ noticku ze Serbskich Nowin (1861) wo wopyæe Ceynowy pola
Smolerja w Budysinje. Podobnu noticku nadeñdiech tez w literarnym rorna-
lu "£uzican", 1861, str.127:

"Dieñ 10. awgusta zeznachmy rudy horliweho preæela mojeho ludu, k. Dr
med. Ceynowu, rodien. Kasuba. Je hizo wjacore knihi w kasubskiej reci wu-
da³ a pfihotuje w tu chwilu nemsko-kasubski s³ownik do æisæa. Wón chce wo-
sebje delnjo³uzisku narec blize zeznaæ, kotraz je kasubskiej najpodobnisa."

Dokelz wuñdie Wasa publikacija runje w leæe J .A.Smolerja, registrowach
wuwjedienja wo stykach mjez Smolerjom'a Ceynowu w samsnym cisie Rozh-
lada hisæe druhi raz, a to mjez wukrajnymi woth³osami k Smolerjowemu letu.
- Dale chcy³ Was skedibniæ na wuæah z korespondency prof. Frinty z Prahi,
kiz dopokaza, zo ma kasubske basnistwo swojich cesæowarjow tez w Æesko-

s³owakskej.
Za poslednju mi preæelnje posredkowanu Nag³owu baseñ so Wam wu-

trobnje podiakuju. Z Wami so wjeselu, zo je so poradii³o, zo so je ho zberka na
teZ technisce porjadne wasnje wuda. Próstwje, w zwisku z tutej basnju naspo-
mniæ moje mjeno, radlubje wotpowadam. Hdyz knizka æisæana predlezi, chcu
ju wezo pola nas recensowaæ a pri tej sk³adnosæi w pre³ozku tez dodaæ druhu
Serbam wenowanu baseñ.

Mjez tym preju tez Wam zbozowne body a wuspesne strowe Nowe leto
1967

Was
Mpt"~k
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Wotpisk z listu L. Roppla
(Gdynia, dnia 27.VII.1966)

Serdecznie dziêkujê za przes³anie mi numeru , dodatku do Wa-
szej "Nowej Doby" z ca³¹ stronic¹ poœwiêcon¹ Alojzemu Nag³owi. On sam by³
te¿ z tego powodu bardzo uradowany i dumny, i odwiedzaj¹c mnie w niedzie-
lê, cieszy³ siê bardzo, ¿e móg³ swoim pisaniem przyczyniæ siê do zdobycia no-
wych przyjació³ w dalekich a przecie¿ nam tak bliskich £u¿ycach.

Kolega Nagel przyniós³ mi równie¿ do wgl¹du wys³an¹ przez Pa-
na To jest naprawdê udana praca i moim zdaniem najlepsza ksi¹¿ka
³u¿ycka, jak¹ znam, wzorowo opracowana i wydana i - jeœli mam powtórzyæ
s³owa tego m³odego kolegi, to na ten wzór ¿yczy³by sobie wydanie podobne-
go wyboru utworów kaszubskich. Daleko nam jednak do tego.

l

Z listu L. Roppla (5.XII.1966)

"z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mogê kolegê zawiadomiæ, ¿e w tych dniach
oddajemy do drukarni tomik poezji naszego m³odego kolegi - poety Alojzego
Nagla. Tomik bêdzie nosi³ tytu³: Wierzbe z Kaszebsciech stron i zosta³ do dru-
ku przygotowany przeze mnie. Aby daæ wyraz swemu uznaniu dla postawy
Waszego listu i dla Was osobiœcie, jeden ze swoich utworów zatytu³owa³: Vivat
Lu¿eca! i prosi Was uprzejmie o wyra¿enie zgody na umieszczenie Waszego
nazwiska w dedykacji. - Jak koledze wiadomo, jest to ju¿ drugi utwór na tema-
ty ³u¿yckie, jaki zostanie zamieszczony w tym tomiku, licz¹cym ju¿ prawie 90
wierszy.

L

- Serbski kulturny archiw - dnia 3.07.1967.

W.pan
Mg. Leon Roppel
Gdynia - Or³owo
ul. Techniczna

Waieny knjeie kolega!

Za preæelne posredkowanje hódneho 1. toma S³ownika Gwar Kaszub-
skich so Wam jara wutrobnie podŸakuju. Wotnamakam so tónkróæ ze swojej



135Leon Roppels Beziehunf!:en zu den Sorben

pred krótkim doæisæanej knizku Bjerduski, kotruz sym we wosebitej posy³ce
pred fieSto dnjemi na Wasu adresu wotpós³a³. Prida³ sym c. 6 Rozhlada z dalsej
ma³ej kolekciju Al. Naglowych basnjow a z ma³ym materia³owym prinoskom
praskeho scrabistaJ. Petra k tematice kasubsko-serbskiej wzajemnosæe.

Zwostawam z preæelnym postrowom
Was

Met.~k

Roppla z dnia 14.XI.l967r.Z listu

Serdecznie dziêkujê za Rozhlad z paŸdziernika. Jest to ciekawe i dla Kszu-
bów szczególnie interesuj¹ce ze wzglêdu na przek³ad czterech utworów na-
szego Nagla. To bardzo wa¿ne, ¿e wiersze te ukazuj¹ siê w Waszym piœmie.
Nagel nie ma szczêœcia u nas, od roku le¿y przygotowany tomik jego utworów
w drukarni, mimo naszych próœb nie mo¿emy jakoœ doprowadziæ do wydania.
Wasze przyk³ady stanowi¹ doskona³¹ pomoc: maj¹ wielkie znaczenie, bo w de-
likatny sposób pozwalaj¹ zwróciæ uwagê, ¿e coœ nale¿y "zrobiæ".

W za³¹czeniu kopia mojego artyku³u na temat udzia³u Smolerja i Ceyno-
wy na ZjeŸdzie w Ps

w Budvsinje, 19.XII.1967r.W.pan
Mg. L. Roppel
Gdynia

Waieny knjeze kolega!

