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3.
4.
5.
6.

Emigracja- str. 14
Nastrój ludnoœcii jej charakterystyka.StosunekNiemców - str. 16
Sprawybankówi polityka kredytowa- str. 21
Sprawykulturalno-oœwiatowe
a. Organizacje- str. 24
b. Szkolnictwo- str.26
c. Czytelnictwo- str.28
7. Sprawywyborcze- str. 31
8. Sprawykoœcielne
- str. 33
9. Reasumpcjai wnioski - str. 37
za³¹czniki:
1. MapawschodniegoPomorzapruskiego.
2. Zestawienieodleg³oœci
pomiêdzymiejscowoœciami.
Rys historyczny
Po klêsce krzy¿ackiej pod Grunwaldem w 1410 roku ziemia bytowska i lêborska dosta³a siê Polsce i pozostawa³a przy niej a¿ do r. 1526, kiedy to Zygmunt
I Stary darowuje je swemu siostrzeñcowi, ksiêciu pomorskiemu jako lenno. Bytowskie nale¿a³opod wzglêdem hierarchii koœcielnejdo biskupstwa w Kamieniu,
zaœlêborskie do biskupstwa kujawskiego we W³oc³awku.
Reformacja znalaz³a licznych bardzo zwolenników w szlachcie; w powiecie
bytowskim rozszerzy³a siê tym bardziej, ¿e ca³ebiskupstwo kamieñskie odpad³o od
Koœcio³akatolickiego. W³adze ksi¹¿êce reformacjê usilnie popiera³y. Oczywiœcie
lud nie zdawa³ sobie w gruncie rzeczy sprawy ze zmiany wyznania, gdy¿ œlepo
s³ucha³swych kap³anów i za nimi szed³.
Niew¹tpliwie ziemia bytowska i lêborska by³aby dziœczysto niemieck¹ i protestanck¹, jak ca³e Pomorze pruskie, gdyby nie to, ¿e po œmierciBogus³awa X,
ostatniego ksiêcia pomorskiego, ziemie te wracaj¹ do korony polskiej. W³adze koœcielnepoœpieszy³ynaprawiaæszkody wyrz¹dzone przez reformacjê, ustanawiaj¹c
specjalnego oficja³a, któremu te¿ uda³o siê odzyskaæprawie wszystkie koœcio³y,
przedtem sprotestantyzowane. W ten sposób germanizacja id¹ca przez koœció³
zosta³a wówczas zahamowana. Wprawdzie wkrótce potem, bo w r. 1657 Jan
Kazimierz daje w traktacie welawskim i bydgoskim ziemiê bytowsk¹ i lêborsk¹
elektorowi brandenburskiemu za pomoc w wojnie ze Szwedami, tak ¿epóŸniej ju¿
nigdy one do Polski nie wróci³y, lecz katolicyzm, a z nim i polskoœæ,
utrzyma³ siê24.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e do zachowania odrêbnoœcinarodowej przyczyni³a
siê z jednej strony obcoœæ
religijna w stosunku do protestantów, z drugiej zaœstrony w³aœciwaprzynale¿noœæ
do wielkiej grupy kaszubskiejna Pomorzupolskim i utrzy24

Proces ten zosta³ wnikliwie opisany w: Z. Szultka, Jêzyk polski w koœcieleewangelicko-augsbur-

skim na PomorzuZachodnimod XVI do XlXwieku, Wroc³aw 1991,s. 99-114.
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mywanie z ni¹ stosunków.Poniewa¿tak siê z³o¿y³o,¿eprzy katolicyzmie pozosta³y
wsie polskie (by³y ju¿ i wsie niemieckich kolonistów), wiêc na Kaszubach specjalnie œciœle
pojêcie Polaka zidentyfikowa³o siê w mniemaniu ludnoœciz pojêciem
katolika. O ile dawniej to rozpowszechnione mniemanie by³o dla nas korzystne,
o tyle dzisiaj, wobec znanych zakusów germanizacyjnych ze strony znacznej wiêkszoœciniemieckich duchownych katolickich, jest ono szkodliwym i trzeba z nim
walczyæ,aby je wypleniæ.Gdy siê pytaæo kogoœz Polaków, to wylicza wszystkich
katolików, a "Niemcem" jest tylko "luter". Tylko œwiatlejsi i bardziej wyrobieni
rozró¿niaj¹ te dwa pojêcia. Traktat Wersalski pozostawi³ te ziemie przy Niemcach.

Stan liczebny i gospodarczy ludnoœcipolskiej (kaszubskiej)
Ludnoœæ
polskazamieszkujedoœæ
zwarcieziemiêbytowsk¹, a w³aœciwie
po³udniowo-wschodni¹jejczêœæ.
W lêborskimistniej¹ tylko wyspy polskie,przezco
zagadnieniemniejszoœci
polskiej tam musi byærozpatrzonepod innym k¹tem widzenia.Obaterenyte omówiê osobno.
Ziemia bytowska
II Bytów - miasto powiatowe jest jeszcze dzisiaj zamieszka³eprzez kilkadziesi¹t rodzin polskich (oko³o 50), wœródktórych jednak - szczególnie wœródm³odego
pokolenia - germanizacja czyni szybkie postêpy, jak w ogóle w miastach. S¹ to
przewamie robotnicy, mali rzemieœlnicy,rentierzy itp.
III U goszcz (Bemsdorf) jest wsi¹ koœcieln¹, zamieszka³¹ w wiêkszoœciprzez
Niemców - ewangelików. Jak mi mówiono, przed kilkudziesiêciu laty w Ugoszczy
Polakami byli: proboszcz, organista (koœcielny)i s³u¿¹cana plebanii. Dopiero póŸniej nast¹pi³ przyp³yw Polaków. Ca³aU goszcz liczy oko³o 600 mieszkañców, a obszar jej wynosi oko³o 3000 morgów (wszedzie s¹ u¿ywane morgi magdeburskie,
równe mniej wiêcej V4hektara). Polacy maj¹ nastêpuj¹ce gospodarstwa:
1-10 morgów - 3 [gospodarstwa]
10-20 morgów-l
20-30 morgów 30-40 morgów 40-50 morgów 50-70 morgów -

2
1
2
-

70-80 morgów-2
100 morgów-l
120 morgów-l
150 morgów -1.
Razem oko³o 750 morgów -14 gospodarstw. Do tego dochodzi³o dotychczas
gospodarstwo plebañskie oko³o 350 mórg. Koni maj¹ gospodarze od Odo 2, krów
1 1O.Rodzin robotniczych jest 20. Iloœæ
dzieci w rodzinach wynosi przeciêtnie 6-7,
z odchyleniami raczej jednak in plus, jak in minus.
~
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III/ Rabacin [Rabacino] (Grobenzin) ma oko³o 1700morgów obszaru,w czym
Polacy maj¹:
l-lO morgów - 1 [gospodarstwo]
10-20 morgów - 2
80 morgów - 1
110 morgów-l
140 morgów - 1.
Razem oko³o 360morgów-6 gospodarstw. Koni maj¹ gospodarze 1-3, krów
0-8; robotniczych rodzin oko³o 10. Biedni, nie mog¹c wy¿ywiækrów, trzymaj¹kozy.
Dzieci przeciêtnie 7 w rodzinach. Obok Rabacina le¿¹ 2 kolonie:
lVI Lubieniec [£ubieniec] (Libienz), w którym mieszka 1 gospodarz - Polak
posiadaj¹cy 120 morgów i 1 robotnik oraz 1 gospodarz - Niemiec.
VI Zielona Huta [Gubisz] (Griinhiitte) - 2 gospodarstwa l20-morgowe, z których jedno nale¿y do Polaka, a drugie do Niemca.
VII Czarna D¹browa (Czamdamerow, obecnie Sonnenwalde)25.Polacy:
1-10 morgów - 2 (inwalidzi wojenni)
10-20morgów-l
40-50 morgów - 2 (jeden z posiadaczy 40-morgowego gospodarstwa, niejaki
Wirkus, dokupi³ z £¹kiego [£¹kie] (Lonken)26 20 morgów, jednak nie otrzyma³
jeszcze przew³aszczenia.
100 morgów - 1
220morgów-l.
Razem oko³o 430 morgów

-

7 gospodarstw. Robotniczych rodzin polskich

jest 7. U Niemców jest 1 gospodarz na 20 morgach i 1 dzier¿awca te¿ na 20
morgach oraz 5-6 rodzin robotniczych. Gospodarzetrzymaj¹ 1-2 koni, krów do 10,
robotnicy 1-2 krowy lub kozy. Dzieci w polskich rodzinachjest przeciêtnie 5 do 7.
Omówiê tutaj od razu 2 miejscowoœcile¿¹ce na pó³noc od linii Ugoszcz-Rabacin [Rabacino]-Czarna D¹browa, lecz utrzymuj¹ce z tymi miejscowoœciamipewien kontakt, a mianowicie:
VIII Po³czno [Pó³czno] (Polschen)27,z którego, jak i z nastêpnegoJeleñcza,
wielu polskich gospodarzy wyprowadzi³o siê, liczy dziœniewielu Polaków:
po 60 morgów - 2
80 morgów - 1
100 morgów -1.
Razem - 300 morgów - 4 gospodarstwa. Poza tym jest 5 rodzin robotniczych. Dzieci w rodzinach 5-7.

2S
26

27

Czarndammerow,
od 1926r. - Sonnenwalde.
Lonken,od 1937r. - Friedrichssee.
Polschen,od 1937r. - Kniprode.
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VII! Jeleñcz (Jellentsch}Zs;Polacy:
40 morgów - 1
80-100 morgów - l
Razem oko³o 130 morgów -2 gospodarstwa oraz kilka rodzin robotniczych.
IX! Os³awa D¹browa (Olslawdamerow)29 jest wsi¹ w gruncie rzeczy czysto
polsk¹, gdy¿ mieszka w niej zaledwie kilka rodzin niemieckich i to nieosiad³ych,jak
np. dzier¿awca (dzier¿awi od pañstwa), nauczyciel i robotnicy. Polacy:
20 morgów - l
60 morgów - l
100 morgów - 2
210-220 morgów - 2
400 morgów - 2
500 morgów - l.
Razem oko³o 2000 - 9 gospodarstw. Koni maj¹ oni 1-4, krów do 10-12. Rodzin robotniczychjest lO-lI, z których jednak wszyscy pracuj¹ w lasach pañstwowych, co stwarza ich zale¿noœæ
materialn¹ od Niemców. Jeœlijeszcze podkreœlimy
wybitnie nacjonalistyczne nastawienie s³u¿by leœnej(jest np. wiadom¹ rzecz¹, ¿e
kierownicy Stahlhelmu po wsiach rekrutuj¹ siê z nadleœniczych,leœniczych- przewa¿nie by³ych wojskowych), to zrozumiemy, dlaczego praca natrafia na wielkie
prz~szkody. To samo zreszt¹ odnosi siê nie tylko do Os³awy D¹browy, lecz i do
wielu innych miejscowoœci.
XI Studzienice (Stiidnitz). Polacy:
10-20 morgów - 2
20-30 morgów - 4
30-40 morgów - 1
60- 70 morgów - 3
80 morgów - 2
100 morgów - 1
200 morgów - l
230-240 morgów - 2.
Razem oko³o 1300 morgów-16 gospodarstw. Wszyscy maj¹ razem 21 koni,
od l do 3. Niemiecki stan posiadaniajest nieznaczny. Polskich rodzin robotniczych
jest 21. Iloœædzieci w rodzinach wynosi przeciêtnie 6-7.
XI! Sominy (Sommin). W rêkach polskich jest 300 morgów ziemi. Rodzin robotniczych polskich jest 20; niektóre z nich maj¹po l koniu i dzier¿awi¹ nieco roli.
XII/ P~óz
[Przewóz] (Pschywors)30jest wsi¹ prawie wy³¹cznie polsk¹,
gdy¿ mieszka tam tylko 2 gospodarzy - Niemców (90 morgów i 70) oraz l dzier¿awca na 16 morgach. Polacy:
28
29

Jellentsch,od 1936r. - Hirschfelde.
Oslawdamerow,od 1932r. - Rudolfswaide.

30 Pschywors, od 1934 r. - Adolfsheide.
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30-40 morgów - 4
40-50 morgów - 3

60-70 morgów - 4

'.

70-80 morgów - 1
90 morgów - 2
110-120 morgów - 2
120-130 morgów-l.
Razem oko³o 1200morgów-17gospodarstw. Poza tymjest 18 rodzin robotniczych i rzemieœlników,z których niektórzy maj¹ po kilka lub kilkanaœciemorgów
ziemi. Iloœæ
dzieci w rodzinach przeciêtnie 6-7.
XIIII K³¹czno (Klonschen)31ma 4000 morgów obszarurazemz maj¹tkiem
Dzierz¹¯Dik (Hopfenkrug) o powierzchni 1400 morgów, nale¿¹cym do Niemca.
Gospodarzy Niemców jest 6. Wiêkszych gospodarzy .:.-Polaków jest 11 i maj¹
gospodarstwa o obszarze 500, 435, 310, 300 itd. A¿ do 80 morgów. Mniejszych
gospodarzy (do 10 mórg) jest 4. Razem zatem jest 15 rodzin gospodarskich i maj¹
oko³o 2000 morgów ziemi. Robotniczych rodzinjest 22, w tym 2 robotników fiskalnych. Iloœædzieci w rodzinach polskich wynosi przeciêtnie 7, w niemieckich jest
bez porównania mniejsza (jak wszêdzie) i wynosi 1-3.
XlVI Rekowo (Reckow) liczy oko³o 700 mieszkañców, a obszarjego wynosi
przesz³o 2000 morgów, z czego mniej wiêcej Y4znajduje siæw rêkach niemieckich,
zaœ3/4w polskich. Polacy:
1-10 morgów - 7 [gospodarstw]
10-20 morgów - 9
20-30 morgów - 11
L'" }'J.c; .
30-40morgów-6
40 50morgo' w

-

!: ;;ni
-

1

50-60 morgów - 6
70 morgów - 5
80 morgów - 1
90 morgów - 1

t:

'~"'; ,,~'i

,,"
"",,;c.";""'..r
i"""'.ow"',"""\,,"i_"'"

100 morgów -1.
Razem oko³o 1800 morgów - 48 gospodarstw. Poza tym jest nieco drobnych
dzier¿awców, a mianowicie:
1-10 morgów -1
10-20 morgów - 4
30 morgów - 2.
Razem oko³o 130 morgów - 7 dzier¿awców. U gospodarzy i dzier¿awców
liczba koni wynosi 1-2, przy czym 10 gospodarzy nie ma koni; krów jest 1-5, przy
czym jest 4 gospodarzy i 1 dzier¿awca niemaj¹cy krów. Poza tym jest 2 cha³upni-
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ków (wyrazem cha³upnik oznaczam zgodnie ze zwyczajem miejscowym osoby,
które posiadaj¹ tylko w³asny dom, ewentualnie z kawa³kiem ogrodu) i 11 rodzin
robotniczych - Polaków. Iloœæ
dzieci w rodzinach wynosi przeciêtnie 5-7.
XV / P³ótowa (P³ótowa Ma³e i P³ótowa Wielkie) (platenheim), które dzisiaj stanowi¹jedn¹ gminê, przeto omawiam je razem. Licz¹ one oko³o 350 mieszkañców,
przewa¿niePolaków, których stan posiadania ziemi przedstawia siê nastêpuj¹co:

1-10morgów- 2 [gospodarstwa]
10-20 morgów 20-30 morgów 30-40 morgów 40-50 morgów 60 morgów - 3
70 morgów - l
90 morgów - 2

4
l
3
7

110-120 morgów-l
160 morgów -1.
Razem oko³o 1200 morgów - 25 gospodarstw. Gospodarze Niemcy:
10-20 morgów - 3
20-30 morgów - 1
80 morgów - 2
120 morgów - 1.
Razem oko³o 360 morgów - 7 gospodarstw.Polskich rodzin robotniczych jest
13, niemieckich 2. Ka¿da rodzina, czy gospodarzy, czy robotników, ma przynajmniej 2 krowy, gospodarzeco najmniej 1 konia. Najwiêkszy gospodarz ma 4 konie
i 1 Ÿrebaka oraz 13 krów i 6 ja³ówek i ciel¹t. Wskazuje to na pewn¹ wiêksz¹ zamo¿noœæ
w tej wsi, czego wyt³umaczenie znajdujemy w lepszej wydajnoœci i gatunku gleby. Fiskus dzier¿awi P³ótowianom 80 mórg ³¹k. Iloœædzieci waha siê
w rodzinach polskich od 5 do 11, przeciêtnie wynosi 7-8.
XVII Sier¯I1o (Zerrin) jest wsi¹ prawie zupe³nie zniemczon¹. Ma tam byæ
jeszcze nieco gospodarzy i robotników polskich, lecz pod ogólnym naciskiem przy
ma³ej liczbie nie mog¹ lub nie chc¹ czynnie wystêpowaæ,wzglêdnie s¹ zniemczeni.
XVIII Niezabyszewo (Damsdorf) - wieœkoœcielna.Osób przyznaj¹cych siê
do polskoœcijest niewiele, gospodarze:
30-40 morgów - 2
60 morgów - 1
70-80 morgów - 2.
Razem oko³o 300 morgów - 5 gospodarstw.Robotniczych rodzinjest 5 i 1 rzemieœlnicza(szewc). Przeciêtna iloœæ
dzieci w polskich rodzinach wynosi 5-6.
XVIII/ Tuchomko (Klein Tuchen). Jest 4-5 gospodarzy Polaków, posiadaj¹cych od 40- do 80-morgowe gospodarstwa oraz kilka rodzin robotniczych. Brak
¿ycia organizacyjnego lub narodowego.
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XIX! Tuchomie (Gross Tuchen) - wieœkoœcielna(w³aœciwienale¿y do parafii
niezabyszewskiej,lecz ma wikariat miejscowy i sta³egoduchownego),prawie zupe³nie
niemiecka, wzglêdnie zniemczona.Jestjeszcze 2 gospodarzy- Polaków, œrednich.
XXI Piaszno (Pyaschen)32- wieœo przewa¿aj¹cej ludnoœcipolskiej. Polacy:
1-10 morgów - 3 [gospodarstwa]
10-20 morgów - 2
20-30 morgów - 1
.
30-40 - 6 (jeden z wyliczonych tu gospodarzy ma 18 morgów po stronie niemieckiej, zaœoko³o 20 morgów po polskiej stronie granicy)
40-50 morgów - 1
50-60 morgów - 1
70 morgów - 2
80 morgów - 1
90 morgów - 1
120 morgów - 2
150-160 morgów -1 (do gospodarstwa tego o obszarze 153 morgów nale¿y
jeszcze jezioro o powierzchni 105 morgów)
170-180 morgów -1.
Razem oko³o 1300 morgów - 22 gospodarstwa. Niemcy:
10-20 morgów - 3
20-30 morgów - 2
30-40 morgów - 1
140 morgów -1.
Razem oko³o 280 morgów - 7 gospodarstw. Robotniczych rodzin polskich
jest 18, z czego wed³ug informatorów miejscowych po³owa ma byækomunistycznie nastrojona. Ka¿da rodzina ma co najmniej po 2 krowy (robotnicy te¿), gospodarze 3-4, a¿ do 8. Dzieci w rodzinach polskich jest 5.do 11, przeciêtnie 7-8.
XXII Ciemno (Zemmen). Polacy maj¹ nastêpuj¹ce gospodarstwa:
po 50 morgów - 2
80 morgów - 1
90-100 morgów - 2
180 morgówc-l.
.
Razem oko³o 550 morgów - 6 gospodarstw.Polskich rodzin robotniczychjest
3. Krów maj¹ gospodarze i robotnicy 1 do 7, koni 0-3. Iloœædzieci w rodzinach
wynosi przeciêtnie 5.
XXIII Trzebiatkowa (Trzebiatki) (Radensfelde - do niedawna jeszcze Tschebiatkow)33.Jestkilku wiêkszych gospodarzy Polaków (80, 140, 140, 200 morgów),
lecz wykazuj¹ oni obojêtnoœæ,
wobec czego nie ma ¿adnej pracy.
Pyaschen, od 1937 f. - Frantzwalde.
33 Tschebiadkow. od 1929 f. - Radensfelde.
32
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Opisane wy¿ej miejscowoœcitworz¹ mniej wiêcej zwart¹ grupê ludnoœcipolskiej. Poza tym terenem jednak prawie we wszystkich wsiach powiatu bytowskiego znajduj¹ siê rozrzuceni Polacy. Nale¿y uwa¿aæich za ludnoœæ
nap³ywow¹, przyby³¹ ze œrodowiskkaszubskich, czy to z samego bytowskiego, czy te¿ z powiatu
chojnickiego, koœcierskiegoitd.
Ze wzglêdu jednak na doœæ
znaczneodleg³oœcioraz nieznajomoœæ
ludzi i wzglêdy bezpieczeñstwa,miejscowoœcitych nie mog³em zwiedziæosobiœcie,aby informacji zasiêgn¹æna miejscu. Wed³ugjednak wiadomoœcizebranych w s¹siednich miejscowoœciach
ludnoœæ
polska znajdujesiêw niewielkiej liczbie w nastêpuj¹cychwsiach:
XXIII/ Mas³owice (Ma³e i Wielkie) (Gr. i Kl. Massowitz) - 4 gospodarzyjeden na 80 morgach i 3 mniejszych.
XXIV/ Nowe Huty (Neuhiitten). W rozrzuconych koloniach tzw. Porêbach
(Porambe) [Poramben] jest 2 gospodarzy, mniej wiêcej 100-morgowych.
XXVI D¹brówka (Damerkow) - na tzw. pustkowiach (zwanych gdzieniegdzie wybudowaniami, koloniami itd.) mieszka kilku gospodarzy (oko³o 5), z których jeden dzier¿awi 130 morgów od proboszcza w Niezabyszewie. Jest tak¿e
trochê robotników polskich, zw³aszcza na maj¹tku.
XXVII Pomysk Wielki (Gross Pomeiske) - jest 1 gospodarz, posiadaj¹cy
oko³o 80 morgów.
XXVIII ¯ukówko (Zukowken)34, które przedtem nale¿a³odo powiatu kartuskiego - 1 gospodarz, 80 mórg.
XXVIII/ M³ynek [M³ynki] (Miihlchen), równie¿ z dawnego powiatu kartuskiego- ma mieszkaæ1 gospodarz - Polak na 60 morgach.
Koñcz¹c w ten sposób opis powiatu bytowskiego, zaznaczyæmuszê, ¿e wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwaPolacy rozrzuceni wœródludnoœciprotestanckiej i odosobnieni s¹ bardzo zniemczeni, szczególnie m³odzie¿ i dzieci.
II. Ziemia lêborska.
Odrêbnie ni¿ w bytowskim kszta³tuje siê sytuacja w lêborskim. Nie ma tutaj
¿adnegoobszaru zamieszka³egozwarcie przez ludnoœæ
polsk¹, lecz s¹ tylko 3 wyspy zamieszka³eprzez Polaków i rozrzucone wzd³u¿ granicy polskiej; s¹ to odnogi
jakby Kaszubszczyzny pó³nocnej.
A.II £ówcz Œredni(Lowitz) ma oko³o 1200 morgów obszaru, z czego Polacy
maj¹po³owê, a mianowicie:

1-10morgów- 2

30-40 morgów - 1
60-70 morgów - 3
80 morgów - 1
90 morgow
'
- 1
180 morgów -1.
34

Zukowken.od 1937f.

Treuenfeldc
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Razem oko³o 600 morgów - 9 gospodarstw. Robotników polskich (bezrolnych) jest 3. £ówcz Dolny (Nieder Lowitz) tworzy jedn¹ gminê z £ówczem Œrednim. Jest tu l rolnik na 7 morgach (kupi³ je w 1930 r. od skarbu pañstwa) oraz
2 dzier¿awców (po 7 mórg) na fiskalnym, którzy kupi¹ dzier¿awion¹ ziemiê i 1 robotnik bezrolny. Wszyscy pracuj¹ w lasach pañstwowych. W obydwu wioskach
iloœæ
dzieci w rodzinach polskich wynosi 5-9, przeciêtnie 7.
III Paraszyno (Paraschin)35- bardzo ma³a miejscowoœæ,1 rodzina robotnicza polska.
III/ Nawcz (Nawitz) - 2 rzemieœlników i 2 robotników, Polaków. Dzieci od
Od06.
lVI Dziêcielcz [Dziêcielec] (Zinzelitz)36, 4-5 polskich rodzin robotniczych
(deputanci, czyli ordynariusze na maj¹tku).
VI Budowanie (Budowannie) - 3 rodziny polskie.
VII Redystowo (Reddestow) - 2 rodziny polskie.
VII/ Je¿ewo(Jezow) - oko³o 7 polskich rodzin robotniczych na maj¹tku.
VIII/ Roz³azin [Roz³azino] (RosIasin) - wieœkoœcielnaoraz nale¿¹ca do gminy osada Nowy Roz³azin (Neu RosIasin). Jest 2 gospodarzy Polaków, maj¹cych
100-i 160-morgowe gospodarstwo, 1 dzier¿awca na 110 morgach i 1 rzemieœlnik
(ma te¿ 10 morgów ziemi). Poza tym jest 7 rodzin robotniczych polskich.
IX! D¹brówka (Wielka) (Gross Damerkow). Jest to maj¹tek, w którym ma
mieszkaækilka rodzin robotniczych polskich.
Równie¿ do parafii roz³aziñskiej nale¿¹ miejscowoœci le¿¹ce wzd³u¿ szosy
Lêbork - Strzebielino, a mianowicie:
X! Wielistowo (Felstow), gdzie ma byæ7 polskich rodzin robotniczych.
XII Bo¿epole Wielkie (Gross Boschpol) - rodzin polskich jest II-wszystko
robotnicy dworscy, z którychjednak tylko 3 rodziny mówi¹ w domu po polsku (kaszubsku), zaœreszta po polsku i po niemiecku, wzglêdnie po niemiecku.
XIII Bo¿epole Ma³e (Klein Boschpol) - 2 rodziny polskie.
XIIII Chmieleniec (Chmelenz)37- 4 rodziny robotnicze - polskie.
W tej okolicy zaczyna siê zasiêg drugiej grupy polskiej, która jako nale¿¹ca do
innej parafii (Wierzchucino - Rybska Karczma) nie ma z poprzedni¹ ³¹cznoœci.
B. XlVI Zielnów [Zielnowo] (Sellnow) móg³by dlatego odegraærolê polskiego oœrodka,¿ema 2 wiêkszych gospodarzy Polaków, posiadaj¹cych gospodarstwa
180- i 21O-morgowe, którzy mogliby staæsiê oparciem dla robotników. Polskich
rodzin robotniczych jest 10 - maj¹ przeciêtnie po 5 dzieci.
XVI Bismark [£êczyn] (Bismarck) - 5 rodzin robotniczych polskich.
XVI/ Chynowie (Chinow) - kilka rodzin robotniczych polskich.
Paretz.
Spechtshagen.
Chrnelenz, poŸniej zmienione na Hammerfelde.

35 Paraschin od 1938 f.

-

36 Zinzelitz,

-

37

od 1938 f.
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XVIII Chynowski folwark [Chynowiec] (Brandswerder) - folwark nale¿¹cy
do Chynowia. Mieszka na nim 8 rodzin polskich - robotnicy folwarczni.
XVIII/ Mokry Bór (Mokrebor) - osada 120-morgowa, nale¿y do Polaka.
XIX! Hermannstal [Wojewo - Hermannsthal]- maj¹tek oko³o 300-morgowy,
nale¿¹cy do Polaka, którego dzieci maj¹ byæju¿ zniemczone.
XXI Lasek (Las sig) - osada 140-morgowa, nale¿y do Polaka.
XXI/ Rybienko (Rybienka) [Rybienke] - 3 rodziny polskie, w tym jeden gospodarz na 200 morgach.
C. Najbardziej na pó³noc wysuniêt¹ wyspê polsk¹ stanowi wraz z okolic¹:
XXIII Wierzchucino (Wierschutzin). Jestto wieœkoœcielna,licz¹ca oko³o 1000
mieszkañców, w wiêkszoœcipolska. Polacy posiadaj¹ nastêpuj¹ce gospodarstwa:
1-10 morgów - 22
10-20 morgów
20-30 morgów
30-40 morgów
40-50 morgów
50-60 morgów

-18
- 20
- 11
- 6
- 2

60-70 morgów-1
70-80 morgów - 4

90-100morgów- 1
100-110 morgów- 2
110-120morgów-1
160 morgów - 1
250-260 morgów - 1
270 morgów -1.
Razem oko³o 3200 morgów - 91 gospodarstw. Poza tym s¹ 3 rodziny maj¹ce
15,32 i 66 morgów - mieszane, tzn. jedno z ma³¿onków jest Polakiem, a drugie
N:
Gospodarzeniemieccy s¹nieliczni. We wsi znajduje siê folwark, obejmuj¹cy
poza ³¹kami i bagnami (torfowiskami) 500 morgów roli, na którym pracuje 9 deputatników Polaków i 7 Niemców. Cha³upników polskichjest 20, niemieckich 2, zaœ
robotników polskich 18, a niemieckich 6. WœródPolaków jest 7 rzemieœlników,
z których niektórzy maj¹ te¿ ziemiê. W rodzinach polskich jest 6-12 dzieci, w niemieckich 2-4.
XXlII/ Bia³a Góra [Bia³ogóra] (Wittenberg) - 3 rodziny pochodzeniapolskiego,
bardzo zgermanizowane,gospodarze.Zachodzi tutaj charakterystycznyprzyk³ad stosunków: pewien stary gospodarz,niejaki Mach, prawie wcale nie umie po niemiecku,
tylko po kaszubsku, syn jego nie umie po polsku (wzglêdnie bardzo s³abo),a ma za
¿onêPolkê - w rezultacie w domu mówi siê prawie wy³¹cznie po niemiecku.
XXIV / Lublewo Ma³e [Lublewko] (Klein Liiblow) - 8 polskich rodzin robotniczych.
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XXVI Starbenino [Starbienino] (Starbenin) [Sterbenin] - 1 polska rodzina
robotnicza.
XXVIIPrysowo

[Prusewo] (Priissau) - 20 dusz polskich w 5 rodzinach.

XXVIII Strzebielinek [Strzebielino] (Strzebielinko) (Friedrichsrode) -1 gospodarz Polak, posiada gospodarstwo licz¹ce oko³o 60 morgów.
Poza tym osoby polskiego pochodzenia, mówi¹ce po polsku maj¹ siê znajdowaæjeszcze w takich miejscowoœciach,jak Bychowo (Bychow), Gniewino (Gnewin), Czymanowo (Rauschendorf), Opalin [Opalino] (Oppalin), Rybno (Rieben)
i Kniewo (Kniewskie B³oto) (Kniewenbruch), lecz bli¿szych danych, jak równie¿
stopnia posuniêcia siê germanizacji, nie mog³em stwierdziæ.
Jestrzecz¹ zupe³niejasn¹ zreszt¹, ¿e terenu ca³kowicie dotychczas zaniedbanego, o którym siê nic lub prawie nic nie wiedzia³o, nie mo¿nadok³adnie i wszechstronnie zbadaæw ci¹gu krótkiego okresu czasu i przy braku znajomoœcii pewnych informatorów.
Prawie w ka¿dej miejscowoœci, zw³aszcza w po³o¿onych blisko granicy, s¹
Polacy, przewa¿nie pracuj¹cy na maj¹tkach jako robotnicy rolni.
Jak wynika z powiedzianego wy¿ej, polski stan posiadania wynosi w powiecie bytowskim oko³o 15-16 000 morgów (oko³o 4000 ha). Liczbê Polaków mo¿na
oszacowaæw przybli¿eniu na 3000 g³ów (oko³o 400 rodzin). W powiecie lêborskim
Polaków jest oko³o 1500 (oko³o 200 rodzin) i w posiadaniu ich znajduje siê 4-5000
morgów (oko³o 1200 ha).
W ogólejednak zaznaczyætrzeba,¿eludnoœæ
kaszubskajest niezmiernie biedn¹
i prowadzi ¿ywot bardzo t;lêdzny.Stopa¿yciowa jest bardzo niska; wynika to przede
wszystkim z okolicznoœci, ¿e gleba jest nieurodzaj na, zw³aszcza w bytowskim szczery piasek. W lêborskim jest ziemia lepsza. Jak mi mówiono, w³asne zbo¿e
wystarcza ludnoœcido Bo¿ego Narodzenia, zamo¿niejszym do Wielkiej Nocy, zaœ
potem jedynym wy¿ywieniem s¹ kartofle; wszystko inne trzeba by kupowaæ, a
pieniêdzy brak. Przywi¹zaniu do ziemi i uporowi kaszubskiemu nale¿y zawdziêczaæwytrwanie na tej ziemi niewdziêcznej i ja³owej.
Emigracja
Przede wszystkim podkreœliæ
pragnê i uwypukliæ widoczny ju¿ z poprzednio
podanych statystyk fakt niezmiernie wa¿ny dla przysz³oœci- wielkiego i szybkiego
przyrostu ludnoœcikaszubskiej, wyra¿aj¹cego siê w bardzo du¿ej iloœcidzieci w rodzinach - przewa¿nie przeciêtnie 7 i to dzieci ¿yj¹cych.
Poniewa¿ ta z roku na rok wzrastaj¹ca nadwy¿ka r¹k roboczych i g³ów w stosunku do mog¹cych na miejscu mieæzatrudnienie musi znaleŸægdzieœujœcie,przeto szuka jej w emigracji na zachód. Na szczêœcienie jest to emigracja sta³a,która
musia³aby z czasem poci¹gn¹æ za sob¹ zerwanie wiêzów rodzinnych z krajem
i w dalszych skutkach wynarodowienie siê, lecz tylko emigracja sezonowa.Kieruje siê ona przewa¿nie do Meklemburgii i w okolice Hamburga. Dziewczêta znaj-
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duj¹ zatrudnienie przewa¿nie w szparagarniach, wzglêdnie w gospodarstwach
warzywnych, zaœmê¿czyŸniw cegielniach. W tym ruchu sezonowym bierze udzia³
przewaŸniem³odzie¿ tylko. W powiecie lêborskim, zamo¿niejszym, posiadaj¹cym
sporo maj¹tków - emigracji wœródludnoœcipolskiej prawie ¿e nie ma. Robotnicy
zarabiaj¹ na miejscu, wzglêdnie gdy nie ma roboty, to "stempluj¹" (pobieraj¹zasi³ekjako bezrobotni), zbieraj¹jagody, grzyby, borówki - co daje, jak mi mówionozupe³nie dobry zarobek (np. w Lówczu pewien robotnik ma razem z zasi³kiem dla
bezrobotnych oko³o 200 mk [marek niemieckich] miesiêcznie!). W ka¿dym razie,
o ile s¹ wypadki emigracji, to sporadyczne.
W bytowskim natomiast zjawisko tej sezonowej emigracji, trwaj¹cej od wiosny do jesieni (wyjazd w kwietniu, powrót w paŸdzierniku) ma cechy masowoœci.
Rokrocznie przeciêtnie i w przybli¿eniu wyje¿d¿az poszczególnych miejscowoœci:
Ugoszcz - 25 osób
Rabacin [Rabacino] - 7
Czarna D¹browa - 3
Os³awa D¹browa - 40
Studzienice - 40
Przywóz [Przewóz] - 20
K³¹czno - 20
Reków [Rekowo] - 70
P³ótowa - 30
Piaszno - 25.
Razem oko³o 280 osób. Zarobione w okresie pracy pieni¹dze pozwalaj¹ sezonowcom prze¿yæprzez zimê. Pewn¹ pomoc stanowi zasi³ek dla bezrobotnych.
Nastrój ludnoœci i jej charakterystyka. Stosunek Niemców
Do czasów powojennych, a szczególnie do chwili nowego przeci¹gniêcia granicy, Polacy bytowskiego i lêborskiego czuli siê czêœci¹wielkiej gromady kaszubskiej, z ni¹ utrzymywali bardzo ¿ywe stosunki, nastêpowa³awymiana ludzi, pogl¹dów i myœli.Bytów by³ wa¿nym oœrodkiemnie tylko handlowym, ale i oœrodkiem
polskim. Znajdowa³ siê w nim polski bank, du¿y polski sklep, tzw. Bazar oraz trochêpolskiej inteligencji. Ludnoœæ
mia³a wiêc moralne i materialne oparcie, poprzez
co samopoczuciejej i nastrój by³y lepsze. Liczebnie byli Polacy przy tym znacznie
silniejsi ni¿ obecnie.
Po wojnie zapanowa³y wœródKaszubów radosne nastroje, gdy¿ wierzono, ¿e
ca³ebytowskie, a przynajmniej po³udniowa i wschodnia jego czêœæ
przypadnie do
Polski. Gdy wiêc zosta³y og³oszone decyzje traktatu wersalskiego, pozostawiaj¹ce
powiat bytowski przy Niemcach - rozpoczê³a siê emigracja Polaków do terenów
przyznanych Polsce,która przybra³a w koñcu bardzo wielkie rozmiary. Wiele szkód
poczyni³a naszemu stanowi narodowego posiadania agitacja proopcyjna. Z opcji
wiele osób korzysta³o, ulegaj¹c namowom agitatorów, mo¿enawet i przekupionym
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przez Niemców, jak wieœæ
niesie. Jak obliczono, mia³o siê samej tylko parafii ugoskiej wyprowadziæ 1500 dusz. Analogicznie by³o wszêdzie. Gospodarstwa, nieruchomoœcisprzedawano, zamieniano, nieraz ze strat¹. Z niektórych miejscowoœci,
gdzie przedtem by³a wiêkszoœælub znaczna czêœæ
polska, powyprowadzali siê
wszyscy lub prawie wszyscy, a szczególnie gospodarze do Polski. Na ich miejsce
nap³ynê³o mnóstwo Niemców z Polski, przez to germanizacja poczyni³a ogromny
krok naprzód, a polski stan posiadania gwa³townie siê skurczy³. Strat lat dwudziestych zapewneju¿ nigdy nie uda siê odrobiæ.
We wsiach, dawniej gêsto zamieszka³ych przez Polaków, dziœs¹ ich œlady
zaledwie. "Bazar" w Bytowie sprzedano w nIemieckie rêce, bank przesta³ istnieæ,
inteligencja i kupcy wyprowadzili siê. Na posterunku zosta³tylko jedyny ks. Robert
Pr¹dzyñski, który mimo nie-czysto polskiego pochodzenia (matka by³a Niemk¹
i dopiero póŸniej nauczy³a siê po kaszubsku) by³ dobrym Polakiem i rzeczywiœcie
wiele dla Polonii dzia³a³, nie szukaj¹c zaszczytów czy rozg³osu. Gdzie móg³, tam
wspiera³ moralnie czy nawet materialnie Polaków, unikaj¹c jednak wystêpowania
na zewn¹trz. Przez jego œmieræ
(11.7.1930) Polacy bytowscy ponieœlidu¿¹ stratê,
która nabiera tym wiêkszego znaczenia, ¿e zamiast proboszcza rodaka przyjedzie
zapewne teraz cz³owiek w najlepszym razie dla Polaków obojêtny, jeœli nie nieprzyjazny.
Podobny objaw emigracji do Polski jak w bytowskim mia³ miejsce w lêborskim, lecz w mniejszym stopniu, gdy¿ i Polaków tam by³o mniej.
Ludnoœæ
kaszubska,pozostawiona samasobie, zamknê³asiêjak œlimakw skorupie obojêtnoœcii zapewnedot¹d tkwi³aby w niej, pozwalaj¹c siê powoli germanizowaæ,gdyby nie bodŸcezewnêtrzne i zdarzenia. Takim zdarzeniem by³a w 1924 r.
sprawawprowadzenia w szko³achnauki religii po polsku i jêzyka polskiego (czytania i pisania) oraz g³ównie z 1928-29 roku kwestia otwierania szkó³ polskich, przygotowana dzia³alnoœci¹ p. Jana Bauera38,sekretarza Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na obwód rejencji koszaliñskiej w Bytowie od roku 1928.
Na pocz¹tku 1929 r. sprawa otwierania polskich szkó³ by³a na najlepszej drodze, gdy nagle nast¹pi³ znany fakt aresztowania p. Bauera i kilku innych osób pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski. By³ to naturalnie jedynie manewr ze strony
w³adz niemieckich, maj¹cy na celu li tylko zastraszenieludnoœcipolskiej i odwiedzenie jej od zamiaru posy³ania dzieci do szkó³ polskich. Wprawdzie wszystkich
aresztowanych po kilku dniach czy tygodniach wypuszczono z wiêzieñ, ale w miêdzyczasie agitacja niemiecka zrobi³a swoje, zosta³o wywo³ane niekorzystne wra¿enie, ludnoœæ
polska da³a siê zastraszyæi cofnê³a w znacznej mierze zapisy do
polskich szkó³. PóŸniej trzeba by³o pracê zaczynaæprawie na nowo, a by³a ona
znacznie trudniejsza i ciê¿sza.
38