Mejæe wutrobny dŸak za wobej listaj z pripo³ozenym. N astawk 'Ceyno-
wa a Smoler'sym da³ do pfe³ozenja; myslu, zo jón budŸemy w 1. abo w 2. kwar-
talu noweho leta w RozhledŸe wozjewiæ. Rady bych tez basni pfi sk³adnosæi
wozjewi³. Æeza wobsteji h³ownje w naboroej tematice. Wothladajo wat konfe-
sionalneju casopisow je serbskemu æisæej tuchwilu wozjewjenje naboroeje te-
matiki nimale njemóroe. Letsa wsak je nimo toho pi'epózdŸe, dokelz je decem-
berska produkcija Rozhlada a Pi'edŸenaka (na druhe organy nimam wliwa)
hizo w æisæu. Snano so k letu w hodownym casu hodŸi?
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W tutych dnjach je wuso³ jako 3. dŸel kataloga naseho archiwa zapis 'Das
Depositum Wendeabteilung'. Pfipo³ozu Wam k blisej informaciji prospekt.}eli
zmejeæe móznosæ zemestniæ nehdŸen pola Was recensiju (snadŸ w "Literach"?),
bych Wam rady posredkowaæ recensiski eksemplar.

Skóncu dŸensa swój list z preæemi sjedŸeñ za rjany hodowny swjedŸeñ
a za wuspesne a strowe Nowe Leto 1968

waS
MetSk

- Serbski kulturny archiw
dnia 22.I.l968r.

W.pan
Mag. Leon Roppel
Gdynia - Or³owo
ul. Techniczna 10

Waieny knjeze kolega!

Z diakom Wam wobkruæu dochad druheho - wobserniseho - strojopi-
sneho manuskripta wo Cejnowie a Smolerju. - Bechmy hizo do tcho dali preni
Was manuskript do pie³ozenja z wotmys³om, jón w behu tuteho leta wozjewiæ
w nasim mesacniku "Rozhlad". - Namjetuju Wam tuz sæehowace: Prenja
(krótSa) wersija (bjez pfipiskow) niech, kaz be piewidiane, wuñdie letsa w Roz-
hledie. Nowu wobsernisu a z pfipiskami wuhotowanu wersiju wozjewimy
w Letopisu Instituta, rjad a Stoz budie wezo najzaso w letniku 1969 mózne.
Snano tez fiesto pozdiiso, tchjeje cyle wat mje wotwisne. Tak je to po stawie a
charakterje wecy najskerje najspomoznise. Nadiiju sa, zo z tym budieæe spo-
kojny. Kózda wec budie so Wam potom wezo wosebje honorowaæ, tez to je
westa lepsina.

Mój piez prospekt pfipowedieny 3. diel archiwneho kataloga je mjez tym
wuso³. Pózcelu Wam zdobom z tutym listom 1 eksemplar z wutrobnej pró-
stwu, zo bysæe chcy³ wo nim npisaæ rozprawu - snadi za "Litery", abo tez za
druhi z Wasich publikaciskich organowo

Skóncnje hisæe na Wase prasenje ke kasubskim zapiskom z Mukoscho za-
wostajenstwa: Sign. MS.XLI-13/E, wobjim 25 str., wobsahuje bibliografiske za-
piski Muki (11 str. nast. Kasubya druhe s³awi. wobwody), 2 str. prospektow,
æisæany nastawk"Von unseren Kassuben", a 9 str. korespondency (dopisy F. Tet-
znera, Wegelija, A. Æerneho, Bechtolda). Wupozcenje z dama njeje móZno, zho-
towjenja filma ewentualnie, hdyz piedlezi wopodstatnjena próstwa na nas ar-
chiw.



jteratura a jêzyk" nr 4 mój najlepsi dŸakZa zajimawy zesiwk ,
Preæelnje Was strawi

Was
MetSk

Wotpisk listu z dnia 3.VI.1968 r.

o pomorsko-kaszubskich zwi¹zkach £u¿yczanina Marcina Tylki napisa³
wiêkszy artyku³ dr Frido Metsk w kolejnym tomie Pism Instytutu Ludoznaw-
stwa £u¿yckiego w Budziszynie zaprezentowanym na VI Miêdzynarodowym
Kongresie Slawistów w Pradze w 1968 r.

Marcin Ty³ka, któremu poœwiêcono ten artyku³, urodzi³ siê w Desznie
na Dolnych £u¿ycach i przez przesz³o 30 lat dzia³a³ na Pomorzu jako ewange-
licki duchowny. Z czasów jego dzia³alnoœci w Sopocie w latach 1925-34 datuje
siê szereg artyku³ów drukowanych w prasie dolno³u¿yckiej nacechowanych
ogromn¹ sympati¹ do wszystkiego co s³owiañskie. I tak np. przebywaj¹c w la-
tach 1910-1925 w Lipianach na Pomorzu Zachodnim, opisuje min.zwyczaje
weselne mieszkañców ziemi pyrzyckiej, dostrzegaj¹c przy tym wiele podo-
bieñstwa ze zwyczajami dolno³u¿yckimi. Bêd¹c w Sopocie, dostrzega pe³niê
s³owiañszczyzny na tamtejszych targach, a w Ko³obrzegu, dok¹d przeniós³ siê
w 1935r. i ¿y³ do koñca swoich dni (ok.1940?), znajdowa³ œlady s³owiañskiego
¿ycia przede wszystkim w nazwach miejscowoœci, a nawet ulic.

Widz¹c postêpuj¹cy "proces integracyjny" £u¿yczan z narodem niemiec-
kim, wytyka³ w³adzom koœcielnym jego a¿ nazbyt wielki zapa³ germanizator-
ski i politykê tego rodzaju nazywa³ krótkowzroczn¹, a nawet niedorzeczn¹.

Artyku³ F. Metska zosta³ napisany g³ównie w oparciu o zachowan¹ kore-
spondencjê Tylki do Bogumi³a Œwjeli, przy czym wydobywa z niej równie¿, ¿e
Tylka zawar³ znajomoœæ min. z Aleksandrem Majkowskim oraz Fryderykiem
Lorentzem, którego okreœla jako s³owianofila. Autor daje te¿ wyraz ubolewa-
niu, ¿e zaginê³a w czasie dzia³añ wojennych wielka autobiografia Tylki, rozpo-
czêta w 1926 r., mog¹ca mieæ istotne znaczenie dla najbardziej interesuj¹cego
nas okresu dzia³alnoœci tego ³u¿yckiego duchownego w dawniejszym Wolnym
Mieœcie Gdañsku.

Przy okazji tego artyku³u poœwiêca równie¿ MetSk nieco uwagi innym
dzia³aczom ³u¿yckim, zajmuj¹cym siê Kaszubami. Tak np. przypomina sprawê
Bogumi³a Bronisa ( w literaturze kaszuboznawczej znanego jako Gottelf Bro-
nisch, poniewa¿ pod tym imieniem i nazwiskiem wydano jego pracê: Kaschubi-
she Dialektyudien 1-1896, 11-1898), na którym nies³usznie zaci¹¿y³a opinia, ¿e
by³ "agentem pruskiej polityki". Sta³o siê tak na skutek doœæ niefortunnego
sformu³owania jednego z dawniejszych regionalistów kaszubskich, wspomi-
naj¹cego, ¿e "w³adze pruskie wys³a³y na Kaszuby jêzykoznawcê G.Bronischa,
celem zbadania, czv i o ile pogl¹d Ramu³ta jest s³usznv..."
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B. Bronis, jak z naciskiem przypomina Metsk, znany by³ ze swojej odwagi
cywilnej, miewa³ wiele zatargów na tle narodowoœciowym z wy¿sz¹ hierar-
chi¹ koœcio³a ewangelickiego (musia³ m.in. dlatego opuœciæ Chociebu¿), na-
wet w koñcu swego ¿ycia ostro wystêpuj¹c przeciw partii hitlerowskiej.

Praca F. Metska stanowi dalszy istotny przyczynek do poznania stosun-
ków³u¿ycko-kaszubskich.

Fr. Metsk, Wo pomorsko-kasubskich poæahach Detnjoserba Mjetyna Tyt-
ki. Nemska Akademija Wedomosæow w Berlinje. Spisy Instituta za Serbski Lu-
dosypt w Budysinje. Sorabistiske pfinoski k VI Mjezynarodnemu Kongresej
Slawistow w Pradze 1968 r. Budvsin 1968 r. (s. 155-165).

8. VII. 1968 r.
Waieny kolega!

Dóstawsi Wasu powesæ z Weimara sym adresu hnydom posredkowa³ na-
k³adnistwu.]e so mi siu bi³o, zo so Was honorat pfichodny tydŸeñ woblici a zo
so pjenjezy potom Wam do Weimara prepokazaja. waS artikel wuñdŸe pak w ju-
lijskim pak w awgustowskim zesiwku Rozhlada. Wjace njejsym móh³ tuchwi-
lu zhoniæ.

Wot pfichodneho tydŸenja budu sam w dowolu, ale so nadŸeju, zo wsitko
tak wostanje, kaz je so zreca³o.

Wutrobnje Was
MetSk

DŸak tez za postrowy prof. Sliziñskeho, a rjane dny we Weimarje!

- Serbski kulturny archiw-
dnia 5.VIII.1968 r.

W.pan

Mag. L. Roppel
Gdynia - Or³owo
ul. Techniczna 10

Wazeny kneze kolega!
Wróæiwsi so ze swój bu z dowolneho prebywanja w sleskich Beskidach

nadeñdŸech tu Wasu powesæ a 2. dŸel hódneho Sychtoweho s³ownika.
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Mejæe wutrobny dŸak. Wosebje so wjeselu, zo sæe mój honorar hisæe we
Waj Wajmarje wuziwaæ móh³. Dalse 4 eksemplary Waseho nastawka sym mjez
tym do Gdynje wotpós³a³.

Kletu chcu spytaæ, bac mi nasa akademij a tydŸenski pobyt w Gdañsku
zmózni, zo bych so tam a we wokolinje moh³ wosobinsce informowaæ wo do-
kumentach kasubsko-serbskeje wzajomosæe. W tutym padŸe bych trochu
z Wasej pomocu a tez z podperu Rzeszenje Kaszubsko-Pomorskiego lici³.

MetSk

- Serbski kulturny archiw -
30.XI.1968 r.

W.pan
L. Roppel
Gdynia -Or³owo

Wazeny knjeze kolega!
Sym Wam hisæe do³zny wotmo³wu na Was posledni lisæik, w kotrymz py-

taæe serbsku kulturnu skupinu za planowany swjedieñ. W tej wecy wosobni-
scy na zel ma³o pomhaæ mózu, doklei sym bjez kózdeho wliwa na organizato-
riske pfedewzaæa tajkich skupin. Najebaæ to sym so wobhoni³ pola Statneho
ansambla za serbsku ludowu kulturu. Direktor ansambla (Handrij Cyz) kaZ
jeho wume³ski nawoda (Gerat Hendrich) pokazaStaj w zasadie zajim a tez zwól-
niwosæ za Wase pfeæa. Ale nasa rozmo³wa móze jenoz charakter prenjeje infor-
macije mec. Trjeba by by³o, zo so wotpowedna instanca abo institucija z WaSeje
strony direktuje z wjednistwom naseho ansambla skontaktuje, doklei zwizuje
z wecu retomas prasenjow. Adresa je 108 Bautzen, Innere Lauenstrake, Staatli-
ches Ensemble fur sorbische Volkskultur.

MetSk

Serbski kulturny archiw
dnia 12.1.1969 r.

Mgr. Leon Roppel
Gdynia - Or³owo

Waieny knjeze kolega!

Was zajimawy manuskript wo Iimborskim ptacokwasnym spewje
w kasubskiej recepciji sym dósta³. Je wuhIad, zo jón wozjewi rjad a naseho
Ietopisa (incIuz. notowychpfi³ohow) w cisIe 17/2, kiz ma wuñæ w 1. kwarta³u
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leta 1971r. W nadŸiji, zo sæe z tutym rozrisanjom spokojno m Was preæelnje
strawi

Was
MetSk

Gdynia - Or³owo 13.X.1969r.Wotpisk

Panie Metsk !

W za³¹czeniu artyku³ Benity Laumane, (Riga 59, Raunasiela 45/5-230) z ar-
tyku³em o t³umaczeniu wiersza pana Reinisa na dial. kaszubski oraz ³u¿ycki.
O ile wiem s¹ to pierwsze tego rodzaju kontakty, a cieszê siê ogromnie, ponie-
wa¿ dosz³y do skutku za moim poœrednictwem.

P. Laumane dziêkuje mi te¿ za niektóre dane (b. skromne) o Panu, które
przekaza³a do Muzeum Reinisa. Czy Pan pos³a³ ju¿ swoj¹ fotografiê? Obok prze-
k³adów zbieraj¹ te¿ fotografiê t³umaczy.