Zob. S. Galikowski,Jan Bauer- bojownik o polskoœæ
ziemiz/otowskiej,"Zapiski Koszaliñskie"
1967, nr 3, s. 36-49.
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Ludnoœæ
kaszubskajest obojêtna,nie ma poczucianarodowegoi jest bardzo ciê¿ka do poruszeniai zainteresowaniajak¹œ spmw¹. S¹ to ludzie, których trzeba s¹dziæ
zupehlie odrêbnie i do których nie mo¿na stosowaæogólnie przyjêtych miar. Wielka
bieda powszechnie panuj¹ca powoduje, ¿e u kaszubskich sfer robotniczych obawa
utraty kawa³ka chlebajest nieporównanie wielka w stosunkudo mo¿noœcitej utraty.
Lud kaszubskijest bardzo materialistyczny i na pierwszym miejscu stawia korzyœæ
materialn¹. Równoczeœniewystêpuje, dziœju¿ doœæ
nieznacznie, pewien rys
charakteru, stoj¹cy w jaskrawej sprzecznoœcido biedy, a to chêæ"postawienia siê",
wywy¿szenia siê ponad innych. Dawniej powodowa³o to ¿ycie ponad stan, a co za
tym idzie i bankructwa. Dziœwystêpuje ten objaw np. u gospodarzy co do koni.
W œródPolaków bytowskich jest wiele szlachty kaszubskiej (legitymowanej),
którajednak dziœniczym nie wyró¿nia siê, chyba tylko dodatkiem "von" do nazwiska. Wystêpuje w zwi¹zku z tym pewien objaw, który móg³by byæniepo¿¹danym,
a mianowicie, ¿e szlachta zatraca swe w³aœciwepe³ne nazwiska, a u¿ywa tylko
przydomków, a wiêc np. Wnuk-Lipiñski, Janta-Po³czyñski, Wantoch-Rekowski,
Mroczek -Gliszczyñski, Chamier-Gliszczyñski, ¯muda- Trzebiatowski, nazywaj¹ siê
Wnuk, Janta, Wantoch, Mroczek, Chamier, ¯muda itd. Jak mnie jednak w Polsce
informowano, we wsiach kaszubskich zawsze ten zwyczaj panowa³, zapewnejednak zosta³ przez Niemców zaprowadzony. Szlachta kaszubska nie ma poczucia
jakiejœ dumy rodowej i tradycji, nie zna nawet pr¿ewa¿nie swych herbów i nie
wykazuje ¿adnegozainteresowania w tym kierunku.
Niemcy wœródludnoœcikaszubskiej rzucili has³o "Deutsch ist fein" i nim wojuj¹. Oczywiœciepodatne pole znajduj¹ wœródrobotników, bardzo ciemnych, niemaj¹cych oparcia i podstawy finansowej do egzystowania, ani oparcia o wiêksze
grupy, materialnie niezale¿ne, a wiêc gospodarzy. Ma to miejsce zw³aszcza w lêborskim. Szerzonewszelkimi sposobamito has³owp³ywa na ludzi, bezkrytycznych
i absolutnie nieuœwiadomionychi zaniedbanychnarodowo. Zw³aszczadzieci i m³odzie¿ s¹ podatnym gruntem dla tego has³a.
Prasaniemiecka, j ak zwykle na pograniczu nacjonalistycznie nastawiona,prowadzi bardzo ostr¹ walkê z polskoœci¹; szczególnie niebezpieczna staje siê wtedy,
gdy "po przyjacielsku" przemawia do materializmu Kaszuby, przedstawiaj¹c mu
korzyœcizgermanizowania siê, posy³ania dzieci do niemieckiej szko³y itd.
Nacisk spo³eczeñstwaniemieckiego jest równie¿ bardzo du¿y. Pracodawcy
gro¿¹ zwalnianiem robotników polskich z pracy w razie g³osowaniana polskie listy
lub posy³ania dzieci do polskiej szko³y. Pisma niemieckie, chc¹c wywrzeæpresjê na
ludzi i postawiæich niejako "pod prêgierz opinii publicznej", og³aszaj¹ nazwiska
osób posy³aj¹cych do polskiej szko³y. W Os³awie D¹browie pañstwowe nadleœnictwo wymówi³o pracê pewnemu robotnikowi za posy³anie dzieci do polskiej szko³y
(oczywiœciepod innym pretekstem). W³adze niemieckie (po cichu), jak wszêdzie
zreszt¹, w bytowskim i lêborskim prowadz¹ antypolsk¹ dzia³alnoœæ
tak jednak, aby
nie mo¿na by³o niczego dowieœæ.
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Niemcy dobrze znaj¹ Kaszubów i wygrywaj¹ ich materializm przeciw nam. Na
agitacjê rzuca siê znacznesumy pieniê¿ne,które zostaj¹ pó¿niej zu¿ytena przeró¿ny
sposób,zak³adasiê zwi¹zki, towarzystwa, wyposa¿aje we wszystkie urz¹dzenia, aby
tylko ludnoœæ,
a szczególniem³odzie¿do nich przyci¹gn¹æ.Np. w takim Wierzchucinie
zbudowanoostatniokosztemoko³o 100tys. nIk wspania³¹ halê gimnastyczn¹ (Turnhalle), wyposa¿on¹we wszystkie urz¹dzenia. W Studzienicach,gdziejest jezioro, za³o¿ono towarzystwo wioœlarskie,dostarczono³odzi, kajaków itd. Oczywiœcietakie inwestycje maj¹ zazadaniebyæprzynêtamidla polskiej ludnoœci
miejscowej.We wsiachpolskich
urz¹dzane s¹ regularnie cojakiœczasprzeró¿neobchody,na które œci¹gasiêNiemców,
którzy maj¹ byædla Polaków lekarstw.emprzeciw ich polskoœci.
Kaszubie jest ³atwo zaimponowaæ,mo¿e w³aœniez racji jego biedy i dlatego,
jeœli siê chce osi¹gn¹æ rezultaty w pracy, trzeba mu zaimponowaæ.
Lud kaszubski jest bardzo zabobonny i przes¹dny, i w gruncie rzeczy ciemny.
Dowodem niech s³u¿yfakt, ¿ew jednej miejscowoœcibytowskiego, w tym samym
domu, gdzie jest szko³a polska, nacjonaliœciniemieccy chcieli wynaj¹æ 1 wolny
pokój za dobre pieni¹dze dla urz¹dzenia schroniska dla m³odzie¿y (Jugendherberge). Oczywiœciemieli zamiar przez urz¹dzenie ha³asówi awantur (odpowiedni "specjaliœci" byliby na pewno systematycznie przysy³ani) uniemo¿liwiæ pracê polskiej
szkole. Gospodarza, który by³ ju¿ sk³onny zawieraækontrakt, tylko w ten sposób
uda³o siê odwieœæ
od zamiaru, ¿e powiedziano mu, i¿ w³aœcicielmaj¹tku Beckar
z Gostkowa, który pertraktowa³ o lokal, jest masonem i ¿e co rok u niego w domu
ktoœumiera i ¿e o ile ów gospodarz zawrze z nim kontrakt, to na pewno za nieca³y
rok umrze. Dopiero to poskutkowa³o.
M³ode pokolenie szczególnie ³atwo niemczy siê. Germanizacja idzie przez
szko³ê, koœció³i spo³eczeñstwo.Szko³y dokszta³caj¹ce oraz za³o¿onaprzez "Caritas" w Niezabyszewie ochronka prowadzona przez zakonnice niemieckie oraz niedawno za³o¿ona ochronka niemiecka w Studzienicach bardzo dziatwê niemcz¹,
ucz¹ pogardy dla kaszubszczyzny i polskoœci.
Jakju¿ podkreœli³em,najbardziej podatnymi dla germanizacji s¹ sfery robotnicze oraz w jeszcze wiêkszym stopniu ludnoœæ
miejska (np. Bytów), wœródktórej
m³odzie¿ mówi prawie wy³¹cznie po niemiecku. Muszêjednak zaznaczyæ,¿ewiele
spoœródnich umie po polsku (kaszubsku), lecz niedostatecznie, a wstydz¹c siê
b³êdów, woli mówiæpo niemiecku.
Najwiêksze postêpy poczyni³a germanizacja w powiecie lêborskim, gdzie
w wielu wypadkach dzieci Polaków nie mówi¹ju¿ po polsku. Np. w rodzinie pewnego dobrego Polaka w Bo¿ympolu Wielkim stwierdzi³em, ¿e ca³a rodzina mówi
po kaszubsku, a dziewczynka 9-letnia po niemiecku, nie chc¹c mówiæpo kaszubsku pod wp³ywem szko³y i niemieckiego otoczenia.
O ile bytowsk¹ gwarê kaszubsk¹ mo¿na stosunkowo ³atwo zrozumieæ,o tyle
lêborsk¹ bardzo trudno, przy czym prawie w ka¿dej miejscowoœci, a na pewno
w ka¿dej parafii ju¿ mówi¹ inaczej.
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Aby zatrzeæs³owiañski charakter kraju, w³adze niemieckie zmieniaj¹ nazwy
polskie miejscowoœcina niemieckie, a chc¹c pozbawiæludnoœæ
polsk¹ w gminach
wiêkszoœci,przy³¹czaj¹ osady niemieckie do wsi polskich. Np. do Czarnej D¹browy, nazywaj¹cej siê urzêdowo Czarndamerow, przy³¹czono stacjê kolejow¹ Sonnenwalde (po polsku Róg), gdzie mieszkaj¹ niemieccy kolejarze, pomimo kilkukilometrowej odleg³oœcii fatalnej drogi, a maj¹c ju¿ oparcie o Niemców, zdo³ano
w gminie przeprowadziæzgodê na zmianê nazwy Czarndamerow na Sonnenwalde. Podobnie by³o z Trzebiatkow¹, której nazwê Tschebiatkow zmieniono na Radensfelde. Wypadków takich, równie¿ i w lêborskim, mo¿na by przytoczyæwiele.
Niezmiernie ciekawym i charakterystycznym objawem ogólnego nastroju jest
powszechnemniemanie, ¿epowiat bytowski i lêborski, a przynajmniej polskie okolice zostan¹ przy³¹czone do Polski. Wiara ta jeszcze wiêcej akcentuje siê wœród
rozproszonych Polaków w powiecie lêborskim, ni¿ w wiêkszych skupieniach bytowskiego, jednak wszêdzie jest doœæ
¿ywa. Zapewne jest to pewnego rodzaju
psychoza pogranicza, podsycana ci¹g³ymi opowiadaniami niemieckimi o "niebezpieczeñstwie polskim". Zupe³nie taki sam objaw spotka³em np. w powiecie miêdzyrzeckim i babimojskim, na Pograniczu, zw³aszcza w mniejszych skupieniach
polskich, np. w Jaromierzach[Jaromierzu]w powiecie babimojskim. I w³aœniew tym
kierunku propagandaniemiecka o niebezpieczeñstwie polskim rzekomym wywiera przeciwny skutek od zamierzonego, przynajmniej czêœciowo.Gdy¿ podsyca
w ludnoœcipolskiej jej narodowoœæi u³atwia nasz¹ pracê, a wœródludnoœciniemieckiej wytwarza stan niepewnoœci,czego objawem jest ucieczka na zachód.
Sprawy bankowe i polityka kredytowa
W œwietlewy¿ej powiedzianego szczególnej atrakcyjnoœcii wa¿noœcinabiera
sprawa powo³ania do ¿ycia i dzia³alnoœcipolskiego banku39.Jest ona na drodze do
realizacji, gdy¿ na wiosn¹ roku bie¿¹cego odby³o siê zebranie konstytucyjne. Statut
banku, który ma byæspó³dzielni¹, z³o¿ono do zatwierdzenia s¹dowi powiatowemu
w Bytowie, który jeszcze sprawy nie za³atwi³ dotychczas.Cz³onków za³o¿ycielijest
11, dalszych chwilowo nie werbuje siê. Bank ma znaleŸæpomieszczenie w Ugoszczy, w tym samym domu, gdzie jest ju¿ szko³apolska; lokal jest ju¿ wynajêty40.
Z góry mo¿na przewidzieæ, ¿e bêdzie przede wszystkim wielu amatorów na
po¿yczki, a wk³adów bardzo ma³o. Stan ten bêdzie chronicznym i wyp³ywa z ogólnej biedy.
Moim zdaniem, zadaniem banku musi byæz jednej strony rzeczywista pomoc
dla ludnoœcii wspieranie jej zamierzeñ - utworzenie bazy finansowej i uwolnienie
od zale•lloœciod banków niemieckich, jak równie¿ instytucji kredytowych, a z dru39
40

Zob. W. Wach,Na kaszubskimszañcu,Warszawa1968,s. 56-58.
Bank Ludowy w Ugoszczyz siedzib¹ w Bytowie uruchomiono12 IV 1930r.,jednak do rejestru
spó³dzielni wpisano dopiero w paŸdzierniku tego roku.
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giej strony - stworzenie zale¿noœcifinansowej od banku naj szerszychkó³ ludnoœci.
Osi¹gnie siê to przez dawanie po¿yczek (oczywiœcie nie lekkomyœlnie jednak),
przez które ludzi bêdziemy mieli w rêku. Ta zale¿noœæ
finansowa ludnoœciod nas
(banku) da nam ogromy atut w walce z germanizacj¹ i stworzy siln¹, a zapewne
i decyduj¹c¹przeciwwagê akcji niemieckiej.
Jestrzecz¹jasn¹jednak, ¿etakie pojêcie zadañ banku (a inne trudno sobie dla
danych warunków wyobraziæ) i wykonanie ich wymaga kapita³u obrotowego, którego ludnoœæ
bytowska drog¹ wk³adów nie z³o¿y, a wiêc trzeba go bankowi daæ,
z góry powiedzmy sobie, ¿ejest to kapita³ na x lat ca³kowicie uwiêziony. Kredyt
bankowy nie mo¿ebyædrogi, a w ka¿dym razie nie dro¿szy od kredytu udzielanego
przez Niemców.
O ile dzia³alnoœæ
banku pójdzie po linii powy¿szych wskazañ i zdo³a siê ludnoœæ
uzale¿niæod banku, którego polityk¹ trzeba bardzo m¹drze i celowo kierowaæ
i nad ni¹ nieustannie czuwaæ,to mo¿na w nim wielkie nadzieje pok³adaæ.Nie zaniedbuj¹c naturalnie innych œrodkówdzia³alnoœci,nale¿y uznaæ,¿ebank tak pojêty
i poprowadzony jest jednym z najpowa¿niejszych,najlepszych i najszybciej do celu
prowadz¹cych. Musimy bez os³onek powiedzieæ, ¿e do szerszych mas ludnoœci
kaszubskiej i jej materializmu najlepiej i naj³atwiej jest trafiæpieniêdzmi.
W tym miejscu omówiê jedno z ogromnie wa¿nych zagadnieñ, którego rozwi¹zanie przy odpowiednich œrodkachfinansowych bêdzie móg³ podj¹æ ów bank.
Dla przysz³oœcipolskoœcijest ono bardzo ¿ywotne i mia³oby decyduj¹ce znaczenie.
Chodzi o akcjê parcelacyjno-kolonizacyjn¹. Mo¿e ktoœuczyniæzarzut, ¿e pomys³
ten w odniesieniu do stosunków niemieckichjest utopi¹. Tymczasem tak nie jest, a
rozchodzi siê tylko o pieni¹dze.
W œródludnoœciniemieckiej na wschodzie Niemiec w ogóle, a miêdzy innymi
tak¿e i w bytowskim (i lêborskim) daje siê zauwa¿yæobjawy ucieczki na zachód.
Rolnicy i robotnicy sprzedaj¹ swe majêtnoœcii wynosz¹ siê z pogranicza.Np. w tym
roku z Piaszna wyprowadzi³y siê 3 rodziny niemieckie: 1 robotnik i 3 gospodarzy,
z których jeden gospodarstwosprzeda³,a drugi wydzier¿awi³ Polakowi. Takie dzier¿awy niemieckiej ziemi w polskich rêkach spotyka siê prawie w ka¿dej wiosce
w bytowskim. Niemieckie gospodarstwa s¹ wszêdzie do kupienia.
Przy ogromnej tendencji rozwojowej i sile rozrodczej polskiej ludnoœcinastêpuje przeludnienie na roli, a nadwy¿ka szukaujœciaw emigracji. ¯aden z tych ludzi
nie myœla³byo wyjeŸdzie za prac¹, gdyby j¹ mia³ na miejscu, a zw³aszcza, gdyby
móg³ pracowaæna swoim. Zadaniem naszej polityki by³oby zatrzymaætych ludzi
na sta³e w rodzinnych stronach i daæim warsztat pracy - najlepiej przez kupienie
im gospodarstw i w ten sposób przywi¹zanie ich do ziemi i miejsca. Usunie siê
ciasnotê na roli i zapobiegnie pauperyzacji ludnoœciprzez ci¹g³e dzia³y spadkowe.
Wprawdzie dzielenie ma miejsce przewa¿nie przy wiêkszych obiektach, ale w³aœnieprzeto te wiêksze i silniejsze jednostki gospodarcze schodz¹ do roli ma³ych
i s³abych. W ma³ych gospodarstwach zwykle jeden zost¹je na roli, a reszta st¹je
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siê robotnikami. Pocieszaj¹cym objawem jest, ¿e gospodarstwa polskie nie s¹ zad³u¿one, czego o niemieckich powiedzieænie mo¿na. Sprzedawanie gospodarstw
rolnych skarbowi pañstwa na zalesienie obecnie usta³o, gdy¿ Polaków sk³onnych
do sprzeda¿ynie ma, a od Niemców fiskus nie chce kupowaæ,jak to np. ma miejsce w Sominach.
Uwa¿am, ¿e w najbli¿szym czasie akcja wykupywania gospodarstw niemieckich, prowadzona zrêcznie i po cichu, aby nie zwracaæuwagi Niemców, mog³aby
daæpowa¿nerezultaty. Dopóki "program wschodni" nie jest jeszcze przeprowadzony - sprawa doœæ
g³adko pójdzie, zaœjak bêdzie póŸniej - nie mo¿naprzewidzieæ.
Na dalszym planie pozostawiæby trzeba sprawê parcelacji maj¹tków miêdzy
Polaków. Np. w powiecie bytowskim by³by do sprzedania maj¹tek D¹brówka
(Damerkow),oko³o2000 morgów obszaru.Najwiêksi nacjonaliœci
zreszt¹ sprzedaliby swe maj¹tki Polakom, gdyby im tylko nieŸle zap³aciæ,aby mogli siê wynieœæ
na zachód i tam rozpocz¹ænow¹ egzystencjê. Ten wzgl¹d nie gra ¿adnej roli; przeszkód nale¿a³obysiê spodziewaæze strony w³adz, ale i to zapewne da³oby siê przezwyciê¿yæ.Naturalnie akcja ta wymaga³aby znaczniejszych sum pieniê¿nych.
Przy odpowiednim zrozumieniu i wykonaniu swych zadañ, bank móg³by siê
staæcentraln¹ instytucj¹ kierownicz¹ w ¿yciu Polaków w bytowskim, a na dalszym planie i w lêborskim. Dlatego te¿ troska nasza winna siê zwróciæ przede
wszystkim w tym kierunku.
By³oby równie¿ bardzo wskazanym za³o¿eniepolskiej spó³dzielni w rodzaju
"Rolnika", która mog³aby od razu utrzymywaæi sklep z konfekcj¹. Mo¿na by w nim
zatrudniæ fachowców - Polaków, bytowian (a tacy s¹), którzy znaj¹c doskonale
miejscowe warunki i maj¹c rozga³êzione stosunki wœródludnoœciwiejskiej, jako
g³ównegoodbiorcy, mogliby placówkê postawiæna odpowiednim poziomie. Wzglêdnie mo¿na by daæjednemu z m³odych kupców Polaków po¿yczkê na za³o¿enie
sklepu konfekcyjnego, przez co równie¿ stworzy³oby siê polsk¹ placówkê handlow¹ w Bytowie, a tym samym i oœrodekuzyskania wp³ywu na ludnoœæ
polsk¹.
Bank, który mia³by byæcentraln¹ instytucj¹ kredytow¹ i propagandow¹, musia³by mieæsw¹ siedzibê w Bytowie. Nie przes¹dzaj¹c kwestii ewentualnego przeniesienia banku z Ugoszczy do Bytowa i sprawy lokalu, nale¿y stwierdziæ,¿e Bytów jest oœrodkiem,do którego kilka razy w tygodniu na targi zje¿d¿asiê ludnoœæ
okoliczna, gdzie s¹ równie¿ wszystkie w³adze. Dla odpowiedniego umieszczenia
jednak banku i spó³dzielni wy¿ej omawianej, trzeba by kupiæ w Bytowie dom, a
najlepiej jak¹œposesjêze sk³adami. P.Bauer otrzymuje ci¹gle od Niemców bytowskich oferty na kupno ró¿nych obiektów, wiêc w razie pozytywnego przes¹dzenia
sprawy przeprowadzenie jej nie natrafi³oby na trudnoœci.
Niemcy rozumiej¹ dobrze, jak¹ rolê móg³by odegraæbank polski, tote¿ ju¿
dzisiaj prowadz¹ ostr¹ kampaniê prasow¹ przeciw zamierzeniom w tym kierunku.
Nale¿y odnotowaæten objaw jako œrodekagitacji antypolskiej, jednak nie trzeba
przypisywaæmu znaczenia,J?,dy¿
prawnie nie bêd¹ Niemcy mieli nic do zarzucenia
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bankowi,a Kaszubinapewnonie odwróc¹ siê od banku,gdy bêd¹ widzieli w nim
sw¹ korzyœæ.
Dla spó³dzielnihandlowejnale¿a³obysiê spodziewaæ
konkurencji.
Sprawy kulturalno-oœwiatowe
Al

Organizacja

W³aœciwie
trudnomówiæo jakimœuspo³ecznieniu
ludnoœci
kaszubskiej,której
zewnêtrznymwyrazemjest np. nale¿eniedo organizacji.Istniej¹ wprawdziena
tereniebytowskiegoi lêborskiegooddzia³yZwi¹zku Polaków,leczraczejnapapierzeni¿w rzeczywistoœci.
Czy¿mo¿nabowiempowiedzieæ,
¿eorganizacjanaprawdê
istnieje,jeœliza³o¿enie
jej i dzia³alnoœæ
przedstawiasiê tak: pewnegodniaprzyjecha³sekretarzdzielnicowy Zwi¹zku Polakówze Z³otowa,dok¹d te terenynale¿¹,
wzi¹³ l lub 2 gospodarzydo gospodyna kufel piwa, porozmawia³z nimi, ¿emo¿e
za³o¿ylibyoddzia³,powiedzia³:ty bêdzieszprezesem,a ty skarbnikiem,i pojecha³.
¯adnego zebraniacz³onkównie by³o. Kto chce,to p³aci sk³adki(przewa¿nienikt)
i w ogólenic siênie robi. Przy czym owi "mê¿owiezaufania"czasemnie s¹ wcale
zaufanii pewni narodowo,a rzadkokiedy s¹ to (oczywiœciez wyj¹tkami) najwybitniejsi i najczynniejsi Polacy.Np. w wielu miejscowoœciach
oddzia³Zwi¹zku Polaków niby istnieje,lecz o sprawyszkolnenaprzyk³adcz³onkowienie troszcz¹siê
lub zgo³anie posy³aj¹dziecido polskiej szko³y,a ca³¹ pracêwykonuj¹ inni ludzie.
Teoretycznieistniej¹ oddzia³yZwi¹zku Polaków w nastêpuj¹cychmiejscowoœciach
(wed³ugstatystykiZwi¹zku z 1928r.) powiat bytowski:
Ugoszcz-160 cz³onków
Studzienice- 84
Os³awaD¹browa - 95
P³ótowaWielkie - 45
P³ótowaMa³e - 38
Lubieniec[Lubieniec]- 117
CzarnaD¹browa - 42
Sominy-8
K³¹czno -15
Przywóz [Przewóz]- 40
Piaszno- 15
Ciemno- 21
Reków [Rekowo] - 17.
Razembytowskie- 697 cz³onków.
Lêborskie:
Roz³azin[Roz³azino]-12 cz³onków
Lówcz - 54 cz³onków.
Razemlêborskie- 66 cz³onków.
Wartoœæ
tych danychnajlepiejscharakteryzujefakt, ¿enp. Lubieniec[Lubieniec], gdzie w oddzialeZP ma byæ117 cz³onków,jest maleñk¹ osad¹, w której
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mieszkaj¹ 2 rodziny polskie. Jeœlinawet doliczylibyœmy s¹siedni Rabacin [Rabacino], to jeszcze nie otrzymamy takiej iloœciPolaków.
W £ówczu skar¿onomi siê, ¿e dwukrotnie mieli pnyjechaæ tam dzia³aczeze
Zwi¹zku Polaków (zdajesiêprzed wyborami), zebranieby³o zwo³anei ludzie siê zgromadzili, lecz na pró¿no,gdy¿raz w ogóle nikt nie pnyjecha³, a raz w kilka dni pó¿niej.
Oczywiœcietakie wypadki bardzo zra¿aj¹ ludzi i wywo³uj¹ sarkaniai niechêæ.
W ogóle ca³e Kaszuby by³y zaniedbane pod ka¿dym wzglêdem. W³aœciwie
trzeba powiedzieæ, ¿e dopiero przybycie p. Bauera zmieni³o sytuacjê na lepsze.
Obecnie praca powoli zaczyna siê w bytowskim ruszaæ,podczas gdy lêborskie œpi
po dawnemu i nikt siê o nie nie troszczy.
Od czasupowstania polskich szkó³ zosta³y za³o¿one4 Towarzystwa M³odzie¿y,a mianowicie41:
P³ótowa - 24 cz³onków (dziewcz¹t i ch³opców)
Os³awa D¹browa - 30
Ugoszcz - 23
Reków [Rekowo] - 29.
Razem -106 cz³onków.
Nowe Towarzystwo powstanie wkrótce w Rabacinie, a póŸniej, z chwil¹ uruchomienia polskiej szko³y, i w Przywozie.
Zebrania Towarzystwa odbywaj¹ siê w lecie co miesi¹c, a w zimie przynajmniej co tydzieñ. Organizacjeprosperuj¹ b. dobrze,dziêki wspó³pracy i faktycznemu
kierowaniu przeznauczycieli. SzCzególnienauczyciel [Stanis³aw]Ledóchowskiw P³ótowach [P³ótowej] rozszerzy³dzia³alnoœæ
Towarzystwa przez zorganizowanie w nim
kó³ka muzycznego - orkiestry mandolin i skrzypiec. We wszystkich Towarzystwach
s¹ chóry - 2- lub 3-g³osowe. W zimie odby³y siê, wzglêdnie w tym roku zostan¹
zorganizowanepo raz pierwszy przedstawienia amatorskie,które niew¹tpliwie bêd¹
mia³y wielkie powodzenie. Towarzystwa zajmuj¹ siê te¿ sportem, uprawiaj¹ ró¿ne
gry, zabawy itp. Nale¿a³oby imjednak dostarczyæprzyrz¹dów i utensyliów do gier
i sportów; wprawdzie niektórzy nauczyciele z bud¿etów szkolnych posprawiali prymitywne rzeczy, które u¿ywaj¹ równie¿ i towarzystwa, lecz jest to za ma³o. Towarzystwo m³odzie¿y zorganizowa³o sw¹ orkiestrê smyczkowo-dêt¹ na instrumenty.
Instrumenty s¹ prywatne. Niezbêdne jest jednak kupienie pewnych brakuj¹cych,
a zw³aszczatr¹by, na co ch³opcy ci nie mog¹ sobie pozwoliæ,wobec czego trzeba by
na ten cel daæTowarzystwu odpowiedni¹ zapomogê.
B/ Szkolnictwo42
Wspomina³em ju¿ powy¿ej o manewrach niemieckich, zmierzaj¹cych do niedopuszczeniado otwarcie polskich szkó³ i o propagandzie antypolskiej. Dzia³alnoœæ
41

Zob. G. Czamik, Polski ruch m³odzie¿o~ na Pograniczu i Kaszubachw latach 1919-1939,
Koszalin 1977.