Niech Pan zrobi notatkê do Waszej prasy.
Na razie nic nowego. Ko³o Gwiazdki powinien wyjœæ mój artyku³ o sto-

sunkach ³u¿ycko-kaszubskich, przeœlê go wtedy Panu.
Wczoraj wróci³em z Torunia ze zjazdu Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-

czego, gdzie mi³o mi by³o poznaæ Pañskiego kolegê p.dr Nawka. Proszê go
uprzejmie pozdrowiæ ode mnie.

Podpis: Roppel

-Serbski kulturny archiw dnia 28.X.1969r.

W.pan
Mgr. Leon Roppel
Gdynia - Or³owo
ul. Techniczna 10

Wazeny knjeZe kolega!

Za dopisaj a za casopis z Rigi mejæe wutrobny dŸak, tohoranja za próco-
wanje wo nawjazanje Lotysko-serbskich kontaktowo

Z wulkim wocakowanjom hizo dopredka biadam na WaSe pfipowedŸene
predstajenje kasubsko-serbskich poæahow. W tutym lWisku be mi teZ zajima-
we wat A. Nag³a zhoniæ, zo eksistuje w Biuletynie kaSubskeho towarstwa na-
stawk wo lWiskach miel nasim Æisinskim a Kasubami. Bohuiel hizo do³hi cas
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"Muiletyn" njedostawam (poslednje cis³o, kiz je ke mni dós³o, be V/4 (=25)
z 1.1968). Je Wam znano mózno, desiderata wudospe³niæ, bych radlubje wo
tym da³ noticu do Rozhlada.

Roziehnuju so z preæelnym postrowom.
MetSk

Leon Roppel w Budysinje, dnia 7. VI. 1970r.

Waieny kolega!

W tutych dnjach mi serbska studentka Hantusec medalju Stolema pfinje-
se. Chcych Wam a prez was studentskemu klubej Pomerania z diakom wob-
kruæiæ, zo je tak daloko wsitko w porjadku. Kai knjcina Hantusec mi powedase,
lezi wotpowedny diplom k tej medalji tuchwilu hisæe w Gdañsku. Snano smem
prosyæ, zo bychu mi jón z poStu sem pos³ali. Mój wotpohlad, sej tam dojeæ, so
wociwidnje w bliskim casuzrealizowaæ hizo njehodii. Mjez tym prewjediene
pfizamknjenje serbskeho ludospyta Centralnemu institutej za stawizny Nemske-
je akademije wedmosæow mi znjemózni so po s³uzbnym puæu k Wam dóstaæ.
A dalœi plan, ze swój bu cas dowala na gdañskim pobrjohu prebywaæ, zwresæi
preco na tym, zo nikoho nimam, kiz by nam kwarteru wobstaraæ móh³. Thz ani
njemózu swoje wselake pólske honorarne pjenjeze pretrjebaæ.

Stoi Was nastawk wo ptacokwasnym spewje nastupa, tak mózu Wam dien-
sa zdieliæ, zo je netko pfiwzaty a predwidiany do 2. letuseho zesiwka Letopi-
sa, rj.A, a zo je hizo w æisæerni. Redakcija ma hisæe wselake techniske prasenja,
kotrez njemózach jim rozjasniæ. Woni je Wam pozdiiso hromadze z korektura-
mi posredkuja, Stoz budie najskerje hakle woko³o kónca leta.

Z tym za diensa skóncu a Was preæelnje strowju
Was

MetSk

W.pan
Leon Roppel
Gdynia - Or³owo 14.11. 1969r.

Wazeny knjeze kolega!

Wcera Wam wotpós³ach magnetofonowy pas hromadie z mojej nowej
brosurku. Nadiijomnje jón njewobskodieny dóstanjeæe. Sym z tej wecume³
tójSto wobuzy, Stoi Wam nemsce predstajiæ chcu:

Der SchluB meines Redemanuskripts (=S.2), abgesandt am 8.2., entfiillt in
der Tonbandaufnahme. Grund: Leider war es nicht m6glich, won einem zwei-
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ten Tonband der Liedevortrag zu uberspilen. Entweder liegt das an der unter-
schiedlichen Spurigkeit der Gerate, oder ist das Musikalienband, das auch fioch
anderes enthalt, beim Rundfunksender Cottbus, der es fur einige Tage entli-
chen halle, versehentlich geloscht worden. Das konnte ich fioch nicht festsel-
len.

Je to potajkim jara skoda, ale njehodŸi so premeniæ. Druheju solistow wezo
tak skok njemózu dóstaæ. Tuz maæe na prepós³anym pasu jenoz moje zawodne
s³owa a citany prednosk basnje Naleæo. Klubej Pomorania sæelu manuskript
hnydom w krótcenej formje.

Tak wiele dŸensa
Wutrobny postrow

Was Metsk



Meræin Volkel

Kasuby na £uzicomaj
Prinosk k ³uziskoserbsko-kasubskim kulturnym kontaktam

1. Mjezywójnska doba 1918 -1939 (1945)

Móh³o so wocakowaæ, zo so w 1etach mjez 1918 a 1939, hdyz so serbsko-
pó1ske poæahi tez w Zwjazku narodnych mjeñsin w Nemskej (za³ozeny 1924)
a ze Zwjazkom Po1akow w Nemskej (Zwj¹zek Polaków w Niemczech, za-
³ozeny 1922) hajachu, znowa znajmjeñsa personalne kontakty ze serbskeje
strony do Kasubow rozwija. Po dota1 pristupnej 1iteraturje wo zjednoæenstwje
Po1akow w Nemskejl dŸe³ase w tutej organizaciji "V. wotdŸe1 Pogranicze
i Kaszuby". Wo direktnych poæahach serbskich wosobow do tuteje zwjazko-
weje sekcije resp. wo tutej so w serbskorecnej literaturje dokumenty njena-
makaja. Luzican Jan Skala (1889-1945) je so jako redaktor nemskorecneho
mjezynarodneho casopisa za narodne mjeñsiny w Nemskej "Kulturwille" / "Ku1-
turwehr" w Ber1inje z kasubskimi prócowarjemi zetkawa³, ale tute kontakty
njejsu so w serbskim pismowstwje wotb³ysæowa1i. Wobsahowje be Ska10wy
Ztirnal po1ito10gisce wusmerjeny. Serbski mo1er a pub1icist Meræin Nowak-
Njechorñski (1900-1990) - tez w Ber1inje z pó1skimi 1udŸimi a organizacije-
mi spreæe1eny - wozjewi w pó1skim casopisu "M³ody Polak w Niemczech",
kotryz w Ber1inje wuchadŸese, reportafu Na pograniczu (co l/letnik 1935)
a ju i1ustrowa, njedótkny pak so z jasnym s³owom kasubskeje prob1ematiki2.

l Hlej mjez druhim H. Lehr a E. Osmañczyk, Polacy spod znaku rod³a, Warszawa 1972.
2 Hlej faksimile reportaze w: H. Lehr a E. Osmañczyk, op. cit., s. 124-125.