42

Zob. ten¿e,Szkolnictwo
polskiew powieciebytowskimw dwudziestoleciu
miêdzywojennym,
"Rocznik Koszaliñski". 1968.
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Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnegona obwód regencji koszaliñskiej (cz³onkami zarz¹du s¹ pp. [Bernard] Werra, [Jan] Styp-Rekowski43 i [Robert] Pr¹dzyñski, zaœkierownikiem p. Bauer), natrafi³a na wielkie trudnoœcii przeszkody. Pomimo tego uda³o siê w ci¹gu 1929 roku otworzyæ szko³y w P³ótowach [P³ótowej]
iwOs³awie D¹browie, 1.4.1930 wUgoszczy, a 17.6.1930 w Rabacinie. Razem
uczêszcza do tych szkó³ 95 dzieci. W P³ótowach [P³ótowej] i w Os³awie D¹browie nauka odbywa siê w budynkach szkó³ pañstwowych, a w U goszczy i w Rabacinie w wynajêtych prywatnych lokalach.
W Przywozie jest w szkole powszechnej 38 dzieci, z tych prawie wszystkie
polskie,jednak ile z nich pójdzie do szko³ypolskiej - nie wiadomo, zapewneoko³o 15.
Lokal na szko³ê jest ju¿ przygotowany i od dawne wynajêty u pewnego Niemca
(Spitzer), lecz od niejakiego czasu objawia on chêci zerwania kontraktu, do czego
jednak, zdaje siê, nie dojdzie. Szko³a by³aby ju¿ dawno otwarta, gdyby nie umyœlne
zapewne przeci¹ganie przez regencjê w Koszalinie (Kosiin) sprawy udzielenia zezwolenia na wjazd i nauczanienauczycielowi Kabzie, przeznaczonemudo Przywozu. Widocznie regencja ma nadziejê, ¿e w miêdzyczasie uda siê nacjonalistycznej
propagandziesk³oniæSpitzerado zerwaniakontraktu z Towarzystwem Szkolnym, do
czego d¹¿y siê wszelkimi sposobami,a wiêc przekupstwem, alkoholem, presj¹ itd.
Zostanie za³o¿ona równie¿ szko³a w K³¹cznie, co dotychczas nie nast¹pi³o
z braku odpowiedniego lokalu. Pose³do sejmiku powiatowego w Bytowie, A. [Antoni] Schroder dobuduje do swego budynku lokal, gdzie znajdzie pomieszczenie
szko³a. Dzieci polskich w wieku szkolnym jest 27.
Realnamo¿liwoœæ
za³o¿eniapolskiej szko³y istnieje równie¿ w Rekowie, gdzie
jednak nie ma lokalu. Rozwa¿anianad ewentualnym przyst¹pieniem do budowy s¹
w toku. W planie musia³oby byæza³o¿enieszkó³ w Piasznie i Niezabyszewie, gdzie
odpowiednie starania czyni p. Bauer, ewentualnie tak¿ew Tuchomku i Trzebiatkowej, o ile znalaz³aby siê odpowiednia iloœædzieci. W innych miejscowoœciachs¹
ma³ewidoki powodzenia z racji niewielkiej iloœciPolaków, wzglêdnie dzieci w wieku szkolnym. W Studzienicach sprawa musi pozostaæchwilowo w zawieszeniu.
Jest tam od niedawna nauczyciel Weichselbaum, Niemiec - katolik, o którym ludnoœæ
mówi - "mamy polskiego nauczyciela". Jest on zaciek³ym hakatyst¹ (¿onê
ma pochodzenia polskiego) i na pewno pope³ni jakieœ"faux pas" w stosunku do
ludnoœcipolskiej, a gdy to nast¹pi, wówczas bêdzie mo¿na za³o¿yæpolsk¹ szko³ê.
W powiecie lêborskim teoretyczna mo¿liwoœæ
za³o¿eniapolskich szkó³ istnieje w £ówczu (oko³o 20 dzieci), Chynowiu i Wierzchucinie (oko³o 50 dzieci). Zdaje
siê, ¿e stosunkowo naj³atwiej posz³oby w £ówczu. Trzeba by dokonaætam jednak
znacznej pracy przygotowawczej. Dla poznania terenu mia³ tam na skutek mych
wskazówek jechaæp. Bauer, aby od razu wejœæ
w kontakt z rodzicami.
43

Wspomnieniao lanie Styp-Rekowskimoraz o wielu innych Kaszubachbytowskich:W. Knosa.
la, Utrwaliæ pamiêæ. O rodzinie Styp-Rekowskich, Gdañsk-Bytów 1994.
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Kwestia ochronek jest pal¹c¹. Rozbija siê jednak dotychczas o brak ochroniarek., Na pocz¹tku mo¿na za³o¿yæochronki w Os³awie D¹browie i Ugoszczy,
gdzie odpowiednie lokale s¹. W Os³awie by³oby oko³o 20 dzieci. Gdyby przys³ano
swego czasu ochroniarkê, to mo¿naby³o za³o¿yæochronkê w Studzienicach. Teraz
jest ju¿ ochronka niemiecka w tym lokalu, gdzie mia³a byæochronka polska, i polskie dzieci do niej chodz¹. Mo¿noœæ
za³o¿eniaochronek istnieje w P³ótowach [Pó³towej], w Rabacinie, w Rekowie, w Przywozie [Przewozie], w K³¹cznie - jednym s³owem prawie we wszystkich wiêkszych wioskach - brak tylko ochroniarek,
miejscami i lokali. W ka¿dym razie na pocz¹tek trzeba co najmniej 2 ochroniarek
dla Ugoszczy i Os³awy D¹browy.
Szczególnie du¿e niebezpieczeñstwo zagra¿a naszym szko³om, ¿e Niemcy
pozak³adaj¹ wszêdzie ochronki, w których tak skutecznie zniemcz¹ ma³e dzieci, ¿e
nie bêd¹ one póŸniej chcia³y, a nawet i mog³y chodziædo polskiej szko³y i zostanie
ona bez uczniów. Nie trzeba zaœchyba t³umaczyæ,¿e zamkniêcie choæbytylko
l szko³y polskiej, wzglêdnie znaczny spadek liczby dzieci da Niemcom doskona³¹
broñ w rêkê i sprawi nieocenione szkody. Trzeba zatem zapobiec tej mo¿liwoœci
przez systematyczneprzygotowywanie dzieci w ochronkach dla polskiej szko³y.
Zapewne,szczególniez pocz¹tku, dzieci nie bardzo bêd¹ siê rozumia³y z ochroniark¹ nie-Kaszubk¹, nieznaj¹c¹ narzecza kaszubskiego, lecz ta trudnoœæ
w nied³ugim czasie zostanie przezwyciê¿ona. Zreszt¹ wbytowskim narzecze kaszubskie jest bardziej zrozumia³e ni¿ w lêborskim, dok¹d z regu³y nale¿a³oby posy³aæ
ludzi umiej¹cych po kaszubsku.
CI

Czytelnictw044

Bardzo jest trudno mówiæ o zorganizowanym czytelnictwie na tak zaniedbanym terenie jak Kaszuby. Dopiero od niedawna za³o¿ono 3 biblioteki, do których
ksi¹¿ki przys³a³ Zwi¹zek Polskich Towarzystw Szkolnych w Berlinie, a mianowicie:

P³ótowa- 100ksi¹¿ek
Os³awa D¹browa - 98 ksi¹¿ek
Ugoszcz - 55 ksi¹¿ek.
Obecnie ma przyjŒÆ
nowa biblioteka, z³o¿onaze 100 ksi¹¿ek dla Ugoszczy, a obecne
55 ksi¹¿ek ma byæprzeniesione do Rabacina. Z bibliotek bardzo chêtnie ludnoœækorzysta i to zarówno m³odzie¿, jak i starsi. Dobór ksi¹¿ek jest zadowalaj¹cy.
To wszystko jest jednak kropl¹ w morzu. Na pocz¹tek trzeba by za³o¿yæ biblioteki w nastêpuj¹cych miejscowoœciach:
Bytów - 50
Czarna D¹browa - 50
Studzienice - 50

4~

Zob. A. Czechowicz,"Glos Pogranicza" i "G³os Pogrllnicza i Kaszub" (zaryshistorii), Koszalin 1970.
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Przywóz [Przewóz]- 60
K³¹czno - 50
Reków [Rekowo] - 100
Niezabyszewo- 50
Piaszno- 100
Ciemno - 50
D¹brówka - 50.
Razem bytowskie - 610 ksi¹¿ek;
Lówcz - 50 ksi¹¿ek
Zielnów - 50 ksi¹¿ek
Wierzchucino - 50-100 ksi¹¿ek.
Razem lêborskie - 150-200 ksi¹¿ek.
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Prawie wszystkie biblioteki musia³yby obs³ugiwaæi mniejsze miejscowoœci
s¹siednie, np. Piaszno, wzglêdnie Niezabyszewo - Tuchomko i Tuchomie, Ciemno
- Trzebiatkow¹ itd.
Co do ksi¹¿ek, to nacisk nale¿a³obypo³o¿yæna ksi¹¿ki historyczne i beletrystykê. Szczególnie chêtnie czytany jest Sienkiewicz. Jêzyk musi byæ³atwy i przystêpny, bez wyszukanych wyrazów, aby ludzie wszystko rozumieli, nie trzeba bowiem zapominaæ,¿e narzecze kaszubskie bardzo siê ró¿ni od polskiego jêzyka
literackiego. Ksi¹¿ki winny siê w poszczególnych bibliotekach nie powtarzaæ,a¿eby po pewnym czasie,po przeczytaniu ksi¹¿ek w jednej miejscowoœci,mo¿na by³o
biblioteczki zmieniaæ.W ka¿dym razie trzeba zrezygnowaæz ksi¹¿ek przygodnie
zbieranych w kraju i bez wyboru przysy³anych do Niemiec, gdy¿ przewa¿nie nie
maj¹ one ¿adnejwartoœci,jak to ma miejsce np. z pak¹ ksi¹¿ek przysy³anych z Polski
za poœrednictwemkonsulatu w Szczecinie do p. Bauera.
Pó¿niejmo¿ezajœæ
potrzebapowiêkszeniailoœciksi¹¿ek w poszczególnychmiejscowoœciach
lub otworzenia nowych bibliotek, lecz chwilowo podanewy¿ej liczby s¹
wystarczaj¹ce. Najwiêkszy ruch czytelniczy bêdzie w zimie, gdy zajêæjest niewiele,
zaœnajmniejszy w lecie, gdy sezonowcywyjad¹, a pozostali s¹ zaabsorbowaniprac¹.
Czytelnictwo czasopism przedstawia siê nieŸle, dziêki bezp³atnemu rozsy³aniu "G³osu Pogranicza". Sta³ych prenumeratorów "Gazety Olsztyñskiej" na ca³ym
tereniejest zaledwie kilku. Poza tym spotka³emkilku, wzglêdnie kilkunastu prenumeratorów "Katolika" bytomskiego, wychodz¹cego co 2 dzieñ. Wszystkie pisma
przychodz¹ o 1 dzieñ pó¿niej, ni¿ gdzie indziej, z powodu odleg³oœcii z³ej komunikacji. Decyduj¹cym dla ma³ej iloœci abonamentów jest bieda ludnoœci."Katolika",
dlatego prenumeruj¹, ¿ejest tani (96 fenigów miesiêcznie). Z tych samych wzglêdów niewiele prenumeruje siê te¿ gazet niemieckich.
"G³os Pogranicza" jest rozsy³any co tydzieñ normalnie wed³ug nastêpuj¹cego
rozdzielnika:
Bytów - 30 egzemplarzy
Ugoszcz - 20 egzemplarzy
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Os³awa D¹1!>rowa- 25 egzemplarzy
Lubieniec [£ubieniec] - 15 egzemplarzy
Rekowo -15jegzemplarzy
Piaszno - 10 egzemplarzy
P³ótowo [P³ótowa] Ma³e - 15 egzemplarzy
P³ótowo [P³ótowa] Wielkie - 15 egzemplarzy
Ciemno - 10 egzemplarzy.
Razem bytowskie - 155 egzemplarzy;
£ówcz - 20 egzemplarzy
Bo¿epole Wielkie - 5 egzemplarzy
Bo¿epole Ma³e - 5 egzemplarzy
Rêbiszcze (osada przynale¿na do Redystowa) - 5 egzemplarzy.
Razem lêborskie - 35 egzemplarzy.
Po mym powrocie do Pi³y zosta³aod 1.8. [1 sierpnia] podniesiona liczba pism
wysy³anych do Rekowa o 10 oraz zaczêto wysy³aæ 20 egz. do Wierzchucina
i 10 do Zielnowa, wobec czego w bytowskie jest wysy³anych 165, zaœw lêborskie
65, razem 230 egzemplarzy "Gazety Olsztyñskiej" z "G³osem Pogranicza". Jest to
jednak stanowczo za ma³o, gdy¿ o ile w niektórych miejscowoœciachdotychczasowa iloœæwystarcza, o tyle w innych okazuje siê za ma³¹. Np. s³ysza³em,jak pewien gospodarz z Rekowa oburza³ siê, ¿e za ma³o gazet przychodzi, przeto nie
mo¿na wszystkich obdzieliæ. Nale¿a³oby równie¿ posy³aæpismo rozproszonym
Polakom, choæbypojedynczym - szczególnie w lêborskie. By³oby po¿¹danym przy
tym zmienienie systemu wysy³ania, a mianowicie z masowego na indywidualny,
gdy¿ czêstowielkie odleg³oœcipomiêdzy wioskami lub tzw. pustkowiami a w³aœciwymi wsiami utrudniaj¹ i opó¿niaj¹ dorêczanie "G³osu". Oczywiœciepoci¹gnê³oby
to zwiêkszenie kosztów wysy³ki. W przybli¿eniu szacujê, ¿etrzeba by jeszcze oko³o 200 egzemplarzy pisma dla bytowskiego i lêborskiego.
Wszêdzie s³ysza³em wyrazy zadowolenia z "G³osu Pogranicza". Niektóre
artyku³y, szczególnie dowcipne i ostre, a dotycz¹ce stosunków miejscowych, znajduj¹ wielkie uznanie i oddŸwiêk, i pomimo wielu miesiêcy oddalenia do dziœs¹
pamiêtane i przy okazjach wspominane i komentowane. "G³os Pogranicza" poza
znaczeniem propagandowym ma te¿ znaczenie oœwiatowew pewnej mierze, gdy¿
na nim ludnoœækaszubska wprawia siê lub nawet uczy czytaæpo polsku. Np.
w K³¹cznie opowiadano mi, ¿e miejscowy gospodarz Gliszczyñski nauczy³ siê na
"G³osie Pogranicza" czytaæpo polsku. Jest to momentem wa¿nym, gdy¿ s¹ rzeczywiœcieosoby, które nie znaj¹ ³aciñskich liter dziêki niemieckiemu systemowi
uczenia w szko³ach gotyku (szwabachy) lub nie umiej¹ czytaæpo polsku. Przy
pewnej jednak propagandzie da siê zapewne zachêciæi tych do zaznajomienia siê
z polsk¹ gazet¹ czy ksi¹¿k¹. Gdyby ludziom tym posy³aægazetêco dzieñ, to braliby
j¹, gdy¿ nic nie kosztowa³aby ich, lecz na pewno czêsto z braku czasu lub chêci nie
czytaliby. Dlate~o wysy³anie raz na tydzieñ tymczasem wystarczaæbêdzie.
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Du¿o mo¿naby sobie obiecywaæpowodzenia, gdyby mo¿naby³o za³o¿yæpolskie szko³y dokszta³caj¹ce. Sprawa nie jest jeszcze ostatecznie przez ministerstwo
oœwiatyza³atwiona, zaœwobec wybitnie antypolskiego nastawienia regencji w Koszalinie (i zapewne instrukcji z góry) nie mo¿na liczyæna udzielenie przez ni¹ zezwolenia na zak³adanie prywatnych szkó³ dokszta³caj¹cych.
Sprawy wyborcze
W³aœciwiedopiero wybory komunalne 17 listopada 1929 r. by³y nieco lepiej
przygotowane,tote¿da³ylepszewyniki cyfrowe i pozwoli³y nam przeprowadziæ1 pos³a
do sejmiku powiatowego w Bytowie - Antoniego Schroderaz K³¹czna - mimo niemieckiego nazwiska - Polaka45. Poniewa¿przy wyborach samorz¹dowych w 1924 r.
pad³o tylko 384 g³osy,przeto wzrost wyniós³ 405 g³osów,tj. 105,2proc. W poszczególnych miejscowoœciachpowiatu bytowskiego pad³y nastêpuj¹ce iloœcig³osów:
Bytów - 17
Ciemno - 10
D¹brówka - 3
Jeleñcz - 5
Jutrzenka (Morgenstem) - 1
Katkowo [Chotkowo] (Kathkow) - 2
K³¹czno - 69
£¹kie (Lonken) -17
M¹drzechowo (Mangwitz) - 1
Mas³owice W. - 1
Niezabyszewo - 16
Nowe Huty - 3
Os³awa D¹browa - 123
Piaszno - 20

Najnowsze ustalenia wskazuj¹, ¿eAntoni Schroder z K³¹czna by³ w 1930 r. konfidentem polskiego
wywiadu. Posiada³pseudonim operacyjny "Schuster". Dostarcza³ on cennych informacji o sytuacji
w powiecie bytowskim oraz o niemieckich organizacjach paramilitarnych tzw. Posterunkowi Oficerskiemu nr 2, podlegaj¹cemu polskiej ekspozyturze wywiadu w Gdañsku (zwanej w skrócie
BIG). Oficerem prowadz¹cym A. Schrodera by³ dowódca posterunku, por. Schmidt. Zanotowa³ on
w styczniu 1930 r.: "Konfident Schusterjest cz³onkiem rady powiatu w powiecie Biitow i posiada
jako taki doœæ
rozga³êzione stosunki w powiecie Biitow. Informuje równie¿ o sprawach organizacji
cywilno-wojsko~ch w powiecie Biitow" (Centralne Archiwum Wojskowe, Oddzia³ II Sztabu G³ównego, sygn. 1.303.4.7803, Raport organizacyjny nr l Posterunku Oficerskiego nr 2 w Chojnicach
z 31 stycznia 1930 r.). A. Schroder za swoj¹ odwagê i dzia³alnoœæ
zap³aci³ najwy¿sz¹ cenê. Wkrótce
po wybuchu wojny zosta³ aresztowany przez Niemców i œciêty.Prawdopodobnie zdemaskowanie
go by³o efektem przejêcia przez niemiecki kontrwywiad akt polskiego wywiadu w Forcie Legionów pod Warszaw¹. Niemcy dotarli wówczas do dossier wielu polskich agentów dzia³aj¹cych na
Pomorzu Zachodnich. Zob. W. Skóra, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w latach
1925-1939. Powstanie i dzia³alnoœæ.
S³upsk 2001. s. 257.
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P³ótowa - 68
Pomysk Wielki - 3
Pó³czno - 10
Przywóz [Przewóz] - 69
Rabacin [Rabacino] - 27
Rekowo - 95
Studzienice - 62
Sominy - 29
Sier¿no- 11
Trzebiatkowa - 2
Tuchomie - 2
Tuchomko - 3
Udorp [Udorpie]46 - 1
Ugoszcz - 95
Z¹binowice (Gersdorf) - 3
Czarna D¹browa - 21.
Widaæz tej tablicy, ¿e g³osy polskie pad³y nawet w tych miejscowoœciach,
gdzie o Polakach nie wiadomo. Potwierdza to wy¿ej wyra¿one zdanie, ¿ejednostki
czy rodziny polskie s¹ rozsiane po ca³ym przygraniczu.
W lêborskim Polacy nie szli do wyborów z w³aSn¹ list¹, w ogóle nie wyst¹pili
samodzielnie. Tylko na listê polsk¹ do sejmiku prowincjonalnego pad³o nieco g³o,
.
..
sow, a mIanowIcIe:
Dziêcielcz - l
Jackowo (Jatzkow) - l
Krêpkowice (Krampkowitz) [Kra~pkewitz] - l
Lêbork - 7
£eba (Leba) - l
£ebieñ (Labehn) - 1
£ebunia (Labuhn) - 1
£ówcz - 5
Roz³azino -l
Strzebielinek [Strzebielino] - 1
Siemirowice (Schimmerwitz)-l
Tadzino (Tadden)-l
Tawêcino (Tauentzin) - 1
Wierzchucino - 2
¯elazno (Zelasen) - 1.
Razem 26 g³osów.

46 Hohendorf. nóŸniei nazwa zmieniona na Hv2endorf.
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Na tym terenie nikt siê nie zatroszczy³ o wybory. Mo¿na by z niego wydobyæ
pewn¹ iloœæ
g³osów, które nie zawa¿y³yby w niczym faktycznie, ale mia³yby znaczenie propagandowe, gdy¿ na pewno nast¹pi³by wzrost, procentowo zw³aszcza,
na pewno bardzo du¿y. Równie¿ akcja agitacyjna, przyjazd mówcy i urz¹dzenie
wiecu rozbudzi³oby i poruszy³o Polaków lêborskich. Choæbydla tych powodów
warto jest poœwiêciætrochê trudu i pieniêdzy.
W radach gminnych s¹ w wielu miejscowoœciachcz³onkami Polacy, a np.
w Przywozie nie ma Niemca w radzie, w Rekowie so³tysjest Polakiem itd. Ludzie
ci jednak przewa¿nie nie wykazuj¹ ¿ywszej dzia³alnoœci,a s¹ i tacy, którzy id¹
razem z Niemcami. Jest to skutkiem braku uœwiadomienia.
Nasze przysz³e sukcesy wyborcze na terenie kaszubskim s¹ œciœle
zwi¹zane
i uwarunkowane iloœci¹ pracy kulturalno-oœwiatowej dokonanej na nim, a przede
wszystkim dzia³alnoœci¹w zakresie pomocy materialnej dla ludnoœcikaszubskiej.
O ile akcja nasza nie bêdzie zw³aszcza w ostatnim punkcie doœæ
intensywnie prowadzona, to cofanie siê g³osów polskich jest rzecz¹nieuniknion¹.
Sprawy koœcielne
Pod wzglêdem hierarchii koœcielnej powiat bytowski i lêborski, nale¿¹cy dawniej jako dekanat lêborski do biskupstwa chehniñskiego w Pelplinie, zosta³ przy³¹czony po przeci¹gniêciu granicy do nowo
przekszta³conej nastêpnie na Administraturê
nie, powiat Wa³cz). W powiecie bytowskim
nowicie Bytów, Ugoszcz, Niezabyszewo i
ny wikariat Tuchomie. W lêborskim s¹ 3
i Wierzchucin [Wierzchucino].
Co do usposobienia duchownych

utworzonej Delegatury Arcybiskupiej,
Apostolsk¹ w Pile (pocz¹tkowo w Tuczs¹ 3 parafie i lIpkalny wikariat, a miaw³aœciwie nale¿¹cy do tej parafii lokalparafie: Lêbork, Roz³azin [Roz³azino]

trzeba stwierdziæ, ¿e odnosz¹ siê oni nie-

przychylnie do Polaków i wszelkimi si³ami staraj¹ siê ich zniemczyæ. Oczywiœcie,
¿e maj¹c przyk³ad i odnoœnedyrektywy od Administratora Apostolskiego, ks. [Maksymiliana] Kallera z Pi³y, ksiê¿a wyzyskuj¹ swe stanowiska dla celów politycznych i prowadz¹ robotê germanizacyjn¹. Dlatego te¿ ciesz¹ siê pe³nym zaufaniem
i poparciem w³adz pruskich, które widz¹ w nich najlepszych i naj skuteczniej szych
pracowników wojuj¹cego nacjonalizmu niemieckiego.
Omówiê poszczególne parafie:
Bytów, do której poza miastem Bytów nale¿¹ wszystkie miejscowoœci powiatu niew³¹czone do innych parafii. Proboszcz [Jan] Schulz - Niemiec. Co niedziela
jest czytana Ewangelia po polsku i po nieriliecku, zaœ4 razy do roku: w drugie
œwiêto Bo¿ego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Zielonych Œwi¹t i w odpust miejscowy
jest te¿ polskie kazanie.
U goszcz, do której nale¿¹: U goszcz, Rabiacin [Rabacino], Czarna D¹browa,
K³¹czno z Dzierz¹¿nikiem, Lubieniec [£ubieniec] i £¹kie, Pó³czno, nadleœnictwo
Studzienice, Sier¿no, Czarna D¹browa, Przywóz [Przewóz], Sominy, Róg. Do-
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tychczasowy proboszcz, jedyny Polak na Pomorzu wschodnim [wschodnia czêœæ
prowincji Pomorze], ks. Robert Pr¹dzyñski, zmar³ w lipcu. Wszystkie nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê dotychczas po polsku, tylko 4 razy do roku w wielkie œwiêta
i odpustjest niemieckie kazanie. W starym koœció³kudrewnianym w U goszczy nie
odnosi³o siê wra¿enia znajdowania siê w Niemczech. W Studzienicach, koœciele
filialnym, nabo¿eñstwarównie¿ odbywaj¹ siê po polsku.
Niezabyszewo - proboszcz ks. [Franciszek] Szynkowski. W latach dwudziestych mia³ okazywaæwielkie sympatie dla Polaków, jednak póŸniej - zapewnepod
wp³ywem Pi³y, zmieni³ siê i dziœnie mo¿na uwa¿aægo za Polaka. Sprowadzi³ do
Niezabyszewa niemieckie zakonnice, które w ochronce niemcz¹ ca³kowicie dzieci. Nabo¿eñstwo polskie odbywa siê co drug¹ niedzielê.
Tuchomie -lokalnym wikarym jest ks. [Juliusz] Bistram, emigrant z Polski,
zaciek³y nacjonalista i gennanizator (ojciec jego podobno nie umie dobrze po niemiecku). Z ambony agituje przeciwko polskim szko³om i roztrz¹sa sprawy wyborcze, w ten sposób "pouczaj¹c" swych parafian: "G³osujcie na Niemców, bo Polacy
tu i tak nie przyjd¹" itp.
Do parafii niezabyszewskiej z Tuchomiem nale¿¹ nastêpuj¹ce wsie: Niezabyszewo, D¹brówka, P³ótowa Wielkie i Ma³e, B¹kowo, Sier¿no, Katkowo [Chotkowo], Tuchomie, Mas³owice Wielkie i Ma³e, Modrzejewo (Moddrow), Nowe Huty,
Piaszno, Togornie [T¹gowie] (Tangen), Trzebiatkowa, Tuchomko i Ciemno.
Lêbork - proboszcz pra³at dr [Pawe³] Borschki. Jest on nieprzyjacielem Polaków i swe tendencje antypolskie stara siê do spó³ki z ks. [Maksymilianem] Kallerem wszczepiæinnym ksiê¿om swego dekanatu; pracy zreszt¹ nie ma trudnej.
W Lêborku wszystko odbywa siê po niemiecku. Do parafii nale¿y 67 miejscowoœci- wszystkie nienale¿¹ce do pozosta³ych 2 parafii; s¹ one po³o¿one na zachód,
po³udnie i po³udniowy wschód od Lêborka, gdzieniegdzie zapewnetrafi¹ siê Polacy.
Roz³azino - proboszcz ks. Kobyliñski. Gdy przyszed³ w 1927 r. do Roz³azina
(z Tuchomia), próbowa³ zmniejszyæliczbê polskich nabo¿eñstw,lecz natrafiwszy
na opór parafian, zamiarów zaniecha³. Jest to zreszt¹ cz³owiek chory, który parafi¹
niewiele mo¿e siê zajmowaæ.Nabo¿eñstwa polskie odbywaj¹ siê co 2-g¹ niedzielê. Do parafii nale¿¹ wsie: Roz³azino, Aalbeck [Wêgornia], Borówko (Borowka),
Bo¿epole Wielkie i Ma³e, Chmieleniec, D¹brówka [D¹brówka Wielka], Dziêcielcz
[Dziêcielec], Wielistowo, Godêtowo (Goddentow), Je¿ewo,£ówcz Œrednii Dolny,
£ugi, Mokry Bór, Nawcz, Nowy Dwór (Neuhot), Osiek (Osseck), Paraszyno,
Popowo (Poppow), Redystowo, Okalice (Ockalitz), Budowanie.
Wierzchucino - proboszcz [Józef] Garske. Poprzednio wieœz okolic¹nale¿a³a do parafii w ¯arnowcu i jeszcze d³ugie lata po wojnie ludnoœæ
uczêszcza³a do
tamtejszego koœcio³a.W 1928 r. jednak utworzono w Wierzchucinie prowizoryczn¹parafiê. Nabo¿eñstwaodbywa³y siê w baraku przeniesionym z Czarnego (Hammerstein). Proboszczem mianowano w 1928 r. ks. Garske z Pi³y, który okaza³ siê
zawziêtym i bezwzglêdnym gennanizatorem i wrogiem polskoœci.Mieszkañcom
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Wierzchucina i okolicy przyrzeczono, ¿e nabo¿eñstwa polskie bêd¹ odprawiane
przynajmniej co drug¹ niedzielê. Tymczasem ks. Garske wcale nie dotrzymuje
tego, lecz np. nabo¿eñstwawe wszystkie œwiêtaodprawia po niemiecku. W ubieg³ym roku we wszystkie œwiêtatak by³o. Ludnoœæ
nie protestowa³a, gdy¿ s¹dzi³a,
¿e w roku bie¿¹cym bêd¹ za to w te œwiêtanabo¿eñstwa polskie. Gdy siê jednak
okaza³o, ¿e ks. Garske nie myœli o tym i gdy zamierza³ na Bo¿e Cia³o urz¹dziæ
procesjê po niemiecku - chór koœcielny,z³o¿ony wy³¹cznie z Polaków (40 osób)
w koœcielei na procesji nie zaœpiewa³.Proboszcz uczci³ w odpowiedzi na to parafian kazaniem, w którym powiedzia³ po niemiecku: "Nie jesteœciewcale godni chodziædo koœcio³a.By³oby lepiej, gdyby koœció³zosta³ oddany w rêce innowierców",
nie szczêdz¹c przy tym ró¿nych epitetów. Oczywiœcie ludnoœæ
jest s³usznie na
proboszczaoburzona i prawie znienawidzi³a go. W dodatku siostra ksiêdza, zajmuj¹ca siê chórem, na jednym z zebrañ powiedzia³a: "Wy Polaczkowie, jeœlichcecie
œpiewaæ
po polsku, to wynoœciesiê do Polski. My jesteœmyw Niemczech" itp. Po
tych zajœciachkilka osób wyst¹pi³o z chóru.
Du¿o bardzo da³oby siê powiedzieæo moralnoœciks. Garske. By³ czas, ¿etak
notorycznie upija³ siê w miejscowej karczmie, ¿e czêsto znajdowano go w stanie
nieprzytomnym le¿¹cego gdziêœpod p³otem lub na drodze. Podobno teraz na skutek interwencji prze³o¿onych poprawi³ siê.
Ks. Garske ma te¿ powierzon¹ sobie stacjê duszpastersk¹ wœróddawnych
parafian Ty³owa i Góry, zamieszka³ych w okolicy Hamarku. S¹ to równie¿ polskie
okolice ko³o Zielnowa. Nabo¿eñstwa od pocz¹tku odbywa³y siê w karczmie, tzw.
Rybskiej Karczmie (Riebenkrug)47
, jednak prawie nikt na nie nie chodzi³, gdy¿ wiêkszoœæ
uczêszcza³ana koœcielneprzepustki do koœcio³óww Górze lub Ty³owie. W ówczas we wrzeœniu1929 r. wszystkie przepustki - przede wszystkim Polakom - cofniêto.Pomimo tegojednak oko³o20 rodzin polskich nie uczêszczado RybskiejKarczmy,
wol¹c nie chodziæwcale na nabo¿eñstwa,ni¿ modliæsiê w karczmie, co uwa¿aj¹ za
niegodne. Stosunki zreszt¹ s¹ takie, ¿ena mszê œw.trzeba ludzi œci¹gaæ
od kufla lub
kieliszka. Do Góry mieszkañcy Zielnowa mieli 8 km, a teraz trochê dalej. Nabo¿eñstwa w karczmie odbywaj¹ siê wy³¹cznie po niemiecku. Przyje¿d¿ana nie co 2-g¹
niedzielê na sumêks. Garske samochodem,który kupi³a mu rejencja. Jestjasnym, ¿e
cofniêcie przepusteki urz¹dzenie nabo¿eñstww Rybskiej Karczmie nast¹pi³o li tylko
ze wzglêdów politycznych, w celu zerwania kontaktu ludnoœciz Polsk¹.
Koœció³katolicki i ksiê¿as¹ bardzo silnym czynnikiem germanizacyjnymwœród
Kaszubów wobec ich ciemnoty i braku uœwiadomienianarodowego. Docenia to
rz¹d i duchownych popiera - przede wszystkim materialnie. W innych okolicach,
np. na Pograniczu, ludnoœæ,
zdaj¹c sobie sprawê z niebezpieczeñstwa gro¿¹cego
jej ze strony niemieckich duchownych katolickich, i bardziej rozró¿niaj¹c ju¿ w ksiêdzu koœcielnyi œwieckizakres dzia³ania - broni siê przed germanizacj¹. N a Kaszu47
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bach natomiast ludnoœæidzie na œlepoza ksiêdzem: czy to do urny wyborczej,
g³osuj¹c na Centrum, czy to w innych sprawach.
W gruncie rzeczyjednak religijnoœæludnoœcikaszubskiejjest p³ytka i powierzchowna. Nie pozostaje ona obojêtna na wp³ywy indyferentyzmu religijnego, który
powoli, lecz stale przenika na wsie, przede wszystkim dziêki propagandzie socjalistycznej, komunistycznej itd., dr¹¿¹c umys³y ludnoœci.Emigracja sezonowa i stykanie siê ludnoœciz szerszym œwiatemrównie¿ nie pozostaj¹ bez wp³ywu. Ludnoœæzaczyna z czasem krytycznie s¹dziæ dzia³alnoœæduchowieñstwa i jego
tendencje, a nawet sceptycznie odnosiæsiê do religii i Koœcio³a.W tych warunkach niemieckie duchowieñstwo zamiast oceniæ w³aœciwie sytuacjê i zapobiec
wielkiemu niebezpieczeñstwu, trwa w swym nacjonalistycznym uporze w stosunku do ludnoœcipolskiej i wszelkimi œrodkamistara siê j¹ zgermanizowaæ.A czy¿
trzeba mówiæ, ¿enp. dzia³alnoœæ
ks. Garskego, ks. Borschkego i ks. Kallera wcale
nie przyczynia siê do pog³êbieniauczucia religijnego i przywi¹zania polskiej ludnoœcido Koœcio³ai wszczepienia zaufania i szacunku dla duchowieñstwa niemieckiego? Ale to duchowieñstwo zamiast mieæprzede wszystkim na wzglêdzie interes Koœcio³akatolickiego w swych poczynaniach, wy¿ej stawia nacjonalistyczny
interes niemiecki i dla niego lub dla wzglêdów osobistych korzyœcimaterialnych
lub kariery (zale¿noœæ
od rz¹du), walczy z polskoœci¹ i stara siê wyrugowaæjêzyk
polski z koœcio³a.Ju¿dzisiaj s¹ osoby, które nie chodz¹ wcale do koœcio³aze wzglêdu na stosunek duchownych do Polaków, a co stanie siê dalej, gdy proces obojêtnienia religijnego pójdzie dalej? Mo¿e dojdzie z czasem do tego, ¿e wprawdzie
ksiê¿a swego celu: zgermanizowania Polaków, dopn¹, leczjednoczeœniepozostan¹
bez parafian.
Reasumpcja i wnioski
Zagadnienie obrony przed germanizacj¹ i utrzymania dla polskoœciludnoœci
kaszubskiej jest bardzo powa¿nym i trudnym ze wzglêdu na specyficzne warunki
(nacjonalistyczne œrodowisko)i charakter samej ludnoœci.
Moim zdaniem wszystko sprowadza siê do kwestii jak naj silniej szego zorganizowania wszystkich Polaków, ujêcia w karby dyscypliny organizacyjnej i z bez³adnej i rozstrzelonej gromady uczynienia zwartej grupy, œwiadomejswych celów
i zadañ, a przynajmniej mo¿liwej do pokierowania. Trzeba tê ludnoœæ
po prostu
wychowaæ,trzebaj ¹ uœwiadomiæ
pod wzglêdem narodowym. Do tego trzeba znów
obudziæ i wyrobiæ dumê narodow¹, która stanie siê bardzo silnym bodŸcem do
pracy i uodporni doskonale ludnoœæ
na wp³ywy germanizacyjne. Praca musi byæ
zaczêta od gruntu i przeprowadzona celowo i stale, konsekwentnie. Nie mo¿eju¿
byæmowy o dorywczoœcii trzeba raz z tym skoñczyæ.
Obok banku,który bêdziemia³ bardzowa¿n¹ rolê do spe³nienia,któr¹ju¿ obszernie omówi³em, trzebastworzyæsieækó³eczekorganizacyjnych,wzajemnie siê zazêbiaj¹cych i kierowanych z góry. Te kó³eczka trzeba stworzyæ.Pewn¹ czêœæ
pracy przy-
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gotowawczej na tereniebytowskirn wykona³ p. Bauer, lecz nadajesiê on doskonalena
wykonawcê, ale nie na inicjatora i kierownika ca³ejakcji, 'gdy¿ma za ma³o wyrobienia
i potrzebujeczêstorady i opieki, do czegozreszt¹ otwarcie siê przyznaje.Dlatego nadzór nad nim i kontakt musi byæsta³yi skoncentrowanyw jednym rêku,jeœlibynie da³o
siêjakiejœ"g³owy" kierowniczej osadziæprzynajmniej najakiœczas,np. w Bytowie.
Zerwaætrzeba z dotychczasowym,prawie niepodzielnie panuj¹cym, systemem
opierania siê tylko na masie i operowania ni¹. Zachowuj¹c ten system tam, gdzie
trzeba i mo¿na,nale¿y uprzytomniæsobie, ¿ew wielu miejscowoœciachpowiatu bytowskiego, a zw³aszczalêborskiego, s¹ porozrzucane tylko pojedyncze rodziny polskie. Szkó³ ani towarzystw nie da siê tam zak³adaæ,gdy¿ nie ma z czym zaczynaæ,
jednak ka¿da rodzina jest dla nas wartoœciowai trzeba j¹ przy polskoœciutrzymaæ.
W tym celu trzeba siê oprzeæna jednostkach w takich wypadkach. Jednostkê tak¹
trzeba odpowiednio wyrobiæ, wpoiæw ni¹ koniecznie zasady,daæjej odpowiednie
wiadomoœci,jednym s³owem, trzeba zrobiæz niej uœwiadomionegoPolaka, uodpornionego na wp³ywy niemieckie - a stworzymy sobieju¿ punkt oparcia w ten sposób,
na którym mo¿naju¿ dalej budowaæ.Rodzinê tak¹ ju¿ uratujemy, gdy¿ jednostka
wyrobiona przez nas utrzymaj¹ przy polskoœci,a pomyœlmy,¿e tam, gdzie mieszka
l rodzina, za kilkadziesi¹t lat przy takiej silnej rozrodczoœciPolaków bêdziekilkudziesiêciu Polaków! W powiecie lêborskim przede wszystkim nale¿y zastosowaæten
system planowego tworzenia sobie podstaw na przysz³oœæ.
Gdy stworzymy uœwiadomione komórki, które sw¹ polskoœci¹bêd¹ promieniowa³y na otoczenie - sprawê
wygraliœmy.Ten system zreszt¹ nale¿y zastosowaæwszêdzie, a nawet z po¿ytkiem
i wœródmasy, gdy¿ wyrobione przez nas jednostki stan¹ z czasem na czele masy
i bêd¹ ni¹ kierowaæ.W jaki sposóbtechnicznie przeprowadziæto wykszta³cenie spo³eczno-organizacyjne,jest rzecz¹ dalsz¹, któr¹ nie mogê siê tu zajmowaæ.W ka¿dym
razie nie wolno budziæwœródwychowywanych ludzi wielkich ambicji, gdy¿ bêd¹
wówczas bezwartoœciowi.Najodpowiedniejszym by³oby stworzenie czegoœw rodzaju uniwersytetów ludowych, lecz takich, jak np. na Pograniczu Buczek (Marienbuchen)48i Bia³a (Dehle).
Zanim to siê da przeprowadziæ,a zreszt¹ i póŸniej, nale¿y d¹¿yædo zak³adania organizacji, lecz typu jednolitego, którymi ³atwo by³oby kierowaæ.Jeœlimia³yby
to byæoddzia³y Zwi¹zku Polaków, jako istniej¹ce (choæbytylko teoretycznie), to
nale¿a³obyje przebudowaæ.Do organizacji nale¿a³obywci¹gn¹æ jak najwiêcej osób
i drog¹ pracy wewnêtrznej wytwarzaæw nich poczucie przynale¿noœcido pewnej
grupy kulturalnej i narodowoœciowej. To poczucie trzeba z czasem ci¹gle podsycaæi wzmacniaæ.
W organizacjachnale¿yprowadziæpracênajbardziej wszechstronn¹, aby ka¿dy
móg³ znaleŸæcoœdla siebie interesuj¹cego, a wiêc samokszta³cenie,sport, ro¿trz¹sanie zagadnieñ fachowych, np. rolniczych itd.
48
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Stale trzeba organizowaæodczyty, mo¿liwie z przeŸroczami,referaty itd., które wywo³uj¹ wielkie zainteresowanie i na pewno bêd¹ mia³y powodzenie. Oczywiœcietematy trzeba bêdzie odpowiednio troskliwie dobieraæ.Jeœlinie da³oby siê
tego urzeczywistniæ na wiêksz¹ skalê, to konieczn¹ jest rzecz¹, aby od czasu do
czasu,powiedzmy raz na kwarta³ lub na pó³ roku, przyjecha³ ktoœdo kilku miejscowoœciz odczytem, zw³aszcza politycznym. Nie czasjest bowiem na kilka tygodni
przed wyborami troszczyæsiê o g³osy polskie - trzeba to czyniæ stale i systematycznie. Trzeba tak sobie ludzi wyrobiæ politycznie, aby z góry by³a w mo¿liwie
najwiêkszym przybli¿eniu wiadoma iloœæ
g³osów polskich.
Bardzo wa¿nym œrodkiempropagandy by³oby radio. Na pocz¹tek nale¿a³oby
aparaty radiowe sprawiæprzynajmniej dla szkó³. Bêdzie z nich mog³a korzystaæte¿
m³odzie¿ i starsi. Dla Towarzystw M³odzie¯y trzeba by sprawiæprzyrz¹dy do gier
i zabaw sportowych oraz instrumenty muzyczne, np. mandoliny, które s¹ tanie.
Nacisk trzeba bêdzie po³o¯yæ na urz¹dzanie przedstawieñ amatorskich. Mog³aby w tym zakresie nastêpowaæpóŸniej pewnego rodzaju wymiana pomiêdzy
ró¿nymi miejscowoœciamiw tym sensie, ¿e zespo³y jeŸdzi³yby po wsiach na "tournee". Przez to wytworzy³aby siê ³¹cznoœæi zbli¿enie wzajemne na ca³ym terenie. W powiecie bytowskim oœrodkiem,w którym wszyscy siê spotykaj¹, jest Bytów, lecz w lêborskim takiego nie ma, zaœ³¹cznoœæ
z ludnoœci¹z bytowskiego wcale
nie istnieje. Ten kontakt trzeba w³aœniestworzyæpomimo odleg³oœci.Trzeba we
wszystkich Kaszubach wytworzyæ poczucie wzajemnej ³¹cznoœci,trzeba zwaliæ
chiñskie mury oddzielaj¹ce j edn¹ parafiê od drugiej.
Jak najbardziej œcis³ykontakt nale¯y stworzyæmiêdzy Polsk¹ a Polakami na
Pomorzu Pruskim. Dotychczas kontaktu ¿adnego nie ma i w ten sposób nie jest
wyzyskany doskona³y i bardzo wa¿ny œrodekoddzia³ywania. W Polsceprawie nikt
nie wie, ¿e za granic¹ siedz¹ jeszcze Polacy, trzeba wiêc w³aœnieuœwiadomiæludnoœæ
w Polsce, ¿e po drugiej stronie granicy mieszka jej bratnia ludnoœæ.
Niech siê
wytworzy tak œcis³e
wspó³¿ycie, aby granica sta³asiê dla nas nieistniej¹c¹, a nie by³a
jakby barier¹ oddzielaj¹c¹ dwa œwiaty,na której wszystko siê koñczy. Zadaniem
polskich w³adz krajowych bêdzie odpowiednio zrêcznie ca³¹ akcjê przeprowadziæ49
.
Niestety, nie mo¿na powiedzieæ, aby nasze w³adze krajowe zdawa³y sobie
sprawê z za³o¿eñnaszej polityki mniejszoœciowej,czego dowodzi nastêpuj¹cy wypadek, który jest charakterystyczny i notabenenieodosobniony: w Zielnowie w powiecie lêborskim mieszka gospodarz na 180 morgach, J. Prys, którego 2 synowie
s¹ ksiê¿mi w Polsce i otrzymali obywatelstwo polskie. Na wiosnê 1930 r. trzeci
syn, student Uniwersytetu Poznañskiego, równie¿ dosta³ obywatelstwo polskie.
Postulaty wysuwane w tym i kolejnych akapitach zosta³y w du¿ej mierze zrealizowane wpóŸniej szych latach. Zob. W. Skóra, Oddzia³ywanie polskich w³adz lokalnych na Kaszubów w Rzeszy
w okresie Drogiej Rzeczypospolitej (zarys problemu), [w:] Polityka regionalna a historyczna
i obronna œwiadomoœæ
Polaków. W 80. rocznicê przy³¹czenia Chojnic do Drogiej Rzeczypospolite;, pod red. J. Knopka i A. Marcinkowskiego, Bydgoszcz 2001, s. 125-146.
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Poniewa¿jedyna córka jest zamê¿naw Polsce, a wiêcej dzieci nie ma, wiêc w razie œmierci65-letniego J. Prysa nie bêdzie mia³ kto po nim dziedziczyæw Niemczech i maj¹tek bêdzie musia³ byæsprzedany, a w ten sposób stan naszego posiadania w tym tak wa¿nym punkcie dotkliwie zmniejszy siê.
Nale¿a³oby organizowaæmniejsze i wiêksze wycieczki do Polski, szczególnie
do wielkich miast. Trzeba Kaszubom pokazaæto, co zaimponowa³oby im. Na wycieczki nale¿a³obybraænie tylko osoby z wiêkszych skupisk polskich, ale równie¿
i Polaków rozproszonych. Wycieczki takie mog³yby siê staæuzupe³nieniem akcji
wychowywania miejscowych dzia³aczy. Uwa¿a³bym za wskazane, aby dla popierania ruchu wyjazdowego dawaæz regu³y Polakom na Pomorzu wschodnim wizy
wjazdowe do Polski za darmo. Z drugiej strony nale¿a³oby surowo przestrzegaæ,
aby w Polsce nie przed³u¿ano wiz tych, wzglêdnie nie udzielano zezwolenia na
d³u¿szy pobyt. Zachodz¹ bowiem wypadki, ¿e ktoœpojedzie do Polski na kilka
tygodni, przed³u¿y sobie pobyt i w rezultacie zostanie na sta³ew Polsce, przez co
teren kaszubski ponosi stratê. Zachodz¹ te¿ wypadki, ¿e niektóre osoby z rodzin
wrogo odnosz¹cych siê do ruchu polskiego i szkó³ polskich, jad¹ do Polski i tam
stale przebywaj¹, niekiedy nawet zarobkuj¹c. Takie wypadki s¹ niedopuszczalne.
Dlatego koniecznym jest, aby starostwa szczególnie troskliwie bada³y ka¿d¹ tak¹
sprawê, zasiêga³y bezwzglêdnie opinii Konsulatu RP w Szczecinie, który ze swej
strony przez zaufanych ludzi bêdzie móg³ otrzymaæw³aœciweinformacje o danej
osobie, jej rodzinie, usposobieniu itd. W tym zakresie starostwa winny otrzymaæ
œcis³ei stanowcze instrukcje.
Jeœlichodzi o bytowskie, to nale¿a³obysiê mo¿ezastanowiæczy nie by³oby korzystnym i wskazanym otwarcie linii kolejowej Róg (Sonnenwalde)- Koœcierzyna,
przez granicê,na której przed wojn¹ by³ zawszedu¿yruch i która zapewnerentowa³aby siê [op³aca³abysiê - W.S.], a dla Polaków z bytowskiego stanowi³abybardzo du¿¹
dogodnoœæ
w komunikacji z Polsk¹, gdy¿teraztrzebajeŸdziæprzezLêbork - Bo¿epole
Wielkie - Gdañsk.Wp³ynê³oby to na zwiêkszeniekontaktu z Polsk¹.
Poruszê te¿ tutaj myœlza³o¿eniaw Polsce zwi¹zku by³ych bytowian i lêbor¿an,który mia³by za zadanie moralne i materialne popieranie Kaszubów w Niemczech. Mo¿e da³oby siê zainteresowaæt¹ myœl¹ Kaszubów zamieszka³ych w StanachZjednoczonychAmeryki Pó³nocnej,o ile uda³oby siêuzyskaæza poœrednictwem
naszych urzêdów konsularnych wiadomoœcio nich. O ile nast¹pi³oby to, poddajê
pod dyskusjê i rozwagê myœl,czy nie da³oby siê ewentualnie amerykañskich Kaszubów podstawiæjako nabywców ziemi na Kaszubach, wzglêdnie zainteresowaæ
ich samych osiedlaniem siê na Pomorzu pruskim. Mog³oby to mieædu¿eznaczenie
jako sposóbwzmocnienia polskoœci.
Dla stworzeniaprzysz³ych kadr nauczycielskich nale¿a³obyzwiêkszyækontyngent Polaków z Kaszub kszta³c¹cych siê w seminariach nauczycielskich w Polsce.
Emigracji do Polski z powiatu bytowskiego i lêborskiego nie ma, leczwystêpuje ona w innej formie, a w ka¿dym razie powoduje ubytek w szeregach pol-
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skich. S¹ to mianowicie doœæ
czêstema³¿eñstwadziewcz¹t do Polski. Jako z kraju
o mocniejszej walucie s¹ one chêtnie (jako maj¹ce wiêkszy posag) brane do Polski
za ¿ony. Gdyby one po zam¹¿pójœciuutrwala³y siê w polskoœcii wp³ywa³y na rodzinê pozosta³¹ w Niemczech, to wszystko by³oby w porz¹dku, lub te¿ gdyby równie¿ i dziewczêta z Polski wychodzi³y za m¹¿ do Niemiec. Jednaktak nie jest, gdy¿
po zam¹¿pójœciuza granic¹ zwi¹zki rodzinne zrywaj¹ siê prawie w zupe³noœci,
a Kaszubi nie bior¹ ¿on z Polski, gdy¿ te s¹ za ubogie zwykle. Tak wiêc ludnoœci
kaszubskiej ubywaj¹ cennejednostki. Nale¿a³oby siê zastanowiæ,czy nie znalaz³yby siê pewne œrodkizapobiegaj¹ce temu odp³ywowi dziewcz¹t, zwykle bardziej
wyrobionych i rzutkich, a przy tym zamo¿niejszych.
Dawn¹ myœl¹ moj¹jest, aby np. jakaœorganizacja polska zajê³a siê pewnego
rodzaju poœrednictwemma³¿eñstw. W moich wêdrówkach bowiem po terenach
zamieszka³ych przez mniejszoœæ
polsk¹ spotka³em wiele miejsc, gdzie jest wiele
m³odzie¿y mêskiej nie¿onatej,gdzieniegdzie znów nadmiar ¿eñskiej. Odpowiednie
wprowadzenie w ¿ycie tej myœlimog³oby mieæogromne znaczenie, gdy¿ ochroni³oby siê ludnoœæ
nasz¹ od ma³¿eñstw mieszanych, które s¹ liczne, a stanowi¹ powa¿ne niebezpieczeñstwo, przez kojarzenie ma³¿eñstw z ró¿nych okolic stworzy³oby siê kontakt pomiêdzy miejscowoœciamidotychczassobie obcymi i nieznanymi.
Mo¿na by zapobiec stosowanej czêsto teraz praktyce zawierania ma³¿eñstw w rodzinach, np. w Rekowie pó³ wsi jest Rekowskich,reszta Pa³ubickich, Po³czyñskich, Lipiñskich itd., którzy s¹ ju¿ x razy ze sob¹ spokrewnieni. W D¹brówce
[D¹brówka Wielkopolska], pow. Miêdzyrzecz, np. samych Janów Budychów jest
5, równie¿ po kilku innego imienia. Dalsze takie praktyki prowadz¹ w prostej linii
do degeneracji. Przez poœrednictwoma³¿eñstw mo¿na by równie¿ w pewnej mierze sztucznie zwiêkszyæiloœæ
Polaków w Niemczech - przez popieranie ma³¿eñstw
dziewcz¹t z Polski do Niemiec. O ile da³o by siê na tej drodze wprowadziæ do
Niemiec element uœwiadomionyi silny narodowo, mia³oby to du¿eznaczenie.Jeœli
chodzi specjalnie o Kaszubów, to przy pewnym nak³adzie pieniê¿nym mo¿na by
Kaszubów z Niemiec w ten sposób zachêciædo brania ¿on z Polski, ¿e dawa³oby
siê im pewien posag. Z braku œrodkówzapewne ta myœlteraz urzeczywistniæ siê
nie da, aby wyposa¿yæwybrane jednostki, lecz mo¿e zainteresowa³yby siê ni¹
w³aœciweinstytucje spo³eczne,aby zrobiæpewnego rodzaju próbê. Ca³azaœ- moim
zdaniem bardzo wa¿na i znaczeniem swym daleko w przysz³oœæ
wybiegaj¹ca akcja poœrednictwama³¿eñstw,oparta na przes³ankach ideowych, sprowadza siê
tylko do organizacji i jest zupe³nie realn¹.
Wa¿n¹ czêœci¹sk³adow¹, gdy¿ najruchliwsz¹ i najbardziej obyt¹ w œwiecie
ludnoœci¹powiatu bytowskiego s¹ sezonowcy wyje¿d¿aj¹cy na zachód. Emigracja
ta przyczynia siê równie¿ do germanizacji, gdy¿ przez 6 miesiêcy ludzie ci - zwykle
m³odzie¿ - pozostaj¹ z dala od swych domów i rodzinnych stron w obcym œrodowisku niemieckim. Wracaj¹c do domu, przynosz¹ ze sob¹ niemieck¹ mowê, zwyczaje i nawyki, a dziewczyny przyje¿d¿aj¹ nieraz i z mê¿ami - Niemcami, którzy
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staj¹ siê rozsadnikami germanizmu. Nale¿y zapobiec temu przez opiekê nad Kaszubami na emigracji. Trzeba zaj¹æsiê nimi, odwiedzaæich, po¿yczaæksi¹¿ki, o ile
znajduj¹ siê chêtni do czytania, urz¹dzaæpogadanki i odczyty - w ogóle prowadziæ
pracê kulturalno-oœwiatow¹ wœródnich. W ten sposób przy pewnych warunkach
da³oby siê wiêcej osi¹gn¹æ ni¿ na Kaszubach, gdy¿ mo¿e w³aœnieoderwanie od
domu i w³asnegoœrodowiskasprawi³oby, ¿e ludzie ci garnêliby siê do takiego urozmaicenia i wype³nienia ¿ycia i nabraliby przeœwiadczenia,¿e siê o nich pamiêta
i nimi opiekuje.
Poniewa¿ lêborskie, jako specjalnie zaniedbane, wymaga specjalnej troski,
przeto uwa¿am za konieczne, aby ktoœrozpocz¹³ pracê na tym terenie. W skazanym by³oby, aby cz³owiek ten umia³ po kaszubsku. Takim znanym mi jest nauczyciel Bauer. Wprawdzie jest on przez Niemców bardzo okrzyczany i to w z³oœliwy
i dwuznaczny sposób,jako "bezahlterpolnischer Agent", lecz nikogo lepszegozdaje
siê nie ma, a przy tym zna on teren i ma motocykl, który jest niezbêdny ze wzglêdu
na du¿eprzestrzenie. Albo zatem trzeba by go na jakiœczas przenieœæ
do Lêborka,
albo musia³by on co tydzieñ jechaæna 3 dni na ten teren. Czy ten ostatni sposób
okaza³by siê dobrym - czas poka¿e, gdy¿ pan Bauer mia³ spróbowaætak¹ podró¿
trzydniow¹ uczyniæ.
Reasumuj¹c wy¿ej powiedziane, uwa¿am za swój obowi¹zek z ca³ym naciskiem podkreœliæ,¿e trzeba wytê¿yæsi³y na przeprowadzenie akcji pomocy materialnej i kulturalno-oœwiatowej na terenie kaszubskim. Na teren ten z ca³¹ brutalnoœci¹ i przemoc¹ kieruje siê obecnie ofensywa niemiecka. Niemcy z ca³¹
bezwzglêdnoœci¹prowadz¹ akcjê zgniecenia ludnoœcikaszubskiej i jej d¹¿eñ w zakresie odrêbnoœci,i wolnoœcikulturalnej, i narodowoœciowej.Ze strony Niemców
ofensywa i walka z polskim elementem i polskoœci¹jest zorganizowana i przemyœlanaw naj drobniej szych szczegó³ach,i konsekwentnie wykonywana przy u¿yciu
wszelkich œrodkówdozwolonych i niedozwolonych, presji ze strony w³adz i organów wykonawczych, instytucji, organizacji i ca³ego spo³eczeñstwaniemieckiego,
wybitnie nacjonalistycznie usposobionego. Pierwszorzêdn¹ broni¹ jest nacisk finansowy. Na teren kaszubski posy³a siê najlepsze i najenergiczniejsze si³y, starszych i spokojniejszych nauczycieli, leœniczychi w ogóle urzêdników, zastêpujesiê
wybitnymi jednostkami, m³odymi i energicznymi, które ka¿d¹ pracê prowadz¹ pod
k¹tem widzenia niemieckich interesów nacjonalistycznych. Nie szczêdzi siê pieniêdzy na wp³ywanie na lud, nawet przekupywanie go, na wyposa¿anieorganizacji
niemieckich, urz¹dzanie obchodów, œwi¹t itd. Pieni¹dz jest niebezpieczn¹ dla polskoœcibroni¹ w rêkach Niemców tym wiêcej, ¿e Kaszub jest wybitnie materialistycznie usposobiony. Jeœlinasza dotychczasowa akcja nie ma siê za³amaæna
Kaszubach, to musz¹ tam byærzucone przede wszystkim pieni¹dze i rozpoczêta
planowa i celowa praca organizacyjna. Obecnie ludnoœæ
kaszubska, zw³aszcza ci,
którzy przez sw¹ polskoœæ,
np. posy³anie dzieci do szkó³ polskich, s¹ nara¿eni na
straty materialne, przede wszystkim utratê pracy i chleba, usuwanie z mieszkañ
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itd. - czeka. Czekaj¹ na to, czy polskie organizacje pomog¹ im i umo¿liwi¹ dalsz¹
egzystencjê. Jeœlizawiod¹ siê - wówczas rozpadn¹ siê szko³y polskie, a z nimi
organizacje i wówczas fala niemczyzny zaleje Kaszuby i poniesiemy niepowetowan¹ klêskê. Najwiêksze niebezpieczeñstwo zagra¿a Os³awie D¹browie, gdzie
jest najsilniejszy element robotniczy. Cierpliwoœci kaszubskiej nie trzeba wystawiaæna zbyt d³ug¹ próbê. Kaszubom trzeba bezzw³ocznie pomóc!
Na tym pracê koñczê. Stara³em siê w niej omówiæ i odpowiednio oœwietliæ
wszystkie zagadnienia, z którymi bezpoœredniosiê zetkn¹³em lub o których s³ysza³em w ci¹gu 2-tygodniowej niespe³napodró¿y, podczas której przejecha³em motocyklem 1300 kilometrów wœródnierzadko rozpaczliwych warunków terenowych.
Zadanie by³o dlatego bardzo trudnym, ¿eteren by³ niezbadany i trzeba by³o, zw³aszcza w lêborskim powiecie, ostro¿nie szukaæi wyczuwaæludzi, którzy mogliby daæ
potrzebne informacje.