Jeho wabjachu w dwacetych letach a potom zaso na spocatku pjeædŸesatych
let kraje wuchodneje a sewjemeje Nemskeje, nehdy wobydlene wat S³owja-
nowo Wón zenje direktnje do Kasubow njezapuæowa, ale so na prik³ad na
swojej jezbje "Preki prez Prusy" za s³owjanskimi znamjenjemi w Mazurach
rozhladowase, a je leta 1938 "swoje zapiski tehdy jako rukopis rozseri³ mjez
preæelemi" a tute w kniznej formje hakle 1990 woæisæa³3.

WosrjedŸ serbsko-kasubskich zwiskow stejese Mjertyn Ty³ka (1857-1942),
delnjo³uziski ewangelski farar, kotryz so leta 1910 w Pomorskej zasydli a tam
kontakty z Polakami, Kasubami a Nemcami hajese4. Frido Metsk rekonstru-
uje na zak³adŸe M. Tylkowych listow ewangelskemu sobubratrej Bogumi³ej
swjeli (1873-1948) pomemje intensiwnu zaberu ze stawiznarni, recu a ludo-
wej kulturo pomorsko-s³owj anskej e prestrenje a wosobinske znajomstwa z tam-
nisimi wobydlerjemi. M. Tylka zastupowase zromantizowane menjenje wo
zhromadnosæach Serbow z pomorskimi Kasubami a mjenowase tutych samo
"potomnikow pomorskich Serbow" a w kasubsæinje chcyse tez wliwy serbsæiny
widŸeæ. Wopytowase mjez druhimi lekarja (M. Ty³ka njepisase swójbne mje-
no lekarja, ale po wopisanju chodŸese na wopyt) Aleksandra Majkowskeho,
wudawaæela kasubskeho casopisa "Gryf', iniciatora M³odokasubskeho hibanja
a awtora prenjeho kasubskeho romana. Mjez swojimi bratrami po werje
rozdŸelowase M. Tylka delnjoserbske ludowe letne spisy "Pratyja" a druhe
pisma. Prihotowase 1932 za prehladku ludowych drastow w Sopoæe tez deln-
joserbsku skupinu, ale zastupnikaj pólskeje mesæanskeje wysnosæe predew-
zaæe sabotowastaj. TyIkowe kontakty njedocpechu wsak prewulku zjawnu skut-
kownosæ za poh³ubsenje a rozserjenje serbsko-kasubskeje kulturnej e
wzajomnosæe. Jenoz w jednym nastawku za "Pratyju" je so kasubskej proble-
matice wenowa³, lud a kraj, pochad a ziwjenje wopisa³5.

Wo Kasubach wedŸa³ a za uje so zajimowa³ je so hizo jako gymnaziast
Frido Metsk (1917-1992), kotryz chcyse sej w poslednim leæe do swojeje
matury (1935) do Kasubow a dale do Warmije a Mazurow dojeæ, cehozdla be
so z pólskim konsulatom w Lipsku skontaktowa³, ale hitlerske wysnosæe za-

3 M. Nowak-Njechomski, Dundak, mo/el; nowinarski, Dopomnjenki III, dŸel, Bu-

dysin 1990, s. 119-147.
4 F. Metsk, Wo pomorsko-kasubskich poæahach De/njoserba Mjertyna Ty/ki, w: So-

rabistische Beitriige zum VI. S/awistenkongrejJ, Budysin 1968, s. 155-165.
5 M. Tylka, Wsake wat Slowjano~ wosebnje wat slowjanskich recow, w: "Pratyja"

1932. s. 49-55.
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kazachu wopyt Pólskeje a sej zadachu, zo by wony "koridor" z æahom prepreci³,

jeli chcy³ do Narañseje Pruskeje6.
M. Nowak-Njechorñski kaz tez m³ódsi F. Metsk a tez druzy m³odŸi Ser-

bja w mjezywójnskimaj letdŸesatkomaj za s³owjanskej zas³osæu a swojim na-
rodnym pochadom pytachu, zo bychu z njeju cerpali duchowne mocy a wedu
za swoje serbsko-narodne prócowanja a za wotwobaranje nemeskeje antis³ow-

janskeje propagandy. Mnohe reportaze M. Nowaka-Njechorñskeho a wselke
puæowanske rozprawy druhich serbskich awtorow w serbskich nowinach

'a casopisach wo historiskej zajimowanosæi m³odych Serbow swedca. F. Metsk
prepuæowa mesto poba³tiskich kóncin 1935 nemsku Slesku a studowase 1937

serbske narodne pomery w sewjero-wuchodnej £uzicy7.
Njejedna so za tu dobu wo njezajim Serbow za Kasubow. Skerje móhli za

pficinu s³abych kontaktow ze Serbow do Kasubow meæ teru Cezara Obrachta-

Prondzyñskeho a Józefa Boryszkowskeho, kotrajz twjerdŸitaj, zo su Kasubojo
sami prema³o na sebje skedŸbnjowali8. Zwonkaliterarna sfera w Kasubach njebe

tóncas za Serba we £uZicy prewidna. Kasuby bechu so stali statny dŸel m³odeho
pólskeho stata, ko1ryz so w rozestajenju z wukrajom wo statnu jednotu bedŸese a

zaneZkuli wuznamnise nadregionalne, narodne kas1ibske prócowanja njeæerpjese.
Nemske nacistisko-hitlerske staffie organy pak samo zakazowachu turistiske, stu-

dijne jezby. W tutych letach pak so na Kasubach narodne specif1ka wuwiwachu

a tez na literarnym a na wedomostnym polu so hódnote tworjachu: Wudawachu
so casopisy a wedami Kasubojo hromadŸachu so w towarstwach, kotrez njebechu
sej preco w politiskich a narodnych prasenjach prezjedni. WutwarjowaSe so w leæe

1907 za³ozeny kasubski muzej pod ho³ym njebjom, Jan Potock (1886-1940) pu-
blikowase etnografiski material w pólskich, nemskich a kasubskich casopisach

a wuda mjez druhim 1936 w Gdyni swetne ludowe basnistwo Kopa szêtopórk.
W kasubskich a pólskich casopisach wobjednachu so recewedne problemy a za

amaterske dŸiwad³a nastawachu dramatiske pred³ohi. Aleksandr Majkowski (1876-
1938) spisa preni kaSubski roman ¯ifce i przigodif Remusa. Zvjercad³o Kaszub-

6 F. Metsk w lisæe T. Bolduanej z dnja 10.06.1968, w: Serbski kulturny archiw SI

XLVII 1 D ³.41.
7 F. Metsk, W Kijkowym raju, "LuZica" 50 (1937) 6-7.
8 "Rjec so hodŸi, zo su fele njedospo³ne widom je a tule njedosahacu widu w Europje

(kaŸ tohorunja w Pólskej samej) Kaœubojo sami »zawinowali«, dokelŸ su jeno ma³o wo
sebi powidali a pisali. Tónle staw ma swoje h³uboke stawizniske a towarœnoistno-
-polityske priæiny. " - C. Obracht-Prondzyñski, J. Borzyszkowski, Specifika kaœubsko-

pomorskeho regionalizma, w: Hranicy w swiæe bjez hranic, "Pn³oha Rozhlada" 1993, s. 25.
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skji, kotryz wsak so cy³kownje hakle po jeho smjeræi 1939 wozjewi a jako knime

wudaæe w pre³oZku do pólskeje literameje rece w leæe 1964 na pfipóznaæu naby-
wase. We wujimku so roman 1978 nemsce publikowaSe, w francosæinje ww1dŸe
1985 preni dŸel a 1988 so na nemskich knimych wikach predstaji pod titulom

Das abenteuerliche Leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel. Serbsce so zje-

wi ma³uska pokazka z wobsaha arece (kasubski original a serbski pre³oZk) jako
dodawk k puæowanskej rozprawje po Kasubach wot Rinca Sewca w leæe 1980
w "RozhledŸe" pod napismom Wobeczaje Remusa i ludzko wo njim wudba

("Wasnja Remusa a c³owjeska wucba wo nim") 9. Tez na tutej literamej twórbje
pokaza so, zo wostanje mjezynarodna skutkownosæ wume³stwa, kiz je na rec ma-
³ebo luda wjazane, zamjezowana. Rakle w pre³oZku do rece wjetSeho luda so

tajka literatura swetej a za swet wotewrja. Prenjotna funkcija pismowstwa runje
ma³ych ludow pak je wusmerj ella na skutkowanje do swój skeho luda; tez kasubscy
basnicy, spisowaæeljo, publicisæa a wudawaæeljo nochcychu w prenim rjedŸe za

zwonkakasubski swet hódnotv tworiæ.

2. Druha p%jca 20. letstotka

W prenim letdŸesatku po zakóncenju druheje swetoweje wójny bechu kontakty
ze Serbow do Kasubow prez nowoIjadowanje statnych mjezow nad liniju Nysa!

Wódra kaz tez prez status prehrateje wójny, pod kotrymz tohorunja Serbja
w Nemskej stejachu, lemjene. Wosobinske zwiski w dowójnskim casu, kotrez
bychu móhli w prenim IjedŸe po 1945 produktiwne za kulturnu wzajomnosæ a za

wumenu duchownych hódnotow byæ, njeeksistowachu. Narodne elementy w Ser-
bach kaZ na Kasubach koncentrowachu swoje mocy na swójske narodne wozrodŸe-

nje a dyrbjachu so po krótkich letach pomemje liberalnej e demokratije (we £liZicy
wot 1945 nadŸijowpomy natwar narodneho Ziwjenja a docpeæe zakoñsce Ijadowa-

neje narodneje runoprawosæe; na Kasubach 1946 pozbehowacy l. Kongres

Kasubow) bórze stalinistiskemu socializmej podrjadowaæ. KaSubyeksistowachu
za mócnarjow jenozjako krajina a jako region, nic jako narod ze swójskimi wosebi-
tosæemi, z cimZ be kasubsæina na pólski dialekt zdegradowana. Historikarjo konsta-
tuja za tutu dobu pólskeho reZima samo mjeñsu tolerantnosæ stata napreæo KaSubam

bac ju dowójnski pólski stat a nehdyse nemske zaIjadnistwa wukonjachu1o.

9 H. Sewc,Na wopyæepolapólskich Kasubow, "Rozhlad" 30(1980) 7/8, s. 298-300.
10 Hlej C. Obracht-Prondzyñski, J. Borzyszkowski, Specifika... s. 32; F. Naureiter, Ge-

schichte der kaschubischen Literatur. 2., verb. u. erw. Auflage Miinchen 1991, s. 235 sI.



Wumenjenja za kulturnu wzajomnosæ - njereco ani wo wedomej specifi-
skej s³owjanskej kulturnej wzajomnosæi - polepsichu so hakle po "Pólskim

oktobru 1956", tez hdyz so po nim nachwilnje zaso stare wasnja knjezenja
nad Kasubami zadomjowachu. Poæezowace za zrozumjenje a hódnoæenje
kasubskeje problematiki wosebje pritomnosæe bechu na spocatku druheje po-
³ojcy 20. letstotka drje nic jenoz za Serbow njeprewidne politiske motiwacije
z pólskeje strony napfeæo Kasubam a njejednotne menj enj a tez pólskich wedo-
mostnikow wo statusu kasubskeje ludnosæe, rece a kultury: samostatny lud
abo "swojorazna skupina ludnosæe" (Obracht/Borzyszkowski), pólska termi-
nologija rozeznawase pólski "jêzyk" wot kasubskeje "mówy", do kasubsko-
pomorskeje literatury s³useja (po L. B¹dkowskim, 1968) dŸe³a, "kotrez su
wurostli z wob³uka tradicijow, kultury a myslenosæe kasubskeje towarsnosæe,
njewotwisnje wot rece ". Pripóznata a casto citowanaje k1asifikacija kasubskeje
rece wot nemskeho kasubologi Friedhelma Hinze: "N}eje zenie by³o kasubskeje
spisowneje rece, ale je kasubskeje literarneje rece (w pos³ownym zmysle: ret
rjaneje literatury)" II. Kak wobæezne be dŸe³o za serbskeho sledŸerja na tu-
tym polu serbsko-kasubskich wzajomnosæow, zwuraznja so mjez druhim w li-
sæe F. Metska na kasubskeho basnika Alojzu Nagela: Awtrican Ferdinand
Neureiter ze Salzburga be 1968 w casopisku "Die Furche" swój wozjewjeny
nastawk wo Kasubach do Budysina wotpós³a³, ale dopis z nastawkom zenje
njedóñdŸe a tuz je A. Nagel cY³y nastawk z roku wotpisa³ a F. Metskej z Pól-
skeje do Budysina posredkowa³. K Neureiterowemu publicistiskemu prinoskej
je F. Metsk konstatowa³: "Takle móze so wizo w Awstriskej pisaæ, ale nic
w NDR. To by jeno njetrjebawse æeze wunjes³o a Wam [A. Nagelej - M. V.]