JANUSZ KUTrA

DOI<UMENTY w SPRAWIE OPIEI<I LEI<ARSI<IEJ
LUDNOŒCI
W POWIECIE I<ARTUSI<IM Z 1929 ROKU

Istotny problem opieki spo³ecznej, zw³aszcza stanu zdrowotnego ludnoœcina
Kaszubachw latach 1920-1939nie by³ dot¹d przedmiotem zainteresowaniaze strony
historyków, w tym nielicznych historyków medycyny. Tymczasembez dog³êbnego
zbadania tego problemu obraz ¿ycia spo³ecznego,kondycji fizycznej i stanu zdrowotnego ludnoœcikaszubskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej bêdzie niepe³ny.
W zespole akt Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego 1919-1939, przechowywanym w Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy znajduj¹ siê dokumenty, które
rzucaj¹ sporo œwiat³ana zagadnienie sygnalizowane wy¿ej.
Publikowaneni¿ejmateria³ydotycz¹ tylko jednegopowiatu kaszubskiego,10znaczy kartuskiego,a dok³adniej- rozleg³ej gminy zbiorczej w Sierakowicach.Mo¿nago
jednak odnieœæ
do stanuopieki sanitarnejna Kaszubachw Drugiej Rzeczypospolitej.
Powiat kartuski województwa pomorskiego w koñcu lat 20. ubieg³ego stulecia obejmowa³ obszar wynosz¹cy ponad l300km2. Mieszka³o w nim 68 674 osób.
Byli to w zdecydowanej wiêkszoœciKaszubi - Polacy (93,3 proc.). Niemcy stanowili 6,5 proc. ogó³u mieszkañców powiatu. Zaludnienie powiatu kartuskiego by³o
niskie i wynosi³o niespe³na 53 osoby na km2. Jeszczeni¿szy wskaŸnik zaludnienia
na Kaszubach wystêpowa³ w powiatach koœcierskim(45 osób na km2) i chojnickim (42 osoby na km2)\ . Pod wzglêdem wyznania religijnego w powiecie kartuskimdominowali oczywiœcierzymscy katolicy, którzy stanowili 93,5 proc. ogó³u
ludnoœci.Protestantów w Kartuskiem by³o 4261 (6,2 proc.), a osób wyznania moj¿eszowegozaledwie 50 (0,07 proc.). ¯ydzi skupieni byli przede wszystkim w Kartuzach, które od 1923 r. posiada³y status miasta2.
" G1)f". Infonnator Pomorski. Ksiêga adresowaPomorza zeszczególnymuwzglêdnieniemw³adzi urzêdów,handlu,przemysm,rzemios³i rolnictwa, Toruñ 1929,s. 214-215,219-220, 233 nn;Drugipowszechny spis ludnoœciz dn. 9 XlI 193j r., "Statystyka Polski", seria C, z. 75, Warszawa 1939, s. 1-3.
Drugi powszechny spis ludnoœci...,tab. 11, s. 31.
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Powiat kartuski, podobniejak pozosta³epowiaty kaszubskie,to znaczy koœcierski i morski, mia³ charakterrolniczy i agrarny.Uprawa roli i zajêciarolnicze stanowi³y Ÿród³outrzymania wiêkszoœcimieszkañców subregionukaszubskiego3. S³abegleby i surowy klimat sprawia³y,¿ewanmki egzystencjiKaszubówby³y doprawdytrodne,
trodniejsze ni¿ w pozosta³ychczêœciachPomorza. Si³¹ rzeczy te trodne warunki ¿ycia wp³ywa³y na stan sanitarny i zdrowotny ludnoœcikaszubskiej.
Sierakowice,du¿awieœgminna, tak¿esiedzibarozleg³ej parafii rzymskokatolickiej, legitymowa³y siê bogat¹ przesz³oœci¹,siêgaj¹c¹ XIII wieku. W okresie zaboru
pruskiego, zw³aszczaw koñcu XIX wieku wieœta sta³asiê wa¿nym oœrodkiem¿ycia
narodowego i spo³ecznego4.Wielostronn¹ dzia³alnoœæ
prowadzi³ w niej ks. Bernard
Losiñski (1865-1940), rdzenny Kaszuba,od 1897r. do wybuchu drugiej wojny œwiatowej proboszcz parafii sierakowickiej. Kaszubi wybierali go na pos³ado sejmu pruskiego, a póŸniej,ju¿ w odrodzonej Rzeczypospolitej, do Sejmu RP5.
Jak ju¿ wzmiankowano, trudne warunki bytu zdecydowanej wiêkszoœciKaszubów rzutowa³y na higienê, stan sanitarny, wreszcie stan zdrowotny Kaszubów.
Z kolei w³adze centralne Drugiej Rzeczypospolitej, pañstwa biednego, borykaj¹cego siê z rozlicznymi trudnoœciami,nie by³y w stanie otoczyænale¿yt¹ opiek¹ zdrowotn¹ ludnoœcikaszubskiej. Poza tym dotkliwie odczuwany by³ brak wykwalifikowanego personelu medycznego, zw³aszcza lekarzy. W koñcu lat 20. XX wieku
w powiecie kartuskim praktykê lekarsk¹ prowadzi³o tylko 5 lekarzy ogólnych
i dwóch lekarzy chirurgów. Jeden z lekarzy ogólnych praktykowa³ w Sierakowicach, które stanowi³y okrêg medyczny. W pozosta³ych gminach zbiorczych tego
powiatu nie by³o ani jednego sta³ego lekarza. Tak wiêc w tym powiecie jeden lekarz przypada³ na oko³o 10000 mieszkañców. Rozumie siê, ¿e dostêp do lekarza
by³ bardzo utrudniony.
Lekarzem powiatowym w Kartuzach w latach 1929-1934 by³ dr Aleksander
Majkowski (1876-1938)6. Poza nim na prze³omie lat 20. i 30. XX w. w powiecie
kartuskim praktykowali nastêpuj¹cy lekarze: dr Wojciech Block7, dr Stanis³aw BoIbid., tab. 18, 19.
S³ownikgeograficznyKrólestwaPolskiegoi innychkrajów s³owiañskich,t. 10,Warszawa1889,
s. 584-585(ks. Fr.); T. Bolduan,Nowy bedekerkaszubski,Gdañsk1997,s. 325.
S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego
(SBPN), t. 3, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk
1997,s. 111-112(R. Wapiñski);ks. H. Mross,S³ownikbiograficznykap³anówdiecezjiche³miñskiej wyœwiêconych
w latach 1821-1920,Pelplin 1995,s. 185-186.
APB, Urz¹d WojewódzkiPomorski,aktapersonalne,sygn.228a.Szerzejo dr. Majkowskim zob.
J. Borzyszkowski,AleksanderMajkowski (1876-1938).Biografia historyczna,Gdañsk-Wejherowo 2002. Zob. te¿: M. Widemik, Lata Drugiej Rzeczypospolitej,[w:] Dzieje Kartuz, t. 2,
Kartuzy 2001, s. 46 (dr Majkowski lekarzem powiatowym w Kartuzach by³ w latach 19291934,a nie w latach 1924-1925).
Dr Woj c i e c h B lo c k, ur. 1876w Krobi w Poznañskiem.
Medycynêstudiowa³na uniwersytetachw Berlinie, Wiirzburgu,FryburguBryzgowijskim. Dyplom zdoby³ lO VII 1900r. we Fryburgu Bryzgowijskim. Praktykowa³w Berlinie, od 1921r. w Kartuzach.APB, UWPom., Karta
statystycznalekarza,sygn. 11661;tam¿e,Wykaz lekarzy z 30 VI 1930r., sygn. 11645.
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rowski, chirurgS,dr Leon Bruski9, dr Emil NeymandlO,chirurg, dr Feliks Niklasl1, dr
Leon Karasiñski. Wymienieni lekarze, poza Leonem Karasiñskim, to osoby w podesz³ym wieku, które okres najbardziej twórczej pracy mia³y ju¿ za sob¹.
Niewielu lekarzy prowadzi³o równie¿ praktykê w powiecie koœcierskim.Lekarzem urzêdowym, to znaczy powiatowym, by³ dr Aleksander Kraszewski, urodzony
w 1893 r., który dyplom uzyska³ w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
w 1925 r. Lekarzem urzêdowym w Koœcierzynieby³ równie¿ dr Jan Lemañczyk,
który sprawowa³ funkcjê lekarza kolejowego. Ten ostatni, urodzony w 1891 r., dyplom doktorski zdoby³ w Uniwersytecie Wroc³awskim w 1919 r. Lekarzami uprawiaj¹cymi woln¹ praktykê w tym mieœciebyli: dr Teodor Nomerczyk (urodzony
w 1879r., dyplom w Gryfli w 1912), dr TadeuszPajewski (urodzony w 1899 r., dyplom we Lwowie w 1928), dr Jan Pellowski (urodzony w 1862 r., dyplom w Gryfli
w 1889). Oprócz tych lekarzy woln¹ praktykê prowadzili jeszcze dr Ignacy Tempski
(urodzony w 1865 r., dyplom w Gryfii w 1889) w Skarszewachi dr Ignacy Trybu³a
(urodzony w 1892 r., dyplom we Lwowie w 1925) w Starej Kiszewiel2. Na jednego
lekarza przypada³o wiêc w Koœcierskiemw roku 1931 7388 osób.
W korzystniejszej sytuacji by³ powiat morski, w którym praktykowa³o 151ekarzy. Lekarzem powiatowym w Wejherowie by³ dr Maurycy Wac³aw Walczak (urodzony w 1898 r., dyplom w Warszawie w 1925). Lekarzem urzêdowym by³ równie¿
dr Stanis³awBubnowski (urodzony w 1888r., dyplom w Kijowie w 1916),który pracowa³ jako lekarz sanitarny Etapu Urzêdu Emigracyjnego w Wejherowie. Lekarzami samorz¹dowymi w Wejherowie byli: psychiatra dr JózefKupicz (ur. 1902 r., dyplom - Poznañ 1925) i dr Antoni Soko³owski (ur. 1848r., dyplom - Kijów 1873).Ten
ostatni by³ lekarzem Krajowego Zak³adu Opieki Spo³ecznej.Woln¹ praktykê w Wejherowie prowadzili: dr Antoni Janowicz (ur. 1886 r., dyplom - Królewiec 1914), dr
Dr S t a n i s ³ a w B o r o w s k i, ur. 1887. Dyplom otrzyma³ w Uniwersytecie Jagielloñskim
w 1916 r. Specjalizowa³
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Praktykowa³ w Pelplinie, Pucku i potem w Kartuzach, gdzie zosta³ lekarzem powiatowym. Zmar³
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Franciszek Panek (ur. 1858 r., dyplom - Berlin 1885), dr Brunon Rych1iñski (ur.
1874 r., dyplom - Moskwa 1902), dr Leon Spors (ur. 1894 r., dyplom - Wroc³aw
1920, Poznañ 1923), dr Stanis³aw Taper (ur. 1883 r., dyplom - Lwów 1909). Trzech
lekarzy praktykowa³o w Pucku: dr Edmund Urbañski (ur. 1894 r., dyplom - Poznañ
1926), dr Piotr Zieleziñski (ur. 1890 r., dyplom - Gryfla 1916), dr Józef¯ynda (ur.
1864 r., dyplom - Wiirzburg 1892). Dr Kurt Adler (ur. 1895 r., dyplom - Poznañ
1923) praktykowa³ w Zagórzu, dr Otto Kaschel (ur. 1875 r., dyplom - Getynga 1901)
w Kielnie i dr Georg Schlomka (ur. 1861 r., dyplom-Halle

1894)13.

Na osobn¹ uwagê zas³uguje Gdynia stanowi¹ca powiat grodzki, gdzie praktykê
prowadzi³o 14 lekarzy. Lekarzem powiatowym i miejskim by³ dr Józef Stankiewicz,
cz³owiek m³ody (urodzony w 1900 r.), z niewielkim sta¿em zawodowym. Dyplom lekarski uzyska³ w 1926 r. w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Lekarzem
Kasy Chorych w Gdyni by³ dr Stanis³aw Bobkowski, urodzony w 1889 r., który dyplom
lekarza zdoby³ w Lipsku w 1914 r. Wolno praktykuj¹cymi lekarzami w tym mieœcie
byli: dr Kazimierz Bielawski (ur. 1893, dyplom - Poznañ 1926), dr Leon Binek (ur.

1900,dyplom - Poznañ1926),specjalistachorób skórnychi wenerycznych,dr Ludwik
Dzius (ur. 1888, dyplom - Kraków 1915), bakteriolog, dr Janina Kowalska (ur. 1892,
dyplom - Kraków 1926), specjalista chorób oczu, dr Jerzy Krzy¿anowski (ur. 1898,

dyplom - Lwów 1924),akuszeri choroby kobiece, dr Miron Mikciñski (ur. 1884,dyplom - Monachium 1911), chirurg, dr Wiktor Ohlrich (uf. 190 1, dyplom - Poznañ 1925),
lekarz ogólny, dr Roman Reichert (ur. 1893, dyplom - Lwów 1921), rentgenolog, dr
Franciszek Rogala (ur. 1877, dyplom - Wroc³aw 1904), lekarz ogólny, dr Pawe³ Smolin
(ur. 1891, dyplom - Poznañ 1924), lekarz ogólny, dr Lucjan Tomaszunas (ur. 1897,
dyplom - Wilno 1926), specjalista chorób kobiecych i dr Bronis³aw Skowroñski (ur.
1890, dyplom - Poznañ 1923), lekarz ogólnyl4. Wœród lekarzy gdyñskich przewa¿ali
lekarze specjaliœci. Charakterystyczne jest, ¿e zdecydowana wiêkszoœælekarzy praktykuj¹cych w Gdyni, to osoby, które dyplomy uzyska³y ju¿ w II Rzeczypospolitej. Lekarze specjaliœciudzielali zapewne porad mieszkañcom nie tylko Gdyni, ale tak¿e ca³ego powiatu morskiego i s~iednich powiatów kartuskiego i koœcierskiego.
Na Kaszubach wiêc na prze³omie lat 20. i 30. :xx wieku praktykê prowadzi³o
ogó³em 43 lekarzy. Stanowili oni 16 proc. wszystkich lekarzy pracuj¹cych w województwie pomorskim (274)15. Liczba lekarzy na 10000 mieszkañców Kaszub
³¹cznie z Gdyni¹ wynosi³a tylko 1,8. W ca³ym województwie pomorskim na 10 000
ludnoœci przypada³o 2,6lekarzyl6 .

[6

lekarzy

Ibid.

Wykaz

[4

[5

Ibid. oraz Statystykalekarzy w powiecie puckim (1922), sygn. 11671i w powiecie wejherowskim (1921-1926),sygn. 11664.
Ibid.,

13

Obliczeniaw³asne.W 1928r. w województwachzachodnich,to znaczypomañskim i pomorskim na 10000 mieszkañcówprzypada³o2,9 lekarzy,a w 1933r. - 3,9. Kaszubypod wzglêdem
liczby lekarzy plasowa³y siê w tych latach na poziomie województw wschodnich: 1,9,2,0. Zob.
Ma³y rocznik statystyczny, Warszawa 1937, s. 283.
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A skoro ju¿ mowa o lekarzach, to trzeba zwróciæ uwagê równie¿ na lekarzy
dentystów. Otó¿ w ca³ym województwie pomorskim w koñcu czerwca 1930 r.
praktykê uprawia³o 29 lekarzy dentystów!?, w tym 2 W GdynilS, 1 w Koœcierzynie19i 1 w powiecie morskim2° . W powiecie kartuskim nie by³o ani jednego lekarza dentysty. Tak wiêc na ca³ym Pomorzu na 10 000 osób przypada³o zaledwie 0,3
lekarzy dentystów. Na Kaszubach specjalistyczna opieka dentystyczna na dobr¹
sprawê nie istnia³a.
Trudne warunki egzystencji na Kaszubach, niezadowalaj¹cy stan higieny,
zw³aszczana wsi, nieracjonalny sposób od¿ywiania siê ludnoœci,niewystarczaj¹ca
opiekazdrowotnai ma³aliczba lekarzy sprzyja³yszerzeniusiêró¿negorodzaju chorób.
Brak wapnia w organizmie wielu dzieci powodowa³, ¿e zapada³y one na krzywicê.
Nieprzestrzeganie elementarnych zasad higieny sprzyja³o szerzeniu siê œwierzbu,
paso¿ytniczej zakaŸnej choroby skóry. Wed³ug dr. Karasiñskiego na tê chorobê
cierpia³a na Kaszubach jedna trzecia uczniów szkó³ powszechnych. Prawdziw¹
plag¹ na Kaszubach, podobnie jak w ca³ej Polsce, by³a gruŸlica p³uc. WskaŸnik
zgonów na gruŸlicê wynosz¹cy w Polsce na pocz¹tku lat 30. XX w. 17,6 na 10000
mieszkañców, nale¿a³ do najwy¿szych w Europie i do wybuchu II wojny œwiatowej nie uleg³ obni¿eniu21.
Wœródlekarzy praktykuj¹cych na Kaszubach w koñcu lat 20. i na pocz¹tku
lat 30. nie brak by³o osób miejscowych, to znaczy Pomorzan i Kaszubów. W skazuj¹na to miejsca urodzenia i uczelnie, w których zdobywali dyplomy doktorów medycyny: Berlin, Gryfia, Halle, Lipsk, Monachium, Wroc³aw. Rdzennymi Kaszubami na pewno byli lekarze: Jan Lemañczyk, Aleksander Majkowski i Józef ¯ynda.
Poza Majkowskim ¿adenz nich nie doczeka³ siê nawet skromnej notki w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego.
Aczkolwiek o Aleksandrze Majkowskim du¿o ju¿ napisano, to jednak jego
praktykê lekarsk¹ kwituje siê najczêœciejkilkoma okr¹g³ymi zdaniami. Otó¿ Aleksander Majkowski dyplom doktora wszech nauk lekarskich otrzyma³ 21 wrzeœnia
1904 r. w Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium na podstawie dysertacji pt. Zur Frage nach der klinischen Bedeutung der punktieren Erythrocyten bei chronischen Saturnimus, obronionej cum laude. Przez rok by³ asystentem w szpitalu w Gdañsku (Marien Krankenhaus). Nastêpnie przez piêæ lat
prowadzi³ praktykê w Koœcierzynie. Od 1910 r. do wybuchu Wielkiej Wojny by³~
17
18

APB, UWPom" Wykaz lekarzy dentystów,sygn. 11645,
Maria Alina z RomaszkiewiczówMision, Uf, w 1898,dyplom uzyska³aw Warszawiew 1922;
Kazimiera z Komornickich Przysiecka, Uf. 1895, dyplom zdoby³a w Warszawie w 1922 r. APB,
UWPom., Wykaz lekarzy i dentystów z 30 VI 1930 r., sygn, 11645.

19

Ibi, Helena¯ebrowska, Uf. 1903,dyplom uzyska³aw Warszawiew 1929.By³a lekarzemdentyst¹ szkolnym.

20
21

Ibi, JanBach-Zelewski,Uf. 1876,dyplomuzyska³w Berlinie w 1907.,Praktykowa³w Wejherowie.
Ma³y rocznikstatystyczny1937,Warszawa1939,s. 302.
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lekarzem w Sopocie. Po zmobilizowaniu do wojska niemieckiego, od 2 sierpnia
1914 do 1 maja 1915 r. by³ kierownikiem szpitala wojskowego w Che³mnie. Od 1
maja 1915 do lipca 1918 r. pe³ni³ s³u¿bêjako lekarz batalionowy przy 17 pu³ku
artylerii ciê¿kiej. Nastêpnie do 1919 r. by³ lekarzem szpitala wojskowego w Gdañsku22. W latach 1919-1924pe³ni³ szeregfunkcji, które uniemo¿liwia³y mu uprawianie praktyki lekarskiej (naczelny redaktor "Dziennika Gdañskiego", prezes Rady
Ludowej na powiat wejherowski, zastêpca komisarza przy pó³nocnej Komisji
Granicznej, prezes Rady Pomorskiej)23. Do zawodu lekarza powróci³ w 1924 r.
i praktykowa³ w Kartuzach. 1 marca 1929r. obj¹³ urz¹d lekarza powiatowego w tym
mieœcie,który sprawowa³, jak wzmiankowa³em, do po³owy 1934 r. O pracy Majkowskiego na odpowiedzialnym stanowisku lekarza powiatowego wiadomo bardzo niewiele. W ka¿dym razie w grudniu 1933 r. poprosi³ o zwolnienie z zajmowanego stanowiska. Wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis przyj¹³ rezygnacjê
Majkowskiego i zwolni³ go ze s³u¿by pañstwowej z dniem 31 maja 1934 r. Informuj¹c o tym Ministerstwo Opieki Spo³ecznej, stwierdza³, i¿ dr Majkowski "z powodu podesz³ego wieku (57 lat) i z³ego stanu zdrowia, nie spe³nia³ powierzonych mu obowi¹zków nale¿ycie "24 .
Dr Andrzej Krysiñski, naczelnik Wydzia³u Zdrowia Publicznego Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiegow Toruniu w "Opisaniu kwalifikacyjnym" dr. Majkowskiego za lata 1929-1930,wystawionym 14 kwietnia 1932 r., wskazuj¹c na ¿ywyudzia³
tego lekarza w ¿yciu spo³ecznymKaszub, ocenia³jego kwalifikacje jako dostateczne. Uwa¿a³ równie¿, ¿e Majkowski "nie by³ uzdatniony do pe³nienia s³u¿byprzy
w³adzach naczelnych "25. Nie wdaj¹c siê tu w szersz¹ ocenê pracy dr. Majkowskiego jako lekarza powiatowego, stwierdziætrzeba, ¿e powiat kartuski nale¿a³bodaj¿edo najbardziej zaniedbanychmedyczniepowiatów kaszubskich.Autor publikowanego tu memoria³u opiekê zdrowotn¹ w Kartuskiem ocenia³ wprost, nie bez
przesady,na "równ¹ zeru", a pomoc lekarsk¹ i po³o¿nicz¹ uzna³ za gorsz¹ ni¿ przed
Wielk¹ Wojn¹, kiedy to Kaszuby nale¿a³ydo Rzeszy Niemieckiej.
S³ów kilka o dr. Leonie Karasiñskim, autorze poni¿szegomemoria³u. Urodzi³
siê w 1888 r. w Bieczu w Krakowskiem. Studia lekarskie odby³ w Uniwersytecie
Jagielloñskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W tym ostatnim
w 1925 r. uzyska³ dyplom doktora medycyny. By³ uczniem miêdzy innymi profesora Franciszka Groera (1887-1965), znanego pediatry lwowskiego. Praktykê lekarsk¹ rozpocz¹³ w paŸdzierniku 1925 r. w lwowskim Sanatorium Czerwonego Krzy¿a. Nastêpnie pracowa³ na oddzia³ach chirurgicznym i po³o¿niczym szpitala
powszechnego w Tarnowie. Z tego miasta przeniós³ siê do Opatowca w województwie kieleckim. Nastêpnie prowadzi³ praktykê lekarsk¹ w Lubrañcu w woje22
23

APB, UWPom.,Akta personalne,sygn.228a;tam¿e,Karta statystycznalekarzaz 25 IV 1923r.
APB, UWPom., Akta personalne,sygn. 228a.

24 Ibid.
25 Thi,1
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wództwie w³oc³awskim. Specjalizowa³ siê w gruŸlicy p³uc i medycynie "pozap³ucnej". W koñcu wrzeœnia 1928 r. osiad³ w Sierakowicach w powiecie kartuskim26 .
Podlega³ mu rozleg³y, biedny i zaniedbany okrêg lekarski. W ci¹gu kilku miesiêcy
nieŸle pozna³ sytuacjê gospodarczo-spo³eczn¹ i stan zdrowotny ludnoœci w gminie
sierakowickiej. Jego niepokój budzi³ zw³aszcza stan zdrowotny dzieci szkolnych.
Dr Karasiñski w memoria³ach przekazywanych w³adzom lokalnym i centralnym malowa³ najczêœciej w czarnych barwach niedostatki opieki sanitarno-medycznej na Kaszubach, zw³aszcza zaœw powiecie kartuskim. Przyznaæ trzeba, ¿e w pismach Karasiñskiego nie brak by³o trafnych spostrze¿eñ i uwag, których w³adze nie
mog³y lekcewa¿yæ. Dotyczy³y one koniecznoœci zorganizowania nale¿ytej opieki sanitarnej, propagowania zasad higieny, wreszcie zajêcia siê po³o¿nictwem. To ostatnie
rzeczywiœcie wymaga³o podjêcia szybkich dzia³añ, bowiem powiat kartuski mia³ najwy¿szy na Pomorzu wskaŸnik zaka¿eñ po³ogowych. Oczywiœcie dr Karasiñski nie
zapomina³ o w³asnym interesie, d¹¿¹c do polepszenia sobie warunków bytu.
Pisma lekarza sierakowickiego zabarwione indywidualnymi zapatrywaniami,
czêsto napastliwe, budzi³y sprzeciw w³adz i miejscowych lekarzy27 . Zauwa¿yæ tu
trzeba, ¿e nieliczni lekarze kartuscy, rywalizuj¹c o jak najlepsz¹ pozycjê zawodow¹, popadali w konflikty, co si³¹ rzeczy rzutowa³o na jakoœæich pracy i stan opieki
sanitarno-medycznej w powiecie.
Publikowane ni¿ej dokumenty znajduj¹ siê w zespole akt Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu, przechowywanym w zasobie Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy pod sygnatur¹ 11548.
Dokument pierwszy to orygina³ pisma dr. Karnsiñskiego do Wojewódzkiego UIZêdu
Zdrowia [powinno byæ:Urz¹d Wojewódzki Wydzia³ Zdrowia Publicznego] w Toruniu
z 31 maja 1929 r., w którym postulowa³ dokonanie przegl¹du dzieci szkolnych w okrêgu sierakowickim. Do³¹czy³ do tego pisma memoria³ w sprawie podniesienia stanu
zdrowia wœródludnoœciKaszub. Na odwrocie pisma Karasiñskiego naczelnik Wydzia³u Zdrowia Publicznego w Toruniu w odrêcznym piœmie(do zwrotu) z 2 czerwca 1929 r.
do starosty kartuskiego pisa³: "Drugostronne pismo z za³¹cznikami przesy³am do
oœwiadczenia siê. W szczególnoœci propozycja systematycznego badania dziatwy szkolnej ju¿ dawno przeze mnie zalecana, wydaje mi siê godn¹ przyjêcia.
Dok³adnego sprawozdania oczekujê do dni 7 ".
Wzmiankowany
memoria³ Karasiñskiego - dokument drugi - to orygina³
4-stronicowego maszynopisu. Dodaæ trzeba, ¿e swój memoria³ Karasiñski przes³a³
równie¿ 31 maja 1929 r. do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w Warszawie28 .
Wczeœniej, 4 marca tego roku, memoria³y o zbli¿onej treœci przekaza³ on staroœcie

26

Tam¿e,Karta statystycmalekarzaz 26 IX 1929r., sygn. 11641.

27 Pisma L. Karasiñskiego i odpowiedzi w³adz. APB, UWP, sygn. 11548, k. 28-78.
28

Ibid., k. 21-27.PoufnaodpowiedŸMinisterstwaSprawWewnêtrmychna pisma i memoria³ydr.
Karasiñskiego do wojewody pomorskiego z 6 XI 1929 r., k. 58-59.
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kartuskiemu i ks. Bernardowi £osiñskiemu, proboszczowi parafii rzymskokatolickiej w Sierakowicach, pos³owi do Sejmu RP29.
Dokument trzeci to sprawozdanie dr. Aleksandra Majkowskiego, ówczesnego lekarza powiatowego w Kartuzach, bêd¹ce odpowiedzi¹ na "wywody" dr.
Karasiñskiego. 18 czerwca 1929 r. zosta³o ono przekazane staroœciekartuskiemu.
Ten ostatni 19 czerwca 1929 r. pismo dr. Majkowskiego przes³a³ wojewodzie pomorskiemu.
Wreszcie dokument czwarty to pismo dr. Andrzeja Krysiñskiego, naczelnika
Wydzia³u Zdrowia Publicznego w Toruniu do starostykartuskiego z 15 lipca 1929 r.
Dokumenty publikowane s¹ w pe³nym brzmieniu z zachowaniem stylistycznych w³aœciwoœci
tekstu. Oczywiste b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne milcz¹co
skorygowano; ortografiê uwspó³czeœniono.
Mam nadziejê, ¿e publikowane dokumenty pobudz¹ badaczy, zw³aszcza historyków medycyny, do zajêcia siê wa¿n¹, dot¹d wyra¿nie zaniedban¹ problematyk¹ zdrowia publicznego na Pomorzu, ³¹cznie z Kaszubami.