wesæe njepomha³o "12. Tute menjenje (predstajane na prik³adŸe móznosæow
wozjewjenja w Awstriskej a NDR) je F. Metskej napo³ozowa³o w publikaci-
jach awtocensuru, kotraz pak dŸakowano wusiknemu s³ownemu zwuraznjen-
ju awtora wedomostnosæ njezrani. Druhi prik³ad: Pod serbske pre³ózki na
prik³ad kasubskich basnjow pisase F. Metsk stajnje "z kasubsæiny [pre³ozi³]",
z cimz so wuwiny determinowanju kasubsæiny jako rece resp. jako dialekta.
Treæi prik³ad za poæezowanja: F. Metsk chcyse 1969 do Gdañska zapuæowaæ,
ale reformy w akademij i NDR dla, prez kotruz so samostatnosæ lnstituta za~

II F. Hinze, Bibliographische Beitriige zu einer Geschichte der kaschubischen Lite-

ratul: I. Alojzy Budzisz, "Zeitschrift fur Slawistik". Zwj. IX. (1966) 2, s. 270-276.
12 F. Metsk w lisæe A. Nagelej z dnja 28.04.1969, w: Serbski kulturny archiw SI

xxv 7 A ³ 4Q
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serbski ludospyt, w kotryrnZ dŸe³ase, zhubi, dyrbjese so studijny prebytk naj-
prjedy na njewesty cas prestorciæ13 a so pozdŸiso zenje njezrealizowal4.

F. Metsk sta so z horliwym spechowarjom serbsko-kasubskich kulturnych
wzajomnosæow, z pre³ozowarjom a propagatorom kasubskeho pismowstwa w
Serbach, ze sledŸerjom na polu serbsko-kasubskich poæahow, z awtorom wul-
keje sepy populamowedomostnych wozjewjenjow w serbskim æisæu a pripó-
znatym kasubologu tez zwonka Serbow. Za wso jeho skutkowanje so jemu
hizo 1969 jako prenjemu wukrajnikej kasubska medalja STOLEMA (HOBR)
prez klub "Pomerania" pri Zrzeszeniju Kaszubsko-Pomorskim spozci. We
wozj ewjenj ach kjeho jubilejnym narodninam a w nekrologach so tuto wobseme
prócowanje hódnoæese a pripózna, tez hdyz wucinjese jenoz snadny dŸel jeho
wobsemeho wedomostneho dŸe³a15.

Frida Metskowe prócowanja wo serbsko-kasubske kontakty

Mjezynarodnje pripóznaty kasubologa

Wozjewjenja ke kasubskej problematice w serbskim æisæu zbudŸichu zwonka
Serbow kedŸbnosæ sledŸerjow a wudawaæelow na literarnu a wedomostnu dŸe³a-

wosæ F. Metski. Na jeho pfispornnjenja k wozjewjenju prenjeje do serbsæiny
pre³ozeneje basnje Alojzy Nagela w casopisu "Rozhlad", zo "so - znajmjeñsa

po kasubskim menjenju - wo prenje spristupnjenje kasubskeje literarneje two-
riwosæe we wukrajnym nowinarstwje jednase "16 (menjena je baseñ Serbja w fe-

bruarskim wudaæu serbskeho mesasnika w leæ e 1966), doda Praski s1awist An-

tonin Frinta (1884-1975):" Tam wozjewjene pre³ozkipaknjejsuprenje pre³ozki
z kasubsæiny we wukraju. Sam sym hizo poda³ 1912 pokazku z basnjow dra.

Aleksandra Majkowskeho do Plzenskeho Smera a pozdŸiso nesto z basniskeho

tworjenja W Budzysza do Slovanskehoprehleda"17. Tez Jan Petr (1931-1989)

13 F. Metsk w lisæe A. Nagelej z dnja 28.04.1969, w: Serbski kulturny archiw SI

XXV2A,³.49.
14 F. Metsk w lisæe L. Roppelej z dnja 07.06.1970, w: Serbski kulturny archiw SI

XXV 2 C, ³. 69.
15 Hlej mjez druhim M. Kasper, Frido Metsk 651et, "Rozhlad" 31 (1981) 10, s. 397;

tón samsny, ..., "Rozhlad" 40 (1990) 9, s. 279.
16 F. Metsk, Tri nowe kasubske basnje Alojsy Nagla. Predspomnjenje, "Rozhlad"

16 (1966) 9, s. 273.
17 A. Frinta, Dodawk wo kulturnych poæahach z Kasubami. "Rozhlad" 16 (1966) 12,

~ ~R~
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so jako ceski sorabist w serbskich publikacijach pnzjewi z wobjednanjom serb-
sko-kasubskich temow a rozseri je na pnk³ad na recespytnyrn polul8.

Tohorunja so w Pólskej prez serbske wozjewjenja pozbudŸi zabera
z kasubsko-serbskimi poæahami zas³osæe. Docent na Pedagogiskej wysokej
guli w Gdañsku Leon Roppel (1912-1978), kasubski wudawaæelliteramych
dŸe³ow, antologijowa folkloristiskich zberkow, napisa jako preni wobsemise
studije k poæaham mjez serbskimi a kasubskimi wosobami (Krystof Celestyn
Mrongowiusz a Jan Petr Jordan, Florian Ceynowa a Jan Arnost Smoler), k wza-
jornnyrn zajimam (Bogumi³ Bronis, Arnost Muka, W³adys³aw Pniewski) a dó-
sta móznosæ, tute z posrednistwom F. Metska w Serbach publikowaæl9.

Wob³uk serbsko-kasubskich kontaktow rozpina pólski sorabista Alojzy
Matyniak z nowinskej informaciju SIeJ pólsko-kasubsko-serbskich poæahow
w pólskim nowinarstwje20, kotruz F. Metskej (tehdy namestnik sef redaktora
"Rozhlada") za wozjewjenje w "RozhledŸe" pripós³a. We Warsawje wucha-
dŸacy dŸenik "S³owo Powszechne" rozprawjese wo zaberje z kasubskej tema-
tiku w Japanskej a w Awstriskej kaz w NDR, hdŸez serbski casopis a serbska
nowina kasubskich basnikow publikujetej.

W tutych letach korespondowase F. Metsk tez z Ferdinandom Neureiterom
ze Salzburga21, kotryz dŸe³ase na antologijach kasubskeho basnistwa w nemskej
reci kaz tez na stawiznach kasubskeho pismowstwa a w nemskorecnych perio-
dikach kasubsku problematiku serjese. Skóncnje mózese 1978 w rjedŸe "Slavi-
stische Beitrage" swoje stawizny kasubskeje literatury wudaæ, kotrez su cy³ko-
wne predstajenje wuwiæa pismowstwa pola Kasubow22. Za swoje publikacije
trjebase F. Neureiter protektorowa referency a jednu chcyse wat F. Metska
zdobyæ (tamnej wat Friedhelma Hinze z Berlina a Leona Roppela z Gdañska).
Z dopisa F. Metskej wuchadŸa, zo je so pozdŸiso wzda³ serbskeho wedomostni-
ka jako protektora mjenowaæ; priciny njejsu w korespondency mjenowane23.

18 Hlej mjez druhim J. Petr,K prasenju dr jewjansko-serbskich poæahow, "Letopis", rjad

A 16 (1969) 1,s.143-150; tónsamsny,Kasubskis³ownikB. Sychty",Rozhlad" 17 (1967) 10,
s. 292-294.

19 Hlej mjez druhim L. Roppel, Ze stosunków kulturalnych ³u¿ycko-kaszubskich,

"Letopis" rjad A 13 (1966) 1, s. 40-45; tón samsny, Arnost Smoler a Florian Ceynowa na
S³owjanskim zjezdŸe w Ruskej lo 1867, "Rozhlad" 18 (1968) 7, s. 251-259.

20 "Rozhlad" 19 (1969) 8, s. 312-313.
21 Hlej korespondencu mjez F. Metskom a F. Neureiterom, w: Serbski kulturny ar-

chiw SI XXV 2 A.
22 F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatu7:o.
23 F. Neureiter w listomaj F. Metskej z dnja 02.12.1969, w: Serbski kulturny archiw

~T XXV 2 R ³RR a 7 ciniH 14011970 -tez tam ~T XXV 2 C ³.7.
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W nemskej slawistice je to predewsem recespytnik aliteramy historikar
Friedhelm Hinze z Berlina, kotryz do swojich sledŸenjow a wozjewjenjow tez
serbsko-kasubske poæahi zaprija; na prik³ad dok³adnje registrowase wse
F. Metskowe prebasnjenja Alojzy Nagela24 a wobjedna w dalsej literamo-sta-
wizniskej studiji styri serbske spewne teksty, kotrezje pola Floriana Ceynowy
w zberceSbjór pjesnj svjatovih (1878) namaka³25. Mjez F. Hinzu a F. Metskom
hajachu so wedomostne kontakty kasubologiskeho wobsaha a wesæe je F. Metsk
Berlinskemu kolezy tez wozjewjenje woneje horjeka mj enowanej e studije wo
serbskich spewnych tekstach w "Letopisu" sposredkowa³.

Na druhej runinje be wliw F. Metska do Be³oruskeje. Tamnisi citar serb-
skeho casopisa "Rozhlad" Aleœ Trajanojski be so za kasubske basnistwo w serb-
skich pre³ozkach zahori³. Z radu F. Metska je zestaja³ a wuda³ antologiju
kasubskeje lyriki w be³orusæinje, za coz so jemu tez preds³owje jako wudawa-
æel a pre³ozowar wutrobnje dŸakuje26. Be to prenje kasubske basniske swedcen-
je w tehdsim wulkim Sowjetskim zwjazku. Wone pohnu F. Metska k wuzna-
æu, zo by rady da³ tez w serbskej reci zberku kasubskeho basnistwa nak³adowaæ,
ale ma to tuchwilu (leta 1981) za ledma predstajomne na zak³adŸe nak³adni-
stwoweje politiki w NDR27.

Serbski wedomostnik F. Metsk wopokaza so jako fachowc na polu kasubo-
logije a zdoby sej mjezynarodne pnpóznaæe ze swojim sledŸerskim, pre³ozowar-
skim a posredkowarskim skutkowanjom za kasubsku wedomosæ a literaturo.

SledŸer na polu serbsko-kas ub ski ch poæahow

Hdyz F. Metsk w leæe 1959 po swojej studijnej jezbje do sewjernych kra-
jin Pólskeje serbsku zjawnosæ z nastawkom Horstka njeznatych serbsko-slo w-
janskich poæahow8 na serbsko-mazurskie a serbsko-kasubske poæahi w zas³osæi
skedŸbni, chcyse Kasubow do wedomja Serbow zwo³aæ a sledŸenja k tutej
problematice nastorciæ. Prichodnej letdŸesatkaj wopokazastaj so jako najwu-
nosnisej w tutych sledŸenjach. W swojej rozprawie be F. Metsk jenoz naspo-

24 Pi'irunaj mjez druhim F. Hinze, Bemerkungen zur neuesten kaschubischen Litera-

tUl: I. Alojzy Nagel. "Zeitschrift fur Slawistik" zwj. lXX (1974) s. 42-46.
25 F. Hinze, Vier sorbische Liedtexte be¿ Florian Ceynowa (1817-1881), "Letopis",

rjad A 30 (1983) 1, s. 35-40.
26 Za daljagljadam kraj stalema, Minsk 1980.
27 (R) Kniiny wuber z kasubskeje poezije w be³oruskej yeti, "Rozhlad" 31 (1981) 2, s. 74.
28 __Rozhlarl" <) (I<)S<)) S ~ I fi1-1 fiR