.
29Ibid.,k.1-7.
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1
Sierakowice,dnia 31 m¹ja 1929r.
PT
Wojewódzki Urz¹d Zdrowia
w Toruniu
Za³¹czaj¹c memoria³ w sprawie stosunków sanitarnych w moim okrêgu lekarskim, zaznaczam,¿eza anajpilniejsz¹a akcjê sanitarn¹ tutaj uwa¿am dokonanie przegl¹du
dziatwy szkolnej jeszcze przed wakacjami, które rozpoczynaj¹ siê oko³o 25 czerwca br.
Pomijaj¹c wzgl¹d, ¿edotychczas nikt w powiecie nie troszczy³ siê o stan sanitarny szkó³ i dziatwy szkolnej, wœródktórej panuj¹ najrozmaitsze choroby Itaki np.
œwierzbda siê wykazaæu 1/3 dziatwy szkolnej ... - scabies"polonica"/, i ¿e ludnoœæ
tak wa¿negopod wzglêdem politycznym "korytarza pomorskiego" nie mo¿e przeciwstawiaæ obecnych stosunków stosunkom panuj¹cym za czasów niemieckich
/czy¿by mia³ siê powtórzyæw historii fakt, ¿eNiemcy za argument, przemawiaj¹cy
za rozbiorem Polski i zabraniemPrus Zachodnich, wziêli rzekomy nêdzny stankulturalny tego kraju?/, kiedy to Niemcy wynaradawiali Polaków, ale o nich ze wzglêdów
pañstwowych, ekonomicznych,wojskowych itp. jednak d b a l i, p i ln¹ potrzeb¹ i koniecznoœci¹jestprzedwakacyjny
przegl¹d dziatWy szkolnej dlatego, ¿epozwoli
jej wyzyskaæwakacje ku poprawie stanu zdrowia i tê¿yzny cia³a. Doœwiadczenie
kilkuletnie lekarza szkolnego nauczy³o miê ceniæ przegl¹dy przedwakacyjne. Dla
przyk³adu podajê fakt, ¿e gdy w r. 1927.~ czerwcu przegl¹dn¹³em dziatwê szkoln¹
w gminie czamaniñskiej powiatu nieszawskiego, stwierdzi³em wœródniej oko³o 30
dzieci char³acznychi s³abowitych: gdy po raz pierwszy tê sam¹ dziatwê przegl¹dn¹³em w paŸdziernikutego¿roku, dzieci char³acznychi s³abowitychju¿ prawie nie zasta³em,gdy¿ wakacje zosta³ywyzyskane wed³ug wskazówek, których podczasprzegl¹du w czerwcu udzieli³em by³ nauczycielstwu i rodzicom.
Gdy tylko rozejrza³emsiêw tutejszychstosunkachpo osiedleniusiêw Sierakowicachz koñcem wrzeœnia1928r. i dowiedzia³emsiê, ¿edotychczas n i e by³o w ogóle
¿adnegoprzegl¹du dziatwy szkolnej/ewentualne"sprawozdania" PowiatowegoUrzêdu Zdrowia by³yby pospolitem oszustwem/,¿e w ogóle nikt siê o jej stan zdrowotny
n i e troszczy, co nie jest po¿¹dane ani ze wzglêdów pañstwowych, ani ze wzglêdów
pedagogiczno-dydaktycznych,
zaproponowa³emby³ Wydzia³owi Powiatowemuw Kartuzachdokonywanieprzezemnie przegl¹dów szkolnych dwa razy w roku za wynagrodzeniempo 50 gr od dziecka,jak to siêpraktykowa³ow b. zaborzerosyjskim, w którym
przez parê lat na takich warunkach pracowa³em w szko³ach.Na to otrzyma³em po
kilku miesi¹cach odpowiedŸ,¿eprzegl¹d szkó³niejest przewidziany.Ostatnioinfonnowa³em siê u p.o. lekarza powiatowego, czy przed wakacjami odbêdzie siê przegl¹d
szkó³,lecz otrzyma³emznowu odpowiedŸ,¿ep. starostanie wie, kto poniós³by koszta
takieJ?,o
przeJ?,l¹du.
¿ezatemnie ma mowy o nim.
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Proponujê tedy, by P.T. Urz¹d niezw³ocznie
pouczy³ podw³adne W³adze
powiatowe o ich obowi¹zku w omówionym kierunku i by po prostu nakaza³
w myœlustaw i rozporz¹dzeñ odbycie przegl¹du szkolnego w terminie przedwakacyjnym. Co do mnie, to mogê poczekaæna honorañum, a¿ w³adzom powiatowym
nareszcie bêdzie wiadomo, kto ponosi koszty przegl¹du, ale interes pañstwowy
i interes dzieci nie mog¹ czekaæ.Najwy¿szy czas odrobiækarygodnie niedbalstwo
pod tym wzglêdem.
Wspomnia³em w memoñale, ¿e chêtnie stanê do pracy i dam przyk³ad, jak
lekarz ma spo³ecznie pracowaæ.
Koñczê to pismo wyra¿eniem ¿yczenia otrzymania odpowiedzi, jaki odnios³o
skutek.

za³¹cznik
polecono

/Dr Leon Karasiñski/
lekarz w Sierakowicachk/Kartuz

a...a Wszystkie podkreœlenia i wyrazy wyró¿nione drukiem rozstawnym wystê-

puj¹ w oryginale.
Orygina³, maszynopis,
APB, UWPom.,sygn. 11548,k. 8.
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2
MEMORIA£
Dra Leona Karsiñskiego, lekarza w Sierakowicach, w sprawie podniesienia
stanu zdrowia wœródludnoœciKaszub, w szczególnoœciokrêgu lekarskiego sierakowickiego
aTerenprac~ lekarza w Sierakowicach powiatu kartuskiego jest bardzo rozleg³y, obejmuje bowiem po³aæzachodni¹ i pó³nocno-zachodni¹ powiatu w postaci
wyd³u¿onego pasa o szerokoœci12 km na zachód i 16 km na wschód oraz 25 km
d³ugoœcina po³udnie i 18 km d³ugoœcina pó³noc, przy czym granicê zachodni¹
stanowi granica pañstwowa, po³udniow¹ mniej wiêcej granica powiatu koœcierskiego, a pó³nocn¹ granica powiatu wejherowskiego. Teren na ogó³ jest tutaj górzysty /Szwajcaria Kaszubska!, ³atwo dostêpny, posiadaj¹cy cztery szosy, mnóstwo jednak dróg polnych, wyboistych, które wiod¹ do ka¿degoprawie domostwa
czy wioski. Gêstoœæ
zaludnienia na doœæ
rozleg³ym obszarzejest stosunkowo nie.:
wielka, domostwa zaœporozrzucane s¹ daleko jedne od drugich, stanowi¹c tzw.
pustki lub wybudowania, nale¿¹ce do danych wiosek, zwykle zaledwie z kilkunastu domostw z³o¿onych. Parafie s¹ równie¿ bardzo rozleg³e, tak np. do parafii
sierakowickiej nale¿¹ wioski, odleg³e od Sierakowie o 10-12 km. Ludnoœæ
sk³ada
siê z nielicznej warstwy zamo¿nych w³oœcian/gburów/ oraz licznej warstwy drobnych rolników i cha³upników, z których wiêkszoœæpracuje zw³aszcza w lecie
w kamienio³omach, wcale tu licznych, a nawet wyrusza za chlebem do innych powiatów, np. do Gdyni itp. Przed wojn¹ po³o¿eniejej by³o o wiele lepsze, emigrowa³a bowiem do kopalni wêgla w Westfalii itp., dzisiaj zaœskazanajest na równie
ciê¿k¹ pracê w kraju, bynajmniej niedaj¹c¹korzyœci innych prócz chyba mo¿noœci
wegetacji. Drobni rolnicy ¿yj¹ w niedostatku, ziemia bowiemjest bardzo licha, kamienista, ja³owa, a ma siê dobrze tylko taki gospodarz, który posiada co najmniej
ponad 100 mórg roli, ale takich jest na ogó³ bardzo ma³o, wiêkszoœæolbrzymi¹
stanowi¹ rolnicy, posiadaj¹cy od kilku do kilkunastu mórg roli. Nale¿y zaznaczyæ,
¿epowiat kartuski wykazuje najwiêcej jezior, zajmuj¹cych nieraz ponad 1000-3000
mórg, które to jeziora na ogó³ nie s¹ dostatecznie wyzyskane pod wzglêdem ekonomicznym. Jest tu równie¿ wiele lasów, przewa¿nie pañstwowych. Ludnoœæ
produkuje g³ównie œwinie,prócz tego w mniejszej liczbie barany,hodowla jednak koni
i krów stoi stosunkowo nisko z powodu braku paszy,której nieurodzajna ziemia nie
mo¿e dostarczyæ,tote¿ zdarza siê, ¿enawet kilkudziesiêciomorgowy rolnik posiada
zaledwie jednego konia, zazwyczaj nêdznego, który nie mo¿e siê nawet równaæ
z konikami górali lub Hucu³ów z Karpat. Po¿ytku wielkiego nie ma ludnoœæ
ani
z hodowli œwiñ,ani z produkcji innych dóbr domowych, nie mog¹c bowiem z powodu wojny celnej z Niemcami wywoziæ nierogacizny do Niemiec, zbywa j¹ i inne
Droduktv za DoœrednictwemhandlarzY do Gdañska, gdzie ceny s¹ stosunkowo ni-
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skie z powodu nadmiernej poda¿y; w pogoni za groszem wywozi siê do Gdañska
wszystko, tak ¿e na miejscu wszelkie produkty rolne s¹ niezmiernie drogie; vi zimie mendel jaj /15 sztuki kosztowa³ do 5 z³, a mas³o kuchenne do 4 z³ za funt
/500 gi. W ubieg³y tydzieñ mendel jaj kosztowa³ 2-2,50 z³, a mas³o kuchenne zaœdo
3,70 z³ za funt. Ludnoœæ
mieszka w domach przewa¿nie drewnianych, niewykazuj¹cych odrêbnych cech kulturalnych; zajmuje przewa¿nie mieszkanie 2-3-izbowe,
komornicy jednak /cha³upnicy/ mieszkaj¹ nierzadko w jednej izbie, zwykle nêdznej. Ludnoœæma zami³owanie do ozdabiania mieszkañ malowid³ami œciennymi,
obrazami i kwiatami, jest pracowita i uczciwa, spokojna i bogobojna, nie odznacza
siê jednak na ogó³ polotem ani nadzwyczajnymi zdolnoœciami,lecz owszem, od
m³odu przyzwyczajona do biedy, nienawyk³a do szanowania innych wartoœciprócz
tych, które zaspokajaj¹ g³ód fizjologiczny, jakkolwiek prawie ka¿dy gospodarzprenumeruje je¿eli nie pismo codzienne lub tygodniowe, to bodaj "Pos³añca Serca
Jezusowego" lub t.p. broszurki, krzepi¹ce na duchu w ciê¿kiej doli. Ludnoœæ
jest
w 90% polska, a tylko 10% stanowi¹ Niemcy, zwykle zamo¿niejsi; ¯ydów tutaj nie
ma wcale, a handel uprawiaj¹ Polacy, którzy wykazuj¹ nieraz wielkie zdolnoœcido
handlu solidnegoi uczciwego.Analfabetów nie ma zupe³nie,a szko³yby³y i s¹ w ka¿dej wiosce. Charakterystyczn¹ cech¹ ludnoœcikaszubskiej jest p³odnoœæ,
tak ¿e
rodziny, z³o¿onez kilkunastu osób, nie nale¿¹ do rzadkoœci,a prawie ka¿dakobieta
rodzi w ci¹gu ¿ycia przynajmniej 10-12 razy; niestety; wiêkszoœæ
dzieci ginie w powodu braku odpowiednich warunków rozwojowych, a i matki nieraz umieraj¹ w porodzie lub po³ogu z powodu komplikacji, bardzo tutaj czêstych, prawdopodobnie
nigdzie indziej w Polsce niespotykanych w tak znacznej liczbie. Choroby sl2o³eczn.ê-;.
Ludnoœæ
okrêgu lekarskiego sierakowickiego /prawdopodobnie i reszty powiatu i Kaszub/,w drobnej tylko czêœcidobrzezbudowana/potomkowie dawnej szlachty
zaœciankowej/,wykazuje wiele cech degeneracyjnych, co przypisaænale¿y nie tylko nêdznym warunkom ¿yciowym, lecz nadto brakowi spontanicznegodoboru p³ciowego /ma³¿eñstwa zawiera siê tutaj zwykle na podstawie rachub gospodarczych,
por. ma³¿eñstwa wœród¯ydów/. Poza tym do postêpu procesu degeneracyjnego
przyczyniaj¹ siê tutaj w znacznejmierze niektóre choroby spo³eczne,czyni¹ce wœród
ludnoœciKaszub wielkie spustoszenia,jak krzywica i gruŸlica p³uc. Inne choroby
spo³ecznes¹ stosunkowo rzadsze,jakkolwiek np. choroby weneryczne, zw³aszcza
rze¿¹czka, wykazuj¹ /zdaniem jednego z lekarzy kartuskich! sta³y przyrost. Poni¿ej omówiê najwa¿niejsze choroby spo³ecznetutejszego okrêgu.
al Krzywica jest istn¹plag¹mojego okrêgu, da siê bowiem wykazaæw mniejszym lub w wiêkszym stopniu prawie u wszystkich dzieci, wybitnie zaœwystêpuje
bodaj w 70-80% /brak mi œcis³ychdanych!. Niektóre moje w³asne obserwacje
z praktyki i przegl¹dów dziatwy szkolnej w ró¿nych powiatach Polski zdaj¹ siê
potwierdzaæ przypuszczenie, ¿e krzywica wzglêdnie jej czêstoœæ
wystêpowania,
zale¿y jeœli nie g³ównie, to bodaj czêœciowood terenu, na którym mieszka dana
ludnoœæ:
tak np. nalwiêksze natê¿eniekrzywicy w gminie Piaski powiatu w³oc³aw-
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skiego stwierdzi³em wœróddziatwy szkolnej, pochodz¹cej z domów lub wiosek,
znajduj¹cych siê na glebie nieurodzajnej, piaszczystejlub kamienistej Izwi¹zek krzywicy z produktami tej gleby?I. Szkody, które wyrz¹dza krzywica, s¹ moim zdaniem
ogromne: przede wszystkiem jej nale¿y przypisaæpodatnoœæ
do gruŸlicy w wieku
póŸniejszym z powodu zniekszta³ceniaklatki piersiowej, uniemo¿liwiaj¹ce prawid³owy rozwój narz¹dów Iszczególnie p³ucl, poza tym co do kobiet, to te odbywaj¹
ciê¿kie porody, których ofiar¹ nierzadko i samei dzieci padaj¹lzwi¹zek krzywicy
z bardzo czêstymi powik³aniami porodów na Kaszubach jest szczególnie oczywistyl. To s¹ najwa¿niejsze szkody, wyrz¹dzane przez krzywicê nieleczon¹.
bl GruŸlica p³uc poch³ania rokrocznie przynajmniej 15% ofiar na ogóln¹
liczbê zmar³ych, a bodaj czy ta liczba nie okaza³aby siê wiêksz¹, gdyby albo ludnoœæ
zosta³azbadanapod tym wzglêdem gruntownie, albo gdyby wszyscy zwracali siê do lekarza w razie zachorowania. I tutaj brak mi œcis³ychdanych, z praktyki
jednak wiem, ¿e liczba gruŸlików jest tutaj wcale znacznaIna Kujawachjest wiêksza/. Grozê po³o¿eniapowiêksza fakt, ¿e ludnoœæ
jest uboga i pod wzglêdem higienicznym zupe³nie nieuœwiadomiona.
ci Jaglica wystêpuje sporadycznie. O jej nasileniu nie mogê nic pewnego
powiedzieæ,gdy¿ dotychczas nie by³o jeszcze ani j ednegoprzegl¹du dziatwy szkolnej lub t.p. oglêdzin.
dl Choroby weneryczne, dawniej bardzo rzadkie, obecnie wraz z upadkiem wszelkich autorytetów,jakkolwiek tutaj powolnym, szerz¹ siê stale, a przyczynia siê do tego brak uœwiadomienia.W ci¹gu 7 miesiêcy pobytu tutaj mia³em szereg
chorych na rze¿¹czkê, pozatern 3 rodziny chorych na ki³ê: dwa m³ode ma³¿eñstwa
i jedno starsze,którem od pocz¹tku rodzi³y siê dzieci nie¿ywe.Liczba syfilityków jest
bezprzeczniewiêksza, je¿eli siê zwa¿y, ¿e tak ma³o chorych zwraca siê do lekarza.
Opieka sanitarna bowiem na tutejszym terenie by³a i jest dotychczas w³aœciwie
równa zeru. Jedynie szczepienia przeciw ospie by³y dokonywane. Poza tym przez
ca³y czasprzynaleŸnoœcipowiatu kartuskiego do Polski nie wykonano w c a l e tych
zbawiennych w skutkach ustaw i rozporz¹dzeñ sanitarnych, które w innych,
wschodnich, powiatach Polski tak szybko wydaj¹ owoce. Ludnoœæ
uboga pozbawionajest dobrodziejstw z Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z 19 marca 1919r., skutkiem czego wcale nie zasiêga porady lekarza, chyba ¿e nale¿y do Kasy Chorych,
a skutki takiego stanu rzeczy daj¹ siê wykazaædosadnie szczególnie w zimie podczas bezrobocia. Przegl¹dy dziatwy szkolnej, tak po¿yteczne ze wzglêdu na rozs¹dny i przewiduj¹cy cel, tutaj wcale nie istniej¹, co daje powód ludnoœcido przeciwstawiania porz¹dków polskich dawnym porz¹dkom niemieckich, kiedy to
corocznie lekarz bada³ dziatwê szkoln¹. Pojêcia o higienie spo³ecznej s¹ bardzo
prymitywne, tote¿ choroby spo³eczne,podsycane wspó³czesnymi pr¹dami "kulturalnymi", przenikaj¹cemi z miast do wsi, szerz¹ siê coraz bardziej. Higiena mieszkañ ludzkich i ich otoczenia jest w wiêkszoœciwypadków utopi¹. Ludnoœæpod
wzglêdem sanitarnym zdanajest zupe³nie na sam¹ siebie.
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Pomoc lekarska i po³o¿nicza by³a przed wojn¹ dostateczna,potemjednak stosunki
zmieni³y siê na gorsze o tyle, ¿e gdy pierwej w Sierakowicach by³o stale dwóch
lekarzy, z których j ednegoutrzymywa³ rz¹d pruski o charakterze pomocnika lekarza powiatowego w celach politycznych, to obecnie dla ca³ego obszaru jest tylko
jeden lekarz, a i ten widocznie nie mo¿e siê tutaj utrzymaæz powodu powszechnego zubo¿enialudnoœci/por. wy¿ej - ³atwoœæ
zarobków w kopalniach westfalskich!,
skoro w ci¹gu kilku lat przynale¿noœciKaszub do Polski by³o w Sierakowicach
dotychczas a¿ czterech lekarzy, z których naj d³u¿ej utrzyma³ siê by³ Dr Pob³ocki
dziêki stosunkom rodzinnym i swojaczym oraz dewaluacji pieni¹dza, trzej zaœinni
wyjechali po kilku miesi¹cach pobytu w zapad³ym k¹cie. Przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy jest przynale¿noœæ
znacznej wiêkszoœciludnoœcido Kasy Chorych itp. instytucji, skutkiem czego lekarz ma dochody minimalne /w powiecie kartuskim dziwnym zbiegiem okolicznoœciobowi¹zuje naj?i¿sza stawka punktowa - 80 gr za poradê i km, gdy tymczasem w powiecie koœcierskim - 90 gr, a w powiecie
starogardzkim nawet 115 gr, jakkolwiek w³aœnietutaj panuje najwiêksza dro¿yzna, o czym ³atwo przekonaæsiê ze sprawozdañ dziennikarskich z targów/; lekarz
w Sierakowicach, skazanyprawie wy³¹cznie na dochody z Kasy Chorych, nie mo¿e
siê tutaj d³u¿ejutrzymaæ,je¿eli bowiem pracuje uczciwie wed³ug zasaddeontologii
zawodowej, jest w razie posiadania rodziny nêdzarzem, brn¹cym coraz bardziej
w d³ugi, je¿eli zaœ"umie sobie radziæ", co znaczy po prostu: byæ pospolitym
oszustem, staj¹cym sto razy na dzieñ w sprzecznoœciz zasadami prostej uczciwoœci,uprawiaj¹cym szarlataneriê i ¿eruj¹cym na nêdzy ludzkiej, mianowicie
przez pobieranie nadmiernych honorariów, traci resztki praktyki "prywatnej", a nie
mog¹c siê utrzymaæz praktyki kasowej, w koñcu wyje¿d¿a. Je¿eli ludnoœæ
okrêgu
sierakowickiego nie ma byæpozbawiona pomocy lekarskiej bodaj przeciêtnej wartoœci,musz¹ stosunki ulec radykalnej
zmianie. Ju¿ parê razy, mimo krótkiego,
/zaledwie 3-miesiêcznego pobytu w Sierakowicach, sposobi³em siê do wyjazdu
w inne strony, zosta³emjednak, ¿al mi bowiem by³o i tej opuszczonej ludnoœcikaszubskiej, prawej i uczciwej, któr¹ musi siê kochaædlajej zalet, i tej misji, któr¹ma
tutaj do spe³nienia lekarz - obywatel, pragn¹cy przyczyniæsiê wed³ug si³ do poprawy stosunków.Memoria³ niniejszy jest ostatnim moim krokiem w kierunkustworzenia sobie tutaj nale¿ytych warunków egzystencji; je¿eli zawiedzie, wyjadê
niezw³ocznie, wolny od wyrzutu i pewnego wstydu, ¿etê drog¹ mi ludnoœæ
kaszubsk¹, której zaufanie zdoby³em sobie uczciw¹ i rzeteln¹ prac¹ zawodow¹, pozostawiê na ³asce losu, a ¿e istotnie tak by by³o, œwiadczyfakt, ¿e mimo poszukiwañ
lekarza dla Sierakowie przez Kasê Chorych, której swego czasu postawi³em by³
ultimatum w sprawie honorowania mych wyjazdów do chorych i któr¹ wezwa³em
by³ póhora miesi¹ca naprzód, by w razie odmówienia mym s³usznym postulatom
/w zimie za wyjazd na pó³ dnia lub na ca³¹ noc zarabia³em zaledwie kilkanaœcie
z³otych, gdy¿ honorarium liczone wed³ug kilometrów, a nie na podstawie zmitrê¿onego czasu, i to w dzieñ' i w nocy jednakowo/ postara³a siê na czas o nastêpcê po

